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„Szívügyünk a család!”

Kongresszust tartott az RMDSZ
Szépészeti
szakképzés indul

Szeptemberre három szakképzési tanfolyamot ütemezett be a Maros Megyei Munkaközvetítő Hivatal. Kettő
Marosvásárhelyen zajlik, az egyik kezdőknek szóló számítógépes tanfolyam, ami elkezdődött már, a másik a
szépészeti szakmában nyújt komplex
képzést.

____________4.
Sportnap a Ligetben
Az All Cris rendezvényszervező cég,
reklámügynökség és a szívbeteg gyerekeket támogató, „Nagy szívekkel a
kis szívekért” egyesület közös kezdeményezésének célja az volt, hogy az
iskolakezdés utáni hétvégén egyetlen
helyszínen lehessen megismerni a tevékenységei újraindítására készülő, új
tagokat is váró sportklubok gazdag,
sokszínű kínálatát, illetve ki is lehessen próbálni az egyes sportágakat.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

azért, mert földrajzilag ez a mi hazánk, hanem sokkal inkább azért, mert
azokat a transzilván értékeket valljuk mértékadónak, amelyek elvezettek
Kós Károlytól Sütő Andrásig, Szentimrei Jenőtől Tamási Áronig és Kányádi Sándorig, Bánffy Miklóstól Kántor Lajosig, Tavaszy Sándortól
Egyed Péterig. Külön-külön lehetünk konzervatívak vagy liberálisok, kereszténydemokraták vagy szocialisták, baloldaliak vagy jobboldaliak,
Mózes Edith
esetleg centristák, de együtt erdélyi magyar transzilvanisták vagyunk.
Ezzel a pragmatikus transzilvanizmusunkkal vívtuk meg politikai csatáKelemen Hunor RMDSZ-elnök beszédében hangsúlyozta, hogy évek- inkat az elmúlt két évben is.”
kel ezelőtt pragmatikus transzilvanizmusnak nevezték azt az értékrendet,
(Folytatás a 4. oldalon)
amely a szövetséget meghatározza. „Transzilvanisták vagyunk: nemcsak

Pénteken Marosszentgyörgyön tartotta 15. kongresszusát az
RMDSZ. A kongresszuson jelen voltak a román és a magyar
kormány, romániai, magyarországi és határon túli pártok vezetői, nemzetközi partnerek és az erdélyi magyar intézmények képviselői.

Antalfi Imola

____________5.
A szőlő és bor
ünnepe
Kelementelkén

Szüreti népszokások bemutatása,
helyi termékek kiállítása és vására,
must- és borkóstoló, zenés-táncos
mulatság, humoros jelenetek,
könnyűzenekoncert szórakoztatta a
több száz jelenlévőt, a talpalávalót a
mezőcsávási fúvósok és a gyulakutai
népi zenekar biztosította.

____________6.

Gyors tempó

Miközben a PNL szeptember 25-én, illetve az USR PLUS október 2-án kongresszusra készül, a kormány pénteken határozatot hozott, amely a fertőzöttségi ráta függvényében az uniós
zöldigazolvány felmutatásához köti a bizonyos tevékenységekhez, szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Hogy ez része-e a politikai játszmáknak, nehéz megmondani, a legutóbbi
fertőzöttségi adatok függvényében logikus intézkedésnek tarthatjuk. A kérdés csak az, hogy mennyire törvényes, illetve alkalmazható.
Raed Arafat belügyi államtitkár szerint a kormány döntése
nem jelent korlátozást, és az intézkedés nem minősül diszkriminációnak. Inkább engedménynek tűnik: az államtitkár szerint olyan megoldás a 3 és 6 ezrelék közötti fertőzöttségi ráta
esetén, amely lehetővé teszi, hogy a gazdasági tevékenységeket
bizonyos egészségügyi ellenőrzés mellett folytatni lehessen, hiszen egy újabb lezárásba a gazdaság belebukna. Nem diszkrimináció, csak éppenséggel eleget kell tenni bizonyos
kritériumoknak.
A rendelkezést pénteken meghozó kormány hétfőtől, szeptember 20-tól alkalmazza az új előírásokat. Raed Arafat szerint
az applikáció, amely az igazolvány QR-kódjának a leolvasását
lehetővé teszi, ingyenesen letölthető, és a szervezőknek kötelességük ellenőrizni a kódokat. Ugyanakkor az államtitkár kijelentette, időt adnak a gazdasági szereplőknek, hogy
felkészüljenek a QR-kódok leolvasására. Hát adtak: péntektől
hétfőig…
(Folytatás a 3. oldalon)
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Megyei hírek

Megnyílt a városi uszoda

Szeptember 14-étől ismét megnyitotta kapuit a marosvásárhelyi Mircea Birău uszoda, a megszokott, azaz 6–22 óra
közötti nyitvatartással. A hétfői szünnapot követően keddtől
vasárnapig fogadják az úszni vágyókat. A nagy medencében keddtől péntekig 12–16 óra között az ötből három
sávon a 10 évnél fiatalabb sportolók edzenek, 16–18 között
az ötből két sávot tartanak fenn a sportolók számára.
Szombaton és vasárnap reggel 6 órától 22 óráig csak a
nagyközönség használja. A kis medencében keddtől péntekig 10–12 óra között babaúszás és aquagym, 12–18 óra
között úszásoktatás, szombaton és vasárnap reggel 6 órától 22 óráig csak a nagyközönség használja. Az infraszauna, a szolárium, a jacuzzi és a gőzfürdő zárva marad. Az
úszni vágyók reggel 6 órától kezdődően kétórás turnusokban érkezhetnek, egy-egy váltás 1 óra 15 perc.

120 éves a Nagy Zsinagóga

A marosvásárhelyi Nagy Zsinagóga megnyitásának 120.
évfordulója alkalmából szervez megemlékezést a helyi
zsidó hitközség szeptember 23-án, csütörtökön. Az együttlétre érkező vendégeket délelőtt 9–10 óra között fogadják,
10–12 óra között ünnepi találkozó lesz, déli 12 órától megtekintik a közösségi múzeumot, 15–17 óra között a gettó
emlékművéhez és a temetőbe látogatnak el a jelenlevők.
A rendezvényt a 18 órakor kezdődő ünnepi koncert zárja.

Hit és Fény találkozó

Hétfőn délután 5 órától újraindul a Hit és Fény közösség
havonkénti bibliaóráinak sorozata a felsővárosi református
templomban. Vendég lesz Simon Judit, a mozgássérülteket tömörítő HIFA egyesület elnöke, akinek az ötödik verseskötete nemrég jelent meg. A bibliaóra után a szerző
dedikálja a Jel a világban című könyvét, amely megvásárolható.

Vállalkozói hét Marosvásárhelyen

A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.
marosvásárhelyi regionális képviselete, a Pro Economica
Alapítvány és a St. Georgius Manager Klub átfogó tematikus vállalkozói hetet szervez szeptember 18–24. között
Marosvásárhelyen. A tematikus hét minden napján a rendezvények fő célkitűzése a közösségépítés és információcsere mellett a különböző gazdasági szektorok
szereplőinek bemutatkozása, egy-egy ágazat kihívásainak
részletes ismertetése. A záróesemény a II. Kárpát-medencei magyar vállalkozói konferencia, amelynek keretében
nemzetközi szintű kitekintésre, üzleti partnerkapcsolatok
bővítésére lesz lehetőség. A szakmai programokon (amelyeket a szervezők a közösségi oldalon hirdetnek) való
részvétel regisztrációhoz kötött. A járványügyi helyzetre
való tekintettel a helyek száma korlátozott.

Futballkedvelő gyermekeket
toboroznak

A Marosvásárhelyi ASA futballklub 2012, 2013 és 2014ben született gyerekeket toboroz, akik futballozni szeretnének. Az edzésekre keddi és pénteki napokon 17 órától
kerül sor a Hartman műfüves pályán, az Imperial Inn szálloda szomszédságában. Érdeklődni Ştian Dorin edzőnél
lehet a 0745-754-750-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Három éve új lelkészük van a gógáni reformátusoknak

„Kicsi, de élni vágyó gyülekezet”

Szeptember elsején múlt három
éve, hogy a gógáni reformátusok élére új lelkipásztor került.
Szabó-Elek Zsolt a marosvásárhelyi IV. Szabadi úti egyházközségben kezdte a szolgálatot
gyakorló teológusként, onnan
került püspöki kinevezéssel a
Kis-Küküllő menti gyülekezethez, amely a lelkészi állás megürülése
után
saját
lelkipásztorává választotta.

Nagy Székely Ildikó

– A gógáni mellett a negyvenlelkes
kundi szórványgyülekezetnek is hirdetem az igét minden vasárnap, ugyanakkor a Csatófalvához tartozó
Szászszentivánra is kijárok legalább
havi rendszerességgel és ünnepi alkalmakkor. Ott mindössze három gyülekezeti tag van, az istentiszteletet
valamelyikük otthonában tartjuk –
mondta a fiatal lelkipásztor, akitől azt
is megtudtuk, hogy amikor átvette a
gyülekezetet, 152 hívő lelki életének
egyengetését bízták rá, az idei esztendőt pedig 154-es lélekszámú gyülekezettel kezdte, ebből 111-en gógániak.
Az elmúlt több mint másfél esztendőben lelkészekkel folytatott beszélgetések során elkerülhetetlenné vált a
kérdés: mennyire viselte meg a világjárvány az egyházközség mindennapjait? Ezt Szabó-Elek Zsoltnak is
felvetettük.
– A járvány nálunk is rányomta a
bélyegét a lelki életre. Rendszerint
évente 260–270 igehirdetéses szolgálatot tartunk, és amikor a templomokat
be kellett zárni, a virtuális térbe köl-

töztettük ezeket az alkalmakat. De
mivel a gyülekezet többnyire idős tagokból áll, sokan nem tudtak részt
venni az online együttléteken. Így telefonon igyekeztem fenntartani a személyes kapcsolatot a hívekkel,
naponta két-három családot felhívtam.
Amikor 2018 szeptemberében Gógánba kerültem, bibliaóra, vallásóra és
kóruspróba is gazdagította a gyülekezet életét. A járvány kitörésekor mindezt szüneteltetni kellett. Tavaly ősztől
a kóruspróbák kivételével újraindítottuk ezeket az alkalmakat. Tény, hogy
nyáron, a mezei munkák idején megcsappan az érdeklődés az együttléteink
iránt, de amint lejár a betakarítás, a
hívek lelkesen jönnek istentiszteletre,
bibliaórára – mesélte a lelkész.
A három szolgálati év alatt idén először volt kiskonfirmandus – szám szerint három ifjú – Gógánban, ők
jövőben a nagykonfirmáción tesznek

fogadalmat hitükről. A gyülekezet lélekszámában – amint azt korábban is
jeleztük – enyhe növekedés érzékelhető. 2019-ben öt keresztelő volt, és
egyetlen temetést sem tartottak – tudtuk meg Szabó-Elek Zsolttól.
A lelkipásztor arra is kitért, hogy
pályázati úton, a magyar kormánytól
kapott támogatásból sikerült felújítani
a gógáni templom tetőszerkezetét, és
a nyílászárókat is kicserélték.
– Emellett önerőből is sok mindent
meg tudunk valósítani a helyi tanács
és a gyülekezeti tagok jóvoltából. Az
itteni hívek sok áldozatot hoznak az
egyházközségért, a perselypénzt akkor
is eljuttatták hozzánk, amikor biztonsági okokból nem vehettek részt az élő
istentiszteleteken, és közmunkára is
mindig szívesen jönnek. Ez mind azt
bizonyítja, hogy bár kicsi, de élni
vágyó gyülekezet a gógáni – összegzett a lelkész.

Fotó Nagy Tibor

Idén is lesz olvasás-népszerűsítő verseny
a könyvvásáron

A koronavírus-pandémia negyedik hulláma a 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásárt is érinti, terveik szerint azonban az érvényben lévő közegészségügyi és
járványvédelmi szabályok betartásával találkozhatnak az
olvasás kedvelői egymással és leendő kedvenc köteteikkel.
Ugyanígy sor kerül a töretlen népszerűségnek örvendő olvasás-népszerűsítő játékra is.
A 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár gyermek- és ifjúsági programjainak keretében megszervezett
Olvasd el, és játssz velünk! vetélkedő küldetése nem változott, céljuk továbbra is a kortárs irodalom népszerűsítése,
az olvasóvá nevelés. Erre a vásárhelyi könyves szemle szervezői minden évben kiemelt figyelmet fordítanak.
A játékos vetélkedő ugyanis kitűnő lehetőség arra, hogy
az olvasni szerető gyerekek és ifjak újabb igényes kortárs
művekkel ismerkedjenek meg, illetve azok körében is felkeltse a nyomtatott betűk iránti érdeklődést, akik kevésbé
szeretnek olvasni. A jelentkezőknek az olvasás-népszerűsítő játék szervezői által kijelölt műveket kell elolvasniuk,
majd olyan játékos feladatokat megoldaniuk, amelyek lehetőséget biztosítanak az olvasói élmények megosztására.
A 27. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szervezői idén is háromfős csapatok jelentkezését várják, osztályonként legtöbb két csapatot, a 4. osztályos, az 5–6.
osztályos, a 7–8. osztályos, illetve 9–12. osztályos korosztályból. A korosztályok életkori sajátosságait és olvasói igényeit figyelembe véve a következő műveket jelölték
olvasásra:
1. 4. osztály:
Alfonsín Gergely Edó: Izgemozga, Ábel Kiadó, 2020

2. 5–6. osztály:
Szabó Róbert Csaba: Vajon Nagyi és a száguldó város,
Gutenberg Kiadó, 2020
3. 7–8. osztály:
Bernáth Zsolt: Lemezbolt a Szent János utcában, Cerkabella Könyvkiadó, 2021
4. 9–12. osztály:
Kiss Judit Ágnes: Kórház az osztályteremben, Pozsonyi
Pagony Kft., 2021. 09. 11.
A csapatok szeptember 30-ig jelentkezhetnek, kategóriánként az alábbi e-mail-címeken: izgemozga@vasarhely.ro,
vajonnagyi@vasarhely.ro,
lemezbolt@vasarhely.ro,
korhazazosztalyteremben@vasarhely.ro.
A jelentkezés módja: háromfős csapatok (osztályonként
legfeljebb két csapat) nevezhetnek be, feltüntetve a részt
vevő diákok nevét, évfolyamát, az iskola nevét, a felkészítő
pedagógus nevét, telefonszámát és postacímét, valamint a
csapat nevét.
Kategóriánként az első 15 jelentkező csapat az olvasásra
kijelölt könyvet ajándékba kapja.
Nyolcnál több csapat jelentkezése esetén október végén
előválogatásra kerül sor. Az elődöntő feladatlapjait október
18-án e-mailben kapják meg a csapatok. A kérdéseket november 2-áig kell megválaszolniuk. A döntőbe jutó csapatok névsorát november 7-én szintén e-mailben közlik a
szervezők. A döntőbe jutó csapatok a 27. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásáron találkoznak egy újabb játékra.
A vetélkedő támogatói: Maros Megye Tanácsa, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, Communitas Alapítvány,
Nemzeti Kulturális Alap, Bethlen Gábor Alapítvány

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezésében szeptember 20-án, hétfőn 18 órától sanzon- és operettestre kerül sor a marosvásárhelyi Vártemplomban,
illetve a várudvaron. Fellépnek: Buta Árpád, Trozner Kincső, Szabó Levente, valamint Tasnády Ádám fiatal tehet-

ség. Meghívott: Modra Noémi, a Kolozsvári
Magyar Opera énekművésze. Zongorán Sántha Huba József, hegedűn Fülöp Alajos kísér. A részvétel
díjtalan, a szervezők adományokat köszönettel elfogadnak.

Várudvari és vártemplomi sanzon- és operettest
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Jóváhagyta a Most-Híd kongresszusa
a párt beolvadását a Szövetségbe

Jóváhagyták a Most-Híd küldöttjei Tardoskedden
szombaton tartott közgyűlésükön azokat a dokumentumokat, amelyek lehetővé teszik a párt beolvadását az egységes felvidéki magyar pártba, amely
a Szövetség nevet viseli majd, s várhatóan néhány
héten belül gyakorlatilag is létrejön.

Sólymos László, a Híd elnöke – aki koronavírus-fertőzés
miatt személyesen nem tudott részt venni a közgyűlésen – pozitívan értékelte a közgyűlés küldöttjeinek döntését.
„Hosszadalmas tárgyalássorozatot tudunk magunk mögött,
s örülök, hogy a küldöttek döntő többsége úgy látja, azokat az
értékeket, amelyeket 12 évvel ezelőtt, a Híd megalakulásakor
megfogalmaztunk, ebben az új közös pártban vigyük tovább”
– írta Sólymos a párt sajtóosztálya által az MTI-nek eljutatott
közleményében.
Az egységes felvidéki magyar politikai érdekképviselet létrehozásáról szóló végső megegyezést idén márciusban jelen-

tették be a Szövetség néven létrejövő pártba beolvadó politikai
erők, a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd és az
Összefogás vezetői. Az egységes politikai párt létrejöttéhez
vezető megegyezést közel kétéves, az egyeztetések többszöri
megakadásával jellemzett egységesítési folyamat előzte
meg.
A tavaszi megegyezést az új politikai szubjektum alapszabályáról folytatott egyeztetések, illetve az egybeolvadást lehetővé tévő párton belüli dokumentumok jóváhagyási
folyamata követte. Ez utóbbit elsőként a múlt héten az Összefogás közgyűlése zárta le, majd most a Most-Híd. A három
párt legnagyobbika, az MKP vasárnap tartja kongresszusát,
ahol várhatóan ugyancsak jóváhagyják az egybeolvadást lehetővé tévő dokumentumokat.
A hárompárti egyesülés folyamata várhatóan október 2-án
a Szövetség alakuló kongresszusával zárul majd le, melyet a
tervek szerint Révkomáromban tartanak majd. (MTI)

A németek hiányolják a tartalmat
a választási kampányból

Túl kevés szó esik tartalmi kérdésekről a szeptember 26-ai németországi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választást felvezető kampányban a
szavazók több mint 70 százaléka szerint – mutatta
ki egy vasárnap ismertetett felmérés.

A Business Insider című hírportál megbízásából készített
közvélemény-kutatás alapján a választók túlnyomó többsége
elégedetlen a kampánnyal. Csaknem háromnegyedük, 72 százalékuk úgy látja, hogy nem jelennek meg benne eléggé a tartalmi, a közösség életét valóban érintő kérdések. A kampányt
kellőképpen tartalmasnak tartók aránya 15 százalék.
Valamennyi párt táborában többségi vélemény, hogy a politikusok nem beszélnek eleget tartalmi ügyekről. A legnagyobb arányban – 90 százalékban – a liberális Szabad
Demokrata Párt (FDP) szavazói gondolják ezt.
Az adatok korcsoport szerinti bontásban is azt mutatják,
hogy a többség minden korosztályban több tartalmat szeretne
látni a kampányban. Leginkább a fiatalok elégedetlenek, és
az életkor emelkedésével csökken az elégedetlen szavazók
aránya: a 18-29 évesek 76 százaléka, a 40-49 évesek 74 százaléka és a 60 év felettiek 68 százaléka érzi úgy, hogy a választási kampány nem eléggé tartalomközpontú.
A kampány eddigi legnagyobb hatású eseménye az volt,
hogy tévécsatornák kamerái rögzítették, amint a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU)
szövetségének kancellárjelöltje, Armin Laschet Észak-RajnaVesztfália tartományi miniszterelnök a háttérben munkatársak
körében nevetgél, miközben Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök az újságíróknak nyilatkozva kifejezi részvétét a tartományban pusztító árvíz halálos áldozatai hozzátartozóinak.
A július közepén történt árvíz után néhány nappal rögzített
jelenet nyomán Armin Laschet személyes népszerűsége és a

CDU/CSU választói támogatottsága süllyedni kezdett. Augusztus második felében már nem a CDU/CSU, hanem eddigi
koalíciós társa, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) vezetett
a felmérésekben, és a szociáldemokrata kancellárjelölt, Olaf
Scholz nagyságrendekkel népszerűbb volt, mint a CDU/CSU
jelöltje.
A legutóbbi felmérések szerint az SPD a szavazatok 25-26
százalékát gyűjtheti össze szeptember 26-án. A CDU/CSU 2123 százalékot szerezhet.
A hagyományosan legnagyobb két politikai erő után a Zöldek következhetnek 17 százalék körüli eredménnyel. A kisebb
pártok közül az FDP és a jobbközép CDU/CSU-tól jobbra álló
Alternatíva Németországnak (AfD) egyaránt 11 százalékos
eredménnyel végezhet, a balközép SPD-től balra álló Die
Linke (Baloldal) pedig a szavazatok 6 százalékát gyűjtheti
össze.
A választás már el is kezdődött, augusztus 16-án, a levélszavazás lehetőségének megnyitásával. Szakértői várakozások
szerint a koronavírus-járvány miatt minden korábbinál többen
élhetnek a lehetőséggel, így a levélben leadott szavaztok
aránya akár 50 százalékig is emelkedhet a legutóbbi, 2017-es
Bundestag-választáson regisztrált 28,6 százalékról.
Választási szakértők szerint a levélben szavazók várhatóan
rekordnagyságú aránya nem befolyásolja a végeredményt, de
megnehezíti az urnazárás utáni előrejelzések készítését, mert
torzítja a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felméréseket (exit poll).
Ez azért fordulhat elő, mert az egyes pártok támogatói eltérően viszonyulnak a levélszavazáshoz – a középen álló pártok táborára inkább, a széleken állókra kevésbé jellemző, hogy
levélben szavaznak –, és így nem azonos, hanem eltérő arányban adják le szavazatukat személyesen, illetve levélben. (MTI)

Az AUKUS-partnerség célja a szabadságjogok
megvédése

A brit külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal és Ausztráliával létrehozott új háromoldalú védelmi és biztonsági partnerség célja a kivívott
szabadságjogok védelme és e jogok globális érvényesülésének előmozdítása.

Liz Truss a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapban megjelent írásában leszögezte: Nagy-Britannia elszántan küzd a szabadság, a szabad vállalkozás, a
demokrácia, a jogegyenlőség érvényesüléséért, a női jogok
erősítéséért, az LMBTQ-közösség jogainak előmozdításáért.
A szabadságjogokat azonban meg is kell védeni. London
ezért épít ki erőteljes biztonsági kapcsolatrendszert világszerte, és ez volt az indoka annak, hogy a napokban Boris
Johnson brit és Scott Morrison ausztrál miniszterelnök, valamint Joe Biden amerikai elnök bejelentette a három ország
AUKUS néven létrehozott új biztonsági partnerségi kezdeményezését – írta a brit külügyminiszter.
A világszerte komoly feltűnést keltő háromoldalú megállapodás elsődleges gyakorlati céljai közé tartozik az ausztrál haditengerészet felszerelése nukleáris meghajtású, de
hagyományos fegyverzettel ellátott tengeralattjárókkal, a kezdeményezést bejelentő közös közlemény megfogalmazása
szerint az indiai- és a csendes-óceáni térség stabilitásának
fenntartása végett.
A közlemény nem említette név szerint Kínát, de egybehangzó szakértői értékelések szerint az AUKUS-kezdeményezés egyértelmű kifejeződése annak az aggodalomnak, amellyel
az amerikai, a brit és az ausztrál kormány az indiai- és a csendes-óceáni térségben zajló kínai katonai tevékenységet figyeli.
A kezdeményezés nyomán ugyanakkor Ausztrália felmondta a hagyományos meghajtású tengeralattjárók szállításáról Franciaországgal 2016-ban kötött, 37 milliárd dollár
értékű szerződését.

Párizs rendkívüli indulattal reagált a fejleményre. A francia
kormány konzultációra hazarendelte nagyköveteit az Egyesült
Államokból és Ausztráliából, és Jean-Yves Le Drian francia
külügyminiszter a brit sajtó idézete szerint a hétvégén úgy nyilatkozott, hogy súlyos válságba került Franciaország viszonya
a három szövetséges országgal.
A londoni francia nagykövetet nem hívták vissza, de a francia külügyminiszter Londonban idézett nyilatkozata szerint
ennek csak az volt az oka, hogy Párizs számára nem meglepetés Nagy-Britannia „folyamatos haszonleső” magatartása.
Jean-Yves Le Drian hozzátette: Londonra egyébként is
„csak a szekér ötödik kerekének szerepe” jut az AUKUS-partnerségben.
Liz Truss brit külügyminiszter ugyanakkor a The Sunday
Telegraphnak írt cikkében leszögezte: a három ország célja a
szorosabb együttműködés az élenjáró technológiák használatában a nukleáris meghajtású tengeralattjáróktól
kezdve a mesterséges intelligencián át a kvantumszámítógépekig.
A megállapodás emellett jelzi az indiai- és a csendes-óceáni
térség biztonsága melletti elkötelezettséget is – áll Liz Truss
vasárnapi cikkében.
A brit külügyminiszter hozzátette: az új biztonsági megállapodás több száz új, magas szakképzettséget igénylő munkahelyet is teremthet Nagy-Britanniában.
Erre az AUKUS-partnerségről szóló brit kormányközlemény is egyenes utalást tett, leszögezve: Nagy-Britannia több
mint 60 éve gyárt és üzemeltet nukleáris tengeralattjárókat,
így rendkívül kiterjedt szaktudással és tapasztalatokkal tud
hozzájárulni az AUKUS-kezdeményezéshez olyan brit óriásvállalatok bevonásával, mint a Rolls-Royce és a BAE
Systems. (MTI)

Ország – világ
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Nőtt a kötelező lakásbiztosítási
kötvények száma

Augusztusban 3,87%-kal mintegy 1,82 millióra nőtt a
kötelező lakásbiztosítási kötvények (PAD) száma
2020. augusztus 31-éhez viszonyítva, amikor az aktív
kötvények száma 1,76 millióra rúgott – derül ki a Katasztrófák Elleni Biztosítási Csoport (PAID) által közzétett adatokból. 2020. december 31-én 1,75 millió
volt az aktív kötvények száma. A PAID rámutat, az
augusztus végi adatok szerint a kötvények 75,1%-át
városi lakásokra kötötték meg, 24,9%-át pedig vidékiekre. Ugyanakkor a kötvények 95%-át A típusú épületekben (ezek struktúrája vasbetonból, fémvázból
vagy fából épült, külső faluk kőből, égetett téglából
vagy bármilyen más anyagból áll, melyet hő- és/vagy
vegyi kezeléssel állítottak elő) levő lakásokra, 5%-át
pedig a B típusú (ezek külső fala égetés nélküli téglából, illetve bármilyen más anyagból áll, melyet nem
vetettek alá hő- és/vagy vegyi kezelésnek) épületekben található lakásokra kötötték meg. A PAID 2010
júliusától bocsátja ki a kötelező lakásbiztosítási kötvényeket, amelyek a földrengés, földcsuszamlás és
árvíz okozta károkat fedezik. Az A típusú ingatlanok
esetében a kötvény ára 20 euró, a B típusúak esetében pedig 10 euró, ezek 20 ezer, illetve 10 ezer euró
értékű maximális kártérítést jelentenek. (Agerpres)

Bevonták a legnagyobb biztosító
működési engedélyét

Romániában a pénzügyi felügyelet bevonta a legnagyobb biztosítótársaság, a City Insurance működési
engedélyét, miután a vállalat nem tett eleget a hatóság tőkeemelési kérésének – adta hírül a közszolgálati rádió. A biztosítótársaság júniusban került
hatósági felügyelet alá, akkor vállalta, üzleti tervet
mutat be arról, hogy képes finanszírozni további működését, és eleget tud tenni a kártérítési követeléseknek. A hatóságok tőkeemelést is vártak a biztosítótól,
de ez nem történt meg: a felügyelet a múlt héten közölte, hogy a holland I3CP Holding BV kisebbségi tulajdonos nem fizette ki a remélt 150 millió eurót. Ezt
követően a felügyelet bevonta a biztosító működési
engedélyét, amely így már nem köthet új szerződéseket az ügyfelekkel, ugyanakkor elutasította az üzleti és az átszervezési tervet, fizetésképtelenné
nyilvánította a biztosítót, valamint elindította azt az eljárást, amely alapján kéri a bíróságtól a csőd megállapítását. A fokozottan koncentráltnak számító
biztosítópiacon ez már a negyedik csőd lehet, miután
2015-ben és 2016-ban a két legnagyobb biztosító, az
Astra és a Carpatica, tavaly pedig a CertAsig ment
tönkre. (MTI)

Nem lesznek külön Covid-kórházak

Ezentúl nem lesznek külön Covid-kórházak, hanem
minden egészségügyi egységben lesznek koronavírus-fertőzött betegeket ápoló osztályok is – jelentette
be Andrei Baciu egészségügyi államtitkár. Az egészségügyi tárca stratégiát dolgozott ki, hogy a pandémia korábbi hullámaitól eltérően ezentúl megfelelő és
idejében végzett kezelésben részesülhessenek a különböző kórházakban a krónikus betegek, és bármely
más, orvosi ellátásra szoruló páciens. Az államtitkár
hozzátette, lesz néhány kivétel, hiszen magától értetődő, hogy a járványkórházak zömében koronavírusfertőzötteket fognak kezelni, és ahol például az épület
sajátosságai miatt nem lehet két külön részleget kialakítani az intenzív terápián koronavírusosak és
nem koronavírusosak számára. (Agerpres)

Gyors tempó

(Folytatás az 1. oldalról)
Mivel a járványhelyzet romlására lehet számítani (a
Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos
Központ igazgatója szerint október végére a koronavírus-fertőzések napi új esetszáma előreláthatólag meg
fogja haladni a 15 ezret), a cégvezetők vasárnap bizonyára a zöldigazolvány QR-kódját leolvasó applikáció
valamely okos, internet-adatforgalommal rendelkező
kütyüre való letöltésével foglalatoskodtak, illetve azon
gondolkodtak, hogy melyik alkalmazottjukat állítják az
ajtóba, aki ellenőri szerepben csekkolja a belépők zöldigazolványát. Eközben a hétvégén az emberek az uniós
zöldigazolvány generálásával ügyködtek.
Raed Arafat szerint ha eddig sem tudták ellenőrizni
az óvintézkedések betartását esküvőkön, keresztelőkön
vagy más magánjellegű eseményeken, ezután sem lesz
könnyű, és az eseményszervezőre hárul az erkölcsi és
törvényes kötelesség, hogy ellenőrizze a Covid-igazolványra vonatkozó szabályokat. Ezek után világos, hogy
nagyvonalakban marad minden a régiben, hiszen a csőd
szélére jutott eseményszervezők „erkölcsi kötelességből” eddig sem igen ellenőriztek, törvényesség szempontjából pedig nem a cég alkalmazottai, hanem az
ellenőrző szervek kellene eljárjanak.
Szombaton a stratégiai kommunikációs törzs 5388 új
fertőzést jelentett, 97 koronavírusos beteg haláláról számolt be, és arról, hogy csaknem 800 súlyos állapotban
lévő fertőzöttet (köztük 16 gyereket) az intenzív osztályon ápolnak. Vasárnap 10 ezren oltatták be magukat,
ami nagyon kevés. Ilyen oltakozási kedv mellett vajon
mikor érhető el a kormány által kitűzött júniusi cél?

4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS ____________________________________________ 2021.szeptember20.,hétfő

Kongresszust tartott az RMDSZ

(Folytatás az 1. oldalról)
A továbbiakban felidézte, hogy a
2019-es európai parlamenti választások előtt célként tűzték ki a brüszszeli képviselet megőrzését, a választások pedig bebizonyították, a
jó ügy mellé az erdélyi magyarok
szívesen odaállnak. A tavalyi önkormányzati választásokon voltak
sikereik és kudarcaik is. „Marosvásárhely megnyerése a legnagyobb
öröm. Ennél már csak a felelősségünk nagyobb, hisz a mandátum végéig bizonyítanunk kell, hogy a
vezetésünkkel jó irányt vett a város,
elkezdődtek a fejlesztések, és van
remény arra, hogy Marosvásárhely
visszakapja egykori fényét,
elfoglalja az őt megillető helyet. Szatmárnémeti megőrzése pontosan azt bizonyítja,
hogy komoly munkával, jó
tervezéssel, türelemmel és
kitartással etnikailag vegyes
környezetben is sikeresek lehetünk.”
Kijelentette: Míg a választási kampányban politizálni
kell, a két választás között
irányítani kell az önkormányzatokat. Amennyiben a
dolgokat összekeverik, és
közigazgatás helyett politizálnak, „abból sok jó nem
származik”. A parlamenti választásokon meg tudták isa
2016-os
mételni
eredményt, így a szövetség
parlamenti súlya megmaradt.

A kormány ideiglenesen befa- programban szerepel a nemzeti kigyaszthatja az energiaárakat sebbségekről szóló törvény elfoga-

Az RMDSZ elnöke szerint ma az
egyik legfontosabb feladata a kormányzásnak, hogy az elszabadult
energiaárak miatti nehéz helyzetbe
kerülő családokat, vállalkozásokat
megsegítse. „Az államnak kompenzálnia kell az árnövekedést: nem
állhat elő olyan helyzet, hogy valaki
télen nem képes kifizetni a számlát,
valamint hogy egy vállalkozást
ilyen okból be kelljen zárni. A kormánynak kötelessége lépni: ideiglenesen
befagyaszthatja
az
energiaárakat.”

„Mi az egyenes beszéd
hívei vagyunk”

Arról is szólt, hogy tavaly
a választási kampányban azt mondták, amennyiben megkapják a közösség bizalmát, és adottak lesznek
annak a feltételei, hogy vállalják a
kormányzást, ez lesz az első számú
opciójuk.
„Megkaptuk a bizalmat és a felhatalmazást a választóinktól, és
adottak voltak az alapfeltételek
ahhoz, hogy kormányalakítási tárgyalásokat kezdjünk. Leültünk a
Nemzeti Liberális Párt és az USRPLUS képviselőivel, és több mint
hat év után ismét vállaltuk a kormányzati szerepet, valamint az
azzal járó felelősséget (…) Nyolc
hónapnyi tevékenységünk igazolja,
hogy tudjuk a dolgunkat, hozzáértően végezzük a munkánkat, halljuk
és megértjük a társadalom problémáit, döntéseinkkel igyekszünk
olyan megoldásokat találni, amelyek visszahozzák az elveszett reményt, megerősítik ott, ahol az
meggyengült, és tervezhető jövőt
biztosítanak minden polgár, minden
család, minden közösség számára.”
A koalíciós válságról azt mondta:
lezárható.

Kelemen Hunor

Meg kell védeni az emberi
életeket!

A másik kérdés, amire azonnal
választ kell adni, és újra meg újra
újabb megoldásokat találni, az a
világjárvány negyedik hulláma
okozta problémák – jelentette ki.
Ezért most, hogy ideiglenesen az
egészségügyi tárcát is az RMDSZ
vezeti, néhány döntést hoznak.
„Meg kell védeni az emberi életeket, meg kell próbálni korlátozni
a vírus terjedését, nem szabad a
gazdaságot teljesen lezárni, és
nem szabad a krónikus betegeket
orvosi szolgáltatások nélkül
hagyni.”
Kelemen Hunor szerint még az
idén meg kell oldani a bírákat és
ügyészeket kivizsgáló különleges
ügyosztály kérdését, a decentralizáció által közelebb kell vinni a
helyi közösségekhez a döntést, érvényesíteni kell a szubszidiaritás
elvét.
Kitért arra is, hogy a kormány-

dása. Az RMDSZ már dolgozik egy
szövegjavaslaton, amely az ősz folyamán elkészül. Ugyanis a nemzeti
kisebbségek számára az anyanyelven való oktatás nemcsak a tudás
átadásának eszköze, hanem az identitásképzésé és -megőrzésé is.

Új családtámogatási és
gyermeknevelési rendszerre
van szükség

A folytatásban a szövetséget, de
a régió társadalmait is mélyen
érintő folyamatos elvándorlásról
szólt. „Míg a befektetők az olcsó
munkaerőt keresik, és gyorsan mozognak, addig ugyanilyen sebességgel a munkaerő a másik irányba, a
jól fizető állások után indul. Ugyanakkor kevesebb gyerek születik,
ezért többek között arra van szükség, hogy újragondoljuk a családtámogatást és a gyermeknevelési
támogatási rendszert.”
Ezért – jelentette ki – új megközelítésre van szükség, olyan támogatáspolitikára, amely reményt és
biztonságot nyújt minden családnak.
Segíti a gyerekeket nevelő szülőket,
és az alanyi jogon járó támogatás
mellé jövedelemhez kötött adóleírás
formájában megvalósuló, kiegészítő
támogatást nyújt minden gyermeket
nevelő családnak. Lakáshoz segíti a
fiatal családokat, kedvezményes lakásvásárlási kölcsönt biztosít számukra.

Mezey Sarolta

– A számítógépes tanfolyam 180 órás,
azok jelentkezhettek, akik legalább tíz osztályt végeztek. A második marosvásárhelyi
tanfolyam azoknak szól, akik a szépészeti
szakmát szeretnék elsajátítani, a fodrászatot,
manikűrözést, pedikűrözést. Ez egy 720 órás
komplex kurzus, érdemes jelentkezni rá, mert

menti támogatás révén érvényesítette a magyar kisebbség politikai
érdekeit.

Elfogadhatatlan minden,
ami az RMDSZ-t gyengíti

A kongresszuson Semjén Zsolt,
Magyarország miniszterelnök-helyettese kijelentette: a KDNP és az
RMDSZ viszonya már a kezdetektől fogva nemcsak partneri, hanem
baráti is. „A KDNP a kezdetektől
fogva RMDSZ-párti, azért, mert
magyar pártiak vagyunk. Ha egyszer az RMDSZ megroppanna, Bukarestbe nem más párt fog kerülni,
hanem senki. Ezért tehát minden elfogadhatatlan, ami az RMDSZ-t
gyengíti.”

Közösen az ország talpra
állításáért

Florin Cîţu kormányfő szerint az

„Mindig értékeltem az RMDSZ RMDSZ felelősségteljes koalíciós
partner, nem folyamodik zsarolásszakmaiságát és erkölcsi
hoz, de a nehézségek láttán sem futartását”

Ludovic Orban, a PNL és a képviselőház elnöke méltányolta az
RMDSZ korrektségét, megbízhatóságát, a közös kormányprogram
iránti hűségét, tisztségviselői szakértelmét, felidézve, hogy a szövetség legtöbbször a jobbközép román
pártokkal vállalkozott közös kormányzásra, amikor pedig a baloldal
volt hatalmon, többnyire parla-

tamodik meg. „Így lehet közösen az
ország talpra állításáért, a helyi közösségek fejlesztéséért dolgozni” –
fogalmazott.
Kijelentette: felelőtlenség lenne
az egészségügyi válság közepette
kormány nélkül hagyni az országot,
és az RMDSZ-szel közösen akarja
folytatni a kormányprogram megvalósítását.

Marcel Ciolacu

Szépészeti szakképzés indul

Szeptemberre három szakképzési
tanfolyamot ütemezett be a Maros
Megyei Munkaközvetítő Hivatal. Kettő
Marosvásárhelyen zajlik, az egyik
kezdőknek szóló számítógépes tanfolyam, ami elkezdődött már, a másik a
szépészeti szakmában nyújt komplex
képzést. Erre várják az érdeklődőket.
A harmadik kurzust Segesváron tartják, ahol humánerőforrás-szakembereket képeznek – mondta Bogdán
Erzsébet, a hivatal aligazgatója.

Novák Katalin

A jelentkezőknek tízosztályos végzettséggel kell rendelkezniük. A beiratkozás erre a
kurzusra szeptember 28-án zárul, a képzés
szeptember 30-án kezdődik. A jelentkezők
előválogatására a munkaközvetítő hivatal
marosvásárhelyi székhelyén – Iuliu Maniu
utca 2. szám alatt – naponta 9–12 óra között
kerül sor. Szükséges iratok: személyazonossági igazolvány, születési/házassági bizonyítvány és az iskolai végzettséget igazoló irat.

Hegesztőket keresnek a munkaerőpiacon, mégsem jelentkeznek képzésre

A munkaközvetítő abban az esetben indít
szakképzést, ha egy tanfolyamra legalább 14en jelentkeznek. De nehezen gyűl össze ez a
létszám. Például a hegesztőkurzust azért nem
tudják elindítani, mert nincs elég jelentkező.
Pedig ez a szakma nagyon keresett a hazai és
a külföldi munkaerőpiacon egyaránt, és naBogdán Erzsébet
Fotó: Nagy Tibor (archív) gyon jól megfizetik őket – mondta Bogdán
a résztvevők mindhárom szakmát megtanul- Erzsébet, aki arra biztatta a munkanélkülieket,
ják, és alaposan kiképezik őket. Az itt kapott hogy bizalommal vegyék igénybe az ingyenes
diplomával bárhol elhelyezkedhetnek – tanfolyamokat, hiszen az ő érdekük szakmát
tanulni. Akik elkezdték az ingyenes tanfolyamondta az aligazgató.
mot, de időközben abbahagyták, a rájuk for-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A legfontosabb a magas energiaárak miatt nehéz helyzetbe
került emberek segítése

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a legsürgetőbb feladatnak a magas
energiaárak miatt nehéz helyzetbe
került emberek segítését tartja, az
ezt célzó intézkedésekhez a PSD
valamennyi parlamenti erővel kész
tárgyalni és összefogni. Mint
mondta, a román politikum tanulhat
az RMDSZ komolyságából és szakszerűségéből.

„A kormányzati részvétel
lehetőség a magyar közösség
felemelésére”

Novák Katalin, Magyarország
családokért felelős tárca nélküli
minisztere tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét: „Meggyőződésem,
hogy
az
a
példaértékű összefogás, ami az elmúlt évben a romániai helyhatósági,
majd
parlamenti
választásokon kivívott nagyszerű
eredmények alapját biztosította,
döntő mértékben múlik az RMDSZ
három évtized alatt szerzett tekintélyén, politikai súlyán, szervezeti
erején és tagjainak elkötelezettségén. Az önök által vezetett szövetségnek köszönhetően az erdélyi
magyarság képviselői ma újra ott
vannak a román kormányban, lehetőséget szerezve arra a munkára,
amely a magyar közösség felemelésének és szülőföldjén való megtartásának záloga”.
Varujan Pambuccian, a parlamenti kisebbségi csoport elnöke,
Roberta Metsola, az Európai Parlament első alelnöke, Antonio López
Istúriz White, az Európai Néppárt
főtitkára videóüzenetben köszöntötte az RMDSZ kongresszusát.
A kongresszus elfogadta a Szívügyünk a család! cselekvési tervet a
2021–2024-es időszakra, amely a
következő évek kormányzati feladatait, legfontosabb társadalmi,
gazdasági és szociális területeinek
stratégiai irányát szabja meg.

dított oktatási költségeket meg kell téríteniük.
Idén a munkaerő-elosztó hivatal 25 szakképzési tanfolyamot szervezett, amelyeken
417 munkanélküli vett részt. Ezenkívül hat,
Marosvásárhelyen fogva tartott személy kapott szakképzést.
A tanfolyamok elvégzése után közel 200
főnek sikerült elhelyezkednie a munkaerőpiacon.
A 76/2002-es számú törvény értelmében
ingyenes szakképzésben részesülnek a regisztrált munkakeresők – segélyezett és segély nélküli munkanélküliek –, fogva tartott
személyek, a vidéki környezetben élők, akiknek nincs havi jövedelmük, illetve akik a szociális referenciamutató (ISR) alatti
jövedelemmel rendelkeznek, azok, akik gyermeknevelési szabadság után térnek vissza a
munkaerőpiacra, illetve akik betegnyugdíjazás után visszanyerték munkaképességüket.
Bővebb tájékoztatást a Maros Megyei
Munkaközvetítő Hivatalnál nyújtanak a
0265-263-760-as telefonszám 115-ös mellékállomásán.
A képzési ajánlatokat a www.anofm.ro
honlapon lehet követni.
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Több száz gyerek ha egyszerre mozdul…

Sportnap a Ligetben

Az előrejelzések ellenére –
legalábbis szombat délutánig
– kedvezett az időjárás a múlt
hét végi marosvásárhelyi szabadtéri programoknak, amelyek nagyrészt a testmozgás
és ezáltal az egészséges életmód népszerűsítéséről szóltak.
A
legnagyobb
(gyerek)tömeget megmozgató, szombati akció a
SportOk! nevű rendezvény
volt, amelynek keretében 40
megyeszékhelyi és megyei
sportklub kínálatával találkozhattak a Ligetbe ellátogató, gyermekük számára a
legmegfelelőbb edzésformát
kereső szülők.

Nagy Székely Ildikó

Az All Cris rendezvényszervező
cég, reklámügynökség és a szívbeteg gyerekeket támogató, „Nagy
szívekkel a kis szívekért” egyesület
közös kezdeményezésének célja az
volt, hogy az iskolakezdés utáni
hétvégén egyetlen helyszínen lehessen megismerni a tevékenységei újraindítására készülő, új tagokat is
váró sportklubok gazdag, sokszínű
kínálatát, illetve ki is lehessen próbálni az egyes sportágakat.
– Arra törekedtünk, hogy ne
pusztán szórólapok formájában jussanak el az információk a szülőkhöz
és a gyermekekhez, hanem élményszerűen tájékoztassuk őket az edzési
lehetőségekről – mondta el lapunknak Nagy Emőke szervező, akitől
azt is megtudtuk, hogy a járványhelyzetben mindössze három hete
zöld utat kapott rendezvény iránt elsöprő volt az érdeklődés a megyében működő klubok részéről. – A
kínálatban olyan különlegességek is
szerepelnek, mint a trambulinfitnesz, de nem hiányzik az autómodellezés
sem,
a
keleti
harcművészeteknek pedig igen széles skálája képviseltetik – tette
hozzá a szervező.

Küzdőtér, kosárpalánk,
lovaspálya

A Liget már a délelőtti órákban
benépesült, cselgáncsozó, karatézó,
kosárlabdázó, futballozó gyermekcsapatokat lehetett látni mindenhol a zöldövezetben és a
betonon, a lovaglásra elkerített területen pedig egyre nőtt a nyeregbe
kívánkozók sora. A park hátsó részében felállított sátorban, ahol a
marosvásárhelyi Iskolás Sportklub
számos tevékenységéről lehetett
fontos tudnivalókhoz jutni, az elme
sportját űzték elmélyülten a sakktáblák fölé hajoló gyerekek, innen
pár lépésre a jégkoronggal ismerkedhettek meg, vagy tánc-, majd ritmikustorna-bemutatót nézhettek
végig az érdeklődők. A sakksátortól
még bennébb haladva szobakerékpárokon tekerő tinédzserekre lettünk figyelmesek. Nem messze
tőlük plakát tájékoztatott arról,

hogy a megtett kilométerekre utaló,
kijelzőn megjelenő számnak megfelelő pénzösszeget a Concept 9 a
„Nagy szívvel a kis szívekért”
egyesületnek ajánlja fel, melynek
alapítója a sportnapot támogató dr.
Horaţiu Suciu szívsebész profeszszor. Az adományozó a Concept 9
lakópark tulajdonosa, Mircea Musgociu üzletember – világosított fel
Nagy Emőke, akitől a rendezvény
végén azt is megtudtuk, hogy összesen 3550 kilométert tekertek le a ligetbeli szobakerékpározók.

Újoncokat váró edzők

Körsétánkon néhány klub illetékesével is beszélgettünk. Oláh Sándor, a Hikaritori Sportklub edzője a
cselgáncs szépségére tanítja sok éve
személyre szabott módszerekkel a
hozzá forduló gyermekeket, fiatalokat. Jelenleg 70–80 gyerekkel foglalkozik, és folyamatosan fogad
újoncokat – tudtuk meg a dzsúdóedzőtől, aki a 30 év fölötti felnőtteknek szóló fitneszcsoportról is
említést tett. A csoport tagjai pulzusmérőt kapnak, hogy edzés közben
ellenőrizni
tudják
a
szívverésüket, ez teszi egyedivé a
foglalkozást.
A megyeszékhelyi Marco Polo

sportklubnál úszni tanulhatnak,
majd a vízilabdával ismerkedhetnek
meg a gyerekek – világosított fel
Tóth Ferenc Miklós, a klub illetékese.
– Az úszás az a sport, ami minden izmot megmozgat, így a fiatal
test ettől tud a legszebben fejlődni.
4–5 éves kortól fogadjuk a gyermekeket, akikkel egykori hivatásos
vízilabdaedzők foglalkoznak. Az
úszásoktatás a marosvásárhelyi Imperial Spában és Szentkirályon zajlik, a Mircea Birău megyeszékhelyi
uszodában pedig a vízilabda kerül
előtérbe. Amint megnyílik a víkendtelepedi fedett ballon, ott is
lesznek edzések – mondta Tóth Ferenc Miklós, akitől azt is megtudtuk, hogy a világjárvány az elmúlt
időben nagyon megnehezítette az
edzéseket. Remélhetőleg a közeljövőben nem kell hasonló helyzettel
szembesülni, hiszen hatalmas az ér-

deklődés az úszásedzések iránt, a
sportnap első óráiban már 15 gyermeket felírattak a szülők – tette
hozzá a klub illetékese.

Fotók: Mircea Barbu

Koppány az úszás mellett minden
bizonnyal az ACS Kinder Sportklub
kicsiknek szóló labdarúgóedzéseibe
is bekapcsolódik, a kedves „edző
néni” ugyanis egyből felkeltette az
A szülő szemével
érdeklődését – árulta el az édesA délelőtt 10 órától délután 6-ig anya. A fiúcska lelkesedése minket
tartó SportOk!-on számos sportklub
gyerekeivel találkozhattunk, de
szervezett formában nem edző tizenévesek, illetve kisgyermekes,
csemetéjüket is magukkal hozó szülők is szétnéztek a Ligetben.
– Nagyszerű ez a kezdeményezés, ilyennel eddig csak Budapesten
találkoztam, a Sportágválasztó nevű
rendezvényen. Gratulálok a szervezőknek! – mondta Kovács Réka, a
12 éves Sára, a tízéves Mátyás és az
ötéves Koppány édesanyja, aki nagyobbik fiának keresett új úszóedzőt, és a kisebbiket is mindenekelőtt
úszni szerette volna beíratni, mert
úgy gondolja, hogy ez a különböző
mozgásformákat
összehangoló
sportág minden sport alapja. Miközben Koppány egy futballedzésekre
hívogató
szórólapot is kíváncsivá tett, így Meleg Noémi
szorongatva húzta maga után újabb Ildikó hivatásos óvónő, futballedző
látnivalók felé a türelmes szülőt, felé vettük az irányt.
Réka elmesélte, hogy a nagylánya
korábban szintén úszott és kézilab- Varázslatok a pályán
– A bemelegítés sokszor erdei sétaként zajlik, képzeletben epret szedünk,
gyümölcsök
után
kapaszkodunk. Meseszerűen, kedves, barátságos képi világgal összekapcsolva indítom az együttléteket,
éppúgy, mint az óvodában. Az edzések alatt labdajátékokra kerítünk
sort, amelyek egyszerre fejlesztik a
kisgyermekek logikai gondolkozását és segítik a szocializálódásukat
– sorolta Meleg Noémi Ildikó
a
2016-ban
született
kis
focisták edzésprogramjának részleteit.
A 20 éve óvónőként tevékenykedő, pszichopedagógiai végzettséggel is rendelkező, az aprónéppel
való foglalkozást hivatásának tedázott, igazi kedvencére, a triat- kintő hölgy négy éve edzi a Kinderlonra pedig fél éve talált rá. nél a legkisebb, 4–5 éves
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korosztályt. A gondjaira bízott gyerekek 6–7 éves korukban kerülnek
át egy másik edzőhöz, de Ildikó a
továbbiakban sem veszíti szem elől,
sőt, turnékra is elkíséri őket.
– Nagyon fontos, hogy az életkoruknak megfelelő szinten, játékosan
szerettessük meg az apróságokkal
ezt a sportot, és vele együtt az
egészség szempontjából annyira
fontos testmozgást. Mivel nő vagyok, megkapják tőlem azt a ,,tyúkanyós” törődést, amire ilyenkor
még szükségük van, ha például valamelyikük leesik a pályán, megvigasztalom, és „varázsport” hintek a
sebre, így a következő pillanatban
már szalad is tovább, mintha mi
sem történt volna – mesélte a futballedző, aki rendszerint annyit kér
a gyerekektől, hogy érezzék jól magukat. Persze, szabályok is vannak,
hiszen a rend és a rutin biztonságot
ad a kicsiknek, így egyebek mellett
azt sem esik nehezükre megtanulni,
hogy nem az edzések alatt, hanem a
szünetben lehet vizet inni.

– Nemcsak fizikailag, hanem
emocionálisan és mentálisan is
igyekszem támogatni a gyerekek
fejlődését, hogy bízzanak magukban, tudjanak önálló döntéseket
hozni, és örömforrás legyen számukra a sport – összegzett Meleg
Noémi Ildikó, aki idén ősztől a
2017-ben született aprónépet is
várja a játékos együttlétekre.
A sportnap végén Nagy Emőke
szervezőt a rendezvény látogatottságáról kérdeztük.
– A klubokkal érkező gyerekek
mellett közel 400 diákot hoztak el a
Ligetbe a pedagógusok, ugyanakkor szülőkkel is több tízen jöttek.
Mintegy 500 gyerek fordult meg a
SportOk!-on, a felnőtt résztvevőket,
edzőket és szülőket is figyelembe
véve pedig ezres összlétszámról beszélhetünk – mondta a szervező. Az
elhangzottak alapján tehát egyértelműen sikeres volt a sportnap,
amelyre a tervek szerint jövőben is
sor kerül.
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X. Kis-Küküllő menti szüreti mulatság

Gyulakuta községben szeptember 11-én, szombaton tizedik alkalommal szerveztek
olyan szüreti mulatságot a kelementelki szőlőhegy alatt,
amely lassan fesztivállá kezdi
kinőni magát. Székely ruhában pörgő aprókák produkciójában, fiatalok népi táncában
gyönyörködhettek, és a régi
idők szüreti mulatságainak
hangulatát élhették át a helyiek és a több száz kilométerről érkezett vendégek, akik
útjukat megszakítva váltak
részeseivé a vidám hangulatú
kelementelki ünnepségnek.

A szőlő és bor ünnepe Kelementelkén

Szer Pálosy Piroska

Szüreti népszokások bemutatása,
helyi termékek kiállítása és vására,
must- és borkóstoló, zenés-táncos
mulatság, humoros jelenetek,
könnyűzenekoncert szórakoztatta a
több száz jelenlévőt, a talpalávalót
a mezőcsávási fúvósok és a gyulakutai népi zenekar biztosította. A
bográcsokban ínycsiklandozó gulyásváltozatok rotyogtak, a tíz bátor
csapat pedig zsűri előtt is megmérette főzési tudományát. A színpad
mellett parázs fölött nyárson sült az

ökör, amit borral, sörrel vagy akár
frissen sajtolt, mézédes musttal öblíthettek le a résztvevők.
A Balavásár–Szováta útvonalon
elhaladó megyebeli és külföldi turisták közül igencsak sokan töltöttek el pár kellemes órát a

vidámságtól visszhangzó szőlőhegy
szomszédságában, ahol kicsitől nagyig mindenki megfelelő kikapcsotalálhatott.
Gondos
lódást
házigazdaként a szervezők kéztisztítási lehetőségről, mobil illemhe-

lyekről, valamint a járművek
megfelelő parkolási lehetőségéről is
gondoskodtak, ezáltal az igényesebb vendég sem róhatott volna fel
szemernyi hiányosságot sem.
A Kis-Küküllő menti eseményt
parlamenti képviselőink, szenátora-

ink, a megyei tanács elöljárói mellett magyar országházi képviselők
is megtisztelték jelenlétükkel.
Szeptember 11-én, szombaton
délelőtt 10 órától a csőszök hívogató karavánja járta ébresztővel

Fotók: Szer Pálosy Piroska

Gyulakutát, Kelementelkét és Balavásár község egyes településeit. Két
jármű székely ruhába öltözött táncosokat szállított, egy másik pedig
a mezőcsávási fúvószenekart, kísérőként jelen volt a huszárosztag,
egy hintó a mulatságba rigmusok-

kal hívogató hegybírót szállította.
Az ünnepi megnyitó 13 órakor
kezdődött, színpadra vonultak a
borkultúrát népszerűsítő balavásári
és dicsőszentmártoni borlovagrend,
valamint a pálinkarend tagjai. A
hegybíró és a huszárszázados jelentését ünnepi műsorszámok követték. A marosvásárhelyi Borsika, az
erdőszentgyörgyi Százfonat és a
gyulakutai Szivárvány néptáncegyüttes négy csoportjának előadásában
gyönyörködhetett
a
közönség, műsorvezetőként Kilyén
Ilka színművésznő gördülékenyen
irányította a fellépőket. A marosvásárhelyi Corax együttes és Syntia
délután szórakoztatta az egybegyűlteket, az esti órákban pedig tűzijátékkal zárták a tizedszerre sikeresen
megrendezett ünnepséget, amelyre
igencsak nagy tömeg volt kíváncsi.
Varga József polgármester a
Maros, illetve a Kis-Küküllő menti
szőlőtermesztés és borkészítés hagyományának gyökereit és a hagyományőrzés
fontosságát
hangsúlyozta. Mint kifejtette, köztudott, hogy az idősebb korosztályhoz tartoznak a szőlőművelés és
borkészítés mesterei, a tudásukat
azonban tovább kell adniuk a fiataloknak annak érdekében, hogy
fennmaradjon a magyar nép honfoglalás előtt is ismert foglalatossága. „A községben több család
számára jelent jövedelemforrást a
szőlő termesztése és a bor értékesítése. A kelementelki Simén-kúriában csodálatos borpincét működtet
a Petry Primacom Kft., ahol gyakran tartanak borkóstolókat – ami a
turisták körében igencsak közkedvelt –, ugyanakkor borversenyeket
is szerveznek. A község borászaira

is méltán lehetünk büszkék, mivel a
borversenyeken minden alkalommal arany- és ezüstérmeket szerezborhoz
nek.” A szőlőhöz,
kapcsolódó kulturális, szakrális hagyományokat a fiatalabb nemzedékkel is szeretnék megismertetni.
Ezt célozza a község óvodapedagógusainak azon törekvése, amellyel
már zsenge életkortól megpróbálják
beavatni az óvodásokat is a szőlőtermesztés rejtelmeibe.
Az esemény ötletgazdája, a Kisküküllő Borrend mellett a szervezésben oroszlánrészt vállalt a
gyulakutai önkormányzat, a támogatók közül megemlíthető – a teljesség igénye nélkül – a Maros
Megyei Tanács, az RMDSZ Maros
megyei szervezete, a marosvásárhelyi Dafcochim, a Doina–Jenő Kft.,
az egrestői Eldi Kft., Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusa, a
Petry Kft., az Orbán borászat, a Diószegi Kft. és mindazok az önkéntesek,
akik
több
hétig
fáradhatatlanul dolgoztak az esemény sikeres lebonyolítása érdekében.
A szőlő az emberiség egyik legrégebbi kultúrnövénye, művelése
több mint kétezer éves múltra tekint
vissza. A szőlőhegyek értékét növeli, hogy nemcsak szőlőt és bort
adnak, hanem díszítik a domboldalakat, az embert pedig fegyelemre
és hűségre tanítják. Amikor a vincellérek, a szőlőhegyek munkát és
örömöket adó emléke leáldozóban,
a szőlőskerteknek is lassan hűlt
helye maradt, talán nem ártana a
szőlőhegyekre is úgy tekinteni,
mint munkát és becsületet adó életformára. A kelementelki szüreti mulatsággal is erre ösztönöznek a
szervezők.
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Megkérdőjelezhető vendégsiker született a Maros megyei rangadón

Szabó Antal-Lóránd

A labdarúgó harmadosztály negyedik játéknapján, a hegedűk városában a megyénket képviselő
csapatok néztek egymással farkasszemet. Mint majdnem mindig, ezúttal is szikrázott a mérkőzés,
ugyanis mindkét együttesben óriási
volt az ambíció, valamint a bizonyítási vágy. A találkozót nagy érdeklődés övezte, mintegy 500 néző
foglalt helyet a városi stadion lelátóin.
Az első félidő jó iramú, küzdelmes, gólhelyzetekben bővelkedő játékot eredményezett. Már az
összecsapás rajtján észlelhető volt,
hogy kemény küzdelemre van kilátás, hiszen minden labdáért ádáz
csatározás folyt. A Maros megyei
rangadót a vendégek kezdték jobban, Dan Stupar tanítványai határozott támadásokat vezettek. A
tordaiakhoz hasonlóan a nyárádtői
gárda is viszonylag könnyen került
Bucin kapujának előterébe. A mérkőzés első húsz percében a nagyon
aktív és technikás Toboșarué volt a
főszerep: a 10. percben erőtlenül
lőtt kapura, majd négy perccel később egy jó lövést Bucin csak kiütni
tudott, a kipattanót a nyárádtői kecsegtető szögből fölé bombázta. A
találkozó 18. percében a vendégek
megszerezték a vezetést: tetszetős
összjáték végén a játékszer
Toboșaru elé került, aki 6-7 méterről zavartalanul és higgadtan a házigazdák hálójába továbbított (0-1).

Említésre méltó, hogy a gól előtt a
szászrégeniek emberhátrányban
voltak, hiszen egy durva koccanás
következtében az Avântul középhátvédje, Hasnaș percekig ápolásra
szorult a pályán kívül, miután igencsak vérzett a szemöldöke közelében. Ennél a fontos mozzanatnál a
sepsiszentgyörgyi sípmester úgy
tett, mintha mi sem történt volna...
A vendégek találata után a régeniek
viszonylag rövid időn belül magukra találtak, kiegyensúlyozva az
összecsapást. Stoica Vili gárdájának
elszánt támadójátéka konkrét gólszerzési lehetőségekben is megmutatkozott: a 21. percben Raul Suciu
távoli lövése elkerülte Feier kapuját, majd további szikrázó jelenetek
következtek a mindössze 18 esztendős hálóőr számára: a 24. percben a
remekül teljesítő C. Chirilă 7-8 méternyiről lőtt, ám Feier nagyszerűen
hárított, majd Vrabie közeli fejesét
a vendégkapus a léc alól óriási bravúrral szögletre tolta. Az Avântul
nagy helyzetsorozata a 28. percben
ért véget, amikor Harkó a büntetőterület jobb oldaláról közelről lőtt,
ám a nyárádtői kapuvédő ismételten
verhetetlennek bizonyult, nagyszerű közbelépésének köszönhetően a hazaiak csupán egy jobb
oldali szöglethez jutottak. Szünet
előtt pedig Hăjmășan ígéretes pozícióból mellé lőtt (45+1.), így a vendégek
vonultak
szünetre
gólelőnnyel.
A második felvonás a kiegyensúlyozottság jegyében vette kezdetét.

Három-három csapat
pontveszteség nélkül

Mindkét csoportban 3-3 csapat maradt pontveszteség nélkül a labdarúgó 4. elitligában. Igaz, ezek közül egy-egy csapat eddig csak egy meccset játszott, mert minden
fordulóban egyiknek állnia kell. Véletlen vagy nem – noha
még mindig korai következtetéseket levonni –, pontosan
azokról a csapatokról van szó, amelyeket a legesélyesebbnek tartottak már kezdés előtt arra, hogy a saját csoportjukban az első három között végeznek, és a rájátszásban
közülük kerüljön ki a megye képviselője a feljutásért kiírt
osztályozón.
A második csoportban a harmadik forduló után már biztosan nem lesz három hibátlan, mert a csoport első rangadóján Kerelő Marosludast fogadja. Az első csoportban
azonban minden esély megvan arra, hogy mindhárom
együttes megőrizze a tökéletes mérleget, különösen, hogy
az egyikük, a Marosvásárhelyi ASA szabadnapos lesz.

Eredményjelző

A labdarúgó 4. elitliga 2. fordulójának eredményei:
* 1. csoport: Marosoroszfalui Mureşul – Nyárádszereda 1-0, Szováta – Marosszentgyörgyi Kinder 3-4, Mezőrücsi Câmpia – Ákosfalvi Napsugár 1-1,
Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő – Marosvásárhelyi ASA
0-3. Az ACS Marosvásárhely állt.
* 2. csoport: Marosludasi Mureşul – Mezőszengyeli
Inter 3-0, Marosvásárhelyi Atletic – Nyárádtői Unirea
2018 II 3-3, Marosvásárhelyi Academica Transilvania –
Búzásbesenyői Înfrăţirea 4-2, Radnót – Dicsőszentmártoni Viitorul 2002 4-1. A Kerelői Mureşul állt.

Tíz perc elteltével azonban az Unirea 2018 nagyon közel állt előnye
megduplázásához: egy pontos jobb
oldali beívelést követően Savoaia
csupán egy méterről rosszul fejelt
kapura, és ahogy a fociban általában
lenni szokott, 0-2 helyett az 59.
percben 1-1-re módosult az eredményjelző: kihasználva Feier elhamarkodott,
rossz
ütemű
kimozdulását, a szemfüles Daniel
Popa mintegy 15 méterről okosan
átemelte a pöttyöst a fiatal vendégkapuson (1-1). A hazaiakat felvillanyozta az egyenlítő találat, és a 67.
percben Harkó újabb ígéretes lövőhelyzetbe került, ám a kísérlete
jócskán fölé szállt. Ezek után szűk
két perc leforgása alatt két kulcsfontosságú mozzanatnak lehettünk
szemtanúi: a 69. percben a sepsiszentgyörgyi játékvezető habozás
nélkül kiállította Murart. Alig egy
percre rá, egy jól kidolgozott ellentámadást követően, az 1. ligában is
több csapatnál megfordult Victor
Astafei révén vezetéshez jutottak a
vendégek, csakhogy a gólt megelőzően Ungvári Levente hídvégi partjelző zászlaja másodpercekig állt a
levegőben, lesállás miatt, amit
azonban a játékvezető figyelmen
kívül
hagyott.
A
fiatal
partjelző kissé zavartan ugyan, ám
végül leengedte a zászlót. Ahogyan
az várható volt, a házigazdák körülállták Ungvárit, aki egy bő percig
eléggé megszeppenten magyarázkodott, majd egy Moldoveanu–
Ungvári párbeszédet követően

Bálint Zsombor

a középbíró érvényesítette a gólt
(1-2). Noha a szabálytalanság nem
minősíthető teljesen egyértelműnek, a lesállás gyanúja igencsak
fennáll. Ennélfogva a találkozó végeredményének a befolyásolása
is...
A történtek nyomán a mérkőzés
második felében többször is elszabadultak az indulatok, így kemény,
sőt durva szabálytalanságokban
sem volt hiány. A nyárádtőiek esetenként egyhén provokáltak, s a nagyon irritált hazaiak mindezekre
válaszoltak, sokszor a felelőtlen
„kapok, de adok is” jelmondattal...
A 76. percben aztán végérvényesen
eldőlt a három bajnoki pont sorsa:
egy pontos és látványos ellentámadás végén a labda Toboșaruhoz
kerül, aki pár méterről higgadtan továbbított a tehetetlennek bizonyuló

Bucin hálójába (1-3). A 90+1. percben a szászrégeniek kettős emberhátrányba kerültek, ugyanis a 64.
percben pályára lépett Baki Nimród
begyűjtötte a második sárga lapos
figyelmeztetését is. Ez a kiállítás is
jogos volt...
Ezzel az Avântul elszenvedte első
vereségét az új pontvadászatban,
aránylag jó teljesítményt követően.
A sokkal tapasztaltabb és a házigazdáknál valamivel erősebb nyárádtőiek győzelme, főként a
második félidőben történtek alapján, nem számít meglepetésnek.
Nagy kár azonban, hogy az eléggé
jó nívójú mérkőzést beárnyékolta a
meglehetősen gyenge játékvezetés.
„Na, ez sem jut a 3. ligánál feljebb”,
szokták mondani néha az ellenőrök
a sípmesterekről, hangosan gondolkodva...

Jegyzőkönyv

3. liga, IX. csoport, 4. forduló: Szászrégeni CSM Avântul – Nyárádtői Unirea 2018 1-3 (0-1)
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 500 néző, változékony időjárás.
Vezette: Cristian Moldoveanu (Sepsiszentgyörgy) – Ungvári Levente
(Hidvég), Bíró Barna (Csernáton). Ellenőr: Iosif Chirilă (Gyulafehérvár), Anghel Todea (Kolozsvár).
Gólszerzők: D. Popa (59.), illetve: F. Toboșaru (18., 76.), V. Astafei
(70.).
Szászrégen: Bucin – Bugnar, Hasnaș, D. Chirilă, Harkó (82. M.
Pop), R. Suciu, C. Chirilă, Vrabie (46. R. Moldovan), Serbănați (46.
Sămărghițan), Murar, D. Popa (64. Baki N.).
Nyárádtő: Feier – Hreniuc, Aldea, L. Moldovan, F. Pop, Iuga, Savoaia (86. Bucur), Toboșaru, Hăjmășan (79. Pogăcean), Culda (86.
Ganea), V. Astafei.

Nyárádtő feljött a 2. helyre

Vajdahunyad maradt az egyetlen csapat a labdarúgó 3. liga IX. csoportjában,
amely eddig nem veszített pontot. A vajdahunyadiaknak egyébként az eltökélt
szándékuk a feljutás és az egykori Corvinul hagyományának újjáélesztése.
Ehhez megfelelő kaliberű csapatot sikerült kialakítaniuk, így nem meglepő,
hogy vezetik a tabellát, és jó eséllyel ott
is maradnak a rájátszást érő helyeken az
alapszakasz végéig. Ugyanakkor a hunyadiak mögött közvetlenül a két Maros
megyei csapat következik. Nyárádtő az,
amely a jobb gólkülönbségnek köszönhetően feljött a második helyre a szászrégeni
sikerének
köszönhetően.
Nyárádtőnek és Szászrégennek egyaránt
kilenc pontja van, és a legfőbb jelöltek
arra, hogy a második rájátszást erő helyet megszerezzék. A vetélkedés a két
klub között túlmutat már a focipályán, a
régeniek a vereséget követően gyakorlatilag azzal vádolták meg a nyárádtőieket, hogy nem sportszerű eszközökhöz
nyúltak, ezt pedig a játékvezetők ítéleteiből szűrték le. A két csapat között a
vetélkedés egyelőre távolról folytatódik,
noha még az idén meglesz a visszavágó
is, november 20-án Nyárádtőn találkoznak.

Eredményjelző

* 1. liga, 9. forduló: FC Voluntari – CS Mioveni 4-0, Bukaresti Rapid
1923 – Medgyesi Gaz Metan 1-2, Chindia Târgoviște – Konstancai Farul 20, Universitatea 1948 Craiova – Bukaresti FCSB 0-1, Academica Clinceni –
Campionii FC Argeș Pitești 0-1. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 21
pont/8 mérkőzés, 2. Rapid 1923 17/9, 3. Botosán 17/8.
* 2. liga, 7. forduló: Concordia Chiajna – Unirea 04 Slobozia 1-1, Petrolul
52 Ploiești – Temesvári Ripensia 2-0, Brassói FC – Dunărea 2005 Călărași
3-1, Gyurgyevói Astra – Dési Unirea 0-2, Nagyszebeni Hermannstadt –
Dacia Unirea 1918 Brăila 6-0, Bodzavásári FC – Bukaresti Metaloglobus 41, Konstancai Unirea – Jászvásári CSM Politehnica 0-6, Temesvári Politehnica – FK Csíkszereda 1-2. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 18 pont, 2.
Nagyszeben 17, 3. Chiajna 17.
* 3. liga, 9. csoport, 4. forduló: Tordai Sticla Arieșul – Kolozsvári Sănătatea 1-1, Szászrégeni CSM Avântul – Nyárádtői Unirea 2018 1-3, Gyulafehérvári Unirea 1924 – CS Vajdahunyad 0-5, Beszterce-Naszódi Gloria 2018
– Kolozsvári Viitorul 1-0, CS Marosújvár – Kudzsiri Metalurgistul 1-1.

A 3. liga IX. csoportjának állása

1. Vajdahunyad
2. Nyárádtő
3. Szászrégen
4. Kudzsir
5. Viitorul
6. Beszterce
7. Marosújvár
8. Sănătatea
9. Torda
10. Gyulafehérvár

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
2
2
2
1
0
0
0

0
0
0
2
0
0
1
2
1
0

0
1
1
0
2
2
2
2
3
4

16-3
12-5
9-4
10-7
4-7
8-12
3-7
3-7
4-7
2-12

12
9
9
8
6
6
4
2
1
0
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Románia-kupa:
végleges a tévéközvetítések programja

A Paks kilenc, az MTK hét gólig jutott
a Magyar Kupában

A labdarúgó-szövetség egyeztette a Románia-kupa tizenhatoddöntőjének műsorát az egyes mérkőzéseket közvetítő televíziókkal. A párharcokat szeptember 21–23-a között rendezik, és a
Digisport, a Telekom Sport és a Look TV vezetőségével azt kellett
rögzíteni, hogy melyek azok a mérkőzések, amelyeket élőben
közvetítenek.
A Románia-kupa tizenhatoddöntőjének programja így a következő (zárójelben feltüntettük, hogy melyik találkozókat látjuk
majd a televízióban):
* szeptember 21. kedd: ACS Şomuz Fălticeni – FC Voluntari
(16 óra), Nagybányai Minaur – Jászvásári CSM Politehnica (16
óra, TV), Petrolul 52 Ploieşti – Universitatea 1948 Craiova (18.45
óra, TV), CS Mioveni – Bukaresti Rapid 1923 (21.30 óra, TV)
* szeptember 22., szerda: Campionii FC Argeş Piteşti – Botosáni FC (15 óra, TV), CSM Slatina – Dunărea 2005 Călăraşi
(16.30 óra), FK Csíkszereda – Chindia Târgovişte (16.30 óra),
Unirea 04 Slobozia – Temesvári Politehnica (16.30 óra), Concordia Chiajna – Medgyesi Gaz Metan (16.30 óra), Bodzavásári FC
– Academica Clinceni (16.30 óra), Nagyváradi CAO Association
1910 – Nagyszebeni
Hermannstadt (16.30
óra), Konstancai Farul
– Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK (18 óra,
TV), Bajdahunyadi
CS – Bukaresti FCSB
(21.00, TV)
* szeptember 23,
csütörtök: ACSO Filiaşi – Aradi UTA (16
óra, TV), Temesvári
Ripensia – Bukaresti
Dinamo 1948 (18.45
óra, TV), CSU Craiova – Kolozsvári
CFR 1907 (21.30 óra,
TV)

A harmadik fordulót rendezték a hétvéa
Magyar
gén
Kupában. Az előző kiírás győztese, az Újpest 3-0-ra győzte le a
Tiszakécskét. Eddig
az NB I minden csapata talpon maradt.
A Magyar Kupa
első két fordulója után
a továbbjutott 32 csapathoz csatlakozott a
12 élvonalbeli és a 21
másodosztályú együttes a 3. körre, így 64
együttes küzdött a
hétvégén a továbbjutásért.
A legtöbb gólt a
Paks szerezte, amely
kilencszer is bevette a
Gyömrő kapuját, és
végül 9-1-re győzött. Ugyancsak gólgazdag mérkőzésen az MTK hét alkalommal vette be a
Sényő kapuját, míg a ZTE négy találatig jutott a
Vác vendégeként.
Az NB I listavezetője, a Kisvárda 2-0-ra nyert
a DEAC ellen, a Loki pedig csak egy gólt lőve
ejtette ki a Veszprémet. A Mezőkövesd Komáromba látogatott, ahol már az első félidőben beállította a 2-0-s végeredményt. Győzött az előző
kiírás két döntőse, az Újpest és a MOL Fehérvár
is, utóbbi hat gólt lőtt a Sopronnak, amely kétszer tudott betalálni Kovács Dániel kapujába.
A kisalföldi derbit az ETO nyerte, amely 3-0ra diadalmaskodott a Mosonmagyaróvár vendégeként. A másodosztályban a második Vasas
kiejtette (3-1) a 16. helyen álló Budaörs együttesét.

Eredményjelző

Fotó: Paksi FC

Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért): Tiszakécskei LC
– Újpest FC 0-3, FC Dabas – Szombathelyi Haladás 1-2, SC
Sopron – MOL Fehérvár FC 2-6, DEAC – Kisvárda Master
Good 0-2, Gyömrő – Paksi FC 1-9, Vác FC – ZTE FC 0-4, Komárom VSE – Mezőkövesd Zsóry FC 0-2, VLS Veszprém –
Debreceni VSC 0-1, Sényő – MTK Budapest 0-7, Jászberényi
FC – Balassagyarmati VSE 2-1, Budaörs – Vasas FC 1-3, Monor
– Aqvital FC Csákvár 0-3, Kelen SC – Szeged-Csanád Grosics
Akadémia 0-4, Ceglédi VSE – Kaposvári Rákóczi FC 3-0, Csepel FC – Szegedi VSE 0-1, Credobus Mosonmagyaróvár –
WKW ETO FC Győr 0-3, VSK Tököl – Technoroll Teskánd
KSE 4-2, BVSC Zugló – Iváncsa KSE 1-0, Pápai Perutz FC –
Budafoki MTE 1-4, DVTK – Szentlőrinc 2-1, Kolorcity Kazincbarcika SC – Szolnoki MÁV FC 2-1.

Leverkuseni vereséggel kezdte a Ferencváros a csoportkört

A Ferencváros 2-1-es vereséget szenvedett
a Bayer Leverkusen vendégeként csütörtökön
a labdarúgó-Európa-liga csoportkörének első
fordulós mérkőzésén.
Jól kezdett a magyar csapat, amely egyáltalán nem illetődött meg nagy nevű ellenfelétől, és bátor játékkal rukkolt elő, a 8.
percben pedig megszerezte a vezetést:
Tokmac remek indítást kapott a bal oldalon,
majd szinte az alapvonalig sprintelt a labdával, mielőtt középre passzolt volna a kapu
előtt érkező Ryan Mmaeenek, aki három méterről, jobb belsővel elegánsan a kapuba továbbított (0-1). Az FTC vezető gólja az első
néhány perc alapján teljesen megérdemelt
volt.
A folytatásban is jól tartotta magát a vendégcsapat, ugyanakkor az első félidő hajrájához közeledve egyre nagyobb fölénybe került
a Leverkusen, amely az utolsó 10 percre
szinte teljesen beszorította a magyar együttest
a kapuja elé. A nyomás góllá érett, nyolc
perccel a játékrész vége előtt kiegyenlített a
német csapat: ekkor egy gyorsan végigvezetett ellentámadás során a ferencvárosi védelem jobb oldalát hatékonyan megbontotta a
Leverkusen, Frimpong középre adott labdáját

Mestermérleg

Peter Stöger (Ferencváros): „Büszke
vagyok a csapat teljesítményére, mert tudtuk, hogyan kell védekeznünk, és túlságosan sok gólszerzési lehetőséget nem is
adtunk a Leverkusennek. Amikor birtokoltuk a labdát, tanítványaim igyekeztek
játszani, és több helyzetet is ki tudtak alakítani. Összességében túl sok negatívumot
nem találhatunk ebben a mérkőzésben,
ugyanakkor a végeredmény számunkra
valóban csalódást keltő.”

pedig a tizenhatosnál üresen érkező Palacios
nagy erővel lőtte a hálóba, a labda a jobb kapufáról vágódott a kapuba (1-1). Két perccel
később a Ferencvárostól, rövidesen pedig a
Leverkusentől vett el gólt a játékvezető, a
magyarok találatát videóbírózás után, a németekét szabálytalanság miatt azonnal érvénytelenítve.
Fordulás után lendületben maradt a hazai
csapat, míg a budapesti zöld-fehérek a védekezésbe fektettek nagyobb energiát, veszélyeztetni pedig ellentámadásokból próbáltak.

Jegyzőkönyv

Európa-liga, G csoport, 1. forduló: Bayer Leverkusen (német) – Ferencváros 2-1 (1-1)
Leverkusen, BayArena, 11.013 néző, vezette Andris Treimanis (lett).
Gólszerzők: Palacios (37.), Wirtz (69.), illetve R. Mmaee (8.).
Sárga lap: Demirbay (9.).
Leverkusen: Hradecky – Frimpong, Kossouonu, Tah, Sinkgraven (66. Hincapie) – Palacios
(50. Aranguiz), Demirbay – Adli (67. Bellarabi), Wirtz (81. Amiri), Diaby – Alario (66.
Schick).
Ferencváros: Dibusz – Wingo, Blazic, S. Mmaee, Civic – Vécsei (66. Uzuni), Loncar
(76. Gavric) – Nguen, Zachariassen, Zubkov (86. Cabraja) – R. Mmaee.

Ahogy telt az idő, úgy tűnt egyre fáradtabbnak a magyar együttes, amely ennek ellenére – ha elvétve is, de – próbált újabb gólt szerezni. Betalálni viszont a Leverkusennek sikerült az utolsó 20 perchez érve: Civic eladta
a labdát a Ferencváros térfelének bal oldalán,
Frimpong pedig azonnal a kapu előtt helyezkedő Wirtznek passzolt, aki Dibusz mellett a
kapuba lőtt (2-1).
A vezető gól megszerzését követően a vendéglátók nagyon megbecsülték a labdát, és

igyekeztek minél tovább maguknál tartani. A
nagyot küzdő és helyenként kifejezetten jól
futballozó Ferencvárosnak végül nem sikerült pontot szereznie, de szoros mérkőzésen
maradt alul a Bundesliga hatodik helyén álló
Leverkusennel szemben.
A csoport másik mérkőzésén: Real Betis
(spanyol) – Celtic Glasgow (skót) 4-3 (2-2).
A magyar bajnoki címvédő a csoportkör
második fordulójában, szeptember 30-án a
spanyol Betist fogadja.

Vereséggel indított a Konferencia Ligában a CFR

Kikapott a cseh labdarúgó-bajnokság 11. helyezettjétől a román bajnok csütörtökön,
az újonnan indult Konferencia Liga főtáblájának első fordulójában. A Kolozsvári CFR
1907 vereségében óriási szerepet játszott a kapujából rosszul kimozduló Bălgrădean és a
büntetőterületen kezező Camora (amiért utóbbit ki is állította a játékvezető): a házigazdák
ugyanis belőtték az így megítélt tizenegyest (52., Vaclav Pilar), és a vezetést nem is engedték ki a végéig a kezükből. A román csapat kispadján Dan Petrescu vezetőedző zsinórban a második vereséget inkasszálta érkezése után.
A csoport másik mérkőzésén a Randers és az Alkmaar 2-2-es döntetlenre játszott. A
második fordulóban (szeptember 30-án) a Kolozsvári CFR 1907 a Randers csapatát látja
vendégül.
Konferencia Liga, D csoport, 1. forduló:
FK Jablonec (cseh) – Kolozsvári CFR 1907 1-0 (0-0)
Jablonec nad Nisou, Strelnice-stadion, vezette: Enea Jorgji (albán).
Gólszerző: Vaclav Pilar (52 – büntetőből).
Sárga lap: Dolezal (41.), Houska (57.), Pilar (69.), Kubista (75.), illetve Bouhenna (89.).
Kiállítva: Camora (50.).
FK Jablonec: Hanus – Holik, Kubista, Zeleny, Krob – Plestil (77. Martinec), Houska (88.
Vanicek), Povazanec, Kratochvil (90+4. Hubschman), Pilar (76. Malinsky) – Dolezal (76.
Nespor).
CFR 1907: Bălgrădean – Manea, Burcă, Cestor, Camora – Deac (61. Adjei-Boateng),
Bordeianu, Culio (56. Bouhenna) – Omrani, Debeljuh (81. Păun), Petrila (62. Costache).

Fotó: Fradi.hu
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Európa-bajnok lett Varga Ervin

Gligor Róbert László

Múlt hétvégén kontinensbajnoki
címet szerzett a jobbágyfalvi Varga
Ervin a Budapesten rendezett IX. Szektorlabda-Európa-bajnokságon.
A kőbányai Kőrösi Csoma Sándor
Kulturális Központban megszervezett
kontinensbajnokságnak eredetileg 2020
tavaszán Szováta adott volna otthont,
de a járvány kitörése miatt ez elmaradt,
és a rendezést a Magyar Asztalilabdarúgó-szövetség vállalta át.
Az egyéni szektorlabdaversenyen
magyarországi, romániai, szerbiai és írországi gomblövők álltak asztalhoz, a
tizennyolcas mezőnyből két romániai
jutott a legjobb nyolc közé, de míg
Debreczy István hamar alulmaradt,
Varga Ervin a döntőig jutott, ahol legyőzte az addig mindenkit lesöprő
anyaországi Fülöp Elemért. A páros
versenyben a romániai Mártonfi István

és a magyarországi Magyar Antal kettős szerezte meg a bajnoki címet, a romániai színekben induló Havas
Péter-Varga Ervin duó a harmadik, míg
a Pákai György-Debreczy István páros
a negyedik helyet szerezte meg a kilences mezőnyben. A csapatok versenyében a címvédő magyar válogatott
bizonyult a legjobbnak.
A magyar eredetű gombfoci (szektorlabda) mellett a Brazíliában elterjedt,
12 érintéses asztali labdarúgás is helyet
kapott az Eb programjában. Ebben a
Romániát képviselő Mártonfi István jutott tovább a csoportból, de a bronzmérkőzését elveszítette, így negyedik
helyen zárt. A csapatversenyt ebben az
ágazatban is Magyarország nyerte.
Az Eb-győztes Varga Ervintől megtudtuk, hogy ha a járványügyi helyzet
lehetővé teszi, október 9-10-én Csíkfalván szervezne egy újabb nemzetközi
szektorlabdaversenyt.

Varga Ervin (k) lett egyéniben a legjobb európai gombütő. Fotó: MALSZ

Carmin Popa: még meg kell
ismerniük egymást a lányoknak

Bálint Zsombor

A Sirius-kupa után a marosvásárhelyi csapat edzőjét, Carmin Popát arról
faggattuk, milyen tanulságokat tudott
levonni a mérkőzésekből.
– Hasznos két találkozót játszhatott
a csapat. Volt egy jó mérkőzés, aztán
egy kevésbé sikerült. Melyek az első leszűrhető tanulságok?
– Két teljesen különböző meccs volt.
Az elsőn még volt energiánk, játékkedvünk, míg a másodikon teljes mértékben úrrá lett rajtunk a fáradtság. Nincs
bennem emiatt aggodalom, noha felmerültek bennem némi kérdőjelek
azzal kapcsolatban, amit a mai meccsen
láttam. Tudni kell azonban, hogy mi távolról sem állunk készen, a bajnokság
megkezdéséig még két hetünk van
pontra tenni a dolgokat, és úgy dolgoztam ki a felkészülési tervet, hogy akkor
kezdjünk el igazán játszani. Két nagyon
jó csapat ellen léptünk pályára, két különböző játékstílussal, és bízom benne,
hogy a lányok, akik között többen még
nagyon fiatalok, tanultak belőle.

Fotó: Farczádi Attila

– Melyek azok a játékelemek, amelyekben javulni kell?
– Elsősorban a játékosok közötti
összhang. Gondolják meg, tizenketten
a világ 12 sarkából érkeztek, és egységet kell kovácsolni belőlük. Ismerniük
kell egymást, érezniük egymás játékát,
igazi családot kell alkotniuk, hogy
eredményesek legyenek. Továbbá sokat
kell dolgoznunk a védekezés javításán,
mert például még egyáltalán nem gyakoroltuk a zónavédekezést. Alexandria
végig zónában védekezett ellenünk, miközben mi még azt sem tudjuk, mi az.
Idézőjelesen persze, mert még gyakorolnunk kell. Nagyon sok munkánk van
még.
– Hamarosan érkezik még egy amerikai játékos. Mennyiben fog segíteni a
csapaton?
– Én nagyon bízom benne, hogy segíteni fog. Hármas pozícióban játszik,
magas játékos, jó keze van távolról,
ezért azt hiszem, hogy nagyon sokban
segít majd.
– A két mérkőzésen nagyon rossz hatásfokkal dobott a csapat, sokszor a
gyűrűt sem találta el a labda...
– Merthogy ezt sem gyakoroltuk
még, úgyhogy ezen is dolgoznunk kell.
Eddig más játékelemekre fektettük a
hangsúlyt.
– Mi az ön személyes célkitűzése az
idényben?
– Elsősorban azt szeretném, hogy
minél több néző jöjjön a mérkőzésekre.
Szeretném, ha látnák, hogy azért mégis
egy élvonalbeli csapat vagyunk, és
szükségünk van a támogatásra. A szurkolók támogatására a lelátókról, és
mindazoknak a támogatására, akik az
anyagi hátteret biztosítani tudják. A terveim? Lássuk azt is, hogy mire lesz
képes az érkező játékos, de nekem nagyon nagy terveim vannak az idényre
ezzel a csapattal, remélem, képesek leszünk ezeket teljesíteni. A legtöbb csapat azon a szinten van, amit ezen a
tornán is láthattunk

Meg sem álltak a Szörnyek 62 pontig
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Kiütéses győzelmet aratott a Marosvásárhelyi
Szörnyek az amerikaifutball-bajnokság második
fordulójában, szombaton a meggyesfalvi pályán.
A házigazdaként pályára lépő alakulat 62-0-ra
verte a bukaresti Titánokat.
Az amerikaifutball-bajnokságot két év után
rendezik meg ismét Romániában. Miután 2020ban a járvány miatt törölték, az idén is a szokásos tavaszi idény helyett őszre költöztették a
mérkőzéseket.
A 2021-es pontvadászatba hat csapat nevezett
be, eggyel több, mint 2019-ben, pluszban a Resicabányai Mozdonyok (Locomotives) jelentkeztek, de a marosvásárhelyi csapat, a Maros
Szörnyek (Monsters) is egészen más kerettel és
célkitűzéssel indul. 2019-ben a Szörnyek
ugyanis győzelem nélkül, néhány éve folyamatosan az utolsó helyen végeztek, amikor a csapatot vezető Derzsi Zoltán úgy döntött: ez így
nem mehet tovább. Kanadai edzőt hoztak a
2020-as idényre, aki a játék számos csínjánra és
bínjára megtanította a fiúkat, azonban az idényt
elmosta a pandémia. A tudás azonban maradt, és
Derzsi Zoltán, aki ismét átvette az edzői teendőket, néhány játékost is hozott, akik többletet biztosítanak a csapat játékának. Így került a
csapatba Ukrajnából Makszim Cserepivszkij,
Dmitro Szerbin, Roman Boguszlavszki és Igor
Procenko, valamint az amerikai Tim McGee. Továbbá ismét itthon játszik Szász Csaba, aki egy
ideig a kolozsvári Kereszteseket (Crusaders)
erősítette. A külföldiek mellett pedig a helyi játékosok is nagyon sokat fejlődtek, és így egészen
más szintű csapatot tudtak kiállítani a idei bajnokságra.
Már az első fordulóban igen szoros meccset
játszottak a Szörnyek a sokszoros bajnok bukaresti Lázadók (Rebels) otthonában, ahol egyetlen
touchdown különbséggel, 18-12-re kaptak ki,
szombaton azonban a szerényebb képességű fő-

városi csapatot, a Titánokat (Titans) valósággal
leiskolázták. Már az első negyedben 14-0 volt
az eredmény, előbb Radu Adam a hatpontos célt
80 yardos futással szerezte meg, majd Kiss Jonatán a kétpontos konverzióval növelte az
előnyt. Aztán Szerbin volt az, aki elkapta a célterület sarkában a quarterback húszyardos paszszát. A második negyedben folytatódott a hazai
pontgyártás Szőlősi Hunor, Boguszlavszki és
Szerbin két további céljával, egyet sikerült konvertálni is, ismét Szerbin révén.
40-0 után a második félidőben, a nagy különbségre való tekintettel, már nem állították
meg az időt, így „csak” 22 pontra futotta, az
egyik célt maga Makszim Cserepivszkij quarterback hozta a csapatnak, miután a húsz yardra bedobott labdát nem passzolta le senkinek, egyedül
futott el vele az ellenfél célvonaláig.
A kiírás szerint az első négy csapat jut a rájátszásba, és az idén a Szörnyek el sem tudják képzelni, hogy nem lesznek ott a legjobbak között.
Ehhez azonban a Titánok elleni győzelem csak
az első lépés, a hasonló képességű csapatok ellen
is nyerniük kell. Két hét múlva a Resicabányai
Mozdonyok otthonában folytatódik a bajnoki
szereplés a marosvásárhelyi csapat számára.
(bálint)

Bálint Zsombor

gyökerekkel rendelkező Sólyom Sára is, aki
noha Bécsben született és nőtt fel, arról beszélt,
hogy milyen jó érzés volt „otthoni” közönség
előtt játszani. Bevallotta egyrészt, hogy nagyon
izgult, meg hogy nincs megelégedve azzal, amit
ezen a tornán mutatott. Különösen a dobásai
pontatlansága bosszantotta, hiszen kiváló dobó
hírében áll. Egészen másra számít azonban a
bajnoki mérkőzéseken, amikor túl lesznek a jelenlegi fizikai terhelés alatti időszakon.

Eredményjelző

A 2021-es amerikaifutball-bajnokság eddigi
eredményei: Bukaresti Lázadók – Marosvásárhelyi Szörnyek 18-12, Bukaresti Titánok –
Resicabányai Mozdonyok 0-56, Kolozsvári
Keresztesek – Temesvári 89-esek 14-6, Marosvásárhelyi Szörnyek – Bukaresti Titánok
62-0, Temesvári 89-esek – Bukaresti Lázadók
7-56.

Két vereség, ám jó benyomás

Két vereséget szenvedett a Marosvásárhelyi
Sirius a hivatalos idény előkészítését szolgáló
Sirius-kupán. Sajnos, a barátságos torna háromcsapatosra redukálódott, miután Brassó egy
nappal a rajt előtt közölte, hogy nem jön el Marosvásárhelyre. Utóbbit versenyen kívül a Sirius
U18-as csapata helyettesítette. A tornát az Aradi
FCC Baschet nyerte két győzelemmel (a
házigazdák elleni sikert követően a CSM
Alexandriát 83:52-re verték).
A két vereség ellenére a Sirius számára igen
hasznos, sok tanulságot tartogató rendezvény
volt. Aki nem volt jelen a mérkőzéseken, fanyaloghat a két vereség hallatán, azonban a valóság
sokkal összetettebb. Például mondjuk el, hogy a
marosvásárhelyi csapatból egyelőre hiányzott a
harmadik amerikai légiós, Tanita Allen, aki csak
ma érkezik a városba. Továbbá az előző idényben harmadik helyen végzett, és a keretének gerincét megtartó Aradnak egyenlő ellenfele volt
a marosvásárhelyi alakulat, a különbséget a dobások pontossága képezte, ám Griffin és Sherill
palánk alatt nem játszott alárendelt szerepet.
Másnapra, Alexandria ellen, elsősorban fizikailag maradt alul a kemény alapozó edzések miatt
elfáradt Sirius, már nem volt erejük küzdeni a
palánk alatt a játékosoknak, a dobások mögül
pedig hiányzott az erő a lábakból, ami a pontosságot biztosítja (Carmin Popa edző mellékelt interjújából néhány magyaráztul szolgáló részlet
is kiderül).
A két vereséget a lányok is a helyén kezelik.
„Nagyon fáradtak voltunk a második meccsen,
nem tudtunk világosan gondolkodni, sok rossz
döntést hoztunk. Ami azonban a bajnokságot illeti, meggyőződésem, hogy ez ellen a két csapat
ellen nagyon jól meg fogjuk tudni oldani a feladatot” – mondta az erőcsatár Ruth Sherill, aki
hozzátette: a küzdőszellemmel nincs baj, és ha
jobban megismerik egymást, az eredmény sem
maradhat el.
Bemutatkozott a csapatban a marosvásárhelyi

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Sirius-kupa: Marosvásárhelyi Sirius – Aradi FCC Baschet 73:84 (1725, 23-19, 13-24, 20-15)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 150
néző. Vezette: Csíki Zsolt (Marosvásárhely),
Molnár Csongor (Marosvásárhely), Bukaresti Loránd (Marosvásárhely).
Sirius: Sherill 33 pont, Griffin 18, Mészáros 9, Chiș 6 (1), Lipovan 3 (1), Czimbalmos
2, Sólyom 2, Feiseș, Anca, Badi.
Arad: Keys 25 (3), Manea 19 (3), Ahathiotu 16 (1), Ghiță 12, Vitulova 9 (1), NagyMîrne 3, Rotariu, Ciorban.

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Sirius-kupa: Marosvásárhelyi Sirius – CSM Alexandria 53:77 (10-19,
16-15, 14-23, 13-20)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok.
Vezette: Csíki Zsolt (Marosvásárhely), Molnár Csongor (Marosvásárhely), Bukaresti
Loránd (Marosvásárhely).
Sirius: Chiș 13 pont (3), Mészáros 11,
Sherill 8, Feiseș 7 (1), Sólyom 6 (1), Griffin
3, Badi 2, Moga 2, Czimbalmos 1, Oancea,
Lipovan, Anca, Szász.
Alexandria: Bonally 22 (6), Petrova 21
(4), Pană 8 (2), Burcică 8, Lungu 7 (1), Mazilu 7 (1), Voicu 4, Marin, Crăciunescu, Bota,
Oinaru, Norcea.
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Biogazdálkodás – a legdinamikusabban fejlődő mezőgazdasági irányzat

Az ökogazdálkodás környezetkímélő
gazdálkodási
forma, egészséges, vegyszermentes élelmet ad a lakosságnak. Egyre több gazda tér
át biogazdálkodásra, ami a
több mint egy éve tartó világjárvány közepette felértékeLadó
Hunor
lődött.
kertészmérnökkel erről beszélgettünk.

Antalfi Imola

A 39 éves szakember ökológiai
gazdálkodási szakmérnöki képzésen vesz részt, idén diplomázik. Jártas az ökológiai gazdálkodásban,
foglalkozott vegyszeres növényvédelemmel, szaktanácsadással. Kisebb családi gazdaságot vezet, ahol
elsősorban zöldséget termesztenek,
és közvetlen értékesítéssel is foglalkozik. Tervei közt szerepel egy
másfél hektáros bemutatható gazdaság létrehozása Székelyudvarhely
mellett. A Székely Gazdaszervezetek Egyesületének tagjaként Erdélyszerte előadásokat tartott a
biogazdálkodásról. Ladó Hunort
nagyernyei előadása után kérdeztük.
– Mit jelent az ökogazdálkodás?
– Talán úgy lehet ezt megfogalmazni, hogy kizárunk minden szintetikus növényvédő szert, illetve
műtrágyát a gazdálkodás során.
Szemléletváltásra van szükség
ahhoz, hogy valakiből biogazda legyen. E szemlélet lényege: megkímélni a környezetet, és egészséges
élelmiszert biztosítani az emberek,
illetve az állatok számára. Jelenleg
Székelyföldön ez a gazdálkodási
forma családi méretekben működik
leginkább, nem ipari méretekben.
– A kemizációhoz képest a biogazdálkodás mit kínál? Nem könynyű megvédeni a növényeket a
kártevőktől.
– A biogazdálkodás a legdinamikusabban fejlődő mezőgazdasági
irányzat. Nem zárja ki a legmoder-

nebb technikákat, legyen szó automatizálásról,
robottechnikáról,
amennyiben ezek fenntartható forrásból származnak. Nagyon fontos,
hogy a felhasznált anyagok is hasonló szemléletű helyről kerüljenek
be a gazdaságba. Nem a mindenáron steril növényállomány megteremtése a célunk, hanem az
egészséges élelmiszer-előállítás, il-

mondhatjuk, hogy már vannak gazdák, akik sikeresen alkalmazzák a
fentieket. Nagyernyében például
Nemes Levente, aki nagyon szépen
szereli fel a gazdaságát a modern
biogazdálkodásban alkalmazható
gépekkel, illetve olyan növényeket
von be a kultúrába, amelyek ezt a
célt szolgálják. Ha a növény egészségét nézzük, a nagykultúra esetében például a legnagyobb
problémát a gyom jelenti, ezután
következnek a kártevők, illetve a
kórokozók által okozott problémák.
A gyomtalanítást elsősorban a vetésforgóval oldjuk meg, vagyis egy
gyomérzékeny kultúrát egy gyomelnyomó kultúra után vetünk. Vannak kifejezetten jól alkalmazható
gyomfésűk meg sorközművelők is,
ezek lassacskán mind megtekinthetők Nemes Leventénél. Ma már elérhető áron beszerezhetők olyan
növényvédő, illetve mikrobiális
szerek (gyomirtó nincs), amelyeket
a biogazdálkodásban lehet használni. Az ökológiai gyümölcstermesztés esetében, ha nincs mód rá,

hogy alternáljuk a fás szárú növényállományt, akkor az ökoszisztémában részt vevő hasznos
rovarok, gombák jelenlétére is támaszkodunk. Nem egy steril aljnövényzetet
biztosítunk
a
gyümölcsösben, hanem egy
olyant, ami a talajt feltölti hasznos
baktériumokkal és gombákkal.
– Permetezőszer tehát egyáltalán nem kerül a gyümölcsfákra?
– De kerülhet. Vannak olyan lemosó permetezőszerek, amelyek
nyugalmi állapotban használhatók
a kártevők ellen, pl. a rezes készítmények stb. Vegetációban is vannak megengedett növényvédő
szerek, amelyeket az előírásoknak
megfelelően kell időzíteni. Gyümölcsös telepítésekor az elsődleges szempont, hogy rezisztens
fajtákat válasszunk. A minőségi,
nem a mennyiségi termelés felé
kell tartani. Székelyföldön rengeteg régi gyümölcsfajta használható. Erre vonatkozóan nagyon
komoly kísérletek vannak, hogy a
régi gyümölcsfajtáink mennyire
válnak be az ökológiai gazdálkodásban.
– Fenntartható-e a biogazdálkodás, és van-e felvevőpiaca a
biotermékeknek?
– Ez az egyetlen fenntartható
gazdálkodási forma. Globálisan
nézve, az ipari mezőgazdaság miatt
75 milliárd tonna termőföld tűnik el
évente, amiből következik, hogy 58
év múlva nem lesz már humusz a
talajokban. Az egyoldalú műtrágyázás tönkreteszi a talaj életét, ami leállítja
a
humuszképződést.
Európában 17-18-szor gyorsabban
pusztul a humusz, mint ahogy képződik. Egyértelmű, hogy ennek a
folyamatnak valamikor vége lesz,
és úgy gondolom, hogy erre a válasz az ökológiai gazdálkodás, illetve
minden
fenntartható

Fotó: Antalfi Imola

gazdálkodási rendszer. A biotermékek valóban drágábbak, de ha a
végeredményt nézzük, akkor mégsem. Az olcsó termékek – zöldség,
gyümölcs, hús – beltartalmi értéke
alacsony, ezeket fogyasztva minőségi éhezést vállal az ember. A
mennyiséget elfogyasztotta, de minőségben éhezik. Rengeteg betegség hozható összefüggésbe ezzel a
kérdéskörrel. Aki biót vásárol, az
általában ezt már tudja. Van már
egy fogyasztói réteg Erdélyben, és
ebben a pandémiás helyzetben nagyon megnőtt az igény a helyi termékekre.

Ladó Hunor

letve a természetvédelem. Ezután
következik a növényegészségügy,
illetve a tápanyag-utánpótlás. A tápanyag-utánpótlásban a kívülről bevitt szerves anyagok lehetnek:
komposztált istállótrágya, komposztált növényi hulladékok, célzott
lebontással előállított kereskedelmi
trágyák, amiket meg lehet vásárolni. A biogazdálkodásban kívülről
csak biotanúsítvánnyal rendelkező
anyagokat lehet felhasználni. A
belső tápanyagpótlás esetében feltételezzük, hogy a gazdaságnak
kellő méretű földterületei vannak,
és ún. zöldtrágyát, illetve nitrogénmegkötő növényeket alkalmazunk
a gazdaságban, amelyek nem kiszipolyozzák a talajt, hanem gazdagítják. Nagyernye, Szászrégen, illetve
a Felső-Maros mente esetében el-

A Fenntartható Fejlődés Osztály idén is támogatja, és részt vesz
az Európai fenntartható fejlődési hét megszervezésében

Idén szeptember 18–23. között a kormány keretében működő Fenntartható Fejlődés Főosztály (DDD) az Európai
fenntartható fejlődési hét alkalmából interaktív tevékenységek révén népszerűsíti 17 célkitűzését (SDG), amelyek
célja felkelteni az emberek figyelmét a fenntartható életmód iránt.
Borbély László államtanácsos, a főosztály koordinátora:
„Elindítjuk a 2021-es Európai fenntartható fejlődési hetet
Romániában, csatlakozva az európai szintű kezdeményezéshez. Mint minden évben, lelkesek vagyunk, és nagyon
motiváltak, hogy minél erőteljesebben népszerűsítsük a
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tevékenységeket, projekteket és eseményeket. Románia ezen a téren győztes
lehet. A héten mindannyian látni fogjuk a partnerségek, a

párbeszéd, a nyílt és átlátható együttműködés erejét a tár3. Szeptember 22., szerda, 10:00, Románia kormánya, Ersadalomban, különösen akkor, ha közös a cél: többet tenni dély terem
saját magunkért és a következő generációkért. 2030 most
• A România în siguranţă (Biztonságos Románia) projekt
kezdődik! Csatlakozzon Ön is hozzánk!”
bemutató konferenciája
4. Szeptember 23., csütörtök, NOD Makerspace (Splaiul
A fenntartható fejlődés hetének további programja: Unirii
160. sz.)
1. Szeptember 20. – hétfő, 12:00, NOD Makerspace (Spla• 10:00-18:00 óra között az öt legaktívabb ifjúsági szerveiul Unirii 160. sz.)
zet, az UnYouthRomania, a Romániai Ifjúsági Fórum, a Ro• Oktatás a fenntartható fejlődésért konferencia körkörös mániai Diákszövetség, a Romániai Diákok Külföldi Ligája,
gazdasági műhelyekkel, felnőttképzéssel és az élelmiszer-pa- a FASMR közös tevékenységeket szervez a 17 fenntartható
zarlás megelőzésére irányuló oktatással;
fejlődési célkitűzés népszerűsítése érdekében
2. Szeptember 21., kedd, 10:00, Marcom Hub (high-tech
• 10:00 Sepsiszentgyörgyön kezdődik a Fenntartható üzleti
élménystúdió)
inkubátorok rendezvénysorozat.
• Gyümölcsök és zöldségek nemzetközi éve konferencia
(közlemény)
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Az Azomureş megoldásokat javasol a hatóságoknak
és az országos gazdasági szférának a CO2-kibocsátás csökkentésére

A Bursa című lap által Bukarestben szer- csolatosan bemutatott néhány megoldást a
vezett Energia în priză rendezvényen Harri légkörbe történő CO2-kibocsátás csökkentéKiiski, az Azomureş vezérigazgatója az Eu- sére.
rópai Unió Green Deal programjával kapAz Azomureş 54%-kal csökkentette az
üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990es és 2005-ös, a Green Deal program által
figyelembe vett referenciaévekhez képest, és
a következő években eléri a 61%-ot. A kombinát a szén-dioxid-semlegesség elérésére
irányuló tervében azt javasolja, hogy a kibocsátott CO2-t olyan föld alatti lerakatokban
tárolják, ahonnan az évek során földgázt termeltek ki, és amelyek most jelentős mennyiségű kibocsátott gázt képesek tárolni.
„Egy sor beruházásra van szükség a vállalatok és az állam részéről, különösen a sajátos infrastruktúrába, de hosszú távon ez az
egyik legjobb megoldás Románia számára.
Van elég föld alatti tér, valamint egykori
földgáz- és olajlelőhelyek, amelyek most
újra felhasználhatók a CO2 tárolására. A
nyugat-európai országokban már alkalmaznak ilyen eljárásokat. Egy országos szintű
konzorcium létrehozása és egy üzemeltető
kijelölése nagyon jó első lépés lehetne” –
nyilatkozta Harri Kiiski.

Közúti balesetek
Maros megyében

Szeptember 16-án, csütörtökön a délutáni órákban Maroskeresztúr
külterületén két személyautó ütközött frontálisan. A két jármű vezetője,
egy 53 éves szentpáli sofőr és egy 36 éves marosvásárhelyi illetőségű
gépkocsivezető enyhébb sérülésekkel megúszták a balesetet. Az alkoholszonda negatív értéket mutatott mindkét járművezetőnél, a baleset
körülményeit vizsgálják – tájékoztatott a rendőrség sajtóképviselője.
Pénteken, szeptember 17-én délelőtt 9.25 órakor Szovátán riasztották
a tűzoltókat. A 153-as megyei úton, Szakadátnál ütközött két jármű, az
egyik lesodródott az úttestről. A járművek utasai enyhébb sérüléseket
szenvedtek, hárman közülük nem vették igénybe az egészségügyi ellátást.
Ugyancsak pénteken 12 óra körül Héjjasfalva és Szászkézd között
történt baleset miatt riasztották a segesvári tűzoltókat és a rohammentő
szolgálatot, a SMURD mentőhelikopterét is igénybe kellett venni – tájékoztatott a Maros Megyei Vészhelyzeti Felügyelőség szóvivője. (pálosy)

Az európai finanszírozási mechanizmusok keretében azonosíthatók az infrastruktúrába történő beruházások fedezésére
szolgáló finanszírozási források.
A javasolt megoldást nemzeti szinten több
ipari vállalat is használhatja, így a környezetre gyakorolt hatás jelentős lesz. Az Azomureş kiemelné a román és a bolgár
kormány közötti együttműködést a közös
hidroenergia-projektekben, például Turnu
Măgurele – Nikopol térségében, 2 GW kapacitással, a két ország iparának igényei fedezésére. További előny lenne egy új közúti
és vasúti összeköttetés a szomszédos országgal.
Egy másik, az Azomureş által javasolt
megoldás a központifűtés-rendszer helyreállítása az olyan városokban lévő lakások
számára, amelyek közelében ipari platformok találhatók.
„Példaként Marosvásárhelyt hozhatnám
fel, ahol mi tevékenykedünk. A technológiai
folyamatainkból származó páragőz nagyon
jó forrás lehetne a lakások fűtésére. Ilyen
rendszer a kilencvenes évekig létezett, úgy,
ahogyan ma más európai ipari platformoknak sikerül szimbiózisban együtt élniük a

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

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0746-747089. (sz.-I)

MINDENFÉLE
TAPASZTALT TAKARÍTÓNŐ állást
keres nyolcórás munkaprogrammal,
munkakönyvvel. Tel. 0726-371-662.
(13179-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (12852)

Új tanév, újra délutáni
oktatási program

Szakadátnál ütközött két jármű

Fotó: ISU

Az Iskola Alapítvány által megszervezett délutáni oktatási
program az elmúlt évek során bebizonyította létjogosultságát: egyre több helyszínen egyre nagyobb az érdeklődés a
szülők részéről.

Az elemi iskolásoknak szánt program a szórványban működik, és a
tanórák utáni időszakot fedi le. A diákok meleg ebédet kapnak, szakképzett oktatók segítségével még az iskolában elkészítik a házi feladatokat, továbbá a készségfejlesztő játékok, kreatív és szórakoztató
tevékenységek során közösséggé kovácsolódnak. Éppen ezért sok szülő
számára egyértelműen nagyon fontos szempont, hogy az Iskola Alapítvány délutáni programja igénybe vehető a magyar tagozattal rendelkező
iskolákban.
A 2021–2022-es tanévben az alapítvány szeptember 27-től indítja a
programot tizenkét megyében és Bukarestben. Összesen 50 helyszínen
fog működni a délutáni oktatás, az előző tanévhez képest új helyszínnek
számít Cegőtelke (Beszterce-Naszód megye), Felsőbánya (Máramaros
megye), Újszentes (Temes megye) és Szászfenes (Kolozs megye). Jelenleg a szerződéskötések és egyéb adminisztratív teendők lebonyolítása folyik. A helyszínek és tanintézmények teljes jegyzékét az alábbi
linken tekinthetik meg az érdeklődők: https://bit.ly/2XrmLoj
A program a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának
támogatásával valósult meg.
(RMDSZ-tájékoztató)

VÁLLALOK
építkezési
munkát,
kerítéskészítést,
tetőkészítést,
ereszcsatorna-készítést stb. Tel. 0755672-446. (13045)
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, bármilyen kisebb javítást
és mindenféle más munkát. Tel.
0747-508-707, Misi. (13012-I)
VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (13061-I)
TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel.
0742-734-062,
Krisztián.
(13049-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13124)

helyi közösséggel. A technológia lehetővé
teszi számunkra azt is, hogy nyáron hűtsük
a lakásokat, és ezáltal jelentősen csökkentsük a villanyáram-fogyasztást. Vannak tehát
megoldások, és úgy gondolom, hogy a közés magánszféra közötti partnerség a magánhőközpontok CO2-kibocsátásának jelentős,
akár 200.000 tonnás csökkenéséhez vezetne” – nyilatkozta Harri Kiiski.

A mezőgazdasági műtrágyát előállító létesítmények felújításába történő beruházásoknak köszönhetően az Azomureş
csökkentette az üvegházhatású gázok kibocsátását, és ezt folytatja más megoldásokkal,
például LED-es világítással, energiahatékony szivattyúkkal és motorokkal, valamint
a folyamat gőzével történő áramtermelés
megvalósításával. A kibocsátott szén-dioxid
egy részét kalcium-karbonát előállítására
használják fel, amely a körforgásos gazdaság egyik példája. Fontos, hogy Románia
megfelelő stratégiával közelítsen a Green
Deal programhoz, egy megállapodás a 4.
ipari forradalmat jelenthetné.
AzAzomureşsajtóirodája

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. (65818-I)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák,
teraszok,
kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467356. (13124)
VÁLLALUNK szigetelést (polisztirén,
vatta),
védőtető-,
cserépés
lemeztetőfestést, beltéri, kültéri festést,
padló- és falicsempe-lerakást, glettolást,
tetőkészítést cserépből és lemezből,
bármilyen
szemét
elszállítását,
gyümölcsfák permetezését, fűnyírást,
fanyesést, kertgondozást. Tel. 0757-477120. (13125)

MEGEMLÉKEZÉS

„Ne búsuljatok, már nem szenvedek, búcsúztam volna, de nem lehetett. Csak a szívem súgta:
isten veletek.”
Fájó szívvel emlékezünk szeptember
19-én
TÖRÖKNÉ
SZÁVULY IRÉNKÉRE halálának
2. évfordulóján.
Ameddig élünk, szívünkben
hordjuk emlékedet. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Árpi, édesanyád, lányaid, Judit
és Katalin, unokáid: Sanyika és
Márk. (13010-I)

Egy szál gyertya, mely végigég,
Egy élet, mely percek alatt véget ért.
Itthagytad azokat, kik szerettek Téged,
De emléked örökre a szívünkbe égett.
A múltba nézve valami fáj,
Valakit keresünk, aki nincsen már.
A temető csendje ad Neked nyugalmat,
Emléked szívünkben örökre megmarad.
Kicsordul a könnyünk, állva sírodnál,
Mélységes a fájdalom, hogy örökre távoztál.
Mi hívunk, de sajnos nem felelsz,
Míg élünk, örökre velünk leszel!

Fájó szívvel emlékezünk a nagyernyei születésű
FRUNZA SÁNDORRA,
aki egy éve hogy itthagyta szeretteit.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Drága emlékét őrzik szerettei. (13186-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Tapasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-300. (65925-I)

VILLANYSZERELŐT,LAKATOST,SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk versenyképes bérezéssel. Érdeklődni a +40-728-190-056-os
telefonszámon vagy az rz@telog.hu e-mail-címen. (p.-I)
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Nyárádkarácsonfalva
Polgármesteri Hivatala

értesíti az érdekelteket, hogy közvitát szervez
a Nyárádkarácson községi új területrendezési tervről
(PUG), a gyűlésre a hivatal székhelyén kerül sor – Fő út
166. szám – október 21-én 13 órakor.
A dokumentáció a hivatalban tanulmányozható
szeptember 20. – október 19. között, hétfőtől péntekig
8–14 óra között. Észrevételeket telefonon, e-mailben,
illetve postán lehet elküldeni október 19-ig a polgármesteri
hivatalba.

