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Két nappal Mikulás-járás előtt, a péntek déli szakadó esőben
megannyi, vásárfiával csalogató, hófehér házikó és egy nyu-
gat-európai városok hangulatát idéző, hatalmas karácsonyfa
teremtett ünnepváró hangulatot a marosvásárhelyi Színház
téren. A városvezetés és a megyei tanács közös szervezésé-

ben nyílt karácsonyi vásár mellett a Vár sétány és a vár kö-
zötti parkolóban a gyermekváros is kitárta kapuit.
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Nagy Székely IIdikó

Tizenöt elektromos
busz közbeszer-
zése zárult le
Cseke Attila fejlesztési miniszter beje-
lentette, hogy a fejlesztési miniszté-
rium 15 elektromos, környezetbarát
autóbuszt vásárol Marosvásárhely-
nek. A közbeszerzés lezárult, amelyre
a szaktárca közel 30 millió lejt ad.

____________2.
A pécsi orvoskar
oktatói 
Marosvásárhelyen
Miért jártak a pécsi orvoskar oktatói
Marosvásárhelyre? Erre is választ ka-
punk a könyvben, amely 66 interjúból
áll. A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemnek (egye-
lőre maradjunk ennél a névnél),
amelynek elődjét Kolozsvárról 
száműzték Marosvásárhelyre, idővel
sikerült nemzetközi vonatkozásban is
hírnevet szereznie.

____________5.
Otthontalanul 
Székesen
Egy közel százesztendős ház „hajtott
fejet” a nyáron az idő és az időjárás
előtt a Nagyernyéhez tartozó Széke-
sen. A kidőlt falú, beszakadt tetőzetű
ingatlan lakói, Timár Gyula és unoka-
öccse, a Down-kórban szenvedő 
Bogdan a helyi református lelkész jó-
voltából az egyházközség imaházá-
ban kapott szállást. Azóta ott élnek,
minden bizonnyal a szenteste is ott
köszönt rájuk.

____________6.

Milliárdos kabaré
Ha egy kabarétársulat székelne a regáti kormánypalotában, egy-

mást érnék a világsikergyanús produkciók. Nem unalmas hely ez a
jobb sorsra érdemes ország, csak az a gond, hogy a nevetőgörcs után
a számla is fájni fog.

A legújabb mutatvány a helyreállítási alapokhoz kötődik. Az uniós
döntéshozók sem teljesítettek rosszul, röpke másfél év alatt reagáltak
a koronavírussal egy időben érkező gazdasági krízisre, és megvan a
sok száz milliárdos helyreállítási alap, amit ennek a kezelésére szántak.
Éticsiga sprinttempójában, de kidolgozták.

Idehaza az utóbbi másfél év politikai élete nagyvonalakban arról
szólt, hogy ki hogyan tud közelebb fészkelődni a kormányrúdhoz, de
főleg a pénzcsaphoz, amelyen ezek az alapok érkezni fognak. A jófi-
úknak a műsort idejében sikerült is tető alá hozni, a rendszeridegen
elemeket kizárni, szerepek leosztva, jöhet a pénz.

A napokban, kitűnő időzítéssel, át is utalták az uniós kollégák az
előleget, 1,8 milliárd eurót. Ott van a számlán, lehet költeni. Illetve
mégsem. Mert kiderült, hogy miközben itt másfél éve minden hatalom-
hoz közeli szereplő arról dalol harmatos szemmel, hogy miként fogják
az országot – meg persze a zsebüket – üdvözíteni ebből a sok pénzből,
nincs törvényi keret az alapok felhasználásához. Mert a csaphoz közeli
helyekért vívott ketrecharcban senkinek nem jutott eszébe holmi fránya
jogszabályok megírásával múlatni az értékes időt, hogy amikor jön a
pénz, fel lehessen használni. Nem ártott volna valakinek 

Benedek István

(Folytatás a 3. oldalon)

Ünneplőbe öltöztek Marosvásárhely központi terei

Karácsonyi vásár és gyermekváros



Cseke Attila fejlesztési miniszter bejelentette,
hogy a fejlesztési minisztérium 15 elektromos,
környezetbarát autóbuszt vásárol Marosvásár-
helynek. A közbeszerzés lezárult, amelyre a szak-
tárca közel 30 millió lejt ad.

A fejlesztési szaktárcavezető szerint az autóbuszok
mellé öt gyors és 15 lassú töltésű töltőállomást vásárolnak,
a buszok lejtős utakra is alkalmasak.

– A beruházással egyrészt környezetbaráttá tesszük a
helyi közlekedést, másrészt új buszokkal, korszerű körül-
mények között szervezheti meg az önkor-
mányzat a tömegközlekedést a városban –
hangsúlyozta Cseke Attila fejlesztési mi-
niszter.

– Azokról a buszokról van szó, amelyek-
ről korábban mi is tájékoztattunk. A közbe-
szerzési folyamat már két éve zajlik.
Meghirdettek egy nyertest, ezt az eredményt
a vesztes cég megfellebbezte, s most ért
véget a pereskedés, amivel a procedúra is le-
zárult. Az egyik ajánlattevő cég véglegesen
győztesnek mondható. Mi – az önkormány-
zat – még hivatalos értesítést nem kaptunk
erről. A szóban forgó buszok 10 méter hosz-
szúak, másodlagos, azaz kevésbé forgalmas
vonalakra, szűkebb utcákra, 50 utas szállí-
tására voltak tervezve, és mozgáskorlátozot-

tak számára akadálymentesítettek – mondotta Portik Vil-
mos alpolgármester.

Hogy mikor lesznek láthatók ezek a buszok Marosvá-
sárhely utcáin, erre nem kaptunk pontos választ, mert pon-
tos időpont nincs. Egyelőre a gyártó céggel kell szerződést
kötni, s ebben rögzítik, hogy mikor szállítják le a buszokat. 

A fejlesztési minisztérium uniós pályázat révén szerzi
be az elektromos buszokat, s nemcsak Marosvásárhely ré-
szesül belőle, hanem más városok önkormányzatai is.
(mezey)

Előadások az Ariel színházban
December 6-án, hétfőn 12.30-kor a Viszlek magammal
című, 13 éven felüli nézőknek ajánlott interaktív diáke-
lőadás látható az Ariel színházban. 8-án, szerdán 18
órakor a Fogadó a kíváncsi hörcsöghöz című mesejá-
tékot lehet megtekinteni. 10-én, pénteken 14 órától újra
a Viszlek magammal van műsoron. Az előadásokra elő-
zetes helyfoglalás szükséges: a diákelőadásokra a rab-
lopandur@yahoo.com e-mail-címen vagy a
0747-942-181-es telefonszámon, a mesejátékra a
0740-566-454-es telefonszámon naponta 9–13 óra kö-
zött. A 12 évnél idősebb nézők a védettség bizonyítá-
sával vehetnek részt az előadásokon, a maszk viselése
6 év fölött kötelező.

Love God – Ama Deus – Remem-
bering Mozart! kamarazeneest

Love God – Ama Deus – Remembering Mozart! (Sze-
resd Istent! – Ama Deus – Mozartra emlékezve) címmel
tartanak kamarazeneestet december 7-én, kedden 19
órától a Kultúrpalota kistermében. A Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia és a Romániai Mozart Társaság
közös szervezésében zajló esten fellépnek a Romániai
Mozart Társaság énekversenyének győztesei: Florina
Dan (szoprán), Mihai Damian (bariton) és Fazakas
Tamás (bariton), zongorán játszik: Adelina Sabău és
Ioana Voaideş. Műsoron: Mozart-művek.

Vokálszimfonikus hangverseny
December 9-én, csütörtökön 19 órától vokálszimfonikus
hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében.
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes karát és
szimfonikus zenekarát vezényli és orgonán játszik ni-
colae Moldoveanu svájci művész. Szólisták: Roxana
Oprea – hegedű, Puja Barna – trombita, Sántha Éva –
fuvola, Major Zalán – oboa. Műsoron: Bach-, Händel-,
Stölzel-művek.

Orgonahangverseny
December 10-én, pénteken 19 órakor orgonahangver-
senyre várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota
nagytermébe. nicolae Moldoveanu svájci művész
Bach-, Mozart-, Rheinberger-, Widor-műveket játszik.
Jegyek a filharmónia jegypénztáránál, online az Event-
book honlapján kaphatók. A Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia koncertjein a 12 év fölöttiek kizárólag
QR-kóddal ellátott oltásigazolással, illetve a fertőzésen
való átesésről szóló igazolással vehetnek részt.

Generációk világa 
– az Incze család kiállítása

Generációk világa címmel nyílt kiállítás a marosvásár-
helyi Bernády Házban az Incze család három nemze-
dékének – a több mint négy évtizede elhunyt id. Incze
István festőművész, felesége, néhai Incze Sárkány
Ilona iparművész, fiuk, ifj. Incze István fotóművész és
a festőművész unoka, Incze István Botond – alkotása-
iból. A tárlat naponta 9 és 14 óra között látogatható.

A marosvásárhelyi önkormányzat tanácsi határo-
zattal elfogadta a nagycsaládosoknak nyújtandó ked-
vezménykártyát. Ennek értelmében a marosvásárhelyi
lakhellyel rendelkező legalább háromgyermekes csa-
ládok féláron látogathatják a városházához tartozó in-
tézményeket. A tanácsi határozat értelmében a
nagycsaládosok kedvezményesen látogathatják az ál-

latkertet, a Víkendtelepet, a nyári színpad előadásait,
és ugyanígy válthatnak jegyet a Mircea Birău városi
uszodába és télen a korcsolyapályára. Az igénylést és
a szükséges iratokat a polgármesteri hivatal 13-as iro-
dájában (közönségszolgálati osztály) lehet benyúj-
tani. Az elbírálásra minden hónap 10–15-e között
kerül sor. 

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 5 0C
min. 0 0C

6., hétfő
A Nap kel 

7 óra 51 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 340. napja, 
hátravan 25 nap.

Marosvásárhelyi korcsolyapályák
nyitvatartása

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

A megyei kórház laboratóriuma is
végez antitesttesztet

A megyei kórház laboratóriuma bővítette szolgáltatásait.
Kérésre elvégzik a 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 tör-
ténik a fertőző betegségek klinikáján, a Dózsa György utca
89. szám alatt, illetve a 2-es poliklinikán, az 1918. Decem-
ber 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 0365-882-550, 0365-882-552,
0265-263-685 telefonszámokon.

Oltóközpontok a megyeszékhelyen
Marosvásárhelyen négy oltóközpont működik: a Tudor Vla-
dimirescu általános iskola tornatermében és a Mihai Emi-
nescu Művelődési Központban Pfizer-BionTech, a
polgármesteri hivatal víkendtelepi vendégházában John-
son & Johnson, az Ifjúsági Szálloda épületében pedig Mo-
derna típusú vakcinával oltanak. Az oltóközpontok hétfőtől
szombatig 8 és 20 óra között tartanak nyitva. Előjegyzés
nem szükséges az oltásra jelentkezőknek, személyazonos-
sági okirattal kell igazolniuk magukat.

Oltottaknak járó értékjegyek
A marosvásárhelyi oltóközpontokban december 2-ától lehet
átvenni a koronavírus ellen beoltottaknak járó értékjegye-
ket. A kormány döntése értelmében azok kapnak 100 lej
összértékű étkezési utalványt, akik szeptember 3. és októ-
ber 10-e között kapták meg a Covid–19 elleni Johnson &
Johnson egydózisú vakcinát vagy a Pfizer-BionTech-, Mo-
derna-, AstraZeneca-oltás második adagját. A jogosultak
azokban az oltóközpontokban vehetik át az értékjegyet,
ahol immunizálták őket. A kedvezményezetteket telefonon
értesítik az átvétel időpontjáról és feltételeiről – tájékoztat
honlapján a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal.

A marossárpataki gondozottaknak
gyűjtenek

A Rocksuli nem feledkezik meg nehezebb sorsú embertár-
sainkról, idén a marossárpataki árvaház javára szervez
gyűjtést. Tekintettel a járványügyi helyzetre, nincs mód kon-
cert rendezésére, így csak az összegyűjtött adományokat
tudják eljuttatni a Pál atya által működtetett intézményhez.
Az adományokat (ruhanemű, játék, tartós élelmiszer, tan-
szer stb.) megfelelő csomagolásban kell eljuttatni a Rock-
sulihoz – Marosvásárhely, Posta utca 2. szám –, ahonnan
Sárpatakra szállítják. A gyűjtés december 22-éig tart.

A Máltai Szeretetszolgálat segítőhálója
A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei to-
vábbra is várják azon idős, beteg vagy fogyatékkal élő sze-
mélyek telefonhívását, akiknek (ingyen) segítségre lenne
szükségük a bevásárlásban, a számlák kifizetésében,
gyógyszereik kiváltásában és egyéb szolgáltatásokban.
Tel.: 0772-034-410, munkanapokon 9–13 óra között.

Belépési feltételek a városi uszodába
A marosvásárhelyi önkormányzat által fenntartott Mircea
Birău fedett uszodába is védettségi igazolvány birtokában
lehet belépni, vagy azoknak, akik bizonyítottan átestek a
fertőzésen legalább 15, de nem több mint 180 napja. Az
uszoda területén a medencékig a védőmaszk viselése kö-
telező. Abban az esetben, ha az utóbbi 14 napban jegyzett
fertőzéses esetek száma lakosságarányosan meghaladja
a 6 ezreléket, az úszni vágyók és sportolók eltérő időinter-
vallumokban használhatják a medencéket. nyitvatartás az
úszni vágyók számára: kedd – péntek: 6, 8, 18, és 19.30
órától, szombat – vasárnap 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 és 19.30
órától lehet belépni. Egy alkalom 1 óra és 15 percet tart, 15
perc alatt kell elhagyni a medencéket, 30 perc a fertőtlení-
tésre fenntartott idő. A fedett uszoda mindennap 21 órakor
bezár, egy turnusban egyidejűleg legtöbb 24-en lehetnek,
ami a maximális befogadóképesség 30 százaléka.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 
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A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
8, 5, 30, 36, 17 + 13
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NOROC PLUS: 1 3 3 3 9 0
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rendkívüli: 14, 40, 23, 28, 47, 12 NOROC: 2 3 0 2 4 6 1

Felvételünk illusztráció Fotó: Nagy Tibor (archív)

Tizenöt elektromos busz közbeszerzése 
zárult le

Árkedvezmények nagycsaládosoknak

Előfizetőink figyelmébe!
Olvasóink visszajelzése nyomán többszöri érdeklődésünkre a posta utólagosan közölte, hogy 

az új kihordási díj 5,23 lej. 
Így egyhavi újságelőfizetés összdíja 40,23 lej. 

Megértésüket és hűségüket köszönjük. 
A Népújság szerkesztősége



A katolikus egyház december 6-án emlékezik meg
Szent Miklós püspökről, aki nagylelkű és bőkezű fe-
lebaráti szeretetével a karácsony előhírnöke. Ez a
nap egyben a gyermekek által annyira várt Mikulás-
ünnep is. Az MTVA Sajtóarchívumának összeállítása:

Szent Miklós (Nikolaosz) a keleti egyházak legtiszteltebb
szentje, ünnepét Nyugaton a 10. század óta tartják. A hagyo-
mány szerint Miklós a 3. században született a kis-ázsiai Pa-
tarában, gazdag kereskedőcsaládban. Úgy tartják, hogy már
csecsemő korában is tartotta a böjtöt, e napokon csak egyszer
szopott. Szüleit kiskorában elvesztette, egyik rokona, a város
püspöke nevelte fel. Megtérése után Miklós jótékony célokra
szétosztogatta örökségét, a hívők pedig égi jelre megválasz-
tották Müra püspökévé. A hivatalt ötvenkét évig töltötte be.
Diocletianus és Galerius császár keresztényüldözése (303-
311) idején börtönbe került. 325-ben részt vett a Nagy Kons-
tantin császár által összehívott niceai zsinaton. Az emberek
tiszteletét és szeretetét jótékonykodásával vívta ki, tettei miatt
már életében szentnek tartották. A legenda szerint 343. 
december 6-án halt meg püspöki székhelyén, és sírja már
akkor zarándokhely lett.

Amikor Mürát 1087-ben elfoglalták a muszlim szeldzsuk
törökök, maradványait az itáliai Bariból érkezett hajósok vá-
rosukba vitték, ahol bazilikát építettek tiszteletére, ereklyéit
Orbán pápa helyezte el a főoltáron. (A relikviák egy részét
2017 májusában, Ferenc pápa és Kirill moszkvai pátriárka
előző évi megállapodása értelmében Oroszországba vitték, és
néhány hónapig Moszkvában, majd Szentpéterváron tették
közszemlére, egyedül az orosz fővárosban egymillió ember
állt sorba, hogy egy pillantást vethessen rájuk.)

Miklós kultusza nem sokkal halála után kezdődött, már a 6.
században templomot emelt neki Konstantinápolyban I. Jus-
tinianus bizánci császár. A szent nevéhez számtalan legenda
fűződik. Csodatettei között tartják számon, hogy imáival le-
csillapított egy iszonyatos vihart és megmentett egy vízbe esett
tengerészt, ezért ő az utazók, kereskedők, zarándokok, tenge-
részek és révkalauzok védőszentje. Amikor városát éhínség
sújtotta, és egy gonosz hentes három kisgyermeket ölt meg,
hogy húsukat kimérje, Miklós leleplezte bűnét, sőt a fiúkat is
feltámasztotta, ezért a gyermekek és diákok védőszentje is.

Egy másik legenda szerint az éhínség idején a kikötőbe ér-
kezett, a császári gabonakészletek feltöltésére szánt hajók ka-
pitányait rábeszélte, hogy minden hajóról százmérőnyi
gabonát adjanak a városnak, mert ezt a hiányt nem fogják ész-
revenni az ellenőrök. A tengerészek így is tettek, de amikor
megérkeztek Bizáncba, csodálkozva látták, hogy a rakomány
egy gabonaszemmel sem csökkent. Megint másik történet sze-
rint Miklós, amikor a fülébe jutott, hogy a helytartó három ár-
tatlan embert akar kivégeztetni a vagyonáért, a császár éppen
nála lévő küldöttjeit faképnél hagyva megakadályozta a jog-
sértést. Az udvarba visszatérő küldötteket ellenségeik hamis
váddal börtönbe juttatták, ők pedig kivégzésük előtt maguk is

Miklóshoz fohászkodtak segítségért. Szent Miklós meg is je-
lent Konstantin császár álmában, és azt kérte, bocsássa szaba-
don a foglyokat. A császár, aki a püspököt nem ismerte,
kételkedni kezdett, de amikor kiderült, hogy a per bírája
ugyanilyen álmot látott, újra megvizsgálta az ügyet, és szaba-
don bocsáttatta a vádlottakat.

A nevéhez fűződő leghíresebb legenda szerint élt Mürában
egy szegény ember, aki nem tudta férjhez adni három lányát,
mert nem tellett neki a hozományra. A dolog Miklós fülébe is
eljutott, de a püspök túl szerény volt ahhoz, hogy nyíltan se-
gítsen. Inkább az éjszaka leple alatt dobott be három erszényt
az apának, így a lányok megmenekültek attól, hogy örömlány-
nak adják el őket. E tettéért Szent Miklós a hajadonok és az
aggszüzek védőszentje, oltalmazója továbbá a házasságnak és
az anyaságnak. Védőszentje ezenfelül Oroszországnak, Gö-
rögországnak, Szicíliának, Lotaringiának és Apuliának, a zá-
logházak tulajdonosainak, az illatszerészeknek, a
gyógyszerészeknek, a pálinkafőzőknek, Magyarországon
Kecskemét városának.

Szent Miklós ünnepe mintegy a karácsony vigíliája, beve-
zetése, hagyományai összemosódtak a karácsonyi ünnepkör-
rel. A középkor óta a tizennégy segítő szent közé sorolják, a
legnagyobb tiszteletet a régi Oroszországban tanúsították
iránta. Magyarországon a bizánci kapcsolatok alapozták meg
tiszteletét, mintegy hatvan községet neveztek el róla, többek
között Kunszentmiklóst és Szigetszentmiklóst.

A nagylelkűségéhez és kedvességéhez fűződő történetek
nyomán alakult ki a Mikulás-kultusz (a Mikulás a Miklós név
cseh formája). Hosszú, prémes, vörös köpenyben járó, deres
szakállú, nagy csizmás alakjához kapcsolódik a Mikulás-napi
ajándékozás szokása.

Német nyelvterületen a Mikulásnak fenyegető külsejű „kí-
sérői” vannak, akik veréssel vagy éppen megevéssel fenye-
gették a rossz gyermekeket: Németországban a gólyalábon
közlekedő Knecht Ruprecht, Svájcban Schmutzli, Ausztriá-
ban a Magyarországon is ismert krampuszok. Az ajándéko-
zás szokása Magyarországon a városi értelmiség révén
terjedt el, feltehetően német-osztrák hatásra, falura csak a
múlt században jutott el, jóllehet a parasztságnál korábban
is voltak Miklós-napi alakoskodások. Miklós napja a magyar
népi kalendáriumban asszonyidolog-tiltó nap volt, emellett
termőnap a malacok születésére, és a bérletek megfizetésének
napja.

A püspök legendája a különböző népek ajkán más és más
változatban él, ennek megfelelően neve is hol Szent Miklós,
Heiliger Nikolaus, Mikulás, az Amerikában ismert Santa
Claus a holland Sinterklaas torzult változata. A Télapó elne-
vezés a második világháború után szovjet-orosz hatásra terjedt
el Közép- és Kelet-Európában: az orosz hagyomány szerint
Gyed Moroz (Fagy apó) a jóságos Sznyegurocskával (Hópely-
hecske) hozza a fenyőfát az ajándékokkal, de Szilveszter 
napján.

Romániában is kimutatták 
az omikron változatot

Romániában is jelen van a koronavírus új, Afrika déli
részén felfedezett omikron elnevezésű változata, mi-
után Dél-Afrikából visszatért két betegnél mutatták ki
a kórokozónak ezt a variánsát. A hatóságok szombat
esti közlése szerint egy 48 éves brassói nőnél és egy
59 éves vasluii férfinál mutatták ki az omikron jelen-
létét. A két személy karanténban van és tünetmente-
sek. Mindketten azzal a katonai repülőgéppel jöttek
haza Johannesburgból, amellyel a román hatóságok
november 30-án hazahozták a Dél-Afrikában rekedt
állampolgáraikat. Alexandru Rafila egészségügyi mi-
niszter már csütörtökön valószínűsítette, hogy a két
személy az omikronnal fertőződött meg, de a vírus-
variáns beazonosítására alkalmas szekvenciális
elemzések eredményei csak szombaton lettek meg.
(MTI)

Az EU-n kívülről 
csak negatív teszttel

Az EU-n kívüli országokból érkező román és uniós
állampolgárok csak 48 óránál nem régebbi negatív
RT-PCR-teszt felmutatásával léphetnek be Románi-
ába – jelentette be vasárnap az egészségügyi mi-
niszter. A szigorítás azok esetében is érvényes, akik
be vannak oltva. A miniszter elmondta, az EU-n kívüli
országokból érkező oltatlan személyek 10 napos ka-
ranténba kerülnek Romániában. Ilyen EU-n kívüli or-
szág például nagy-Britannia is, ahol szintén
szigorításokat jelentettek be szombaton: keddtől az
indulás előtt is tesztet kell végezniük az Angliába uta-
zóknak. Az EU tagállamaiból érkezők az uniós digi-
tális Covid-igazolvánnyal léphetnek be az országba,
ugyanúgy, mint eddig. Azok a piros zónás EU-tagál-
lamokból érkező oltatlan személyek, akik az elmúlt
hat hónapban nem estek át a koronavírus-fertőzé-
sen, szintén 10 napos karanténba kerülnek. Ugyan-
akkor 14 napos karanténba kerülnek azok az
oltatlanok is, akik az elmúlt hat hónapban nem estek
át a koronavírus-fertőzésen és nem mutatnak fel a
határon egy 72 órásnál nem régebbi negatív RT-
PCR-tesztet – sorolta Rafila. Az EU tagállamaiból ér-
kező 12 évnél fiatalabb gyerekekre nem vonatkozik
az előírás, tehát esetükben nem szükséges a RT-
PCR-teszt. A szigorítások 2-3 napon belül lépnek ér-
vénybe. (Agerpres)

Az EU szabad és egyenlő 
nemzetállamokból áll

Az Európai Unió (EU) szabad és egyenlő nemzetál-
lamokból áll, őket számos szoros együttműködési te-
rület köti össze, Európa pedig csak az ilyen
együttműködési modell révén menthető meg további
válságoktól és feszültségektől – szögezték le az eu-
rópai konzervatív pártok vezetői a szombati varsói
konferenciájukat záró közös nyilatkozatban. Az EU
csak a nemzetállamok együttműködésén alapuló eu-
rópai együttműködési modell révén menthető meg to-
vábbi válságoktól és feszültségektől, csak ilyen
együttműködéssel akadályozható meg „az önjelölt elit
által irányított Európa romboló eszméjének megvaló-
sítása” – áll a nyilatkozatban. A konzervatív pártve-
zetők elutasítják az uniós jog önkényes alkalmazását,
az alapszerződések sértését, torzítását. Teljes de-
mokratikus legitimációval csak az államok szuverén
intézményei rendelkeznek – húzzák alá. Hozzáteszik:
ezzel azonos legitimitással az európai intézmények
nem rendelkeznek, így a nemzetállamhoz képest alá-
rendelt szerepet kell betölteniük és nem válhatnak az
új „európai nemzet” létrehozását célzó társadalom-
tervezés eszközévé sem. Az európai nemzet koncep-
ciója „soha nem létezett, ma sem létezik és nem
létezhet a jövőben sem” – olvasható a nyilatkozat-
ban. (MTI)

egy kasszakulcsot is készíttetni a sarki műhelyben, mi-
közben a trezor ajtajában gáncsolgatták egymást szor-
galmasan. Legalább nem kell sokat agyalni azon, hogy
mi is legyen az új kormány egyik sürgős dolga. Rejtő
belesápadna az irigységbe annak láttán, hogy mester-
művei milyen szánalmas fércmunkának tűnnek ehhez ké-
pest.

Kétség ne férjen hozzá, a jófiúk sikeresen megoldják
ezt a kihívást is, majd gyorsan írnak egy sürgősségi kor-
mányhatározatot meg minden egyebet, ami kell, hogy a
pénz felhasználható legyen. Azon nem fog múlni. Ám ha
az újjáépítési alapok felhasználásáról szóló terveket is
ilyen alapos hozzáállással és szakértelemmel készítették
el, akkor félő, hogy nem ebből a sok milliárdból sikerül
majd az ország nagy részén olyan civilizációs vívmá-
nyokat elérhetővé tenni, mint a vezetékes víz vagy a tan-
könyvvel és angolvécével is rendelkező iskola, amiknek
a huszonegyedik század negyedéhez közelítve nem kéne
csodaszámba menniük egy magát európainak tartó or-
szágban. Marad itt forgatókönyvi alapanyag a követ-
kező vicctársulatnak is bőven, csak a jegyek lesznek
egyre drágábbak az adófizető néző zsebéhez mérve.

Milliárdos kabaré

Ország – világ
Tíz kategóriában vehették át a Prima Primissima Dí-
jakat a magyar szellemi élet, a művészet, a tudo-
mány és a sport jeles képviselői a Müpában
közönség nélkül megtartott pénteki gálaesten.

Magyar építészet és építőművészet kategóriában Kovács
Csaba építész, belsőépítész; magyar képzőművészet kategó-
riában Szőcs Miklós TUI szobrászművész; magyar oktatás és
köznevelés kategóriában a Bolyai János Matematikai Társulat;
magyar tudomány kategóriában Kondorosi Éva molekuláris
biológus; magyar sajtó kategóriában Rónai Egon újságíró, te-
levíziós-rádiós műsorvezető, riporter vehette át az elismerést.

A magyar sport kategóriában Jónyer István, Klampár Tibor
és Gergely Gábor világbajnok asztaliteniszezők kapták a díjat.
Magyar irodalom kategóriában Kovács István költő, műfor-
dító, történész, polonista; magyar népművészet és közműve-
lődés kategóriában Héra Éva közművelődési szakember;
magyar zeneművészet kategóriában Takács-Nagy Gábor he-
gedűművész, karmester; magyar színház- és filmművészet ka-
tegóriában Básti Juli színművész kapta az egyenként 15 millió
forinttal járó díjat. Takács-Nagy Gábor helyett külföldi kon-
certje miatt testvére, Takács-Nagy Katalin vette át a díjat.

Az ugyancsak 15 millió forinttal járó Közönségdíjat Borbás
Mária televíziós szerkesztő kapta.

Csányi Sándor, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke köszöntőjében felidézte, hogy a pandémia miatt
tavaly nem tarthatták meg a hagyományos díjátadót, helyette

tíz olyan, az egészségügyben tevékenykedő civil szervezetet
díjaztak 20-20 millió forinttal, amelyek tevékenységében a
járvány jelentős károkat okozott.

Elmondta: akkor még azt gondolták, hogy idén közönség
előtt tudnak ünnepelni, de sajnos nem így történt, ezért nézők
nélkül adták át az elismeréseket.

„A rendkívüli helyzetek általában rendkívüli embereket
hoznak felszínre, ezért napjainkban különösen felértékelődött
a tudósok szerepe” – mondta Csányi Sándor, hozzátéve: azt
kívánja, hogy minél előbb találjanak megoldást a mostani vi-
lágjárványra, ami rombolja a gazdaságot, a társadalmat és fáj-
dalmas tragédiákat okoz a családoknak.

Csányi Sándor beszélt arról is, hogy a díj nagy társadalmi
elismertsége annak köszönhető, hogy választásaikat mindig
kizárólag a jelöltek által nyújtott teljesítményre alapozták.

Kiemelte, hogy nemcsak a Prima Primissima, hanem a
Prima díj is jelentős elismerés, hiszen minden kategóriában
rendkívül sok, összesen 704 érvényes jelölés érkezett a ko-
rábbi díjazottak és a több mint 100 szakmai szervezet részé-
ről.

„A legjobb háromba bejutni egy-egy kategóriában csak úgy
lehetséges, ha valaki idejét, energiáját nem kímélve végzi hi-
vatását. Elsők között lenni tudományban, kultúrában, sport-
ban, művészetekben csak annak adatik meg, akinek az
elszántsága tehetséggel párosul” – hangsúlyozta Csányi Sán-
dor, majd gratulált a díjazottaknak. (MTI)
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Negyven árus foglalt el stan-
dot a szovátai új piacon a
szombaton rendezett adventi
vásáron, Csík és Gyergyó vi-
dékéről, valamint a Sóvidék-
ről és a Nyárádmentéről
érkeztek – tudtuk meg a szer-
vező városháza munkatársá-
tól, Katona Gyöngyvértől. 

Nemcsak árusokkal volt tele a
piac, hanem vásárlókkal is, akiknek
volt is mit szemügyre venniük: ad-
venti koszorúk és asztaldíszek, ka-
rácsonyfadíszek és gömbök, kézzel
készített ünnepi üdvözlőlapok, mé-
zeskalács, csokoládé, szovátai és
pálpataki levendulatermékek, szo-
vátai és nyárádszeredai méhészter-
mékek, gyertyák, kézműves
ékszerek, festett fa- és üvegtárgyak,
mandalák, naptárak, gyerekköny-

vek és szőttesek, takarók töltötték
meg a teret, hűtőmágneses emlék-
fotót is lehetett készíteni. Ünnepi
asztalra valót is kínált néhány ter-
melő, ínycsiklandozó csíkdánfalvi
füstölt húskészítmények, harasztke-
reki savanyúságok, gyergyócsoma-
falvi és koronkai szörpök, lekvárok,
zakuszka is volt a kínálatban. 
Mézeskalács, csokoládé és ünnepi
hangulat

A szovátai Kiss Rodica papírdí-
szeket kínált, a Mikulás mellett to-
jások és hattyúk sorakoztak a kis
asztalon. A papírcsíkokból hajtoga-
tott apró tárgyak elkészítéséhez ren-
geteg türelemre és kézügyességre
van szükség, hiszen egy néhány
centiméres kis Mikuláshoz is más-
félszáz csík kell – mutatta a kézmű-
ves. Egy másik asztalnál
ínycsiklandozó édességek sorakoz-
tak: kampócukorka, pillecukorból

készült hóember, rénszarvas, mé-
zeskalács és csokoládéházikó, an-
gyalka, fenyő, csillag csalogatta
nem csak a gyerekeket. A kibédi
Mátyus Gyöngyvér tíz éve készít
édességet, termékeit adventi és ka-
rácsonyi vásárokon mutatja be,
most csak Szovátán, mert a járvány
miatt a gyulakutai Katalin-napi so-
kadalom elmaradt – mondta el la-
punknak. Sokat kell dolgozni, hogy
egy-egy vásáron megjelenhessenek
a termékekkel, igazából anyagilag
nem is éri meg, inkább a karácsonyi
hangulatért – tette hozzá, miközben
bemutatta a belga csokoládéból ké-
szült forró csokit: a csokoládé-
gömbben forrócsoki-por van, ezt
forró tejbe kell beletenni, s feloldó-
dás után kész is a finom ital.

„Nagyon sok szép, értékes dolog
van itt, főleg kézműves termékek”
– értékelte kérdésünkre a vásárt a
helyi Bereczki Erzsébet, aki sze-
mély szerint a horgolt tárgyakat és
kézműves ékszereket, festett üveg-
tárgyakat találja értékesnek. Na-
gyon jó dolog ilyen vásárt
szervezni, hiszen már mindenki
megunta az online felületeket, itt
végre lehet találkozni, együtt lenni
másokkal – toldotta meg. Hasonló-
képpen vélekedett az ugyancsak
helyi Bernád Anna Kinga is, aki
kisgyereke miatt nehezebben tud ki-
mozdulni, de amikor teheti, nem
hagyja ki ezt, ahol kézműves termé-
keket vásárol. Úgy véli, ezzel segít-
hetjük a kézműveseket a portékáik
értékesítésében, de ugyanilyen fon-
tos az ünnepvárás, a készülődés, az
adventi várakozás hangulata is.
A könyv is érték 

Nem hiányzott a már megszokott
könyvvásár sem. Kiss Enikő és férje
több mint tíz éve szervezik, és idén
is követték a vásárt az új helyszínre.

A kínálatban gyermekkönyvek és -
foglalkoztatók, a nagyobbaknak 
lexikonok, olvasmányok és 
tudástárak széles választéka, mind
a Novum kiadó gondozásában je-
lentek meg – mutatott végig a stan-
dokon. Volt miből válogatni, és
szép számban érkeztek és vásárol-
tak is az emberek – tette hozzá a
szervező. Az egyik vásárló egy
egész ölnyi könyvvel távozott az
üzletből. Gyermekeinek vett aján-
dékba könyveket, hiszen már sok
játékuk van, és lassan nem is igazán
játszanak már a kisgyerekek –
mondta el a Népújságnak a szovátai
Hajdú Orsolya. Mesét azonban
minden este olvasnak az apróságok-
nak, a nagyobbik lánya hangos me-
sekönyveket is hallgat, ezért
nemcsak az otthoniaknak, hanem a
keresztgyermekeknek, rokonok
gyerekeinek is ezt vásároltak kará-
csonyi ajándékként az idén – tette
hozzá.

Muzsikától hangos tér
Délben népzene töltötte be a vá-

sárteret, de nem gépi, hanem népi
hangszermuzsika: tucatnyi gyerek
és fiatal húzta a hegedűt, brácsát,
nagybőgőt. Kiss Enikő elmondta:
az ő kezdeményezése volt a népze-
neoktatás beindítása a városban. A
februárban elkezdett oktatás bevált,
szép számban érkeztek érdeklődők,
az első csoportban 18 gyerek és fi-
atal, ősszel 10 gyerekkel egy má-
sodik csoport is elkezdte a tanulást
a parajdi Miklós Károly prímás ve-
zetésével. A helyi Sirülők néptánc-
együttes „holdudvarába” tartozó
népi zenekar megalakítására, il-
letve a hangszeroktatásra a Csoóri
Sándor Alaptól nyertek pályázati
támogatást, de a helyi önkormány-
zat is felkarolta a kezdeményezést.
Nemrégiben megvolt a „keresz-
telő” is: szovátai Tücsökraj népi ze-
nekar néven működik a
kezdeményezés.

– A város több pontján zajló vá-
sáron helyi termelők kínálják házi
készítésű árucikkeiket. Mint isme-
retes, eddig a virágóra körül kerül-
tek megrendezésre az ilyen
rendezvények, de úgy láttuk, hogy
az a helyszín nem elég biztonságos,
illetve a forgalom miatt nehezen
megközelíthető. Ezért esett olyan
nyugodt, otthonos terekre a válasz-
tásunk, mint a Színház tér és a Vár
sétány környéke. Így városunk
szimbolikus terei végre méltó
módon lehetnek jelen a város éle-
tében. A vásár megszervezéséért a
Maros Megyei Tanácsnak szeretnék
köszönetet mondani – nyilatkozta a
megnyitón Soós Zoltán polgármes-
ter, majd azt is kiemelte, hogy idén
egy karácsonyfa helyett kettőt is

feldíszítettek, egy élő fenyőt a Kul-
túrpalota mellett, a Színház téri
vásár központi helyén pedig egy
műfenyőt. 
Tíz évig „szolgálhat” 
a Színház téri „óriás”

A marosvásárhelyiek közösségi
oldalán zajló vita kapcsán a város-
gazdát a műfenyő miértjéről is
megkérdeztük.

– Eddig a karácsonyfát a város a
hegyekből vásárolta, szállíttatta.
Ezeknek – a virágóra helyére daru-
val felállított – fáknak a költségve-
tése évente 10 ezer euró volt, a
mostani, Színház téri műfenyő 
összértéke 20 ezer euró, és legalább
tíz évig használható. Ki lehet szá-
mítani, hogy mennyit spórol ezzel
évente a város. Ugyanakkor szeret-
tük volna az ünnep természetes jel-

legét is megőrizni, erre szolgál a
Kultúrpalota szomszédságában fel-
díszített ezüstfenyő, ami a miénk,
az ünnep után is a helyén marad, a
szemünk láttára növekedik. Ehhez
a helyszínhez is várjuk a családokat
és persze minden érdeklődőt – tette
hozzá Marosvásárhely polgármes-
tere.

A gyermekváros programjait a
Parapács és a Merkúr Egyesület
szervezi. Ennek kapcsán Soós Zol-
tán kifejtette, mennyire fontos be-
vonni a civil szervezeteket az ilyen
jellegű kezdeményezésekbe, és re-
ményét fejezte ki, hogy az elkövet-
kezőkben minél több szervezet
csatlakozik ehhez a munkához. 
Közel harminc termelő kínálata

A Maros Megyei Tanács kezde-
ményezte ünnepi termelői vásárról

Molnár Imolát, a Maros Megyei Ta-
nács elnöki kabinetjének munkatár-
sát is megkérdeztük.

– A megyei tanács mindig is tá-
mogatta a helyi termelőket, kézmű-
veseket. 2019-ben sor került egy
vásárra, ahol főként a Maros me-
gyei kistermelők voltak jelen. A ta-
nács szerette volna folytatni ezt a
kezdeményezést, de a járványhely-
zet tavaly nem adott lehetőséget rá.
Idén a karácsonyi ünnepkör tűnt a
legkedvezőbb alkalomnak a vásár
megszervezésére, hiszen ebben az
időszakban a kézművesek is na-
gyobb keresletre számíthatnak.
Egyes házikókban két termelő áru-
cikkei is megtalálhatók, tehát több
árus van jelen, mint amit első lá-
tásra az összkép sejtet. Jelenleg ti-
zennégyen hozták el a kínálatukat,
de a vásár három hetében mintegy
harminc termelő fordul majd meg a
Színház téren – összegzett Molnár
Imola.

Az biztos, hogy a szentestéig
nyitva tartó vásárban nemcsak az
ajándékvadászok járhatnak szeren-
csével, azok is kellemes órákat tölt-
hetnek itt el, akik egy pohár forralt
bor, forró csoki, ízletes – talán
éppen zakuszkás, esetleg tejfölös,
lekváros – lángos vagy kürtőskalács
mellett hangolódnának az ünnepre.
Ugyanakkor a karácsonyi asztalra is
van miből válogatni – ez már pén-
tek déli gyors terepszemlénken ki-
derült, hiszen hús- és tejtermékektől
házi szörpökig, papírdíszektől far-
mon termesztett virágokig igazán
széles a választék.

A Színház tér a szombat délutáni
napsütésben népesült be igazán, de
az esti órákban is szépszámú kö-
zönség hallgatta az első karácsonyi
énekeseket, a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia énekkarát. 

Délután a várban is sokan meg-
fordultak. A gazdag kínálatú vá-
sárosházikók szomszédságában
egy óriásbuborékokat eregető,
idősebb úr szórakoztatta az apró-

népet. Az illetőt többször is láttuk
már hétvégenként a várudvaron,
ezúttal meg is szólítottuk, de azt
mondta, nem szeretne mesélni
magáról, mert túl szomorú az
élettörténete.
Mikulás a főtéren

Természetesen a legkisebb an-
gyalváróknak is volt és van minek
örülni, hiszen a Mikulás-busz mel-
lett idén egy Mikulás-vonat is ren-
delkezésükre áll a Színház tér és a
Vár sétány közötti útszakaszon. Rá-
adásul a két helyszín valamelyikén
magával a fehér szakállú piros put-
tonyossal is találkozhatnak. 

A Mikulás már péntek délután
„tiszteletét tette” a gyermekváros-
ban, szombaton a Színház téren, va-
sárnap pedig újra a Vár sétányon
várta a gyermekeket. A továbbiak-
ban december 11-én és 18-án, azaz
szombatonként délután 4 és este 8
óra között a Színház téren, 12-én és
19-én, vasárnap a gyermekvárosban
lehet találkozni vele. Az ünnep he-
tében hétköznaponként sem pihen:
20-án, hétfőn és 22-én, szerdán a
Színház téren, 21-én, kedden és 23-
án, csütörtökön a gyermekváros-
ban, 24-én pedig déli 12 órától
délután 2 óráig a gyermekvárosban,
2 órától 4 óráig a karácsonyi vásár-
ban teljesít szolgálatot.

A számos programmal tarkított
karácsonyi vásár hétköznap 15 és
21, hétvégeken 11 és 21 óra között
tart nyitva. Az utolsó héten, azaz
december 20-24. között hétvégi
program szerint várják a termelők
és kézművesek a vásárlókat a Szín-
ház téren és a Vár sétányon.

A marosvásárhelyi ünnepváró
rendezvények a városvezetés új, ez
alkalomra létrehozott Facebook-ol-
dalán (Târgul de Crăciun Târgu
Mureş/Marosvásárhelyi Karácsonyi
Vásár) is követhetők. A közösségi
oldal jelmondatát – A varázs vissza-
tér városunkba – az ünnepi díszfé-
nyek vasárnap délutáni felkap-
csolása is igazolta.
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Karácsonyi vásár és gyermekváros

Készülődés az ünnepre
Adventi sokadalom Szovátán

Gligor Róbert László

Nagy volt az érdeklődés az adventi vásár iránt 

Tucatnyi kis és nagy „tücsök” muzsikált szombaton a piactéren 
Fotó: Gligor Róbert László

Fotó: Nagy Tibor 
(Folytatás az 1. oldalról)



Ebben a járvány miatt felboly-
dult világban, ahol mindenki
véleményt nyilvánít olyan té-
mákban is, amelyekhez nem
ért, fontos, hogy odafigyel-
jünk azokra, akik azért öltöt-
tek magukra fehér köpenyt,
és vállalták a hosszú évekig
tartó tanulást és gyakorlást,
hogy embertársaikon segít-
senek. Ezért is lényeges,
hogy ők szólaljanak meg hi-
telesen, beszéljenek a mun-
kájukról, kutatásaikról,
eredményeikről, netán ma-
gánéletükről is, hiszen ők, az
orvosok is emberek. Ezért
különösen fontos és érdekes
Bodolai Gyöngyinek, a Népújság
munkatársának A pécsi orvos-
kar oktatói Marosvásárhelyen
című, nemrég megjelent in-
terjúkötete.

Miért jártak a pécsi orvoskar ok-
tatói Marosvásárhelyre? Erre is vá-
laszt kapunk a könyvben, amely 66
interjúból áll. A Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temnek (egyelőre maradjunk ennél
a névnél), amelynek elődjét Kolozs-
várról száműzték Marosvásár-
helyre, idővel sikerült nemzetközi
vonatkozásban is hírnevet szerez-
nie. Végzettjei közül sokan megbe-
csült orvosok, egyetemi oktatók
lettek nemcsak belföldön, szerte a
nagyvilágban is. Ennek ellenére a
rendszerváltást megelőző években
a magyar nyelvű orvosi és gyógy-
szerészeti oktatás elsorvasztása,
megszüntetése volt a cél. Bár a
gyógyszerészeti oktatást sikerült
visszaállítani, a magyar nyelvű
orvos- és gyógyszerészképzés önál-
lóságának megteremtésére vonat-
kozó törekvések a rendszerváltást
követően sem váltak valóra. Foko-
zatos sorvasztásához hozzájárult az
erejük teljében lévő professzorok
nyugdíjba kényszerítése, majd a
szükséges számú fiatal szakember
felvételének az ellehetetlenítése,
megnehezítése, ami mind az okta-
tásban, mind az orvoslásban szá-
muk nagymértékű csökkenéséhez
vezetett. Látván a helyzet fokozatos
romlását, 2007-ben egy maroknyi
orvostanhallgatóban fogalmazódott
meg a cél, hogy az anyaországtól
kellene segítséget kérni. A Pécsi Tu-
dományegyetem tanárai vállalkoz-
tak a leglelkesebben és a
legnagyobb arányban, hogy Maros-
vásárhelyre jöjjenek előadást tar-
tani. 2009-ben alakult meg a
Romániai Magyar Orvos- és
Gyógyszerészképzésért Egyesület,
amely fő célkitűzésének tekintette a
vendégelőadói program megszerve-
zését. Ehhez Pécs mellett a debre-
ceni, a szegedi, valamint a
budapesti Semmelweis Egyetem
Orvostudományi Karának oktatói
közül is többen csatlakoztak, egye-
sek visszatérő vendégekként is.
Ugyanakkor a belföldi szponzorok
mellett az egyesület programját is
támogatták. Ebben elöl jártak a
Pécsi Tudományegyetem orvos- és
gyógyszerésztudományi karának

vezetői, oktatói, akik hallgatókat fo-
gadtak nyári gyakorlatra, és végzős
diákoknak teremtették meg a lehe-
tőséget a doktori cím megszerzé-
sére. A 2007-től eltelt évek során
Pécsről 80 egyetemi oktató jött el és
tartott előadást Marosvásárhelyen,
megosztva tantárgyuk lényegét,
nemzetközileg is elismert kutatá-
saik eredményét a MOGYE hallga-
tóival, rezidens orvosokkal és
családorvosokkal is. Ezt az összefo-
gást idézi dr. Nyitray Miklós pro-
fesszornak, a PTE Általános
Orvostudományi Kara dékánjának
az előszava, melyből kiderült, hogy
az egyetem előkertjében 2017 óta
áll az Összetartozás oszlopa, annak
emlékére, hogy az ÁOK az erdélyi
magyar nyelvű orvosképzés kiemelt
támogatója. Szólnunk kell még –
nemcsak e kötet kapcsán – prof. dr.
Miseta Attila egyetemi tanárról, az
orvoskar egykori dékánjáról, jelen-
leg a Pécsi Tudományegyetem rek-
toráról, aki ennek a kapcsolatnak a
legnagyobb szorgalmazója, és aki
hozzájárult ahhoz, hogy láthatóvá
tegye a romániai magyar nyelvű
orvos- és gyógyszerészképzés ne-
hézségeit, és segítsen felhívni a fi-
gyelmet annak fontosságára. Ezt a
gondolatot folytatva elmondhatjuk,
hogy a kötet azért fontos, mivel rá-
világít arra is, hogy a romániai ma-
gyar orvos- és gyógyszerészképzés
önállóságának biztosítását a közok-
tatási törvény előírásainak megfele-
lően rendezni kellene. Ez ugyanis
megnyugtató módon biztosítaná a
magyar nyelvű oktatás megőrzését
és fejlesztését, továbbá azt is, hogy
a hallgatók, akik arra vállalkoztak,
hogy anyanyelvükön sajátítják el a
gyógyítani tudást, hippokratészi es-
küjük szerint az emberek hasznára
fordíthassák, mindenfajta megkü-
lönböztetés nélkül. 

Olyan neves professzorok, orvo-
sok szólalnak meg a könyvben,
akik, valahányszor hívták őket, fél-
retették otthoni elfoglaltságaikat –
ami ilyen szinten nem könnyű fel-
adat –, vállalták a több száz kilomé-
teres utazást és fáradságot, eljöttek
megosztani tudásuk legjavát, abban
a reményben, hogy a hallgatóság
nem csak a szakmai tudást – mai
szóhasználattal know how-t – érté-
keli, hanem az ezen túlmutató em-
beri gesztust is. Mert ez is
önfeláldozás egy ügyért, ami talán
túlmutat az egzakt, tudományos 
tényátadáson. 

Azt sem hagyhatjuk figyelmen
kívül, hogy az 500 oldalas, vaskos
kötet több orvosi szakterületet fog-
lal magába, amelyek alapján képet
alkothatunk arról, hogy hol is áll a
kutatás Magyarországon, a világ-
ban, és itthon merre kellene tarta-
nunk. Ha figyelmesen olvassuk a
válaszokat, azt is észrevehetjük,
hogy a könyv nemcsak az értők-
nek, hanem a laikusoknak is szól.
Hiszen alapos választ kapunk ki-
alakult betegségeink miértjeire is
olvasmányosan, magyarázatokkal,
lábjegyzetekkel kiegészítve. Így e
kötet egyaránt szól a professzo-
rokhoz egymás jobb megismerésé-
ért, az orvostanhallgatókhoz,
ugyanakkor azokhoz, akiket érde-
kel az orvostudomány, vagy csak
egyszerűen megbízható forrásból,
első kézből szeretnének tudomást
szerezni egyes kórtünetekről. 

És akkor hadd szóljunk néhány
szót a szerzőről, a kérdezőről, az
újságíróról. Bodolai Gyöngyi egyik
nyílt titka, hogy valamikor középis-
kolás korában az orvosi egyetem
felé kacsingatott. Aztán a sors úgy
hozta, hogy pedagógus lett, ma-
gyar–francia szakos tanárként okta-
tott vidéken, majd Maros-

vásárhelyen, írogatott – nem csak
cikkeket –, s végül korrektorként
került az egykori Vörös Zászlóhoz,
majd a rendszerváltást követően
szerkesztőként a Népújságnál dol-
gozik, amelynek egyik legjobb ri-
portere és szakírója lett, az
orvostudomány iránti érdeklődést
ösztönző szociális érzékenységét,
humánumát megőrizve. Őszinte ér-
deklődése e szakterület iránt túl-
mutat az egyszerű tudósítói
munkán, amelynek során az új-
ságíró tényszerűen tájékoztatja az
olvasókat az orvosi egyetemen, a
kórházakban történtekről. És ez
kell is ahhoz, hogy egy ilyen mun-
kát felvállaljon. Bodolai Gyöngyi-
nek nem ez az első, és reméljük,
nem is az utolsó interjúkötete.
2013-ban a Studium Kiadó gondo-
zásában jelent meg a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem professzoraival, a város-
ban dolgozó orvosokkal, az idelá-
togató vendégtanárokkal készült
interjúsorozata Hány ember Ön,
professzor úr? címen. 

A kérdéseket fel kell tudni tenni
úgy, hogy a válasz a tényszerű
adatközlésen túl gondolatok, érzé-
sek sorát fedje fel. És ez különösen
nehéz, amikor neves, orvostudo-
mányban nemzetközileg is elis-
mert orvosokat kell szóra bírni. A
szakismereten túl empátia, ember-
ismeret, óriási tájékozottság és
rutin kell hozzá. A kötet igazolja,
hogy a kérdező ezen a téren is kie-
melkedő teljesítményt nyújtott.
Kevesen tudják, hogy ez még ön-
magában nem elég ahhoz, hogy
tartalmas, figyelmet lekötő interjú-
kötet szülessen. A rögzített szöve-
get le kell írni, meg kell
szerkeszteni, majd átszerkeszteni,
érthetővé tenni a laikusok számára
is, de úgy, hogy tudományos téren
is elfogadható maradjon. És ez az
igazi szaktudás, az újságírás művé-
szete, amit a kötet is kiválóan tük-

röz. Talán nem mellékes az sem,
hogy akár újságíróknak, kommuni-
káció és sajtó szakon tanuló diá-
koknak is ajánlott olvasmány.
Olvasóinknak, jelenlegi és leendő
kollégáknak a figyelmébe ajánljuk,
hogy az interjúk nagy része megje-
lent a Népújság Harmónia című
mellékletében, így a beszélgetések
végén közölt kód letöltésével ott is
megtalálhatók.

A megszólaltatottak portréja
mellett a kötetben gazdag kép-
anyag látható a marosvásárhelyi
előadásokon részt vevő hallgatók-
ról, a pécsi orvostudományi kar
udvarán álló emlékoszlop felavatá-
sáról, továbbá a Romániai Magyar
Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület tagjairól, közülük töb-
ben nem orvosi szakterületen tevé-
kenykedő elismert marosvá-
sárhelyi személyiségek, akik ke-
vésbé látványosan ugyan, de való-
ban tenni akartak azért, hogy a
magyar orvosképzés színvonala
megmaradjon Marosvásárhelyen,
és talán ezért is tartották érdemes-
nek e tartalmas kötet kiadását,
amelyet ezúttal mi is az érdeklő-
dők figyelmébe ajánlunk. 

A kötetet kiadta a Pécsi Tudo-
mányegyetem Általános Orvostu-
dományi Kara, felelős kiadó: prof.
dr. Nyitrai Miklós, a PTE ÁOK dé-
kánja, szerkesztette dr. Ádám Vale-
rián, az RMOGYKE elnöke és
Bodolai Gyöngyi, a Népújság mun-
katársa, az interjúk készítője. Bo-
rítóterv: Simon Adrienn, a PTE
ÁOK Oktatástechnikai és Szolgál-
tatási Osztályának grafikusa.
Nyomdai előkészítés, tördelés:
Czulák Szilvia, a PTE ÁOK Okta-
tástechnikai és Szolgáltatási Osz-
tályának informatikusa, gondozta
Kittkáné Bódi Katalin, a PTE
Egyetemi Nyomda mb. vezetője,
nyomtatta a PTE Egyetemi Nyom-
dája. 

A pécsi orvoskar oktatói Marosvásárhelyen
Beszélgetések betegségekről és gyógyításukról 

Vajda György
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Egy közel százesztendős ház „hajtott
fejet” a nyáron az idő és az időjárás
előtt a Nagyernyéhez tartozó Széke-
sen. A kidőlt falú, beszakadt tetőzetű
ingatlan lakói, Timár Gyula és unoka-
öccse, a Down-kórban szenvedő 
Bogdan a helyi református lelkész jó-
voltából az egyházközség imaházá-
ban kapott szállást. Azóta ott élnek,
minden bizonnyal a szenteste is ott
köszönt rájuk.

Csendesen fénylenek a település utcái a
november végi napfényben. A paplak udva-
rán már jön is elénk Csizmadia Ferenc lelki-
pásztor, aki két bánsági szórványgyülekezet
– a szapáryfalvi és a nagybodófalvi – éléről
hét év szolgálat után került idén márciusban
Székesre. Feleségével, Cecíliával örömmel
tértek vissza a korábbi életterükhöz, Maros-
vásárhelyhez közel eső faluba, bár a bánsági
is igen áldásos, baráti kapcsolatokban, siker-
élményekben bővelkedő időszak volt. 

– Hálásan gondolok vissza azokra az
évekre, de az itteni és a szintén hozzám tar-
tozó székelykáli gyülekezetben is sok lehető-
séget látok. Az én munkaadóm a Jóisten, és
úgy gondolom, a Gyusziék helyzete is egy
megoldásra váró feladat, amit Ő bízott rám –
jegyzi meg a lelkész, miután pártfogoltjával
együtt hellyel kínál a parókia egyik tágas szo-
bájában. 
Nem volt kérdés

A barna hajú, középkorú férfi nehezen szó-
lal meg, röviden válaszol kérdéseinkre.
Egyértelmű, hogy még az augusztus végi tör-
ténések hatása alatt van.

– Egy reggel hallottam a nagy zajt, akkor
dőlt le a ház hátsó, konyha felőli fala. Utána

a tető is beszakadt. Az unokaöcsém eléggé
megijedt, gyógyszert kellett neki adni – idézi
fel az otthontalanná válás pillanatait. 

– Esős nyarunk volt, és a vályogház falai
bizonyára megteltek vízzel, majd megrepe-
deztek. Szó szerint összerogyott az épület –
egészíti ki a lelkipásztor a hallottakat. 

Csizmadia Ferenc éppen a városban tartóz-
kodott, Timár Gyula egyik szomszédja érte-
sítette a szerencsétlenségről.

– Nem volt kérdés, hogy segíteni kell eze-
ken az embereken, nem maradhatnak a sza-
bad ég alatt. Az imaház egyik termében
istentiszteletet szoktunk tartani, van egy ven-
dégfogadásra fenntartott tetőtere, egy másik
helyiségben az orvosi rendelő működik. Gyu-
sziéknak pár napig itt adtunk szállást, aztán
átköltöztek a pincerészbe. Ott csempekályha
is van, így az idő lehűlésével is megfelelők a
lakhatási körülmények. Első perctől tudtam,
hogy nem pár napra vagy hétre lesz szüksé-
gük segítségre – teszi hozzá a tiszteletes.
A tetőre nem futotta

Persze ez ideiglenes megoldás, a fő cél egy
saját élettér kialakítása lenne a bajba jutottak
számára. Ez azonban csak komoly anyagi
forrásokkal valósítható meg. Az első lépé-
seket megtette a falu, gyűjtést szerveztek, és
az összegyűlt pénzből sikerült egy szobát fel-
húzni a romos ház udvarán.

– Szeptember végén, október elején öntöt-
ték meg az alapot, kicsit később a falak is
meglettek, de a tetőzetre már nem jutott
anyagi keret. Így egyelőre befedetlenül áll az
épület – mondja Csizmadia Ferenc, majd
hozzáteszi, nem szeretne hiábavaló ígéreteket
tenni, és, mivel a költségek mértékével sincs
még tisztában – a tetőépítés, vakolás mellett
egyebek mellett a villanyt is be kell majd ve-
zetni a pár lépésnyi ingatlanba, amelynek
egyelőre nyílászárói sincsenek –, határidők-

ről sem beszélhet. Tudatában van annak,
hogy még újnak számít a településen, így, ha
elkezdene pénzbeli segítségért kilincselni,
nagy valószínűséggel sokan bizalmatlanul fo-
gadnák. Ettől függetlenül igyekszik megta-
lálni a jó szándékú segítőket, akár helyi
vállalkozókat, akikkel ki lehet dolgozni egy
tervet Timárék új otthonának felépítésére.
Egy volt helyi tanácsos felesége, Orbán Réka
a kezdetektől az ügy mellé állt, a közeljövő-
ben további lépéseket szeretne vele megbe-
szélni a tiszteletes. 
Romok őrzője

Miután a lelkipásztortól elköszönünk, a
lakhatatlanná vált épület felé vesszük az
irányt, Timár Gyula is elkísér. Az úton mintha
beszédesebbé válna. Elmondja, mivel a lány-
testvére 32 éves fiának ő a személyi gondo-
zója, és a fiatalember állandó felügyeletet
igényel, nem vállalhatott házon kívül is mun-
kát. Kiskorától Gyula édesanyja rendezte a
rokon gyereket, de az asszony hat éve el-
hunyt, azóta Bogdannak csak ő, a nagybátyja
maradt, a „beszédét” is egyedül ő érti. 

– Hogy viselte az unokaöccse a ház össze-
dőlése utáni helyzetet, a lakhely- és életmód-
változást? – tudakoljuk.

– A költözés utáni első napokban volt csak
idegesebb. Neki így is jó – mondja a férfi. 

Nemsokára a ház elé érünk. Az épület mel-
lől Gyula kutyája szalad elénk, róla most a
szomszédok gondoskodnak. Gazda és négy-
lábú találkozásakor lehetetlen közömbös
szemlélő maradni. Az önmagát megadó, öreg
otthon látványa is megindító. 

– A hivatalos iratok szerint 1925-ben épült
– tudjuk meg a tulajdonostól, aki egymás
után sorolja a tönkrement élettereket: 

– Hátul a konyha állt, ott kezdődött a baj,
középen az előszoba, aztán a háló. Miután a
tető beszakadt, minden beázott, a bútorok is
tönkrementek.

Gyula kérdésünkre azt is elmondja, hogy
volt egy televíziójuk, nem tudja, az most mi-
lyen állapotban van, mert az épületben már
nincs áram. Ideiglenes lakhelyükön a tévét

rádió helyettesíti, illetve egy rezsót is kaptak,
amin ételt lehet melegíteni. Orbán Réka rend-
szeresen visz nekik meleg ebédet, a reggelire,
vacsorára valót pedig ő vásárolja a boltból.

A házhoz kert is tartozik, idén is ültetett
oda krumplit, hagymát. Amikor világossá
vált, hogy az őszi hónapokat már nem töltheti
az otthonában, a termést egy szomszédnak
adta.

Lassan csukódik a házkapu, visszatérünk
a parókiára. 

– Mire lenne inkább szükségük az elkövet-
kezőkben, van-e karácsonyi kívánságuk? –
faggatom a romos ház tulajdonosát.

– Az, hogy menjek haza – mondja a férfi
halkan, aztán az imaházhoz érve elköszön.
Hét-nyolcezer lej kellene

A falubeliek kezdeményezte adomány-
gyűjtést kérésükre Halmi Krisztina, a nagy-
ernyei önkormányzat szociális ügyekkel
foglalkozó alkalmazottja irányította, az
építőanyag megvásárlásával is őt bízták
meg. Krisztinát a lakosságtól begyűlt ösz-
szegről, illetve arról kérdeztük, hogy be-

szállt-e a helyi önkormányzat a
mentőakcióba.

A község három településéről, Székesről,
Kálból és Iklandról összesen 4500 lej érke-
zett, a polgármesteri hivatal további 1000 lej-
jel támogatta az ügyet. A későbbiekben
külföldi adományozóktól még 2000 lej gyűlt
be – tudtuk meg a hivatal alkalmazottjától,
aki a helyi szakemberek által végzett tulaj-
donképpeni építkezés megszervezését is ma-
gára vállalta. 

– Ahhoz, hogy az új ingatlan lakható le-
gyen, minden munkálatot, a padlót, csempét,
nyílászárókat, illetve az előre nem látható
költségeket is figyelembe véve körülbelül
hét-nyolcezer lejre lenne még szükség – ösz-
szegzett Halmi Krisztina. Mivel bankszámlát
nem nyitottak az adományok fogadására, a
felajánlásokkal Csizmadia Ferenc lelkipász-
torhoz lehet fordulni, illetve a település szo-
ciális ügyeinek felelőse is készséggel
útbaigazítja a nemes lelkű érdeklődőket.

Az összedőlt ház lakói
Otthontalanul Székesen
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Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor



Három nappal a sepsiszentgyörgyi gól nél-
küli döntetlent követően ismét találkozott a
Sepsi OSK a Chindia Târgoviștével. Azon a
meccsen sokan bunkerfocinak minősítették a
Chindia rendkívül szervezett és hatékony vé-
delmét, azonban ezen a meccsen beomlott a
bunker. A Sepsi OSK kétszer is kihasználta az
ellenfél védőinek hibáját, és ezzel két év után
ismét bejutott a Románia-kupa elődöntőjébe.

Onnan folytatódott a mérkőzés, ahol három
nappal korábban Sepsiszentgyörgyön abba-
maradt, ezúttal ugyanis az OSK már az első
percektől megkaparintotta a labdát, és nem
hagyta meg az ellenfélnek az esélyt sem,
hogy megközelítse Niczuly kapuját. Ugyan-
akkor türelmesen építette a támadásait, néha
túlságosan is türelmesen (értsd: oldal- és hát-
rapasszokkal). A 20. percig kellett várni az

első helyzetre, ekkortól azonban megsoka-
sodtak a lehetőségek Moldovan kapuja előtt.
Iacob a gólvonalról fejelte ki az érkező Luc-
kassen elől Golofca bal oldali emelését, a
szögletből érkező labdát pedig Luckassen öt
méterről fölé lőtte, noha volt ideje le is venni
a labdát. A 23. percben Golofca kapáslövése
lepattant a védőkről, a 32. percben Aganović
éles, távoli lövését Moldovan fölé tolta. Jött
azonban a gól is: Bărbuț és Aganović kombi-
nált a jobb szélen, utóbbi beadására tökélete-
sen érkezett volna Luckassen, Căpușă pedig
becsúszva próbált menteni, de saját kapujába
küldte a labdát (0-1). Miután Aganović ismét
próbára tette a Chindia kapusát, jött az újabb
védelmi hiba: Matiș hátrapasszát Bărbuț
csípte el, rávezette Moldovanra, majd mel-
lette laposan a hálóba lőtt (0-2).

Amint az várható volt, a szünet után a
Chindiának már nem volt veszítenivalója, így

átvette a kezdeményezést, az OSK pedig el-
követte a hibát, hogy átengedte a középpá-
lyát, megpróbálva kizárólag
ellentámadásokra alapozni. A 47. percben
Bărbuț fejezett be lövéssel egy gyors akciót,
de a folytatásban Niczuly kapuja közelében
zajlott a játék. Igaz, sok helyzetet nem alakí-
tott ki a Chindia, néha Jipa próbálkozott tá-
volról, de igencsak szerencsésnek mondhatja
magát az OSK, hogy a 60. percben megúszott
egy büntetőt, miután Ňinaj lekönyökölte Ia-
cobot egy fejelésnél szöglet után. Igaz,
Colțescu azt mutatta, és ez azért látható volt
a felvételeken, hogy Iacob hátulról érkezett,
és Ňinaj nem láthatta az ellenfelét. A legtöbb
bíró viszont megadta volna a tizenegyest. A
67. percben Luckassen két védő között pró-
bált betörni, de nem tudta lekezelni a labdát,

és rövid időn belül 0-3 helyett 1-2 lett az
eredmény: Ispas elhibázta a fejelést, Neguț
egy ellenfél nélkül vihette az alapvonalig, és
a lapos beadásából Popa hat méterről, szintén
laposan, a rövid sarokba lőtt (1-2). Csak ezek
után eszmélt a Sepsi OSK, hogy nem egész-
séges átengedni a kezdeményezést, és újra
megkaparintotta a középpályát, így távol tar-
totta a labdát Niczuly kapujától, és újabb
Chindia-helyzetek nem alakulhattak ki. A
meccs pedig egy Ștefănescu-helyzettel zárult,
aki 45 fokos szögből 13 méterről fölé küldte.

Az elődöntőket tavasszal játsszák, és bárkit
is sorsolnak ki ellenfélnek a Sepsi OSK szá-
mára, ezúttal oda-vissza mérkőzéseken dől el,
hogy ki játszhat a fináléban. Két éve már be-
jutott a csapat a kupadöntőbe, akkor a FCSB-
vel szemben alulmaradt.

A címvédő és listavezető Ferenc-
város 1-1-es döntetlent játszott a
vendég Puskás Akadémiával a ma-
gyar labdarúgó NB I 15. fordulójá-
nak szombati rangadóján.

A harmadik helyen álló felcsúti
csapatnak ez volt egymás után a
második pontosztozkodása a baj-
nokságban, ugyanakkor immár
három mérkőzés óta nyeretlen. A
Ferencváros ezt megelőzően soro-
zatban négy NB I-es találkozót
nyert meg, és bár veretlensége a li-
gában így is hat meccs óta tart, 566
perc után kapott gólt ismét a baj-
nokságban.

Az első félidő túlnyomó részé-
ben nagy volt a küzdelem, de kevés
a szép, szórakoztató játék. A Fe-
rencváros egy számára szerencsé-
sen alakuló kapu előtti szituációban
szerezte meg a vezetést a 30. perc-
ben, a felcsúti vendégegyüttes
pedig a félidőig nem tudott erre vá-
laszolni.

Fordulás után gyorsan megválto-
zott a meccs képe, a szünetben cse-
reként beálló védő, Henry Wingo
hibáját ugyanis kíméletlenül ki-
használta a Puskás Akadémia. A ha-
zaiak ezután jobban figyeltek a
labdatartásra, és nagyobb erőt fek-
tettek a támadásokba, 25 perccel a
lefújás előtt pedig emberelőnybe is
kerültek Szolnoki Roland kiállítása
miatt. A vendégek innentől minden
erejükkel arra koncentráltak, hogy
megtartsák a döntetlent, és végül az
FTC sorozatos próbálkozásai elle-
nére sikerrel is jártak.

Bálint Zsombor

2021. december 6., hétfő ________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

1213.Szerkeszti: Farczádi Attila

Beomlott a Chindia-torony bunkere

Döntetlen a Ferencváros és a Puskás Akadémia rangadóján

Fotó: a Chindia közösségi oldala

Hahn János megszerezte harmadik gólját Dunaszerdahelyen
A magyar válogatott Hahn János góllal járult hozzá a Dunaszer-

dahely 2-0-s győzelméhez az FK Pohronie ellen a szlovák labda-
rúgó-bajnokság 17. fordulójának szombati játéknapján. A
szeptember elején leigazolt csatár a 35. percben egy labdaszerzés
után közelről lőtt a hálóba, és ezzel beállította a végeredményt. A
83. percben lecserélt Hahn a harmadik gólját szerezte a szlovák él-
vonalban. Az ugyancsak válogatott Schäfer András az 58. percben
lépett pályára.

A Dunaszerdahely sorozatban harmadszor nyert, és a tabella ne-
gyedik helyén áll.

Az NB I állása
1. Ferencváros 14 10 2 2 31-10 32
2. Kisvárda 14 8 3 3 26-15 27
3. Puskás AFC 14 8 3 3 21-17 27
4. Fehérvár FC 14 6 5 3 19-16 23
5. Mezőkövesd 15 6 4 5 19-24 22
6. Honvéd 15 6 1 8 28-29 19
7. ZTE 15 5 4 6 21-31 19
8. Paks 15 5 3 7 35-31 18
9. Debrecen 15 3 5 7 28-29 14
10. Újpest 14 3 5 6 19-23 14
11. Gyirmót 15 3 4 8 17-25 13
12. MTK 14 3 3 8 10-24 12Jegyzőkönyv

Magyar labdarúgó NB I, 15. forduló: Ferencvárosi TC – Puskás
Akadémia FC 1-1 (1-0)

Budapest, Groupama Aréna, 6011 néző, vezette: Andó-Szabó.
Gólszerzők: Laidouni (30.), illetve Baluta (49.).
Sárga lap: Marin (11.), Botka (39.), illetve Szolnoki (10., 65.),

Plsek (23.), Nagy Zs. (33.), Van Nieff (46.), Nunes (90+4.).
Kiállítva: Szolnoki (65.).
Ferencváros: Dibusz – Botka (46. Wingo), Blazic, Kovacevic,

Civic (14. Cabraja) – Laidouni, Besic (77. Boli) – Zachariassen (63.
Uzuni), Marin, Tokmac (63. Zubkov) – R. Mmaee.

Puskás Akadémia: Markek – Szolnoki, Nunes, Spandler, Nagy Zs.
– Plsek (46. Favorov), Baluta (88. Bakti), Van Nieff – Slagveer 
(74. Géresi), Kozák (74. Gera D.), Komáromi (90+3. Stronati).

Markek Tamás, a Puskás Akadémia kapusa véd, mellette a ferencvárosi Henry Wingo (b) 
és Miha Blazic. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Eredményjelző
* NB I, 15. forduló: Gyirmót FC Győr – Mezőkövesd Zsóry FC

0-1, Ferencvárosi TC – Puskás Akadémia FC 1-1, ZTE FC – Deb-
receni VSC 2-1, Paksi FC – Budapest Honvéd 2-3.

* NB II, 19. forduló: Szentlőrinc – Kecskeméti TE Hufbau 1-4,
Budaörs – BFC Siófok 3-0, Dorogi FC – WKW ETO FC Győr 0-1,
III. Ker. TVE – Békéscsaba 1912 Előre 4-3, Tiszakécskei LC – Pécsi
MFC 3-2. Az élcsoport: 1. Vasas 37 pont/18 mérkőzés, 2. Diósgyőri
VTK 36/18, 3. Kecskemét 35/19.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Románia-kupa, negyeddöntő: Chindia Târgoviște – Sepsiszentgyörgyi

Sepsi OSK 1-2 (0-2)
Ploiești, Ilie Oană-stadion. Vezette: Sebastian Colțescu (Craiova) – Daniel Mitruți

(Craiova), George Neacșu (Câmpulung Muscel). Tartalék: Adrian Cojocaru (Galac).
Ellenőr: Constantin  Ștefan (Bukarest), Octavian Goga (Brassó).

Gólszerzők: Popa (72.), illetve Căpușă (35. – öngól), Bărbuț (41.).
Sárga lap: Dulca (86.), illetve Aganović (53.), Dimitrov (58.), Ispas (90+3.)
Chindia: Moldovan – Roumpoulakou, Căpușă, Iacob, Corbu, Kočić (62. Celea),

Matiș (46. Jipa), Suciu (46. Dulca), Neguț, Stoian (62. Popadiuc), Popa.
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, Ispas, Eder, Fofana, Aganović (81.

Achahbar), Bărbuț (61. Askovszki), Golofca (81. Ștefănescu), Luckassen.

Eredményjelző
* Románia-kupa, negyeddöntő: Chindia Târgoviște – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK

1-2, Bodzavásári FC – FC Voluntari 0-1, Temesvári ASU Politehnica – Campionii FC
Argeș Pitești 0-0, tizenegyesrúgások után 4-5, ACSO Filiași – CSU Craiova 0-3. A
győztes csapatok továbbjutottak az elődöntőbe.

* 1. liga, 18. forduló: Academica Clinceni – Bukaresti Dinamo 1948 1-0, Chindia
Târgoviște – Kolozsvári CFR 1907 0-1, Konstancai Farul – Bukaresti Rapid 1923 2-
0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 48 pont/18 mérkőzés, 2. Bukaresti FCSB
37/17, 3. Konstancai Farul 29/18.

* 2. liga, 16. forduló: Concordia Chiajna – Nagyszebeni Hermannstadt 0-0, Dună-
rea 2005 Călărași – Dacia Unirea 1919 Brăila 3-1, Unirea 04 Slobozia – Zsilvásárhelyi
Viitorul Pandurii 2-0, Sellemberki CSC 1599 – Jászvásári CSM Politehnica 0-0, Bras-
sói FC – Konstancai Unirea 4-2, Dési Unirea – Bukaresti Metaloglobus 1-0, Gyur-
gyevói Astra – Temesvári ASU Politehnica 0-2, Bukaresti CSA Steaua – Bodzavásári
FC 1-0. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 Ploiești 39 pont/15 mérkőzés, 2. Nagyszebeni Her-
mannstadt 35/16, 3. Kolozsvári Universitatea 33/15.



Befejeződtek a mérkőzések a megyei labdarúgás-
ban, miután bepótoltak minden korábbról elhalasz-
tott találkozót.

A 4. elitligában az 1. csoportban kellett három ta-
lálkozót lejátszani, ezekből kettőben döntetlen szü-
letett, míg a listavezető ACS Marosvásárhely
megőrizte hibátlan menetelését a Marosoroszfaluban
aratott győzelmével. A tavaszi folytatás előtt a két
megyeszékhelyi csapat (az ACS és az ASA) felső-
házba jutása biztosnak tűnik, míg a harmadik helyért
a Marosszentgyörgyi Kinder és Ákosfalva csatázik.
Ennek mintegy előzeteseként a Románia-kupában
játszott elmaradt találkozón a Kinder legyőzte az
ákosfalviakat, míg a másik bepótolt kupameccsen a
magasabb osztályban játszó együttes igazolta a pa-
pírformát.

Lezárták az idényt

Robert Lewandowski lett Lio-
nel Messi előtt 2021 legjobb já-
tékosa a labdarúgás történetével
és statisztikáival foglalkozó nem-
zetközi szervezetnél, az IFFHS-
nél.

Néhány nappal ezelőtt a
France Football idei Aranylabda-
szavazásán a hetedszer győztes
argentin sztár 33 ponttal előzte
meg a lengyelek kiválóságát,
most, az IFFHS-nél Lewan-
dowski 150 ponttal nyert, 45
ponttal kapva többet, mint a Paris
Saint-Germain támadója.  

„Nálunk egyértelműen Le-
wandowski nyert!” – hangoztatta
saját listáját ismertető írásában az
IFFHS, amely szerint a nemzet-
közi szervezet tagjai számára
nem volt kérdés a választás.

Tavaly, amikor nem osztották
ki a futballvilág legjelentősebb
egyéni elismerését, a lengyel csa-
tár bajnok és kupagyőztes, vala-
mint Bajnokok Ligája-győztes

lett a Bayern Münchennel, idén
pedig amellett, hogy a bajor gár-
dával megnyerte a klubvilágbaj-
nokságot, elképesztően eredmé-
nyes volt a gólgyártásban. A 33
éves játékos az előző Bundes-
liga-szezonban 41-szer talált az
ellenfelek hálójába, ezzel megja-
vította Gerd Müller megdönthe-
tetlennek hitt rekordját.

Az IFFHS részletes statisztikai
összevetést is közölt, kiemelve,
hogy Lewandowski 2021-ben
eddigi, összesen 54 meccsén 64
gólt szerzett és kilenc gólpasszal
szolgált.

A francia fővárosba nyáron át-
szerződött Messi – aki  előző csa-
patával, az FC Barcelonával
spanyol Király Kupát nyert, a La
Liga legeredményesebbje volt,
nemzeti válogatottjával pedig di-
adalmaskodott a Copa Americán
– 56 mérkőzésén 41 találatot
jegyzett és 17 gólpasszt adott.

Fotó: IFFHS
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Az IFFHS-nél Lewandowski 
megelőzte Messit

A 11. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótolták
múlt szombaton a Maros megyei 4. elitliga 1. cso-
portjában Nyárádszeredában: a mérkőzés semmi-
képp sem a papírforma szerint alakult.

A házigazda mindenképpen győzni szeretett
volna Marosoroszfalu ellen, ám az első játékrészben
egyetlen helyzetet sem tudott összehozni az ellenfél
kapuja előtt. A vendégek sem bizonyultak jobbnak,
de a szerencse hozzájuk pártolt, és az első adandó
alkalommal meg is szerezték a vezetést: a 22. perc-
ben egy szögletrúgást követően Moraru a hálóba
küldte a labdát (0-1), majd néhány perc múlva a
hazai kapusnak kellett remekelnie, hogy megmentse
csapatát: Suciu F. lapos lövését Iszlai a kapufa tövé-
ből hárította szögletre, míg a 45. percben Ormenișan
a hazaiak kapufáját találta el. 

A második játékidő alig kezdődött el, máris kény-
szerszünet  következett: a vendégek játékosa, Sular
durván ment rá Baki lábára, amiért rögtön piros
lapot kapott. Az indulatok elszabadultak, s a hazaiak
részéről Tálas küldte „padlóra” az ellenfél egyik já-
tékosát, amiért őt is azonnal az öltözőbe küldte a 
játékvezető. A „pihenő” nem segítette a hazai csa-
patot, hamarosan ismét zörgött a hálója: Cotârla les-
gyanús helyzetről indulva Iszlait is kicselezte, és a
hálóba lőtt (0-2). A hidegzuhany viszont felrázta a
hazaiakat, negyedóra múlva sikerült is lefaragniuk
a hátrányból, Bakó beadását Gáspár letette a bünte-
tőterületen, majd a vendégek hálójába lőtte (1-2). A
hazaiak vérszemet kaptak, egyre többet próbáltak
építeni a középpályán, a hangulat is felmelegedett,
amihez a játékvezetők egy-egy elhamarkodott dön-
tése is hozzájárult, de veszélyes kapuhelyzetbe ismét
a vendégek kerültek, Sabău közeli fejese viszont el-
kerülte a hálót, ugyanígy Ormenișan lövése is. A ha-

zaiak hiába adtak bele mindent a hajrában, a vendé-
gek védvonala jól zárt, és amikor már a ráadás végén
mindenki borítékolta a vendéggyőzelmet, a hazai-
aknak sikerült kiharcolniuk egy 20 méteres szabad-
rúgást, amelyet Kovács a sorfal fölött a felső
sarokba varrt, a hazai közönség hatalmas örömére
(2-2). Így az őszi idényben nem túl fényesen sze-
replő újonc nyárádszeredai gárdának végül nem kel-
lett vereséggel búcsúznia a szurkolóitól.

Egy másik, a 8. fordulóból elhalasztott mérkőzé-
sen ugyancsak múlt szombaton Erdőszentgyörgy
hazai pályán Szovátát fogadta, s bár szünetben még
vezetésre állt, végül 1-1-es döntetlennel hagyták el
a két rivális csapat játékosai a pályát.

Győzelemmel felérő gólöröm

A rangsor második helyét elfog-
laló Kudzsiri Metalurgistul otthoná-
ban rabolt pontot az Unirea 2018 a
labdarúgó 3. liga IX. csoportjának
utolsó őszi fordulójában. A forduló
többi eredményét is figyelembe
véve, Nyárádtő most már biztos
lehet, hogy az alapszakaszt követően
a legjobb négy között, a felsőházban
folytatja, hiszen három fordulóval az
alapszakasz vége előtt 12 pont az
előnye az 5. helyen álló Beszterce-
Naszódi Gloria 2018-cal szemben.

Kudzsirra a visszavágás gondola-
tával utazott Dan Stupar csapata, hi-
szen Nyárádtőn úgy szenvedett
2-1-es vereséget, hogy miután 1-1-es
állásnál Istrate kihagyott egy tizen-
egyest, a közvetlen utána indított tá-
madás során Șaucă megszerezte a
győztes kudzsiri gólt. Ám nem csak
a presztízs forgott kockán, ugyanis
amennyiben mindkét csapat a felső-
házban játszik, Nyárádtő érdeke,
hogy behozható legyen a különbség,
ti. csak az első két helyezett játszhat
majd osztályozót.

Ennek megfelelően a vendégcsa-
pat kezdett jobban, és Astafei révén
már a 13. percben vezetéshez jutott
egy kollektív akció végén (0-1). A
vezető gól után azonban átengedte a
kezdeményezést a házigazdának,
amely több lehetőséget is kihagyott
Vitinha, Șaucă és Lupu révén. Gólt
azonban nem ők szereztek, hanem
Birtalan lábáról pattant balszerencsé-
sen a labda Vlasa kapujába egy bea-
dást követően (1-1).

A második félidőben ismét Ku-
dzsir volt veszélyesebb, Rus, Lupu
és Șuteu helyzetei maradtak ki, ám
Nyárádtő is megszerezhette volna
mind a három pontot, ha Astafei le-
hetőségénél Opric nem avatkozik
közbe bravúrosan.

A bajnokság – az alapszakasz 16.
fordulójával – március 12-én folyta-

tódik, amikor Nyárádtő a Kolozsvári
Viitorult fogadja hazai pályán. Bár a
felsőházban biztos lehet, nem mind-
egy az eredmény, mert hét ponttal
gyűjtött kevesebbet, mint a második
helyezett Kudzsir, és a következő
célkitűzés csakis a második hely
lehet, miután az első hely gyakorla-
tilag nem vehető el Vajdahunyadtól.

Biztos lehet Nyárádtő 
a felsőházban

Eredményjelző
A labdarúgó 4. elitliga 1. csoportja 8. fordulójá-
ból elmaradt mérkőzésen: Erdőszentgyörgy –
Szováta 1-1.
A 11. fordulóból elmaradt találkozón: Nyárádsze-
reda – Marosoroszfalu 2-2.
A 12. fordulóból elmaradt összecsapáson: Maros-
oroszfalu – ACS Marosvásárhely 0-3
A Románia-kupa első köréből elmaradt mérkőzé-
seken: Marosszentgyörgyi Kinder – Ákosfalva 5-
2, Kerelőszentpál – Búzásbesenyő 1-3.

Eredményjelző
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport,
15. forduló: Gyulafehérvári Uni-
rea 1924 – Tordai Sticla Arieșul 
2-1, Kolozsvári Sănătatea – Besz-
terce-Naszódi Gloria 2018 2-1,
CS Vajdahunyad – CS Maros-
újvár 4-1, Kolozsvári Viitorul –
Szászrégeni CSM Avântul 2-0,
Kudzsiri Metalurgistul – Nyárád-
tői Unirea 2018 1-1.

Jegyzőkönyv
Maros megyei  4. elitliga, 1. csoport, 11. fordu-
lóból elmaradt mérkőzés: Nyárádszereda SK –
Marosoroszfalui Maros 2-2 (0-1).
Nyárádszereda, Nyárád Aréna, kitűnő játékfelté-
telek, mintegy 50 néző. Vezette: Strete Aurel,
Pașca Dorin, Hancu Adelin, ellenőr Lungu Cons-
tantin.
Gólszerzők: Gáspár (75.), Kovács (90+6.), illetve
Moraru (22.), Cotârla (60.).
Sárga lap: Somodi, Nagy, illetve Moldovan,
Ormenișan, Chirtes, Moraru.
Kiállítva: Tálas, illetve Sular.
Nyárádszereda: Iszlai – Somodi, Oprea, 
Tálas, Pap, Kovács, Nagy, Baki (66. Ábrahám),
Keresztesi (58. Gáspár), Istvánfi (20. Fazakas),
Bakó.
Marosoroszfalu: Suciu M. – Șandor, Moldovan,
Sabău, Pașcan (90+1. Cengher), Ormenișan,
Suciu F., Broasca, Cotârla, Chirtes (90+4. Ra-
cean), Moraru (31. Sular).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport,
15. forduló: Kudzsiri Metalurgis-
tul – Nyárádtői Unirea 2018 1-1
(1-1)
Kudzsir, városi stadion, vezette:
Mădălin Dumitru (Pitești) – Raul
Ghiciulescu (Lugos), Roberto
Svatsinka (Resicabánya). Ellenőr:
Iulian Szekely (Kolozsvár), Mihai
Lăzărescu (Zsilvásárhely).
Gólszerzők: Birtalan (29. –
öngól), illetve Astafei (13.).
Metalurgistul: Opric – Al. Rus,
Vlădia,  Grozav, Vitinha, Șaucă,
Boldea, Şt. Radu, Nicula, Cocan,
Lupu. Cserepad: Perjeriu, Itu,
Contra, Andriuc, Șuteu, Tănă-
sescu, Păcurar, Selagea.
Unirea 2018: Vlasa – Bîrsan, Bir-
talan, Bucur, Fl. Pop, Iuga, Săvo-
aia, Toboşaru, Cîrloanţă, Culda,
Astafei. Cserepad: Feier, Laczkó,
L. Moldovan, Ganea, Potor, Zó-
lyomi, Pogăcean, Istrate, Hăjmă-
şan, Petra.

A tabella
1. Vajdahunyad          15       14        1              0               55-14      43
2. Kudzsir                   15       11        3              1               39-19      36
3. Nyárádtő                15       9          2              4               35-19      29
4. Viitorul                   15       7          3              5               19-21      24
5. Beszterce                15       5          2              8               25-34      17
6. Marosújvár             15       4          4              7               20-31      16
7. Torda                      15       4          2              9               21-26      14
8. Szászrégen             15       3          5              7               14-21      14
9. Sănătatea                15       3          2              10             19-40      11
10. Gyulafehérvár      15       2          2              11             9-31        8

Gligor Róbert László

Bálint Zsombor

Fotó: Gligor Róbert László



Játék nélkül jutott
tovább a Romgaz-

Elektromaros

A magyar női kézilabda-váloga-
tott középdöntőbe jutott a spanyol-
országi világbajnokságon, mivel
csütörtökön 35-29-nyert Szlovákia
ellen, majd szombaton 32-29-re le-
győzte Csehországot.

A szlovákok ellen nem kezdett
jól védekezésben a magyar váloga-

tott, ugyanis az októberi Európa-
bajnoki selejtezőn nyolc gólig jutott
szlovák beálló, Nikoleta Trúnková
ezúttal is többször eredményes volt.
Gyors ellenakciókból rendre beta-
láltak a magyarok, 5-4-es hátrány
után 8-6-nál már kettővel vezettek,
de a korábbi magyar utánpótlás-vá-

logatott Oguntoye Viktória remekül
védte a szlovák kaput. Erre ala-
pozva csapata továbbra is jól tar-
totta magát, beállóból, átlövésből és
a szélről is gólokat lőtt, így vissza-
vette a vezetést. A magyar kapuba
Bíró Blanka helyett Szikora Me-
linda érkezett, és mezőnyben is töb-
bet változtatott Golovin Vlagyimir
szövetségi kapitány, majd időt kért.
Védekezésben összeállt a Planéta
Szimonetta, Szabó Laura duó, de
ezúttal ők sem voltak hatékonyak,
és mivel támadásban sem csökkent
a hibák száma, a szünetben döntet-
len volt az állás.

A szlovák csapat a második fél-
idő elején is sikeresen lassította a já-
tékot, ami neki kedvezett, majd a
javuló védekezésnek köszönhetően
gyors magyar ellenakciók követ-
keztek, és egy 6-0-s sorozattal sike-
rült meglépni (23-18). A
szlovákokat ez sem törte meg, de a
hátralévő időben már nem igazán
tudták megnehezíteni az immár
megfelelő hatékonysággal véde-
kező és támadó ellenfelük dolgát. 

A csehek elleni, szombati össze-
csapáson a két nappal korábbinál
valamivel jobban működött a 
védekezés, ezért a 12. percben már
négy gól volt a magyar előny. A cse-
hek rendre ejtéssel próbálkoztak,
eleinte sikerrel jártak, később azon-
ban pontatlanná váltak. Az időkéré-
sük után lövésekre váltottak,
ezekkel csökkentették a különbsé-
get, miközben a magyarok játéka
támadásban némileg megakadt. A
cseh válogatott emberelőnyben
egyenlített, közben Golovin Vlagyi-
mir szövetségi kapitány időt kért, de

amit eltervezett, nem bizonyult
megvalósíthatónak, mert az első fél-
idő hajrájában 1:45 percet kettős
emberhátrányban töltött csapata.
Két gólt így is sikerült dobni Vámos
Petrának, majd egyet létszámegyen-
lőségnél is, ennek is köszönhetően
a szünetben 17-15-re vezettek a ma-
gyarok.

Remek védekezéssel kezdték a
második felvonást a csehek, de
egyenlíteni nem tudtak, sőt a 39.
percben ismét négygólos hátránynál
kellett időt kérniük. A találkozó két-
harmadánál Klujber Katrin már a
kilencedik gólját lőtte, emellett
hasznosan védekezett, többször is
labdát szerzett. Egy 6-1-es sorozat
végén 24-18 volt az állás, ebben az
időszakban a magyarok védekezése

nagyszerűen működött, Szikora
Melinda pedig védésekkel segített.
Golovin a végén már a cserejátéko-
soknak is lehetőséget adott, és bár
az utolsó három gólt az ellenfél
dobta, a magyar siker nem forgott
veszélyben.

A középdöntőben a küzdelmek
négy, egyenként hatcsapatos cso-
portban folytatódnak, innen az
első két-két helyezett kerül majd
a negyeddöntőbe. A csoportkör-
ben a négyesek utolsó helyezettjei
az Elnök Kupáért kiírt alsóházi rá-
játszásban folytatják szereplésü-
ket.

Magyarország ma 21.30 órai kez-
dettel Németországgal mérkőzik a
csoportelsőségért (TV: DigiSport 3,
Telekom Sport 3, Look Sport 2).
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A román válogatott a papír-
formának megfelelően sima
győzelemmel mutatkozott be a
spanyolországi női kézilabda-
világbajnokságon. Az Adrian
Vasile által irányított alakulat
nem volt könyörületes a döntő
tornán első alkalommal bemu-
tatkozó Iránnal szemben, és 39-
11-re győzött. Sajnálatos módon
a mindössze 18 éves Oana Borșt
elveszítette a csapat, a keret leg-
fiatalabb játékosának egy ellen-
támadást lezáró dobást
követően kifordult a jobb térde.
Első gólja a válogatottban így
fájdalmasan emlékezetesre si-
keredett. A nagybányai kézilabdást hordá-
gyon vitték le a pályáról.

Érdekesség, hogy a világbajnokság
döntő tornáján debütáló iráni játékosok a
muszlim törvények által előírt felszerelés-
ben léptek pályára, azaz a hidzsáb sportos
változatát viselve – fejüket és nyakukat tel-
jesen eltakarva, és csak az arcukat mutatva
– kézilabdáztak.

Románia tegnap (lapzárta után) 
Kazahsztánnal játszott, kedden 21.30
órai kezdettel pedig Norvégia ellené-

ben zárja a csoportmérkőzések soroza-
tát (TV: DigiSport 2, Telekom 
Sport 3).

Sima román győzelem Irán ellen, súlyos sérüléssel

Jegyzőkönyv
Női kézilabda-világbajnokság, E csoport, 1. forduló: Magyarország

– Szlovákia 35-29 (16-16)
Llíria, vezette: Christiansen, Hesseldal Hansen (dánok).
Lövések/gólok: 53/35, illetve 44/29.
Gólok hétméteresből: 2/2, illetve 4/4.
Kiállítások: 4, illetve 6 perc.
Magyarország: Bíró – Márton 3 gól, Háfra 7, Vámos 5, Bordás

3, Klujber 7, Lukács 1, cserék: Planéta, Kácsor 2, Szabó L. 1, Tóth
E. 3, Szikora, Fodor, Kovács A. 2, Albek 1, Szemerey.

Szlovákia: Oguntoye – Pócsiková, Lancz 6 gól, Trúnková 7, Re-
bicová 2, Bujnochova 3, Bízik R. 8, cserék: Medvedová, Bízik B.,
Hudák, Bajciová 2, Stefaniková, Holejová 1, Popovcová.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda-világbajnokság, E csoport, 2. forduló: 
Llíria, vezette: K. Gasmi, R. Gasmi (franciák).
Lövések/gólok: 49/32, illetve 45/29.
Gólok hétméteresből: 3/3, illetve 3/3.
Kiállítások: 14, illetve 4 perc.
Magyarország: Szikora – Márton 3 gól, Vámos 3, Bordás 3, Pla-

néta, Háfra 3, Lukács 2, cserék: Klujber 11, Kácsor 4, Szabó L.,
Tóth E. 2, Kovács A., Fodor, Albek 1, Bíró.

Csehország: Kudlácková – Zachová 4 gól, Hurychová 2, Kor-
dovská 3, Holanová 2, Jerábková 10, Malá 4, cserék: Rezácová
(kapus), Mikulásková, Knedlíková 2, Kovárová 2, Strisková, And-
rásková, Cholevová. 

Korábban:
Németország-Szlovákia 36-22 (17-12)

csütörtökön játszották:
Magyarország-Szlovákia 35-29 (16-16)
Németország-Csehország 31-21 (17-10)

Az állás: 1. Németország 4 pont (67-43), 2. Magyarország 4
(67-58), 3. Csehország 0 (50-63), 4. Szlovákia 0 (51-71)

Bejutott a női teke Bajnokok Ligája negyeddön-
tőjébe a Romgaz-Elektromaros, miután az ellenfele,
a német SKK Poing 98 visszalépett a küzdelmektől.
A nemzetközi szövetség a kontinensen erőteljesen
terjedő koronavírus-járvány miatt szigorúbb előírá-
sokat fogalmazott meg a szervezők számára, és a
bajor klub, amely mintegy tíz év után térhetett volna
vissza Marosvásárhelyre BL-meccsre, megijedt
ezektől, illetve a romániai kiszállástól is (noha itt
éppen csökkenőben van a fertőzöttségi arány), és
két nappal a meccs tervezett időpontja előtt a kö-
vetkező közleményt jelentette meg a klub közösségi
oldalán: „Nehéz szívvel, de úgy döntöttünk, hogy
visszalépünk a Bajnokok Ligájától. A hazai mérkő-
zésen érvényes legújabb szabályozások és a vissza-
vágóval kapcsolatos aggodalmak miatt hoztuk meg
ezt a döntést.”

Mondhatjuk, bátraké a szerencse, hisz a Romgaz-
Elektromaros vállalta a németországi utazást az
adott körülmények között is, és igen barátságtalan
gesztus a német klub részéről, hogy csak azután je-
lentették be a visszalépést, miután a marosvásárhe-
lyi csapat már megjelent a mérkőzés helyszínén.

A negyeddöntőben a cseh Slovan Rošice lesz
Orosz István és Seres József edzők tanítványainak
az ellenfele. Az első mérkőzést január 29-én 
játsszák Csehországban, a visszavágót pedig feb-
ruár 19-én Marosvásárhelyen.

A járvány egyébként a másik német csapat, a KC
Schrezheim mérkőzését is befolyásolta, a szlovén
Impol elleni találkozót elhalasztották.

Bálint Zsombor

A szlovákok és a csehek legyőzésével középdöntős a magyar válogatott

Eredményjelző
A női teke Bajnokok Ligája nyolcaddöntő-

jének eredményei: SK-FWT Composites Ne-
unkirchen (osztrák) – KK Kamnik (szlovén)
8-0, SKK Poing 98 – Romgaz-Elektromaros 0-
8 (játék nélkül), KK Proteus Postojna (szlo-
vén) – KK Kozara Gradiska (bosnyák) 6-2.

A KC Schrezheim (német) – KK Impol
(szlovén) találkozót elhalasztották.

Játék nélkül jutottak a negyeddöntőbe:
SKC Victoria 1947 Bamberg (német), KK
Mlaka Rijeka (horvát), Slovan Rošice (cseh),
KK Alimenta Újvidék (szerb).

Fotó: IHF

Kamila Kordovska, a cseh (b2) és Vámos Petra, a magyar (j) válogatott játékosa 
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Eredményjelző
Női kézilabda-vb, csoportkör:
* A csoport, 1. forduló: Franciaország – Angola 30-20, Montenegró – Szlové-

nia 18-28. Az állás: 1. Franciaország 2 pont (30-20), 2. Szlovénia 2 (28-18), 3.
Angola 0 (20-30), 4. Montenegró 0 (18-28).

* B csoport, 1. forduló: Orosz csapat – Kamerun 40-18, Szerbia – Lengyelor-
szág 25-21. Az állás: 1. Orosz csapat 2 pont (40-18), 2. Szerbia 2 (25-21), 3. Len-
gyelország 0 (21-25), 4. Kamerun 0 (18-40).

* C csoport, 1. forduló: Románia – Irán 39-11, Norvégia – Kazahsztán 46-18.
Az állás: 1. Norvégia 2 pont (46-18), 2. Románia 2 (39-11), 3. Irán 0 (11-39), 4.
Kazahsztán 0 (18-46).

* D csoport: Hollandia – Puerto Rico 55-15, Svédország – Üzbegisztán 46-15.
Az állás: 1. Hollandia 2 pont (55-15), 2. Svédország 2 (46-15), 3. Üzbegisztán 0
(15-46), 4. Puerto Rico 0 (15-55).

* E csoport, 1. forduló: Magyarország – Szlovákia 35-29, Németország –
Csehország 31-21; 2. forduló: Magyarország – Csehország 32-29, Németország
– Szlovákia 36-22. Az állás: 1. (és továbbjutott) Németország 4 pont (67-43), 2.
(és továbbjutott) Magyarország 4 (67-58), 3. Csehország 0 (50-63), 4. Szlovákia
0 (51-71).

* F csoport, 1. forduló: Dánia – Tunézia 34-16, Koreai Köztársaság – Kongói
DK 37-23; 2. forduló: Dánia – Kongói DK 33-18, Koreai Köztársaság – Tunézia
31-29. Az állás: 1. (és továbbjutott) Dánia 4 pont (67-34), 2. (és továbbjutott)
Koreai Köztársaság 4 (68-52), 3. Tunézia 0 (45-65), 4. Kongói DK 0 (41-70).

* G csoport, 1. forduló: Japán – Paraguay 40-17, Brazília – Horvátország 30-
25; 2. forduló: Brazília – Japán 29-25, Horvátország – Paraguay 38-16. Az állás:
1. (és továbbjutott) Brazília 4 pont, 2. Japán 2 (65-46), 3. Horvátország 2 (63-
46), 4. Paraguay 0.

* H csoport, 1. forduló: Spanyolország – Argentína 29-13, Ausztria – Kína
38-27; 2. forduló: Spanyolország – Kína 33-18, Argentína – Ausztria 31-29. 

Az állás: 1. (és továbbjutott) Spanyolország 4 pont, 2. Ausztria 2 (67-58), 3.
Argentína 2 (44-58), 4. Kína 0.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda-világbajnokság, C

csoport, 1. forduló: Románia – Irán
39-11 (20-3)

Castello, vezette: Viktoria Alpaidze,
Tatiana Berezkina (oroszok).

Lövések/gólok (százalékban):
63/39, illetve 45/11.

Gólok hétméteresekből (százalék-
ban): 2/2, illetve 2/2.

Románia: Dumanska, Ciucă –
Dincă 6 gól, Laslo 6, Rotaru 5, Ostase
3, Moisă 3, Ilie 3, Dindiligan 3, Baza-
liu 2, Pintea 2, Subţirică-Iovănescu 2,
Harabagiu 2, Zamfirescu 1, Borş 1,
Polocoșer.

Irán: Khalili Behfar, Bazrafkan –
Vatanparast Tootoonsiz 6, Eizadgasht
1, Bidadabdegah 1, Yousefi 1, Shahsa-
vari 1, Ghasemi 1, Abbasi, Norouzi
Khorzougho, Zare, Bapiri, Karimi,
Kiyaniara, Zendehboudi.



Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és
a Reconstructio Egyesület – a Bethlen
Gábor Alap támogatásával – idén is
megszervezte immár hagyományossá
vált román–magyar konferenciáját –
a koronavírus-helyzetre való tekintet-
tel és a tavalyi évhez hasonlóan az
online térben.

A december 2-án 17 órától létrejött konfe-
rencia az Interetnikus kapcsolatok az önkor-
mányzatokban és a népszámlálás címet
viselte, az eseményen pedig részt vett Tőkés
László, az EMNT elnöke, Szilágyi Szabolcs
újságíró, az „Unguri despre unguri” podcast
ötletgazdája, Allen Coliban, Brassó polgár-
mestere, Soós Zoltán, Marosvásárhely pol-
gármestere és Csomortányi István, az Erdélyi
Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar
Szövetség társelnöke. Dominic Samuel Fritz,
Temesvár polgármestere (egyéb elfoglaltsá-
gai miatt) videóüzenetet küldött, a beszélge-
tést Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető
elnöke moderálta.

A konferencia kezdetén Sándor Krisztina
köszöntötte a meghívottakat és az online be-
csatlakozott érdeklődőket, majd Tőkés László
tartotta meg nyitóbeszédét. Az EMNT elnöke
rámutatott: a román–magyar konferenciák so-
rozatát 2013-ban kezdte meg az EMNT, s
azóta már Sepsiszentgyörgyön, Marosvásár-
helyen, Brassóban, két alkalommal Kolozsvá-
ron, Nagyváradon, Temesváron és s legutóbbi
évben, a koronavírus-járvány miatt az online
térben is megszervezték a román–magyar pár-
beszéd ezen intézményesült fórumát. 

„1989 légköre és közhangulata ideális le-
hetőséget teremtett a román–magyar párbe-
széd beindítására és a közeledés, valamint a
kölcsönös megértés megvalósítására. Bámu-
lattal tapasztalhattuk meg, hogy a nacionál-
kommunista rezsim, illetve a
Ceauşescu-diktatúra több évtizede tartó,
nemzeti megosztó politikája ellenére a spon-
tán módon kitört romániai forradalom tüne-
ményes gyorsasággal állította egymás mellé
a románokat és a magyarokat, valamint a
többi nemzeti kisebbséget. Temesvári egyhá-
zaink ökumenikus egységben, egy akarattal
álltak ki a rendszerváltoztatás mellett. Romá-
nok és magyarok kölcsönös nyitottsággal ta-
lálták meg a szót egymással” – kezdte
beszédét Tőkés László. Az EMNT elnöke el-
mondta: a párbeszédnek és a megértésnek ezt
a kedvező történelmi pillanatát tette tönkre az
Iliescu-féle kommunista államcsíny és resta-
uráció, néhány hónap alatt semmivé téve a
kezdeti román–magyar egymásra találást. „A
Temesvári kiáltvány nemzeti kisebbségekre
vonatkozó 4. pontja éppen úgy érvényét vesz-
tette, mint ama 8. pont, mely a kommunista-
titkosszolgálati nómenklatúrának a politikai

életből való kizárását követelte” – jelentette
ki Tőkés László, majd megjegyezte: beszédes
párhuzam, hogy 1990 márciusában, miköz-
ben Budapesten román és magyar értelmisé-
giek reprezentatív tanácskozásra gyűltek
össze, ezenközben Ion Iliescu államelnök
aktív közreműködésével a latens módon mű-
ködő, majd újraszerveződő Securitate már-
már polgárháborús viszonyokat kiprovokálva
zúdította Marosvásárhelyre a város „fekete
márciusát”. „Ezen előzmények és negatív kö-
rülmények összefüggésében tekinthetünk az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által nyolc
évvel ezelőtt útnak indított román–magyar
konferenciasorozatra. Minekutána – az el-
múlt harminckét esztendőben – a román–ma-
gyar párbeszédre irányuló temesvári
évfordulós rendezvényeink is fokozatosan
magukra maradtak és kifulladtak, ezzel
együtt pedig a bálványosi és tusnádfürdői
román–magyar párbeszéd is szinte teljesen
elsorvadt, az EMNT és román partnerei évről
évre konok következetességgel rendezik meg
román–magyar konferenciáikat, azzal a meg-
győződéssel, hogy párbeszéd és megértés
nélkül nincs megoldás sem a kisebbségi kér-
désre, sem a romániai magyarok ügyére –
márpedig enélkül maga a román társadalom
és demokrácia is kárt vall, és az ország tartós
belső békéje és stabilitása sem teremthető
meg” – hangsúlyozta Tőkés László. Beszéde
végén – a közelgő népszámlálás kapcsán – az
EMNT elnöke elmondta: különleges figyel-
met érdemel az önkormányzatok szerepe az
interetnikus kapcsolatok építése terén. „Sok
múlhat azon, hogy legfőképpen városi, nagy-
városi önkormányzataink, melyekben a ma-
gyarság aránya vészesen leapadt, miképpen
viszonyulnak maradék kisebbségeikhez. Szá-
munkra létkérdés, hogy a leépülési folyama-
tot megállítsuk és magyar nemzeti
közösségünk túlélését és felemelkedését biz-
tosítsuk” – zárta beszédét Tőkés László. 

Allen Coliban rövid bejelentkezésében rá-
mutatott: Brassó városa hatalmas, eddig még
ki nem aknázott potenciállal rendelkezik a
kulturális sokszínűség területén. Az elöljáró
elmondta: igyekszik minden lehetőséget biz-
tosítani ahhoz, hogy a város lakosságának
mintegy 7%-át kitevő magyarság megfelelő
képviselettel rendelkezzen a döntéshozatal
folyamataiban, ugyanakkor alapvető norma-
litásnak nevezte, hogy a szász és a magyar
közösségek is valamilyen formában alakítói
legyenek a város jelenének. „Meg kell talál-
nunk saját kultúránkban és történelmünkben
azokat a pontokat, melyek összekötnek min-
ket. A brassói helyi adminisztráció részéről
nyitottság van a magyar kultúra és a magyar-
ság iránt, s a mi feladatunk, hogy közös kul-
turális örökségünket, ezt a multikulturális

gazdagságot értékesíteni tudjuk” – jelentette
ki a polgármester. Moderátori kérdésre vála-
szolva a politikus elmondta: a Cenk-hegy ol-
dalában található „Braşov” felirat
piros-fehér-zöldre „festése” augusztus 20-a
alkalmából számára természetes gesztus volt,
melyért számos elismerést kapott. „Főleg
akkor, amikor a politika egyre inkább teret ad
a különböző szélsőségeknek, a mi felelőssé-
günk, hogy a tolerancia üzenetét közvetítsük”
– zárta beszédét Brassó polgármestere. 

Szilágyi Szabolcs az általa megálmodott,
életre hívott és működtetett „Unguri despre
unguri” elnevezésű podcastet mutatta be. Az
újságíró elmondta: a műsor sajátossága, hogy
a magyar közösség egy-egy tagjával román
nyelven beszélgetnek, ugyanakkor céljának
tekinti, hogy a személyes élettörténeteken ke-
resztül mutassa be az erdélyi magyarok kö-
zösségét. „Mi nem akarunk politikai és
történelmi sérelmekről beszélni, sőt, megpró-
bálunk a politikától eltávolodva egy olyan
podcastot működtetni, melyben a lehető leg-
változatosabb témák jelenhetnek meg. Ez a
podcast nem akarja megmondani, ki volt itt
előbb Erdélyben, a célunk leginkább az, hogy
megmutassuk, milyen személyiségekből te-
vődik össze az erdélyi magyarok közössége”
– mondta Szilágyi Szabolcs. 

Soós Zoltán elmondta: Marosvásárhelyen
arra törekednek, hogy a román–magyar
együttéléssel kapcsolatos kérdéseket a lehető
legnagyobb körültekintéssel járják körbe,
még véletlenül sem adva teret a támadások-
nak. Az elöljáró szerint egy nem túl könnyű
időszak után vették át a városvezetést, az
előző vezetésnek pedig bevett gyakorlata volt
a helybéli magyarság nyelvi jogainak folya-
matos megsértése. „Azóta minden önkor-
mányzati dokumentumot lefordítunk magyar
nyelvre is, a tanácsüléseken szinkrontolmács
van jelen, én magam pedig mindkét nyelven
el szoktam mondani hozzászólásaimat” –
mondta Soós Zoltán. A polgármester felszó-
lalásában rámutatott: bár mindig lesznek elé-
gedetlenkedők, a következetes munka
meghozza eredményét a magyar közösség
jogérvényesítésének területén is, ugyanakkor
elsődleges feladatának azt tekinti, hogy jó
gazdája legyen a rábízott városnak, ami ro-
mánok és magyarok közös érdeke. 

Dominic Samuel Fritz videóüzenetben kö-
szöntötte a konferencia résztvevőit, majd el-
mondta: a magyar múlt és a magyar kultúra
folyamatosan tetten érhető Temesváron, a
magyar közösséget pedig fontos városalakító
tényezőnek nevezte. „Örömmel tölt el, hogy
Temesváron magyar nyelvű intézmények
működnek, van magyar iskola és színház is.
Munkatársaimmal együtt kiemelten fontos-
nak tartjuk a magyar kultúra támogatását, va-

lamint Temesvár multikulturális jellegének
hangsúlyozását. A mi feladatunk, hogy hida-
kat és kapcsolatokat teremtsünk a román és a
magyar közösség között” – jelentette ki Te-
mesvár polgármestere, aki üzenete végén el-
mondta: olyan stratégia megalkotásán
dolgoznak, melynek része egy interkulturális
központ kialakítása is, ahol több intézmény
is helyet kap majd, s ahol a bánsági kisebb-
ségek múzeuma is látogatható lesz. 

Csomortányi István rámutatott: a román–
magyar együttélés feszültségei elsősorban a
Bukarest irányából érkező ellenségeskedés-
ből és magyarellenességből fakadnak. „Az el-
múlt években gyakorlattá vált a magyar
kártya folyamatos kijátszása, ezzel is elte-
relve az ország néhány valós problémájáról a
figyelmet. Ugyanakkor létezik egy helyi
szintű manipuláció is, hiszen vannak olyan
politikai erők, amelyek számára létfontos-
ságú, hogy megmaradjon a román–magyar
ellentét” – mondta a politikus, aki részlete-
sebben is kitért a Bihar megyei és nagyváradi
viszonyokra, ahol a román–magyar együtté-
lés tapasztalatai szintén vegyesek. „Noha a
magyar utcanevek ügyét például mindmáig
nem sikerült megoldani, számos olyan meg-
valósításról be tudunk számolni, mint például
köztereink jelképes visszavétele egy-egy fon-
tos magyar ünnep alkalmából” – mondta
Csomortányi. Az EMNP elnöke hangsú-
lyozta: a román–magyar viszony javítása ér-
dekében célszerű lenne az ország hatályban
lévő törvényeit betartani, melyek egy sor
olyan jogot biztosítanak a magyar közösség-
nek, melyeket folyamatosan és következete-
sen semmibe vesznek a hatalom képviselői.
„A létező törvényi kereteket ki kell használni,
valamint küzdenünk kell ezen jogok bővíté-
séért. Ehhez pedig a helyi igények felmuta-
tására is szükség van” – jelentette ki a
politikus, aki a népszámlálás kapcsán el-
monda: jelen pillanatban rengeteg a bizony-
talanság, de az biztos, hogy vállalni kell az
azzal járó munkát, és számos önkéntes bevo-
násával kell biztosítani, hogy senki ne tudja
megmásítani az erdélyi magyarság valódi
számarányára vonatkozó adatokat. 

Az esemény zárásaként Sándor Krisztina
arról beszélt, hogy a jövő évi konferencia
egyik lehetséges témája lesz az idei tanács-
kozás alkalmával is többször érintett multi-
kulturalizmus kérdésköre, az EMNT pedig a
jövőben is törekedni fog arra, hogy rendsze-
resen teret biztosítson a minél magasabb
szintű román–magyar párbeszédnek. 

A konferencia teljes anyaga visszanéz-
hető az alábbi linkre kattintva:

https://bit.ly/3ditNA9 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

sajtóirodája
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ADÁSVÉTEL

ELADÓK süldők és hízott disznó. Tel.

0740-463-935, 0265/320-382. (13938)

VÁSÁROLOK régi autót, hibás

krosszmotort, ATV-t és fémtárgyakat

ócskavasba. Tel. 0770-621-920.

(13932-I)

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-

munkát és bármilyen javítást. Tel.

0767-837-782. (14050)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-

javítást, festést, bármilyen javítást.

Tel. 0759-467-356. (14050)

VÁLLALUNK: benti munkát, csator-

najavítást, tetőjavítást, bármilyen ja-

vítást. Tel. 0755-654-115. (14050)

MUNKÁLATOKAT vállalunk: házte-

tőket készítünk cserépből, Lindab le-

mezből, kisebb javításokat,

szigetelést, festést stb. Tel. 0741-

480-558. (14038-I)

CÉG vállal háztetőkészítést, tetőfe-

dést, tetőjavítást, bel- és kültéri mun-

kát, bontást, festést. Tel.

0774-574-527. (13932-I)

KERTTAKARÍTÁS, favágás, bontás

stb. Tel. 0770-621-920. (13932-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Bús temető csendes susogása,

oda megyek hozzátok, ez maradt

csak hátra. Ott pihentek, ahol

már nem fáj semmi, nyugalmato-

kat nem zavarja senki.”

Fájó szívvel emlékezünk decem-

ber 6-án a szerető édesanyára,

DOCZI VILMÁRA halálának 3. év-

fordulóján, valamint december

22-én a szerető édesapára,

DOCZI GYÖRGYRE halálának 24.

évfordulóján. Emlékük legyen ál-

dott, nyugalmuk csendes! Emlé-

küket őrzi szerető fiuk, Róbert és

barátnője, Kinga. (14086)

„Nem múlnak el, kik szívünkben

élnek, itt maradnak bennünk

örök csendességben.”

Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 6-án a nyárádköszvényesi id.
SIMONFI GÉZÁRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (13973-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 5-én a drága jó test-
vérre, a nyárádköszvényesi 
SIMONFI GÉZÁRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Test-
vére, Árpád és családja. (14063)

„A legszebb emlék a szeretet,

melyet mások szívében hagyunk

magunk után.”

(Cicero)
Szeretettel és tisztelettel emléke-
zünk a drága jó édesanyára,
nagymamára, anyósra, rokonra
és ismerősre, DEUTSCH 
MÁRTONNÉ szül. MEZEI IDA volt
keresztúri lakosra halálának 40.
évfordulóján.
„Jöttél s elmentél halkan, mint

futó vendége e földnek. Honnan?

Hová? Mi azt tudjuk csak, hogy

Isten kezéből az Isten kezébe!”

Béke poraira! Fia, Márton és csa-
ládja. (14070)

ELHALÁLOZÁS

Soha el nem múló szeretettel bú-
csúzunk 

FARKAS GÉZA ZSOLT 
villamosmérnöktől, 
aki 73 éves korában itthagyott
bennünket, pótolhatatlan űrt
hagyva szívünkben. 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após, apatárs, sógor, nagy-
bácsi, rokon, jó barát és
szomszéd, 

BALOGH JÓZSEF
a Corso Áruház volt főnöke 

december 3-án, életének 85. évé-
ben csendesen megpihent. 
Temetése 2021. december 6-án,
hétfőn 14 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temető cin-
terméből. 
Emléke örökké élni fog szívünk-
ben. 

A gyászoló család. (14091-I)

„A szeretet soha el nem fogy.”

(1. Kor. 13.)
Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a drága édes-
anya, nagymama, dédmama,
testvér, anyós, anyatárs, rokon,
szomszéd,

özv. MÓRÉH KÁROLYNÉ 
szül. Socol Mária

életének 86. évében 2021. de-
cember 4-én visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Drága halottunkat
2021. december 6-án, hétfőn 13
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a nyárádszentbenedeki te-
metőben, református szertartás
szerint, a jelenlegi járványügyi
intézkedések betartásával. 
Istennek legyen hála, hogy sze-
rető anyai szíve egy életen át
családjáért dobogott, önfelál-
dozó, gondoskodó szeretetével
nap mint nap közelben és távol-
ban élő szeretteiért imádkozott.
Emlékét őrzi négy gyermeke,
Zsolt, Csaba, Károly, Emese,
nyolc unokája, három déduno-
kája, menyei, veje, testvérei és
azok családja, a rokonok, jó is-
merősök. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Zsoltnak, Csabának, Karesznek,
Emesének szeretett ÉDESANYJUK
elvesztéséért. Nyugodj békében,
Móréh mama! 

A Csuha család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik részt vettek
id. BORDOS JÓZSEF temetésén,
fájdalmunkban osztoztak és
sírjára virágot helyeztek. A
gyászoló család. (14064)
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

FRANCIA CÉG DOKUMENTUMKEZELŐKET keres. Közepes
PC-üzemeltetési ismeretek szükségesek. Ebédjegy és teljesítménybó-
nusz. Az önéletrajzokat a tgmures.recrutare@gmail.com e-mail-címre
várjuk. Tel. 0744-908-055. (p.-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJA-
SOKAT, SOFŐRT és ELADÓKAT üzleteibe. Érdeklődni a Bodoni
utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. 
(66105-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk teljes ellátással. Tel. 0744-624-
809. (22904-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály 
közleménye

2021. december 17-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám
alatti székhelyén nyilvános árverést szervez az alábbi javak értékesítésére: 
1.1994-es gyártású Zambello RP2 típusú présgép, kikiáltási ár 72.714 lej
2. 37 köbméteres fémkonténer, 6 db, kikiáltási ár 109.068 lej
3. 1995-ös évjáratú Volkswagen 70XOD, kikiáltási ár 1.910 lej
4. Szalagcsiszoló, kikiáltási ár 3.975 lej;
5. Vastagoló gyalugép, kikiáltási ár 5.925 lej;
6. Rex típusú egyengetőgép, kikiáltási ár 4.650 lej;
7. Asztali körfűrész, kikiáltási ár 4.275 lej;
8. Fűrészgép, kikiáltási ár 2.340 lej;
9. Lamináltüveg-gyártó vonal, kikiáltási ár 1.906.410 lej;
10. 6360 négyzetméteres kültelek, telekkönyvvszáma 50187 Mikefalva, kikiáltási ár
41.891lej. 
11. Liebherr A1891 típusú gumikerekes exkavátor, 1989-es gyártmány, kikiáltási ár
35.620 lej. Az árak nem tartalmazzák a héát. 
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük
mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék
erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7.
bekezdése értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy
nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási
ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO02TREZ479506701XXXXXXX
számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal –
Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály – adószám 4322696 – vagy banki
garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő
személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román
nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az
árverésen. 
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: december 6. A
közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, Ádámos,
Kóródszentmárton, Bonyha és a Mikefalva Polgármesteri Hivatala, valamint az
adós cégek székhelyén, és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is. 
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói irodában
(Sandor Ironim ellenőr) vagy a 0265-443-312-es telefonszámon. 

Sim Anuţa osztályvezető
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