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Szüreti fesztiválon Balavásáron

Történelem, hagyomány, helyi érték átgondolva

Három országot
átfogó projekt

Második alkalommal vesz részt elektronikai témájú sikeres európai uniós
projektben a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Elméleti Líceum. A Kristálytiszta elektronika 2. című Erasmus+(2020-1-HU01-KA201-078779-0
01) projektben két partnere az ELTE
szombathelyi Bolyai János Gyakorló
Általános Iskolája és Gimnáziuma, valamint a szlovákiai Pro Ratio Alapítvánnyal karöltve működő Madách Imre
Gimnázium.

____________5.
Az első Zichy-nap
Vajdaszentiványon
A helyi termékek, termelők és kézművesek is helyet kaptak a fesztiválon

Szombaton szüreti fesztiválra és a helyi termelők és kézművesek vásárának első kiadására került sor Balavásáron. Volt
is ott minden, ami ilyenkor dukál: vásár, jó bor, színpadi műsorok, tömeg és szórakozás, és nem hiányoztak a testvértelepülések képviselői sem.

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László

Falunapi hangulat, zene, körhinta, tömeg és sok autó – az E60-as főúton utazóknak is feltűnt, hogy itt nem mindennapi rendezvény zajlik.
Balavásári szüreti fesztivál – hirdette már a bejárat is, majd a térre belépőt
rögtön a községbeli termelők sátrai fogadták: zöldségek, csemegekukorica, lilahagyma- és fokhagymakoszorúk, csuhévirágok és csuhéfonatba
kötött üvegtárgyak sorakoztak az asztalokon, de nem hiányzott a méz,
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Az idén először – hagyományteremtő
szándékkal – a Zichy-kúriában kastélynapot tartottak. A rendezvényen
alkalmat teremtettek arra, hogy
a visszaszolgáltatott és bérbe adott –
korábban kultúrotthonként használt –
felújított épületet meglátogassák a
helybéliek, ugyanakkor a gazdag programkínálattal igyekeztek minden ízlésnek és elvárásnak megfelelni.

____________7.

Golfozni jó!

Köztudott, hogy Romániában igencsak elgaloppoztak az energiaárak, ami hatalmas áremelkedéseket vont maga után. A miniszterelnök
azonban kijelentette, az egyre dráguló energia ellenére a kormánynak
nem áll szándékában államilag szabályozni az energiapiaci árakat, de
ártámogatást nyújt az átlagos jövedelmű és átlagos fogyasztású háztartásoknak. Mint mondta, az Európai Unióban mindenhol nőttek az
energiaárak, és Románia számára a megoldás az lenne, ha energetikailag függetlenné válna, növelné termelési kapacitását, és belföldön
termelné meg a szükséges energiát. Szerinte meg kell magyarázni a
lakosságnak, miért emelkedtek az energiaárak, amikor az energia nagy
részét az állami vállalatok termelik. Meglehet, azt gondolja, ha megmagyarázzák, attól majd mindenki rohan számlát fizetni, akkor is, ha
a zsebeiben fúj a szél. És ha ez sem lenne elég, megint brutálisan emelkedik a járványgörbe. A hét végén meghaladta az ötezret a 24 óra alatt
újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések száma.
Mindez csak néhány a romániai lakosság égető problémái közül.
Persze mindenre van megoldás. Esetleg egy stabil, az emberekre figyelő kormány sokat tehetne a választópolgárokért. Ha lenne rá ideje.
Ám a koalíciós pártok teljes figyelmükkel a belső hatalmi harcokra
koncentrálnak. Az ország első embere – aki köztudottan tele van empátiával a szegény sorsú emberek iránt – elvágta a gordiuszi csomót.
Azt ajánlotta a hét végén az egyre szegényebb és egyre nagyobb
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 7 perckor,
lenyugszik
19 óra 23 perckor.
Az év 264. napja,
hátravan 101 nap.

Ma MÁTÉ és MIRELLA,
holnap MÓRIC napja.
MÓRIC: a latin Mauritius névből származik, ami a Maurus továbbképzése. Jelentése: mór,
szerecsen.

IDŐJÁRÁS

Újra műsoron a Caligula helytartója

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2021. szeptember 20.

Változó idő

1 EUR

Hőmérséklet:
max.140C
min.160C

1 USD
100 HUF
1 g ARANY

4,9481

4,2275
1,4000
239,0731

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Marosvásárhelyi szobrok
– pályázat diákoknak

A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány a Bernády Napok alkalmával Marosvásárhelyi szobrok címmel
hirdet pályázatot V–VIII. és IX–XII. osztályos diákok számára. A pályázók rövid vagy hosszabb kísérőszöveggel ellátott rövidfilmmel, rajz- vagy festmény-összeállítással
jelentkezhetnek. A pályázati művek beküldési határideje október 22., 14 óra. További tájékoztatásért és könyvészetért
a Bernády Házban (tel. 0265-266-855) vagy a 0745-196236-os telefonszámon lehet érdeklődni. A fokozódó járványveszély miatt a szokásos városi szintű csoportos
diákvetélkedő és a hagyományossá vált sportvetélkedő elmarad.

Szociális lakások igénylése

Szeptember 15-étől október 15-ig iratkozhatnak fel az
igénylők szociális, fiataloknak épített ANL-, illetve állami
alapból épített lakások jövő évi bérlésére. Azoknak, akik az
elmúlt években kerültek várólistára, de még nem jutottak
lakáshoz, jelentkezniük kell az adataik időszerűsítése érdekében. A típusnyomtatvány letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról: www.tirgumures.ro, illetve igényelhető a
hivatal 10-es számú irodájában. A kérvényeket a 13-as irodában iktatják, továbbá a primaria@tirgumures.ro vagy az
infopublic@tirgumures.ro e-mail címen fogadják. További
tájékoztatás a 0265-268-330-as telefonszám 197-es mellékállomásán.

Futballkedvelő gyermekeket
toboroznak

A Marosvásárhelyi ASA futballklub 2012-ben, 2013-ban és
2014-ben született gyermekeket 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.

Drogkereskedéssel gyanúsítottakat
tartóztattak le

A Maros megyei rendőrség a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni igazgatósággal közösen (DIICOT) szeptember 15-én kilenc házkutatást tartott kockázatos és magas
kockázatú kábítószer forgalmazásával és saját használat
céljából való jogtalan tartásával, illetve szervezett bűnözői
csoport létrehozásával gyanúsított, Maros megyei személyeknél. A rendőrségi kivizsgálás során kiderült, hogy nyolc
gyanúsított 2019–2020-ban kockázatos és magas kockázatú kábítószert forgalmazott, öten közülük szervezetten
működtek. A rendőrök drogot, dizájnerdrogot és informatikai
rendszereket találtak és foglaltak le a házkutatások során.
A nyolc gyanúsított kihallgatása után a hatóság hat 21–36
év közötti személyt 24 órára őrizetbe vett, közülük öt a
Maros Megyei Törvényszék rendeletére 30 napra előzetes
letartóztatásba került.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Az előadás olvasópróbáján

Szeptember 24-én 19 órára műsorra tűzte a Spectrum Színház
Székely János Caligula helytartója
című drámáját, amelyet korábban nyilvános főpróbán mind a
Spectrumban, mind a Csűrszínházban bemutattak. A nagyszerű drámát a Csűrszínházi
Egyesület a Spectrum Színházzal, a csíkszeredai ADI Pro Cultura Siculi Alapítvánnyal és a
Maros Művészegyüttessel közös
produkcióként állította színpadra.

Az előadás rendezője Kincses Elemér. Szereplők: Szélyes Ferenc (Petronius, Caligula helytartója), Györffy
András (Barakias, a jeruzsálemi templom főpapja), Tatai Sándor (Decius,
Caligula állandó követe), Benedek
Huszár Botond (Lucius, Petronius segédtisztje), Pál Hunor (Probus, Petronius segédtisztje), Nagy István (I.
Agrippa, Palesztina királya), Kárp
György (Júdás, az államtanács tagja).
Díszlet, kosztümök: Szélyes Andrea,
zene: Demény Attila, látvány: Miholcsa Gyula.
A produkció leegyszerűsített díszlettel, modern jelmezekkel mutat be
egy olyan konfliktust, amely az ókorban játszódik ugyan, de bármelyik
korba transzponálható. És ez is volt a
cél a Marosvásárhelyen, majdhogynem ugyanebben a felállításban a

RENDEZVÉNYEK

Nemzetiben színre vitt darab felújításával, átlényegítésével. A kezdeményező Szélyes Ferenc színművész
szerint „Székely János a legjobb magyar drámát írta meg a Caligula helytartójában. Sok helyen olvashatjuk,
hogy Székely János a magyar drámairodalom egyik legnagyobb alakja, és
a Caligula az egyik legszebb alkotása,
azt is olvashatjuk, hogy ha nem magyarnak születik, akkor már világhírű
lenne (…) Az előadás ma játszódik,
ma történik, hiszen az a szöveg, amit
Székely János leírt, kortól és korszaktól független.”
A zseniális szöveg mellett érdemes
tehát odafigyelni a rendező által hangsúlyosabbá tett képletes jelenetekre, a
szereplők közti viszonyrendszerre,
amelyet néha egy-egy kellék használata támaszt alá. Szélyes szerint, kiemelve az író által megalkotott
szövegközegből az előadást, egy vitadrámát alkottak, amivel a nézőket a
ma is aktuális kérdések megválaszolására serkentik, hiszen Kincses Elemér
rendezésében az átlényegített előadás
az ókori történet parabolájával tükrözi
a hatalom és a hit, a barátság és gyűlölet viszonyulását egymáshoz, a gazdasági és erkölcsi, a másság (zsidók és
rómaiak) miatti problémákat. Illetve,
kiemelve az eredeti kontextusból,
talán gondolatébresztően arra provokál(hat)ja a nézőt, hogy önmagában

Szimfonikus hangverseny

Szeptember 23-án, csütörtökön 19 órától szimfonikus
hangversenyre kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
szimfonikus zenekarát Walter Hilgers németországi karmester vezényli, vadászkürtön szólót játszik Gabriel Cupsinar, Ausztriából érkező művész. Műsoron: Mozart-,
Richard Strauss-, Mendelssohn-Barthody-művek.

Szép György-emlékkiállítás

Az idén márciusban elhunyt marosvásárhelyi festőművész emlékére rendez kiállítást a Bernády Ház és a 77.
évében eltávozott művész családja. Szép György szülővárosához ragaszkodó, főként a táj és a falu világából
ihletődő alkotó volt, akinek sajátos stílusú festészete
hamar népszerűvé vált. Öt és fél évtizeden át csoportos
kiállításokon és egyéni tárlatokon láthattuk absztraktba
hajló, expresszív képeit, amelyek hűen tükrözték életszakaszainak lelki rezdüléseit. Az emlékkiállítás szeptember 23-án, csütörtökön 18 órakor nyílik a Bernády
Ház földszinti galériájában. A családi hagyatékból válogatott régebbi és újabb keletű alkotásokat, a művész
életművét Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja. A
Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány egy kis
katalógust is megjelentet erre az alkalomra.

Fotó: Vajda György

milyen választ ad a kérdésekre, miként
rendezi saját életében ezeket a helyzeteket. Sebestyén Spielmann Mihály
szerint: „Székely János darabja világos, érthető, logikusan tragikus, a
rendszer lényegéből fakadó kényszercselekvés és elutasítás vagy kompromisszumkeresés.” Tegyük hozzá, a
mai társadalmunkban főleg ez utóbbi
hiányzik, és erre is alkalmat nyújt az
előadás, hogy ki-ki a maga módján
reflektáljon: konoksága, ragaszkodása
vagy alkalmazkodóképességének hiánya milyen konfliktust okozhat.
A kistermi produkcióként színre vitt
Caligulában, a Spectrum Színház terében teremtett hangulatban a szentenciákat a színészek majdhogynem a
néző fülébe ordítják, nemcsak a felfokozódott előadásmód miatt, hanem
ezáltal is jobban hatva érzelmi, kognitív állapotára. És így lesz teljes az élmény, a kép, amit Székely János
szövegében megalkotott, és amelyet
Kincses Elemér irányításával újragondoltak és színre vittek a tapasztalt
színművészek két fiatal társukkal
együtt. Ritkán látott jó előadást kínál
ezáltal Thália független műhelye,
amelyet iskoláknak is ajánlhatunk, hiszen érdemes a fiataloknak is szembesülniük mindazzal, amit vitaindítóként
a játék során az előadók felvetnek
akár elgondolkodtató önreflexióként.
(vajda)

120 éves a Nagy Zsinagóga

A marosvásárhelyi Nagy Zsinagóga megnyitásának
120. évfordulója alkalmából szervez megemlékezést a
helyi zsidó hitközség szeptember 23-án, csütörtökön. A
vendégeket délelőtt 9–10 óra között fogadják, 10–12 óra
között ünnepi találkozó zajlik, 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.

Nemezelő nyílt nap

Összegubancolt birkaszőr címmel tartanak nyílt napot
nemezelés iránt érdeklődő gyermekeknek és felnőtteknek szeptember 27-én, hétfőn 17 órától a marosvásárhelyi Forcamp egyesület székhelyén. A szakmai bemutató
után a résztvevők ki is próbálhatják a nemezelést, gyapjúból ajándéktárgyat készíthetnek, mad a témához kapcsolódó vetítés következik. A nyílt nap után nemezelő
tanfolyamra iratkozhatnak be az érdeklődők, hogy heti két
órában elméletben és gyakorlatban is kitanulmányozzák
a 3000 éves múltra visszatekintő szakma csínját-bínját.
Oktató Major Zsófia, aki öt évig hivatásszerűen nemezelt,
és több műhelymunkát, tanfolyamot vezetett. A nyílt
napon a részvétel ingyenes. A továbbiakban külön szakkör indul gyermekeknek és felnőtteknek. A helyek száma
korlátozott, ezért a részvételi szándékot előzetesen jelezni
kell a 0755-625-679-es telefonszámon. További részletek:
http://www.forcamp.eu/nemezeles.html.
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A PSD benyújtja saját kormánybuktató indítványát,
ha az USR-PLUS-é alkotmányellenesnek bizonyul

A parlament legnagyobb frakciójával rendelkező, ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) maga
fog bizalmatlansági indítványt beterjeszteni a Florin
Cîţu vezette jobbközép kormány ellen, ha az USRPLUS szövetség által kezdeményezett, a Románok
Egyesüléséért Szövetség (AUR) támogatásával benyújtott kormánybuktató indítványt alaptörvénybe
ütközőnek minősítené az alkotmánybíróság – közölte hétfőn Radu Oprea, a PSD szóvivője.

A PSD vezetőségének hétfői ülése után tartott sajtóértekezletén Oprea leszögezte: pártja az USR-PLUS és az AUR bizalmatlansági indítványát is kész megszavazni, és támogatni is fogja
annak mielőbbi napirendre tűzését, amennyiben az alkotmánybíróság elutasítja az ellene beterjesztett szabályossági óvást.
A szociáldemokrata szóvivő ezzel cáfolta a kormányból kilépett USR-PLUS és a nacionalista ellenzéki AUR által megfogalmazott vádakat, amelyek szerint a PSD összefogott volna
a miniszterelnökkel és a kormányon lévő PNL Cîţut támogató
csapatával, amikor a házbizottságban hozzájárult ahhoz, hogy
a két kisebb párt bizalmatlansági indítványának vitáját elnapolják és csak a 28-án esedékes alkotmánybírósági döntés –
és így a PNL tisztújítása – után tűzzék napirendre.
Politikai elemzők feltételezése szerint a PSD azért segített
a PNL elnökségére pályázó Cîţunak abban, hogy tisztségben
lévő miniszterelnökként vehessen részt a PNL szeptember

25-i tisztújító kongresszusán, mert az ő megválasztásában lát
garanciát arra, hogy nem áll helyre a PNL–USR-PLUS-együttműködés, tehát a jobboldalon nem lehet már kormánytöbbséget alkotni. A PNL-ben szoros küzdelem várható a kormányfő
és az újabb elnöki mandátumért induló Ludovic Orban jelenlegi elnök között.
Bukarestben azt követően alakult ki kormányválság, hogy
Cîţu az USR-PLUS ellenkezése dacára és a szövetség egyik
miniszterét leváltva döntött a harmadik koalíciós partner, az
RMDSZ által kezdeményezett tízmilliárd eurós fejlesztési terv
életbe léptetéséről. Az USR-PLUS megvonta a bizalmat Cîţutól, miniszterelnök-cserét követelt a PNL-től, majd miután
ezt nem érte el, bizalmatlansági indítványt kezdeményezett,
miniszterei pedig kiléptek a kormányból.
Az alkotmány szerint bizalmatlansági indítványt a törvényhozók legalább egynegyede kezdeményezhet, legfeljebb egy
ülésszakon egyszer. Amennyiben mostani kezdeményezésük
elbukja a normakontrollt, az USR-PLUS és az AUR képviselői
és szenátorai így leghamarabb a jövő évi tavaszi ülésszakán
kezdeményezhetik a kormány leváltását. A Cîţu-kabinet sorsa
tehát mindenképpen a PSD kezében van: a parlamenti helyek
egyharmadával rendelkező PSD ugyanis az egyedüli párt,
amely önállóan is be tud terjeszteni bizalmatlansági indítványt,
támogatása nélkül pedig az USR-PLUS és az AUR nem tudja
megbuktatni a Cîţu-kormányt. (MTI)

Uniós szóvivő: az orosz parlamenti választások
a megfélemlítés légkörében zajlottak

Tapasztalataink szerint a vasárnap véget ért orosz
parlamenti választások a megfélemlítés légkörében
zajlottak – jelentette ki Peter Stano, az Európai Bizottság illetékes szóvivője hétfőn.

A megfélemlítés – mint fogalmazott – a független kritikus
hangok elhallgattatására irányult. A szóvivő szerint a voksolás
hiteles nemzetközi megfigyelés nélkül zajlott le.
„Számos jelentést kaptunk helyi független megfigyelőktől,
akik több súlyos szabálytalanságról számoltak be a szavazások
során. Emellett erősödött a fellépés az ellenzéki politikusokkal
és médiaorgánumokkal szemben is, ami ahhoz vezetett, hogy
a szavazóknak csak beszűkült választási lehetőségei maradtak” – mondta a szóvivő.
Stano hangsúlyozta azt is, hogy az EU soha nem fogja elismerni az illegálisan elcsatolt Krím félszigeten történt választásokat, ahol a lakosság egy része orosz útlevelet kapott, hogy
voksolhasson. Emlékeztette továbbá Oroszországot a minszki

egyezményben foglaltak tiszteletben tartására és nemzetközi
kötelezettségeinek teljesítésére. Arról is tájékoztatott, hogy a
héten Josep Borrell, az EU kül-és biztonságpolitikáért felelős
főképviselője tárgyalni fog Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel az ENSZ-közgyűlés keretében New Yorkban.
A vasárnap véget ért orosz parlamenti választásokat az
orosz elnök, Vlagyimír Putyin által vezetett kormánypárt, az
Egységes Oroszország nyerte meg az előzetes eredmények
alapján.
A Kreml radikális bírálói szerint a szavazást csalások sorozata árnyékolta be. Más szakértői vélemények szerint viszont a
kormánypárt előtt már nyáron „megtisztították az utat” a választások biztos megnyeréséhez, több esélyesnek tűnő ellenzéki jelölt bejegyzésének elutasításával. Három, Alekszej Navalnij
ellenzéki politikushoz köthető szervezetet júliusban szélsőségesnek minősítettek és betiltottak Oroszországban, megfosztva ezzel
meghatározó személyiségeiket passzív választójoguktól. (MTI)

Szigorú szabályozás mellett lesz Ausztriában téli síszezon

Szigorú szabályozás mellett, de lesz Ausztriában téli
síszezon – jelentette be Elisabeth Köstinger turizmusért felelős miniszter a Wolfgang Mückstein
egészségügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján hétfőn Bécsben.

Köstinger hangsúlyozta, a belföldi turisztikai ágazatnak
idén nem kell attól tartania, hogy az osztrák síparadicsomok
zárlat alá kerülnek. A szigorú járványügyi szabályozás azt hivatott szolgálni, hogy mindenki a lehető legnagyobb biztonságban élvezhesse a tél adta örömöket – tette hozzá.
A most ismertetett rendelkezés illeszkedik a kormány őszre
meghirdetett, háromlépcsős intézkedési tervéhez, amelynek
értelmében elsősorban a kórházak intenzív ágyainak telítettsége határozza meg a szükséges lépéseket.
Ausztria jelenleg az első fokozatnál tart, mivel az intenzív
ágy-kapacitás elérte a 10 százalékos telítettséget. Ennek értelmében szeptember 15-étől az alapvető szükségleti cikkeket
árusító üzletekben, gyógyszertárakban, illetve a tömegközlekedésben kötelező az FFP2-es maszk viselése, és ugyanez vonatkozik a sífelvonók zárt gondoláira is. Ezenkívül változott
az antigéngyorstesztek érvényességi ideje is, 48 óráról 24
órára csökkent. A második fokozat egy héttel azután lép életbe,
hogy az intenzív osztályok kapacitása eléri a 15 százalékos telítettséget. Ettől az időponttól az éjszakai szórakozóhelyeket
és az 500 főnél nagyobb létszámú rendezvényeket már csak a
beoltottak és a gyógyultak látogathatják. Ez a szabályozás fog
vonatkozni az úgynevezett Aprés-Ski (síelés utáni) partikra is,
amelyek köztudottan hozzátartoznak a sípályák kínálatához.
Amennyiben a járványhelyzet romlik, és az ágykapacitás
telítettsége eléri a 20 százalékot, az éttermek napközbeni lá-

togatása – a védettségi igazoláson túlmenően – ugyan negatív
koronavírusteszttel még megengedett lesz, de már csak PCRtesztet fogadnak majd el.
A tárcavezető hangsúlyozta: a sílifteknél nem lesznek kapacitáskorlátozások és kötelezően betartandó távolságtartás
sem, és mivel az igazolások ellenőrzése a jegyek megvételénél
történik majd, elkerülhetők lesznek a hosszú sorban állások a
síliftekbe beszálláskor. Elmondta, a karácsonyi vásárokra
ugyanezek a szabályok vonatkoznak majd. A védettségi igazolásokat és a negatív teszteredményeket a rendőrség és az
egészségügyi hatóságok munkatársai fogják ellenőrizni.
Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter újságírói kérdésre elmondta, amennyiben az intenzívágyak telítettsége még
tovább emelkedne, a szabályozás mindenképpen abba az
irányba fog tolódni, hogy a védettségi igazolással rendelkezők
(beoltottak, gyógyultak) továbbra is látogathassák a nyitva
tartó éttermeket, kulturális és sportrendezvényeket.
Mindkét miniszter hangsúlyozta, a világos és egyértelmű
szabályok megkönnyítik a vendéglátásban és a turizmusban
dolgozóknak a téli szezon tervezhetőségét, ugyanakkor a vendégek is tudják, mihez tartsák magukat, és már most nyugodtan foglalhatnak szállást bármelyik síparadicsomban, hiszen a
biztonságuk garantált. Újfent felhívták a lakosság figyelmét,
hogy aki még nem tette meg, vegye fel a koronavírus elleni védőoltást. Mint hangsúlyozták, ezzel nemcsak önmagukat védik,
hanem a társadalom megfelelő átoltottságának eléréséhez is
hozzájárulnak.
„Az oltás döntő fontosságú lesz a következő hónapokban, hiszen hatással lesz az előttünk álló téli szezonra és ezáltal a gazdaság növekedésére is” – mondta a turisztikai miniszter. (MTI)

Maglód lovasa nyerte
a Nemzeti Vágta hevesi előfutamát

Maglód lovasa, Kincses Adrienn nyerte Gamine Jag
nevű lovával a Nemzeti Vágta szombaton rendezett
hevesi előfutamát, a Hevesi Vágtát – közölte a program főszervezője az MTI-vel.

Balogh Margó elmondta: a második Heves lovasa, Nagy
Arnold lett Fantázia nevű lovával, a harmadik helyen Szentegát lovasa, Szőke Dániel végzett Giboulee nevű lovával. A negyedik helyet Dunaszerdahelyről Osztényi Zoltán szerezte
meg Felvidék Kincse nevű lovával. A Hevesi Vágtán 15 település lovasa indult, közülük az első négy helyezett vehet részt
az idei Nemzeti Vágtán október első hétvégéjén, a fővárosi

Hősök terén. A hevesi előfutamon Kishuszár Vágtát is rendeztek, amelyet a 14 induló közül Gádorosról Rozs Anna Júlia
nyert meg Ricsi nevű lovával. A második a dunaszerdahelyi
Kissová Jesika lett Sany nevű lovával, míg a harmadik helyen
Felsőlajos lovasa, Fazekas Anna végzett Csillag nevű lovával.
Itt az első három helyezett jutott tovább az októberi döntőre.
A nap folyamán több ezer látogatót vonzó Hevesi Vágta futamai mellett az eseményt a járás polgármestereinek főzőversenye, megyei értéktárnap, testvérmegyei találkozó, családi nap
és EDDA-koncert is színesítette – tájékoztatott Balogh Margó.
(MTI)

Ország – világ
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3342 új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 3342 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 21
ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán – közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).
Az új esetekkel 1.152.052-re nőtt a járvány eleje óta
diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.079.814 személyt
gyógyultnak nyilvánítottak. Az új igazolt esetek mellett 399 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje. Jelenleg 952 személy szorul intenzív terápiás
ellátásra. A kórházban kezelt páciensek között 230
kiskorú van, és közülük húszat ápolnak intenzív osztályon. Románia területén 29.093 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 6990 intézményi
elkülönítésben. Ugyanakkor 56.969 személy van
házi, 223 intézményes karanténban. Az elmúlt 24
órában 3194 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívó számra a koronavírussal kapcsolatban.
(Agerpres)

Bűnvádi eljárás egy koronavírussal
diagnosztizált asszony ellen

Bűnvádi eljárást indított a Hargita megyei rendőrség
egy koronavírussal diagnosztizált asszony ellen, aki
orvosainak beleegyezése nélkül elhagyta a kórházat.
A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint a
Covid–19-ben szenvedő nő a csíkszeredai megyei
sürgősségi kórház tüdőgyógyászati osztályára volt
beutalva. A 72 éves asszony azonban elhagyta a kórházat anélkül, hogy orvosai ehhez hozzájárultak
volna. A hatóságok a járvány visszaszorítását célzó
erőfeszítések meghiúsításának bűncselekménye
miatt indítottak eljárást a nő ellen. Az asszony jelenleg otthoni karanténban van. (Agerpres)

Románia kiáll Ukrajna
szuverenitása mellett

Románia nem ismeri el a Krím félszigeten vasárnap
megszervezett orosz parlamenti választások legitimitását, és továbbra is kiáll Ukrajna területi integritása
és szuverenitása mellett – hangsúlyozza a külügyminisztérium. A szaktárca vasárnapi közleményében leszögezik, Románia továbbra sem ismeri el a Krími
Autonóm Köztársaság és Szevasztopol városának
Oroszország általi „illegális annektálását” sem. A külügy ugyanakkor sajnálattal vette tudomásul azt is,
hogy az Orosz Föderáció szavazóhelyiségeket nyitott
a Moldovai Köztársaság Dnyeszteren túli régiójában,
dacára annak, hogy a kisinyovi hatóságok egyértelműen ez ellen foglaltak állást; ez sérti a Moldovai
Köztársaság szuverenitását és területi integritását –
áll a közleményben. (Agerpres)

Új politikai pártot támogat
Liviu Dragnea

Egy újonnan alapított politikai pártot, a Szövetség a
Hazáért (Alianţa pentru Patrie) elnevezésű alakulatot
fogja támogatni a továbbiakban Liviu Dragnea. A
Szociáldemokrata Párt (PSD) volt elnöke egy vasárnap esti televíziós műsorban beszélt erről. Mint
mondta, az alakulat egykori párttársa, Codrin Ştefănescu kezdeményezésére jött létre, jómaga pedig
vállalta, hogy a politika, közigazgatás, gazdaság
terén szerzett tapasztalatával támogatni fogja a munkáját. Állítása szerint „négy hétköznapi, de bátor
ember” a párt alapító tagjai, Ştefănescu kimaradt az
eljárásból, hogy ne akadályozzák meg az alakulat létrejöttét. Dragnea rámutatott, az új párt nem nacionalista, nem idegengyűlölő, nem radikális, nem
Európa-ellenes, fő célkitűzése a románok jóléte, és
gazdasági hazafiság vezérli. Hozzátette, ügyvédje
segítségével tisztázni fogja, hogy jogában áll-e vagy
sem párttisztséget betölteni, de eltökélt szándéka
„nagyon sokat tenni” a pártért. (Agerpres)

Golfozni jó!

(Folytatás az 1. oldalról)
feszültségben élő embereknek, kezdjenek el golfozni.
Annál jobb stresszoldó nincs a világon: az emberek kint
vannak a természetben, mozognak, vagyis az elfoglaltság csupa egészség. Szerinte egyáltalán nem exkluzív
sport, és bármely életkorban elkezdhető.
Elképzelhető, mennyire örültek az emberek az elnöki
ajánlásnak. Főleg az a több millió, aki nem tudja fizetni
a számláit. Ugyanis az alsópiáni klubban – ennek az
avatásán vet részt az államfő – az éves tagsági díj 4000
lej. Ha ugyanabból a családból még egy személy beiratkozik, már csupán 2.000 lejt kell fizetnie. Sőt ha valaki
több mint 200 kilométerre lakik a pályától, akkor csak
3000 lej az éves tagsági díj, egy másik családtag számára pedig 1500. A pályabérleti díj fejenként 200 lej,
tagoknak a versenyek nevezési díja 100, nem tagoknak
200 lej. Ráadásul bérelni is lehet golffelszerelést. Ez 50
lej, emellé 10 lejért lehet egy 17 labdás kosarat bérelni.
Egy alapszintű tanfolyam minimum 10 órából áll, egy
óra díja 100 lej. Potom árak!
Most már csak azt kell eldönteniük a kisnyugdíjasoknak vagy a minimálbérből élőknek: esznek, számlát fizetnek, gyógyszert vásárolnak vagy inkább golfoznak?
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Szüreti fesztiválon Balavásáron

(Folytatás az 1. oldalról)
a préselt homoktövis, a különböző
lekvárok, szörpök, a pálinka, és természetesen a kendi Borház aranyló
nedűi sem, és még a nyomáti tejkrém is eljutott ide. Bennebb már a
gyermekek birodalma húzódott,
légvárak, ugrálók, körhinta, kisvasút, s míg a felnőtteket lacikonyha, addig az apróságokat
nyalánkság- és főttkukorica-árusok
várták. A tér hátsó részét a színpadnak szánták, és itt sem hiányzott a
beoltott személyeknek fenntartott, a
színpad előtt lekerített külön zóna.
És akkor még nem esett szó a tér
sarkában álló tanácskozósátrakról
és a szomszédságukban ízlésesen
kialakított térről, ahol népviseletbe
öltözött (bábu)pár, szalmabála, boroshordó és egyéb kellékek idézték
vissza az egykori szüreti mulatságok helyszínét.
Európa Balavásáron
Délelőtt a gyerekprogramok nyitották meg a műsort, játékok, arcfestés, kézműves-foglalkozások
fogadták a mintegy félszáz apróságot (az eső elől a szabadtérből egy
csarnokba tették át a foglalkozásokat), amit délben a húszéves Kelekótya együttes gyerekkoncertje
zárt. Ezt követően a közeli vásártéren baleset-szimulációra került sor,
a Salvatore Egyesület, a helyi önkéntes tűzoltók, a Maros megyei
katasztrófavédelmi felügyelőség és
a helyi rendőrség egy frontális ütközés sérültjeinek mentését és egy
égő autó oltásának lépéseit, teendőit, fontos tudnivalóit osztotta meg
az érdeklődőkkel, ezt a kisgyerekek
is legalább olyan érdeklődéssel követték, mint az előző koncertet.
Délután az Ecolect megyei hulladékgazdálkodási társulás ügyvezető
igazgatója, Tóth Brezovszky Andrea
tartott előadást a megyei hulladékgazdálkodás helyzetéről, a szelektív
hulladékgazdálkodásról a Hulladékgyűjtés egy romániai multikultu-

Hogyan kell európai módon bánni a szeméttel? – erre is keresték a választ

rális községben, európai normák
szerint című beszélgetés keretében,
ahol külföldi vendégek is részt vettek. Ezt követően a Balavásárért
Egyesület ifjúsági és gyermekcsoportjának előadásában a közönség
Vécsey Zoltán A balavásári szüret
című kisregényének feldolgozását
láthatta Székely Ella rendezésében.
Késő délután már a színpadi szórakoztató programok következtek,
fellépett az erdőszentgyörgyi Boogie Down Dance Group moderntánc-csoport, majd a magyarországi
Gerjenből a Duna-Rock Akusztik
együttes. Varga Adorján polgármester és Kovács Mihály Levente megyei önkormányzati alelnök ezt
követően üdvözölte az ünneplőket,
majd honatyák és a testvértelepülések polgármesterei is színpadra vonultak, hogy együtt énekeljék el a
tömeggel az Ismerős Arcok örök érvényű dalát, a Nélküledet. Az est
folyamán a gyergyószentmiklósi 4S
Street, a sepsiszentgyörgyi Icar
hard rock zenekarok, majd a nap
csúcspontjaként a magyarországi
BSW rapzeneegyüttes szórakoztatta
a tömeget, végül a DJ Sound Noise

és Bass Project vette át a zene irányítását az utcabulin.
A hétvégi eseményt az Európai
Bizottság finanszírozása mellett az
Eldi Pékség, helyi vállalkozók, gazdák, borászok is támogatták, a szervezésben az önkormányzat partnerei
voltak a Balavásárért Egyesület, a
Balavásári Önkéntes Tűzoltók, a
BAISZ ifjúsági szervezet és az Egrestői Keresztyén Nők Egyesülete.
Hosszú és sikeres kapcsolatokat
remélnek
Balavásár község polgármestere
a Népújságnak elmondta: egy
14.600 euró értékű támogatást nyertek a testvértelepülési kapcsolatok
ápolására az Európai Bizottság Európa a polgárokért programja keretében, így egy négynapos programra
látták vendégül a felvidéki Nemesócsa, az anyaországi Tápiószentmárton, Aldebrő, Fót és Gerjen
települések képviseletét, félszáz
vendéget, akik a szombati fesztivál
után a községet és a Küküllők térségét ismerhették meg. Ugyanakkor a
program egyik fontos összetevője,
hogy megvitassák a jelenlegi Európa nagy kérdéseit, és hogy mit fogadunk el vagy mit kérdőjelezünk
meg az Európai Unió kapcsán.
Ennek keretében beszélgettek arról
is, hogy egy multikulturális romániai közösség milyen lépéseket tehet
a tiszta, zöldtelepüléssé válás érdekében, miként végezhet európai normák szerinti hulladékgazdálkodást.
Amúgy Balavásárt a szőlőiről és
vásárairól ismeri mindenki, ezért
ezeket az értékeket szeretnék
évente népszerűsíteni. Ez a fesztivál
tulajdonképpen az eddigi falu-,
majd községnapok folytatása egy
átgondolt, megújított változatban –
magyarázta Varga Adorján.
A rendezvényt nagyon jónak, jól

„Európai alapokból segítjük a gyerekek
romántanulását”
Fotók: Gligor Róbert László

Meg kell adnunk minden gyereknek a lehetőséget, hogy megtanulhasson románul. Ez a célja az európai alapok
minisztériuma és az oktatási minisztérium közös projektjének, amelyet a napokban bocsátottak közvitára. A projekt
összértéke 10 millió euró, ebből hatezer
oktatót képeznek tovább arra, hogy a románt idegen nyelvként tanítsák, de lesznek új tankönyvek, román nyelvű játékos
telefonos applikációk is, amelyek a gyerekek románnyelv-tanulását segítik.

„Mind Székelyföldön, mind Kolozsváron és a
Partiumban sok gyereknek gondot jelent a román
nyelv elsajátítása. Azonban ahhoz, hogy mindenki
otthon érezze magát Erdélyben, fontos, hogy a
gyerekeink megfelelő módon tanuljanak meg románul, hogy ez számukra ne egy nehézség, hanem
egy játék legyen! Kallós Zoltán oktatásügyi államtitkár kollégámmal együtt egy ilyen programot
indítunk, ahol a gyerekek játékosan, akár a telefonos applikációk, de az alternatív tanulási módszereken keresztül is megtanulhatnak románul” –
nyilatkozta Hegedüs Csilla, az európai alapok minisztériumának államtitkára.

A közvita után a projektet hivatalosan is elindítják, a finanszírozási szerződés aláírása után
várják majd a tanárok jelentkezését, akiket majd
meghatározott kritériumrendszer szerint választanak ki, hogy a képzésen részt vehessenek.
„Nagyon fontosnak tartom, hogy a magyar
diákok is megtanuljanak románul, mert jobb
jövőt, jobb életet és jól fizetett munkát akarunk
a gyermekeinknek itt, Romániában. Nem akarjuk, hogy a gyerekeink külföldre költözzenek,
azt akarjuk, hogy itt legyenek, közel hozzánk. A
2011–2012-es tanévtől a magyarul tanuló gyerekek számára külön programot vezettek be, ami
nagyrészt jó, de kiderült, hogy sok esetben nem
megfelelően alkalmazzák, ezért szeretnének továbbképzéseket szervezni a pedagógusok számára, hogy mindazok a tanárok, akik román
nyelvet és irodalmat vagy román nyelvű kommunikációt tanítanak, erre legyenek felkészülve”
– részletezte Kallós Zoltán államtitkár.
A tervezetet a https://bit.ly/3ApAryd oldalon
lehet megnézni, az észrevételeket, megjegyzéseket
pedig
szeptember
25-ig
a
consultare.pocu@mfe.gov.ro
e-mail-címre
lehet beküldeni. (RMDSZ-tájékoztató)

szervezettnek találták a külföldi
vendégek is. Gerjen polgármestere
szerint nem lehet szavakkal kifejezni az az érzést, ahogy itt fogadják őket, szó szerint hazaérkeznek
ide, ezért nagyon fontosnak tartják
az erdélyi kapcsolatokat. Olyanynyira, hogy az elöljáró a múlt heti
fehéroroszországi látogatását is úgy
időzítette, hogy Balavásárra is elutazhasson. Nagyon jó a párbeszéd
a két település polgármestere között, és ennek a kapcsolatnak a tovább
építésén
folyamatosan
dolgoznak, és a számos program
mellett azon is gondolkodnak, hogyan tudna a két település közösen
részt venni egy gazdaságélénkítő
projektben is – részletezte lapunknak Romhányi Károly gerjeni polgármester.
Megidézett történelem
A szombati rendezvénysorozat
egyik kiemelkedő programja volt a
Balavásárért Egyesület által színpadra állított műsor, amely Vécsey
Zoltán Balavásári szüret című kisregényét mutatta be a gyerekek
nyelvén. Balavásárt a kívülállók és
felsőbb körök két dologgal azonosítják: a jó borral és a „balavásári
szürettel”, azaz azzal a történelmi
eseménnyel, amely a székelyföldi
Makk-féle összeesküvés egyik
szála volt 1851-ben, és amely árulás
miatt elbukott, s az osztrák megtorló rendszer mindenkit elítélt, aki
akkor részt vett a balavásári szüreten Horváth Károly szőlősében –
mondta el a Népújságnak Székely
Ella, az egyesület programfelelőse,
aki a darabot színpadra rendezte.
Minderre szűk két hete volt, így naponta kellett próbálniuk a gyerekekkel, sőt ebből a rövid időszakból
is kiesett két-három nap, ugyanis
egy hete nagy sikerű Pilinszky-estet
rendezett az egyesület, és abban is

ugyanez a gyerekcsapat vette ki a
részét.
Ami az 1848–49-es szabadságharcot követő hatalomellenes öszszeesküvést illeti, a balavásáriak
büszkék a „balavásári szüretként”
ismert epizódra: az itt történt árulásra kevésbé büszkék, de a történelmi eseményt máig magukénak
érzik. A történet akkor vált ismét
időszerűvé a településen, amikor
2000-ben egy épület padlásán megtalálták Vécsey regényének egyetlen példányát, amelyet aztán ismét
közkinccsé tettek egy újrakiadás
révén. Még abban az évben a három
összeesküvő (Török János, Horváth
Károly, Gálffy Mihály), későbbi
székely vértanú emlékére kopjafát
állítottak a faluban, az iskolát pedig
Török Jánosról nevezték el, s azóta
is évente emlékeznek rájuk március
15-én és október 6-án – magyarázta
Székely Ella.
A gyerekek színpadi előadását elismerően fogadta szombaton a közönség. „Úgy érzem, ebben van az
érték, mert volt benne történelem,
néptánc, népdal. Ezekből lesz gyerekeinknek gyökerük Erdélyben” – fogalmazta meg lapunknak gondolatait
Szilágyi Tamás helyi református lelkész, aki úgy véli, ha ezeket kínáljuk fel gyerekeinknek, és ezeket az
értékeket ismertetjük meg velük,
akkor fogékonyak lesznek irántuk.
Az ilyen alkalmak adnak maradandót a gyerekeknek, fiataloknak, akiket amúgy is megpróbál a világ
elszívó ereje – a számítógép, telefon, internet, játékok, gépzene – elcsábítani az értékektől. Ez a szülők
hozzáállásától is függ, de a két éve
itt szolgáló lelkész úgy látja, a helyi
szülők fogékonyak az ilyen jellegű
értékes programokra, szívesen engedik gyerekeiket ezekre az alkalmakra.

Péntekenként döntenek arról,
hogy milyen rendszer szerint zajlik
az oktatás
A helyi termékek, termelők és kézművesek is helyet kaptak a fesztiválon

Minden esetben a péntekenként
jegyzett fertőzöttségi ráta alapján
kell meghozni a döntést arról, hogy
az adott településen milyen rendszer szerint zajlik az oktatás a következő héten – szögezte le hétfőn
az oktatási miniszter.

Sorin Cîmpeanu annak kapcsán beszélt
erről a Digi 24 televízió egyik műsorában,
hogy az Ilfov megyei Afumaţi településen
bejelentették, hogy hétfőtől áttérnek az
online oktatásra, mivel azonban időközben csökkent a fertőzöttségi ráta, a hatóságok utólag felülvizsgálták a döntést, és
közölték, hogy keddtől visszaállhat a jelenléti oktatás.
A tanügyminiszter hangsúlyozta, az oktatási és az egészségügyi miniszter közös
rendeletében világosan leszögezik, hogy
a pénteki fertőzöttségi ráta alapján kell
megszabni a következő héten követendő
tanítási forgatókönyvet. „A péntek pénteket jelent, nem másik napot” – fogalmazott.
A tárcavezető hozzátette, a

Közgészségügyi Igazgatóság (DSP) honlapján közzétett adatok értelmében pénteken összesen 13 – Szatmár, Kolozs,
Szeben, Krassó-Szörény, Neamţ, Arad,
Dolj és Szilágy megyei – településen haladta meg a 6 ezreléket a fertőzöttségi
ráta.
„Csak ezeken a településeken van jogi
alap arra, hogy az iskolák áttérjenek az
online tanrendre, minden más település
esetében a hatóságok elhibázott közbelépéséről van szó, amely az oktatási és az
egészségügyi miniszter által kiadott rendelet megsértésének minősül. Nem lehet
így játszadozni a gyerekekkel” – nyomatékosította.
Cîmpeanu azt mondta, felszólította az
Ilfov megyei tanfelügyelőséget és a többi
illetékes hatóságot, hogy haladéktalanul
orvosolják a helyzetet, ugyanakkor kérte
minden tanfelügyelőtől, hogy „figyelmesen olvassák el” és alkalmazzák a közös
miniszteri rendeletet, mert minden lehetséges helyzetet szabályoz. (Agerpres)
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Kristálytiszta elektronika 2.

Három országot átfogó projekt

Második alkalommal vesz
részt elektronikai témájú sikeres európai uniós projektben a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Elméleti Líceum. A
Kristálytiszta elektronika 2.
című
Erasmus+(2020-1HU01-KA201-078779-001)
projektben két partnere az
ELTE szombathelyi Bolyai
János Gyakorló Általános Iskolája és Gimnáziuma, valamint a szlovákiai Pro Ratio
Alapítvánnyal karöltve működő Madách Imre Gimnázium. A pályázat célja a
koordinátor szerepét betöltő
magyarországi Xtalin Mérnöki
Tervező Kft. munkatársai által
a közoktatás számára kidolgozott elektronikai tananyag
próbája diákok részvételével.

Bodolai Gyöngyi

A három országot átfogó közös
munkával egy nemzetközi szinten is
jól használható innovatív tananyag
és programozás fejlesztése készül
el, amelyet a közoktatásban tanuló,
a felsőoktatásban részt vevő diákoknak és amatőröknek is ajánl a 26
fejezetet kidolgozó 26 mérnök. Az
Innovatív, gyakorlatias elektronikai
és programozási tananyag lépésről
lépésre az egyszerű alapoktól
kezdve a komplexebb szoftveres szabályzásokig és beágyazott operációs rendszerekig elnevezésű
tananyag elméleti részét a kijelölt
középiskolai diákcsoportok elektronikai szakkör keretében tanulmányozzák, majd a tanultakat a
gyakorlatban is kipróbálják a 2.779
eurós támogatásból vásárolt modern
elektronikai műszereken. A cél a hiányosságok feltárása, a javítási javaslatok egyeztetése. Az első két

évben magyar nyelven folyik a képzés, a harmadikban pedig az angol
változattal fognak megismerkedni a
tanulók. A továbbiakban az oktatók
és diákok véleményét figyelembe
véve véglegesítik a tananyagot, ami
elérhetővé válik az unió tanintézményei számára – ismertet meg az
Erasmus+ projekt lényegével
Mátéfi István projektfelelős, a
Bolyai Farkas középiskola igazgatója és dr. Domokos József villamosmérnök, egyetemi docens, a
Sapientia Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának dékánja, aki
a tanév során működő szakkörben a
diákokkal foglalkozott.
A munka a nyári szünidőben is
folytatódott. A balatoni táborozás
során a képzésben részt vevő diákok közösen tanultak, kísérleteztek,
szép időben pedig fürödtek a Balatonban, szórakoztak, túráztak, íjaztak, társas játékokat játszottak,
augusztus 20-án megnézték a tűzijátékot, esténként teleszkóppal a
csillagokat vizsgálták.
A beszámolón jelen lévő Tóbiás
Noémi, természettudomány szakon
tanuló tizedikes diáklány elismeréssel szólt mind a szakkörről, mind
pedig a táborbeli élményekről, továbbá arról, hogy természettudomány szakos diákként hogyan
illeszkedett be a csoportba, hogyan
sikerült legyőznie a kezdeti nehézségeket, és hogyan vált érdekessé a
tevékenység, attól kezdve, amikor a
fejlesztő lapokkal (programozható
elektronikus áramkörökkel) kezdtek
foglalkozni.
– A hetente rendszeresen megszervezett elektronikai szakkör keretében a tananyag fejezeteit
követtük végig, megindítottuk az
áramköröket, és programoztunk a
fejlesztő csomagok és laptopok segítségével, amelyeket minden részt

Fotó: Domokos József

vevő diáknak biztosít a projekt. A
programba az augusztusi egyhetes
elektronikai szaktábor is beletartozott, helyszíne a Balaton partjához
közeli Kőröshegy volt. Kilenc diákkal a szakkört vezető tanárként vettem részt, továbbá egy-egy csoport
Szombathelyről és Szomorjáról érkezett. Délelőttönként három új tananyagrésszel ismerkedtek meg a
diákok, amelyeket a szerzők utólag
fejlesztettek, és ebben hat mérnök
segített a 24 diáknak. Végül egy
projektet, egy nyomtatott áramkörök felhevítésére szolgáló kemence
hőmérsékletének a szabályozását
kellett megvalósítaniuk, amit sikeresen megoldottak. A szakmai program a tanultak véleményezésével

zárul mind a tanárok, mind a diákok
részéről, amit beépítenek a tananyagba. Ez olyan elektronikai ismereteket
oktat,
aminek
elektronikai profilú szakközépiskolákban, illetve egyetemen tovább
tanulva vehetik hasznát a résztvevők, ha informatikai vagy villamosmérnöki pályára készülnek.A
projekt magasabb szintű programozási ismereteket nyújt – számolt be
kísérő tanárként Domokos József.
– A Bolyai középiskolában közel
40 éves hagyománya van az elektronikakörnek, kezdetben az iskola
fizikatanárai tartották, később a Sapientia egyetem is besegített, majd
átvették az oktatást. A köri tevékenység megszervezése mindig
problémát jelent, mert erre az országos kerettantervben nincsenek előírva a szabályok, és minden iskola
próbálja órákon kívül beiktatni.
2017-ben adódott egy olyan lehetőség, ami magasabb szintű elismeréssel járt azáltal, hogy beindítottuk
az első Erasmus projektet 2018–20
között, Elektronikai témájú innovatív tananyagfejlesztés a köznevelés
számára témával. Szereplői a komáromi partner kivételével majdnem ugyanazok voltak, mint a
jelenlegi projektnek. 2020-ban sikeresen lezártuk, a visszajelzések pozitívak voltak mind a diákok, mind
a tanárok részéről – mondja Mátéfi
István.
– Volt, ami nehezebb volt, de
előbb-utóbb meg lehetett érteni.
Nem vettem észre, hogy nagy különbség lenne a különböző országokból érkezett diákok tudása
között. Volt egy kezdő és egy haladó csoport, attól függően, hogy
meddig jutottunk el a tananyagban.
Mi, bolyaisok a haladó csoportban
voltunk. Úgy gondolom, hogy a
részvétel segít a pályaválasztásban

azoknak a társainknak, akik ebben
az irányban készülnek tovább tanulni, én tizedik osztályosként még
nem döntöttem – válaszolja Tóbiás
Noémi, majd elhangzik, hogy a felsőbb osztályosok közül többen is
műszaki pályára készülnek.
– Azért volt hasznos, mert a diákok meggyőződhettek arról, hogy
milyen valós alkalmazások fejlesztésére használható az informatika. A
jövőben következik a tananyag
angol nyelvű változatának kidolgozása, ami a magyar nyelvű mellett
letölthető lesz a cég honlapjáról.
Szándékunk, hogy az idéntől két
csoportot, egy kezdőt és egy haladót indítsunk, abban reménykedve,
hogy az elektronika oktatását sikerül tovább népszerűsíteni.
A Bolyai középiskolában végeztem 1996-ban, és abban az időben
Kolozsváry tanár úr vezetésével
elektronikakör működött. Az egyetemünk villamosmérnöki tanszékén
oktató kollégáim közül bolyais diákként többen is rész vettek az ő
idejükben működő elektronikakör
tevékenységében. Ennek hagyományát szeretnénk folytatni, és ezzel a
magyar nyelvű műszaki oktatást
erősíteni, mert Marosvásárhely
olyan irányban fejlődik, hogy ha
kétszer annyi végzettünk lenne,
mint jelenleg, a műszaki szakmákban akkor is el tudna mindenki helyezkedni – hangsúlyozta dr.
Domokos József, a Sapientia
EMTE Marosvásárhelyi Karának
dékánja.
– Önmagában minden élmény
volt, a tanulás, a gyakorlat, a szórakozás, az egész balatoni tábor egy
nagy élményt jelentett – mondja
Tóbiás Noémi, amikor a legekről
érdeklődöm. Majd elhangzik, hogy
várják a szakköri tevékenység megkezdését.

Évadnyitás és drámanapi ünnepség a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban

színészeinek tolmácsolásában Pozsgai Zsolt
színházi üzenete hangzik el, a színház küldöttsége mellett művelődési intézmények és
egyesületek is részt vesznek az eseményen.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata szintén ezen a dátumon tartja meg 70% RELOADED című,
egész napos, évadnyitó rendezvényét, amelynek programja a következő:
11.00-12.00 óra: sajtótájékoztató a Gemma
kávézóban.
12.00-12.30 óra: Tornázz velünk! – megmozgat a Tompa Miklós Társulat – Színház
A koszorúzáson Keresztes Attila művészeti tér.
12.30-14.30 óra: Katona József: Bánk bán.
igazgató ünnepi köszöntője mellett a társulat

Ez évben is megünnepli a magyar
dráma napját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata.
Ez alkalomból – Madách Imre Az
ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatója évfordulóját
ünnepelvén – a hagyományhoz híven
ünnepi eseményt szerveznek, amelynek keretében szeptember 22-én,
szerdán 19 órától Aranka György emléke előtt tisztelegnek, az író, művelődésszervező
szobrának
megkoszorúzásával.

Beavatószínházi előadás – a színház előcsarnoka.
15.00-16.00 és 16.30-17.30 óra – kulisszajárás a Tompa Miklós Társulat színészeinek
vezetésével. Felnőtteknek, színháztörténettel
ízesítve – a színházépület kulisszái. Jelentkezés szeptember 21-ig: pr.office.nemzetiszinhaz@gmail.com vagy a +0365-806-862-es
telefonszámon hétköznaponként 9.00 és
16.00 óra között.
16.30-18.30 óra: Katona József: Bánk bán.
Beavatószínházi előadás – a színház előcsarnoka.
19.00-19.30 óra: Aranka György szobrának megkoszorúzása – Színház tér.
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20.00-23.00 óra: Színházi kvíz – előcsarnok. Jelentkezés szeptember 21-ig:
pr.office.nemzetiszinhaz@gmail.com vagy
a 0365-806-862-es telefonszámon hétköznaponként 9.00 és 16.00 óra között.
Állandó programok is várják az érdeklődőket:
Infóstand / jegypénztár – 10.00-22.00 óra:
évad- és bérletismertetés, bérletvásárlás, bérletújítás,
találkozás
színészekkel
(szelfizés/autogram) – előcsarnok.
Könyvturi: 10.00-13.00 és 15.00-22.00 óra
– előcsarnok.
Chill Zone: 10.00-22.00 óra – Country
Bread. (Knb.)
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Európai szintre emelkedni

Szerkeszti:KaáliNagyBotond

Gernyeszegen jártunk legutóbb, ahol Kolcsár Gyula újraválasztott
polgármestert
kérdeztük a községben zajló
jelenlegi tevékenységről, tervekről és célokról. A polgármester
elsőként
a
legfontosabb munkálatokról,
az aszfaltozásról, valamint a
víz- és csatornahálózat kialakításának menetéről beszélt.

– Természetesen van folytonosság a mandátumaim között, jelenleg
is nagy jelentőségű munkálatok
folynak a községben, és ezek nagy
része már az azelőtti mandátum idejében kezdődött. Például az országos településfejlesztési program
(PNDL) kettes pályázata, ami az
utcák aszfaltburkolattal való ellátását tartalmazza Gernyeszegen és
Körtvélyfáján. Mindaddig nem tudtuk ezt kivitelezni, ameddig a föld
alatti infrastruktúra nem készült el.
Ez egy 2016–2017-ben nyert pályázat, amit 2017-ben írtunk alá, és
most került kivitelezésre. Tudom,
hogy ez elégedetlenséget keltett az
emberekben, de mi úgy gondoltuk,
hogy jobb megvárni, ameddig a
föld alatt futó csatornázás elkészül,
és nem úgy cselekedni, mint más
falvakban vagy városokban, ahol
először lefektették az aszfaltréteget,
majd utólag összevágták. Ami a
folytonosságot és a logikus gondolkodást illeti, példaként felhozhatom
a PNDL 3. néven futó Anghel Saligny-programot, amelynek az az
egyik feltétele, hogy aszfaltburkolatot csak azok az utak és utcák kapnak, ahol már a föld alatti
infrastruktúra készen van. Ez utóbbi
akkoriban még nem volt kritérium,
de ez a logikus menete a dolgoknak,
a normális út, amelyet követve az
ember nem űz csúfot a közpénzből.
Az aszfaltozási munkálatok már elkezdődtek, körülbelül a felénél tartunk az első réteg leterítésének. Erre
még jön a koptatóréteg. A szélesség
4,5 métertől 6 méterig terjed majd,
utcától függően, de a Gernyeszeget
Erdőcsináddal összekötő községi út
helyenként 6,5 méter szélességű
lesz. Miután elkészültünk, Gernyeszeg és Körtvélyfája összes utcáját
aszfaltréteg borítja majd. A számok
nyelvén körülbelül 4000 lakosról
beszélünk a 6000-nél valamivel alacsonyabb lélekszámú községben,
így nagyjából a lakosság 70 százalékának lesz ivóvíz- és csatornahálózata, valamint aszfaltút a háza
előtt.
A tavasz óta nagyon intenzíven
dolgozunk a gázvezetékek kicserélésén is. A régi, vascsövekből álló
hálózat sok helyen szivárgott, jelen
pillanatban Körtvélyfáján három utcában már három utcában cseréltünk gázvezetéket, Gernyeszegen

Kolcsár Gyula polgármester

pedig két utcában folyik a gázvezetékcsere. Nagyon büszkék vagyunk
arra, hogy uniós pályázatból, másfél
millió eurós befektetésből az őszire,
legkésőbb jövő tavaszra készen lesz
Erdőcsinádon is a víz- és csatornahálózat, jelenleg is dolgoznak rajta,
szerencsénkre komoly cég vállalta
el a munkát. Ugyanebben a csomagban próbáljuk majd megpályázni a marosjárai aszfaltozás
mellett a községhez tartozó többi
falu aszfaltút-hálózatának összekötését.
Ezúton is meg szeretném kérni a
lakosokat, hogy az új aszfaltburkolat csíkozásáig és a sebességkorlátozásokat jelző táblák felszereléséig
is nagyon figyeljenek, legyenek tekintettel a gyerekeinkre, az öregeinkre, és ne használják az utcákat
versenypályának, mert nem azért
dolgoztunk rajta, hogy száguldozzanak, hanem azért, hogy a lakosság komfortszintjét emeljük, és
normális körülmények között közlekedhessünk. Soha nem lehet
tudni, hogy honnan fut ki egy gyerek a labda után, és kész a baj.
Új csatornahálózat a falvakban
A PNDL kettes pályázattal párhuzamosan fut még az egyes is,
amelyet még az első mandátumom
idején nyertünk, és 2012–2013-ban
fogtunk hozzá. Ez esetben kicsit tévesen fogalmazták meg a tenderfüzetet, mivel csak a csatornahálózat
főgerincének lefektetéséről szólt.
Ennek keretében Gernyeszeg és
Körtvélyfája csatornahálózatát öszszekötöttük, és a sáromberki ülepítőhöz kapcsoljuk – Nagyernye
községhez hasonlóan –, és valószínűleg ez év végéig, legkésőbb jövő
év elejéig üzembe helyezzük. Nagyon nagy erőfeszítésünkbe telt
idáig eljutni, mert helyi költségvetésből fedeztük a bekötéseket – belátható időn belül nem volt olyan
pályázat, amelyben ezt megpályázhattuk volna. Ez volt a legrövidebb

Fotó: Kaáli Nagy Botond

út, így a tavaly kétszer százezer
eurót fordítottunk arra, hogy az utcákban, még az aszfaltozás előtt a
bekötéseket megvalósíthassuk. Az
utcákban elkészültek ugyan ezekkel
a munkálatokkal, de a főúton még
nem, ez lesz a következő feladatunk. A PNDL hármas program

életbe ültetéséig még eltelik legalább egy-két év, emiatt úgy gondoljuk, hogy a legrövidebb és
legjárhatóbb út az lesz, hogy megpróbáljuk ezt a helyi költségvetésből finanszírozni. Nyilvánvalóan
ebből nem telik majd rá teljes mértékben, ezért megállapítunk a bekötési munkálatokra egy általános,
tisztességes árat – 800-1000 lejt –,
és azok, akiknek már bekötötték a
csatornahálózatot, ezt befizetik, és
ebből finanszírozzuk majd a főút
melletti házaknak a hálózathoz való
csatolását.

Ami a vízhálózatot illeti, azt az
első mandátumom alatt mi építettük
ki saját költségvetésből, csupán
egypár ház maradt hátra, itt nagyon
sietünk a munkálatokkal, hogy még
az aszfaltozás előtt azt is befejezzük. Jó ütemben haladunk, de nagyon le vagyunk terhelve, az idei
év különösen nehéz volt: az év elején rengeteget esett az eső, gyorsan
nőtt a növényzet, a csatornákat sokszor ki kellett takarítani, négy emberünk csak a zöldövezetekkel
foglalkozik. A Sáromberkéig futó
főcsatorna az út két oldalán helyezkedik el, van benne több átemelő
pumpánk is.
Nagyon várom ugyanakkor, hogy
elinduljon az említett Anghel Saligny-program. A pályázat kormányfinanszírozásból valósul meg,
és a falvaknak a minimális létfeltételekhez való felzárkóztatását célozza: vízhálózat, csatornahálózat
és aszfaltozott utcák. A program segítségével a legeldugottabb helyeken fekvő falvakat és tanyákat is rá
lehet majd kötni a meglévő hálózatokra.
Kultúrotthonok
és orvosi rendelők felújítása
Mindezekkel párhuzamosan fut a
körtvélyfáji és magyarpéterlaki kultúrotthonok felújítása, és a napokban fogunk neki két műfüves pálya
kialakításához Péterlakán és Teleken. Az utóbbiakat Leader-pályázat

szerk.) a hagyományos szilvaízfőző
fesztiválunkat. A tavalyi úgy ahogy,
Covid-formában meglett, így az idén
lett a kilencedik, és jövőre szervezzük majd a tizediket. Remélem,
hogy addigra Marosjárában is elkészül az aszfaltburkolat. Ezt a tervet
még 2016-ban nyújtottuk be, és a
vonal alatt maradtunk az akkori kiírások szerint 0,33 századpont hiánya miatt, valahol a 35. helyen.
Nincs már amire várnunk, és a 20-án
induló Anghel Saligny-programra
ezt is benevezzük, és első helyen leszünk vele, mert a víz- és csatornahálózat készen van Marosjárában.
Vadkárok és árvízvédelmi
munkálatok
A munkálatok esetében elég gördülékenyen mennek a dolgok, gondot
jelentenek a vadkárok, ráadásul haláleset is volt, Marosteleken a medve
megölt egy idős juhászt. Sajnos, ha
nem szabályozzuk az állatok lélekszámát, ez lesz belőle. Azt sem látom
normális megoldásnak, hogy a mezők
minden részét elkerítsük villanypásztorral, és a kormány adjon erre támogatást… Kerítsük be a határt? Én ilyet
életemben nem láttam, pedig nagyon
sokszor jártam és dolgoztam Nyugaton, de egy parcellát sem láttam bekerítve, kivéve az autópályák
mellettieket, azokat is érthető okokból. A lovakat megint a szekér elé kötöttük, és ideje, hogy ismét normális
kerékvágásba kerüljenek a dolgok.

keretében nyertük. A jövő héten
(ezen a héten – a szerk.) kezdünk
hozzá a körtvélyfáji orvosi rendelő
teljes újjáépítéséhez, az épületben a
fogorvosi rendelő is helyet kapott.
A tetőzetet lebontjuk, a falakat
pedig fölemeljük, mert eddig manzárdos tetőtere volt. Ehelyett emeletet alakítunk ki, hogy a szobák
teljes felületét ki lehessen használni. A gernyeszegi orvosi rendelő
felújítását is szeretnénk elkezdeni a
tél előtt – ebben van gyógyszertár,
orvosi és fogorvosi rendelő. Ezek
mind olyan pályázatok, amelyeket
a múlt mandátumban nyertünk, a
legutóbbi választások óta eltelt szűk
egy évben nem is volt semmire kiírás. A gernyeszegi kultúrotthon felújítását már régóta szeretnénk
megvalósítani, de ez esetben műemlék épületről van szó, és emiatt
nagyon sok pénzbe kerül a renoválás, tetőcserére szorulna.
Van kulturális élet a községben,
Körtvélyfáján két tánccsoportunk
működik. A Teleki-kastélyban is
rendszeresen szerveznek kulturális
eseményeket, kiállításokat. Sajnáljuk, hogy az idén elmaradt, illetve
egy napra Marosvásárhelyre költözött az Awake fesztivál, reméljük,
hogy jövőre visszatér a kastélyparkba. Annak is örvendek, hogy a
kastély elé is aszfaltburkolat került.
Az idén mi is újra megszervezzük (a
múlt hét végén került rá sor – a

Elég terjedelmes árvízvédelmi
munkálatokat is végeztük az idén, a
legutóbbi, 2019-es árvízkor nagyon
sokat dolgoztunk, három napig
pumpáltuk a vizet. Erre a kormánytól is kaptunk pénzösszegeket, amelyekből a tavaly és az idén árkokat,
átfolyókat alakítottunk és cseréltünk ki, kibővítettük a lefolyóárkok
mélységét és szélességét, hogy a
megnövekedett vízhozammal is elbírjanak, kibetonoztuk őket, és elvezettük a Marosig. A péterlaki
patak körtvélyfáji részén a Marostól
a hatvanas útig jelenleg is mélyítik
és takarítják, a növényzetet a mederből eltávolítják.
Jó körülmények között tanulnak
a gyerekek
Ami az iskolákat illeti, optimális
körülmények között tanul a községbeli majdnem 700 gyerek: Erdőcsinádon szigeteltünk, Gernyeszegen
rendbe tettük a központi iskolát, a
körtvélyfáji iskola emeleti részének
kialakításához pedig még az idén
nekifogunk – erre is uniós pályázatot nyertünk közel félmillió eurónyi
értékben, és most már a közbeszerzési folyamat végén járunk, így
nincs kizárva, hogy hamarosan nekifogunk a munkálatoknak. Kilencedik osztályig zajlik a községben a
tanítás, de szeretnénk jövőre tíz osztályig taníttatni vagy szakiskolát
nyitni, hogy szakmát adhassunk a
gyerekek kezébe.
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Az első Zichy-nap Vajdaszentiványon

folytatni e kulturális kezdeményezést.
A kora délutáni óráknak volt még
egy érdekes mozzanata. Kálmán Attila történész érdekfeszítő beszélgetést folytatott Bartha Zoltán
tanárral, helytörténésszel, a község
monográfiájának szerzőjével.
A kúria belső környezete kiváló
teret biztosított a Winecooltour cég
által forgalmazott minőségi borok
ismertetőjének is. Kelemen Orsolya
cégképviselő avatta be a borok világába az érdeklődőket.
Közben az Art Equest Egyesület
lovardájánál az érdeklődők megismerkedhettek a lovakkal, és a bátrabbak nyeregbe is ülhettek. Külön
mozzanat volt a református egyházközség Testvériség sportpályáján
megrendezett minifoci-bajnokság
résztvevőinek, nyerteseinek a díjazása, illetve a gulyásfőző verseny
kiértékelése – a zsűri szakértője, elnöke Weinraub Eduard ismert vendéglátós volt. A jelenlevők
meglepetésére a versenyt a kizárólag férfiakból álló önkéntes tűzoltók
csapata nyerte meg, őket követték a
református egyházközség Bethlen
Kata Nőszövetség tagjai, a Maros
Megyei Mozgássérültek Egyesülete
képviselői, és végül a fiatalok
(Young Boys) csapata. Mindannyian
okleveleket kaptak, és az egyház, illetve a szervezők részéről ajándékcsomagokat is.
A Nyárádkarácsony Polgármesteri Hivatalának támogatásával felállított színpadon (a műsorvezető
Elek Ágota a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színihallgatója
volt) Buta Árpád és Trozner Kincső
színvonalas operett-előadással szórakoztatta a közönséget. Majd két
keresztény zenekar is fellépett: a
sárpataki Shalom és a szászrégeni
Sofár, majd délután fergeteges élő
zene mellett a vajdaszentiványi hagyományőrző néptánccsoport és a
Pitypang gyermekcsoport is igazolta azt előadásával, hogy van,
amit őrizni, továbbadni a községben. Záráskánt este a szászrégeni
Dream Flow Együttes és a Selena
Fotók: Both Gyula zenekar szórakoztatta az udvaron –
kezők. Közben négy helybéli csapat kedni mások előtt. A Zichy-kúriá- önkormányzati munkával kapcsola- a néha esősre forduló időjárás elle(a fiatalok, a Maros Megyei Moz- ban megnyitották a marosvásárhelyi tos kérdés is. És többek között arról nére is – kitartó közönséget.
gássérültek Egyesülete, a Bethlen Marx József Fotóklub tagjainak tár- is szó volt, hogy miként lehet majd (erdélyi)
Kata Nőszövetség és az önkéntes
tűzoltók) már a reggeli órákban az
üstök előtt szorgoskodott, hogy elnyerje a gulyásfőző verseny legjobbjának járó díja. Az ünnepélyes
megnyitóra délben került sor. Az udvaron felállított színpadon Boer Vasile polgármester, a szervezők
nevében pedig Dénes Csaba lelkipásztor, Nagy Erika, a Zichy-Horváth Egyesület, Simon Szabolcs, a
For Move, valamint Vajda György,
az Artecotur Egyesület elnökei köszöntötték az egybegyűlteket. Mindannyian Vajdaszentivány épített
örökségének és a hagyományos népi
kultúrájának az előtérbe helyezését,
megőrzésének fontosságát hangsúlyozták. Elmondták, hogy a rendezvény remek lehetőség arra, hogy
ennek érdekében a község önkormányzata, a civil szervezetek, az
egyház és minden érdekelt összefogjon, hiszen akárcsak a vajdaszentiványi néptánc, nemcsak határainkon belül, hanem azon túl is
igen híres, és van, amivel büszkél-

Hagyományteremtő szándékkal kezdeményezték

Az idén először – hagyományteremtő szándékkal – a Zichykúriában kastélynapot tartottak. A rendezvényen alkalmat teremtettek arra, hogy a
visszaszolgáltatott és bérbe
adott – korábban kultúrotthonként használt – felújított
épületet meglátogassák a
helybéliek, ugyanakkor a gazdag programkínálattal igyekeztek minden ízlésnek és
elvárásnak megfelelni.

A programot az épületet bérlő
Ana Resort Kft. tulajdonosa, Szentgyörgyi Anna kezdeményezte, bevonva több helybéli civil szervezetet
is, mint pl. a néptáncoktatással és
gyerekprogramok szervezésével
foglalkozó For Move Egyesületet, a
vajdaszentiványi hagyományokat
ápoló Zichy-Horváth Egyesületet, a
helybéli református egyházat, a
lovas kultúrát népszerűsítő Art
Equest Egyesületet és a marosvásárhelyi Artecotur Egyesületet.
Egy olyan turisztikai programcsomagot dolgoznak ki, amely egybefogja majd a Felső-Maros menti
kastélyokat (marosszentgyörgyi
Máriaffy-kastély, sáromberki Teleki-kastély,
vajdaszentiványi
Zichy-kúria, gernyeszegi Telekikastély és marosvécsi Kemény-kastély). Ennek a programnak a
kiegészítőjeként kezdeményezték az
udvarház napját, amely lehetőséget
teremthet arra, hogy az épületet látogathatóvá tegyék egy közösségi
rendezvényen is.
A program ünnepi istentisztelettel
kezdődött a vajdaszentiványi református műemlék templomban, ahol
Dénes Csaba helybéli lelkipásztor
hirdette az igét, majd ezt követően
Henn János, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának színművésze Székely
János költő műveiből adott elő válogatást (művészeti munkatárs: Gáspárik Attila). A kúria udvarán a For
Move Egyesület népi gyerekjátékokkal várta az érdeklődőket.
Annak ellenére, hogy gazdag és érdekes foglalkozásokat készítettek
elő a fiataloknak, nem voltak jelent-
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latát. A kiállított fényképanyag két
hónappal korábban a vajdaszentiványi fotótáborban készült. A munkákat röviden Both Gyula, a klub
elnöke méltatta, majd a tárlatmegnyitó után a jelenlevők megtekintették Katyi Antal, a Pentaton stúdió
filmesének a községről készült népszerűsítő kisfilmjét az alkotó jelenlétében.
Ezután egy izgalmas kerekasztalbeszélgetésre került sor, amelyen
többek között részt vett a község
polgármestere, a református lelkész,
a helybéli civil szervezetek képviselői, más érdeklődők. Meghívottként
jelen volt Kolcsár Gyula, Gernyeszeg polgármestere, a Felső-Maros
mente kistérségi társulás (LEADER-csoport) elnöke, és eljött Kovács Mihály Levente, a Maros
Megyei Tanács alelnöke is. A beszélgetés témája a község jövője
volt. A résztvevők arra kerestek választ, hogy milyen konkrét elképzelésekkel
lehet
összefogva
fellendíteni a község gazdasági-kulturális életét, kihez lehet fordulni
anyagi, erkölcsi és más jellegű segítségért. És tisztázódott néhány, az

8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT ______________________________________________ 2021. szeptember 21., kedd

Döntetlenek csillagjegye alatt

Bálint Zsombor

A döntetlenek csillagjegyébe lépett a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a labdarúgó 1. ligában.
A háromszéki együttes zsinórban a negyedik
mérkőzésén ikszelt, egyébként pedig ötödször
tett így a kilenc forduló során. A legutóbbi – craiovai – egáltól eltérően most Leo Grozavu csapata volt a jobb, a kezdeményezőbb, de
helyzeteit nem tudta gólra váltani. Az is igaz,
hogy távolról sem volt annyi lehetősége, mint a
Mioveni ellen (vereség), a Farul ellen (vereség),
az FC Argeș ellen (vereség), vagy a Botosán
ellen (döntetlen). Eközben az UTA takarékosan,
a kapuját ádázan védelmezően játszott, és közel
állt ahhoz egy adott pillanatban, hogy a győzelmet is megszerezze.
Csak az első 15-20 percben volt kiegyensúlyozottabb a meccs, ezt követően a Sepsi OSK uralta
a középpályát. Az UTA meg sem próbálta ezt
megakadályozni, inkább a kapu felé tartó utak lezárása mellett döntött. Néhány ellentámadással
próbálkozott, ám igazi veszélybe csak egyszer
sodorta Niczuly kapuját.

A 8. percben Eder éles szögből próbálta meglepni a rövid saroknál Iacobot, a 11-ben Luckassen keresztlövése nem okozott gondot az aradi
kapusnak. Az első félidő legjobb lehetősége a 24.
percben maradt ki, amikor Golofca tört be tizenhatos baloldalán, Iacob azonban jól zárta a szöget. A túloldalon 26. percben Horát Ispas
blokkolta a tizenegyes pont környékén.
A második félidőben Baravykas lövése kevéssel zuhogott el Niczuly kapujának felső sarka
mellett, majd az 59. percben Bojić üresen kapta
a tizenegyes pontnál, azonban kapásból rosszul
célozta meg a labdát. A 70. percben a keresztléc
is Iacob segítségére sietett Bărbub fejesénél, majd
ugyanő és Luckassen közös erővel sem tudta valahogy begyötörni a kapuba a gólvonaltól két
méterre zajló közelharcban a labdát. A 78. percben Isac hagyta ki Arad részéről a három pont
megszerzésének lehetőségét, öt méterre becsúszva a kapu mellé küldte a labdát.
A döntetlen következtében kilenc forduló után
csak 8 pontja van a Sepsi OSK-nak, és nagyon
mélyen van a rangsorban az előző idényben megalapozott elvárásokhoz képest. Hétfőn, a medgyesi kiszálláson derül majd ki:
képes lesz-e az OSK kikecmeregni
ebből a véget nem érőnek tűnő hullámvölgyből?

Jegyzőkönyv

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

A bajnokság állása

1. CFR 1907
2. Botosán
3. Rapid 1923
4. UTA
5. Farul
6. FCSB
7. Voluntari
8. FC Argeş
9. CSU Craiova
10. Târgovişte
11. Mioveni
12. Sepsi OSK
13. Univ. 1948 Craiova
14. Medgyes
15. Dinamo 1948
16. Clinceni
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Labdarúgó 1. liga, 9. forduló:
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
Aradi UTA 0-0
Sepsiszentgyörgy, városi stadion.
Vezette: Sebastian Colbescu
(Craiova) – Marius Badea (Rm.Vâlcea), Vlad Bârleanu (Bukarest). Tartalék: Viorel Flueran
(Craiova). Ellenőr: Marian Salomir (Kolozsvár).
Sárga lap: Luckassen (57.), illetve Vorobjovas (26.), Isac (45.),
Batha (61.).
Sepsi OSK: Niczuly – Aganović,
Ňinaj, Mitrea, Ispas, Eder, Fofana (46. Dimitrov), Askovszki
(46. Bărbub), Luckassen (86.
Tincu), Bojić (78. Csuncsukov),
Golofca (71. Ștefănescu).
UTA: Iacob – Vukčević, Erico,
Benga, Baravykas, Batha (86.
Međimorec), Vorobjovas (62.
Passaglia), Ubbink, Isac, Roger
(72. Antal), Hora (86. Dangubić).

Eredményjelző

1. liga, 9. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Aradi UTA
0-0, Bukaresti Dinamo 1948 –
Botosáni FC 1-2.

Váratlanul könnyen nyert a Ladies Galacon

Váratlanul nagy arányú győzelmet ara- Szidónia (47.) kezdte a gólgyártást, őt
tott idegenben a Marosvásárhelyi Ladies Dávid Márta (60.) követte, majd ismét
női labdarúgócsapata egy kiesési rangadó- Bíró Anna (63.), aztán Székely Kincső
nak titulált mérkőzésen, a Galaci Univer- (67.), hogy Barabási Kinga (74.) második
gólja zárja le a sort.
sitatea otthonában.
A női labdarúgó 1. liga a válogatottak
Noha még az elején van a pontvadászat,
két olyan együttes találkozott, amelyek- mérkőzései miatt elrendelt szünet után
nek a bennmaradás a célkitűzésük. A ga- szeptember 26-án folytatódik a 4. forduló
laciaknál játszik az a Lucia Meleacă, aki mérkőzéseivel: a Ladies egy másik ellentizenegynéhány évig a marosvásárhelyi lábast, a szintén újonc CSS Târgoviște
csapatnál szerepelt, néhány éve pedig if- csapatát fogadja.
júsági csapatok edzésével foglalkozott az
Eredményjelző
ASA-nál, majd a Női labdarúgó 1. liga, 3. forduló: Temesvári Politehnica –
CSM-nél, és a CSM Kolozsvári Universitatea Olimpia 1-4, Aradi Piros Security
szétesése után volt Protect – Nagybányai Fotbal Feminin 4-0, CSM Alexandria
kénytelen új klub után – Borgóprundi Heniu 0-4, Resicabányai Banat Girls – Bunézni.
karesti Fair Play 0-3, CSS Târgoviște – Székelyudvarhelyi
A találkozón a La- Vasas Femina 0-3, Galaci Universitatea – Marosvásárhelyi
dies kezelte jobban a Ladies 2-8.
lélektani terhet, a galaciak pedig összeA bajnokság állása
roppantak a nyomás
alatt.
1. Fair Play
3
3
0
0
14-1
9
A házigazdák két 2. Borgóprund
3
3
0
0
13-0
9
3
0
0
12-0
9
góljára Anca Nina 3. Székelyudvarhely 3
2
2
0
0
13-1
6
révén így a Ladies 4. Kolozsvár
3
2
0
1
9-5
6
nem kevesebb mint 5. Alexandria
2
1
0
1
5-4
1
nyolccal válaszolt. Az 6. Arad
3
1
0
2
6-8
3
első félidőben Krall 7. Temesvár
3
1
0
2
8-18
3
Tímea (7.), Bíró Anna 8. Ladies
9.
Resicabánya
3
0
1
2
3-12
1
(30.) és Barabási
3
0
1
2
3-13
1
Kinga (35.) találtak 10. Nagybánya
11. Galac
3
0
0
3
3-12
0
be, aztán a második já- 12. Târgovişte
3
0
0
3
0-15
0
tékrészben Adorján

„Micsoda komédia!”: a Kolozsvári
CFR elleni büntetőről írt a Marca

Nagyon szórakoztatónak nevezte a
madridi Marca című
lap azt a helyzetet,
amely a Jablonec –
Kolozsvári CFR 1907
mérkőzésen a találkozót eldöntő találatot
megelőzte.
Mint ismert, a cseh
1-0-ra
házigazdák
nyertek, miután Mario
Camora kezezéséért
büntetőt ítélt a játékvezető, és a 11-est a
vendéglátók belőtték.
A CFR román válogatott hátvédje és csapatkapitánya ugyanakkor piros lapot ka- Mario Camora (b) emlékezetes módon próbálta megakadályozni, hogy a
Fotó: a Kolozsvári CFR 1907 közösségi oldala
pott az elkeseredett labda a kapujukba jusson
mentési kísérletért, amelyet csapattársa, amikor úgy döntött, hogy mégis inkább
Cristian Bălgrădean hibája előzött meg kézzel kiüti a hálóba tartó labdát“ –
– a kapus aláfutott a bal oldalról beívelt kommentálták a történteket a Marcában.
A nem várt vereség következtében a
labdának, ezzel meglepte védőjét, aki
nem számított arra, hogy a labda hozzá Kolozsvári CFR 1907 csoportja utolsó
helyén áll, mivel a kvartett másik öszkerül.
„Micsoda komédia! A legőrültebb szecsapásán a Randers 2-2-es döntetbüntető, amelyet valaha láttunk! Vicces lenre játszott az Alkmaarral. A 2.
helyzet előzte meg a tizenegyest, amely- fordulóban (szeptember 30., 19.45 óra)
lyel a Jablonec megnyerte a meccset. a román bajnok a Randers csapatát látja
Mario Camora gólt is szerezhetett volna, vendégül.

Eredményjelző

Labdarúgó-Európa-liga, 1. forduló:
* A csoport: Glasgow Rangers –
Olympique Lyon 0-2, Bröndby –
Sparta Prága 0-0;
* B csoport: PSV Eindhoven – Real
Sociedad 2-2, AS Monaco – Sturm
Graz 1-0;
* C csoport: Szpartak Moszkva –
Legia Varsó 0-1, Leicester City – Napoli 2-2;
* D csoport: Olimpiakosz – Antwerp
2-1, Eintracht Frankfurt – Fenerbahce
1-1;
* E csoport: Galatasaray – Lazio
1-0, Lokomotiv Moszkva – Olympique Marseille 1-1;
* F csoport: Midtjylland – Ludogorec
1-1, Crvena zvezda – Braga 2-1;
* G csoport: Bayer Leverkusen – FERENCVÁROS 2-1, Real Betis – Celtic 4-3;
* H csoport: Dinamo Zágráb – West
Ham United 0-2, Rapid Bécs – Genk
0-1.

Eredményjelző

Labdarúgó-Európa-konferencialiga,
1. forduló:
* A csoport: Maccabi Tel-Aviv –
Alashkert 4-1, HJK Helsinki – LASK
Linz 0-2;
* B csoport: Flora Tallinn – Gent
0-1, Anorthoszisz Famaguszta – Partizan Belgrád 0-2;
* C csoport: AS Roma – CSZKA
Szófia 5-1, Bödö/Glimt – Zorja Luhanszk 3-1;
* D csoport: Jablonec – KOLOZSVÁRI CFR 1907 1-0, Randers – AZ
Alkmaar 2-2;
* E csoport: Maccabi Haifa – Feyenoord 0-0, Slavia Prága – Union Berlin 3-1;
* F csoport: Pozsonyi Slovan – FC
Koppenhága 1-3, Lincoln – PAOK
Szaloniki 0-2;
* G csoport: Rennes – Tottenham
2-2, NŠ Mura – Vitesse Arnhem 0-2;
* H csoport: Kajrat Almati – Omonia
Nicosia 0-0, Qarabag – Basel 0-0.

Verstappen kontra Hamilton:
„a nagy versenyzői egók küzdelme”

Elbeszélget az idén már másodszor ütköző nem tartja olyan elmérgesedettnek, mint amiLewis Hamiltonnal és Max Verstappennel a lyennek a balesetek mutatják.
versenyzők érdekvédelmi szövetségének
„Rendszeresen beszélgetek mindkettejükkel,
(GPDA) vezetője. Alexander Wurz szerint és tudom, hogy egymással is szóba állnak, és
a „nagy versenyzői egójuk” miatt balesetez- nagyon tisztelik egymást, amit jó látni. Viszont
tek.
a pályán úgy vannak vele, hogy harcolni jöttek,
Mint ismert, a Forma–1-es Olasz Nagydíjon mert Forma–1-es világbajnokok akarnak lenni.
másodszor ütközött idén Max Verstappen és Remélhetőleg tisztelik annyira a csapatukat,
Lewis Hamilton. A baleset következtében – hogy nem feledik el: szükség van eredméamelyért Verstappen 3 rajthelyes büntetést ka- nyekre, hiszen ahhoz, hogy elsők legyenek,
pott a Szocsiban rendezendő Orosz Nagydíjra előbb célba kell érniük, így nem engedhetnek
– mindkét versenyző kénytelen volt feladni a meg maguknak túl sok ütközést” – idézte az
futamot.
M4 Sport Alexander Wurz nyilatkozatát.
„Őszintén szólva
nagyon valószínűnek
tartom, hogy ez a jövőben újra megtörténik. Legyen szó
ökölvívásról, futballról,
kézilabdáról
vagy bármilyen más
sportágról, amikor
két nagyság csap
össze, az ilyesmi
megesik” – véleményezte a helyzetet a
Sky Sportsnak Alexander Wurz.
A korábbi F1-es
versenyző a monzai
ütközést inkább versenybalesetnek látta,
Fotó: a Forma–1 közösségi oldala
a viszonyukat pedig Monzában idén másodszor ütközött össze a két rivális
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Százéves a szervezet

IKE-találkozó Nyárádszentlászlón

Tizenkilenc gyülekezetből mintegy száz fiatal érkezett

Szeptember 11-én délután a
nyárádszentlászlói református templomban találkoztak a
küküllői egyházmegye fiataljai. Fontos témák voltak napirenden, például a vezetők
megválasztása.

Gligor Róbert László

Nagy Norbert Levente bedeiszentháromsági református lelkész
házigazdaként üdvözölte az egyházmegye gyülekezeteiből érkezetteket,
majd áhítatában Dániel könyve alapján arra kereste a választ, hogy mit
jelent egy közösség tagjának lenni.
Minden közösségnek vannak szabályai, de Isten nem szabja meg, hogy
kik tartozhatnak hozzá, ám szabályai
megvédenek attól, hogy letérjünk a
helyes útról – hívta fel az ifjak figyelmét a fiatal lelkész. Gondolatmenete felvezetése volt Enyedi

Csaba Márton kebelei-kebeleszentiványi lelkész, tanár előadásának;
arról értekezett, hogy életünkben milyen többletet kaptunk a családtól,
gyülekezettől, Istentől, a közösségektől, a Bibliától, és mi az, ami formál minket. „Legyetek részei annak
a közösségnek, amelyhez tartoztok”
– biztatta a fiatalokat, de intette is
őket: nemcsak földi családunk van,
hanem egy lelki családhoz is tartoznunk kell, amit Krisztus irányít. Nem
a vallás üdvözíti az embert, de azért
jó dolog egy élő közösséghez tartozni – hangsúlyozta.
Az alkalmon a kibédi ifjúsági zenekar szolgált.
Az ifjak választják
Az IKE-találkozók második
része általában kevésbé kötött, játékos-zenés program, ám ezúttal komolyabb teendők vártak a
fiatalokra: az elnökség megválasz-

tása a következő három évre az egyházmegyei ifjúsági szervezet élére,
miután mandátuma lejártával az eddigi elnökség nem kívánt új megbízást vállalni. Varga Anna eddigi
elnök beszámolt a 2018–2021-es időszak munkájáról: havonta szerveztek
ifjúsági találkozókat (amíg a járvány
meg nem jelent), továbbá táborokat,
imaéjjeleket, keresztyén zenefesztivált, bográcsozást, ökéntesgálát,
IKE-fesztivált. A félreálló vezetőség
azzal a reménnyel adta át a teret,
hogy a következő elnökség további
programok szervezését vállalja.
Az Ifjúsági Keresztyén Egyesület
(IKE) országos szervezete azt javasolta, hogy olyan fiatalokat válaszszanak az elnökségbe, akik
örömmel szolgálnak, egymásnak és
Istennek tetsző munkát végeznek.
Így az ifjúsági vezetőképzőkön és
egyéb rendezvényeken aktívan részt
vevő fiatalokat kérdezték meg elő-

3T – Társadalomkutató vetélkedőpályázati felhívás

Társadalomkutató versenyt hirdet a Bolyai Farkas Elméleti Líceum Bolyai János egyik kézirattöredékének gondolatára hivatkozva. Bolyai
János egyik kéziratában az okos közösségek
fontosságáról, különféle szakértői csoportok
együttműködéséről beszél, és feltételként a
közüdv elsődlegességére fekteti a hangsúlyt a
gondolkodásban. Ez jelenti a munka tiszteletét,
a másik ember iránti felelősségvállalást és megbecsülést, a hagyományápolásban a hithez való
viszonyulást.

A pályázatban többek között arra keresnek választ a benevezőktől, hogy napjainkban hogyan valósítható meg a
tudásalapú okos közösség fogalma, miként lehet erősíteni
a munka tiszteletét, a másik ember iránti felelősségvállalást lakóhelyünkön, milyen a viszonyunk a vallással, mit
jelent a 3T egysége, ami a társadalmi tudás technológiáját
jelenti?
A vetélkedőre négytagú csapatokban középiskolás diákok nevezhetnek be, szakértői stábként együttműködve.
Feladatuk, az adott település adottságait figyelembe véve,
kidolgozni a saját alkalmazott „üdvtanukat”, figyelembe

zetesen, és volt is hat jelentkező az
elnökség négy tisztségére. A leköszönő elnökség a havadtői Koncz
Violát elnöki, a vámosgálfalvi Keszeg Józsefet alelnöki, a gyulakutai
Marton Tamást titkári, a sövényfalvi Szakács Andreát pénztárosi
tisztségre javasolta, és egy médiareferensi tisztséget is létrehozott,
amelyre a magyarkirályfalvi Kun
Elődöt jelölte. A gyülekezetek ifjainak képviselői összesen 34 szavazólapot kaptak; mindenik jelölt
megszerezte az összes szavazó támogatását, így felállhat az új elnökség, amely kiegészül a hat évre
választott ifjúsági előadóval.
A tisztújító gyűlés után az új elnök
lapunknak elmondta: szeretett volna
az IKE-elnökség tagja lenni, ezért
szívesen jelentkezett, szeretné összekovácsolni a fiatalokat. Vannak települések, ahol nincs ilyen szervezet,
azokon a helyeken is létrehoznák.
Száz fiatal volt jelen a találkozón.
Áldásos munka
A Maros megyei reformátusok
területileg négy egyházmegyébe
tartoznak, ezek közül a legnagyobb
a küküllői, amely Szovátától Magyarkirályfalváig és Segesvárig magába foglalja a Nyárádmente egy
részét és a Kis-Küküllő alsó és felső
szakaszát. Az egyházmegye 59 gyülekezetéből 30 rendelkezik ifjúsági
csoporttal, ebből 19 volt jelen a
szombati eseményen – mondta el a
Népújságnak Szabó István János
vámosgálfalvi lelkész, az egyházmegye ifjúsági előadója. A reformá-

Felállt az új elnökség

véve a Bolyai János gondolatvilágából származó észrevételeket. A szakértők között legyen matematikus és/vagy
informatikus, társadalomföldrajzzal foglalkozó, biológus,
szociológus vagy pszichológus, keresztény hittanban,
lelki dolgokban járatos diák. A diákokkal való foglalkozás
pedagógiai feladat, amit irányító tanár végezhet kellő
rendszerességgel, ő kell kiválassza saját négyfős csoportját, természetesen fordított helyzet is előállhat, amikor a
diákok kérik fel tanárukat csoportjuk irányítására.
A közös munka eredményét saját fejlesztésű honlapon
kell bemutatni legtöbb 5 perces kisfilmben, és ki kell dolgozni egy olyan applikációt, ami valós lehetőség a segítségnyújtásban azok számára, akiknek szükségük van rá.
A munkának tükröznie kell azt a sajátos tudást, ami az
adott régióra, településre jellemző! A segédeszközök letölthetőek a www.sicordia.com honlapról. A legértékesebb munkákat egy fórumon mutathatják majd be a
benevezők, a legjobbakat díjazzák. Jelentkezési határidő:
2021. október 15-e. A projekteket 2022 húsvétja után mutatják be. Jelentkezni a kezdeményező dr. Borsos Szabolcs
PhD-nál lehet a borsos12@gmail.com e-mail-címen.
(v.gy.)
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tus egyházban 1921-ben hozták
létre a fiatalok, fiatal teológusok, az
Ifjúsági Keresztyén Egyesületet,
ennek idén a százéves fennállását
ünnepelte az egyház. Az IKE célja
az ifjak hitbeli útbaigazítása, keresztyénné nevelése, az egymásnak
való segítségnyújtás, de a sport is
jelentős szerepet kap.
Az erdélyi egyházkerületben
IKE-tagnak számít minden konfirmált fiatal a 35. éve betöltéséig, függetlenül attól, hogy aktívan jár-e
rendezvényekre, templomba. A küküllői egyházmegye mintegy 200
aktív taggal számol. Az IKE-elnökségbe a tagokat az ifjak választják,
ez kiegészül a lelkészek, gondnokok
által választott ifjúsági előadó lelkésszel. Az elnökség feladata a különböző tevékenységek kidolgozása,
programok szervezése az ifjak számára. A már hatodik éve ifjúsági előadói tisztséget betöltő Szabó István
János elmondta: eddig csak az áldásait látta az IKE-elnökség tevékenységének, nagyon jó ötleteik vannak,
jó szervezők, minden rendezvényen
ott vannak, tudnak a fiatalok nyelvén
beszélni. Ezért örömmel és reménynyel kezdi az új elnökség a munkát,
amelyre a lelkész kér áldást, ugyanakkor azokra is, akikért és akikkel az
elnökség dolgozik. Számos csatornán (többek között a Facebook-csoportokban is) el tudják juttatni a
híreket a fiatalokhoz, akiket arra
buzdít, hogy keressék az ificsoportokat, jelentkezzenek a rendezvényekre, ismerkedjenek egymással.

Fotó: Gligor Róbert László
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Sokan tekertek egy jó célért

Újra felvonult a biciklisek tömege

Két év kihagyás után ismét
több száz kerékpáros vette
birtokba vasárnap délután
Marosvásárhely főterét.

Nagy Székely Ildikó

2019 őszén az akkori városvezetés tiltotta ki a központból a
Critical Mass, azaz Kritikus
tömeg nevű, biciklizést népszerűsítő, a bicikliutak fontosságát
hirdető rendezvényt, a soron következő áprilisi és szeptemberi
tömegakcióknak pedig a világjárvány állta útját. A Tekerj egy
jó célért! jótékonysági kezdeményezést ettől függetlenül akkor
is megszervezte a Marosszéki
Közösségi Alapítvány, most

azonban a látványos felvonulásra, azt megelőzően pedig a
biztonságos közlekedésre nevelő
gyermekprogramokra is sor kerülhetett.
Mint arról többször is hírt adtunk, az európai mobilitási hét alkalmából szervezett kétnapos,
szombaton és vasárnap zajló akcióba bekapcsolódók 16 projektet
támogathattak az egészségügy, oktatás és kultúra terén. A városi
pontgyűjtő játék résztvevői mellett
a szervezők ez alkalommal egy új
célcsoportra, az erdei utakon tekerő, profibb bringázókra is gondoltak, nekik szólt a Tekerj Wild
játék, azaz a somostetői pontvadászat.

Emellett vasárnap délelőtt a legkisebb kerékpározókat várták a főtérre, ahol a Creactivity Egyesület
a szokásos többállomásos pontgyűjtő játékkal készült. Egyebek
mellett a bicikli alkatrészeit és a
rendőri kézjeleket kellett felismerni a gyermekeknek az egész
városközpontra kiterjesztett pontgyűjtés során.
Gál Sándort, a Marosszéki Közösségi Alapítvány igazgatóját a
rendezvény utáni délelőttön a
résztvevők számáról és a begyűlt
adományokról kérdeztük. A városi pontgyűjtő játékra mintegy
400-an neveztek be, az erdei tekerésen 70–80 biciklis vett részt,
a gyermekprogramokon pedig
több mint 150 kis bringás gyűjtötte a pecséteket. Mivel egy órával a felvonulás előtt eleredt az
eső, a „kritikus tömeg” mintegy
250 fős volt. Ők a megszokottnál
egy rövidebb távot tettek meg
együtt a főtértől a Tudor negyeden át vissza a városközpontig.
Az adományok összeszámolása
még több napig eltart, de az már
biztos, hogy az összeg meghaladja az 50.000 lejt. A pedaleaza.org honlapon megtekinthető
projektekre ezen a héten még felajánlhatnak pénzösszegeket a segíteni kívánók az említett
honlapon.

Forrás: facebook.com/FundatiaComunitaraMures

A BBTE leszögezte, hogyan szervezi meg a 2021–2022-es egyetemi tanévet

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem igazgatótanácsa és szenátusa
elhatározta,
hogy
a
2021–2022-es egyetemi tanév megszervezésének módját az egyes karok
határozzák meg maguknak, szem
előtt tartva az oktatás sajátosságait,
az új országos szintű szabályozásokat
és a járványügyi körülményeket, az
egyetemi autonómia jegyében (HCA
privind începerea anului universitar
2021-2022).

„Legszívesebben jelenléti (klasszikus) oktatási formában kezdtük volna a tanévet mindenkivel, azonban szem előtt kell tartanunk
azokat a jogi rendelkezéseket, valamint az
összes fennálló körülményt, amelyeket tudományos infrastruktúraként kínálhatunk a világjárvány elleni védekezés érdekében. Bár

bátorítjuk a klasszikus forgatókönyvet, minden kar kiválasztja a saját képzéseire alkalmazandó forgatókönyvet, a profiltól és az
erőforrásoktól függően, a szakminisztérium
által javasolt háromból (klasszikus – hibrid –
online), amelyben biztosítani tudja az oktatási folyamat emelt színvonalát, valamint a
BBTE közössége és a város egészségének védelmét. Egy világjárvány idején nem lehetséges bármi áron a klasszikus oktatási formát
követni! A klasszikus formájú hozzáférés az
oktatáshoz csakis az egészség és az élet feltétlen védelme jegyében elfogadható” – nyilatkozta dr. Daniel David egyetemi tanár, a
BBTE rektora, majd hozzáfűzte: 2021. szeptember 15–17. között minden kar részletesen
ismerteti honlapján a kiválasztott forgatókönyvet, a BBTE vezetőségének jóváhagyását követően.

A hallgatói képviselők javaslatára a bentlakásokban szállást – hogy ahol csak lehetséges, a lehető legtöbb diákot lehessen
elszállásolni – csakis a beoltott diákok
és/vagy azok kaphatnak, akik védettek a
betegségen való átesés következtében. A
diákok nyári elszállásolásának tapasztalatai
azt mutatták, hogy az időszakos tesztelés
nem eredményes, és a diákok nem éltek
vele, mivel irreális és bürokratikus. Azokat
a hallgatókat, akik jogosultak az elszállásolásra, de egészségi okokból nem kaphatnak oltást, különleges körülmények között
lehet elhelyezni. Emellett a nem uniós országokból érkező nemzetközi diákok, akik
nem férnek hozzá az oltáshoz, és akik csak
a romániai lakhely megszerzése után kaphatnak oltást, kérésre, a rendelkezésre álló
helyek függvényében, speciális rendszer-

ben szállásolhatók el, és a lakhely megszerzését követően azonnal megkapják az oltást.
A BBTE a tudomány és a kultúra reprezentatív fórumaként (a saját orvosi rendelőin keresztül) ülteti gyakorlatba és támogatja (belső
mechanizmusok és állami pozíciók révén) az
oltási folyamatot, komolyan figyelembe véve
a BBTE által Kolozsváron, 2021. június 25–
27. között megszervezett Rektorok Nemzeti
Tanácsának (CNR) ajánlásait, azaz: „A
»helyszíni« tanévkezdésről szóló határozat
keretében a CNR azt javasolja, hogy a tudományos közösség minden tagja oltassa be
magát, hogy csökkenjen a betegség és súlyos
formája kialakulásának kockázata. Így megteremtődnek a feltételek az egyetemi campusok újranyitásához és a szabad mozgás
megkönnyítéséhez.”
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

„Csillagok közt élsz már,
Angyalok közt jársz
Ott, hol csendből épül a vár,
S igaz lelkedre Isten vigyáz.
Uram! Adj neki csendes nyugodalmat,
Fogadd be őt mindenkoron,
S vigyázd örök álmát.”
Megrendült szívünk nagy fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető, önfeláldozó édesanya, drága nagymama, anyós, testvér,
rokon, barát és ismerős, az udvarfalvi
BARTHA ERZSÉBET
szül. Domahidi
nyugalmazott tanítónő 85 éves korában türelemmel viselt
szenvedés után szeptember 19-én csendesen megpihent.
Drága szerettünket szeptember 22-én, szerdán 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a biztos feltámadás reményében az
udvarfalvi református temetőbe.
Drága emlékét egy életen át szívében őrzi két bánatos lánya,
vejei és négy, őt nagyon szerető unokája.
Nyugodjon békében! (13200-I)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 6800 m2 beépíthető terület a

Shopping City mögött. Tel. 0747-459687. (13193-I)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a

Szabadság utcában. Tel. 0746-747089. (sz.-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is, valamint tör-

melékszállítást. Tel. 0749-543-104.

(12995-I)

VÁLLALUNK:

tetőszerkezet

elké-

szítését, tetőjavítást, tetőfödém lecse-

rélését, ácsmunkát, falazást, vakolást,

szigetelést, anyagok beszerzését, belső

munkálatokat: glettolást, festést, parketta

lerakását. Amit kínálunk: kedvezményes

árak;

többéves

szakmai

tapasztalat;

VÁLLALUNK

tetőmunkát,

nák,

kerítések

lemez-

munkát, ácsmunkát, szigetelést, csator-

„Ezen a napon minden más,

festést. Tel. 0759-467-356. (13124)

Nincsenek már velünk együtt,

teraszok,

készítését,

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-

szítést, garázsfelújítást, külső-belső

szigetelést, bármilyen kisebb javítást
és mindenféle más munkát. Tel.

minőség/megbízhatóság; gyors, precíz

0747-508-707, Misi. (13012-I)

(13081)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen

munkavégzés.

Tel.

0751-987-159.

VÁLLALUNK szigetelést (polisztirén,

vatta),

védőtető-,

cserép-

és

lemeztetőfestést, beltéri, kültéri festést,
padló- és falicsempe-lerakást, glettolást,

tetőkészítést cserépből és lemezből,
bármilyen

szemét

MEGEMLÉKEZÉS

fanyesést, kertgondozást. Tel. 0757-477EGYESÜLETEK, egyéni vállalkozá-

sok alapítása, ügyintézése. Tel.

0729-567-876. (13050-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-

szítést, garázsfelújítást, csatorna-

javítást, bármilyen kisebb javítást és

mindenféle más munkát, kerítéskészí-

tést is. Tel. 0721-443-518. (13013-I)

NÉMET NYELVET tanítok. Tel. 0754289-758. (13133-I)

redőnyöket,

szalagfüggönyöket,
Tel.

har-

0744-121-714,

0265/218-321, 0766-214-586. (12852)

TAPASZTALT TAKARÍTÓNŐ állást

keres nyolcórás munkaprogrammal,

munkakönyvvel. Tel. 0726-371-662.
(13179-I)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,

és SZŐCS ANNÁRA szül. Szántó
halálának

Szerettei. (-)

6.

évfordulóján.

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

2021. szeptember 19-én a szere-

tett férj, édesapa, testvér, nagyPÁL KÁROLY

szerető szíve életének 81. évé-

„Az idő múlik, feledni nem lehet,

csúztató a felső kápolnánál. Nyu-

évfordulóján.

szívünk szomorúan őrzi emlékedet.”

Temetése 2021. szeptember 22római katolikus temetőben, a bú-

galma legyen csendes!

A gyászoló család. (13201-I)

Felesége, Margit, fia, László, lá-

nyai: Leila, Laura, valamint hat

unokája
(13184)

családjukkal

együtt.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

drága, szeretett Édesanyám, az

ismert aranyhangú marosvásárhelyi nótaénekesnő,

BORDI ARANKA

Kegyelettel emlékezünk szep-

szül. TÓTH ARANKA

életének 76. évében csendesen

tember 21-én a drága testvérre,

megpihent.

ANIKÓRA szül. Porcza, aki 23

Edit, unokái: Andrea és Levente.

édesanyára, nagymamára, SIMÓ
éve távozott szerettei köréből.

Emléke legyen áldott, nyugalma
fölött őrködjön szeretetünk. Sze-

rettei. (13192-I)

Búcsúzik tőle fia, Öcsi, menye,
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (13202)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
UGRAY LÁSZLÓ

szeretett fiú, testvér, nagybácsi,

Szomorú és fájó szívvel emléke-

zünk szeptember 21-én GLIGOR

JÁNOSRA halálának ötödik év-

szítést, kerí-tésjavítást. Tel. 0767-

nyugalma csendes!

837-782. (13124)

SZŐCS GYULÁRA halálának 26.

én, szerdán 13 órakor lesz a

LÁSZLÓRA

készítést, csatornajavítást, festést,

bármilyen lemezmunkát, kerítéské-

emlékezünk

szeptember 21-én, halálának 15.

SZABÓ

Tel. 0720-313-818. (13061-I)

tást, bármilyen szigetelést, csatorna-

szívvel

ben csendesen megpihent.

apára,

belső munkát 10% kedvezménnyel.

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-

gyász.

tett férjre, apára, apósra, nagy-

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
monikaajtókat.

Szomorú

tata,
Fájó szívvel emlékezünk a szere-

a

újra együtt lehetünk.”

mezből, szigetelést tömbházaknál.

gyümölcsfák permetezését, fűnyírást,

érint

szeretünk, de ma lélekben

szelést, tetőkészítést cserépből, leTel. 0742-734-062, Hunor. (13194-I)

mélyen

kiket

ács-, bádogosmunkát, festést, me-

elszállítását,

120. (13125)

újra

fordulóján. Emléke legyen áldott,

A szerető család. (13199-I)

rokon, barát, életének 52. évében
e hó 18-án elhunyt.

Búcsúztatására 2021. szeptem-

ber 22-én, szerdán 15 órakor a

kórház mögötti temetőben kerül
sor.

Emléke legyen áldott! (-I)
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Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,
SZALAGFÜGGÖNYÖK,
ROLETTÁK,
GARÁZSKAPUK,ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉSés egyéb
árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐteljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(65326-I)
BÚTORrendelésre. Tel. 0770-383-959. (12233-I)

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa
György utca 1–3. szám) október 5-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen
értékesíti az alábbi cégek ingó javait az adósság behajtása céljából:
CRINA TRADE KFT. – székhely: Nyárádtő 134. szám, Maros megye, adószám:
30318333
– szürke Opel Combo C BA11 személygépkocsi, 2003-as gyártmány, rendszáma
MS-05-FRT, alvázszáma WOLOXCF0633026344, a motor szériaszáma
02PE5047, AC BREAK, a műszaki vizsgája lejárt, karcolások és ütésnyomok
vannak baloldalt a lökhárítón és a sárvédőn, a karosszéria deformálódott, a bal
oldalon elöl a lökhárító el van repedve, kikiáltási ár 1.530 lej + 19% héa;
– nem működő 121 cm-es képernyőjű Finlux tv, távirányító nélkül, kikiáltási ár 425
lej +19% héa;
ZOTIAN MEX KFT. – Marosvásárhely, Béke utca 70B/14., Maros megye,
adószám: 32523342
– HP probook 6460 laptop, kikiáltási ár 1.340 lej + 19% héa;
ALFA PLAST KFT., adószám 14774087, Marosvásárhely, Raktár utca 20.,
Maros megye
– Paradox típusú riasztórendszer és videomegfigyelő rendszer, kikiáltási ár
4.725 lej + 19% héa.
– ipari garázsajtó, 3300 x 3460 mm, 2.475 lej + héa
XXX INSTRUMCAR KFT., adószám 37157820, Kebeleszentivány, Sportoló utca
6A, Maros megye
– Lincos 4 tonnás emelő, 4.299 lej + héa
– Monochrom Redline 4 tonnás emelő, 4.299 lej + héa
– Mecafer levegősűrítő, 1.140 lej + héa
– 2 tonnás daruhoz motor, 468 lej + héa
– 5 db hibás autóteszter, 71 lej + héa
– HP laptop, 190 lej + héa
– hibás Dell laptop, 143 lej + héa
– Telw In Alpine akkumulátortöltő, 220 lej + héa
– 80 l-es olajvisszanyerő, 371 lej/db, 1.113 lej + héa
– hidraulikus prés, 353 lej + héa
– ötfiókos szerszámosszekrény, 671 lej + héa
– háromfiókos szerszámosszekrény, 263 lej + héa
– hatfiókos szerszámosszekrény, 376 lej + héa
– tíz db speciális készlet, 950 lej + héa
– különféle szerszámok, kulcsok, csőkulcsok, 131 lej + héa
– ötszintes fémpolc, 374 lej + héa
– háromszintes fémpolc, 95 lej + héa
SDS SABITRANS KFT., adószám 30912904, Maroskeresztúr, Állomás utca
531B szám, Maros megye
–
2006-os
Peugeot
Partner
személygépkocsi,
alvázszám
VF3GJWJYB95201717, a motor szériaszáma 6005152, 51 kW, 1868 köbcentis,
dízel, 304.049 km-ben, rozsdás a küszöb, a bal első szárny, a lökhárító jobb első
része karcolt, az első szélvédő el van repedve, a motorháztetőről a festék
pattogzik le, 13.572 lej + héa
AZEUA KFT., adószám 32107669, Marosvásárhely, Rozmaring utca 22/6. szám,
Maros megye
– 2003-as háromajtós, öt férőhelyes, szürke, benzines Fiat Stilo
személygépkocsi, 1596 köbcentis, alvázszáma ZFA19200000413290,
rendszáma MS-36-BLU, euro 4, 76 kW, elsőkerék-meghajtású, 221.362 km-ben,
enyhe karcolásnyomok, 50%-ban elhasználódott gumikkal, 5.175 lej + héa
HAVI TRAVEL EU ROMANIA KFT., adószám 33517799, Ákosfalva 123. szám,
Maros megye
– 2011-es szürke Ford WA6UFWA1SS-MAX, homologálási száma
AF191H3811C14E5, azonosítószáma WF0SXXGBWSBE03025, rendszáma
MS-11-HAV, 170.000 km, működésképtelen, nincs benne akkumulátor, hibás a
részcskeszűrője, be van törve a szélvédője, meg van ütve az ajtaja, rozsdafoltok
vannak rajta, a műszaki vizsgája le van járva, 24.700 lej + héa
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti ingóságokra, hogy
értesítse erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a
következő iratokat: vételi ajánlatot, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló dokumentumot (az összeget a marosvásárhelyi Állami
Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298,
adószám 4322637, esetenként az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott
cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat
román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági
igazolvány másolatát.
A jelen közleményben megfogalmazott eljárás ellen, a közzétételtől vagy a
tudomásulvételtől számított 15 napon belül az érdekeltek óvást nyújthatnak be az
illetékes bíróságon az adózási eljárásra vonatkozó, kiegészített és újraközölt
2015. évi 207-es törvény 260. és 261. cikkelyei előírásainak megfelelően. E
törvény 9. cikkelye 2. bekezdésének d pontja előírja, hogy végrehajtás esetén az
adóalany meghallgatása nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, a 0265/250-982-es telefonszámon,
166, 369-es mellék.
A közlemény kifüggesztésének időpontja: szeptember 21.
Sîntean Olivia hivatalvezető-helyettes
Ghira Dumitru Adrian osztályvezető
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A marosvásárhelyi
székhelyű
CLINI-LAB KFT.

munkatársat keres a következő munkakörök betöltésére:

SZERVIZMÉRNÖK
Feladat:
• A CLINI-LAB termékpalettájába tartozó laborkészülékek teljes körű
szervizelése (üzembe helyezés, javítás, karbantartás);
• A felhasználó személyzet betanítása.
Elvárások:
• Felsőfokú szakirányú végzettség (automatizálási, elektronikai mérnök, technikus);
• Jó műszaki érzék;
• Önállóság, problémamegoldó készség;
• Az angol nyelv ismerete;
• B kat. jogosítvány, kiszállásokra való hajlandóság, vezetői gyakorlat.
Amit ajánlunk:
• Teljesítményarányos bérezés;
• Szolgálati autó, telefon, laptop;
• Konferenciákon, valamint szakmai és belső tréningeken való részvétel.

IMPORTOKÉRT FELELŐS ASSZISZTENS
Feladatok
• Román, magyar, angol nyelvű levelezés ügyfelekkel és beszállítókkal;
• Kapcsolattartás telefonon;
• Rendelések lebonyolítása és követése.
Elvárások:
• Közép- vagy felsőfokú végzettség;
• Reál beállítottság, logikai gondolkodás;
• Gyakorlott számítógép-felhasználói ismeretek;
• Az angol nyelv alapos ismerete;
• Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség;
• Dinamikus, aktív személyiség;
• Saját munka megszervezése, jó időbeosztás.
Ajánlatunk: Kellemes munkakörnyezet, teljesítményarányos bérezés,
szakmai és belső tréningeken való részvétel.
Önéletrajzokat a hr@clinilab.ro címre várunk, érdeklődni is itt lehet.

