
Mese kampányhabbal
Kevesebb mint két hét maradt a választási kampányból, amely

normális helyeken alkalmazható kormányprogram-javaslatok ver-
sengése kéne legyen. Nálunk már jó pár választási ciklus óta inkább
nagyotmondó verseny zajlik, azaz mindenki annyit ígér, amennyi be-
lefér a fantáziájába, s az ilyen „programok” többségéről már a be-
jelentéskor tudni, hogy még a szerzőik sem veszik komolyan a dolgot.

A műfaj koronát nem érdemlő királyai a jelenleg is kormányzó li-
berálisok, akiknek sikerült akkora mesével előállni, hogy a Grimm
testvéreket agyonvágná a sárga irigység, ha elolvashatnák. A hata-
lomra törekvő csapat négy év alatt közel ötven százalékkal emelné a
nettó átlagbért és a nyugdíjakat, emellé létrehozna még több mint
félmillió jól fizetett munkahelyet is.

A fiúk 1500 milliárd lejre rúgó bruttó nemzeti összterméket ál-
modtak meg a következő kormányzati ciklus végére. Ez azt jelentené,
hogy ha kivesszük a számításból a 2021-es esztendőt, amikorra még
csak 4,5 százalékos bővülést jeleznek előre, a következő három évben
rendre 12 százalék feletti értékekkel kellene bővüljön a román gaz-
daság, hogy elérje azt a szintet 2024-re. Az utóbbi 30 év abszolút re-
kordja 9,3 százalékos bővülés volt 2008-ban, de ilyen mutatók mellett
a világ Nobel-díjas közgazdászai a regáti szakikhoz járnának ma-
gánórákra, a jó időkben 10 százalék körüli bővülést rendszeresen
hozó kínai mesterekkel karöltve.
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A kampány 
központi témájává
váltak a speciális
nyugdíjak
A speciális nyugdíjak váltak a válasz-
tási kampány fő témájává, miután ked-
den a rendszerkritikus, ellenzéki
Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR) bejelentette: frakciójának tagjai
lemondanak törvényhozói mandátu-
mukról, hogy ne részesüljenek speciá-
lis nyugdíjban.
____________3.
Elkezdték 
az emlékpark 
kialakítását
Nemrégiben hozzáláttak Szentgericén
a Jakab Elek-emlékpark kivitelezésé-
hez. Első lépésben a területet körül-
vevő kerítést építik fel – tudtuk meg
Varró-Bodoczi Barna helyi unitárius
lelkésztől. 
____________5.
Diplomáciai csörte
áruházi felhívás
miatt
A román külügy tiltakozását fejezte ki
amiatt, hogy Nagy-Britanniában 
a Tesco áruházlánc román nyelvű fel-
iratokon figyelmeztette üzleteiben a
tolvajokat cselekedetük következmé-
nyeire, Bukarest szerint ugyanis ez a
diszkriminatív üzenet „nem tükrözi re-
álisan az ott élő román közösség 
helyzetét”.
____________6.
Bírság jár 
a petárdázásért
A robbanóanyagok, pirotechnikai esz-
közök használatát szabályozó törvény
értelmében az engedély nélküli tűzijá-
tékok forgalmazása és használata 3
hónaptól egy évig terjedő szabadság-
vesztést vagy bírságot von maga után.
____________8.

December ötödikére tervezték, de a vírusjárvány miatt újra
elhalasztották a marosvásárhelyi Mărăşti utcában – a Sütő
András író egykori háza helyén – a gyulafehérvári Caritas
által felépített szociális innovációs központ korszerű épüle-
tének hivatalos megnyitóját. Az intézmény új székhelyének

megépítéséről, az ingatlan rendeltetéséről dr. Márton András,
a Gyulafehérvári Caritas igazgatója tájékoztatott. 

Fotó: Nagy Tibor

Vajda György 
(Folytatás a 4. oldalon)

Szociális innovációs központ 
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Kamarazeneest 
a Kultúrpalota nagyterméből 

November 26-án, csütörtökön 19 órától kamarazeneest élő
közvetítése követhető a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagy-
terméből a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Facebook-
oldalán és YouTube-csatornáján. Fellép a filharmónia
fúvósoktettje, műsoron: Mozart- és Beethoven-művek. 

Marosvásárhelyen megkezdték 
a meleg ételt biztosító utalványok 
kiosztását 

A juttatást a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság nyilván-
tartásaiban szereplő, 75. életévüket betöltött azon szemé-
lyek igényelhetik, akiknek jövedelme nem haladja meg a
szociális juttatás értékét, és akikre a 115/2020. számú sür-
gősségi kormányrendelet előírásai vonatkoznak, amelyek
értelmében 4 hónapon keresztül biztosítanak meleg ételt a
hátrányos helyzetű személyeknek. A szociális utalványban
hajléktalan személyek vagy családok, kilakoltatott szemé-
lyek, családok és állandó lakhellyel nem rendelkező gyere-
kes családok, egyedülálló szülők is részesülnek. A kártyákat
havonta 180 lejjel töltik fel. Bővebb információkért a 0365-
430-851-es telefonszámot lehet hívni, vagy személyesen a
Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságot a Dózsa György
út 9. szám alatti székhelyen, hétfőtől péntekig 8–12 óra kö-
zött, az egészségbiztonsági intézkedések betartásával. 

Adventi koszorúk 
a Máltai Szeretetszolgálattól 

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei ad-
venti koszorúkat és karácsonyi dekorációkat készítettek el-
adásra, a bevételből a nehéz helyzetben lévő személyeket
támogatnák. A kínálatot a Máltai Szeretetszolgálat Face-
book-oldalán lehet megtekinteni, rendelni is innen lehet. 

Segítség karanténban lévőknek 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igaz-
gatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet előírá-
sainak megfelelően élelmet biztosít a házi elkülönítésben
levő és a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság nyil-
vántartásában szereplő, kiszolgáltatott személyek számára
(a 18/2017-es sürgősségi kormányrendelet 7. cikkelyének
2. bekezdése szerint), a házi elkülönítés/karantén 14 napos
időtartamára, a SARS-COV 2-vírus terjedésének korláto-
zása érdekében. Bővebb tájékoztatás a szociális igazgató-
ságon, a 0365-430.859-es telefonszám 103-as
mellékállomásán kérhető. 

Külföldi ösztöndíj orvosis diákoknak
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem mesteri és doktori képzésben részt
vevő hallgatói pályázhatnak a Bajor Akadémiai Központ
2021–22-es tanévre meghirdetett ösztöndíjprogramjára. A
pályázatok leadási határideje december 1. Bővebb tájékoz-
tatás a https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english1/
bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
linken található.

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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7 óra 39 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 40 perckor. 
Az év 330. napja, 
hátravan 36 nap.

Megyei hírek

Az első ízben megszervezett Borászok Borásza
kitüntető címet kelementelki borász vehette át
a napokban. A járványügyi szigorítások és óvin-
tézkedések miatt a Kis-Küküllő menti két borlo-
vagrend borászainak szűkebb körű versenyét
tartották Balavásáron. 

A hagyományos borversenyek helyett a dicsőszentmár-
toni és balavásári borlovagrendi tagok a borversenyek
újabb változatát szervezték meg. Ezt megelőzően két elő-
döntőt tartottak, Dicsőszentmártonban a Szent Márton
Borlovagrend tagjai, illetve Balavásáron a Kis-Küküllő
Borlovagrend tagjai számára, így az elődöntő első öt he-
lyezettje vehetett részt a Borászok Borásza versenyen. A
titkársági feladatokat Jakab Sándor balavásári és Orbók
Ferenc dicsőszentmártoni nagymesterek látták el. A ha-
gyományos borversenyeket helyettesítő, újdonságnak szá-
mító megméretésről az ötletgazdát, Orbók Ferencet
kérdeztük meg. 

– A dicsőszentmártoni Szent Márton Borlovagrend ha-
gyományosan november 11-én, a Márton-naphoz legkö-
zelebbi hétvégén ünnepli megalakulásának évfordulóját –
az idén a 12. évet ünnepeltük volna –, de a járvány kemé-
nyen közbeszólt. Magyarországon egyes helyeken hagyo-
mánya van a Borászok Borásza versenynek, ez adta az
ötletet, hogy a megszokott őszi borverseny helyett egy
ilyen jellegű versenyt szervezzünk. A korábbi borverse-
nyek nyilvánosak voltak, nagyon sok résztvevővel, ellen-
ben ezt csak a borlovagrendi tagoknak hirdettük meg.
Ezáltal a járványügyi előírásoknak megfelelő létszámot és
az óvintézkedéseket is be tudtuk tartani. Mivel két borlo-
vagrend van a Kis-Küküllő mentén, mindkét településen
megrendeztük az elődöntőt, egy hét különbséggel. A di-
csőszentmártoni elődöntőn dr. Mihály Zoltán vámosgál-
falvi borlovagrendi tag lett az első, második Farkas
Károly egrestői, harmadik pedig Gólya János szászcsávási
borász lett, negyedik a magyarsárosi Kendi József Zsig-
mond, ötödik Hidi Levente. A balavásári elődöntőn a ke-
lementelki Orbán Mihály lett az első, második a fia,
Orbán Balázs, míg harmadik Iszlai Károly kelementelki
borász volt, negyedik a gyulakutai Gáll Sándor, ötödik he-
lyezett a marosvásárhelyi Antal László lett. 

A döntőt Balavásáron tartottuk, ahol mindkét borlovag-
rend részéről az első öt helyezett vett részt. A verseny sza-
bályzata szerint csak küküllőmenti és kizárólag
fehérborral, de csak tavalyi vagy annál régebbivell lehetett
részt venni. Az előző versenyektől eltérően egyetlen bor-
mintával lehetett benevezni, így mindenki valószínűleg a
legjobb borát vitte, ugyanakkor újdonság, hogy a verse-
nyen részt vevők közül mindenkinek kóstolni kellett és bí-
rálni is, így alakult ki a végeredmény. Érdekességként
említhetem meg, hogy előfordult olyan eset is, amikor a
bíráló nem ismerte fel a saját borának az ízét, ami gyakran

igencsak jó hangulatot teremtett a résztvevők között. Az
idén első alkalommal a küküllőmenti borlovagrendek szá-
mára megszervezett Borászok Borásza versenyt kelemen-
telki borász, Orbán Mihály, a Kisküküllő Borlovagrend
tagja nyerte. A kitüntető címet 2019-es kitűnő tramini bo-
rával érdemelte ki, melyet 18,85 ponttal értékeltek, a má-
sodik helyezett a dicsőszentmártoni Szent Márton
Borlovagrend tagja, dr. Mihály Zoltán 18,80 ponttal egy
jól kezelt vegyes borral lett, harmadik helyezést Orbán
Balázs 18,65 ponttal ért el chardonnay borával. A kollégák
nagyon szigorúan pontozták egymás borait – esetenként a
sajátjukat is –, ez meglátszik az alacsony pontszámokon.
Ha lejárnak a járványügyi szigorítások, és elmúlik a ve-
szélyhelyzet, február harmadik hétvégéjén megtartanánk
a hagyományos borversenyt Dicsőszentmártonban, a
Szent Márton Borlovagrend rendezésében – mondta re-
ménykedve a dicsőszentmártoni borlovagrend nagymes-
tere, Orbók Ferenc.

Küküllőmenti borlovagrendek versenye
Borászok Borásza
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Évszakok – az Ariel színház online
előadása

November 29-én, vasárnap 10–20 óra között a maros-
vásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház Évszakok
című előadása tekinthető meg az interneten. Jegyet az
Ariel színház jegypénztáránál (Nyomda utca 4. szám)
lehet váltani személyesen pénteken 10–13, illetve 17–
19 óra között. Az előadás linkjét a néző által megadott
e-mail-címre küldik el, a jegyvásárlást követően. To-
vábbi információk a 0740-566-454 mobilszámon kérhe-
tők naponta 9–13 óra között. 

Adománygyűjtés a Szent Erzsébet
Társulás részére 

„Angyalok a városban” jelszóval adománygyűjtést szer-
veznek, melynek célja, hogy a Szent Erzsébet Társulás
Pál atya által vezetett gyermekotthonában karácsonyra
ünnepi hangulatot teremtsenek. Az adományokból láb-
beliket vásárolnának az otthon lakóinak, valamint a ka-
rácsonyi ünnepi vacsora költségeit fedeznék. Az
adományok összegyűjtése érdekében több üzletben

gyűjtődobozokat helyeznek el, ugyanakkor a temp-
lomba járókat is arra kérik, hogy támogassák a tevé-
kenységüket. A jó szándékot az önkéntesek és a
gondozottak bevonásával készített mézeskalács figu-
rákkal és képeslapokkal fogják meghálálni – tájékozta-
tott Baranka Katalin, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem szociális munkás szakának máso-
déves hallgatója és Kovács Lajos-Alpár, akik a maros-
vásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum
önkéntes diákjaival szervezik az adománygyűjtést. 

Űrkiállítás a Shopping Cityben
A marosvásárhelyi Shopping Cityben megnyílt a Space
in the City című űrkiállítás, amely a különleges látniva-
lók mellett arra is lehetőséget nyújt, hogy a látogatók
kipróbálják a NASA űrhajósainak hivatalos edzőprog-
ramját. A kiállítás január 3-ig tekinthető meg. 

Online dicsőítő koncert 
Az udvarfalvi Reménység zenekar november 28-án,
szombaton 21 órától Nincs más név címmel online di-
csőítő koncertet tart. A számos új, időszerű dalt meg-
szólaltató, élő közvetítés a 2004-ben alakult együttes
Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján lesz követ-
hető. 

RENDEZVÉNY

A verseny győztese Fotó: Orbók Ferenc



Romániában nemzetbiztonsági kérdésnek tekintik
az új típusú koronavírus elleni védőoltás beszerzé-
sének és tárolásának a megszervezését, valamint az
ehhez szükséges emberi erőforrások biztosítását –
jelentette be hétfőn Klaus Iohannis államfő, miután
az egészségügyi, a védelmi és a belügyminiszterrel
tárgyalt az oltási kampány megszervezéséről.

Ennek megfelelően az oltási stratégiát az ország Legfelsőbb
Védelmi Tanácsa fogja elfogadni. Klaus Iohannis bejelentette:
a hadsereg fogja biztosítani a vakcina sajátos körülmények kö-
zötti tárolását a központi raktárban és hat regionális raktárban.
Ezekből juttatják majd el az oltóanyagot az állandó és a mozgó
helyi oltási központokba.

Az államfő arra is kitért, hogy elsőként az egészségügyi sze-
mélyzetet, az idősotthonok és más szocio-medikális közpon-
tok személyzetét, valamint a lakosságnak azt a rétegét oltják
be, amely esetében nagy a kockázata a súlyos lefolyású meg-
betegedésnek. E kategóriák mellett elsőbbséget élveznek az
ország működése biztosításában kiemelt szerepet betöltő ága-
zatok dolgozói, mint például a rendőrök és tűzoltók.

Az oltási kampány szakaszokban valósul meg, az oltóanyag
beszerzése függvényében. Az egészségügyi személyzetet a
munkahelyén oltják be, a lakosság más rétegeit pedig az ál-
landó és mozgó oltási központokban, a háziorvosi rendelőkben
valamint olyan (drive-trough) központokban, amelyekbe az
oltást igénylők gépkocsival hajtanak be.

Iohannis kiemelt fontosságúnak ítélte a folyamat átlátható-
ságát, a pontos információk eljuttatását a célcsoportokhoz, va-
lamint a félretájékoztatás leállítását és a hamis információk
kiszűrését. Az oltási kampánnyal kapcsolatos valamennyi hi-
vatalos információt egy erre a célra létrehozandó honlapon
fognak közzétenni.

Az elnök hangsúlyozta: hogy a nemzetközi szervezetek által
elfogadott vakcinák biztonságosak és hatékonyak, és az egye-
düli megoldást nyújtják a járvány leküzdésére.

A hatóságok a félretájékoztatás következményének tartják,
hogy egy előzetes összeírás során az egészségügyi személyzet
jelentős hányada úgy nyilatkozott, nem kívánja beoltatni
magát. Olyan megye is akadt, ahol az egészségügyi dolgozók
több mint fele idegenkedett a védőoltás beadatásától. (MTI) 

Nemzetbiztonsági kérdésnek tekintik 
az oltás megszervezését

Hasonló mértékű kéne legyen az átlagos bérnöveke-
dés is a következő négy évben, hogy elérje azt a szintet,
amit a jelenlegi és hatalomban maradni szándékozó
kormányosok a következő ciklus végére álmodnak. Ezzel
csak annyi az apró gond, hogy az elemzők szerint nem
jövőre, csak 2022-re heveri ki a gazdaság a koronafer-
tőzést, tehát utána két év alatt kellene akkorát kapasz-
kodni, amilyet jobb helyeken négy-öt év alatt szoktak,
és ezt úgy, hogy a magánszektor bérezéséhez a kor-
mánynak semmi köze, csak az állami fizetéseket emel-
heti, ameddig a kassza bírja. Ha ilyen tempójú fejlődés
következne, a nyugdíjakat sem lenne gond akkorára
emelni, mint ígérik. De ilyen fejlődéshez semmilyen fel-
tétel nem adott, a román gazdaság szinte minden szá-
lával azokhoz az európai országokhoz kötődik, ahol a
szakértők egyáltalán nem ilyen „derűlátóak”. Hogy az
sem veszi komolyan ezt az ígérethalmazt, aki papírra
vetette, arra a munkahelyek kérdése a legjobb példa:
miközben félmillió „jól fizetett” állás létrehozásáról re-
gélnek, épp leállították azt az induló vállalkozásokat tá-
mogató programot, amelyik az utóbbi két évben
(legalábbis papíron) 64 ezer állást teremtett az ország-
ban. Majd a többi mesével is alábbhagynak a szavazat-
számolás után.

Közel nyolcezer új fertőzés
Az elmúlt 24 órában 7753 fertőzést igazoltak, a nyil-
vántartott fertőzöttek száma 430.605-re emelkedett
– közölte kedden a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Összesen 196 új halálesetet jelentettek, ezzel
az áldozatok száma 10.373-ra nőtt. Eddig összesen
304.188-an gyógyultak meg, így az aktív fertőzöttek
száma 116.044-re emelkedett. Jelenleg 1204 fertő-
zött személyt ápolnak intenzív osztályon, többet, mint
a járvány kezdete óta bármikor. Az elmúlt 24 órában
30.740 tesztet végeztek. A GCS szerint olyan szemé-
lyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív
teszteredményük. Az elmúlt 24 órában országszerte
1253 újratesztelt fertőzött személynek ismét pozitív
lett a koronavírustesztje. Ez idáig 3.939.421 korona-
vírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában.
(Agerpres)

Akár éjfélig is lehet szavazni
Azok a választópolgárok, akik 21 órakor a szavazó-
helyiségben tartózkodnak, vagy sorban állnak a sza-
vazókörzet előtt, sorszámot kapnak, és 23 óra 59
percig leadhatják voksukat a december 6-i parlamenti
választáson – döntötte el hétfői ülésén a Központi
Választási Iroda (BEC). A procedúra értelmében a
szavazás napján 21 órakor a szavazókörzet válasz-
tási irodája kijelöl két tagot, akik ellenőrzik, hogy a
szavazóhelyiségnél várakoznak-e szavazni akaró
polgárok. Amennyiben este kilenckor sem a szava-
zóhelyiségben, sem előtte nincsenek voksolásra váró
állampolgárok, a bizottság két tagja ezt jegyzőkönyv-
ben rögzíti, és azt átadja a szavazókörzet elnökének.
Amennyiben a szavazóhelyiségben és/vagy előtte
este kilenckor szavazásra váró állampolgárok van-
nak, a két kijelölt bizottsági tag számba veszi őket,
és a szavazókörzet ellenőrző pecsétjével ellátott sor-
számot ad nekik. A sorban állók számát jegyzőkönyv-
ben rögzítik. A bizottsági tagok gondoskodnak arról,
hogy a megjelentek a sorszámuk szerint élhessenek
szavazati jogukkal. Az este kilenc után szavazó pol-
gárok szavazás előtt átadják sorszámukat a szava-
zóbizottságnak – részletezi a BEC. (Agerpres)

Orosz–amerikai incidens 
a Japán-tengeren

Az amerikai John McCain rombolóhajó két kilométer
mélyen behatolt orosz területi vizekre a Japán-tenge-
ren, a Nagy Péter-öbölben, onnan szorította ki az Ad-
miral Vinogradov nagy tengeralattjáró-elhárító hajó –
közölte kedden az orosz védelmi minisztérium. A
tárca szerint a John McCain, amely már több napja a
Japán-tengeren tartózkodott, kedd reggel hatolt be
az orosz területi vizekre. Az Admiral Vinogradov fi-
gyelmeztette az amerikai hadihajót, hogy manővere
elfogadhatatlan, és kilátásba helyezte az ütközés le-
hetőségét. A moszkvai beszámoló szerint a figyel-
meztetést és az orosz hajónak az amerikai felé tartó
irányváltását követően a John McCain azonnal a
nemzetközi vizekre távozott, és több behatolási kí-
sérletet nem hajtott végre. A tárca közölte, hogy az
Admiral Vinogradov közvetlenül az amerikai hajó kö-
zelében teljesít feladatokat, és a térségbe vezényel-
ték az orosz Csendes-óceáni Flotta Szoversennij
korvettjét. (MTI)

A tavaszinál enyhébb visszaesés
várható a brit gazdaságban

A brit gazdaság teljesítményének visszaesését jelzik
a hétfőn ismertetett előzetes novemberi aktivitási mé-
rőszámok. A mutatók azonban jobbak a vártnál, és
arra vallanak, hogy a koronavírus-járvány megféke-
zését célzó mostani korlátozások sokkal kisebb kárt
okoznak a gazdaságnak, mint a tavaszi zárlat. (MTI)
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Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
Mese kampányhabbal

A kampány központi témájává váltak a speciális nyugdíjak

Az Európai Unió szerdán új szerződés megkötéséről
szóló megállapodást hagy jóvá a Moderna amerikai
biotechnológiai vállalat koronavírus elleni vakciná-
jának beszerzésére és európai szállítására vonatko-
zóan – jelentette be Ursula von der Leyen, az
Európai Bizottság elnöke Brüsszelben kedden.

Von der Leyen tájékoztatása szerint a szerződés 160 millió
adag oltóanyag leszállításáról szól.

A klinikai vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a Mo-
derna vakcinája hatékony lehet a koronavírus ellen. Amint a
vakcina valóban biztonságosnak és hatékonynak bizonyul, az
Európai Bizottság korábbi, a tagállamokkal közösen kialakí-
tott oltóanyag-stratégiája alapján minden uniós tagállam egy-
szerre, arányos módon, azonos feltételekkel kapja meg a
szállítmányokat – közölte.

Az uniós bizottság szerdán a hatodik szerződés megkötését
hagyja jóvá. Korábban a brit-svéd AstraZeneca, a francia Sa-
nofi-GSK, az amerikai Pfizer és a német BioNTech, valamint
az amerikai Johnson & Johnson és a német CureVac vállala-
tokkal kötött szerződést.

Von der Leyen kiemelte, az Európai Gyógyszerügynökség
(EMA) értékelni fogja az európai portfólióban szereplő összes
vakcinát, és csak akkor engedélyezi használatukat, csak akkor
lesznek forgalomba hozhatók, ha biztonságosnak és hatékony-
nak bizonyulnak. A gyártók ígéretes hatékonyságú oltóanya-
gai a következő hetekben megkaphatják az európai

forgalmazásukhoz szükséges jóváhagyást – tette hozzá az
uniós bizottság elnöke.

Az EU június közepén fogadta el úgynevezett európai ol-
tóanyag-stratégiáját, amelynek célja, hogy 12-18 hónapon
belül minden európai állampolgár számára magas színvonalú,
biztonságos, hatékony és megfizethető oltóanyagokat bizto-
sítson. Ennek érdekében a bizottság a tagállamokkal együtt
előzetes piaci kötelezettségvállalásokat köt az oltóanyaggyár-
tókkal. A Moderna egy hete jelentette be, hogy az első ered-
mények szerint az új koronavírus elleni kísérleti védőoltása
94,5 százalékban bizonyult hatékonynak a széles körű teszte-
léskor. Az eredményt a klinikai kísérletek harmadik, a forgal-
mazás előtti utolsó szakaszában érték el. A vakcina
hatékonyságának tesztelését célzó kísérleteket több mint 30
ezer emberen végezték el az Egyesült Államokban, a résztve-
vők 42 százaléka veszélyeztett kategóriákba (65 év feletti, il-
letve valamilyen rizikófaktorral rendelkező) tartozott.

Az eredmények alapján a Moderna bejelentette, hogy a kö-
vetkező hetekben kérni fogja az amerikai Élelmiszer- és
Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatalnál (FDA) a gyártási en-
gedélyt. Hasonló kérelmet nyújtanak be a világ más gyógy-
szer-engedélyeztetési hatóságaihoz is.

A vállalat úgy számol, hogy az mRNA-1273 néven ismert
oltóanyagból az év végére 20 millió adag elkészül, amelyet
az Egyesült Államokban értékesítenek, és további 1 milliárd
adagot forgalmaznak világszerte 2021-ben. (MTI)

Von der Leyen: az EU szerdán megállapodást hagy
jóvá a Moderna vakcináinak beszerzésére

A speciális nyugdíjak váltak a választási kampány
fő témájává, miután kedden a rendszerkritikus, el-
lenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR)
bejelentette: frakciójának tagjai lemondanak tör-
vényhozói mandátumukról, hogy ne részesüljenek
speciális nyugdíjban.

Ezt a lépést azért teszik meg, mert állításuk szerint abban
az esetben részesülnek a juttatásban, ha kitöltik a teljes man-
dátumukat. Dan Barna, az USR elnöke közölte, kedden az
USR törvényhozói egyénileg benyújtják lemondásukat, az
egészségi problémákkal küszködő frakciótagok később te-
szik meg. Hozzátette: egyhangú döntés született erről a párt-
ban.

Az első hírek a sajtóban már hétfőn kiszivárogtak arról,
hogy az USR erre a lépésre készül. Marcel Ciolacu, az ellen-
zéki Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke ezért már hétfőn
este egy televíziós műsorban bejelentette, hogy le fog mon-
dani mandátumának utolsó napján, hogy ne részesüljön spe-
ciális nyugdíjban.

Ezt követően a romániai pártok között valóságos verseny-
futás kezdődött, amelyben minden politikai erő azt próbálta
bizonygatni, hogy nem támogatja a sajtó által luxusnyugdí-
jaknak nevezett öregségi járandóságokat. Florin Roman, a ki-
sebbségben kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL)
frakcióvezetője kedden reggel bejelentette: összehívta a ház-

bizottságot, hogy tűzzék napirendre a törvényhozók speciális
nyugdíjának eltörléséről szóló liberális törvénytervezetet.

Ugyanakkor az USR-nek is van egy hasonló benyújtott ter-
vezete a parlamentben, amelyet azóta sem tűztek napirendre.
Az USR a szociáldemokratákat vádolta azzal, hogy „elásták”
azt a parlamenti fiókokban.

A liberálisok szerint ugyanakkor a törvényhozói mandá-
tumról való lemondás populista gesztus, ugyanis ezzel a kép-
viselők és a szenátorok nem veszítik el a jogukat arra, hogy
megkapják a különnyugdíjat. Kelemen Hunor, a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke is „olcsó po-
pulizmusnak” nevezte az USR törvényhozóinak és a PSD el-
nökének a döntését.

Románia tavaly 9 milliárd lejt fordított a különnyugdíjakra,
amelyek többszörösére rúgnak az átlagnyugdíjnak. Ebben a
juttatásban nyugalmazott bírók, ügyészek, diplomaták, parla-
menti tisztviselők, pilóták, pénzügyőrök, bírósági jegyzők,
katonák, belügyi alkalmazottak részesülnek.

Júniusban a parlament a speciális nyugdíjak progresszív
megadóztatásáról döntött, de a jogszabályt megtámadta az al-
kotmánybíróságon az ombudsman. A taláros testület döntése
többszöri halasztás után a december 6-i parlamenti választás
után várható. Januárban már elfogadott a parlament egy jog-
szabályt a speciális nyugdíjak eltörléséről, de az elbukott az
alkotmányos normakontrollon. (MTI)

Washingtonban hivatalosan is megkezdődhet a ha-
talomátadás folyamata – erről az illetékes amerikai
szövetségi hatóság vezetője levélben értesítette
Joe Biden demokrata párti elnökjelöltet hétfőn
este.

Miután hétfőn délután Michigan állam választási bizott-
sága hitelesítette Biden győzelmét, az Egyesült Államok Ál-
talános Szolgáltatások Igazgatóságának (GSA) vezetője,
Emily Murphy a levélben szabad utat adott Biden munkatár-
sainak a hatalomátadás megindításához, és egyben tudatta,
hogy a hatóság biztosítja az anyagi forrásokat is a folyamat-
hoz.

Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök jóváhagyta,
hogy az átadás-átvételért felelős kormányügynökség meg-
kezdje a kormányzati hatalom átadásának-átvételének hiva-

talos eljárását – tudatta maga Trump a Twitteren magyar idő
szerint kedden hajnalban.

Azt írta: „nemzetünk érdekében javaslom Emilynek és
munkatársainak, hogy tegyék meg azt, amit meg kell tenniük
a (hatalomátadási) protokollnak megfelelően”.

Majd hozzáfűzte, hogy „a munkatársaimnak is azt mond-
tam, hogy ugyanígy cselekedjenek”.

Az elnök egyúttal megköszönte Emily Murphynek és a ha-
tóságnak a munkáját, odaadását, lojalitását.

Murphy „zaklatásnak, fenyegetésnek és visszaéléseknek
volt kitéve, s nem szeretném, hogy ez ismét megtörténjen
vele, a családjával és a GSA munkatársaival” – írta.

Trump egy másik mikroblogbejegyzésben azt is leszögezte,
hogy „erőteljesen folytatja” a küzdelmet, s úgy hiszi, hogy
eredménnyel jár majd. (MTI)

Washingtonban hivatalosan is megkezdődhet 
a hatalomátadás folyamata



Az igazgató elmondta, a Caritas
– küldetéséből adódóan – elsősor-
ban emberekbe fektet be, nem in-
gatlanokba, azonban közel három
évtized alatt a Gyulafehérvári
Római Katolikus Főegyházmegyé-
hez tartozó kilenc megyéből hatban
(Maros, Hargita, Kovászna, Hu-
nyad, Fehér és Brassó) sikerült
olyan hálózatot kiépíteni, hogy
szükségessé vált Maros megyében
is egy állandó, saját székház meg-
építése. Korábban – albérletben –
különböző helyiségekben, több he-
lyen szétszórtan dolgozott a több
mint 200 Maros megyei alkalma-
zott, így ez indokolttá tette azt,
hogy valamilyen ingatlant keresse-
nek, ahova összpontosíthatják tevé-
kenységeiket. Erre 2015-ben nyílt
lehetőség, amikor a Caritasnak si-
került némi pénzt félretenni a vásár-
lásra. Egy ingatlanügynökségen
keresztül jutottak el a Mărăşti utcai
házhoz, amelyet az akkor már el-
hunyt író fia árult. Végül sikerült
megegyezni, és így december vé-
gére átvehették a volt Vörösmarty
utcai házat a telekkel együtt. A vá-
sárlást követően az író fia, dr. Sütő
András azt nyilatkozta, örül annak,
hogy „jó kezekbe került, és jó célt
fog szolgálni az épület”.

Természetesen a vásárlók tudták,
hogy az író házát veszik meg, így
már akkor megígérték, hogy a ko-
rábbi épületen levő emléktáblákat

újra kihelyezik. Az elsődleges
szempont az volt, hogy sikerült a
belvárosban, nem messze a főtértől
egy olyan telket megvásárolni, ami
lehetővé teszi, hogy mind a frontra,
mind az udvarra széles nyitással, a
jövendőbeli tevékenységeknek és a
Caritas egyik alapkoncepciójának
megfelelően befogadó épületet ter-
vezzenek. Erre versenypályázatot
hirdettek, amire három értékelendő
munka érkezett, ezek közül a ko-
lozsvári Tektum Arhitectură & Artă
műépítészeti műhely projektje kö-
zelítette meg leginkább a megren-
delők elképzeléseit. Az is feltétel
volt, hogy az építkezés moduláris
legyen, vagyis a támogatás függvé-

nyében úgy lehes-
sen felhúzni az
épületet, hogy az
elkészült épület-
tömbben lehessen
dolgozni, és a
majdani bővítés
ne okozzon fenn-
akadást. 

Két évvel az
ingatlanvásárlás
után, 2017 de-
cemberében kez-
dődhetett el
először a bontás,
majd az építke-
zés. A kivitelezést
a marosvásárhelyi
Multinvest cso-
port nyerte el, il-
letve egyes

szakmunkálatokat különböző vál-
lalkozók, akikkel közvetlenül szer-
ződött a Caritas. Az építkezési
költségek tetemes részét a magyar
kormány 335 millió forintos támo-
gatásából fedezték, ezt egészítette
ki a Rottenburg-Stuttgarti Egyház-
megye támogatása, a többi önrész
volt, illetve nagylelkű támogatók-
nak köszönhetően sikerült bebúto-
rozni, felszerelni az épületet. Az
1161 négyzetméternyi hasznos fe-
lületű épület összberuházási értéke
a tervezéstől a kivitelezésig valami-
vel több mint 1 millió euró. Egyé-
ves határidővel vállalta fel a
kivitelező a munkálatokat, azonban
időközben az építőiparban felme-

rült gondok miatt ez két és fél évig
húzódott. Az új épület az idén már-
ciusban vált beköltözhetővé, így,
amint elkészült egy-egy szárny, a
Caritas munkatársai korábbi irodá-
ikból már itt folytatták a munkát. A
hatósági átvétel májusban volt. 

Az új Caritas-székház architektú-
rája figyelemre méltó, ugyanis kör-
nyezetkímélő, ún. zöldház-
technológiával készült. Az elvárá-
soknak és a rendeltetésnek megfe-
lelően nagy beltereket, nyitott
irodahelyiségeket és a foglalkozá-
sokra (képzések, otthoni betegellá-
tás, fejlesztőtevékenységek stb.)
alkalmas tereket rendeztek be, fi-
gyelembe véve azt is, hogy a Cari-
tas alkalmazottai nagyrészt terepen
dolgoznak, ugyanakkor szükségük
van olyan helyre is, ahol találkoz-
hatnak, megoszthatják tapasztalata-
ikat kollégáikkal. Mindenhonnan ki
lehet menni az udvarra, amelyet
közös szabadtéri foglalkozásokra
alkalmasnak alakítottak ki. 

Dr. Márton András szerint az új
székház tulajdonképpen szociális
innovációs központként fog mű-
ködni, ahol az említett foglalkozá-
sok mellett innen koordinálják majd
többek között a romáknak, hátrá-
nyos helyzetűeknek szóló progra-
mokat is. Ugyanakkor a szociális
munkatársaknak szóló fontos
képző, továbbképző hely is lesz. 

– Több évtizedes elveszett tudást
kell behoznunk, hiszen 1989 előtt
Romániában gyakorlatilag felszá-
molták a segítő foglalkozásokat.
Hivatalosan nem voltak rászorulók,

a halmozottan fogyatékosokat elrej-
tették. Jelenleg az állami szociális
intézmények ezt a megörökölt
rendszert újítják fel, és nem szíve-
sen működnek együtt azokkal a
civil szervezetekkel, amelyek e
téren felvállalják az újítást, az in-
novációt. Mi azt szeretnénk, hogy
az elfogadhatóbb, élhetőbb élethez
szükséges kompetenciákat „vissza-
adjuk” a rászorulóknak. Ehhez a
„problémamegoldó” ismereteken,
képességeken túl másfajta gondol-
kodás, látásmód, hozzáállás szük-
séges, amelynek meghonosításán
több évtizede dolgozunk. Ehhez
keresünk kül- és belföldi partnere-
ket mind az állami, mind a civil or-
vosi-szociális intézmények ré-
széről. Erre teremt lehetőséget az új
épület. Tulajdonképpen az a cé-
lunk, hogy kiépítsük az ápolásmi-
nőség-fejlesztő hálót, hálózatot, és
ennek lesz élő műhelye székházunk
– mondta többek között dr. Márton
András. 

Úgy tervezték, hogy közvetlenül
a hivatalos átvétel után felavatják az
épületet, azonban a pandémia miatt
az eseményt halasztani kellett. A
következő dátum, amelyet kitűztek,
december 5-e volt, de sajnos a jár-
vány miatt egyelőre meghatározat-
lan időre elnapolták az ünnepséget,
amelyről nem mondanak le, mert az
igazgató szerint nagyon sokan hoz-
zájárultak ahhoz, hogy megépüljön
az új székház, amely a korunk kihí-
vásainak eleget tevő szociális köz-
pontként, találkozóhelyként fog
működni. 
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Dr. Márton András Fotó: Gyulafehérvári Caritas

Találkozóhely segítőknek 

Kulcsár-Terza József képviselő második
parlamenti mandátumára készül az
RMDSZ jelöltlistáján. Múlt héten az
összefogás erejéről beszéltünk, és
arról, hogy a nemzeti ügyet szeretné
továbbvinni. Ez a beszélgetés a kép-
viselő szakbizottsági munkájába
enged betekintést, illetve szó esik az
autonómiastatútumról, valamint az
egyre erősödő magyarellenességről. 

– Beszéljünk a képviselőház emberi jogi,
nemzeti kisebbségi és egyházügyi bizottságán
belül működő, az ön kezdeményezésére létre-
hozott, a romániai magyarság ügyeivel fog-
lalkozó albizottságról.

– Lényeges előrelépésnek tartom, hogy ez
az albizottság egyáltalán megalakulhatott,
mert ezzel intézményes keretet sikerült biz-
tosítani ahhoz, hogy a romániai magyarság
sajátos gondjai napirendre kerüljenek a par-
lamentben. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy
ezzel egy csapásra megoldottunk volna min-
dent, de legalább kimozdítottuk a holtpontról
a román-magyar párbeszédet, és hiteles tá-
jékoztatást tudtunk nyújtani a parlamenti
pártok képviselőinek. Fontos mozzanata
volt az albizottság munkájának, amikor Sep-
siszentgyörgyön tartottunk kihelyezett ülést,
ahol a civil és szakmai szervezetek, az egy-
házak is megszólalhattak, tartalmas beszél-
getés alakult ki, amelynek nyomán a román
kollégák is elismerték, hogy bizonyos ügye-
ket ismertek, de sok mindenről nem hallot-
tak eddig. De amellett, hogy a helyszínen
tájékozódtak, az albizottság ülésein részle-
tesen tárgyalhattunk annak idején a maros-
vásárhelyi katolikus iskola körül kialakult
áldatlan helyzetről és a székely terrorvád el-
ítéltjeinek, Beke Istvánnak és Szőcs Zoltán-
nak az ügyéről is. Egyelőre tehát tabukat
sikerült döntögetnünk, és elindítanunk egy
olyan párbeszédet, amely hosszú távon min-
denképpen eredményes lehet. Ez is a cél, s
habár még az elején járunk, tovább kell ha-
ladni ezen az úton. És még van egy hoza-
déka: mindezekről jegyzőkönyv készül,
amely immár a román parlament hivatalos
dokumentumának számít, és amelyet akkor
is használhatunk, amikor nemzetközi fóru-
mok elé visszük a kisebbségi jogok tisztelet-
ben tartásának kérdését.

„A székelyföldi autonómiatörekvések
képviseletéről senki nem tudna lebeszélni”

– Képviselő úr, ön volt az, aki benyújtotta
Székelyföld autonómiastatútumát pár évvel
ezelőtt. Akkor azt mondta, egyedül maradt,
többen próbálták lebeszélni az RMDSZ részé-
ről is.

– A székelyföldi autonómiatörekvések
képviseletéről senki semmilyen körülmények
között nem tudna lebeszélni. Erre nemcsak
ígéretet, hanem esküt is tettem, tehát nem-
csak közösségi, hanem lelkiismereti ügynek
is tekintem. Ezért az elmúlt négyéves cik-
lusban Székelyföld autonómiastatútumát
kétszer is benyújtottam a parlamentbe. Elő-
ször valóban egyéni törvénykezdeménye-
zésként, másodszor viszont ellátta
kézjegyével Biró Zsolt képviselőtársam is.
Azonban fontosnak tartom leszögezni, hogy
mindkét esetben előzőleg egyeztettem az
RMDSZ képviselőházi frakciójával, és a
szövetségi elnököt is tájékoztattam a lépé-
seimről. Habár magához a kezdeményezés-
hez nem csatlakoztak, amíg a statútum
bejárta a maga útját a parlamentben, a frak-
ció tagjai egységesen léptek fel, amikor
arról volt szó, hogy akár a szakbizottságok-
ban, akár a plénumban kellett fenntartani.
Ilyen tekintetben tehát hasznos volt a képvi-
selőtársakkal való együttműködésünk. Kap-

tunk is érte hideget, meleget, de ma már
nincs olyan román politikus, aki ne tudna a
székelyek autonómia iránti igényéről. És
arról is meggyőződhettek, hogy erről nem
mondunk le, harcunkat folytatjuk nemcsak
itthon, hanem nemzetközi szinten is. Ennek
érdekében folyamatosan tájékoztattam eddig
is a nagyhatalmak diplomáciai képviseleteit,
amelyek nemcsak érdeklődést mutattak,
hanem oda is figyelnek a történésekre, ezért
ezt a fajta kapcsolattartást igyekszem állan-
dósítani a közeljövőben is. Fontos, hogy Eu-
rópa és a világ elé tárjuk kisebbségi létünkből
fakadó igényeinket, mert ha nem tesszük,
senki nem fog ránk figyelni.
Fontos a parlamenti képviselet biztosítása

– A magyarellenesség általános jelenség
volt az elmúlt négy évben a román parlament-
ben, de a kormány és az államelnök részéről
is megtapasztaltuk. Véleménye szerint ez a
helyzet javulni fog, vagy tovább romlik majd
a következő években?

– Már számtalanszor bebizonyosodott,
hogy a román politikusok számára a legké-
zenfekvőbb előhúzni azt a bizonyos, sokat
emlegetett magyarkártyát, amikor el akarják
terelni a figyelmet a Romániában folyamato-
san tetten érhető gazdasági, politikai, társa-
dalmi vagy akár a napjainkban egyre
fokozódó súlyos egészségügyi válságról és
ezeknek az ország teljes lakosságát érintő kö-
vetkezményeiről. Különösen aggasztó, ami-
kor a legmagasabb állami szervek teszik ezt,
mint ahogyan történt a közelmúltban is. Nagy
felelőtlenség a parlament, a kormány, de 
leginkább az államelnök részéről, hogy egy-
mást túllicitálva gerjesztik a magyarellenes
hangulatot, és ebbe partnerként beszáll a
média is. Amíg ez része marad a politikai dis-
kurzusnak, addig a közbeszédben is hangsú-
lyosan jelen lesz, ezért ebben a tekintetben
lényeges változásra nem számítok a közeljö-
vőben. Száz éve már arra törekszenek, hogy
különböző eszközökkel ellehetetlenítsék a
helyzetünket, és ezzel arra kényszerítsenek,
hogy elhagyjuk szülőföldünket. Már a puszta
létünkkel is kényelmetlenek vagyunk szá-
mukra, mert sem kiköpni, sem lenyelni nem
tudnak minket. De jelenlétünk mégis alkal-
mas arra, hogy frusztrációikat ránk kivetítsék.
Mondhatnám, hogy ezzel megtanultunk
együtt élni, de ez nyilván nem jelenti azt,
hogy ebbe bele is kellene törődnünk. Nem
vagyunk alábbvalók egyetlen nemzetnél sem,

és nem fogadhatjuk el azt a bánásmódot,
hogy másodrendű állampolgárokként kezel-
jenek. Tehát fel kell készülnünk a további tá-
madásokra, és nemzeti közösségünk erejét
felmutatva visszaverni ezeket. De erre csak
akkor leszünk képesek, ha összezárjuk sora-
inkat, és egységesen tudunk fellépni. Ezért is
fontos, hogy biztosítsuk a parlamenti képvi-
seletet, hogy a törvényhozás szintjén is ellen-
súlyozni tudjuk a magyarellenesség
különböző formában jelentkező, nyílt vagy
burkolt megnyilvánulásait.
Nem szabad válaszolnunk 
a provokációkra

– December elsején Sepsiszentgyörgyön
„hagyományosan” magyarellenes tüntetést,
felvonulást szerveznek a nacionalista pártok,
szervezetek, a prefektúra cinkos hallgatása
mellett. Mire számítanak az idén, hiszen a
nemzeti ünnep alig pár nappal a választások
előtt van?

– Az előzményeket ismerve, a járványügyi
rendelkezések ellenére idén sem fog elma-
radni a felvonulás, amely minden alkalommal
az 1989 után itt felejtett szolgálatosok szerve-
zésében nagyrészt „importált hazafiakkal”
történik. Semmi másra nem alkalmas, mint
hogy néhány órára megzavarja egy békés kis-
város nyugalmát. Én ezekről az ingyencirku-
szokról azt gondolom, hogy nem kell
nagyobb jelentőséget tulajdonítani nekik,
mint amennyit önmagukban hordoznak. Mert
igazából nem számítanak, semmi súlya nincs
annak, hogy nemzetféltő dákok néhány cso-
portja reggel megérkezik, kiordítják maguk-
ból a felgyülemlett indulataikat, aztán
sötétedésre már csak hűlt helyük marad. Én
annak örülök, hogy a város lakossága jól re-
agált ezekre a megnyilvánulásokra. Mi, ma-
gyarok megértettük, hogy nem szabad
válaszolnunk a provokációkra, mert pontosan
ezt várják, és különösen választások alkalmá-
val könnyebben átváltható lenne szavaza-
tokra. A román ajkú lakosság pedig elenyésző
létszámban vesz részt ezeken a sajátosan ér-
telmezett ünnepségeken, sőt már vannak köz-
tük olyanok, akik nyilvánosan is hangot adtak
nemtetszésüknek. Mi a békés együttélésben
vagyunk érdekeltek, hajlandók vagyunk
román polgártársainkkal együtt dolgozni a
város, az ország fejlődéséért, tiszteletben tart-
juk ünnepeiket, de elvárjuk, hogy ők is elfo-
gadják, nekünk december elsején nincs
okunk az ünneplésre, mint ahogyan június 4.
is számunkra gyásznap marad. Nem kérünk
sem többet, sem kevesebbet, mint amire
1918-ban a Gyulafehérvári nyilatkozatban
ígéretet tettek, hogy elismerjék és tiszteletben
tartsák egyéni és közösségi jogainkat.

Tabukat sikerült döntögetni?
„Csak azt kérjük, amire 1918-ban ígéretet tettek”

(Folytatás az 1. oldalról)

Mózes Edith

Fotó: Gábor Lajos / RMDSZ 



Nemrégiben hozzáláttak Szentgericén a
Jakab Elek-emlékpark kivitelezéséhez. Első
lépésben a területet körülvevő kerítést építik
fel – tudtuk meg Varró-Bodoczi Barna helyi uni-
tárius lelkésztől. 

A gyülekezet egy, az egyházközség tulajdonában
álló területen, az egykori művelődési otthon helyén
emlékhelyet alakít ki az 1848–49-es szabadságharcban
részt vett 58 helyi férfi, valamint a falu szülöttje, Jakab
Elek történész, levéltáros, jogász és szabadságharcos
tiszteletére. Az elképzelést a Bethlen Gábor Alap egy-
millió forinttal támogatja, ennek nagy részét Jakab
Elek szobrának elkészítésére, kisebb hányadát a park
kialakítására fordítják. A tervek már a tavaly elkészül-
tek, idén elkészült a szobor öntőmintája is, a művész
eleget tett a feladatának, s hamarosan megöntik a szob-
rot is, legkésőbb a következő év elején.

A parképítésre szánt összeg a kerítés anyagának egy

részére elegendő, de az alapásás és az ezután követ-
kező tereprendezés gépi munkáihoz már nem. Az idő-
járási viszonyok miatt a parképítési munkálatok már
csak a következő évben folytatódnak. A járványügyi
helyzet miatt az engedélyeztetés is elhúzódott, nem
tudtak minden dokumentumot időben beszerezni, és
mivel előreláthatólag a járvány egy ideig még tartani
fog, és így az engedélyezési folyamat sem megy gyor-
sabban, az avatás legmegfelelőbb időpontjának jövő
év szeptemberének végét, az őszi hálaadás ünnepét
látja a lelkész.

A 200 éve született Jakab Elek szobrát és az egykori
szabadságharcos szentgericeiek emlékművét az eredeti
elképzelés szerint már idén szerették volna felállítani,
előbb márcus 15-ére, majd az őszi hálaadási ünnep-
ségre gondoltak, de az elhúzódó járvány miatt már a
jövő őszi időpontnak is örülni tudnának a szentgerice-
iek. (grl)
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Sötétkék melegítőjével állandó eleme
volt a lakótelepi estéknek. A padok-
kal szegélyezett sétány széléről in-

duló, mozgó pontnak számított, ami hosszú
perceken át rótta köreit a betonóriások lába-
inál. Mindig ugyanazon az önmagába visz-
szatérő útvonalon haladt, ugyanabban az
egyszerre nyugodt és élénkítő ritmusban. Ré-
gebb, amikor még szürkületkor is gyermek-
és felnőttcsapatok népesítették be a környé-
ket, néha egy-egy huncutabb lurkó a játszó-
társak mulattatására az alacsony férfi után
settenkedett, és lassítva próbálta utánozni a
mozdulatait. Ő mindig észrevette az ilyen
csínytevéseket, de sohasem haragudott értük. 

– Gyere, kicsi barát, szaladj velem – né-
zett hátra jókedvűen, aztán már ott sem volt.
A közeli tömbházak kutyatartói rendszerint
ebben az órában sétáltatták négylábú lakó-
társaikat, nekik sem mulasztott el köszönni
futás közben, de egy pillanatra sem szakí-
totta félbe a sportolást a társalgás kedvéért.
Egyértelmű volt, hogy számára ez létforma,
ezért is furcsálltam, amikor hetekig nem ,,fu-
tottam össze” vele esti bevásárlásaim alatt.
Végül szokatlan időpontban és helyszínen,
egy délelőtt a közeli buszmegállóban talál-
koztunk. Jól ismert tréningje helyett zakót és
farmernadrágot viselt.

– Több mint tíz nap után most jöttem ki
újra a lakásból – magyarázta, amikor hogy-
létéről érdeklődtem. Aztán, legnagyobb meg-
lepetésemre tovább fűzte a szót: – A
feleségemről két héttel ezelőtt kiderült, hogy
koronavírussal fertőzött, így családostul szo-
bafogságra kényszerültünk, a nyolcéves lá-

nyunkat is beleértve. A gyerek persze egyál-
talán nem bánkódott emiatt, sőt, kimondot-
tan örült, hogy nem küldöm levegőzni,
mozogni, és egész délután az interneten
,,lóghat” a barátnőivel. Nekem viszont nem
volt könnyű a négy fal között ücsörögni.
Rövid időnek tűnik ez a közel két hét, mégis
annyira elszoktam a kinti világtól, hogy
szinte szédültem, amikor ma kiléptem az
ajtón. Autóba sem mertem ülni, pedig mindig
úgy megyek munkába.
Amúgy a bezártsággal
járó nyomott hangulatot
leszámítva a párommal
együtt könnyen túles-
tünk ezen az időszakon.
Neki csak a szaglása és az ízlelése ment el,
ezért is végeztette el a vírust kimutató tesztet,
egyéb panaszai nem voltak. Én végig tünet-
mentes maradtam, és a kislányunkon sem
vettünk észre intő jeleket. Így akár pihentetők
is lehettek volna a házon belül töltött napok,
valahogy mégsem találtam a helyem.

– Gondolom, az esti sportolás hiányzott a
legjobban – vetettem fel.

– Az biztos – villant át valami cinkos derű
beszélgetőtársam arcán. – Tudja, gyermek-
koromban sohasem volt alkalmam megta-
pasztalni a testmozgás fontosságát.
Nevelőszülőknél nőttem fel, akik elhalmoztak
minden földi jóval, és a lelki táplálékot sem
mérték szűkmarkúan, de idős emberek lévén,
otthon, a kényelmes családi kuckóban érez-
ték a legjobban magukat. Mi nem jártunk ki-

rándulni, strandolni, sízni. A mozgásszegény
életmód meg is bosszulta magát, hetvenéves
korára mindkét szülőm cukorbeteg lett, ez
pedig rengeteg nehézséget hozott az éle-
tünkbe. Mivel én is hajlamos vagyok az elhí-
zásra – éppen mintha a vér szerinti fiuk
lettem volna –, huszonévesen ,,becsületes”
súlyfölösleget cipeltem magamon. Akkoriban
volt egy aerobikot oktató barátnőm, ő beszélt
rá arra, hogy kezdjek kicsit törődni a kiné-

zetemmel és ezzel
együtt az egészségem-
mel. Utólag visszagon-
dolva bizonyára csak
egy szakmai kihívás le-
hettem neki, a kapcso-

latunk ugyanis rövid időn belül véget ért, de
én egy percig sem bántam meg, hogy hall-
gattam rá. Amint ráéreztem a sportolás
,,ízére”, egyértelművé vált számomra, hogy
ez az életmód az igazán nekem való. Húsz év
is eltelt azóta, de az esti szaladást semmi
pénzért ki nem hagynám. Edzés után annyira
felfrissülök, úgy megtelek energiával, hogy
akár egy hegymászó túrának is képes lennék
nekivágni. Ennek az éjszakai munkában is
nagy hasznát veszem. Webdizájnerként leg-
többször szűk határidős projektjeim vannak,
amiket nem lehet a napi 7–8 órás irodai mű-
szak alatt elvégezni, így a késői órákban, mi-
után a család elcsendesedett, újra leülök a
számítógép elé.

– Az ön munkahelyén nem tértek át az ott-
honi munkára? – szóltam közbe.

– A kollégáim többsége a tavaszi karantén
óta így dolgozik, én viszont szívesen bejárok
a céghez, és mivel erre most is meg van adva
a lehetőség, ki is használom. A feleségem ta-
nárnő, így ő is, a másodikos lányunk is ott-
hon ,,teljesít szolgálatot”. A kétszobás
lakásunkban délelőttönként gyakran elég
nagy a hangzavar, az internetkapcsolat
pedig elég gyenge. Ezért is hatékonyabb
nekem az irodai munkavégzés.

– Esténként tetszőleges vagy előre megha-
tározott számú kört szokott leszaladni? – tér-
tem újra vissza beszélgetőtársam kedvenc
témájához.

– Amikor régen sportolni kezdtem, negye-
dórát, húsz percet szántam a testedzésre. Fo-
kozatosan növeltem az időt, és vele együtt a
megtett távot. Most már egy órát szaladok,
ez tizenkét kört jelent.

– Amíg karanténban volt, tudta valahogy
pótolni a napi normát?

– A tavaly karácsonyra kaptam egy szo-
babiciklit a páromtól, ez most kapóra jött.
Igaz, szaladni jobban szeretek, mint tekerni,
de ha nincs más lehetőség, ez is megteszi. Így
kárpótoltam magam az elmúlt hetekben. Ma
este azonban megint felveszem a nyúlcipőt –
ragyogott fel a férfi tekintete. 

Az utca végén három autóbusz tűnt fel
egymás mögött. Beszélgetőtársam igazított
egyet az arcát elfedő védőmaszkon, majd ud-
variasan elköszönt. Este aztán újra feltűnt
sötétkék melegítőjében a lakótelepi sétá-
nyon. Mozdulataiból csak úgy áradt az ön-
feledt öröm. Pedig körülötte szürke
ködkabátba bújt a világ. 

Esti körök

Folyton szépül a múlt? Nosz-
talgiák, új szempontok, újabb fel-
fedezések, tökéletesedő technikák
és eljárások módosítják tudásun-
kat, emlékképünket egykor átélt,
megtanult, megismert események-
ről, történésekről. Ma például, az
évszázad mérkőzése, az aranycsa-
pat 6:3-as angliai győzelme 67.
évfordulóján az eddigieknél jóval
tökéletesebb felvételről lehet új-
ranézni a feledhetetlen összecsa-
pást. A digitalizálás lehetővé
tette, hogy a televízió képernyőjé-
ről rögzített meccset a mai minő-
ségi elvárások szintjén tegyék
élvezhetővé, sőt, a gólokhoz ve-
zető akciókat ki is színesítsék.
Csodákra képes a rohamosan fej-
lődő technológia. Részletekbe fö-
lösleges bocsátkozni, az
eredmény a fontos. Akkor is, ami-
kor megtörtént, elsősorban az
keltett világszenzációt és a ma-
gyarok körében hatalmas lelkese-
dést. Nem hinném, hogy a britek
különösebben repestek volna a
boldogságtól, de ordítani tudtak.
Annak ellenére, hogy labdarúgó-
válogatottjuk 90 éves otthoni ve-
retlensége tört meg azon a napon.
És volt bennük annyi sportszerű-
ség meg objektivitás, hogy elis-
merjék, a magyar labdarúgók
jobbak voltak, csapatuk játéka
teljesen meglepte az övéiket, s a
vendégek teljesítménye rádöb-
bentette őket arra, hogy tanulni
kell a vereségből, hasznosítani
lehet és kell is azt a taktikai új-
donságot, ami a Puskásék játéká-
ban mutatkozott. Hogy nem csak
szólam volt ez, azt a későbbiekben
a gyakorlatban bizonyították.
Napjainkban nem ők a legjobbak
a világon, de klubcsapataik a leg-
magasabb szinten teljesítenek,
nemzeti bajnokságuk hetente két-
szer a leglátványosabb, legdina-
mikusabb mérkőzésekkel
kápráztatja el a földgolyó focira-
jongóit. A magyar futball sorsa
nem így alakult, visszafejlődést
mutatott az eltelt közel hét évtized
során. Könyveket, tanulmányokat
írtak már erről, nem próbálkozom

magyarázatokkal. Tény, hogy
1993-tól a Wembley stadionbeli
siker emlékére november 25. a
magyar labdarúgás napja. Ilyen-
kor hevesebben dobog a magyar
szurkolók szíve, és rengeteg foci-
mesét mondanak el újra meg újra
szépen kiszínezve Magyarország-
szerte és az egész Kárpát-meden-
cében, ahol magyarok élnek. Az
idén valamivel reményteljesebb a
múltbeli dicsőség felidézése, mint
az előző időszakban. Ha kínkeser-
vesen is, de a válogatott bejutott
az Európa-bajnokság elit csapa-
tai közé. És a Fradi esetében is
történelmi sikerről beszéltek a
szakemberek, miután beküzdötte
magát a kontinens legerősebb
klubcsapatainak csatasoroza-
tába. Akkor is, ha ott már aligha
számíthat diadalútra. De a szom-
szédok mindenképp irigyelhetik a
magyar futball legfrissebb ered-
ményeit. Az Eb-t társszervezőként
vendégül látó Romániában külö-
nösen. Itt ugyancsak forrongó
szenvedélyeket és kezelhetetlen
indulatokat kelt a labdarúgás. És
jelenleg éppen tagadhatatlan vál-
ság van. Ami nem jelenti azt,
hogy a jó focisták ne lehetnének
égbe menesztett, magasra taksált,
befolyásos sztárok. A sikeredzők
hasonlóképpen. Érthető, hogy
egyes pártok a közelgő parla-
menti választásokon húzóember-
ként próbálják bevetni őket.
Egyre-másra röppennek fel a
hírek a médiában, hogy ez a lab-
darúgó, az a válogatott sportoló,
amaz egykori csodacsatár, gól-
zsák, bajnok, edző, menő játékos-
ügynök, sportmenedzser stb.
felkerült valamelyik jelöltlistára.
Az sem baj, ha már levitézlett,
attól még bizonyos körökben
lehet befolyása. Hasonló a hely-
zet bizonyos énekesekkel, zené-
szekkel, színészekkel is. Tele lesz
az új parlament ilyen játékos kép-
viselőkkel, szenátorokkal? Nem
tudom, de könnyen előfordulhat.
És mindez hova vezet? Sejthetjük.
De az már egy másik történet.
(N.M.K.)

Erről jut eszembe

A kerítést építik, idén még a tereprendezés várható Fotó: Gligor Róbert László

Vasárnap megkezdődött a bukaresti országos szín-
házi fesztivál, amely idén a változás jegyében, a múlt
és jelen párbeszédére építve zajlik, és kizárólag multi-
médiás eszközökön keresztül közvetíti művészi prog-
ramjait. A fesztivál előadásait tizenkét programpontba
csoportosították. A FNeuitareT címet viselő program
olyan előadásokat foglal magába, amelyek nagy hatás-
sal voltak a romániai színjátszás alakulására az elmúlt

évtizedekben, köztük van a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulatának a Retromadár
blokknak csapódik, és forró aszfaltra zuhan című pro-
dukciója. Az előadást november 28-án, szombaton 19
órától ingyenesen közvetíti a fesztivál a saját honlap-
ján, és angol, valamint román felirattal 48 órán át lesz
elérhető: https://fnt.ro/2020/pasarea-retro-se-loveste-
de-bloc-sicade-pe-asfaltul-fierbinte-de-radu-afrim/. 

A Retromadár… 
a 30. országos színházi fesztivál online műsorán 



Még lehet jelentkezni 
a Pénzmágnes vetélkedőre

Pénzügyek iránt érdeklődő középiskolás diákok számára on-
line vetélkedőt hirdetett meg a Romániai Magyar Közgaz-
dász Társaság, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa,
valamint a Magyar Mágnás Egyesület. A regisztráció még
tart, a jelentkezés határideje december 3., a vetélkedő idő-
pontja pedig december 4.

Idén nyolcadik alkalommal szervezik meg a Pénzmágnes vetélkedőt,
melyre nemcsak Erdélyből, hanem Kárpátaljáról, Felvidékről és Vajda-
ságról is jelentkezhetnek a középiskolás diákok.

A benevezés díjtalan, a legjobb helyezést elérők készpénzjutalomban
részesülnek (az I. díj 300 euró, a II. díj 200 euró, a III. díj 100 euró).

Első lépésként minden diáknak regisztrálnia kell a www.penzmag-
nes.ro oldalán, majd válaszolnia a tesztkérdésekre december 4-én. 

A vetélkedő célja egy olyan általános pénzügyi tudás átadása a diákok
számára, amely segítheti őket a helyes pénzügyi döntésekben és a tuda-
tos pénzügyi magatartásban. Minden tananyag elérhető a vetélkedő web-
oldalán, mely a jelentkezők segítségére szolgálhat, így a felkészülés
feltételei is adottak.

A szervezők buzdítani szeretnék az érdeklődő középiskolásokat, hogy
mihamarabb regisztráljanak, hiszen a tananyag elsajátítása időt igényel.
A vetélkedő Facebook-oldala elérhető a https://www.facebook.com/
penzmagnes.ro linken. (közlemény)

A kormány elfogadta az idei harmadik
költségvetés-kiigazítást

A kormány hétfőn este elfogadta az idei harmadik költség-
vetés-kiigazítást, amely a bruttó hazai termékhez (GDP)
mérten 9,1 százalékos államháztartási hiánnyal számol 4,2
százalékos gazdasági csökkenés mellett.

Az államháztartási hiány 2020-ban 0,5 százalékponttal haladja meg
a korábban előrevetített 8,6 százalékot. Florin Cîţu pénzügyminiszter
elmondta, hogy a hiány nagy részét az államháztartás bevételeinek el-
maradása okozza. Hozzátette: a költségvetés-kiigazításkor főleg az
egészségügyre, a szociális ellátásra és az oktatásra fordítanak több pénzt.
Az idei évben a kormány azzal számol, hogy a bevételek elérik a GDP
32,2 százalékát, ugyanakkor a kiadások a GDP 41,3 százalékát.

A legutóbbi költségvetés-kiigazításkor a kormány még 3,9 százalékos
gazdasági visszaeséssel számolt úgy, hogy tavaly év végén, a koronaví-
rus-járvány kezdete előtt még 4,2 százalékos GDP-bővülést remélt. A
kormány a jövő évre 7 százalékos GDP-arányos államháztartási hiányt
tűzött ki célul 4,5 százalékos gazdasági növekedés mellett. (MTI)

Adómentessé vált a duális oktatásba
fektetett profit

Kihirdette Klaus Iohannis a törvényt, amely előírja, hogy a
duális oktatást támogató cégek mentesülnek az ilyen célból
visszaforgatott nyereség adójának befizetésétől, vagy leír-
hatják a diákok ösztöndíjára költött összegeket.

A 2015/227-es adótörvényt módosító és kiegészítő jogszabály célja
arra ösztönözni a vállalatokat, hogy partneri szerződéseket kössenek az
állammal a duális képzés támogatása érdekében.

A jogszabály értelmében azok a mikrovállalatok, amelyek ösztöndíjat
adnak a duális oktatásban részt vevő diákoknak, jövedelmi adójuknak
20 százalékáig levonhatják ezeket az összegeket az illető negyedévben
befizetendő adójukból. A törvényt október végén fogadta el a képvise-
lőház. (Agerpres)

Több támogatás a gyümölcs- 
és zöldségtermelő szervezeteknek

Elfogadott szerdai ülésén a kormány egy sürgősségi rendeletet,
amelynek értelmében 50 helyett 70 százalékra nő a maximális vissza
nem térítendő pénzügyi támogatás a gyümölcs- és zöldségtermelő szer-
vezetek számára – közölte Ionel Dancă, a miniszterelnöki kabinet ve-
zetője.

Dancă kifejtette: így ezek a szervezetek és egyesületi formák nagyobb
pénzügyi támogatásban részesülhetnek a vissza nem térítendő finanszí-
rozási programokból. (Agerpres)

A Román Nemzeti Bank (BNR) közleményben
fejezte ki vasárnap rosszallását amiatt, hogy
az intézmény szakemberei nyilakozatainak
szövegkörnyezetből kivett részleteit használ-
ják a választási klipekben.

„A Román Nemzeti Bank határozottan elutasítja,
hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) az intézmény
szakemberei szövegkörnyezetből kivett régebbi vagy
újabb nyilatkozatainak részleteit használja fel válasz-
tási klipekben. A BNR egy politikamentes, független
intézmény, és az ilyen nyilatkozatok visszaélésszerű
felhasználása befolyásolja intézményünk státusát és
semlegességét” – szögezi le a jegybank közleménye.

A Román Nemzeti Bank arra kéri az összes politikai
pártot, hogy ne használja fel inkorrekt módon a bank
egyes képviselőinek véleményét.

„A Nemzeti Bank álláspontját tükröző összes elem-
zés és vélemény megtalálható az intézmény honlapján
közzétett jelentésekben és elemzésekben vagy a jegy-

bank kormányzójának sajtónyilatkozataiban” – jegyzi
meg a közlemény.

A jegybank nagy valószínűséggel egy olyan videó
miatt tiltakozik, amelyben a szociáldemokraták kam-
pánycsapata Lucian Croitoru jegybanki tanácsadó és
Emil Boc volt miniszterelnök 2009-es nyilatkozatait
veti össze Ludovic Orban jelenlegi miniszterelnök és
Valentin Lazea, a jegybank vezető közgazdászának a
napokban tett nyilatkozataival és kijelentéseivel. A vi-
deóval a PSD arra akar utalni, hogy a kormány ugyan
tagadja, de megszorításokra készül.

A „bizonyítás” fő elemét az adja, hogy Lazea a na-
pokban előadást tartott egy konferencián, ahol a román
gazdaság bonyolult helyzetének bemutatása közben ki-
jelentette: „nem normális, hogy a közalkalmazottak fi-
zetése sokkal nagyobb, mint a magánszektorban
dolgozók bérezése”, illetve arról is beszélt, hogy kor-
rekciók nélkül a költségvetési hiány meg fogja haladni
a GDP 8%-át. (Agerpres)
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Választási klip miatt tiltakozik a jegybank

A román külügy tiltakozását fejezte ki amiatt,
hogy Nagy-Britanniában a Tesco áruház-
lánc román nyelvű feliratokon figyelmez-
tette üzleteiben a tolvajokat cselekedetük
következményeire, Bukarest szerint
ugyanis ez a diszkriminatív üzenet „nem
tükrözi reálisan az ott élő román közösség
helyzetét”.

A külügy azt követően fejtette ki álláspontját,
hogy a román média hétfőn beszámolt róla: Nagy-Bri-
tanniában a Tesco áruházakban román nyelvű feliratok
jelentek meg, amelyekben a tolvajokat figyelmeztették,
hogy amennyiben árut tulajdonítanak el, büntetőjogi
eljárás indulhat ellenük. Felhívták a figyelmüket arra
is, hogy civil ruhás rendőrök felügyelik az üzletet. Elő-

ször Nagy-Britanniában élő románok tiltakoztak az in-
terneten. A külügy közlése szerint a londoni román
nagykövetség kifejezte elégedetlenségét az áruházban
látható feliratok miatt mind a vállalat vezetőségénél,
mind a helyi és központi brit hatóságoknál, és azonnali
eltávolításukat kérték.

„Bukarest helyteleníti az ilyen diszkriminatív jellegű
üzeneteket, amelyek nem tükrözik reálisan a nagy-bri-
tanniai román közösség helyzetét, amely megfelelően
beilleszkedett a brit társadalomba” – olvasható a köz-
leményben. Jelezték, hogy figyelemmel kísérik az
ügyet, és arról biztosították a román állampolgárokat,
hogy mindent megtesznek jogaik biztosítása érdeké-
ben, valamint azért, hogy ne részesüljenek hátrányos
megkülönböztetésben. (MTI)

Diplomáciai csörte áruházi felhívás miatt

A koronavírus-járvány elleni
küzdelem közepette is el kell
kerülni az olyan helyzeteket,
melyek következtében egyes
országok fizetésképtelenné
válnak, még pusztítóbb ha-
tást váltva ki ezzel a globális
gazdaságra nézve – jelentette
ki az Európai Unió kül- és biz-
tonságpolitikai főképviselője
Brüsszelben, az uniós tagor-
szágok fejlesztésért felelős
minisztereinek tanácskozását
követően, hétfőn.

Josep Borrell nyilatkozatában ki-
jelentette, gyors cselekvésre van
szükség, ugyanis a fizetésképtelen-
ség sok ország esetében teljes adós-
ságválságot válthat ki, amely
rendkívül negatív hatással lehet a
világ gazdaságára.

Ennek elkerülése olyan érdek,
amely megalapozott partnerséget
követel mindenekelőtt az Európai
Unió intézményei és tagállamai kö-
zött, kiegészítve a nemzetközi fej-
lesztési perspektívát a pénzügyi és
külpolitikai célok összehangolásá-
val – emelte ki. Az uniós diplomá-
cia vezetője kijelentette, hogy a

gazdaság helyzetének alakulása
szorosan összefügg a koronavírus-
világjárvány leküzdésének sikeré-
vel. A világszerte zajló adósságfel-
halmozódás mértéke és jellege, va-
lamint a járvány és az általa okozott
gazdasági károk között veszélyes
kölcsönhatások vannak. Kulcsfon-
tosságú az adósságelengedés átfogó
megközelítése. Az adósságkezelés
terén a fenntartható finanszírozás új
modelljét kell kidolgozni, különö-
sen egyes afrikai országok számára.

A főképviselő arra is emlékezte-
tett, hogy az Európai Unió hétfőn, a
koronavírus-járvány okozta vál-
ságra való tekintettel 183 millió eu-
róval járult hozzá 29 alacsony
jövedelmű ország szociális, egész-
ségügyi és gazdasági kiadásaihoz.
A támogatás a felsorolt országok
adósságcsökkentéséhez, valamint
költségvetési korlátaik enyhítésé-
hez, illetve ahhoz járul hozzá, hogy
képesek legyenek fenntartani fej-
lesztési céljaikat. Lehetővé teszi
számukra, hogy erőforrásokat sza-
badítsanak fel rendkívüli fizetési-
mérleg-szükségleteik kielégítésére
ahelyett, hogy ezeket az erőforráso-

kat adósságtörlesztésre kellene for-
dítaniuk.

Az Európai Unió külügyi szolgá-
latának (EEAS) tájékoztatása sze-
rint Josep Borrell telefonon Vang Ji
kínai külügyminiszterrel is megbe-
szélést folytatott hétfőn, és előrelé-
pésre szólította fel Kínát a
beruházási megállapodás tárgyalá-
sai során.

A főképviselő kifejezte annak
fontosságát, hogy a kínai fél be-
tartsa a kereskedelemre vonatko-
zóan már korábban elfogadottakat,
és tegyen előremutató lépéseket
egyebek között a függőben lévő pi-
acra jutás és a fejlesztés területeit il-
letően – írták.

A tárgyalások előrehaladása Pe-
king és Brüsszel általános kapcso-
latának szempontjából is fontos –
emelték ki.

Borrell emellett aggodalmát fe-
jezte ki a legújabb hongkongi ese-
mények miatt, és megismételte
annak fontosságát, hogy Kína tisz-
teletben tartsa a volt brit gyarmat
autonómiáját az „egy ország, két
rendszer” elve alapján – tették
hozzá. (MTI)

Borrell: El kell kerülni, hogy egyes országok 
fizetésképtelenné váljanak

Novemberben csökkent az euróövezet gazda-
sági teljesítménye az októberi stagnálás után.

A londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet felmé-
résének hétfőn ismertetett előzetes adatai szerint no-
vemberben a feldolgozóipari és szolgáltatóipari adatok
összesítésével képzett kompozit beszerzésimenedzser-
index (BMI) előzetes értéke hat hónapja a legalacso-
nyabb, 45,1 pont lett a végleges októberi 50 pont után.

A kompozit indexre a ténylegesnél némileg maga-
sabb értéket, 45,8 pontot vártak novemberre gazdasági
elemzők.

A kompozit index idei eddigi mélypontja áprilisban
volt, 13,6 ponttal, ami a koronavírus-járvány terjedé-
sével és az euróövezet gazdaságának ideiglenes leállí-

tásával függött össze. A kompozit index januárban 51,3
ponton állt. A BMI 50 pont alatti értéke a vizsgált gaz-
dasági tevékenység teljesítményének a csökkenését, 50
pont feletti értéke pedig gyarapodását jelzi.

Novemberben a szolgáltatóipari index hathavi mély-
pontra, 41,3 pontra esett az októberi 46,9 pontról. A
feldolgozóipari index háromhavi mélypontra került a
még növekedést jelző 53,6 ponttal az októberi 54,8
pontról. Szakértők a szolgáltatóipari BMI-re maga-
sabb, de szintén zsugorodást jelző 42,5 pontot vártak,
a feldolgozóiparira pedig gyengébb számmal, 53,1
ponttal számoltak.

A Markit végleges adatokat és részleteket december
3-án közöl. (MTI)

Novemberben csökkent 
a gazdaság teljesítménye az euróövezetben
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A MOL Románia és A Közös-
ségért Alapítvány meghir-
dette a 12. Gyermekgyógyító
Programot, amely olyan civil
szervezeteknek nyújt támo-
gatást, amelyek krónikus be-
tegségekben szenvedő vagy
sajátos igényű gyermekek
részére biztosítanak emocio-
nális terápiás foglalkozáso-
kat vagy pszichoszociális
beavatkozásokat.

A pályázatokat online lehet be-
nyújtani 2020. december 2-ig a
www.kozossegert.ro honlapon. A
program támogatási alapja 400.000
lej, egy civil szervezet legtöbb
25.000 lej támogatásban részesül-
het előfinanszírozás formájában,
amelyet 2021. február–augusztus
között megvalósítandó pályázatra
fordíthat. A 12. kiírás 400.000 lejes
támogatási alapjával együtt a prog-
ram tizenkét éve során a támogatá-
sok összértéke eléri a 4 millió lejt.
Az elmúlt 11 év alatt 3,6 millió lej-
jel támogatott 209 pályázat révén
több mint 11.500 gyermek számára
biztosítottak terápiás foglalkozáso-
kat.

Az új kiírás online meghirdeté-
sén az előző évben nyertes egyesü-
letek ismertették a 2019. december
és 2020. október között megvaló-
sított pályázatok eredményeit. A
szakemberek megosztották az év
folyamán szerzett tapasztalataikat;
a bemutatókban kitértek a járvány-
ügyi helyzet miatt bevezetett kor-
látozások tevékenységükre
gyakorolt hatásaira, a pályázatok-
ban eszközölt változtatásokra, va-
lamint a munkájukban alkalmazott
sajátos megoldásokra.

A 2019-ben támogatott tizen-
nyolc egyesület közül hétnek sike-
rült befejeznie pályázatát, másik
hét pedig a megvalósítás külön-
böző szakaszaiban tart, módszere-
iket és eszközeiket a korlátozások
szabta keretekhez igazítják, illetve
az új helyzettel összeillő lehetősé-
gek felkutatásán dolgoznak. Két
terápiás tábor megrendezését elha-
lasztották, másik két pályázatot
pedig átszerveznek. Az elmúlt ti-
zenegy hónap folyamán a befeje-
zett és a folyamatban levő
pályázatok keretében több mint öt-
száz sajátos igényű gyermek része-
sült művészetterápiás
foglalkozásokban – zeneterápia és
asszisztív technológiákkal alkal-

mazott zeneterápia, Phronetic mű-
vészetterápia, kombinált művé-
szetterápia (rajz, festészet,
modellezés, kollázs), tánc, mozgás
és szerepjátékok; állatasszisztált
terápiákban; emocionális terápiák-
ban – színjátszás és álarckészítés,
meseterápia.

„Az év elején kirobbant járvány
példátlan helyzetet teremtett, és
rendkívüli kihívások elé állított
mindannyiunkat. Megnehezítette
az amúgy is nehézségekkel küsz-
ködő, krónikus betegségekben
szenvedő és fogyatékkal élő gyer-
mekek és családjaik mindennapjait
is. Az érdekükben alkalmazott el-
járások megfelelő újragondolására
volt szükség, a programban támo-
gatott egyesületek munkatársai
pedig szakszerűen válaszoltak erre
a kihívásra, és hatékonyan alkal-
mazkodtak az új helyzethez. A
MOL Románia továbbra is támo-
gatja azokat a szervezeteket, ame-

lyek munkájuk révén pozitív válto-
zásokat idéznek elő a gyermekek
életében” – nyilatkozta Camelia
Ene, a MOL Románia ügyvezető
igazgatója.

A járványügyi helyzet dacára a
MOL Románia továbbra is a kö-
zösségek megbízható partnere
marad, és támogatja a sérülékeny
csoportok érdekében folytatott szo-
ciális felelősségvállalású progra-
mokat. A MOL Gyermekgyógyító
Programot A Közösségért Alapít-
vány szervezi, az anyagi alapokat
pedig a MOL Románia biztosítja.
A program tájékoztatója elérhető a
www.kozossegert.ro és a
www.molromania.ro honlapokon.
Regisztrálni és pályázni a
www.kozossegert.ro honlapon
lehet – tájékoztatott Felméri Erzsé-
bet, a MOL Románia CSR, és PR-
koordinátora és András Imre, A
Közösségért Alapítvány ügyveze-
tője. (sz.p.p.) Illusztráció. Fotó: Útügyi Igazgatóság
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Támogatás krónikus beteg és sajátos igényű gyermekek
foglalkoztatására

12. MOL Gyermekgyógyító Program 

Marosvásárhely egyes lakó-
övezeteiben már november
első heteiben megkezdték a
délutáni, esti órákban a pe-
tárdák robbantgatását. A
Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőségtől megkeresé-
sünkre azt a tanácsolták,
hogy a hasonló akciókról a
112-es egységes hívószámon
kell bejelentést tenni. Az en-
gedéllyel nem rendelkező for-
galmazókat próbálják ugyan
azonosítani, de szükség van a
lakossági bejelentésekre,
mert történetesen épp a pe-
tárdázók vezethetik a forgal-
mazókhoz őket.

A tűzijátékok használatát szabá-
lyozó 1995. évi 126-os törvény sze-

rint a 2-es, 3-as és 4-es kategóriába
tartozó pirotechnikai eszközök (pe-
tárda, pukkanó, illetve szikrát szóró
tűzijátékok) engedély nélküli for-
galmazása, használata, birtoklása
miatt három hónaptól egy évig ter-
jedő szabadságvesztés vagy tetemes
bírság szabható ki. Az érvényben
levő szabályozások értelmében a 3-
as és 4-es kategóriába sorolt tűzijá-
tékokat csak a polgármesteri
hivatal, a megyei katasztrófavé-
delmi felügyelőség és az illetékes
megyei rendőr-felügyelőség enge-
délyével szervezhetnek. A robbanó-
anyagok, pirotechnikai eszközök
használatát szabályozó törvény ér-
telmében az engedély nélküli tűzi-
játékok forgalmazása és használata
3 hónaptól egy évig terjedő szabad-

ságvesztést vagy bírságot von maga
után. Engedély nélkül a 18 év fölötti
magánszemélyek csak F1 kategóri-
ába tartozó pirotechnikai terméke-
ket használhatnak, amelyek

kevésbé veszélyesek, a hangerősség
is elhanyagolható és kisebb, zárt he-
lyiségekben, lakásban is használha-
tók. Ezeket ugyancsak engedélye-
zett forgalmazóktól kell beszerezni,

és elengedhetetlen az F1 feliratozás.
Az engedély nélküli forgalmazás,
szállítás, megfelelő tárolás hiányá-
ban a bírságok 1.000–2.500 lej kö-
zöttiek lehetnek, de a jogszabályok
különböző cikkelyeinek be nem tar-
tása miatt a hatóságok 3.000–6.000
lejes büntetéseket is kiszabhatnak. 

A román nyelvű használati utasí-
tás hiányában, illetve az érvényes-
ség dátumának, a használat során
esedékes veszélyekre való figyel-
meztetés hiánya miatt 5.000–7.500
lejes bírság róható ki. A jogi szemé-
lyekre kiszabható bírságok mértéke
az előbbiek kétszerese is lehet. A
rendőrség külön figyelmezteti a
szülőket arra, hogy jobban figyelje-
nek a gyermekeikre, mert a szóra-
kozásra szánt tűzijátékok
használatával egyidejűleg megnő a
balesetek száma is. (pálosy)

Bírság jár a petárdázásért

Közúti közlekedés 
késő ősszel

A megváltozott időjárási és
útviszonyok miatt fokozott
veszélyhelyzettel kell szá-
molniuk a járművezetőknek.
A tél küszöbén rövidülnek a
nappalok, és a párás, ködös,
esős idő megnehezíti a közle-
kedést. Ezért a járművezetők
számára fontos az őszi közúti
közlekedésre való felkészü-
lés, mellyel a balesetveszé-
lyes helyzetek elkerülhetők. 

Ősztől tavaszig fokozott figye-
lemmel és megfelelő vezetéstech-
nikát alkalmazva kell közlekedni a
közutakon, ugyanakkor a balesetek
elkerülése érdekében a rendőrségi
közlemények elővigyázatosságra
intik a gyalogosokat is. A műszaki
biztonság egyik alapkövetelménye
a futómű és a gumiabroncs kifogás-
talan állapota. A köd, a szitáló hó,
a csúszós utak mindennapossá vál-
nak, ezért a hirtelen fékezés bal-
esetveszélyes lehet. Mivel
rövidebbek a nappalok, a járműve-
zetőknél hamarabb jelentkezik a fá-
radtság, csökken a reakcióidő, ezért
több alkalommal érdemes pihenőt
tartani. A pára, a köd rontja a távol-
ságbecslő képességet, ugyanakkor
a hó, illetve csapadék fárasztja a
szemet, ezért a közlekedési eszkö-
zök, útjelzők elkerülhetik a gépjár-
művezető figyelmét. Nagyobb
követési távolságot tartva, csök-
kenteni kell a sebességet, így ki-
sebb a balesetek bekövetkeztének
kockázata, és egy esetleges rossz
manőver esetén a hibák könnyeb-
ben korrigálhatók.
Ködlámpa és rövid fény 

A ködös időben használni kell a
ködfényszórókat és a hátsó helyzet-
jelző ködlámpákat. A hátsó köd-
lámpák révén időben észrevesznek
a mögöttünk érkezők, amennyiben

azonban oszlopban halad a gépko-
csisor, a hátsó ködzárófény zavar-
hatja a mögöttünk haladó gép-
kocsivezetőt, ezért azt ajánlott le-
kapcsolni. A fények rendkívül fon-
tosak, mivel rossz látási viszonyok
közepette azáltal válhat a gépjármű
láthatóvá a közúti forgalomban. A
ködlámpákat a rövid fénnyel egyi-
dejűleg kell használni. A csúszós
utakon a kanyarodással egy időben
nem ajánlott a fékpedált nyomni,
lehetőleg a motorféket kell hasz-
nálni. 

A nagyobb távolságra utazók el-
lenőrizzék a gépkocsijuk műszaki
állapotát: a fékrendszert, a klíma-
berendezést, a téli gumikat stb.
Nem árt időben tájékozódni az idő-
járási körülményekről, ugyanakkor
a szükséges felszerelések – hólapát,
vontatókötél, fagymentesítő zárola-
jozó, élelmiszer és ital, takaró, me-
legebb ruhadarabok – nélkül ne
induljanak útnak. (szer)

Illusztráció.



Csak három hete foglalta el a
hivatalát, de már mindenki
azt várja Soós Zoltán polgár-
mestertől, hogy varázsütésre
megoldja Marosvásárhely
húsz éve szőnyeg alá söpört
gondjait. A szétvert sportélet
újjáélesztése csak az egyik
ezek közül, és egyes vélemé-
nyek szerint nem is a legfon-
tosabb. Pedig a sport legalább
olyan lényeges szerepet tölt
be az életminőség biztosítá-
sában, mint az utcák sima
aszfaltburkolata, a gördülé-
keny ügyintézés, vagy a 
minőségi tömegközlekedés.
Ezért örömmel állapíthattuk
meg, hogy ezt Soós Zoltán
sem látja másként, amikor a
város sportjának állapotát
felmérő interjút kértünk tőle.
A beszélgetés harmadik, be-
fejező részét olvashatják az
alábbiakban.

– A nyár legnagyobb botránya a
marosvásárhelyi sportban az volt,
amikor a kézilabdacsapat edzői,
akik ezt a szakágat felfuttatták, 
mindenestől szedték a sátorfájukat
és Besztercére igazoltak. Milyen
jövőt lát a kézilabdának a város-
ban?

– Mint minden más tönkretett
sportág esetében, meg kell beszélni
ezekkel az edzőkkel, hogy hajlan-
dóak-e visszajönni Vásárhelyre. Mi
megkezdtük az adósságok törlesz-
tését, már 300 ezer lejt kifizettünk,
tehát nagyjából a tartozások tíz szá-
zalékát. Ezt három hét alatt tettük
meg, az év végéig az adósságok
egyharmadát rendezzük. Úgy szá-
molunk, hogy körülbelül májusra a
teljes tartozást felszámoljuk. Ez
pedig egy minimális tárgyalási fel-
tétel a város részéről, hogy vegye-
nek komolyan minket. Sajnos, ezt
megörököltük, el tudjuk mondani
az edzőknek, sportolóknak, hogy
ez nem a mostani városvezetés hi-
bája, mi azt szeretnénk, ha a város
sportélete ismét olyan lenne, mint

volt a régi szép időkben, amikor
Vásárhely a különféle sportágak-
ban a legjobbak között volt Romá-
nia-szerte. Ennek része lesz a
kézilabda is, a kosárlabda is, a lab-
darúgás is nyilván, amelyet a város
anyagi keretéhez mérten tudunk tá-
mogatni. Azt megígérhetem azon-
ban, hogy ha jól indulnak ezek a
sportágak, akkor egy-két-három
éven belül az első ligában fognak
játszani, és ha jelentős a szponzori
támogatás, akkor meg tudjuk jelen-
tősen növelni a város támogatását
is. Ez pedig már nem a városi költ-
ségvetést fogja terhelni, hiszen,
amint mondtam, olyan elvek lesz-
nek, hogy az élsportolók esetében
maximalizált bérekkel fogunk dol-
gozni, azon felül pedig szpon-
zorpénzekkel lehet játékosokat 
ide szerződtetni. Úgy gondolom,
hogy a közpénzek felhasználásának
a legfontosabb feltétele a transzpa-
rencia, és minden vásárhelyinek
tudnia kell, hogy ha egy játékos

50000 eurót keres, az nem a mi zse-
bünkből megy.

– Vannak a kisebb sportágak,
mint a teremfoci, vagy női foci,
amelyeket könnyen, kis pénzből
lehet magas szintre fejleszteni...

– Így van, ezt szeretnénk mi is,
hiszen a futsal például egy évtize-
den át Vásárhelynek az ékköve volt.
Tárgyalni fogunk a sportág képvi-
selőjével, az adósságok kifizetése
folyamatban van, a csapat most is
működik, és azt szeretnénk, hogy
megmaradjon.

– A végére marad a legnagyobb
falat, hiszen nyilvánvaló, hogy ezt a
város nem fogja tudni egyedül fenn-
tartani, és ez a labdarúgás. Hogyan
látja enne a jövőjét?

– Ami a labdarúgást illeti, közös
konstrukcióban gondolkodunk.
Nem titok, hogy voltak és lesznek
egyeztetések a Puskás Akadémiá-
val, szeretnénk, hogy a marosvásár-
helyi futball visszakerüljön arra
helyre, amely megilleti. A jövőben

akár Bölöni Lászlónak is szerepe
lehet ebben, de nyilván ő dönti el,
hogy ebben részt szeretne-e venni.
A konstrukció szerves része a sta-
dion újragondolása és újjáépítése.
Nagyjából az akadémiával való tár-
gyalásoknak az volt a lényegük,
hogy integrálnánk valamennyi vá-
rosi sportklubot, amely labdarúgás-
sal foglalkozik, az MSE-től kezdve
a Vulturii-ig vagy a Kinderig. A Vá-
rosi Sportklub elsősorban a 16 év
fölötti korosztállyal foglalkozna, ezt
támogatná infrastruktúrával, kiszál-
lással, felszereléssel és egy megha-
tározott bérkeretettel, azon felül
mindent nekik kell biztosítani. Én
azt szeretném, hogy egyetlen élcsa-
pat legyen a városban, hiszen többet
nem lehet eltartani, és abban bízom,
hogy ennek a mandátumnak a vé-
gére már legalább a 2. ligában lesz
Marosvásárhely. És akkor tudunk
gondolkodni azon, hogy milyen
módon próbálkozhatunk meg az 1.
ligával. Ez nem kis feladat, hiszen
az 1. liga nagyon sok pénzbe kerül,
tehát ki kell találni egy stratégiát,
hogy ennek a támogatására hon-
nan lesz pénz. Ebben a sportágban

azonban meg lehet találni a szpon-
zorokat, és Marosvásárhelynek
hál’istennek elég egészséges vállal-
kozói bázisa van, amelyek hozzá
tudnak járulni ahhoz, hogy ezt a
csapatot fenntartsák.

–  A polgármesteri hivatalnak
vannak eszközei arra, hogy ösztö-
nözze a vállalkozókat a sport támo-
gatására?

– Gondolkodtunk már azon,
hogy adókedvezményeket biztosí-
tunk azoknak a cégeknek, amelyek
az élsportot hajlandók támogat-
ni. Nagyobb értékben persze, nem 
a pár ezer eurós tételekről beszé-
lünk. Ez valamilyen szinten ösz-
tönözné őket. Nyilván, kell a támo-
gatóknak a sport iránti elkötelezett-
ségük is, mert annyit nem tudunk
biztosítani, amennyi a támogatással
kiesik. De ezeknek a sportágaknak
viszonylag nagy a reklámértékük.
Egyelőre azonban csak annyit
tudok mondani, hogy egyszer jus-
sunk oda, és akkor majd meglátjuk,
hogyan tovább. Mi tényleg azt sze-
retnénk, hogy a közpénzt ne herdál-
juk el, hanem hatékonyan hasz-
náljuk fel.

Soós Zoltán: Visszaépítjük Marosvásárhely sportéletét! (3.)

Idegenbeli győzelemmel zárta az évet a
Szászrégeni Avântul 3. ligás labda-
rúgó-csapata, miután 3-1-re nyert Alsógál-
don.

A 10. fordulóban az ellenfél keretében
történt koronavírusos fertőzések miatt el-
halasztott mérkőzésre az alsógáldiak csu-
pán 14 játékost tudtak nevezni, pótkapus
nélkül, de a szászrégenieknek sem volt tel-
jes a keretük: különböző okokból négyen
hiányoztak, és Dan Răzvan vezetőedző
sem ülhetett a kispadon. 

Nehéz, felázott talajú pályán rendezték
a mérkőzést, amelyen már a 2. percben ka-
pufát lőttek a régeniek Harkó révén, majd
a házigazdák kapusa lépett közbe nagy
bravúrral, aki később az egyedül elfutó
Bujort is blokkolta. Azonban, a játék ké-
pének ellentmondóan, a házigazdák veze-
téshez jutottak a 14. percben Tegbo révén,
aki 12 méterről a hosszú sarokba küldte a
labdát. Ugyanő növelhette volna a ház-

igazdák előnyét a 21. percben, ám a labda
mellészállt, míg egy perccel később Bujor
egy helyezett fejessel egyenlített. Szünetig
még Merdariunak volt jó lehetősége az
Avântul részéről, míg Bucin kapuját 
Cioară és Scheau veszélyeztették.

Újrakezdés után nőtt a régeni nyomás,
és az 55. percben az Avântul egy kezezés
miatt büntetőhöz jutott, amelyet Covaciu
értékesített. A vendégcsapat néhányszor

növelhette volna az előnyét, végül azonban
ismét Bujor talált be a 86. percben, Mer-
dariu hosszú passzából, beállítva a 3-1-es
végeredményt.

Ezzel a sikerrel az Avântul feljött a 3.
helyre a csoportban, megelőzve a szintén
Maros megyei Nyárádtőt. Mindkét csapat
megnyugtató pozícióból várja így a 
március 13-ára kitűzött tavaszi folyta-
tást. (B. Zs.)

Dobogón zárta az évet az Avântul Bajnokok Ligája: 
a mai műsor

Az A, a B, a C és a D csoport negyedik fordu-
lós mérkőzéseivel folytatódik ma este a labda-
rúgó Bajnokok Ligája. A program:

* A csoport: Bayern München (német) – Salz-
burg (osztrák) (22.00 óra, TV: DigiSport 3, Tele-
kom Sport 3, Look Sport 2), Atlético Madrid
(spanyol) – Lokomotiv Moszkva (orosz) (22.00,
DigiSport 4, Telekom Sport 4, Look Sport 3).

Az állás: 1. Bayern München 9 pont, 2. Atlé-
tico Madrid 4, 3. Lokomotiv Moszkva 2, 4. Salz-
burg 1.

* B csoport: Borussia Mönchengladbach
(német) – Sahtar Donyeck (ukrán) (19.55, Di-
giSport 2, Telekom Sport 3, Look Sport), Inter-
nazionale (olasz) – Real Madrid (spanyol)
(22.00, M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1,
Look Sport+).

Az állás: 1. Mönchengladbach 5 pont, 2. Sah-
tar Donyeck 4, 3. Real Madrid 4, 4. Internazio-
nale 2.

* C csoport: Olimpiakosz (görög) – Manches-
ter City (angol) (19.55, DigiSport 1, Telekom
Sport 2, Look Sport+), Olympique Marseille
(francia) – FC Porto (portugál) (22.00).

Az állás: 1. Manchester City 9 pont, 2. Porto
6, 3. Olimpiakosz 3, 4. Olympique Marseille 0.

* D csoport: Ajax Amsterdam (holland) –
Midtjylland (dán) (22.00), FC Liverpool (angol)
– Atalanta (olasz) (22.00, DigiSport 2, Telekom
Sport 2, Look Sport).

Az állás: 1. Liverpool 9 pont, 2. Ajax 4 (4-4),
3. Atalanta 4 (6-7), 4. Midtjylland 0.

Bálint Zsombor

A városvezető szerint Bölöni Lászlónak is szerepe lehet abban, hogy a marosvásárhelyi futball
visszakerüljön arra helyre, amely megilleti

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, 9. csoport, 10. forduló: Alsógáldi Industria – Szászrégeni Avântul
1-3 (1-1)
Alsógáld, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Eduard Belega (Câmpulung Muscel)
– Viorel Pânzaru (Brassó), Marian Tunsoiu (Újsinka). Ellenőr: Claudiu Ștefănu?i
(Naszód).
Gólszerzők: Tegbo (14.), illetve Bujor (22., 86.), Covaciu (55. – büntetőből).
Industria: Anghel – Puha (70. Vonya), Hodea, Baghiu, Petrușe, Tocu (73. C. Crișan),
Hada, Hăprian, Cioară, Scheau (90. Anghel), Tegbo, Cioară.
Avântul: Bucin – Baki, Bugnar, Merdariu, TruRă, C. Chirilă (46. Chirteș), S. Luca,
Covaciu, Harkó (90+2. Laczkó), Stavilă (76. A. Luca), Bujor (90. Suciu). 

Eredményjelző
* 3. liga, V. csoport, 9. forduló: Székelyudvarhelyi FC
– Gyurgyevói Astra II 1-2. Az állás: 1. Brassói Corona
26 pont, 2. CS Blejoi 23, 3. Brassói SR Municipal 17,
...5. Sepsi OSK II 14, ...7. Kézdivásárhely 13, 8. Szé-
kelyudvarhely 10.
* 3. liga, IX. csoport, 9. forduló: Alsógáldi Industria
– Marosújvári CS 1-3, Kudzsiri CSO – Kolozsvári Să-
nătatea 3-3; 10. forduló: Alsógáldi Industria – Szász-
régeni Avântul 1-3.

A bajnokság állása
1. Dés                          10         8         1           1       23-11             25
2. Kudzsir                    10         7         2           1       27-12             15
3. Szászrégen              10         6         1           3       23-13             19
4. Nyárádtő                 10         5         2           3       15-17             17
5. Sănătatea                 10         4         2           4       18-21             14
6. Gyulafehérvár         10         4         1           5       16-19             13
7. Torda                       10         3         2           5       17-16             11
8. Vajdahunyad            10         2         4           4       11-13             10
9. Marosújvár              10         2         0           8       10-24             6
10. Alsógáld                10         1         1           8       10-24             4
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Megkezdődött hétfőn a párizsi büntetőbíróságon a
befolyással való üzérkedéssel és korrupcióval gyanúsí-
tott Nicolas Sarkozy pere. A volt francia államfőt és
ügyvédjét azzal vádolják, hogy meg akartak vesztegetni
egy magas rangú bírót információkért cserébe.

Miután ez utóbbi a koronavírus-járványra hivatkozva
nem jelent meg a tárgyaláson és annak elnapolását
kérte, a bíróság orvosi szakvéleményt kért 48 órán belül
annak megállapítására, hogy meddig tarthat el a 73 éves
bíró kezelése, majd csütörtökig felfüggesztette a pert.
A következő tárgyalási napon lehetséges, hogy hosz-
szabb időre is elhalasztják a pert.

Nicolas Sarkozy ellen több eljárás is folyamatban
van, de ez az első, amely bírósági szakaszba kerül, és
az első alkalom az 1958 óta tartó V. köztársaság törté-
netében, hogy korrupció gyanújával kell egy volt köz-
társasági elnöknek bíróság elé állnia.

A volt államfő telefonját a 2007-es győztes elnökvá-
lasztási kampányához Moammer el-Kadhafi néhai líbiai
vezetőtől érkezett állítólagos támogatás ügyében indult
nyomozás keretében 2014 elején lehallgatták. Az egyik
lehallgatott telefonbeszélgetéséből kiderült, hogy a
semmítőszék egyik magas rangú bírája, Gilbert Azibert
egy másik, az úgynevezett Bettencourt-ügy nyomozá-
sának részleteiről rendszeresen tájékoztatta a volt ál-
lamfő ügyvédjét, Thierry Herzogot. Cserébe Sarkozy
állítólag egy monacói kinevezés érdekében közbenjá-
rását ígérte a bírónak.

Az ügyészség az ügy mindhárom szereplőjét korrup-
cióval és befolyással való üzérkedéssel vádolja, az
ügyvédet és a volt bírót hivatali titok megsértésével is
gyanúsítják.

A három gyanúsítottat régi és szoros barátság fűzi
egymáshoz. Herzog és Sarkozy 21 évesen együtt dip-
lomáztak a jogi karon. Azibert először Herzog barátja
volt, majd Sarkozy elnöksége idején az igazságügyi mi-
nisztérium főtitkára lett, onnan került a semmítőszék-
hez, később a három férfit gyakran lehetett látni együtt
Párizsban nyilvános eseményeken.

A Le Monde című lap megfogalmazása szerint
„semmi nem érthető meg ebből az ügyből, ha kihagyjuk
belőle azt az erős érzelmi viszonyt, amelynek alapjai a

közös érdekek, s amely Sarkozy világában egymáshoz
köti az embereket”. A 2014 márciusában a sajtóban is
közzétett telefonbeszélgetésekből az derült ki, hogy
Sarkozy és ügyvédje azokról a rendőrségi ügyekről be-
szélt, amelyekben a volt államfő is érintett. Az ügyész-
ségen akkor hat ilyen eljárás folyt, s ezeket a volt
államfő sorra megtámadta a semmítőszéken, ahol Azi-
bert ekkor bíróként dolgozott, s akitől a volt államfő in-
formációkat szeretett volna megtudni a várható
döntésekről.

A megígért monacói posztot Azibert végül nem kapta
meg, miután Nicolas Sarkozy a felvételek szerint az
utolsó pillanatban meggondolta magát, és nem járt köz-
ben a bíró érdekében. A nyomozók feltételezése szerint
a volt államfő azért hátrált meg, mert ő és ügyvédje
megtudták, hogy a titkos mobiltelefonjaikat lehallgatja
a rendőrség. Sarkozy titkos telefonját Herzog egyik volt
iskolatársának, Paul Bismuthnak a nevére és címére je-
lentették be, a perben ő az egyik felperes.

Nicolas Sarkozy több televíziós interjúban is emlé-
keztetett arra, hogy Gilbert Azibert érdekében senkinél
nem járt közben, a bíró nem kapott monacói kinevezést.
A volt elnök szerint az igazságszolgáltatást a lejáratá-
sára használják fel politikai ellenfelei.

A volt elnök szerint törvénytelen, hogy az ügyvédjé-
vel folytatott telefonbeszélgetéseit bizonyítékként hasz-
nálják fel ellene egy peres ügyben. Az ennek
megakadályozására irányuló kereseteit azonban a fel-
lebbviteli bíróságon és a semmítőszéken is elutasították.
Ez a kérdés várhatóan a per egyik fő vitás kérdése lesz.
Az ügyészség ugyanis a felvételek alapján látja bizo-
nyítottnak a korrupciós szándékot, ami tíz év börtön-
büntetéssel és egymillió eurós pénzbírsággal sújtható.

Nicolas Sarkozy 2007 és 2012 között volt Francia-
ország elnöke, 2016 végén teljesen visszavonult a po-
litikai élettől.

Korábban egy másik kampányfinanszírozási ügy
miatt már vád alá helyezték. Bíróság elé kell állnia 13
másik emberrel együtt a 2012-es elnökválasztási kam-
pány törvénytelen finanszírozása miatt is, mert ő és a
pártja többet költött el a megengedettnél. A per jövő ta-
vasszal várható. (MTI)
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ASAPIENTIAEMTEMAROSVÁSÁRHELYIKARA pályázatot
hirdet SZÁMÍTÁS- és IRODATECHNIKAI ESZKÖZÖK beszerzé-
sére. További részletek az ms.sapientia.ro honlapon olvashatók. 
(sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Szünetel a vízszolgáltatás 
Marosvásárhelyen

AzAQUASERVRT.értesítiafogyasztókat,hogyabeütemezett
hálózatbővítési/felújításimunkálatokmiattnovember26-án9–17
óraközött(hozzávetőlegesidőpont)szünetelazivóvíz-szolgáltatás
•Marosvásárhelyen,aPetruDobrautca1-27.számalattésa

Kishegyszőlőben,az1-63.és2-46.számalatt.
EzekamunkálatokaMarosmegyeiivóvíz-éscsatornahálózat

felújításátésbővítésétfinanszírozóeurópaiunióskohéziósalapok-
bólvalósulnakmeg.
Felhívjukafogyasztókfigyelmét,hogyamunkálatokbefejezté-

velarendszerbenavízelszíneződhetéslerakódásokattartalmaz-
hat,akitisztulásáigcsupánháztartásicélokraalkalmas.
Azokozottkellemetlenségértszíveselnézésüketkérjük.Köszön-

jükamegértésüket.
AmarosvásárhelyiAquaservRt.

Hirdetés
KibédKözségPolgármesteriHivatala(székhely:Kibéd,452.szám,telefon:0265-717-783,adószám

15653830)a2020.november5-i34.sz.helyitanácsihatározatalapján
nyilvánosversenytárgyalást

hirdetaKibédközségmagántulajdonátképező,Kibéd195/Aszámalattiingatlanbanlévőmultifunk-
cionálisorvosirendelő(leltárszám21058)helyiségeinekhaszonbérbeadásacéljából.
Abérbeadandóhelyiségekakövetkezők:
–fogászatirendelő,46,54m2 hasznosfelület,melynekkikiáltásiára325,78lej/hó.
–gyógyszertár,47,13m2 hasznosfelület,melynekkikiáltásiára235,65lej/hó.
–szépségápolókozmetikairendelő,13,19m2 hasznosfelület,melynekkikiáltásiára92,33lej/hó.
Azajánlatokatapolgármesterihivatalszékhelyére(Kibéd,452.szám)kellbenyújtani2020.12.21-

én10óráig.
Azajánlatokfelnyitására2020.12.21-énkerülsoraKibédiPolgármesteriHivatalszékhelyén,akö-

vetkezőképpen:
–afogászatirendelőhaszonbérbevételérebenyújtottajánlatokfelnyitása12óraikezdettel;
–agyógyszertárhaszonbérbevételérebenyújtottajánlatokfelnyitása13óraikezdettel;
–aszépségápolókozmetikairendelőhaszonbérbevételérebenyújtottajánlatokfelnyitása14órai

kezdettel.
Azárverésenvalórészvételfeltétele,hogyazérdeklődőkmegvásároljáka20lejértékűfeladatfüze-

tet,melyetírásbanigényelhetnek,valamint,hogykifizesséka100lejértékűrészvételidíjat.
AfentemlítettösszegekkifizethetőkaKibédiPolgármesteriHivatalszékhelyén,valamintátutalha-

tókaRO54TREZ48221A300530XXXX(feladatfüzetértéke)ésaRO53TREZ4825006XXX000551
(részvételidíj)számlaszámokra.
Továbbiinformációa0265-717-783-astelefonszámonigényelhető.

KapcsolattartóMolnusCsabaközbeszerzésireferens

Szovátai 
Polgármesteri Hivatal

Álláshirdetés
A2011.évi286-osszámú,módosítottéskiegészítettkormány-ha-
tározatalkalmazásikeretszabályzatának7.cikkelye,1.bekezdés-
nek megfelelően, a meghatározott vagy meghatározatlan
időtartamrameghirdetettállásokesetébenelőírtáltalánosfeltéte-
leketteljesítőjelentkezőknekSzovátaVárosPolgármesteriHiva-
tala,Marosmegye, adószám 4436895, versenyvizsgát hirdet a
polgármesterszakapparátusábanakövetkezőszerződésesállások
betöltésére:

– egy szakképzetlen munkás az utcai köztisztasági részlegre
– egy II. besorolású szakképzett munkás az utca- és útfenntartási
részlegre

ApályázatiiratcsomótSzovátaVárosPolgármesteriHivatalaszék-
helyén–Főút155.szám,4-esiroda–kellbenyújtaniazálláshir-
detésRomániaHivatalosKözlönyeIII.részébenvalómegjelenését
követő10munkanaponbelül,akövetkeződokumentumokkal:
–beiratkozásikérvényazintézményvezetőjénekcímezve;
–személyazonosságiigazolványmásolata;
–atanulmányokat,esetlegaszakmaitovábbképzéstigazolóokira-
tokmásolatai;
–munkakönyv,esetlegaszakmábaneltöltöttszolgálatiidőtigazoló
bizonylatokmásolata;
–erkölcsibizonyítvány;
–acsaládorvosáltalkibocsátottbizonylat,amelybőlkiderül,hogy
azilletőalkalmasameghirdetettállásbetöltésére;
–születésibizonyítványésházasságlevélmásolata;
–esetenkéntakatonakönyvmásolata;
–önéletrajz.

Aversenyvizsgánvalórészvételhezajelentkezőknekmegkellfe-
lelniük2011.évi286-osszámúkormányhatározat3.cikkelyében
előírtaknak.

Aversenyvizsgánvalórészvételhezésaszabadszerződésesállás
betöltéséhezszükségesspecifikusfeltételek:

Aszakképzetlenmunkásiálláshozaköztisztaságirészlegen:
*minimum5évszolgálatiidő
*általánosiskolaivégzettség

Aszakképzettmunkásiálláshozazútfenntartásirészlegen:
*minimum5évszolgálatiidő
*általánosiskolaivégzettség

Aversenyvizsga3részbőláll:
1)Dossziéválogatáslegtöbbkétmunkanappalajelentkezési

határidőlejártaután;
2) Írásbeli vizsga2020.december17-én10órakorSzováta

VárosPolgármesteriHivatalaszékhelyén;
3)Állásinterjú2020.december18-án10órakorSzovátaVáros

PolgármesteriHivatalaszékhelyén.

Avéglegeseredménytazállásinterjútkövető3munkanaponbelül
függesztikkiapolgármásterihivatalhirdetőtábláján.
Akönyvészetetazintézményszékhelyénfüggesztikki.
Bővebbfelvilágosítása0265.570.218telefonon,a127-esmellékál-
lomáson.

FülöpLászlóZsoltpolgármester

Megkezdődött, de felfüggesztették Nicolas Sarkozy
volt francia köztársasági elnök perét



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

TÁRSKERESÉS

IDŐS, segítségre szoruló férfi állandó
segítőtársat keres. A kényelem
garantált, főzni nem kell. Tel. 0365/412-
382. (9746)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)

KÚTGYŰRŰKET árulunk, kútpucolást
és kútásást vállalunk. Tel. 0765-385-595.
(9665)

TETŐT szeretne javíttatni? Bármi-
lyen tetőjavítást vállalunk: lemezzel,
cseréppel; víkendházat fából, teraszt,
festést, javítást, vakolást, mindenféle
munkát vállalunk. Tel. 0742-344-119.
(9739-I)

FESTÉST, vakolást, csempézést, gipsz-
kartonszerelést, parkettázást  vállalok.
Tel. 0749-564-921, 0771-393-848. (9684)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, feledni nem lehet,
csak meg kell tanulni élni nélküled.
Hiányod érezzük, emléked őrizzük.
Szomorú szívvel emlékezünk id.
TIMÁR LÁSZLÓRA, a szeretett
férjre, édesapára, gyermekre, aki
november 25-én egy éve oly hir-
telen távozott szerettei köréből.
Nyugalmad legyen csendes, em-
léked áldott! Szerető felesége,
Magdi, fia, Lacó, édesanyja és
szerettei. Akik ismerték és sze-
rették, gondoljanak rá szeretet-
tel! (9745)

Szomorú szívvel emlékezünk no-
vember 25-én az erdőszentgyör-
gyi születésű PINTYA JÁNOS
agrármérnökre halálának 10. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(9768-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek, férj, testvér,
keresztapa, sógor, unokaöcs,
unokatestvér, vő, rokon, jó barát,
szomszéd, Omega-rajongó, 
a marosvásárhelyi születésű 

SALATI FERENC
vegyészmérnök

nagykárolyi lakos,
2020. november 21-én, életének
61. évében Marosvásárhelyen
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetése 2020. november 25-
én, szerdán 14 órakor lesz a
nagykárolyi Rozália temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Búcsúzik tőle a gyászoló család. 
„Isten veled, Hajnali óceán!” (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, após, nagy-
tata, dédtata, apatárs, rokon,
barát, jó szomszéd, a balavásári 

id. TÖRÖK ISTVÁN 
életének 94. évében, folyó hó 20-
án visszaadta lelkét Teremtőjé-
nek. Drága halottunk temetése
november 22-én, vasárnap 14
órakor volt a balavásári temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Gyászolják: fia, lánya, menye,
unokái, dédunokái. (p.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett tanárnőnk és volt osz-
tályfőnökünk, 

KISS MAGDOLNA 
életének 84. évében csendesen
megpihent.
Emlékét örökké szívünkben őriz-
zük. Nyugodjon csendesen és
békében!
Az Ipari és Polgári Építészeti
Technikum 1969. évben végzett
volt diákjai. (9775-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-
retett rokonunktól, a jó baráttól
és keresztapától, 

KOMÁN ISTVÁNTÓL 
(Pista). 

Nyugodjál békében, nagyon fogsz
hiányozni, nem felejtünk soha.  
A Wollmann és a Tövissy család.
(-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett nagybácsi, 

MADARAS ISTVÁN 
a Nyomdavállalat 
volt alkalmazottja 

2020. november 23-án, hosszas
betegség után, életének 85. évé-
ben csendesen megpihent.
Drága szerettünket november
25-én, szerdán 14 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a marosvá-
sárhelyi református sírkertbe.
Emléke szívünkben örökké élni
fog. 

Gyászoló szerettei. (9777-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, drága jó apa, test-
vér, sógor, jó szomszéd, volt kol-
léga és jó barát, 

LÁZÁR LEHEL 
az Imatex volt dolgozója 

életének 81. évében hazatért
megváltó Urához. Szeretett halot-
tunktól 2020. november 26-án 12
órakor veszünk végső búcsút a
remeteszegi temetőben. Drága
emléke szívünkben él. 

A gyászoló család. (97778-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,

özv. ROSENFELD JULIÁNNA
szül. Ipó

életének 83. évében november
24-én örök nyugalomra tért.
Drága halottunk temetése no-
vember 26-án, csütörtökön 14
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Nyugalma
legyen csendes! 
Emléke szívünkben örökké élni
fog. Lánya, Noémi, unokája,
Dávid. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Döbbenettel értesültünk sze-
retett osztálytársunk, SALATI
FERENC hirtelen haláláról. 
Mosolygós arcát örökre szí-
vünkbe zárjuk. Őszinte rész-
vétünk a gyászoló családnak.
Osztálytársai, a Bolyaiban 1978-
ban végzett  XII. C-sek. (sz.-I)
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Hirtelen távoztál egy perc alatt, szá-
momra csak a döbbenet és a fájdalom
maradt. De te a szívemben továbbra is
élsz, megmaradsz. Hiányod örökös
fájdalom, földi jóságodért kísérjen
mennyei jutalom. Drága emlékeddel
szívemben maradtál. Halálod, míg
élek, fájó emlék maradt. Életed elszállt,
mint a virágillat, jóságos szíved pihen
a föld alatt. Kicsordul a könnyem, állva
a sírodnál. Mélységes fájdalom, hogy örökre távoztál, moso-
lyod még most is látom, idézem szavaid, tetteid, és hogy be-
lépj az ajtón, még most is várom. Érzem, vigyázol rám
fentről, lelkemhez szólsz a végtelenből. Nem múlik el nap
anélkül, hogy ne mondjak egy imát érted. Örök az arcod, nem
száll el szavad, minden mosolyod a szívemben maradt. Az
élet csendesen megy tovább, fájó emléked elkísér engem
egy életen át. 
Összetört szívvel emlékezem november 25-én, BODÓ 
JÓZSEF halálának 9. évfordulóján. Isten nyugtasson, drága
gyermekem. 
Bánatos édesanyád, aki mindig gondol rád. (9659)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!
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