
Jól haladnak a marosvásárhelyi volt Május 1. strand helyén
létesített uszoda építésével. Mint ismeretes, a terület a
Sport- és Ifjúságügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó
Maros Sportklub tulajdona. A beruházás műszaki-gazdasági
mutatóit a 2008-ban kibocsátott 1564-es kormányrendelet-
tel hagyták jóvá típusterv nyomán, amelynek értéke héával
együtt 53.078.000 lej volt tervezéskor. Az építkezést az 
Országos Beruházási Társaság finanszírozza. 

A terv szerint a Nemzetközi Úszószövetség szabványainak és előírá-
sainak megfelelő, országos és nemzetközi versenyekre alkalmas 50×25
méteres, 2,20 méter mély medencét, ugyanakkor egy 25×12,5 méteres,
1,20 – 1,80 méter mélységű, bemelegítésre alkalmas medencét magába
foglaló, 800 férőhelyes lelátóval rendelkező uszoda lesz. 

Iuliu Cosmin Pop, a Maros SK elnöke lapunknak elmondta, hogy a
kivitelezők mintegy 90%-ban elvégezték a tervezett munkálatokat, je-
lenleg a belső és külső simításokat végzik. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Vajda György

A politika mindent fölülír

A múlt vasárnap régi vágya teljesült a vásárhelyi magyaroknak.
Sokéves  munka eredményeképp november 15-én délután végre sor
kerülhetett az egész alakos Bethlen Gábor-szobor felavatására Ma-
rosvásárhely főterén. A szobor annak a fejedelemnek állít emléket,
aki  uralkodásával megteremtette Erdély aranykorát, és akinek Ma-
rosvásárhely szabad királyi városi rangját köszönheti.

Az amúgy visszafogott avatóünnepségen Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke egyebek mellett kijelentette: Bethlen Gábor felis-
merte, hogy a nagyhatalmak közé szorulva szövetségeseket kell ta-
lálnia ahhoz, hogy a közösség érdekeit érvényesíteni tudja. „Bethlen
Gábor tudta, hogy mikor kell erőt mutatni, tudta, mikor kell komp-
romisszumot kötni, tudta, hogy mikor kell előretörni, és tudta, mikor
kell visszavonulni. Nála az előretörés mindig a cselekvés kereteit bő-
vítette, és a visszalépés soha nem jelentett feladást, csupán időt és
teret biztosított az újragondolásra, lehetőséget az újabb cselek-
vésre.”

Azt is mondta: Bethlen Gábor a miénk, az erdélyi magyar emberek
és a magyar nemzet nagy történelmi személyisége, de munkássága,
kiállása, cselekvése, államférfiúi nagysága minden népnek, minden
nemzetnek például szolgálhat.

Persze borítékolható volt, hogy nem mindenki örült a magyar fe-
jedelem szobrának, sem magának az eseménynek. És bár véletlen

Mózes Edith

(Folytatás a 3. oldalon)

Nincs szó még
karanténról
A naponta frissülő adatok birtokában
tárgyalnak a helyzetről, de a prefektus
asszonynak egyelőre nincs szándéká-
ban kérni a karantén bevezetését. 
____________4.
Több mint hatezer
hely várja a frissen
végzett orvosokat
Vasárnap az ország több egyetemi
központjában megszervezett rezidens-
vizsgán mintegy 12 ezren vettek részt,
így remélhetőleg sikerül bővíteni a
személyzetet, elsősorban azokon az
osztályokon, ahol arra jelenleg égető
szükség van. 
____________5.
A cukorbetegség
és a koronavírus
A cukorbetegség és a koronavírus –
ez volt a témája a november 14-én, a
diabétesz világnapján a Maros Megyei
Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok
Egyesülete (ASCOTID) által szerve-
zett online konferenciának, amelyen
többek között szakorvosok, egészség-
ügyi szakpolitikus, cukorbetegek, vala-
mint diabétesszel diagnosztizált
gyerekek szülei járták körbe a téma
különböző vetületeit.
____________6.

Majdnem kész az uszoda Marosvásárhelyen

Áprilistól üzemel
teljes kapacitással 



Bár azt gondoltuk, hogy sikerül örömet szerezni a nagysármási
szórványbentlakásban levő 15 gyermeknek a tanszerekkel, ame-
lyeket Fülöp G. Dénesné, a Lazarenum Alapítvány elnöke biztosít
minden tanévkezdés után a magyarországi Ökumenikus Segély-
szervezet adományából, sajnos csak Bolla Rozália és Székely Iza-
bella Melánia nevelőkkel sikerült találkozni, mert a bentlakásokat
a járványhelyzet miatt bezárták.

– Majdnem sírtak amiatt, hogy haza kell menjenek, mondják a
nevelőnők, a bentlakásban ugyanis jobbak a körülmények, mint
néhányuknak otthon. Azonban a digitális oktatást sem lehetett
volna megoldani, mert a szórványkollégiumban nincsen internet-
kapcsolat, ugyanis mint intézménynek sokba kerül a bérleti díj,
amit a fenntartó nem tud fedezni. A diákok az iskolától táblagépet
kaptak, minden család egyet, és a tabletek használatára is felké-
szítették őket, így például  Madarasifeketéről is be tudnak kap-
csolódni az oktatásba, de nagyon nehéz vagy esetenként lehetetlen
lesz segítség nélkül boldogulniuk – mondják a nevelőnők. (b.gy)

Újítások napja az interneten 
A globális vállalkozói hét alkalmával a Marosvásárhelyi Or-
vosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egye-
tem keretében működő Diákvállalkozói Társaság
november 20-án, pénteken délelőtt 11 órától Innovation
Day (Újítások napja) címmel az U2B újításról tart online
rendezvényt. Az eseményre a Blackboard Collaborate fe-
lületen lehet csatlakozni a https://bit.ly/35Bwc62 linken ke-
resztül, ami az esemény kezdése előtt 30 perccel lesz
elérhető. Bővebb tájékoztatás az u2b@umfst.ro e-mail-
címről kérhető. 

Helyi termékek vására 
November 20-án, pénteken 8–19 óra között Marosvásár-
helyen, a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán (a Rá-
kóczi lépcső mellett) újra megrendezik a helyi termékek
vásárát. Az érdeklődők házi készítésű élelmiszerek, sajtok,
húsfélék, édességek, szörpök gazdag kínálatából válogat-
hatnak. A vásár célja a helyi termelők támogatása, illetve
az egészséges élelmiszerek fogyasztásának népszerűsí-
tése. 

Űrkiállítás a Shopping Cityben 
November 19-én, csütörtökön (ma) a marosvásárhelyi
Shopping Cityben megnyílik a Space in The City című űr-
kiállítás, amely a különleges látnivalók mellett arra is lehe-
tőséget nyújt, hogy a látogatók kipróbálják a NASA
űrhajósainak hivatalos edzőprogramját. A kiállítás január
3-ig tekinthető meg. November 20-án, pénteken a BSB
üzlet is megnyílik a Shopping Cityben – tájékoztatott köz-
leményben Claudia Neagoe, a marosvásárhelyi bevásár-
lóközpont pr-menedzsere. 

Iratkozás matematika szakkörbe 
Elkezdődött a beiratkozás a Vályi kör 2020/2021-es tan-
évének tevékenységeire. A járványügyi helyzet miatt
ebben a tanévben a Vályi Gyula Matematika Társaság on-
line szervezi meg a matematika szakköröket. A tanulók be-
iratkozás után vehetnek részt a szakköri
tevékenységeken, melyek a Google G Suite for Education
platformon fognak zajlani a Google Meet, Google Drive,
Google Docs és a Google Classroom felületeket hasz-
nálva. 

Emberölés gyanúja Radnóton 
November 17-én, kedden egy radnóti nő bántalmazásáról
értesítették a rendőrséget. A helyszínre érkező alakulat
egy 76 éves asszonyt azonosított, akinek a testén szúrás
okozta sebek voltak. A rohammentő szolgálat megállapí-
totta az áldozat halálának beálltát. A Maros megyei rendőr-
felügyelőség rövid időn belül a közúti forgalomban
azonosított egy 27 éves radnóti férfit, és emberölés gya-
nújával eljárást indított ellene. Az illetőt 24 órára őrizetbe
vették, majd az illetékes hatóság elé vitték. A bűntényt a
Maros Megyei Törvényszéki Ügyészség vizsgálja. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma ERZSÉBET, 
holnap JOLÁN napja.
JOLÁN: Dugonits András név-
alkotása a XVIII. században.
Eredetileg a Jóleán, azaz jó
leány felújítása és a Jolantha
magyarosítása. Az utóbbi jelen-
tése: a viola virága. 

19., csütörtök
A Nap kel 

7 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 45 perckor. 
Az év 324. napja, 
hátravan 42 nap.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. november 18.
1 EUR 4,8725
1 USD 4,1033

100 HUF 1,3500

1 g ARANY 247,2070

IDŐJÁRÁS
Borús idő

Hőmérséklet:
max. 7 0C
min. 2 0C

Megyei hírek

Üres a szórványbentlakás

Idén november 22-29. között tartják meg a bukaresti or-
szágos színházi fesztivált (FNT), amely FNT30/FNT más-
képp (FNT30/FNT ALTFEL) címen a változás jegyében, a
múlt és jelen párbeszédére építve zajlik, és kizárólag mul-
timédiás eszközökön keresztül közvetíti művészi program-
jait. A fesztivál válogatói szerint az idei kiadás az országos
színházi fesztivál múltjának lelkes, de egyben őszinte „új-
raélesztése”, nosztalgiával nyúl vissza a múlthoz, ugyan-
akkor megpróbál konkrét válaszokat megfogalmazni a

föltett kérdésre: milyen
volt a fesztivál egykor,
és milyenné vált mára?

A fesztivál előadásait
tizenkét programpontba
csoportosították. 

A FNeuitareT címet
viselő program olyan
előadásokat foglal ma-
gába, amelyek nagy ha-
tással voltak  a romániai
színjátszás alakulására
az elmúlt évtizedekben,
köztük a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társula-
tának a Retromadár
blokknak csapódik, és
forró aszfaltra zuhan
című produkcióját.
Radu Afrim nagy sikerű
rendezése nosztalgiával
és iróniával idézi meg a
’70-es évek Romániáját,

az emlékezés által a jelenbe nyúló szocializmusbeli életet. 
A produkciót  november 28-án este 7 órától ingyenesen

közvetíti a fesztivál a saját honlapján, és angol, valamint
román felirattal 48 órán át lesz elérhető.

További információk a Tompa Miklós Társulat honlapján
(www.nemzetiszinhaz.ro), Facebook-, valamint
Instagram-oldalán (www.facebook.com/tompamiklos;
@tompamiklostarsulat ) 

Pr-titkárság

A Retromadár… a 30. országos színházi fesztivál 
online műsorán
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Brass Harmony kamarazeneest 
November 19-én, csütörtökön (ma) 19 órától a Marosvá-
sárhelyi TVR és a Marosvásárhelyi Rádió közös szerve-
zésében Brass Harmony címmel kamarazeneest élő
közvetítésére kerül sor a Kultúrpalota nagyterméből. Fel-
lép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia rézfúvós- és
ütőegyüttese, vezényel: Horváth József. A hangverseny a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Facebook-oldalán és
YouTube-csatornáján, illetve a Marosvásárhelyi TVR Fa-
cebook-oldalán követhető. 

Mesefesztivál az interneten 
A sepsiszentgyörgyi Tipe Tupa Egyesület november 21–
28. között az interneten szervezi meg az V. Holnemvolt
Székelyföldi Mesefesztivált. A rendezvény minden prog-

ramja az esemény Facebook-oldalán – https://www.face-
book.com/holnemvoltmese – zajlik. A szervezők lehe-
tőséget biztosítanak a könyvkiadóknak, hogy meseköny-
veiket a mesefesztivál Facebook-oldalán népszerűsítsék.
Bővebb tájékoztatás az esemény Facebook-oldalán. 

Az Ariel színház vasárnapi online
előadása 
A november 22-én, vasárnap 10–20 óra között megnéz-
hető Pinokkió kalandjai című online gyerekelőadásra az
Ariel színház jegypénztáránál (Nyomda utca 4. szám)
lehet jegyet váltani személyesen, csak csütörtökön és
pénteken 10–13, illetve 17–19 óra között. Az előadás link-
jét a néző által megadott e-mail-címre küldik el, a jegyvá-
sárlást követően. A linkről vasárnap 10–20 óra között
nézhető az előadás. További információk a 0740-566-454
mobilszámon, naponta 9–13 óra között. 

RENDEZVÉNYEK

Közlemény
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala jelenlegi összesített adóssága 658 millió lej. Ez az összeg nem tartal-

mazza a városi tanács alárendeltségébe tartozó cégek tartozásait.
Az összeg több tételből áll:
– a kifizetetlen számlák értéke 45 millió lej, ebből 41 millió lej kifizetési határideje lejárt;
– 10 millió lej, a végrehajtó testület fizetése és a fogyatékossággal élő személyek juttatásai, ezek elmaradt és kifi-

zetés előtt álló összegek;
– 52 millió lej bankhitel;
– 551 millió lejnyi többéves „kötelezettségvállalási hitel”.
A városi tanács alárendeltségébe tartozó vállalatok és intézmények adósságainak feltérképezése még folyamatban van.

(Fizetett hirdetés)



Az ember bizakodik. Ez egy emberi hivatás. Bizakodik,
hogy másnapra jobban lesz, holott az orvosok lemondtak
róla, de ő mégis töretlenül bízik az emberi tudás csodájában,
teremtőjében, saját erejében. És meggyógyul. Az eset a cso-
dák kategóriába sorolható, de van mozgósító hatása. Sőt
sokak szemében hitele is. Írnak róla költők és újdondászok.

Az ember bizakodik, bízik a saját erejében. Abban, hogy
képes megcselekedni azt, amit célul tűzött ki maga elé. Vagy
amit számára kitűztek felettes hatalmak: szülők, tanárok, fő-
nökök, bandavezérek, köztiszteletben álló tisztelendők, veze-
tők. Ismerek például valakit, aki 42 évesen beiratkozott az
orvosi egyetemre – nem nálunk, egy szerencsésebb pátriában
–, miután már volt egy-két diplomája, sőt amazok erejénél
és hatályánál fogva dolgozott is tanult
szakmájában. Aztán hirtelen ráébredt –
egy hajnalon, egy átmulatott/meg-
gyötrő éjszaka után, hogy itt hever 42
évesen, és nem élvezi azt, amit csinál.
Nem kell, nem szereti, nem elégíti ki. És egy hirtelen elhatá-
rozással belevág. Bizakodik, hogy újabb hét év tanulás után
gyógyítani fog.

Az ember bízik az adott szóban. Bizalmat érez az iránt,
akitől az adott szó származik. Felnéz rá. Bízik abban, hogy
az adott szó még az el nem koptatott szentségek közé tartozik.
El lehet indulni azzal a bizalmi tőkével, amit az adott/kapott
szó kölcsönöz, adományoz. Rengeteg embert ismerek, ugyan-
csak példának okáért, akik bíznak abban, hogy a megválasz-
tott polgármester, akire titkos körülmények biztosítéka
mellett leadta szavazatát egy vasárnapon, beváltja, bevált-
hatja ígéretét. Bizakodásához mindjárt a megválasztás és a
beiktatás másnapján bizonyítékokat keres. Összefüggéseket
fedez fel. Ez a pozitív magánemberi változata az összeeskü-
vés-elméleteknek. Minden mindennel összefügg. Például a
napokban azt láttam, hogy viszonylag nyugalmas polgári
környezetünkben, mely a főbb kereskedelmi utaktól távol
esik, ismeretlen közmunkások vagy utcaseprőséget bátran
vállaló egyének jelentek meg, akik az őszi nagy- és városta-
karításhoz használatos specifikus eszközökkel (gereblye,
seprű, lapát, szeméthordó gépkocsi stb.) összesöpörték, el-
hordták a lehullott leveleket, holott még van a fákon jócskán.
Bizakodnak abban, hogy a további levélhullás szépségét
ezekkel az eszközökkel feledhetővé teszik, lesz munkájuk, és
nem fogja tavasszal a hóolvadás után vastag organikus sár
födni a járdákat és az úttestet. 

Pedig a kampány lecsengett, a mandátum még csak a kez-
det kezdetén áll, amikor az ember ismerkedik a hivatal mű-
ködésével, levizitel a városháza különböző osztályain,
beköszön, érdeklődik, mindenkit biztosít bizalmáról, jó mun-
kát kíván, de azért magában már a változásokat fontolgatja.

Ilyenkor méri fel az akadályokat, az akadályozókat és szende
mormotákat, de bízik magában, hogy képes lesz csapatával
végrehajtani nagyobb megrázkódtatások nélkül a szükséges
változtatásokat, amelyek elődje előtt nem voltak világosak,
sürgetőek, úgy volt kényelmes, úgy illett bele a városháza és
a városvezető kényelmi tartományába, komfortzónájába.

Mindjárt kéznél volt a szoboravatás, amelyre szüksége
volt a városlakóknak. Legalábbis egy tekintélyes részének,
azoknak, akik bíznak a szimbolikus cselekedetekben. Ame-
lyek egyben jó cselekedetek is lehetnek. A polgármester ava-
tóbeszéde egyszerű volt, bízott a megértésben. A közösségnek
akarta/akarja adományozni. Nem csupán a hagyományőr-
zőknek. Hiszen egy új szobor, maga az újdonság. A változás

egyik jele. A főtér szimbolikus vissza-
adományozása. Az a helyszín, ahol har-
minc évvel ezelőtt oly nyilvánvalóan
adta tanújelét a változás, vagyis levet-
ték a fedőt a nemzetiségi ellentétek fa-

zakáról, és a lefojtott gőz elemi erővel tört fel. A
következmények felmérése nem csupán a történészek, re-
ményfukarok és nosztalgiázók dolga (lesz), hanem az új vá-
rosvezetésé, amely gondolkodhat, gondoskodhat a maga
véges hatósugarú és -erejű eszközeivel, hogyan futtassa fel
ezt a várost, amely az általános országfejlődésnek már vagy
harminc éve nincs az élvonalában, de sokszor még a közép-
mezőnyében sem. (A szoboravatás fanyalgóit pedig jobb
kedvre hangolhatja.)

Az a helyszín, ahol a november 15-i szoboravatás történt,
bizonyos értelemben mégis restitutio. Ugyanis a város főtere,
egykori piactere, volt forum siculorumja néhány szobornak
is helyet adott, amit a város polgárai piciny pénzük össze-
adásából emeltek, az általuk akkor és azóta is szimbolikus-
nak, nagynak tartott férfiaknak. Ezek a szobrok a történelem
forgatagában (hasznos eufemizmus) eltűntek, átalakultak,
más szobrok nyersanyagává váltak, amelyek szintén eltűntek
a történelem viharában (ez az a típusú heves lég- és tömeg-
mozgás, amelyet nem a meteorológusok jósolnak meg), míg
más szobrok akár vissza is térhettek, ha nem is mindig az
eredeti helyükre, de megközelítően azonos, hasonló szimbo-
likus térbe. Nálunk Jankó, az árva, vagy Rákóczi, ill. a ma-
gyarokat nem különösebben kedvelő Papiu (alias
papsándorvidor).

Bizalom az ősi erényben – ez volt Ferenc József koroná-
zási jelmondata az 1867-es koronázáskor. Ennek az aktusnak
bronzképzete a Kultúrpalota nagytermének bejárata fölött
újra látható néhány éve. Mert akadtak mindig emberek, akik
bíztak abban, hogy a kényszerűségből elrejtett kincsek az
idők jobbulásával újra láthatóvá lesznek, a világra kibuknak,
mint az igazság.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) az
önkormányzatokra bízná, hogy a helyi viszonyoknak megfe-
lelő intézkedésekkel fékezzék meg az új koronavírus-járvány
terjedését – derült ki az RMDSZ járványkezelési és gazdasá-
gélénkítő programjából, melyet szerdai online sajtótájékozta-
tójukon ismertetettek a szövetség politikusai.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke megállapította: a
kormány a legtöbb esetben megkésve hoz „ostoba dönté-

seket” a járvány leküzdésére. A járványellenes küzdelem
nem átlátható, ezért az intézkedések iránti bizalom is csök-
ken.

Az ismertetett program szerint, ahol erre lehetőség van, ki
kellene nyitni az óvodákat és az általános iskolákat, és a szü-
lőkre kellene bízni a döntést, hogy a gyermekük az iskolában
vesz részt az órákon, vagy az interneten keresztül otthonról
követi őket. (MTI)

egybeesésről volt szó – akkor ütött  ki a karácsonkői kór-
háztűz –, azonnal akadt politikus, aki kihasználta az al-
kalmat, hogy az eseményekből politikai tőkét kovácsoljon
magának és pártjának. E „nemes” céltól vezérelve arra
használta a szoboravatást, hogy támadja az RMDSZ-t és
Marosvásárhely magyar polgármesterét. 

Már a szobor leleplezése alatt megjelent az illető kö-
zösségi oldalán  a bejegyzés: „Miközben Ferenc pápa
és az egész ország a Piatra Neamţ-i  tragédia áldozata-
iért imádkozott,  Marosvásárhelyen  Soós Zoltán polgár-
mester Bethlen Gábor szobrát avatta”.  

Mit tehetnénk hozzá? A politika mindent felülír. Meg-
lehet, ezzel az epés bejegyzéssel próbálta levezetni a
szeptemberi választási vereség okozta frusztrációját. 

De politika az államelnök vérszegény reagálása is a
tragédiára, illetve az, ahogyan mentegetni próbálta a
(saját) kormányát, nagyvonalúan elfelejtve, hogy öt
évvel korábban, a Colectiv-beli tragédia idején minő ve-
hemenciával követelte az akkori kormány azonnali le-
mondását. 

Igaz, most egy világjárvány kellős közepén vagyunk,
pár héttel a parlamenti választások előtt. Minden politi-
kus leghőbb álma a választási siker. A pártokon felüli
elnök is „saját” pártjának drukkol. Hiába, a politika
mindent fölülír. 

Rekordszámú koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta rekordszámú, 10.269 új
koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániá-
ban, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában ország-
szerte 37.906 tesztet végeztek el – közölte szerdán
a stratégiai kommunikációs testület. Olyan szemé-
lyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív
teszteredményük. Az új esetekkel 383.743-ra nőtt az
eddig megfertőzöttek száma. 261.387 pácienst gyó-
gyultnak nyilvánítottak. Ez idáig 3.771.316 korona-
vírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában.
Ezek közül 37.906-ot az elmúlt 24 órában végeztek
el, 23.269-et az esetmeghatározás és az orvosi pro-
tokoll alapján, 14.637-et pedig kérésre. (Agerpres)

Meghosszabbítanák a vesztegzárat
A vesztegzár 14 napos meghosszabbítását javasol-
ják a hatóságok Zilahon, Szilágycsehen és Zsibón –
jelentette be szerdán Virgil Ţurcaş, Szilágy megye
prefektusa. A kormánymegbízott rámutatott: novem-
ber 1-jén Szilágy megye lépte át elsőnek az 5 ezre-
lékes incidenciát 14 napra vetítve, ma már nyolc
megye előzi meg ebben a tekintetben Szilágyságot.
A megye 33 településén a fertőzöttségi arány meg-
haladja a 3 ezreléket, 15 helységben az 1,5 ezrelé-
ket, és tíz közigazgatási egység van, ahol ez alatt
az érték alatt van az új fertőzöttek aránya az elmúlt
14 napra vetítve. A járványügyi helyzet újraértékelé-
sét követően arra a következtetésre jutottak, hogy a
három város karanténját további 14 nappal meg kell
hosszabbítani. Az intézkedések egyáltalán nem nép-
szerűek, de minden kockázattal együtt meg kell
hozni őket, még akkor is, ha választási kampányban
vagyunk – szögezte le Virgil Ţurcaş. (Agerpres)

4,2 százalékkal csökkenhet
a gazdaság teljesítménye

A kormány az idén 4,2 százalékos gazdasági csök-
kenésre számít, ami nagyobb visszaesést jelent a
korábban közölt 3,8 százalékhoz mérten – jelentette
be szerdán Florin Cîţu pénzügyminiszter. A tárcave-
zető közölte, hogy a kormány asztalán van az idei
harmadik költségvetés-kiigazítás, amelyet hamaro-
san elfogadnak. A tervezet sarokszámai szerint az
államháztartási hiány az év végén eléri a bruttó
hazai termék (GDP) 9,1 százalékát, ami szintén ma-
gasabb, mint a korábban remélt 8,6 százalék. Ez a
hiány abszolút értékben 96 milliárd lejnek felel meg.
Közölte, hogy a jövő évre 7 százalékos GDP-ará-
nyos deficitet terveznek. A kormány GDP-re vonat-
kozó mostani becslése  derűlátóbb, mint a
nemzetközi intézményeké, hiszen az Európai Bizott-
ság 5,2 százalékos román GDP-csökkenéssel szá-
mol, míg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 4,8
százalékos visszaesést vetített előre. (MTI)

Lakások, illemhely nélkül
Az Európai Unió államai közül Romániában van a
legtöbb olyan lakás, amelyben nincs bent illemhely.
Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint a benti
vécé nélküli lakások aránya Romániában a tízsze-
rese az EU-s átlagnak. 2019-ben az Európai Unió
lakosságának körülbelül 2%-a olyan lakásokban élt,
amelyekben nem volt illemhely, ez 1,7 százalékpont-
tal alacsonyabb, mint a 2010-ben regisztrált 3,7%.
Romániában a legrosszabb a helyzet, ahol a lakos-
ság 24,2%-ának nem volt benti vécéje, majd Bulgá-
ria (13,7%), Litvánia (10%), Lettország (8,7%),
Észtország (4,7%) és Magyarország (3,1%) követ-
kezik a sorban. Ennek ellenére elmondható, hogy
Románia jelentős haladást ért el, tekintve, hogy
2010-ben a benti illemhely nélküli lakások aránya
40,9% volt. Ezzel szemben a benti vécével nem ren-
delkező otthonok aránya kevesebb mint 1% az EU
19 tagállamában. November 19-ét az ENSZ a vécé
világnapjává nyilvánította. (Agerpres)

Ország – világ

Az RMDSZ az önkormányzatokra bízná
a járványellenes intézkedéseket

A politika mindent fölülír
(Folytatás az 1. oldalról)
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A bizakodás mint életforma

Kihirdette Klaus Iohannis államfő azt a törvényt,
amely a „trianoni szerződés napjává” nyilvánítja jú-
nius 4-ét Romániában – közölte szerdán az elnöki
hivatal.

A jogszabály szerint ezen a napon a történelmi esemény je-
lentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, amihez az
állami és helyi hatóságok logisztikai vagy költségvetési támo-
gatást nyújthatnak. A trianoni szerződés jelentőségét tudatosító
tudományos, oktatási, kulturális rendezvényekről a román
közszolgálati médiának is be kell számolnia. A kormánynak
és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június
4-én kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját.

A törvényjavaslatot a diplomáciát 2012 és 2014 között irá-
nyító Titus Corlăţean szociáldemokrata szenátor terjesztette a
parlament elé, amely május 13-án nagy többséggel – 21 ellen-
szavazattal és 25 tartózkodással – szavazta meg, hogy Romá-
niában hivatalos ünneppé váljon – az első világháborút lezáró,
Magyarországot területe kétharmadától megfosztó – békeszer-
ződés évfordulója.

„A trianoni szerződés nemcsak Erdélynek az anyaország-
hoz, Romániához történt visszatérését szentesítette jogilag,
hanem a térség többségi román lakosságának politikai és pol-
gári jogait is elismerte” – írta a törvénytervezet indoklásában
a szociáldemokrata szenátor. Szerinte ez a dokumentum ké-
pezi a kétoldalú román-magyar kapcsolatok alapját, és úgy ér-
tékeli: a mai Európai Unióban elfogadhatatlan minden olyan
próbálkozás, amely „a történelem átírására és revizionista ál-

láspontok hangoztatására irányul”. A tervezet képviselőházi
vitája során Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) elnöke úgy értékelte: teljesen haszonta-
lan, a román többség hatalmát fitogtató és ekképp bűntudatáról
árulkodó törvényről van szó. Ami száz évvel ezelőtt történt,
az a román nemzetnek érthetően nagy örömet szerez, a magyar
nemzet és a romániai magyarok számára óriási veszteség, és
ezt a tényt a román parlament által hozott Trianon-törvény sem
tudja megváltoztatni – mutatott rá az RMDSZ elnöke.

A törvényhozók arra számítottak, hogy Klaus Iohannis ki-
hirdeti a törvényt a trianoni szerződés idei századik évfordu-
lója előtt. Az elnök azonban előbb alkotmányossági óvást
emelt a jogszabály ellen, majd miután az alkotmánybíróság
elutasította a kifogásait, visszaküldte a jogszabályt megfonto-
lásra a parlamentnek.

Alkotmányossági óvásában Iohannis azzal érvelt, hogy a
törvény sérti a diszkrimináció tilalmát és a polgárok jogegyen-
lőségét garantáló előírást, felülvizsgálati kérelmében pedig azt
kifogásolta, hogy a törvénytervezet autentikus és tartalmas
közvita nélkül született, és arra figyelmeztette a parlamentet,
hogy Romániának EU-tagállamként nyitottnak kell lennie a
párbeszédre, éretten kell kezelnie a megosztó témákat, és
ebben nagyfokú felelősségük van az állami intézményeknek.

Miután a törvényhozás másodszor is változatlan formában
erősítette meg a Trianon-törvényt, az államfő már nem tagad-
hatta meg hatályba léptetését. (MTI)

Ünnepnappá vált Romániában
a trianoni békeszerződés évfordulója



Ottjártunkkor csempézték a le-
látók, a medence és a külső erkély
padlózatát, bővítették a már meg-
lévő parkolóhelyeket. Következik
többek között a villamos hálózat
bekötése, az álmennyezetek kiépí-
tése, a belső vakolás. Kint  a par-
kolóhelyek kialakításán
dolgoznak, és hozzáfogtak az épít-
kezés miatt megszüntetett, ám az
egyezség alapján ugyanolyan mé-
retben visszaállítandó görkorcso-
lyapálya alapozásához. 

Az elnök szerint bent szinte
minden elkészült, néhány köz-
hasznú berendezést kell még be-
szerezzenek és beépítsenek a
megfelelő helyre. Ezeknek a le-
szállítása a betervezett határidőhöz
viszonyítva a vírusjárvány miatt
késett, de ez nem akadályozta a fo-
lyamatot, ugyanis a szerződés sze-
rint a kivitelező 2021 márciusában
kell átadja a létesítményt. Így is azt
remélik, hogy február végéig befe-
jezhetik az építkezést. A medencét
azonban csak áprilistól működtet-
hetik teljes kapacitással. Egyrészt,
mert az építő átadja az Országos
Beruházási Társaságnak, majd az
utóbbi az átvételt követően a sport-
minisztériumnak, ez pedig a Maros

SK igazgatására bízza majd az
uszodát. Ez a folyamat pedig elhú-
zódhat. A megnyitást az is késlel-
tetheti, hogy az uszodát csak a
megfelelő személyzettel működtet-
hetik. Jelenleg a Maros SK-nak
nincs erre alkalmas munkatársa. A
klubnál 18-an dolgoznak – közülük
7 edző –, a többiek adminisztratív
beosztásban vannak. Nemrég 26 ál-
lást igényeltek azért, hogy az uszo-
dát – a hivatalos ünnepnapok
kivételével – naponta, 6-22 óra kö-
zött működtessék. Egyelőre a jár-
vány miatt nem lehet állami
intézményekbe személyzetet alkal-
mazni, ezt csak sürgősségi kor-
mányrendelettel engedhetik meg,
így ez a folyamat is elhúzódhat. 

Azt is megtudtuk, hogy az egy-
kori Május 1. strand bejáratát – a
négy fehér oszlopot – mintegy em-
lékként helyreállítják és megőrzik,
ugyanakkor a terület tömbházne-
gyed felőli oldalán a garázsok mö-
gött szabadon hagynak egy
hatméteres sávot, amely a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal
tulajdona, ugyanis a tervezett híd
megépítése miatt erről le kellett
mondjanak. 

Az uszoda használatával kapcso-
latban az elnök elmondta, már ta-

lálkozott a marosvásárhelyi úszó-
edzőkkel, és elvileg megegyeztek
abban, hogy mindannyian tarthat-
nak majd edzéseket az új létesít-
ményben egy előre megszabott és
hetente egyeztetett program szerint,
tömbösítve, ugyanis a vízilabdaed-
zéseket technikai okok miatt (ki
kell venni a medencéből a sávelvá-
lasztókat) egy adott időpontban,
míg más úszósport edzéseit máskor
tartanák. Természetesen a medence
nyilvános lesz, ami azt jelenti, hogy
háromórás turnusokban belépőjegy
ellenében bárki használhatja. Az
említett medencék mellett szauna
és egy kisebb SPA részleg is lesz –
ezt a sportolók és a nagyközönség
is használhatja majd. Természete-
sen  büfét is fognak működtetni. 

A sportklub a napokban kötötte
meg a szerződést a földgáz- és a
villanyáram-szolgáltatóval, a héten
számítanak arra, hogy az Aqua-
servvel is egyezségre jutnak, így
gyakorlatilag ezt az adminisztratív
lépést is megtették, most már az
építőktől és a kormánytól függ,
hogy mikor adják át a létesítményt.
Avatóünnepségre még nem gon-
dolnak, valószínű, hogy az átvétel-
kor lesz, de erről időben értesítik a
városlakókat. 

Világhírű alkotók előadásai, online, ingyen!
Ma kezdődik az Interferenciák
nemzetközi színházi fesztivál

Johann Wolfgang Goethe Faust és Madách Imre Az ember tra-
gédiája című művének előadásával kezdődik ma délután a he-
tedik alkalommal megszervezett, ám ezúttal online térbe
költöző, a Kolozsvári Állami Magyar Színház által szervezett
Interferenciák nemzetközi színházi fesztivál. A Faust, részletek
című produkciót a milánói Teatro d’Europa előadásában, Gi-
orgio Strehler rendezésében (magyar felirattal is) 17 órától,
Az ember tragédiája című előadást a temesvári Csiky Gergely Ál-
lami Magyar Színház színrevitelében, Silviu Purcărete rende-
zésében 20 órától láthatja az érdeklődő közönség. 

A november 19-én, ma kezdődő
rangos színházi szemle e hónap 29-
ig tart, és (a fentiekhez hasonlatos)
világhírű rendezők által jegyzett pro-
dukciókban igencsak gazdagnak
ígérkezik! A tizenegy napos színházi
seregszemle az eredeti elképzelés
szerint számos külföldi és hazai elő-
adást vonultatott volna fel a kolozs-
vári színház termeiben, ám a
járványhelyzet nem teszi ezt lehe-
tővé, így az idei, Horizontok alcímet
viselő fesztivál online térbe költözik.

Amint azt a szervező Kolozsvári
Állami Magyar Színház ismertető-
jében olvashatjuk, Tompa Gábor
fesztiváligazgató szerint az idei
fesztivál arra keresi a választ, hogy
a koronavírus által diktált menet-
rend, illetve a világ különböző
pontjain zajló társadalmi, politikai
zavargások, amelyek megpróbálják
teljes mértékben átírni a történel-
met, és a feledés fátylát borítani a
teljes kulturális emlékezetre, ho-
gyan befolyásolják a mindennapi
életünket, ilyen körülmények között
mit jelent a kultúra továbbgondo-
lása, hogyan újulhat meg a színház
– van-e fény az alagút végén?

Az idei fesztivál ideje alatt össze-
sen harmincnégy előadás tekinthető
meg, három tömbbe csoportosítva.
A Horizontok szekcióban olyan elő-
adások felvételei is láthatók, ame-
lyek a fizikai formájában szervezett
fesztiválon is jelen lettek volna, töb-
bek között Silviu Purcărete, Nagy
József, Urbán András, Michal Do-
cekal, Tompa Gábor, Nuno Cardoso,
Boris Yukhananov rendezései.

Az Európai Színházi Unió idén
ünnepli fennállásának harmincadik
évfordulóját, ezért az Interferenciák
UTE30 tömbjében az unió egykori
és mostani tagjainak tizenegy kie-
melkedő előadása lesz látható. A
vetített produkciók rendezői között
találjuk Giorgio Strehlert, Krystian
Lupát, Lev Dogyint, Declan Donel-
lant, Tompa Gábort, Alexandru Da-
riét vagy Székely Gábort is. 

A fesztivál OFF programjában
többek között olyan fiatal és függet-
len alkotók, mint Leta Popescu és
Cătălin Bocîrnea előadásai kerül-
nek vetítésre, az Interferenciák így
is szeretne támogatást nyújtani a
független színházi szférának.

A programban négy operaelőa-
dás is helyet kapott, valamint a
fesztivál záróakkordjaként, noveber
29-én a színház nagyterméből élő
közvetítésben lesz látható a Loose
Neckties Society színészzenekar
koncertje, ezzel is színesítve az idei
kínálatot.

A fesztivál Horizontok és UTE30
szekcióinak előadásai az Interferen-
ciák honlapján (www.interferences-
huntheater.ro), míg az OFF
program a fesztivál Facebook-olda-
lán (www.facebook.com/Interferen-
ces.Festival) lesz elérhető. A vetített
előadásokat ingyenesen, magyar,
román és angol felirattal lehet meg-
tekinteni. Az Interferenciák nemzet-
közi színházi fesztivál részletes,
napokra lebontott programja a ren-
dezvény honlapján olvasható.
(Knb.)
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Fotó: Nagy Tibor

Elemzik a járványügyi helyzetet
Nincs szó még karanténról

Ezer lakosra átlagosan 5,02
fertőzött jut megyénkben –
derül ki abból a táblázatból,
amelyet Mara Togănel, a kor-
mányhivatal vezetője Face-
book-oldalán nyilvánossá
tett. Vannak olyan települé-
sek, mint például Marosvásár-
hely, ahol 8,46 ezrelék a
koronavírus-fertőzéssel diag-
nosztizáltak száma. A megye-
központhoz hasonlóan még
két településen, Koronkán
(8,54) és Marosvécsen (8,37)
haladja meg az ezer lakosra
jutó fertőzöttek száma a nyol-
cat. 

Érdeklődésünkre a kormányhiva-
talból arról tájékoztattak, hogy a na-
ponta frissülő adatok birtokában
tárgyalnak a helyzetről, de a prefek-
tus asszonynak egyelőre nincs szán-
dékában kérni a karantén
bevezetését az említett helysé-
gekbe.

Azt is megtudtuk, hogy a maros-
vásárhelyi fertőzöttek között szere-
pelnek az orvosi egyetem
sportcsarnokában kialakított háttér-
kórházban kezelt betegek is (az el-
hunytakat viszont a lakhelyük
szerinti statisztikákban tüntetik fel).
A marosvécsi arányt növelik a szel-
lemi fogyatékosokat gondozó reha-
bilitációs otthon adatai, ahol több
mint hetvenen fertőződtek meg,
gondozók és gondozottak is. A
megye 103 településéből sok he-
lyen alig haladja meg az 1 százalé-

kot az ezer személyre jutó fertőzöt-
tek száma, Székelyvéckén és Sóvá-
radon egy covidos beteg sincsen. 

A helyzet azonban gyorsan meg-
változhat rosszra is, de reményked-
jünk, hogy idővel jóra is, hiszen
tudjuk, hogy ismerőseink közül
sokan gyógyultak meg a betegség-
ből.

A prefektus figyelmeztetése sze-
rint javíthat a helyzeten, ha a me-
gyei szervek erőfeszítéseit az
újonnan megválasztott polgármes-
terek is tevékenyen támogatják.
„Szükség van a segítségükre, hogy
megértessék a lakossággal a véde-
kezési lehetőségek betartásának
fontosságát minden faluban és vá-
rosban, mert csak összefogással,
közös erővel lehetünk úrrá a hely-
zeten” – fogalmaz Mara Togănel. 

*

A november 18-i adatok tükré-
ben megyénkben az előző napi 173-
hoz képest sokkal nagyobb
arányban, 253-mal nőtt a fertőzöt-
tek száma, ami eléri a 9.388-at, és
ha így folytatódik, akkor két-három
nap múlva a 10.000-et is. Ezzel a
számmal a megyék jegyzékén,
amelyek a Bukarest után következ-
nek, a 14. helyen állunk országos
viszonylatban. Valamennyivel ja-
vítja az arányokat, ha a megyék la-
kosságának számához viszonyítjuk
az igazolt fertőzöttek számát. (bo-
dolai)

Újabb átszervezés a megyei klinikai kórháznál
A Maros Megyei Klinikai Kórház közönségkap-

csolati osztálya sajtóközleményben tájékoztatta la-
punkat arról, hogy tekintettel a koronavírussal
fertőzött személyek rohamosan növekvő számára, a
Maros Megyei Klinikai Kórház újra átszervezte a
Gheorghe Marinescu utca 1. szám alatti épületében
működő kórházi osztályokat, hogy itt is fogadni le-
hessen a koronavírussal fertőzött betegeket.

„Azokat a pácienseket, akiknek sürgősségi uro-

lógiai beavatkozásra van szükségük, az urológia
non-covid részén látják el. Az aneszteziológia és in-
tenzív terápia, az I. és II. fertőzőklinikák, valamint
a tüdőgyógyászati klinika továbbra is koronavírusos
betegeket ellátó osztályok maradnak. A Maros Me-
gyei Klinikai Kórház a nem koronavírusos betegek-
nek folyamatosan biztosít szakorvosi ellátást a II-es
járóbeteg-rendelőintézetben (II-es poliklinika)” – áll
közönségkapcsolati osztály tájékoztatójában.

Áprilistól üzemel teljes kapacitással 

Az egészségügy decentralizációja nagyobb
befektetéseket eredményez – véli Cseke Attila
RMDSZ-es szenátor. A törvényhozó el-
mondta, 2010-ben a romániai kórházak 85
százalékát decentralizálták, így – míg az in-
tézkedést megelőző évben alig 100 millió lej
jutott a kórházak felújítására –, 2010-ben
országos szinten közel 300 millió lejből újul-
hatott meg az egészségügyi intézmények
infrastruktúrája. „Akkor tudunk megküzdeni
a járvánnyal, akkor tudjuk elkerülni a Piatra
Neamţ-i esethez hasonló tragédiákat, ha mo-
dern kórházat építünk” – mondta Cseke
Attila nagyváradi sajtótájékoztatóján.

A volt egészségügyi miniszter hozzátette: a decent-
ralizációt követően az önkormányzatok jelentősen nö-
velték a befektetésekre szánt összegeket. 

„Az RMDSZ prioritásként kezeli és kezelte az el-
múlt tíz évben a kórházak felújítását, a szövetség ja-
vaslatára minden évben sikerült elkülöníteni
erőforrásokat  erre a célra az állami költségvetésből.
Ez a politikum feladata. A szakmai kérdéseket az or-
vosokra kell bízni” – hangsúlyozta az RMDSZ egész-
ségügyi szakpolitikusa.

Rámutatott: azok a kórházak fejlődtek látványosan
az elmúlt években, ahol stabilitást nyújtott a vezető-
ség.

„A nagyváradi kórházat több mint kilenc éve, a

margittai kórházat több mint tíz éve, a nagyszalontai
kórházat 16 éve ugyanaz a menedzser vezeti, a folya-
matos fejlődést biztosítják. Székelyföldön hasonló a
helyzet, a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban és a
székelyudvarhelyi kórházban a decentralizáció óta
ugyanaz a vezető, a csíkszeredaiban pedig két mene-
dzser volt az elmúlt egy évtizedben” – mutatott rá. 

Hozzátette, ezzel szemben a Piatra Neamţ-i kórház
élére az egészségügyi miniszter nevezte ki mene-
dzsernek a temetkezési vállalat vezetőjét, és az elmúlt
egy évben nyolc menedzser vezette az intézményt. A
sürgősségi állapot alatt három vezető váltotta egymást
– hangsúlyozta Cseke Attila.

„A decentralizáció az egészségügy legnagyobb re-
formja volt az elmúlt tíz évben, amely jelentős ered-
ményekkel jár ott, ahol megtalálták a megfelelő
vezetőt, és hagyták dolgozni. Nem értünk egyet azzal,
hogy a központosítás által lerombolják azt, amit az el-
múlt évtizedben helyi szinten sikerült elérni” –
mondta el.

Az RMDSZ-es szenátor szerint nem szerencsés egy
ember kezébe helyezni az ország több mint 1700 kór-
házvezetői tisztségének betöltésével kapcsolatos dön-
tést. A stabilitás, a fejlődés érdekében a bukaresti
szaktárca helyett a helyi önkormányzatok kell rendel-
kezzenek erről – mondta –, hiszen az elmúlt évtized-
ben Romániának 12 kormánya és 13 egészségügyi
minisztere volt. (Agerpres)

Cseke Attila: Nem értünk egyet a kórházak
központosításával



A rezidensképzésről, valamint a
járványhelyzetben hangsúlyos sze-
repet kapott családorvosi szakterület
felkarolásáról dr. Vass Leventével, a
képviselőház egészségügyi szakbi-
zottságának a titkárával, az RMDSZ
képviselőjelöltjével beszélgettünk,
akinek több olyan törvénymódosítás
fűződik a nevéhez, amelyek nagy-
mértékben hozzájárultak a rezidens-
képzés, valamint a családorvosi
hálózat hatékonyabb működéséhez.

Idén országszerte 6513 rezidensi
helyet és 443 állást hirdetett meg a
minisztérium, előbbiből 4080 or-
vosi, 1219 fogorvosi, 1214 pedig
gyógyszerészeti hely. A hiányszak-
mának számító aneszteziológia-in-
tenzív terápia szakterületen a
tavalyi 151 helyett idén 209 hely
vár betöltésre. Tüdőgyógyászatra
113 helyet hirdettek meg (tavaly 71-
et), ugyanakkor 135 infektológusi,
valamint 211 családorvosi hely
várja a vizsgán sikeresen szereplő
rezidenseket. Országszerte közel 12
ezer személy jelentkezett a novem-
ber 15-én, vasárnap lezajlott rezi-
densvizsgára, közülük 1033-an
Marosvásárhelyen. Megyeközpon-
tunkban 418 rezidens orvosi helyet
hirdettek meg, 25-öt az intenzív te-
rápián, 15-öt az infektológiai (fer-
tőző betegségekkel foglalkozó)
szakterületen, a családorvosi kép-
zésbe pedig 37 végzős hallgatót
várnak. 

– A törvény szerint most már
annyi helyet kell meghirdessen a
minisztérium, ahányan abban az
évben államvizsgáztak a romániai
orvosi egyetemeken. Ez is a tör-
vénymódosításunk egyik hozadéka,
ugyanis azt szerettük volna, hogy
egyrészt a rezidensvizsga időpontja
kiszámítható legyen a diákok szá-
mára, másrészt pedig, hogy mindig
hirdessenek meg annyi helyet, ahá-
nyan végeznek az egyetemeken, hi-
szen nem lehet szándék
munkanélküli diplomások képzése,
illetve nem is kellene külföldnek
gyártanunk orvosokat. Idén mint-
egy tizenkétezren jelentkeztek a re-
zidensvizsgára, és ez a bizonyítéka
annak, hogy egy jól megírt törvény
képes az eddig kereskedelmi téren
dolgozó kollégákat is arra ösztö-
nözni, hogy megpróbáljanak szak-
orvosi képzettséget szerezni. Ez
örvendetes. Idén – a koronavírus-
járványra való tekintettel – a hiány-
szakmákban megemelt számú
helyet hirdettek meg, ugyanakkor
sokkal több a jelentkező, mint a he-
lyek száma, tehát megvan a valós
esélye annak, hogy például az
aneszteziológia, pneumo-fiziológia,
epidemiológia, családorvoslás, va-

lamint az infektológiai szakokon
feltöltsük a helyeket. 

– A napokban olyan hírek is
napvilágot láttak, miszerint a
járványhelyzetre való tekintettel
gyorsított eljárással foglalhat-
ják majd el a választott rezidens
helyeket a leendő szakorvo-
sok....

– Az általunk eszközölt törvény-
módosításban már szűkítettük a ha-
táridőket, hiszen több problémával
szembesültek eddig a pályakezdők.
Egyrészt az egyetemi végzés után,
mindaddig, amíg a rezidensvizsgára
sor került, munkanélküli volt az
orvos. Másrészt, a rezidensi évek
végén is munkanélkülivé vált a
szakvizsga letételét követően. Eze-
ket javítva, törvényben szabályoz-
tuk, hogy minden november
harmadik vasárnapján kell megtar-
tani a vizsgát, halasztásnak nincs
helye, ugyanakkor azt is, hogy mi-
után az orvos leteszi a szakvizsgát
a rezidensi évek végén, a miniszté-
riumnak egy hónapon belül köte-
lező módon ki kell állítania a
szakorvosi képesítést igazoló doku-
mentumot, hogy a fiatal orvos
minél előbb tudjon elhelyezkedni.
Sőt azt is szabályoztuk, hogy
amennyiben egy fiatal rezidens
orvos valamilyen objektív okból ki-
folyólag, például gyereknevelés
miatt nem tud részt venni a szak-
vizsgán, még egy évig alkalmazás-
ban maradhasson rezidens orvosi
fizetéssel. 

Mindezek után a járványhelyzet-
ben kiemelten fontos – és örülök,
hogy a minisztérium lépett ezen a
téren –, hogy az időszakot, ameddig
alkalmazzák az újdonsült rezidense-
ket, ami általában novembertől ja-
nuár-februárig húzódott, lerövidítik.
Ennek ellenére, lévén hogy hatezer
személyről van szó, a procedúra
miatt valószínűleg leghamarabb ja-
nuár 1-től tudnak majd munkába
állni az elsőéves rezidensek. 

– A jelenlegi járványhelyzetben
a legnagyobb szükség talán in-
tenzív terápiás, illetve fertőző
betegségekre szakosodott orvo-
sokra van. Egy frissen végzett fi-
atal rezidens mennyire tudja
majd hatékonyan segíteni az
ezeken az osztályokon dolgozó
szakemberek munkáját? Az in-
tenzív terápia ugyanis „nehéz”
és tapasztalatot feltételező terü-
let.

– Nagyon fontos, hogy itt több
szakról beszélünk, fertőzőről, pne-
umo-fiziológiáról, epidemiológiá-
ról, közegészségügyről, anesztezio-
lógia-intenzív terápiáról, de ugyan-
akkor neurológiáról, kardiológiáról,
hematológiáról, fül-orr-gégészetről,
amelyeknek a koronavírus okozta

szövődmények esetén szerepük van
a betegek ellátásában. Egy tüdő-
gyulladás okozta jobb oldali szíve-
légtelenség kardiológiai probléma
is, a vérrögösödés hematológiai,
belgyógyászati és kardiológiai kér-
dés is. Éppen ezért úgy gondolom,
a legideálisabb az lenne, hogy az
ezeken a területeken dolgozó főor-
vosokat – akiknek a keze között
már hunyt el páciens, s akik elkí-
sérték őket ezen az úton –, vagy
azokat, akik kezeltek már akár két-
három héten át súlyos biológiai
vagy szeptikus sokkos állapotban
lévő beteget, de akár kellő régiség-
gel és tapasztalattal rendelkező
szakorvosokat is fel kellene készí-
teni arra, hogy az intenzív terápiás
osztályokon „amolyan végrehajtók-
ként, képzett és tapasztalt inasok-
ként” besegíthessenek szükség
esetén. Hiszen rendelkeznek kellő
tudással, gyakorlattal, gyors reak-
ciókészséggel. Ez megoldható
lenne, annál is inkább, hogy a jelen-
legi helyzetben az orvostársadalom
tagjai közül nem mindenki dolgozik
erő felett. Ellenben azt is látom,
hogy szakterületi szabályozási kér-
dések merülnek fel, ugyanakkor a
megszokás hatalma is kiemelkedő,
ezért célravezetőbb lehet egy na-
gyon „szófogadó” fiatal orvosgene-
rációt bevetni, akik megtanulják az
intenzív terápiás orvos utasításait
követni. Azáltal, hogy megnöveltük
a helyek számát, sok olyan fiatal
orvos kerül be a rendszerbe, akik-
nek óriási a motivációja, a szakmai
lelkesedése, illetve a járványhely-
zetben talán gyorsabban meg is ta-
nulják leendő szakmájukat, hiszen

bekerülnek a „mély vízbe”. Mind-
emellett, ha azzal is számolunk,
hogy egy régóta a pályán lévő főor-
vos a kora miatt gyakran jobban ki
van téve a fertőzésnek, az is előny,
hogy a fiataloknál sokkal alacso-
nyabb a kockázat egy esetleges fer-
tőzés esetén. 

– Az egyik kiemelt pontja az ön
által kezdeményezett törvény-
módosításnak az volt, hogy a vi-
déki kórházakat is be kell
kapcsolni a rezidensképzésbe.
Elindult-e már ez a folyamat? 

– Igen, és örömmel tölt el, hogy
éppen jókor fogadtattuk el a tör-
vénymódosításunkat, hiszen ezáltal
a járványhelyzetben a vidéki, ki-
sebb kórházakban dolgozók mun-
káját is segíthetik a rezidensek. Az
általunk kidolgozott törvény értel-
mében jelenleg az udvarhelyi, csík-
szeredai, sepsiszentgyörgyi, és ha
jól tudom, a segesvári, de ugyanak-
kor a szatmárnémeti, valamint a
nagybányai kórházak is benyújtot-
ták ilyen irányú igényeiket, és ren-
delkeznek már a szükséges
akkreditációval is ahhoz, hogy rezi-
denseket fogadjanak, és rezidens-
képző kórházakká váljanak. A
járvány idején kiemelten fontos,
hogy a vidékről származó rezidens
orvosoknak lehetőségük adódik ha-
zamenni és az ottani főorvosok
munkáját segíteni, és pontosan
ugyanannyit fognak ezektől a szak-
emberektől tanulni, mint bármely
egyetemi központban. 

– Az intenzív terápiához hason-
lóan a családorvoslás is hiány-
szakmának számít, az
elkövetkező évekre előrevetített
adatok szerint a rendszerben
dolgozó családorvosok jelentős
százaléka vonul majd nyug-
díjba, sokan már megtették ezt a
lépést, mivel koruknál fogva a
koronavírus-fertőzés szempont-
jából a kockázati csoportba tar-
toznak. Lesz-e elegendő
utánpótlás? 

– A rezidens családorvoslással
kapcsolatban fontos kiemelni, hogy
a törvénybe belefoglaltuk, hogy az
oktatókórházak mellett a családor-
vosi rendelőkben is legyen teljes
körű lehetőség arra, hogy az ezt a
szakterületet választó rezidens ott
tölthesse a képzési éveket. Ugyan-
akkor azt is törvénybe foglaltuk,
hogy a családorvos az oktatási tevé-
kenység fejében pluszjuttatásban
részesüljön. A családorvosi hálózat
támogatására ígéretet tettünk a
2016-os kampányban, és örülök,
hogy megvalósíthattuk. A családor-
vosok érdekében négy törvénymó-
dosítást dolgoztam ki és
fogadtattunk el az RMDSZ támoga-
tásával. Az első fontos törvénymó-
dosításom a családorvosi rendelők,
patikák, kiemelt fontossággal a fa-
lusi rendelők és patikák akkreditá-
ciós kötelezettségének a
megszüntetése volt, ezáltal több
mint hatszáz eurós többletköltség-
től, valamint rengeteg papírmunká-
tól mentesítettük a családorvosokat.
Ezt követte az a felismerés, hogy

mivel a következő öt évben a csa-
ládorvosok több mint harminc szá-
zaléka nyugdíjba fog vonulni,
ösztönözni kell a fiatal orvosokat,
hogy ezen a szakterületen helyez-
kedjenek el. Ennek érdekében javí-
tani kell a finanszírozáson,
ugyanakkor könnyíteni kell a csa-
ládorvosi praxis nyitásának a körül-
ményein. A szociáldemokrata
parlamenti partnerséggel sikerült a
béreket a kórházi rendszerben meg-
növelni, de sajnos a szociáldemok-
raták úgy gondolták, hogy a
családorvosok esetében ezt egy el-
halasztott, második lépcsőként kell
majd megtenni. Azonban az
RMDSZ javaslatára két lépésben,
2018-ban és 2019-ben 49,8 száza-
lékkal sikerült növelnünk a parla-
menti költségvetési vita során az
alapellátásnak, családorvosi rende-
lőknek szánt összeget. Az elmúlt 15
év legnagyobb mértékű növekedése
ez. 

Egy következő törvénymódosí-
tással lehetőséget teremtettünk arra,
hogy a családorvosok a rendelőjük-
től több mint 15 km-re is munka-
pontot nyithassanak. Ha valaki
például Marosvásárhelyen rendel,
de ő Marosvécsről származik, és
úgy gondolja, az ideje megengedi,
és szülőfalujában is rendelőt nyitna,
megteheti. Addig csak 15 km-es tá-
volságon belül volt lehetősége erre.
Ugyanakkor, a betegek érdekeit
nézve, törvényben köteleztük is a
családorvosokat, hogy terepmunká-
val együtt legalább tíz órát jelen
kell lenniük azon a településen, ahol
a munkapont van. Lehetőséget te-
remtettünk ezáltal, hogy a polgár-
mesterek anyagilag hozzájárul-
hassanak a rendelők és szolgálati la-
kások felszereléseihez, és így köny-
nyebb legyen családorvost találni az
adott településre. Mindemellett na-
gyon fontosnak tartom azt a módo-
sítást, amely lehetővé tette az
ingyenes receptek, küldőpapírok,
betegszabadságot igazoló iratok ki-
állítását magánrendelőkben dolgozó
szakorvosok által is, ezúton is pró-
báltuk tehermentesíteni a családor-
vosokat, és segíteni a betegeknek. A
koronavírus-járvány alatt hozott in-
tézkedések sok esetben a törvénye-
ink úttörő szerepét igazolták vissza. 

A családorvos rezidenseknél az
utóbbi időszakban már érezhető volt
a rendszer támogatását célzó intéz-
kedéseinknek a hatása, hiszen Ma-
rosvásárhelyen már 33 magyar
rezidens családorvos képezheti
magát. Jelenleg ennél magasabb
arány csak a gyermekgyógyászat,
valamint a belgyógyászat terén van
megyeszékhelyünkön. A családor-
voslás után a legnépesebb szakok a
kardiológia, valamint az anesztezio-
lógia-intenzív terápia. A tüdőgyó-
gyászat kissé „le van maradva”,
mindössze 12 magyar anyanyelvű
tüdőgyógyász rezidens vethető be
Marosvásárhelyen a koronavírus el-
leni harcba, és ez Székelyföld többi
részén is hiányszakmának számít, ha
a növekvő számú allergiás, asztmás
megbetegedésekre is gondolunk.

A kisebb vidéki kórházak is bekapcsolódtak a rezidensképzésbe

Több mint hatezer hely várja
a frissen végzett orvosokat
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Országszerte több mint hatezer rezidensi helyet és több mint
négyszáz rezidensi állást hirdetett meg idén a szaktárca, a je-
lenlegi járványhelyzetre való tekintettel növelték az elfoglal-
ható helyek számát az aneszteziológia-intenzív terápia,
fertőző-, tüdőgyógyászat, családorvoslás szakterületeken,
ugyanakkor gyorsított eljárással lehetőséget biztosítanak a
sikeresen vizsgázóknak, hogy az előző éveknél rövidebb időn
belül munkába állhassanak rezidensként. Vasárnap az ország
több egyetemi központjában megszervezett rezidensvizsgán
mintegy 12 ezren vettek részt, így remélhetőleg sikerül bőví-
teni a személyzetet, elsősorban azokon az osztályokon, ahol
arra jelenleg égető szükség van. 



Lassan másfél évtizede annak, hogy né-
hány kétségbeesett szülő létrehozta a Maros
Megyei Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok
Egyesületét (ASCOTID). Olyan szülők,
akiknek az élete egyik napról a másikra gyö-
keresen megváltozott, amikor gyerekeiket 1-
es típusú diabétesszel diagnosztizálták. Azóta
az egyesület egy nagy családdá kovácsolódott
össze. Rodica Molnar, az egyesület elnöke és
lelke azért harcol, hogy az egészségügyi
rendszer hiányosságai ellenére a diabétesszel
élő gyerekek, fiatalok jogai minél kevésbé
csorbuljanak. De ami talán a legfontosabb,
az az, hogy azok a szülők, akik nap mint nap
ugyanazokkal a gondokkal, félelmekkel
szembesülnek, sorstársakként tartják egymás-
ban a lelket, és bátorítják azokat, akik nemrég
csöppentek bele az új, a családok addigi min-
dennapjait teljesen felforgató élethelyzetbe,
és fogalmuk sincs, hogyan kezeljék azt. Pél-
daértékű, ahogyan igazi támaszcsoportként

tudnak működni, ha valamelyikük biztató
szóra, jó tanácsra vagy akár sürgősen egész-
ségügyi fogyóanyagra szorul, a közösségi ol-
dalon létrehozott csoportban pillanatok alatt
többen ajánlják fel a segítségüket.

Rodica Molnar lapunknak elmondta, az
utóbbi hónapokban számtalanszor hangzott
el az, hogy a cukorbetegekre különösen ve-
szélyes a koronavírus-fertőzés, és ez nagy
nyomást gyakorolt a szülőkre. A cukorbeteg
gyerekek hozzá vannak szokva a rengeteg
szabályhoz, megszorításhoz, amelyeket tisz-
teletben kell tartaniuk a saját egészségük ér-
dekében, ezért nem jelentett különösebb
erőfeszítést számukra a fokozott óvatosság.
Az egyesület elnöke szerint inkább a szülők
élnek rettegésben a járványhelyzet miatt, attól
tartanak, nehogy hazavigyék a munkahelyük-
ről a fertőzést, és átadják cukorbeteg gyere-
küknek. 
Kihirdette az államelnök a diabétesztörvényt

A szombati online tanácskozáson dr.
Diana Păun, az elnöki hivatal tanácsadója
arra hívta fel a figyelmet, hogy sajnos az
utóbbi években egyre növekvő tendenciát
mutat a cukorbetegségben szenvedők száma,
mi több, a gyerekek körében is több a diag-
nosztizáltak száma, emiatt a megelőzésnek
óriási szerepe van.

Dr. Florin Buicu parlamenti képviselő is-
mertette a nemrég elfogadott és a napokban
az államelnök által ki is hirdetett törvényt,

amelyet régóta szorgalmaznak a cukorbete-
geket képviselő civil szervezetek, és amely a
diabétesz időbeni felismerését és kiszűrését
célozza. A törvény értelmében a szakminisz-
tériumnak a cukorbetegség megelőzése érde-
kében egy országos stratégiát kell
kidolgoznia, amely három alappillérre kell tá-
maszkodjon. Az első a lakosság tájékoztatása
az egészséges életmódról és táplálkozásról, a
második screening-programok bevezetése,
hogy időben ki lehessen szűrni a betegséget,
és a harmadik a megelőzésre vagy a betegség
késleltetésére irányuló programok. A képvi-
selő szerint Romániában mintegy 850 ezer
cukorbeteget tartanak nyilván, viszont a valós
számuk jóval nagyobb. Dr. Gabriela Roman,
a Romániai Cukorbetegek Szövetségének az
elnöke nagy előrelépésnek nevezte a szóban
forgó törvényt, ugyanakkor elismerően szólt
a diabetológus szakorvosokról, akik ebben a
nehéz járványügyi időszakban is, akár az on-
line térben, akár telefonon, de folyamatosan
a páciensek rendelkezésére állnak. Kitért arra

is, hogy a központi régióban viszonylag jól
működik a program, amely révén szenzorokat
biztosít a szaktárca a cukorbeteg gyerekek-
nek. 

Dr. Mihaela Dalea diabetológus szakor-
vos, akit kilencéves korában diagnosztizáltak
1-es típusú cukorbetegséggel, egy igen érde-
kes kezdeményezésről számolt be. Buziásfür-
dőn működik egy központ, ahol cukorbeteg
gyerekekkel és fiatalokkal foglalkoznak, egy
időre beutalják azokat, akik erre
igényt tartanak, és ezalatt felké-
szítik őket a kórral való együtté-
lésre. A központban van
sportterem, uszoda, ezáltal is
próbálják mozgásra ösztönözni
a pácienseket. A fiatal orvosnő
elárulta, augusztusban ő maga is
átesett a koronavírus-fertőzésen,
a vércukorszintje valamelyest
megnőtt, ellenben otthon lába-
dozott,  egyhe lefolyása volt az
ő betegségének. 

Vass Hajnal, a marosvásárhe-
lyi SMURD rohammentő szol-
gálat főasszisztense arra biztatta
a pácienseket, hogy a járvány-
helyzet okozta félelem ellenére
bizalommal forduljanak segítsé-
gért, ha egészségi problémájuk
van. Ebben az időszakban sokan
félnek kórházba menni, mivel

attól tartanak, hogy ott fognak
megfertőződni, és emiatt a sür-
gősségi szolgálatnál sokszor azt
látják, hogy a betegek akkor kér-
nek segítséget, amikor már túl
késő. Mint mondta, a tavasszal
tapasztalt nehéz helyzet után,
amikor ránk zúdult ez az isme-
retlen „ellenség”, a nyáron egy
kissé fellélegezhettek, most
azonban ismét romlott a helyzet,
viszont nagyon sokat segít a po-
zitív hozzáállás. Ez azonban
nem azt jelenti, hogy tagadjuk a
vírus létét, hanem azt, hogy
megpróbálunk mindent, ami raj-
tunk múlik, megtenni annak ér-
dekében, hogy védjük magunkat
és környezetünket. 
Bármilyen tünet esetén
konzultálni kell a diabetológussal

Dr. Mihaela Vlaiculescu, dr.
Grama Alina diabetológus, a
Maros Megyei Sürgősségi Kór-
ház gyermekgyógyászati részle-
gének szakorvosa, valamint dr.
Irina Muntean diabetológus
szakorvos  igyekeztek megnyug-
tatni a szülőket, mondván, hogy
a cukorbeteg gyerek, illetve fia-
tal pácienseik, akik megfertő-
ződtek a koronavírussal, szinte
mindannyian enyhe lefolyásról
számoltak be. A szakorvosok rá-
mutattak: a fertőzés általában
maga után vonja a vércukorszint
emelkedését, és azt javasolták a
szülőknek, figyeljenek oda arra,
hogy az legyen megfelelő szin-
ten tartva. Ugyanakkor fontos,
hogy bármiféle tünet esetén forduljanak a di-
abetológushoz, és csak azután kezdjék el a
kezelést, miután a szakorvossal erről konzul-
táltak. Dr. Grama Alina arra is kitért, hogy a
jelenlegi helyzetben sokan hajlamosak
emelni a napi D-vitamin-adagot,  a cukorbe-
teg gyerekek esetében viszont fontos, hogy
erről kikérjék a szakorvos véleményét, hogy
az életkort, a testsúlyt, illetve egyéb tényező-
ket figyelembe véve, személyre szabottan le-
hessen meghatározni  az ideális adagot. 
Két cukorbeteg gyerek a családban

Megható pillanata volt az eseménynek egy
kétgyerekes édesanya, Adriana Pop bejelent-
kezése, aki egy hat és fél éves, valamint egy
kilencéves cukorbeteg kislányt nevel. Mint
mondta, mindkét gyereknél három és fél éves
korukban állították fel a diagnózist, alig tér-
tek magukhoz a sokk után, hogy cukorbeteg
a nagyobbik lányuk, máris következett az
újabb diagnózis, ezúttal a kisebbiknek. Az
édesanya hangsúlyozta, bár nagyon nehéz,
fontos, hogy a szülők megtanulják elfogadni
ezt az új helyzetet, és a gyerekek előtt erős-
nek mutatkozzanak. Hozzátette, óriási segít-
séget jelentenek a szülőknek a technika
vívmányai, az, hogy a szenzoros készülékek-
nek köszönhetően folyamatosan követni tud-
ják a gyerekek vércukorszintjének alakulását,
és szükség esetén azonnal közbe tudnak
lépni. Ugyanakkor az is hatalmas előrelépés,
hogy ezáltal a gyerekek megkímélhetők a
napi több tűszúrástól. Az édesanya arról is be-
szélt, hogy márciusban, amikor bezártak az

iskolák, vidékre vonultak vissza, ellenben
szeptemberben, bár tartottak a fertőzéstől,
úgy döntöttek, iskolába küldik a lányokat,
mert azt akarták, hogy találkozzanak a társa-
ikkal, a tanítónőkkel. Az online esemény ke-
retében bejátszták azokat a fotókat,
amelyeket a „kis hősök”, a cukorbeteg gye-
rekek küldtek be, amint kékbe öltözve mérik
a vércukorszintjüket, adják maguknak az in-
zulint, mégis látszik rajtuk, hogy mindezek
ellenére jókedvűek, és önfeledten tudják él-
vezni a gyerekkorukat. 
Egy kis figyelmesség
az élvonalban dolgozóknak 

A jelenlegi járványhelyzetben óriási nyo-
más nehezedik az egészségügyi ellátórend-
szerre, ezért az egyesület a cukorbetegség
világnapján egy kis figyelmességgel szeretett
volna köszönetet mondani azoknak, akik az
élvonalban állnak ebben a harcban. A Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal, valamint
egy cukrászda támogatásával süteménnyel és
virágcsokorral kedveskedtek azoknak az
egészségügyi dolgozóknak, akik koronaví-
russal fertőzött betegeket látnak el. Az egye-
sület önkéntesei szombaton a két
marosvásárhelyi fertőzőklinika, a roham-
mentő szolgálat, valamint az orvosi egyetem
udvarán lévő sportcsarnokban kialakított hát-
térkórház dolgozóit lepték meg egy kis aján-
dékkal. Ugyanakkor november 14-én este a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal épü-
letét kék színnel világították meg a diabétesz
világnapja alkalmából. 

Fotó Ascotid

Menyhárt Borbála
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Online tanácskozás a diabétesz világnapja alkalmából
A cukorbetegség és a koronavírus

A cukorbetegség és a koronavírus – ez volt a témája a november 14-én, a di-
abétesz világnapján a Maros Megyei Cukorbeteg Gyerekek és Fiatalok Egye-
sülete (ASCOTID) által szervezett online konferenciának, amelyen többek
között szakorvosok, egészségügyi szakpolitikus, cukorbetegek, valamint di-
abétesszel diagnosztizált gyerekek szülei járták körbe a téma különböző ve-
tületeit. Bár az érintett szülőkre az átlagosnál is súlyosabb teher nehezedik
ebben az időszakban, hiszen féltik gyerekeiket egy esetleges fertőzéstől –
lévén, hogy a cukorbetegséget kockázati tényezőként tartják számon a ko-
ronavírus-fertőzés esetében –, a szakorvosok az eddigi tapasztalatokra ala-
pozva elmondták: a cukorbeteg gyerekek is viszonylag könnyen átesnek a
fertőzésen, oda kell figyelni azonban a vércukorszint megfelelő szinten tar-
tására, illetve arra, hogy gyógyszeres kezelést csakis a diabetológus szakor-
vossal való egyeztetés után alkalmazzanak. 



Hallatszik a panasz a médiában és úton-út-
félen. Panaszkodnak a szülők, panaszkodnak
a tanárok, mert nem könnyű a helyzetük az
adott körülmények között. A koronavírus
miatt hozott intézkedések alapján a más tan-
tárgyakat egy időre online óratartásban adják
le, ami nagy kihívást jelent szülőnek, diáknak
tanárnak egyaránt, de valahogy megoldják.
Ami a testnevelést illeti, itt nehezebb a hely-
zet, nehezebb volt már akkor is, amikor a sza-
badban még lehetett tanítani, s a tanárok
próbáltak helytállni, a labdás képességfejlesz-
tést kiküszöbölve. A mozgásanyag, amit a
program előír, s ami nélkülözhetetlen a gye-
rekek egészséges fejlődéséhez, labda nélkül
szinte a felére redukálódott. Mi maradhatott
tehát az óra anyagában? Az általános testfej-
lesztő gimnasztika, az atlétika futó-ugró is-
kolájának gyakorlatai és az alapképességek
fejlesztése.  Mindez labda nélkül (ami szer-
ves része kellene legyen az órának) unalmas
tanárnak, diáknak egyaránt. De megcsinálták
így is, igyekeztek, ahogy tudtak, hogy meg-
maradjon a mozgás. A következő szigorítás,
az iskolák bezárása után azonban jöttek és
jönnek a panaszok, mert most már teljesen el-

lehetetlenítették az óratartást. Mit tehet a
tanár? Kamera segítségével tartja az órát.  A
gyerekek otthon szintén kamerák előtt várják
a kezdést, s folyik minden az otthoni körül-
mények között. A jelenlét is ellenőrizhető, s
ha  nincsenek is direkt kontaktusban, valami-
lyen szinten a tanárnak rálátása van a gyere-
kek reakcióira, a gyakorlatok végrehajtására,
sőt ki is tudja javítani a helytelen mozdulato-
kat.  Elméleti anyagokat is küldhet, bemutató
filmeket is közvetíthet, de ez a normális idők-
ben csak egy félév utolsó óráiban volt meg-
engedve, tehát míg a világ nem lehet ezekre
sem támaszkodni. Amit mégis alkalmazni
lehet, az a fitnesziparban elterjedt aerobikus
torna, amelyet kellemes zenére egy órán ke-
resztül lehet csinálni, és jól megdolgozza,
harmonikusan fejleszti a szervezetet. Ehhez
és más gyakorlatokhoz is fel lehet az otthoni
bútorzatot és különböző tárgyakat használni:
székeket, asztalt, ágyat, támaszkodásra alkal-
mas karfát stb. Lehet kézi szereket is hasz-
nálni, mint a babzsák, kicsi súlyzók,
ugrókötél, törülköző, extenzorok, kis lab-
dák… stb. De még így is baj van, s elégedet-
lenkednek a szülők, megadódik nekik az a
lehetőség, hogy végig inspektálják, majd egy-
más között véleményezzék az órát. Nem

csoda hát, hogy ebben a történelmet író bor-
zasztó helyzetben mindenki valamin agyal,
próbálja csinálni a dolgát úgy, ahogy lehet, s
mindent elkövet, hogy felkeltse a diákok fi-
gyelmét, motiválja valahogy őket  a  gyakor-
lásra. Megmosolyogtató az egyik anyaországi
tanár gyakorlatanyaga is, mely aztán annyira
népszerű lett, hogy több ezer megosztást
nyert a Facebookon. Ezen az úszás gyakorla-
tait mutatja be és magyarázza teljes felszere-
lésben, úszónadrágban és
búvárszemüvegben. Világos, hogy ezzel a hu-
moros beállítással az órák ellehetetlenítésére
akarta felhívni a figyelmet, mintegy kifigu-
rázva az adott körülményeket, s ez viccnek
meg is teszi, de egy óra anyaga nem korláto-
zódhat ennyire és csak erre.  Ráadásul, hogy
a humornál maradjunk, nincs is mindenkinek
vasalódeszkája.  De ha a bemutatott gyakor-
latokat elemezzük, azok nem kifogásolhatók,
mert  a has, hát, kar, láb izomzatát fejlesztik
egyszerre. Tehát alapjában véve nem rosszak,
ám annyi erővel csinálhatott volna egyebet,
még a humor égisze alatt is. Hogy mi lett
ebből a vasalódeszkás tanárból? Felkapta a
média, s szenzációt csinált belőle. Szidják a
kormányt amiatt, hogy felettesei eltanácsol-
ták a tanügyből, s sokan kiálltak mellette, sőt
egyenesen zseniálisnak tekintik a deszkás
mutatványát. Tény, hogy nehéz időket élünk.
A gyerekek mozgásigénye a megszokott tan-
rend szerint a jobb időkben sem volt kielé-
gítve, mert amint az Intő szülőknek,
nevelőknek című könyvemben felmértem az
átlag mozgásmérlegüket, a tanulóifjúság a
napi 24 órából 12-t ül,  8-at fekszik (ha alszik

ennyit egyáltalán), és ha beleszámítjuk az is-
kolába menést gyalog, valamint az udvaron
töltött szüneteket, és még otthon a tv  vagy
valamilyen elektromos kütyü előtt is eltölt a
gyermek minimum két órát, a mozgásra csak
kettő marad. Már akkor nem volt rendben a
dolog, már akkor fejlődési tartásos problé-
mák mutatkoztak a gyerekek 60%-ánál. Hát
akkor most mit szóljunk…? 

Kedves szülők! Lássuk be, hogy nem
könnyű manapság testnevelőnek lenni, s ál-
landó jelleggel megfelelni, a változó körül-
ményekhez alkalmazkodva. Van olyan nap is,
hogy az online órák az egész napot lefoglal-
ják, de az is akadály, hogy a szerény körül-
mények között élőknek nincs táblagépük,
okostelefonjuk, amivel kapcsolatot teremt-
hetnek a tanárokkal. S velük akkor mi lesz?
Számtalan kérdőjel jelenik meg mindenkiben
naponta, hogy meddig tartható ez az állapot.
Hogyan lehet iskolát fenntartani így, elszige-
telten? Mi lesz a közösségi szellemmel, a tár-
sas kapcsolatokkal, a fejlesztő játékokkal, a
testnevelés célkitűzéseivel? 

Hogy merre fordul a világ, nem tudhatjuk,
de ami most van, abban kell helytállni leg-
jobb tudásunk szerint, s olyan gyakorlatokat,
módszereket kitalálni, melyek segítik áthi-
dalni ezt a nehéz periódust. A zenés torna is
megoldás lehet egyebek mellett, akár kézi
szerekkel is, mert sokoldalúan fejleszti a gye-
reket, s amellett, hogy nem igényel nagy he-
lyet, csak nyitott ablakot, mindenkinek jól
jön, még az otthon lévő szülőnek is  kapasz-
kodót adhat az elgémberedésben, ha együtt
csinálja gyerekével. 

Sós karamell öntet-szósz
50 dkg cukrot lassú tűzön megolvasztunk.

Nem kavargatjuk, mert összecsomósodik, in-
kább rázogassuk közben az edényt. Amikor a
cukor teljesen megolvad és karamelizálódik

(kell vigyázni, mert
egyetlen másodperc is
elég ahhoz, hogy elég-
jen, és akkor keser-
nyés lesz az íze),
félrevesszük és 3 dl
zsíros tejszínt adunk
hozzá. Visszatesszük a
tűzre, amíg a cukor
selymesen fel nem
olvad a tejszínben.
Körülbelül 25 percig
folytonos kevergetés
mellett sűrítjük. Hoz-
záadunk 25 dkg jó mi-
nőségű vajat és 1
kávéskanál sót. A vaj-
jal még körülbelül 25

percig főzzük. Érezni lehet rajta, amikor
megfelelő az állaga. Ekkor üvegekbe tesszük.
Akkor zárjuk le, amikor már jól kihűlt. Tor-
tába, palacsintába, tejberizshez, fagylalthoz,
brownie-hoz használhatjuk.
Sütőtöktorta

A tésztához szükséges 15 dkg vaj, 10 dkg
cukor, 1 tojás, 25 dkg liszt, pici só és egy csi-

pet sütőpor. A hozzáva-
lókat összegyúrjuk, és a
tésztát hűtőben kb. fél
órát pihentetjük. Egy
kapcsos tortaformát ki-
vajazunk, az alját és az
oldalát kibéleljük a
masszával, és 10 perc
alatt 180 fokon elősüt-
jük. 

A töltelékhez: 50 dkg
készre főzött sütőtök, 2
dl tejszín, 15 dkg mas-
carpone, 15 dkg porcu-
kor, 2 tasak vaníliás
cukor, fahéj, reszelt

gyömbér, ízlés sze-
rint darált szegfűszeg
és 2 tojás. 

A hozzávalókat
botmixerrel kidol-
gozzuk, ráöntjük az
elősütött tésztára,
majd 170 fokon kb.
40 perc alatt készre
sütjük. A tetejére,
amikor még langyos,
darált diót szórha-
tunk. 
Lesütött hús, 
flekken

Öt kg disznócom-
bot vagy nyakas ka-
rajt ujjnyi vastagra
szeletelünk, sóval,
darált borssal jól be-
fűszerezzük, majd egy éjszakára a hűtőbe
tesszük. Másnap sütjük le. Két kg zsírt 2 l
olajjal felolvasztunk, és  lefedve kb. másfél
órát, aztán lassú tűzön addig sütjük, amíg
meg nem puhul, addig, amíg gyöngyözni
nem kezd a zsír és szép pirosra nem sül. Vi-
gyázni kell, hogy ne pi-
ruljon túl, mert akkor
nem lesz szaftos, kiszá-
rad.
Citromos csirke,
laskával

Egy kis fej hagymát
apróra vágunk, és kevés
olajon 2 cikk zúzott fok-
hagymával, pár kis
kocka friss paprikával,
50 dkg csirkemellel
(kockára vágva) átforga-
tunk, folytonosan kever-
getve, amíg a hús
fehéredni nem kezd.
Sózzuk, borsozzuk, egy
nagy citrom héját belere-

szeljük, és annyi vízzel töltjük fel, hogy
éppen ellepje. Amikor a hús puha, 2 dl főző-
tejszínnel besűrítjük. Kevés reszelt gyömbért,
vagdalt citromfüvet és fél citrom levét a leg-
végén adunk hozzá. Laskával tálaljuk. 

Jó étvágyat kívánok! 

Forrás: Kalauzoló – Online oktatás

Forrás: sportsarok.hu
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Rózsa Enikő

Bogdán Emese

Hűvös őszi napokra

Baj van a testneveléssel



Nietzsche egyre érzékenyülő és ingatag el-
mével gyakran éles gondolatokat fogalmazott
meg. Egy ideig jó barátságban volt Richard
Wagner zeneszerzővel. Wagner muzsikája
mély nyomot hagyott a filozófusban: tisz-
telte, és felnézett rá. Épp ezért érintette fájóan
Nietzschét, amikor Wagner úgymond megfe-
ledkezett a barátságról. „Talán az sem vélet-

len, hogy a zeneszerző halála napján (1883.
május 22.) fejezte be a Zarathustrát, amely-
nek fő gondolata nem más, mint hogy „Isten
halott” – nem léteznek többé a hagyományos
értékek, semmi sem érvényes többé –, hiszen
Wagner sem létezik immár. Mindenesetre el-
gondolkodtató a magánéleti csalódás kozmi-
kus felnagyítása, amely esetleg paranoid
tünetnek is értelmezhető” – írja Magyar
László András orvostörténész.

Különösen érzékeny és fogékony volt Ni-
etzsche a zene iránt. Már gyerekkorában zon-
gorázott és komponált. Senkitől sem tanulta
a zeneszerzői mesterséget, ő maga a saját el-
képzelései, érzései alapján alkotta meg saját
zenéjét. Tökéletesen beleillett ezzel a viszo-
nyulásával a romantika szabadelvű világába.

Mint olvastunk már róla, egy ideig szoros
barátságot ápolt Wagnerrel. Wagner nézetei
bizonyára hatással lehettek Nietzsche zenei

nézeteire is. A zenéről úgy be-
szél, mint sajátos nyelvről: a
szó a gondolatok nyelve, a
zene pedig az érzéseké. Egyik
sem tudja helyettesíteni a má-
sikat. A zene és a költészet kö-
zött egyfajta rokonságot fedez
fel: a rendezett mozgást. Mégis
mindkettőre szükségünk van,
mert még a költészet sem pó-
tolhatja a zenét.

Nietzsche nemcsak beszélt a
zenéről, hanem gyakorló ze-
nész és zeneszerző is volt.
Zongoráján gyakran elmélke-
dett, és megszólaltatta szavak-
kal kifejezhetetlen
lelkiállapotát. A zene a filozó-
fus életének a része volt. Is-
merve érzékeny lelki alkatát,
valószínű, hogy öntudatlanul
terápiás céllal „használta” a
zongorát. Szüksége volt, hogy
kifejezze magát: ahol véget
értek a szavak, ott kezdődött a
muzsika.

1874-ben megírta zongorára A barátság
himnusza című művét, amit 1878-ban Az
ének himnuszaként adtak ki. A hét tételből
álló mű filozofikus hangulatú, és különös
módon mindenik tétel lassú, elmélkedésre ad
időt.

Külön érdekesség, hogy Nietzsche dalokat
is komponált, többek között három Petőfi-
verset is megzenésített. Talán önmaga kifeje-
zését fedezte fel a már „holt költő” versében:

„Szeretném itthagyni a fényes világot,
Amelyen oly sok sötét foltot látok.
Szeretnék rengetegbe menni,
Ahol nem lenne senki, senki!
Ott hallgatnám a lombok suttogását,
Ott hallgatnám a patakok zúgását
És a madárnak énekét,
S nézném a felhők vándorseregét,
Nézném a nap jöttét s lementét...
Míg végre magam is lemennék.”

A másik két Petőfi-vers – a Te vagy, te
vagy, barna kislány, illetve a Te voltál egyet-
len virágom – is lehangoló, a halálról szól-
nak.

Nietzsche jól tudta, hogy zenéje sajátos.
Néha eljátszadozott más zeneszerzők gondo-
lataival, és továbbgondolta azokat rendkívüli
módon. Nem törekedett betartani semmilyen
zenei formát, számára az érzés kifejezése je-
lentette a lényeget. A zenében kapcsolatte-
remtést is látott. Több négykezes
zongoradarabot is írt azért, hogy lehetőséget
teremtsen az együtt muzsikálásra.

Egy alkalommal átadta Hans von Bülow-
nak a Manfred-meditáció című zongoramű-
vét véleményezés céljából. Bár ne tette volna,
mert Liszt Ferenc veje olyat írt a műről, hogy
egy ideig Nietzsche inkább elmélkedett, mint
hogy a zongorához közelített volna. Bülow
mindenféle kerülő
szavak nélkül meg-
írta, hogy ez a zene a
„legkellemetlenebb
és legzeneellene-
sebb”, amit valaha
hallott. Szerencsére
a ledorongolt szer-
zőnek volt annyi
önkritikája, hogy
tisztelettel tudomá-
sul vegye a bírálatot!

A zene létszük-
séglet a filozófus
szerint. Egy különö-
sen szép hasonlattal
fejezi ki, hogyan vi-
szonyulnak sokan a
muzsikához, miköz-

ben észre sem veszik az életükben betöltött
szerepét. „Úgy szeretjük a zenét, mint a hold-
világot. Hiszen egyik sem akarja a napot ki-
szorítani, csak az éjszakáinkat akarja
mindegyik tőle telhetőleg megvilágítani. De
ugye, bár tréfálni és nevetni lehet azért raj-
tuk? Legalább egy kissé? Csak éppen hébe-
hóba?” Magyaráznunk sem kell, hogy e
megállapítás a jelenkorban is megállná a he-
lyét. Megvolt a véleménye a harsány, zajos
zenéről is: „Ez a mai zene, erős tüdejével és
gyönge idegeivel, legelőször mindig maga-
magától ijed meg”. Talán nem érvényes ez a
gondolat is a jelenben?

1889-ben aggasztó dolgot művelt: ismerő-
seinek különleges leveleket kezdett küldeni,
melyek teljesen érthetetlenek voltak. Elme-
betegség kerítette hatalmába a nagy gondol-
kodót. Hamarosan felügyeletre szorult.
Kezdetben édesanyja ápolta, majd az anyja
halála után nővére lett a gondozója.

Amikor látogatói érkeztek, senki sem látta
rajta, hogy elmebeteg, csupán annyit vettek
észre, hogy a tudós bölcsen hallgat.

1890-ben, mindössze 56 évesen szoborrá
merevedett a néma arc, a nagy elme nem
küszködött többé nagy gondolatokkal. Ne-
künk hagyta a zenét és a figyelmeztetést,
hogy „zene nélkül tévedés lenne az élet”.
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Szilágyi Mihály

Nietzsche a zongoránál – Hogy tévedés ne essék… (Zene nélkül tévedés
lenne az élet)

Himnusz a barátságról – Előjáték

Filozófus a zene bűvöletében (2.)

Arthur Schopenhauer
német metafizikus 

egyik intelmét idézzük 
a rejtvény fősoraiban.
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November 12-i rejtvényünk megfejtése: Aki ellenségével szövetkezik, saját testébe mártja a kést.



2020. november 19., csütörtök ___________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9
A spanyolok 6-0-ra kiütötték 

a németeket
A spanyol válogatott nagy meg-

lepetésre kiütéses, 6-0-s győzelmet
aratott Sevillában a vendég német
együttes felett a labdarúgó Nemze-
tek Ligája A divíziójának 4. cso-
portja zárófordulójában. 

A nap rangadója nyomasztóan
egyoldalú meccset hozott. A 
házigazda spanyolok a találkozó
elejétől a végéig könnyedén kerül-
tek helyzetbe, míg a Sane, Werner,
Gnabry német támadótrió a labdá-
val is ritkán találkozott, a hazai ka-
pura pedig semmilyen veszélyt nem
jelentett. A találkozóról mindent el-
mond, hogy a vendégeknek nem
volt kaput eltaláló lövésük, és kísér-
letük is csak kettő.

Az ilyen komoly vereségbe leg-
utóbb 1931-ben belefutott National-
elf legjobbja még a hat kapott gól
ellenére is talán a több ziccert is há-
rító Manuel Neuer volt, aki 96. al-
kalommal védte a német nemzeti
csapat kapuját, amivel országos re-
korder lett a hálóőrök között, a le-
gendás Sepp Maiert megelőzve.

Ezzel a spanyolok megnyerték a
4. csoportot, és bejutottak az NL
jövő őszi négyes döntőjébe, csak-
úgy mint a 3. csoport első helyét
már korábban bebiztosító francia
válogatott. Utóbbi együttes kedden
a Svédország elleni 4-2-es sikerrel
zárta a sorozatot.

Tóth Lászlónak nem sikerült szépen zárnia 
az idényt

Nem jött össze a szép szezonzá-
rás Tóth Lászlónak, a Bhaitech Ra-
cing magyar versenyzőjének a
Formula Renault Eurocup jubile-
umi, 50. idényében. Az utolsó for-
dulóban, a franciaországi Paul
Ricard versenypályán elsősorban a
versenyautójának teljesítménye és
nem megfelelő működése miatt le-
maradt a pontszerzés esélyéről.

A 20 éves pilóta az egész hétvé-
gén küzdött az autójával, amely-
nek hátulja meglehetősen instabil
volt, azonban a csapat ezt a prob-
lémát nem tudta orvosolni, így
Tóthnak jelentős volt a hátránya a
mezőny többi tagjával szemben.
Mindez az időmérő edzéseken és a
futamokon is jól látszott.

Tóth László a monzai idénynyi-
tón, valamint Spa-Francorchamps-
ban és Barcelonában zárt
pontszerzőként az idény során, és
a 10 versenyhétvége 20 futama
közül csupán egyet nem tudott be-
fejezni, igaz, Imolában sebesség-
váltójának problémái miatt rajtolni
sem tudott.  

Tóth László nehéz, de legalábbi
felemás szezonon van túl, amelyet

– mint a világ összes sportesemé-
nyét – jelentősen befolyásolt és
megnehezített a koronavírus-jár-
vány. 

Az idény a tervezett időpontnál
később indulhatott el, és a verseny-
naptárban is több módosítást kel-
lett végrehajtani, kiesett többek
között a magyarországi hétvége,
de – Forma-1-es betétfutamként –
Monte-Carlóba, valamint Abu-
Dzabiba sem jutottak el a feltö-
rekvő fiatal versenyzők.

Tóth Lászlónak jól sikerült a
bemutatkozás, a monzai idény-
nyitó második futamát a pont-

szerző 7. helyen zárta, ezt köve-
tően azonban vagy műszaki gon-
dok hátráltatták, vagy az autója
nem volt igazán versenyképes. A
gondok ellenére Barcelonában
összejött egy újabb pontszerző he-
lyezés, a belgiumi Spa-Francor-
champs legendás aszfaltcsíkján
pedig a magyar versenyzőnek si-
került kiváló versenyt futnia: a 17.
helyről rajtolva ért célba a 8. po-
zícióban. Mindezeken túl három
futamon végzett a tizenegyedik
helyen, így ezeken a versenyeken
csupán egy pozícióval maradt le a
pontszerzésről.

Megjelent az Erdőszentgyörgy 
labdarúgásáról szóló könyv

Sport és művelődés (Sport şi
cultură) címmel könyv jelent meg
Erdőszentgyörgy sportéletéről és
művelődéséről. A kötet 65 év
(1952–2017)  jelentősebb sport- és
művelődési eseményeit örökíti
meg az utókor számára. A futballal
kapcsolatos anyagot a 81  éves
egykori helyi játékos, majd edző,
Gheorghe Pop, az erdőszentgyör-
gyi labdarúgás kiváló képviselője
gyűjtötte csokorba, míg a művelő-
déssel kapcsolatos információkat a
helyi líceum magyar-francia sza-
kos tanára, az erdőszentgyörgyi
színjátszó kör vezetője, Kovrig
Magdolna összegezte, és a könyv
kétnyelvűsítése is az ő nevéhez fű-
ződik.

A számos korabeli fotóval szí-
nesített kiadvány sportrészének
megírásához éveken át dokumen-
tálódott Gheorghe Pop, aki a mun-
káját segítők között említette
Gheorghe-Dinu Socotart, Mihaela
Dant, Cristinel Simedrut, Ilyés
Miklóst, Ilyés Lorándot és Silviu
Rusut. „Az erdőszentgyörgyi ön-
kormányzat is mellettem állt, min-
denben támogatott a könyv
megírásával kapcsolatosan, amiért
hálás vagyok. Emellett az erdő-
szentgyörgyi Kis-Küküllő Sport-

egyesület elnöke, Keresztes Mi-
hály és a szakosztály versenyszer-
vezője, Szász Levente is
segítségemre volt” – mondta el a
minap Gheorghe Pop, az erdő-
szentgyörgyi futball sikeredzője.

A könyvben a szerző – aki a
helyi Küküllő és Akarat edzője
volt – kitér minden sikeres idő-
szakra, hangsúlyt fektet az 1978–
1979-es bajnoki évad végén a
megyei osztályba fel-
kerülő Küküllő együt-
tesére, majd az
1981–1987 közötti
időszak ifjúsági Aka-
rat csapatára, és ezzel
összefüggésben az
1990–1993 közötti
időszakra is. 

„Mindenképpen
Gheorghe (Ghiță)
Popnak köszönhetően
beszélhetünk a helyi
labdarúgás korabeli
sikereiről, hiszen ő
volt az a játékos,
aztán edző, aki jó
eredményeket ért el
az alakulattal, ugyan-
akkor többnyire helyi
futballistákra támasz-
kodott” – jegyezte
meg a helyi Akarat
1981–1987 közötti
időszakának egykori

kiváló játékosa, Ilyés Miklós,  a
könyv egyik adatszolgáltatója.

Gheorghe Pop elmondta, a lehe-
tőségeknek megfelelően a közeljö-
vőben ünnepélyesen, egy helyi
futballtalálkozón mutatnák be a
könyvet, amelyet ugyanott meg is
lehetne vásárolni. Közölte: a bevé-
tel egy részét a helyi fiatal tehetsé-
ges labdarúgók támogatására
kívánják fordítani. 

Halálának évfordulóján puskás Ferencre 
emlékezett az Aranycsapat Testület

Megemlékezett Puskás Ferencről az Aranycsapat
Testület az olimpiai arany- és világbajnoki ezüstérmes
labdarúgó halálának 14. évfordulóján.

A testület elnöke, Lomnici Zoltán közleményében
hangsúlyozta: Puskás Ferenc a sporttörténelem egyik

legnagyobb alakja, akinek sikereit az egész világ el-
ismerte, és azok megbecsülést szereztek a magyar-
ságnak. „Az Aranycsapat tagjaként olyan győzelmek
részese volt, amelyeket azóta sem sikerült felülmúlni.
Része volt abban, hogy a labdarúgás hazánk egyik
legnépszerűbb sportága lett – fogalmazott Lomnici
Zoltán. – Amikor több mint fél évtizeddel ezelőtt Bu-
zánszky Jenő, az Aranycsapat utolsó élő tagjaként egy
rendezvényen felkért az Aranycsapat emlékének ápo-
lására, még nem tudhatta, hogy néhány hónap múlva
követni fogja Puskás Ferencet, és egymás mellett lel-
nek örök nyugalomra a Szent István-bazilika altemp-
lomában.“

„Noha évtizedek teltek el az Aranycsapat fényes
győzelmei óta, a sportszerető emberek évről évre
megemlékeznek Puskás Ferencről és a válogatott
többi tagjáról. Az Aranycsapat Testület mindent meg-
tesz azért, hogy a győzelmek emléke eleven marad-
jon“ – áll a közleményben.

Románia ismét az U21-es Eb-n
Románia kijutott a jövő évi U21-

es labdarúgó-Európa-bajnokságra.
Az utánpótlás-válogatott egymás

után másodszor szerezte meg a
részvételi jogot, miután kedden
hazai pályán 1-1-re játszott a dán
válogatottal. A döntetlennel Romá-
nia megszerezte a selejtezős csopor-
tok öt legjobb második helyének az
egyikét.

A gól nélküli első félidő után a
kvalifikáció veszélybe került az 50.
percben, amikor Nikolai Laursen
büntetőből szerzett góljával veze-
tést szereztek a dánok – a román
sportsajtó szerint Vadacikoria grúz
játékvezető igazságtalanul ítélt 11-

est. A Romániát megmentő találat a
72. percben született, Valentin Cos-
tache mintegy 6 méterről lőtt a dán
kapuba, és beállította az 1-1-es vég-
eredményt.

Az U21-es válogatottak Európa-
bajnokságának döntő tornáját Ma-
gyarországon és Szlovéniában
rendezik jövőre.

2019-ben az Olaszországban és
San Marinóban tartott Eb-n a román
ifjúsági válogatott történelmet írt
azzal, hogy elődöntőig jutott, és
ezzel az olimpiai részvételi jogot is
megszerezte. A négy között Német-
ország búcsúztatta az együttest.
(F.A.)

A csoport végeredménye
1, Dánia                  10      8       2       0        21-9        26
2. Románia             10      6       2       2        22-7        20
3. Ukrajna               10      5       1       4        17-11      16
4. Finnország          10      4       1       5        14-15      13
5. Észak-Írország    10      2       3       5        7-13        9
6. Málta                  10      0       1       9        4-30        1

Jegyzőkönyv
U21-es labdarúgó-Európa-bajnokság, selejtező, H csoport, 10. for-

duló: Románia – Dánia 1-1 (0-0)
Ploieşti, Petrolul-stadion, nézők nélkül. Vezette: Vadacikoria (grúz).
Gólszerzők: Costache (72.), illetve Laursen (50 – büntetőből).
Kiállítva: Hausner (58.).
Sárga lap: Nelsson (28.), Klitten (32.), Sery (54.).
Románia: Vlad – Boboc, Pașcanu, Ciobotariu, Haruț – Moruțan,

Marin, Olaru – Hagi, Costache (76. Carnat), Mățan.
Dánia: Christensen – Sery, Nelsson (53. Hausner), Bech, Klitten –

Laursen, Kofod Andersen, Nartey – Isaksen (46. Daramy), Jensen (62.
Madsen), Lindstrom (46. Holse). 

Eredményjelző
Labdarúgó Nemzetek Ligája, 6. forduló:
A divízió:
* 3. csoport: Horvátország – Portugália 2-3, Franciaország – Svéd-

ország 4-2. A végeredmény: 1. Franciaország 16 pont, 2. Portugália 13,
3. Horvátország 3 (9-16), 4. Svédország 3 (5-13).

* 4. csoport: Spanyolország – Németország 6-0, Svájc – Ukrajna –
elmaradt (a mérkőzés sorsáról az UEFA dönt). A végeredmény: 1. Spa-
nyolország 11 pont/6 mérkőzés, 2. Németország 9/6, 3 Ukrajna 6/5, 4.
Svájc 3/5.

C divízió:
* 1. csoport: Luxemburg – Azerbajdzsán 0-0, Montenegró – Ciprus

4-0. A végeredmény: 1. Montenegró 13 pont, 2. Luxemburg 10, 3.
Azerbajdzsán 6, 4. Ciprus 4.

D divízió:
* 1. csoport: Andorra – Lettország 0-5, Málta – Feröer szigetek 1-1.

A végeredmény: 1. Feröer szigetek 12 pont, 2. Málta 9, 3. Lettország
7, 4. Andorra 2.

* 2. csoport: Gibraltár – Liechtenstein 1-1. A végeredmény: 1. Gib-
raltár 8 pont, 2. Liechtenstein 5, 3. San Marino 2.

Fotó: MSN

Fotó: Filmarchív

Fotó: Dutch Photo Agency

Czimbalmos Ferenc Attila
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2020. november 17-én kelt
1729-es számú RENDELET

a marosvásárhelyi városi tanács soros ülésének
összehívásáról 2020. november 26-ra

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

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

elrendeli:
1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes ülésre 2020. november 26-án, csütör-

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

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

váhagyás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.
4. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és be-

nyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 138. cik-
kelyének 12. bekezdésében rögzített feltételek szerint lehet.

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

cikkelye 1. bekezdésének c pontja, 255. cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vo-
natkozó 554/2004.  számú törvény 3. cikkelye 1. bekezdésének előírásai értelmében jelen rendeletet benyújt-
ják Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

Soós Zoltán
polgármester

Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely megyei jogú város főjegyzője nevében

Szövérfi László,
az adó- és illetékügyi igazgatóság ügyvezető igazgatója

Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere 
2020.11.17-i 1729-es rendeletének melléklete

ÖSSZEHÍVÓ
A polgármester 2020. november 17-i 1729-es számú rendelete értelmében összehívják

Marosvásárhely helyi tanácsának soros ülését 2020. november 26-án, csütörtökön 12 órára, online.

NAPIRENDTERVEZET:
1. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység költségvetés-vég-

rehajtási egyenlegének jóváhagyásáról 2020 III. negyedévére vonatkozóan. 
2. Határozattervezet bizonyos pénzügyi kedvezmények nyújtásáról az éves épületadók és -illetékek be-

fizetésekor, a 2020-es évi rendkívüli és/vagy veszélyhelyzet idején.
3. Határozattervezet bizonyos adókedvezmények bevezetésének jóváhagyásáról, azaz a 2020.03.31-éig

be nem fizetett, főbb költségvetési kötelezettségeket terhelő járulékok eltörlése, beleértve ezek megítélésének
eljárását is.

4. Határozattervezet az adóügyi közigazgatási okiratok, a kényszervégrehajtási okiratok és a helyi adó-
hatóság által kiadott egyéb jogi okiratok közlésének eljárásáról, valamint az adófizetők / fizető felek által
benyújtott kérelmek elektronikus távközlési úton történő továbbításáról.

5. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város területrendezési és városrendezési műszaki szak-
bizottságának megalakulásáról és összetételéről. 

6. Határozattervezet a 2019. május 30-ai 172-es számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely a
névadó és névmódosító bizottság összetételének frissítéséről rendelkezik.

7. Határozattervezet a helyi városrendezési szabályozás kiegészítéséről, amely az „Övezeti városrende-
zési terv (PUZ) – szabályozás meghatározása lakóház építéséhez” városrendezési dokumentációhoz tartozik,
Trébely utca 52. szám, amelyet a 2019. 06. 27-i 188. sz. helyi tanácsi határozatban hagytak jóvá. Kedvez-
ményezett: Decean Cristian és Decean Luminiţa-Emilia. 

8. Határozattervezet a városrendezési dokumentációval kapcsolatban az „Övezeti városrendezési terv
(PUZ) – szabályozás meghatározása lakás rendeltetésének megváltoztatására és bővítésére” (Kövesdomb
utca 29. szám) a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Kedvezményezett: Butnar Mihai és Mol-
dovan Mariana-Doina.

9. Határozattervezet a városrendezési dokumentációval kapcsolatban az „Övezeti városrendezési terv
(PUZ) – szabályozás meghatározása multifunkcionális ingatlan építésére kereskedelmi egységek, irodák és
lakások számára” (Cuza Vodă utca 25. szám), a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Kedvezmé-
nyezett: KLOSTERMIET KFT.

10. Határozattervezet a kiértékelő és elbíráló bizottság összetételének időszerűsítéséről, amely testület
elbírálja azoknak a Romániában jogi személyiséggel rendelkező egyesületeknek és alapítványoknak a
34/1998-as törvény alapján juttatott támogatásokra beérkezett kérelmeit, amelyek szociális egységeket ala-
pítanak és működtetnek. Határozattervezet a kiértékelő és elbíráló bizottság szervezési és működési szabály-
zatának, munkamenetének és a projektek kiértékelőjének jóváhagyásáról.

11. Határozattervezet a tagösszetétel időszerűsítéséről a Marosvásárhelyi Városi Sportklub igazgatóta-
nácsában. 

12. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács képviselőinek kinevezéséről – a vonatkozó hatás-
körökkel – a marosvásárhelyi tanintézetek igazgatótanácsaiba a 2020–2021-es tanévben.

13. Határozattervezet a Vulkán utca 6. szám alatti marosvásárhelyi Transilvania Kereskedelmi Főgim-
názium bentlakási épületében levő egyes helyiségek ingyenes használatba adásáról a Maros Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság javára.

14. Határozattervezet a Marosvásárhely köz- és magánterületét képező infrastruktúra feltörési és hely-
reállítási engedélye kibocsátási eljárására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról, illetve a Marosvásárhely
köz- és magánterületén végzendő feltörési és helyreállítási munkálatok új szabályzatának jóváhagyására, va-
lamint a 182/2008-as helyi tanácsi határozat eltörlésére vonatkozó 2/2014-es számú helyi tanácsi határozat
visszavonásáról.

15. Határozattervezet a Marosvásárhely zöldövezeteinek helyi jegyzékére vonatkozó 2018. december
18-i 398-as számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről.

16. Határozattervezet a 2019. december 19-i 372-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról, amely
a 2014. 05. 21-i 84-es számú szerződési egyezmény – Marosvásárhelyi 30 hektáros ülepítő rehabilitálása –
árának időszerűsítésére vonatkozik.

17. Határozattervezet a „Marosvásárhelyi tanintézetek kapacitásának megerősítése a 2020-as évi SARS-
CoV-2 világjárvány miatti helyzet kezelése érdekében” elnevezésű projekt és a projekt költségeinek jóváha-
gyásáról.

18. Határozattervezet az országos helyi fejlesztési program keretében finanszírozott, a Marosvásárhelyi
Művészeti Líceum specifikus didaktikai eszközökkel és bútorzattal, valamint laborfelszereléssel való fel-
szerelése elnevezésű beruházás finanszírozási értékének időszerűsítéséről.

19. Határozattervezet a Marosvásárhely területén fiataloknak szánt bérlakások igénylési és kiutalási sor-
rendjének megállapítására vonatkozó elsőbbségi  kritériumok jóváhagyásáról.

20. Határozattervezet „Az energiahatékonyság növelését célzó szigetelési munkálatok Marosvásárhely
32 tömbházánál” elnevezésű beruházásra vonatkozó műszaki-gazdasági értékmutatók jóváhagyásáról.

21. Határozattervezet a szociális ellátás területén a 2021-es évre vonatkozó elsőbbségi támogatási irány-
elvek jóváhagyásáról.

22. Határozattervezet Soós Zoltán polgármesternek a Marosvásárhely közigazgatási-területi egység kép-
viselőjeként a Marosvásárhely helyi akciócsoport vezető szervébe (igazgatótanács) való kinevezéséről.

23. Határozattervezet a Marosvásárhely területén tevékenykedő egyes vallási felekezetek pénzügyi tá-
mogatásáról a 2020-as évben, a 82/2011-es számú kormányrendelet és az 1470/2002-es számú kormányha-
tározat alapján – a Romániában elismert vallási felekezeteknek nyújtott anyagi támogatásokra vonatkozó
82/2001-es kormányrendelet alkalmazási módszertana.

Soós Zoltán polgármester

Idén ismét elismerően érté-
kelte a MOL tevékenységét a
rangos Dow Jones fenntart-
hatósági index. A nemzetközi
indexet évente hirdetik ki, és
ez már az ötödik alkalom,
hogy a MOL bekerül a felsoro-
lásba. 

A rangsor külön is megvizsgálja
az upstream integrált olaj- és gázi-
pari vállalatokat. Ebben a kategóri-
ában a MOL az 59 kiértékelt
vállalat közül a legjobb 10%-ban
szerepel. Ezenkívül a Dow Jones
indexe megerősíti, hogy  MOL to-
vábbra is élen jár a kelet-közép-eu-
rópai vállalatok között a
fenntarthatóság területén. A MOL a
rangsor egyetlen fejlődő piaci sze-
replője Európából.

„Büszkék vagyunk arra, hogy
fenntarthatósági erőfeszítéseink el-
ismeréseként ismét bekerültünk a
rangos Dow Jones fenntarthatósági
világindexbe. Fontos megerősítés,
hogy az évről évre élesedő verseny-
ben is sikerült több területen előre-
lépni. Az indexbe való bekerülés
elismerés minden munkatársunknak
és partnerünknek, akik munkájukkal
hozzájárulnak a MOL transzformá-
ciójához az alacsony karbonkibo-
csátású világ felé vezető úton” –
mondta Simola József, a MOL-cso-

port pénzügyi vezérigazgató-helyet-
tese.

A DJSI index olyan vállalatokat
tesz rangsorba, amelyek kiemel-
kedő, nemzetközi gyakorlatnak
megfelelő környezetvédelmi, társa-
dalmi és társaságirányítást (ESG)
folytatnak. A DJSI a vállalatok
fenntarthatósági teljesítményének
szigorú elemzésén alapul. DJSI-tag-
sággal csak azon cégeket díjazzák,
amelyek a legjobbak közé tartoznak
e szempontok szerint.
A MOL-csoportról

A MOL-csoport egy budapesti
központú integrált nemzetközi olaj-
és gázipari vállalat, mely 25 000 fős
nemzetközi és dinamikus munkae-
rejével több mint 30 országban van
jelen, és több mint 100 éves iparági
múlttal rendelkezik. A MOL kuta-
tási és termelési tevékenységét több
mint 80 éves szénhidrogénipari ta-
pasztalat támogatja. Jelenleg kilenc
országban végez kitermelési tevé-
kenységet és 14 országban rendel-
kezik kutatási eszközökkel. A
MOL-csoport három finomítót és
két petrolkémiai üzemet működtet
integrált ellátási lánc menedzsment
keretében Magyarországon, Szlová-
kiában és Horvátországban, kiske-
reskedelmi hálózata pedig mintegy
1900 töltőállomást számlál Közép-
és Délkelet-Európa 10 országában.

A MOL fenntarthatósági tevékenysége
ismét rangos nemzetközi
elismerésben részesült



ADÁSVÉTEL

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

MINDENFÉLE

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (9628-I) 

ÁGYBAN fekvő beteg mellé gondo-
zót keresünk. Telefon: 0740-612-566.
(p-I)

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tel. 0754-
482-276. (9682)

FESTÉST, vakolást, csempézést,
gipszkarton-szerelést, parkettezést
vállalok. Tel. 0749-564-921, 0771-393-
848. (9684)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
szeretett, drága gyermekünk-
re, CSIBI MIHÁLY
LEVENTÉRE, aki tizenkét éve
távozott közülünk. Áldott,
szép emlékét kegyelettel
őrizzük szomorú szívünkben.
Isten kegyelme által
nyugodjon békében! Bánatos
szülei és hozzátartozói. (9673)

Fájó  szívvel emlékezünk
IMRE LEHEL KÁLMÁNRA
halálának hetedik
évfordulóján. Nem múlik el
nap nélküle, szívünkben
örökké ott marad az Ő helye.
Szerettei . (mp-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, rokon, jó barát és
szomszéd, 

GOMBOCZ JÁNOS 
az Azomureş volt alkalmazottja 

életének 75. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése 2020.
november 19-én 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

Gyászoló szerettei. (9696-I)

Fájó szívvel búcsúzom nagyta-
támtól, GOMBOCZ JÁNOSTÓL.
Váratlanul ért halálod, búcsú nél-
kül mentél el, aludd szépen örök
álmod, soha nem felejtlek el. 

Unokád, Nóra. 
Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (9705-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, anyós, nagymama,
dédnagymama, testvér, rokon és
jó szomszéd, 

özv. ERDŐS ERZSÉBET 
szül. Szikszai 

életének 81. évében hirtelen
megpihent. Drága halottunk te-
metése 2020. november 20-án 14
órakor lesz  a marosvásárhelyi
katolikus temetőben, református
szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Nyugodjon békében!
(9697-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagyapa, 

BÁCS MIHÁLY 
életének 64., boldog házasságá-
nak 41. évében elhunyt, elrabolta
a kegyetlen halál, a legnagyobb
ellenség, szerettei köréből. Te-
metése november 19-én, csütör-
tökön 11 órakor lesz a
marosszentkirályi temetőben. 

Szomorú szívvel búcsúzik
szerető felesége, Póli,

a viszontlátás reményében.
(9700-I)

„Szíved megállt, kínzó, nagy fáj-
dalmad megszűnt...”
Szomorú szívvel búcsúzik 

BÁCS MIHÁLYTÓL 
leánya, Hortenzia és családja.

(9700-I)

Fájdalommal búcsúzik
BÁCS MIHÁLYTÓL 

testvére, Károly és sógornője.
(9700-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
nagynéni, keresztanya, rokon és
jó barát, a mezőbándi  születésű

dr. SZABÓ ANDRÁSNÉ 
szül. Király Piroska 

Dicsőszentmártonban volt
főasszisztensnő,

79. életévében (78. évét töltötte
július 22-én) feladta az élettel
való harcot, és lassú szenvedés-
ben elhunyt. Temetése 2020. no-
vember 20-án, pénteken 13
órakor lesz a mezőbándi refor-
mátus temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Nyugodjál békében, drága édes-
anyám!

Búcsúzik fia, András (Bandus),
neje, Anikó, testvérei és azok

családja. (-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a kolozsvári születésű 

id. KONRÁD BÉLA
volt tanár 

életének 92. évében méltósággal
viselt rövid szenvedés után Ma-
rosvásárhelyen elhunyt. Teme-
tése 2020. november 19-én,
csütörtökön 14 órakor lesz a ma-
rosszentgyörgyi  (kórház mö-
götti) temetőben. Emléke örökké
szívünkben marad! 

A gyászoló család. (9703-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a fe-
lejthetetlen nagynéni, rokon és
szomszéd, 

a Nemzeti Színház
volt dolgozója, 

SASZET OLIMPIA 
életének 94. évében, folyó hó 17-
én csendesen megpihent. A te-
metésről a továbbiakban
értesítünk. 

A gyászoló család. (9698-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel vettük tudo-
másul  kolléganőnk, NEMES
MÁRIA halálhírét. Emlékét szí-
vünkben örökké megőrizzük.
Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
gyászoló családjának is. A
Művészeti Líceum zongoraka-
tedrájának munkaközössége.
(9709-I)

A volt CORA építkezési válla-
lat közössége mély megren-
düléssel vett tudomást
szeretett kollégánk, DÉNES
MIHÁLY elhunytáról. Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! (9688-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és együttérzünk Gombocz
Lórival szeretett ÉDESAPJA
elvesztése miatt érzett mély
fájdalmában. Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló család-
nak. Fodor János és családja.
(sz-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kollégánknak, Biró Péter-
nek drága ÉDESANYJA el-
hunyta alkalmából. A
Filharmónia  vegyes kara.
(9708-I)

Ellobbant egy láng, fénye elsötétült, melege kihűlt. Lehullt élete csil-
laga. Ezek a gondolatok villantak át agyamon, mikor 

id. KONRÁD BÉLA 
tanár úr, 

egykori kollégánk végső távozásáról értesültünk. Drága Béla, a Jóis-
ten adjon neked örök nyugodalmat, s utódaidnak  vigasztalást. Fe-
lejthetetlen példát hagytál számunkra, s fáj, hogy Panitban, ahol 25
évet tanítottál, már csak ismerőseid lelke és az utca kövei őrzik em-
lékedet. Fáradhatatlan voltál a munkádban és kifogyhatatlan a szere-
tetben. Életed utolsó napján is felkerestek tanítványaid. Színpadon
bemutatott műsoraidban is olyan embertípusokat örökítettél meg,
amilyennek minket és a jövő nemzedékeket képzelted el. Felelősség-
gel, igazságérzettel, tiszta lelkiismerettel és tudásvággyal. Olyan kis-
közösségeket alakítottál, melyek számára szentek maradtak a népet,
a hazát, mosolygó gyermeket szerető és tisztelő szülőföldek. Most
végképp, kedves feleséged mellett, haladtok kézen fogva az örök
mezők felé, mint tettétek egy életen át, valahol a légben tán halljátok
az isteni szózatot is: „Jertek, jó és hűséges szolgáim!” Ezzel a meg-
győződéssel veszünk örök búcsút tőletek, s a sírotokra helyezett vi-
rágaink mellett elsuttogjuk halkan: Isten veled, Isten velünk,
viszontlátásra! 

Mezőpanit tantestületi közössége. (9706-I)

„Nem az a fájdalom, amitől
könnyes a szem,
Hanem amit egy életen át hordunk
mosolyogva, csendesen.”
(Goethe)
Fájó szívvel emlékezünk november
19-én a mezőbándi NAGY
SÁNDORRA halálának 5.
évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Szerettei: lánya, unokái és veje. (sz.-I)

Bánatos szívvel emlékezünk a
mezőbándi NAGY SÁNDORRA
november 19-én,  halálának 5.
évfordulóján. 
Nyugalmad legyen csendes,
emléked áldott! 
Testvéred, Márti és Ábel. (9545-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A pénzügyminisztérium novemberben is
folytatja a kincstárjegyek

kibocsátását a lakosság számára
A Közpénzügyi Minisztérium november 17-étől újabb 1, 2 és 3 éves lejáratú kincstárjegyeket bocsát ki

a lakosság számára, amelyek kamata évi 3,5, 3,75 és  4%. Az ezekből származó jövedelem adómentes. A
kincstárjegyek jegyzése december 14-én zárul. 

A befektetendő összeg bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Posta Rt. postahivatalaiban

lehet megvásárolni:
– 2020. november 17. – december 14. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2020. november 17. – december 13. között a Román Posta városi postahivatalaiban, november 17. –

december 12. között pedig a vidéki postahivataloknál. A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vá-
sárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában betöltötték a 18. életévüket.

Csak a jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy
erre vonatkozó kérvény benyújtásával.

A kincstárjegy dematerializált értékpapír, egy darab nominális értéke 1 lej, a kamatot a tájékoztató anyag-
ban előírt időpontokban fizetik ki. A kincstárjegy átruházható és idő előtt is kiváltható.

A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösi minőségüket igazolni tudó örökö-
söket illeti meg.

A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges változtatásokat a http://www.mfinante.ro, 
a www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, a https://www.comunicatii.gov.ro, a https://www.posta-romana.ro

honlapokon teszik közzé.
A közönségszolgálati és sajtóosztály
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MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal MÉRLEGKÉPES KÖNY-
VELŐNŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:
0723-244-200. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
Fájdalom költözött öt éve a
szívünkbe, nem múlik el soha, itt
marad örökre. Szép volt az életünk
63 évig együtt, de nem vársz
minket csillogó szemekkel.
Fájó szívvel emlékezünk november
19-én a kovásznai születésű, 82
évesen elhunyt id. DOCZE
ANDRÁS volt marosvásárhelyi
lakosra. 
Emlékét őrzi bánatos felesége,
három fia családjukkal, hat unokája, négy dédunokája. 
Nyugodjál békében! (9687-I)
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TÁJÉKOZTATó
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

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

VíZZEL ÉS SZAppANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT, 
MINT A SZUpERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KöZBEN IS

KöVETJÜK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZüK A JöVŐNKET


