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Az iskolára vagy a szülőre?

Kire hárul a diákok tesztelése?

Ki hiszi el az
építkezésekre
kifüggesztett
valótlanságot?

A rombolás elkezdődött. Javában
bontják a Papiu (Kálvária) utcai két
ház egyikét. A ki-be járó út, amelyen
34 autó fog közlekedni, és amelyet
közvetlenül a szomszéd kerítése mellett alakítottak ki, tele törött cseréppel.

A tanintézetek maguk dönthetnek arról, hogy az iskolában
végzik el vagy a szülőkre bízzák a nyáltesztes szűrést – jelentette be csütörtök este Sorin Cîmpeanu, az oktatásügyi
szaktárca vezetője. Bár eredetileg a tanügyminiszter néhány
héttel ezelőtt november 21-ét nevezte meg határidőként,
ameddig eljuttatják a tanintézetekbe a diákok szűréséhez
szükséges első adag nyálteszteket, a napokban kitolták ezt
a határidőt, az újabb nyilatkozatok szerint ezek várhatóan a
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hét folyamán kerülnek az iskolákba. A tesztelés módozata
óriási port kavart a napokban, a tanügyi szakszervezetek
ugyanis tiltakozást helyeztek kilátásba, amennyiben nem
módosítják az erre vonatkozó rendeletet, és az iskolai személyzetre hárítják a tesztelés lebonyolítását.

Menyhárt Borbála

(Folytatás a 4. oldalon)

____________4.
Amikor még nem
az eldobás
kultúráját éltük

Beszélgetőtársunk a háborúban született, és a szocializmusban nőtt fel.
Élete java részét a diktatúrában élte
le. Elmondása szerint nem is nagyon
rosszul, mert mindig megtalálta az élhető, élvezhető, boldogító életformákat, jó embereket és barátokat...

____________5.

Előre a ködbe

Benedek István

A hétvégi fejlemények alapján úgy fest, napok kérdése, hogy
új kormány álljon fel, és teljes jogkörrel lásson munkához. Kihívásból nincs hiány: nyakunkon a tél egy komoly energiakrízissel, a járvány úgy pusztít, ahogyan épp úri kedve tartja, és
a gazdaság sem muzsikál úgy, mint várták.
Pont ez a legutóbbi tényező teszi a leendő kormány helyzetét
a látszólagosnál sokkal ingatagabbá. Persze a pártok hosszú
távú együttélésre rendezkednek be a nyilatkozatok szintjén, ők
menetrendszerűen így készülnek, mert szeretnek a húsosfazék
mellett lebzselni. Alig egy éve is nyolcéves boldog együttlétre
készült a koalíció, aztán egy esztendőt sem húztak ki békében.
A most körvonalazódó csapatból pedig a szocdemek hagyományszerűen rosszul bírják a gyűrődést, ha bajok vannak.
2004 óta még akkor sem húztak ki hatalmon egy kormányzati
ciklust, amikor egyedül alkothattak kormányt, és a részvételükkel alkotott nagykoalíciókból is mindig félrevonultak. Az a
receptjük, hogy jó sokat ígérnek, aztán, amikor kezd világossá
válni, hogy az ígéreteket nem lehet betartani, ellenzékbe vonulnak, és hagyják a takarítást a partnerekre. Politikailag ezzel
a stratégiával csak nyerni lehet mindaddig, amíg a választók
beetethetők üres ígéretekkel. De csak nekik van nyernivalójuk,
mert az ilyen játszadozás következményeit generációkig is fizethetik a választók.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 33 perckor,
lenyugszik
16 óra 43 perckor.
Az év 326. napja,
hátravan 39 nap.

Ma CECÍLIA, holnap
KELEMEN
és KLEMENTINA napja.
IDŐJÁRÁS
Többnyirefelhős

Megújult a sáromberki Teleki-kastély,
gróf Teleki Sámuel épített öröksége

Hőmérséklet:
max.70C
min. 20C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

28,43,11,32,18+10
35,9,33,22,1,18

15,1,14,20,28,29

Megyei hírek

NOROC PLUS: 9 2 9 1 1 6

SUPER NOROC: 5 4 0 4 9 2
NOROC: 1241685

Árkedvezmények
nagycsaládosoknak

A megyeszékhely önkormányzata tanácsi határozattal elfogadta a nagycsaládosoknak nyújtandó kedvezménykártyát. Ennek értelmében a marosvásárhelyi lakhellyel
rendelkező, legalább háromgyermekes családok féláron
látogathatják a városházához tartozó intézményeket: az
állatkertet, a Víkendtelepet, a nyári színpad előadásait,
ugyanígy válthatnak jegyet a Mircea Birău városi uszodába és télen a korcsolyapályára. Az igénylést és a szükséges iratokat a polgármesteri hivatal 13-as irodájában
(közönségszolgálati osztály) lehet benyújtani. Az elbírálásra minden hónap 10–15-e között kerül sor.

Oltóközpontok Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen négy oltóközpont működik: a Tudor Vladimirescu általános iskola tornatermében és a Mihai Eminescu Művelődési Központban Pfizer-Biontech, a
polgármesteri hivatal víkendtelepi vendégházában Johnson & Johnson, az Ifjúsági Szálloda épületében pedig a
múlt héttől Moderna típusú vakcinával oltanak. Az oltóközpontok hétfőtől szombatig 8 és 20 óra között tartanak
nyitva. Előjegyzés nem szükséges, személyazonossági
okirattal kell igazolniuk magukat a vakcinát felvevőknek –
áll a polgármesteri hivatal közleményében.

Megnyitották a korcsolyapályákat

Marosvásárhelyen vasárnaptól két műjégpályát üzemeltetnek, egyiket a várban, a másikat a Ligetben. A korcsolyázók hat időpontban léphetnek jégre, 9.30-tól, 11.30-tól,
13.30- tól, 15.30-tól 17.30-tól és 19.30-tól. Egy-egy turnus
másfél órát tart. A belépőjegy turnusonként 12 lejbe, a korcsolyabérlés 10 lejbe kerül.

Terápiás program Magyarózdon

A Bonus Pastor Alapítvány szervezésében december 2–
5. között négynapos terápiás program lesz férfi és női
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak Magyarózdon. A felvétel előzetes személyes beszélgetés alapján
történik. A függőségi és önismereti programra november
26-ig lehet jelentkezni, a Maros megyeiek McAlister Magdolnát hívhatják a 0742-653-331-es telefonszámon.

A megyei kórház laboratóriuma is
végez antitesttesztet

A megyei kórház laboratóriuma bővítette szolgáltatásait.
November 15-től kérésre elvégzik az IgG Covid-antitest(teljes) és a Sars-CoV-2 IgG antitestvizsgálatot. Előbbi 85,
utóbbi 100 lejbe kerül. A vérvétel hétköznaponként 7.30 és
10 óra között történik a fertőző betegségek klinikáján, a
Dózsa György utca 89. szám alatt, illetve a 2-es poliklinikán, az 1918. December 1. út 28. szám alatt. A tesztek
eredménye 13 óra után vehető át. Előjegyzés a fertőzőklinikán, a 0365-882-609, vagy a 2-es poliklinikán, a 0365882-550, 0365-882-552, 0265-263-685 telefonszámokon.

A Máltai Szeretetszolgálat
segítőhálója

A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei továbbra is várják azon idős, beteg vagy fogyatékkal élő személyek telefonhívását, akiknek (ingyen) segítségre lenne
szükségük a bevásárlásban, a számlák kifizetésében,
gyógyszereik kiváltásában és egyéb szolgáltatásokat illetően. Tel.: 0772-034-410, munkanapokon 9–13 óra között.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Erdély leghíresebb kancellárja, a neves Teleki Téka alapítója és Sáromberke büszkesége 1739. november 17-én
született, 282 évvel ezelőtt. Hatalmas hírnévre tett szert politikusként, elkötelezett bibliofilként, és arra a szellemiségre, amelyet képviselt, az összmagyarság büszke lehet.
Abból az épített örökségből, mely ránk maradt, kettő különösen kiemelkedik. Az egyik a marosvásárhelyi Teleki
Téka, a másik Sáromberke legnevezetesebb épülete, a Teleki-kastély, melyet Mária Terézia korabeli barokk stílusban építtetett fel. Az épületegyüttes mai arculatát a
neobarokk stílusban épült központi szárny adja.
A kancellár születésnapjára a 18. században épült kas-
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tély megújult. Mindezt új tulajdonosának köszönheti, Benedek Imre marosvásárhelyi kardiológus orvosprofesszornak és Benedek Theodora professzor asszonynak, akik az
utóbbi két évben nagy intenzitással és hatalmas anyagi ráfordítással mindent megtettek, hogy az épület visszanyerje
régi pompáját.
A munkálatok jobb összehangolása és a kastélyprogramok kialakítása érdekében Benedek–Teleki kuratóriumot
hoztak létre. Ennek tagjai elkötelezettek, hogy a jövőben a
teljes körű felújítás befejeződjön, és az új köntösbe bújt
kastély megfelelő rendeltetést kapjon.
Porkoláb Levente kuratóriumi tag

Tűz- és balesetek Marosvásárhelyen és környékén

Hármas ütközés a Business Hotel előtt

November 19-én,
pénteken reggelig a
Maros megyei Horea
Katasztrófavédelmi
Felügyelőség munkatársait 24 óra alatt 46
alkalommal riasztották. Jelentős anyagi
kárral járó baleset a
Business szálló közelében történt.
Többek között két
tűzesethez, egy balesethez, két alkalommal egyéb jellegű
beavatkozáshoz riasztották őket, és 41
esetben a SMURD
sürgősségi szolgálatot
hívták. Marosvécsen
november 18-án, csütörtökön egy nyári konyha oltásához várták a tűzoltókat,
ugyanaznap Marosvásárhelyen a Hidegvölgyben háztartási
hulladék égett mintegy 10 négyzetméteren.
Ugyancsak csütörtökön délelőtt 9.40 órakor Marosvásárhely Koronka felőli bejáratánál, a Dedeman barkács-

RENDEZVÉNYEK

Ideje az építésnek –
vándorkiállítás

A Maros Megyei Múzeum szervezésében a marosvásárhelyi múzeum várbeli épületében még megtekinthető a Teleki László Alapítvány Ideje az építésnek
című vándorkiállítása. A tárlat erdélyi műemlékek restaurálási folyamatait mutatja be. Az épületekről készült művészi fotók és ismeretterjesztő leírások
mellett több eredeti tárgy, kordokumentum, műtárgymásolat, hang- és filmfelvétel segíti, hogy a látottak az
érdeklődők és a hozzáértők számára egyaránt emlékezetesek legyenek. A bemutató számos interaktív
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áruház és a Business szálló közötti útszakaszon egy kamion, egy haszonjármű és egy személygépkocsi karambolozott.
Személyi sérülésről nem érkezett jelentés, a helyszínelés
idejére a forgalmat nem állították le. (pálosy)
elemet is tartalmaz, így a látogatók maguk is megtapasztalhatják a restaurátori munka nehézségeit és
szépségeit. A kiállítás december 5-ig marad Marosvásárhelyen, keddtől péntekig, naponta 9–16 óra között,
hétvégén 9–13 óra között látogatható. A belépés díjtalan, a járványhelyzet miatt a résztvevők száma
korlátozott.

Marton Márta Ágota grafikai
kiállítása

A Marosvásárhelyi Kövesdombi unitárius templom Bözödi György termében november folyamán is megtekinthető Marton Márta Ágota grafikai kiállítása
hétköznap 9–13 óra között, valamint vasárnap a délelőtt 11 órától kezdődő istentiszteletek előtt és után.
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Már több mint húszezer ember életét követelte
a járvány negyedik hulláma

Romániában a járvány – július közepén kezdődött – negyedik hulláma máris több mint húszezer
ember életét követelte, és ez több
mint az első két hullám áldozatainak a száma együtt.

A negyedik hullám súlyosságát jelző
adatra Octavian Jurma biostatisztikus
hívta fel a figyelmet a Ziare.com portálnak adott nyilatkozatában.
A vasárnap kora délután közölt hivatalos adatok szerint a járvány halálos áldozatainak száma megközelítette az 55
ezret, míg a negyedik hullám elején még
jóval 35 ezer alatt volt. Az adatok ugyanakkor jelzik, hogy továbbra is lassul a
járvány terjedése Romániában, de a kórházakra még mindig nagy nyomás nehezedik.
A hivatalos adatok szerint immár a ne-

gyedik olyan hét zárul, amely során kevesebb új fertőzést diagnosztizáltak,
mint a korábbi héten. Míg az október 24én zárult héten összesen 104 668 új fertőzést jegyeztek, ez a szám mostanra
20.397-re csökkent.
A heti elhalálozások száma két hete
kezdett csökkenni. Míg a november 7-én
zárult héten 3004 személy halt meg a
járvány következtében, a most záruló
héten 1890 halálos áldozatot jegyeztek.
A kórházakban október 25-én kezelték a legtöbb koronavírusos beteget.
Számuk akkor megközelítette a 21 ezret,
vasárnapra viszont 11 119-re csökkent.
A kórházak intenzív terápiás osztályain
november negyedikén feküdtek a legtöbben (1902), mostanra ez a szám 1573-ra
mérséklődött.

A Digi24 hírtelevízióban megszólaltatott szakértő azonban arra figyelmeztetett, hogy ha nem növekszik az oltási
kedv az országban, úgy jöhet a járvány
ötödik hulláma, hogy még el sem múlt a
negyedik.
A szombat este közölt hivatalos adatok szerint a húszmilliós országban 7,6
millió személy kapta meg valamely koronavírus elleni védőoltásnak legalább
az első adagját, 7,15 millió van túl a teljes oltási cikluson, és 1,3 millióan kérték
az emlékeztető oltást is. A legalább egy
oltást kapott személyek a 12 év fölötti
korosztály 44,9 százalékát teszik ki. Az
oltakozási kedv azonban megint csökken. A szombat este közölt adatok szerint a korábbi 24 órában alig húszezer
beoltatlan személy jelentkezett oltásra.
(MTI)

és a közlekedési tárca, illetve a kormányfőtitkári tisztség mindig ahhoz a
párthoz kerül, amelyiknek nincs miniszterelnöke. Marcel Ciolacu szociáldemokrata pártelnök és kormányfőjelölt
azt is elmondta, hogy jövő hét folyamán
vélhetően a kétkamarás parlament házelnöki tisztségeiről is döntenek a koalíciós partnerek.
Az RMDSZ elfogadta azt, hogy kimaradjon a miniszterelnöki tisztség rotációs
rendszeréből, ugyanakkor elérte, hogy a
parlamenti mandátumoknál nagyobb
arányban képviseltesse magát a kormányban. Bár vasárnap a tárcák elosztásának végső változatát nem ismertették,
a küldöttségvezetők szombaton azt
mondták, hogy az RMDSZ megőrzi azt
a három minisztériumot – köztük a liberálisok által is igényelt fejlesztési tárcát
–, amelyeket a korábbi jobbközép koalíciós kormányban vezetett, amikor nem a
parlamenti mandátumok 33 százalékával
rendelkező PSD-vel, hanem a feleakkora

parlamenti súlyt képviselő USR-vel osztoztak a tisztségeken.
A vasárnapi tárgyalások után Kelemen Hunor bejelentette: az új kormányban lesz két új minisztérium, a
turizmusért és a vállalkozásokért felelős
minisztérium, valamint a családokért és
ifjúságért felelős szaktárca. „Románia
demográfiai gondokkal küzd, új családtámogatási politikára van szükség, ezért
mi kezdeményeztük és támogattuk azt,
hogy létrejöjjön a családokért felelős minisztérium” – indokolta közösségi oldalán a döntést az RMDSZ elnöke.
A küldöttségvezetők szerint csütörtökön – vagyis még a román nemzeti
ünnep hosszú hétvégéje előtt – beiktatott
kormánya lesz az országnak.
Romániát október 5-e óta ügyvivő
kormány vezeti, amióta az USR kilépése
nyomán a parlament megbuktatta a tavalyi választások nyomán alakult, Florin
Cîţu liberális pártelnök vezette jobbközép koalíciós kormányt. (MTI)

bek méltóságáért, terjesszék a szolidaritás és az osztozás szellemét”.
Úgy vélte, a fiataloknak köszönet jár
azért, hogy a kizárólag a jelenben szerezhető nyereségre figyelő világban,
amely hajlamos a nagy ideálok elfojtására, nem engedik magukat „elaltatni”.
A pápa megjegyezte, hogy a fiatalok
energiájára az egyháznak is szüksége
van.
„Legyetek szabadok, legyetek eredetiek, legyetek a társadalom kritikus lelkiismerete, ne féljetek bírálni, szükségünk van a kritikáitokra, ahogyan
sokan közületek, például a környezetszennyezés ellen emeli fel szavát” –
mondta Ferenc pápa
Hozzátette, a fiataloknak az árral
szemben kell haladniuk, „kiskapuk, hamisság, kettősség nélkül”. Kifejtette: „az
oly sok rossztól sújtott világunknak nincsen szüksége kétes kompromisszumokra, olyan emberekre, akik egyszer
erre, egyszer arra tartanak, mint a tenger
hullámai, ahonnan a szél fúj, ahova saját
érdekeik vezetnek, egy kicsit jobbra, egy

kicsit balra, miután kiszagolták, mi éri
meg nekik”. A pápa „kötéltáncosoknak”
nevezte a hasonló magatartást követő
keresztényeket is.
Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában
bemutatott misével elindította az úgynevezett felkészítő évet, amely a Lisszabonban 2023 nyarán esedékes ifjúsági
világtalálkozót előzi meg.
A mise Krisztus Király ünnepére
esett, amely az egyházi év végén, az
adventet megelőző utolsó vasárnapra
esik.
Ferenc pápa vasárnap délben, szokás
szerint, az apostoli palotáknak a Szent
Péter térre néző ablakában mondta el az
Úrangyala-imádságot, az egyházfő mellett két fiatal állt a római egyházmegyéből.
A pápa megemlékezett Jan Macha
lengyel katolikus mártír papról, akit a
sziléziai Katowicében boldoggá avattak
szombaton. A lengyel mártírt 1942-ben
végezték ki a német megszállók, mert
segítette az üldözött családokat, szervezte a támogatásukat. (MTI)

a védettségi igazolvány felmutatását előíró új szabályok ellen tiltakozó beszédeket tartottak.
A bejelentett és a belga főváros által
engedélyezett felvonulás szervezői
Együtt a szabadságért jeligével hívták
össze a menetet.
A résztvevők legtöbbje orrot és szájat
eltakaró maszk nélkül vonult. Helyszíni
beszámolók szerint a felvonulók füstbombákat gyújtottak és petárdákat durrogtattak, erőszakos eseményről azonban nem érkezett jelentés.
A belga közegészségügyi intézet
vasárnapi jelentése szerint a koronavírussal újonnan regisztrált fertőzöttek napi átlagos száma 12 ezer fölé

emelkedett az országban, és hatszáznál is többen szorulnak intenzív ellátásra.
A szomszédos Hollandiában a kormány szigorító járványügyi intézkedései
ellen pénteken Rotterdamban, szombaton Hágában tüntettek az esti órákban.
Mindkét megmozdulás erőszakba torkollott.
A tiltakozók köveket dobáltak, autókat gyújtottak fel és tűzijáték-rakétákat
lőttek ki. A Rotterdamban tartott tüntetés
során két embert meglőttek, legkevesebb
51 embert letartóztattak.
Hágában vasárnapra virradóan 30 embert állítottak elő az előző esti erőszakos
eseményeket követően. (MTI)

Lezárultak a koalíciós tárgyalások

Lezárultak a tárgyalások a PNL, a
PSD és az RMDSZ között: a nagykoalícióra készülő pártok vasárnap bejelentették, hogy közös
kormányfőjelölttel és elfogadott
kormányprogrammal
mennek
hétfőn az államfő által meghirdetett kormányalakítási egyeztetésre.

A kormánystruktúrára két változatot
dolgoztak ki, miután korábban már megállapodtak arról, hogy a PNL és a PSD
jelöltje – Nicolae Ciucă (PNL) és Marcel
Ciolacu (PSD) – egymást váltja majd a
kormányfői poszton. A két párt vezető
testületei hétfőn döntik el, hogy melyik
változatot javasolják Klaus Iohannis államfőnek.
Nicolae Ciucă ügyvivő védelmi miniszter, a PNL kormányfőjelöltje azt
mondta: „mindent megtesznek” azért,
hogy a PNL adhassa elsőként a kormányfőt. Hozzátette: a tisztségek elosztásának egyik elve az, hogy a pénzügyi

Ferenc pápa: A fiatalok legyenek a társadalom kritikus hangja

Ferenc pápa vasárnap dicsérte a
fiatalokat a környezet védelmében tett erőfeszítéseikért, és arra
szólította fel őket, hogy „a társadalom kritikus lelkiismereteként”
szabadon és bátran nyilvánítsanak véleményt.

A pápa az ifjúsági világtalálkozónak
szentelt misén, amelyet Krisztus Király
ünnepén mutatott be a Szent Péter-bazilikában vasárnap, kijelentette, a fiatalokra vár a legnehezebb, egyben
csodálatos feladat is, hogy „talpon maradjanak, miközben minden omlani
tűnik, őrszemként meglássák a fényt az
éjszakában, építsenek a romok közepette, valamint képesek legyenek álmodni”. Hozzátette, a fiatalok jövőbe
vetett hite és bátor lelkesedése jót tesz
mindenkinek.
Az egyházfő arra kérte a fiatalokat,
„zajongjanak”, vagyis hallassák hangjukat a világ szebbé és emberségesebbé tételében, ápolják a testvériség álmát,
gyógyítsák be a teremtett világtól elszenvedett sebeket, harcoljanak a gyengéb-

Ezrek vonultak utcára Brüsszelben
a megszorító intézkedések ellen tiltakozva

Több ezren vonultak utcára Brüszszelben a belga kormány szerdán
bevezetett, a koronavírus-járvány
visszaszorítását célzó új intézkedései ellen tiltakozva, miközben
az újonnan regisztrált fertőzöttek
száma napi 12 ezer fölé emelkedett, és hatszáznál többen kényszerülnek intenzív ellátásra Belgiumban a közegészségügyi intézet vasárnapi jelentése szerint.

A vasárnapi megmozdulás résztvevői
Brüsszel központjából az Európai Unió
intézményeinek helyet adó kerületbe vonultak, ahol a beoltásra vonatkozó kormányzati felszólítások, valamint a zárt
helységekben kötelező maszkviselést és

Ország – világ
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Nincs tervben az oltás
kötelezővé tétele

Az országos járványügyi testület jelenleg nem fontolgatja az oltatlan személyek vesztegzár alá helyezését, sem pedig a koronavírus elleni oltás kötelezővé
tételét – közölte Raed Arafat péntek esti sajtótájékoztatóján. Az országos katasztrófavédelem vezetője azt
mondta, az elmúlt időszak megszorításainak, valamint a lakossági átoltottság növekedésének köszönhetően csökkentek az esetszámok, így a hatóságok
jelenleg nem tárgyalnak arról, hogy karantént rendelnének el az oltatlan személyek esetében, vagy hogy
kötelezővé tennék a vakcina felvételét. (Agerpres)

Forr a helyzet az orosz–ukrán
határon

Nem zárható ki, hogy provokációkísérletek történnek
majd Ukrajnában az állítólagos orosz inváziós fenyegetés alátámasztására – jelentette ki Dmitrij Peszkov,
a Kreml szóvivője vasárnap a Rosszija 1 televízióban. Peszkov szerint „mesterséges hisztériakeltés”
zajlik. „Olyanok vádolnak bennünket azzal, hogy szokatlan katonai tevékenységet folytatunk a saját területünkön, akik az óceánon túlról áthajtották ide a
fegyveres erőiket. Vagyis az Egyesült Államok. Ez
nem nagyon logikus és nem nagyon tisztességes” –
nyilatkozott a szóvivő. Úgy vélekedett, hogy Ukrajna
valószínűleg a Fekete-tengeren zajló NATO-gyakorlat fedezékében próbálja majd meg elérni célját. Előzőleg Kirilo Budanov, az ukrán védelmi minisztérium
hírszerzési főigazgatóságának vezetője egy interjúban azt állította, hogy Oroszország több mint 92 ezer
katonát vont össze az ukrán határok közelében, és
támadást készít elő Ukrajna ellen január végére, február elejére. A Military Times című kiadványnak adott
nyilatkozatában Budanov kifejtette, hogy előbb valószínűleg légi csapások, tüzérségi és páncélos támadások lesznek, majd deszanttámadások következnek
az ország keleti részében, valamint Dél-Ukrajnában
Odessza és Mariupol ellen, továbbá egy kisebb invázió Fehéroroszországon keresztül. (MTI)

Őrszolgálat közben agyonlőtte
magát egy csendőr

Meglőtte magát egy csendőr vasárnap Fehér megyében, a megyei csendőr-felügyelőség székhelyén teljesített őrszolgálat közben. Két rohammentős egység
is a helyszínre sietett, és próbálták újraéleszteni, de
nem sikerült megmenteni az életét. A férfinek a mellkasán volt egy lőtt seb. A csendőrség képviselőinek
tájékoztatása szerint a csendőr szolgálati fegyverével
lőtte le magát. A férfi 49 éves volt, 1994 óta dolgozik
a csendőrségnél, és többször is kitüntetésben részesült. Az ügyben vizsgálatot indított a katonai ügyészség. (Agerpres)

Előre a ködbe
(Folytatás az 1. oldalról)

A receptet most okosabban alkalmazták a korábbiaknál. Lehetett volna kényelmesen ellenzékben maradni,
és a semmittevés langyos vizében pihenve is nőtt volna
a népszerűségük a következő választásokig, mert ehhez
elég kétbalkezes volt az előző koalíció is. De annál többet lehet nyerni, ha belépnek, megmentőként ígérnek
ismét szociális juttatást és bért, akinek csak lehet. És
van ehhez egy játékostársuk is az elnök személyében,
aki annyira utálja őket, hogy sikerült bebuktatnia a kormányba ezt a társaságot. Ha mindenkit ilyen ellenségekkel áldana meg a sors, sokkal barátságosabb hely
lenne ez a világ…
Csakhogy, ha nem a kormányfő – vicclapba is gyenge
– nyilatkozatait nézzük, hanem a száraz adatokat, akkor
azt látni, hogy a gazdaság még alig van a válság előtti
utolsó év szintjén, ráadásul most sokkal rosszabbak a
körülmények, és a teljesítménye is. Osztogatni nem nagyon lesz amiből, és mivel a helyzet kezeléséhez elengedhetetlen szakértelmet nagyítóval sem egyszerű
felfedezni ebben a csapatban, nem lenne meglepetés, ha
az új kormány annyi hónapot sem húzna ki, mint ahány
évre tervezik létét a tagjai.
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Az iskolára vagy a szülőre?

(Folytatás az 1. oldalról)
A tanügyi szakszervezetek felzúdulását követően, az Agerpres hírügynökség szerint az
oktatási tárca vezetője elmondta: kiegészítik
az oktatási és az egészségügyi miniszter
közös rendeletét a nyáltesztes szűréssel kapcsolatos új előírásokkal. Ezek szerint a nyál
alapú gyorsteszteket az oktatási intézményekben és otthon is el lehet végezni, erről az
egyes tanintézetek külön-külön dönthetnek.
Amennyiben az iskolában zajlik a tesztelés,
a szülőnek ki kell töltenie egy hozzájárulási
nyilatkozatot. Ha otthon tesztelik a gyereket,
a szülőnek írásban vagy e-mailben kell tájékoztatnia az eredményről a tanítót, az osztályfőnököt vagy az iskola által erre kijelölt
személyt. Mivel hetente két alkalommal kell
elvégezni a szűrést, minden gyermek kézhez
kap előző hét péntekén két darab antigéngyorstesztet. Ha a szűrés az iskola döntése
alapján a tanintézetben zajlik, de a szülő nem
adja hozzájárulását a gyermek teszteléséhez,
elvégezhetik a tesztet otthon – magyarázta a
miniszter.
Ha a gyorsteszt pozitív eredményt mutat,
a PCR-tesztnek azonban negatív lesz az eredménye, a gyerek visszatérhet az iskolába. Ha
azonban a PCR-tesztet nem végzik el, vagy
elvégzik, és megerősíti a pozitív eredményt,
a tanulónak 14 napra otthon kell maradnia –
ismertette az eljárást Cîmpeanu. A tárcavezető ugyanakkor felkérte a szülőket, hogy legyenek felelősek, és közöljék időben és
pontosan az eredményeket.

A „vörös kakas” meséje

Mindenki kérte, de most senki sem
akarja alkalmazni

Mint ismeretes, az utóbbi időben jókora
vita kerekedett abból, hogy tulajdonképpen
kinek is kellene a diákokat tesztelni, az egészségügyi tárca álláspontja szerint ezt a kérdést
az oktatási rendszernek kellene megoldania,
mivel az oktatási rendszer javasolta. Eközben
a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) és a Spiru Haret, a legnagyobb
tanügyi szakszervezetek csütörtökön bejelentették, hogy hétfőn sztrájkőrséget szerveznek
a prefektúráknál, a kormány épületénél és az
egészségügyi minisztériumnál, ha a pedagógusokra bízzák a diákok tesztelését.
Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter a napokban az Erdélyi Magyar Televízió
műsorában nehezményezte, hogy akik szorgalmazták a nyáltesztek bevezetését, vagyis
a pedagógusok, szülők és a diákszövetségek
egy része, most nem vállalnak felelősséget a
tesztelés megvalósításáért.
– Egy olyan tesztelési módozatról van szó,
amelynek egészségügyi szempontból direkt
következménye nincs, ez egy felmérés, egy
megelőző, screening típusú tesztelés. Éppen
ezért, ha pozitív is lesz egy ilyen nyálteszt,
azt az adatot nem vezetik be hivatalos adatként, azt meg kell erősíteni egy olyan teszttel,
amit a rendszer elismer. Éppen ezért a pontosításokban, amelyeket a tanügyminisztériumnak elküldtünk, ezt is megfogalmaztuk,
lévén, hogy egy olyan típusú tesztelésről van

szó, amelyet – hangsúlyozom – a tanügyminisztérium kért, az ő javaslata volt, hogy
ezt vezessék be az iskolai rendszerbe. Az elmúlt hónapokban nagyon sok minden elhangzott a tanügyi rendszerrel és a nyálteszt
bevezetésével kapcsolatosan, mindenki kérte
– a pedagógusok, a diákok szövetsége, a szülők szövetsége –, és amikor bevezetésre
kerül, azt látjuk, hogy senki sem akarja ezt alkalmazni, és az egész kérdés akörül forog,
hogy ki is fogja ezt a nyáltesztet elvégezni.
Az egészségügyi minisztérium álláspontja
ebben a kérdésben teljesen nyitott, hiszen
mivel egészségügyi szempontból nem jár következménnyel első fázisban – mint mondtam, meg kell erősíteni a pozitív tesztet más
típusú, komolyabb teszttel –, a tanügyi rendszerben kell eldönteni, hogy minden iskolában ki fogja ezeket elvégezni hétfői és
csütörtöki napokon, miután várhatóan a hét
közepén megérkezhetnek az első nyáltesztek
az iskolákhoz. Ilyen szempontból a tanügyi
rendszer, amely ezt a tesztelést be szerette
volna vezetni, minden iskolára lebontva, illetve akár a tanfelügyelőségeken keresztül
kell eldöntse, hogy pontosan hogyan is alkalmazzák, és ki az, aki ezt a tesztet elvégzi.
Minden más metodológiai szabályt, például
hogy egy esetleges pozitív eredmény esetén
hogyan járunk el, és kit kell értesíteni, és a
gyerek további tesztelése hogyan zajlik, azt
közös miniszteri rendeletben a tanügyminisztériummal megszervezzük, viszont maga a
metodológiája ennek a nyáltesztnek teljesen

a tanügyminisztérium feladata – nyilatkozta
Cseke Attila.

Nem a pedagógusok feladata

Eközben a tanügyi szakszervezetek utcára
vonulással fenyegetőztek, ha a hatóságok
nem teszik lehetővé a diákok otthoni nyáltesztes szűrését, és a tanügyi alkalmazottakra
hárítják ezt a feladatot.
A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége és a Spiru Haret Szakszervezeti
Szövetség csütörtöki közleményében figyelmeztetett, hogy ha a kormány nem módosítja kérésüknek megfelelően a nyáltesztes
szűrés útmutatóját, tagjaik november 22-én,
hétfőn sztrájkőrséget fognak tartani a prefektusi hivatalok és az egészségügyi tárca székhelye előtt.
A két szakszervezeti szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy megbénítaná a tanítást, és fertőzési gócokká változtatná a
közoktatási intézményeket, ha a gyerekek
tesztelését a tanügyi alkalmazottaknak kellene elvégezniük, nem beszélve arról, hogy a
pedagógusokat is kitennék a fertőzés veszélyének, mert védőfelszerelést nem biztosítanának számukra. Hangsúlyozták ugyanakkor,
hogy az elmúlt időszakban az oktatási rendszer működését érintő fontos döntések a
tanügyben dolgozók és a diákok véleményének teljes figyelmen kívül hagyásával születtek.
Szerintük ilyen döntés volt az is, hogy a
kényszervakációt követően a tanügyi alkalmazottak átoltottsági szintjétől tették függővé
a jelenléti oktatást az iskolákban és óvodákban.

Ki hiszi el az építkezésekre kifüggesztett valótlanságot?

A rombolás elkezdődött. Javában
bontják a Papiu (Kálvária) utcai két
ház egyikét. A ki-be járó út, amelyen
34 autó fog közlekedni, és amelyet
közvetlenül a szomszéd kerítése mellett alakítottak ki, tele törött cseréppel. A halálra ítélt házak bontása
mellett a kert fáinak törzsén visít a fűrész.

Bodolai Gyöngyi

A szomszédok tehetetlenül és mély keserűséggel nézik a pusztítást, annak tudatában,
hogy ezzel az életük is gyökeresen megváltozik. Különösen a felső szomszédé, akinek
szépen gondozott kertjét beillesztve a tömbházak elé, úgy tüntetik fel, mintha az új lakásokhoz tartozna. De nem ez az egyetlen
valótlanság, ami a két Papiu utcai ház helyébe és kertjébe tervezett, „lakóparknak”
csúfolt emeletes tömbházakkal kapcsolatosan
elhangzott vagy leíródott.

Az építkezési engedély birtokosa, az Adra
cég, úgy tűnik, nem kapta meg a remélt öszszeget az engedélyezett tervért és a területért,
amelyet egy időben áruba bocsátott, azokkal
az érvekkel hirdetve, ami az építkezés ellen
szólt. Pontosabban, hogy a központi övezethez tartozó történelmi városrészben, 150 méterre a vártól, az „A” kategóriás műemléknek
számító Papiu Főgimnázium és a Petru
Maior egyetem szomszédságában található a
terület, valamint azt is, hogy az oda tervezett
tömbházak építését minden fórum engedélyezte. Úgy látszik, hogy mégsem akadt
vevő, ezért nekifogtak a bontásnak. Először
a 11. szám alatti házat szedik szét, amelynek
előéletéhez egy akasztásos öngyilkosság és
egy elevenen elégett asszony története is
hozzátartozik. Nem jó ómen ez a jövőre
nézve.
Ha a két ház helye és kertje beépül, a felső
szomszéd kertjére, akitől állítólag nem kellett
engedélyt kérni az építkezésre, annak ellenére, hogy vészesen közelít a kerítéséhez az
elhajló épületegyüttes
második és harmadik
tömbje, több mint 70
ablak és erkélyek sokasága néz majd. Onnan
televíziózhatják mindennapjait az unatkozó
lakók. Az ígéretes zöldövezetet ugyanis, amely
valóságosan is a beépítendő területhez tartozna,
a mélygarázsok gyúrják
maguk alá, amelyek kialakítása veszélybe sodorhatja az egykoron
szokásos
téglaalapra
épült szomszédos szép
szecessziós házat.
Megszokott látvány az
a valótlanság is, amely
részleges bontásról és a
meglévő épület kibővítéséről szól, ami jelen esetben azt foglalja magában,
hogy a 9-es számú ház
homlokzatát felragasztják
az épülő tömbház homlokzatára, egészen idétlen
módon, két új erkély
szomszédságában, olyan
építkezési „lecsót” alkotva, ami csúfság a korábbi utcaképre.
Sajnos egy asszony, a
felső szomszéd kálvári-

ája, számtalan segélykérő levele, az illetékesekkel való személyes találkozások sem voltak elegendőek ahhoz, hogy megakadályozzák a történelmi városrész utcaszerkezetének durva megváltoztatását. A zöldövezetek
fontosságáról, a domboldal szerkezetének
megbontása miatt a szomszédos házakat veszélyeztető mélygarázsokról és a közlekedési
szempontokról, azaz a reggeli és délutáni
csúcsforgalomban kirajzó és hazatérő gépkocsikról nem is beszélve. Környezetvédelem,
műemlékvédelem – a jelek szerint romániai
viszonylatban üres szavak, hiszen még a Szebenben működő építészeti felügyelőségen is
jóváhagyták a Papiu utcai tervet, amelynek
útját szolgai módon egyengette minden felelős intézmény.
Sajnos nem az első és nem az utolsó, hiszen a belváros több szabad vagy „felszabadított” területén – lásd Eminescu, Radnai
(Kemény Zsigmond) utca – vígan épülnek a
többemeletes tömbházak, szintén „részleges
bontás, a meglévő épületek kibővítése”
címén. A Ballada utcai tömbházról nem is beszélve, ami szintén kertekben épül, de hasonló címszavak alatt, holott a meglévő,

Fotó: Nagy Tibor

valóban nagyon rossz állapotban lévő épületet a mélygarázsok szintjéig „bontották le”.
Bár a környéken lakók azt hihették, hogy a
második emelet után megállnak, a napokban
kiderült, hogy mennek tovább.
Miért kell hazugságra alapozni, ki hiszi
még el az építkezéseken kifüggesztett plakátokon a részleges bontás, kibővítés „vörös
kakas” meséjét azok közül, akik valamenynyire is ismerik ezt a várost, és követik az
építkezéseket? Gyengén látók lennének a polgármesteri hivatal urbanisztikai osztályán
dolgozók, a főépítésszel az élen, hasonlóképpen az építészeti felügyelőség munkatársai,
vagy egyéb okokból gyengül el a látásuk,
amikor a belváros utcaszerkezetébe nem illő,
és a jövőben több közlekedési és környezetvédelmi gondot is okozó épületek körüli
problémákat nem veszik észre?
Mire felébrednének mindazok, akik lakossági elképzelés szerint valóban döntési helyzetbe kerültek, kérdés, hogy lesz-e még
amiről határozzanak, vagy, ha sokáig késlekednek, valamennyi belvárosi „lapot” kiosztják a jól helyezkedő, nyerészkedő vállalkozók.
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Amikor még nem az eldobás kultúráját éltük
Interjú Dóczy Tamás informatikussal

Beszélgetőtársunk a háborúban született, és a szocializmusban nőtt fel. Élete java
részét a diktatúrában élte le.
Elmondása szerint nem is nagyon rosszul, mert mindig
megtalálta az élhető, élvezhető, boldogító életformákat,
jó embereket és barátokat...
Pár nappal ezelőtt Tamással
beszélgettünk; csak mesélt és
mesélt, többek között arról,
hogy milyen világban is éltünk, élünk. De indítsuk a legelején...

Nagy-Bodó Tibor

– Tamás, hogyan telt el az a pár
évtized, ami mögötted van? – kezdjük innen a beszélgetést...
– Hát... nagyon röviden: a kilencvenes évektől a mi fura demokráciánkba cseppentem bele, új lehetőségeket kerestem és találtam, amíg
nyugdíjba nem mentem. Most, idős
fejjel, a lemondások és megfogyatkozások útján próbálom megőrizni a
derűmet, mindennap felfedezni a szépet és a jót, örvendeni az élet apró
csodáinak, és mostanság valahogy
túlélni a koronavírust. Ez az életem
dióhéjban.
– Menjünk végig életed fontosabb,
sorsdöntő eseményein.
– 1944 májusában, a háború utolsó
heteiben jöttem a világra Marosvásárhelyen, a régi szülészeten. Itt született a feleségem és a gyermekeim
is. Egyszer, arra jártunkban ezt kérdezte az egyik fiam: „Apu, ugye itt
szoktunk születni?”.
Születésem után apámat orvosként
visszahívták Kolozsvárra, ahol előtte
dolgozott kezdő belgyógyászként.
Ott éltük át Kolozsvár szőnyegbombázását egy kórház pincéjében. Túléltük az ezután következő nehéz
hónapokat is. Apám biciklivel ment
a város szélére a pótanyámhoz tejért,
mert anyámnak az izgalmaktól elapadt a teje.
1945-ben végérvényesen Vásárhelyen telepedtünk le, ahol apám az
egyik alapító tagja volt a semmiből
létrehozott orvostudományi egyetemnek, és ahol leéltük az életünket.
Apám sokat mesélt az egyetem létrehozásának éveiről, hogy milyen nagy
lelkesedéssel támogatták az akkori
elöljárók, üzemvezetők az egyetemi
klinikák felszerelését, a régi kadétiskola impozáns épületének átalakítását az oktatás céljaira.
– ...és közben szépen erősödött a
pártállam, növekedett a diktatúra...
– Emlékszem, apám a reggeli teája
mellett tanulta az orosz szavakat,
mert az egyetemi kádereknek kötelező volt az orosztanulás és az ideológiai „fejtágító” leckék.
A megszorításokkal, nélkülözésekkel teli ötvenes évekből arra is
emlékszem, hogy anyám a kezembe
nyomta a kenyér-, a cukor- vagy olajjegyet, és elküldött a közeli üzletbe
levásárolni a család fejadagját.
Ugorva néhány évtizedet, a helyzet nem sokat változott. A nyolcvanas években már nem volt fejadag,
de az élelmiszerboltok üresek voltak.
Akkor a területi számítóközpontban
dolgoztam. Amikor időnként nyáriszalámi vagy déligyümölcs érkezett
a közeli üzletbe, futótűzként terjedt a
hír a munkahelyünkön, pillanatok
alatt kiürültek az irodák, mindenki
rohant a sorba, hogy még kapjunk
ezekből a ritka csemegékből.
– Még mire emlékszel kisgyermekkorodból?
– Az én feladatom volt, hogy délelőtt a ház előtt várjam a jegesembert, aki lovas szekerével mindennap
friss jégtömböt hozott a jégszekrényünkbe. Vagy a hátán ablaküvegeket cipelő üvegest lestem, ha szükség
volt rá. Kiáltozva mentek végig az
utcán, hogy „jeget vegyenek!”, vagy
„oblok!”. Emlékszem a kilyukadt lábasokat foltozó cigányra is. Amikor
behívtuk, letelepedett az udvaron, a

földbe szúrt vasrúdjának a végén kikalapálta a lyukat, majd lemezből
foltot tett rá, és bekente valami festékfélével, hogy ideig-óráig ne csepegjen.
Akkoriban a kilyukadt zoknikat a
szüleink megstoppolták, az elszakadt
ruhára foltot tettek, a megmaradt ételt
eltették a következő napra, kenyeret
soha nem dobtunk el. Nem az eldobás kultúráját éltük a családban, a
régit – beleértve az öregeket is – mindenki megbecsülte.
– Mi maradt meg az iskolai emlékeidből?
– Hétéves koromban mentem iskolába, a Bolyai – Iosif Rangheţ –
fiúlíceum első osztályában kezdtem.
Ötödikbe léptem, amikor minden iskolában vegyesek lettek az osztályok. Mivel pár lépésre laktunk a
leánylíceumtól – később Egyesülés
–, oda kerültem egy olyan osztályba,
ahol minden fiúra öt lány jutott. Nem
is volt rossz felállás egy magamfajta
serdülő legénynek.
A gimnáziumi években nem kesergettek a sok tanulással. Aránylag
könnyen érthető, nem volt túlzsúfolt
a tananyag, kevesebb volt az óraszám, mint manapság. Nagyon jó
matek- és fizikatanáraim voltak, tiszteletet parancsoló, felejthetetlen
egyéniségek, akik érthetővé, sőt vonzóvá tudták tenni ezeket az elvont
tantárgyakat. Sokkal nyugisabb volt
az iskolai élet. Különben az egész
város nyugalmas volt, ráérősen sétáló
emberekkel, sok fával, estikebokrokkal a járdaszélen. Még a hatvanas
években is csendes, gondozott magyar kisváros volt Vásárhely.
Jutott idő bőven szórakozásra,
sportolásra is. Nem volt számítógép,
mobiltelefon, de annál több iskolai
szakkörre jártunk, az elektronikától a
biológiáig. Éveken keresztül a fotókörbe jártam, megtanultam a fényképezés csínját-bínját, a fehér-fekete
felvételek labormunkáját. A fotóművész Marx Jóska bácsi laborjába is
bejáratos voltam, az ő irányítása mellett nemzetközi kiállításokon is részt
vettem.
– Sportoltál is. Akkor szinte mindenki járt valamilyen edzésre?
– Igen, télen-nyáron. Jártam teniszezni, később vívni a felejthetetlen
Kakucs Endre bácsi edzéseire. A
sportklubok versenyekre vittek az ország különböző városaiba. Nagy dicsőség volt, amikor a csapat
serleggel, diplomával tért haza.
Az úszni tanulás kudarcélmény
volt számomra. A szüleim valahonnan szereztek egy levegővel teli fémhengert, a hátamra kötötték, az tartott
fenn, miközben a mellúszást tanultam
a marosszentgyörgyi sós fürdőben.
Kínkeserves úszóleckék voltak, a
fejem minduntalan elmerült, orromszám megtelt a csípős sós vízzel,
hosszú időre megutáltam az úszást.
Életem első sílécét nyolcéves koromban karácsonyra kaptam. Csíkszeredában kézzel faragta egy
síkészítő mester. Igazi mestermunka
volt, bőrkötéssel. Akkoriban gyönyörű, hosszú telek voltak, a nagy
havazáskor a hó beborította a várost
és környékét. A Somostetőn síztünk,
vagy szánkóval ereszkedtünk le a
gyér forgalmú, meredek utcákon.
Évekkel később vasárnaponként a
Bucsinra jártunk sízni, az akkori turisztikai hivatal, az ONT busszal
szervezett kirándulást. Jó társaság verődött össze. Felvonó akkor még
nem volt, fel kellett mászni a sílécekkel a hátunkon a sípálya tetejére.
Közben jókat beszélgettünk, a barátok, a társasági élet legalább annyira
szórakoztató és fontos volt, mint a
sízés.
– Mit jelentett számodra az irodalom?
– Kisiskolás koromban nem szerettem olvasni, annál inkább focizni
a közeli iskola udvarán, vagy háborúsdit játszani a haverokkal a mellettünk levő Víztelep nagy, fákkal,
bokrokkal benőtt udvarán.

Irodalmi emlékeim Nemes Laci
osztálytársamhoz kötődnek. Ő rengeteget olvasott, alig vártuk a lyukasórát, mert olyankor Laci folytatásokban mesélte az osztálynak a legjobb
ifjúsági regényeket. Író lett belőle,
sajnos fiatalon meghalt. A középiskolában a szüleim kötelezővé tették az
ebéd utáni olvasást. Nem volt baj,
amikor az Egri csillagokat, vagy a
Légy jó mindhalálig-ot olvastam,
vagy nagy ritkán May Károly, Mark
Twain, Cooper valamelyik indiános
könyvét. De ott voltak a kötelező olvasmányok, mint Az Ifjú Gárda, a
Réz Mihályék kóstolója, amelyeknek
kínkeserves volt a végére érni. Muszáj volt elolvasni ezeket is, mert a
magyartanárnőm megkövetelte.
Egyetemista koromban kaptam rá
az irodalomra, az olvasásra. Lelkesen
jártunk a kolozsvári Gaál Gábor irodalmi kör éjszakába nyúló vitaestjeire, ahol meghívott erdélyi írók,
költők beszéltek a műveikről. Az itt
átélt irodalmi élmények emlékezetesek maradtak egy életre.
Nagy hatással voltak rám Latinovits Zoltán verslemezei, különösen
Ady és József Attila verseinek magával ragadó interpretációi. Elámultam,
hogy Latinovits milyen mélységeket,
szépségeket hozott elő ezekből az iskolában felületesen megismert versekből. Ez a színészóriás csempészte
belém a versek szeretetét.
– A kirándulásokat, a természet
szeretetét kinek köszönheted?
– Gyermekkoromban nagyon élveztem a nyaralásokat a szüleimmel,
a barátaikkal. Többnyire a közeli, vonattal megközelíthető Maros völgyébe mentünk. Parasztházban
béreltünk szobát, a háziak főztjét
ettük. Napközben halásztunk, rákásztunk a Marosban és a közeli patakokban, sokféle hal volt bennük, rák is
bőven. Nagyokat kirándultunk, gombásztunk. Azóta is szorosan kötődöm
ehhez a Kelemen-havasok tövében
meghúzódó Maros-parti világhoz,
később sokat sátoroztunk az ottani
csodálatos patakvölgyekben.
Felcseperedve, barátaimmal bejártuk a Kelemen-, a Görgényi- és a
Radnai-havasokat, a Déli-Kárpátok
csodálatos hegységeit a Királykőtől
a Retyezátig. Külföldre utazni nem
lehetett, minden nyáron legalább egy
nagy túrára elmentünk. Huszonötharminc kilós hátizsákokban cipeltük fel a gerincre a sátrakat, az
ennivalót. Egyik alkalommal, a gerinctúra vége felé fogytán volt a vizünk, amikor az egyik srác egy nagy,
gondosan őrzött görögdinnyét vett
elő a hátizsákja aljából, és szétosztotta, hogy a szomjunkat oltsuk. Napokon keresztül cipelte a többkilós
dinnyét, hogy a szükségben eloszthassa bajtársai között. Így tanultuk
meg egymástól, hogy melyek az önzetlenség, a bajtársiasság törvényei.
2000 méter felett, a gerincen, esőben, szélben, veszély közepette ismered meg igazán, ki milyen ember,
ki a felebarátod.
– Milyen volt a kamaszkorod?
– Nem voltam lázadó típus, nem is
lehettem apám szigorúsága mellett.
Szerettem barkácsolni, gépeket szétszedni, javítani. Első motoros járművünk egy Manet robogó volt, azt
szereltem, nem kellett hozzá sok szerszám, nagy szakértelem. Azon tanultam meg, milyen egy karburátor,
hogyan kell karbantartani a gyertyákat vagy az elektromos berendezést.
Megjavítottam az állólámpát, a hajszárítót, szénkefét cseréltem a porszívóban, ezekhez csak én értettem a
családban. Szóval a technika iránti érdeklődésemet látva, meg hogy matekből jó voltam, a mérnöki szakma
felé irányítottak a szüleim. Hallgattam rájuk.
– Hogyan emlékszel a kolozsvári
egyetemi évekre?
– Jól sikerült érettségi vizsga és
egy kínkeservesen áttanult nyár után
– akkor szeptemberben voltak az
egyetemi felvételik – 1962 őszén ro-
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mánul felvételiztem, és bejutottam a
kolozsvári műszaki egyetemre.
Pezsgő volt a diákélet, telt házas
színházi diákelőadásokkal, színvonalas szimfonikus hangversenyekkel, jó
egyetemi bulikkal, szép „filológiás”
lányokkal. Diákkörökre jártunk, a
már említett Gaál Gábor irodalmi
körre, vagy a modern festészetet,
szobrászatot diavetítésekkel bemutató előadásokra a képzőművészeti
egyetemen. Műveltségem legjavát,
az irodalom, a képzőművészet, a
zene iránti érdeklődésemet részben a
családomnak, részben a kolozsvári
egyetemi éveknek köszönhetem. A
műegyetemi tanulmányaim nem sok
örömet jelentettek. Sok száraz, elvont
elméleti tárggyal gyötörtek, rengeteget kellett magolni a vizsgákra, és
persze társadalomtudományokat –
tudományos szocializmus stb. – is tanultunk három éven keresztül. A
tanév végén ún. üzemgyakorlatra
kellett menni pár hétre. Egyik évben
egy óriási öntödében lötyögtünk fölöslegesen. Mindez távol állt az én
technikához való vonzalmamtól.
– Az egyetem után hol kezdtél el
dolgozni?
– Először elvittek katonának,
majdnem egy évet vesztegettünk el a
bákói kaszárnyában. Kifogtam egy
valódi riadókészültséget, amikor
Csehszlovákia lerohanására készült
Románia is. Három napon keresztül
éjjel-nappal teljes harci készültségben vártuk a bevetést. Szerencsére
nem került rá sor.
Minket, frissen végzett mérnököket nem fenyegetett a távoli, például
moldvai kihelyezés veszélye. Erdélyi
városokban is volt bőven mérnöki
állás. A közeli radnóti hőerőműhöz
kerültem, egy magamfajta kezdőket
támogató környezetbe. Lakást is
adtak Radnóton. Beletanultam az
akkor még elektromechanikus relékkel működő védelmi berendezések
karbantartásába. Jól képzett mesterekkel dolgoztam öt éven keresztül.
– Hol kezdődött az informatikusi
tevékenységed?
– A hetvenes évek elején alakult
Vásárhelyen a Területi Számítóközpont. Akkor még senki nem tudta, mi
fán terem a számítástechnika, mire jó
egy komputer. Megkerestek azzal,
hogy mérnök oda is kell… Igent
mondtam, vonzott a város, és hogy
hazakerülök. Ezzel véget ért bő évtizedes távolmaradásom szülővárosomtól, attól kezdve Vásárhelyen
éltem az életem. Az elején kevesen
voltunk a számítóközpontban, matematikusok, közgazdászok, mérnökök.
Tanfolyamokon tanultuk a számítástechnika tudományát, a Cobol, Fortran programozási nyelveket. Így lett
belőlem botcsinálta informatikus.
Egy évvel később hozták a központba
az első, francia gyártmányú Felix számítógépet. Egy nagy légkondicionált
termet foglaltak el a gép vasszekrényei, tálca nagyságú nyomtatott áramkörökkel, vezetékek dzsungelével a
szekrényekben. Külön voltak az
ebédlőasztal nagyságú nyomtatók,
meg a mosógép méretű merevlemezes külső tárolóegységek. Sok száz
lyukkártyán hozták a vállalatoktól a
feldolgozandó adatokat, és vitték a
több tucat oldalon kinyomtatott eredményeket. A gépet vezérlő szoftverek,
programcsomagok karbantartását bízták rám, így kezdtem el rendszermérnöki tevékenységem. Újra meg kellett
tanulnom egy szakmát.
– Egyszer azt mondtad, hogy mindennél jobban szerettél tanítani.
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– Radnóton, az erőmű mellett működő technikumban gyakorlati szaktantárgyakat tanítottam. Ide érettségizett fiatalok jöttek technikusi diplomát szerezni. Már Vásárhelyen
voltam, amikor bevezették a gimnáziumok tanrendjébe a technikai tantárgyak oktatását. Meghívtak szaktanárnak a régi iskoláimba, az Egyesülés líceumban szilárdságtant, majd a
Bolyaiban automatizálást tanítottam.
Hamar felismertem, hogy a diákjaimat egyáltalán nem érdeklik ezek a
teljesen fölösleges tantárgyak. Hogy
mégis hasznosan teljenek el az órák,
és lekössem a figyelmüket, a néhány
mondatba összefoglalt kötelező lecke
után sok mindenről beszélgettünk.
Például szilárdságtanórán különböző
korok műemlék épületeiről, építészeti
stílusokról meséltem. A Bolyaiban sok
minden terítékre került, megosztottam
velük a kedvenc olvasmányaimat,
mint a Kriterionnál akkor megjelent
Akutagava Rjúnoszuke-kötet leheletfinom novelláit. Megfertőztem őket a
Latinovits Zoltán szavalta Ady- és József Attila-versekkel. Jó hangulatban
és talán hasznosan teltek az automatizálásórák.
– Hívő katolikus vagy; mikor mélyült el a hited?
– A hit magvait anyám vallásossága ültette el bennem. Sokáig
szunnyadt bennem, többnyire a vasárnapi katolikusok életét éltem.
Több évtizednek kellett eltelnie,
amíg felfedeztem, és egyre inkább
megéltem a hit éltető, irányító, vezető
erejét, Jézus jelenlétét az életemben.
Ebben nagy szerepe volt Böjte
Csaba kirulyi családos táborainak a
Hargitán, a kilencvenes évek elején.
Több éven át minden nyáron közel
száz család gyűlt össze – gyermekekkel –, jókat beszélgettünk, megosztottuk örömeinket, gondjainkat,
imádkoztunk, énekeltünk a tábortűznél, kirándultunk. Mindez nagy lökést adott a hit útján, és arra
ösztönzött, hogy részt vegyek egy
hároméves hitoktatói képzésen a vásárhelyi belvárosi plébánián. Lehetőséget kaptam a hittel kapcsolatos
elméleti tudásom, a hitéletem elmélyítésére. Az utóbbi években nagy
hatással volt rám a jezsuita, Szent
Ignác-i lelkiség. Megélésében a marosvásárhelyi jezsuita lelkészség segített és segít folyamatosan. Hálás
vagyok az itt szolgáló jezsuita szerzeteseknek, akik az ignáci hitvilág útjára vezettek.
– Keveset beszéltünk a családodról...
– Elég későn, 1984-ben csapott
meg a családalapítás szele. A hosszas
agglegénykedés után a házassággal,
gyermekeink születésével egy sokszereplős új élet kezdődött el számomra, amiben nem én vagyok a
főszereplő. Csodálatos kihívásokat
jelentenek a családdal, a gyermekekkel kapcsolatos tennivalók, szellemilelki fejlődésük támogatása, hogy jól
szeressük, jól segítsük, amennyire
engedik, jó irányba terelgessük őket.
A mai napig a gyermekeimmel
kapcsolatos történések a legfontosabbak számomra. Ami velük történik, a
tanulmányaik, munkájuk, haladásuk
vagy megtorpanásuk, gondjaik, örömük, bánatuk – minden, amit megosztanak velem – az első számú
prioritás az életemben.
Talán a legnagyobb örömöm az a
szoros kötelék, összetartozás, egység,
ami a gyermekeim között van. Még
akkor is, ha mi, „öreg szülők” ettől
néha kicsit kirekesztettnek érezzük
magunkat. Mert például Zsuzsi lányomnak az a megkérdőjelezhetetlen
igazság, a legfontosabb, amit a bátyjai mondanak neki. Pilinszky János
ezt a szülői helyzetet, szerepet szépen
leírta: „Mögöttük állunk szépen, szelíden, mint amikor madarakat etet az
ember, csak néhány jelzésre szorítkozva”.
Remélem, rövidesen, még mielőtt
erőnket veszítjük, valamelyik gyermekünk családot alapít, és unokákkal
örvendeztet meg. Ennél többre nem
is vágyom.
– Köszönöm Dóczy Tamás barátomnak az értékes, őszinte beszélgetést.
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Irányváltás a marosvásárhelyi filharmóniánál

Klasszikus zene kortárs ritmusban
Csütörtökön, a marosvásárhelyi filharmónia énekkara fennállásának 65.
évfordulóján György Levente, a mveldési intézmény vezetje állt a karmesteri pulpitusra. Mint ismeretes,
október elsejétl nevezték ki a néhai
Vasile Cazan utódjául, a múlt hónap
közepén sajtótájékoztatón mutatkozott be a közönségnek. Már akkor elárulta, hogy hazatért világjáró
barangolásaiból, hiszen többször is
szerepelt a marosvásárhelyi Kultúrpalota színpadán. Az igazgatóval nem
egészen egy hónappal beiktatása
után a terveirl beszélgettünk.

Vajda György
– Miért vállalta el az igazgatói megbízatást?
– Miután megtudtam, hogy a korábbi igazgató, Vasile Cazan sajnálatos módon elhunyt,
telefonon beszéltem több régi kolozsvári ismerAmmel, és arról érdeklAdtem, hogy milyen esélyem volna ezt az állást megpályázni.
Mindenhonnan bátorítottak, így jelentkeztem
a megmérettetésre. Amint korábban is elmondtam, nem volt idegen számomra a marosvásárhelyi filharmónia. 1996 és 2001
között gyakran felléptem. Itt kezdtem az énekesi karrieremet a Florentin Mihescu vezényelte Mozart-Requiemben. A Szalman
Lóránt vezényelte több vokális szimfonikus
m9ben is szerepeltem. Shinya Ozaki is többször meghívott. Franz Lamprechttel turnéztam Düsseldorfban..., szóval ismertem a
zenészeket, az énekkart, a marosvásárhelyi
kulturális életet. Húsz évig Németországban
és Svájcban éltem. Húsz évig nagybAgAs voltam, aztán nyolc évig kóruskarmester Zürichben, zenekari karmesteri végzettségem is van.
Zongoristaként Zürichben három évig az
operastúdióban voltam kamarazenész. NagybAgAsként a kvartettel jártuk a világot Párizstól Amszterdamig, ZürichtAl Bernig. Húsz év
alatt azokban az intézményekben, ahol dolgoztam, több igazgatóváltást értem meg.
Gyakran át kellett szervezni az intézményeket, a közönséget becsalni az elAadótermekbe, így a kultúrmenedzsment terén is
szereztem tapasztalatot. Én szerveztem tíz
évig Hannoverben a magyar kulturális központ m9sorait. Hildesheimban a helyi múzeummal közösen öt évig koncerteket,
kulturális programokat szerveztünk. Rég terveztem, hogy hazaköltözöm, de csak akkor,

György Levente

Fotó: Nagy Tibor

ha megfelelA állást találok. Nagyon sokoldalú
zenészképzésen vettem részt, mert sok minden érdekelt. Úgy érzem, hogy igazgatóként
mindent, amit tanultam, tapasztaltam, szakmai téren értékesíthetem.
– A beiktatást követ sajtótájékoztatón elárulta, hogy programjaival elssorban a fiatalokat célozza meg. Mik a konkrét
elképzelései?
– Az állás megpályázásakor egy majdnem
80 oldalas feladatfüzetet nyújtottam be,
amelyben a m9sorpolitikától a gazdasági vetületig felvázoltam mindazt, amit a marosvásárhelyi filharmónia vezetAjeként tennék. Ez
elnyerte a pályáztatók tetszését, így október
elsejétAl elfoglalhattam a menedzseri állást.
Folytatom az elAdöm, Vasile Cazan által elindított programokat. Azonban fontos, hogy
valamilyen módon visszacsaljuk a fiatalokat
a koncertterembe. Ehhez több interaktív foglalkozást találtam ki, amelyeknek a beindítását hátráltatja a pandémia és az, hogy most
csak 30%-os nézettséggel lehet kulturális rendezvényeket szervezni. Hogy csupán néhány
példát említsek: ha eljönnek a fiatalok, állják
körbe a zongorát, elmagyarázzuk, mit hallgatnak, zenem9veltségi kvízeket tölthetnek
ki. Akár az is elképzelhetA, hogy megszólaltatnak egy hangot, és arra mi, zenészek improvizálunk egy kis betétet, majd közösen
örülünk a „szerzeménynek”. Születésnapokat
szervezhetünk, ahol improvizálunk a különbözA nagy zeneszerzAk stílusában. Felkérjük
a fiatalokat, hogy kisebb kórusm9vek, zenei
részletek alapján készítsenek kisfilmet telefonjukkal, s díjazzuk az alkotásokat. Ezenkívül lesznek operaprojektjeink, ahol

feliratozzuk a történetet. Gróf Rhédey Klaudia idejében komoly koncertek voltak az erdAszentgyörgyi kastélyban, kortársa volt
Beethovennek, Rossininek, újra felidézzük
azt a kort. Szászrégenben élt egy nemzetközi
hírnev9 zeneszerzA, Rudolf Wagner Regeny,
akinek a m9veit világszerte ismerik, csak itthon nem. A fiatalokkal rekonstruálhatjuk Rudolf Wagner zenei útját, karrierjét
SzászrégentAl Berlinig. Szóval rengeteg lehetAség van, csak legyen vége a járványnak,
hogy elkezdhessük az interaktív foglalkozásokat.
– A Vasile Cazan igazgatóságát követ
„átmeneti idszakban” néhány olyan koncertet is msorra tzött a filharmónia, amelyen
filmzenék, rockklasszikusok hangzottak el.
Ezek igen népszerek voltak. Van-e szándék
arra, hogy ezt folytassák?
– Ez is az egyik tervem, hogy az új zenei
ízlés tükrében felfrissítsük, leporoljuk a
klasszikus zenét. Két hét múlva lesz egy koncert, amelyet az említett elAadások egyikét
vezénylA Remus Grama állított össze, s amiben Vivaldi zenéjét dzsesszel ötvözi. Körvonalazódik egy másik projekt, a Classic meet
rap, ahol a nehéz, patetikus áriákat szeretném
kombinálni egy könnyebb elbeszélA rap ritmussal. Az operaária szövege is egyfajta rap,
csak abban az idAben komponálták, amikor
az emberiségnek szüksége volt mély érzésekre. Most felületes világban élünk, minden
fel van gyorsulva, ezeket a több mint 100
évvel ezelAtti klasszikus alkotásokat csak úgy
tudjuk tálalni a fiataloknak, ha valamivel felhígítjuk. A közösségi média online világába

kell bekapcsoljuk a klasszikus zenét. Ez is
különleges élmény lesz. Ezenkívül szándékomban áll karmesterversenyt szervezni, ami
lehetAséget ad arra, hogy a nézAket, hallgatókat is bevonjuk az izgalmas vetélkedAbe.
– Számtalan helyen megfordult, van összehasonlítási alapja. Ennek tükrében milyen a
marosvásárhelyi filharmónia zene- és énekkara?
– Kiváló az ének- és a zenekar. Világhír9
karmesterek örömmel jönnek ide, és várják,
hogy visszajöjjenek és a marosvásárhelyi filharmonikusokkal dolgozzanak. Azt szeretném, ha ezt a világhír9 zenekart a helyi
közönség is ennek megfelelAen értékelné. A
saját közönségünket kell erAsítenünk, mert
nem fognak BerlinbAl idejönni, hogy tapsoljanak egy-egy remek koncertnek.
– Tervei között van-e olyan elképzelés,
hogy együttmködnének a marosvásárhelyi
Mvészeti Líceummal, a Mvészeti Egyetemmel, vagy akár a Nemzeti Színház színmvészeivel?
– Természetesen erre is gondoltam. Szeretnénk más m9vészekkel közösen operaprojekteket létrehozni. Felvettem a kapcsolatot a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színházzal, múlt
héten a M9vészeti Egyetem egyik produkcióján is megismerkedtem az ottani munkával.
Sok irányba pásztázom a terepet, azt, hogy
kivel mit lehetne megvalósítani. A sajátunkon
kívül minden olyan ötletet felkarolunk, amely
hozzájárul a filharmónia kínálatának színesítéséhez. De mindezek mellett a legfontosabb,
hogy legyen közönségünk, ezért célozzuk
meg programjainkkal elsAsorban a fiatalokat.
Németországi példát követve létrehoznánk a
filharmóniabarátok egyesületét. Reméljük, ez
is közelebb hozza hozzánk a komolyzenét
kedvelAket, és lehetAséget ad anyagi forrás
teremtésére is. Szóval lesz bAven tennivalónk.

Tündérek, táltosok, prikulicsok

Az erdélyi magyar hiedelemmondák kézikönyve
Lazsádi László
A Kairosz Kiadó gondozásában
látott napvilágot Magyar Zoltánnak,
a budapesti székhely9 Néprajztudományi Intézet tudományos fAmunkatársának közel kétezer oldal
terjedelm9, négykötetes m9ve Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus címmel. A folklórkutató
szerzA neve bizonyára nem ismeret-

len az erdélyi olvasók számára, hiszen számos, az erdélyi folklórt
megörökítA mese- és mondakötete
jelent meg az utóbbi másfél évtizedben (pl. Népmondák a Kis-KüküllA
mentén, 2005; Népmondák Erdély
szívében, 2008; Hunyad megyei
népmondák, 2009; Csinódi népköltészet, 2009; ErdAvidéki népmondák, 2011; MezAségi népmondák,
2012).

Magyar Zoltán fáradhatatlan kutatóként és gy9jtAként bejárta Erdély és a Partium magyarlakta
vidékeinek majd’ minden szegletét,
és ama utolsó órában még olyan
mennyiség9 és minAség9 népköltészeti hagyományanyagot sikerült
feljegyeznie, amely csak Kriza
János és gy9jtAkörének teljesítményével vagy Kallós Zoltán munkásságával vethetA össze. E néprajzi
gy9jtAutak tudományos hozadéka és végcélja az a küllemében is rendkívül szép és
elegáns lexikonszer9 négy
kötet, amely remélhetAleg hamarosan a fAbb romániai magyar könyvtárakba is eljut, és
olvasható lesz.
E könyvsorozat a maga nemében világszínvonalú tudományos m9, mindazonáltal
rendkívül olvasmányos is, hiszen a lapjain ezerszámra sorakoznak
típusés
motívumindex formájában az
erdélyi magyar szájhagyományban élA (vagy valaha létezett) különleges történetek.
Az elsA kötetben a halál és a
halottak témakörének mon-

dái, a túlvilágjárásról szóló mondaszövegek, a különféle természetfeletti lények (kísértet, ördög, lidérc,
betegségdémon, vadleány, óriás,
tündér, szépasszony, bányaszellem).
A második kötetet teljes egészében
a természetfeletti, mágikus erAvel
és képességgel bíró emberekrAl (boszorkány, táltos, garabonciás, nézA,
román pap stb.) szóló mondák rendszerezett tartalmi kivonatai töltik
meg, míg a harmadik kötetet olyan
egyéb folklórtémák, melyek szintén
jellegzetes részei az erdélyi magyar
folklórkincsnek (prikulics, mitikus
állatok és növények, rontás és csinálmány, ufó, igézet). A kézikönyvsorozat utolsó kötetében a szerzA a
mondákban szereplA motívumokat
mutatja be, valamint élvezetes, gördülékeny stílusú tanulmányban az
általa bemutatott, megörökített hagyományokat tekinti át ismeretterjesztA jelleggel.
Az Erdélyi magyar hiedelemmonda-katalógus sok tekintetben
folytatása a szerzA három évvel korábbi, 12 kötetes (!) kézikönyvsorozatának (A magyar történeti
mondák katalógusa), amelyben a
magyar népi történelmi emlékezet

világát foglalta össze enciklopédikus igénnyel.
Erdélyi magyar népmondák, köztük nagy számban kincsmondák,
számottevA részét képezték már
annak a m9nek is. Ez a mostani kézikönyv azonban csakis az erdélyi
kulturális örökségbAl merít, illetve
azt mutatja be, és ennyiben saját
„gyermeke” e nagy múltú nemzeti
közösségnek. Érdemes fellapozni,
hiszen alig van olyan erdélyi magyarlakta község, amely ne szerepelne nevesítetten is (az ott
feljegyzett mondák által) a négy
kötet valamelyikében.
Tudományos jellege ellenére is
szórakoztató olvasmány, honismereti haszna pedig szinte felbecsülhetetlen.
(Magyar Zoltán: Erdélyi magyar
hiedelemmonda-katalógus. Típusés motívumindex I–IV. Budapest,
Kairosz Kiadó, 2021. 1995 oldal: I.
A természetfeletti világ. 629 oldal;
II. Természetfeletti tudással és képességgel rendelkez emberek. 496
oldal; III. Egyéb mondák és
bibliográfia. 394 oldal; IV. Index,
konkordancia, tanulmányok. 476
oldal.)
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Kikapott a Debrecen Újpesten

Az Újpest hazai pályán 3-1-re legyőzte a mérkőzés nagyobb részében
emberhátrányban futballozó Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga 13.
fordulójának szombat esti összecsapásán. A fővárosi lila-fehéreknek ez
volt a második sikerük az idényben,
míg a hajdúságiak negyedszer kaptak ki a szezon során idegenben.
Az első félidő első fele sok esetben kapkodó és pontatlan játékot hozott mindkét oldalon, majd Beridze
a vendégvédelem hathatós közreműködésével és némi szerencsével
megszerezte a vezetést az Újpestnek.
Tíz percig sem tartott azonban a
hazaiak öröme, videobírózás után
ugyanis tizenegyeshez jutott a Debrecen, a büntetőt pedig Dzsudzsák
nagy erővel lőtte a kapu bal sarkába.
Épphogy lüktetővé vált volna az öszszecsapás, amikor Marko Nikolic felesleges szabálytalanságot követett el
a helyzetbe kerülő ellenfelével szemben, a játékvezető pedig ezért azonnali piros lappal leküldte a pályáról.
A szünetig mindkét együttes megpróbált alkalmazkodni az új helyzethez, így 1-1-ről folytatódott az
összecsapás.
Fordulás után nagyon hamar kirajzolódott, hogy mire számíthatnak a
szurkolók: az Újpest a támadásokra
helyezte a hangsúlyt, sok időt töltött
a debreceniek térfelén, míg a hajdúsági együttes az emberhátrányos védekezésre koncentrált, amikor pedig
labdát tudott szerezni, gyors ellenakciókkal próbálkozott. Nem húzta
azonban sokáig a DVSC, rövidesen
ugyanis Koné lőtt szép gólt a tizen-

Jegyzőkönyv
Magyar labdarúgó NB I., 13. forduló: Újpest FC – Debreceni VSC
3-1 (1-1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion,
1667 néző, vezette: Erdős.
Gólszerzők: Beridze (20.), Koné
(57.), Deslandes (87., öngól), illetve Dzsudzsák (27., 11-esből).
Kiállítva: Nikolic (34.).
Sárga lap: Kutrumbisz (84.), illetve Bévárdi (4.), Bódi (38.),
Ugrai (61.).
Újpest: Banai – Kastrati, Kutrumbisz, Diaby – Csongvai (Pauljevic, 61.), Mack, Mitrovic, Katona
(Bjelos, 74.), Antonov – Beridze,
Koné (Viana, 75.)
DVSC: Gróf – Bévárdi, Deslandes, Nikolic, Ferenczi – Sós (Baráth, 39.), Bódi (Soltész, 83.),
Varga, Dzsudzsák – Ugrai (Tischler, 83.), Németh (Babunski, 62.).

Eredményjelző
* NB I., 13. forduló: Paksi FC –
Puskás Akadémia FC 4-1, Gyirmót
FC Győr – Kisvárda Master Good
1-1, Újpest FC – Debreceni VSC
3-1, ZTE FC – Mezőkövesd Zsóry
FC 1-1.
* NB II., 16. forduló: Vasas FC –
Szombathelyi Haladás 1-0.

hatosról, nehéz helyzetbe hozva
ezzel a vendégeket. A Debrecennek
a lefújásig esélye sem volt igazán veszélyes helyzetet kialakítani, sőt, a
hajrában egy szerencsétlen öngól
miatt még nagyobb különbségű vereséget szenvedett.

Dzsudzsák Balázs tizenegyesből egyenlített, azonban a Loki nem tudta megtartani az eredményt
Fotó: DVSC

Három pont
a sereghajtó ellen

Érvényesítette esélyes státuszát a sereghajtó Academica Clinceni elleni kiszálláson a Sepsi OSK csapata. A mérkőzést végig Cristiano Bergodi legényei
uralták, de ezen a találkozón is látszott, hogy a támadások szervezésében még sok a tennivaló. Kevés
igazán jól kidolgozott akciót láthattunk, azonban ez
is elég volt két gólhoz.
Először rendezte Gyurgyevón hazai pályás mecscsét az Academica Clinceni, így ez akár semleges
helyszínnek is beillett, ám nem csak ezzel magyarázható, hogy a sepsiszentgyörgyi alakulat az első
perctől fölényesen uralta a középpályát. A kapujelenetek azonban sokáig várattak magukra, a vendég
játékosok nagyon sok esetben inkább a biztos labdabirtoklást választották a kockázatos döntő passz
helyett, így sokszor fordultak meg, hogy hátrafelé
játsszanak. Ez azt eredményezte, hogy Ureche kapuja nemigen forgott veszélyben. A vezető gól előtt
két fontosabb lehetőséget jegyezhettünk fel: a 26.
percben Askovszki került jó lövőhelyzetbe 10 méterre enyhén szögből, de labdájába beleléptek a
védők, míg a 30. percben Luckassen, talán enyhe
lesről indulva, egyedül vezethette rá a kapusra, de
lövését szögletre ütötte az utóbbi. A félidő utolsó
harmadában az Academica néhány támadással próbálkozott, de gólt az OSK szerzett a 40. percben:
Dimitrov és Askovszki játszott össze a jobb oldalon,
utóbbi az ötös és az alapvonal találkozásáig
hatolt be a labdával, Luckassennek szánt beadásábe beleérte a védők, de a hátulról érkező
Păun éles lövése a hálóban kötött ki (0-1).
A második félidőben is folytatódott az OSK
labdabirtoklása, de továbbra is vérszegény
maradt a meccs kapujelenetek tekintetében.
Míg az Academicán látszott, hogy képtelen
megújulni, és egyáltalán nem veszélyeztette
Niczuly kapuját, az OSK is csak néha volt igazán veszélyes. A 60. percben Eder lövését
ütötte ki Ureche, a 66. percben azonban megszületett a második gól: ismét Askovszki törhetett be a jobb oldalon, beadása megpattant
a védőkön, de Ștefănescu bevetődve még elérte annyira, hogy a labda a belső oldalhálóban kössön ki (0-2). A végső sípszóig még
csak egy lehetőséget jegyezhettünk fel: a 84.
percben Aganović egész közelről bevetődve

Döntetlen a megyei rangadón

Bálint Zsombor
Igen kellemetlen őszi időben, hidegben és esőben játszották a 3. ligás labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában a
két Maros megyei csapat rangadóját Nyárádtőn, a helyi
Unirea 2018 és a Szászrégeni CSM Avântul között.
A vendégek a visszavágás gondolatával érkeztek, hiszen
a hazai mérkőzésükön 3-1-re alulmaradtak Nyárádtővel
szemben, és nyilvánosan megvádolták az ellenfelet, hogy
játékvezetői segédlettel gyűjtötte be a három pontot. Ez
részben sikerült, hiszen miután az Unirea 2018 az első félidőben vezetéshez jutott, a második játékrészben az Avântul egyenlített, és megszakította Nyárádtő négy fordulón át
tartó győzelmi sorozatát.
A hazai gólt a 15. percben Astafei szerezte, aki egyedül

1212.

Eredményjelző
* 1. liga, 16. forduló: Academica Clinceni
– Sepsi OSK 0-2, Chindia Târgoviște – Bukaresti Rapid 1923 2-2, Konstancai Farul
– Aradi UTA 0-0, Universitatea 1948 Craiova – Kolozsvári CFR 1907 0-2.
* 2. liga, 14. forduló: Petrolul 52 Ploiești
– Concordia Chiajna 1-0, Dunărea 2005
Călăraşi – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii
0-2, Dacia Unirea 1919 Brăila – FK Csíkszereda 1-5, Unirea 04 Slobozia – Bukaresti Metaloglobus 1-1, Temesvári Ripensia – Jászvásári CSM Politehnica
0-0, Dési Unirea – Konstancai Unirea 2-1,
Brassói FC – Temesvári Politehnica 0-1. Az
élcsoport: 1. Petrolul 52 39 pont/14 mékőzés, 2. Kolozsvári Universitatea 30/13
(+12), 3. Concordia Chiajna 30/14 (+11).

maradt Bucinnal szemben, és a bal sarokba lőtt (1-0). Az egyenlítés szintén
egy veterán játékos nevéhez fűződik,
Murar a 60. percben talált a nyárádtői
kapuba (1-1).
A 3. liga IX. csoportjában Nyárádtő
biztosan őrzi a 3. helyét, és nyolc pont
előnye van a felsőházért folyó küzdelemben. Szászrégen a 6. helyet foglalja el.
A bajnokság a hét végén a 14. forduló mérkőzéseivel folytatódik. Nyárádtő pénteken 14 órától Tordára
látogat, míg Szászrégen, ugyancsak
pénteken a második helyen álló Kudzsirt fogadja.
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 16. forduló: Academica Clinceni – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-2 (0-1)
Gyurgyevó, Marin Anastasovici-stadion. Vezette: Florin Andrei (Marosvásárhely) – Mihai
Marica (Beszterce), Tunyogi Ferenc (Zilah). Tartalék: Adrian Cojocaru (Galac). Ellenőr: Augustus Constantin (Rm. Vâlcea).
Gólszerzők: Păun (40.), Ștefănescu (66.).
Sárga lap: Ventura (1.), de Amorim (36.), Omoh
(43.), illetve Csuncsukov (90.).
Academica: Ureche – Pasov, Bilali, Gardoș (73.
Csandarov), Pîrvulescu (52. Cioiu), Ventura,
Moulin, R. Ion, Cascini, de Amorim (46. Vellios), Omoh (77. Dumitrache).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea,
Ispas, Eder, Păun, Achahbar, Askovszki (73.
Aganović), Luckassen (79. Csuncsukov),
Ștefănescu (73. Golofca).

próbálkozott kapuba pöckölni a jobb oldali beadást,
a labda azonban irányt változtatott a kapuson, s
aztán Golofca mögött suhant el.
A Sepsi OSK így győzelemmel kezdi a visszavágókat, a Clinceni-nél erősebb ellenfelekkel szemben
azonban többre lesz szüksége, mint amit most mutatott. Cristiano Bergodi csapata most kétszer egymás után a Chindia Târgoviște ellen lép pályára.
Szombaton 15 órától hazai pályán a bajnokságban,
aztán kedden este fél kilenctől idegenben a Románia-kupa negyeddöntőjében találkozik az Emil Săndoi által felkészített csapattal. (B. Zs.)

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Az 1. liga állása
1. CFR 1907
16 14 0
2. FCSB
15 9 4
3. CSU Craiova
15 9 1
4. Rapid 1923
16 7 6
5. Botosán
15 7 6
6. Farul
16 7 4
7. UTA
16 6 7
8. Voluntari
15 8 1
9. CFC Argeș
15 6 3
10. Târgoviște
16 4 6
11. Sepsi OSK
16 3 8
12. Medgyes
15 4 3
13. Universitatea 1948 16 3 5
14. Mioveni
15 3 4
15. Dinamo 1948
15 2 2
16. Clinceni
16 0 4

2
2
5
3
2
5
3
6
6
6
5
8
8
8
11
12

25-8
26-12
28-13
21-14
14-11
18-9
15-10
17-16
13-10
12-12
17-17
12-18
11-17
9-22
12-36
12-37

42
31
28
27
27
25
25
25
21
18
17
15
14
13
8
4

Eredményjelző
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 13. forduló: Kolozsvári Sănătatea – Tordai Sticla
Arieșul 1-2, Kolozsvári Viitorul – Beszterce-naszódi Gloria 2018 2-2, Nyárádtői
Unirea 2018 – Szászrégeni CSM Avântul 1-1, CS Vajdahunyad – Gyulafehérvári
Unirea 1924 2-0, Kudzsiri Metalurgistul – CS Marosújvár 4-3.
1. Vajdahunyad
2. Kudzsir
3. Nyárádtő
4. Viitorul
5. Gloria 2018
6. Szászrégen
7. Torda
8. Marosújvár
9. Gyulafehérvár
10. Sănătatea

13
12
13
13
13
13
13
12
13
13

Ranglista
12
1
9
2
8
1
6
3
5
2
3
5
4
2
3
4
1
2
1
2

0
1
4
4
6
5
7
5
10
10

46-12
30-14
32-17
16-19
23-27
13-15
19-22
14-22
7-28
15-39

37
29
25
21
17
14
14
13
5
5
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Öt éven belül magyar játékos egy európai
topcsapatban?
Esterházy Mátyás játékosmenedzser szerint a
már külföldön szerepl9 magyar válogatott futballistáknak is köszönhet9en egyre pozitívabb a magyar labdarúgók nemzetközi megítélése.
A szakember err9l az M1 aktuális csatornának
beszélt csütörtökön, kiemelve, hogy többek között Gulácsi Péter, Szalai Attila, Sallai Roland,
valamint Szoboszlai Dominik sikerei is hozzájárulnak ahhoz, hogy a feltörekv9 magyar játékosnemzedék tagjai is keresettek legyenek a
futballpiacon.
„Talán most vagyunk abban a helyzetben,
hogy a következ9 öt évben reális esélye legyen
annak, hogy valamelyik labdarúgónk igazán komoly európai élcsapathoz kerüljön” – jelentette
ki Esterházy, és hozzátette: ezzel együtt szerinte
„kicsit alulértékeljük”, hogy „három játékosunk
szerepel olyan topcsapatban, amely egy-két éve
Bajnokok Ligája-el9dönt9t játszott”.
A játékosmenedzser a magyar válogatott idei
szereplését firtató kérdésre úgy válaszolt: nem érzi
sikertelennek az évet, ugyanakkor, ha néhány
mérk9zést „több szerencsével vagy koncentráltabban” hozott volna le az együttes, akkor lehetett
volna még jobb az eredménysor. Hozzátette
ugyanakkor, hogy túlzónak tartja azoknak az elvárásait, akik arra számítottak, hogy a válogatott
gond nélkül kijut a katari világbajnokságra.
Esterházy szerint a magyar klubcsapatok nemzetközi kupaszereplése és az utánpótláskorú játékosok
lehet9ségei
között
közvetlen
összefüggés nincs, közvetett viszont van, mert a
magyar futballnak összességében jót tesz, ha legalább egy magyar klub minden idényben szerepel valamelyik nemzetközi kupasorozat
f9tábláján.

Gazdag és Sallói csapata is
negyeddönt.be jutott
az MLS-ben
Gazdag Dániel csapata, a Philadelphia Union, valamint a Sallói
Dánielt foglalkoztató Sporting Kansas City is negyeddönt9be jutott az
észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS).
A rájátszás els9 fordulójában
Gazdag Dániel – aki a magyar válogatottban két gólt is szerzett a novemberi világbajnoki selejtez9kön
– végigjátszotta a New York Red
Bulls elleni hosszabbításos mérk9zést. A találkozó a 123. percben d9lt
el a hazaiak javára. A liga honlapja
szerint a Philadelphia Union ellen-

fele a Nashville SC vagy az Orlando City lesz a negyeddönt9ben.
Sallói Dániel ugyancsak végig a
pályán volt a Vancouver Whitecaps
ellen 3-1-re megnyert hazai találkozón. A 17. percben t9le indult az
SKC els9 góljával végz9dött akció,
az 58. percben pedig gólpasszt adott
csapata harmadik találata el9tt.
A Sporting Kansas City a Real
Salt Lake vagy a Seattle Sounders
ellen folytatja szereplését.
Schön Szabolcs csapata, az FC
Dallas nem jutott be a rájátszásba.

Szalai Attila (j) a lengyelek elleni mérk.zésen: már a télen a Chelsea-hez
kerülhet? Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Kikapott a Lipcse a Hoffenheim vendégeként
A három magyar válogatott futballistát foglalkoztató RB Lipcse 2-0-ra kikapott a Hoffenheim vendégeként a német labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának szombati játéknapján.
A lipcsei együttesben Gulácsi Péter védte a kaput, Willi Orbán pedig végig a pályán volt, míg a szintén
kezd9ként lehet9séghez jutó Szoboszlai Dominikot a 71. percben lecserélték. A magyar válogatott középpályás percekkel korábban kisebb sérülést szedett össze, a cserénél pedig fájdalmas arccal sétált le.

A 123. percben d.lt el a Philadelphia Union – New York Red Bulls mérk.zés, a házigazdák közösségi oldalán megjelent felvétel aláírása szerint korábban sohasem váratott magára ennyit
a gy.ztes találat. Fotó: Philadelphia Union | Facebook

Mérsékelte
a rendbontók miatti
büntetést az UEFA

Solskjaer távozott a Manchester United
vezet.edz.i posztjáról
A norvég Ole Gunnar Solskjaer vasárnap távozott a Manchester United labdarúgócsapatának vezet9edz9i posztjáról.
„Ole mindig is legenda marad a Manchester Unitednél, ezért is sajnálatos, hogy meg kellett
hoznunk ezt a nehéz döntést. Bár az elmúlt hetek csalódást okoztak, nem szabad elfelednünk
mindazt a munkát, amit az elmúlt három évben végzett a hosszú távú sikerek érdekében” –
áll a klub honlapján megjelent közleményben.
A 2018 decemberében kinevezett Ole Gunnar Solskjaer igazi h9snek számít Manchesterben
azóta, hogy a Bayern München ellen 2-1-re megnyert 1999-es Bajnokok Ligája-dönt9ben 9
szerezte az angolok gy9ztes gólját a 93. percben. A volt csatár 1996 és 2007 között er9sítette
az MU-t, amelyben 366 meccsen 126 gólt szerzett.
Edz9i pályafutását a Manchester United utánpótlásánál kezdte, majd a norvég FK Molde
és a walesi Cardiff City együttesét irányította. A United feln9ttcsapatának kispadján 168 mérk9zésen ült, mérlege 91 gy9zelem, 37 döntetlen és 40 vereség. A bajnokságban tavaly harmadik, idén második helyen végzett manchesteriek a Bajnokok Ligája csoportkörében négy
forduló után továbbjutó helyen állnak, a Premier League tabelláján viszont csak hetedikek,
miután szombaton 4-1-re kikaptak a Watford otthonában.
Solskjaer szerz9dése 2024 nyaráig szólt. A csapat irányítását átmenetileg Michael Carrick
veszi át – aki eddig is tagja volt a szakmai stábnak –, a keddi, Villarreal elleni BL-csoportmeccsre 9 készíti fel az együttest. A klub bejelentése szerint eközben ideiglenes szakvezet9t
keresnek, akinek a megbízatása a mostani szezon végéig szól majd. Médiaértesülések szerint
a Real Madrid korábbi edz9je, Zinédine Zidane a legesélyesebb arra, hogy jöv9 nyáron átvegye
az MU irányítását.

Messi megszerezte els. francia
bajnoki gólját a PSG-ben
A Bajnokok Ligájában már háromszor is eredményes volt, a francia
bajnokságban azonban csak szombat este tudta megszerezni els9 gólját
Lionel Messi a Paris Saint-Germain labdarúgójaként.
A 34 éves argentin csatár – aki idén nyáron szerz9dött át az FC Barcelonától a PSG-hez – a vendég Nantes elleni 3-1-es sikerb9l vette ki
a részét, a 88. percben elért találatával téve biztossá a f9városiak gy9zelmét a Parc des Princes stadionban.
A hatszoros aranylabdás támadó emellett „öngólpasszt” is adott:
1-1-nél, a 83. percben az 9 átadásába nyúlt bele balszerencsésen egy
nantes-i véd9, aki saját kapujába juttatta a labdát.
Tizennégy forduló után a PSG nagy fölénnyel vezeti a bajnoki tabellát: a gárdának 37 pontja van, a mögötte második Rennes 25 pontot
gy jtött.
Fotó: a párizsi klub közösségi oldala

Fotó: a ManU közösségi oldala

Három helyett csak két UEFA-versenysorozatban
sorra kerül9 hazai tétmérk9zést kell zárt kapuk mögött
lejátszania a magyar labdarúgó-válogatottnak, de a másodikat két évre felfüggesztette az európai szövetség
(UEFA) – számolt be a másodfokú döntésr9l a magyar
szövetség (MLSZ) honlapja.
Az UEFA július 9-én rendelt el három zárt kapus
meccset diszkriminatív szurkolói megnyilvánulások
miatt. A szervezet emellett 100 ezer euróra is megbüntette az MLSZ-t, illetve kötelezte arra, hogy „EqualGame” (Egyenl9 Játék) feliratú molinót helyezzen ki
ezeken a találkozókon.
A büntetést azért szabta ki az UEFA, mert a nyári Európa-bajnokságon Budapesten és Münchenben, a portugálok, a franciák, illetve a németek elleni mérk9zésen
diszkriminatívan viselkedtek egyes szurkolók. Az els9
verzióban a harmadik mérk9zésre szóló büntetést függesztette fel két évre az európai szövetség.
A magyar szövetség – mint fogalmaz – a rasszizmus
elleni elkötelezettségének hangsúlyozása mellett fellebbezett a döntés ellen, mivel meggy9z9dése szerint az
érintett találkozókon jellemz9en a 60 ezer néz9 sportszer szurkolása volt tapasztalható, és „ennek hitelt érdeml9 bizonyítására részletes indoklást nyújtott be az
UEFA döntéshozóihoz”. Az UEFA pedig másodfokon
mérsékelte a büntetést.
Marco Rossi csapata a következ9, UEFA által szervezett tétmérk9zéseit jöv9 júniusban és szeptemberben
játssza a Nemzetek Ligája A divíziójában, így a kiszabott zárt kapus büntetést is akkor fogja letölteni. Az NL
sorsolása december 16-án lesz.
Az MLSZ emellett jelezte, hogy nyilvánosságra került a nemzetközi szövetség döntése is a magyar–angol
vb-selejtez9 mérk9zés kapcsán beadott fellebbezésre. A
FIFA els9 fokon pénzbírság mellett két mérk9zés zárt
kapus megrendezését rendelte el, de a második találkozó
esetében a végrehajtást felfüggesztette. Szerdán a világszervezet másodfokon is meger9sítette döntését, a magyar szövetség pedig kéri a részletes indoklást –
olvasható az mlsz.hu oldalon.
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Forduló a Sirius nélkül

Nagyvárad legyőzte a Szolnokot,
és továbbjutott az Európa-kupában

A Szolnok hosszabbítás után 78:70re kikapott Nagyváradon, a helyi CSM
vendégeként szerdán, a férfikosárlabda-Európa-kupa csoportkörének hatodik, utolsó fordulójában, ezzel sereghajtóként nem jutott tovább a csoportjából.
Az NB I-ben 8/1-es győzelmi mérleggel második helyezett szolnokiak
annak tudatában léptek pályára Nagyváradon, hogy a továbbjutás érdekében
legalább 12 ponttal nyerniük kell,
emellett a Legiának győztesen kell távoznia Portóból. Ebben az esetben jött
volna létre olyan hármas holtverseny,
amelyben az Olaj van a legkedvezőbb
Eredményjelző
Kosárlabda-Európa-kupa, H csoport, 6. (utolsó) forduló: Nagyváradi CSM – Szolnoki Olajbányász
78:70 (19-20, 14-20, 12-18, 21-8,
12-4) – hosszabbítás után; FC Porto
(portugál) – Legia Varsó (lengyel)
81:82 (16-20, 21-20, 17-23, 20-11,
7-8) – hosszabbítás után.
A végeredmény: 1. Legia Varsó 12
pont, 2. Nagyváradi CSM 9, 3. FC
Porto 8, 4. Szolnoki Olajbányász 7.

pozícióban. A sima szolnoki siker ezzel
együtt felettébb valószínűtlen volt,
mivel a Nagyvárad októberben 75:58ra győzött a Tiszaligeti Sportcsarnokban.
Az erdélyi mérkőzés
első félideje szoros küzdelmet hozott, mindkét
együttes legfeljebb hét
ponttal tudott elszakadni
riválisától. A felénél a
magyar csapat főként a
11 pontos horvát Marjan
Cakarun révén 40:33-ra
vezetett.
Térfélcsere után 14
pontos előnynél elérhetőnek látszott a kívánt különbségű diadal, de a
hazaiak az utolsó játékrészben beleerősítettek,
és a rendes játékidő lejárta előtt kiegyenlítettek
(66:66). Jöhetett az ötperces hosszabbítás és vele
az újabb szolnoki esély a
továbbjutás szempontjából kedvező sikerre. A ráazonban
a
adás
nagyváradiak egyértelmű

fölényét hozta, így az Olaj vereséggel
búcsúzott az EK-tól, míg a Nagyvárad
továbbjutott.
A kvartettből az első két gárda kvalifikált a 16 csapatos középdöntőbe.

Nyolc vereség után először nyert
Csíkszereda

A férfiak kosárlabda-bajnokEredményjelző
ságában hosszú idő után rendeztek ismét hiánytalan fordu- Kosárlabda Nemzeti Liga, 8. forduló: SCM U Cralót. (A számos elmaradt mérkő- iova – Foksányi CSM 100:70, Bukaresti Dinamo –
zés közül több lejátszásának Bukaresti Rapid 80-59, Bukaresti Steaua – CSM
időpontjáról továbbra sincs in- Ploiești 78:77; 9. forduló: Bukaresti Rapid – Zsilváformáció.) Roppant kiegyensú- sárhelyi CSM 77:78, Nagyszebeni CSU – Temesvári
lyozott játáknap volt, két meccs SCM OMHA 80:79, CFC Argeș Pitești – CSO Voegy ponttal dőlt el, Konstancán luntari 73:83, Foksányi CSM – Nagyváradi CSM
hosszabbítást játszottak. A leg- 59:75, CSM Ploiești – SCM U Craiova 77:96, Csíknagyobb meglepetést Csíksze- szeredai VSKC – Bukaresti Dinamo 84:74, Konstanreda okozta, amely megszerezte cai Athletic Neptun – Bukaresti Steaua 107:111.
első győzelmét az idényben a
sokkal jobban jegyzett Dinamo ellen. jában, míg Voluntari-nak és Nagyváradnak
Pitești, miután az előző héten elszenvedte 1-1 veresége van. A nagyváradiak szintén
első vereségét, másodszor is kikapott, ráa- továbbjutottak az Európa-kupában, miután
dásul otthon. Az egyetlen veretlen csapat hosszabbításban nyertek Szolnok ellen, míg
Kolozsvár maradt, amely gyakorlatilag már a rivális Porto hosszabbításban kikapott a
továbbjutott a csoportból a Bajnokok Ligá- Legia Varsótól.

Lőrincz Viktor a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától Lőrincz Viktor a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának
vendége.
A magyar válogatott birkózójával Szucher Ervin a tokiói olimpián szerzett ezüstéremről és a jövőbeli tervekről beszélget.

Megalázó vereséget szenvedett
a CSU Medicina

Bálint Zsombor
Nagy ruhával zárta az A2 osztályos női
röplabda-bajnokság alapszakaszának első
felét a CSU Medicina. Aligha lehetett nagy
reményeket fűzni a nagyváradi kiszálláshoz, hiszen a házigazdák a feljutásért vannak versenyben, míg a marosvásárhelyiek
az ifjúsági bajnokságban is szereplő kerettel vesznek részt a felnőttpontvadászatban
is. Ennyire szerény teljesítményre azonban
mégsem számítottunk, különösen az előző
fordulóban mutatott biztató játék után.
A játszmánkénti eredmények jól árulkodnak arról, hogy mekkora különbség
volt a két csapat között, hisz a CSU Medicina alig jutott el kétszer tíz pontig, egyszer
pedig 11-ig. Ne gondoljunk azonban arra,
hogy ez a nagyváradiak gyilkos erejű támadásainak a következménye. A legtöbb pontot az ellenfél a marosvásárhelyi játékosok
nagyon-nagyon könnyű hibáiból szerezte.
Nemcsak a trükkös nyitások vagy a keményebb támadások átvétele okozott gondot,
hanem a legegyszerűbb, éppen csak a
hálón átpasszolt labdák is sok esetben megoldhatatlan feladatnak bizonyultak, és ha

Eredményjelző
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 5. forduló: Nagyváradi CSU – Marosvásárhelyi CSU Medicina 3:0 (25:10,
25:11, 25:11), Aradi Pro Volei – Temesvári Politehnica 1:3, Temesvári CSM –
Máramarosszigeti CSM 1:3.

sikerült is üggyel-bajjal átvenni a labdát, az
csak a legritkább esetben jutott el megfelelően az emelőhöz. A mérkőzésen egyetlen
centertámadást sem láttunk, a négyes zónába adott (sok esetben igencsak gyatra)
passzt pedig többnyire lefülelte a nagyváradi sánc. Ha egy hete még fejlődésről beszéltünk, most mintha egy utcáról alig
begyűjtött, teljesen kezdő együttest láthattunk volna, amelyet Miloš Živanović edző
kétségbeesett időkérései sem tudtak felrázni.
A CSU Medicina az alapszakasz első
felét az 5. helyen zárta a hatos mezőnyben.
A bajnokság január 22-én folytatódik a
visszavágókkal, amikor Máramarossziget
látogat a szebb napokat is látott Pongrácz
Antal csarnokba.
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Fotó: a Nagyváradi CSM közösségi oldala

Bálint Zsombor

A válogatottak mérkőzéseinek fenntartott időszakot követően, két hét után rendezték a női kosárlabda Nemzeti Liga
újabb fordulóját. A Sirius számára ez a szünet háromhetesre
nőtt, hiszen a páratlan számú résztvevő miatt állt ebben a fordulóban. Azonban nem csak a marosvásárhelyi csapat nem
lépett pályára, az újonc Botosáni Triumf ismét a feje tetejére
állította a bajnoki programot, ezúttal februárig halasztotta el
egy mérkőzését, lassan több meccset játszik általa megválasztott tetszőleges időpontokban, mint amennyit a normális
heti program szerint.
A 7. fordulóban rangadót is rendeztek a mindeddig veretlen két csapat között. Aradon végül a házigazdák viszonylag
magabiztosan legyőzték azt a Szatmárnémetit, amely korábban a bajnok Sepsiszentgyörgy ellen tudott nyerni. A forduló
meglepetéséről a Rapid gondoskodott, amely legyőzte
Târgoviște csapatát.
A Sirius, amelynek így három hete van, hogy sikeresen feldolgozza a speciális körülmények között született konstancai
kudarcot, szombaton a jó formában lévő Alexandria otthonába látogat, amely eddig hét mérkőzésből ötöt tudott megnyerni.
Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 7. forduló: Aradi FCC –
Szatmárnémeti CSM 75:64, Kézdivásárhelyi KSE – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 61:81, Brassói Olimpia – CSM
Alexandria 80:87, Kolozsvári U – Bukaresti Agronomia
60:51, Bukaresti Rapid –CSM Târgoviște 75:71. A Marosvásárhelyi Sirius állt.
Bukaresti Steaua–CSM Ploiești 78-77.

Győztek a magyarok Izlandon

A magyar női kosárlabda-válogatott 57 ponttal nyert Izlandon múlt
vasárnap az Európa-bajnoki selejtezősorozat második fordulójában, így
ötvenszázalékos mérleggel várja a 2022-es folytatást.
Székely Norbert szövetségi kapitány együttese csütörtökön 66:62-re
kikapott a favorit spanyoloktól Szekszárdon a hatmeccses menetelés első
állomásán, míg Izland
Romániában maradt alul
65:59-re. A két gárda legutóbb 2016 februárjában
találkozott, amikor a magyarok meglepetésre 87:77-re alulmaradtak
Reykjavikban.
A nyitóforduló veszteseinek hafnarfjörduri
összecsapása magyar fölénnyel kezdődött. A
208 centis Határ Bernadett ezúttal is vezére
volt a válogatottnak, Lelik Réka második triplájával pedig tízpontos különbség alakult ki
(15:25). A második negyedben 21 ponttal elhúzott a jóval több lepattanót szedő Székelycsapat, amely szilárdan kézben tartotta a
meccset, és a nagyszünetben 59-37-re vezetett.
Térfélcsere után még esetlegesebbekké váltak a hazai támadások, közben a Lelik és a ho-

Fotó: FIBA

nosított Goree Cyesha vezérelte magyarok
egy 17-5-ös roham révén 34, majd 41 ponttal
megléptek, ezzel gyakorlatilag eldőlt a találkozó. A záró játékrészre már nem maradtak
izgalmak, a magyar válogatott a vártánál is simább győzelmet aratott.
Eredmény: C csoport, 2. forduló: Izland –
Magyarország 58:115 (20-28, 17-31, 13-25,
8-31).
Az Eb-selejtező 2022 novemberében folytatódik. A 2023-as szlovén–izraeli közös rendezésű Eb-re a tíz győztes mellett a négy
legjobb csoportmásodik jut ki.

Nagyon elverték a spanyolok a románokat

Az Eb-hetedik spanyol csapat 55 (!) ponttal verte meg hazai pályán Romániát a női kosárlabda-bajnokság C jelű selejtezőcsoportjának második fordulójában, így százszázalékos
teljesítménnyel vezeti a kvartettet. A románok csak az első tíz percben voltak partiban,
aztán nem tudták tartani a lépést vendéglátójukkal, amely fokozatosan egyre jobban ellépett, és a végén hatalmas különbséggel nyerte a találkozót.
A csoport első fordulójában a román csapat
Az eredmény: Spanyolország – Románia 107:52 (24-19, 22-8, 24-7, 37-18)
A csoport állása: 1. Spanyolország 4 pont, 2. MAGYARORSZÁG 3 (177:124), 3. ROMÁNIA 3 (117:166), 4. Izland 2.

Fotó: FIBA
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Jogállamiság:

Az EU szorítsa vissza a közéleti részvételt akadályozó, visszaélés-jellegű pereket

Az Európai Parlament uniós
szabályokat vár a bíráló hangok elhallgattatását és megfélemlítését célzó stratégiai
perek visszaszorítására. A jelentésben a képviselők egy
sor intézkedést javasolnak a
közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek (az ún.
SLAPP-perek) ellen.

Mózes Edith

Ezek rendszerint olyan, gyakran
teljesen megalapozatlan, komolytalan vagy eltúlzott és gyakran visszaélésszerű követeléseket megfogalmazó eljárások, amelyek leginkább
újságírókat, civil szervezeteket fenyegetnek, céljuk pedig a célba vett
személy megfélemlítése, szakmai
hiteltelenítése és zaklatása, végső

soron pedig az, hogy a bírósági eljárás révén zsarolják és hallgatásra
kényszerítsék őket.
A képviselőket aggasztja ezen
perek hatása az unió értékeire, a
belső piac és az igazságszolgáltatási
rendszer működésére. Az állásfoglalás kiemeli, hogy az alperes és
felperes közti erőviszonyok rendszerint egyenlőtlenek, különösen a
hatalom és a pénzügyi források
terén. Ez pedig aláássa a tisztességes eljáráshoz fűződő jogot. A képviselők szerint a közéleti részvételt
akadályozó stratégiai perek különösen aggályosak, ha azokat közvetlenül
vagy
közvetve
állami
költségvetésből finanszírozzák, és a
független médiaorgánumokkal, a
független újságírással és a civil társadalommal szembeni egyéb köz-

vetett és közvetlen állami intézke• a rágalmazási ügyekben
désekkel kombinálják.
az alperes szokásos tartózkodási
helyén működjenek bíróságok,
Eddig még egyetlen tagállam
hogy a felperesek „rágalmazási tusem fogadott el jogszabályt
rizmus” keretében ne választhassák
a stratégiai perek ellen
ki a számukra legkedvezőbb fóA Parlament sajnálatát fejezi ki, rumot;
hogy eddig még egyetlen tagállam
• a stratégiai perek bírósági keresem fogadott el jogszabályt a stra- setének korai elutasítására vonattégiai perek ellen. Ezért felszólítja kozó szabályok, így ezek a perek
a Bizottságot, hogy nyújtson be ja- objektív kritériumok alapján gyorvaslatot egy intézkedéscsomagra, san leállíthatók lesznek; a felperes
amely jogszabályokat is magában legyen büntethető, ha nem tudja
foglalna, amelyekben szerepeljen: igazolni, hogy keresete miért nem
•
minimumkövetelményeket visszaélésszerű;
meghatározó uniós irányelv a stra• közös minimális eljárási biztotégiai perek ellen, amelynek egyfe- sítékok bevezetése a kombinált –
lől tartalmaznia kellene az áldozatok azaz egyszerre büntető és polgári
védelmét, másfelől viszont meg kel- jogi – stratégiai perekkel szemben,
lene előznie és büntetnie kellene az és annak biztosítása, hogy rágalmailyen perekkel való visszaélést;
zás, hamis vádaskodás és becsület-

Több mint 4 milliárd ember kaphat
Covid elleni orvosságot

A Pfizer engedélyezi a koronavírus ellen kifejlesztett, szájon át szedhető gyógyszerének gyártását 95 országban, így a világ lakosságának több mint fele férhet
majd hozzá.

Az amerikai cég átadja a pirula licencét az ENSZ által támogatott, genfi központú gyógyszerszabadalmi alapnak, a Medicines Patent Poolnak, amely azután továbbítja az engedélyezést gyógyszergyáraknak.
A szerződés ugyanakkor kizár egyes népes, a koronavírus-járványt súlyosan megszenvedő országokat – például Brazíliát – abból, hogy saját lakosságuknak gyárthassák a Paxlovidot, a gyógyszert kizárólag exportra termelhetik.
A Pfizer november elején tudatta, hogy befejezte a Covid–19 elleni, szájon át szedhető gyógyszerének klinikai tesztelését, miután a vizsgálatok alapján a Paxlovid 89 százalékban csökkenti a
kórházba kerülés vagy az elhalálozás kockázatát azoknál, akiknél súlyos lefolyású lehet a koronavírusos betegség. (Euronews)

A belarusz–lengyel válsághoz hasonlótól tart a finn
ellenzék

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be a
finn ellenzék a parlamentben a kormánykoalíció ellen. Az ellenzéki pártok
attól tartanak, hogy az ország keleti,
Oroszországgal közös határa lengyel–
belarusz mintára hamarosan nemzetbiztonsági kockázatnak lehet kitéve.

Zárják le a határt!

tól. 2016 január-februárjában ugyanis majdnem
ezer, a határon átlépni kívánó illegális bevándorló érkezett a Finnország és Oroszország között húzódó északi-sarki határmezsgyéhez. A
finnek szerint az orosz hatóságok buszokkal segítették és hotelekben is elhelyezték őket, sőt azt
is elmondták nekik, hogyan kell menedékkérelmet benyújtani, amint a határra érnek.
A finn hatóságok kiderítették, hogy az állítólagos „menedékkérők” több mint fele öt-tíz éven
át legálisan élt az oroszoknál, és egyébként legalább negyven különböző országból érkeztek. A
finnek gyorsan felmérték, hogy akár százezres
nagyságrendben is érkezhetnek hasonló módon
a határra Oroszországból, elfogadták hát az oroszok ajánlatát, miszerint két népszerű határátkelőt hat hónapon át nyitva hagynak ugyan, de
azokat csakis az orosz, fehérorosz és finn állampolgárok használhatják. Az oroszok, miután bemutatták, mit tudnának tenni, ha akarnának,
elfogadták az egyezséget, és amint a szerződést
aláírták, a menedékkérők hada eltűnt.

Az indítványt a jobboldali Kereszténydemokraták, a Mozgásban Most és a Nemzeti Koalíció
a szélsőjobb Finnek Pártjának vezetésével nyújtotta be. Véleményük szerint a Sanna Marin vezette piros–zöld koalíció túl keveset tesz a finn
határ védelmének biztosítására egy, az oroszok
által potenciálisan bevethető „hibrid taktika” esetén. Az ellenzéki tömb azt szeretné, ha törvényt
hoznának arról, hogy az 1340 km hosszú keleti
határt zárják le, még a menedékkérők előtt is.
A téma azután került reflektorfénybe, hogy a
lengyel–belarusz határon krízishelyzet alakult ki
az ott veszteglő illegális bevándorlók miatt. A
lengyelek szerint a fehérorosz rezsim Moszkva
tudtával vagy utasítására vitte a lengyel határhoz A finn határőrség vezetője elvetette
a Közel-Keletről Minszkbe csábított, majd a len- a kerítés ötletét
gyel–belarusz határon sorsára hagyott több ezer,
Bár több mint valószínű, hogy a finn korEurópába vágyó migránst.
mánykoalíció túléli az ellene kezdeményezett bizalmatlansági szavazást, a határkérdést ettől
Az orosz fenyegetettség érzékeny
függetlenül
muszáj lesz megoldaniuk.
húrokat penget minden finn szívében
Az oroszok 2016-os hibrid támadása óta sem
A bevándorlásellenes Finnek Pártja régóta kö- a mostani, sem az előző kormány nem dicsekedveteli, hogy zárják le a határokat, „megálljt pa- hetett azzal, hogy felkészültek volna egy hasonló
rancsolva az unión kívülről érkező mejövőbeni támadás kivédésére. Az sem igazán senedékkérők ellenőrizetlen beáramlásának”. Bár
kevéssé valószínű, hogy a benyújtott bizalmat- gített az ügynek, hogy a múlt héten a finn bellansági indítványt megszavazzák, az orosz fe- és külügyminiszter is szinte egyszerre jelentette
nyegetettség olyan téma, mely minden finn ki: a finn határnak mindig nyitva kell állnia a poszívében érzékeny húrokat penget. Mykkänen, tenciális menedékkérők előtt, eleget téve ezzel a
aki az előző finn kormányban belügyminiszter nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettsévolt, azt mondja: ő csak biztos akar lenni abban, geknek is, majd egy nappal később mindketten
hogy Finnország szomszédainak „nem lesz esz- visszakoztak, muníciót szolgáltatva ezzel az elköze arra, hogy a menedékkérőket és a mene- lenzéknek a kormánnyal szemben.
A finn határőrség vezetője elvetette a kerítés
kültügyi eljárást felhasználva hibrid hadműveötletét,
mondván: a határ őrizete elégséges, nincs
letbe kezdenek”.
szükség további védelmi intézkedésekre. Egyes
Nem alaptalan félelmek
határőrök mégis arról beszélnek, hogy ki kellene
A finn politikusoknak okuk van arra, hogy terjeszteni vagy meg kellene erősíteni a fizikai
tartsanak egy, az orosz–finn határon kialakuló, a akadályokat a kulcsfontosságú pontoknál, ha
lengyel–belarusz helyzethez hasonló szituáció- erre igény mutatkozik. (Euronews)

sértés ne legyen felhasználható a
közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekre;
• uniós alap a stratégiai perek áldozatai és családjuk támogatására,
valamint bírák és ügyvédek megfelelő képzésére.
***
Az Európai Bizottság október 4én nyilvános konzultációt indított,
amely az újságírók és jogvédők
ellen indított visszaélésszerű perek
felszámolását célzó kezdeményezéshez járul majd hozzá. A Bizottság várhatóan 2022-ben terjeszti be
az európai médiaszabadságról szóló
jogszabályt, amelynek célja a média
függetlenségének és sokszínűségének biztosítása. (Forrás: az Európai Parlament Magyarországi
Kapcsolattartó Irodája)

Nehezebb adókikerülés

A multinacionális vállalatoknak
nyilvánosságra kell hozniuk,
mennyi társasági adót fizetnek az
egyes tagországokban.

Mózes Edith
A több uniós tagországban is tevékenykedő és 750 millió eurót meghaladó
éves bevétellel rendelkező multinacionális cégeknek és leányvállalataiknak az
EP múlt heti döntése alapján ezentúl
nyilvánosságra kell hozniuk, mennyi
adót fizetnek az egyes tagországokban.
Az adatokat egységes űrlapon és számítógéppel feldolgozható formában az interneten is közzé kell tenni. A plenáris
ülésen a képviselők elfogadták a jelentéstételre vonatkozó szabályokat. Ezzel
egy olyan jogalkotási folyamat végére
sikerült pontot tenni, amely néhány
uniós kormány vonakodása miatt már öt
éve húzódott.

Részletes adatszolgáltatás

A képviselők által jóváhagyott megállapodás szerint az átláthatóság és a használhatóság érdekében a vállalatok által
szolgáltatott információkat megadott
szabályok szerint kell részletezni. Többek között be kell számolni a társaság tevékenységeiről, a teljes munkaidőben
foglalkoztatott alkalmazottak számáról,
az adózás előtti eredményről, az összesített és megfizetett nyereségadóról és a
felhalmozott bevételekről.

Evelyn Regner

Fotó: Wikipedia

ügyi Megfigyelőközpont igazgatója egy
tanulmányában megállapította, hogy az
EU-n belül átcsoportosított nyereségek
80 százaléka uniós adóparadicsomokba
kerül.

„A nagyobb adózási
átláthatóságra vonatkozó
kérésünk meghallgatásra talált”

Evelyn Regner (S&D, Ausztria) társjelentéstevő szerint: „Az állhatatosság
elnyerte jutalmát. Különböző nehézségek és a Tanács ötéves zárlata után ma
büszkén kijelenthetjük, hogy a nagyobb
adózási átláthatóságra vonatkozó kérésünk meghallgatásra talált. A vállalatok
túl régóta játszanak már saját szabályaik
alapján. A nyilvános, országonkénti jeBiztosítékok a visszaélésekkel
lentési kötelezettségnek köszönhetően
szemben
most oszlik a vállalati dzsungelt övező
Amennyiben megállapítást nyer, hogy homály.”
egyes leányvállalatok vagy fióktelepek
csak azért jöttek létre, hogy egy-egy vál- Ibán García del Blanco: A döntés
lalkozást mentesítsenek a jelentéstételi világszerte precedensértékű
kötelezettség alól, akkor ezeknek a vál„A jogszabály mai elfogadását a vállalatoknak is nyilatkozniuk kell a befize- lalati adózás átláthatósága mellett érvetett adókról, függetlenül attól, hogy nem lők már régóta várták, és a döntés
érik el a jogszabályban meghatározott világszerte precedensértékű. Az uniónak
bevételt. Egyes rendelkezések ideiglenes le kell rántania a leplet arról, hogy a
jelleggel ugyan mentesíthetik a multina- cégek melyik tagállamban mennyit
cionális vállalatokat a jelentéstétel bizo- adóznak. Az állampolgároknak, befektenyos követelményeitől, azonban ezek tőknek, szakszervezeteknek és újságíalkalmazási köre erősen behatárolt.
róknak joguk van erről tudni, a
vállalatoknak
pedig felelősségteljesen
Jogérvényesítés Európa határain kell viselkedniük”
– tette hozzá Ibán
kívül
García del Blanco (S&D, SpanyolorAz adózás átláthatóságát biztosító je- szág) társjelentéstevő.
lentéstétel az adózási szempontból nem
együttműködő országok és területek eu- Négy év múlva fel kell mérni,
rópai uniós jegyzékében (az adóparadi- elérte-e a célját
csomok fekete- és szürkelistáin) szereplő
Az irányelv húsz nappal az Európai
térségekre is kiterjed. A képviselők Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetéugyan szigorúbb szabályok alapján ke- sét követően lép hatályba. Ezután a tagzelték volna a vállalati nyereség EU-n államoknak tizennyolc hónap áll
kívüli adóparadicsomokba való kimen- rendelkezésükre az irányelvben foglaltak
tését, a tervezett jelentéstétel viszont átültetésére. Ennek megfelelően tehát a
még a jelenlegi formájában is felszínre vállalkozásoknak 2024 közepétől már
hozná az ilyen adóparadicsomokba ván- teljesíteniük kell az irányelv nyomán hodorló, kieső adóbevételeket. 2021 janu- zott első rendelkezéseket.
Az irányelvjavaslat felülvizsgálati záárjában az Európai Parlament különböző
jelentések alapján megállapította, hogy a radékot tartalmaz: négy év múlva fel kell
húsz legnagyobb adóparadicsom közül mérni, elérte-e a célját. Ha igen, hatálya
hat uniós tagország, sőt, az első hatban meghosszabbítható. (Forrás: Európai
két uniós állam is van. Az Európai Adó- Parlament – hírek)
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A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésben szakosodott és minősített cégek tudomására
hozza, hogy 2021. december 9-én zárt árverésen 2022-ben kitermelhető, lábon álló fát értékesít. Az
árajánlatokat legkésőbb 2021. december 8-án 14 óráig kell benyújtani a közbirtokosság Szováta,
Iszujka utca 1. szám alatti székhelyén. Az árajánlatok elbírálása 2021. december 9-én 9 órai kezdettel az
ajánlattevő cégek jelenlétében történik, a közbirtokosság székhelyén. Az elárverezendő fatömeg
jegyzéke és az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalók a közbirtokosság fenti címén, valamint a 0743757-035-ös és a 0744-248-686-os telefonszámon hozzáférhetők. (22841-I)
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CHAT – az ANAF új
elektronikus szolgáltatása

Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) 2021. 11. 22-től elindítja a
CHAT-ot, a www.anaf.ro honlapon elérhető új elektronikus szolgáltatást. A szolgáltatást az év végéig tesztelik, az alábbi linken érhető el:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/contact/call_center
A CHAT szolgáltatással az adózók segítséget kaphatnak az intézményi portálon található szolgáltatások elérésében. Amennyiben az
ANAF-portálon elérhető szolgáltatásokon kívül más információkhoz
is hozzá szeretnének jutni, kérjék a segítségnyújtás egyéb módozatait,
például az ANAF Call Center szolgáltatását.
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal azt szeretné, hogy innovatív és hatékony módon képes legyen reagálni a környezet kihívásaira, új szolgáltatásokat kínálva, igazodva az adófizetők különböző kategóriáihoz, és
elősegítve az adófizetési kötelezettség önkéntes betartását.
A kommunikációs, közönségszolgálati és sajtóosztály

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- 118-932
- információ
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- 0265/210-177
- gyermekeknek
Marosvásárhelyi
- 0265/268-330
Polgármesteri Hivatal
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110
• Optika-Optofarm

- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
- 0265/250-344
• Marmed
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
- 0751-114-307
Labor
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
- 0265/222- 446
Dr. Jeremiás István

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/929
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
- 0265/264-442
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK
rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

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. (65949-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

AmarosszentgyörgyiGASTROMETALMAGÁNCÉGLEMEZHAJLÍTÓGÉP-KEZELŐT alkalmaz.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro email-címre várják. (66067)
ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85.
szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (66062-I)

AMAROSSÁRPATAKISZOCIÁLIS és GONDOZÁSI KÖZPONT meghatározott időre IRODAI MUNKÁST alkalmaz. Érdeklődni az intézet székhelyén: Marossárpatak 369. szám. Előnyt jelent a közbeszerzésben való jártasság. (13931)

MINDENFÉLE
TETŐFEDŐ bádogos vállalja: új tető
készítését, régi tető javítását, ereszcsatorna javítását és új szerelését,
cserépforgatást, meszelést, kapuk
festését és készítését. Tel. 0757-293000. (13897-I)
ALKALMAZUNK lakatost és hegesztőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13611)

MEGEMLÉKEZÉS
Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk november 22-én
LÁZÁR LEHELRE halálának
első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető felesége, Doina és
gyermekei: Istvánka és
Magdika. (13887)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ÁCS ANTAL
életének 63. évében elhunyt. Temetése november 23-án 13 órától
lesz a nyárádremetei temetőben.
A gyászoló család. (-I)
Szívedben nem volt más, csak
jóság és szeretet, szorgalom és
munka volt az egész életed. Nem
haltál meg, csak álmodni mentél,
köszönjük, hogy éltél és minket
szerettél.
Elmentél tőlünk, nem tudtál búcsúzni, nem volt idő arra, el kellett indulni. Szívünkben hagyod
emléked örökre, ha látni akarunk,
felnézünk az égre.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, dédtata, após, barát,
rokon, jó szomszéd,
NAGY JENŐ
életének 78. évében csendesen
megpihent. Temetése 2021. november 22-én 13 órától lesz a
pókai ravatalozóból, majd ezt követően a pókai sírkertbe helyezzük örök nyugalomra.
A gyászoló család. (-I)
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APCHousecsapataújmunkatársatkeres
azalábbimunkakörökbe:
* targoncavezető (stivuitorist)
* raktári dolgozó
* tesztelő

Elvárások:
• Targoncavezetői bizonyítvány (a targoncásnak jelentkezők
esetében)
• A román és a magyar nyelv ismerete
• Jó kommunikációs készség
• Rugalmasság, türelem, precizitás
Amitkínálunk:
• Versenyképes bérezés
• Dinamikus csapat
• Modern munkakörnyezet

Az önéletrajzot (CV) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
kell elküldeni vagy személyesen be lehet nyújtani a Maros/Mureşului utca 17. szám alatti székhelyen legkésőbb november
26-ig, a munkakör megjelölésével.

