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Délutánig alacsonyabb részvétel

Helyhatósági választások

Fedezd fel
a Dunát!

A Maros Vízügyi Hatóság és a marosvásárhelyi Művészeti Líceum közötti
együttműködésnek köszönhetően
több éve április 22-e, a víz világnapja
alkalmából rendszeresen képzőművészeti kiállítást szerveznek az intézmény Köteles Sámuel utcai
székházának előterében, a vízgazdálkodás témával.

____________2.
,,Csak jöttek
a szavak...”

A legutóbbi Lélekgraffitikben több verselő tizenévest is bemutattunk. A figyelmet a kilencedikes Szabó Blanka
is megérdemli, aki nemcsak a líra húrjait pengeti ígéretesen, egész lényében csupa költészet, légiesség,
szépség.

Szeptember 27-én, a koronavírus-járvány tombolása közben
tartották Romániában a helyhatósági választásokat, amikor
a 135/2020-as törvény alapján megyei tanácselnököket, polgármestereket, helyi és megyei tanácsosokat választottak a
szavazópolgárok. Eközben vasárnap újra több mint 1400 új
fertőzést és 31 halálesetet regisztráltak.

Mózes Edith

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Alacsonyabb a részvétel a magyarlakta településeken
A délután 5 órakor közölt részvételi adatok alapján Maros megyében
37,21 százalékos részvételt jegyeztek, a magyarlakta településeken azonban az országos átlagnál kevesebben mentek el szavazni.
Marosvásárhelyen a lakosság 33 százaléka szavazott, Szászrégenben
a 33,8 százaléka, Segesváron a 25,6 százalékuk ment el szavazni.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
A cserékkel
fordított szünet
után a Sepsi OSK

Megszerezte első győzelmét az új bajnoki idényben a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 1. ligás labdarúgócsapata.
Ehhez azonban a cserepadról érkező
játékosok bizonyításvágya is kellett az
eddig kiváló idény eleji formát mutató
FC Voluntari otthonában.

____________8.

Fantázia és valóság

Bodolai Gyöngyi

A választási kampányban hetek óta tele volt a postaládám drága,
színes szórólapokkal, és szerényebb, napilap formátumban nyomtatott választási kiadványokkal. Érdeklődve olvastam, hogy melyik jelölt hogyan látja Marosvásárhelyt, ezt a jelentőségét mind jobban
elvesztő várost a fantázia világában.
Rengeteg ötlet, lehetőség papírra került, így már nem is lehet letagadni, ha netalán a nyertes nagylelkű polgármester- vagy megyei
tanácselnökjelölt elfelejtkezne betartani, legalábbis a leghangzatosabbakat az ígéreteiből. A szórólapok azért is érdekesek, mert betekinthettünk a jelöltek életébe, megismerhettük a származásukat,
bevallott vagyonukat. Meg is lephetett, hogy 1000 hektáros földtulajdon és mi minden egyéb van azok birtokában, akik megyei vagy
városi tisztségre, azaz „a köz szolgálatára” jelöltették magukat. Voltak jól szerkesztett, rövid, lényegre törő, könnyen áttekinthető szórólapok, és terjedelmes kiadványok, amelyekben a szépen
kozmetikázott szavak között a magyarellenesség is „felütötte a fejét”.
Feltehetően csak véletlenségből.
Hogy minden, amit a jelöltek ígértek, megvalósuljon ebben az
évekre eladósított városban, ahhoz a mesék aranyat termő kincsesládája sem volna elég. Az pedig katasztrofális lenne, ha egy újabb
mandátumra a részeg járdák, a hamar megkátyúsodó aszfaltszőnyegek bajnokai jutottak volna a szavazatok többségéhez. Miközben
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 18 perckor,
lenyugszik
19 óra 7 perckor.
Az év 272. napja,
hátravan 94 nap.

Ma VENCEL,
holnap MIHÁLY napja.
IDŐJÁRÁS
Elszórtan eső, záporeső

Hőmérséklet:
max. 18 0C
min. 6 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

4, 22, 21, 6, 18 + 2

39, 25, 12, 14, 28, 1
9, 23, 45, 21, 13, 4

NOROC PLUS: 9 8 6 7 5 9

SUPER NOROC: 5 0 2 1 9 0
NOROC: 9 7 7 3 9 0 2

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

Megyei hírek

Távmunkához szükséges eszközök
vásárlását támogatják

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal közzétette,
hogy a 132/2020-as sürgősségi kormányrendelet 6. cikkelye értelmében a munkaadók támogatást igényelhetnek
távmunkához szükséges eszközök vásárlására. A támogatás igényléséhez a dokumentumokat az 1376-os minisztériumi rendeletben sorolják fel, a rendeletet a szeptember
10-i 832-es számú román nyelvű Hivatalos Közlönyben tették közzé. A dokumentumok megtalálhatók a gov.ro portálon, az igényléseket ott kell feltölteni.

Szuperrali Marosvásárhelyen

Október 2-án és 3-án rendezik meg Marosvásárhely utcáin
az országos szuperrali gépkocsiverseny második szakaszát. A versenyzők már benevezhetnek a versenyre. A kijelölt útszakaszt később közlik az érdeklődőkkel, de
valószínű, hogy a főtér és a környező utcák is versenyhelyszínné válnak.

Nyílt nap a Forcamp Egyesületnél

Aktív élet a digitális világban

A marosvásárhelyi Forcamp Egyesület szeptember 29-én, kedden 17.30-tól a Mihai Viteazul utca
10. szám alatti székhelyén nyílt napot tart legórobotika témakörben. A nyílt napon a résztvevők
betekintést nyernek a legórobotika szakköröket
látogató gyerekek tevékenységébe, abba, hogy
oktatóik segítségével hogyan keltik életre a programozható távirányítású legórobotokat.

Az interaktív bemutatót követően az érdeklődő gyerekek
kipróbálhatják a terepasztalt, és eldönthetik, hogy csapattagokká válnak-e. A robotikaoktatás egyre nagyobb népszerűségnek örvend, aminek több oka is van: amellett, hogy
nagyon izgalmas, aktívan hozzájárul olyan kulcsfontosságú
készségek fejlesztéséhez, mint az együttműködés, a csapatmunka, a projektszemléletű gondolkodás és a kreatív problémamegoldás. A gyerekek olyan tudásra tesznek szert,
amivel később kenyérkereső felnőtté válnak egy olyan világban, aminek a programozás, a számítógépes technika az

alapja – tájékoztatott Bartha Gergely, a legórobotika programkoordinátora és a nyílt nap szervezője, aki hozzátette:
az eseményt a székhely udvarán tartják, betartva minden
erre vonatkozó egészségvédelmi óvintézkedést.
A 2015 óta működő, marosvásárhelyi székhelyű, országos érdekeltségű Forcamp Egyesület legórobotika programja 2018-ban indult, és 2019-ben részt vett a csapat a
FIRST® LEGO® League Challenge oktatási program regionális versenyszakaszán. Idei szakköreik is a versenyre
való felkészülés köré épülnek, amelynek igen aktuális témája van: szabadidős tevékenységek, aktív életvitel a digitális világban. A legórobotika mellett a Forcamp Egyesület
különböző témájú szakköröket, csapatépítő kirándulásokat,
nyári táborokat, délutáni iskolaprogramot szervez gyerekeknek és országosan elismert síiskolát működtet a Hargita
megyei Maroshévízen – tudtuk meg az egyesület vezetőjétől. Részletesebben rendezvényeikről a szervezet
www.forcamp.eu honlapján olvashatnak az érdeklődők.
(v.gy.)

A vízgazdálkodásról művészszemmel

Fedezd fel a Dunát!

A Maros Vízügyi Hatóság és a marosvásárhelyi
Művészeti Líceum közötti együttműködésnek köszönhetően több éve április 22-e, a víz világnapja
alkalmából rendszeresen képzőművészeti kiállítást szerveznek az intézmény Köteles Sámuel
utcai székházának előterében, a vízgazdálkodás
témával. Ezúttal a hatóság támogatja is az oktatási intézményt, vásznakkal, festékekkel, egyéb
taneszközökkel. Az idén a vírusjárvány miatt
rendhagyó volt a rendezvény.

A Kántor Kolumbán Zita és Petre Căpriţă képzőművész
tanárok által irányított diákok beneveztek a Román Vizek
ÖV. által meghirdetett Fedezd fel a Dunát! elnevezésű
programba. Amint a jelmondat is sugallja, a Dunával kapcsolatos munkákat kellett készíteni, amelyeket – mint minden évben – a két intézmény képviselőiből álló zsűri

díjazott. Az eseményen mások mellett jelen volt Diana
Grozav, a Művészeti Líceum igazgatója, Ervin Molnár, a
Román Vizek ÖV. vezérigazgatója, Cosmin Rareş Butiulcă, a Maros Vízügyi Hatóság igazgatója is.
A pályázati felhívás központi témája a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és a környezeti nevelés volt. A vírusjárvány miatt nem kerülhetett sor a hagyományos
kiállításra, így a díjakat szeptember 24-én, a líceum udvarán szervezett ünnepségen adták át a diákoknak, itt nyújtották át az iskolának járó támogatást is a vízügyi hatóság
képviselői, akik hangsúlyozták, hogy milyen fontos a művészeti és a környezettudatosító nevelés, hiszen a jövő
nemzedéknek óvnia kell természeti örökségünket, amelynek legfontosabb, éltető eleme a víz – tájékoztatott az eseményről Călin Fokt, a Maros Vízügyi Hatóság szóvivője.
(vagy)

Sporttörténeti könyv bemutatója

Szeptember 28-án, hétfőn 17 órakor a Kultúrpalota kistermében, a Maros Megyei Múzeum, a Mentor Könyvek Kiadó
és a PRO XXI Alapítvány szervezésében kerül sor a Mentor Könyvek Kiadónál megjelent Három Incze, három gól!
című sporttörténeti könyv bemutatójára. A könyvet Cseh
Gábor, az alapítvány elnöke méltatja. Incze (IV) Lászlóval,
a könyv kezdeményezőjével és anyagi támogatójával a
szerkesztő, Káli Király István beszélget.

Fotó- és kisplasztika-kiállítás
Marosvécsen

A Kemény Auguszta Kulturális Egyesület és a Bethlen
Gábor Alap szervezésében október 3–4-én Marosvécsen
kastélynapokat tartanak. A rendezvény részeként október
3-án, szombaton déli 12 órakor a Kemény-kastély borospincéjében megnyílik Barabás Dénes orvos fotó- és
kisplasztika-kiállítása.

Kábítószer-kereskedőket
állítottak elő

A marosvásárhelyi rendőrség szervezett bűnözés elleni
osztályának munkatársai szeptember 22-én Maros és Kolozs megyében 19 helyszínen tartottak házkutatást, és öszszesen 95 kilogramm kannabiszt foglaltak le. A nyomozók
szerint a bűnbanda bel- és kültéri marihuánaültetvényeket
is létrehozott. A kábítószer mellett az ültetvényeken használt eszközöket, valamint 16.350 lejt és 315 eurót is lefoglaltak.
Nyolc
személyt
őrizetbe
vettek,
kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt folyik ellenük a
nyomozás. Az akcióban a marosvásárhelyi rendőrök és
csendőrök mellett kolozsvári és gyulafehérvári rendőrök is
részt vettek, a kolozsvári reptér határrendészeti kutyás osztagát is bevetették.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK

Őszi harmóniák

Őszi harmóniák – nemcsak szabadtéri zenei fesztivál
címmel zajlik szimfonikus koncertsorozat szeptemberben a Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szervezésében. A fesztivál utolsó két
programpontjára 29-én, kedden 18 órától kerül sor a Teleki Téka, illetve a felsővárosi református templom udvarán. Az előző helyszínen a Tiberius vonósnégyes

Fotó: Maros Vízügyi Hatóság

Mozart- és Beethoven-műveket játszik, az utóbbin a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara előadásában Hassler, Csíky Boldizsár, Vasile Cazan, Puccini és
Vivaldi híres kórusművei hallgathatók.

Emlékezés Sütő Andrásra

A Sütő András Baráti Egyesület a Herder- és Kossuthdíjas író halálának 14. évfordulóján, szeptember 30-án,
szerdán délután 4 órakor koszorút helyez el Sütő András
sírjára a marosvásárhelyi református temetőben. A megemlékezésre az író tisztelőit várják.
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Felmérés: nőtt a liberálisok előnye

Nőtt a kisebbségben kormányzó
Nemzeti Liberális Párt (PNL) előnye az ellenzéki Szociáldemokrata Párttal (PSD) szemben –
derült ki az IMAS közvéleménykutató intézet szeptemberi felméréséből,
amelyet
pénteken
ismertetett a sajtó.

A PNL-re a megkérdezett biztos választók 34,7 százaléka szavazna, ha most
rendeznék a parlamenti választásokat. A
kormánypárt támogatottsága több mint
egy százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest.
Ezzel szemben a PSD-t támogatók

aránya augusztus óta több mint egy százalékponttal 19,6 százalékra csökkent.
Az augusztusi 18,3-ról 17 százalékra
csökkent a – centrista PLUS-szal egyesült – jobbközép Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) támogatottsága is,
amely arra készül, hogy a PNL-vel közösen kormányozzon a decemberi választásokat követően.
A baloldal alternatív pártjaként számon tartott, Victor Ponta volt miniszterelnök vezette Pro Románia párt is több
mint egy százalékponttal visszaesett:
szeptemberben a biztos voksolók 9,5
százaléka támogatta.

Továbbra is az ötszázalékos parlamenti küszöb fölött mérték az RMDSZt, a magyar érdekképviseletnek most 5,3
százalékot jósolt az IMAS, az augusztusi
5,7-hez képest.
A Traian Băsescu volt államfő által
alapított Népi Mozgalom Párt (PMP) támogatottsága (4,5 százalék) néhány tizedet emelkedett ugyan, de továbbra is a
parlamenti küszöb alatt van.
A kormány december 6-ára tűzte ki a
parlamenti választásokat, amelyeken
megyei pártlistás arányos rendszerben
választják meg a parlament képviselőit
és szenátorait. (MTI)

Aurescu: nyugtalanító az Örményország
és Azerbajdzsán közötti konfliktus

Nyugtalanítónak nevezte Bogdan Aurescu román felelős agressziójának következményeiért” – olvasható az örkülügyminiszter az Örményország és Azerbajdzsán mény külügyminisztérium honlapján.
Örményország azt állítja, hogy Azerbajdzsán légi és tüzérközötti fejleményeket.

„Az Örményország és Azerbajdzsán határán történtek nyugtalanítóak. Románia mindkét felet a konfliktus megfékezésére
és a politikai párbeszéd újrakezdésére kéri, hogy kizárólag
békés eszközökkel találjanak megoldást, amely nem lép túl a
nemzetközi jogi kereten” – írta Aurescu vasárnap a Twitterre.
Örményország kihirdette a hadiállapotot és elrendelte a hadsereg teljes mozgósítását a hegyi-karabahi régióban Azerbajdzsánnal történt összecsapások után – jelentette be vasárnap Nikol Pashinyan örmény miniszterelnök a Reuters, az
AFP és a dpa hírügynökségek tudósításai szerint.
„Szilárdan kiállunk államunk és hadseregünk mellett, és
győzni fogunk. Éljen a dicsőséges örmény hadsereg!” – írta a
Twitterre az örmény kormányfő.
„Határozottan elítéljük Azerbajdzsán politikai-katonai vezetésének agresszióját az Arcah Köztársaság (Hegyi-Karabah
Köztársaság – szerk. megj.) ellen. Az örmény fél teljes kapacitásával, magabiztosan fog fellépni az arcahi nép biztonsága
védelmében, és hogy a megfelelő politikai és katonai választ
adja. Azerbajdzsán politikai-katonai vezetése teljes mértékben

ségi támadást hajtott végre a hegyi-karabahi régió ellen, míg
az azeri fél azt állítja: nem tett mást, csak válaszolt az örmény
erők agressziójára, amelyek – a bakui hatóságok szerint –
„megfontolt és célzott” támadásokat indítottak a frontvonal
mentén.
„Megvédjük területünket, a mi ügyünk igaz ügy!” – nyilatkozta Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöke.
A hegyi-karabahi eseményekkel kapcsolatban az azeri hadsereg bejelentette: nincs szükség teljes mozgósításra, mivel
elegendő katonai állománya van.
A két kaukázusi ország közt régóta feszültség van HegyiKarabah miatt, amely Azerbajdzsán területéhez tartozik, de
többnyire örmények lakják. Noha 1994-ben tűzszüneti megállapodás született, Örményország és Azerbajdzsán gyakran
vádolják egymást hegyi-karabahi és a határ mentén elkövetett
támadásokkal.
A konfliktus aggodalommal tölti el a nyugati világot, mert
növelheti az instabilitást a világpiaci olaj- és gázvezetékek folyosójaként szolgáló Dél-Kaukázusban. (Agerpres)

Fegyverek helyett a felek közti párbeszédet és
békét sürgetett a kaukázusi térségnek Ferenc pápa
a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében.

vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah régióban kirobbant harcokra utalt. A Szentszék bejelentése szerint a katolikus egyházfő vasárnap a Vatikánban fogadta II. Karekint, a mintegy
kilencmillió hívőt számláló örmény apostoli egyház katholikoszát és legfőbb pátriárkáját.
Az egyház vasárnap tartotta a migránsok és menekültek
106. világnapját, amelyet a pápa az idén a belső menekülteknek szentelt, „Mint Jézus, menekülni kényszerültek” mottóval.
A világnap alkalmából Assisiben a Szent Ferencről elnevezett
bazilika legnagyobb bejárati kapuját a migránsok által használt, arany-ezüst színű vékony fóliatakarókkal fedték be.
Ferenc pápa egy hét múlva Assisiben írja alá új enciklikáját,
amely a Mind testvérek vagyunk címet kapta. (MTI)

Ferenc pápa fegyverletételt szorgalmazott
a kaukázusi térségben

Az egyházfő aggasztónak nevezte a Kaukázus térségében
zajló fegyveres harcokról érkező híreket. Egyperces néma
imára kérte a Szent Péter téren álló hívőket a béke érdekében.
Felszólította a szemben álló feleket, hogy a jó szándék és a
testvériség vezesse cselekedeteiket.
„A problémákat nem erőszakkal és fegyverekkel, hanem a
párbeszéd és a tárgyalás eszközeivel oldják meg” – kérte.
Ferenc pápa az örmény és az azerbajdzsáni haderő között a

Hatévnyi nyugellátásra jogosító szolgálati idő
„megvásárlását” tették lehetővé

Maximum hatévnyi nyugellátásra jogosító szolgálati idővel, befizethetik a hiányzó (de hat évnél nem hosszabb)
idő „megvásárlását” tették lehetővé a nyugdíjjáru- időszaknak megfelelő nyugdíjjárulékot az országos bruttó minimálbérnek megfelelő szinten.
lék utólagos befizetésével.

A kormány erről elfogadott sürgősségi rendeletét pénteki
sajtóértekezletén ismertette Ionel Danca, a miniszterelnöki kabinet vezetője. Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akik nem rendelkeznek – vagy nem tudják bizonyítani,
hogy rendelkeznek – a teljes nyugellátáshoz szükséges 35
éves, vagy a résznyugdíjhoz szükséges minimális szolgálati

„A köznyelvben ezt úgy mondanánk, hogy a nyugdíjas
korú személyek megvásárolhatják régiségüket” – idézte az
Agerpres hírügynökség a kabinetvezetőt.
A szolgálati idő megszerzését célzó hiányzó járulékot egy
összegben, vagy 2021. augusztus 31-ig havi részletekben törleszthetik az érintettek. (MTI)

Az EU szigorúbb intézkedéseket sürget a járvány
második hullámának megfékezésére

Fontosnak nevezte továbbá, hogy a 27 tagállam összehanAz Európai Bizottság szerdán felszólította az uniós
tagállamokat, azonnal vezessenek be szigorúbb goltan vezessen be korlátozásokat, és ne oldja fel azokat
korlátozó intézkedéseket, hogy megfékezzék a ko- korán, mivel „a vírus terjedésének felgyorsulása azt jelzi,
hogy az intézkedések vagy nem voltak hatékonyak, vagy
ronavírus-járvány második hullámát.
Sztella Kiriákidész egészségügyért felelős uniós biztos kijelentette, hogy az új fertőzöttek száma masszívan nő az EUban, így a tagországoknak további és azonnali korlátozó
intézkedéseket kell bevezetniük, és szigorúan kell ügyelniük
azok betartatására.
„Ez lehet az utolsó esélyünk, hogy elejét vegyük a tavaszi
állapotok megismétlődésének” – hangsúlyozta.

pedig nem hajtották végre őket a megfelelő módon”.
Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy a nemzeti kormányoknak fel kell lépniük a járvánnyal kapcsolatos álinformációk és összeesküvés-elméletek ellen.
A kormányoknak emellett minél hamarabb kell cselekedniük, hogy elkerüljék a teljes lezárásokat, mivel azok „csak
károkat okoznak a gazdaságnak és rossz hatással vannak a lakosság mentális egészségére is”. (MTI)

Ország – világ
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Emelkedett a súlyos betegek
száma

Az elmúlt 24 órában 1438 új fertőzést igazoltak, a
nyilvántartott fertőzöttek száma 122 673-ra emelkedett – közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs
Csoport (GCS). Összesen 31 új halálesetet jelentettek, az áldozatok száma így 4718-ra nőtt. A járvány
kezdetétől 98 607-en gyógyultak meg, így az aktív
fertőzöttek száma 19 348-ra emelkedett. Jelenleg
7249-en vannak kórházban, közülük 535-en az intenzív osztályon. Az elmúlt 24 órában 13 528 koronavírustesztet végeztek. (Agerpres)

Állami támogatás reptereknek

Állami támogatást hagyott jóvá a kormány csütörtök
késő esti ülésén a iaşi-i, bákói, kolozsvári és nagyszebeni repülőtérnek – közölte pénteken Ionel
Dancă, a miniszterelnöki kabinet vezetője. Az összesen 22,2 millió lejes támogatást azoknak a reptereknek utalta ki a kormány, amelyek évi utasforgalma
200 ezer és egymillió személy között van. Dancă
megjegyezte: a 200 ezernél kisebb utasforgalmú repülőterek már korábban részesültek hasonló segélyben. (Agerpres)

Az elnök kihirdette az ingázók
határátlépését megkönnyítő
törvényt

Klaus Iohannis elnök pénteken kihirdette azt a jogszabályt, amely megkönnyíti a határátlépést a koronavírus-járvány idején az ingázóknak, akik
különleges bánásmódban részesülnek. A képviselőház szeptember elején fogadta el a jogszabályt, július
végén a szenátus is megszavazta, így már csak az
elnöktől függött, hogy hatályba léphet vagy sem. Az
RMDSZ-t képviselő Szabó Ödön parlamenti képviselő által beterjesztett törvény egyebek mellett azt
szabályozza, hogy a naponta határátlépésre kényszerülő ingázók családtagjaikkal együtt – így az ingázó iskolások is – egy igazolványt igényelhetnek a
román hatóságoktól. Ennek birtokában az érintettek
könnyebb feltételek mellett léphetik át a határt, a
román határrendőrség külön közlekedési sávot biztosít nekik. A belügyminisztériumnak a jogszabály hatályba lépésétől számított harminc napon belül kell
kidolgoznia a törvény alkalmazási szabályait. (MTI)

Nem jönne jól a megállapodás
nélküli kilépés a briteknek

Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense szerint
nem jönne jól az Egyesült Királyságnak, ha nem sikerülne megállapodást kötnie az Európai Unióval,
mert akkor „sokk érné” a gazdaságot. A szakértő vasárnap az M1 aktuális csatornán hozzátette, hogy a
koronavírus-járvány miatt a brit gazdaság visszaesése 20 százalékos volt az első fél évben, és a járvány második hulláma tovább fokozhatja ezt. Mint
mondta: az EU és az Egyesült Királyság a versenyjog
feltétele, a környezetvédelmi és a munkavállalással
kapcsolatos szabályok, valamint a halászat területén
alapkérdésekben sem tudott megegyezni. Az egyik
nagy kérdés az, hogy a britek igazodnak-e majd a későbbiekben az uniós szabályokhoz, vagy eltérnek
azoktól, egy másik pedig az, hogy Észak-Írországra
milyen szabályok vonatkoznak majd – tette hozzá
Gálik Zoltán. (MTI)

Fantázia és valóság

(Folytatás az 1. oldalról)
mind kisebbé zsugorították a város jelentőségét, már
sem az összeborult egyetemek alkotta szövetség, sem a
kórházak színvonala nem jelenti azt a húzóerőt, hírnevet, mint hajdanában. Köztisztaság, közszállítás, a parkolók és minőségi parkok, zöldövezetek hiánya, a távoli
ígéretként lebegtetett erdélyi autópálya, amely ki tudja
hány év múlva ér el a határig, a munkanélküliség, amely
a hazatelepedett, és egyelőre a határokon túl „mégmár” nem szívesen látott személyekkel még nagyobb
méreteket ölt, a romaprobléma, amely egyre láthatóbbá
válik, és a komoly gazdasági szempontokat még nem is
emlegettem.
A választási szórólapokat szorgalmasan elolvastam,
aláhúztam és betettem egy vaskos irattartóba. Néhanapján hasznos lesz elővenni, és számon kérni a fantázia és
a valóság viszonyát a vasárnapi nap győzteseitől.
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Délutánig alacsonyabb részvétel

(Folytatás az 1. oldalról)
Több olyan nagy településen is alacsony a
részvétel, ahol nincs kihívója az RMDSZ polgármesterjelöltjének, így miközben a megyei
részvétel 37,2 százalék fölött van, Szovátán
csak a lakosság 32,2 százaléka szavazott délután 4 óráig, Erdőszentgyörgyön 35,4 százalék, Nyárádszeredában 34,5 százalékos volt
a részvétel, Kibéden pedig 26,1 százalékos.
„Miközben Mezőpanitban a lakosság 26,5
százaléka, ment el szavazni, Dédán 54,4 százalékos volt a részvétel, Nagyernyében 27,5
százalékos, Mezőrücsön 48,9% százalékos,
Nyárádgálfalván 25,3 százalékos, Oláhkocsárdon 51,6 százalékos. Már csak pár óra
maradt szavazni. Ma nemcsak polgármestereket, hanem megyei tanácselnököt is választunk. Arra biztatok mindenkit, aki még nem
volt szavazni, hogy ne hagyja elveszni a szavazatát, ne bízza másra a döntést, hogy milyen kezekbe kerül Maros megye és a saját
települése sorsa. Döntsünk ma okosan!”– fogalmazott Kovács Levente, az RMDSZ
Maros megyei ügyvezető elnöke.
A helyhatósági választásokra júniusban
kellett volna sort keríteni, de a koronavírusjárvány miatt áprilisban sürgősségi kormány-

rendelettel meghosszabbították a helyi hatóságok mandátumát, mivel a választások megszervezése
veszélyeztette
volna
a
választópolgárok egészségét.
A Covid nem akadály
A veszélyhelyzetre való tekintettel a hatóságok drasztikus intézkedéseket hoztak. A
vírus terjedését megakadályozandó, azt
mondták, maszkot és fertőtlenítőszert biztosítanak a szavazóknak, a szavazóbiztosok
pedig napi öt maszkot kapnak. Ugyancsak
napi öt maszkot kap a belügyminisztérium
több mint 19 ezer alkalmazottja, akik felügyelnek a választások biztonságára. A szavazóhelyiségbe való belépéskor megmérik a
választópolgár testhőmérsékletét, aki lázas,
prioritást élvez a szavazáskor, a bejárathoz
legközelebb eső kabinban szavazhat. A szavazóirodákat többször is kiszellőztetik, a kabinokat, a pecséteket és a golyóstollakat
folyamatosan fertőtlenítik.
Több mint 18 ezer szavazókörzet,
256 ezer jelölt
A helyi hatóságok mandátuma az újonnan
megválasztott hatóságok mandátumának igazolásáig tart, de nem tovább mint 2020.
december 31. A megyei tanácselnököket és

polgármestereket név szerinti szavazással, a
helyi és megyei tanácsosokat listás szavazással választják meg. A választás egyfordulós.
A szavazókörzetek száma országos szinten
18.794, az állandó választási névjegyzéken
18.295.485 választópolgár neve szerepelt.
Több mint 256.000 jelölt indult a választáson.
A szavazóirodák reggel 7-től este 9-ig várták az állampolgárokat.
Maros megyében 10 jelölt indult a megyei tanácselnöki székért, és 13 Marosvásárhely polgármesteri funkciójáért
Polgármesterjelöltek (ábécérendben):
1. Benedek Theodora – Nemzeti Liberális
Párt (PNL)
2. Lavinia Cosma – Zöld Párt (PV)
3. Florin Florea – független
4. Horaţiu Simion Gorea – független
5. Claudiu Sergiu Maior – Pro Románia
6. Adrian Mureşan – Szabad Emberek
Pártja (POL)
7. Corneliu Dorin Olteanu – Liberálisok és
Demokraták Szövetsége (ALDE)
8. Sergiu Papuc – Szociáldemokrata Párt
(PSD)
9. Marius Paşcan – Népi Mozgalom Párt
(PMP)
10. Nicolae Ploeşteanu – Szövetség a Románok Egyesüléséért (AUR)
11. Nadia Raţă – Nemzeti Méltóság Alternatívája (AND)
12. Ştefana Ioana Roman – Mentsétek
Meg Romániát Szövetség (USR)
13. Soós Zoltán – független (támogatja az
RMDSZ, az EMNP és a Magyar Polgári Párt)
Megyei tanácselnökjelöltek (ábécérendben):
1. Traian Bendorfean – Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE)
2. Cristian Chirteş – Nemzeti Liberális
Párt (PNL)
3. Florin Vasile Faur-Moldovan – Szövetség a Románok Egyesüléséért (AUR)
4. Péter Ferenc – Romániai Magyar Demokrata Szövetség
5. Dorin Florea – független (támogatja a
Pro Románia)
6. Florin Florea – független
7. Dumitriţa Gliga – Szociáldemokrata
Párt (PSD)
8. Constantin Lupăescu – Zöld Párt (PV)
9. Mihaela Daciana Natea – Népi Mozgalom Párt (PMP)

10. Ovidiu Vasu – Szabad Emberek Pártja
(POL)
Maros megyében 570 szavazókörzet várta
vasárnap a választópolgárokat.
Már a délelőtti órákban sorok
alakultak ki Marosvásárhelyen
Több szavazókörzetből jelezték, hogy már
a délelőtti órákban sorok alakultak ki. A szavazókat csak korlátozott létszámban engedték be, a szavazóhelyiség nagyságától
függően. Minden óvintézkedést szigorúan
betartottak, odafigyeltek a szavazópolgárok
egészségére. Az RMDSZ arra kérte a választókat, „ne sajnáljunk fél órát a szavazásra
szánni, hiszen ez a fél óra a következő 4
évünket biztos meghatározza. Itt az idő, hogy
20 év várakozás után elinduljunk végre”.
A megkezdett munka folytatására szavaztam
Péter Ferenc, az RMDSZ tanácselnökjelöltje miután leadta a voksát, a következőket
nyilatkozta: – Azért szavaztam ma, hogy
folytathassuk Maros megyében a megkezdett
munkát. Ma csak közös összefogással tehetünk azért, hogy ne azok vegyék át a megye
vezetését, akik Marosvásárhely fejlődését
megakadályozták.
Vásárhely győzelmére szavaztam
Soós Zoltán polgármesterjelölt kijelentette:
– Ma mindenki tehet a változásért. Nem elég
csak akarni, tenni is kell érte, menjen el mindenki szavazni, hogy győzzön Vásárhely!
Most vagy soha!
Hatalmas a tét
Vincze Loránt európai parlamenti képviselő:
– A váltásra szavaztam Marosvásárhelyen,
hiszen ez a város, az itt élő emberek többet
és jobbat érdemelnek, mint amit az elmúlt
húsz esztendőben a városvezetéstől kaptak.
Egy olyan csapatra voksoltam, amely képes
fejlődő, modern, felzárkózó várost teremteni,
ahol jó élni. Maros megyében pedig a folytonosságot támogattam, hiszen a megyében láthatóak a gazdakéz nyomai. Ezt a munkát
folytatni kell, az a csapat, amelyik ezt kivitelezte, bizalmat érdemel. Tapasztalatból mondom, hogy biztonságos szavazni! Hatalmas a
tét, kérek minden marosvásárhelyit és Maros
megyeit, hogy menjen el szavazni!
Olyan jelölteket válasszanak, akik hitelesek
Szavazás után Biró Zsolt parlamenti képviselő részvételre buzdított és a szavazás fontosságáról beszélt, külön felhíva a figyelmet
a fiatalok szerepvállalására. Arra buzdított,
hogy olyan jelölteket válasszanak, akik hitelesek és garanciát jelentenek arra, hogy Marosvásárhely és Maros megye együttes erővel
fejlődik.

Csalási kísérlet Maros megyében Legényes a Színház téren
pecsét, nem látszik egyértelműen a
szavazási szándék, és érvényteleníA változásért táncoltak
tik a lapot.
Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Több rendellenességet is jelentettek Maros megyei választókörzetekből – nyilatkozta Kovács Levente, az
RMDSZ megyei ügyvezető elnöke. Arra kérte a választópolgárokat, jól figyeljenek
oda, hány szavazólapot kapnak, és hogyan szavaznak.

Vasárnap délután a Népújság
kérdésére kijelentette: „Maros megyében már a szavazást követő első
órákban több rendellenességre is
felhívták a figyelmünket. Zömében
Marosvásárhelyen fordultak elő, a
vidéki szavazókörökből nem jeleztek különösebb problémákat.
Azonban Marosvásárhelyen aggasztó, hogy mind a megyei tanácselnöki,
mind
pedig
a
polgármesterjelölti szavazólapok
vékonyak, ezért vagy össze voltak
ragadva, vagy több szavazólapot
adtak oda egy-egy választópolgárnak, illetve, amit még felvetettek a
szavazóbiztosaink, hogy több helyen úgy adták oda a szavazólapokat a választóknak, hogy nem volt
rajta kontrollpecsét, és a törvény értelmében azokat a szavazólapokat,
amelyeken nincs ilyen pecsét, érvénytelenítik. A másik probléma az
volt, hogy a tintatus nem volt eléggé
megtöltve, és mire a választópolgár
a negyedik szavazólaphoz ért, a pecsét már nagyon halványan látszott,
és ha olyan a szavazókörzet elnöke
vagy valamelyik párt képviselője,
azt mondhatják, hogy túl halvány a

Azt látjuk, hogy a régi rendszer
képviselői, akik húsz éven át tönkretették Marosvásárhelyt, nem riadnak vissza semmilyen eszköztől
egyrészt, hogy megtartsák a hatalmukat, sőt, át akarják venni Maros
megye irányítását. Megtettük a
szükséges lépéseket, tegnap bűnügyi feljelentést is tett az RMDSZ
amiatt, hogy egy politikai szervezet
megszegte a kampánycsendet, kampánytevékenységet folytatott a megyében több helyen is. Úgyhogy e
tekintetben a szavazóbiztosaink,
polgármestereink, az egész csapatunk jól végzi a dolgát, mindenki
résen van, most már csak azon áll
vagy bukik a siker, hogy a magyar
emberek mennyien mennek el a
hátramaradt néhány órában szavazni. Az eddigi trend azt mutatja,
hogy sajnálatos módon Maros megyének a román vidékein nagyobb
számban mentek el szavazni. Voltak
olyan azonos nagyságú települések,
amelyek között a részvétel közel 10
százalékos különbséget mutat. Ez
aggodalomra ad okot, én azonban
bízom a csapatban, bízom a választókban, és ahogy azt már megszokhattuk tőlük, a késő délutáni
órákban el fognak menni szavazni.
Most, hogy az idő is a reggelhez viszonyítva jelentősen javult, reméljük, az embereknek lesz türelmük,
és kiállják a sort.” (mózes)

lóban megtörténjen ez a változás – írta szombati
Facebook-bejegyzésében Barabási-Attila Csaba, a
Maros Művészegyüttes igazgatója.
A legényesbe a művészegyüttes táncos leányai, illetve a Napsugár, a segesvári Kikerics és a marosfelfalui Bíborka fiútáncosai is bekapcsolódtak. A zenét
a Maros Művészegyüttes zenészei és a fiatalokból
álló utánpótlás szolgáltatta. A régi Székelyvásárhely
hangulatát idéző villámműsorral a kezdeményezők az
iránti vágyukat is kifejezésre juttatták, hogy a válaszNagy Székely Ildikó
tási eredményektől függetlenül, és a táncosvilág je– A Színház téri villámcsődületen a változásért tán- lenlegi nehéz helyzete ellenére az elkövetkezőkben
coltunk legényes táncokat. Holnap is csak ennyi időbe természetes életterüknek érezhessék, és mindinkább
telik a szavazás, pár percbe. Legyenek ott, hogy va- belakhassák a megyeszékhely tereit.
Ötven néptáncos járta civil öltözetben és védőmaszkban pénteken délután a marosvásárhelyi Színház téren a kalotaszegi
legényest. A pár perces ,,villámtánccal” a
szervező Maros Művészegyüttes arra kívánta
felhívni a figyelmet, hogy Marosvásárhely
történelmi esemény előtt áll, a vasárnapi
helyhatósági választások a régóta várt változást hozhatják el a megyeszékhelyre.

Fotó: Barabási Attila-Csaba
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Befejezték a désfalvi református templom felújítását

A közösség ereje és összefogása

Kis közösségek nagy horderejű munkálatai merész kezdeményezésről, összetartásról, komoly elköteleződésről tanúskodnak. A koronavírus árnyékában Désfalva kis lélekszámú
református gyülekezete önerőből kezdte el újra a templom
felújítási munkálatait, amit szombatra sikerült is befejezni.
A lelkipásztor szavaival élve „Isten végtelen kegyelméből
végig kitartott a munkálatokhoz fontos jó idő, szeptember 26án, szombat estétől azonban beállt az esős időszak. Nagy érdeme van az emberi hozzájárulásnak, de az áldás, a kegyelem
csakis Istentől való” – hangsúlyozta.

Szer Pálosy Piroska
Az egyre nyilvánvalóbbá váló
szükséghelyzet nyomása alatt döntött a Mikefalva közigazgatási egységhez tartozó Désfalvi Református
Egyházközség presbitériuma a
templomtorony felújításáról. Júliusban a harangok automatizálását az
egyházközség ugyancsak külső támogatás nélkül valósította meg.
2001-ben a templomon általános
felújítást végeztek, akkor építették
hozzá a tornyot is. Az elvégzett
munkálatok azonban a szakértelem
hiányáról tanúskodtak, mivel a beszivárgó eső nagymértékben károsította a faanyagot, a cserepek
potyogni kezdtek, életveszélyessé
vált a közelében tartózkodók számára, fennállt a korhadt faszerkezet
leomlásának veszélye.
Csepán Géza református lelkipásztort megkérdeztük, miért vállaltak fel idén olyan munkálatokat,
amelyek komoly anyagi terhet jelenthetnek a gyülekezetnek, és pályázati
támogatásban
sem
reménykedhetnek.
A lelkipásztor szerint annak tudatában döntöttek a felújítás mellett,
hogy a koronavírus-járvány miatt
egyházi és világi intézmények többnyire a takarékosságra törekszenek,
és beruházások helyett tartalékolnak. Esetükben azonban a kivétel
erősítette a szabályt. A torony állapota a hívek számára egyre veszélyesebbé vált, mivel a cserepekből
kisebb-nagyobb darabok hulltak a
földre, fennállt az omlásveszély. A

szeptember 14-én megkezdett munkálatok keretében a torony faszerkezetét is meg kellett erősíteni, ezt
követően új bádoglemez tetőzetet
kapott, amelynek színe a cserép és
az ablakkeret színéhez hasonló. A
munkálatokat a tervek szerint és a

kedvező időjárás függvényében két
hét alatt kellett és sikerült is befejezni. Ezt megelőzően, júliusban
ugyancsak nagy munkálatot végeztek, a harangokat automatizálták,
ezért a villanyhálózatot is ki kellett
cserélni. A harangozó egészségügyi
okok miatt nem tudta folytatni a tevékenységét, és a kor követelményeivel lépést tartva erre is
megoldást kellett találni.
Nagylelkű adakozók
A 310 lelkes református gyülekezetben végzett munkálatokat a saját
forrásaik, a hívek adománya, a
nagylelkű adakozók mellett az egyházkerület kamatmentes hitellel se-

gítette az egyházközséget, ami
rendkívül előnyös kölcsönnek számít.
A munkálatok összértéke több
mint 35.000 lej, és az idén nem részesülhetnek sem anyaországi támogatásban, sem a megyei tanács
által kiírt pályázati összegben,
mivel azokat átcsoportosították a
koronavírus-járvány terjedésének a
megfékezésére és megelőzésére. A
presbitérium jelképes és szerény
összegű kirovást állapított meg, de
voltak hívek, akik ennek többszörösét adományozták, egy nagylelkű
adakozó a szükséges faanyag egy
részét biztosította, és a tetőlemez

Egy hónapig tartó komolyzenei szemle

teljes mennyiségét egy templomát
és egyházát szerető másik egyháztag adományozta. A Hunyad megyéből érkezett munkáscsoport
étkeztetését vendégszerető családok
vállalták fel, az elszállásolásukat a
parókián oldották meg. Amint a lelkipásztor hangsúlyozta, a gondnok,
presbiterek és nagylelkű egyháztagok hozzáállása nélkül az összeg
sokszorosába került volna ez a
munkálat is, akárcsak a harangok
automatizálása, amelynek elvégzéséhez a szükséges villanyhálózati
munkálatokat és ennek anyagi költségét egy Szászmedgyesen élő désfalvi elszármazott vállalta fel.
Tavaly a magyar kormány által
kiírt pályázat révén termopán nyílászárókra cserélték a régi ablakokat
és a templom teljes tetőzetét leszigetelték. Akkor a paniti származású
kivitelező adományozta az ablakkeretekhez szükséges teljes mennyiségű kőrisfát, így fenyőkeret helyett
keményfából tudtak kereteket készíteni a nyílászáróknak.
Az összetartó maroknyi gyülekezet azonban még a jelenlegi bizonytalan helyzetben is adakozik, a
szeretetszolgálatot gyakorolva az új
kenyér ünnepén begyűlt összeget
felajánlották a csombordi református lelkipásztor kislányának az orvosi kezelésére.
„Isten kegyelméből kezdődhetett
el a désfalvi református templom
tornyának javítása, ezért áldása legyen a javítási munkálatok résztvevőin és óvja meg a magasban
dolgozó szakembereket. Köszönet
az adakozásért és a közmunkákon a
lehetőségek függvényében való
részvételért. Mert Isten mindig rendel olyan híveket, akik nem csak
szavakkal, hanem tettekkel és cselekedetekkel is bizonyságot tesznek
Istenük és egyházuk iránti szeretetükről” – mondta a munkálatok
alatti héten a Kis-Küküllő menti
gyülekezet lelkipásztora, Csepán
Géza.

In Memoriam Constantin Silvestri XXX. Zenei Fesztivál

Október 1-jén kezdetét veszi
az egyik legrégebbi marosvásárhelyi kulturális eseménysorozat,
az
immár
harmincadik
alkalommal
sorra kerülő In memoriam
Constantin Silvestri zenei
fesztivál. A nagy hagyománynyal rendelkező, három évtizedes múltra visszatekintő
komolyzenei szemle október
első napján kezdődik, és október 29-én ér véget, a kínálat
gazdag
programból,
számos koncertből áll. A programot az alábbiakban ismertetjük.

Kaáli Nagy Botond

Október 1., csütörtök, 18 óra, a
Kultúrpalota nagyterme: Fesztiválnyitó kamarazeneest. Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia vonószenekara. Koncertmester: Péter Béla. Műsoron:
Bartók B.: Román népi táncok, J.
Brahms: 5. magyar tánc, C. Gardel:
Por Una Cabeza, A. Piazzola: Libertango, E. Morricone: Theme
from Cinema Paradiso, D. Soszta-

kovics: 2. keringő, Nino Rota: Love
Theme from The Godfather, Ramin
Djawadi: Game of Thrones, Brian
Crain: Butterfly Waltz, L. Armstrong: What a Wonderful World,
Scott Joplin, The Easy Winners, valamint Russian gypsy folk song.
Október 8., csütörtök, 18 óra, a
Kultúrpalota nagyterme: kamarazeneest. Közreműködik a Marosvásárhelyi
Állami
Filharmónia
vonószenekara. Koncertmester: Roxana Oprea. Műsoron: Bartók B.: 10
egyszerű dal a Gyermekeknek című
kötetből (Leó Weiner hangszerelése
vonószenekarra), N. Skalkottas: 10
görög tánc vonószenekarra, J. Sibelius: Impromptu op. 5, E. Toldrà:
Vistes al mar (Evocacions poètiques)
vonószenekarra.
Október 13., kedd, 18 óra, a
Kultúrpalota nagyterme: zongoraest. Közreműködik Csíky Boldizsár
jr. (zongora). Műsoron: J. Brahms,
C. Filtsch, S. Rachmaninov, A.
Szkrjabin és G. Gerschwin művei.
Október 15., csütörtök, 18 óra,
a Kultúrpalota nagyterme: kamarazeneest, Brass Harmony. Vezényel
Horváth József. Közreműködik a
Marosvásárhelyi Állami Filharmó-

nia rézfúvós és ütőegyüttese. Trombitaszóló: Ciprian Chiţimia, Gabriel
Gyarmati, harsonaszóló: Fábián
András, Nemes Szabolcs, vadászkürt: Kelemen Szilárd, Pavel Curcă,
Vasile Fărcaş, Vajda Dávid, tubaszóló: Cosmin Boţan. Program-öszszeállítás és átiratok: Horváth
József. Műsoron: T. Susato – John
Iveson: Reneszánsz táncok a Danserye c. gyűjteményből (1551), M.
Praetorius – Horváth József: Barokk táncok a Terpsichore c. gyűjteményből (1612), G. F. Händel –
Horváth József: Largo a Xerxes c.
operából, J. Clarke – Horváth József: Trumpet voluntary, C. M. von
Weber – Horváth József: A vadászok kara a Bűvös vadász c. operából, Ch. Gounod – Horváth József:
Mefisztó áriája a Fauszt c. operából,
G. Donizetti – Horváth József:
Szextett a Lucia di Lammermoor c.
operából, G. Bizet – Horváth József: Torreádor ária a Carmen c.
operából, G. Puccini – Horváth József: Un bel di vedremo ária a Pillangókisasszony c. operából,
Horváth József: Verdi Fantasy.
Október 18., vasárnap, 11.45
óra, az unitárius templomban (Bo-

lyai tér 13. szám): kórushangverseny. Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara. Vezényel Vasile Cazan,
karvezető-asszisztens Sikó Szidónia. Közreműködik: Antonia Someşan (zongora). Műsoron: H. L.
Hassler, Bárdos L., Nagy O., Csíky
Boldizsár, Vasile Cazan, Sabin Pautza és G. Puccini híres kórusművei.
Október 20., kedd, 18 óra, a
Kultúrpalota nagyterme: orgonahangverseny. Közreműködik: Molnár Tünde (orgona). Műsoron: J. S.
Bach: d-moll toccata és fúga, BWV
565, C. Franck: á-moll korál, Liszt:
Tu es Petrus, Max Reger: Rhapsodie op. 65, T. Ciortea: Esti dal, Terényi Ede: Messianesque, L.
Vierne: Carillon de Westminster.
Október 22., csütörtök, 18 és 20
óra, a Kultúrpalota nagyterme:
szimfonikus hangverseny. Vezényel: Cristian Oroşanu. Szólista:
Valentin Şerban (hegedű). Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zenekara.
Koncertmester: Péter Béla. Műsoron: W. A. Mozart: 5. Á-dúr hegedűverseny, KV 219, W. A. Mozart:
29. Á-dúr szimfónia, KV 201.
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Október 27., kedd, 18 óra, a
Kultúrpalota nagyterme: kórushangverseny. Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
vegyes kara. Vezényel: Vasile
Cazan. 30 évi együttműködés a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
vegyes karával. Karvezető-asszisztens: Sikó Szidónia. Meghívott:
Nagy Emese (hárfa). Műsoron: G.
P. Palestrina, O. di Lasso, Cl. Monteverdi, G. F. Händel, L. van
Beethoven, G. Puccini, G. Verdi, T.
Jarda, Csíky Boldizsár, Vasile
Cazan és Kodály Z. madrigáljai,
motetták, valamint kórusrészek oratóriumokból és operákból.
Október 29., csütörtök, 18 és 20
óra, a Kultúrpalota nagyterme: fesztiválzáró szimfonikus hangverseny.
Vezényel Marius Hristescu. Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szimfonikus zenekara.
Koncertmester Roxana Oprea. Műsoron: C. Silvestri: három darab vonószenekarra,
A.
Honneger:
Pastorale d’été, H.31, J. Sibelius:
Valse triste, op. 44, D. Popovici:
Kájoni-kódex, op. 22, nr. 2.
A fesztiválra a későbbiekben
visszatérünk.
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A lazítás színhelyei

Az augusztusi Lélekgraffitiben indítottuk el a tizenévesek kedvelt marosvásárhelyi találkozóhelyeiről szóló sorozatunkat A lazítás színhelyei címmel.
Elsőként két kövesdombi játszótérről, az úgynevezett
Piros parkról és a TP-ről, azaz templomparkról mesélt
a szóban forgó helyszínek egyik gyakori látogatója.
Most szintén tőle az Ifjúsági Ház (mostani nevén
Mihai Eminescu Kulturális Központ) közelében, az
Eminescu-szobornál lévő, a gördeszkások, rolleresek
körében Kőparkként ismert találkahelyről tudtunk
meg egyet s mást.
A Kornisa lakótelepen található parkot azok a betontömbök tették kedveltté az extrém sportot űzők
számára, amelyekről/amelyekre különböző hajtányos
vagy deszkás trükkök gyakorlása közben jól lehet
le-, illetve felugratni. A hely vonzerejét növeli, hogy

Pályázóink figyelmébe

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Megérkeztek a nyeremények

A koronavírus-járvány a megyék közti közlekedést is hosszabb időre
megbénította, így több hónapot kellett várnunk, míg egy kedves ismerős
segítségével végre megérkezett Marosvásárhelyre a decemberi pályázatunk nyerteseinek felajánlott könyvcsomag, a székelyudvarhelyi Erdélyi
Gondolat Kiadó ajándéka. A december 9-én meghirdetett pályázatra internetes ,,leg”élményekről – legjobb, legrosszabb, legijesztőbb, legkülönösebb tapasztalatokról – vártunk írásokat a slam poetry, illetve a
rövidpróza műfajában. Eredetileg három díjat ígértünk, de a beküldött pályamunkák alapján úgy döntöttünk, négyen is megérdemlik a jutalmat.
Mint arról a kiértékelés után hírt adtunk, a két legjobb alkotásnak ForróBathó Eszter-Anna Facebook-randi és Szász Norbert Kell című írását találtuk, így az – időközben tizedikessé vált – bolyais Eszter és a művészetis
tizenegyedikes Norbert is első díjat kapott. A második helyezést Demeter
Izabella tizenegyedik osztályos művészetis diák érdemelte ki, a harmadik
díj pedig Mezei Zsoltot illette meg, aki szintén tizenegyedikes a Művészeti
Líceumban. Írásaikat a Lélekgraffiti olvasói is megismerhették. A nyereményeket hétköznapokon a Népújság szerkesztőségéből, a titkárságról
(Dózsa György utca 9. szám, II. emelet) vehetik át díjazottaink. Bővebb
tájékoztatást a 0365-410-440-es, 0770-527-169-es telefonszámokon nyújtunk.

,,Csak jöttek a szavak...”

A legutóbbi Lélekgraffitikben
több verselő tizenévest is bemutattunk. A figyelmet a kilencedikes Szabó Blanka is
megérdemli, aki nemcsak a
líra húrjait pengeti ígéretesen, egész lényében csupa
költészet, légiesség, szépség.
Erről messengeres beszélgetésünk másfél órájában magunk is meggyőződhettünk.

– Mit jelent számodra a versírás?
– Amikor verset írok, igazán önmagam lehetek, csak én létezem és
a gondolataim. A Hol a boldogság?
című első versem tavaly ősszel született. Nem voltam jó hangulatban,
és eszembe jutott egy gondolat. A
kezembe vettem a jegyzetfüzetem,
és egyszerűen írni kezdtem. Csak
jöttek a szavak. A verset közzétettem az interneten, és a visszajelzések után egyre nagyobb kedvet
kaptam írni. Azóta minden alkotásom a Facebook-, illetve Instagramoldalamra posztolom, ami a
Blanka’s poetica nevet kapta a költői hitvallást tükröző latin ars poetica kifejezésből. A Blanka’s poetica
engem tükröz, benne vannak az érzéseim, a gondolataim, az elképzeléseim. Egyszóval: én.
– Az alkotásaid a Líraigény
című internetes oldalra is felkerültek. Hogyan találtál rá erre a
felületre?
– Egy kedves barátnőm talált rá
az oldalra, és szólt, hogy milyen
szuper lehetőség. Kedvet kaptam
arra, hogy küldjek én is az alkotásaimból, hogy ezáltal a költészetet
kedvelő emberek megismerhessék
őket. Ezúton is szeretném megköszönni a Líraigény csapatának,
hogy az én verseim is helyet kaptak,
kapnak a sok csodás mű mellett.

Szabó Blanka lírai tükre

– Milyen gyakran szoktál verseket írni, és mi ihlet meg leginkább?
– Általában heti rendszerességgel
írok, a nyári szünidő alatt erre még
több időm volt. Szókapcsolatok
szoktak eszembe jutni, azokat építem verssé vagy egy rövid gondolattá. Ezek a gondolatok főként
akkor születnek, amikor magam vagyok, és zenét hallgatok. Ilyenkor
lehet igazán álmodozni, át lehet
gondolni az aktuális történéseket
vagy bármit, ami éppen foglalkoztat.
– Milyen zenét szeretsz hallgatni?
– Olyan dalokat, amelyeknek a
szövege szerintem nagyon hasonlít
a versekhez. Vannak bennük költői
képek, különleges megfogalmazások. Kiemelném Péter Szabó Szilviát, az egykori Nox-dalokat, illetve
a Republic-szerzeményeket és Máté
Péter dalait. A közeljövőben a dalszövegírással is megpróbálkoznék,
várom hozzá a megfelelő ihletet.
– Milyen más hobiid vannak
még?

A Kőpark

– Szeretek fotózni és
szerkeszteni. A szerkesztés alatt azt értem, hogy a
verseimet, dalszövegeket,
költők verseit, idézeteket
írok képekre, amelyeket
szinte napi gyakorisággal
teszek ki az Instagramra,
illetve néha a Facebookra. Fotózni tájképeket szoktam leginkább,
de erre időhiány miatt
csak a vakáció idején
tudok hangsúlyt fektetni.
– Milyen volt az idei nyarad?
– Nagyon szuper volt.
Rengeteg időt töltöttem a
szeretett családommal és
a kedves barátaimmal.
– Milyen gondolatokkal, elképzelésekkel kezdted a középiskolát?
– A Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum teológia
szakos osztályában tanulok tovább.
A választásban Móricz Zsigmond
Légy jó mindhalálig című regényének főhőse, Nyilas Misi inspirált. Ő
mondta, hogy az emberiség tanítója,
vagyis költő akar lenni, és arra szeretné az embereket tanítani, hogy
legyenek jók mindhalálig. A szívem
mélyén én is ezt szeretném, és
bízom benne, hogy az itt szerzett
tudás által sikerülni fog. Ami a
diákélettel kapcsolatos elképzeléseimet illeti, biztos, hogy a középiskola nagy változás lesz az
életemben. Teljesen új közeg, új
emberek, új tananyag vár rám. Szeretnék sokat tanulni és jó kapcsolatokat kialakítani. Bízom benne,
hogy a járvány nem fog meggátolni
abban, hogy járhassunk iskolába.
Egy négysoros gondolatom szeretném ehhez hozzáfűzni: ,,Az életünk

itt rendszerint soha nincs tömeg, és a környékbeliek
sem hozzák ide sétálni, az emelkedőkön játszani pár
éves gyermekeiket, unokáikat, mint a somostetői extrémpályára. Csendes, nyugodt a tér, így a sportolás
után jólesik még maradni, beszélgetni, hülyéskedni.
Igaz, egy ideje kicsit átalakult a hely, furcsa kinézetű
,,rácsos” padok jelentek meg lépten-nyomon, amelyek mind a látványon, mind az extrém élményen rontanak – mesélte a hajtányos, deszkás és biciklis
csapatokban is otthonosan mozgó tizenéves, akitől azt
is megtudtuk, hogy a Kőpark egyszerű gyülekezési
pontnak is kiváló, ha a csapat a Víkenden, a Marosparton, netán a Somostetőn szeretne eltölteni pár laza
órát. Ez utóbbi helyszínekre a későbbiekben térünk
ki, várjuk velük kapcsolatos beszámolóitokat az
nsildi@yahoo.com e-mail-címre.

csupa változás,/ Egy hirtelen érkező
állomás,/ Mely olyan mint egy ajándék,/ Melynél szebbet nem is adhatnék.” Bízom benne, hogy a
középiskolai évek ajándékként fognak az életem részévé válni.
– Hogyan látod a távolabbi
jövőt?
– A szakmaválasztás terén még
nincs konkrét elképzelésem. Nagyon vonz minden, ami az írással
kapcsolatos, az irodalom, a költészet és az újságírás. Valószínűleg
ezeken a területeken szeretnék majd
mozogni, illetve szeretném népszerűsíteni a Blanka’s poetica oldalaim. Nagy álmom, hogy saját
verseskötetem jelenjen meg, gyönyörű illusztrációkkal.

Fotó: Nagy Tibor

Csend

Csend van.
Belélegzem a csendet
és az illatát.
Érzem, ahogy lágyan átölel.
Eggyé válunk,
én és a csend.
Én vagyok a csend,
a csend pedig én.
Mosolyogva szívlelem
a pillanat varázsát.
Átélem létem csendjét.
A csend játszik a szívemben,
mint a világgal ismerkedő gyermek.
A zizzenő falevél jelzi
a csend közeledtét.
Lelkem csendje botorkál
a hajnal karcsú derekán.

Téged látlak

Látlak a lehulló
falevélben,
melyet elém sodor a
szél.
Arcom cirógatja a
lágy szellő.
Érzem, valaha
szerettél.
Látlak a viharos,
fekete égen,
a felhő sűrű
könnyében.
Arcomon lepereg
egy esőcsepp.
Vagy talán egy
könnycsepp?

Hiányzol. Hogy is
tagadhatnám?
Halkan dúdolom a
melódiám.
Téged látlak
mindenhol,
de előttem
titkokzatos
ködfátyol.

Lassanként elvész
minden gondolat,
a láncszem, mely
minket összetart.
Közeledik a pajkos
napsugár.
Lehet, a boldog
holnap már vár.

Négysoros gondolat
Vörös rózsa árnyéka
átölelte szívem,
mikor a botorkáló szél
a pillantásom szemlélte.
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Eltékozolta kétgólos előnyét,
újra vesztett a Csíkszereda
Szerkeszti: Farczádi Attila

Fotó: Desteptarea

Kétgólos vezetésről kapott ki
szombat délelőtt Bákóban az
FK Csíkszereda a másodosztályban. Az első négy fordulóban gólt és pontot sem
szerző újonc Aerostar a szünet után pontrúgásokból fordította meg a székelyföldi
csapat ellen a találkozót.

A két csapat az elmúlt években
a 3. ligában és a Románia-kupában
is rendszeresen találkozott, így
aztán nem pazarolták az időt ismerkedésre, egyből egymásnak estek a
bákói reptér melletti pályán. Az
elején a hazaiak letámadása többször is megzavarta Rybánsky
László kapust és Hrisztosz Incidisz
belső védőt, ám a csíki labdavesztések utáni helyzetekből semmi
sem lett: Andu Moisi kétszer is
mellé fejelt, Cătălin Vraciu első lövése nagyon mellé ment, a másodikat pedig megfogta Rybánsky,
tudósított az NSO.
Az FK ugyanakkor első lövéséből betalált, a csapatkapitány Eder
González 18 méterről bombázta rá
a labdát, amely a keresztlécről a
gólvonal mögé vágódott. Hét perc-

cel később Mészáros András úgy
tört át négy bákói védő között,
hogy visszarántani sem tudták, és
12 méterről a jobb alsó sarokba
lőtt. Kétgólos előnyben a Csíkszereda teljesen átvette a játék irányítását, de a lelassuló iram már csak
egy helyzetet hozott, amelynek a
végén Juan Bauza lőtt mellé a tizenhatos vonaláról.
A szünet után viszont csak előnye megvédésével törődött az FK,
és bár a hazai akciókban sok veszély nem volt, a pontrúgásait kíméletlenül
kihasználta
az
Aerostar. Előbb egy balról középre gurított szabadrúgás után
Horia Ilie lőtt 18 méterről laposan
a jobb sarokba, majd három perc
alatt két szögletből fordítottak. A
csíki oldalon pedig csupán a sárga
lapok gyűltek, csak Mészáros került egyszer helyzetbe 1-2-es állásnál, aki balra kisodródva a
kapusba lőtt. A végén pedig hiába
íveltek be minden labdát a bákói
kapu elé a szeredaiak, esélyük
sem volt az egyenlítésre.

Eredményjelző

Labdarúgó 2. liga, 4. forduló: Kolozsvári Universitatea – Unirea 04 Slobozia 31; 5. forduló: Bákói Aerostar – FK Csíkszereda 3-2, Temesvári ASU Politehnica
– Temesvári Ripensia 2-0, Bodzavásári Gloria – Resicabányai CSM 0-1, Zsilvásárhelyi Pandurii Lignitul – CS Mioveni 1-2, Turris-Oltul Turnu Măgurele – Concordia Chiajna 3-2, Lénárdfalvi ACSF – Bukaresti Rapid 2-1, Petrolul Ploieşti –
Dunărea 2005 Călăraşi 0-1.
1. ASU Politehnica 5
2. Univ. Craiova
4
3. Rapid
5
4. Petrolul
5
5. Călăraşi
4
5
6. Chiajna
7. Turnu Măgurele 5
8. Farul
4
9. Resicabánya
4
10. Kolozsvári U
4
11. Bodzavásár
5
12. Mioveni
5
13. Viitorul Pandurii 4
14. Metaloglobus 3
15. Csíkszereda
4
16. Slobozia
4
17. Slatina
4
18. Aerostar
5
19. Lénárdfalva
5
20. Ripensia
4
21. Pandurii Lignitul 4

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0

Ranglista
2
1
1
0
0
2
2
1
1
0
3
3
0
2
1
1
0
0
0
0
0

0
0
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
0
2
2
3
4
4
3
4

5-1
11-5
10-5
12-4
6-2
11-6
11-6
6-5
2-4
5-4
5-5
2-2
9-11
4-3
5-6
3-6
3-6
3-7
5-11
3-11
2-13

11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3
3
0

A cserékkel fordított szünet után a Sepsi OSK

Megszerezte első győzelmét
az új bajnoki idényben a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1.
ligás
labdarúgócsapata.
Ehhez azonban a cserepadról
érkező játékosok bizonyításvágya is kellett az eddig kiváló idény eleji formát mutató
FC Voluntari otthonában.

Bálint Zsombor

Nem kezdődött jól a Sepsi OSK
számára a mérkőzés, hiszen néhány
perc elteltével máris hátrányban találta magát. A 4. percben Grădinaru
lőhetett a kapura zavartalanul, az
élesen érkező labdát Niczuly kiöklözte, de pontosan a középen szabadon érkező Mailat elé, aki

formaságot teljesített. Leo Grozavu
csapata a szünetig nem tudta kiheverni ezt a sokkot. Bár többet birtokolta a labdát, építkezése lassúnak,
kiismerhetőnek bizonyult, és az
egyetlen Mitrea-szabadrúgás kivételével nem igazán sikerült veszélybe sodornia Râmniceanu
kapuját, miközben a Voluntari néhány ellentámadása során növelhette volna az előnyét, különösen a
35. percben, amikor Florin Ștefan
az ötösről mentette Betancor elől
szögletre a labdát.
A mérkőzés szünet után változott
meg, amikor Grozavu becserélte az
első félidőben (az előző meccseken
mutatott szerényebb játék miatt)
kispadon hagyott játékmesterét, Puricét, a csatár Nouvier-t, később

Fotó: Pro Sport

pedig a szintén támadó Fülöp Lórándot. Nos, ha Grozavu arra spekulált, hogy a meccs elején a
kispadon „felejtett” játékosok majd
nagyon akarnak bizonyítani, akkor
jó lóra tett, mert az utóbbi három
hozta össze a mérkőzés kimenetelét
megfordító két gólt. Az 55. percben
Nouvier a bal szélen kicselezte Costint, az érkező Purece elé tálalt, aki a
tizenhatos vonaláról ballal befelé
csavarodva a kapufa mellett a hálóba
helyezett. Innen kezdve a Sepsi OSK
volt a mérkőzés ura, bár a győztes
gólig a 82. percig kellett várni, amikor ismét Nouvier adott gólpasszt,
ezúttal Fülöp Lóránd volt a címzett,
aki az ötösről egy ellenfél fölé magasodva fejelt a kapu sarkába.
„Nagyon jól jött nekünk az öt
cserét lehetővé tevő szabály –
mondta a második gól szerzője a
mérkőzés után –, hiszen nemcsak
bő, de kiegyensúlyozott keretünk
van. Akik a kispadról jönnek, mindig hozzá tudnak tenni valamit a
csapat játékához, mi több, kiváló játékosaink vannak, akik meg sem
fogják a cserepadot sem.” Utóbbival talán bátyjára, Fülöp Istvánra
utalt, aki ezúttal nem utazott a csapattal.
A Sepsi OSK ezzel a sikerrel némileg javított az eddigi szerény
mérlegén, és a papírforma azt mutatja, hogy szombaton még feljebb
kapaszkodhat a rangsorban, hiszen
hazai pályán fogadja az eddig
egyetlen pontot szerző újonc FC
Argeș csapatát.

Kihasználta Nyárádtő
a hazai pálya előnyét

Bálint Zsombor

Kényelmetlen ellenfelet győzött
le hazai pályán az újonc Nyárádtői
Unirea a labdarúgó 3. liga IX. csoportjának 3. fordulójában. A komoly harmadosztályú múlttal
rendelkező Kolozsvári Sănătatea,
amely hagyományosan több élvonalból vagy másodosztályból kiöregedett játékost foglalkoztat, annál
nagyobb elszántsággal érkezett
Nyárádtőre, hogy az első két fordulóban nem szerzett pontot, miután a
keretből többen kénytelenek voltak
a vírus miatt karanténba vonulni. Ez
azonban most sem sikerült a kolozsváriaknak, hiszen az Unirea megismételte az eredmény alakulásának
Vajdahunyad ellen már kipróbált
forgatókönyvét. Ezúttal is a házigazdák kerültek előnybe Caliani

góljával, de az élvonalbeli múlttal
rendelkező Raul Ciupe akkor
egyenlített, amikor annak a legnagyobb lélektani hatása volt, az első
félidő utolsó percében. Ennek hatására a második félidőben a Sănătatea több esetben is közel került a
második találathoz is, de Urcan és
Dioșan révén kihagyták a kínálkozó
lehetőségeket. A döntés az utolsó tíz
percre maradt, és a házigazdák a 82.
percben megszerezték a győztes találatot, Oprea révén, egy szögletet
követően.
A labdarúgó 3. liga a hét végén a
4. fordulóval folytatódik, Nyárádtő
pénteken Gyulafehérvárra látogat.
Feltéve, ha lesz mérkőzés, Gyulafehérvár ugyanis kénytelen volt elhalasztani a mérkőzését a 3.
fordulóból a keretben felbukkant
koronavírusos fertőzések miatt.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 3. forduló: Nyárádtői Unirea – Kolozsvári Sănătatea
2-1 (1-1)
Nyárádtő, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Cristian Vieru (Nagydisznód) –
Recsenedy Hunor (Sepsiszentgyörgy), Ioana Nistor (Orlat). Ellenőr: Alexandru
Rojneai (Gyulafehérvár).
Gólszerzők: Caliani (42.), Oprea (82.), illetve Ciupe (45.).
Sárga lap: Bucur (7.), Stoica (41.), Iușan (87.).
Nyárádtő: Negrușa – Trăistar, Stoica, Bucur, Coman, Oprea, Moț, Iliescu, Iușan, Caliani, Bujor. Tartalékok: Alexă, Eremiaș, Ruja, P. Pop, Onețiu, Ioja, Potor, Solymosy.
Sănătatea: Lăzăreanu – Poenar, Matei, Urcan, Szőlősi, Iuga, Lujerdean, Ciupe,
Marin, Dioșan, Ceaca. Tartalékok: Todoran, Iancu, Mureșan, Neamț, Isac, Rusu.

Nincs több Maros megyei csapat a kupában

Képviselet nélkül maradt Maros megye a labdarúgó-Románia-kupában. Az első fordulóban a Tordai Sticla Arieșult búcsúztató Nyárádtői
Unirea ismét élvezhette a pályaválasztói előnyöket a Székelyudvarhelyi
FC elleni találkozón, azonban nem tudta kihasználni a lehetőséget. A
hajrában szerzett góllal a vendégek 1-0-ra nyertek, és továbbjutottak.
A megyeközi szakaszban érdekelt másik Maros megyei csapat, a Szászrégeni Avântul már korábban búcsúzott.

Eredményjelző

Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 3. forduló: Gyulafehérvári Unirea – Dési Unirea elhalasztották, Nyárádtői Unirea – Kolozsvári Sănătatea 2-1, Szászrégeni Avântul
– Vajdahunyadi CS 2-1, Marosújvári CS – Kudzsiri CSO 1-5, Alsógáldi Industria –
Tordai Sticla Arieșul 1-3.
Labdarúgó Románia-kupa, 2. forduló: Dés – Beszterce 7-0, Máramarossziget –
Szilágysomlyó 1-2, Váradszentmárton – Nagyváradi Luceafărul 2-2, tizenegyesrúgások után 8-7, Köröskisjenő – Lippa 0-2, Csermő – Pécska 3-1, Óbesenyő –
Kisdombró 0-1, Győröd-Kisgyarmatpuszta – Vajdahunyad 4-1, Nyárádtő – Székelyudvarhely 0-1, Kudzsir – Sellemberk 3-4, Dăeşti – Horezu 5-0, Pucioasa – Moreni 2-1, Bodzavásári Metalul – Blejoi 2-2, büntetőkkel 7-6, Bukaresti Steaua –
Popeşti-Leordeni 0-1, Tunari – Afumaţi 0-3, Borcea – Modelu 3-1, Gheorghe Doja
– Făurei 2-3, Brăila – Ianca 4-1, Galaci Suporter Club Oţelul – Focşani 0-1, Huszváros – Lieşti 2-1, Bákó – Karácsonkő 0-4, Paşcani – Miroslava 0-2.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, 5. forduló: FC Voluntari – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-2 (10)
Voluntari, Anghel Iordănescu stadion, nézők nélkül. Vezette: Marius Avram (Bukarest) – Vladimir Urzică (Karácsonkő), Marius Marchidanu (Brăila). Tartalék: Ionuț
Coza (Cernica). Ellenőr: Corneliu Fecioru (Bukarest).
Gólszerzők: Mailat (4.), illetve Purece (55.), Fülöp Loránd (83.).
Sárga lap: Mitrea (32.), Ștefănescu (45+1.), Nouvier (86.), Šafranko (90+4.)
FC Voluntari: Râmniceanu – Costin (56. Puel), Balaur, Armaș, Vlad, Căpățână, De
Lucas, Ion Gheorghe (79. Borțoneanu), Mailat, Eric (10. Betancor), Grădinaru (79.
Toni Lopes).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, B. Mitrea, Bouhenna, Fl. Ștefan (46. Nouvier), Kovács (46. Purece), Fofana (58. Fülöp Loránd), Dragomir (7. Aganović), Golofca
(79. Bajrović), Šafranko, Ștefănescu.

Eredményjelző

Labdarúgó 1. liga, 5. forduló: FC Voluntari – Sepsi OSK 1-2, FC Argeș Pitești –
CSU Craiova 1-2, Academica Clinceni – Medgyesi Gaz Metan 2-0, Konstancai Viitorul – Gyurgyevói Astra 4-1.

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

5
4
4
4
5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5

5
3
3
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
0
0
0

Ranglista
0
1
0
2
1
3
0
3
0
2
2
2
1
3
1
1

0
0
1
0
2
1
3
1
2
1
1
2
2
1
4
4

11-3
5-1
10-2
8-3
6-6
5-4
8-8
5-5
5-10
6-5
5-4
7-10
2-4
4-5
4-11
3-13

15
10
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7
6
6
6
6
5
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4
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1
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A Fehérvár 11-esekkel győzte le
a Reims csapatát

A Fehérvár FC hazai pályán gól nélküli döntetlent
követően tizenegyesekkel 41-re legyőzte csütörtökön a
francia Reims csapatát, így
továbbjutott a labdarúgó-Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójából.
Szokatlan
felállásban,
három belső védővel kezdte
a mérkőzést a Fehérvár. Az
első negyedórában csendesen csordogált a mérkőzés,
az esélyesebbnek tűnő
Reims nem esett neki a hazai
gárdának. A folytatásban felpörögtek a fehérváriak, jöttek a helyzetek is, csak a gól
hiányzott, miközben a franciák tulajdonképpen helyzet
nélkül hozták le az első fél- Ivan Petriak, a Fehérvár (j) és Derek Kutesa, a Reims (j) játékosa.
időt. Fordulást követően átFotó: MTI/Koszticsák Szilárd
vette a kezdeményezést a
Az
ivószünetet
követően
is a Reims
séhez.
1956-ban és 1959-ben BEK-döntős Reims,
amely viszont 1963 óta nem szerepelt nem- akarata érvényesült, amely öt perccel a vége
zetközi kupasorozatban, mégis Nego Loic lá- előtt megfogyatkozott, Thomas Foket kapta
bában volt a vezető gól, de elrontotta a meg második sárga lapját. A Fehérvár emberziccerét. Később visszaesett az iram, kiegyen- előnyben inkább a védekezéssel törődött, nem
lítetté vált a játék, érezhető volt, hogy egy ta- volt már elég ereje a támadásokhoz.
Következtek a 11-esek, Kovácsik Ádám
lálat eldöntheti a meccset. Mivel a rendes
játékidőben nem zördült meg egyik háló sem, pedig kettőt is megfogott, míg csapattársai
egyszer sem hibáztak, így a Fehérvár jutott tojöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.
A ráadás első félidejében sem jutottak dű- vább.
A selejtező utolsó körében a belga Standard
lőre a felek, bár a vendégek El Bilal Toure
helyzeténél közel álltak a vezetés megszerzé- Liege vendége lesz csütörtökön a Fehérvár.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 3. forduló: MOL Fehérvár FC – Stade de Reims (francia) 0-0 – 11-esekkel: 4-1
MOL Aréna Sóstó, zárt kapuk mögött, vezette: Jug (szlovén).
Sárga lap: Berisha (8.), Chavalerin (45+1.), Foket (56., 115.).
Kiállítva: Foket (115.).
MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Musliu, Stopira, Fiola – Bolla, Nego, Houri, Nikolov,
Hangya – Petrjak (76. Hodzic), Zivzivadze (68. Evandro).
Stade de Reims: Rajkovic – Foket, Faes, Abdelhamid, Konan – Berisha (79. Toure), Munetsi, Chavalerin – Zeneli (63. Sierhuis), Dia, Kutesa (69. Donisz).

A Bayern nyerte Budapesten
az Európai Szuperkupát

A Bajnokok Ligája-győztes Bayern
München nyerte a labdarúgó Európai Szuperkupát, miután csütörtök este hosszabbítás után 2-1-re legyőzte az Európa-ligában
címvédő Sevillát a budapesti Puskás Arénában. A német csapat története során második alkalommal hódította el a trófeát.
A koronavírus-járvány kitörése óta ez
volt az első olyan mérkőzés az európai szövetség (UEFA) égisze alatt, amelyet nézők
előtt rendeztek meg. Ugyan az ülőhelyeknek nagyjából csak az egyharmadát használhatták ki, de így is üdítő látvány volt,
hogy egy nagy nemzetközi mérkőzést
hosszú idő után ennyi (15.500) néző előtt
rendeztek meg.
A favorit Bayern München rögtön magához ragadta a kezdeményezést, és irányította a játékot, a Sevilla azonban egy
büntetőből már a 13. percben megszerezte
a vezetést. A BL-győztes németek ezután
is uralták a játékot, majd Müller és Lewandowski révén ziccereket hibáztak, utóbbi
azonban nem sokkal később jóvátette hibáját, és gyönyörű gólpasszt adott Goretzkának.
A második játékrészből mindössze 35
másodperc telt el, amikor Neuernek először kellett igazán nagyot védenie. Az 51.
percben elképesztő, már-már kispályás gólt
szerzett a Bayern, a videós visszanézésnél
azonban bebizonyosodott, ami már élőben
sejthető volt, miszerint les előzte meg a találatot. Tíz perccel később újra csak egy
meg nem adott gólig jutott a Bayern, amely
gyakorlatilag végig a Sevilla térfelén tartózkodott. A bajor nyomásból egyetlen alkalommal szabadult ki a Sevilla, a 86.
percben en-Nesziri dönthette volna el a
kupa sorsát, de ziccerét Neuer hárította.
A hosszabbítás második percében en-

9

Nesziri újra óriási gólhelyzetbe került, de
ezúttal is Neuer – a kapufa segítségével –
hárított, a világbajnok hálóőr egyértelműen
a mérkőzés egyik legjobbja volt. A ráadás
első tizenöt percének végén megszerezte a
vezetést a Bayern, a csereként beállt világés Európa-bajnok spanyol Javi Martínez
révén. Érdekesség, hogy a veterán futballista szerezte a Bayern második gólját a
Chelsea elleni 2013-as Szuperkupa-mérkőzésen is, amivel csapata a 121. percben
egyenlített, és végül büntetőkkel diadalmaskodott.
A Sevilla ugyan az utolsó negyedórában
hajtott az egyenlítésért, de az eredmény
nem változott. A mérkőzés legjobbjának
Thomas Müllert választották.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Európai Szuperkupa:
Bayern München (német) – Sevilla (spanyol) 2-1 (1-1, 1-1, 2-1) – hosszabbítás
után
Budapest, Puskás Aréna, 15.500 néző,
vezette: Anthony Taylor (angol).
Gólszerzők: Goretzka (34.), Javi Martínez (104.), illetve Ocampos (13., 11esből).
Sárga lap: Alaba (12.), Hernández
(90+1.), illetve Jordán (45+1.), Koundé
(55.), Fernando (70.).
Bayern München: Neuer – Pavard,
Hernández (100. Javi Martínez), Süle,
Alaba (112. Boateng) – Goretzka (99.
Davies), Kimmich – Sané (70. Tolisso),
Müller, Gnabry – Lewandowski.
Sevilla: Bounou – Jesus Navas, Diego
Carlos, Koundé, Escudero – Jordán (94.
Vázquez), Fernando, Rakitic (56. Óliver
Torres) – Suso (73. Gudelj), De Jong (56.
en-Nesziri), Ocampos.

Mestermérleg

„Megleptük a franciákat az új felállással, de nem sikerült teljesen a magunk javára fordítani ezt a mérkőzésen. Szerencsére a 11-eseknél mi voltunk nyugodtabbak. A Vidi története során még nem veszített tizenegyespárbajt, örülök, hogy ez velem sem tört meg –
fogalmazott a Fehérvár trénere, Márton Gábor, hozzátéve, hogy a következő fordulóban
ennél azért több kell majd csapatától, főleg az előre játékban. – Nem játszottunk hosszabbításra és tizenegyesekre, de a végére mindkét csapat elfáradt, így a kapott gól elkerülése
vált fontosabbá.”
„Robusztus ellenféllel találtuk szembe magunkat. Öt védővel álltak fel, ezért nehéz volt
feltörni a védelmüket. Hiányzott tőlük a kezdeményezőkészség és a minőség, kevés gólhelyzetük volt, és túl keveset tettek a gólért – értékelte a látottakat a Reims edzője, David
Guion. – Nem lepett meg minket a Vidi ötös védőfala, inkább a fehérvári védelem stabilitása okozott nekünk meglepetést.”

Az FTC hatgólos döntetlent játszott Moldéban

A Ferencváros 3-3-as döntetlent játszott a norvég Molde
FK otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójának szerda esti első mérkőzésén.
A Celtic Glasgow és a Dinamo Zágráb elleni találkozókhoz
hasonlóan ezúttal is remekül, gyors találattal kezdett az FTC.
Gyors, pontos ferencvárosi ellentámadás során Tokmac
Nguen passzolta ki a labdát a szélre Botka Endrének, ő lapos
beadásával kihagyhatatlan helyzetbe hozta a kapu elé érkező
Franck Bolit, aki közelről a hálóba lőtt (0-1). A műfüves pályán rendezett találkozó folytatásában a házigazdák átvették
az irányítást, többet birtokolták a labdát, és kapura lövésig is

többször eljutottak. Egyre veszélyesebben futballozott a
Molde, ám fölénye meddőnek bizonyult, és a harmincadik
perc után ismét a vendégek akarata érvényesült. A magyar
bajnokcsapatnak a szünet előtti hajrában ismét védekezésben
kellett bizonyítania, és ebben az időszakban is jól megoldotta
feladatát.
A második félidőt is kiválóan kezdte az FTC, Botka újabb
pontos beadását Uzuni gólra váltotta (0-2). A Molde csakhamar egy szögletből szépített: Magnus Wolff Eikrem beadásából a nigériai Leke James fejelt a hálóba (1-2). A norvégok
fölénye tíz perccel később újabb góllá érett: Eirik Hestad
jobbról érkező, lapos passza után Eikrem lőtt tíz méterről a kapu jobb alsó sarkába (2-2). A Ferencváros nem
tudta megtörni rendületlenül rohamozó ellenfele lendületét: a 83. percben Fredrik Aursnes szabadrúgását Martin Ellingsen fejjel a hálóba csúsztatta (3-2). A magyar
bajnok hátrányba került, ám büntetőből sikerült egyenlítenie: a 86. percben Olekszandr Zubkov lövése megpattant Ola Brynhildsen karján a tizenhatoson belül, a
bíró büntetőt ítélt, ebből Haratin higgadtan a hálóba lőtt
(3-3).
A visszavágót kedden 22 órától a budapesti Grou-

Eredményjelző

Korán vezetést szerzett a Ferencváros, Botka kihagyhatatlan helyzetbe hozta Bolit,
aki közelről nem hibázott. Fotó: CS3

Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, rájátszás, 1.
mérkőzések: Gent (belga) – Dinamo Kijev (ukrán) 12, Molde (norvég) – Ferencváros 3-3, Olimpiakosz
Pireusz (görög) – Omonia Nicosia (ciprusi) 2-0,
Krasznodar (orosz) – PAOK Szaloniki (görög) 2-1,
Maccabi Tel Aviv (izraeli) – Salzburg (osztrák) 1-2,
Slavia Prága (cseh) – Midtjylland (dán) 0-0.

Fotó: EPA

pama Arénában rendezik. A párharc győztese a BL főtáblájára, a vesztese pedig az Európa-liga csoportkörébe jut.
Az FTC eddig egyszer, 25 évvel ezelőtt szerepelt a BL főtábláján, azóta a magyar csapatok közül csak a Debrecennek
sikerült elérnie oda a 2009/10-es idényben.

Hazai pályán lesz esélyünk bizonyítani

Az FTC vezetőedzője, Szerhij Rebrov szerint csapatának egyelőre hiányzik a tapasztalata az ilyen jó ellenfelekkel szembeni játékban. „Nagyon jól ránk jöttek a második
félidőben, ettől függetlenül hazai pályán lesz esélyünk bizonyítani. A Molde nagyon erős csapat, de ugyanannyi esélyünk van a csoportkörbe jutásra, mint a mostani találkozó
előtt” – nyilatkozta az ukrán szakvezető.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, 4. (utolsó) forduló, 1. mérkőzés: Molde FK (norvég) – Ferencvárosi TC
3-3 (0-1)
Molde, zárt kapuk mögött, vezette: Carlos del Cerro
Grande (spanyol).
Gólszerzők: James (55.), Eikrem (65.), Ellingsen (83.),
illetve Boli (7.), Uzuni (52.), Haratin (87., tizenegyesből).
Sárga lap: Aursnes (9.), Knudtzon (43.), Husain (58.),
Gregersen (97.).
Molde: Linde – Wingo, Gregersen, Ellingsen, Haugen
– Aursnes, Hussain – E. Hestad, Eikrem (81. Omoijuanfo),
Knudtzon (57. Brynhildsen) – James (89. Bolly).
Ferencváros: Dibusz – Botka, Frimpong, Blazic, Civic
– Laidouni, Haratin, Somália (70. Sigér) – Nguen (88.
Isael), Boli (72. Zubkov), Uzuni.
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EL-selejtező: A CFR kiverte az FTC korábbi BL-ellenfelét

Jegyzőkönyv

A labdarúgó-Európa-liga selejtezőjének 3. fordulójában a
PSV gálázva, a Celtic szenvedve jutott tovább. A Budapest Honvédot búcsúztató
Malmö elgázolta a Lokomotiva Zágrábot, míg a Kolozsvári CFR az FTC elleni
BL-selejtezőből
kiesett
Djugardent verte meg idegenben. Az FCSB hiába toborzott játékosokat, nem tudta
meggátolni a Liberec könnyed
győzelmét.

Gyurgyevó helyett Nagyszebenből
igazoltak védősort a bukarestiek
Kétségbeesett játékostoborzással
töltötte a Slovan elleni mérkőzést
megelőző két napot az FCSB vezetősége, miután az előző körben Topolyán is csak 14 egészséges
játékost benevező bukaresti klubnál
tovább nőtt a koronavírus-fertőzött
futballisták száma. Szerdán már
csak kilenc egészséges mezőnyjátékosa maradt a Románia-kupa győztesének, amelynek vezetői sorra
keresték meg az 1. ligás csapatokat,
játékosok kölcsönvételéről tárgyalva a Slovan Liberec elleni öszszecsapásra. A Gyurgyevói Astrától
szinte a teljes védősort vitték volna,
azzal a feltétellel, hogy az FCSB kiesése esetén visszaigazolhatnak
klubjukhoz, de sikerrel végül csak
a FC Hermannstadtnál jártak, amely
a portugál középpályás David
Caiadót és a tavaly még a Sepsi
OSK-nál szereplő szerb-svájci csatárt, Goran Karanovicsot engedte el.
Emellett korábbi játékosát, a klub
nélküli Gabriel Enachét sikerült az
UEFA által csütörtök délutánig
meghosszabbított határidőre leigazolnia az FCSB-nek.
A bukaresti csapat így ki tudott
állni a csehek elleni mérkőzésére,
de sok öröme nem telt benne. A frissen megszerzett Karanovics már a
10. percben megsérült, az egy héttel
korábban még a 2. ligás Farulnál

Bálint Zsombor

Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 3. forduló: Djurgaarden IF – Kolozsvári CFR 01 (0-0)
Stockholm, Tele2 Arena, nézők nélkül. Vezette: Bartosz Frankowski (lengyel).
Gólszerző: Paulo Vinicius (55.).
Sárga lap: Eriksson (12.), Chilufya (44.), Ulvestad (90+5.), illetve Bordeianu (80.),
Rondon (90+3.).
Djurgarden: Braatveit – Witry, Une Larsson, Augustinsson, Kaeck – Ulvestad,
Karlström, Edwards (78. Kujovic) – Radetinac, Magnus Eriksson, Chilufya (72.
Ring).
CFR: Bălgrădean – Susic, Vinicius, Burcă, Camora – Djokovic, Bordeianu, Păun
(89. Michael Pereira) – Deac, Omrani (86. Debeljuh), Rondon (90+3. Hoban).

Jegyzőkönyv

Ismét pontrúgásból szereztek gólt a kolozsváriak, Deac beadásából Vinicius talált be.
Fotó: DigiSport

játszó Ștefan Cană pedig a 20. percben utolsó védőként elkövetett szabálytalanságért piros lapot kapott.
Cătălin Straton kapus ugyan a második félidő közepéig életben tartotta a román továbbjutási
esélyeket, de a csehek végül két
szöglet nyomán szerzett góllal legyőzték és kiejtették az FCSB-t.
Ismét pontrúgásból szerzett gólt
a CFR
A magyar bajnok Ferencváros
után a román bajnokkal sem bírt a
svéd Djurgarden, a Kolozsvári CFR
stockholmi győzelemmel jutott az
Európa-liga playoffkörébe. A nagyon óvatos, statikus és lövésekben
szegény első félidő után az erdélyi
csapat szünet után hagyományos
fegyverével, egy pontrúgással döntötte el a mérkőzést: Ciprian Deac
balról beívelt szabadrúgása után
Paulo Vinícius öt méterről a hálóba
fejelte a labdát.
A Djurgarden hátrányban sem tudott kreatívabb futballra váltani, a
gólhoz ismét a CFR járt közelebb:
a 75. percben Mario Rondón találta

el 12 méterről a lécet. A svédek
egyetlen egyenlítési lehetősége
Fredrik Ulvestad megpattanó átlövése volt, de a jobbra induló Cristian Bălgrădean kapus még
idejében átért a bal alsó sarokhoz.
Az utolsó percek ívelgetéseit is
gond nélkül hárította a román bajnok, amelynek a csoportkörbe jutáshoz a héten a finn KuPS-t kell
legyőznie Kolozsváron.
Az FTC másik korábbi BL-selejtezős ellenfele, a Celtic nagyon
szenvedős mérkőzésen 1–0-ra nyert
a Riga vendégeként, a skótok a 90.
percben szerezték meg a továbbjutást jelentő találatot Mohamed
Elyounoussi révén. Jó napja volt a
Honvédot kiverő Malmőnek, amely
ötöt gurított a horvát Lokomotiva
Zágrábnak.
A holland nagyágyúnak, azaz a
PSV-nek nem okozott gondot a
Mura – az eindhoveni gárda nagyon
simán lesöpörte a Murát, az ígéretes
csatár, Donyell Malen kétszer is
eredményes volt.

részéről az első hivatalos visszajelzés most érkezett, amikor kilenc
másik új klub társaságában (többségében gyerek- és ifjúsági csapatokkal rendelkező klubokról van szó) a
CSU Medicina is felvételt nyert a
tagok közé. A végleges tagságról
csak a közgyűlés dönthet, ezt várhatóan 2021 májusában rendezik
meg.
A leendő 1. liga kiírásáról azonban továbbra sincs semmilyen hír,
az igazgatótanács egyelőre az élvonal lebonyolítási rendszeréről hatá-

rozott, miután egyelőre nincs kilátás
arra, hogy a járvány annyira enyhüljön, hogy a bajnokságot a megszokott módon meg tudják rendezni. A
mostani döntés értelmében a férfibajnokság mezőnyét kéthetes csoportra osztják (a tavalyi indulók
közül Máramarossziget és Medgyes
nincs a rajtnál), ezekben mindenki
mindenkivel oda-vissza játszik, 3-5
fordulós, zárt (búra-) rendszerű tornák keretében, novemberben és
decemberben. A második fázisban a
felsőházban a legjobb három-

Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 3. forduló: FCSB – Slovan Liberec 0-2 (0-0)
Gyurgyevó, Marin Anastasovici-stadion, nézők nélkül. Vezette: Aliar Agaev (azeri).
Gólszerzők: Yusuf Helal (64.), Michael Rabusic (82.).
Sárga lap: Perianu (13.), Petre (51), illetve Pesek (44.), Beran (47.), Yusuf Helal
(69.).
Kiállítva: Cană (20).
FCSB: Straton – Enache, Cană, Szoiledisz, Panţîru – Simion, Perianu, Şut – Adrian
Petre (68. Robert Ion), Karanovic (10. Octavian Popescu), Caiado.
Slovan: Nguyen – Koscelnik, Kacearaba, Tijani, Mikula – Beran (51. Rabusic), Hromada (89. Chalus), Mara, Pesek (84. Matousek) – Helal, Rebolledo.

Eredményjelző

Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 3. forduló:
* bajnoki ág: Ararat-Armenia (örmény) – NK Celje (szlovén) 1-0 – hosszabbítás
után, KuPS (finn) – Suduva (litván) 2-0, Riga FC (lett) – Celtic (skót) 0-1, Djurgarden IF (svéd) – Kolozsvári CFR 0-1, Floriana FC (máltai) – FC Flora (észt) 0-0 –
11-esekkel 2-4, FK Sarajevo (bosnyák) – FK Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 2-1, Sheriff Tiraspol (moldovai) – Dundalk FC (ír) 1-2, KÍ (feröeri) – Dinamo
Tbiliszi (grúz) 6-1, Legia Varsó (lengyel) – FC Drita (koszovói) 2-0;
* nem bajnoki ág: MOL Fehérvár FC – Stade de Reims (francia) 0-0 – 11-esekkel
4-1, Viktoria Plzen (cseh) – SönderjyskE (dán) 3-0, FK Rosztov (orosz) – Maccabi
Haifa (izraeli) 1-2, Malmö FF (svéd) – NK Lokomotiva Zágráb (horvát) 5-0, NK Mura
(szlovén) – PSV Eindhoven (holland) 1-5, Charleroi (belga) – FK Partizan (szerb)
2-1 – hosszabbítás után, Rosenborg BK (norvég) – Alanyaspor (török) 1-0, Besiktas (török) – Rio Ave FC (portugál) 1-1 – 11-esekkel 2-4, CSZKA Szófia (bolgár) –
B36 Tórshavn (feröeri) 3-1, FCSB – Slovan Liberec (cseh) 0-2, Hapoel Beer-Seva
(izraeli) – Motherwell FC (skót) 3-0, Granada CF (spanyol) – Lokomotivi Tbiliszi
(grúz) 2-0, Shkëndija (északmacedón) – Tottenham Hotspur (angol) 1-3, Standard
Liege (belga) – Vojvodina (szerbiai) 2-1, FC Koppenhága (dán) – Piast Gliwice
(lengyel) 3-0, Galatasaray (török) – Hajduk Split (horvát) 2-0, APOEL (ciprusi) –
HSK Zrinjski Mostar (bosnyák) 3-2, VfL Wolfsburg (német) – Deszna Csernihiv
(ukrán) 2-0, LASK (osztrák) – DAC (Dunaszerdahely, szlovákiai) 7-0, FC Basel
(svájci) – Anorthoszisz (ciprusi) 3-2, St. Gallen (svájci) – AEK Athén (görög) 0-1,
AC Milan (olasz) – Bodö/Glimt (norvég) 3-2, HNK Rijeka (horvát) – FK Kolosz Kovalivka (ukrán) 2-0, Sporting Lisszabon (portugál) – Aberdeen FC (skót) 1-0, Willem II (holland) – Rangers FC (skót) 0-4.

Döntés a bajnoki rendszerről, társult taggá lett a CSU Medicina

Elfogadta a Marosvásárhelyi
CSU Medicina felvételét a szövetség ideiglenes tagjai közé a Román
Kosárlabda-szövetség igazgatótanácsa. A marosvásárhelyi Egyetemi
Sportklub férfikosárlabda-szakosztálya azután alakult meg, hogy a kosárlabda-közösség
a
CSM
keretében kilátástalannak látta a
folytatást. Noha az új szakosztály
már korábban bejelentette, hogy beiratkoztak az 1. ligába, a szövetség

három, az alsóházban a maradék
négy-négy csapat játszik, a remények szerint heti fordulókkal, ha
addig ezt a járvány megengedi. Ami
a rájátszást illeti, ez szintén a járvány alakulásának függvénye. Az
első választás a hagyományos rájátszás a legjobb nyolc csapattal (felsőház a sorrend alapján, plusz az
alsóház első két helyezettje), a tartalék változat pedig a négyes értékcsoportokban játszott döntő tornák
(1-4., 5-8., 9-12. helyek) szintén búrarendszerben.
A nőknél 11 csapat indul, az
előző idényhez képest hiányzik a
Marosvásárhelyi Sirius, míg a CSM
Tîrgoviștét nem engedték rajthoz
állni tetemes tartozása miatt. A lebonyolítás azonos, csak öt- és
hatcsapatos csoportok vannak az
alapszakaszban, míg a második
fázis alsóházában öt csapat lesz.
A kupában idén kivételesen nem
volt kötelező a részvétel, a férfiak-

nál 13, a nőknél hét csapat iratkozott be. A férfiaknál az első körben
három csoportban rendezett zárt
rendszerű tornát rendeznek (az
egyik csoportban öt csapattal), míg
a négyes döntőbe a csoportgyőztesek és a legjobb második kerül. A
nőknél két hármas csoport lesz, a
négyes döntőben a csoportgyőztesek, a legjobb második és az Euroliga selejtezőiben érdekelt Sepsi
SIC vesz részt.
A bajnoki programot, amelyet
először júliusban, majd augusztus
végén kellett volna kisorsolni, még
most sem ismerjük, mint ahogy az
1. liga lebonyolítása kapcsán a szövetség a sportminisztérium október
eleje utánra ígért enyhítéseire vár,
amelyek – Stroe miniszter szavai
szerint – az ifjúsági, az amatőr és az
alsóbb osztályú bajnokságok lebonyolításának lehetővé tételére hivatottak.

Bottas nyerte az Orosz Nagydíjat,
Hamiltont megbüntették

Fotó: Inquam

A Mercedes finn versenyzője, Valtteri Bottas nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Orosz Nagydíjat Szocsiban, miután címvédő és hatszoros
világbajnok csapattársát, az összetett pontversenyben vezető Lewis
Hamiltont a futam közben 10 másodperces időbüntetéssel sújtották.
A 31 éves Bottasnak ez volt az idei második és pályafutása kilencedik
futamgyőzelme.
A finn pilóta mögött Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője zárt másodikként, Hamilton pedig a futam előtt szabálytalan
módon elvégzett rajtpróbái miatt kapott időbüntetés ellenére behozta
harmadiknak a Mercedest. A világbajnoki idény két hét múlva a Nürburgringen, az Eifel-Nagydíjjal folytatódik.
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Donald Trump a konzervatív Amy Coney
Barrett bírót jelölte alkotmánybírónak

A vendégek között volt Mike Pence alelnök, Mark
Donald Trump amerikai elnök a konzervatív
Amy Coney Barrett szövetségi fellebbviteli Meadows, a Fehér Ház kabinetfőnöke, William Barr
igazságügyi miniszter, illetve a néhai Scalia özvegye
bírót jelölte alkotmánybírónak szombaton.

Az elnök a Fehér Ház Rózsakertjében tartott ünnepség keretében jelentette be a jelölést, amely megfelel
az amerikai sajtó várakozásainak.
Donald Trump „nagyszerű pillanatnak” nevezte a jelölést, és emlékeztetett arra, hogy Amy Coney Barrett
a harmadik alkotmánybíró, akit elnöksége idején jelölt.
Kiemelte, hogy Coney Barrett a néhai Antonin Scalia
alkotmánybíró tanítványa volt, és hű ahhoz a hitvallásához, hogy a bírónak az írott törvények alapján kell
döntéseket hoznia. Az elnök briliáns bírónak nevezte
jelöltjét. „Ön fantasztikus (alkotmánybíró) lesz” – fordult a bírónőhöz. Trump hangsúlyozta: nem lehet akadálya, hogy a szenátus megszavazza a jelöltet. Mint
fogalmazott: gyors szenátusi folyamatra és szavazásra
számít.
A 48 éves Amy Coney Barrett rövid beszédben köszönte meg a bizalmat. „Szeretem az Egyesült Államokat és szeretem az Egyesült Államok alkotmányát” –
fogalmazott.

és a fia, Eugene Scalia, aki jelenleg munkaügyi miniszter a Trump-kormányzatban. Jelen voltak az alkotmánybíró-jelölt családtagjai, köztük hét gyermeke is.
A jelölt tiszteletét fejezte ki a múlt héten elhunyt
Ruth Bader Ginsburg alkotmánybíró iránt, akinek a
helyére jelölték őt. Leszögezte: változatlanul azt vallja,
hogy egy bírónak csakis az írott törvény szerint szabad
döntéseket hoznia. „Egy bíró nem a politika alakítója,
és távolságot kell tartania a politikától” – hangsúlyozta.
Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje még a Fehér Ház
ünnepsége alatt nyilatkozatot adott ki, amelyben arra
szólította fel a szenátust, hogy az elnökválasztás előtt
ne szavazza meg Coney Barrett jelöltségét. Coney Barrett még be sem fejezte hatperces beszédét, amikor
Chuck Schumer, a szenátus kisebbségben lévő demokrata párti frakciójának vezetője szintén nyilatkozatot
adott ki. Ebben azt állította, hogy a bírónő megszavazásával az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási
törvény felszámolására szavaznának a politikusok.
(MTI)

Rovarirtás
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A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember
13-i 313-as koncessziós szerződés alapján október 1-6. között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, a város köz- és magánterületein. Rossz idő esetén az időpont módosulhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a cipermetrin és a diflubenzuron, amelyek az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi)
minősülnek.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál,
magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KFT. SEGÉDMUNKÁST alkalmaz asztalosműhelybe. Tel. 0721458-860. (65043-I)

MAGÁNCÉG KARÁCSONYFALVI MUNKAPONTJÁRA ASZTALOSMESTERT alkalmaz. Érdeklődni a 0771-260-685-ös telefonszámon. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és üzleteibe NŐI MUNKATÁRSAT. Érdeklődni a Bodoni utca
85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (64989-I)
BÚTORGYÁRTÓ CÉG alkalmaz ASZTALOSOKAT (férfiakat) és
gyakorlattal rendelkező NYUGDÍJASOKAT jó fizetéssel. Tel. 0724034-016. (65029-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (8892-I)
BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javításokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Misi. Tel. 0735288-473. (8861)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmo-nikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8974)

Szomorú szívvel emlékezünk
a szentháromsági FAZAKAS
AMÁLIÁRA
szül.
Péterfi
halálának 21. évfordulóján.
Emlékét mindörökké megőrizzük. Szerettei. (8946-I)

Örökké fájó szívvel emlékezünk szeptember 28-án
GÖTFERD
REYMONDRA
(Rajmi) halálának második
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel. Nyugodjál békében,
drága
gyermekünk!
Bánatos szülei. (8916-I)

Te már ott vagy, ahol nincs
fájdalom,
sírodra szálljon áldás és
nyugalom.
Álmaid a földben legyenek
csendesek,
Isten őrködjön pihenésed
felett.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 27-én KELEMEN
SÁNDORRA halálának
5.
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, lánya és szerettei.
(8960)
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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 betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

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

