
A turizmus mellett a vendéglátóipar az, amely talán a legjob-
ban megsínylette a járványhelyzetet. A tavasszal elrendelt
kényszerbezárás, majd a beltéri helyiségek nyitásának több-
szöri halasztása miatt az éttermek vezetői többnyire hetven-
nyolcvan százalékos bevételkiesésről számolnak be. 

Túlzás nélkül kijelenthető, hogy a vendéglátóipari egységek a túlélé-
sért küzdenek, hiszen azon túl, hogy fedezte a kényszerszabadságra kül-
dött alkalmazottak bérének egy részét, az államtól semmiféle segítséget
nem kaptak. Az utóbbi hetekben országszerte, Maros megyében is egyre
több település számít vörös zónának – Marosvásárhely is – a magas fer-
tőzöttségi arány miatt, ami azt jelenti, hogy az éttermekben, bisztrókban,
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Hetven-nyolcvan százalékos bevételkieséssel számolnak a vendéglátósok

A túlélésért küzdenek
Átadták
az új szovátai
piacot
A járványügyi intézkedések egyelőre
nem teszik lehetővé az igazi avatóün-
nepség megszervezését, de az újon-
nan elkészült szovátai piac átadását
nem halogatták tovább: múlt héten a
virágárusok vették birtokba, ezen a
héten az élelmiszerpiac is odaköltözik.
____________2.
Fungárium
a Sapientiának
Százötven gombát és a hozzájuk való
fotókat tartalmazó gombapreparátum-
tárt adtak át csütörtökön a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi kertészmér-
nöki kara tanárainak a készítők, Tég-
lás Zoltán okleveles gombaszakértő,
Bélfenyéri Gábor természet- és gom-
bafotós, valamint Tirnován Péter tá-
mogató, gyűjtő. 
____________6.
Véget ért a Sepsi
OSK győzelmi
sorozata
Váratlan véget ért a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK labdarúgócsapatának
a győzelmi sorozata az 1. ligában: a
négy siker után érkező háromszékiek
szombaton kikaptak az Academica
Clinceni-től.
____________7.
Sokan érdeklődtek
a Rhédey-tárlat
iránt
Rövid, és a járvány miatt különleges
volt az idei turistaszezon, ennek elle-
nére elégedettek a látogatók számá-
val az erdőszentgyörgyi
Rhédey-kastélyban: az egyedi bemu-
tatási mód sokak érdeklődését felkel-
tette.
____________10.

Halottak napja Bukarestben 
Bár az égési sérültek napjának nevezte ki az államelnök, és a keze-

lési költségek állami alapokból való fedezését ígérte, ez nagyon kevés
ahhoz képest, hogy október 30-a sokak számára a halottak napjává
vált Bukarestben. A fővárosi fiatalság színe-java, Bukarest jövőjének
jelentős része vált egy borzalmas tűzeset áldozatává öt évvel ezelőtt.
Leendő tudósok, művészek, újságírók, fotósok, olimpikonok, egyetemi
hallgatók haltak meg – 64-en – a Colectiv-tragédiában. A tragédia éj-
szakáján történtek miatt a 160 súlyos égési sérült fiatal közül pedig
sokan elvesztették munkaképességüket, vagy viselik a történtek nyomát
testükön, hosszú, talán életfogytiglan tartó utókezelésekre, újabb mű-
tétekre kényszerülve. És a 350 résztvevő körül az életben maradottak
a lelkükben is, annyira, hogy van aki önként vetett véget életének, nem
tudván elviselni saját helyzetét és azok elvesztését, akik a legkedve-
sebbek voltak számára. 

A mentés során tapasztalt ügyetlenkedés mellett a tragédiát fokozta
az égési sérültek ellátásához szükséges kórházi felszerelés, a szakmai
hozzáértés hiánya, a romániai fekvőbeteg-ellátás állapota, hiszen a
kórházban szerzett ártalmak miatt kellett sok áldozatnak meghalnia.
Akiknek olyan szerencséjük volt, hogy külföldi kórházakba szállították
őket, állapotuk megdöbbenést keltett, de egyeseken már ott sem tudtak
segíteni. Nos, ha valaki azt gondolta volna, hogy a történtek tanulsá-
gosak lesznek az egészségügyért felelős szakemberek számára, téve-
dett. A megígért központok jelenleg három városban, Iaşi-ban,

Bodolai Gyöngyi
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A járványügyi intézkedések egyelőre nem teszik
lehetővé az igazi avatóünnepség megszervezését,
de az újonnan elkészült szovátai piac átadását
nem halogatták tovább: múlt héten a virágárusok
vették birtokba, ezen a héten az élelmiszerpiac is
odaköltözik.

Néhány szovátai úgy gondolta, az új létesítményt még-
sem lehet úgy birtokba venni, hogy valami „csődület” ne
társulna hozzá, így szombaton délelőtt a gyanútlan virág-
árusok arra kapták fel a fejüket, hogy hirtelen sokan be-
gyűltek az eső elől a fedett vásártérre. Egyszer csak
muzsikaszó csendült fel az egyik sarokban, néhány lány
énekelni kezdett, majd fiatal táncosok csatlakoztak hozzá-
juk, és csakhamar szép performansszal lepte meg a piacra
látogatókat a helyi Sirülők néptánccsoport.

Fülöp László Zsolt polgármester emlékeztette a helyie-
ket, hogy a „dollárpiacként” emlegetett kicsi piac évtize-
dekig szolgáltatta a város lakói számára a napi élelmet a
Küküllő és Nyárád vidékének termelői révén. A kétezres
évek elején a városvezetés lefedte a piacot, és kibővítette,
a „köztér kárára és az emberek javára”, ez szolgált élelmi-
szerpiacként a mai napig. Szovátán
igen nagy igény mutatkozik rá, egy-
részt az élelmiszerszükséglet miatt,
másrészt itt találkoznak, beszélgetnek
az emberek. Meg is fogalmazódott egy
új, nagyopbb piac építésének ötlete,
amely számára a városvezetés az eddi-
gitől alig két-háromszáz méterre találta
meg a megfelelő helyet, a volt „gazda-
sági udvart”, az egykori bikaistálló he-
lyét, a későbbi tűzoltóállomást, amely
a lakótelepekhez is közel van, és a köz-
lekedés szempoltjából is megfelelő az
elhelyezkedése.

A népies elemeket és erdélyi érté-
keket tükröző új piac megtervezését a
magyarországi Formaterv cégre bízták,
a terveket a csíkszeredai Gál Szabolcs
honosította, az építkezést a helyi Sovi-
lux (Káli Levente és Siklódi László)
valósította meg az idén. Amikor a fe-
dett vásárcsarnokot próbálták betájolni
az udvaron, arra gondoltak, hogy a
már létező épületben tej- és húsüzletet

alakítanak ki, de csakhamar rájöttek, ez nem lesz megfe-
lelő, ezért az önkormányzat lebontatta, és  a következő né-
hány évtizednek szánt, időtálló, új épületet rendelt. Az új
létesítmény tervezésénél azt is figyelembe vették, hogy a
város látványosan fejlődik, és azt is, hogy a kicsi piacot
húsz év alatt kinőtte. Fülöp László Zsolt polgármester meg-
ígérte: kiemelt figyelmet fog fordítani a piac működésére,
ezt várja el az alkalmazottaktól és az elárusítóktól is, hiszen
a létesítménynek ez a célja, hogy a város lakóit szolgálja.
Az elmúlt napokban a virágárusok kaptak helyet az új pia-
con, a héten az élelmiszerpiac is átköltözik a régi helyéről,
és hamarosan befejezik és átadják a tej- és húsüzlet épületét
is.

A hangulatos, parkolóhelyekkel ellátott piac bejáratához
az önkormányzat székely kaput állított fel nemrég, amelyet
a szovátai ifj. Szász Mózes és Márton Á. Levente készített.
Ez a Dobos Sándor által 1943-ban készített kapu mása,
amelyet a mai lakók csak fényképről ismertek, de most újra
ott díszeleg, néhány méterre az eredeti helyétől.

Az utolsó napjait „élő” kicsi piacra betérve megtudtuk:
a termelők örülnek, hogy a mostani szűkös helyről tágas,
világos, új, ízléses standokkal ellátott piactérre költözhet-
nek.

IDŐJÁRÁS
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17 óra 5 perckor. 
Az év 375. napja, 
hátravan 59 nap.

A 26. marosvásárhelyi könyvvásár
online

Online térbe kényszerült a november 12–15. között zajló
Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár. Az erdélyi ma-
gyar írókról és könyvkiadásról szóló programok online, élő-
ben lesznek követhetők a vásár Facebook-oldalán. A
vasarhely.ro/konyvvasar honlapon az erdélyi kiadók újdon-
ságaiba lehet bepillantani, valamint elérhetők a kiadók on-
line boltjai, ahonnan vásári jellegű kedvezménnyel
vásárolhatók meg a kiadványok.

Az Electrica ügyfélszolgálata
áttért a távmunkára 

A Dél-erdélyi Electrica áramszolgáltató tájékoztatása sze-
rint a koronavírussal fertőzöttek számának növekedése
miatt egyelőre meghatározatlan ideig szünetel az ügyfél-
fogadás az intézmény szerződéseket, műszaki engedélye-
ket kibocsátó osztályán. Azok a fogyasztók, akik
szerződést kötnének vagy engedélyeztetni szeretnék a vil-
lanyáram bekötését, az alábbi elérhetőségeken kommuni-
kálhatnak a szolgáltatóval: az
office.mures@distributie-energie.ro e-mail-címen, faxon a
0265-205-704-es számon; postai küldeményben az
540320 Marosvásárhely, Călăraşilor utca 103. sz. címen,
vagy a 0265-929-es fizetős számon, illetve a 0800500929
ingyenes zöldszámon. A pénztárablakoknál egyelőre lehet
számlát fizetni, természetesen az előírásszerű óvintézke-
dések betartása mellett.

Bezárják az ócskapiacot
A marosvásárhelyi katasztrófavédelmi bizottság október
28-i ülésén azt a határozatot hozta, hogy az ócskapiac, va-
lamint a Mircea Birău fedett uszoda meghatározatlan időre
bezár. Utóbbi esetében az intézkedés nem vonatkozik a
leigazolt sportolókra, ők a járványügyi előírásokat betartva
továbbra is használhatják az uszodát. A döntést az új ko-
ronavírussal megfertőződött személyek számának megug-
rása miatt hozta a bizottság.

Segítség karanténban lévőknek
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a szociális igaz-
gatóságon keresztül, a 725/2020-as számú rendelet elő-
írásainak megfelelően élelmet biztosít a házi
elkülönítésben levő és a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság nyilvántartásában szereplő kiszolgáltatott sze-
mélyek számára (a 18/2017-es sürgősségi kormányrende-
let 7. cikkelyének 2. bekezdése szerint), a házi
elkülönítés/karantén 14 napos időtartamára, a SARS-
COV–2-vírus terjedésének korlátozása érdekében. Bő-
vebb tájékoztatás a szociális igazgatóságon, a
0365/430-859-es telefonszám 103-as mellékállomásán
kérhető.

Székhelyet igénylők figyelmébe
Azok a civil szervezetek, politikai alakulatok és közintéz-
mények, amelyek székhelyet igényelnek Marosvásárhe-
lyen, november15-ig iratkozhatnak fel a 2021-re vonatkozó
prioritási listára. Azokat a kérelmezőket is várják, akik az
előző években is igényeltek helyiséget, és szeretnének fel-
kerülni a listára, az iratcsomó frissítése céljából. A típus-
kérvényeket a 10-es irodában (földszint) lehet beszerezni.

Csendőrségi toborzás
A marosvásárhelyi Ferdinánd király mobil csendőralakulat
személyzetet alkalmaz külső forrásból ideiglenes jelleggel,
a veszélyhelyzet idejére. 33 betöltetlen altiszti állásba vár-
ják azokat a jelentkezőket, akik eleget tesznek a követel-
ményeknek. Jelentkezni november 8-áig lehet, bővebb
felvilágosítással a www.jandarmeriamobilamures.ro honla-
pon szolgálnak.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 
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Megyei hírek

Vokálszimfonikus hangverseny Vasile Cazan emlékére

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
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24, 10, 11, 4, 43+20 NOROC PLUS: 7, 2, 2, 1, 3, 9

38, 29, 40, 36, 8, 2 SUPER NOROC: 5, 9, 7, 9, 7, 1

33, 24, 4, 40, 12, 18 NOROC: 6, 1, 8, 4, 0, 0, 3

Szombaton délelőtt néptáncosok jelentek meg el a piacon, performansszal lepték meg a látogatókat

Székely kapuval és parkolóval ellátott új piacra járhatnak ezután a szovátaiak Fotó: Gligor Róbert László

November 5-én, csütörtökön 19 órától a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagyterméből élő vokálszimfonikus hangver-
senyt közvetítenek a Román Televízió Marosvásárhelyi Stú-
diója és a Marosvásárhelyi Rádió közreműködésével Vasile

Cazan zeneszerző, karmester, a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia néhai igazgatója emlékére. A közvetítés a filhar-
mónia Facebook-oldalán, YouTube-csatornáján, illetve a
Marosvásárhelyi TVR Facebook-oldalán lesz követhető. 

Átadták az új szovátai piacot

Gligor Róbert László



A villanyáramot előállító romániai erőművek beépí-
tett összkapacitása 20 579 megawattot (MW) tett
ki október utolsó napján – jelentette az Agerpres
hírügynökség az Országos Energiaszabályozó Ható-
ság (ANRE) közlésére hivatkozva.

A hatóságnál átfogó vizsgálat van folyamatban annak a
megállapítására, hogy a létező erőművek mennyi energiát ké-
pesek ténylegesen is előállítani.

Az ANRE összesítése szerint a romániai erőműrendszerben
a vízi erőművek részesedése a legnagyobb. A vízi erőművek
beépített összteljesítménye 6643 megawatt, és közel harmad-
részét (32,3 százalékát) teszi ki a romániai villanyáram-ter-
melési kapacitásnak. A szénerőművek 4787 MW (23,3
százalék), a gáztüzelésű erőművek 3212 MW (15,6 százalék),
a szélerőművek 3003 MW (14,6 százalék), az atomerőmű

1413 MW (6,9 százalék), a naperőművek 1383 MW (6,7 szá-
zalék), a biomassza-erőművek pedig 106 MW (0,5 százalék)
előállítására képesek. Az összeírás az egyéb kategóriába so-
rolta a biogáz égetéséből elérhető 20,4 MW teljesítményt, a
szemét égetéséből nyerhető 6 MW teljesítményt és a vissza-
maradó hőből nyerhető 4,1 MW teljesítményt.

Az Agerpres hírügynökség felidézte: az ANRE-nél folya-
matban van a ténylegesen működő áramtermelő kapacitások
felmérése is. Dumitru Chiriţa, a hatóság vezetője tavaly au-
gusztusban azt nyilatkozta, hogy nagy szakadék tátong az erő-
művek beépített teljesítménye és az ország tényleges
áramtermelő képessége között. Chiriţa úgy vélte: a tényleges
áramtermelési képesség 16 ezer MW körül van. Az e fölötti
kapacitások nem léteznek, vagy nagyon hosszú ideje nem el-
érhetők. (MTI)

Virgil Popescu gazdasági miniszter szerint a Rom-
gaz állami gázvállalat kész megvásárolni az ameri-
kai ExxonMobiltól a Fekete-tenger Neptun Deep
elnevezésű gázmezőjében birtokolt 50 százalékos
részesedését.

A tárcavezető pénteken az Agerpres hírügynökségnek nyi-
latkozott. Elmondta, hogy a lengyel PGNIG vállalat visszalé-
pett a tárgyalásokból, és immár nem érdekelt a gázmező 50
százalékos részesedésének a megvásárlásában, amit az ame-
rikaiak bocsátottak áruba. Korábban az állami gázvállalat ve-
zetője úgy nyilatkozott, hogy a Romgaz maximum 20
százalékos részesedést vásárolna a projektben.

A Neptun Deep névre keresztelt földgázmezőben 42-84
milliárd köbméterre becsült gázmennyiség rejlik, amelynek a
kitermelési jogán az amerikai vállalat mellett az osztrák OMV

osztozik 50-50 százalékos arányban. Az ExxonMobil eladná
a részét, ennek érdekében több vállalattal tárgyalásokat kez-
deményezett. A földgázmező kitermelése az úgynevezett
offshore törvény miatt késik, amely kedvezőtlen feltételeket
állapít meg a kitermelőknek, ezért az OMV 2021-re halasz-
totta a kitermelésről szóló döntést. 

Az érdekelt befektetők arra számítanak, hogy a decemberi
parlamenti választásokat követően felálló új törvényhozói
testület a beruházók számára kedvezőbben módosítja a tör-
vényt. Klaus Iohannis elnök az Európai Unió klímavédelmi
céljairól folytatott október közepi EU-csúcson világossá tette,
hogy Románia ki akarja termelni a fekete-tengeri földgáztar-
talékokat az átmeneti időszakban, egyebek mellett csak ezzel
a feltétellel hajlandó elfogadni az EU klímavédelmi céljait.
(MTI)

Elmarad a felvonulás
Nem lesz felvonulás december elsején, a román
nemzeti ünnepen – mondta vasárnap Ludovic Orban
miniszterelnök. Megtartják a nemzeti ünnepet, de
minden egészségügyi óvintézkedést betartva, sokkal
szigorúbb körülmények között, maximum 50 személy
részvételével, ez a legtöbb megengedett nyílt téren
– nyilatkozta a kormányfő. (Agerpres)

Partik nélkül
A társas összejövetelek, mulatságok elnapolására
kérte a fiatalokat vasárnap Ludovic Orban miniszter-
elnök. Orban azt üzente a fiataloknak: halasszák el a
különböző összejöveteleken, bulikon való részvételt,
ahol kockára teszik egészségüket. Noha a fiatalok
zöme tünetmentesen átesik a betegségen, a fertő-
zést továbbadhatják családtagjainak, nagyszüleik-
nek, akikre nézve veszélyes a vírus – figyelmeztetett
a kormányfő. A szilveszterrel kapcsolatban Orban
úgy nyilatkozott: az emberek megszállhatnak keres-
kedelmi szálláshelyeken, de nem tarthatnak szilvesz-
teri bulikat, amelyek privát jellegű összejövetelnek
számítanak, akárcsak az esküvők vagy a keresztelők
– szögezte le a miniszterelnök.  (Agerpres)

Nőtt a tesztelési kapacitás
Októberben több mint 820.000 koronavírustesztet vé-
geztek el Romániában – közölte vasárnap a Straté-
giai Kommunikációs Csoport (GCS). A GCS
emlékeztet, hogy március első napjaiban, a világjár-
vány kezdetekor Romániában kevesebb mint napi
100 teszt elvégzésére volt lehetőség. Októberre a
tesztelési kapacitás elérte a napi 40.000-et. Március-
ban 24.654 tesztet végeztek el, most egy nap alatt
végeznek el ennél többet. A GCS arra is kitér, hogy a
tesztelési kapacitás rohamos növekedésnek indult,
áprilisban már 150.720 tesztet végeztek el. Szeptem-
berben ez a szám már 616.745 volt, és októberre el-
érte a 823.057-et. (Agerpres)

Zár alatt a volt miniszter vagyona
Büntetőjogi eljárást indított a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) Nicolae Bănicioiu képviselő, volt if-
júsági és sportminiszter, majd egészségügyi minisz-
ter ellen befolyással való üzérkedés és vesztegetés
többrendbéli elfogadása miatt. Az ügyészek elrendel-
ték a volt miniszter vagyonának zár alá helyezését. A
képviselőház plénuma október 27-én, 202 támogató
és 12 ellenszavazattal hagyta jóvá Nicolae Bănicioiu
mentelmi jogának megvonását. (Agerpres)

Bukarestben és Temesváron működnek. Marosvásár-
helyről például, ahol nyomorúságos körülmények között
dolgoznak a szakemberek, a megyei kórház mellé ter-
vezett épületnek neki sem fogtak, és a sérülteket az or-
szág három távoli sarkába szállítják. Ha egyáltalán van
szabad ágy. A kórházon belüli fertőzések pedig továbbra
is szedik áldozataikat, mert az illetékesek (kórházme-
nedzserek, közegészségügy) leplezik, tagadják, elhall-
gatják azokat.

A felelőtlenség, a hazugság, a korrupció, a szabályok
betartásának az elmulasztása, a törvényes előírások
megkerülésével végzett olcsó munka sem szűnt meg. A
bukaresti klubhoz hasonlóan, amely a volt cipőgyár ab-
laktalan betoncsarnokában működött, ma is vannak
olyan szórakozóhelyek, amelyek nem tesznek eleget az
előírásoknak. A Colectiv klubot a tulajdonosok olcsó
anyaggal szigetelték, mert a tűzállót drágának tartották,
és gyúlékony anyaggal tisztították meg a mennyezetet
borító szivacsot, ezek után mégis jóváhagyták a piro-
technikai anyagok használatát. A működési engedély
megszerzésekor pedig hazudtak a helyiség befogadóké-
pességéről, és a hivatalnokok, akik kibocsátották a mű-
ködéshez szükséges okiratokat, nem kérték a
tűzrendészeti engedélyt. Az ügyet öt év után a hatóságok
úgy „rendezték”, hogy a tulajdonosok piros táblácskát
kell kitegyenek arról, hogy egységük tűzrendészeti en-
gedély nélkül működik. „Zseniális” megoldás.

A felelős tisztségben levő politikusok, Victor Ponta,
az akkori kormányfő, Nicolae Bănicioiu volt egészség-
ügyi miniszter, mintha mi sem történt volna öt évvel ez-
előtt, szégyentelenül más párt „ruhájában” parlamenti
helyekre ácsingóznak. Bănicioiut pedig egészen más
ügyben, csúszópénz elfogadásáért vették őrizetbe. A en-
gedélyeket felelőtlenül kibocsátó hivatal polgármeste-
rének volt képe egy szomszédos kerületben
polgármesterré választatnia magát. Megtehette, mert
az igazságszolgáltatás malmai lassan járnak ebben az
országban, az üggyel foglalkozó bíró, a folyton bokro-
sodó irathalmazt látva, nyugdíjba vonult, és végleges
ítélet nem született a bűnösök ellen. Első fokon a 65 ha-
lálos áldozatot okozó tragédiáért, minősített emberölés
vádjával, a pirotechnikai cég adminisztrátora kapta a
legnagyobb, 12 évi börtönbüntetést, a többiekre hat hó-
naptól 11 évig terjedő büntetést szabtak ki. Amiről,
ahogy a többi elmaradt intézkedésről is, a halott fiata-
lok szülei és a túlélők úgy érzik, hogy gúnyt űznek belő-
lük. Igazuk van.

Halottak napja Bukarestben 

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Hitelminősítés

Csehország osztályzata stabil,
Romániáé negatív kilátású

A Romgaz megvásárolná
az ExxonMobil 50 százalékos részesedését 

Megerősítette változatlan stabil kilátással Csehor-
szág elsőrendű „AA mínusz/A-1 plusz” államadós-
besorolását a Standard & Poor’s.

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban ismer-
tetett elemzése szerint a cseh gazdaságot a koronavírus-jár-
vány az idén súlyos recesszióba sodorja, ám a többévi
növekedés és az erőteljes közfinanszírozási helyzet hatékony
védelmet nyújt a járványhatások ellen.

Egy másik hitelminősítő, a Fitch Ratings változatlan nega-
tív kilátással megerősítette Románia „BBB mínusz”, vagyis
még épphogy befektetői ajánlású szuverén besorolását.

A Fitch hangsúlyozta: az osztályzat negatív kilátása az el-
múlt évek prociklikus szakpolitikai irányvonala miatt gyen-
gülő közfinanszírozási mérőszámokat és a
koronavírus-járvány gazdasági és költségvetési hatásait tük-
rözi. A Standard & Poor’s a cseh államadós-besorolás meg-
erősítéséhez fűzött elemzésében közölte, hogy a
koronavírus-járvány miatt az idei év egészében a cseh hazai
össztermék (GDP) 8,6 százalékos zuhanásával számol.

Az S&P előrejelzése szerint ebben a környezetben a GDP-
arányos cseh államháztartási hiány az év végére eléri a 7 szá-
zalékot.

A hitelminősítő hangsúlyozza ugyanakkor azt a várakozását
is, hogy a járvány előtti többévi erőteljes és kiegyensúlyozott
gazdasági növekedés, a magas devizatartalék és az alacsony

adósságszint védelmet nyúlt a cseh gazdaságnak. A Standard
& Poor’s kiemeli, hogy a járvány sem kezdte ki Csehország
külső egyensúlyi helyzetét, és a cseh jegybank felhasználható
tartalékai megközelítik a 160 milliárd dollárt.

Mindemellett az elmúlt évek feszes költségvetési politikája
lefelé irányuló pályán tartotta a nettó államadósságot, amely
2019 végére a hazai össztermék 20 százaléka alá csökkent.

A Standard & Poor’s várakozása szerint a GDP-arányos
nettó cseh államadósság-ráta a járvány ellenére is alig vala-
mivel 30 százalék felett stabilizálódik, ami még mindig ala-
csony adósságszint nemzetközi összehasonlításban.

A román adósosztályzat megerősítéséhez fűzött elemzésé-
ben a Fitch Ratings kiemelte: várakozása szerint a hazai össz-
termékhez mért román államháztartási hiány az idei év végére
minden eddiginél magasabbra, 9,5 százalékra emelkedik.

A Fitch azzal számol, hogy ebben a környezetben a GDP-
arányos államadósság-ráta a tavalyi 35,3 százalékról az idén
45,9 százalékra, 2022-ig 50,7 százalékra duzzad.

A cég megjegyzi ugyanakkor, hogy ez még mindig alacso-
nyabb adósságszint lesz a „BBB” sávban nyilvántartott szu-
verén adósok mediánértékénél, amely jelenleg 52,7 százalék.

Mindemellett a 2019-2022 közötti időszakra várt állam-
adósság-pálya jobb, mint a 2008-2011 közötti pénzügyi válság
idején mért 22 százalékpontos emelkedés – áll a Fitch Ratings
előrejelzésében. (MTI)

Románia elméletileg
20.579 megawatt villamos energiát képes előállítani

Újabb két gyanúsítottat, egy 25 és egy 63 éves fér-
fit állítottak elő, s ezzel hatra emelkedett azon őri-
zetbe vettek száma, akiknek közük lehet a nizzai
Notre-Dame-bazilikában három napja késsel elkö-
vetett, három halálos áldozatot követelő merény-
lethez – közölték vasárnap rendőrségi források.

A két férfit szombat délután vették őrizetbe egy olyan
ember otthonában, akit néhány órával korábban már előállí-
tottak. Ez utóbbi egy 29 éves tunéziai állampolgár, akit azzal
gyanúsítanak, hogy többször is találkozott az elkövetővel,
Brahím Iszávival.

Még a merénylet napján, csütörtökön őrizetbe vettek egy
46 éves férfit, aki térfigyelő kamerák felvételei szerint előző
este az elkövetővel beszélt. Pénteken két másik embert, egy
33 éves és egy 35 éves férfit is őrizetbe vettek, akik szintén
közvetlen kapcsolatban álltak a merénylővel és egymással is.

Az elkövetőt, a 21 éves tunéziai Brahím Iszávit még mindig
nem tudták kihallgatni: válságos állapotban kórházban ápol-
ják, miután a tett helyszínén a rendőrség éles lövésekkel ár-

talmatlanította. A férfi csütörtökön – az évnek azon a napján,
amelyen a muszlim hagyomány szerint Mohamed próféta szü-
letett – reggel a nizzai katolikus templomban Allah akbar fel-
kiáltással két embernek, a 60 éves Nadine Devillers-nek és az
55 éves sekrestyésnek, Vincent Loques-nak elvágta a torkát,
a 44 éves brazil állampolgárságú Simone Barreto Silvát pedig
késsel halálosan megsebesítette.

Rendőrségi források szerint a tunéziai elkövető kedden ér-
kezett Nizzába, és a térfigyelő kamerák felvételei alapján
megállapítható, hogy szerdán feltérképezte a támadás hely-
színét. A nyomozók szerint egyelőre korai lenne megmondani,
hogy voltak-e segítői, illetve hogy milyen motivációkkal ér-
kezett Franciaországba. A támadónál talált két mobiltelefon
kielemzése és a tunéziai szolgálatok nyomozása meghatározó
lesz az ügyben. 

Brahím Iszávi – akinek a hazájában köztörvényes bűncse-
lekmények miatt volt már dolga a rendőrséggel – szeptember
közepén indult el Tunéziából, Olaszországon keresztül érke-
zett Franciaországba, és illegálisan tartózkodott az Európai
Unió területén. (MTI)

Nizzai merénylet
Már hatan vannak őrizetben



Az RMDSZ nőszervezete kie-
melten fontosnak tartja, hogy min-
den nő szabadon dönthessen a saját
testét és lelkét érintő kérdésekben,
ezért figyelemmel követjük a len-
gyelországi abortusztörvény szigo-
rításának folyamatát. Szolidaritá-
sunkat fejezzük ki a lengyel nők-
kel, és hangsúlyozzuk: a nők dön-
tési szabadságának korlátozása
sem Romániában, sem a világ más
országaiban nem lehet járható út.

A beteg magzatok művi vetélé-
sének alkotmányellenessé tétele
csorbítja a nők jogait, elveszi a
döntési lehetőségüket az ilyen és

ehhez hasonló nehéz élethelyzetek-
ben. Az RMDSZ nőszervezete az
abortusz megelőzésével kapcsola-
tos felvilágosító akciók, a tudato-
sító kampányok fontosságát
hangsúlyozza.

Az, hogy az abortuszt nem lehet
szakszerű körülmények között,
orvos felügyelete mellett végrehaj-
tani, nem fogja megszüntetni a ter-
hességmegszakításokat Lengyel-
országban. A statisztikákból eltűn-
nek ugyan, de a valóságban több
száz, sőt ezer nő fogja alávetni
magát szakszerűtlen beavatkozá-
soknak, amelyek akár meddőség-

hez is vezethetnek. A megelőzés
fontosságának hangsúlyozását te-
kintjük a legfőbb prioritásnak, va-
lamint a nehéz helyzetben lévő
várandós nők támogatását. Állás-
pontunk az, hogy az oktatási rend-
szer és a család is mindent meg
kell tegyen annak érdekében, hogy
a fiatal lányok értékelni tudják a
gyermekvállalás szépségét és fele-
lősségét. A megfelelő nevelés és a
közvetlen környezet támogatása el-
engedhetetlen ahhoz, hogy a nehéz
helyzetekben is jó döntést hoz-
zunk.

Az RMDSZ nőszervezete

Forrás: RMDSZ

Állásfoglalás 
Ne korlátozzák a nők döntési szabadságát!

A legutóbbi tájékoztatás óta,
21.423 teszt eredményének feldol-
gozása nyomán 5324 újabb megbe-
tegedést igazoltak – közölte
vasárnap a Stratégiai Kommuniká-
ciós Csoport (GCS). A GCS szerint
olyan személyekről van szó, akik-
nek korábban nem volt pozitív
teszteredményük. A járvány eleje
óta összesen 246.663 személynél
igazolták a koronavírus-fertőzést, és
175.975 személyt nyilvánítottak
gyógyultnak. Ez idáig 3.264.304
koronavírusteszt eredményét dol-
gozták fel az országban. Ezek közül

21.423-at az elmúlt 24 órában vé-
geztek el, 12.014-et az esetmegha-
tározás és az orvosi protokoll
alapján, 9409-et pedig kérésre. A
GCS vasárnapi közleménye szerint
11.489 személyt kezelnek kórház-
ban Covid–19-cel, 910 személy
szorul intenzív terápiás ellátásra.

Románia területén 29.085 igazol-
tan koronavírus-fertőzött személy
van otthoni, 10.987 pedig intézmé-
nyi elkülönítésben. Ugyanakkor
54.998 személy van házi, 13 pedig
intézményes karanténban.

Az elmúlt 24 órában 99, korona-

vírussal diagnosztizált személy ha-
láláról érkezett jelentés. Ezzel 7067-
re emelkedett az ezzel
összefüggésbe hozható halálesetek
száma. A halálos áldozatok közül
egy személy a 30 és 39 év közötti
korosztályhoz tartozott, öt személy
40 és 49 év közötti, hat személy 50
és 59 év közötti, húsz 60 és 69 év
közötti, harminchat 70 és 79 év kö-
zötti volt, harmincegy beteg élet-
kora pedig meghaladta a 80 évet. A
99 elhalálozott személy közül 95-
nek volt nyilvántartott társbeteg-
sége. (Agerpres)

Újabb 5324 új koronavírusos megbetegedés

„Mindenkinek joga van ahhoz,
hogy fejlődő városban éljen.
Ezért a regionális operatív
program keretében leosztott
városfejlesztési összegek
kapcsán azt kértük, ne tegyék
ki a döntést a politikai lobbi-
nak, az erőforrásokat osszák
el méltányosan” – mondta el
Cseke Attila azt követően, hogy
a kormány októberben sür-
gősségi rendelettel változta-
tott a megyeszékhelyek és
municípiumok fejlesztésére
szánt pénzügyi erőforrások
leosztásának módszerén.

Az RMDSZ szenátusi frakcióve-
zetője emlékeztetett: a korábban ha-
tályos rendelkezések szerint,
melyeket maga a kormány erősített
meg egy szeptemberi rendeletével,
az erőforrások egy részét egyfor-
mán osztották el az egy fejlesztési
régióban található megyeszékhe-
lyek között, így például az észak-
nyugati régióban található
Nagyvárad, Kolozsvár, Szatmárné-
meti, Zilah, Nagybánya és Besz-
terce egyforma összeget kapott, a
fennmaradó részt a lakossággal ará-
nyosan kapta meg minden nagyvá-
ros. Ez a rendelkezés érvényes volt
azokra a municípiumokra is, ame-
lyek nem megyeszékhelyek.

Ezen a rendelkezésen változtatott
a kormány a helyhatósági választá-
sok után. Az új előírások szerint az
erőforrásokat nem normatív rend-
szerben, egyformán és a lakosság-
gal egyenesen arányosan, hanem a
regionális fejlesztési tanács dönté-
sének függvényében osztanák el.
„Központosít és nem méltányos a
kormány rendelete, amely értelmé-
ben a regionális fejlesztési tanács
tagjai, azaz a megyei tanácselnökök
és a megyeszékhelyek, municípiu-
mok, városok és községek képvise-
lői döntenének a pénzalap
elosztásáról” – hívta fel a figyelmet
Cseke Attila, majd hozzátette: a
kormány mostani döntése alapján
csak akkor alkalmazható az erőfor-
rások arányos elosztása, amennyi-
ben a tanács nem tud döntést hozni.

Az RMDSZ közigazgatási szak-
politikusa hangsúlyozta: a korábban
hatályos normatív elosztás jól mű-
ködött, minden municípium szá-
mára biztosított egy megpályázható
összeget, lehetőséget a fejlődésre.
„Az új elosztási módszer ehhez ké-
pest nem a decentralizációnak,
hanem a liberális önkormányzati
többségnek kedvez. Ezért az
RMDSZ a korábbi, normatív rend-
szerhez való visszatérést kéri” –
hangsúlyozta Cseke Attila.

Az RMDSZ a fejlesztésekre szánt
összegek méltányos elosztását kéri
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Romániában vitatják, hogy
szükséges-e és jogszerű-e be-
zárni az iskolákat azokon a
településeken, ahol a két hét
alatt jegyzett új koronavírus-
fertőzések száma meghaladja
ezer lakosonként a hármat.

Amint az Edupedu.ro oktatási
szakportál közölte: a magániskolák
szövetsége pénteken Kolozsváron
és Brassóban is bíróságon támadta
meg az online oktatásra való átté-
résről hozott helyi határozatokat. A
magániskolák képviselői szerint
ezzel sérül a gyermekek oktatáshoz
való joga, és szerintük az erre vo-
natkozó döntést csakis az iskolák
vezetőtanácsai hozhatták volna

meg, nem pedig a sürgősségi hely-
zetek bizottságai. A szövetség kép-
viselői azt is megemlítették, hogy a
nyugat-európai országok legtöbbjé-
ben bevezetett szigorú korlátozások
nem érintették az iskolákat.

Romániában a veszélyhelyzet
meghosszabbításáról október köze-
pén hozott kormányhatározat szabta
meg, hogy különleges intézkedése-
ket kell hozni azokon a települése-
ken, ahol meghaladja a három
ezreléket a 14 nap alatt jegyzett új
fertőzések száma. A sürgősségi
helyzetek megyei, illetve helyi bi-
zottságai pedig csaknem valameny-
nyi ilyen településen az iskolák
bezárását is elrendelték. (MTI)

Vita az iskolák bezárásáról

bárokban tilos beltéren kiszolgálni
a vendégeket. Az, hogy a teraszok
nyitvatartása továbbra is megenge-
dett, az ősziesre fordult időjárás
miatt már nem segít a vendéglátó-
sokon. Egyesek ideiglenesen laka-
tot tettek a vállalkozásra, mások
napi menü házhoz szállításával pró-
bálnak túlélni. 

A márciusban bevezetett szük-
ségállapot, majd az azt követő ható-
sági intézkedések óriási érvágást
jelentettek a vendéglők, bisztrók,
kocsmák, gyorsétkezdék, éttermek,
illetve a szállodák, panziók tulajdo-
nosai és dolgozói számára. Az ága-
zatban dolgozó alkalmazottak nagy
részét kényszerszabadságra kellett
küldeniük, a nyár beköszöntével
pedig a teraszokat is csak bizonyos
feltételek mellett nyithatták meg, a
belső helyiségekben hónapokig
semmiféle rendezvényt nem szer-
vezhettek. Elmaradtak a ballagások,
keresztelők, esküvők, baráti és csa-
ládi ünnepségek.

A jövő is bizonytalan, egyik nap-
ról a másikra születnek az újabb szi-
gorító intézkedések, nem tudni, mit
hoz a holnap, nemhogy a jövőre
nézve tervezni mernének – tették
szóvá a lapunk által megkérdezett
vendéglátósok. 
A legnagyobb gond 
a bizonytalanság

Miután október 20-tól Marosvá-
sárhely vörös zónának számít, tehát

az éttermek belső tereiben tilos ven-
dégeket fogadni, a városlakók köré-
ben egyik legnépszerűbbnek
számító vendéglátóegység, a
Maros-parti Gokart ideiglenesen
felfüggesztette a vendéglői tevé-
kenységét. Vass Levente tulajdonos
lapunk érdeklődésére elmondta,
nem volt más megoldás, a hűvösre
fordult időjárás miatt nem lett volna
érdemes nyitva tartani a teraszhelyi-
séget. 

Kérdésünkre, hogy nem tértek-e
át a napi menü házhoz szállítására,
kifejtette, egyrészt ez a típusú szol-
gáltatás külön logisztikát igényel,
másrészt nem tud akkora forgalmat
generálni, hogy kifizetődő legyen,
ők eddig is mintegy hobbiból tartot-
ták fenn a napi menü kínálatot.
Hozzátette, az alkalmazottakat
kényszerszabadságra küldte. A leg-
rosszabb a bizonytalanság, hogy
nem lehet tudni, mit hoz a holnap,
mit mondjon az alkalmazottaknak,
mikor mehetnek ismét dolgozni.
Mint mondta, reméli, hogy az ál-
lamnak megvan a szándéka, vala-
mint a kapacitása arra, hogy
legalább biztosítsa a kényszersza-
badságra küldöttek bérét. 
Nyereségről idén szó sem lehet, 
a túlélésért küzdenek
– állítja Csont Ida, a Makfalva ha-
tárában lévő Gerendás étterem tu-
lajdonosa. Mint mondta, a tavasszal
mintegy két és fél hónapig voltak
bezárva, ezalatt kényszerszabad-

ságra küldték az alkalmazottakat,
majd miután ismét kinyithattak,
szerencséjük volt, mivel tranzitétte-
rem lévén, illetve annak köszönhe-
tően, hogy az évek során sikerült
felépíteni egy brandet, és nagyon
sok a visszatérő vendég, valame-
lyest beindult a forgalom. A július–
augusztus elég jó hónapoknak
számítottak, és eddig az ősz is
„velük tartott”, a tágas terasz sokáig
volt használható, ellenben nyere-
ségről nem beszélhetnek, az első fél
évre szóló kimutatások alapján het-
venöt százalékkal esett vissza a for-
galmuk, a tartalékaikat felélve
próbálják túlélni ezt a nehéz idősza-
kot. A nyáron ugyanis elmaradtak a
szokásos esküvők, konfirmálások,
ballagások, a rendezvényterem
végig kihasználatlanul állt. A térség,
ahol a Gerendás található, beszélge-
tésünk időpontjában zöld zónának
számított, ellenben Csont Ida sze-
rint, amennyiben a hatósági rendel-
kezések nyomán újra be kell
zárniuk, nem biztos, hogy túlélik.
Mivel a télen még nem is álmodtak
arról, hogy mi vár rájuk, februárban
bővítették a személyzetet, hogy
még a csúcsidény előtt be tudják
őket tanítani. A tulajdonos hangsú-
lyozta, bár a túlélésért küzdenek,
mindvégig prioritást jelentett szá-
mukra, hogy megtartsák az alkal-
mazottakat, hiszen amellett, hogy
olyan emberekről van szó, akiket
betanítottak, és akik lelkiismerete-

sen, jól végzik a munkájukat, mind-
annyiuknak családja van, tulajdo-
nosként felelősséget éreznek
irántuk. 
A napi menüvel próbálnak túlélni

A vásárhelyiek legkedveltebb
szórakozóhelye, a Sörház utcai Jazz
ąnd Blues Klub március óta zárva,
a közvetlen szomszédságában lévő
Sörház étterem pedig lassan két
hete újra be kellett zárja a belső
terét. A több mint harmincfős sze-
mélyzetből jelenleg mindössze hár-
man maradtak – vázolta fel a
helyzetet a vásárhelyiek által Dö-
meként ismert Demeter József társ-
tulajdonos, aki most egymaga végzi
a beszerzést, a kiszállítást, illetve az
egyéb teendőket. A Sörház a jelen-
legi körülmények között napi menü
kiszállításával próbál életben ma-
radni, és menteni a még menthetőt.
Mint mondta, eredetileg nem erre
rendezkedtek be, a konyha túl kicsi
ahhoz, hogy például napi száz
menüt elő tudjanak állítani. Ellen-
ben számításaik szerint napi har-
mincöt-negyven menü kiszállítása –
amennyit elő tudnak állítani – any-
nyira fedezné a kiadásokat, hogy
legalább nullában jöjjenek ki. 

A helyzet odáig fajult, hogy
csődeljárást kellett kérniük a cégre,
ugyanis a vállalkozás hajtóereje, az
Erdély-szerte, valamint országos vi-
szonylatban elismert Jazz Klub
március óta nem működhet. Nyolc
hónapja kihasználatlanul áll az ezer
négyzetméteres szórakozóhely, ha-
vonta bizonyos összegbe kerül a ta-
karítás, karbantartás, és az állaga

egyre romlik, beázott a klub, káro-
sodott a táncparkett.

Demeter József hozzátette, a nyá-
ron próbáltak néhány szabadtéri
koncertet szervezni, kisebb-na-
gyobb sikerrel, viszont a korlátozá-
sok miatt elmaradtak a családi,
baráti összejövetelek, rendezvé-
nyek, amelyek valójában a bevételt
jelentették, hiszen nem mindegy,
hogy valaki napi menüre fizet be,
vagy érkezik egy társaság, és het-
ven-nyolcvan lejes menüt kérnek. A
napi menüs megoldás a túlélésre
elég, hogy esetleg kifizessék belőle
a közköltséget, és arra, hogy érez-
zék, még „élnek”, nem kellett laka-
tot tenni a vállalkozásra. 

A társtulajdonos szerint az egyik
legnagyobb gond az, hogy azon
kívül, hogy fizetik a kényszersza-
badságra küldött alkalmazottak bé-
rének egy részét, az államtól nem
kapnak segítséget azok a vállalko-
zók, akik önhibájukon kívül, a jár-
ványhelyzet miatt a csőd szélére
sodródtak, és kínlódnak a túlélésért.
Az állam árva gyermekként magára
hagyta ezt a szektort – véli a vállal-
kozó, aki szerint az éttermeknek
manapság azzal is szembe kell néz-
niük, hogy azok a vásárlók, akik en-
nivalót rendelnek, mintegy hetven
százalékban pizzázók, nemzetközi
gyorsétkezde-hálózatok felé irá-
nyulnak, a fennmaradó harminc
százalékon osztoznak azok az étter-
mek, amelyek házias alapanyagok-
ból készült, minőségi menüsorokat
kínálnak.  

(Folytatás az 1. oldalról)
A túlélésért küzdenek 



A romániai felsőoktatási in-
tézmények közül a kolozsvári
székhelyű Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem kapta a leg-
jobb értékeléseket a Times
Higher Education (THE) rang-
sorában.

„A neves Times Higher Educa-
tion (THE) október 28-án közzétett
rangsorában a BBTE 11 akadémiai
terület közül 9 területen jelenik
meg, 8 területen országos szinten
első helyezett, ötön pedig egyedüli-
ként első helyezett a romániai egye-
temek közül, anélkül, hogy

megosztaná pozícióját egy másik
intézménnyel” – adta hírül az intéz-
mény a Facebook-oldalán.

Az egyetem honlapján közzé-
tett hír szerint a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) foglalja el a romániai
egyetemek közül a legtöbb 
és legmagasabb helyezést a neves
Times Higher Education 2020. ok-
tóber 28-án közzétett 
tudományterületek szerinti rang-
sorában (https://www.timeshighe-
reducation.com/world-university-
rankings/by-subject).

A Times Higher Education rang-
sorában elemzett 11 terület közül a
BBTE 9 akadémiai területen ért el
helyezést:

(1) Pszichológia – a romániai
egyetemek közül egyetlenként sze-
repel, és az első helyet foglalja el,
nemzetközi szinten a 401-500. po-
zícióban;

(2) Oktatás – a romániai egyete-
mek közül egyetlenként szerepel,
és az első helyet foglalja el, nem-
zetközi szinten a 401-500. pozíció-
ban;

(3) Művészetek és humántudo-

mányok – a romániai egyetemek
közül egyetlenként szerepel, és az
első helyet foglalja el, nemzetközi
szinten a 401-500. pozícióban;

(4) Mérnöki és műszaki tudomá-
nyok – a romániai egyetemek közül
a legmagasabb helyezést érte el,
nemzetközi szinten a 401-500. po-
zícióban;

(5) Fizikai tudományok – a ro-
mániai egyetemek közül az első he-
lyet foglalja el, nemzetközi szinten
a 801-1000. pozícióban;

(6) Élettudományok – első helye-
zés a romániai egyetemek között, a
Bukaresti Egyetemmel együtt, nem-
zetközi szinten a 601-800. pozíció-
ban;

(7) Informatika – első helyezés a
romániai egyetemek között, a ko-
lozsvári Műszaki Egyetemmel
együtt, nemzetközi szinten a 601-
800 tartományban;

(8) Gazdálkodástudományok és
vállalkozás – első helyezés a romá-
niai egyetemek között, a Bukaresti
Egyetemmel, a jászvásári Ale-
xandru Ioan Cuza Egyetemmel és a
Gazdálkodástudományi Akadémiá-
val együtt, a 601+ pozíciót foglalva
el nemzetközi szinten;

(9) Társadalomtudományok –
második helyezés a romániai egye-
temek között, több egyetemmel
együtt, a 601+ pozíciót foglalva el
nemzetközi szinten.

A legfrissebb tudományterületek
szerinti THE-rangsorban egyetlen
romániai egyetem sem szerepel a
jogtudományok területén, míg a kli-
nikai/preklinikai/egészségügyi terü-
leten három romániai orvosi
egyetem foglal el 601+ pozíciót
nemzetközi szinten.

„Örömmel tölt el, hogy 11 akadé-
miai terület közül a BBTE 9 terüle-
ten jelenik meg a nemzetközi
rangsorban, 8 területen országos
szinten első helyezett, ötön pedig

egyedüliként első helyezett a romá-
niai egyetemek közül, anélkül, hogy
megosztaná pozícióját egy másik
intézménnyel. A BBTE tehát to-
vábbra is az ország legkomplexebb
egyeteme, a legjobb láthatósággal
és a legnagyobb hatékonysággal a
tudományterületek szerinti THE-
rangsorban. Országos szinten első
helyet foglaljuk el a mérnöki és mű-
szaki tudományok területén, nem-
zetközi szinten pedig a 401-500.
pozíciókban szerepelünk, ami visz-
szaigazolja, hogy a BBTE 2016 óta
programszerűen felvállalt elkötele-
ződése nemzetközi elismerésben ré-
szesül. Bár nem vagyunk orvosi
intézmény, remélem, hogy a BBTE
a jövőben a klinikai/
preklinikai/egészségügyi területen
is jelen lesz, az idén létrehozott új
Egészségügyi Akadémiai Iskola
(School of Health) révén. Abban is
reménykedem, hogy a kolozsvári
jogi képzés lesz az első romániai
jogtudományi program, amely a jö-
vőben bekerül ebbe a referenciaér-
tékű rangsorba. A presztízsen,
illetve a (leendő) hallgatók tájékoz-
tatásán túl a rangsorok fontosak
számunkra, hiszen segítenek objek-
tív diagnózist felállítani, majd ez
alapján továbbgondolni a dolgokat
a bizonyítékokon alapuló akadémiai
politikák fényében, az egyetem kö-
zössége, a város, Erdély és az or-
szág versenyképessége érdekében”
– nyilatkozta Daniel David egye-
temi tanár, a BBTE rektora.

A brit THE-rangsor az egyete-
mek egyik legátfogóbb és legran-
gosabb nemzetközi rangsorolása,
amely figyelembe veszi az oktatási
és a kutatási kritériumokat egya-
ránt, valamint a társadalmi-gazda-
sági környezettel való kapcsolatot
és a nemzetköziesítést – olvas-
ható a BBTE tájékoztatásában.
(Agerpres)

Változtatott-e a járvány a
kelet-közép-európai filmfo-
gyasztói szokásokon? Több
sorozatot néztünk? Más jel-
legű sorozatokat választunk,
mint a járvány kitörése előtt?
Többen vagy kevesebben fi-
zetnek elő a HBO Góra vagy a
Netflixre? Hogyan hat a filmi-
parra a járvány, a filmgyártók
és a streamingszolgáltatók
hozzáigazítják a tartalmakat
a járványtapasztalatokhoz?
Dr. Serestély Zalán dr. Bátori
Annát, a BBTE Színház és Film
Karának egyetemi docensét
kérdezte.

Dr. Bátori Anna: – A járvány
gyökerestül átírta az eddigi média-
fogyasztási szokásainkat, ami nem
is csoda, hiszen a kijárási korlátozás
ideje alatt sokaknak az egyetlen ki-
kapcsolódási eszközként szolgált. A
jelenlegi helyzet abszolút nyertese
mindenképpen a Netflix, amely –
mint első számú online sorozat- és
filmstreamingoldal – több mint 16
millió új felhasználóval bővült (így
már 182 millió nézője van), de
ugyanitt említhetném az HBO Gót,
az Amazon Prime Videót vagy
éppen a Hulut, amelyek mind új
előfizetők ezreit tudhatják maguké-
nak. A mozik bezárása, a televízió
háttérbe szorulása – különösen a fi-
atalabb korosztálynál – s persze az
állandó összezártság vagy éppen
magány mint szociológiai szeg-
mens mind hozzájárultak ahhoz,

hogy az emberek nagy része a szá-
mítógép képernyőjét választotta
menekülési útvonalként. Ez persze
annak is köszönhető, hogy a legsi-
keresebb streamingoldalak azonnal
reflektáltak a járványra. A Netflix
ebben a tekintetben különösen sze-
rencsés, hiszen ez év januárjára ké-
szült el saját gyártású
dokumentumfilmje, amely ponto-
san egy potenciális világjárvány
esélyeit és következményeit taglalja
(Pandemic: How to Prevent an
Outbreak). Ezt követte a Coronavi-
rus: Explained, amely szintén a je-
lenlegi helyzetre reflektál, s nem
meglepő módon az egyik legnézet-
tebb netflixes gyártás lett. Az em-
berek információéhségét
demonstrálja az is, hogy míg mind-
annyian a vírus természetét, terjedé-
sét, s egyáltalán, a jelenlegi

szituációt próbáltuk megérteni a kü-
lönféle koronavírus-dokumentum-
filmeken keresztül, egyre nagyobb
mértékben kezdtünk el járványfil-
meket fogyasztani. A Netflix, Ama-
zon Prime Video, Hulu – s még
sorolhatnám – azonnal műsorukra
tűzték az eddigi legsikeresebb ví-
rusfilmeket (Carriers, Pandemic,
Outbreak), hogy ezzel is a frászt
hozzák ránk a jövőt illetően. A ko-
ronavírus abszolút nyertesei tehát
kezdetben a vírusról szóló doku-
mentumfilmek, majd az ezeket kö-
vető pandémia tematikájú
nagyjátékfilmek és sorozatok vol-
tak. 

Azt is le kell azonban szögezni,
hogy ha a 2010-es év utáni gyártást
nézzük, a potenciális és kivédhetet-
len járvány mindenképpen jelen
volt, illetve van is a filmekben, so-

rozatokban. Van, ahol explicit
módon (mint például a dán Rain,
ahol a kivédhetetlen eső öli az em-
bereket), s van, ahol implicit vona-
lon jelenik meg, mint például a
zombifilmekben. A (vírus)fertő-
zésre reflektáló művek tehát már
eleve az elmúlt évtized legsikere-
sebb s legelterjedtebb tematikájú
gyártásai közé tartoztak, ami
mintha előre megjósolta volna a
pandémia kitörését. Gyanítom,
hogy ez a következő években is így
lesz, hiszen a film- és sorozatgyár-
tás mindig reagál a társadalmi krí-
zisre, ezzel is segítve azt, hogy fel
tudjuk dolgozni azt a hirtelen sok-
kot, amit az izoláció okozott. 

Mivel az online streamingoldalak
felhozatala elképesztően gazdag, s
minőségi gyártásokkal szolgálnak,
könnyen függővé teszik az embert.
Így alakult ki a Netflix-pandémia
elnevezés is, amely a bezártság kö-
vetkeztében kialakult binge-wat-
ching jelenséget foglalja magában.
A sorozatok egyébként is úgy van-
nak felépítve, hogy azonnal indítani
akarjuk a következő epizódot,
amely mondjuk a Netflix esetében
automatikus módon be is követke-
zik. Az HBO Go egyik hibája pon-
tosan az, hogy csak hetente hozza le
az adott sorozat új részét, így az izo-
lációban lévő ember rögtön kattint
is a könnyen végignézhető Netflix-
sorozatokra. Számos ismerősöm pa-
naszkodott arra, hogy a kijárási
korlátozások ideje alatt párjuk füg-
gővé vált, és napi 10-14 órát töltött
el Netflix-gyártások nézegetésével.
Ez a sorozatok rendkívül kidolgo-
zott, profi dramaturgiáját, forgató-
könyvét s rendezését is mutatja,

amely magával rántja a nézőt, aki
képes egyetlen sorozatot végignézni
pár óra leforgása alatt. A legnézet-
tebb ilyen alkotások (Ozark, Stran-
ger Things, Elite, The Witcher,
Tiger King) nagyon széles műfaji
spektrumot fednek le, kezdve a sci-
ence fictiontől a krimin és doku-
mentumfilmen át a szórakoztatóbb
alkotásokig. Nem mondanám tehát,
hogy a járvány alapvetően átírta azt,
hogy mit nézünk. Csupán a mennyi-
ség tolódott ki elképesztő mérték-
ben, s a sorozatos megszorító
rendelkezések miatt ez aligha fog
változni addig, amíg nincs védőol-
tás. 

Az biztos, hogy a járvány legna-
gyobb nyertese a Netflix, ám kér-
dés, hogy ez meddig lesz így. Noha
a 2019-es gyártások mára elkészül-
tek, számos médiaszolgáltató és
filmvállalat törölte a 2020-as forga-
tásokat, ami óriási gyártási, illetve
forgalmazási hiányt eredményez-
het. Az új filmek bemutatása csú-
szik, a mozik és filmfesztiválok
látogatottsága drasztikusan csök-
kent, a filmvállalatok pedig kezde-
nek pánikba esni. Ha a bemutatást
mondjuk meg is lehet oldani online
– ahogyan Hajdu Szabolcs tette Bé-
keidő című filmjével –, a nyereség
messze elmarad attól, amit a jár-
vány előtti mozilátogatás hozott,
nem beszélve a reklámról, amit egy
ilyen premier jelent. A forgatások
leállítása pedig nem csupán a gyár-
tást veti hátra pár évvel, s jövendöli
a YouTube újabb reneszánszát,
hanem azt is megkérdőjelezi, hogy
védőoltás hiányában mit is fogunk
nézni a következő évben vagy évek-
ben. 
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BBTE LAB: Járványkörkép
Gyökerestül átírt médiafogyasztási szokások

A kolozsvári BBTE a legrangosabb egyetem
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Százötven gombát és a hozzá-
juk való fotókat tartalmazó
gombapreparátum-tárt adtak
át csütörtökön a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi ker-
tészmérnöki kara tanárainak
a készítők, Téglás Zoltán okle-
veles gombaszakértő, Bélfe-
nyéri Gábor természet- és
gombafotós, valamint Tirnován
Péter támogató, gyűjtő. A
gombatár didaktikai eszköz-
ként gyakorlati útbaigazítást
adhat egyes gombák felisme-
réséhez, tanulmányozásához.

Téglás Zoltán évtizedek óta
gyűjti a gombákat. Korábban a
Málnássy László Gombászegyesü-
let titkára volt, majd alapító tagja a
Gombászok Baráti Körének. 2007-
ben jelentkezett gombaszakértői
vizsgára. Akkor egyebek mellett 30
gombából álló preparátumkollek-
ciót kellett készítenie a vizsgára.
Egyik tanára – a jászvásári egyetem
professzora – megdicsérte, és ez
ösztönözte arra, hogy preparátum-
készítéssel foglalkozzon.

– A sepsiszentgyörgyi Székely
Nemzeti Múzeumban van egy gom-
bapreparátum-gyűjtemény, amelyet
csak úgy lehet megnézni, ha kive-
szik a szekrényből és kicsomagol-
ják, majd visszahelyezik a
légmentes dobozba. Elég körülmé-
nyes a hozzáférhetősége, hiszen
fontos, hogy olyan körülmények
között tárolják a gyűjteményt, ami
megvédi minden külső hatástól. Én
egy papírra helyezve légmentesen
lezártam az alig három milliméteres
gombametszetet, majd jegyzékkel
láttam el, amin feltüntettem a gyűj-
tés helyét, időpontját, a gyűjtő
nevét, azonosítóját, preparátorát, a
szakkönyvekben is használt színje-
leket használtam. Mint ismeretes, a
zöld az ehető és a feltételesen ehető,
a sárga a nem ehető, a vörös pedig
a mérgező gombákat jelöli –
mondta lapunknak Téglás Zoltán.

Ezzel a módszerrel azóta több
száz preparátumot készített. Első-
sorban segítette ezzel azokat a gom-
bászokat, akik szakértői vizsgára
jelentkeztek. Az első nagyobb gyűj-
teményt a sepsiszentgyörgyi László
Kálmán gombászegyesület megala-
kulása 20. évfordulójára állította
össze, és a társaságnak ajándékozta.
Egy 150 darabból álló gyűjteményt
a Marosvásárhelyi Természetrajzi
Múzeumnak ajándékozott, amit a
Múzeumok éjszakáján rendszeresen
kiállítanak.

– A preparálás hétköznapi munka
lett – mondja Téglás Zoltán, majd

hozzáteszi: folyamatosan tele van a
prés. Jelenleg hőfóliázó géppel
zárja le hermetikusan a készítmé-
nyeket. Korábban megjárta, a gom-
bából kikelt kukacok tönkretették a
munkáját. Ez ma már nem fordulhat
elő.

Téglás Zoltánt rendszeresen hív-
ják tudományos értekezletekre elő-
adást tartani. Kuriózumként árulta
el, hogy 28-féle gomba él a város-
ban. Az évtizedek óta szervezett
gombásztalálkozókon, táborokon is
kiállítja, bemutatja preparátumait,
ami nemcsak a szakértőket, hanem
az érdeklődőket, természetjárókat is
segíti a gombák azonosításában.

Gombásztúrákon ismerkedett
meg Bélfenyéri Gáborral, a Gombá-
szok Baráti Körének alapító tagjá-
val, aki Erdély kiemelkedő
gombafotósa, több mint tízezer fel-
vételt készített róluk. Összeállította
a Marosvásárhely környékén talál-
ható gombák fotótárát több mint
200 fajtával. Feltérképezte a Nagy-
Mező-havas gombavilágát is. Ez a
tár több mint 500 fajt tartalmaz. Je-
lentős munka, mivel Erdélyben
mintegy 600 fajt térképeztek fel.
Több CD-gyűjteménye jelent meg a
fotókkal és a hozzárendelt eligazító
szöveggel. Rendszeresen közöl

gombaismertetőt az Erdélyi Kárpát
Egyesület Gyopár című lapjában és
gyerekmellékletében, a Gyopárká-
ban, fotóival magyarországi tan-
könyvet illusztrálnak, és
természetesen mindegyre kiállítja
őket, hogy minél látványosabb el-
igazítást nyújtson e különleges vi-
lágról.

Bélfenyéri Gábor ajánlotta Tég-
lás Zoltánnak, hogy készítsenek egy
fotókkal is illusztrált preparátum-
gyűjteményt, amelyet didaktikai
eszközként adjanak a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi karán mű-
ködő kertészmérnöki tanszéknek.
Ehhez az első gombát Gábor gyűj-

tötte 2019. július 16-án Koltón, az
utolsót pedig alig pár napja. Bélfe-
nyéri Gábor mellett Téglás Zoltán
családja és sokan mások is hozzájá-
rultak a gyűjteményhez, amelyet
három dobozba tettek. 77 prepará-
tum ehető, 53 nem fogyasztható, 19
mérgező és egy halálosan mérgező
gombát mutat be összesen 247 A4-
es formátumú oldalon, a leírás mel-
lett  természetesen fotót is
tartalmaz. Azt tervezték, hogy a Sa-
pientia előcsarnokában kiállítják a
gyűjteményt Bélfenyéri Gábor
fotóival együtt, azonban a világjár-
vány miatt ezt a rendezvényt elna-
polták.

Meg kell említeni még Tirnován
Péter nevét, aki segíti a preparátort
abban, hogy beszerezze a készítmé-
nyekhez szükséges fogyóanyago-
kat, és alapító tagja a Gombászok
Baráti Körének.

Téglás Zoltán elmondta, hogy
előkészület alatt van a kolozsvári
Babeş–Bolyai Egyetem biológiai
karának szánt gyűjtemény, amely-
ben jelenleg 78 gomba van, kiegé-
szítik 150-re. A preparátor nemcsak
fungáriumokat készít, hanem össze-
állította a magyar–román gomba-
névhatározót, szakkönyvet fordított
és rendszeresen gombaismertető
előadásokat tart.

Bélfenyéri Gábor természetjáró-
ként gombászott, majd fotósként
meg is örökítette a „természet aján-
dékait”.

– Zolival nagyon jó barátok let-
tünk. Preparátumait a gombásztábo-
rokban láttam, aztán a közös
hobbiból együttműködés lett. Ő kért
fel, hogy gyűjtsek anyagot a fungá-
riumba. Ha látok valami érdekes,
szép, fotogénikus példányt, lefotó-
zom, leszedem, majd megfelelően
becsomagolva leszállítom Zoltán-
nak. Attól hiteles a gyűjtemény,
hogy a fotón ugyanaz a gomba jele-
nik meg, mint amit preparált. Nyolc
éve tart a szoros együttműködés,
ezért is jött az ötlet, hogy didaktikai
céllal készítsünk egy gyűjteményt –
mondta el lapunknak Bélfenyéri
Gábor.

Ma már tudományos igényesség-
gel és alapossággal végzik a mun-
kát, amelynek célja a széles körű
ismeretterjesztés, hiszen annak elle-
nére, hogy vannak hivatalos gom-
baszakértők, még mindig gyakori a
gombamérgezés. Jó lenne, ha nem-
csak az erdészeti szaklíceumban
vagy az egyetemen tartanának ilyen
tanfolyamot a gombákról, hanem a
növénytani vagy a biológiai tanszé-
ken is – akár választható tantárgy-
ként – bevezetnék a gombászati
ismereteket, s talán ehhez lesz majd
nagy segítség a gyűjtemény –
mondják a gombászok, majd tovább
folytatva a gondolatot, hangsúlyoz-
zák, hogy milyen felelősségteljes
feladata van a gombaszakértőnek,
hiszen a mulasztása emberéletekbe
kerülhet.

– Magyarországon a gombásze-
gyesületek hivatalos engedélyt kap-
nak gombaszakértői tanfolyam

tartására. Romániában az erdészeti
törvény vonatkozik ugyan a gombá-
szásra, de nincs alkalmazási szabá-
lya, így nem lehet tudni, hogy
mulasztás esetén kit vonhatnak fele-
lősségre. (Sz. m.: Romániában a
gombagyűjtésre a 30/2006-os tör-
vény vonatkozik, amelyet kiegészít a
környezetvédelmi és erdőgazdálko-
dási minisztérium 246/2006-os és
768/2019-es minisztériumi rendelete
– az utóbbi a gyűjthető fajták listáját
tartalmazza. A jogszabály szerint
csak azokat a példányokat kell szak-
értővel ellenőriztetni, amelyeket hi-
vatalos engedéllyel rendelkező
gyűjtők szednek le és szolgáltatnak
be begyűjtőközpontba. A piacokon
csupán ellenőrzött gombát szabad
árulni. Ezeknek a vizsgálatáról a pi-
acigazgatóságok kell gondoskodja-
nak. A más módon begyűjtött
gombák ellenőrzésére nem vonatko-
zik a jogszabály.) Vannak ugyan a
Téglás Zoltánéhoz hasonló igazol-
vánnyal rendelkező szakvizsgálók,
de nincs rendszere annak, hogy mi-
ként lehet hivatalosan hozzájuk for-
dulni. Nemcsak a piacon árult
gombát kellene megvizsgálni, hanem
mindenekelőtt azokat, amelyeket be-
gyűjtenek az erdőből. Ezért lenne jó,
ha kibővítenék az oktatási, szakértői
hálózatot akár szakegyetemet végzet-
tek irányába is – mondják a fungári-
umot készítők, hozzátéve, aki nem
ért a gombákhoz, az csupán az üzlet-
ből vásároltból készítsen ételt.

Téglás Zoltán iskolákban közép-
iskolásoknak tartott előadást, rend-
szeres meghívottja volt a borzonti
Zöld Béka természetismereti tábor-
nak, ahol kisiskolásokat, óvodásko-
rúakat tanítottak játékos módon a
kulturált természetjárásra. 

A gombászegyesületekbe, -kö-
rökbe érdemes járni azoknak, akik
rendszeresen űzik ezt a hobbit,
hogy alaposabban megismerjék a
gombákat, és ezáltal biztonságosab-
ban gyűjtsék be. Emellett jó tudni
azt is, hogy miként kell elkészíteni,
hogy az érzékenyebb gyomrúaknak
se okozzon gondot. És sok más is-
meret is szükséges ahhoz, hogy a
természetjárásnak ez a válfaja ne
váljon kellemetlen élménnyé.

A lelkes gombásznak és fotósnak
köszönhetően a Marosvásárhelyi
Természetrajzi Múzeum mellett
immár a Sapientia EMTE-nek is tu-
dományos igényességgel elkészített
fungáriuma van. Előző munkáikat,
a Marosvásárhely és környékének
gombavilága, valamint A Nagy-
Mező-havas gombavilága című,
közel 500 fajt tartalmazó CD-ket
bárki megtalálhatja a Teleki Téká-
ban, a Maros Megyei Könyvtárban
és a Sapientia EMTE-n. 

A „civilek” megtették a lépést. Jó
lenne, ha a rendszer is megfelelően
kiépülne és működne ezen a téren,
hogy ne akkor kapjuk fel a fejünket,
amikor ilyenkor, szezonban a televí-
zióban gombamérgezésről tudósíta-
nak. Itt csak egyszer lehet tévedni, de
alaposan – mondják a gombászok.

Fungárium a Sapientiának
Az erdélyi Gombászok Baráti Köre munkája

Bélfenyéri GáborGombapreparátum

Téglás Zoltán

Átadták a gombapreparátum-tárt a Sapientia EMTE marosvásárhelyi kertészmérnöki kara tanárainak Fotó: Bélfenyéri Gábor

Vajda György
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Mély talajú pályán szerezte meg a három
pontot utolsó idei hazai mérkőzésén a
Nyárádtői Unirea a labdarúgó 3. liga IX.
csoportjában. Noha a győzelem csak a
hosszabbítás perceiben vált biztossá, Ad-
rian Pop tanítványai mindvégig fölény-
ben játszottak Alsógáld ellen.

A házigazdák uralták a mérkőzést már a kezdő
sípszó után, és a 11. percben Suciunak kellett há-
rítani Aldea éles lövését, míg tíz perccel később
Rotaru közeli perdítése akadt el a vendégkapus-
ban. Alsógáld ellentámadásokkal próbálkozott, és
Cioară két alkalommal is közel állt hozzá, hogy
a játék képének ellentmondóan vezetéshez jut-
tassa a vendégeket. A félidő Iliescu szabadrúgá-
sával végződött, akinek a
labdáját az alsó sarokból
tornászta ki Suciu.

Nyárádtő a második fél-
idő elején vezetéshez jutott:
a 47. percben Rotaru lövése
kijött a kapusról, a frissen
beállt Caliani csapott rá el-
sőnek, és laposan Suciu alatt
a hosszú sarokba lőtt (1-0).
A 63. percben a hazai csapat
növelhette volna előnyét,

amikor Caliani elkaszálása után büntetőhöz ju-
tott, de Roșca az elvetődő Suciut találta el, akiről
a labda a keresztlécre, majd onnan a kapus ke-
zébe pattant. Bár a továbbiakban is a házigazda
kezdeményezett többet, maradt a minimális kü-
lönbség az eredményjelzőn. A zárópercekben Al-
sógáld egyre bátrabbá vált, az utolsó tíz percben
akár egyenlíthetett is volna. Azonban újabb gólt
mégis csak az arra inkább rászolgáló Nyárádtő
szerzett, a 17 éves Pogăcean révén, aki a harma-
dik hosszabbításpercben egyéni akcióra szánta el
magát, betört egész az ötös sarkáig, majd fino-
man a hosszúba csavart (2-0). 

A nyárádtői csapat még kétszer lép pályára
ebben az évben, mindkétszer idegenben. A hét
végén Tordán vendégszerepel, míg két hét múlva
Kudzsiron játssza idei utolsó mérkőzését.

A címvédő és éllovas Ferencváros
idegenben 1-1-es döntetlenre játszott a
második MOL Fehérvárral a labdarúgó
OTP Bank Liga kilencedik fordulójának
szombati rangadóján. A két csapat kö-
zött így maradt az egypontos különbség
a tabellán, de a fővárosiak eggyel keve-
sebb mérkőzést játszottak.

Az NB I csúcsrangadóján az első per-
cek tapogatózása után a Fehérvár vált
kezdeményezőbbé, a Bajnokok Ligája
csoportkörében szereplő Ferencváros
erejét beosztva, türelmesen játszott. Az
első félidő feléig helyzet csak a vendég-
kapu előtt alakult ki, a fehérvári hálóőr-
nek nem akadt dolga. A folytatásban is
a Vidi támadott jóval többet, a szünet
előtt mégis a zöld-fehérek szereztek ve-
zetést Somália fejesével.

A fordulást követően felpörögtek az
események, pár perc alatt több gólhely-
zet volt, mint az első játékrészben. Egy
sarokrúgást követően Stopira járt közel
az egyenlítéshez, fejesét a gólvonal elől
tisztázták a védők. Egy percre rá,
Funsho Bamgboye buktatása után Niko-
lics Nemanja büntetőből már nem hibá-
zott. A középkezdés után újra vezethetett
volna a Ferencváros, de Marcel Heister
nagy helyzetben nem találta el a kaput.
Később fölénybe került a Ferencváros,
azonban a kapuk kevéssé forogtak ve-
szélyben. A hajrához közeledve Bamg-
boye járt közel a győztes gólhoz, ám
éles szögből az oldalhálóba bombázott,
a túloldalon Oleksandr Zubkov jól he-
lyezett szabadrúgását tenyerelte ki Emil
Rockov, így maradt az 1-1 döntetlen.

Váratlan véget ért a Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK lab-
darúgócsapatának a győzelmi
sorozata az 1. ligában: a négy
siker után érkező háromszé-
kiek szombaton kikaptak az
Academica Clinceni-től.

A Sepsi OSK gyorsan ostrom alá
vette Vâlceanu kapuját, Bajrović
tízméteres lövése elakadt a hazai
kapusban a 4. percben. Azonban
gólt az első veszélyesebb ellenakci-
óból a hazaiak szereztek: Pasov in-
dította Csuncsukovot, a
szentgyörgyiek két belső védője
közül egyik sem mozdult ki rá, és a
csatár laposan elgurította Niczuly
alatt (1-0). Később a vendégek
egyenlíthettek volna, de Vâlceanu
kapufára mentette Aganović közeli
labdáját. A 41. percben ismét „el-
szabadult” Csuncsukov, Vașvari a
vállára tette a kezét, a bolgár csatár
pedig összecsuklott, mint a colstok.
A Clinceni büntetőt végezhetett el,
de Niczuly kiütötte Rusescu lövé-
sét. A kiváló lélektani pillanatot
nem tudta kihasználni az OSK, mert
védője, Deljanidisz tévedésből gól-
passzt adott két perccel később
ugyanannak a Rusescunak, aki
most már nem hibázott (2-0).

A második félidőben a Sepsi
OSK egyre fogyatkozó önbizalom-
mal támadgatott tovább, a Clinceni
azonban minden utat elzárt a kapuja
felé, így újabb gól nem született.

A mérkőzés kapcsán felmerül a
kérdés: vajon miért kellett szinte a

teljes csapatot kicserélni és átszer-
vezni a Dinamo elleni győzelem
után?

A sepsiszentgyörgyi csapat kö-
vetkező mérkőzése hazai pályán
lesz, szombaton 17 órától, a Nagy-
szebeni FC Hermannstadt ellen.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 8. forduló: Nyárádtői Unirea – Alsógáldi Industria 2-0 (0-0)
Nyárádtő, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Mircea Salomir (Kolozsvár) – Dragoș Popa (Kolozsvár), Cristian
Cioban (Brassó). Ellenőr: Daniel Ciocănea (Nagyszeben).
Gólszerzők: Caliani (47.), Pogăcean (90+3.).
Sárga lap: Birtalan (21.), Oprea (55.), Pogăcean (81.), Eremiaș (90+3.), illetve Frențiu (40.), Hodea (80.).
Nyárádtő: Eremiaș – Aldea, Oprea, Birtalan, Coman, Roșca (72. P. Pop), Olteanu (74. Ruja), Iliescu (46. Caliani),
Moț, Onețiu (46. Pogăcean), Rotaru (84. Solymosy).
Alsógáld: Suciu – Cunțan (84. Puha), Haiduc, Hodea, Petrușe, Frențiu, Haprean, Anghel (46. Tocu), Cioară (84.
Truță), Costea (84. Scheau), Tegbo (46. Baghiu).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 9. forduló: MOL Fehérvár FC – Ferencvárosi TC 1-1 (0-1)
Mol Aréna Sóstó, 7229 néző, vezette: Karakó.
Gólszerzők: Nikolics (55., 11-esből), illetve Somália (43.).
Sárga lap: Petrjak (66.), Nikolov (76.), Fiola (81.), Bolla (88.), Evandro (89.), illetve Laidouni
(37.), Sigér (85.).
MOL Fehérvár FC: Rockov – Bolla, Musliu, Stopira, Fiola – Nego, Nikolov – Bamgboye,
Houri, Petrjak (68. Evandro) – Nikolics (77. Zivzivadze).
Ferencvárosi TC: Dibusz – Botka, Dvali, Kovacevic, Heister – Somália (46. Sigér), Haratin
(88. Vécsei) – Skvarka (72. Zubkov), Isael (68. Nguen), Laidouni – Boli (68. Baturina).

Ranglista
1. CSU Craiova 9 8 0 1 14-4 24
2. FCSB 8 6 0 2 22-9 18
3. Kolozsvári CFR 8 5 3 0 9-3 18
4. Sepsi OSK 9 4 3 2 12-8 15
5. UTA 9 3 5 1 10-8 14
6. Clinceni 9 3 4 2 8-6 13
7. Botoșani 9 3 2 4 14-13 11
8. Tîrgoviște 8 3 2 3 5-5 11
9. Viitorul 8 2 4 2 12-13 10
10. Voluntari 9 3 1 5 10-13 10
11. Nagyszeben 9 2 4 3 10-14 10
12. Jászvásár 8 3 0 5 11-21 9
13. FC Argeș 9 2 2 5 9-15 8
14. Medgyes 8 2 1 5 10-12 7
15. Dinamo 8 1 2 5 7-11 5
16. Astra 8 1 1 6 9-17 4

Ranglista
1. Kudzsir 8 6 1 1 23-9 19
2. Szászrégen 8 5 1 2 19-10 16
3. Dés 6 5 0 1 13-5 15
4. Nyárádtő 8 5 0 3 12-14 15
5. Sănătatea 8 4 0 4 12-15 12
6. Gyulafehérvár 7 3 0 4 13-16 9
7. Vajdahunyad 7 2 2 3 9-10 8
8. Torda 8 2 1 5 10-12 7
9. Alsógáld 7 1 1 5 7-16 4
10. Marosújvár 7 1 0 6 5-16 3

A tabella
1. Ferencváros 7 5 2 0 15-4 17
2. Fehérvár FC 8 4 4 0 21-11 16
3. Budafok 7 4 1 2 11-10 13
4. Paks 8 3 2 3 12-12 11
5. ZTE 9 3 2 4 17-18 11
6. Kisvárda 7 3 1 3 10-12 10
7. Újpest 8 3 1 4 11-17 10
8. Puskás AFC 8 3 0 5 10-15 9
9. Honvéd 8 2 3 3 14-14 9
10. MTK 8 2 3 3 10-13 9
11. Mezőkövesd 9 2 2 5 8-11 8
12. Diósgyőr 7 2 1 4 11-13 7
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Véget ért a Sepsi OSK győzelmi sorozata

A második félidőben szerzett gólokkal
nyert Nyárádtő

Döntetlen
a Fehérvár–Ferencváros rangadón

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Eredményjelző
* 3. liga, V. csoport, 8. forduló: Brassói Corona Braşov – Brassói SR Municipal 2-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK II – CSO Plopeni 0-0, CS Blejoi – Brassói Kids Tâmpa 4-2. Az élcsoport: 1. Corona 20 pont, 2. Blejoi 17, 3.
Brassói SRM 14.
* 3. liga, IX. csoport, 8. forduló: Dési Unirea – Kudzsiri CSO 1-0, Gyulafehérvári Unirea – Tordai Sticla Arieșul 2-
1, Kolozsvári Sănătatea – CS Vajdahunyad 2-1, Nyárádtői Unirea – Alsógáldi Industria 2-0, Marosújvári CS –
Szászrégeni Avântul 1-4. Elmaradt mérkőzésen: Tordai Sticla Arieșul – Vajdahunyadi CS 0-0, Kolozsvári Sănă-
tatea – Alsógáldi Industria 3-4.

Eredményjelző
* NB I, 9. forduló: Puskás Akadémia FC – ZTE FC 1-2, Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry
FC 1-1, MOL Fehérvár FC – Ferencváros 1-1.
* Magyar Kupa, 7. forduló (a 32 közé jutásért), az élvonalbeli csapatok mérkőzései: Békés-
csaba 1912 Előre (NB II) – Diósgyőri VTK 0-3, Nyíregyháza Spartacus FC (NB II) – Paksi FC
1-2 (0-0, 1-1, 1-1) – hosszabbítás után, Dunaújváros (NB III) – Újpest FC 0-6, Gárdony-Agárdi
Gyógyfürdő (NB III) – MOL Fehérvár FC 1-4 (0-2), Csácsbozsok-Nemesapáti SE (megyei I.) –
Budapest Honvéd 0-2, Lipót Pékség SE (NB III) – ZTE FC 1-3 (1-2), Dabas-Gyón FC (NB III) –
Budafoki MTE 2-3 (1-1, 2-2, 2-2) – hosszabbítás után, Szentlőrinc (NB II) – Puskás Akadémia
FC 0-4 (0-0, 0-0, 0-2) – hosszabbítás után, Gyöngyösi AK–Mátra-Beton (NB III) – Mezőkövesd
Zsóry FC 1-4, Bátaszék SE (megyei I.) – MTK Budapest 1-7, Kecskeméti TE (NB III) – Kisvárda
Master Good 0-1.

Eredményjelző
* 1. liga, 9. forduló: FC Argeș Pitești – FC Voluntari 2-2, Clinceni-i Academica–
Sepsi OSK 2-0, FC Botoșani – Aradi UTA 2-3, Nagyszebeni Hermannstadt – CSU
Craiova 0-1. A Bukaresti Dinamo – Gyurgyevói Astra mérkőzést elhalasztották, mi-
után a vendégcsapatból többen pozitív koronavírustesztet produkáltak.
* 2. liga, 7. forduló: Bodzavásári SCM Gloria – FK Csíkszereda 0-1; 10. forduló: Te-
mesvári Ripensia – Turris Oltul Turnu Măgurele 4-2, Dunărea 2005 Călărași – Bu-
karesti Metaloglobus 1-0, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Unirea 04 Slobozia 3-1,
CSM Slatina – Bodzavásári SCM Gloria 0-2, Lénárdfalvi ACSF – Temesvári ASU
Politehnica 3-3. Az élcsoport: 1. Universitatea Craiova 20 pont/8 mérkőzés, 2. Bu-
karesti Metaloglobus 19/10, 3. Temesvári ASU Politehnica 19/10.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 9. forduló: Academica Clinceni – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
2-0 (2-0)
Clinceni, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Florin Andrei (Marosvásárhely) –
Valentin Avram (Bukarest), Daniel Mitruți (Craiova). Tartalék: Andrei Moroiță
(Ploiești). Ellenőr: Constantin Ștefan (Bukarest).
Gólszerzők: Csuncsukov (15.), Rusescu (43.).
Sárga lap: Cebotaru (2.), Boiciuc (85.), illetve Fülöp Loránd (27.), Bouhenna (32.),
Achahbar (71.).
Clinceni: Vâlceanu – Pasov, Jutrić, Gardoș (77. Patriche), Dobrescu, Cebotaru,
Cascini, Cordea, Cr. Tănase (77. Petrescu), Morar (6. Csuncsukov, 63. Dumitriu),
Rusescu (77. Boiciuc).
Sepsi OSK: Niczuly – Deljanidisz, B. Mitrea, Bouhenna, Ștefănescu, Fülöp István
(63. Achahbar), Vașvari, Aganović (71. Petrila), Dragomir (12. Purece), Bajrović
(46. Nouvier), Fülöp Loránd (46. Golofca). 

Fotó: GSP
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Rebrov elégedett a Dinamo Kijev elleni 1-1-gyel
A Ferencváros veze-

tőedzője, Szerhij Reb-
rov szerint csapata
megérdemelte az egy
pontot a Dinamo Kijev
ellen 2-2-es döntetlen-
nel zárult labdarúgó
Bajnokok Ligája-cso-
portmérkőzésen, mert a
második félidőre kijaví-
totta a hibáit.

„Elégedettek lehe-
tünk olyan szempont-
ból, hogy az első félidőt
elveszítettük, a máso-
dikban pedig sikerült
kijavítanunk a hibákat.
Tokmac gólja nagy lö-
kést adott, összességé-
ben rászolgáltunk az
egy pontra” – mondta
az ukrán szakember, aki
szerint nehézséget oko-
zott, hogy a játékosok
többségének még nincs
BL-tapasztalata, de a második játékrészben si-
került agresszívabban futballozni.

A Dinamo Kijev román vezetőedzője, Mir-
cea Lucescu azt mondta, furcsa mérkőzés
volt, hiszen az első félidőben csapata
uralta a találkozót és a második já-
tékrészben is fölényben futballozott
az első hazai gólig. Ettől a Ferencvá-
ros bátrabb lett, ráadásul a kiállítás a
hajrában nagyon megzavarta a Dina-
mót, és rosszabb lett a játéka. Hoz-
zátette, a Ferencváros jó csapat,
amely rengeteget fejlődött, Szerhij
Rebrov jó pénzért jó futballistákat
igazolhatott, és jó munkát végzett
velük, ugyanakkor szerinte ezt az ös-
szecsapást a Dinamónak kellett
volna megnyernie.

Magyar csapat 25 év után szerzett
újra pontot a legrangosabb európai

kupában, amely a mostani kiírásban 900 ezer
eurót ér. Ezt megelőzően 1995. november 22-
én a Ferencváros a svájci Grasshoppers együt-
tesével játszott 3-3-as döntetlent.

Nyert az Arsenal, Langék kikaptak a PSV-től
Az Arsenal könnyedén legyőzte a vendég Dundalk

együttesét, míg a magyar válogatott Lang Ádámmal
felálló ciprusi Omonia 2-1-re kikapott hazai pályán
a PSV Eindhoventől csütörtökön a labdarúgó-Eu-
rópa-liga csoportkörének második fordulójában.
Lang végigjátszotta a nicosiai találkozót, amelyen a
házigazdák kerültek előnybe, de a hollandok előbb
egyenlítettek, majd a 92. percben a győztes gólt is
megszerezték.

A Bayer Leverkusen a meccs nagyobb részében
emberhátrányban futballozva kapott ki 1-0-ra Prágá-
ban, míg a Napoli ugyanilyen arányban győzött a
Real Sociedad vendégeként.

Eredmények, csoportkör, 2. forduló:
* A csoport: AS Roma (olasz) – CSZKA Szófia

(bolgár) 0-0, Kolozsvári CFR – Young Boys (svájci)
1-1.

A csoport állása: 1. CFR 4 pont (3-1), 2. AS Roma
4 (2-1), 3. Young Boys 1 (2-3), 4. CSZKA Szófia 1
(0-2).

* B csoport: Arsenal (angol) – Dundalk FC (ír) 3-
0, Molde FK (norvég) – Bécsi Rapid (osztrák) 1-0.

A csoport állása: 1. Arsenal 6 pont (5-1), 2. Molde
6 (3-1), 3. Rapid 0 (1-3), 4. Dundalk 0 (1-5).

* C csoport: Prágai Slavia (cseh) – Bayer Lever-
kusen (német) 1-0 (0-0), OGC Nice (francia) – Ha-
poel Beer-Seva (izraeli) 1-0 (1-0).

A csoport állása: 1. Bayer Leverkusen 3 pont (6-
3), 2. Hapoel Beer-Sheva 3 (3-2), 3. Slavia 3 (2-3),
4. Nice 3 (3-6)

* D csoport: SL Benfica (portugál) – Standard
Liege (belga) 3-0, Rangers FC (skót) – Lech Poznan
(lengyel) 1-0 (0-0).

A csoport állása: 1. Benfica 6 pont (7-2), 2. Glas-

gow Rangers 6 (3-0), 3. Lech Poznan 0 (2-5), 4.
Standard Liege 0 (0-5)

* E csoport: Omonia Nicosia (ciprusi) – PSV
Eindhoven (holland) 1-2, Granada CF (spanyol) –
PAOK (görög) 0-0.

A csoport állása: 1. Granada 4 pont, 2. PSV Eind-
hoven 3, 3. PAOK 2, 4. Omonia Nicosia 1.

* F csoport: Real Sociedad (spanyol) – SSC Na-
poli (olasz) 0-1, AZ Alkmaar (holland) – HNK Ri-
jeka (horvát) 4-1.

A csoport állása: 1. AZ Alkmaar 6 pont, 2. Napoli
3 (1-1) és Real Sociedad 3 (1-1), 4. Rijeka 0.

* G csoport: Zorja Luhanszk (ukrán) – SC Braga
(portugál) 1-2, AEK Athén (görög) – Leicester City
(angol) 1-2.

A csoport állása: 1. Leicester City 6 pont (5-1) és
Braga 6 (5-1), 3. AEK Athén 0 (1-5) és Zorja 0 (1-5).

* H csoport: AC Milan (olasz) – Prágai Sparta
(cseh) 3-0, Lille OSC (francia) – Celtic Glasgow
(skót) 2-2 (0-2).

A csoport állása: 1. AC Milan 6 pont, 2. Lille 4,
3. Celtic 1, 4. Sparta 0.

* I csoport: Sivasspor (török) – Makkabi Tel-Aviv
(izraeli) 1-2, Qarabag FK (azeri) – Villarreal (spa-
nyol) 1-3.

A csoport állása: 1. Villarreal 6 pont (8-4), 2.
Makkabi Tel-Aviv 6 (3-1), 3. Sivasspor 0 (4-7), 4.
Qarabag 0 (1-4).

* J csoport: Royal Antwerp (belga) – Tottenham
Hotspur (angol) 1-0, LASK Linz (osztrák) – PFC
Ludogorec (bolgár) 4-3 (3-1).

A csoport állása: 1. Antwerp 6 pont, 2. Tottenham
3 (3-1), 3. LASK 3 (4-6), 4. Ludogorec 0

* K csoport: Feyenoord (holland) – Wolfsberger
AC (osztrák) 1-4, CSZKA Moszkva (orosz) – Zág-

rábi Dinamo (horvát) 0-0.
A csoport állása: 1.

Wolfsberger 4 pont, 2.
CSZKA Moszkva 2 (1-1),
3. Dinamo Zagreb 2 (0-0),
4. Feyenoord 1.

* L csoport: Crvena
zvezda (szerb) – Slovan Li-
berec (cseh) 5-1, KAA Gent
(belga) – TSG 1899 Hof-
fenheim (német) 1-4 (0-1).

A csoport állása: 1. Hof-
fenheim 6 pont, 2. Crvena
zvezda 3 (5-3), 3. Liberec 3
(2-5), 4. Gent 0.

Nagy küzdelem, kevés helyzet
Kolozsváron

Nagy küzdelmet, de kevés helyzetet hozott Kolozsváron a román és a
svájci bajnok összecsapása. A Young Boys ugyan a mérkőzés nagy részé-
ben a CFR térfelén tudta tartani a labdát, de kapura ugyanolyan veszély-
telen volt, mint a kizárólag a pontrúgásaira építő hazai együttes.

A CFR egy szöglet után, Mario Rondón fordulásból lőtt góljával meg-
szerezte a vezetést (1-0), de előnyét mindössze hat percig tudta megtar-
tani. Christian Fassnacht egy blokkolt lövés után másodjára már betalált
a bal alsó sarokba (1-1), és bár a végén a berniek mentek előre a győztes
gólért, a játékot jól tördelő CFR megőrizte a döntetlent, számolt be a mér-
kőzésről az NSO.

A csoport másik mérkőzésén az AS Roma hiába próbálkozott 22 kapura
lövéssel, egyszer sem tudta bevenni a CSZKA Szófia kapuját. A kolozs-
vári alakulat ennek köszönhetően első a csoport tabelláján, és a további-
akban a Romával méri majd össze erejét: november 5-én az olasz
fővárosban, november 26-án a Gépész utcában találkozik a két csapat.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, A csoport, 2. forduló: Kolozsvári CFR –

Young Boys Bern 1-1 (0-0)
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu stadion, nézők nélkül. Vezette:

Nyberg (svéd).
Gólszerzők: Rondon (62.), illetve Fassnacht (69.).
Sárga lap: Debeljuh (22.), Djokovic (82.), illetve Aebischer (74.).
CFR: Bălgrădean – Susic, Vinicius (14. Manea), Burcă, Camora –

Hoban (79. Itu), Djokovic – Rondon, Păun (79. Pereira), Deac (63.
Chipciu) – Debeljuh (46. Omrani.

Young Boys: von Ballmoos – Hefti (63. Garcia), Camara (74. Sulej-
mani), Zesiger, Maceiras – Fassnacht, Lustenberger, Aebischer (74. Si-
erro) – Elia (63. Gaudino), Nsame, Ngamaleu (74. Siebatcheu).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, G csoport, 2. forduló: Ferencváros – Di-

namo Kijev (ukrán) 2-2 (0-2)
Budapest, Groupama Aréna, vezette: Ivan Kruzliak (szlovák).
Gólszerzők: Nguen (59.), Boli (90.), illetve Cigankov (28., 11-esből), De

Pena (41.).
Kiállítva: Szidorcsuk (86.).
Sárga lap: Somália (12.), Heister (21.), Haratin (27.), Laidouni (71.),

Nguen (72.), illetve Szidorcsuk (52., 86.), Bujalszkij (76.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics (86. Botka), Blazic, Kovacevic (86.

Dvali), Heister – Somalia, Sigér (73. Mak), Haratin (65. Laidouni) – Zub-
kov, Isael (73. Boli), Nguen.

Dinamo Kijev: Bojko – Kedziora, Zabarnyij, Popov, Karavajev – Bu-
jalszkij (81. Garmas), Szidorcsuk, Saparenko (89. Băluță) – Cigankov
(90+3. Rodrigues), Szuprijaha (89. Verbic), De Pena.

Dibusz: „Adtunk nekik egy félidőnyi előnyt”
A Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes szerint egy félidő előnyt adtak a riválisnak: „Az

első félidő nem úgy alakult, ahogy előzetesen elterveztük. A másodikban a gól nagy lökést
adott, teljesen nyílt lett a mérkőzés. Sajnálom, hogy egy félidőnyi előnyt adtunk, hiszen a
második játékrész megmutatta, ez egy ki-ki párharc, és akár nyerhettünk is volna. Le a
kalappal mindenki előtt, nagy szívvel és odaadással futballoztunk.” A válogatott hálóőr
arról is beszélt, nagyon nagy dolognak tartja, hogy már a második meccsen megszerezték
az első pontjukat. Úgy vélte, ez, valamint a Barcelonában mutatott teljesítményük a talál-
kozó elején és a végén olyan önbizalmat adhat, hogy akár további pontokat tudnak sze-

rezni.
A kijeviek labdarúgója,

Oleksznadr Karavajev sze-
rint nem volt problémájuk
sem fizikailag, sem mentá-
lisan. Amiben hibáztak,
hogy nem zárták le az ösz-
szecsapást, ez pedig lehető-
séget adott a
Ferencvárosnak az egyenlí-
tésre.

Szerhij Rebrov együt-
tese, amely múlt kedden 5-
1-re kapott ki az FC
Barcelona otthonában,
szerdán az olasz bajnok Ju-
ventust fogadja, azt a talál-
kozót már a Puskás
Arénában rendezik.

Ronaldo játszhat Budapesten
Negatív lett a koronavírustesztje Cristiano Ronaldónak, a Juven-

tus ötszörös aranylabdás portugál labdarúgójának. A támadó min-
tegy három héttel ezelőtt a válogatottnál fertőződött meg a
koronavírussal, majd később a klubjához visszatérve és ott elszige-
telődve többször is pozitív tesztet produkált. Ebben az időszakban
két-két bajnoki és Bajnokok Ligája-csoportmérkőzést volt kényte-
len kihagyni. Csapata nélküle ezekből csak egyet, a kijevi BL-
összecsapást nyerte meg, a két bajnoki döntetlen mellett szerdán
kikapott otthon a Barcelonától.

A Juventus kiemelte, Cristiano Ronaldónak mostantól nem kell
otthoni karanténban tartózkodnia. A támadó így vasárnap a Spezia
elleni bajnoki találkozón térhetett vissza, illetve a héten elutazhat
Budapestre, ahol az olaszok a BL-csoportkör harmadik fordulójá-
ban a Ferencváros vendégei lesznek a Puskás Arénában.

Fotó: Eurosport

Fotó: En24

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szerhij Rebrov, a Ferencváros (b) és Mircea Lucescu, a Dinamo Kijev vezetőedzője kezet
fog a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában játszott Ferenc-
városi TC – Dinamo Kijev mérkőzés után a budapesti Groupama Arénában október 28-
án. Fotó: MTI/Kovács Tamás



Példátlan, ugyanakkor a népme-
sebeli bölcs leányhoz méltó döntést
hozott a Román Labdarúgó-szövet-
ség a női labdarúgó 2. liga kapcsán.
Mivel a potenciális résztvevők erő-
sen megosztottak voltak abban,
hogy még az idén megkezdődjék a
bajnokság, vagy – tekintettel a jár-
vány okozta nehézségekre – ha-
lasszák tavaszra, az a határozat
született, hogy a bajnokság kez-
dődjék is (azok számára, akik még
az idén játszani akarnak), meg nem
is (azoknak, akik inkább megvár-
nák a tavaszt).

Mivel összesen 17 csapat sora-
kozik fel a rajtnál, tízen játszani
akarnak, hét klub pedig nem, ezért
három csoportra osztották a me-
zőnyt. Az első két csoportba öt-öt
csapatot soroltak földrajzi szem-
pontok szerint, itt már a hét végén
(vagy legfeljebb két hét múlva)
megkezdődnek a mérkőzések. A
bajnokságot ezekben három kör
erejéig (összesen 12 mérkőzés csa-
patonként) játsszák. A 3. csoport-
ban a maradék hét csapat kapott
helyet, amelyben csak márciusban
kezdődik a pontvadászat. Ebben a
csoportban oda-vissza játszanak,
így itt is 12 mérkőzés jut minden
csapatra.

A rájátszást négy csapattal ren-
dezik, az első két csoportból a
győztes, a 3. csoportból az első
kettő jut tovább. A tornarendszer-
ben szervezett play-off első két he-
lyezettje jut a következő idényben
az 1. ligába.

A két marosvásárhelyi csapat
közül a Ladies az azonnali kezdés
mellett foglalt állást, és a 2. cso-
portba sorolták, ahol a Szörényvári
Atletic Drobeta, a Kolozsvári
Olimpia 2, a szintén Kolozsvári
Olimpic Star és az FK Csíkszereda

lesz az ellenfele. A hazai mérkőzé-
seit Nagyadorjánban játszó együt-
tes célkitűzése a megkapaszkodás
a 2. ligában, ami idén már azért
sem ütközhet akadályba, mert
egyetlen csapat sem esik ki, amely
befejezi a bajnokságot.

A másik marosvásárhelyi csapat,
a CSM tavaszra halasztotta a rajtot,
a 3. csoportban márciustól az aláb-
biak lesznek az ellenfelei: Temes-
vári ASU Poli, Bukaresti Dream
Team, Bihari United, Bákói Mă-
gura, Onix Rm. Sărat és Luceafărul
Filiași. 

A CSM számára kapóra jött a le-
hetőség, hogy elhalaszthatták a raj-
tot, hiszen így van idő arra, hogy
rendbe tegyék a klub szénáját, és
ismét olyan csapatot alakítsanak ki,
amellyel visszakapaszkodhatnak

az élvonalba, ahol hosszú ideig a
meghatározó alakulatok közé tarto-
zott (különböző neveken) a maros-
vásárhelyi együttes. A csapatot
edzőként és mindenesként irányító
Székes Károly elmondta, a napok-
ban nyújtja be a klub vezetőségé-
nek azt a költségvetés-tervezetet,
amely lehetővé tehetné a feljutást,
és amelynek a nagysága nem ha-
ladja meg egy 4. ligás férficsapa-
táét. Ennek a biztosítása révén haza
tudná hívni a Marosvásárhelyről
szétszéledt lányokat, és kiegészítve
a most feltörekvő fiatalokkal, elég
erős lehetne a csapat a feljutáshoz.
A 3. csoportban egyébként a leg-
erősebb ellenfélnek az a Filiași
ígérkezik, amely a járvány miatt
mondta vissza az idény elején a
részvételt az 1. ligában.

Hosszas bizonytalanság és
várakozás után a sportági
szövetség közölte a férfiko-
sárlabda 1. ligába iratkozott
klubokkal, hogy november
végén megkezdődik a baj-
noki idény a másodosztály-
ban is. A rajtnál összesen 11
csapat sorakozott fel, közöt-
tük a Marosvásárhelyi CSU
Medicina is.

A járványra való tekintettel amo-
lyan „szükségbajnokság” lesz az
idei. Nem egy csoportban játsza-
nak, mint az előző idényben (ame-
lyet végül az alapszakasz után
lezártak, a rájátszást már nem fejez-
ték be), három földrajzi csoportot
alakítanak ki, kettőt négy-négy,
egyet pedig három csapattal. Ezek-
ben minden klub rendezhet egy-egy
tornát, a négyes csoportokban né-
gyet, a hármasokban hármat, az
alapszakaszt pedig alig hat meccsel
„vágják szájba” ebben az idényben. 

Az előzetes információk szerint
a marosvásárhelyi együttes a hár-
mas csoportban lesz, amelyben a
Kolozsvári U és a Nagyszebeni
CSU II lesz az ellenfele. Az első
torna megszervezését kérni fogja a
Medicina, amelynek célkitűzése az
első két hely egyikén végezni az
idényben.

Az alapszakasz után amúgy még
két fázisa következik a bajnokság-
nak. Az elődöntő tornára minden
csoportból az első két-két helyezett
jut. Innen a legjobb négy jut a
döntő tornára, ahol az első két he-
lyezett szerez jogot arra, hogy osz-
tályozót vívjon az országos liga két
utolsó helyezettjével a feljutásért.
Ez azonban csak elvileg van így,
hiszen, mint tudjuk, az idei élvonal
létszámhiányosan indult, a szövet-
ség a 2021–2022-es idényben
pedig ismét szeretné feltölteni a
mezőnyt 16 csapatosra, így nagy
valószínűséggel a kiírásban sze-
replő osztályozónak (ha le is
játsszák) nem lesz igazi tétje.

Azzal a kerettel, amellyel a ma-
rosvásárhelyi csapat jelenleg ren-
delkezik, és amelyet a múlt héten
mutattunk be a Népújság olvasói-
nak, nem kellene gondot jelentsen
az első két hely egyikének a meg-
szerzése, az egyetlen akadályt az
képezheti, hogy a CSU Medicina
egyelőre csak ideiglenes szövetségi
tagsággal rendelkezik, így nincs
feljutási joga. Azonban ha a városi
sportklubbal partnerszerződést köt-
nek (és erre az új politikai felállás-
ban minden esély adott), már a
2021-2022-es idényben ismét az
élvonalban láthatjuk majd a maros-
vásárhelyi férfikosárlabda-csapa-
tot.

Világbajnok a Mercedes
A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit

versenyzője nyerte vasárnap a Forma–1-es Emilia Romagna Nagydíját.
A második helyen csapattársa, a finn Valtteri Bottas, a harmadikon pedig
az ausztrál Daniel Ricciardo (Renault) végzett Imolában.

A Mercedes két pilótájának dobogós helyezésével a német csapat
megvédte konstruktőri világbajnoki címét. Korábban egyetlen konstruk-
tőr sem nyert sorozatban hét vb-címet, ez a Mercedesnek sikerült elő-
ször, mivel négy versennyel az idény vége előtt behozhatatlan az előnye
a pontversenyben második Red Bull előtt.

Rajtra kész a marosvásárhelyi csapat Fotó: a CSU Medicina közösségi oldala

Fotó: AIKT

Fotó: EHF

Fotó: Nagy Tibor

Tizenkét mérkőzést halasztott el
az EHF

Kezdődik is, nem is

November végén rajtol a kosárlabda 1. liga

Bálint Zsombor

Varó Gyula a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sport-

műsorának meghívottja Varó Gyula. A román ifjúsági lábtenisz-vá-
logatott edzőjével a sportág újraindulásáról Szucher Ervin beszélget.

A Sepsi SIC nem jutott főtáblára
az Euroligában

A román női kosárlabdabajnok, a Sepsi SIC szerda este elbúcsúzott
az Euroligától, miután a selejtezőben 76:54-es vereséget szenvedett
az Uni Gironától. A háromszéki klub így az Eurocup Women soro-
zatban folytatja nemzetközi szereplését. A sepsiszentgyörgyi csapat
a G csoportban kap helyet, ahol a Cadi La Seu-val (spanyol), az ESB
Villeneuve-d’Ascq-val (Franciaország) játszik, valamint a Basket
Namur Capitale (belga) – Grengewald Hueschtert (luxemburgi) pár-
harc győztese lesz az ellenfele.
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Koronavírusos a magyar kapitány is
Gulyás István, a magyar férfikézilabda-válogatott szövetségi kapi-

tánya megfertőződött a koronavírussal, így a nemzeti együttes nélküle
készül a november eleji Eurokupa-mérkőzésekre. Távollétében Chema
Rodríguez és Nagy László irányítja a magyar csapatot a spanyolok és
a horvátok  elleni találkozón. „Az állapotom megfelelő, komoly tüne-
teim nincsenek, de természetesen az előírásokat betartva karanténban
kell maradnom” – mondta a szakvezető.

Gulyás István mellett Ubornyák Dávid sem állhat a válogatott ren-
delkezésére, mert a gyöngyösi irányító szintén megfertőződött a koro-
navírussal.

A 2022-es magyar–szlovák
közös rendezésű férfikézilabda-Eu-
rópa-bajnokság e heti selejtezői
közül tízet, míg a magyarokat is fel-
vonultató Eurokupában két találko-
zót halasztott el az európai
szövetség (EHF) a koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt karantén vagy
a helyi tiltások következtében.

Az EHF honlapján olvasható,
hogy az Eurokupában nem tudják
megrendezni a november 4-ére kiírt
szlovák–horvát, valamint a novem-
ber 7-i spanyol–szlovák összecsa-
pást. Előbbi napon a magyarok a
spanyolokat fogadják Veszprém-
ben, míg november 7-én Horvátor-
szágban lépnek pályára.

A most rajtoló és május elejéig
tartó Eurokupában rendszerint azok
a csapatok indulnak, amelyek már

kijutottak a következő Európa-baj-
nokságra, ezért nem vesznek részt a
selejtezősorozatban. A magyarok a
szlovákokkal együtt házigazdái
lesznek a 2022-es tornának, így a
kontinensbajnoki címvédő spanyo-
lokkal, valamint a legutóbb ezüstér-
mes horvátokkal játszanak az
európai szövetség versenysorozatá-
ban idén ősztől jövő tavaszig.

A program: férfi-Eurokupa, 1-2.
forduló:

* november 4., szerda: Magyar-
ország – Spanyolország (Veszprém,
19.15 óra), Szlovákia – Horvátor-
szág – elhalasztva

* november 7., szombat: Horvát-
ország – Magyarország (Eszék,
19.00 óra), Spanyolország – Szlo-
vákia – elhalasztva

Bálint Zsombor

Akár 23 futamból is állhat a 2021-es
Forma–1-es versenynaptár

A Forma–1 irányítói minden ed-
diginél több, 23 versenyhétvégét
tartalmazó naptárt mutattak be a
2021-es idényre a csapatoknak.

A javaslatot állítólag múlt hétfőn,
a Portugál Nagydíj helyszínén, Por-
timaóban ismertették az istállók ve-
zetőivel, az egyeztetésen pedig Jean
Todt, a Nemzetközi Automobil-szö-
vetség (FIA) elnöke is részt vett.

A szaklap szerint az új idény
március 21-én Ausztráliában kezdő-
dik, majd Bahrein, Kína és Vietnam
következik, hogy aztán május 9-én,
Barcelonában elkezdődhessen a
szezon európai része. Ebben

Monte-Carlo, valamint Baku is he-
lyet kap, június közepén a kanadai
Montreal jelentené a tengerentúli
kitérőt, aztán az augusztusi nyári
szünet előtt még Franciaországban,
Ausztriában, Nagy-Britanniában és
Magyarországon járna a száguldó
cirkusz.

A szünet után Monza, Zandvoort
és Spa-Francorchamps három egy-
mást követő hétvégén következne,
ahogyan később Szingapúr, Szu-
zuka és az oroszországi Szocsi is.
Az utolsó futamot az elmúlt évek-
hez hasonlóan Abu-Dzabiban ren-
deznék decemberben.
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Rövid, és a járvány miatt kü-
lönleges volt az idei turista-
szezon, ennek ellenére
elégedettek a látogatók szá-
mával az erdőszentgyörgyi
Rhédey-kastélyban: az egyedi
bemutatási mód sokak érdek-
lődését felkeltette.

Tíz éve került az erdőszentgyör-
gyi önkormányzat tulajdonába a te-
lepülés ékkövének számító
Rhédey-kastély, amely kormányala-
pok segítségével időközben egy ja-
vításon is átesett. A város tudatosan

szánt turisztikai célt az épületnek,
amely története és földrajzi fekvése
révén alkalmas arra, hogy megmoz-
gassa a kisváros és térsége idegen-
forgalmát. A kastélyt 2015-ben
nyitották meg a nagyközönség előtt,
termeiben számos kiállítás és kultu-
rális rendezvény kapott helyet, és
közben elindult egy történelmi és
művészettörténeti kutatás, amely-
nek során a Rhédey család és annak
legjelesebb tagja, az angol királyi
dinasztiáig vezető Klaudia Zsu-
zsánna hitelesen is bizonyítható er-
dőszentgyörgyi hagyatékát tárja fel
és teszi elérhetővé a nagyközönség
számára. A több termen átvezető
tárlat nem a klasszikus értelemben
vett kiállítás, tárgyak, dokumentu-
mok egyszerű közszemlére bocsá-
tása, hanem alapos és igényes
elképzelés, amely a 18. századi han-
gulatot (és persze az annál korábbi
időszakokéit is), a korabeli tárgyi és
szellemi leleteket a mai modern, di-
gitális technológiával ötvözve
egyedi, különleges kínálatot nyújt a
látogatónak. Korabeli dokumentu-
mok hiteles másolatai, falba épített,
szinte elrejtett digitális eszközök és
több ezer éves régészeti leletek
nyújtanak bepillantást a település és
a Rhédey család múltjába.
Grófi pompa, történelem
és művészet

A világhírű szépséggel megál-
dott, de fiatalon elhunyt Rhédey
Klaudia Zsuzsánna (1812–1841)
történetét a legtöbben már ismerjük:
1830-ban Bécsben, a karneváli
bálok idején ismerkedett meg
Württemberg Sándor német herceg-
gel, de szerelmük elé a rangkülönb-
ség akadályokat gördített. A fiatalok
szerelme öt év után győzedelmes-
kedett. A fiatal pár boldogsága
azonban csak néhány évig tartott,
ugyanis a férjéhez siető Klaudia
balesetet szenvedett, és nemsokára
belső vérzésben elhunyt. Kívánsá-

gának megfelelően testét az erdő-
szentgyörgyi református templom
alatti kriptában helyezte el hű férje,
aki a nő szívét bebalzsamozva író-
asztalán őrizte egész életében. A
család hercegi vonala végül az
angol Windsor-házig vezet, II. Er-
zsébet királynő szépunokája az egy-
kori Rhédey kisasszonynak. A
kiállítás nem csak a romantikus, tra-
gikus történetet mutatja be a látoga-
tóknak, hanem a korabeli bálok
hangulatát, Klaudia Stuttgartban
megtalált (és nemsokára fordításban
is megjelenő) naplójának másolatát,
szívének rekonstrukcióját és szá-
mos egyéb érdekességet is.

A kastélyban nemcsak a grófi
család itteni nyári rezidenciájának
titkai tárulnak fel, hanem itt látogat-
ható Erdőszentgyörgy másik neves
szülötte, Bodor Péter székely ezer-
mester emlékkiállítása is, és itt ka-
pott emlékszobát a kommunista
falurombolási program áldozatává
vált szomszédos Bözödújfalu is. A
földszinten az Erdőszentgyörgyön
élt Victor Datu festő és a Bözödre
többször is visszatérő Gy. Szabó
Béla grafikusművész által a város-
nak adományozott művészeti ha-
gyaték tekinthető meg.
Sokan látogatták

A Rhédey családot bemutató kü-
lönleges kiállítást tavaly szeptem-
ber 20-án nyitották meg a
nagyközönség előtt, ez pedig na-
gyot lendített a kastélylátogatók
számán – tudtuk meg Gáspár Péter
tárlatvezetőtől. A jól indult tavalyi
idény azonban rövid volt, a télen
szünetelt, idén pedig alig indult
újra, a világjárvány miatt be kellett
zárni. Június 15-én nyithattak újra,

és a lassú indulás ellenére július és
augusztus csúcsidény volt, naponta
zsúfolásig megtelt az épület, órán-
ként 20-25 fős csoportok számára
indult tárlatvezetés. A magyaror-
szági turisták azonban szinte telje-
sen elmaradtak, leszámítva az
Erdélyből elszármazott, ilyenkor
hazatérő néhány személyt. A külföl-
dieket csupán egy olasz vendég
képviselte, a hazai turisták zöme a
Kárpátokon túlról érkezett. Volt aki
az interneten szerzett tudomást a
tárlatról, mások ismerősöktől, de a
bukaresti Romexpo kínálatában is
szerepelt a város, továbbá a közeli
Szovátán a turisztikai iroda és a

szállodák is népszerűsítik az erdő-
szentgyörgyi kastélyt, a sóvidéki és
korondi szállásadók is errefelé irá-
nyítják vendégeiket, akik megle-
pően nagy nyitottsággal és
érdeklődéssel ismerkedtek az egy-
kori grófi család hagyatékával, és
legtöbbjük nagyon kellemes élmé-
nyekkel távozott.

Gáspár Péter elmondja, itt él-
ményteli a látogatás, köszönhetően
nemcsak az egyedi tárlatkialakítás-
nak, hanem az idegenvezetőnek is.
Ettől lesz különleges, és több visz-
szajelzés szerint Európában is
egyedi a tárlat, amelyre méltán fi-
gyeltek fel az angolok is (idén a ro-
mániai angol nagykövet és az
Angol Tanács vezetője is ellátoga-
tott ide), bár Erdőszentgyörgy még
nem találta meg a módját, hogy el-
juttassa a dinasztikus kötődés üze-
netét Angliába.

A tárlat természetesen kiegészül
a szomszédos református templom
meglátogatásával, hiszen ott van
Klaudia temetkezési helye, illetve
unokája, Mária Viktória angol ki-
rályné családi érdeklődésének

jegyei.
Felújítják a kastélyudvart

Több mint két és fél évig
tartó adminisztrációs munka
és tervezés után Csibi Attila
Zoltán polgármester nemré-
giben kiadta a Rhédey-kas-
tély körüli tér parkosítására
az építkezési engedélyt. A
kistérségi LEADER prog-
ram keretében nyert támo-
gatást az önkormányzat a
kastélykert felújítására, át-
alakítására, parkosítására, és
a munka hamarosan el is
kezdődhet. Az új (vagy he-
lyesebben megújult) park
6674 négyzetméter nagy-
ságú lesz, a kastélyhoz illő,
de a település néhány aktuá-
lis gondjára is megoldást

kínál, rendezvénytérként szolgál,
valamint a központi parkolóhelyek
hiányát is orvosolni fogja. Az elkép-
zelés szerint némi átalakítással a je-
lenlegi park megmarad, de a
veszélyessé vált idős fákat kivágják.
A beruházás során megnő a zöld-
övezet, ugyanis a Rhédey-kastély
melletti és mögötti részt füvesítik,
növényekkel, virágokkal ültetik be,
lesznek sétányok, szökőkút, kerti
bútorok (pad, szemeteskosár, vilá-
gítótest, kerékpártartó). Az új köz-
ponti térre autóval nem lehet ezután
behajtani, de az iskola épületével
párhuzamosan parkolót alakítanak
ki, ahol 18 autónak és egy autó-
busznak lesz hely.

Tavasszal elkezdődött a kastély
mögötti több mint másfél hektáros
terület zöldövezetté alakítása. Az
ugyancsak pályázati támogatásból
zajló beruházás részeként kialakí-
tották a sétányokat, a zöldövezeti
részt, elkezdődött egy kis amfiteát-
rum építése, de lesznek játszótéri és
szabadidős eszközök, madár- és nö-
vénymegfigyelők és szökőkút is.
Még nem döntöttek a lebontásról

A két leendő parkot egybe lehe-
tett volna nyitni, ha nem állna a
kettő között a régi iskolai bentlakás
épülete. Idén felvetődött a lebontá-
sának a kérdése, de egy helyi sza-
vazás során szinte ugyanannyian
értettek ezzel egyet, mint ahányan
ellenezték. A helyi tanács még nem
döntött a kérdésben, és közben ke-
resi a lehetőséget, hogy az épületet
mint műemléket felújíthassák. Az
az ötlet is felvetődött, hogy csak a
későbbiekben hozzátoldott, a múlt-
ban étkezdének és környezetvé-
delmi szervezeti székhelynek helyet
adó épületrészt bontsák le, a régeb-
bit pedig tájba illő módon újítsák
fel, és adjanak neki más rendelte-
tést. A kérdésben a helyi tanácsnak
kell kimondania a végső szót.

A román turisták sem kerülik el a kastélyt
Sokan érdeklődtek a Rhédey-tárlat iránt

Gligor Róbert László

A Rhédey-kastély körül teljesen újjáépítik a parkot, nagyobb lesz a zöldövezet Fotó: Gligor Róbert László

A kastélyban érdekes tárlatok, értékes ismeretanyag várja a látogatókat, a járványügyi szabá-
lyozások betartása mellett 

Még nem döntöttek, megtartják-e vagy lebontják az egykori bentlakásépületet



MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8974)

VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját anyaggal is dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket és
csatornákat. Tel. 0752-377-342.
(9357-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk a
hat hete elhunyt holtmarosi szü-
letésű BAKOS M. ANDRÁSRA.
Két leánytestvére, Ibolya és Irma,
sógora, Miklós emlékeznek rá.
Csendes nyugodalmat kívánunk!
Nyugodj békében! (sz.-I)

Szomorúan emlékezünk 
ADORJÁNI ARANKÁRA halálá-
nak 4. évfordulóján. Emlékét
őrizzük egy életen át. Fia, Gyuszi
és menye, Ildikó. (9435)

Szomorú szívvel emlékezünk no-
vember 2-án id. VARGA 
JÁNOSRA halálának 15. évfordu-
lóján. Nyugodjon békében! Bá-
natos családja. (9465)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülten értesültünk 
dr. MONOKI ISTVÁN 

haláláról. Örök hálával gondo-
lunk rá, megköszönve minden-
kori odaadó gondoskodását,
életmentő gyógyítani tudását.
Egykori betegei nevében 

Pál (Király) Éva
Németországból. (sz.-I)

Szívünk leírhatatlan fájdalmával
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, testvér, após,
rokon és jó barát,

id. KELEMEN LÁSZLÓ 
a néhai ICRM elektrotechnikusa 
október 30-án, életének 78. évé-
ben elhunyt. 
Drága halottunkat november 3-
án 14 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a református
temetőben, református szertar-
tás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Köszönjük, hogy éltél és minden-
kit szerettél, 
Nem haltál meg, csak álmodni
mentél.
Szívünkben itt él emléked örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az
égre.
Csillagok között utazol tovább, 
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó nagymama, dédimama
és anyós, nagynéni, rokon és jó
szomszéd, 

NAGY JOLÁN 
szül. Farkas 

88 éves korában csendesen
megpihent. Temetése 2020. no-
vember 3-án, kedden du. 1 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. 

Búcsúzik tőle unokája, Szidi,
Robi, veje, Viktor és dédunokái:

Lilla és Emma. 
Nyugodjon békében! (9462-I)

Nehéz szívvel búcsúzunk 
NAGY nénitől, 

a drága jó szomszédtól, aki na-
gyon fog hiányozni. 

Az Asztalosok utcai 5-ös tömb-
ház lakói. 

Nyugodjon békében! (9463-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett rokon, szomszéd és is-
merős,

BURIÁN PÁL
október 31-én, életének 97. évé-
ben elhunyt.
Drága halottunk temetése folyó
hó 4-én 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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

Emlékezünk a szomorú napra, no-
vember 2-ára, NAGY ROZÁLIA
volt főkönyvelő halálának 2. év-
fordulóján. 
Emlékét őrzi élettársa, Pista,
leánya, Ildikó, veje, Attila, két uno-
kája: Izabella és Levente Zalae-
gerszegről. 
Nyugodj békében! 

*
Szomorú szívvel emlékezünk nő-
véremre, NAGY ROZÁLIÁRA szül.
Jánosi halálának 2. évfordulóján. 
Húga, Böske, sógora, Péter. 
Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. (9455-I)

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 kormány célja december
31-éig elfogadni a jövő évi
államháztartási törvény ter-
vezetét. Ez valószínűleg ka-
rácsony és szilveszter között
fog megtörténni – jelentette
ki szombaton, Slobozián tett
látogatása során Ludovic
Orban.

A miniszterelnök azt mondta: a
jövő évi költségvetés a gazdasági
realitásból fog kiindulni, és első-
sorban a Románia fejlődését célzó
beruházásokra fog összpontosítani:
a szállításügyi, energetikai, köz-
egészségügyi, oktatási és távköz-
lési fejlesztésekre.

Másrészt ki fogják jelölni a
nyugdíjak és bérek kifizetését biz-
tosító anyagi forrásokat – ígérte
Orban. Hozzátette: alaposan át kell
gondolni az európai alapok lehívá-
sához szükséges társfinanszírozá-
sok biztosítását, ezeket ugyanis az
államkasszából kell fedezni.

Leszögezte ugyanakkor, hogy a
költségvetés kidolgozásakor nem
alapoznak majd új adók és illeté-
kek bevezetésére.

„A költségvetés rendszerének
kidolgozásakor, amint azt már be-
jelentettük, nem fogunk semmiféle
többletadót bevezetni, és nem fog-
juk növelni az adókat és illetéke-
ket. Ezt minden alkalommal
elmondom, hogy a PSD többé ne
terjesszen álhíreket ezzel a témával

kapcsolatban” – fogalmazott a mi-
niszterelnök.

Arra a kérdésre, hogy mekkora
arányú nyugdíjemelés várható,
Orban azt felelte: ez a gazdaság
helyzetétől függ.

„Az a célunk, hogy tovább
emeljük a nyugdíjakat, a gazdaság
növekedésének, fejlődésének
függvényében. Akárki állítja, hogy
többletpénz nélkül meg tudja nö-
velni a nyugdíjakat, az hazug. A
nyugdíjakat az aktív emberek, az
aktív lakosság által befizetett hoz-
zájárulások termelik ki. Ahhoz,
hogy növekedjenek a nyugdíjak,
szükség van az alkalmazottak szá-
mának növekedésére, az átlagbér
növekedésére. Így nőhetnek a
nyugdíjalap bevételei, és ezáltal
nőhetnek a nyugdíjak is – ez ilyen
egyszerű” – magyarázta a kor-
mányfő.

Orban azt is elmondta: a liberá-
lis kormány által elgondolt „logi-
kus és racionális” nyugdíjemelés
tervét áthúzta a „PSD demagóg po-
pulizmusa”, amely alaptalan remé-
nyeket ébresztett az idősekben.
„Azt üzenem a nagyszüleinknek és
szüleinknek, hogy valóban fogjuk
emelni a nyugdíjakat, és ennek a
növelésnek a gazdasági realitás és
a fenntarthatóság elve képezi majd
az alapját” – szögezte le Ludovic
Orban. (Agerpres)

Még idén elfogadják
a 2021-es költségvetést

A gazdasági realitásból fog
kiindulni

Megközelíthetetlen
a Bâlea-tó

A Fogarasi-havasokban, 2000 méteres tengerszint fölötti magasság-
ban 14 centiméteres a hóréteg. A Bâlea-tó megközelíthetetlen, mert a
Transzfogarasi út zárva van, a drótkötélpályás felvonón pedig műszaki
ellenőrzést és karbantartási munkálatokat végeznek. A munkálatok ked-
dig tartanak a felvonó működtetői szerint. A turisták csak a Bâlea-víze-
sésig tudnak eljutni autóval. (Agerpres)
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT, 
MINT A SZUPERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KöZBEN IS

KöVETJüK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JÖVŐNKET


