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A marosvásárhelyi ócskapiac vasárnapról vasárnapra
ember- és árutömeg találkozóhelye volt az elmúlt évek-
ben, évtizedekben. A kereslet és kínálat forgataga a jár-
ványhelyzet enyhébb hónapjaiban is a régi állapotokra
emlékeztetett, sokan ugyanis csak arra vártak, hogy újra

megnyíljon a Maros-híd szomszédságában a pandémia
miatt hosszabb időre bezárt ószer. Amióta azonban kizá-
rólag a koronavírus-fertőzéssel szembeni védettség bizo-
nyításával lehet belépni az egykori kaszárnya területére,
mind a vásárlók, mind az eladók száma látványosan le-
csökkent.
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Nagy Székely Ildikó

Mederszabályozás
és partvédelem 
A három éve folyó munkálat zárása-
ként pénteken sajtótájékoztatót tartot-
tak Szovátán, a város nevét viselő
patak partján. A rendezvényen részt
vett Tánczos Barna környezetvédelmi,
vízügyi és erdészeti miniszter, Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács el-
nöke, Fülöp László Zsolt, Szováta pol-
gármestere, valamint a vízügyi
igazgatóság szakemberei. 
____________4.
A nulláról 
kell indítani 
a fejlesztéseket
Nemrég a helyi tanács megszavazta,
hogy az állatkert 2022. január elsejé-
től önálló ügyvitelű lesz. Ez azért fon-
tos, mert a beszerzéseket, a
karbantartási munkálatokat egysze-
rűbben, kevesebb bürokráciával tud-
juk majd megoldani. Azonban ahhoz,
hogy egy állatkert önfenntartó legyen,
több lábon kell álljon. Kizárólag jegy-
árakból nem lehet működtetni egy
ilyen komplexumot. Ezért olyan ki-
egészítő jövedelemforrásokat kell biz-
tosítsunk, amelyekből
gazdálkodhatunk, kevésbé leterhelve
az évi költségvetést.
____________6.

Vakcinához kötött iskolakezdés 
Jogos? Indokolt? Igazságos? Diszkriminatív? Megosztó? Egy biz-

tos: vitatott az országos katasztrófavédelem azon döntése, miszerint
csak a személyzet átoltottságától teszik függővé a jelenléti oktatás foly-
tatását mától a tanintézetekben. Jogosságát a munkatörvénykönyvre
alapozva megkérdőjelezik a tanügyi szakszervezetek. Indokoltságára
számos érv felsorakoztatható, de elég, ha csak a koronavírus negyedik
hullámának „fekete” statisztikáját nézzük. A nemzetközi adatok szerint
október 8. óta a világon lakosságarányosan Romániában követeli a
legtöbb áldozatot a járvány.

Bár az országos 35 százalékos átoltottsághoz képest a tanügyben
60 százalék körüli az arány, ez nem elég, hiszen az adatok régiónként,
sőt kistérségenként igen eltérőek. Nagy a szakadék a városi és a vidéki
tanintézetek között. Igazságos-e a tanárokkal kezdeni a szigorításokat,
miközben az állami alkalmazottak oltási kötelezettségére vonatkozó
törvénytervezetet éppen a napokban utasították el a szenátusban, ami
azt jelenti, hogy sem az önkormányzatok alkalmazottai, sem a köz-
tisztviselők, sem az egészségügyi dolgozók nem kötelesek az uniós di-
gitális Covid-igazolvány felmutatására, sem pedig ennek hiányában
a saját pénzen történő tesztelésre. A Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége például nem tartja „a közös teherviselés elvének szelle-
méhez méltónak, hogy a pedagógusok csoportja az egyedüli szakmai-
társadalmi kategória, amely esetében alkalmaznak jogi eszközöket az
oltakozási kedv növelése érdekében”, amelyek a szakmai szövetség

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)

Eladókból, vásárlókból is kevesebb

Ószeres csendélet



27. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásár

November 11-én, csütörtökön kezdődik és 14-én, vasár-
nap zárul a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár.
A világjárvány miatt a tulajdonképpeni vásár idén is elma-
rad, a kulturális rendezvényeket viszont megtarthatják.

Marosvásárhely, az irodalom 
bölcsővárosa – irodalmi est

12-én, pénteken 18 órakor a Nemzeti Színház Nagy-
termében Marosvásárhely, az irodalom bölcsővárosa

címmel kezdődik irodalmi est. Meghívottak: Demény
Péter, Káli Király István, Király Kinga Júlia, Kovács And-
rás Ferenc, Láng Zsolt, Markó Béla, Szabó Róbert
Csaba és Vida Gábor, a beszélgetést Mészáros Sándor
moderálja. A rendezvényre a belépés ingyenes, de elő-
zetes helyfoglaláshoz kötött.

A Saját Faust a Nemzetiben
November 11-én, csütörtökön 19 órától a Saját Faust
című új, önálló esttel jelentkezik Bogdán Zsolt Jászai
Mari- és UNITER-díjas színművész. Ezúttal az idén
70 éves Markó Béla költő lírai életművének kereszt-
metszetét viszi színpadra a Nemzeti Színház Nagy-
termében. Az előadás megtekintése jegyvásárláshoz
kötött.

IDŐJÁRÁS
Esős idő
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min. 7 0C
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A Nap kel 

7 óra 13 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 58 perckor. 
Az év 312. napja, 
hátravan 53 nap.

Belépési feltételek 
a városi uszodába

A marosvásárhelyi önkormányzat által fenntartott Mircea
Birău fedett uszodába is védettségi igazolvány birtokában
lehet belépni, vagy azoknak, akik bizonyítottan átestek a
fertőzésen legalább 15, de nem több mint 180 napja. Az
uszoda területén, egészen a medencékig a védőmaszk vi-
selése kötelező. Abban az esetben, ha az utóbbi 14 napban
jegyzett fertőzéses esetek száma lakosságarányosan meg-
haladja a 6 ezreléket, az úszni vágyók és sportolók eltérő
időintervallumokban használhatják a medencéket. Nyitva-
tartás az úszni vágyók számára: kedd–péntek: 6, 8, 18 és
19.30 órától, szombat–vasárnap: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 és
19.30 órától lehet belépni. Egy alkalom 1 óra és 15 percet
tart, 15 perc alatt kell elhagyni a medencéket, 30 perc a fer-
tőtlenítésre fenntartott idő. A járványügyi óvintézkedések ke-
retében a fedett uszoda mindennap 21 órakor bezár, egy
turnusban egyidejűleg legtöbb 24-en tartózkodhatnak bent,
ami a maximális befogadóképesség 30 százaléka.

Kézművesvásár 
Marosvásárhely főterén

Nosztalgiaízek jelszóval szerveznek november 11-étől 14-
ig, naponta 9 és 22 óra között a marosvásárhelyi Rózsák
terén kézművesvásárt, amelyen helyi termelők vesznek
részt hagyományos házi termékekkel, kézműves alkotá-
sokkal. Ékszerekkel, natúr kozmetikumokkal, levendulater-
mékekkel, virágokkal, italokkal, édességekkel (palacsinta,
méz, pálinka, házi kalács, szörpök, friss, ropogós kenyér,
baklava, török édességek, italok) várják a vásárlókat. A
résztvevők előzetes jelentkezés alapján állíthatják ki termé-
keiket. Jelentkezni Gyarmati Izabella szervezőnél lehet a
0748-912-460-as telefonszámon.

Folytatják az őszi nagytakarítást
Marosvásárhelyen folytatják a magánszemélyek és tulajdo-
nosi társulások számára az általános nagytakarítást, mely
előre meghatározott, napokra és utcákra lebontott terv alapján
zajlik hétköznap és szombaton 7 és 16 óra között. Kedden,
november 9-én a Rovinari, Bethlen Gábor, Hattyú, Mioriţa,
Akác, Milcov, Szitás utcából, az Oneşti térről, a Kőműves, Băl-
cescu, Aradi (R. Guga) utcákból szállítják el a hulladékot. 

Terápiás program Magyarózdon
A Bonus Pastor Alapítvány 2021. december 2–5. között
négynapos terápiás programot szervez férfi és női szenve-
délybetegeknek és hozzátartozóiknak Magyarózdon. A fel-
vétel előzetes személyes beszélgetés alapján történik. A
függőségi és önismereti programra november 26-ig lehet
jelentkezni, a Maros megyeiek McAlister Magdolnát hívhat-
ják a 0742-653-331-es telefonszámon.

Igényelhető a fűtéspótlék
November 1-jétől fogadják a lakásfűtésre és az energiadíj-
pótlék folyósítására a kérelmeket. A Marosvásárhelyi Szo-
ciális Igazgatóság a nyári színpadnál, a Rózsák tere 42.
szám alatt fogadja személyesen az igénylőket, vagy elekt-
ronikus úton kitöltve, aláírva lehet elküldeni (intelligens
PDF) az igénylést a registratura.das@tirgumures.ro e-mail-
címre, az igazoló iratokkal együtt. Azok a családok része-
sülhetnek belőle, akiknek az egy családtagra jutó nettó havi
jövedelme nem haladja meg az 1386 lejt, illetve olyan egye-
dülálló személyek, akiknek nettó havi jövedelme nem ha-
ladja meg a 2053 lejt. A kérelem személyes benyújtása
nincs az oltási védettségi igazoláshoz kötve. Bővebb felvi-
lágosítással munkanapokon a 0365/430-859, 0725-403-
312, 0725-403-315 telefonszámokon szolgálnak.
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RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
14, 42, 13, 40, 3 + 8 NOROC PLUS: 2 8 1 1 5 4

40, 1, 37, 35, 10, 39 SUPER NOROC: 6 0 2 6 4 6

19, 8, 14, 48, 37, 40 NOROC: 2 7 5 6 1 5 4

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Nagyszabású eseménysorozatnak adott otthont
a hét végén Marosvásárhely, ahol ismét az erdé-
lyi örménység, annak múltja, jelene és jövője ke-
rült az érdeklődés középpontjába, persze nem
véletlenül: november ötödike és hetedike között
immár a kilencedik alkalommal szervezte meg a
Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális
Egyesület és a Maros Megyei Múzeum az örmény
kultúra napjait. A rendezvényt idén – Csiky Gergely
130 cím alatt – a tizenkilencedik században élt ör-
mény származású neves erdélyi drámaíró, mű-
fordító, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja emlékének (is) szentelték. 

Csiky Gergely halálának 130. évfordulója alkalmából a
különböző nemzetiségek marosvásárhelyi és erdélyi jelen-
létére, valamint a Csiky családnak a város életében játszott
szerepére is emlékeztek a meghívottak és résztvevők.

A rendezvénysorozat péntek délután vette kezdetét a
Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében,
ahol tudományos ülésszakot tartottak Örmények – köztünk
és velünk címmel. Az eseményen számos meghívott törté-
nész, teológus és művészettörténész értekezett az erdélyi
örményekről, azok hagyományairól, hétköznapjairól, tör-
ténelméről. Előadást tartott Barabás Kisanna, Bodurián
Ágota, dr. Pál Emese, Gál Hunor, Nemes Gyula, dr. Kál-
mán Attila, dr. Orbán János, dr. Pál Antal Sándor, dr. Pus-
kás Attila és Székely Szilárd, valamint beszédet mondott a
hétvégi eseménysorozat díszvendége, Örményország bu-
karesti nagykövete, Sergey Minasyan is, aki országa füg-
getlenségének 30. évfordulójára emlékezett.

Az idei örmény napok legnagyobb lélegzetvételű ese-
ményére szombat délelőtt a Kultúrpalota kistermében ke-
rült sor. Az Erdélyi irodalmi kaleidoszkóp című
rendezvényen, mintegy Csiky Gergely kapcsán az erdélyi
örmény, zsidó, roma, román, magyar és szász irodalom ke-
rült a középpontba. A meghívott előadók ezen tematikák
köré szabták értekezéseiket, az előadások között Kilyén
Ilka színművésznő az adott nemzetiségek irodalmából mu-
tatott be szemelvényeket: szavalt verset, olvasott fel no-
vellákat vagy adott elő dalokat. A teljes délelőttön át tartó
(és – sajnos – az előzetesen hirdetettekkel ellentétben, a
Facebookon élőben nem közvetített), konferenciaszerű

előadás-sorozaton érdekesnek bizonyuló tematikák és kér-
désfelvetések mentén tartott előadást Csiky Gergelyről 
Székely Emese, majd az erdélyi nemzetiségek irodalmi sa-
játosságait felölelő értekezéssorozat előadói következtek.
Kilyén Ilka a roma irodalomról beszélt, az erdélyi zsidó
irodalomról Spielmann Mihály tartott előadást, 
Demény Péter a magyar és a román irodalom közötti köl-
csönhatásokról szólt, László Lóránt a szász irodalom sa-
játosságait ismertette, dr. Nagy Attila pedig – miután
angol nyelven üdvözölte az Erdélyi irodalmi kaleidosz-
kópon is részt vevő örmény nagykövetet –, az örmény
irodalomról értekezett. A telt házas eseményen Ősz Do-
mokos dudukon játszott, valamint fellépett az Aurora Bo-
realis együttes.

Az eseménysorozat szombat délben a főtéri Toldalagi-
palotában, a Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Népmű-
vészeti Osztályának székhelyén folytatódott, ahol a
székelyudvarhelyi Casa Rustica képviselői, Simó Júlia és
Kalamár György által készített textíliák kiállításának meg-
nyitójára került sor. Az erdélyi nemzetiségek viseletei című
tárlaton szász, sváb, aromán, örmény és magyar viseletek
tekinthetők meg, a kiállítás megnyitójának ideje alatt a pa-
lota udvarán örmény kávé és sütemény várta az érkezőket.
A tárlat majdnem két héten át, november 20-ig látogatható,
keddtől péntekig 9 és 16 óra, szombaton 9 és 14 óra, va-
sárnap pedig 9 és 13 óra között.

Az idei örmény napokon nem maradtak el a gyerekfog-
lalkozások, de a járványhelyzet miatt az online térbe kény-
szerültek, az óvodás és kisiskolás gyerekek bőrfestést és
agyagozást tanulhattak. Az érdeklődők mindegyike átve-
hetett egy kis csomagot, amely a kézműves-foglalkozások-
hoz szükséges eszközöket, illetve más, az örmény
kultúrához kötődő érdekességeket is tartalmazott, ezzel ve-
hettek részt az online kézműves foglalkozáson: a zászló-
és karkötőfestésen, valamint az agyagból kivitelezendő ör-
mény kereszt készítésén. 

Az eseménysorozat zárónapján, vasárnap délelőtt ör-
mény tematikájú vezetett marosvásárhelyi városnéző túrára
hívták az érdeklődőket a szervezők. A Csiky család nyomá-
ban című sétán az érdeklődők megtekinthették többek kö-
zött Csiky Emil marosvásárhelyi házát, a főtéri római
katolikus templomot és annak kriptáját, miközben érdekes
történetekkel lehettek gazdagabbak a vásárhelyi örmény-
ségről, a sikeres és megbecsült kereskedőként is számon
tartott, egykori erdélyi örmények mindennapjairól.

Fotó: Nagy Tibor

Csiky Gergely 130
Véget ért az örmény kultúra napjai 

rendezvénysorozat

Kaáli Nagy Botond



Romániában a két héttel korábbi csúcsértékhez ké-
pest jelentősen visszaesett ugyan az újonnan diag-
nosztizált koronavírus-fertőzések száma, de a
halálozások tekintetében még nem tetőzött a jár-
vány negyedik hulláma, és az áldozatok számának
további emelkedésére lehet számítani – mutatott rá
pénteken Cristian Oancea, a temesvári járványkór-
ház orvos igazgatója.

A Digi24 hírtelevízió által megszólaltatott infektológus sze-
rint a kórházakra nehezedő nyomás nem enyhült, a fertőzöttek
továbbra is túl későn fordulnak orvoshoz, ezért jószerivel min-
denki, aki koronavírussal kórházba kerül, már súlyos állapot-
ban van, legtöbbjük intenzív terápiára szorul. Csütörtökön
Jászvásáron egy 38 éves beoltatlan koronavírusos nő bevásár-
lás közben esett össze, és kórházba szállítása közben életét
vesztette, miután tíz napig egy feltételezett hűléssel otthon ke-
zelte magát, anélkül hogy orvoshoz fordult volna.

Oancea rámutatott: a fertőzésszám csökkenése könnyen
megtorpanhat, vagy túl magas szinten stabilizálódhat, ha a ha-
tóságok enyhítik a szigort, ezért szerinte csak akkor remélhető

az elhalálozások ütemének mérséklődése, ha a zöldigazolvány
használatával és a jelenléti oktatás egészségügyi feltételekhez
kötésével is gátolják a kórokozó szabad terjedését.

Pénteken újabb 463 halálesetről számolt be a stratégiai kom-
munikációs törzs, ezzel átlépte az 50 ezret Romániában a jár-
vány ismert áldozatainak száma. Az elhalálozások kéthetes
mozgóátlaga még mindig enyhén növekvő tendenciát mutat:
pénteken már a napi 233 haláleset számított átlagosnak.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem által közölt nemzet-
közi adatok szerint október 8. óta a világon Romániában a leg-
magasabb az egymillió lakosra jutó Covid-halálesetek
egyhetes mozgóátlaga, vagyis lakosságarányosan továbbra is
itt követeli a legtöbb áldozatot a járvány.

Közben a napi fertőzésszám tovább csökkent, az utóbbi 24
órában 8268 új fertőzést diagnosztizáltak, ami több mint 30
százalékkal elmarad az utóbbi két hét átlagától, és kevesebb
mint fele az október 19-i csúcsértéknek.

Az országban 19 ezer koronavírusos beteget ápolnak kór-
házban, közülük 1877-nek jut hely az intenzív terápiás rész-
legeken. (MTI)

Közel ötezer iskolában és 
óvodában lesz jelenléti oktatás

Sorin Cîmpeanu ügyvivő tanügyminiszter vasárnap
bejelentette, hogy hétfőn az ország oktatási intézmé-
nyeinek (beleértve a magánintézményeket is) a
67,79 százalékában folytatódik fizikai jelenléttel az
oktatás. 4847 iskoláról és óvodáról van szó, melyek-
ben több mint kétmillió gyermek tanul. A tárcavezető
szerint a részletes adatokat a megyei tanfelügyelő-
ségek honlapjain lehet megnézni. Cîmpeanu emlé-
keztetett, hogy a személyzeti vagy infrastrukturális
gondokkal küszködő tanintézetek továbbra is kérhe-
tik, hogy az oktatás az átoltottsági aránytól függetle-
nül online formában történjen. Rámutatott, például 27
fővárosi tanintézmény döntött az online tanrend mel-
lett, bár személyzetük körében az átoltottság megha-
ladja a 60 százalékot. A miniszter pénteki
sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy hétfőtől azok-
ban az óvodákban és iskolákban folytatódhat jelen-
léttel az oktatás, amelyek alkalmazotti közösségének
átoltottsága meghaladja a 60 százalékot. (Agerpres)

13 millió dózis vakcinát adtak be
Románia felnőtt lakosságának mintegy 45 %-át oltot-
ták be eddig a koronavírus elleni oltás legalább egy
adagjával, tájékoztatot szombaton az országos oltás-
kampányt koordináló testület elnöke, Valeriu Gheor-
ghiţă. Az oltási kampány kezdetétől több mint 13
millió dózis vakcinát adtak be, és több mint 7,2 millió
személyt immunizáltak, ez az ország felnőtt lakossá-
gának mintegy 45%-át jelenti, illetve a 12 év fölötti la-
kosság több mint 42%-át – számolt be Gheorghiţă a
fővárosban szervezett tájékoztató maraton keretében
tartott sajtótájékoztatón. A katonaorvos emlékeztetett,
hogy hétfőtől azok a személyek is kérhetik az emlé-
keztető oltást, akiket a Johnson & Johnson vakciná-
jával oltottak be, és az immunizálás óta eltelt
legalább hat hónap. Számukra elsősorban egy
mRNS típusú vakcina felvétele ajánlott emlékeztető
dózisként, de választhatják ismét a Johnson & John-
son termékét is. Ha a jelenlegi oltakozási ritmus meg-
marad, év végére 9,5 millió, legalább első adaggal
beoltott személy lesz az országban. Ez azt jelentené,
hogy az oltásra jogosult, tehát 12 éven felüli lakosság
több mint 55 százaléka lesz beoltva, és így, a fertő-
zésen már átesetteket is figyelembe véve, elérhetjük
a 75%-os nyájimmunitást – magyarázta az oltáspa-
rancsnok. (Agerpres)

Nőtt a RoBoR
A csütörtöki 2,4 százalékról 2,43 százalékra nőtt pén-
teken a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló
három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) –
közölte a Román Nemzeti Bank (BNR). 2019 elején
évi 2,99 százalékon állt a ROBOR, a tavalyi év elején
pedig 3,19 százalékon. A jelzáloghitelesek esetében
alkalmazott hat hónapos bankközi hitelkamatláb a
csütörtökön jegyzett 2,51 százalékról 2,53 száza-
lékra, a 12 hónapos ROBOR pedig 2,61%-ról 2,64%-
ra nőtt pénteken. (Agerpres)

szerint „tovább mélyítik azt szakadékot, amely a peda-
gógusok társadalmi megbecsülése terén keletkezett a vi-
lágjárvány beköszöntétől”. 

Ugyanakkor azt sem lehet figyelmen kívül hagyni,
hogy az iskolák könnyen gócpontokká válhatnak, hiszen
sem a személyzetet, sem a diákokat nem tesztelik hiva-
talból, rendszeresen. A kormány által ígért ingyenes
nyáltesztek még nem érkeztek meg, a heti két alkalom-
mal történő tesztelés így nem kivitelezhető, a szülők
nagy arányban – főleg vidéken – elutasították a 12 év
feletti gyerekeik beoltatását. 

Az iskolai jelenléti oktatás újrakezdésének egyedüli
feltételeként az iskolai személyzet beoltottsági 
arányának meghatározása mellett igen fontos volna
figyelembe venni a közösség fertőzöttségi mutatóit, és
villámsebességgel bevezetni a heti kétszeres tesztelést
az iskolákban, valamint a vidéki tanintézeteket is fel-
zárkóztatni olyan szintre, hogy biztosítható legyen a
higiéniai és egészségügyi intézkedések betartása. Az
oktatási miniszter szerint ugyanakkor a személyzeti
vagy infrastrukturális gondokkal küszködő tanintéze-
tek továbbra is kérhetik, hogy az oktatás az átoltott-
sági aránytól függetlenül online formában történjen,
fertőzött diák esetén pedig online oktatásra válthat-
nak. Ha Bukarestben 27 tanintézet döntött az online
tanrend mellett, bár személyzetük körében az átoltott-
ság meghaladja a 60 százalékot, akkor előrelátható-
lag sok iskola fog hasonlóképpen eljárni. A szomorú
az egészben az, hogy annyi próbálkozás után sem si-
kerül egy egységes, pontos, minden érintett által el-
fogadott protokollt kidolgozni az oktatás módjára
vonatkozóan. 

Vakcinához kötött 
iskolakezdés 

Ország – világ
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Máramarosszigeten pénteken felavatták Kelet-Eu-
rópa egyik legnagyobb újonnan épített zsinagógá-
ját. Az eseményre a haszid zsidó közösség több száz
tagja érkezett ősei szülőföldjére Amerikából és Eu-
rópából. 

A zsinagógát, zsidó iskolát, kóser konyhát, étkezdét és ima-
termet magába foglaló épületegyüttes építése 2017-ben kez-
dődött, a költségeket nagyrészt a New York-i haszid zsidó
közösség fedezte.

A New York-i zsidók főrabbija, Aaron Teitelbaum a Digi24
hírtelevíziónak elmondta: a Máramarosszigeten született
nagyapja emlékét felidézve döntött úgy, hogy itt építi meg a
zsinagógát. Az épületegyüttes felszentelésére tartó vendégek
többsége különgépekkel érkezett a szatmárnémeti repülőtérre.
A repülőtér üzemeltetői a kolozsvári repülőtértől kölcsönöztek
olyan lépcsőt, melyen az egyenesen New Yorkból érkező
Boeig 787 Dreamliner utasai elhagyhatták a gépet. Ilyen nagy

méretű gép fogadására ugyanis a szatmári repülőtér nem volt
felkészülve.

Az Agerpres hírügynökség Daniela Oniţă Ivascut, Mára-
marossziget alpolgármesterét idézte, aki szerint a szatmári és
máramarosi gyökerekkel rendelkező haszid zsidó közösség az
eseménnyel példát ad az emlékezésből, a szolidaritásból, az
ősök tiszteletéből és a hitbeli egységből. 

A mintegy 37 ezer lakosú Máramarosszigetre szent város-
ként tekint a haszid zsidó közösség. Amint az Emaramures.ro
portál idézte: a város nagy zsinagógáját 1778-ban építették,
majd 1836-ban újjáépítették, ám az épületet 1944-ben a visz-
szavonuló német hadsereg felgyújtotta. Az egykori nagy zsi-
nagóga helyére emelték a most átadott épületegyüttest.

A Tisza partján álló város mintegy tízezer lelkes zsidó kö-
zössége elpusztult a második világháborúban. A holokauszt
kevés túlélőjének a többsége elköltözött a városból. A közös-
ség nagy szülöttje a Nobel-békedíjas Elie Wiesel író. (MTI)

Máramarosszigeten felavatták 
Kelet-Európa egyik legnagyobb zsinagógáját

Január elsejétől Belgiumban eltilthatják hivatásuk
gyakorlásától azokat az egészségügyi alkalmazot-
takat, akik nem oltatták be magukat koronavírus
ellen; a továbbra is emelkedő fertőzési adatok mel-
lett több mint egy hete hétezer felett van a napi fer-
tőzésszám az országban – közölte a La Libre
Belgique című francia nyelvű belga napilap hétvégi
kiadásában.

Pedro Facon, a belga kormány koronavírus-járvány elleni
védekezésért felelős biztosa a védekezés fokozását célzó belga
intézkedések előkészítéséről a napilapnak adott nyilatkozatá-
ban hangsúlyozta, a koronavírus elleni beoltottság mindenki-
nek, de az egészségügyi szakemberek számára azért különösen
fontos, mert sok emberrel állnak állandó kapcsolatban, köztük
a gyakran legyengült immunrendszerű betegekkel. A tervezet
szerint januártól az oltást továbbra is elutasító egészségügyi dol-
gozó először figyelmeztetést kap, ha azonban ezt követően is
megtagadja, hogy beoltsák, az engedélyének visszavonásával
járhat. Hozzátette: a koronavírus elleni oltás kötelezővé tétele
a teljes lakosság számára nem szerepel a tervek között. A belga

szövetségi kormány december elején szavazhat a koronavírus
elleni oltást az egészségügyi dolgozók számára januártól kö-
telezővé tevő rendeletről – közölte.

Az illetékes belga közegészségügyi intézet legfrissebb tá-
jékoztatása szerint az elmúlt hét folyamán naponta átlagosan
7248 ember fertőződött meg az új típusú koronavírussal Bel-
giumban. Ez 11 százalékos növekedést jelent az előző hét ada-
taihoz képest. Kórházba naponta átlagosan 171 embert
szállítottak a koronavírus tünetei miatt, 25 százalékkal többet
az előző hétnapos időszakhoz képest. A belga kórházakban 27
százalékos növekedés mellett 1929 ágyat foglalnak el koro-
navírusos betegek. Közülük 384 embert ápolnak intenzív osz-
tályon, számuk 40 százalékkal emelkedett egy hét alatt.
Lélegeztetőgéppel 184 beteg légzését segítik. A koronavírus
szövődményeiben a hét folyamán naponta átlagosan 20 ember
halt meg, ami 14 százalékkal haladja meg az előző hétnapos
időszak adatait.

A járvány kezdete óta 26 131 ember életét követelte, és 1
millió 414 ezer 463-an fertőződtek meg a koronavírussal Bel-
giumban. (MTI)

Eltilthatják januártól Belgiumban az oltást elutasító
egészségügyi alkalmazottakat

Bennett ellenzi a palesztinokat szolgáló amerikai
konzulátus újranyitását Jeruzsálemben 

Infektológus: Romániában a halálozások számának
további emelkedésére lehet számítani

(Folytatás az 1. oldalról)

Naftali Bennett izraeli miniszterelnök ellenzi, hogy Je-
ruzsálemben újra megnyissák a palesztinokat szolgáló
amerikai konzulátust, a palesztinok szerint viszont Iz-
raelnek nincs joga megakadályozni az újranyitást – je-
lentette a Háárec című izraeli lap vasárnap.

Szombat esti sajtótájékoztatóján, amelyet a 2021–22-es
költségvetés elfogadása alkalmából tartott Jaír Lapid külügymi-
niszterrel és Avigdor Liberman pénzügyminiszterrel közösen,
Naftali Bennett elutasította az előző amerikai elnök, Donald
Trump idején bezárt jeruzsálemi konzulátus újranyitását.

„Nincs helye a palesztinokat kiszolgáló amerikai konzulá-
tusnak Jeruzsálemben. Álláspontunkat következetesen, hal-
kan, dráma nélkül fejezzük ki, és remélem, hogy megértik.
Jeruzsálem csakis Izrael állam fővárosa” – mondta Bennett az
egybegyűlt újságíróknak.

„Ha az amerikaiak konzulátust akarnak nyitni Rámalláhban,
azzal nincs gondunk” – mondta Jaír Lapid külügyminiszter, a
Palesztin Hatóság kormányzati központjára utalva. Külügyi
tisztviselők utóbb azzal pontosították kijelentését, hogy Lapid
csak egy összekötő iroda rámalláhi létesítésére gondolt, ami
nem befolyásolná a palesztinokkal ápolt amerikai diplomáciai
kapcsolatok szintjét.A palesztinok azonban nem fogadják el,

hogy máshol legyen amerikai konzulátusuk, mert ők is Jeru-
zsálemet tekintik a jövendő Palesztin Állam fővárosának.

A Palesztin Hatóság külügyminisztériuma vasárnap közle-
ményben bírálta az izraeli lépést. Hangsúlyozták, hogy a kon-
zulátus újranyitását a nemzetközi közösség azon
kötelezettségvállalása részének tekintik, miszerint véget vetnek
Ciszjordánia és Kelet-Jeruzsálem felett az izraeli ellenőrzésnek.

Az izraeli médiában az elmúlt hetekben többször beszámol-
tak a jeruzsálemi palesztin konzulátus újranyitásáról szőtt
amerikai tervekről. A kormány az amerikaiakkal folytatott tár-
gyalásokon elutasította a jeruzsálemi helyszínt, és azt vetette
fel, hogy ha Washington a palesztinoknak konzuli szolgálta-
tásokat nyújtó irodát akar nyitni, akkor Izrael szívesebben
venné, ha ezt a palesztin területeken tenné meg. A Háárecnek
nyilatkozó források szerint azonban az amerikaiak jelenleg ra-
gaszkodnak a konzulátus jeruzsálemi elhelyezéséhez.

A Ciszjordániában, Kelet-Jeruzsálemben és a Gázai övezet-
ben élő palesztinokat kiszolgáló konzulátust Donald Trump ren-
deletére 2018-ban zárták be. Tavaly májusban Anthony Blinken
amerikai külügyminiszter rámalláhi látogatásán bejelentette,
hogy a Biden-kormány újra szeretné nyitni a jeruzsálemi kon-
zulátust, de ez a lépés egyelőre nem valósult meg. (MTI)



November 8-tól zöldigazol-
ványhoz köti a jelenléti okta-
táson való részvételt a
Sapientia EMTE mindhárom –
csíkszeredai, marosvásárhelyi
és kolozsvári – karán. Noha a
tanszékeknek lehetőségük
van online vagy más alterna-
tív módokon biztosítani az ok-
tatáshoz való hozzáférést az
oltatlan vagy zöldigazolvány-
nyal nem rendelkező hallga-
tók számára, ez nem kötelező
érvényű.

– Az egyetem szenátusának a
döntése értelmében hétfőtől, no-
vember 8-tól személyes jelenléttel
zajlik az oktatás, és kizárólag a
zöldigazolvánnyal rendelkezők lép-
hetnek be az egyetem épületeibe,
azaz a teljesen beoltottak, vagy
azok, akik 180 napnál nem régeb-
ben bizonyítottan fertőzöttek vol-
tak, de akiknél eltelt már legalább
14 nap a pozitív teszt dátuma óta,
valamint a 72 óránál nem régebbi
negatív PCR-teszteredményt felmu-
tató személyek, illetve 48 óránál
nem régebbi negatív antigénteszt-
eredménnyel rendelkezők. Az el-
kezdett oltakozási folyamat esetén,
azaz, ha valaki a kétdózisos oltásból
például már megkapta az elsőt, és
ezt bizonyítani tudja, szintén részt
vehet személyesen az oktatási tevé-
kenységeken – jelentette ki lapunk
megkeresésére dr. Tonk Márton, az
intézmény rektora.

A rektortól megtudtuk, a legfris-
sebb, csütörtöki adatok szerint a Sa-
pientia Egyetem oktatóinak a 94
százaléka van beoltva, a hallgatók
tekintetében összegyetemi szinten
hatvan százalék körüli a beoltott-
sági arány, viszont ezen a téren már
jelentős különbségek vannak az
egyes karok között. A Kolozsvári
Karon a legmagasabb az átoltottsági
arány a hallgatók körében, kilenc-

ven százalék körüli, a Marosvásár-
helyi Karon hatvan százalék körül
mozog ez az arány, a Csíkszeredai
Karon pedig a legalacsonyabb, kö-
rülbelül ötvenszázalékos.
A biztonságos jelenléti oktatás
fenntartására törekednek

Az intézményvezető már szep-
temberben, a tanévkezdést meg-
előző sajtótájékoztatón határozottan
kijelentette, minden eszközükkel
azon vannak, hogy a hallgatóik kö-
rében az átoltottsági arány minél
magasabb legyen, hiszen tudo-
mányegyetemként egyértelműen ol-
táspártiak, hisznek a tudomány
vívmányaiban.

Mint mondta, az egyetem már a
szeptemberi tanévkezdéskor két
dolog mellett tette le nagyon hatá-
rozottan a voksát: az egyik, hogy az
országos közegészségügyi helyzet-
nek a segítségére kell lennie a jár-
vány leküzdésében minden
egyetemnek, így a Sapientiának is
részt kell vállalnia, hiszen társa-
dalmi szolidaritási felelőssége van.

– Azt szoktam mondani, ez
olyan, mint a háborúban, sok min-
den bizonyára sokaknak nem ked-
vére való, de mindenkinek
szolidaritást kell vállalni. Sajnos

látjuk, hogy a kórházakban is hábo-
rúközeli állapotok vannak – fogal-
mazott a rektor, aki szerint nyilván
pozitívum, hogy az emberi jogok
világát éljük, viszont nem szabad
átesnünk a ló másik oldalára, és
megfeledkeznünk arról, hogy köte-
lezettségeink is vannak, és felelős-
séggel tartozunk mások iránt.

A másik a szakmai szempont. A
szeptemberi tanévkezdés óta a Sa-
pientia egyetemen vért izzadunk
azért, hogy fenn tudjuk tartani a je-
lenléti oktatást, mivel ez az egyetlen
olyan forma, amely szakmailag va-
lóban hatékony. Nyugodtan hátra-
dőlhettünk volna, és dönthettünk
volna úgy, hogy álljunk át online
oktatásra, viszont tudjuk, hogy az
online csorbítja az oktatási folya-
matot. Egyrészt csorbul a hallgatók
tanuláshoz való joga, nem ugyanazt
és nem ugyanúgy kapja a hallgató,
mint személyes jelenlét mellett.
Másrészt egy igen beszédes argu-
mentum arra, hogy mennyire nem
hatékony az online oktatás egy ta-
valyi, reprezentatív mintán készült
felmérés, amelynek keretében a
megkérdezett erdélyi magyar egye-
temistakorú fiatalok 40 százalékos
arányban nyilatkozták azt, hogy az

online órák alatt egyéb tevékenysé-
geket is folytatnak – mutatott rá dr.
Tonk Márton.
Két hét online Marosvásárhelyen 
és Csíkszeredában

Amint arról előzőleg már beszá-
moltunk, szeptemberben személyes
jelenléttel indult el az oktatás a Sa-
pientia mindhárom karán, azon-
ban, ahogy az országban a
járványügyi helyzet egyre súlyos-
bodott, két karon, Marosvásárhe-
lyen és  Csíkszeredában az utóbbi
két héten online tanultak a hallga-
tók, miközben a kolozsvári karon
és a sepsiszentgyörgyi helyszínen
megmaradt a jelenléti oktatás. A
rektor elmondta,  Marosvásárhe-
lyen és Csíkszeredában a gondot
az okozta, hogy a szabályozások
értelmében, amennyiben egy évfo-
lyamon egy igazolt fertőzött van,
az összes oltatlan hallgatót haza
kell küldjék. Ez azt eredményezte,
hogy két héttel ezelőtt Marosvásár-
helyen elérte a 250-et a „hazakül-
dött” diákok száma, Csíksze-
redában pedig százhoz közelített ez
a szám, így már nem volt kivitelez-
hető a jelenléti oktatás, sok esetben
a csoportok háromnegyede otthon
volt, annak ellenére, hogy egészsé-
gesek voltak a hallgatók. Emiatt
döntöttek úgy, hogy két hétre áttér-
nek online-ra, és új döntéseket hoz-
nak, mivel nagyon szeretnék a
félévet jelenléti oktatással folytatni.
Az akadémiai közösség túlnyomó
többsége támogatja a szenátus
döntését

A szenátus döntésének – misze-
rint zöldigazolványhoz kötik no-
vember 8-tól a jelenléti oktatásban
való részvételt – közzététele után az
egyetem hallgatóinak egy csoportja
beadványban adott hangot tiltako-
zásának, és kérték az intézmény ve-
zetőségét, hogy biztosítson egyenlő
jogokat a hallgatók számára az ok-
tatáshoz való hozzáférés terén. A til-
takozás kezdeményezői három
javaslatot fogalmaztak meg: első-

ként az egyetem által biztosított in-
gyenes tesztelési lehetőséget a zöld-
igazolvánnyal nem rendelkező
hallgatók számára, másodsorban
online csatlakozási lehetőséget az
órákra azok számára, akik nem tud-
nak fizikailag megjelenni a korláto-
zások miatt, harmadsorban pedig
azt, hogy egyetem törölje a határo-
zatát, és ne kösse az oktatást, illetve
a bentlakási helyek elfoglalását
zöldigazolványhoz.

Ennek kapcsán dr. Tonk Márton
lapunknak elmondta, az akadémiai
közösség, az oktatók és a hallgatók
döntő többsége egyetért az egyetem
szenátusa által hozott döntéssel, mi
több, a diákokat képviselő hallgatói
önkormányzatok is támogatják.

Érdeklődésünkre, hogy biztosíta-
nak-e lehetőséget a zöldigazolvány-
nyal nem rendelkező diákoknak
esetleg arra, hogy online kapcsolód-
hassanak be a tanórákba, a rektor
kifejtette: ahol az egyetemi kar
vagy az adott tanszék úgy gondolja,
hogy tud biztosítani bármiféle alter-
natív lehetőséget az oktatáson való
részleges vagy teljes részvételre
azon hallgatók számára, akik nem
rendelkeznek zöldigazolvánnyal,
megteheti, és valószínűleg meg is
fogja tenni, ellenben az egyetem ve-
zetősége ezt nem szabta meg köte-
lezettségként. Ha valamelyik oktató
úgy gondolja, hogy nem esik nehe-
zére, hogy az élő előadása alatt be-
kapcsolja a laptopját és a kamerát,
megteheti, de nem köteles rá – tette
hozzá.

A szesszió és a vizsgák kapcsán
dr. Tonk Márton elmondta, erre vo-
natkozóan friss szenátusi döntés
nem született, viszont az akadé-
miai közösség mereven elzárkózik
attól, hogy online vizsgákra kerül-
jön sor, ugyanis országszerte na-
gyon rossz tapasztalatok voltak
ezen a téren. Legfeljebb majd ne-
gatív teszt felmutatásával jelennek
majd meg a vizsgákon az érintett
diákok.

A három éve folyó munkálat
zárásaként pénteken sajtótá-
jékoztatót tartottak Szová-
tán, a város nevét viselő
patak partján. A rendezvé-
nyen részt vett Tánczos Barna
környezetvédelmi, vízügyi és
erdészeti miniszter, Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács
elnöke, Fülöp László Zsolt, Szo-
váta polgármestere, valamint
a vízügyi igazgatóság szak-
emberei. 

A várost átszelő Szováta-patak
szabályozására azért volt szükség,
mert a múlt század nyolcvanas éve-
iben épített támfalak károsodtak, és
a 2016 utáni három év rendkívül
magas vízállásai rávilágítottak,
hogy mederszabályozás nélkül
újabb árvizekre lehet számítani.
Szabó Kálmán Zsombor műszaki
igazgató elmondta, hogy a régi
támfalak szilárdításával, a most át-
adásra került magasított támfalak,
aláfalazások és a gabionok (dróthá-
lós kőkosarak) megépítésével a száz
évben egyszer előforduló rendkívül
magas vízállás sem veszélyezteti a
szovátaiakat. A szakadáti felső híd-
tól lefele 4,2 kilométeres szakaszon
végeztek közel nyolcmillió lej ér-
tékű mederszabályozási és partvé-
delmi munkálatokat. Terveikben
szerepel, hogy a vadpatakok és csa-

tornák befolyóinál környezetbarát
megoldásokkal további szabályozá-
sokat végezzenek. 
Visszatelepíthető az élővilág

A Szováta-patak évszázadokon át
biztosította az itt élők megélhetését
– mondta Fülöp László Zsolt, Szo-
váta polgármestere. Ebből a vízből
itatták állataikat, lennebb több fű-
rész- és gabonamalom volt. Mára
egy régi álom vált valóra. A ’80-as
évek óta ilyen mértékű vízügyi be-
ruházás itt nem történt, annak elle-
nére, hogy többször próbálkozott az
előző városvezetés is. Megválasztá-
som évében, 2016-ban ez a patak
kiöntött. A rá következő két évben
szintén történelmi vízmagasságot

mértünk ezen a patakon. Politikai
támogatással 2019-ben elkezdődhe-
tett ez a beruházás. Ma egy fejezetet
zárunk, de a beruházás vége még
nagyon messze van. Nemcsak az
emberek biztonsága miatt kellett a
támfalakat megépíteni, rendezni a
medret, hanem környezetvédelmi
szempontból is fontos volt. Gyerek-
koromban, igaz, csak nagyon ritkán,
de még pisztrángot is fogtam ebben
a patakban. Szeretnénk a halállo-
mányt visszatelepíteni ebbe a cso-
dálatos patakunkba. Számítunk az
emberek támogatására is. 

A szakemberek és önkormány-
zati vezetők elképzelése szerint is
vissza kellene állítani a patak régi

környezetbarát állapotát. Vissza
kellene hozni azt az élővilágot,
amely évtizedekkel ezelőtt jelle-
mezte ezt a vízgyűjtő területet, de
ez már a következő projektek célja
kell legyen. 
Környezettudatos közösség

Tánczos Barna hangsúlyozta,
hogy a minisztérium 2021-ben
megháromszorozta a saját forrásból
beruházásokra előirányzott pénze-
ket az országos vízügynél: 

– Ennek köszönhetően az idén
számos mederszabályozási és part-
védelmi munkálatot tudtunk befe-
jezni, és újabbakat elkezdeni.
Nagyon fontos munkálatokról be-
szélünk. Emberi életeket és anyagi
javakat védünk meg ezáltal. A leg-
fontosabb, hogy a partvédelmen túl
legyen fenntartható, tudatos környe-
zetvédelem. Meg kell dicsérnem a
szovátai közösséget. A mederszabá-
lyozást első alkalommal ez év júni-
usában látogattam meg, akkor nem

tűnt fel, hogy milyen tiszta patak-
medret látogattunk. Ma az lepett
meg, hogy egy olyan városban,
olyan patakmederben néztünk meg
munkálatokat, ahol a közösségnek
az odafigyelése, a környezettudatos
viselkedése tetten érhető. Az leg-
fontosabb, hogy a partvédelmen túl
legyen fenntartható, tudatos környe-
zetvédelem. Sehol vagy talán csak
ritkán láttam ilyen szép tisztán rend-
ben tartott folyómedret Romániá-
ban, amiért gratulálni kell a megye
és a város vezetésének, azoknak,
akik a közösséget vezetik. Az ön-
kormányzatok felelőssége óriási.
Látom, Bukarestben mit jelent, ha
egy önkormányzat nem vigyáz sem
patakra, sem vízre, sem vízpartra,
sem a hulladékgazdálkodásra, sem
a forgalom menedzsmentjére, és
nem foganatosít konkrét lépéseket
annak érdekében, hogy Bukarest
olyan tiszta településsé váljon, mint
Szováta.

Karácsonyi Zsigmond
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Árvízvédelmi beruházás a Szováta-patakon
Mederszabályozás és partvédelem 

Az oktatóknak 94, a diákoknak mintegy hatvan százaléka van beoltva
Zöldigazolványhoz köti a jelenléti oktatáson való részvételt a Sapientia

Menyhárt Borbála

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Sapientia EMTE Kolozsvár



Délelőtt 10 óra körül jó páran vá-
rakoznak a piac kapujában, ahol
minden nyomtatott vagy mobiltele-
fonban őrzött zöldigazolvány ellen-
őrzésre kerül. A bejárattól pár
lépésre csendőrök figyelik a moz-
gást. Minden akadálymentesen zaj-
lik, akinek nincs beoltottságot vagy
a betegségen való átesést igazoló
irata, meg sem próbál bejutni. Egy
házaspár is szétválik a kapuban, a
feleség bemegy, férje, a vakcina hi-
ányában, kint várakozik.

A bejárat közelében egymás mel-
lett sorakoznak az asztalokra és
földre pakolt termékek – mézfajták,
különféle szerszámok, alkatrészek,
néhány régi játék, csecsebecse –,
aztán az olcsó ruhaneműk „sűrű-
jébe” jutunk, ahol tízesével forgat-
ják a vásárlók a téli kabátokat,
pulóvereket, az ószer hátsó végében
azonban üres a „táj”. 

– Régen itt egy tűt sem lehetett
leejteni – jegyzi meg gyakorlott
ószerjáró ismerősöm. – A miccssütő
(sz.m. csórékolbász) előtt is hatal-
mas sor kígyózott mindig, most alig
pár darab hús készül, csak nem
tudni, kinek.
A téli öltözék így is kelendő

Az árusok többnyire rosszked-
vűek, türelmetlenek, azoknak sincs
kedvük nyilatkozni, akiknek kínála-
tát folyamatosan vásárlógyűrű veszi
körül. A hosszú szoknyás, kalapos
eladók gyanakodva néznek, és bár
hangos tőlük a piac – 30 lej a téli
„felszerelés”, 20 helyett most csak
10 a dzseki, 5 lej a gyermekruha, ha
15 lejért vesz egy női nadrágot, kap
még egyet ajándékba!, kiabálják –,
kérdésünkre nem válaszolnak, vagy
valótlanságot állítanak. Egy lábbe-
liket áruló rokolyás például azt
mondja, két lej nála minden ba-
kancs és csizma.

A roma kereskedőktől nem mesz-
sze, az egyik legkeresettebbnek lát-

szó standnál fiatal román nő hirdeti
termékeit: a 10 lejért elvihető kabá-
tokat, az ötlejes mellényeket és tré-
ningeket. A vásárlók kapnak a
különleges lehetőségen, hiszen a
portéka nemcsak olcsó, hanem jó
minőségűnek is látszik, egy bevá-
sárlóközpontban legalább tízszer
ennyit kell fizetni érte. Hallom,
ahogy két idősebb úr egymással is
alkudozik, a szemfülesebbtől át sze-
retné venni a másik a vastag dzse-
kit, 15 lejt ígér érte az eredeti 10
lejes ár helyett.

– Csak besegítek valakinek –
mondja kérdésünkre a fiatal árus. –
Kevesebb a kereskedő, csökkent a
konkurencia, így elég jól megy ma
az üzlet – teszi még hozzá kissé bá-
tortalanul. Az olcsó ruhaneműktől
pár lépésnyire, visszafele haladva
az ószer bejárata felé, újabb téli hol-
mis standnál időzünk. Itt nem tömö-
rülnek a vevők.

– A kabátok ára 20 lejnél kezdő-
dik, a drágábbakat 100–150 lejért
lehet elvinni. Az árat a márka hatá-
rozza meg. A bakancsok, csizmák
ára 70–150 lej között mozog. Ami
vadonatújan az áruházban 500 lejbe

kerül, itt mindössze 100 lej – tudjuk
meg az árustól, aki kérdésünkre azt
is elárulja, hogy mióta zöldigazol-
ványhoz kötötték az ószerlátoga-
tást, 70 százalékkal esett a
forgalom.
Játékok, könyvek – egyetlen helyen

Bár korántsem akkora, mint a ru-
haneműsöknél, de a két lejért elvi-
hető, használt játékok – babák,
kisautók, egyéb apróságok – aszta-
lánál is van némi mozgás. Egy
édesapa kisiskoláskorú lányával vá-
logat, közben a kérdéseinkre is
készségesen válaszol. 

– Kéthetente szoktunk kijárni.
Most éppen vastag zoknit vettem
magamnak, tíz darabot 15 lejért. A
munkába kell – magyarázza a kö-
zépkorú férfi, aki szerint a zöldiga-
zolvány bevezetése konfliktusokat
generál, két táborba osztja és egy-
más ellenségévé teszi az embereket.

Egyetlen asztalnál könyveket is
találunk, igaz, egymásra dobálva, a
vevőket elriasztó rendetlenségben.
Az árus mindössze annyit mond,
hogy a magyar és román nyelvű kö-
tetek – amelyeknek halmában jól
megfér egymás mellett a szépiroda-

lom és a ponyva – 5 lejért vihetők
el. Egy idős úr nézegeti is az egyik
kisebb könyvet, aztán lemond róla.
Az idő mérői és megörökítői

Az árutenger különálló szigetei a
régiségek, illetve a régiségként ér-
tékesített tárgyak. Egy bőrkabátos,
alacsony asszony 100 lejért írógé-
pet, 300-ért faliórát kínál, de a föl-
dön sorakozó termékek között 10
lejes festményeket, múlt századi
mobiltelefonokat és ’70–80-as
évekbeli fényképezőgépeket is ta-
lálni. Egy fiatalember ez utóbbi áru-
cikk iránt érdeklődik, két gépet is a
kezébe vesz.

– Gyűjtöm a régi, filmtekercses
fényképezőgépeket, mintegy ötven
darabom van már otthon. Ha ezt a
kettőt 5-10 lejért megkapom, haza-
viszem – mondja, majd azt is hoz-
záteszi, hogy minden vasárnap
szokott „ócskázni”, és úgy vette
észre, hogy az utóbbi időben a ke-
reslet is, a kínálat is jóval kisebb,
mint korábban.

Egy kisszéken üldögélő, ősz hajú
férfi lábánál jó pár karóra sorako-
zik. Értékes japán és svájci időmé-
rők, ékszerként viselendők; annak,
aki kemény fizikai munkát végez,
nem valók – magyarázza egyszerre
két vevőjelöltnek. Az egyik kézbe
is vesz egy órát, de amikor meg-
tudja, hogy 800 lejbe kerül, határo-
zott mozdulattal teszi vissza a
helyére.

– Az előbb valaki 900 lejt fizetett
egy ilyenért. De 700-ért is odaa-
dom. Szükségem van a pénzre,
minden értékemtől meg akarok
„szabadulni” – néz rá reménykedőn
az árus.
A társaságért is 

Az árusok sorában kedves szín-
foltnak számítanak az otthoni dol-
gaikból néhányat kihozó, idősebb
asszonyok, akik az anyagi haszon
mellett a társaság kedvéért is el-el-
jönnek piacozni.

– Minden vasárnap itt vagyok,
amikor szép az idő – mondja egyikük.
– Kevés a nyugdíj, jól fog az a 20–30
lej, amit jobb napokon itt megkere-
sek. Nálam minden nagyon olcsó, ez
a farmernadrág 5 lej, az ingeket 2–3
lejért adom, de így sem nagyon akad
rájuk vevő. Az apró játékok ára 50
bani. Összekötöm a kellemest a hasz-
nossal, hiszen itt mindig lehet isme-
rősökkel találkozni. 

Egy másik hölgy a lakását díszítő
növényekből próbál mindegyre né-
hányat értékesíteni. A fikuszért 50
lejt, a gumivirágért 10 lejt kér. Egy
cserép művirág is szerepel a kínála-

tában, amit a főnöknőjétől kapott
évekkel ezelőtt, amikor még dolgo-
zott, azt is 10 lejért adja. A növé-
nyek mellé egy új, Németországból
kapott dzsekit is kitett, annak ára 50
lej.

– Egy órája jöttem, és még sem-
mit nem árultam. Ma különösen
gyenge a piac – jegyzi meg, aztán
egy érdeklődő felé fordul.
Téli sportok kellékei 

Bár alig pár hét maradt még az
őszből, a korcsolyát keresők ezen a
vasárnapon nem jártak volna sze-
rencsével a marosvásárhelyi ósze-
ren. Mindössze egyetlen helyen
találunk egy pár használt korcso-
lyát, két asztalitenisz-ütő és néhány
egyéb holmi mellett. 

– Száz lej – mondja a korcsolya
tulajdonosa, aki szemmel láthatóan
szinte bármennyit engedne az árból,
és sehogy sem akarja elfogadni,
hogy pusztán érdeklődünk ez alka-
lommal konkurencia nélküli porté-
kája felől.

Sífelszerelésből viszont gazdag
kínálat vár a vásárlókra. A zord te-
kintetű árus azonnal felméri, hogy
nem konkrét vásárlási céllal szólít-
juk meg, és nincs kedve társalogni.
Annyit azért „odavet” nekünk, hogy
a gyermekeknek való sílécek 150
lejbe kerülnek, a felnőtteknek valók
modelltől függően valamivel drá-
gábbak, de 250 lejnél egyik sem
több.
Karácsonyváróban

Ószeres beszélgetőtársaink közül
egyetlen árus, Cinino Katalin vál-
lalta a nevét a nyilvánosság előtt.
Asztalán a szenteste megannyi dí-
szítőeleme, különböző méretű gyer-
tyák, közöttük távirányítóval
működő, valószerűen pislákoló mé-
cses, üveggömbszettek és darab-
számra kínált gömbök, festhető
karácsonyfadíszek, fenyőfára és ab-
lakba való égők, fából készített
dísztárgyak és még számtalan ötle-

tes és tetszetős ünnepváró kiegé-
szítő sorakozott.

– Egy csomag gömb 25-30 lej,
darabjuk 1 lejbe kerül, a festhetők
szettje 5 lej. A nagy gyertya ára 15,
a kicsié 5 lej. Az ablakba akaszt-
ható, fenyőfa alakú égőt 30 lejért
adjuk, a fadísz 40 lejbe kerül – so-
rolta a Németországból hozott ter-
mékek árát a kereskedő. A kereslet
Katalin szerint is drasztikusan le-
csökkent, de reménykedik abban,
hogy változni fog a helyzet. Kará-
csonyi árukínálatát az elkövetke-
zőkben minden vasárnap meg-
találják az ószerre járók.

Ószeres csendélet

Fotó: Nagy Tibor
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Szánthó János a marosvásárhe-
lyi mezőgazdasági szakközép-
iskolában érettségizett, majd
a kolozsvári Agrártudományi
és Állatorvosi Egyetem állat-
tenyésztő mérnök szakán
végzett 1986-ban. 1989 előtt
nem sikerült a szakmában
dolgoznia. 1990-ben áttele-
pült Magyarországra, ahol 17
évig dolgozott a Nyíregyházi
Állatkertben mint főkurátor
és igazgatóhelyettes. Munká-
jának is köszönhetően egy kis
vadasparkból a nyíregyházi
Magyarország egyik legjobb
állatkertje lett. Utána az
amszterdami Royal Artis Zoó-
hoz került. Sohasem szakadt
meg a kapcsolata a marosvá-
sárhelyi állatkerttel. Kapcso-
latainak köszönhetően dr.
Bereczki Boldizsár igazgató-
sága alatt számos állatot si-
került áttelepíteni a
marosvásárhelyi állatkertbe,
ugyanakkor szakmai segítsé-
get nyújtott a fejlesztési ter-
vek kivitelezésében is. Amikor
a marosvásárhelyi állatkert
kérte, hogy vegyék fel az
EAZA-ba (Európai Állatkertek
és Akváriumok Szövetsége),
akkor a szövetség technikai
bizottságának tagjaként hiva-
talosan megbízták a marosvá-
sárhelyi állatkert mento-
rálásával. A versenyvizsgát
követően szeptember 22-től
foglalhatta el a marosvásár-
helyi állatkert igazgatói állá-
sát, hogy valóra váltsa
gyerekkori álmát. Terveiről,
elképzeléseiről beszélgettünk
az igazgatóval. 

– Hosszú és sikeres utat járt be
a szakmában, s míg mások ilyen
helyzetben nem térnek vissza befo-
gadó országaikból, addig Szánthó
János hazajött. Miért?

– Hangsúlyosan mondom: ma-
rosvásárhelyi vagyok! Gyerekkori
álmom volt, hogy az állatkertben
dolgozzak. A szüleim kiskorom óta
rendszeresen felvittek a somostetői
állatkertbe. Aztán zsenge ifjúko-
romban minden hétvégén Rend
Laci bácsinál voltunk. Eperrel etet-
tük a medvéket, aztán rendszeresen
elvittük sétálni az állatkertben levő
befogott kóbor kutyákat. Hozzám
nőtt az állatkert, ezért végeztem el a
mezőgazdasági szakközépiskolát,
később az állatorvosi egyetemet.
Egyetemista koromban építettem ki
jó kapcsolatot Bereczki Boldizsár
igazgatóval, aki továbbképzéskor
mindig feljött Kolozsvárra, és akkor
az én szobámban kapott szállást.
Szinte természetes volt, hogy miután
a nyíregyházi állatkertbe kerültem,
1990 után, segítettem Boldizsárékat
is. Több állatot sikerült leszállíttatni,
a többi között a kenguruk is így ke-
rültek Marosvásárhelyre. Utána
pedig tőlem kért tanácsot Bereczki
Boldizsár, hogy miként építsék fel az
elefánt- és a zsiráfházat. Kapcsolata-
imnak köszönhetően több külföldi
állatkertbe is eljuthatott, ahol szakta-
nácsokkal látták el. Amikor Amsz-
terdamba kerültem, és itt elkészültek
az épületek, felkértek, hogy segítsek
az állatok beszerzésében is, így ju-
tottak el az elefántok is Marosvásár-
helyre. Amikor 2015-ben a
marosvásárhelyi állatkert kérte fel-
vételét az EAZA-ba (Európai Állat-
kertek és Akváriumok Szövetsége),
amelynek székháza az amszterdami
állatkertben van, a szövetség felkért,
hogy az itteni állatkertnek legyek én
a mentora, aki követi, hogy a szövet-
ségi tagság elnyeréséhez szükséges
feltételeket az intézmény miként tel-
jesíti. Mivel ez egy többéves folya-
mat, amelynek során bizonyos
állatjóléti és egyéb beruházásokat

kell kivitelezni az európai elvárások-
nak megfelelően, szinte évente jár-
tam a marosvásárhelyi állatkertbe, és
így bekapcsolódtam ebbe a folya-
matba, megpróbáltam segíteni. A
mentornak ugyanis egy évben leg-
alább egyszer az állatkertbe kell lá-
togatnia, és jelentést kell tennie arról,
hogy mit tapasztalt, mi valósult meg
a felvállalt kötelezettségek közül, és
mit szükséges még tenni. Ez a folya-
mat göröngyösre sikerült. Miután
Bereczky Boldizsár elhunyt, és emi-
att 2015-ben igazgatóváltás volt, Ko-
pacz András került a 
helyére, akivel közösen eljártuk,
hogy Montpellier-ből kapjon Vásár-
hely elefántokat. Majd nem sokkal
ezután Andrást is leváltották. És
akkor megállt minden. 

– Milyen érzéssel foglalta el az
igazgatói állást?

– Amikor Soós Zoltán felkért,
hogy pályázzam meg az igazgatói
állást, nem sokat haboztam, hiszen
akkor is az a gondolat fogalmazó-
dott meg bennem, hogy végre meg-
valósíthatom gyerekkori álmomat.
És ez valóra is válhatott. Furcsa
érzés. Olyan elődök nyomdokába
kell lépni, mint az állatkertet alapító
Rend Laci bácsi, vagy Bereczki
Boldizsár, akik ezt a kertet szívvel-
lélekkel működtették, aztán láthat-
tam, hogy minden megállt.
Megrekedt az állatkerti szövetségbe
való lépés folyamata is, hiszen a kö-
vetelményekből semmi sem való-
sult meg. Sőt, rendbe kell tenni
mindazt, amit évek óta elhanyagol-
tak: lerobbant a gázfűtéses rendszer,
évek óta megépítetlenül állt a zeb-
ráknak szánt épület, amely amúgy
sem felel meg a standardoknak, si-
ralmas állapotban vannak a med-
vék, a tigrisek lakóhelyei, erősíteni
kell a biztonsági rendszert a ketre-
cek körül, befejezetlenül áll az al-
kalmazottak öltözője, nem lehet
működtetni a méregdrága pénzen
felszerelt beléptető rendszert. Nem
kell szakértőnek lenni azért, hogy
az idelátogatók lássák, kopottak a
kifutók, a korlátok, elkorhadt a tó
fölötti híd deszkája, elhulltak az ál-
latok a szakszerűtlen gondozás
miatt, és sorolhatnám tovább mind-
ezeket. 

– Ezek szerint óriási kihívásnak
számított ilyen körülmények között
elvállalni az állatkert irányítását.
Hogyan tovább?

– Szeptember 22-én vettem át az
igazgatóságot. Próbáljuk felmérni a
hiányosságokat. Szó szerint ezer
sebből vérzik az állatkert. A nullá-
ról kell kezdjük az építkezést. Első
körben felmérjük a jelenlegi hely-
zetet, többek között, hogy milyen
állapotban vannak az épületek, ki-

futók, hogyan állunk a humán erő-
forrással. Csak ezután tudunk elő-
relépni. Ma az állatkerti gondozás
nem azt jelenti, mint évtizedekkel
ezelőtt, hogy kialakítsz egy ketre-
cet, betelepítesz egy állatot, enni
adsz neki, és annyi. Minden állat-
nak, fajnak megvannak a gondozási
szabályai, onnan kezdve az állatker-
teket kormányrendeletek, jogszabá-
lyok, EU-irányelvek és a szakmai
szervezetek ajánlásai alapján kell
működtetni; biztosítani kell a láto-
gatóknak bizonyos szolgáltatásokat,
és mindezt a legjobb színvonalon.
Ezekről szóltak a korábban említett
javaslatok, amelyeket messze nem
értek el elődeim. Ki kell dolgozni
egy új koncepciót, aminek alapján,
a megfelelő szabályoknak, elvárá-
soknak és az európai standardok-
nak megfelelően kell majd
fejleszteni az állatkertet. Már van
egy elképzelésem, amelyet nemso-
kára átadok a polgármesternek.
Ebben az áll, hogy miután teljes
képet kapunk arról, hogy miként ál-
lunk (ingatlanok, anyagiak, munka-
erő), készítünk egy mestertervet,
amelynek része természetesen az
üzleti terv is. Ennek kidolgozására
többnapos műhelymunkára meg-
hívjuk a világ legszínvonalasabb
szakértőit, akik barátaim, kollé-
gáim, hiszen ők segítettek elkészí-
teni az amszterdami állatkert
mestertervét, és sok más téren is
együttműködtünk. Több nemzet-
közi szaktekintély is jelezte részvé-
teli szándékát. 

– Minden valószínűséggel ön is
hasznosítja majd mind a nyíregy-
házi, mind az amszterdami tapasz-
talatait, a helyi adottságokhoz,
lehetőségekhez igazítva. 

– Természetesen, és van is, amit
és ahol alkalmazni. Olyan óriási le-

hetőségekkel bír ez az állatkert,
amelyet a marosvásárhelyiek fel
sem tudnak fogni. Először ki kell
lépni abból a koncepcióból, ami
szerint az állatkertet a város utolsó
intézményeként kezelték. Az új fej-
lesztési koncepció szerint az állat-
kert kulturális központ lesz. Amikor
Nyíregyházára kerültem, az ottani
fényévekre volt az akkori vásárhe-
lyi állatkerttől. Itt már a 1960-as
években oroszlánház és oroszlán is
volt. A ’70-es évek végén épült a
majomház, a pálmaház, míg 1990-
ben a nyíregyházi állatkert egy kis
vadaspark volt csupán, néhány
medvével, farkassal, szarvasokkal.
Erről a szintről eljutottunk oda,
hogy a város legkiemelkedőbb in-
tézménye lett, és a budapesti után a
legelismertebb magyarországi állat-
kert. És ne feledjük, a nyíregyházi
20 hektáron, a marosvásárhelyi 40-
en terül el. Mi több, az amszterdami
állatkert is mindössze 12 hektár.
Igaz, az utóbbit 1838-ban alapítot-
ták, és ma kiemelt turisztikai cél-
pont, szakkönyvtárral, etnográfiai,
geológiai múzeummal, botanikus
kerttel, kávézóval stb. Van ahonnan
ötletet meríteni. És ez lesz a cél: kö-
zelebb kerülni a természethez,
ugyanakkor alkalmat és helyet te-
remteni a zenének, képzőművészet-
nek és minden olyan programnak,
amely hasznos kikapcsolódást
nyújt majd az idelátogatóknak. És
nem feledkezünk meg a tudomá-
nyos-kutató munkáról sem, amely-
lyel hazai vagy egzotikus fajokat
kutathatunk, és ezáltal nemzetközi
programokba is bekapcsolódha-
tunk. Már tervezzük egy parasztud-
var létrehozását, ahol az őshonos
háziállatokat mutatnánk be, állatsi-
mogató is lesz, de kézműves-foglal-
kozásokat is tartunk, és
megismertethetjük az érdeklődők-
kel eleink természetközeli gazdál-
kodásmódját, kiállítunk régi
mezőgazdasági gépeket, eszközö-
ket, felállítunk egy búbos kemencét.
És sorolhatnám a példákat. 

– Nemrég új állatok is kerültek
az állatkertbe, ez is jelzi, hogy már
előremozdult valami?

– Természetesen lesznek még új
állatok is, de csak akkor, ha megfe-
lelő körülményeket tudunk biztosí-
tani számukra. Néhány évig nem
lesz orrszarvú, okapi vagy gorilla,
hiszen először a már említett hiá-
nyosságokat kell kiküszöbölnünk.
Esetleg úgy pótoljuk az állatállo-
mányt, hogy ahol már van egy hím
állat, oda megpróbálunk nőstényt
hozni, illetve az elpusztult állatokat
pótoljuk, biztosítjuk az ellátást és a
személyzetet. Merthogy a humán
erőforrást is képezni kell. A sze-
mélyzetet bizonyos állatfajok tartá-
sára kell kiképezzük, és ehhez részt
kell venni Nyugat-Európa állatkert-
jeiben tartott tanfolyamokon, ame-
lyeket a különböző tenyésztői
programok keretében szerveznek.
Erre is gondunk lesz idővel. Fontos,
hogy továbbra is részesei legyünk
az EAZA-nak, hiszen a tagság ke-
retében lehet állatokat cserélni. Ez
egy komplex folyamat. Múlt héten
aláírtam azt a nemzetközi szerző-
dést, amellyel meghosszabbítottuk
a tagfelvételi folyamatot, és amint

említettem, azon leszünk, hogy
minél előbb teljesítsük a feltétele-
ket. 

– Nagyon sok pénz kell a tervek
megvalósításához. Nemsokára a
polgármesteri hivatal összeállítja a
költségvetést. Milyen sürgős beru-
házásokra igényel majd pénzt az
állatkert?

– Tudjuk, hogy jelenleg a polgár-
mesteri hivatalnak kevés pénz áll a
rendelkezésére, ezért nem akarunk
a helyzettel visszaélni. Először talán
azok a beruházások fontosak, ame-
lyek az állatjóléti szempontokat, a
biztonságot célozzák meg. Fontos a
kifutók, az épületek fűtésrendszeré-
nek rendbe tétele és az öltözők be-
fejezése. Nemrég a helyi tanács
megszavazta, hogy az állatkert
2022. január elsejétől önálló ügyvi-
telű lesz. Ez azért fontos, mert a be-
szerzéseket, a karbantartási munká-
latokat egyszerűbben, kevesebb bü-
rokráciával tudjuk majd megoldani.
Azonban ahhoz, hogy egy állatkert
önfenntartó legyen, több lábon kell
álljon. Kizárólag jegyárakból nem
lehet működtetni egy ilyen komp-
lexumot. Ezért olyan kiegészítő jö-
vedelemforrásokat kell bizto-
sítsunk, amelyekből gazdálkodha-
tunk, kevésbé leterhelve az évi
költségvetést. Gondolok itt par-
koló, vendéglők, üzletek bérletéből
származó jövedelemre. Erre jó
lépés az, hogy a Somostető Igazga-
tóság újra az állatkerthez került.
Talán az innen származó bevételből
ki tudjuk majd egészíteni a költség-
vetésünket. A Somostető szabad-
időközpontot komplex intéz-
ményként kell működtetnünk. Ez
egy 65 hektáros területet jelent.
Sajnos a Kőmedvétől az élő med-
véig szomorú kép fogadja az ideér-
kezőket. Nem működik a kisvonat,
az egykor céllövölde, a vendéglő
esik szét, soha nem volt rendez-
vény a nyári színpadon, és az áru-
sok felhozatala eklektikus. Ezen is
változtatni kell. Az elképzelésem
szerint itt a városra, a megyére jel-
lemző helyi kézműves termékeket
és élelmiszert kellene árulni. És a
játszótéri bútorzatot is fel kellene
újítani, hiszen ez is már húszéves.
Lehetne sokkal jobbakat, lelemé-
nyesebbeket kihelyezni, amelyek
nemcsak a fizikumot, hanem az
elmét is játékosan edzik. Van már
ezekre is példa külföldön. 

– Sok jó ötlet fogalmazódott
meg. Mi a garancia arra, hogy
megvalósulnak?

– Amint említettem, nagyon sok
lehetőséget rejt nemcsak a marosvá-
sárhelyiek, hanem a megye, sőt az
ország számára is a somostetői ál-
latkert, amelyet egységes turiszti-
kai, kulturális központként lehetne
működtetni. Ehhez összefogásra
van szükség mind a közintézmé-
nyek, a helyhatóságok, mind a civi-
lek részéről. Nyíregyházán sikerült
elérnünk, hogy egy húsvéti rendez-
vényünkre tízszer annyian jöttek el,
mint a város falumúzeumába. Ezt itt
is el lehet érni. Hiszem azt, hogy ha
van egy jó cél, akkor ennek érdeké-
ben Marosvásárhely és a megye
össze tud fogni. Mi azon leszünk,
hogy ezt a célt minél előbb nyilvá-
nosságra hozzuk. 

Készül a marosvásárhelyi állatkert mesterterve 
A nulláról kell indítani a fejlesztéseket 
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Vajda György

Szánthó János Fotó: Vajda György 

Az elefántok is Szánthó Jánosnak köszönhetően érkeztek az állatkertbe



A labdarúgó harmadvonal tizen-
egyedik játéknapján az utóbbi két hó-
napban igencsak lendületét vesztő
CSM Avântul a Fehér megyei Maro-
sújvár gárdáját látta vendégül. Az el-
múlt pénteki találkozót követően
nyugodt lélekkel állítható, hogy a
„szomszédos” helyezést a tabellán, va-
lamint az azonos pontszámot hűen tük-
rözte a két csapat közötti összecsapás.
A két idegenbeli, gól nélküli döntetlen
után a régeniek ismételten képtelenek
voltak begyűjteni a három bajnoki
pontot hazai környezetben, egy összes-
ségében azonos szintű ellenféllel
szemben sem.

A mérkőzés 4. percében a hazaiaktól
Popa kecsegtető szögből lőtt kapura,
ám kísérlete erőtlenre sikeredett. Mia-
latt az Avântul kezdeményezett, a ma-
rosújváriak első ízben a 11. percben
veszélyeztettek: ekkor Crișan bal oldali
szögletét követően Cioară mintegy 6
méterről fölé bólintott. Két perccel ké-
sőbb Vrabie került ígéretes lövőhely-
zetbe, ám a kísérlete elkerülte a
vendégkaput. A 23. percben lejegyez-
hettük a házigazdák első félidőbeli leg-
nagyobb gólszerzési lehetőségét: ekkor
Harkó remekül továbbított Vrabiéhoz,
aki erős lövést küldött Berbeacă kapu-
jára, ám a mindössze 17 esztendős há-
lóőr hatalmas bravúrral szögletre
hárított! A 30. percben ugyancsak Vra-
bie 22 méternyiről jól eltalált rúgása
centiméterekkel landolt fölé. A talál-
kozó első felvonása egészen tűrhető
színvonalúra nőtte ki magát, mindkét
csapat igyekezett elfogadható teljesít-

ményt nyújtani. A ritmusra sem lehetett
különösebben panaszkodni, bár nem
részesültünk túlzottan sok jól kidolgo-
zott akcióban.

A második játékrész 48. percében a
vendégek nagyon közel álltak a vezető
gól megszerzéséhez: egy jobb oldali
szögletrúgást követően Cioară közvet-
len közelről kevéssel melléfejelt. Az
összecsapás második félideje nem bő-
velkedett kapujelenetekben. Noha
mindkét csapat támadott, az akciók
nem jelentettek különösebb veszélyt a
kapuk előterében. A 65. percben az
Avântul elpuskázta a második hatal-
mas gólhelyzetét is, amikor Harkó,
jobb szélről érkező pontos beadásával
R. Suciu fejére küldte a pöttyöst, ám a
középhátvéd teljesen zavartalanul,
mintegy 6-7 méterről föléfejelt! Ezt
követően a Fehér megyei gárda veszé-
lyesebb volt támadójátékban, ennek
eredményeként a tapasztalt Ceaca két
alkalommal is gólt szerezhetett volna,
ám a 73. percben kecsegtető pozícióból
erőtlenül lőtt a beszterceiek ellen két
büntetőt is hárító Bucin kapujára (73.),
majd a 81. percben 15 méterről küldött
bombája fölészállt.

Említésre méltó, hogy a mérkőzést

egy fiatal hölgy, a medgyesi Roxana
Recorean aránylag jól vezette, miköz-
ben a szászrégeniek a harmadik gól nél-
küli döntetlenjüket érték el zsinórban.
Stoica Vilmos fiatal tanítványainak gól-
képtelensége immár krónikusnak minő-
síthető, hiszen a CSM Avântul nem
kevesebb, mint öt forduló óta képtelen
betalálni az ellenfelek hálójába! A hab
a tortán pedig az, hogy a csapat immár
nyolc játéknapja nyeretlen! Ennek több
nyomós és vitathatatlan oka is van: a já-
tékoskeret „vékonysága” mind érték,
mind létszám szempontjából, a kispa-
don nincsenek tapasztalt és értékes fo-
cisták, így az edző szükség esetén
nemigen talál megoldást. A csapatkapi-
tány, az örök fiatal és kulcsfontosságú
Truța hosszú távú hiánya, Vrabie szem-
mel láthatóan tapasztalatlan, a fiatal
Șerbănați nem csupán erőnléti szem-
pontból vékony, Murar már ősidők óta
nincs formában, az Avântul egyetlen
vérbeli csatára, Daniel Popa pedig na-
gyon halvány teljesítményt nyújt. Ok-
vetlenül szüksége lenne Szászrégennek
egy tapasztalt és gólerős csatárra! Ezzel
mindenki tisztában van, ám – sajnos –
a hegedűk (korántsem szegény) váro-
sában a mindössze 2000 lejes fizetés is
csupán két-három labdarúgónak adatik
meg. Szomorú, ámde nagyon is való-
ságos...

A nyolcadik döntetlenjét játszotta
az alapszakasz első felének utolsó
mérkőzésén a Sepsi OSK 1. ligás
labdarúgócsapata. Korábban Leo
Grozavunak azért kellett távoznia a
szentgyörgyi kispadról, mert foly-
ton csak egált tudott produkálni, így
csupán vékonyan gyűjtögette a pon-
tokat, most is alig a 12. helyen áll.
A helyébe érkező Cristiano Bergo-
dival azonban ez az első döntetlen.
Nem valószínű, hogy nagyon örül-
nek neki...

A frissen feljutott Universitatea
1948 Craiovával tíz nap alatt má-
sodszorra találkozott a Sepsi OSK,
miután a kupában 1-0-s győzelem-
mel búcsúztatta. Ez azonban, ahogy
Bergodi is jósolta, egészen más

mérkőzés volt. Egyik csapatnak
sem volt jó az egy pont, de végül
mindkettőnek ennyivel kellett beér-
nie. Az első félidőben egyik fél sem
tudott igazán veszélyeztetni. Az
OSK megpróbált módszeresen épít-
kezni, azonban valódi lehetőségig
nem jutott, Craiova direktebben,
egyből a kapura merőlegesen kül-
dött labdákkal próbálkozott, kevés
eredménnyel. Az első lejegyzésre
méltó esemény a 34. percben Bălan
lövése, amelyet Niczuly a kapufa

tövéből szedett össze, majd közvet-
lenül a szünet előtt Popa mentette
szögletre a léc mellől Mitrea feje-
sét.

Tekintve a kétoldali győzelmi
kényszert, a második félidőben fel-
pörgött a ritmus. Az OSK kezdett
sokkal veszélyesebben, és előbb
Eder, majd Bărbuț lövése kerülte el
kevéssel a hosszú sarkot, az 51.
percben azonban a házigazdák ve-
zetést szereztek: Bălan sokkal erő-
szakosabbnak bizonyult Ňinajnál,

mögé kerülve félfordulásból 5 mé-
terre Niczuly mellett a hálóba
küldte a labdát (1-0). Várható volt
a reakciójuk a szentgyörgyieknek,
és az egyenlítésre nem kellett so-
káig várni: Achahbar egy beívelés-
sel megtalálta Luckassent, aki a
labdát elvétő Huyghebaert mögött
mellel átvette, majd félollóból a ka-
puba vágta (1-1). 

Talán azt vártuk volna, hogy az
egyenlítés adta lélektani többlet
alapján az OSK-nak sikerült berúg-
nia a második gólt is, de miután
Luckassen üresen 5 méteren kicsit

alábújt Dimitrov beadásának, az
OSK védelme sokat szenvedett a
végéig, a 75. percben Eder az utolsó
pillanatban levarázsolta Asamoah
cipőjének orráról a közeli lövésre
kiválóan jövő labdát.

A mérkőzés az OSK szögletével
zárult, ám eredmény nélkül. Két
pontot veszítettünk – volt az OSK
játékosainak az általános vélemé-
nye.

A bajnokságban két hét szünet
következik, utána a visszavágókkal
folytatódik az idény. A Sepsi OSK
az Academia Clinceni ellen, idegen-
ben lép pályára, november 19-én,
pénteken 17.30 órai kezdettel.

Harmadik győzelmét aratta a Nyárádtői Unirea 2018 a labda-
rúgó 3. liga hétvégi fordulójában, miután azt megelőzően zsinór-
ban három vereséget szenvedett. Dan Stupar tanítványai annak
a Beszterce-naszódi Gloria 2018-nak vágtak vissza, amelytől az
első vereséget szenvedték az idényben. Ez a mérkőzés sem volt
sima, hiszen a vendégek szereztek vezetést Curtuiuș révén, és a
félidőig csak egyenlíteni sikerült Astafei találatával. Már-már
úgy tűnt, hogy a mérkőzés pontosztozkodással ér véget, azonban
a 83. percben büntetőhöz jutott a hazai csapat, amelyet Săvoaia
értékesített.

A sikernek köszönhetően Nyárádtő megerősítette harmadik
helyét a rangsorban, öt ponttal előzve meg a felsőházi rájátszás
vonala alatti első beszterceieket, és legközelebb Marosújvárrra
látogatnak. Utóbbi Szászrégenben rabolt pontot ezen a játékna-
pon.
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1210.Szerkeszti: Farczádi Attila

Szabó Antal-Loránd

Jegyzőkönyv
3.liga,  IX. csoport, 11. forduló: Szászrégeni CSM Avântul – CS Marosújvár 

0-0
Szászrégen, Avântul-pálya, zárt kapus találkozó, napsütéses időjárás. Vezette:

Roxana Recorean (Medgyes) – Emeric Tocai (Alma), Nagy Dániel (Medgyes). El-
lenőr: Vlad Călușer (Mezőszabad), Dragoș Bogdan (Fogaras).

CSM Avântul: Bucin – Bugnar, Hasnaș, R. Suciu, D. Chirilă, Baki, Harkó,
Vrabie (88. M. Pop), Șerbănați (58. R. Moldovan), Murar,  D. Popa (66. C. Chi-
rilă).

Marosújvár: Berbeacă – Cunțan, Haiduc, Lupșan, Király, Frențiu, Socaci,
Casian (46. Tegbo), Creț, Cioară (63. Coltor), Ceaca (86. Marcu).

Ranglista
1. Vajdahunyad 11 10 1   0 37-11 31
2. Kudzsir 11 8 2   1 29-14 26
3. Unirea 2018 11 7 0   4 25-15 21
4. Viitorul 11 6 1   4 14-17 19
5. Gloria 2018 11 5 1   5 21-24 16
6. CSM Avântul 11 3 4   4 11-11 13
7. Marosújvár 11 3 4   4 13-16 13
8. Torda 11 2 2   7 14-20 8
9. Sănătatea 11 1 2   8 13-30 5
10. Unirea 1924 11 1 1   9 7-26 4

Szászrégenbe csatár kerestetik!

Bergodival még nem volt döntetlen – most már vele is van

Megerősítette harmadik 
helyét Nyárádtő

Eredményjelző
3. liga, IX. csoport, 11. forduló: CS Vajdahunyad – Tordai

Sticla Arieșul 3-2, Kolozsvári Viitorul – Kolozsvári Sănă-
tatea 2-0, Kudzsiri Metalurgistul – Gyulafehérvári Unirea
1924 2-0, Nyárádtői Unirea 2018 – Beszterce-naszódi 
Gloria  2018 2-1, Szászrégeni CSM Avântul – CS Marosúj-
vár 0-0.

Bálint Zsombor

Eredményjelző
* 1. liga, 15. forduló: Chindia

Târgoviște – Medgyesi Gaz Metan
0-1, Campionii FC Argeș Pitești –
Botosáni FC 0-1, CS Mioveni –
Aradi UTA 0-0, Universitatea 1948
Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 1-1. 

* 2. liga, 13. forduló: Bodzavá-
sári FC – Dési Unirea 1-0, Kons-
tancai Unirea – Temesvári
Ripensia 0-2, Jászvásári CSM Po-
litehnica – Unirea 04 Slobozia 3-1,
Bukaresti Metaloglobus – Dacia
Unirea 1919 Brăila 2-1, FK Csík-
szereda – Zsilvásárhelyi Viitorul
Pandurii 3-1, Petrolul 52 Ploiești –
Dunărea 2005 Călărași 4-1, Temes-
vári Politehnica – Sellemberki
CSC 1599 1-1, Nagyszebeni Her-
mannstadt – Bukaresti CSA 
Steaua 0-1. Az élcsoport: 1. Petro-
lul 52 36 pont/13 mérkőzés, 2. Her-
mannstadt 28/13, 3. Kolozsvári
Universitatea 27/12.

Az 1. liga állása
1. CFR 1907 14 12 0 2 20-8 36
2. FCSB 14 9 3 2 26-12 30
3. CSU Craiova 14 9 1 4 28-12 28
4. Botosán 15 7 6 2 14-11 27
5. UTA 15 6 6 3 15-10 24
6. Voluntari 14 8 0 6 17-16 24
7. Rapid 1923 14 6 5 3 16-10 23
8. Farul 14 6 3 5 17-9 21
9. CFC Argeș 15 6 3 6 13-10 21
10. Târgoviște 15 4 5 6 10-10 17
11. Medgyes 15 4 3 8 12-18 15
12. Sepsi OSK 15 2 8 5 15-17 14
13. Univ. 1948 15 3 5 7 11-15 14
14. Mioveni 15 3 4 8 9-22 13
15. Dinamo 1948 14 2 2 10 12-33 8
16. Clinceni 14 0 4 10 10-32 4

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó 1. liga, 15. forduló: Universitatea 1948 Craiova – Sepsiszent-

györgyi Sepsi OSK 1-1 (0-0)
Craiova, Ion Oblemenco stadion. Vezette: Ovidiu Hațegan (Arad) – Mir-

cea Grigoriu (Bukarest), Ciprian Danșa (Szatmárnémeti). Tartalék:
Horațiu Feșnic (Kolozsvár). Ellenőr: Vasile Bratu (Slobozia).

Gólszerzők: Bălan (51.), illetve Luckassen (57.). 
Sárga lap: Albu (43.), Bălan (48.), van Durmen (55.), illetve Păun (42.).
Universitatea 1948: Popa – Negru, Kovačić, Huyghebaert, Bușu, Sidibe

(72. Ondaan), Albu (80. Bauza), Asamoah, van Durmen (80. Raicea), Bălan
(72. Achim), Compagno.

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, Dumitrescu, Ștefănescu
(62. Golofca), Eder, Păun (62. Aganović), Achahbar (71. Csuncsukov),
Bărbuț (70. Askovszki), Luckassen.

Bálint Zsombor

Fotó: az Universitatea 1948 Craiova közösségi oldaláról



Tizenöt éves játékos is meghívót kapott a
román felnőttlabdarúgó-válogatott novem-
beri, Izland és Liechtenstein elleni világbaj-
noki selejtezőmérkőzésre készülő keretébe:
Enes Sali az 1. liga történetének legfiatalabb
gólszerzője, ám eddig mindössze 233 percet
futballozott felnőttmérkőzésen, és még
sosem volt kezdő a Farul csapatában.

Egyetlen dolog indokolja a beválogatását
és nagyon valószínű pályára lépését: a To-
rontóban született játékosnak kanadai és –
édesapja révén – török állampolgársága is

van, így a sportági szövetség már most be
akarja biztosítani, hogy a hatalmas tehetség-
nek tartott Sali román válogatott legyen. A
konstancai klub igazgatója, Cristian Bivo-
laru – aki korábban a Román Labdarúgó-
szövetség nemzetközi ügyekkel foglalkozó
főtitkárhelyettese volt –, el is ismerte, hogy
stratégiai döntésről van szó.

„Hiszem, hogy ez olyan stratégia, amely-
lyel megvédhetjük a tehetségeinket, akár-
csak Jovan Markovic vagy Adrian Rus
esetében, és ahogy várhatóan Radu

Drăgușinnal is lesz” –
idézte az NSO Bivolaru
nyilatkozatát. Az általa
említett játékosok közül
a székesfehérvári Rust
2019-ben egyértelműen
azért hívták be a román
válogatottba, nehogy
Magyarországot képvi-
selje majd, míg a CSU
Craiova 20 éves, belg-
rádi születésű csatára,
Jovan Markovic a szerb
behívó megakadályo-
zása miatt lett szeptem-
berben román válogatott,
bár klubjában többnyire
csak csereként játszik.    

A 2017–2018-as
idényt a barcelonai La
Masia akadémián töltő
Sali három éve került a
konstancai Hagi Akadé-
miára, és a jelenlegi
évadban csereként hét
mérkőzésen is játszott
ennek felnőttcsapatában,
a Farulban. Amikor
szeptember 13-án beta-
lált az Academica Clin-
ceni ellen 5-0-ra
megnyert találkozón, 15
évesen és 201 naposan a
román élvonal történeté-
nek legfiatalabb gólszer-
zője lett. 

A támadó középpá-
lyásként és szélsőként is
bevethető Sali három al-
kalommal a román U16-
os és hatszor a román
U17-es válogatottban is
pályára lépett.

A román válogatott legújabb 
üdvöskéje a 15 éves Enes Sali

A csapatkapitány Szalai
Ádám térdműtétje után újra
meghívót kapott, Kiss Tamás
pedig újoncként tagja a ma-
gyar labdarúgó-válogatott ke-
retének, amely a világbajnoki
selejtezősorozat utolsó két
mérkőzésére, San Marino és
Lengyelország ellen készül.
Sérülés miatt kimarad ugyan-
akkor Gulácsi Péter (Szappa-
nos Péter jön helyette) és
Bolla Bendegúz (Spandler
Csaba).

Marco Rossi szövetségi ka-
pitány elmondta: mivel az
együttes gyakorlatilag nem
juthat ki a jövő évi világbaj-
nokságra, most lehetőséget
adhat fiatal játékosoknak is,
ilyen Kiss Tamás, illetve az
angolok elleni döntetlen alkal-
mával már a cserepadon ülő
Balogh Botond. Előbbivel
kapcsolatban kiemelte, robbanékonysága és
sebessége alkalmassá teszi arra, hogy nem-
zetközi szintű mérkőzéseken bizonyítson.

Marco Rossi megjegyezte, az angolok ott-
honában elért 1-1-es döntetlent követően
„megnyugodott a lelke”, hiszen a játékosok
bebizonyították, hogy ha az első perctől az
utolsóig betartják a taktikai utasításokat, csa-
patként dolgoznak, akkor bárkinek a dolgát
képesek megnehezíteni.

A soron következő két összecsapással
kapcsolatban kijelentette, San Marino ellen
egyértelműen a három pont megszerzése a
cél, egyúttal azt szeretné látni, ha a játékosok
„kunsztokat” mutatnának be, és a szép fut-
ballra törekednének. Hozzátette, alapvetően
a lengyelek ellen is ez lenne az elképzelés,
de Varsóban várhatóan telt ház és egy jóval
magasabban jegyzett válogatottal szemben
ez sokkal nehezebb lesz, így pontszerzéssel
már elégedett lenne, mert alapvetően az
eredmények határoznak meg egy csapatot.

A szövetségi kapitány hangsúlyozta, San
Marino ellen, nem lebecsülve az ellenfelet,
elsősorban a korábban kevesebb szerephez
jutott futballistáknak ad majd lehetőséget,
hiszen egyfajta útmutatást szeretne kapni
ezektől a játékosoktól a jövőre nézve. Kie-
melte, nem sok játékos lesz, aki végigjátssza
majd mindkét találkozót – Szalai Ádámot
említette meg, akivel sokat tervez.

A tréner külön kitért a keretből kimaradt
Nikolics Nemanjára, akivel kapcsolatban ki-

emelte, ugyan igazi csapatember, aki példa-
kép a fiatal játékosok számára, jelenleg
azonban nem játszik rendszeresen klubjá-
ban, így nincs csúcsformában.

A magyar válogatott pénteken San Mari-
nót fogadja, három nappal később Lengyel-
országban zárja a kvalifikációs sorozatot.

Kétszer is vezetett két találattal a
Budapest Honvéd, mégis 5-3-ra ki-
kapott a második félidőben négy
gólt szerző Debrecen vendégeként
a labdarúgó OTP Bank Liga 12. for-
dulójában.

Másodszor irányította a hazai
csapatot megbízottként Jeremiás
Gergő, aki Huszti Szabolcs és Toldi
Gábor múlt heti távozása után ke-
rült a vezetőedzői pozícióba, míg a
vendégeknél Szamosi Tamás pálya-
edző meccselt, mivel Horváth Fe-
renc öt sárga lapja miatt nem
ülhetett a kispadra.

Nem esett egymásnak a két csa-
pat, bő tíz perc után azonban a Hon-
védnak akadt egymás után két
helyzete is. A félidő közepén egyér-
telmű fölénybe került a vendég
együttes, amely büntetőből vezetést
szerzett: Mezgrani tört a 16-oson
belülre, Deslandes rálépett a lábára,
a játékvezető továbbot intett, de a
VAR jelzésére később visszanézte

az esetet, majd megítélte a 11-est,
Lukic pedig belőtte (0-1). A Hon-
véd három perc múlva akcióból is
eredményes volt Bőle révén (0-2),
ezzel pedig nehéz helyzetbe került
a Debrecen, amely addig sem na-
gyon tudott támadásokat vezetni,
ötlettelenül játszott és gyakorlatilag
nem volt kapura lövése. Büntetőből
azonban csakhamar visszajött a
mérkőzésbe (Dzsudzsák volt ered-
ményes, 1-2), de nem sokáig örül-
hetett a szépítésnek, mert a
ráadásban a Honvéd egy gyors
kontrából visszaállította a kétgólos
különbséget (1-3).

A hazaiaknál három csere történt
a támadójáték erősítése érdekében:
a második félidőt már az Ugrai,

Tischler, Németh csatártrió kezdte.
Nagyon gyorsan összejött az egyen-
lítés, előbb Ugrai tekert pazar gólt
(2-3), majd Dzsudzsák vette be tá-
volról Szappanos kapuját (3-3).
Nem sokkal később már a hazaiak-
nál volt az előny Deslandes fejesé-
vel (4-3), majd Németh fejezett be
egy pontos akciót (5-3).

Az első félidőben elképzelés nél-
kül, bátortalanul játszó Debrecen a
másodikra nagyon feljavult, egy pá-
ratlanul hatékony negyedórában

négy gólt szerezve gyűjtötte be a
három pontot.

A hazai csapat öt nyeretlenül
megvívott bajnoki mérkőzés után
tudott győzni, a fővárosiak pedig
sorozatban negyedszer kaptak ki.
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Marco Rossi: 
„Megnyugodott a lelkem”

Kétszer állt fel, majd fordított a Debrecen a Honvéd ellen

Jegyzőkönyv
NB I., 12. forduló: Debreceni
VSC – Budapest Honvéd 5-3 (1-
3)
Debrecen, Nagyerdei Stadion,
3170 néző, vezette: Karakó.
Gólszerzők: Dzsudzsák (36. –
11-esből, 58.), Ugrai (56.), Des-
landes (67.), Németh K. (70.), il-
letve Lukic (25. – 11-esből), Bőle
(28., 45+1.).
Sárga lap: Deslandes (24.), Fe-
renczi (37.), Németh K. (75.), il-
letve Klemenz (35.), Eppel (90.).
Debreceni VSC: Gróf – Bévárdi
(90+2. Baranyai), M. Nikolic,
Deslandes, Korhut (46. Ugrai),
Ferenczi – Baráth P. (46. Németh
K.), Varga J., Dzsudzsák – Bódi
(82. Babunski), Sós (46. Tisch-
ler).
Budapest Honvéd: Szappanos –
Mezgrani, Batik, Klemenz (75.
Pantelic), Tamás K. – Zsótér (88.
Eppel), Baráth B., Nono – Bőle
(69. Machach), Lukic, Balogh N.

A román keret összetétele
* kapusok: Florin Niţă (Sparta Prága), Andrei Vlad (FCSB),
Marian Aioani (Farul Konstanca), Horaţiu Moldovan (Rapid
1923 Bukarest)
* hátvédek: Cristian Manea (Kolozsvári CFR 1907), Andrei
Raţiu (Huesca), Vlad Chiricheş (Sassuolo), Ionuţ Nedelcearu
(Crotone), Adrian Rus (MOL Fehérvár FC), Andrei Burcă
(CFR 1907), Virgil Ghiţă (Farul), Alin Toşca (Gaziantep FK),
Nicuşor Bancu (CSU Craiova)
* középpályások: Dragoş Nedelcu (Fortuna Düsseldorf), Răz-
van Marin (Cagliari), Alexandru Cicâldău (Galatasaray), Ni-
colae Stanciu (Slavia Prága), Olimpiu Moruţan (Galatasaray),
Ianis Hagi (Glasgow Rangers), Florin Tănase (FCSB), Dennis
Man (Parma), Alexandru Maxim (Gaziantep FK), Enes Sali
(Farul)
* támadók: George Puşcaş (Reading), Andrei Ivan (CSU Cra-
iova), Denis Alibec (CFR 1907)

A magyar válogatott kerete
* kapusok: Bogdán Ádám (Ferencvárosi
TC), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC),
Szappanos Péter (Budapest Honvéd)
* védők: Balogh Botond (Parma), Botka
Endre (Ferencvárosi TC), Fiola Attila
(MOL Fehérvár FC), Kecskés Ákos
(Nyizsnyij Novgorod), Lang Ádám
(Omonia Nicosia), Nagy Zsolt (Puskás
Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leip-
zig), Spandler Csaba (Puskás Akadémia
FC), Szalai Attila (Fenerbahce)
* középpályások: Gazdag Dániel (Phila-
delphia Union), Kleinheisler László (NK
Osijek), Nagy Ádám (Pisa), Nego Loic
(MOL Fehérvár FC), Schäfer András
(DAC), Szoboszlai Dominik (RB Leip-
zig), Vécsei Bálint (Ferencvárosi TC)
* támadók: Hahn János (DAC), Kiss
Tamás (Cambuur), Sallói Dániel (Sport-
ing Kansas City), Schön Szabolcs (FC
Dallas), Szalai Ádám (FSV Mainz 05),
Varga Kevin (Kasimpasa)

Eredményjelző
NB I., 12. forduló: Mezőkövesd
Zsóry FC – Paksi FC 2-1, Debre-
ceni VSC – Budapest Honvéd 5-
3, Puskás Akadémia FC – Újpest
FC 2-1, MTK Budapest – Gyir-
mót FC Győr 0-3.

A tabella
1. Puskás AFC           11       8          1              2               18-11      25
2. Kisvárda                 11       7          2              2               20-10      23
3. Ferencváros            10       7          1              2               20-9        22
4. Mezőkövesd           12       5          3              4               17-20      18
5. Fehérvár FC           11       4          5              2               13-11      17
6. Paks                        12       4          2              6               28-26      14
7. ZTE                        11       4          2              5               17-25      14
8. Honvéd                   12       4          1              7               21-25      13
9. Debrecen                12       3          4              5               25-23      13
10. Gyirmót                12       3          3              6               14-20      12
11. MTK                    12       3          3              6               10-16      12
12. Újpest                   12       1          5              6               14-21      8 A debreceni Bévárdi Zsombor (j) és Dzsudzsák Balázs (k), valamint a kispesti Balogh Norbert 

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Fotó: ziuaconstanta.ro

Fotó: MLSZ
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Negyedik mérkőzését is elvesz-
tette a Ferencváros a labdarúgó-Eu-
rópa-liga csoportkörében: a magyar
bajnokcsapat csütörtökön hazai pá-
lyán a skót Celtic Glasgow együt-
tesétől kapott ki 3-2-re, és ezzel
eldőlt, hogy a negyedik helyen
végez, azaz véget ér számára az eu-
rópai kupaszereplés a mostani
idényben.

Rögtön az első percben ígéretes
támadást vezetett a Ferencváros, de
Tokmac nagy helyzetben rosszul
találta el a labdát. A vendégek a
harmadik percben egy hatalmas
hazai védelmi hibát követően meg-
szerezték a vezetést: egy eladott
labda után Abada megindult a jobb
oldalon, középre passza a hátrafutó
Civic sarka mögött elment, így Fu-
ruhasi tíz méterre a kaputól, senki-
től sem zavartatva kezelhette le a
játékszert. A japán támadó egy lö-
vőcsel után a kapu jobb oldalába
lőtt (0-1). Nem kellett sokat várni
az egyenlítésre, igaz, Zubkov gól-
jához – amelyet később Juranovic
öngóljaként könyvelt el az UEFA –
nagy adag szerencsére is szükség
volt: a Ferencváros játékosa a 16-
os jobb oldalán tört be, majd a
gyengébbik lábával, jobbal lőtt, a
labda felpattant Juranovicon, és
védhetetlenül a kapu jobb alsó sar-
kába hullott (1-1). Hasonló körül-
mények között került újra előnybe
a skót gárda a 23. percben: Jota egy
csellel behúzott a bal összekötő
helyéről, lövése Vécsei vállán
irányt változtatott, a labda pedig a
jobb kapufáról a hálóba vágódott
(1-2). A rendkívül pörgős játékot és
kemény párharcokat eredményező
első fél óra után kicsit visszavettek
a csapatok, a szünetig már nem vál-
tozott az eredmény.

A fordulást követő első percek-
ben mindkét csapat egyszer-egy-
szer eltalálta a felső lécet, a
hazaiaktól Tokmac különösen szép
akció végén volt peches. Az 58.
percben Blazic egy csodálatos
mentéssel még életben tartotta a
zöld-fehéreket, a szlovén védő Fu-
ruhasi emelését követően segítette

ki a tehetetlen Bogdánt. Másfél
perccel később azonban már nem
menekült meg a Ferencváros: Fu-
ruhasi tökéletes ütemben ugratta ki
Abadát, aki 12 méterről kilőtte a
jobb alsót (1-3). A zöld-fehér ke-
ménymagnál ekkor betelt a pohár,
és először a mutatott játékot minő-
sítették nyomdafestéket nem tűrő
stílusban, majd Peter Stögernek, a
gárda osztrák vezetőedzőjének kö-
szönték meg anyanyelvén eddigi
munkáját.

A skótok érthetően magabizto-
san futballoztak a továbbiakban,

ezt támasztotta alá az is, hogy Ange
Postecoglou az egyébként remeklő
támadótrióját egyszerre cserélte le
a 70. percben. A Celtic már látvá-
nyosan a találkozó végét várta,
amikor Uzuni egy gyönyörű góllal
még visszahozta a hazai reménye-
ket: a 86. percben a 16-os bal olda-
lán vette át a labdát, majd gyönyörű
mozdulattal a bal alsó sarokba te-
kert (2-3). Az egyenlítés azonban
már nem jött össze a Ferencváros-
nak, amely a következő forduló-
ban, november 25-én a spanyol
Real Betis vendége lesz.

Újabb vereséget szenvedett a Ko-
lozsvári CFR 1907 a Konferencialiga
csoportkörében. A román bajnok
csütörtökön az AZ Alkmaar otthoná-
ban maradt alul 2-0-ra, így 1 ponttal
maradt, és továbbra is a D jelű kvar-
tett utolsó helyén szerénykedik.

A házigazdák gyorsan vezetéshez
jutottak az izlandi Gudmundsson
révén, aki meglépett Camora őrizeté-
ből, és Karlsson beadásából a hálóba
továbbított (5. perc, 1-0). Az AZ a 24.
percben közel járt ahhoz, hogy nö-
velje előnyét, amikor Bălgrădean
előbb Pavlidisz lövését hárította, majd
Gudmundsson célt tévesztett. A foly-
tatásban a kolozsvári alakulat játszott
jobban, többször is közel került a hol-
land kapuhoz, de Bordeianu (30.) és
Culio (34.) is pontatlannak bizonyult.
A legnagyobb helyzetet a 39. percben
hagyta ki Camora,  egy ellentámadás
során elügyetlenkedett egy jó  kiug-
ratást. A második félidő az AZ me-
zőnyfölényét hozta, előbb a japán
Szugavara próbálkozott éles szögből

bevenni Bălgrădean kapuját (47.),
majd a svéd Karlsson (53.) célozta
meg a hosszú sarkot, de a labda elke-
rülte a kaput. Később Pavlidisz nem
érte el Wijndal keresztlabdáját a kapu
előtt (58.). Dan Petrescu játékosainak
az első lehetősége ismételten Ca-
mora nevéhez fűződik, aki 25 méter-
ről eresztett el egy lövést (59.), de
pontatlanul célzott. Az Alkmaar is ki-
hagyott egy jó lehetőséget az előnye
megduplázására: Karlsson beadásá-
ból Gudmundsson kapu fölé fejelt
(78.). A CFR 1907 a 85. percben
közel került az egyenlítéshez, amikor
Deac 20 méterről a bal oldallécet ta-
lálta el. Egy perccel később pedig a
házigazdák bebiztosították a győzel-
met: a görög Pavlidisz nagyszerűen
értékesítette Karlsson beadását (86.
perc, 2-0). Az utolsó lehetőség is a
házigazdáké volt, de Martins Indi
(90+1.) kapu fölé fejelt.

A kolozsvári csapat legközelebb
november 25-én játszik, a Randers
ellen idegenben lép pályára.

A CFR 1907 az Alkmaar 
otthonában is kikapott

Két héttel kitolt őszi idény

Jegyzőkönyv
Konferencialiga, csoportkör, 4. forduló: AZ Alkmaar (holland) – Kolozs-

vári CFR 1907 2-0 (1-0)
Alkmaar, AZ Stadium, vezette: Alain Durieux (luxemburgi).
Gólszerzők: Albert Gudmundsson (5.), Vangelisz Pavlidisz (86.).
Sárga lap: Hacidiakosz (52.), Szugavara (69,), illetve Alibec (24.), Culio

(73.).
AZ Alkmaar: Vindahl-Jensen – Szugavara, Hacidiakosz (89. Beukema),

Indi Martins, Wijndal – Midtsjoe (46. Reijnders), de Wit (77. Evjen), Clasie
–Gudmundsson, Pavlidisz (89. Duin), Karlsson.

CFR 1907: Bălgrădean – Susic (83. Manea), Bouhenna, Graovac, Burcă,
Camora –Bordeianu (65. Adjei-Boateng) – Deac, Culio (78. Costache), Păun
(65. Petrila) –Alibec (46. Debeljuh).

Eredményjelző
Európai-konferencialiga, csoportkör, 4. forduló:
* A csoport: Makkabi Tel-Aviv (izraeli) – HJK Helsinki (finn) 3-0, LASK

Linz (osztrák) – FC Alaskert (örmény) 2-0. Az állás: 1. Makkabi Tel-Aviv
10 pont (13-2), 2. LASK Linz 10 (8-1), 3. HJK Helsinki 3, 4. Alaskert 0.6-4)

* B csoport: KAA Gent (belga) – Partizan Belgrád (szerb) 1-1, Flora Tal-
linn (észt) – Anortoszisz Famaguszta (ciprusi) 2-2. A állás: 1. KAA Gent 10
pont, 2. Partizan 7, 3. Flora 2 (4-7), 4. Anortoszisz 2 (4-8).

* C csoport: Zorja Luhanszk (ukrán) – CSZKA Szófia (bolgár) 2-0, AS
Roma (olasz) – Bodö/Glimt (norvég) 2-2. Az állás: 1. Bodö/Glimt 8 pont, 
2. AS Roma 7, 3. Zorja Luhanszk 6, 4. CSZKA Szófia 1.

* D csoport: Randers FC (dán) – FK Jablonec (cseh) 2-2, Az Alkmaar (hol-
land) – Kolozsvári CFR 1907 (román) 2-0.

* E csoport: Union Berlin (német) – Feyenoord (holland) 1-2, Slavia Prága
– Makkabi Haifa 1-0. Az állás: 1. Feyenoord 10 pont, 2. Slavia 6, 3. Makkabi
Haifa 4, 4. Union Berlin 3.

* F csoport: Lincoln Red Imps (gibraltári) – Slovan Pozsony (szlovák) 
1-4, PAOK Szaloniki (görög) – FC Koppenhága (dán) 1-2. Az állás: 1. Kop-
penhága 9 pont, 2. Slovan 7 (8-5), 3. PAOK 7 (6-4), 4. Lincoln 0.

* G csoport: Tottenham (angol) – Vitesse (holland) 3-2, Stade Rennes
(francia) – NS Mura (szlovén) 1-0. Az állás: 1. Rennes 10 pont, 2. Tottenham
7, 3. Vitesse 6, 4. Mura 0.

* H csoport: Omonia Nikosia (ciprusi) – Basel (svájci) 1-1, Kairat Almaty
(kazah) –  Karabakh (örmény) 1-2. Az állás: 1. Karabakh 10 pont, 2. Basel
8, 3. Omonia 2, 4. Kairat 1.

A D csoport állása
1. AZ Alkmaar 4 3 1 0 6-2 10 
2. FK Jablonec 4 1 2 1 5-5 5
3. Randers FC 4 0 4 0 7-7 4
4. CFR 1907 4 0 1 3 1-5 1

A labdarúgó 4. ligában a 11. for-
duló mérkőzéseit játszották a hét
végén. Az 1. csoportban egy mér-
kőzést elnapoltak november 27-ére,
mint ahogy a 8. fordulóból elha-
lasztott Erdőszentgyörgy – Szováta
mérkőzést is erre az időpontra üte-
mezték. Mindez pedig nem jelent-
het mást, mint hogy az őszi idényt
nem zárják le a hétvégi 12. forduló-
val, ahogy az eredeti tervben szere-
pelt, hanem még egy játéknapot az
idén műsorra tűznek, különben nem
lenne értelme az elhalasztott mecs-
cseket két héttel később játszani.
Igaz, ezt a megyei labdarúgó-egye-
sület még nem erősítette meg.

A 11. fordulóban nem voltak
meglepetések. Az 1. csoportban az
első két hely már gyakorlatilag biz-
tos, a 3. felsőházi helyért továbbra
is ketten pályáznak: a Kinder és
Ákosfalva, mindketten nyertek a
hét végén. A 2. csoportban csupán
az Atletic nyárádtői győzelme tűnik
a megszokottól eltérőnek, de a fi-
ókcsapatok esetében, mint amilyen
Nyárádtő is, mindig kérdéses, hogy
éppen milyen szintű kerettel állnak
ki, küldenek-e az első csapatból va-
lamilyen okból játékosokat. Radnót
és Marosludas megerősítették ve-
zető helyüket, és minden bizonnyal
ott lesznek a felsőházi rájátszásban.

Eredményjelző
Európa-liga, csoportkör, 4. forduló:
* A csoport: Olympique Lyon (francia) – Sparta Prága (cseh) 3-0, Bröndby (dán) – Glasgow Ran-

gers (skót) 1-1. Az állás: 1. Lyon 12 pont, 2. Sparta 4 (4-7), 3. Rangers 4 (3-4), 4. Bröndby 2.
* B csoport: Real Sociedad (spanyol) – Sturm Graz (osztrák) 1-1, AS Monaco (francia) – PSV Eind-

hoven (holland) 0-0. Az állás: 1. Monaco 8 pont, 2. Real Sociedad 6, 3. PSV Eindhoven 5, 4. Sturm
Graz 1.

* C csoport: Legia Varsó (lengyel) – Napoli (olasz) 1-4, Leicester City (angol) – Szpartak Moszkva
(orosz) 1-1. Az állás: 1. Napoli 7 pont, 2. Legia 6, 3. Leicester 5, 4. Szpartak 4.

* D csoport: Olimpiakosz (görög) – Eintracht Frankfurt (német) 1-2, Antwerp (belga) – Fenerbahce
(török) 0-3. Az állás: 1. Eintracht 10 pont, 2. Olimpiakosz 6, 3. Fenerbahce 5, 4. Antwerp 1.

* E csoport: Galatasaray (török) – Lokomotiv Moszkva (orosz) 1-1, Olympique Marseille (francia)
– Lazio (olasz) 2-2. Az állás: 1. Galatasaray 8 pont, 2. Lazio 5, 3. Marseille 4, 4. Lokomotiv 2.

* F csoport: Braga (portugál) – Ludogorec (bolgár) 4-2, Crvena zvezda (szerb) – Midtjylland (dán)
0-1. Az állás: 1. Braga 9 pont, 2. Crvena zvezda 7, 3. Midtjylland 5, 4. Ludogorec 1.

* G csoport: Bayer Leverkusen (német) – Real Betis (spanyol) 4-0, FERENCVÁROS – Celtic (skót)
2-3.

* H csoport: Genk (belga) – West Ham United (angol) 2-2, Dinamo Zágráb (horvát) – Rapid Bécs
(osztrák) 3-1. Az állás: 1. West Ham 10 pont, 2. Dinamo Zágráb 6, 3. Genk 4, 4. Rapid Bécs 3.

Jegyzőkönyv
Európa-liga, G csoport, 4. forduló: Ferencváros – Celtic Glas-

gow (skót) 2-3 (1-2)
Budapest, Groupama Aréna, 16.501 néző, vezette: Fabio Veris-

simo (portugál).
Gólszerzők: Juranovic (11., öngól), Uzuni (86.), illetve Furuhasi

(3.), Jota (23.), Abada (60.).
Sárga lap: S. Mmaee (90+1.), illetve Welsh (10.).
Ferencváros: Bogdán – Somália, Blazic, S. Mmaee, Civic (73.

Cabrja) – Laidouni, Vécsei (73. Loncar) – Tokmac (67. R.
Mmaee), Zachariassen (67. Mak), Zubkov (81. Szánthó) – Uzuni.

Celtic Glasgow: Hart – Ralston, Carter-Vickers, Welsh (89. Sca-
les), Juranovic –  D. Turnbull, Bitton (78. McCarthy), C. McGre-
gor – Abada (70. Forrest), Furuhasi (70. Jakumakisz), Jota (70.
Johnston).

Mestermérleg
* Peter Stöger (Ferencváros): „Nem gondolok a távozásra, a

hátralevő két csoportmérkőzésen pedig továbbra is az a cél, hogy
pontokat szerezzen az együttes. Védekezésben sok hibát követ-
tünk el, a csapat erejének nagy részét pedig az emésztette fel, hogy
az egyenlítésért küzdjön. Egyébként mindegyik eddigi meccsün-
kön szoros eredményt értünk el, sajnos a könnyelmű hibák elő-
jöttek mindegyiken. Ha nem koncentrálunk eléggé, akkor az 
NB I.-es meccseket is nehéz megnyerni, ezen a szinten pedig gya-
korlatilag lehetetlen. Ráadásul összességében a csoportunk sokkal
inkább hasonlít egy Bajnokok Ligája-erősségű négyeshez, ahol mi
vagyunk a legkisebb csapat.”

* Ange Postecoglou (Celtic): „Nagy szükségünk volt a győze-
lemre a továbbjutás miatt. Rendkívül elégedett vagyok csapatom
teljesítményével, különösképpen a támadókkal.”

A csoport állása
1. Leverkusen 4 3 1 0 11-2 10
2. Betis 4 2 1 1 8-9 7
3. Celtic 4 2 0 2 8-10 6
4. FTC 4 0 0 4 4-10 0

Újabb vereségével már nem léphet tovább 
a Ferencváros

Eredményjelző
A labdarúgó 4. elitliga 11. fordulójának eredményei:
* 1. csoport: Marosszentgyörgyi Kinder – CS Szováta 4-1, Ákos-

falvi Napsugár – Mezőrücsi Câmpia 2-1, Marosvásárhelyi ASA –
Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő 4-0. 

* 2. csoport: Mezőszengyeli Inter – Marosludasi Mureșul 1-3,
Nyárádtői Unirea 2018 II – Marosvásárhelyi Atletic 0-3, Búzásbe-
senyői Înfrățirea – Marosvásárhelyi Academica Transilvania 2-3,
CS Radnót – Dicsőszentmártoni Viitorul 0-6. Ryan Mmaee (b), a Ferencváros és Anthony Ralston (j), a skót Celtic játékosa Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt



A Romániában két éve kormányon lévő Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) hétfőre hívta össze
országos tanácsát, hogy eldöntse: kivel alakít
kormánytöbbséget, a bukaresti média azon-
ban pénteken már biztosra vette, hogy a libe-
rálisok a Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a
Romániai Demokrata Szövetséggel (RMDSZ)
közösen alkotnak nagykoalíciót.

A PNL másik opciója a tavaly decemberi választá-
sok után létrehozott jobbközép koalíció helyreállítása
lenne, az RMDSZ-szel és azzal a Mentsétek Meg Ro-
mániát Szövetséggel (USR), amely szeptemberben ki-
lépett a közös kormányból, és a parlamentben az
ellenzékkel összefogva megbuktatta a Florin Cîţu
PNL-elnök vezette kabinetet. Médiaértesülések szerint
azonban a PNL vezetői inkább a szociáldemokratákkal
békülnének ki, már csak azért is, mert az USR-től ka-
pott „sebek” még túl frissek, a PSD-vel pedig akkor is
kényelmes többséget tudnak alkotni, ha a párt éléről
leváltott, a frakcióból kilépett Ludovic Orbant további
liberális törvényhozók követnék. A PNL 134 képvise-
lője és szenátora közül eddig 17 lépett ki a frakcióból.

Az RMDSZ bevonásának szándékát mindkét nagy
párt vezetője megerősítette pénteken egy gazdasági fó-
rumon.

Florin Cîţu ügyvivő miniszterelnök, a PNL elnöke
szerint a hétfői döntéstől függetlenül az RMDSZ kor-
mányon marad. „Az RMDSZ-t partnerünknek tekint-
jük, és bárhogyan döntünk, kormányon maradnak” –
idézte Cîţut az Agerpres hírügynökség.

Marcel Ciolacu, a PSD elnöke is úgy vélekedett:
mind az RMDSZ-t, mind a – nem magyar – kisebbségi
frakciót be kell vonni abba a „politikai építkezésbe”,
amely a PSD és a PNL között kezdődött.

A PSD elnöke ugyanakkor cáfolta azt a sajtóértesü-
lést, miszerint eleve hétéves – a következő parlamenti
ciklust is magába foglaló – időszakra terveznének a
PNL-lel. Szerinte az együttműködés távlatai helyett
most a kormányra rövid távon váró teendőkre kell
összpontosítani, hogy az ország „át tudja vészelni” a
telet.

Arra a kérdésre, hogy a kormányfői posztra a koalí-
ció legnagyobb pártjaként igényt tartó PSD el tudna-e
fogadni egy liberális miniszterelnököt, Ciolacu azt vá-
laszolta: szerinte már Florin Cîţuban is tudatosult,
hogy többé nem lehet kormányfő. Hozzátette: a közös
kormányprogramot, a koalíció működési elveit kell
tisztázni a liberálisokkal, nem jó „látatlanban” osztoz-
kodni a kormányzati posztokon.

A PNL-nek és a PSD-nek együttesen csaknem 60
százalékos többsége van a parlamentben, az RMDSZ
6,2 és a kisebbségi frakció 3,9 százalékával pedig már
– alkotmányos reformot is lehetővé tevő – kétharma-
dos többséget alkothatnak.

Kelemen Hunor ügyvivő miniszterelnök-helyettes,
az RMDSZ elnöke úgy értékelte: a pártok közti bizal-
matlanság áthidalása érdekében olyan közös, hosszú
távú tervet, elképzelést kell találni, amely segíthet túl-
lépni a közelmúlt sérelmein. „Ha létrejön egy ilyen
széles többség, a célok között kell szerepelnie az al-
kotmányos reformnak, hosszú távú perspektíváról
lehet beszélni” – magyarázta. Kelemen Hunor szerint
a kormányalakítási tárgyalások két-három hétig is el-
húzódhatnak.

Klaus Iohannis államfő csütörtök este bejelentette,
hogy csak akkor hívja formális egyeztetésre a parla-
menti pártokat, amikor kialakul az új kormány jóváha-
gyásához szükséges parlamenti többség. (MTI)
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KÖZLEMÉNY

a „kerelőszentpáli nem veszélyes hulladékle-
rakó és a mechanikai-biológiai kezelőberende-
zés” integrált környezetvédelmi engedélyének
a módosításáról szóló nyilvános konzultáció
megszervezéséről

A Maros Megyei Tanács értesíti a közvéleményt a
„kerelőszentpáli nem veszélyes hulladéklerakó
és a mechanikai-biológiai hulladékkezelő beren-
dezés” integrált környezetvédelmi engedélyének
a módosítására irányuló nyilvános konzultáció
megszervezéséről.

A tevékenységet az ipari kibocsátásokra vonat-
kozó 278/2013. sz. törvény 1. sz. mellékletének
5.4 pontja szabályozza: „A hulladéktárolók,
amint megvannak határozva az utólag módosított
és kiegészített, a hulladékok tárolására vonat-
kozó 349/2005. sz. kormányhatározat 1. sz. mel-
léklete b) pontja szerint, amelyek naponta több
mint 10 tonna hulladékot fogadnak, vagy a teljes
kapacitásuk meghaladja a 25.000 tonnát, kivéve
az inert hulladékok tárolóját” , valamint az 5.3
pontja a) A napi 50 tonnát meghaladó kapacitású,
nem veszélyes hulladékok kiiktatása (…), a kö-
vetkező tevékenységek valamelyikének az elvég-
zésével: (i) biológiai kezelés”.

Tekintettel az utóbbi időszakban regisztrált
SARS-CoV-2-vírusfertőzési rátának a növekedé-
sére, a közvita/nyilvános konzultáció elektroni-
kus formában fog lezajlani.

Az integrált környezetvédelmi engedély felül-
vizsgálatát kérő tevékenységek környezetre gya-
korolt hatására, valamint más, erre vonatkozó
információk elérhetők a Maros Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség internetes oldalán:
http://apmms.anpm.ro.

A megjegyzések/ellenvetések elküldhetők postán
(Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség, Ma-
rosvásárhely, Hídvég utca 10. sz., Maros megye),
e-mailen az office@apmms.anpm.ro elektronikus
címre, vagy faxon a 0265-314-985 számra 2021.
november 19-ig.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma

Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser

Kormányalakítás – nagykoalíció 
körvonalazódik az RMDSZ részvételével

A tulajdonosi társulások
figyelmébe!

2022. január elsejétől a társasházakban (kondomíniumokban)
adminisztrátori (ügyintéző) tevékenységet folytató természetes sze-
mélyek a tulajdonosi társulások megalapítására, megszervezésére
és működésére, valamint a társasházak igazgatására vonatkozó
196/2018. sz. törvény előírásainak megfelelően tevékenységükre
irányuló attesztáttal kell rendelkezzenek. 

Ennek értelmében a helyi közigazgatási hatóság a 2021.10.28-i
326-os sz. helyi tanácsi határozattal elfogadta a természetes szemé-
lyek attesztálása metodológiáját a tulajdonosi társulások keretében
társasház-adminisztrátori tevékenység folytatása érdekében. 

Az érdekelt személyek, a 2021.10.28-i 326. sz. HTH 5. cikkelye
előírásainak megfelelően, a társasházak adminisztrátora minőség
megszerzéséhez szükséges attesztát kibocsátása érdekében az
alábbi iratokat kell benyújtsák Marosvásárhely Megyei Jogú
Város iktatójába (13-as iroda), illetve postai úton: 

• típuskérelem;
• önéletrajz;
• személyazonosító iratok másolata (személyazonossági igazol-

vány/ személyazonossági kártya; anyakönyvi kivonat és házassági
bizonyítvány);

• tanulmányokat igazoló iratok másolata;
• a társasházi ügyintéző foglalkozására vonatkozó szakképesítési

bizonyítvány másolata; 
• büntetlenségi bizonyítvány;
• adónyilvántartási igazolás. 

Belean Dorin jogász, ügyvezető igazgató

Simon Márton költő november 2-án találkozott
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjaival a
Podium Egyesület által szervezett Írók 
az iskolában projekt keretében. Mindhárom
rendhagyó irodalomórán több osztály diákjai
vettek részt, az első órán kb. 30 diák, a má-
sodikon 40, míg az utolsó órán kb. 55 diák ta-
lálkozott a költővel. A járványhelyzet
alakulására való tekintettel az órák az online
térben zajlottak. 

Az Írók az iskolában – 2021 szervezői, a líceum ma-
gyar szakos tanárai és a diákok közös megegyezés
alapján döntöttek úgy, hogy a váratlanul beiktatott va-
káció ellenére is megtartják a rendhagyó irodalomórá-
kat. Az ötletet a diákok nagy lelkesedéssel fogadták, a
három órán több mint 120 diák vett részt összesen. 

Az órák során a költő ugyanazt a struktúrát követte:
előbb mesélt kicsit önmagáról, utána bemutatta rövi-
den mind a négy kötetét, pár verset felolvasva mind-
egyikből, majd teret adott a diákok kérdéseinek.
Körülbelül fele-fele volt a bemutatkozás és a kérdés-
felelet, a diákok aktívan figyeltek, és részletekre voltak
kíváncsiak, főképp a japán kultúrával kapcsolatban, de
rákérdeztek műhelytitkokra, a slam poetry és írott köl-
tészet közötti határvonalra, sőt még hitkérdésekről is
esett szó a költő tanulmányi hátterének kapcsán.

„Voltak kérdések, tökre figyeltek, én azt éreztem,
hogy teljesen, amennyire ez tudott működni online –
pedig ez egy nagyon fura helyzet –, de nekem ez így
(…) tényleg jól működött” – nyilatkozta Simon Már-
ton az órák után.

A projektről
Összesen nyolc író találkozik hét marosvásárhelyi

líceum diákjaival néhány rendhagyó irodalomóra ke-
retében. Folytatódik tehát az az író-olvasó találkozó-
sorozat, amelyet a Podium Egyesület kezdeményezett,
és amelynek célja, hogy a kortárs írók, diákok és taná-
rok között egyedi találkozások valósuljanak meg. A
rendhagyó irodalomórákon kb. 600 diáknak lesz lehe-
tősége kortárs íróval találkozni. 

Ioana Pârvulescu, Simon Márton, Dan Coman, Láng
Zsolt, Alina Nelega, Robert Gabriel Elekes, György
Alida és Horia Marchean tart/tartott rendhagyó iroda-
lomórákat hét marosvásárhelyi líceumban: a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Szaklíceumban, az Unirea
Főgimnáziumban, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum-
ban, az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnáziumban, a II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum-
ban, a Gheorghe Şincai Szakképző Líceumban és a
Traian Săvulescu Mezőgazdasági Líceumban.

Az elmúlt három évben a Podium Egyesület által
szervezett író-olvasó találkozókon 23 író és több mint
1600 diák vett részt. A szervezésben több mint 20 tanár
segített.

Az Írók az iskolában projekt a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal társfinanszírozásával valósul meg.
A kulturális projektekre kiírt vissza nem térítendő
anyagi támogatás elnyerésére szervezett pályázat révén
a projekt a polgármesteri hivatal támogatásában része-
sül. 

A projekt 2021-es évadjának főtámogatója a Reea
Kft. 

Vakációs rendhagyó irodalomóra 
Simon Márton költővel



LAKÁS

A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)

MINDENFÉLE

MUNKÁLAToKAT vállalunk: házte-
tőt készítünk cserépből vagy lemez-
ből; hőszigetelést, kisebb javításokat.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény,
Csaba. Tel. 0758-639-258. (13747-I)

15% KEDVEZMÉNY nyugdíjasok-
nak: vakolatot, falat kijavítunk; tetőfe-
dés Bilka fémcseréppel,
cseréptető-javítás. Tel. 0747-816-
052. (13746)

BoNTÁST vállalunk, udvart, garázst
kitakarítunk, ócskavasat gyűjtünk.
Tel. 0743-512-168. (13746)

TELEFoN: 0742-734-062, Hunor.
Vállalunk tető-, ács-, bádogosmun-
kát, festést, meszelést, bármilyen kis
javítást. (13749-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (13415)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, csatornaja-
vítást, bármilyen kisebb javítást és
mindenféle más munkát, kerítéskészí-
tést is. Tel. 0721-443-518. (13508-I)

ALKALMAZUNK lakatost és hegesz-
tőt. Tel. 0744-572-889. (22815-I)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,
ács-, bádogosmunkát, cserépforga-
tást, tetőkészítést. Tel. 0741-662-
191. (13434)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, bármilyen szigetelést, csatorna-
készítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéské-
szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-
782. (13611)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a drága jó
férjre, édesapára, nagyapára, a
szentháromsági születésű
KÁDÁR VILMoS marosvásárhe-
lyi lakosra halálának első évfor-
dulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá kegye-
lettel. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Gyászoló szerettei, özvegye,
gyermekei, unokái, veje. (p.-I)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok, mosolyogja-
tok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
(Reményik Sándor: Üzenet)
Kegyelettel emlékezünk és emlé-
keztetjük mindazokat, akik 
ismerték és szerették JÁNoSI
KATALINT (szül. Elekes),  hogy
november 7-én volt halálának 8.
évfordulója. Szép emlékét, szere-
tetét, jóságát, önfeláldozó termé-
szetét szívünkben őrizzük
mindhalálig.
Nyugalma legyen csendes, em-
léke áldott! Bánatos szerettei.
(sz.-I)

A lélek végtelen úton jár, s a ha-
lállal nem hal meg.
Fájdalommal emlékezem drága
feleségemre, PÉTERFI 
ZSUZSÁRA, aki egy évvel ez-
előtt, 73. születésnapján távozott
az örökkévalóságba. Emléke szí-
vemben él. Szerető férje, Sándor.
(13762) 

Fájdalommal emlékezünk no-

vember 8-ra, amikor egy éve

édesanyánk, PÉTERFI ZSUZSA

búcsú nélkül itt hagyott. Szívünk-

ben örökké él emléke. Találko-

zunk! Szerető lányai: Enikő,

Andrea és családjuk. (13763-I)

Szomorú szívvel, az elmaradt

búcsú fájdalmával, a mennyei ta-

lálkozás biztosságában emléke-

zem szeretett, jóságos

testvéremre, a  septéri  születésű 

PÉTERFI ZSUZSÁRA, aki szüle-

tése évfordulóján, 73 éves korá-

ban, 2020. november 8-án reggel

4 órakor visszaadta lelkét Te-

remtő urának. Székely József.

(13768-I)

ELHALÁLOZÁS

„Szívembe zártam beszédedet,

hogy ne vétkezzem ellened.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett gyermek, édesapa,

férj, testvér, unokaöcs, unoka-

testvér, keresztgyermek, 

ERDÉLYI HUNoR LEVENTE

életének 43. évében elhunyt. 

Drága szerettünk virrasztása

hétfőn, november 8-án 16.30 órá-

tól a Vili Funerar 1989. December

22. (November 7.)  utcai ravatalo-

zótermében lesz. 

Kedden, november 9-én 14 órától

kísérjük utolsó útjára a reformá-

tus temetőbe.

Emlékét őrzi a gyászoló család. 

(-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett édesanya, feleség, 

JELER

(szül. Achim) ANITA 

életének 70. évében elhunyt.

Temetése kedden, november 9-

én 13 órakor lesz a marosszent-

györgyi temetőben (a megyei

kórház mögött). 

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! 

Gyászoló szerettei. (-I)

„Mert én veled vagyok, hogy

megvédjelek s megszabadítsalak

téged…”

Mély fájdalommal, de Isten aka-

ratában megnyugodva tudatjuk

azokkal, akik szerették, ismerték,

tisztelték, hogy a szeretett férj,

édesapa, nagyapa, após, sógor,

nagybátya, rokon, szomszéd, is-

merős, 

FEJÉR ZSIGMoND

életének 86., házasságának 57.

évében, 2021. november 5-én lel-

két visszaadta Teremtőjének. Te-

metése 2021. november 8-án 13

órakor lesz a backamadarasi sír-

kertben. Áldott emlékét szívünk-

ben őrizzük. 

Gyászoló szerettei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket, őszinte rész-

vétünket kifejezve, vigaszta-

lódást kívánunk kollégánknak,

Berde Istvánnak ÉDESANYJA

elvesztése miatt. Az Elektro-

maros Technológiai Líceum

munkaközössége. (-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65949-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT

KÖZLEMÉNY

Az utólag módosított és kiegészített, egyes orszá-
gos, megyei és helyi érdekeltségű létesítmények
megvalósításához szükséges közérdekű kisajátí-
tásokra vonatkozó 255/2010. sz. törvény 11. cik-
kelye (5) bekezdésének rendelkezéseivel
megegyezően, Maros megye kisajátítói minőség-
ben az érdekeltek tudomására hozza:

A Maros Megyei Tanács elnökének 2021. novem-
ber 5-i 372. sz. rendelete alapján „A Marosvásár-
helyi Transilvania Repülőtér melletti E60-as úton
körforgalom kiépítése” elnevezésű beruházás ki-
vitelezésének az érdekében kisajátított, Nyá-
rádtő város területén található ingatlanok
tulajdonjogát vagy más dologi jogokat ellenőrző
és a kártérítéseket jóváhagyó bizottság megkezdi
tevékenységét 2021. november 10-én.

A bizottság Nyárádtő Város Helyi Tanácsának
székhelyén fog tevékenykedni, amelynek a kör-
zetében találhatók a kisajátított ingatlanok. A bi-
zottság addig lesz ott, amíg a kisajátításnak
alávetett ingatlanokra kiadják és kiközlik a kár-
térítéseket jóváhagyó határozatokat.

A törvényes keretek között kisajátított, magán-
tulajdonban levő ingatlanok listája, amely tartal-
mazza a megye, helység, kataszteri szám, a
kisajátított felületek négyzetméterszámát, vala-
mint a tulajdonos nevét a kataszteri dokumentá-
ció szerint, megtalálható Nyárádtő Város Helyi
Tanácsának székhelyén, illetve a Maros Megyei
Tanács saját internetes oldalán.

Az ELNÖK nevében Aurelian Paul Cosma
Szász Zoltán-Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser

A TIMKO alkalmaz a pékségbe SZEMÉLYZETET és üzleteibe ELADÓT. Tel. 0756-128-300, 0756-128-
310. (sz.-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FA-
IPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Ma-
rosvásárhelyről és támogatás a más helységbelieknek. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro
e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)

A GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÁGAZATA KÖNYVELŐT alkalmaz
Marosvásárhelyre. Részletek a www.caritas-ab.ro/career/konyvelo-7 honlapon találhatók. Érdeklődni a
0741-131-025-ös telefonszámon lehet. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Közlemény
A Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály Mihai Viteazu 2. szám

alatti székhelyén 2021. november 11-én 11 órára meghirdetett nyil-
vános árverési hirdetésével kapcsolatosan az érdekelteket ezúton
értesítik, hogy az II Hangan Bianca Cristina adós tulajdonában
lévő lánctaplas kotró-rakodó gép, Backhoe Loader 428E2 (kikiál-
tási ára 59.900 lej) és a D5K lánctalpas buldózer (kikiáltási ára
121.800 lej) árverése elmarad.

„Ha rám gondoltok, köztetek leszek, de fáj,
ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok,
mosolyogjatok, mert én már Istennél va-
gyok! Szeressétek egymást, ahogy én sze-
rettelek! A fájdalom az, hogy nem lehetek
veletek. Búcsúztam volna, de erőm nem
engedte, csak a szívem súgta halkan, hogy
isten veletek.”
Soha el nem múló fájdalommal emléke-

zünk a marosvásárhelyi MARToN CSILLÁRA halálának első
évfordulóján.
Drága szép emlékét szívében őrzi édesanyja, két gyermeke,
férje, testvérei és azok családja. (-I)
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