
Hosszas huzavona után november 15-én – a nagy erdélyi fe-
jedelem születésének és halálának napján – felavatták Beth-
len Gábor köztéri szobrát Marosvásárhelyen. Rendkívüli
időkben rendkívüli embernek állítottak emléket, mivel ő
emelte szabad királyi városi rangra Marosvásárhelyt, és e do-
kumentumban először szerepel a ma is használt városnév.
Az egészségügyi óvintézkedések miatt kevesen jöhettek el
az avatóra, és a rendezvény is csak a díszbeszédekre korlá-
tozódott, de ennél jóval nagyobb az esemény jelentősége. 

Ezt hangsúlyozták a  – magyar és román nyelven – felszólalók, akik
többek között a fejedelem munkásságát, szellemi, politikai hagyatékát
méltatták, összehasonlítva a mai helyzettel. Az esemény házigazdájaként
Soós Zoltán polgármester szólalt fel, aki arra kérte a jelenlevőket, hogy
a Piatra Neamţ-i tragédiában elhunytaknak egy perc néma csenddel adóz-
zanak. Majd elmondta, hogy a szabad királyi városi rang a vásártartás
jogát is szavatolta, és attól fogva fejlődhetett a Maros-parti település,
amelynek szintén a fejedelem adta a ma használatos nevét, így joggal
mondhatjuk, hogy Marosvásárhely keresztapjának állított szobrot az utó-
kor. 
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Felavatták Bethlen Gábor köztéri szobrát 

Emlék a „keresztapának” 

Konténerek
a sátrak helyett 
Ezek a modulok fogják helyettesíteni a
hideg időben egyre nehezebb körül-
ményeket biztosító sátrakat. A megyei
sürgősségi kórháznál két konténert, a
megyei és a segesvári kórházaknál
egyet-egyet helyeztek el. 
____________2.
Házhoz ment
az irodalom
Negyedszázadon át minden november
közepén könyvek és könyvszeretők
meghitt, varázslatos szigetévé változott
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
előcsarnoka. Idén a koronavírus-jár-
vány miatt nem költözhettek be négy-
napos birodalmukba a legújabb
kiadványok, otthon maradtak a könyv-
kiadók,  szerzők és olvasók, néma ma-
radt a színház épülete és környéke.
____________4.
Városi sportklub –
quo vadis?
A sportkedvelők nagy reményeket fűz-
nek a város sportja újjáélesztéséhez a
marosvásárhelyi Városháza új admi-
nisztrációjának beiktatását követően.
Ennek egyik kulcskérdése a Városi
Sportklub megreformálása, ha úgy tet-
szik, újjáélesztése abból a tetszhalál-
ból, amelybe egy éve került, miután a
városi tanács elzárta a mértéktelen –
és ellenőrizetlen – költekezés csapját.
____________9.

Korlátozott örömünnep
Áll a szobor. Lehullt a lepel. A Fejedelem az országépítők konok

nyugalmával néz farkasszemet a kegyetlen népirtásairól elhíresült,
lovát szöktető forradalmárral. Mintha egy bronzba fagyasztott pa-
noptikum párbajhősei lennének. Más-más korban éltek, de így
együtt mégis hűen jelképezik az egykori székely főváros utóbbi fél
évszázada etnikai egymásnak feszülését. Az erőszakosan betelepí-
tetteknek térfoglaló szimbólumokat állító hatalmat és a múltjába ka-
paszkodó, megmaradását kereső magyar közösség szekérvárait. Az
átkosbeli gyerekkorunktól napjainkig hányszor de hányszor dúdol-
tuk a legenda szerint Bethlen Gábor kedvenc énekének tartott dalát:
„Szól a kakas már, majd megvirrad tán...” Visszafogott optimizmus-
sal ugyan, de most megint a pirkadat fényeit véljük felfedezni, mert
új korszak kezdődött a város életében. A megválasztott polgármester
és tiszta lappal induló csapata nemcsak a gazdasági-társadalmi élet
minden területét fojtogató korrupció irtására vállalkozott, hanem a
lakosok életét minőségileg javító intézkedésekre, beruházásokra is.
Hogy mire futja erejükből, az kiderül a mandátumuk végére. Egy
markáns szemléletváltás már a kampányban kiderült. Száműzni
akarják a minden disznóságot elfedő etnikai megfélemlítéseket, csa-
tározásokat. Választási sikerük részben ennek volt köszönhető. És
az összefogásnak. Mindazokat partnernek tekintve, akik a négy év-
százada szabad királyi városi rangot adományozó fejedelem

Karácsonyi Zsigmond

(Folytatás a 3. oldalon)
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Helyi termékek vására 
November 20-án, pénteken 8–19 óra között Marosvásár-
helyen, a Petry Látványműhely és Múzeum udvarán (a Rá-
kóczi lépcső mellett) újra megtartják a helyi termékek
vásárát. Az érdeklődők házi készítésű élelmiszerek, sajtok,
húsfélék, édességek, szörpök gazdag kínálatából válogat-
hatnak. A vásár célja a helyi termelők támogatása, az
egészséges élelmiszerek fogyasztásának népszerűsítése. 

Lőgyakorlat éles tölténnyel 
A november 9–20. közötti időszakban 8.30 és 19 óra között
a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatot tartanak, amikor
is éles töltényt használnak a honvédelmi, köz- és nemzet-
biztonsági rendszer intézményeinek Maros megyei egysé-
gei. Az egységek felkérik a térség lakosságát, hogy ilyen
körülmények között kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll
a testi sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye is. Ellen-
kező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal sem-
milyen felelősséget. 

Külföldi ösztöndíj orvosis diákoknak 
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem mesteri és doktori képzésben részt
vevő hallgatói pályázhatnak a Bajor Akadémiai Központ
2021–22-es tanévre meghirdetett ösztöndíjprogramjára. A
pályázatok benyújtásának határideje december 1. Bővebb
tájékoztatás a https://www.uni-regensburg.de/bayhost/eng-
l i s h 1 / b a y h o s t / e n g l i s h / s c h o l a r s h i p s / s t u d y - i n -
bavaria/index.html linken. 

Mesefesztivál az interneten 
A sepsiszentgyörgyi Tipe Tupa Egyesület november 21–
28. között az interneten tartja meg az V. Holnemvolt Szé-
kelyföldi Mesefesztivált. A rendezvény minden programja
az esemény Facebook-oldalán –
https://www.facebook.com/holnemvoltmese – zajlik. A szer-
vezők lehetőséget biztosítanak a könyvkiadóknak, hogy
mesekönyveiket a mesefesztivál Facebook-oldalán nép-
szerűsítsék. Bővebb tájékoztatás az esemény Facebook-
oldalán. 

Évfordulós kamarazeneest 
A Romániai Zeneszerzők és Muzikológusok Szövetsége
megalakulásának 100. évfordulója alkalmából november
17-én, kedden 19 órakor kamarazeneest élő közvetítése
követhető a Kultúrpalota nagyterméből a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia Facebook-oldalán és YouTube-csator-
náján. Fellép a Gaudeamus vonósnégyes. Műsoron:
Román Vlad-, Adrian Pop-, Ulpiu Vlad-, Dan Dediu-, Adrian
Iorgulescu-művek. Támogató: Romániai Művészeti Intézet. 

Online dicsőítő koncert 
Az udvarfalvi Reménység zenekar november 28-án, szom-
baton 21 órától Nincs más név címmel online dicsőítő kon-
certet tart. A számos új, időszerű dalt megszólaltató, élő
közvetítés a 2004-ben alakult együttes Facebook-oldalán
és YouTube-csatornáján lesz követhető. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma ÖDÖN, holnap HOR-
TENZIA és GERGŐ napja.

Megyei hírek

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal a szociális igazgatóságon ke-
resztül, a 725/2020-as számú rendelet
előírásainak megfelelően élelmet biz-
tosít a házi elkülönítésben levő és a

Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság nyilvántartásában sze-
replő kiszolgáltatott személyek szá-
mára a házi elkülönítés/karantén 14
napos időtartamára, a SARS-COV-2-

vírus terjedésének korlátozása érdeké-
ben. Bővebb tájékoztatás a szociális
igazgatóságon, a 0365-430-859-es te-
lefonszám 103-as mellékállomásán
kérhető. 

Segítség karanténban lévőknek 

Fotó: Nagy Tibor

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Tűz ütött ki a koronavírusos betegeket ápoló
Piatra Neamţ-i megyei kórház intenzív osztályán
szombaton este, amelynek következtében tíz
ember életét vesztette, legalább heten válságos
állapotban vannak.

Hét férfi és három nő vesztette életét a tűzben; az áldo-
zatok 67 és 86 év közöttiek voltak, derül ki a kórház veze-
tőségének vasárnapi közleményéből. Az intenzív osztály
két kórtermében nyolc-nyolc eleve súlyos állapotban lévő,
önállóan lélegezni nem tudó koronavírus-fertőzöttet ápol-
tak. A sérültek között van az ügyeletes orvos is, aki égési
sérüléseket szenvedett, miközben megpróbálta kimenteni
a tűzből a koronavírusos betegeket.

Az intenzív terápián dolgozó orvost, Cătălin Denciut az
éjszaka folyamán a iaşi-i kórházból a bukaresti Floreasca
kórházba szállították a védelmi minisztérium egyik katonai
repülőgépével, innen pedig a brüsszeli katonai kórházba
viszik. 

A Román Légierő C-27J Spartan típusú gépe reggel
7.30-kor szállt fel a fővárosból. 

A hírtelevíziók értesülése szerint az automata berende-
zések egyike kapott lángra, a tűz pedig a dúsított oxigénes
környezetben pillanatok alatt továbbterjedt. A helyszínre
érkező tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterjedését a
kórház többi részére. 

Nelu Tătaru egészségügyi miniszter a helyszínre utazott,
Ludovic Orban miniszterelnök pedig a belügyminisztéri-
umban alakult válságstáb munkáját felügyeli. 

A kórház vezetősége ugyanakkor rámutat, hogy egy új
intenzív terápiás kórtermet fognak megnyitni az épületben,
és jelezte a Neamţ megyei vészhelyzeti bizottságnak, hogy
milyen anyagokra és eszközökre van sürgősen szükség
annak érdekében, hogy a kritikus állapotban levő pácien-
seket elláthassák.

Az ügyben a legfőbb ügyészség gondatlanságból elkö-
vetett emberölés gyanújával indított eljárást ismeretlen tet-
tes ellen. (hírösszefoglaló) 

Tűz a Piatra Neamţ-i megyei kórház intenzív osztályán
Tíz beteg életét vesztette

Pénteken a Maros megyei vészhelyzeti bizottság kéré-
sére az országos tartalékalapból négy, a Covid–19-betegek
szűrését szolgáló konténer érkezett a megyébe – közölte
Mara Togănel kormánymegbízott a közösségi oldalán.
Ezek a modulok fogják helyettesíteni a hideg időben egyre
nehezebb körülményeket biztosító sátrakat. A megyei sür-
gősségi kórháznál két konténert, a megyei és a segesvári
kórházaknál egyet-egyet helyeztek el. 

A szombat esti Piatra Neamţ-i tragikus kórháztűz után a
prefektus elrendelte az összes Maros megyei kórház tűz-
védelmi ellenőrzését, különös tekintettel a Covid-betegeket
kezelő egységekre. 

A napi jelentéseknek ugyanakkor a kezelt betegek
kórtörténetére való tekintet nélkül az összes kórházi
részleg tűzvédelmi állapotát tartalmaznia kell.
(karácsonyi) 

Naprakész tűzvédelmi vizsgálatok 
Konténerek a sátrak helyett 



Szombattól kezdődően újabb 30 napra meghosz-
szabbították Romániában a koronavírus-járvány
miatt elrendelt veszélyhelyzetet – közölte a kor-
mány sajtóirodája pénteken.

A mostani kormányhatározat nem tartalmaz további meg-
szorításokat azokhoz képest, amelyeket múlt hétfőtől vezettek
be, de az általános egészségügyi óvintézkedések mellett a dec-
ember 6-i parlamenti választásokon, a választási kampányban
és a december elsejei nemzeti ünnepségek alkalmával betar-
tandó szabályokra is kitér.

A veszélyhelyzet idején közterületen – zárt térben és a sza-
badban is – mindenütt kötelező védőmaszkot viselni, tilos ma-
gánünnepségeket, társas összejöveteleket tartani, az
üzleteknek legkésőbb 21 órakor be kell zárniuk, éjszaka 23 és
5 óra között pedig országos kijárási tilalom van érvényben.

A december 6-i választások alkalmával és a megelőző kam-
pány során is érvényesek lesznek a szeptemberi önkormány-
zati voksolás kapcsán bevezetett óvintézkedések, a nemzeti
ünnep alkalmával rendezett szabadtéri ünnepségeket pedig
Bukarestben legfeljebb négyszáz, a megyeszékhelyeken leg-
feljebb száz résztvevővel, a távolságtartási szabályok betartá-
sával szervezik meg.

Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) az Európai
Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)
múlt hétfői adatai alapján frissítette a koronavírus-járvány
szempontjából magas kockázati besorolású országok listáját.
Románia 14 napos karanténba küldi azokat, akik olyan orszá-

gokból érkeznek, ahol a megelőző 14 napban a hazainál ma-
gasabb volt a lakosságarányos fertőzési ráta. A többi között a
Magyarországról érkezőkkel szemben is érvényben marad a
november elején újra bevezetett karanténkötelezettség.

A pénteki jelentés szerint az utóbbi napon újabb 9489 em-
bernél mutatták ki a koronavírust Romániában, ami több mint
25 százalékos növekedés az utóbbi két hét átlagához képest,
de csak 15 százalékkal haladja meg az utóbbi hét átlagát.
Klaus Iohannis államfő pénteken úgy értékelte, hogy az utóbbi
két hétben stabilizálódott a fertőzések üteme, amit az októberi
szigorításoknak tulajdonított. Az elnök szerint azonban „túl
magas” a tízezer körüli napi esetszám, ezért volt szükség
újabb korlátozásokra. Ugyanakkor türelemre és az előírások
fegyelmezett betartására intette polgártársait, mivel a múlt
héten bevezetett intézkedések hatása csak néhány hét múlva
hozhat eredményt.

Hétfőtől kezdődően 14 napos vesztegzárat rendeltek el a
150 ezres lakosságú Nagyszebenben, ahol az utóbbi két hét-
ben diagnosztizált fertőzések száma a lakosság 12 ezrelékét
közelíti. Az országos korlátozásokat itt továbbiakkal egészí-
tették ki. Hétvégenként a plázák nem tarthatnak nyitva, dél-
előtt 10-13 óra között az üzletek csak a 65 év felettieket
szolgálhatják ki. A lakosok csak megalapozott indokkal – pél-
dául munkaügyben, bevásárlásért, halaszthatatlan orvosi ellá-
tás miatt – léphetnek utcára, vagy hagyhatják el a települést,
amit előre megírt nyilatkozattal kell igazolniuk. Egyházi szer-
tartások csak a szabadban tarthatók. (MTI)

Szeben megye a legfertőzöttebb
A legutóbbi tájékoztatás óta 7096 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően,
hogy az elmúlt 24 órában országszerte 21.571 tesztet
végeztek el – közölte vasárnap a Stratégiai Kommu-
nikációs Csoport (GCS). Az elmúlt 24 órában elvég-
zett tesztek közül 13.195 az esetmeghatározás és az
orvosi protokoll alapján, 8376 pedig kérésre történt.
Szeben megyében továbbra is 8 ezrelék fölött van a
fertőzöttségi arány, Kolozs megyében 7,56, Bukarest-
ben 5 ezrelék fölötti az elmúlt 14 napban jegyzett új
koronavírusos esetek összesített száma ezer lakosra
vetítve. A legalacsonyabb fertőzöttségi arányt Vran-
cea – 1,64, Vaslui – 1,89 és Olt – 1,87 megyében
jegyezték. Az ország egyetlen megyéje sem esik már
zöld besorolás alá, azaz a fertőzöttségi ráta már min-
den megyében meghaladta az 1,5-öt. (Agerpres)

Tüntetés Piatra Neamţon
A közösségi oldalakon szerveződött tüntető felvonu-
lást tartottak vasárnap Piatra Neamţon.  A mintegy
ötven résztvevő a megyei sürgősségi kórház elé vo-
nult, amelynek intenzív osztályán tíz halálos áldozatot
követelő tűz ütött ki szombaton. A felvonulók többek
között azt skandálták, hogy „Le a gyilkosokkal!”, és a
kórház menedzsere, Lucian Micu, valamint a Neamţ
megyei tanács elnöke, Ionel Arsene lemondását kö-
vetelték.  A tiltakozás lapzártáig incidensek nélkül zaj-
lott. (Agerpres)

Meghalt egy koronavírusos
hároméves kisfiú

Életét vesztette Brassó megyében egy koronavírus-
sal diagnosztizált, 3 éves kisfiú – jelentette vasárnap
a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). A GCS
szerint a gyermek több más betegségben is szenve-
dett. A csoport vasárnapi tájékoztatása értelmében
az elmúlt 24 órában 113, koronavírussal diagnoszti-
zált személy haláláról érkezett jelentés. Ezzel 8926-
ra emelkedett a betegséggel összefüggésbe hozható
halálesetek száma. A 113 elhalálozott személy közül
106-nak volt nyilvántartott társbetegsége. (Agerpres)

Januártól növekedik
a gyermeknevelési támogatás

Január 1-jétől ismét növekedik a gyermeknevelési tá-
mogatás – jelentette ki csütörtök késő este egy hírte-
levíziós műsorban a kormányfő. Megismételte:
megduplázzák a gyermekpénzt, csak nem egyszerre,
hanem öt lépésben. A második, 20 százalékos eme-
lésre 2021. január 1-jétől kerül sor. A miniszterelnök
szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az őt tá-
mogató más pártok „mintha megbolondultak volna”,
„futószalagon gyártották” az olyan jogszabályokat,
amelyek fedezet nélküli kiadásokkal jártak, és ame-
lyek „térdre kényszerítették”  volna Romániát. Ugyan-
akkor leszögezte: a kormány egyetlen lej kölcsönt
sem vett fel „fölöslegesen”. (Agerpres)

Kerékpártörvény
Az államfő pénteken kihirdette a kerékpárok nyilvá-
nos helyeken történő parkolásának megkönnyítésé-
hez szükséges intézkedések törvényét. A törvény
értelmében a középületeket, állami iskolákat, élelmi-
szerpiacokat, vásártereket, autóbusz-állomásokat és
az utasforgalmat kiszolgáló pályaudvarokat olyan
fémszerkezetekkel kell ellátni, amelyek legalább 10
kerékpár egyidejű parkolását teszik lehetővé. Ezekre
lopásgátló eszközöket is kell szerelni. A műemlék
épületek esetében a bicikliparkolókat az építészeti
sajátosságok figyelembevételével, a vonatkozó tör-
vényeknek megfelelően alakítják ki. A jogszabály fi-
gyelmen kívül hagyása 2000 és 4000 lej közötti
bírságot von maga után. (Agerpres)

szellemi örökségéből táplálkozva a fejlődés útjára tere-
lik a megfeneklett közösséget. A történész Soós Zoltán
fémjelezte csapat és a támogató háttéremberek munká-
jának sikere jó felhajtóerő kell legyen a három hét
múlva tartandó parlamenti választásokhoz is. A cél
ugyanaz. Az összefogásra is szükség van. Négy évvel ez-
előtt már bebizonyosodott, a szövetség listáján induló
kis magyar pártok képviselői is bejuthatnak a román
törvényhozásba. Most is megszületett a megállapodás,
csak mindenkinek egyfelé kell tolnia a szekeret. Ebben
az időszakban nincs szükség helyi acsarkodásokra. És
félre kell tenni a kishitűséget. Volt idő, amikor Maros
megyéből a két szenátor mellett négy képviselő jutott be
a parlamentbe. Tény, hogy a járvány miatti távolság-
tartási kötelezettség új kampányfogásokra kényszeríti a
jelölteket, de ez nem korlátozza őket abban, hogy a meg-
valósítható programjukat ismertessék. A Fejedelemnek
sem volt könnyű virágzó Erdélyt teremteni két nagyha-
talom satujában. Gondoljunk erre, miközben a gyüle-
kezési tilalom miatt megfosztva a közös ünnepléstől,
örvendünk a szoborállító magyar közösség sikerének.

Korlátozott örömünnep

Ország – világ

Romániában 5,1 százalékkal csökkent a gazdaság teljesítménye
A román bruttó hazai termék (GDP) 5,1 százalékkal
csökkent az idei első kilenc hónapban a tavalyi év
azonos időszakához mérten – közölte pénteken az
országos statisztikai intézet gyorsjelentésében.

A szezonális és naptárhatással kiigazított érték szerint a
csökkenés 4,6 százalék volt.

A GDP a harmadik negyedévben 5,6 százalékkal haladta
meg a második negyedévit, ugyanakkor a tavalyi harmadik
negyedévhez képest 6 százalékkal esett vissza.

Az első negyedévben még 2,4 százalékos növekedést je-
gyeztek a tavalyi év azonos időszakához mérten, a második
negyedévben a GDP 10,3 százalékkal esett vissza éves össze-
vetésben. Január és március között a GDP stagnált a tavalyi
negyedik negyedévhez mérten, a második negyedévben

ugyanakkor 12,2 százalékos visszaesést jegyeztek az első
három hónaphoz viszonyítva.

A statisztikai intézet megjegyezte, hogy a koronavírus-jár-
vány megnehezíti az adatok begyűjtését, ezért alternatív for-
rásokhoz is folyamodott. Közölte, hogy az esetleges
pontatlanságokat később javítja.

A román kormány hivatalosan 3,8 százalékos gazdasági
visszaesésre számít az idei évre, de a jövő héten várhatóan
újabb költségvetés-kiigazítást fogad el, amelyben nem kizárt,
hogy rontja ezt a várakozását.

A Nemzetközi Valutaalap az idén 5 százalékos román GDP-
csökkenéssel számol, míg az Európai Bizottság a november
elején közzétett őszi gazdasági prognózisában 5,2 százalékos
csökkenést valószínűsített.

Fotó: MTI

(Folytatás az 1. oldalról)
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Meghosszabbították a veszélyhelyzetet

Családja, pályatársai, tisztelői vettek végső búcsút
az életének 67. évében elhunyt Szőcs Géza Kossuth-
díjas erdélyi magyar költőtől, korábbi kulturális ál-
lamtitkártól, Orbán Viktor kormányfő kulturális
főtanácsadójától szombaton a piliscsabai temető-
ben.

A fiatal költők nevében búcsúzó Korpa Tamás költő, kriti-
kus, szerkesztő azt hangsúlyozta, hogy Szőcs Géza kivételes
tehetségű költő volt, aki tálentumait élete során megőrizte,
gyarapította, majd nagy hatású verseskönyvek sokaságában
tette közkinccsé. 

Emlékeztetett, hogy Szőcs Géza első kötetei valóságos pa-
radigmaváltást jelentettek a romániai magyar költészetben,
inspirálta a fiatalabb és az idősebb generációkat, túlmutatva
az országhatárokon, költői iskolákon, műhelyeken. Szőcs
Géza tehetségkutató és -támogató szerepére, az Előretolt hely-
őrség irodalmi mozgalom indulására emlékezett Orbán János
Dénes költő, prózaíró, irodalomszervező. Kiemelte: Szőcs

Géza legnagyobb tanítása az volt, hogy óvakodjunk minden-
től, ami szokványos.

A legfontosabb izgalmasnak, érdekesnek, különlegesnek
lenni, nem pedig tökéletesnek. A tökéletesség a középszer
vágyálma, ők azok, akik a végletekig kimunkált részletekkel
próbálják ellensúlyozni a sziporkázó ötletek hiányát – idézte
Szőcs Gézát. „Ő maga járt elöl a példával: versei a legfurcsább
helyzetekben és legtöbbször percek alatt születtek” – mutatott
rá Orbán János Dénes, hozzátéve: nem volt nála elfoglaltabb,
zsúfoltabb és bonyolultabb életű honfitársunk. A család nevé-
ben Szőcs Petra költő, rendező, forgatókönyvíró, Szőcs Géza
lánya emlékezett. Elmondta, hogy édesapja úgy volt magyar,
hogy egyetemes volt, sok emberen segített, és az ellenfeleivel
is toleráns volt. „Idő előtti volt ez a távozás. Csináld azt, amit
szeretnél, legyél ott, ahol akarsz, akár több helyen is. És
amennyire lehet, maradj azért velünk” – búcsúzott Szőcs
Petra. Szőcs Géza Kossuth- és József Attila-díjas író, költő,
újságíró november 5-én hunyt el Budapesten. (MTI)

Szőcs Géza temetése 



Negyedszázadon át minden
november közepén könyvek
és könyvszeretők meghitt, va-
rázslatos szigetévé változott
a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház előcsarnoka. Idén a
koronavírus-járvány miatt
nem költözhettek be négyna-
pos birodalmukba a legújabb
kiadványok, otthon maradtak
a könyvkiadók,  szerzők és ol-
vasók, néma maradt a színház
épülete és környéke. A virtu-
ális térben azonban a rangos
rendezvény elkötelezett szer-
vezői és résztvevői mégis
megülték a könyv ünnepét.

– Meg lehetett-e teremteni az in-
terneten keresztül az igazi könyvvá-
sárélményt, illetve volt-e valamilyen
többlethozadéka az online zajló ren-
dezvénynek? – kérdeztük az illeté-
keseket, Makkai Kingát, a gyermek-
és ifjúsági programok szervezőjét
és Káli Király István főszervezőt, a
Romániai Magyar Könyves Céh ve-
zetőjét. 
Több száz fiatal olvasó
és lapbookjaik

A 26. évéhez érkezett szemle
egyedisége vitathatatlanul a gyer-
mektömegek zsongásában, a legfi-
atalabb  olvasók lelkes jelenlétében
rejlik. A könyvvásár szervezői ezút-
tal sem feledkeztek meg egyik leg-

fontosabb célcsoportjukról, a  kis-
és nagyobb iskolásokról, akik ezút-
tal a számítógép képernyője előtt
követhették a kortárs ifjúsági
művek szerzőivel kifejezetten a szá-
mukra készült beszélgetéseket. A
hetedik alkalommal megszervezett
olvasásnépszerűsítő játék résztve-
vői ebben a formában találkozhat-
tak a vetélkedőre kiolvasott
regények alkotóival, Berg Judittal,
Maksai Kingával, Wéber Anikóval
és Kertész Erzsivel. 

– Az olvasójáték iránt évről évre
nagy az érdeklődés. Ez az idei meg-
mérettetésről is elmondható? – kér-
deztük Makkai Kingát.

– Több mint kétszáz háromfős
csapat, tehát 600-nál több gyermek
nevezett be a vetélkedőre. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan nemcsak
Marosvásárhelyről, illetve Maros
megye számos más településéről,
hanem Hargita és Kovászna megyé-
ből, valamint Brassóból is voltak je-
lentkezők. Több csapat sokadik
alkalommal kívánt részt venni a já-
tékban, amit ezúttal is négy korosz-
tálynak – harmadikosok-
negyedikesek, ötödikesek-hatodi-
kosok, hetedikesek-nyolcadikosok,
illetve középiskolások számára –
hirdettünk meg. Mind a négy kate-
góriában nyolc díjat ítéltünk oda, az
első, második és harmadik helye-
zettek mellett öt-öt csapat dicséret-
ben részesült.

Mivel az ,,élő” döntőre nem ke-
rülhetett sor, a győzteseket az elő-
döntők feladatlapjainak megoldása,
illetve egy minden korábbinál na-
gyobb kihívás teljesítése, az elolva-
sott regény világához kapcsolódó
lapbook (kinyitható könyvecske,
album) – és az azt bemutató videó
– készítése alapján választották ki a
szervezők. 

– Ez egy újszerű és nehéz feladat
volt, amit a diákok nagy lelkesedés-
sel végeztek el. Kicsit sem lehetett
egyszerű a járvány kellős közepén
telefonon egyeztetni a részletekről,
megszervezni a találkozókat, a
videó elkészítéséhez pedig felnőtt
segítségét is igénybe kellett ven-
niük. A pedagógusok visszajelzései
szerint azonban nagyon élvezték a
csapatmunkát, nem a verseny fe-
szültségét, hanem a közös alkotás
örömét élték meg általa, és erről ta-
núskodnak a rendkívül kreatív lap-
bookok is. A legjobbakat az ifjúsági
regények szerzőivel készült videók
végén be is mutattuk a könyvvásár
Facebook-oldalán – mondta Mak-
kai Kinga, aki a lapbookot mint ol-
vasmányfeldolgozó módszert ez
alkalommal az oktatókkal is megis-
mertette.
,,A gyermekközönség ad erőt”

A gyermekprogramok szervező-
jét arról is megkérdeztük, hogy az
elmúlt könyvvásárok megannyi
,,igazi” térben zajló beszélgetése
után milyen volt a virtuálisban kér-

dezgetni a versenyre meghirdetett
könyvek szerzőit. Makkai Kinga el-
árulta, hogy számára ez főleg kez-
detben komoly kihívást jelentett.

– Nekem a gyermekközönség ad
erőt, az, hogy bármerre nézek a te-
remben, csupa érdeklődő szempár-
ral találkozom. Ez az élmény most
elmaradt, bár a szerzőknek több-
nyire a vetélkedőben részt vevő csa-
patok kérdéseit tettem fel. Az
viszont a virtuális tér pozitívumá-
nak tekinthető, hogy a beszélgeté-
seket most egyetlen gomb-
nyomással azok is követhették, akik
a korábbi években nem tudtak el-
jönni a rendezvényre, illetve nem
fértek be a színház Kistermébe. Az
elmúlt években szinte még a csillá-
ron is lógtak az érdeklődők, és ez
valóban csodaszámba megy. Berg
Judit két évvel ezelőtt is az olvasó-
találkozók meghívottai között volt,
és a találkozó végén órákon át de-
dikált. Ő mondta, hogy az, hogy
300 gyermek elolvasson egy köny-
vet egy vetélkedő kedvéért, sehol
máshol nincs, csak itt, Marosvásár-
helyen.
Így is megszületett az ,,élő” kapcsolat

Az idei könyvünnep napjaiban
szó szerint házhoz ment az iroda-
lom – egyebek mellett erre utalt a
vásár mottója, az Otthon vagy is –,
a rendezvény Facebook-oldalán
ugyanis egymást váltották a bármi-
kor visszanézhető irodalmi beszél-
getések, könyvbemutatók, vers-
ajándékok. 

– Milyen tapasztalatokkal, követ-
keztetésekkel zárja a 26. Marosvá-
sárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt?
– kérdeztük Káli Király István fő-

szervezőt, a Romániai Magyar
Könyves Céh vezetőjét.

– Annak ellenére, hogy a virtuális
térben zajló szemle újdonságnak
számít, és én nem is voltam híve
ennek a rendszernek, nagyon pozi-
tív benyomásokkal maradtam. Akik
a Facebookon megtalálható videók-
ban megszólaltak, mind fontos sze-
mélyiségei az irodalmi életnek, és
természetesen a mondanivalójuk is
fontos. Átlagban 40–170 fős volt a
rendezvények nézettsége, és remé-
lem, az érdeklődés tovább növek-
szik, amikor a teljes anyag felkerül
a YouTube-csatornára. Magának az
online könyvvásárnak az eredmé-
nyességét az elkövetkező napokban
tudom majd felmérni, azt viszont
már most elárulhatom, hogy volt
olyan programpont, aminek a hatá-
sára egy kiadó egyszerre két meg-
rendelést is kapott. Az
erőfeszítésünk elérte a célját, a kor-
látolt lehetőségeink mellett is élő
kapcsolatot tudtunk teremteni az er-
délyi irodalommal, és akik ez iránt
igazán elkötelezettek, rá tudtak han-
golódni az online térben zajló ese-
ményekre. Bízom benne, hogy az
elkövetkezőkben a kiadók is érzé-
kelni fogják az olvasóközönség em-
pátiájának felkeltését a könyvkiadás
jelenlegi, válságos helyzete iránt –
összegzett a főszervező. Káli Király
Istvántól azt is megtudtuk, hogy a
virtuális könyvünnep népszerűségét
tapasztalva megfogalmazódott
benne az a gondolat, hogy a jövő-
ben remélhetőleg élőben zajló vásár
hátterében érdemes lenne fenntar-
tani az online kapcsolatot is a köny-
vek szerelmeseivel.

Nagy Székely Ildikó    
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A polgármester beszédében utalt
arra is, hogy az évszázadok során a
városban állítottak szobrokat, de
romboltak is. Voltak még hányatott
sorsú köztéri alkotások. Bethlen
Gábor szobrát  négy év alatt sikerült
felállítani. Ezáltal annak a fejede-
lemnek állított az utókor emléket,
akinek köszönhetően Marosvásár-
hely több nemzetiségnek otthont
adó, színes kulturális és gazdasági
örökséget ápoló emberek városa le-
hetett. A középkorban elindulhatott
a fejlődés útján. „Bethlen Gábor bő
négy évszázaddal ezelőtt tett egy
gesztust az általa oly kedvelt Ma-
rosvásárhely lakóinak. Ezzel nem-
csak a fejedelem nyert egy hű
szövetségest, hanem az általa kép-
viselt eszmények és értékek is, le-
gyen hát ez a szobor ennek a
hűségnek, az ezekhez az eszmé-
nyekhez való ragaszkodás megerő-
sítője és emlékeztetője” – mondta
többek között a polgármester, meg-
köszönve Vass Levente képviselő-
nek és irodavezetőjének, Kali

Istvánnak, valamint Harmat István
szobrászművésznek, az alkotónak
és Sánta Csabának, a szobrot
bronzba öntő művésznek, hogy ki-
tartottak a kezdeményezés mellett. 

Ezután Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke szólalt fel,
aki beszédében elsősorban Bethlen
Gábor politikai örökségét emelte ki.
Többek között elmondta, nem volt
még példa arra, hogy Marosvásár-
helyen ennyi ideig kellett volna
küzdeni egy köztéri szoborért.
Bethlen Gábor korában is talán ha-
sonló volt a helyzet, de a fejedelmet
az tette sikeressé, hogy felhagyott
az addig megszokott hintapolitiká-
val. „Biztos vagyok benne, hogy az
a fejedelem, amelyik egy járványok
által is megtizedelt ország uralko-
dójaként hozott bölcs döntéseket,
ezúttal is békés tekintettel nyug-
tázza onnan a magasból, hogy csak
ennyien járultunk a színe elé. Ami-
ként számára is az volt a fontos,
hogy népét óvja és az uralkodása
előtti szörnyű időszakot feledtesse,
azonképp előttünk is hasonló fel-

adat áll” – mondta a megyei tanács
elnöke, hangsúlyozva, hogy a leg-
utóbbi helyhatósági választásokon
váltott a város. A fejedelem politi-
kája kell példaként szolgáljon a je-
lenkornak. Rendet kell tenni a
városban, ez a feladata az új polgár-
mesternek és a tanácsnak. „Hiszem,
hogy ahogyan a fejedelem felis-
merte az Erdélyben élő népek ösz-
szefogásának szükségességét,
aszerint ismerjük fel mi is, hogy
nehéz időkben össze kell fognunk.
Iktári Bethlen Gábor fejedelem
szobrának felállítása ehhez a tanul-
sághoz is szolgáljon jó mementó-
ként” – zárta gondolatait a megyei
tanács elnöke. 

A járványügyi helyzet miatti ne-
hézségek ellenére ott volt az avatón
Potápi Árpád János, a magyar kor-
mány nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkára is, aki Móricz Zsigmond
Tündérkert című regényéből vett
idézettel kezdte beszédét. 

– „Ha elgondolom, hogy amíg a
magyarság három darabba van
vágva, addig nekünk legfőbb gon-

dunk és munkánk az, hogy egymás-
sal összefogva harcoljunk, akkor
nagyon szerencsés lehet az idea,
hogy legyen együtt, s egyforma baj-
ban és felelősségben és reménység-
ben az egész magyar nemzet.” Bár
az író az ország törökországi meg-
szállásáról regél, a mű Trianon után
íródott, s a 20. század elején szétda-
rabolódott Magyarországról szól.
Akkor is, most is az ország megpró-
báltatásokon ment keresztül, és a ki-
hívások megedzettek bennünket.
Ma sem futamodunk meg előlük,
hanem vállaljuk a küzdelmet, és azt
is tudjuk, hogy fontosak vagyunk
egymásnak, minden helyzetben szá-
mítunk egymásra mi, magyarok a
Kárpát-medencében, a nagyvilág-
ban – mondta az államtitkár, majd
megerősítette, hogy a magyar kor-
mány mindig kiáll a határon túli
magyarokért.

– Számunkra példakép Bethlen
Gábor állhatatos ragaszkodása elve-
ihez, hitéhez, azon meggyőződésé-
hez, hogy minden nehézség ellenére
Erdély felvirágoztatható, a magyar
nemzet egyesíthető. (…) Bethlen
Gáborra, magyar történelmünk
egyik legkiválóbb, nagy formátumú
alakjára ma tisztelettel emlékezünk.
Fejedelemségének tizenhat eszten-
deje magyarázatot ad korábbi takti-
kus lépéseire. A romlás, pusztulás,
kegyetlenség és törvénytelenség
időszaka után Erdélyre felvirágzás
köszönt: visszaszerzett tekintély,
stabil bel- és külpolitika, gazdasági
megerősödés, a művészetek virág-
kora – mondta, hozzátéve, a nagy
fejedelem születésének és halálának
időpontja 2015-től  Böjte atya és az
RMDSZ javaslatára a magyar Or-
szággyűlés határozata értelmében
nem véletlenül a magyar szórvány
napja. Végül átadta Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes gratuláci-
óját és üdvözletét Soós Zoltán pol-
gármesternek, és arra intett, hogy
december 6-án erősítsék  meg a ma-
gyar érdekképviseletet a román tör-
vényhozásban. 

A felszólalók sorát Kelemen
Hunor, az RMDSZ szövetségi el-
nöke zárta, aki elmondta, a rendkí-
vüli körülmények miatt kevesen

lehettek jelen a szoboravatón,  ha
nem a világjárvánnyal küzdenénk,
talán a Kárpát-medence minden ré-
giójának képviselője eljött volna.
Rendkívüli helyzet volt a 17. szá-
zadban is, amikor Bethlen Gábor
uralkodása alatt megteremtette Er-
dély aranykorát. A szövetségi elnök
hangsúlyozta, hogy a fejedelem si-
kerességét kompromisszumkészsé-
gének, előrelátó képességének,
annak a felismerésnek köszönhette,
hogy egy kis nép csak akkor tud
építkezni, ha megteremti a békét, és
energiáját nem a pusztításra, a há-
borúskodásra, hanem az alkotásra,
az építkezésre fordítja. 

– Bethlen Gábor a miénk, mond-
juk mi, magyar emberek, erdélyi
magyar emberek, a magyar nemzet
nagy történelmi személyisége, de
példája, munkássága, kiállása, cse-
lekvése, államférfiúi nagysága min-
den népnek, minden nemzetnek
például szolgálhat. (...) Ezért ez a
szobor itt, Marosvásárhelyen mától
kezdve mindannyiunké, magya-
roké, románoké, romáké, szászoké,
zsidóké, minden egyes marosvásár-
helyi polgáré. Bethlen Gábor ben-
nünket összeköt,  nem elválaszt,
mert az ő öröksége azokból az em-
beri értékekből tevődik össze, ame-
lyeket megkérdőjelezhetetlenül a
mindannyiunkénak tekinthetünk –
mondta az elnök, majd a szövetség
nevében megköszönte Vass Levente
képviselő, a volt helyi tanács, Soós
Zoltán polgármester és mindazok
munkáját, akik kivették a részüket
abból, hogy e szobrot leleplezhették
Marosvásárhelyen. „Álljon itt ez a
szobor annak jelképéül is, hogy
nem vagyunk egyformák, de össze-
tartozunk. A közös örökségért tu-
dunk együtt harcolni, a cselekvést
választjuk minden körülmények kö-
zött, a cselekvést a közösségünkért”
– zárta beszédét az RMDSZ szövet-
ségi elnöke. 

Miután Jakab István, a Maros-
Mezőségi Egyházmegye esperese
megáldotta, a felszólaló közméltó-
ságok leleplezték Bethlen Gábor
egész alakos szobrát, majd   egy-
egy szál virággal adóztak a nagy fe-
jedelem előtt. 

Emlék a „keresztapának” 

A mikrofonnál Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Könyvünnep a virtuálisban
Házhoz ment az irodalom
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Tisztújító közgyűlés az országos hegyimentő-egyesületnél 
Erősödő lobbiszervezet 

November 11-én a Márama-
ros megyei Borsabányán tar-
totta meg tisztújító
közgyűlését az Országos He-
gyimentő Egyesület. Az ese-
ményen a járványra való
tekintettel 38 megyei hegyi-
mentő-szolgálat képviselője
megbízásos alapon vett részt.
A küldöttek újraválasztották
Sabin Cornoiu elnököt, a Gorj
megyei szolgálat vezetőjét.
Az egyik alelnök Raul Papali-
cef, a Neamţ megyei igazgató,
a főtitkár Fekete Örs, a Har-
gita megyei szolgálat vezető-
jét. Kovács Zoltán Róbertet, a
Maros megyei szolgálat veze-
tőjét is megerősítették funk-
ciójában. A megválasztott
vezetőség újabb négy évre
kapott felhatalmazást a ta-
goktól. A választásokról 
Kovács Zoltán Róbert számolt be
lapunknak. 

– A közgyűlésre jogosult 580 –
bizonyítvánnyal rendelkező – he-
gyimentő közül a 38 megyei szol-
gálat képviseletében 481-en vettek
részt, és nagy megtiszteltetés volt
számomra, hogy közülük 450-en bi-
zalmat szavaztak nekem. Ez azt je-
lenti, hogy elismerik munkámat, a
Maros megyei szolgálat tevékeny-

ségét, jó irányba tartunk a szakma-
iság terén, hiszen négy évvel ezelőtt
jóval kevesebben, mintegy 300-an
választottak ebbe a tisztségbe –
mondta Kovács Zoltán Róbert,
majd hozzátette: 

– Fontos az Országos Hegyi-
mentő Egyesület tevékenysége,
mivel ennek a vezetősége képviseli
a megyei szolgálatokat a különböző
hivatalos fórumokon, szükség estén
a parlamentben, a belügyminiszté-
riumban. Ezenkívül fő feladata,
hogy lépést tartson a világon, Euró-
pában alkalmazott mentési techni-
kákkal, eljárásokkal, és ezeket
minél előbb meghonosítsa, elter-
jessze az országban. Az egyesület a
112-es sürgősségi hívószolgálattal
közösen működteti a 0Salvamont
diszpécserszolgálatot, amelyet 24
órás szolgálattal négy alkalmazott
lát el. Ezt a jelszót beütve a mobil-
telefonba az ország bármely vidé-
kéről elérhető a szolgáltatás, a
diszpécserszolgálat az értesítést kö-
vetően riasztja a helyi szolgálatokat
és a 112-es egységet. 

Fontos az is, hogy az országos
egyesület bocsátja ki a hegyimen-
tésre a szakmai bizonyítványt. Ro-
mániában csak ezzel az engedéllyel
rendelkezhetők dolgozhatnak a
szolgálatnál. Az egyesület szervezi
meg évente a nyári és a téli szak-
képzéseket. Ezekben a többnapos
táborokban, edzéseken lehet elsajá-

títani vagy gyakorolni a különböző
fogásokat, mentési módszereket, a
sikeresen vizsgázók kapják meg az
engedélyt. Az országos egyesület
szabályzata leszögezi, csak akkor
kaphatnak bizonyítványt az arra ér-
demesek, ha korábban két évet va-
lamelyik megyei szolgálatnál
önkéntesként dolgoztak. És nem
utolsósorban az egyesület az a
fórum, amely valamely megyei
szolgálatnál felmerülő szakmai kér-
désben konfliktus esetén közvetít a
megyei tanácsok, illetve a szakha-
tóságok között. 

Kovács Zoltán kérdésünkre kifej-
tette, jelenleg két, számukra fontos
ügyben lobbizik a szervezet. Évek
óta szeretnék, hogy a hegyimentő-
szolgálat járműveire fény- és hang-
jelzőket szereljenek. Eddig az erre
vonatkozó törvénymódosító javas-
lat elakadt a képviselőházi szakbi-
zottságokban, de most ígéretet
kaptak arra, hogy az országos
rendőr-felügyelőség támogatásával
a képviselők elfogadják a módosí-
tást. 

– Maros megyében hétvégeken
Palotailván és Szovátán is teljesí-
tünk állandó szolgálatot, így köze-
lebb vagyunk a hegyekhez (sz.m.: a
Kelemen- és a Görgényi-havasok),
de hét közben, riasztás esetén Ma-
rosvásárhelyről megyünk ki a hely-
színre, és volt már eset, hogy a
zsúfolt utak miatt késtünk. Ilyen
esetekben, főleg hétvégeken na-
gyobb gondban vannak a Prahova-
völgyi kollégák, előfordult, hogy
több órát vártak a hosszú gépkocsi-
sorban, hogy eljussanak a mentés
helyszínére. Ezért is fontos, hogy
elsőbbséget adjanak számunkra –
magyarázta Kovács Zoltán Róbert.

Még egy törvénymódosító javas-
latot előkészítenek. Azt szeretnék,
hogy a hegyimentőket jóval koráb-
ban nyugdíjazzák, mint 65 év, hi-
szen 50 év fölött már nem lehet úgy
teljesíteni, ahogy a korszerű men-
tési technikák megkövetelik, ezért
javasolják az 57 éves korhatárt. Az
erre vonatkozó dokumentációt elő-
készítik, hogy majd a döntéshozók
elé terjesszék. 

Megtudtuk, hogy a Maros me-

gyei szolgálatnál megtették a jár-
vány miatt a szükséges óvintézke-
déseket. Jelenleg hét közben is
nyitva tartják a palotailvai és a szo-
vátai munkapontot, a Marosvásár-
helyen levők pedig otthoni
szolgálatot teljesítenek, ami azt je-
lenti, hogy nem ülnek az irodában,
hanem szükség esetén otthonról
mennek ki a baleset helyszínére.
Ebben az időszakban kevesebb ön-
kéntest vonnak be a tevékenysé-
gekbe, hogy minél kevesebb
kapcsolatot létesítsenek egymás kö-
zött. 

– Tíz alkalmazottja van a hegyi-
mentő-szolgálatnak, így ha valame-
lyikünk megfertőződik és közös

irodában vagyunk, gyakorlatilag be
kell zárni a szolgálatot, ezt nem te-
hetjük meg, ezért hoztuk meg az
óvintézkedéseket. Ezenkívül min-
den nap fertőtlenítjük a járműveket,
az irodát hetente kétszer, ahova láz-
mérést követően lépnek be, és ter-
mészetesen mindenki használja a
védőmaszkot, idegenek ebben az
időszakban nem léphetnek be a ma-
rosvásárhelyi székházba. A turistá-
kat is arra kérjük, hogy amennyiben
lehet, a túrák alkalmával legyen
náluk maszk, mert ha segítségre
szorulnak, a hegyimentőket védik
azzal, hogy viselik azt – hangsú-
lyozta Kovács Róbert Zoltán szol-
gálatvezető.

Vajda György 

Barlangimentés-gyakorlaton a Maros megyei szolgálat tagjai 

Balról jobbra: Sabin Cornoiu, Raul Papalicef és Kovács Róbert Zoltán 

A Hagyományok Háza karácsonyi rajzpályázata
Téli házaló szokások

A Hagyományok Háza ünnepi rajzpályázatot hirdet,
amelynek középpontjában idén a téli házaló szoká-
sok állnak. Benyújtási határidő: december 4.

Advent a karácsonyi előkészületek ideje. A négy, ünnep
előtti hétben a harsány mulatságok helyett a csendes várako-
zás, a reménykedés, a befelé fordulás játszik szerepet. A kö-
zösségi élet természetesen ilyenkor sem szünetel teljesen,
hiszen ebben az időszakban készülnek fel az ünnepi bemu-
tatkozásra a betlehemesek, a kántálók és egyéb karácsonyi
játékok előadói.

Az idei rajzpályázat a téli házaló szokások megjelenítésére
hívja pályázóit.

Kérjük, tanulmányozzák – a helyi hagyományok alapján
is – a Szent Család-járás, pásztorok vesszőhordása, kántálás
(mendikálás), betlehemezés, névnapköszöntés, regölés vagy
épp az aprószentek napi vesszőzés szokásait, és szabadon vá-
lasztott technikával alkossák meg a kiválasztott népszokás
résztvevőit!

A rajzpályázat által:
• A gyerekek megismerkedhetnek a jeles napok történeté-

vel, hagyományaink szerepével, valamint az életkori sajátos-
ságaiknak megfelelő alkotói technikákkal.

• A tanulók képzelőereje, kreativitása fejlődhet, a tehetsé-
gesebbeknek lehetőségük nyílik a határokon átnyúló verse-
nyen való bemutatkozásra.

Korcsoportok:
1. kategória: óvodások
2. kategória: általános iskola 1-4. évfolyamai
3. kategória: általános iskola 5-8. évfolyamai
4. kategória: középiskola 9-12. évfolyamai
Nevezési feltételek
Az A4-es méretben, tetszőleges technikával készített alko-

tásokat névvel, e-mail-címmel, telefonszámmal, a készítő
életkorával ellátva várjuk a Hagyományok Háza címére:

Hagyományok Háza
Karácsonyi Zoltán
Szervezési és Kommunikációs Főosz-

tály,
1251 Budapest, Pf. 23
Online pályázás: 
A rajzok beküldésére idén először online

is lehetőséget teremtünk. Ez esetben az al-
kotások szkennelt vagy fotózott anyagát
kérjük a weboldalunkon található app se-
gítségével elküldeni nekünk jpg vagy pdf
formátumban (maximum 4 MB méretben).

A beküldött pályamunkákat szakmai
zsűri bírálja el. A pályázati kiírásnak meg-
felelő alkotások beküldőit minden esetben
alkotói emléklappal jutalmazzuk. A kiállí-
tás anyaga megjelenik a Hagyományok
Háza weboldalán, a nyertes pályázatokat
oklevéllel, tárgynyereménnyel is díjazzuk.
Emellett a rajzok kiállításon is megtekint-
hetők lesznek az intézmény Corvin téri
székházában, a tárlat megnyitásának idő-
pontjáról a szervezők a pályázat lezárulta
után értesítést küldenek.

Kérjük, hogy az alkotásokat őrizzék
meg, mert az értékelést követően a nyertes
pályaműveket postai úton is bekérhetjük. 

A pályamunkák benyújtásának határ-
ideje: 2020. december 4.

További információ és jelentkezés:
https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/5363
https://hagyomanyokhaza.wixsite.com/rajzpalyazat2020

A tavalyi díjazott 
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A határzár miatt nagy volt a kiesés
Turizmus a Székelykő lábánál

Torockót nem kell bemutatni az erdélyiek-
nek, hiszen talán a térség legszebb faluja,
amely nem mellesleg Europa Nostra díjat ka-
pott 1999-ben. Az év különböző időszakaiban
számos rendezvénynek ad otthont a mindösz-
sze 550 fős település. Aki nyáron látogat ide,
rengeteg, a táj és a házak szépségében gyö-
nyörködő turistával találja szembe magát.
Ezek többsége nem belföldi, hanem Magyar-
országról érkezett. 

Idén, a koronavírus-járvány megfékezése
érdekében, Magyarország lezárta a határait,
így nem mehettek Torockóra a kikapcsoló-
dásra és szép helyekre vágyó vendégek, a
rendezvények is elmaradtak. Ezt pedig meg-
érezték a vendéglátóegységek is. Szeren-
csére, az erősödő belföldi turizmus miatt,
nem maradtak teljesen turisták nélkül, de a
visszaesés így is érezhető volt.

Az idei torockói turizmusról Deák-Székely
Szilárd Leventét, a község polgármesterét
kérdeztük.

– Hogyan alakult idén a turizmus Toroc-
kón?

– A turizmus nálunk csak mint szezontu-
rizmus van jelen, azaz május elejétől október
végéig tart a szezon. Idén, a koronavírus-jár-
vány miatt, nagyon megcsappant a turisták
száma. Mivel Torockóra rengetegen szoktak
jönni Magyarországról, ha az arányokat néz-
zük, a turisták körülbelül 70%-a, ezek a ha-
tárzár miatt szinte egyáltalán nem jöhettek az
idén. A legjobban azok érezték meg, akiknek
akár 500 személy elszállásolására is van ka-
pacitásuk és azok, akik egy nagy busznyi em-
bert is el tudnak látni. Azoknak, akik külföldi

turistákra számítottak, szintén nagyon nehéz
volt. Voltak olyan vendéglátóipari egysége-
ink, amelyek nagyon ügyesen átálltak a hazai
turistákra, különböző programokkal várták
őket. Hétköznap még ennek ellenére is nagy
volt a pangás, de hétvégén azért jöttek a tu-
risták. A kisebb panziók viszont nagyon meg-
érezték, hiszen szinte egyáltalán nem tudtak
vendégeket fogadni ebben a periódusban, és
ott vannak az olyan létesítmények is, mint a
Brassai Ifjúsági Ház, ahova többnyire egy
busznyi fiatal szokott jönni, ott szállásolják el
őket különféle rendezvények idején. Ilyen téren
egyáltalán nem beszélhetünk turizmusról.

– Mennyire volt érezhető, hogy idén elma-
radt a Double Rise fesztivál?

– Nem kimondottan csak egy rendez-
vényre gondolunk, amikor a turizmusról be-
szélünk, de valóban sokan szoktak jönni a
fesztiválra. Azonban ezek többsége erdélyi fi-
atal, ők pedig nem töltenek több napot Toroc-
kón, amennyiben itt alszanak, a többségük a
sátortábort választja. Azt hiszem, a torockói
turizmus nem köthető rendezvényhez. 

– Van olyan vendéglátóegység, amely nem
tudott fennmaradni?

– A kisebb panziók nem csak a „nagy” tu-
rizmusból élnek, hiszen sok esetben családok
is megszállnak ott, és sok nyugdíjas is. Sze-
rencsére nem bukott be egyik sem, viszont a
kisebb és nagyobb helyek egyaránt jelentős
jövedelemtől estek el.

– Hogyan látja: mi lesz a helyzet jövőben?
– Ez nagyon nagy mértékben attól függ,

hogy hogyan fog alakulni a világjárvány. Ha
csillapodik, és szabad lesz az átjárás Magyar-
ország felé, a turizmus elég gyorsan vissza
fog zökkenni a régi medrébe, sőt talán fej-
lődni is fog, mert onnan a turisták mindig na-
gyon szívesen jönnek Torockóra. Illetve most
már, hogy voltak hazai vendégek, és látták,
milyen szép ez a vidék, milyen vendégszere-
tők az emberek, nagy valószínűséggel többen
fognak jönni ezután. Úgy gondolom, a koro-
navírus-járványnak van egy pozitív hozadéka
is: idén a hazai turisták is felfedezték a Szé-
kelykő térségét.

– Meglátása szerint mi kellett ahhoz, hogy
a belföldi turisták Torockót válasszák más he-
lyekkel szemben?

– Torockónak nagyon jó a reklámja Ma-
gyarországon, de Romániában is sokan hal-
lottak róla. A vendéglátóegységek is mindent
megtesznek, hogy halljanak róluk, különféle
internetes platformokon hirdetik a szolgálta-
tásaikat és egyéb reklámozási módokat is
használnak. Az embereket vonzza ez a táj, a
falu építészeti jellege, az emberek vendégsze-
retete. 

– Miben lehetne még fejleszteni a torockói
turizmust?

– Alig két hete vagyok beiktatva mint pol-
gármester, azért is indultam a választásokon,
mert láttam, hogy az infrastruktúrán kellene
javítani. Ezen a téren elég rossz állapotok
uralkodnak, az utak minőségét, a közvilágí-
tást és a vízhálózatot is kell fejleszteni. De
ezeken kívül is rengeteg mindent kell korsze-
rűsíteni, természetesen nem csak a turizmus
miatt. Szerintem vonzóbbá tenné Torockót a
turisták számára egy sportpálya, egy szabad-
időközpont és különböző programok, ame-
lyeken részt vehetnének a látogatók. Ezek
abban is segítenének, hogy a lakosok itt ma-
radjanak, hiszen ezzel új munkahelyek is lé-
tesülnének.

Nagy-Bodó Szilárd

Torockó a magasból Forrás: Birtonaerial

Látkép a Székelykő csúcsáról

Deák-Székely Szilárd Levente, Torockó polgármestere
Forrás: Facebook

Ahol kétszer kel fel a nap



A magyar labdarúgó-váloga-
tott története során negyed-
szer kijutott az Európa-
bajnokságra, mivel a pótse-
lejtező csütörtöki döntőjében
a hajrában fordítva 2-1-re le-
győzte az izlandi csapatot a
Puskás Arénában.

A találkozó elején jobbára a ven-
dégek vezettek támadásokat, az első
védést is Gulácsi mutatta be. Má-
sodjára viszont hatalmasat hibázott
a magyar kapus, aki szó szerint be-
védett egy könnyen fogható szabad-
rúgást. A 11. percben az izlandiak a
magyar 16-os jobb sarkához közel-

ről célozhatták meg a kaput, Gylfi
Sigurdsson középre tartó lövése
pedig átcsúszott Gulácsi kezei kö-
zött (0-1). Negyedóra elteltével fel-
ocsúdott a magyar csapat, átvette a
játék irányítását, de az első kaput el-
találó lövés az izlandi kapus ölébe
hullott. Néhány perccel később
Orbán fejese már jobban megdol-
goztatta Halldorssont, aki azonban
leért a rövid sarokra.

A szünetig hátralévő időben nem
változott a játék képe, az izlandiak
többnyire átengedték a területet, és
labdaszerzés utáni gyors ellenakci-
ókra rendezkedtek be, így a magya-

rok lassú támadásépítéssel próbál-
koztak. Mindkettőben volt veszély,
egy ízben Botka mentett az utolsó
pillanatban, de Gulácsinak is voltak
védései, míg az izlandi kapu előtt
Sallai és Holender is ígéretes pozí-
cióból lőhetett, de mindkét kísérle-
tet könnyedén védte az izlandi
hálóőr, Szoboszlai szabadrúgása
pedig nem sokkal kerülte el a jobb
felső sarkot.

Fordulás után a szigetországiak
egyre kevésbé jutottak el Gulácsi
kapujáig, így a magyarok egyér-
telmű mezőnyfölényben futballoz-
tak, ám hiába birtokolták sokkal

többet a labdát, ez helyzetekben
nem nyilvánult meg. Ahogy telt az
idő, úgy növekedett a nyomás az iz-
landi kapun, de a kulcspasszokba
rendre hiba csúszott, így csupán az
átlövési kísérletek jelentettek némi
veszélyt. Sokáig úgy tűnt, a hajrá-
ban sem sikerül felőrölni a vendé-
gek védelmét, vagy rést találni rajta,
mert a második félidőben komoly
védésre sem volt szüksége az iz-
landi kapusnak, hogy megőrizze
csapata számára a minimális előnyt.
Csakhogy a 88. percben fordult a
kocka: Nikolics passzát Arnason
Palssonra rúgta, úgy pattant a labda
a csereként beállt Nego elé, aki az
ötös jobb sarkáról a jobb alsó sa-

rokba lőtt (1-1). Ezzel azonban még
nem volt vége, a hajrában váratla-
nul a maga javára fordította a sors-
döntő találkozót a magyar
válogatott: a második hosszabbítás-
percben jártunk, amikor Szoboszlai
a 16-os előteréből, középről a bal
alsó sarokba lőtt, a labda a kapufá-
ról a hálóba vágódott (2-1).

A négy éve nyolcaddöntős ma-
gyar válogatott története során elő-
ször jutott ki kétszer egymás után a
kontinensviadalra. A jövő nyárra
halasztott Eb-n a németekkel, a vi-
lágbajnok franciákkal és a címvédő
portugálokkal szerepel majd azonos
csoportban, utóbbi kettővel a Pus-
kás Arénában csaphat össze.

„Megcsináltuk, megcsináltuk,
megcsináltuk!!!” – ezt írta ki Face-
book-oldalára (angolul) Marco
Rossi, a magyar labdarúgó-váloga-
tott szövetségi kapitánya, aki koro-
navírus-fertőzése miatt nem
lehetett ott a kispadon a csütörtöki,
Izland elleni Európa-bajnoki pótse-
lejtezőn, amelyen a csapat 2-1-es
sikerével kiharcolta a részvételt a
kontinensviadalon.

Az olasz szakember közösségi
oldalán a játékosoknak és a szak-
mai stábnak is köszönetet mondott,
hangsúlyozva, hogy mindenki rá-
szolgált erre a sikerre.

Marco Rossi hozzátette, a győ-
zelmet egy barátja fiának, Lucának
ajánlja, aki februárban egy szörnyű
betegségben veszítette el édesany-
ját.

Az MLSZ Twitter-oldalán Nego
Loic, aki a 88. percben csereként
egyenlítő gólt szerzett, azt mondta,
nem is lehetett volna ennél fantasz-
tikusabb ez az este. „Remélem, a
szurkolók büszkék ránk, mert a
csapat megérdemli. Nagyon bol-
dog vagyok, hogy itt lehetek, és
Magyarországot képviselhetem.
Régóta élek itt a családommal, és
tényleg az otthonomnak érzem az
országot.”

A győztes gólt szerző Szoboszlai
Dominik szerint lehet, hogy ő lett
a hős, de ezt nem egyedül érte el,
társai és az egész csapat nélkül
nem sikerülhetett volna az a bra-
vúr, hogy a magyar labdarúgó-vá-
logatott Izland 2-1-es legyőzésével
kijusson a részben hazai rendezésű
Európa-bajnokságra. „Egy védő el-
ment Sallaival, 20 méterig vezet-
tem a labdát, tovább már nem
tudtam futni, gondoltam, onnan
már csak elrúgom” – idézte fel az
Eb-részvételt eredményező, 92.
percben született győztes gólt a
Salzburg futballistája, aki nem
hiszi, hogy mindenki azt várta tőle,
hogy hős legyen, inkább csak azt,
hogy tudjon segíteni a csapatnak.

A védelemben remek teljesít-
ményt nyújtott Szalai Attila, aki
arról beszélt, hogy jól reagált a csa-
pat a gyorsan bekapott gólra, emel-
lett rendkívül büszke, mert az
utolsó pillanatig hajtva mindent ki-
adott magából az együttes.

Botka Endre arról beszélt, hogy
azt érezte, nem létezik más forga-
tókönyv, mint hogy nyernek. Hoz-
zátette, még a pályán is ezt
gondolta, hiába vezettek szinte
végig az izlandiak. „Mindenki
tudja, milyen helyzetben van az or-
szág. Este nyolckor mindenkinek
otthon kell lennie, így tudtuk, min-
denki a meccset nézi. Az egészség-
ügyi dolgozókért is játszottunk,
hogy mindenkinek szerezzünk egy
kis örömet ebben a nehéz helyzet-
ben. Én azt éreztem, hogy ezt most
meg kell nyernünk az egész orszá-

gért” – fogalmazott a Ferencváros
védője.

A csapatkapitány Szalai Ádám
hosszabb ideje már csak a nemzeti
együttesben kap lehetőséget,
ugyanis Mainzban nem számítanak
a játékára: „Hogy ennek a csapat-
nak a tagja lehetek, az kárpótol
mindenért. Ott szeretnék lenni az
Eb-n, ehhez egy sokkal jobb for-
mában lévő Szalaira lesz szükség,
ezen leszek, hogy erre megoldást
találjak”.

„Nagyon furcsa mérkőzés volt,
hihetetlen, hogy megfordítottuk az
eredményt. Az elmúlt hónapok
eredményei már utaltak erre a tel-
jesítményre. Az utolsó percekig
küzdöttünk, van már egy szinte vi-
lágsztár szintű játékosunk, aki el-
dönti az ilyen meccseket” – tette
hozzá a 32 éves támadó.

Mestermérleg
* Cosimo Inguscio (Magyarország): „Az első 15-20 percben nem találtuk a he-
lyünket, részben mentális, részben taktikai okok miatt. Volt olyan játékosunk,
akire fékezőleg hatott, hogy ez az egyetlen esély volt az Eb-re jutásra. Szünetben
tanácskoztunk Rossival, mindannyian szembenéztünk önmagunkkal, hogy el-
úszhat az esély. Ezután a játékosok éhesen mentek ki, és aki éhes, az megszerzi,
amit akar. A második félidőben nem volt kivetnivaló. Megérdemeltük a győzelmet,
senki nem mondhatja, hogy eloroztuk valakitől.” 
* Erik Hamrén (Izland): „Nagyon csalódottak vagyunk, de ez érthető, öt percre
voltunk az Európa-bajnokságtól. Gratulálunk, a magyarok fantasztikus nyár elé
néznek. Ez egy olyan mérkőzés volt, amelyen az egyik csapat a mennybe jut, a
másika a pokolba. Mi kerültünk a pokolba.”

Szlovákiával, Skóciával és Észak-
Macedóniával teljessé vált a mezőny

Magyarország mellett Szlovákia, Skócia és Észak-Macedónia válo-
gatottja is kijutott a jövő nyárra halasztott labdarúgó-Európa-bajnok-
ságra.

A szlovákok a 2010-es világ- és a 2016-os Európa-bajnokság után a
harmadik nagy nemzetközi tornájukra jutottak ki. Skócia 1992 és 1996
után szerepelhet ismét az Európa-bajnokságon, a brit szigetországi vá-
logatott legutóbbi nagy tornája pedig az 1998-as világbajnokság volt.
Észak-Macedónia ugyanakkor először lehet jelen az Európa-bajnoksá-
gon.

Eredmények: Észak-Írország – Szlovákia 1-2 (0-1, 1-1, 1-1), hosszab-
bítás után; Szerbia – Skócia 1-1 (0-0, 1-1, 1-1), tizenegyesekkel: 4-5;
Grúzia – Észak-Macedónia 0-1 (0-0).

Fotó: Marco Rossi szövetségi kapitány közösségi oldala
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnoki pótselejtező, A divízió, döntő: Magyarország – Izland
2-1 (0-1)
Budapest, Puskás Aréna, zárt kapus, vezette: Björn Kuipers (holland).
Gólszerzők: Nego (88.), Szoboszlai (92.), illetve G. Sigurdsson (11.).
Sárga lap: Szalai A. (63.), illetve G. Sigurdsson (5.), Ingason (95.).
Magyarország: Gulácsi – Botka, Orbán, Szalai A. – Fiola (61. Lovrencsics), Kalmár
(61. Sigér), Nagy (84. Nego), Szoboszlai, Holender (72. Nikolics) – Szalai Á. (84.
Könyves), Sallai.
Izland: Halldorsson – Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, Magnusson – Sigurjons-
son (87. Ingason), Gunnarsson (83. Skulason), G. Sigurdsson, J. Gudmundsson
(73. Bodvarsson) – Bjarnason, Finnbogason (73. A. Gudmundsson).

Szerkeszti: Farczádi Attila 1162.

A román válogatottnak van mit
sajnálnia, hiszen a magyar labda-
rúgó-válogatott bebizonyította,
hogy Izland legyőzhető – írta pén-
teken az Adevărul című  napilap
elektronikus kiadásában azzal kap-
csolatban, hogy Magyarország kiju-
tott a jövő évi Európa-bajnokságra.

A lap kiemelte, hogy „a magya-
rok eksztázisban vannak”, miután
sorozatban másodszor jutottak ki az
Európa-bajnokságra úgy, hogy
1986 óta nem szerepeltek világbaj-
nokságon. A lap emlékeztetett, hogy
a pótselejtező elődöntőjében Romá-
nia 2-1 arányban vereséget szenve-
dett Izlandtól. A lap szerint a
statisztika is alátámasztja, hogy Iz-
land verhető ellenfél lett volna, hi-
szen 2020-ban a hivatalos meccsein
egyedül Romániát győzte le, miköz-
ben vereséget szenvedett Magyaror-
szágtól, Angliától, Belgiumtól és

Dániától. A lap szerint a magyar vá-
logatott egy „fullasztó, őrült” meccs
után vívta ki az európai kontinens-
tornára való kijutást.

A Digisport.ro oldal azt írta cím-
ben, hogy a magyar válogatott egy
honosított játékos és „az ékköve”, a
legújabb sztárja, Szoboszlai góljai
révén szerezte meg a győzelmet
drámai módon. A Ziare.com hírpor-
tál szerint a románok „hóhérjai”, az
izlandiak drámai vereséget szen-
vedtek Budapesten, így nem jutot-
tak ki az Eb-re. Úgy vélte,  a
románok vereségét „a magyarok
bosszulták meg” egy „hihetetlenül
fordulatos” mérkőzés során.

A Prosport.ro hírportál is azt
emelte ki, hogy a 88. percben Izland
még vezetett, és „csomagjaik már
készen voltak” az Eb-re való uta-
zásra, de a magyarok nem adták fel,
és hihetetlenül fordítottak.

Román sajtó: van mit
sajnálniuk a románoknak

Rossi: megcsináltuk!

Magyarország újra az Európa-bajnokságon!

A magyar válogatott játékosai győzelmüket ünneplik a Puskás Aréna üres lelátói előtt Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
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Gól nélkül zárta az évet Nyárádtő

A visszavágók első fordulójával zárult a labdarúgó
3. liga őszi idénye. Az év utolsó mérkőzésén a Nyá-
rádtői Unirea Vajdahunyadra látogatott, ahol a mérkő-
zés gól nélküli döntetlennel zárult.

Az első félidőben egyik csapat sem alakított ki ko-
molyabb helyzetet, két vajdahunyadi szöglet nevez-
hető esetleg veszélyesebb szituációnak, illetve egy
távoli szabadrúgás, amikor Eremiaș csak két mozdu-
latból tudta megfogni a nem túl erős labdát. Adrian
Pop csapata néhány vérszegény ellenakcióval próbál-
kozott. Az első félidőben mindkét csapat elveszítette
egy-egy játékosát. Előbb a nyárádtői Comant küldte ki
piros lappal Vădana játákvezető, majd közvetlenül a
szünet előtt a vajdahunyadi Marinca is hasonló sorsra
jutott.

A második félidő sem bővelkedett kapujelenetek-
ben, ám mindkét csapatnak volt egy-egy hatalmas le-
hetősége. Az első a vajdahunyadi Iacob nevéhez
fűződik, aki egy szöglet után öt méterről küldte kapás-
ból a jobb kapufa töve mellé, de Eremiașnak nagy bra-
vúrral sikerült hárítania. Ugyanakkor Nyárádtő a
zárópercekben mind a három pontot begyűjthette
volna, amikor Ioja színegyedül lódulhatott meg a fél-
pályáról. A védők a tizenhatos vonalán érték utol, ezért
lövésre szánta el magát, azonban a labda kevéssel a
kapu mellett hagyta el a játékteret.

Nyárádtőnek legközelebb március 13-án van hiva-
talos mérkőzése, amikor Kudzsir csapatát fogadja.

Szintén most kellett volna befejeznie az évet Maros
megye másik 3. ligás csapatának is. Az Alsógáld –
Szászrégeni Avântul találkozót azonban elhalasztották
jövő vasárnapra, mert az alsógáldiak nem kapták meg
a Fehér megyei egészségügyi igazgatóság engedélyét.
Ám a gyulafehérvári sajtó szerint a mérkőzést jövő
héten sem biztos, hogy lejátsszák, ugyanis a helyható-
sági választásokat követően megváltozott a település

vezetősége, és az új nem kívánja támogatni a csapatot.
Ha a helyzet sürgősen nem oldódik meg, Alsógáld vis-
szaléphet a bajnokságból, írják az ottani lapok.

A Real Madrid figyeli 
Szoboszlait

A Real Madrid labdarúgócsapata érdeklődik Szoboszlai Do-
minik iránt – számolt be pénteken címlapján az AS.

A spanyol sportlap értesülései szerint a La Ligában címvédő
királyi gárda fiatalítási szándékkal több tehetség pályafutásának
alakulását is követi, közülük kiemelkedik a Red Bull Salzburg
20 esztendős magyar támadó középpályása. Az AS beszámolója
megjegyezte: Szoboszlai, aki csütörtökön Izland ellen Európa-
bajnoki szereplést jelentő győztes gólt lőtt, azzal hívta fel magára
a Real Madrid figyelmét, hogy október végén ő szerezte a Salz-
burg két góljának egyikét az Atlético Madrid otthonában. Szo-
boszlai a Bajnokok Ligájában négy találatnál jár: kétszer a
selejtezőben, kétszer a csoportkörben volt eredményes.

Az AS megemlítette a Real Madriddal a többi között három
BEK-et és öt bajnoki címet nyert klublegendát, Puskás Ferencet,
valamint Szoboszlai válogatottbeli csapattársát, Szalai Ádámot,
aki 2007 és 2010 között erősítette a fővárosiak tartalékcsapatát,
a Castillát.

Szerződése 2022-ig köti a Salzburghoz Szoboszlait, aki iránt
korábban már az Arsenal és az AC Milan is érdeklődött. Az AS
ugyanakkor jelezte: a transfermarkt által 25 millió euró értékűre
becsült játékos szerződtetéséhez legközelebb az RB Leipzig áll.
Szerdán a Sport Bild számolt be a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt
foglalkoztató, legutóbb Bajnokok Ligája-elődöntős és a Bundes-
ligában legutóbb bronzérmes lipcsei alakulat élénk érdeklődé-
séről.

Baturina triplázott, a Ferencváros is 32 között 
a Magyar Kupában

Utolsóként a Ferencváros jutott a legjobb 32 közé a
labdarúgó Magyar Kupában, miután szombaton 5-0-ra
győzött a harmadosztályú Bicskei TC vendégeként.

A hetedik fordulóból így mind a 12 élvonalbeli csapat
továbblépett.

A mérkőzés után kisorsolták a tizenhatoddöntő páro-
sításait. A Ferencváros a Dorogi FC otthonában játszik
majd, míg a címvédő Budapest Honvéd a harmadosztályú
III. Kerületi TVE-t kapta ellenfélül. Mégsem a kispesti-
ekre vár a legrövidebb utazás, ugyanis egymás ellen sze-
repel majd Debrecen két NB II-es együttese, a DVSC és
a DEAC.

Az élvonalbeli csapatok kiemeltek voltak a sorsoláson,
vagyis nem kerülhettek össze. A továbbjutás a legjobb 32
között is egy mérkőzésen dől el, amelyet az alacsonyabb
osztályú együttes otthonában játszanak. Azonos osztályú
csapatok esetén az lesz a házigazda, amely kevesebbet
szerepelt hazai pályán a Magyar Kupa mostani idényé-
ben.

A mérkőzéseket 2021. február 10-én és 11-én rendezik.
Magyar Kupa, 7. forduló (a 32 közé jutásért), az élvo-

nalbeli csapatok mérkő-
zései: Bicskei TC (NB
III) – Ferencvárosi TC
0-5 (0-1), Békéscsaba
1912 Előre (NB II) –
Diósgyőri VTK 0-3 (0-
0), Nyíregyháza Sparta-
cus FC (NB II) – Paksi
FC 1-2 (0-0, 1-1, 1-1) –
hosszabbítás után, Du-
naújváros (NB III) – Új-
pest FC 0-6 (0-1),
G á r d o n y - A g á r d i
Gyógyfürdő (NB III) –
MOL Fehérvár FC 1-4
(0-2), Csácsbozsok-Ne-
mesapáti SE (megyei I.)
– Budapest Honvéd 0-2
(0-0), Lipót Pékség SE
(NB III) – ZTE FC 1-3
(1-2), Dabas-Gyón FC

(NB III) – Budafoki MTE 2-3 (1-1, 2-2, 2-2) – hosszab-
bítás után, Szentlőrinc (NB II) – Puskás Akadémia FC 0-
4 (0-0, 0-0, 0-2) – hosszabbítás után, Gyöngyösi
AK-Mátra-Beton (NB III) – Mezőkövesd Zsóry FC 1-4
(1-2), Bátaszék SE (megyei I.) – MTK Budapest 1-7 (1-
3), Kecskeméti TE (NB III) – Kisvárda Master Good 0-
1 (0-1).

Magyar Kupa, a 8. forduló (a 16 közé jutásért) páro-
sításai: Vasas FC (II. osztályú) – MOL Fehérvár FC,
Tarpa SC (megyei I.) – Diósgyőri VTK, Szolnoki MÁV
FC (II.) – Újpest FC, Dorogi FC (II.) – Ferencvárosi TC,
III. Kerületi TVE (III.) – Budapest Honvéd FC, Aqvital
FC Csákvár (II.) – Paksi FC, Hódmezővásárhelyi FC
(III.) – Puskás Akadémia FC, Soroksár SC (II.) – Kis-
várda Master Good FC, FC Ajka (II.) – Mezőkövesd
Zsóry FC, Kolorcity Kazincbarcika SC (II.) – MTK Bu-
dapest, FÉMALK-Dunavarsány (megyei I.) – Budafoki
MTE, Tiszafüredi VSE (III.) – Zalaegerszeg, Pécsi MFC
(II.) – Szombathelyi Haladás (II.), Tállya KSE (III.) –
Kaposvári Rákóczi FC (II.), Taksony SE (III.) – BFC Si-
ófok (II.), Debreceni EAC (II.) – Debreceni VSC (II.).

A tabella
1. Dés                      10        8           1          1             23-11       25
2. Kudzsir                9          7           1          1             24-9         22
3. Nyárádtő              10        5           2          3             15-17       17
4. Szászrégen           9          5           1          3             20-12       16
5. Gyulafehérvár      10        4           1          5             16-19       13
6. Sănătatea             9          4           1          4             15-18       13
7. Torda                   10        3           2          5             17-16       11
8. Vajdahunyad        10        2           4          4             11-13       10
9. Alsógáld              8          1           1          6             8-18         4
10. Marosújvár        9          1           0          8             7-23         3

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 10. forduló: Vajda-

hunyadi CS – Nyárádtői Unirea 0-0
Vajdahunyad, Michael Klein stadion, nézők nélkül.

Vezette: Sorin Vădana (Kolozsvár) – Alexandru Tu-
rian (Zilah), Răzvan Spătar (Nagyszeben). Ellenőr:
Ciprian Tranca (Temesvár).

Kiállítva: Marinca, illetve Coman.
Vajdahunyad: Cobliș – Banac, Radicof, Marinca,

Trescan, Crăciunesc, Bihavecz, Herci, Bortaș, Bloj,
Iacob. Cserepad: Raț, Vasinc, Țiric, Kelemen, Prejban. 

Nyárádtő: Eremiaș – Miclean, Birtalan, Bucur, Ol-
teanu, Aldea, Moț, P. Pop, Iușan, Petriș, Coman. Cse-
repad: Feier, Alexa, Zólyomi, Pogăcean, Ruja,
Solymosy, Trăistar, Ioja.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Magyar Kupa, 7. forduló: Bicskei TC – FTC 0-5 (0-1)
Bicske, Bicske Sporttelep. Játékvezető: Oláh Gábor.
Sárga lap: Pekowski (33.).
Gólszerzők: Baturina (17., 58., 66.), Boli (62.), Skvarka (90+1.).
Bicske: Szűcs – Filipovic (69. Varga Zs.), Radó, Kákonyi, Dencinger, Sötét (83. Török), Farkas (69. Lassú),

Vékony, Peinlich (58. Varga Z.), Pekowski (58. Németh), Lencsés.
FTC: Szécsi – Somália, Frimpong, Csontos, Heister (68. Leo) – Isael (71. Szabó), Vécsei, Skvarka, Tokmac

(63. Katona) – Boli (68. Mazzonetto), Baturina (71. Ramadan).

Eredményjelző
* 1. liga, 9. forduló: Bukaresti Dinamo – Gyurgyevói Astra 1-1. Az

állás: 1. CSU Craiova 24 pont, 2. Bukaresti FCSB 21, 3. Kolozsvári
CFR 18, 4. Sepsi OSK 15, ...15. Dinamo 6, 16. Astra 5.

* 2. liga, 10. forduló: FK Csíkszereda – Zsilvásárhelyi Pandurii Lig-
nitul 1-1, Resicabányai CS Muncitoresc – Concordia Chiajna 1-0; 12.
forduló: Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Zsilvásárhelyi Pandurii Lig-
nitul 4-3, CSM Slatina – Bukaresti Metaloglobus 1-0, Lénárdfalvi ACS
Fotbal – Unirea 04 Slobozia 2-0, Resicabányai CS Muncitoresc – Ko-
lozsvári Universitatea 2-1, FK Csíkszereda – Concordia Chiajna 1-0.
Az állás: 1. Universitatea Craiova 22 pont, 2. Dunărea 2005 Călărași
20, 3. Temesvári ASU Politehnica 20, ...12. Csíkszereda 15.

* 3. liga, V. csoport, 8. forduló: Gyurgyevói Astra II – Kézdivásár-
helyi KSE 3-0, Barcarozsnyói Olimpic Cetate – Székelyudvarhelyi FC
0-1; 10. forduló: Gyurgyevói Astra II – CS Blejoi 0-2, Brassói Tâmpa
Kids – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II 0-1, Kézdivásárhelyi KSE –
Brassói Corona 1-3, Brassói SR Municipal – Barcarozsnyói Olimpic
Cetate 3-0, CSO Plopeni – Székelyudvarhelyi FC 2-0. Az állás: 1. Co-
rona 26 pont, 2. Blejoi 23, 3. SR Municipal 17, ...5. Sepsi OSK II 14,
6. Kézdivásárhely 13, 7. Székelyudvarhely 10.

* 3. liga, IX. csoport, 7. forduló: CS Marosújvár–Dési Unirea 1-3;
10. forduló: Tordai Sticla Arieșul – Marosújvári CS 4-1, Dési Unirea –
Kolozsvári Sănătatea 3-3, Kudzsiri CSO – Gyulafehérvári Unirea 1-0,
Vajdahunyadi CS – Nyárádtői Unirea 0-0.

A vajdahunyadi mérkőzésen mindkét csapatból kiállítottak egy-egy
játékost. Fotó: Fotbal Hunedoara

Bálint Zsombor

Fotó: Fradi.hu

Szoboszlai Dominik (j2) gólöröme a magyar válogatott második gólja után a Ma-
gyarország – Izland labdarúgó-Európa-bajnoki pótselejtező mérkőzésen a Pus-
kás Arénában 2020. november 12-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor



Személyzeti állománya mint-
egy 26 fős bővítését kezde-
ményezte a Maros Sportklub
az épülő marosvásárhelyi
uszoda megfelelő üzemelte-
téséhez.

A sportminisztériumi alárendelt-
ségben működő sportszervezet el-
nöke bejelentette: a létesítmény 85
százalékban elkészült, aláírták a

szerződést a gáz- és a villanyáram-
szolgáltatóval, és kezdeményezték
az Aquaservnél, hogy engedé-
lyezze a rácsatlakozást a városi
ivóvíz- és csatornahálózatra. Iuliu
Cosmin Pop szerint az uszodát a
tavasszal adhatják használatba,
addig azonban növelni kell az al-
kalmazottak számát, hogy megfe-
lelő körülmények között
működhessen majd a létesítmény.

Az elnök szerint három műsza-
kos lenne  a munka, miután az
uszoda akár reggel 6-tól este 10-ig
folyamatosan nyitva tarthat majd.
Jelenleg azonban a veszélyhelyzet
miatt az állami szférában nem lehet
dolgozókat felvenni, így kormány-
határozatban vagy sürgősségi kor-
mányrendeletben lehetne
engedélyezni a Maros Sportklub
kérését.

Fotó: JochaPress

A százéves Székelykeresztúri KAC-ról
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportmű-
sorának meghívottja Klein László. A Székelykeresztúri Egyesülés Sport-
egyesület elnökével, városi önkormányzati képviselővel Szucher Ervin az
alapításának századik évfordulóját ünneplő Keresztúri Atlétikai Clubról
és annak jogutódjáról beszélget.

Fotó:a Maros Sportklub elnöke, Iuliu Cosmin Pop közösségi oldala

Városi sportklub – quo vadis?
A sportkedvelők nagy remé-
nyeket fűznek a város
sportja újjáélesztéséhez a
marosvásárhelyi Városháza
új adminisztrációjának beik-
tatását követően. Ennek
egyik kulcskérdése a Városi
Sportklub megreformálása,
ha úgy tetszik, újjáélesztése
abból a tetszhalálból,
amelybe egy éve került, mi-
után a városi tanács elzárta a
mértéktelen – és ellenőrizet-
len – költekezés csapját. Az
akkori adminisztráció a meg-
ítélt összeget sem folyósí-
totta a klubnak, és a tanácsi
többségre mutogatott mint a
város sportjának sírásójára.

Noha választási programjában a
sport csak általános ígéretekkel
szerepelt, Soós Zoltán polgármes-
ter a múlt héten szólalt meg először
a Városi Sportklubbal kapcsolat-
ban. Facebook-oldalán ezt írta:
„Azt ígértem, talpra fogjuk állítani
a marosvásárhelyi sportot. Elkezd-
tük. A Városi Sportklub adóssága
3 millió lejre tehető. Ki nem
egyenlített sportszerződések, bér-
leti szerződések és felszerelések al-
kotják. Az adósságot elkezdtük
törleszteni, ugyanakkor minden, a
város tulajdonában található sport-
létesítmény működtetését a VSK-
ra bízzuk, hiszen ennek első számú
feladata az kell legyen, hogy a
sportolás lehetőségét biztosítsa a
marosvásárhelyiek számára. Eze-
ket a létesítményeket pedig átlát-
ható, tisztességes, mindenki
számára egyenlő esélyeket bizto-
sító szabályzat alapján minden ma-
rosvásárhelyi sportklub igénybe
veheti a jövőben.”

Noha soknak tűnik, a 3 millió lej
egy ilyen sok szakosztállyal (pon-
tosan nem tudjuk, mennyivel, mert
a klubnak gyakorlatilag nincs sem-
milyen kommunikációja, nincs
működő honlapja, sem Facebook-
oldala) rendelkező klub esetében
nem is olyan tetemes. Ugyanakkor
nagyon sok, ha azt nézzük, hogy
olyan kiadásokról van szó, ame-
lyeknek nem volt meg a fedezetük
a szerződések megkötésekor. Így a

klub vezetőségének – amelynek az
összetétele máig nem ismert a nyil-
vánosság előtt, mint ahogy az sem,
hogy az előző adminisztráció által
megbízott klubelnök, Vasile Tohă-
nean még tisztségben van-e, illetve
mekkora hatáskörrel rendelkezik –
az kell legyen az elsőrendű fel-
adata, hogy a pénzügyeket egye-
nesbe hozza, a bevételek mértékét
pontosan meghatározza, majd egy
realista elemzés alapján eldöntse,
a rendelkezésre álló összegből
mely sportágak támogathatók kie-
melten, és melyek csak amatőr, il-
letve ifjúsági szinten.

Ezek kényes kérdések, de az
elég világosan látszik, hogy min-
den sportág versenyképessé téte-
lére nem lesz elég az összeg, még
akkor sem, ha a város tulajdonában
lévő sportlétesítmények adminiszt-
rálását és az ebből származó jöve-
delmet a klub veszi át.
Marosvásárhely további jellegze-
tessége, hogy az igazán fontos
sportlétesítmények nem képezik a
város tulajdonát. Nem a városé a
sportcsarnok (ellentétben a legtöbb
romániai várossal), nem az övé
lesz a hamarosan átadásra kerülő,
a volt Május 1. strand helyén épülő

olimpiai uszoda és az előbb-utóbb
befejezésre kerülő ligeti jégcsar-
nok sem. A városnak tehát együtt-
működésre kell törekednie a
szakminisztériummal és a minisz-
tériumi alárendeltségű Mureșul
Sportklubbal, amelyek ezeket a lé-
tesítményeket működtetik, ugyan-
akkor több sportágban akkor
érhető el eredmény, ha a magán-
szféra is szerepet vállal bizonyos
szakosztályok támogatásában.

Hosszú tehát az út. A világjár-
vány árnyékában szükségbajnok-
ságokat rendező sportidény végéig
azonban több hónap áll rendelke-
zésre, hogy a 2021-2022-es szezon
kezdetéig teljesen tisztába tegyék a
VSK ügyeit. Ha ez így is történik
azonban, az elszalasztott lehetősé-
geket visszahozni nem lehet. Ismét
alulról kell kezdeni az építkezést,
és a sportban évek kellenek egy-
egy eredményes csapat kialakítá-
sára. Az elvesztegetett időért és a
sportban dolgozó szakemberek ko-
rábbi keserves munkával felépített
eredményei lerombolásáért (és itt a
sportszakmai munkára gondolunk,
nem az anyagi háttérre) vajon ki
vállalja a felelősséget?

Személyzetet alkalmaznak
az új marosvásárhelyi uszodához

Bálint Zsombor

Marosvásárhelyi csapat nélkül
kézilabdában

Több hónapos késlekedés után a
sportági szövetség közzétette az A
osztályos kézilabda-bajnokság me-
zőnyét. 18 év után először fordul
elő, hogy nem lesz marosvásárhelyi
csapat a nők között sem (férficsapat
már több mint tíz éve nincs a város-
ban). Nem feltétlenül meglepetés ez
azután, hogy az előző idényben a
Városi Sportklub színeiben játszó
játékosok többsége már a nyáron
más klubokhoz, elsősorban Beszter-
cére és Brassóba igazolt, és az Evi
edzőpáros is Besztercét részesítette
előnyben a klubnál uralkodó, elszo-
morító állapotok miatt. Minimális
esélye ugyan még volt annak, hogy
a Marosvásárhelyen maradt máso-
dik vonal legalább ifjúsági csapattal
beiratkozik a pontvadászatba, azon-
ban ez nem történt meg, így az idén
amúgy zárt tornák rendszerében
rendezett bajnokságban nem lesz
vásárhelyi csapat. 

Most már csak az a kérdés, hogy
a városban nagy hagyományokkal
rendelkező sportág, hogy csak az

1988-ban országos bajnokságot
nyert Mureșulra gondoljunk, vagy a
szintén jó képességű, és nagy nép-
szerűségnek örvendő egykori ASA
férfialakulatát említsük, jövőre is
képviselő nélkül marad-e?

Elméletileg ismét be lehet majd
iratkozni a bajnokságba a 2021-
2022-es idényben, ilyen tekintetben
nem veszített semmit a marosvásár-
helyi klub, hiszen amúgy sem eshe-
tett ki. Csakhogy nem jön a
háttérből egy újabb tehetséges nem-
zedék, miután azt, amelyik két évig
a feljutásért küzdött, szinte csak
helyi játékosokkal, „sikerült” haté-
konyan szétverni. Így két út járható:
sok pénzből, innen-onnan hozott já-
tékosokból összerakni a felnőttcsa-
patot, amelynek az árnyékában
beindulhat az utánpótlásképzés,
vagy a legfiatalabb korosztállyal
kezdeni, és kivárni azt a néhány
évet, amíg felnőnek. Az utóbbi hát-
ránya, hogy felnőttcsapat, tehát pél-
daképek híján igen nehéz motiválni
a gyerekeket, másrészt ehhez egy-
fajta fanatikus szakembergárda
szükséges.

Bálint Zsombor

Ezüstérem a „járványbajnokságon”
A járvány miatt csak néhány ifjú-

sági tekézővel vettek részt a sportág
marosvásárhelyi képviselői a
Ploiești-en megrendezett egyéni fel-
nőtt országos bajnokságon. A Con-
pet arénában a
Romgaz-Elektromaros színeiben
négyen, a CSM képviseletében ket-
ten voltak jelen.

A tekesportot is súlyosan érintő
korlátozások nem akadályozták
meg a fiatal marosvásárhelyi játé-
kosokat, hogy jól szerepeljenek.
Fekete Réka és Szabó Júlia Emese
a felnőtt páros versenyben a máso-

dik helyen végeztek, és felnőtt
ezüstérmet szereztek. Fekete Réka
közel állt hozzá, hogy dobogóra áll-
hasson a klasszikus egyéni verseny-
számban is, ahol a 4. helyet szerezte
meg. Mindkét aranyérmet a házi-
gazda Conpet Ploiești tekézői nyer-
ték. A férfiaknál a Jászvásári CFR
Olimpia versenyzői szerezték meg
az aranyérmeket. 

A járvány miatt a nemzetközi te-
keidényt gyakorlatilag törölte a
nemzetközi szövetség, és a belföldi
csapatbajnokság is szünetel. 
(bálint)

Vizsgálat: eltussolta Aján Tamás
a doppingeseteket?

A Nemzetközi Olimpiai Bizott-
ság (NOB) égisze alatt működő
Nemzetközi Tesztelőügynökséget
(ITA) arra kérte fel a Nemzetközi
Doppingellenes Ügynökség
(WADA), hogy vizsgálódjon Aján
Tamás ügyében. Azt kellene tisztáz-
niuk, hogy a Nemzetközi Súlye-
melő-szövetség (IWF) elnöki
tisztéről áprilisban lemondott ma-
gyar sportdiplomata hivatali ideje
alatt követett-e el szabálysértést, ne-
vezetesen  azzal, hogy – az ellene
felhozott vád szerint – doppingese-
teket tussolt el.

Olivier Niggli, az ITA-t fel-
ügyelő WADA főigazgatója kö-
zölte, hogy a tesztelőügynökségnek
– amely az IWF doppingellenes

programját kezeli – ki kellene derí-
tenie, indítható-e jogi eljárás Aján
Tamás ellen, és szankcionálható-e
az IWF 81 éves exelnöke.

Niggli szeretné, ha fény derülne
rá: elmarasztalható-e Aján a dop-
pingelőírások „vagy más rendelke-
zések, például az etikai kódex vagy
az IWF egyéb szabályainak megsér-
tése miatt”. A cikk szerint a WADA
hat hónapot adott az IWF-nek az
„összes nyitott ügy” megoldására.

Aján Tamás azután távozott az
IWF elnöki posztjáról, hogy dop-
pingesetek leplezése mellett pénz-
ügyi visszaélésekkel, szavazat-
vásárlással vádolták meg a Richard
McLaren kanadai ügyvéd készítette
jelentésben.
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Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala
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Népmozgalom, 2020. július–augusztus
Megugró halálozás, zuhanó házasságkötések
A 2020. évi nyári időszak utolsó

két hónapjában 2019 azonos perió-
dusához viszonyítva egyértelmű ha-
lálozási többlet volt megfigyelhető
Erdélyben. Július–augusztusban a
16 erdélyi megyében összesen
14.319 halálesetet regisztráltak. Ez
a 2019-hez képest 1256 fős,
mintegy 10%-os növekedés már
nem tekinthető véletlenszerű inga-
dozásnak; úgy tűnik, a koronavírus-
járvány közvetlen és közvetett
hatásai már megjelentek az összha-
lálozási statisztikákban is. Székely-
földön és Közép-Erdélyben a
vizsgált hónapokban (egyelőre)
átlag alatti volt a halálozási többlet,
mintegy 5%-os a tavalyi év azonos
periódusához képest.

Egyértelműen a koronavírus ha-
tása – pontosabban a koronavírus
miatti korlátozások hatása – áll a
nyári házasságkötési adatok mögött
is. Idén szinte elmaradt a nyári há-
zasságkötési csúcsszezon: július–
augusztusban csak 8763 házasság
köttetett Erdélyben, ami komoly zu-
hanás az előző évvel összevetve.
2019. július–augusztusban még
13.369 házasságkötés volt, vagyis
4606-tal több, mint idén.
Adatminőségi kérdések

A koronavírus-járvány alapvető
változásokat eredményezett az élet
igen sok területén. A lezárások, kor-
látozó intézkedések megnehezíthe-
tik a statisztikai adatok gyűjtését is,
illetve a begyűjtött adatok sokkal
bizonytalanabbak, mint „békeidő-
ben”. Az Erdélystat-közlemények
egyik alapvető forrását jelentő, a
megyei statisztikai hivatalok által
kiadott havi jelentések is a járvány
kitörését követően több hónapig
egyértelműen hiányosak és pontat-
lanok voltak. Egyes megyék egy-
szerűen nem közöltek bizonyos
adatokat (pl. a turizmusra vonat-
kozó mutatószámokat, nettó átlag-
bért), vagy ha közöltek is, azok
nyilvánvalóan nem voltak reálisak
(pl. a lejelentett élveszületések
száma egyes megyékben harmadá-
val, negyedével zuhant). A megyei
statisztikai hivatalok által szeptem-
ber és október végén kiadott (jel-
lemzően júliusi és augusztusi
adatokat tartalmazó) havi jelentések
esetén, úgy tűnik, nagyrészt sikerült
a korábbi hónapokra jellemző prob-
lémák jelentős részét orvosolni.
Ezekben az adattáblákban feltűnően
hiányos vagy egyértelműen alul-
mért adat már alig fordul elő.

Az előzőekben leírtak miatt –
megszakítva korábbi Erdélystat-

közlemények tradícióját – mostani
elemzésünkben az április–júniusi
adatokat „átugorva” csak a 2020.
júliusi–augusztusi összesített adato-
kat mutatjuk be, és vetjük össze az
egy évvel korábbi, tehát szintén jú-
liusi–augusztusi (egyébként még
mindig csak előzetes) adatokkal. A
2020. április–júniusi kiesett három
hónap adatairól feltehetően majd
csak a végleges adatok közlésekor,
2021 végén kapunk pontos képet. A
jelenleg elemzett adatok kapcsán
sem zárható ki, hogy a véglegesítés
folyamán érdemben módosulhatnak
majd.
Erdélyben

Az Erdélystat által készített ösz-
szesítés szerint a vizsgált két hónap-
ban kismértékben, 1,5%-kal nőtt a
születések száma az előző év azo-
nos időszakához képest. 12.323
gyermek jött Erdélyben a világra,
ami 182 fővel több az előző évinél.

Míg ebben az időszakban az él-
veszületések számát még érdemben
nem befolyásolhatta a pandémia,
hiszen ezen gyermekek még a jár-
vány kitörése előtt fogantak, addig
a járvány már hathatott a halálozási
és a házassági adatokra. Az előzetes
statisztikák szerint a nyár utolsó két
hónapjában az előző évhez képest
9,6%-kal megugrott a halálozások
száma Erdélyben. 2020 júliusa és
augusztusa között 14.319 halálese-
tet regisztráltak, 1256-tal többet,
mint 2019 azonos periódusában.
Természetesen a halálozási többlet
nem feleltethető meg a Covidban
elhunytak számának, azonban a ha-
lálozási többlet már van akkora ará-
nyú, amely nem tekinthető
véletlenszerű ingadozásnak sem,
azaz nagy valószínűséggel közvet-
len (Covid-halálozás) vagy közve-
tett (pl. az egészségügyi ellátás
igénybevételének megnehezülésére
visszavezethető egyéb halálozás)
összefüggésben van a járvánnyal és
következményeivel.

Az elemzett két nyári hónap ha-
gyományosan a házasságkötési sze-
zon csúcsát jelenti. Ennek ellenére
csak 8763 házasság köttetett, ami
óriási, több mint egyharmados zu-
hanás az előző évvel összevetve.
2019. július–augusztusban még
13.369 házasságot kötöttek, vagyis
4606-tal többet, mint idén.
Székelyföldön

Az össz-erdélyi trendekkel szem-
ben július–augusztusban az előzetes
adatok szerint Székelyföldön jelen-
tősen csökkent a születésszám az

előző év ugyanezen időszakához vi-
szonyítva: 893 gyermek látta meg a
napvilágot, 78 fővel, 8%-kal keve-
sebb. Míg 2019-ben viszonylag
kedvezőek voltak a termékenységi
mutatók Székelyföldön, addig a
most megfigyelt termékenység-
csökkenés az egész évre jellemző-
nek tűnik (már az év elején, a
járvány előtti utolsó hónapokban is
megfigyelhető volt). Ugyanakkor a
halálozások számának növekedése
is viszonylag alacsony volt a régió-
ban: 1026-an hunytak el, vagyis a
növekmény „csak” 4,6%, 45 fő az
előző év július–augusztushoz viszo-
nyítva. Ez jóval az erdélyi átlag
alatt van. A házasságkötések száma
Székelyföldön is zuhant: a nyár
utolsó két hónapjában 527 pár
mondta ki a boldogító igent. A
csökkenés mértéke 30,7%.
A Partiumban

A Bihar, Szatmár, Szilágy me-
gyéből összesített Partium régióban
2020 július–augusztusában 2237
gyermek született, 155 gyermekkel
több az előző év azonos időszaká-
hoz képest, ez jóval átlag feletti,
mintegy 7,4%-os növekedés. A nö-
vekedés ugyanakkor jelentős rész-
ben egyetlen adatra, az augusztusi
Bihar megyei születésszámra vezet-
hető vissza, így az is lehet, hogy
adathibáról van szó (a megyei sta-
tisztikai jelentés szerint egyetlen
hónapban 94 gyermekkel több szü-
letett, mint egy évvel ezelőtt). A ha-
lálozás mértékét tekintve a
Partiumban az erdélyi átlagnak
nagyjából megfelelő, 9,7%-os (219
fős) növekedést figyelhetünk meg.
A házasodási kedvet tekintve a par-
tiumi régióban mintegy 30,3%-os
csökkenést regisztráltak, ami 1582
házasságot jelent, 688-cal keveseb-
bet a tavalyinál.
Közép-Erdélyben

A Kolozs és Maros megyéből
álló Közép-Erdély régiójában 2323
gyermek jött a világra két hónap
alatt, ami 2,3%-kal haladja meg az
előző évi adatokat. A halálozások
számát tekintve (2561 eset) átlag
alatti, 5%-os növekedést figyelhe-
tünk meg, ami összesen 121 halottal
több az előző éves adatokhoz viszo-
nyítva. A házasságkötések száma itt
az átlagosnál kisebb, de szintén je-
lentős, 27,1%-os visszaesést mutat.
2019 nyarának utolsó két hónapjá-
ban 2243, míg idén 1635 házasság
megkötésére került sor a régióban.
(közlemény)

Figyelmeztetés vagy szankció?
Négymilliárd dolláros büntetővám egyes 

amerikai termékekre
Négymilliárd dolláros büntetővámot vezet be
az amerikai termékekre az Európai Unió. Erről
a tagállamok kereskedelmi miniszterei dön-
töttek két nappal Joe Biden győzelmének be-
jelentése után. 

Az ügy egy régóta húzódó kereskedelmi konfliktus
egyik lépése, amelynek nincs köze az amerikai elnök-
választáshoz – hívták fel a figyelmet a szakértők. A
lépés válasz a korábbi 7,5 milliárdos vámokra, ame-
lyeket Washington vetett ki az európai termékekre.

„Mi lényegében az amerikai lépéseket tükrözzük,
nem szeretnénk kiszélesíteni ezt a konfliktust. A repü-
lőgépgyártásra vonatkozó vámok mellett lesznek téte-
lek a mezőgazdaságban és az ipari termékeknél is” –
mondta az unió kereskedelmi biztosa, Valdis Domb-
rovskis.
Kölcsönös vádak

Az Egyesült Államok és az Európai Unió kölcsönö-
sen tiltott állami támogatással vádolja egymást az ame-
rikai Boeing és az európai Airbus repülőgépgyártó
ügyében. A Kereskedelmi Világszervezet tavaly

Washingtonnak, a múlt hónapban pedig Európának en-
gedélyezte a büntetővámok bevezetését a másik félre.
Szakértők szerint a mostani brüsszeli bejelentés inkább
figyelmeztetés, mint szankció.

„Ha az EU büntetésről dönt, az nem lép életbe más-
nap. Ezek az intézkedések a következő hónapok alatt
valósulhatnak meg. Az üzenet az, hogy ha nem ülnek
tárgyalóasztalhoz, lépni fogunk” – mondta Adré Sapir
brüsszeli elemző. 

Szakértők szerint Joe Bidennel könnyebb lesz meg-
egyeznie az uniónak, mint Donald Trumppal. Azonban
az nem valószínű, hogy Biden visszatér a szabadkeres-
kedelem elvéhez, és az összes korlátozást felmondja.

„Az EU és az Egyesült Államok kapcsolatai sokkal
jobbak lesznek, mint Trump idejében, de senki nem
számít arra, hogy Biden elnökként egyhamar kereske-
delmi csomagokat köt majd más országokkal vagy az
EU-val“ – vélik. 

Az Európai Unió szeretne megegyezni Washington-
nal az amerikai digitális óriáscégek megadóztatásáról,
illetve a Kína elleni közös fellépésről is. (mózes)

Forrás: euronews

Hivatalossá tették Belgium-
ban, hogy a koronavírus-jár-
vány legnehezebb idő-
szakában, a korlátozások
szigorítása idején, mindenki-
nek lehessen egy ölelőcim-
borája, aki nem vele egy
háztartásban él.

Az első hallásra felelőtlennek
tűnő szabályozás hátterében pont
a felelősség erősítésének célja áll.
Elsősorban az egyedülállók szá-
mára jelent nagy lelki terhet, hogy
a bezártság heteiben, hónapjaiban
elviseljék a valós kapcsolattartás
hiányát.

A cél, hogy az emberek kerüljék
a személyes kontaktust a valódi ta-
lálkozások elengedhetetlenül
szükséges minimumra való leszo-
rításával, de ez tartósan csak akkor
tartható be, ha legalább egy szal-
maszál mindenkinek kapaszkodót
jelent.

Már a járvány első hullámában
Magyarországon is megfigyelhető
volt a szigorítások idején, hogy az
otthonukba zárkózó emberek egy-
két baráttal, számukra fontos isme-
rőssel megbeszélték, hogy
immunközösséget alkotnak.

Ez azt jelenti, hogy vállalják
maguk és a többiek biztonsága ér-
dekében, hogy másokkal nem ta-
lálkoznak, és az egymással
szervezett közös programokat is
igyekeznek biztonságosan, a tá-
volságtartás figyelembevételével
tartani.

A két-három fős immunközös-
ségek tagjai ha tényleg betartják,
hogy másokkal nem találkoznak,
nem jelentenek valós fertőzésve-
szélyt egymásra, ha mindennapi
rutinjukat amúgy a többi óvintéz-
kedés betartásával végzik.

Az ölelőcimborák elmélete pon-
tosan ugyanezen a gyakorlaton
alapul Belgiumban. Azért engedé-
lyezik egy-egy emberrel a fizikai
kapcsolattartást, hogy erőt adjon a
többi, nagyszámú találkozás elke-
rüléséhez.

A belga kormány knuffelcontact
elnevezéssel szövegezte meg a
rendeletet, az angolban cuddle
buddies az ölelőcimborák neve.
Az ölelés természetesen nem szó
szerint értendő, csak szimboliku-
san utal a valódi kapcsolattartásra.
(mózes)

Forrás: euronews

Koronavírus
Belgiumban mindenkinek

lehet egy „ölelőcimborája”

Meghalt pénteken az angol
kriminalisztika huszadik szá-
zadi történetének egyik leg-
hírhedtebb sorozatgyilkosa.

Peter Sutcliffe, akit 74 éves ko-
rában ért a halál, a koronavírus
okozta Covid-19 betegségben
szenvedett, börtönéből kórházba
szállították, de nem volt hajlandó
gyógykezelésnek alávetni magát.
Sutcliffe-nek több más, krónikus
betegsége is volt.

Sutcliffe-re 1981-ben róttak ki
húsz életfogytiglant tizenhárom nő
brutális meggyilkolásáért és hét
további gyilkossági kísérletért.

Az eljáró bíró annak idején az
ítélet szóbeli indoklásában a brad-
fordi illetőségű egykori kamionso-
főr minimum 30 évi elzárását
javasolta, de a végzésben hivatalo-
san nem állapított meg határidőt
arra, hogy Sutcliffe mikortól fo-
lyamodhat szabadlábra helyezésé-
ért.

A sorozatgyilkos kérte ennek a
határidőnek a bírósági megállapí-
tását, de a londoni felsőbíróság ezt
már tíz évvel ezelőtt, 2010 júliusá-

ban elvetette, és fellebbviteli vég-
zésében úgy rendelkezett, hogy
Sutcliffe soha nem szabadulhat a
börtönből.

A köznyelvben csak yorkshire-i
hasfelmetszőként emlegetett
Sutcliffe először 1975-ben gyil-
kolt, és utána hat évig tartotta ret-
tegésben az észak-angliai
Yorkshire megye lakosságát folya-
matosan ismétlődő támadásaival.

Az elfogása után hivatalosan el-
mebetegnek minősített Sutcliffe a
bíróságon azt vallotta, hogy Isten-
től kapott megbízást prostituáltak
meggyilkolására.

Áldozatai és a támadásait túl-
élők között voltak prostituáltak, de
nem mindegyikük volt az. Utolsó,
tizenharmadik áldozata például
egy Jacqueline Hill nevű leedsi
egyetemi hallgató volt.

Sutcliffe szinte mindegyik eset-
ben kalapáccsal támadt, de azért
nevezték el yorkshire-i hasfelmet-
szőnek, mert áldozatai közül töb-
bet késsel, illetve csavarhúzóval
összeszurkált és megcsonkított.
(MTI)

Meghalt Anglia egyik
leghírhedtebb sorozatgyilkosa

Ölelőcimbora (illusztráció) Fotó: AP



MINDENFÉLE

BÁRMILYEN típusú  tetőfedést
vállalunk, külső-belső munkálatokat 10%
kedvezménnyel. Tel. 0735-288-473.
(9518)

HÁZAK felújítását, ácsmunkát,
tetőfedést bármilyen cseréppel, kisebb
javítást, szigetelést, meszelést vállalunk.
Tel. 0740-511-618. (9519)

VÁLLALUNK tetőjavítást, belső épít-
kezési munkát, festést, vakolást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0747-373-764. (9630-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel, kegyelettel emléke-
zünk SZŐVÉRFFY DÉNESRE ha-
lálának 19. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emlékét
szívünkben őrizzük. Lánya és két
fia családjukkal. (9489)

Szeretettel és könnyes szemmel
emlékezünk életünk legszomo-
rúbb napjára, november 16-ára,
DOCZI JÁNOS halálának 5. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
felesége, Piroska és szerettei.
Nyugodj békében, drága Kicsim!
(9575)

Kegyelettel és fájó szívvel emlé-
kezünk november 16-án
MOLDOVÁN ILDIKÓRA szül. 
Csiszér halálának kilencéves év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei:
férje, lánya, fia családjukkal.
(9626)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

MAGÁNCÉG SZEMÉSZ SZAKORVOST alkalmaz. Érdeklődni
a 0723-244-200-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)
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Mindennapi hulladékainkról,  
elkülönítésről, karanténról

A világjárvány hatása lassan mindannyiunkat elér, annak el-
lenére, hogy az elején azt gondoltuk, velünk ez nem történhet
meg. 

Ha házi karanténba kényszerültél, és a kérdéseidre nem kapsz
választ, megoldottad az élelmiszer-ellátást, de nem tudod, mit
kezdj a lakásban felgyűlt hulladékkal, mi megpróbálunk néhány
tanácsot adni ezzel kapcsolatban. 

Fontosnak tartjuk, hogy a karanténban levő háztartásokból ki-
kerülő hulladék ne veszélyeztesse a közösséget, ezért érdemes
betartani néhány szabályt:

– Kösd be a háztartási hulladékkal megtelt zsákok száját, hogy
elkerülhető legyen a szivárgás.

– A használt maszkokat, kesztyűket, szalvétákat, higiéniai ter-
mékeket gyűjtsd külön zsákba, kösd be a zsákot, majd tedd abba
az edénybe, amiben a háztartási hulladékot gyűjtöd.

– Gyűjtsd szelektíven az újrahasznosítható hulladékot (mű-
anyag/fém, papír/karton és üveg), és tárold lezárt zsákokban,
addig, amíg lehetőséged nem lesz elhelyezni a legközelebbi sze-
lektív hulladékgyűjtő konténerben.

– A hulladékgyűjtési infrastruktúra a járvány ideje alatt nem
változott. A háztartási hulladékot a vidéki háztartásoktól a kapu
elé kirakott műanyag kukákból/zsákokból, tömbháznegyedekben
a blokkhoz tartozó fémkonténerből gyűjtik össze. A kiválogatott
pillepalackokat vidéken a szolgáltató továbbra is házról házra
gyűjti össze, míg a papírt/kartont, üveget és más típusú műanyag
hulladékot neked kell elvinned a legközelebbi hulladékgyűjtő
ponthoz/szigethez. A tömbházaknál a külön-külön gyűjtött, új-
rahasznosítható hulladékot a tömbházhoz tartozó szeméttárolónál
kell elhelyezned.

– Ne érintkezz a hulladékgyűjtési szolgáltatást végzőkkel!
Bármilyen jelentéktelennek is tűnik, ezeknek a szabályoknak

a betartásával te is hozzájárulhatsz a járvány elterjedésének meg-
fékezéséhez. Egészséget kívánunk, és köszönjük, hogy velünk
tisztán tartod a környezeted. 

Az ADI Ecolect munkatársai 

JÁRÓKERETTEL KÖZLEKEDNI/JÁRNI TUDÓ IDŐS HÖLGY MELLÉ egy  vagy
egymást párban váltó GONDOZÓT/FELÜGYELŐT keresünk december 21. –

január 3. között, 24 órában, a váltás megegyezés alapján. Tel. 0756-680-226. (-I)
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VÍZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT, 
MINT A SZUPERHŐSÖK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KÖZBEN IS

KÖVETJÜK A TANÁROK 
UTASÍTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZüK A JöVŐNKET

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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

A Carit-San Medical rendelőintézet 
ingyenes

laboratóriumi vizsgálatra
és pszichiátriai szakrendelésre várja az érdeklődőket 
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján. 

Laboratórium: 0730-619-408, 0265-250-874,
Aurel Filimon utca 15. szám

Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172,
Mihai Viteazul utca 42. szám.

www.caritsanmed.ro


