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A magyar és román néptáncvilág megannyi színe, a szász
táncok könnyed eleganciája és a cigány táncok tüze találko-
zott tökéletes egységben a hét végén a marosvásárhelyi vár
udvarán.

A Maros Művészegyüttes és az Erdélyi Hagyományok Háza Alapít-
vány által szervezett második Folkfórumon a Maros megyei hagyo-
mányőrzők fesztiválján közel ezer fellépő – gyermek és felnőtt néptánco-
sok, énekesek és adatközlők sokasága – mutatta meg a birtokában levő tu-
dást, közben (ma már sok esetben) eltűnőben levő mesterségek művelői is 
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Kolozsváron 
felszentelték a fel-
újított evangélikus
templomot és 
püspöki székházat
Amint a felújítást vezető Fehér Attila
esperes elmondta: a munkálatok mint-
egy tízmillió lejbe kerültek. Az összeg
több mint felét az Európai Unió, közel
felét a magyar állam, és kisebb részét
a román állam biztosította. 
____________3.
A jövő digitális 
eszközei a mában
Miközben sokaknak már az is gondot
jelent, hogy egy nagyobb csatolmányt
elküldjenek, addig egyes vállalatok
olyan megoldásokon gondolkodnak,
amelyek láttán leesik az ember álla.
Nem is csoda, hiszen nem megszo-
kott, hogy egy épület tervrajzát úgy
tudja megtekinti a megrendelő, hogy
az teljesen valóságos, továbbá a ter-
vet körbe is járhatja egy VR-szem-
üveg segítségével.
____________4.
Bástyák 
a szórványban
Iskolakezdő adományokkal látogatta
meg szeptember közepén néhány Er-
délyből elszármazott személy a Besz-
terce-Naszód megyei
szórványmagyarság két kis bástyáját.
Mi is csatlakoztunk hozzájuk, de nem
csak a látogatás kedvéért.
____________5.

Liberális színeváltozás?
A közép-kelet-európai országok némelyikében szitokszóvá degra-

dálták a liberalizmust. Közben a hatalombirtoklók az átkos korszak
bűneivel vádolva túlbuzgó igyekezettel maszatolják szalonképtelenné
a rendszerváltások ideológiáját. Mindezt tehetik a liberális szabad-
ságjogok adta keretek között – vélekednek a politikai élet peremére
szorult pártok szimpatizánsai. Tény, hogy paradigmaváltásra kénysze-
rülnek a nyugati demokráciák is. Kérdéses, hogy még meddig lehet a
nép nevében, de végső soron nélküle kormányozni országokat vagy ki-
sebb régiókat. Kimondva vagy kimondatlanul, az egyéni karriervá-
gyakon túl ez is tétje volt a liberálisok hétvégi bukaresti
kongresszusának. Mert valóban lezárult egy korszak a román Nemzeti
Liberális Párt életében. Az értékek megkoptak, és már nyomaiban sem
található ebben a pártban sem az a szellemiség, amelyet az emigráci-
óba kényszerült egykori fiatal liberálisok megőriztek, és a rendszer-
váltás után, immár megöregedve, de töretlen lelkesedéssel próbáltak
újraéleszteni. Nem sok sikerrel. A rablókapitalizmus táptalaján ideo-
lógiamentes konjunktúralovagok törtek utat minden pártban. Mögöt-
tük pedig a hírszerző szolgálatokra épülő láthatatlan hatalom. Lassan
kikoptak az úriemberek, és helyettük népszerűvé váltak a focihuligán
műveltségű pártkatonák. A hétvégi kongresszuson az egyik jelölt tá-
mogatói hangzavarral próbálták elnémítani az ellenfelet. A másik
tábor szónoka pedig túlcsorduló szereplési viszketegségében rekedtre
ordibálta magát. De a voksolás sem volt konfliktusmentes. 

Karácsonyi Zsigmond

(Folytatás a 3. oldalon)

Folkfórumban pörgött a marosvásárhelyi vár 
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CT Project – My Shakespeare
songs

Szeptember 29-én 18 órától a marosvásárhelyi Spect-
rum Színházban meghívott előadásként kerül sor a CT
Project koncertjére, amelynek címe My Shakespeare
Songs. A koncert zeneszerzője és egyik előadója Cári
Tibor ismert erdélyi színházi zeneszerző. Cári Tibor új
zenei projektje a mai zene világába emeli Shakespeare
szonettjeit és drámai szövegeit. A versekhez izgalmas
és friss zenei feldolgozások születtek, de a koncert alatt
megszólalnak a színházi Shakespeare-előadásokhoz
írt dalok, zenék is, egy kicsit újragondolva. A koncerten
keveredik a kortárs improvizatív zene a klasszikus és
elektronikus zenei világgal. A dalok több nyelven (ma-
gyar, angol, francia) szólalnak meg. A zenekar tagjai:
Cári Tibor zeneszerző (billentyűs, énekes), továbbá
Kiss Attila színművész (gitáros, énekes), Vajda Boróka
színinövendék (énekes), mindhárman a temesvári
Csiky Gergely Színház tagjai, valamint Veress Albert
színész, a Csíki Játékszín jelenlegi igazgatója (vokál,
dobos) és Szabó J. Attila csellós. Az előadás bemuta-
tója Gyulán a Várszínházban volt a Shakespeare-fesz-
tiválon. Helyfoglalás a gyvajda67@gmail.com
e-mail-címen, a jegy átvétele előadás előtt a helyszí-
nen. Az előadáson az érvényben levő egészségügyi
szabályok betartása kötelező.

Versest a Nemzeti Színházban
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében
szeptember 28-án, kedden 19 órától a Hét város. Markó
Béla 70 című versest premierjére várják a nagyérdeműt.
A költő eddigi életútjának állomásait, gazdag, sikeres
életművét körvonalazó műsort Gáspárik Attila rendezte.
Markó Béla költeményeit a Tompa Miklós Társulat mű-
vészei szólaltatják meg. Az esten jelen lesz az ünnepelt,
további vendégek: Csutak István, Demeter András, Fe-
kete Vince, Kovács András Ferenc, Tompa Gábor.

Nemezelő nyílt nap
Összegubancolt birkaszőr címmel tartanak nyílt napot
nemezelés iránt érdeklődő gyermekeknek és felnőttek-
nek szeptember 27-én, ma 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 neme-
zelő tanfolyamra iratkozhatnak be az érdeklődők, hogy
heti két órában elméletben és gyakorlatban is kitanul-
mányozzák a 3000 éves múltra visszatekintő szakma
csínját-bínját. Oktató Major Zsófia, aki öt évig hivatás-
szerűen nemezelt, és több műhelymunkát, tanfolyamot
vezetett. A nyílt napon a részvétel ingyenes. A további-
akban külön szakkör indul gyermekeknek és felnőttek-
nek. A helyek száma korlátozott, ezért a részvételi
szándékot előzetesen jelezni kell a 0755-625-679-es
telefonszámon. További részletek: http://www.for-
camp.eu/nemezeles.html.

29. Alter-Native Nemzetközi 
Rövidfilmfesztivál

Szeptember 29. – október 3. között zajlik a 29. Alter-
Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. A tervek szerint
a fesztivál visszatér hagyományos helyszínére, a Kul-
túrpalotába, amennyiben azonban ezt a járványhelyzet
nem teszi lehetővé, a nyári színház ad otthont a vetíté-
seknek. Jegyek, bérletek a helyszínen vásárolhatók.

Tökfesztivál Szovátán
A járványhelyzet idén sem teszi lehetővé a szovátai
tökfesztivál hagyományos módon való megszervezé-
sét koncertekkel, ifjúsági játékokkal, vásárral és egyéb
érdekes programokkal, azonban az őszi hangulatról
nem mond le a város önkormányzata. Október 8-án,
pénteken a szovátai tanintézményekkel együttműködve
különleges alkotásokkal díszítik fel a város központját.
Az őszi pompát öltő fürdőtelepre minden érdeklődőt vár-
nak.

A 2021-es, áprilisban jóváhagyott költségvetés-
ben nem irányozták elő a marosvásárhelyi 
tömegszállítási vállalat év végéig való működé-
séhez szükséges összegeket, négy hónapja nem
utal át egy lejt sem a polgármesteri hivatal – nyi-
latkozta lapunknak Tatár Béla, a vállalat igazga-
tója. Ha a hétfői költségvetés-kiegészítést
követően néhány napon belül nem kapjuk meg a
szükséges összegeket, a buszvállalat működés-
képtelenné válik – tette hozzá. 

Tatár Béla szerint a fenti helyzet remélhetőleg elkerül-
hető, hiszen hétfőn mintegy 13,9 millió lejes költségvetés-
kiegészítést szavazott meg a tanács a vállalatnak. Ezt a
pénzt az üzemanyag-, a javítási és egyéb, a működéssel
összefüggésben levő számlák törlesztésére, illetve a bérek
kifizetésére fordíthatják. Az igazgató szerint az történt,
hogy júniusban nem került sor a várt költségvetés-kiigazí-
tásra, ami a cég működéséhez biztosította volna a szükséges
összegeket. A múlt hétfőn jóváhagyott közel 14 millió lej

sem elég év végéig, csupán november közepéig, várhatóan
még lesz egy tanácsi döntés egy kisebb összeg kiutalásáról. 

A tanács üléselnöke, a költségvetési bizottság elnöke,
Kelemen Márton érdeklődésünkre elmondta, sürgősen jóvá
kellett hagyni a fent említett összeget a tömegszállítási vál-
lalat működésére, emiatt tartott hétfőn rendkívüli ülést a
tanács. Az új autóbuszok vásárlásához szükséges doku-
mentációt is jóváhagyták. Sajnos az autóbuszok vásárlá-
sához el kellett venni más beruházásokra előirányzott
összegekből, ez esetben például a kerékpársávok kiépítése
elmarad. Kelemen Márton szerint a kerékpársávokra nem
készült még el a megvalósíthatósági tanulmány, tehát idén
úgysem történt volna meg a kivitelezés. – A hétfői döntés
nem jelenti azt, hogy lemondtunk volna a Poklos-patak
mentén kiépítendő kerékpársávokról, ez esetben a megva-
lósíthatósági tanulmányt az önkormányzat saját költségen
rendeli meg, várhatóan jövőben. Pénzt irányoztak elő az
Aranykakas előtti körforgalom, illetve a Kövesdomb utca
újratervezésére, partnerséget vállaltak a női kosárlabda-
turné megszervezésében, és jóváhagyták az adóosztály ön-
álló jogi személyként való működését. Marosvásárhely
2021-es, kiigazított költségvetése 589,3 millió lej. 

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 23 0C
min. 7 0C

27., hétfő
A Nap kel 

7 óra 15 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 11 perckor. 
Az év 270. napja, 
hátravan 95 nap.

Újból ellenőriznek és bírságolnak
A járványügyi előírások betartását újra ellenőrzik a rend-
őrökből, csendőrökből és az önkormányzat fennhatósága
alatt tevékenykedő rendőrökből álló csapatok. A Covid–19-
járvány hatásainak megelőzését szolgáló 2020. évi 55-ös
számú törvény előírásainak betartását kereskedelmi egy-
ségekben, zsúfolt övezetekben, tömegközlekedési eszkö-
zökön ellenőrizték. Csütörtökön és pénteken 65
kereskedelmi egységet, 115 személyszállító járművet és
1450 magánszemélyt ellenőriztek, nyolc alkalommal bírsá-
goltak is. Az ellenőrzéseket folytatják.

Október 15-ig igényelhetők 
a szociális lakások

Október 15-ig lehet feliratkozni a szociális, fiataloknak épí-
tett ANL-, illetve állami alapból épített lakások jövő évi bér-
lésére. Azoknak, akik az elmúlt években kerültek fel a
várólistára, de még nem jutottak lakáshoz, jelentkezniük kell
az adataik időszerűsítése érdekében. A típusnyomtatvány
letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról: www.tirgumu-
res.ro, illetve igényelhető a hivatal 10-es számú irodájában.
A kérvényeket a 13-as irodában iktatják, illetve a
primaria@tirgumures.ro vagy az infopublic@tirgumures.ro
e-mail-címen fogadják. Tájékoztatás a 0265/268-330-as te-
lefonszám 197-es mellékállomásán.

Újabb Wizz Air-járatok 
a marosvásárhelyi reptérről

A Wizz Air légitársaság október 31-től bővíti a marosvásár-
helyi Transilvania reptérről induló járatait. A budapesti járat
heti kettőről ötre bővül, azaz hétfőn, szerdán, csütörtökön,
pénteken és vasárnap is lesz Budapestre tartó repülőjárat.
Rómába a jelenlegi heti két alkalom helyett heti háromszor
lehet majd repülni. Eszerint az eddig keddenként és szom-
batonként induló római járat novembertől már csütörtökön-
ként is felszáll a marosvásárhelyi repülőtérről.

Zsebre szabott könyvvásár
A Mentor Könyvek Kiadó és a Teleki Téka közös szervezé-
sében rendezik meg az újabb Zsebre szabott könyvvásárt
október elsején, pénteken 10 és 18 óra között a Teleki Téka
udvarán. A Múzeumok Könyvtári Éjszakája 2021 esemény
keretén belül szervezett könyvvásáron a könyvek (szépiro-
dalom, ismeretterjesztés, gyermek- és ifjúsági irodalom,
művészeti albumok) 10–80%-os kedvezménnyel kaphatók.

Forgalmi változások 
a Gecse utcában

Miután számos bejelentés érkezett a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatalhoz, és a közlekedésrendészet több bal-
esetet is jegyzett a Gecse (Ştefan cel Mare) utca és a
Fenyő (Bradului) utca kereszteződésénél, a városháza köz-
lekedési bizottsága a következőképpen módosította a for-
galmi rendet az említett szakaszon: A Fenyő utcából
kötelező módon jobbra kell térni a Gecse utcába, azaz az
eddigi gyakorlattal ellentétben tilos előre haladni. A Bolyai
utca felől érkezőknek tilos közvetlenül behajtaniuk a Gecse
utcából a Fenyő utcába. Felszámolták a parkolót kettészelő
kétirányú forgalmi sávot, amelyen fel lehetett térni a Fenyő
utcába, illetve onnan le lehetett térni, ezen a sávon parko-
lóhelyeket alakítottak ki.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma ADALBERT, 

holnap VENCEL napja.
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RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
16, 3, 2, 43, 6 + 20 NOROC PLUS: 5 4 6 3 8 7

39, 26, 23, 7, 32, 8 SUPER NOROC: 8 4 7 8 6 2

16, 33, 11, 6, 32, 35 NOROC: 5 4 6 1 6 8 7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Antalfi Imola

Fotó: Nagy Tibor

Költségvetés-kiigazításról döntött a marosvásárhelyi tanács
A városi tömegszállítási vállalat működésére 

kellett a pénz



Kolozsváron egyházi vezetők, valamint
a román és a magyar kormány képvise-
lői jelenlétében felszentelték a felújított
evangélikus templomot és a mellette
álló püspöki székház felújított épület-
együttesét.

Amint a felújítást vezető Fehér Attila esperes
elmondta: a munkálatok mintegy tízmillió lejbe
kerültek. Az összeg több mint felét az Európai
Unió, közel felét a magyar állam, és kisebb ré-
szét a román állam biztosította. 

A hálaadó istentiszteleten Adorjáni Dezső
evangélikus püspök felidézte: száz évvel ez-
előtt, a trianoni döntés után ebben a templom-
ban ülésezett az evangélikus egyház zsinata, és
mondta ki, hogy a Romániába került 33 evan-
gélikus gyülekezet önálló püspökséget hoz
létre. 

„Egyházunkat egy politikai kényszer hozta
létre, de okunk van a hálaadásra. Az Úr megtar-
tott minket, életet, feladatot adott nekünk” – je-
lentette ki a püspök. Isten csodájának tartotta,
hogy a romániai magyar evangélikus közösség
nem fogyott el, és ma egy szakszerűen felújított
templomban ünnepelhet. 

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az
eseményt köszöntve kijelentette: ma a templo-
mok megújulása a nemzet szellemi és lelki meg-
újulásának üzenetét hordozza mindenhol a
Kárpát-medencében. 

„Míg a Kárpát-medencétől nyugatra templo-
mokat rombolnak le vagy kocsmát költöztetnek
bele, addig a Kárpát-medencében 2010 és 2020
között mintegy 1600 külhoni templom, plébánia,
parókia, egyházi közösségi ház újult meg, épült
fel (…) A templomaink azt üzenik, hogy ma úgy
élünk, hogy nem feledjünk elődeink útját, de fel-
adatunk az is, hogy biztosítsuk és támogassuk a
jövő nemzedékek útját is” – jelentette ki az ál-
lamtitkár. 

Kelemen Hunor, Románia miniszterelnök-he-
lyettese példaértékűnek tartotta azt, hogy a fel-
újítás az EU, a magyar és a román állam támogatásával
valósult meg. 

„Istené a dicsőség, de Istennek munkatársakra van szük-
sége. Isten kiváló munkatársakat talált itt, mert csak az épít
templomot és iskolát, csak az újítja föl a régi örökséget, aki
maradni akar. Akinek van hite. Aki bizakodó a jövőt illetően”
– fogalmazott a politikus.

A Kolozsvár főterének sarkán álló evangélikus templom
1816 és 1829 között épült, a mellette álló egyházi épületegyüt-
tes 13. századi alapokon áll. A felújítás során a teljes épület-

együttes kívül-belül megújult. Megépült a templom orgoná-
jának a harmadik manuálja, mellyel – a püspök szerint – a
hangszer Kolozsvár legjobb koncertorgonájává vált. Az or-
gona sípjainak egy részét a toronyban helyezték el, és hang-
jukat a templom boltíves mennyezete fölött egy hangfolyosón
vezették el egy, az oltár fölötti nyílásig. Kolozsvári családbarát
újdonságnak számít, hogy a templom karzata alatti részt
üvegfalakkal kerítették el. A gyermekek itt anélkül játszhatnak
az istentiszteletek, hangversenyek alatt, hogy zavarnák a
templomi alkalmakat. (MTI)

Járványhelyzet 
A legutóbbi tájékoztatás óta 6333 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint
44.200 teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az elmúlt 24 órában 111 koronavírussal diag-
nosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Orszá-
gos viszonylatban 1273 olyan intenzív terápiás ágy
van jelenleg, amelyeket koronavírusos betegek szá-
mára tartanak fenn, és ezek közül 1220 foglalt. A ko-
ronavírus-fertőzötteknek elkülönített szabad intenzív
terápiás ágyak száma tíz, leszámítva azokat, amelye-
ket az alapbetegségük mellett koronavírussal is meg-
fertőződött páciensek kezelésére tartanak fenn a
különböző kórházakban. A minisztérium közlése sze-
rint dolgoznak az intenzív terápiás ágyak és az inten-
zív osztályra kerülő betegeket ellátó szakszemélyzet
számának növelésén. Elsősorban az olyan szemé-
lyeknek szánt ágyak számát igyekeznek növelni, akik
alapbetegségük mellett koronavírussal is megfertő-
ződnek, mivel esetükben a társbetegség magas koc-
kázati tényezőt jelent, állapotuk könnyebben
válságosra fordulhat. (Agerpres) 

Útlevéllel 
az Egyesült Királyságba

Október 1-jétől a román állampolgárok, a többi euró-
pai uniós (EU-) polgárhoz hasonlóan, kizárólag útle-
véllel utazhatnak be az Egyesült Királyság területére,
a személyi igazolványt már nem fogadják el tőlük úti
okmányként – hívja fel a figyelmet Nagy Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királyságának bukaresti
nagykövetsége. A személyazonosító igazolványokat
a továbbiakban (legalább 2025. december 25-éig)
csak azoktól fogadják el érvényes úti okmányként,
akik letelepedett (settled) vagy előzetesen letelepe-
dett (pre-settled) státusszal rendelkeznek az Egye-
sült Királyságban; akik a határ menti ingázóknak járó
munkavállalói engedéllyel (frontier worker permit)
rendelkeznek; akik S2 jelű egészségügyi ellátásban
részesülnek (S2 Healthcare Visitor). (Agerpres)

Ursula von der Leyen Bukarestben 
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen
hétfőn találkozik Klaus Iohannis államfővel és Florin
Cîţu miniszterelnökkel az európai helyreállítási tervről
tartott konzultációsorozat keretében – közölték pén-
teken a Bizottság képviselői. Ursula von der Leyen a
fővárosban az Egyetemi Kórházat is felkeresi. Az
egészségügyi intézmény az egyik haszonélvezője a
helyreállítási tervnek. Bukaresti látogatása végén az
Európai Bizottság elnöke közös sajtótájékoztatót tart
Klaus Iohannisszal és Florin Cîţuval. (Agerpres)

André Kertész fotográfiáiból 
nyílt kiállítás Belgiumban

André Kertész magyar származású fotóművész fény-
képeiből nyílt kiállítás szombaton a dél-belgiumi
Charleroi Fényképmúzeumban. A Liszt Intézet –
brüsszeli Magyar Kulturális Központ támogatásával
megvalósult tárlat André Kertész 1929 és 1936 között
készült fényképeiből mutat be válogatást. A kiállítá-
son Párizsban és Franciaország más településein,
valamint két, budapesti helyszínen készült fotósoro-
zatot mutatnak be. Mindegyik képhez Leica típusú
fényképezőgépet használt André Kertész. Cédric de
Veigy művészeti vezető, kurátor, a kiállítás megnyi-
tóján elmondott beszédében emlékeztetett: az 1894-
ben Budapesten született Kertész 1925 és 1936
között Párizsban élt, majd New Yorkba költözött, ahol
1985-ben halt meg. Elmondta, számos fotótörténész
a „24x36 mm-es fotográfia atyjaként” tartja számon
a fotográfust. (MTI)

Egyesek szavazócédulájuk lefényképezésével igyekeztek
bizonyítani elkötelezettségüket. Valójában mindezt
anyagi megfontolásból. Mert nagyon is kifizetődő jóban
lenni a hatalom birtoklójával. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint a küldöttek ruházata és a gépkocsipark. A
helyszínről tudósító egyik riporter élcesen meg is je-
gyezte: jól látszik, hogy a delegátusok a helyi és az or-
szágos hatalom birtoklói, mivel új, jobb minőségű
öltönyökben parádéznak, és ehhez illő gépkocsikkal fu-
rikáznak. Bezzeg, ellenzékben kopottabbak voltak!
Tehát erről szólt az elmúlt három hónap csatározása.
És még valamiről: hogy a néppártivá kozmetikázott ala-
kulatban az egykori demokrata liberálisok és nemzeti
liberálisok közti belső hatalmi helyezkedésben ki szorul
majd a peremre. Az erős emberek a jelenlegi kormányfő
mellé álltak, és kigolyózták a pártban már-már őskövü-
letnek számító Ludovic Orbant. A kongresszust meg-
előző napokban a 105 éves Mihai Şora, az Erdéllyel
létrejött Romániánál is idősebb filozófus egy újabb tör-
ténelmi párt halálát siratta minap a közösségi médiá-
ban, és reményét fejezte ki, hogy az ország nem térdelt
le végleg a pártok közötti maffia, a hisztérikus gondo-
latrendőrök és zugszekusok előtt. Erre csak egyetlen
válasz van: tanár úr, ez már rég megtörtént. De talán
még van remény, ha az értékalapú polgári társadalom
magára talál, és ahelyett, hogy a felbukkanó pénzfor-
rásokat lesve a hatalom csecsén lógva megélhetési ci-
vilként vegetálna, aktív részese lesz a közösségi érdek
érvényesítésének. Kikényszerítve egy radikális válasz-
tási reformot. 

Liberális 
színeváltozás?

Ország – világ
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(Folytatás az 1. oldalról)

A külföldi kamionsofőrök vízumszabályainak átme-
neti enyhítését tervezi a brit kormány, miután a so-
főrhiány már a lakossági üzemanyag-ellátásban is
fennakadásokat okoz.

A szakmai szervezetek szerint a problémát – amely az el-
múlt hetekben a kiskereskedelmi élelmiszer-ellátásban is hi-
ányokhoz vezetett – elsősorban a brit EU-tagság megszűnése
(Brexit) után bevezetett bevándorlási és munkavállalási szi-
gorítások okozzák.

A hétvégére országszerte számos helyen hosszú autósorok
alakultak ki a benzinkutaknál, miután több nagy forgalmazó
bejelentette, hogy kénytelen töltőállomásokat bezárni, mert a
sofőrhiány okozta logisztikai fennakadások miatt nem tudja
teljes hálózatát folyamatosan ellátni üzemanyaggal.

A BP száz nagy-britanniai benzinkútját zárta be, és közölte,
hogy hálózatának többi állomását is legfeljebb a kapacitások
kilencven százalékáig tölti fel.

Az Esso is bejelentette, hogy a Tesco áruházaknál működő
kútjai közül „néhányat” bezárt az üzemanyag-fuvarozási fenn-
akadások miatt.

Az EG Group nevű, angliai székhelyű üzemanyag-forgal-
mazó közölte, hogy nem zár be töltőállomásokat, de 30 fontra
korlátozza az egy-egy tankolás során megvásárolható üzem-
anyag értékét. A jelenlegi nagy-britanniai üzemanyagárak
mellett ez alkalmanként 20-23 liter üzemanyag megvásárlását
teszi lehetővé.

A fuvarozói szakma érdekképviseleti szervezeteinek szá-
mításai szerint a brit áruszállítási szektorból legalább százezer
kamionsofőr hiányzik, és ez okoz egyre érezhetőbb áruhiányt
kiskereskedelmi szinten, mindenekelőtt az élelmiszer- és az
üzemanyag-ellátásban. A szakmai szervezetek szerint ennek

egyik oka az, hogy a brit EU-tagság megszűnése óta rengeteg
uniós munkavállaló távozott Nagy-Britanniából.

A brit közúti áruszállítási szövetség (Road Haulage Asso-
ciation) legutóbbi becslése szerint csak január óta 30 ezer ka-
mionsofőr hagyta el Nagy-Britanniát.

A képviselet felmérést is készített tagvállalatai körében
arról, hogy mi okozza a problémát, és a több mint hatszáz vá-
laszadó cég csaknem 60 százaléka a Brexitet nevezte meg a
sofőrhiány elsődleges okaként. 

A brit EU-tagság tavaly január 31-én szűnt meg. A brit kor-
mány az ezután életbe lépett 11 havi átmeneti időszak lejártá-
val, idén januártól új szabályozást honosított meg, amely főleg
a szakképzettség és az angol nyelvtudás alapján pontozásos
kritériumrendszert alkalmaz a külföldiek nagy-britanniai mun-
kavállalási kérelmeinek elbírálásához, függetlenül attól, hogy
a kérelmezők az EU-ból vagy máshonnan érkeznek.

Előnyt jelent az is, ha a kérelmező hiányszakmának számító
területeken tud állásokat betölteni, de a kamionsofőri foglal-
kozás eddig nem szerepelt ezek hivatalos listáján.

Egybehangzó szombati brit sajtóértesülések szerint azon-
ban a brit kormány az egyre éleződő ellátási helyzet miatt
egyelőre ötezer uniós teherautósofőr soron kívüli nagy-britan-
niai munkavállalásának engedélyezéséről döntött, legfeljebb
hat hónapra.

A közlekedési minisztérium emellett több tízezer nyugdíjas
kamionsofőrt levélben kért fel arra, hogy álljanak ismét mun-
kába.

A döntés előzményeként a szakmai szervezetek egymás
után figyelmeztették a kormányt arra, hogy a sofőrhiány miatt
összeomolhat a karácsony előtti időszakban a lakossági ellá-
tás. (MTI)

A kamionsofőrök vízumszabályainak enyhítését 
tervezi a brit kormány 

Kolozsváron felszentelték a felújított evangélikus
templomot és püspöki székházat

Fotó: MTI



Miközben sokaknak már az is
gondot jelent, hogy egy na-
gyobb csatolmányt elküldje-
nek, addig egyes vállalatok
olyan megoldásokon gondol-
kodnak, amelyek láttán leesik
az ember álla. Nem is csoda,
hiszen nem megszokott, hogy
egy épület tervrajzát úgy
tudja megtekinti a megren-
delő, hogy az teljesen valósá-
gos, továbbá a tervet körbe is
járhatja egy VR-szemüveg se-
gítségével. Márpedig ez csak
egy szelet a jövőből, ami igaz-
ság szerint már itt van a je-
lenben, csak élni kell a
technika nyújtotta lehetősé-
gekkel, amelyek, bár nem ol-
csók, sok esetben
megkönnyíthetnek folyama-
tokat és élménydúsakká tehe-
tik őket.

A vállalkozói hét része volt az
EIS-bemutató, amelynek a Multin-
vest adott otthont. A vállalat szék-
helyén ki voltak állítva különféle
eszközök, kezdve az óriási hajlított
kijelzőtől a VR szemüvegen át egy
olyan szobáig, ahol kiterjesztett va-
lóság alapú szoftverek segítségével
lehet vizuális terveket létrehozni.
Az óriásképernyőn látható volt a
többi között egy épület terve is, ami
már úgy festett, hogy videófelvétel-
nek is lehetett tekinteni, holott az
épület még távolról sincs kész. Go-
golák Zsolt, a Multinvest igazgatója
kiemelte, hogy a jövőben az infor-
máció lesz az igazi érték, és nagyon
fontos, hogy ez valós és helyes le-
gyen. Az új technológiák segítségé-
vel pedig egyszerűbb bevonni az
ügyfeleket a tervezési folyamatba,

a digitális eszközök pedig meg-
könnyítik a munkát. Viszont első-
sorban azt kell szem előtt tartani,
hogy a szép képek mögött valóság
legyen, és ne fikció. Az is egy fon-
tos szempont, hogy az épület ilyen
jellegű tervének a megértése sokkal
egyszerűbb ezekkel a technológiák-
kal, és a megrendelők is világosan
látják, hogy mit fognak kapni, ezért
fontos az, hogy minél szélesebb
körben elterjedjen ez a technológia.

B. Szabó Zsolt, a CreaThink Ad-
vertising igazgatója szerint eddig a
technológia szabott határt a kreati-
vitásnak, azonban most már nem
lehet erre panaszkodni. Hiszen azok
a lehetőségek, amelyeket bemutat-
tak itt, Marosvásárhelyen, minden
képzeletet túlszárnyalnak. Termé-
szetesen az eszközöknek van egy
anyagi vonzata, ami egyértelműen
magasabb, mint egy egyszerű ter-
mékfotózás, viszont rengeteg lehe-
tőség van bennük. Arról nem is
beszélve, hogy mint bemutatás tel-
jes mértékben páratlan. Elég csak
arra gondolni, hogy sok esetben a
full HD-felbontással is küszködni
kell, itt pedig az érem másik olda-
lára kerültünk, hiszen nem tudunk
megfelelő 3D-s minőséget biztosí-
tani. Nem lehet egy lapon emlegetni
azt, hogy egy ügyfélnek elmondjuk,
hogy hol és hogyan képzeljük el a
termékét, vagy ezt meg is tudjuk
mutatni neki egy kiterjesztett való-
ságban. De a vásárlóknak is hasz-
nára válhat ez a megoldás, hiszen
amennyiben egy online áruházban a
termékek mellett lesz majd egy QR-
kód, és azt az ügyfél beolvassa a te-
lefonjával, megjelenik előtte
például az a váza, amit meg sze-
retne vásárolni, illetve a kiterjesztett
valóságnak köszönhetően oda tudja
próbálni a lakás különböző pontjai-

hoz, hogy hol nézne ki igazán jól.
De hasonló példa lehet egy TV-vel
is, így ki lehet próbálni, hogy elfér-
e azon az asztalon, ahova szánjuk.
A technológia mindehhez pedig már
itt van, így már nem lehet kifogás,
kell használni.

Benő Szabolcs, a kiállítást szer-
vező EIS vállalat társigazgatója el-
mondta, hogy a teremben többféle
eszköz található: kivetítők, 3D-s
szoba, VR-szemüvegek. Ezeket a
technológiákat próbálják behozni
Vásárhelyre, és utána még tovább
terjeszteni. Meglátásuk szerint ez egy

új perspektívát nyit az oktatásban is.
Interaktív módon, a virtuális valóság
segítségével a fiatalokat, de akár az
idősebb korosztályt is lehet tanítani. 

Az oktatás mellett pedig még
számos területen fel lehet használni
a korszerű technológiát, például egy
lakás bemutatóját is meg lehet tar-
tani a segítségükkel. A kiállított esz-
közöket egy pályázat útján
vásárolták meg, Exino szervezeten
keresztül európai uniós támogatás-
ból. Benő Szabolcs elmondta, hogy
tavaly augusztusban pályáztak
100.000 euróra, amit sikerült is
megnyerniük. Az EIS vállalkozás-
ról továbbá még érdemes tudni,
hogy egy szociális vállalkozás, ami
azt jelenti, hogy a profit egy részét
vissza kell fektetni, vagy szociális

célra kell felhasználni, amellyel egy
probléma megoldható. Ez egy indo-
kolt probléma kell legyen, és a
város is kell tudjon róla, azaz nem
a vállalat választja ki önkényesen.
Az EIS vállalat a város szociális
osztályával aláírt egy partnerségi
szerződést, és évente 50 hátrányos
helyzetű személynek segítenek kö-
zelebb kerülni a technológiához, és
a fiataloknak segítenek tanulni. A
vállalat tervei között szerepel, hogy
készítsenek egy sofőriskolás tan-
anyagot, amelyet a virtuális való-
ságban sokkal egyszerűbb és
látványosabb átvenni, mint egy
padban ülve. Összességében a tech-
nológia és a digitális fejlődés ilyen
formában is tudja támogatni az em-
bereket!

Nagy-Bodó Szilárd
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A technológia már nem szab határt a kreativitásnak
A jövő digitális eszközei a mában

Ludovic Orban lemond az alsóház elnöki tisztségéről
Florin Cîţu a liberálisok új elnöke

VR-szemüveg Fotó: Nagy-Bodó Szilárd

Botrányoktól terhes tisztújító kong-
resszust tartott a hét végén a Nemzeti
Liberális Párt (PNL). Az ötezer küldött
Florin Cîţu miniszterelnököt válasz-
totta a párt elnökévé. Cîţu 2 877, Lu-
dovic Orban hivatalban levő
PNL-elnök 1 898 szavazatot kapott. 

A PNL tisztújító kongresszusának kezdete
előtt tüntetők fogadták a küldötteket. A Declic
civil kezdeményezés aktivistái hatalmas csü-
lökkel és transzparensekkel érkeztek a kong-
resszus helyszíne, a Romexpo elé. „Ha
befejeztétek a marakodást a koncért, a kor-
mányzati teendőkkel is foglalkozhatnátok!” –
állt az egyik plakáton. 

A tiltakozók egy másik csoportjának
transzparensén ez állt: „Valul 4 pandemie,
golf, schi, Tenerife”. Ezzel utaltak az állam-
főnek a minapi egy, a golfot „mindenki” fi-
gyelmébe ajánló, szociális érzéketlenséget és
az empátia teljes hiányát bizonyító nyilatko-
zatára egy olyan országban, ahol a munkavál-
lalók több mint negyede minimálbérből
tengődik. 
„Az eredmény megtisztel, 
ugyanakkor felelősséggel jár” 

– jelentette ki a PNL új elnöke a szavazás
után. Hozzátette: nem lepte meg a választás
eredménye, mert „a nyertes csapat” jelenti az
egyetlen megoldást Románia számára. 

Az államfő hathatós támogatásával megvá-
lasztott új pártelnök azt ígérte: „minden libe-
rális elnöke leszek, mától egységes párt
vagyunk”.

Véget ért a partneri viszony 
Orban és Iohannis között

Ludovic Orban gratulált ellenfelének, s be-
jelentette, hogy hétfőn lemond a képviselőház
elnöki tisztségéről. Ugyanakkor bejelentette,
hogy ezennel véget ért a partneri viszony
közte és Klaus Iohannis között. Orban szerint
ő nem tartozik semmivel Iohannisnak: ko-
rábbi miniszterelnöki kinevezései alkalmával
a PNL jelöltjeként és támogatásával kapott az
elnöktől kormányalakítási megbízást. 
„Nem értem a párton belüli szabotázsakciókat”

Klaus Iohannis beszédében kijelentette: a
kormánynak folytatnia kell a munkát, semmi
sem indokolja, hogy a miniszterelnök le-
mondjon vagy hogy leváltsák. „Amikor a li-
berális kormányfőt és a párt minisztereit
támadások érik minden oldalról, a teljes PNL-
nek szolidárisnak kellene lennie, és minden
erejével támogatnia kellene őket”. Hozzátette:
nem érti „a párton belüli szabotázsakciókat”.
Azt is kifogásolta, hogy a belső kampány
során kevés vita volt komoly problémákról,
annál több volt a személyeskedés.
A mindennapi gondok nem oldódnak meg 
a PNL-kongresszussal 

– jelentette ki a kongresszuson Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke. „Hatalmas kihívás
vár ma önökre, meg fogják választani a Nem-
zeti Liberális Párt elnökét, de a szenvedélyek
és a hírverés ellenére ez a nap is hamar, na-
gyon hamar eltelik. A gondok ellenben nem
fognak eltűnni. Nem ért véget a járvány, rob-
banásszerűen nőnek az árak” – mondta egye-
bek közott.

Arra biztatta a résztvevőket, hogy lépjenek
túl a személyes sérelmeken, és folytassák a ko-
alíciós munkát, hiszen „a politika az emberek-
ről szól, nem pedig rólunk, politikusokról”.

Sok a megválaszolatlan kérdés 
medveügyben 

A veszélyes medvék azonnali eltávo-
lítására vonatkozó sürgősségi 
kormányrendelet gyakorlatba 
ülte- téséről tartott tájékoztatást a
Maros megyei polgármestereknek 
dr. Fodor József Tamás, Tánczos Barna
környezetvédelmi miniszter taná-
csadója – tudtuk meg a Maros Me-
gyei Tanács sajtóirodájának
közleményéből. 

A polgármesterek elsősorban arra voltak
kíváncsiak, hogy milyen módon tudják
megkötni a különböző szerződéseket a va-
dásztársaságokkal, illetve az állatorvosok-
kal, és ki az, akit bármilyen hiba esetén
felelősség terhel. 

Általános problémaként merült fel, hogy
nem minden állatorvos vállalja, hogy részt
vesz ebben a csapatban, mivel ez egy ál-
landó készenléti állapotot jelent, amelyet
nem szeretne mindenki vállalni. Ebben az
esetben nem muszáj a helyi állatorvosokat
bevonni, lehet keresni más településen dol-
gozó szakembert is – adott útbaigazítást dr.
Fodor József Tamás. Akkor viszont, ha egy
sürgős beavatkozás esetén az állatorvos
vagy a vadásztársaság képviselője nem ér
oda a kért időben, vagy egyáltalán nem
vesz részt az akcióban, az önkormányzat-
nak lehetősége van szerződést bontani az
illető szakemberrel – fejtette ki Fodor Jó-
zsef. A tanácsadó hozzátette: megtörténhet,
hogy az altatólövedék következtében el-
pusztul a medve, a minisztérium ismeri ezt
a szituációt, az állatorvosoknak nem kel-
lene ettől tartaniuk. 

A vadásztársaságok kapcsán felmerült,
hogy mi az eljárás abban az esetben, ha egy
területi közigazgatási egység belterületei
több vadásztársaság hatáskörébe tartoznak.
Fodor József elmondta, elegendő, ha egy
társasággal kötnek szerződést, mivel ez a

tevékenység nem minősül vadászatnak. Ez
egy szolgáltatás, amelyet a lakosság érde-
kében végeznek el – fejtette ki a szakember. 

A polgármesterek azt is szóvá tették,
hogy egyes községekben teljes falvak van-
nak külterületen, ahová bejár a nagyvad, a
törvény azonban tiltja a medve eltávolítá-
sát, ha az külterületen tartózkodik. „Hasz-
nos és mindenképpen fontos, hogy a
legérintettebbekkel, a polgármestereinkkel
közösen vitatták meg ezt a rendeletet. Ők
azok, akik a legközelebbről, saját települé-
sükön tapasztalják a medveveszélyt, ők
vannak kapcsolatban az emberekkel, őket
terheli a felelősség is, tehát az ő meglátásuk
a fontos ebben a kérdésben. Jó, hogy el-
mondhatták véleményüket, aggályaikat a
törvény gyakorlati alkalmazása kapcsán” –
hangsúlyozta Péter Ferenc, a Maros Me-
gyei Tanács elnöke.

Mint ismert, a rendelet értelmében azon-
nal eltávolítható lesz minden olyan nagy-
vad, amely a településeken belül
veszélyezteti a lakosságot. A rendelet értel-
mében minden önkormányzatnál megala-
kul egy sürgősségi bizottság, amelyet a
polgármester vagy az alpolgármester vezet.
Szakmai vélemények alapján ez a testület
dönt az azonnali eltávolítás módjáról,
amely háromféle lehet: a nagyvad elhaj-
tása; altatása és áthelyezése; illetve az
eutanázia vagy a kilövés. Annak érdeké-
ben, hogy az azonnali beavatkozás elin-
dulhasson, a lakosságnak a 112-es
segélyhívó számon kell jelentenie a
medve jelenlétét vagy támadását. Ezt kö-
vetően a segélyszolgálat értesíti az adott
településen működő bizottságot, amelybe
a csendőrség és a helyi vadásztársaság is
küld szakembereket, valamint egy állator-
vos is tagja a polgármester vagy az alpol-
gármester mellett.

Mózes Edith



Iskolakezdő adományokkal
látogatta meg szeptember kö-
zepén néhány Erdélyből el-
származott személy a
Beszterce-Naszód megyei
szórványmagyarság két kis
bástyáját. Mi is csatlakoztunk
hozzájuk, de nem csak a láto-
gatás kedvéért.

A budaörsi református templom-
ban találkoztunk velük első alka-
lommal, de néhány ritka
találkozáson és üdvözlésen túl csak
az idén nyáron tudtunk közelebbi
kapcsolatba kerülni, amikor egy is-
tentisztelet után ismét örömmel üd-
vözöltek, és elhívtak egy esti
focizásra. Aztán két nap múlva
ismét fociztunk, s a sportolás utáni
pihenés közben szóba került, hogy
tanszerekkel próbálnák segíteni
szeptemberben a Beszterce-Naszód
megyei Magyardécsén és Vicén
működő szórványkollégiumban élő
gyerekeket. Hogy kik ezek a jó
szándékú emberek? A Budaörsi
Székely Kör tagjai, mindannyian az
1990-es rendszerváltás óta Magyar-
országra áttelepedett erdélyi és szé-
kelyföldi honfitársaink.

Néhány hét után közölték a kitű-
zött időpontot, és azt is, hogy mire
volna szükség a két intézményben.
Eldöntöttük, hogy mi is csatlako-
zunk hozzájuk, és nem megyünk

üres kézzel. Ötletünket felkarolta
Balogh Tünde csíkfalvi iskolaigaz-
gató és diákjai is, magánszemélyek-
től szintén érkeztek kisebb
felajánlások. A Szent László Társa-
ság (1861) és Rend erdélyi törzs-
széke, valamint Tőkés Attila
nyárádszeredai református lelkész
is örömmel csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez. Néhány nap alatt renge-
teg füzet, írószer és egyéb apróság
gyűlt össze, továbbá tolltartók, háti-
táskák is, míg a pénzfelajánlásokból
tisztálkodási szerek (szappan, sam-
pon, tusfürdő, fogkrém és fogkefe)
kerültek a dobozokba. A vártnál
jóval több adománnyal indultunk
útra, ami még a budaörsi barátain-
kat is meglepte.
Idődobozokba zárt magyarság

Vasárnap délelőtt a megbeszélt
időpontra érkeztünk meg a Sajó
melléki Somkerékre, a Becski-ház-
hoz, itt vártak ránk a Magyarország-
ról érkezettek: Álmos, Attila,
Csaba, András és Sándor. A házi-
gazdák, Álmos testvérei és szülei
szívesen fogadták a vendégeket, de
nekünk csak egy rövid üdvözlésre
volt időnk, s annyira, hogy belép-
jünk a szomszédságban álló, csend-
ben hívekre váró középkori
református templomba, miközben a
vele szemben épült, jóval kisebb or-
todox templomból az utcára is jól

kihallatszik (éppen ne nevezzük
úgy, hogy bömböl) az egyházi litur-
gia. Percek alatt szemügyre vettük
a gótikus boltíveket, a 17-18. szá-
zadi festett templomi bútorzatot, né-
hány fényképet készítettünk,
miközben megtudtuk, hogy vegyes,
de román többségű a település, a
községháza pedig éppen Álmosék
szülői háza mellett áll. Máris indul-
nunk kell tovább: átautózunk Beth-
lenen, majd délre fordulunk a
Borzás völgyébe. Az eddigi jó út
után járható, de kevésbé sima úttes-
ten haladunk át Felsőoroszfalun,
magunk mögött hagyjuk Alsóorosz-
falut is, és Apanagyfalu református
templománál parkolunk le. Isten-
tiszteleten veszünk részt, ahol Már-
ton Barna tiszteletes az örökös
helytállásról és a készenlétről beszél
a maroknyi hallgatóságnak. A záró
áldás után a templom kijáratánál
üdvözli a vendégeket, mi pedig
gyorsan körülnézünk: a somkereki-
hez hasonlóan itt is ékszerdoboznak
nevezhető gótikus templom áll, de
az előbbinél kisebb és gyönyörűbb:
a magyar kormány támogatásával
újították fel, és idén adták át ismét
használatra. Az udvaron takaros ha-
rangtorony, mellette pedig Bolyai
János mellszobra, amelyet egy
román szobrász alkotott, és román
személy adományozott, ugyanis

Bolyai Farkas anyai felmenői itt
éltek.

A parókián is rövid ideig időzhe-
tünk csupán, hiszen a tiszteletesnek
temetésre kell igyekeznie Magyar-
décsére. Azonban mégis van annyi
idő, hogy a gondnokkal együtt
Álmos felidézzen néhány emléket
és ismerős személyt a gyermekko-
rából, amikor nagybátyja itt a falu-
ban volt orvos. Aztán azt is
megtudjuk, hogy alig száz lelkes a
református gyülekezet, a fiatal lel-
kész pedig décsei születésű, Ko-
vásznán kezdte pályafutását, és
sepsiszentgyörgyi neje is elmondja,
hogy mekkora kihívás volt számára
a szinte színmagyar környezet után
ebben a vegyes közösségben meg-
telepedni. Rövid ideje vannak itt, de
máris szembesültek azzal, hogy a
magyar szülők egyre ritkábban írat-
ják gyerekeiket magyar óvodába, is-
kolába, pedig a lelkész felajánlotta:
két kisgyermekével együtt a máséit
is beszállítja naponta Bethlenbe,
hogy magyar tannyelvű oktatásban
részesülhessenek.
„A lényeget még nem értheted”

Még egy csendes román telepü-
lésen átkanyargunk, majd Vicén
egy ház előtt állunk meg, ahol már
egy-két kíváncsi gyerek várja jöt-
tünket. Aztán lassan előmerészked-
nek a többiek is, hangosan
köszönnek, kezet nyújtanak, s kér-
désünkre be is mutatkoznak. Több-
ségük román nevű, és az sem
egyértelműen kivehető, hogy hová
valósiak származásuk szerint.
Hamar kiderül: ők csángóföldi gye-
rekek, Bákó környékéről valók,
ezért értjük nehezebben, hogy mit
mondanak. Ennek tudatában – és az
apróságok is megbátorkodva a ked-
ves szavaktól, mosolyoktól, simo-
gatásoktól – már egészen
könnyedén kezd menni a társalgás.
Bemutatkozásunk közben felbuk-
kan Éva is, akiről kiderül, hogy a
nevelők egyike, és Álmos testvére.
Ő csakhamar sorba állítja a gyere-
keket, így elkezdődhet az adomá-
nyok beszállítása és részbeni
szétosztása. Mindenki gyermeki
örömmel fogadja az édességeket
(kivéve a már nagyobbakat, akik
szerényen félrehúzódnak, s csendes

mosollyal köszönik meg a tasako-
kat). A legnagyobb örömmel az At-
tila dobozából előkerülő három
labdát fogadják, lányok-fiúk egya-
ránt felszabadultan kezdenek ját-
szani az épület előtt, de Éva
csakhamar betereli őket az étkező-
nek és nappalinak használt helyi-
ségbe, ahol énekekkel köszönik
meg a sok adományt. Majd megmu-
tatják szobáikat, ahol bele is kuk-
kantanak a tasakokba, aztán elválás
előtt még egyet énekelnek nekünk:
elérzékenyülve dúdolgatjuk velük
együtt, hogy „mi egy vérből valók
vagyunk”. Szépen énekelnek, de a
lényeget még nem értik, bár ők is
nehéz éveket éltek meg – zsenge
koruk ellenére. Még nem is muszáj
érteniük. Az első lépés, hogy tudja-
nak szépen énekelni és beszélni ma-
gyarul.
Magukra maradnak?

Becski Évától tudunk meg ponto-
sabb részleteket: azért, hogy a már
gyereklétszámhiánnyal küszködő
vicei iskolát megmentsék a bezárás-
tól, néhány pedagógus 2007-ben
létrehozta a Bástya Egyesületet.
Aztán a környező mezőségi falvak-
ból és Csángóföldről nehéz sorsú
családok gyerekeit kezdték Vicére
költöztetni, hogy a színtiszta telepü-
lés iskolája el ne sorvadjon. Nehe-
zen indult be a rendszer, hiszen
ezeknek a gyermekeknek nemcsak
iskola kellett, hanem bentlakás is,
meleg étel, ruhanemű, jó szó és se-
gítség a tanulásban. Hiszen a
csángó gyerekek többsége úgy
kerül ide ma is, hogy nem tud ma-
gyarul, és csak egy-két év múltán
kezd törve magyarul is beszélni.
Aki óvodásként került ide, az már
az előkészítő és első osztályban si-
keresen bekapcsolódhat a tanulásba.
A mezőségi gyerekeknél kevésbé
áll fenn a nyelvi nehézség, de itt
vannak, hogy magyarul tanulhassa-
nak. Számukra otthont biztosít ez a
bentlakás, ahonnan az elmúlt tanév-
ben a járvány idején sem mentek
haza a gyerekek, itt volt internetle-
hetőségük és segítségük, hogy fo-
lyamatosan tanuljanak. A csángó
gyerekeket karácsonyra és a nyári
vakáció idejére szállítják haza, a
mezőségiek általában havonta egy-
szer látogatják meg családjukat. Je-
lenleg fele-fele arányban vannak
tacsi, mezőköbölkúti, somkeréki
magyarok, valamint Bákó megyé-
ből forrófalvi, magyarfalusi és kis-
szolonci csángók, összesen húszan.
Van olyan család, ahonnan nyolc
testvér is a vicei intézménybe került
– számukra a nyelvi beilleszkedés a
gond, van, aki két év után is csak
érti, de nem beszéli a magyart.
Ennek ellenére mindannyian ma-
gyar óvodába és iskolába járnak, hi-

szen ez a feltétele annak, hogy itt él-
hessenek. A nyolcadik osztály el-
végzése után, ha magyar nyelven
folytatják tanulmányaikat, az egye-
sület továbbra is gondoskodik ruhá-
zatukról, ellátásukról az új iskola
bentlakásában, hétvégén pedig ide
térhetnek haza – avat be a részle-
tekbe Éva, aki nemcsak nevelőnő az
otthonban, hanem az egyesület tit-
kára is. Rajta kívül egy-egy elnök,
alelnök és gazdasági ügyvezető is
dolgozik, továbbá még két nevelő
(és további három Magyardécsén),
egy szakácsnő és egy takarítónő. Ők
próbálnak előteremteni és megadni
mindent a gyerekeknek. 

Ennek ellenére sem rózsás a vicei
iskola helyzete, mert míg az alsó ta-
gozaton két, addig a felsőn egyetlen
összevont osztályban tanulnak a
gyerekek, az otthon lakóinak egy
része is Bethlenbe jár iskolába, in-
gázásukat az egyesület kisbuszával
oldják meg. A mezőségi falvak
nemcsak fogyatkoznak, hanem elö-
regedőben is vannak – mondja el
Éva.

Hasonló a helyzet a szomszédos
völgyben fekvő Magyardécsén is,
ott is megcsappant a diáklétszám,
ezért oda is jutottak csángó és me-
zőségi gyerekek. Három éve anya-
országi támogatással és az iskola
Schola Alapítványának köszönhe-
tően megnyitottak egy bentlakást az
épület egyik üresen álló részében.
Ott is húsz gyerek tanul, de ott már
modernebbek a körülmények,
Vicén azonban a kamrát is egy, az
udvarban álló melléképületbe kel-
lett már kiköltöztetni, hogy a
konyha különálló helyiséget kapjon.
A télire való tűzifa feldarabolásá-
ban, felhasogatásában, elraktározá-
sában már a nagyobb gyerekek is
kiveszik részüket. Itt elkel minden
segítség, a segítő munkáskezek is,
és ruhán kívül bármilyen adományt
szívesen fogadnak, a tanszertől a já-
tékig, és akár a kamrába valóig is.
Mert nemcsak hogy egy hinta sincs
az udvaron, hanem a bajnokságot
nyert gyerekcsapatnak is csupán ka-
rókból összeeszkabált kapukkal
rendelkező, focipályának nemigen
nevezhető kis hely jut a játékra. A
román állam egyetlen lejt sem juttat
nekik, segítséget csupán az anyaor-
szágtól kapnak, és néha akad egy-
egy jószívű adományozó is. Azzal
kell beérniük. Az otthon szerény, de
takaros körülményei mellett Vicén
anyanyelven hallják a szót a gyer-
mekek, és nevelik őket magyarság-
tudatra. Amely a múló időben
megragadt, egyre inkább elfelejtett,
feladott Mezőségen, a politikusok
által nem sűrűn látogatott szórvány-
ban, az adott körülmények között
nem hangzatos szó, hanem vállalás
és küldetés.

Ezekhez az emberekhez és gye-
rekekhez gyakrabban kellene be- és
visszatérni – adományozni nekik és
tanulni tőlük.

Ahol a magyarságtudat nem szó, hanem érzelem és cselekvés
Bástyák a szórványban

Szépen gyűltek adományok, amiket elvihettünk magunkkal

Az otthon lakói minden kis ajándéknak őszintén tudtak örülni 
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betekintést nyújtottak megélhetési
forrást jelentő vagy inkább kedvte-
lésből végzett munkájukba.

Az egymás mellett élő népek
közös ünnepét – a péntek esti tán-
cházas, folkkocsmás bemelegítés
után – szombat délelőtt szász tánc-
cal nyitotta meg a Maros Művész-
együttes. Ezt követően Barabási
Attila Csaba főszervező, a Maros
Művészegyüttes igazgatója, az Er-
délyi Hagyományok Háza Alapít-
vány részéről Török István, továbbá
Soós Zoltán, Marosvásárhely pol-
gármestere és Kovács Mihály Le-
vente, a Maros Megyei Tanács
alelnöke szólt a térségünkben egye-
dinek számító eseményről.

– Nagyon fontos nekünk, maros-
vásárhelyieknek, hogy a kultúrán-
kat tovább tudjuk adni, kölcsönösen
meg tudjuk ismerni egymás érté-
keit, és ezáltal tisztelni tudjuk egy-
mást. Így sokkal nehezebb lesz
bárkinek bármilyen viszályt szítani
közöttünk. Azt kívánom mindany-
nyiunknak, hogy töltsük tartalma-
san ezt a három napot, tanuljunk
egymástól, és ezáltal, meggyőződé-
sem, hogy Marosvásárhely megér-
demelten lesz a multikulturalitás
központja országunkban, illetve Er-
délyben – mondta a városgazda,
míg a megyei tanács alelnöke kie-
melte, hogy Maros megye Erdély
kicsinyített mása, hiszen itt megta-
lálható valamennyi erdélyi, élő ha-
gyományokkal rendelkező etnikum.
Kultúraőrző Aranyeső 

A megnyitót a zalaegerszegi
Zalai Táncegyüttes Por és hamu

című műsora követte, majd nép-
tánc- és népdaloktatás kezdődött a
színpad előtti téren. Ezután egymás
után léptek közönség elé a meghí-
vott néptáncegyüttesek. A Maros
Művészegyüttes román tagozata ke-
ménytelki táncokat mutatott be, a
Boróka gyermektáncokkal, nyárád-
menti és vajdaszentiványi, a Kike-
rics néptáncegyüttes küküllőmenti
táncokkal örvendeztette meg a kö-
zönséget, a ludasi Ardealultól me-
zőségi legényest, a Doina
Mureşuluitól a sârba nevű körtán-
cot, majd marosmenti vonuló tán-
cot, a Spice Mureşenetől moldvai,
bihari és küküllőmenti táncokat lát-

hattunk. A prog-
ramot a régeni
Goldregen, azaz
Aranyeső nép-
t á n c e g y ü t t e s
szász táncai szí-
nesítették. 

A 25 éve meg-
szakítás nélkül
működő, jelenleg
32–36 gyermeket
összefogó együt-
tesről – amelyet a
helyi Német
Fórum működtet
– két évvel ez-
előtt, az első
Folkfórum alkal-
mával is írtunk.
Akkor Balla
Dénes csoportve-
zetővel, most az
együttes másik
felnőtt tagjával,
Urbán Ilonával
beszélgettünk a
kihalóban lévő

erdélyi szász kultúra egyik ments-
váráról.

– Polka, idecsi tánc, családi val-
cer – sorolta az Aranyeső illetékese
a repertoárjukba tartozó táncokat,
amelyek jellegzetessége, hogy szép,
nyugodt mozgást igényelnek.

– Folyton mondjuk a gyermekek-
nek, hogy a három lépést ki kell tar-
tani – jegyezte meg Urbán Ilona,
majd a németországi, ausztriai,
svájci fellépéseikről is említést tett. 

Az együtteshez német tagozaton
tanuló, felső tagozatos általános is-
kolások tartoznak, de néhány kö-
zépiskolába került táncos is
megmaradt, akik közül többen
Nagyszebenbe járnak iskolába. Az
ő kedvükért tették át a csütörtöki
táncpróbákat péntekre.

Egyedi szépségű viseletüket – a
hófehér régenit, a fekete szoknyás,
fehér kötényes szászlúdvégit és a
fekete ruhás, színes kötényes bátosit
– az Aranyesőt alapító asszonyok
varrták, varrják – tudtuk meg Urbán
Ilonától, akin egy éppen negyedszá-
zados kötény üzent a szász kultúra
örökérvényűségéről. 
Több száz ének birtokosa

A sokszínű, fergeteges produk-
ciók után adatközlő zenészek és
táncosok mutatkoztak be a pódiu-
mon. 

„Lányok, ti kölpényi lányok,
szedjetek erdei virágot” – énekelte
a nyolcvanas éveiben járó mezőköl-
pényi Szabó Teréz, aki nyolc éve
vehette át a Népművészet Mestere
kitüntetést. 

– Iskolás koromtól énekelek, de
nem az iskolában, hanem a rádióból
és esküvőkön tanultam ezeket a da-
lokat. Édesanyám nagy mulati asz-

szony volt, tőle is sokat hallottam.
Apámnak barátja volt a falunkbeli
öreg zenész, az minden este felke-
resett minket a muzsikájával –
idézte fel kérésünkre a forrást a
több száz népdalt ismerő, a fiatalok-
kal most is egy sorban táncoló Teréz
néni, aki a színpadon minden gond-
ról és a mögötte lévő évtizedekről
is megfeledkezik.

Az adatközlők többórás bemutat-
kozása után a Maros Művészegyüt-
tes és a Zalai Táncegyüttes
gálaműsora zárta a napot.
Amikor a fa jól válaszol

A tánccsoportok és adatközlők
mellett az interetnikai fesztivál fon-
tos szereplői közé tartoztak a ha-
gyományőrző mesteremberek. 

Márton Levente szovátai hegedű-
és citerakészítő kezében nyolc éve
születnek lófejes citerák. Hegedű-
készítéssel három évvel később
kezdett el foglalkozni, több mester-
től tanult, majd 2014–2019 között
egy angliai magániskolában tökéle-
tesítette tudását. 

– Több mint 120 lépést kell be-
tartani a minőségi hegedű elkészí-
téséhez – árulta el, majd a munka
kezdeti fázisait sorolta. Az első fon-
tos tényező a megfelelő alapanyag.
A hegedű fedőlapjának hangszerfe-
nyőből kell készülnie, az alsó rész
fodros juharból is lehet. A fő hangot
a has adja meg – tudtuk meg Már-
ton Leventétől, aki kiemelte, hogy
jól kell válaszoljon a fa az ütésre,
vagyis gyorsan, zengve kell vissza-
adnia a hangrezgéseket. A fát az év-
gyűrűk szerint hasítják fel, aztán
kettévágják, és összeragasztják a la-
pokat. 

– Fontos, hogy a szálak sűrűsége
egyenletes legyen – tette hozzá a
hangszerkészítő, majd a hegedű-
forma kivágásáról, a káva megépí-
téséről, illetve arról is beszélt, hogy
először a hegedű hátát ragasztja a
helyére, és fokozatosan pontosít.

Márton Levente hegedűi főleg a
nagyobb vásárlóerővel bíró nyugat-
európai klienskör érdeklődésére tar-
tanak számot, a citerákat pedig
Magyarországon és „hazai pályán”
értékesíti. Van kereslet szépséges
termékei iránt, de neki is meg kell
küzdenie a mai hangszerkészítők
nehézségével, akik jóval többen
vannak, mint a magas minőségű ter-
mékre igényt tartó zenészek.
„Ha csak egy darab kenyeret...”

Tankó Imre mezőbándi csizmadia
Székelyudvarhelyen tanulta ki a ci-
pészmesterséget a nyolcvanas évek-
ben, az inasságot pedig Segesváron
végezte 1987-ben. 

– Akkoriban az üzletekben nem
nagyon lehetett eredeti bőr lábbelit
kapni, csizmára is annyi volt a meg-
rendelés, hogy alig győztük a mun-
kát. Nyolc műhely működött
Segesváron, mindenikben 7–8 al-
kalmazottal. Mára egy-két műhely
maradt, és azoknak is alig akad
munka – foglalta
össze mestersége je-
lenét a csizmadia,
aki 2000-ben keres-
let hiányában maga
is felhagyott a szak-
mával, kitanulta az
asztalosságot, kami-
onozott, külföldön
is szerencsét pró-
bált.

– 2017-ben hatá-
roztam el, hogy
akkor is visszatérek
az eredeti mestersé-
gemhez, ha naponta
csak egy darab ke-
nyeret eszem – me-
sélte Tankó Imre.
Megrendelői a tánc-
csoportok, akik pá-
lyázati úton
teremtik meg a mi-
nőségi lábbelire
valót – tette hozzá,
majd érdeklődé-
sünkre a hagyomá-

nyos kemény szárú csizma készíté-
sének lépéseit is felsorolta. Az a
legjobb, ha marhabőrből készül, a
sablon méret utáni kiszabása után a
varrás, majd a szárkeményítés, a
kaptafára húzás, az aljazás és végül
az utómunkálat következik – tudtuk
meg a csizmadiától, aki szívesen to-
vábbadná szeretett mesterségét, ha
lenne kinek.
Üzenő szíjak 

Boghian Uwe a Brassó megyei
Nagysinkről hozta el gyönyörű dí-
szítésű szász szíjait, amelyeket tíz
éve készít. 

– A bőrdíszművesség gyermek-
koromtól érdekelt, az első szíjam is-
kolai feladat volt. A lyukasztás
technikáját akkor még nem ismer-
tem, mert készen kilyukasztva kap-
tuk az alapanyagot. Felnőttként
azért fogtam neki ennek a mester-
ségnek, mert a környékünkön már
senki nem foglalkozik ilyesmivel –
mondta a mesterember, aki főleg
németországi megrendelőknek dol-
gozik. Szíjai a keresztény hitnek
megfelelően hármas tagolódású,
szimbolikus jelentéssel bíró díszítő-
elemeikkel igazi műalkotásokként
hatnak. Gyakori rajtuk a szív, a nő
és a férfi ismétlődő motívuma, szín-
világukban pedig a természetre
utaló zöld, az istenhitet jelképező
piros, a tisztaságot érzékeltető
fehér, az égkék, a nagysinki szíjak-
nál a búza aranysárgája dominál. A
bőr alapszíne egyértelművé teszi,
milyen településről származik egy
bizonyos munka, a medgyesi női
modell például fehér, a segesvári
piros. Boghian Uwe egy nagysinki
barnás szíjat is közszemlére tett, de,
mint mondta, az nem eladó, ugyanis
az üknagyanyjáé volt még az 1800-
as években.

A hagyományos mesterségek
művelői között találkoztunk a bö-
zödi Fazakas Angélával is, aki közel
húsz éve kedvtelésből készít szal-
madíszeket és használati tárgyakat,
a fonás ugyanis számára az egyik
legmegnyugtatóbb időtöltés. Alko-
tásait természetesen értékesíti is, de
vásárokba keveset jár, termékkínáló
Facebook-oldalt viszont működtet.

A marossárpataki Szabó Edmond
István számára a kosárfonás a fő ke-
reseti forrás. A nyersanyagot Len-
gyelországból hozza, és a kész
termékkel az egész országot bejárja.
Szabó Edmond tízéves korától űzi a
szüleitől, nagyszüleitől tanult mes-
terséget, a saját gyermekei azonban
nem vették át az elődök tudását.

A Folkfórumon részt vett mester-
emberek sorát még folytatni le-
hetne, de erre hely szűkében nincs
lehetőség. Azt viszont mindenkép-
pen el kell mondanunk, hogy a fesz-
tivál harmadik napját a Napsugár, a
Csillagfény, a Borsika, az Apró Be-
kecs, a Prichindelul, valamint a
kecei és a görgényhodáki néptánc-
együttesek tették széppé, színessé. 

Kincsek táncban, bőrben, fában 
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Fotó: Barabási Attila 

(Folytatás az 1. oldalról)



A Románia-kupa tizenhatoddöntőjében
megszakította nyeretlenségi sorozatát a
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, amelynek
azért volt fontosabb a győzelem a Kons-
tancai Farul otthonában játszott találkozón,
mert ezzel feloldhatta azt a lélektani gör-
csöt, amely a bajnokságban úrrá lett a csa-
paton. Ennek megfelelően valamivel
jobban játszott, mint a tartalékosabban ki-
álló házigazda, ám talán maguk a három-
székiek sem gondolták volna, hogy a
győzelemhez egy téves játékvezetői ítélet
segítheti hozzá őket. A mérkőzés parado-
xona, hogy a bajnokságban klasszissal job-
ban játszott Ovidiun az OSK, mégis
kikapott, ezúttal viszont szerényebb telje-
sítménnyel nyert.

Már az elején megkaparintotta a közép-
pályát az OSK, de az első helyzetig a 15.
percig kellett várni, amikor Luckassen le-
fordult védőjéről, azonban szögből érkező
lövése elakadt Brănescun. Egy perccel ké-
sőbb Mitrea és Ňegymást zavarták, Petre
lódulhatott meg, de csak Niczuly ölébe
emelte a labdát. A 30. percben Aganović a
pöttyöst üresen kapta a tizenhatos vonalán,
de lövés helyett megpróbálta átvenni, ám
leperdült a lábáról. Két perccel később
Mitrea szinte öngólt vétett egy szöglet
után, de Niczuly a gólvonalon, hatalmas
reflexszel, térddel mentett. A szünetig még
Petre keresztlövése suhant el a hosszú
sarok mellett, majd Tamás Nándor lőhetett
12 méterről hasonló szögből, Brănescu ki-
ütötte, aztán Ciobanu lövésébe léptek bele
a védők.

A második félidőben, a 49. percben
Luckassen kiválóan fordult le Lariéról,
utóbbinak pedig nem volt más választása,
mint buktatni a szentgyörgyi csatárt. A sza-
bálytalanság néhány centivel a tizenhato-
son kívül történt, Radu Petrescu azonban
nem látta pontosan, így büntetőt ítélt. Más-
fél perc vitatkozás után a tizenegyest Mit-
rea értékesítette (0-1). Ezt követően az
OSK csak arra összpontosított, hogy minél
távolabb tartsa a labdát a saját kapujától,
és ez többnyire sikerült is, egy kivétellel:
a 85. percben a frissen beállt Jefte Betan-
cor ugrott ki Dimitrov mellől, lövésébe
azonban beleért Niczuly, és a felső lécről
ívvel visszapattanó labdát Dimitrov kife-
jelte a kapu elől. Az OSK kétszer is lezár-
hatta volna a meccset, ám előbb Aganović
fejéről varázsolták le a védők a labdát a ka-

putól két méterre, majd  Bojić kapott zse-
niális kiugrató keresztlabdát, azonban
könnyen kiismerhető csavarását Brănescu
szögletre ütötte.

A tavalyi kudarcos kupaszereplés
után így az idén a Sepsi OSK bejutott a

nyolcaddöntőbe, azonban ennél talán
fontosabbnak vélik, hogy a bajnokság-
ban is megtörjön a jég. A tengerparti
siker után ma Medgyesre már minden-
képpen kevésbé feszült lelkiállapotban
utazhatnak.

Az első negyedórában elintézte a
Nyárádtői Unirea 2018 a Tordai
Sticla Arieșul elleni bajnoki mérkő-
zés kimenetelét a labdarúgó 3. liga
5. fordulójában. A győzelemmel
Nyárádtő megerősítette második
helyét a IX. csoportban.

Gyakorlatilag az első lehetőségét
gólra váltotta az Unirea 2018 a
Torda elleni találkozón. A 8. perc-
ben Toboșaru meglódult a bal olda-
lon, a tizenhatos sarkából
lendületből rálőtte, Onciu maga elé
öklözte, ott azonban Astafei érke-
zett, aki könnyed mozdulattal a kapu
alsó sarkába helyezte a labdát (1-0).
A következő helyzet már a második
nyárádtői gólt hozta. Egy bal oldali
beadás az ötösön találta Astafeit, aki
kihasználva a tordai kapus habozá-
sát, megszerezte második gólját (2-
0). Ezt követően a szünetig a
házigazdák fölénye megkérdőjelez-
hetetlen volt, és kimaradt még né-
hány nagy lehetőség Onciu
kapujánál. A legnagyobbat maga
Astafei hagyta ki, a 24. percben,

ezúttal a hosszú sarok előtt várta a
jobb oldali beadást, a labda meg is
találta, azonban hiába tátongott
előtte az üres kapu, nem tudta leke-
zelni a labdát, hogy megszerezze a
mesterhármast. Szintén a nagy le-
hetőségek közé tartozik Istrate ki-
ugrása a 37. percben, aki
színegyedül vihette rá, azonban
megpróbált kapásból lőni, ám a
labdája bőven mellészállt. A torda-
iak egyetlen lehetősége Fl. Dan ne-
véhez fűződik, a 32. percben

lefordult Aldeáról, de a hosszú
sarok mellé gurított.

A második félidőben a tordai csa-
pat némileg kiegyensúlyozta a
meccset, ám jelentősebb helyzete-
ket nem tudott kidolgozni. Esetleg
Fl. Dan lehetősége említhető az 59.
percben, azonban gyenge lövését
könnyen fogta Feier. A meccs végül
a 80. percben dőlt el, amikor
Toboșaru 25 méterről egyenesen a
jobb felső sarokba csavart (3-0). A
90. percben Budin szépíthetett

volna, ám lövését blokkolták. A 6.
fordulóban Nyárádtő ismét hazai
pályán játszik, ezúttal a Kudzsiri

Metalurgistul lesz a vendége. A
mérkőzést pénteken 15 órától ren-
dezik.

Gólzáporos Honvéd-
siker Győrben

A Budapest Honvéd 4-2-es győzelmet aratott a
sereghajtó Gyirmót otthonában a magyar labdarúgó
NB I. hetedik fordulójának szombati játéknapján.
Az újonc hazai gárda továbbra is nyeretlen még az
idényben, ráadásul utóbbi két meccsén összesen ki-
lenc gólt kapott.

Mindkét csapat a támadásokra helyezte a hang-
súlyt, az első harminc perc jó iramú, lüktető játékot
hozott. Inkább a Honvéd irányított, a próbálkozá-
sainak nagyobb volt a sebessége, s ez az eredmény-
jelzőn is megmutatkozott, a 24. percre ugyanis már
négy gól esett, 3-1-re vezetett a vendégegyüttes
úgy, hogy bő tíz perc alatt háromszor is mattolta el-
lenfelét. Az első félidő hajrájára visszaesett a
tempó.

A szünet után tovább folytatódott a gólgyártás,
előbb Lukic, majd Simon duplázott. A fővárosiak
ezzel együtt kézben tartották a mérkőzést, a Gyir-
mót erejéből pedig nem futotta többre, így további
izgalmakat már nem tartogatott a találkozó. A ven-
dégek megérdemelten távoztak három ponttal
Győrből.

Bálint Zsombor
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A bajnokság állása
1. Vajdahunyad 5 5 0 0 20-4 15
2. Nyárádtő 5 4 0 1 15-5 12
3. Kudzsir 5 3 2 0 11-7 11
4. Szászrégen 5 3 0 2 9-5 9
5. Viitorul 5 3 0 2 6-8 9
6. Beszterece 5 2 0 3 9-16 6
7. Marosújvár 5 1 1 3 4-9 4
8. Gyulafehérvár5 1 0 4 6-14 3
9. Sănătatea 5 0 2 3 5-11 2
10. Torda 5 0 1 4 4-10 1

Eredményjelző
* 1. liga, 10. forduló: Bukaresti Rapid – FC Voluntari 0-1, Cam-

pionii FC Argeș Pitești – Chindia Târgoviște 0-0, Bukaresti FCSB
– Academica Clinceni 3-2. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 24
pont/9 mérkőzés, 2. Botosáni FC 20/9, 3. FCSB 18/10.

* 2. liga, 8. forduló: Brassói FC – Bukaresti CSA Steaua 0-1, Buka-
resti Metaloglobus – Konstancai Unirea 1-4, FK Csíkszereda – Bákói
FC 2-3, Dacia Unirea 1919 Brăila – Kolozsvári Universitatea 0-3, Sel-
lemberki CSC 1599 – Gyurgyevói Astra 1-1, Dési Unirea – Petrolul
52 Ploiești 1-3. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 21 pont/8 mérkőzés, 2. Ko-
lozsvári Universitatea 18/8, 3. Nagyszebeni Hermannstadt 17/7.

* 3. liga, IX. csoport, 5. forduló: Nyárádtői Unirea 2018 – Tordai
Sticla Arieșul 3-0, Kolozsvári Viitorul – CS Marosújvár 2-1, Ko-
lozsvári Sănătatea – Gyulafehérvári Unirea 1924 2-4, Kudzsiri Me-
talurgistul – Szászrégeni CSM Avântul 1-0, CS Vajdahunyad –
Beszterce-Naszódi Gloria 2018 4-1.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 9. liga, IX. csoport, 5. forduló: Nyárádtői Unirea 2018

– Tordai Sticla Arieșul 3-0 (2-0)
Gólszerzők: Astafei (8., 15.), Toboșaru (80.).
Sárga lap: Toboșaru (81.), illetve Savu (74.).
Nyárádtői labdarúgópálya. Vezette: Dragoș Pîrîu (Curtea de

Argeș) – Mihai Ionescu (Suseni – Argeș), Lucian Tănase (Pitești).
Ellenőr: Filon Mărginean (Gyulafehérvár), Teodor Biriș (Vajdahu-
nyad).

Nyárádtő 2018: Feier – Hreniuc (13. Bârsan), Aldea, Moldovan,
Pop (85. Ganea), Iuga, Săvoaia (65. Hășmășan), Istrate, Culda,
Toboșaru (85. Laczkó), Astafei.

Sticla Arieșul: Onciu – Kiss, Budin, Cordoș, Marcu, Goronea (65.
Salcău), Paleoca, Sárosi (46. Savu), Dioșan, Vereș (62. Cobârzan),
Fl. Dan (62. Zvichi).

Eredményjelző
NB I., 7. forduló: MTK Budapest – Mező-

kövesd Zsóry FC 1-0, Gyirmót FC Győr – Bu-
dapest Honvéd 2-4, MOL Fehérvár FC –
Puskás Akadémia FC 0-0, Zalaegerszeg –
Paksi FC 2-5.

Az élcsoport: 1. Kisvárda 15 pont/6 mérkő-
zés, 2. Paks 13/7, 3. Ferencváros 12/5.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I., 7. forduló: Gyirmót FC

Győr – Budapest Honvéd 2-4 (1-3)
Győr, Alcufer Stadion, 2381 néző, vezette:

Erdős.
Gólszerzők: Simon (15., 52.), illetve Tamás

K. (12.), Nagy D. (21.), Lukic (24., 48.) .
Sárga lap: Nagy P. (38.), Zeke (79.), illetve

Pantelic (79.).
Gyirmót: Rusák – Ikic, Széles, Zeke, Szegi

– Vass Á. (68. Hasani), Nagy P., Medgyes (72.
Hajdú), Radics – Simon (72. Lencse), Her-
jeczki (57. Varga B.).

Budapest Honvéd: Szappanos – Lovric,
Batik, Klemenz, Tamás K. – Nono (84. Ma-
chach), Pantelic, Zsótér (61. Hidi) – Nagy D.
(85. Májer), Lukic (71. Eppel), Balogh (61.
Bőle)Eredményjelző

Labdarúgó-Románia-kupa, tizenhatoddöntő: Şomuz Fălticeni – FC Voluntari
1-4, Nagybányai Minaur – Jászvásári CSM Politehnica 3-1, Petrolul 52 Ploiești
– Universitatea 1948 Craiova 0-1, CS Mioveni – Bukaresti Rapid 0-0, büntetőkkel
4-5, Campionii FC Argeş Pitești – Botosáni FC 0-0, büntetőkkel 4-2, CSM Slatina
– Dunărea 2005 Călăraşi 1-2, FK Csíkszereda – Chindia Târgovişte 0-1, Unirea
04 Slobozia – Temesvári Politehnica 0-1, Concordia Chiajna – Medgyesi Gaz
Metan 0-1 hosszabbítás után, Bodzavásári FC– Academica Clinceni 2-1 hosszab-
bítás után, Nagyváradi AC 1910 – Nagyszebeni Hermannstadt 0-1, Konstancai
Farul – Sepsi OSK 0-1, CS Vajdahunyad – Bukaresti FCSB 3-5 hosszabbítás
után, CSO Filiaşi –  Aradi UTA 1-0, Temesvári Ripensia – Bukaresti Dinamo 1948
0-1, CSU Craiova – Kolozsvári CFR 1907 1-0.

Nyárádtő megerősítette második helyét

Ajándékbüntetőből – de nyert nyolc meccs után a Sepsi OSK

Fotó: a Farul közösségi oldala

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó-Románia-kupa, tizenhatoddöntő: Konstancai Farul – Sepsiszent-

györgyi Sepsi OSK 0-1 (0-0)
Hagi Akadémia-stadion, Ovidiu. Vezette: Radu Petrescu (Bukarest) – Mircea

Grigoriu (Bukarest), Adrian Vornicu (Jászvásár). Tartalék: Marcel Bîrsan (Bu-
karest). Ellenőr: Liviu Ciubotariu (Galac), Aurel Ionescu (Bukarest).

Gólszerző: Mitrea (51. – büntetőből).
Sárga lap: Pires (21.), Mladen (90+2.), illetve Bărbuț (66.).
Farul: Brănescu – Dobrosavlevici, Ghiță (46. Buta), Larie, Mladen, Boboc,

Pires (58. Artean), Ciobanu, Bodișteanu (58. Radaslavescu), Petre (67. Betancor),
Chițu (67. Ely Fernandes). 

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, (90. Dumitrescu), Eder (75.
Tincu), Aganović, Păun, Tamás (46. Bărbuț), Luckassen (90. H. Sousa), Csun-
csukov (65. Bojić).

Bálint Zsombor



Dárdai Pál vezetőedző szerint az RB Leipzig
játéka túlságosan gyors volt csapata, a Hertha
BSC számára, ez is hozzájárult a berliniek 
6-0-s vereségéhez a német labdarúgó-bajnok-
ság szombati játéknapján.

„Komoly terveink voltak, nem akartunk túl
mélyen védekezni. Jól kezdtünk, de aztán kap-
tunk két gólt a semmiből, a szünetben pedig
már háromgólos hátrányban voltunk. A máso-
dik félidőben váltottunk, de nem lett jobb a
helyzet” – nyilatkozta Dárdai Pál, akinek ez
volt a legnagyobb különbségű veresége edzői
pályafutása során, a Hertha történetében pedig
negatív rekordbeállítás.

A házigazdáknál Gulácsi Péter és Willi
Orbán végig a pályán volt, Szoboszlai Dominik
viszont csak a cseresorból figyelte a meccset.

Dárdai egyik játékosának sem tett szemrehá-
nyást, és hangsúlyozta, nem látott olyan futbal-
listát, aki csak sétált volna a pályán, vagy nem
összpontosított megfelelően. „Túlságosan
gyors volt nekünk a játék” – ismerte el a ma-
gyar szakvezető, aki a vasárnapi edzés előtt le-
szögezte, hogy nem gondol a lemondásra.

„Aki ismer engem, tudja, hogy mindennap
teljesen feltöltött akkumulátorral érkezem az
edzésre, és motivált vagyok. Ma is jó hangulat-
ban jöttem. A fejlődésük érdekében igyekszem
úgy bánni a játékosokkal, mint a saját fiaim-
mal” – magyarázta a 45 éves tréner.

Hozzáfűzte, szinte teljesen új csapatot kapott
néhány hete, hiszen a távozók helyére sok új
futballista érkezett, és először meg kellett talál-

niuk a közös hangot. A fővárosiak két győze-
lemmel és négy vereséggel a tabella 12. helyén
állnak, a hetedik fordulóban pedig Sallai Ro-
land együttesét, a Freiburgot fogadják. Dárdai
szerint a nagy vereségek fájóak voltak, és éb-
resztőként szolgáltak, de az előzetes tervekhez
képest csupán egy pont mínuszban vannak. Ki-
jelentette, nem gondol a lemondásra, továbbra
is bízik a csapatában, hiszen szorosan együtt-
működnek, és megvan a kellő minőségük a
jobb folytatáshoz.

A csatár Davie Selke úgy fogalmazott, ezút-
tal minden csapatrészük nagyon rosszul telje-
sített, és leszögezte, nem a szakmai stáb hibája
a súlyos vereség.

„Nehéz megtalálni a megfelelő szavakat,
mert nem akarok üres frázisokat használni.
Mindig elkéstünk egy lépéssel, és elkerülhető
gólokat kaptunk. Ez egy olyan nap, amit el kell
felejtenünk, és bocsánatot kell kérnünk a szur-
kolóinktól is, akik idejöttek és remek hangula-
tot teremtettek” – nyilatkozta.

Selke hozzátette, a mobiltelefonját két napra
beteszi egy fiókba, mert nem akarja olvasni,
hogy a szakmai stábot hibáztatják a kudarcért.
„Szükségünk van Dárdai Pál és csapata hig-
gadtságára és tapasztalatára. Ők tudják, mi a
legjobb nekünk csapatként. A Bayern-meccs
után is együtt sikerült, és biztos vagyok benne,
hogy most ismét működni fog” – magyarázta a
csatár, aki arra utalt, hogy a címvédő Bayern
Münchennel szembeni 5-0-s vereség után két
bajnokit megnyert a Hertha.

Dárdaiék hatot kaptak a Lipcsétől: 
túl gyors volt a játék?! Két fordulót is rendeztek a múlt héten

a labdarúgó 4. elitligában. A mérkőzése-
ket követően az előző heti hathoz képest
már csak négy csapat maradt hibátlan a
két csoportban. Ha Kerelő veresége egy
közvetlen vetélytárs, Marosludas ellen
következett be, és kettejük közül csak az
egyik maradhatott százszázalékos, a Ma-
rosszentgyörgyi Kinder veresége Erdő-
szentgyörgyön a meglepetések kategó-
riájába tartozik.

Az 1. csoportban az ACS Marosvásár-
helynek, egyelőre úgy tűnik, nem került
igazi riválisa, ám az újjáalakult ASA is
megnyerte minden eddigi meccsét. Igaz,
szerényebb eredményekkel, de kapott gól

nélkül. A 2. csoportban a nyáron a felju-
tást elbukó Radnót tűnik az esélyesnek,
ám Marosludas is háromból három talál-
kozót nyert meg.

Ami feltűnik, hogy nagy különbségek
vannak a csapatok között, ezt a korábbi
években egyáltalán nem jellemző ered-
mények mutatják. A 4. elitliga általában
sokkal kiegyensúlyozottabb volt, most
azonban szinte minden fordulóban van
egy 14-0, egy 11-1, illetve hasonló ered-
mények. Ezért talán mégiscsak az a leg-
jobb, hogy a feljutást a legjobb hat csapat
egymás között a rájátszásban dönti el, így
ezek a csillagászati eredmények nem be-
folyásolják majd a végső rangsort.

A Magyar Sportújságírók Szövetsé-
gének (MSÚSZ) elnöksége csalódottan
fogadta, hogy az angolok elleni rasszista
szurkolói megnyilvánulások miatt a ma-
gyar labdarúgó-válogatottnak a követ-
kező hazai világbajnoki selejtező-
mérkőzését zárt kapuk mögött kell meg-
vívnia, további egy zárt kapus büntetést
pedig két évre felfüggesztve szabott ki
kedden a nemzetközi szövetség (FIFA).
Az MSÚSZ szerint a kialakult helyzet
„rendkívül abszurd és igazságtalan”.

A magyar szövetség (MLSZ) ezen-
kívül 200 ezer svájci frankos bírságot is
kapott.

„Mérhetetlen csalódást jelent szá-
munkra, hogy a közelmúlt budapesti,
telt házas, biztonságos és sportszerű
hangulatú mérkőzéseit követően az
UEFA után immár a FIFA is engedett a
nemzetközi politikai nyomásnak, és
olyan szigorú szankciókkal sújtotta a
magyar szövetséget, amelyeket messze
nem indokolnak a helyszínen egyáltalán
nem vagy alig tapasztalható, a feljelen-
tők által bemutatott vélt vagy valós sza-
bálytalanságok – olvasható az MSÚSZ
honlapján közzétett állásfoglalásban. –
Felfoghatatlan volt a budapesti magyar–
angol mérkőzés előtti és utáni média-
kampány a brit sajtóban, amely már a
találkozó előtt igyekezett rasszistának
bélyegezni a magyar szurkolókat, majd
komolyan vehető bizonyítékok híján is
könyörtelenül megtette ezt a mérkőzés
után. Nem egy főcím és mainstream
üzenet sugallta, állította, hogy egész
Magyarország rasszista, aminek semmi
köze a valósághoz és mérhetetlen ciniz-
mus azok után, hogy éppen Angliában
szabadult el tömeges és ijesztő mérték-
ben a rasszizmus az Európa-bajnoki
döntő után. Az egész világ által hitetlen-
kedve figyelt erőszakhullám és egy sor
rendezési hiányosság, biztonsági és jár-
ványügyi szempontból is rendkívül ag-

gályos szabálytalanság, ezernyi gyaláz-
kodó, rasszista megnyilvánulás, az el-
lenfél himnuszának kifütyülése után,
amelyek mind az olasz–angol Eb-dön-
tőn voltak tapasztalhatók, egyelőre sem-
milyen szankcióval nem sújtotta az
UEFA azt az Angliát, amelynek még a
miniszterelnöke is engedett a példátlan, 
minden igazságalapot nélkülöző média-
nyomásnak és a közösségi médiaterek-
ről kitiltott ezernyi angol szurkoló
megbüntetése helyett a magyar szövet-
ség elleni példás fellépést követelte a
FIFA-tól.”

A közlemény kitér arra, hogy maga
Cristiano Ronaldo mondta a júniusi ma-
gyar–portugál mérkőzés után, hogy bár-
csak minden meccs telt ház előtt, ilyen
hangulatban zajlana, de semmilyen rasz-
szista megnyilvánulással nem találkoz-
tak a mérkőzés után megkérdezett
francia vagy angol szurkolók, stábtagok
sem.

„Kiábrándító volt látni, olvasni az
egykor világszerte az objektivitás mér-
céjeként tisztelt BBC végletesen elfo-
gult mondatait vagy az iSport
szélsőségesen gyűlöletkeltő címlapját,
amelyen egész Magyarországot bélye-
gezte rasszistának: England vs Racists
4-0. Elítéljük és visszautasítjuk a hazán-
kat büntető hecckampányt, és kérjük,
hogy senki se higgyen fenntartások nél-
kül annak, amit Magyarországról a fő-
sodratú nemzetközi média terjeszt, állít.
Inkább higgyenek a saját szemüknek és
azoknak a turistáknak, futballszurkolók-
nak, vendégeknek, akik mostanában
Magyarországon jártak, és a csöppet
sem rasszista magyarok vendégszerete-
tét élvezhették. A rendkívül abszurd és
igazságtalan helyzetre egy régi mondás
alkalmazható: Bagoly mondja verébnek,
hogy nagyfejű. Avagy: The pot calls the
kettle black!” – zárul az MSÚSZ elnök-
ségének a közleménye.
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Eredményjelző
A labdarúgó 4. elitliga 3. fordulójának eredményei:
* 1 csoport: Ákosfalvi Napsugár – Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő 1-0,  Maros-
szentgyörgyi Kinder – Mezőrücsi Câmpia 3-2, ACS Marosvásárhely – Marosorosz-
falui Mureșul 7-1, Nyárádszereda – Szováta 1-1. A Marosvásárhelyi ASA állt.
* 2 csoport: Búzásbesenyői ÎnfrăUirea – Dicsőszentmártoni Viitorul 2002 2-2, Nyá-
rádtői Unirea 2018  II. – Marosvásárhelyi Academica Transilvania 6-1, Mezőszen-
gyeli Inter – Marosvásárhelyi Atletic 2-3, Kerelői Mureșul – Marosludasi Mureșul
1-2. Radnót állt.
A labdarúgó 4. elitliga 4. fordulójának eredményei:
* 1 csoport: Mezőrücsi Câmpia – Nyárádszereda 3-5, Szováta – ACS Marosvá-
sárhely 1-11, Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő – Marosszentgyörgyi Kinder 2-1, Ma-
rosvásárhelyi ASA – Ákosfalvi Napsugár 1-0. A Marosoroszfalui Mureșul állt.
* 2 csoport: Marosvásárhelyi Atletic – Kerelői Mureșul 1-5, Marosvásárhelyi Aca-
demica Transilvania – Mezőszengyeli Inter 2-0, Dicsőszentmártoni Viitorul 2002
– Nyárádtői Unirea 2018 II. 0-14, Radnót – Búzásbesenyői ÎnfrăUirea 8-1. A Ma-
rosludasi Mureșul állt.

Négy csapat maradt hibátlan

Az MSÚSZ csalódott 
a FIFA-büntetés miatt

Három forduló után is nyeretlen maradt a két
bekecsalji kisváros a Maros megyei 4. liga 1.
csoportjában, de megszerezték első pontjukat az
egymás elleni mérkőzésen.

Kevésbé látványos összecsapást hozott a két
csapat találkozója, a néha egy-két percre fel-
pörgő játékot leszámítva mindkét együttes a
döntetlenre játszók képét mutatta. A házigazdák
a 9. percben betaláltak Ist-
vánfi révén, de a játékvezető
lesre hivatkozva érvénytele-
nítette a gólt. A következő ér-
dekesebb kapujelenetig húsz
percet kellett várni, ekkor
ismét a hazaiak voltak veszé-
lyesek, de a szovátai védők-
nek előbb Gáspár, majd
Kovács próbálkozását sike-
rült menteniük. Végül a gól-
szerzés a vendégeknek jött
össze, egy kettős hazai vé-
delmi hibát követően a 40.
percben Chiorean értékesített
egy jogos büntetőt (0-1).

A második játékrészt a
hazai csapat rohamokkal
kezdte, de Tálas fejese kevés-
sel a léc fölött szállt el, a kö-
vetkező percben Istvánfi
beadását Kovács fejelte a
lécre. A vendégek megpróbál-
tak kiszabadulni a hazaiak
szorításából, de Iszlai a ka-
pufa tövében zárta Bokor kö-
zeli lövését. Végül a 63.
percben a hazaiaknak össze-
jött az egyenlítés, Tálas 20
méteres lapos szabadrúgása a
hosszú sarokban kötött ki 
(1-1). 

A következő percben a sze-
redaiak ismét helyzetbe ke-
rültek, de Tálas lövése
elkerülte a kaput, s ettől
kezdve ismét lendületét vesz-
tette a mérkőzés, kivéve

mindkét oldalon egy-egy ordító gólhelyzetet,
amikor közelről sem sikerült a hálóba pöckölni
a kapu előtt elcsorgó labdát. 

A játékvezetők néha ellentmondásos vagy
kétes döntéseinek azonban sikerült élénken tar-
taniuk a pályán kívüli hangulatot, de míg a
nézők szabadon hangot adhattak elégedetlensé-
güknek, addig a pálya szélén a hazaiaktól Zsig-
mond Dénes edző és Somodi Szilárd klubelnök
sárga lapos figyelmeztetésben részesült.

Jegyzőkönyv
Maros megyei 4. liga, 1. csoport, 3. forduló: Nyárádszereda 
SK – Szováta SK 1-1 (0-1)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna, műgyepes pálya, hideg, nedves
játékidő, mintegy 70 néző.
Vezette: Pașcal Alin – Mantea Adrian, Pop Alex. 
Ellenőr: Lungu Constantin (mindannyian Marosvásárhelyről).
Gólszerzők: Tálas (63.), illetve Chiorean (40.).
Sárga lap: Oprea, Keresztesi, Somodi , Kovács, illetve Halász,
Csortán.
Nyárádszereda: Iszlai – Somodi, Oprea, Tálas, Papp, Mihály,
Bálint (52. Simon), Kovács, Keresztesi, Gáspár, Istvánfi (84.
Marton).
Szováta: Simon –  Vass, Halász, Kovács (66. Vónya), Takács,
Chiorean, Csortán, Szabó (56. Kiss), Csíki, Gagyi, Czucza (36.
Bokor).

Gligor Róbert László

Fotó: Gligor Róbert László

Osztoztak a pontokon



Albert Flórián születésének 80. évforduló-
ján az Albert Alapítvány és a Ferencvárosi
Torna Club szervezésében interaktív elemek-
kel bővített kiállítás nyílt a Groupama Aré-
nában.

Az FTC és a magyar labdarúgás egyetlen
aranylabdás futballistája, a tíz évvel ez-
előtt, október 31-én elhunyt Albert Flórián
szeptember 15-én ünnepelte volna 80. szü-
letésnapját. A színvonalas és látványos ki-
állítás ünnepélyes pénteki megnyitóján
megjelent a legendás játékos fia, ifjabb Al-
bert Flórián, valamint unokája, Albert Fló-
rián Patrik. Ott voltak továbbá a
ferencvárosi klub vezetői, valamint szá-
mos kiválósága a rég-, illetve a közelmúlt-
ból, míg az első csapat jelenlegi
vezetőedzőjének, Peter Stögernek a veze-
tésével a szakmai stáb és a felnőtt keret né-
hány tagja, valamint Marco Rossi, a
válogatott szövetségi kapitánya is.

Albert Magdolna, a labdarúgó lánya az Al-
bert Alapítvány és a család nevében kifejtette:
a kiállítás az Albert 80 nevet viseli ugyan, de
igazából csak életének hetven évéről szólhat,
hiszen már tíz éve búcsút kellett venni tőle.
Hozzátette: a kiállítás alapjául szolgáló tár-
gyakat közel tíz éve már bemutatták Szege-
den, majd további 28 helyen, s nemcsak
Magyarországon, hanem a határokon túl is.

„Két és fél éve arra gondoltunk, hogy a
kornak megfelelően modernizáljuk a kiállí-
tást, látványos elemekkel bővítjük, de csak
egyszer, két évvel ezelőtt Békéscsabán volt
lehetőségünk bemutatni, mert közbeszólt a
koronavírus-járvány. És hiába volt több meg-
hívásunk, nem volt lehetőségünk azokat el-
fogadni, máshová elmenni. Azóta viszont
még többek lettünk, a modern kornak meg-
felelően, a fiatalok által még inkább befogad-
ható állomásokkal bővült a kiállításunk” –
mondta.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke kiemelte:
a kiállítás példaként szolgáljon mindenki szá-
mára, miként lehet úgy leélni egy életet a fut-
ballban, hogy abban bármi lehetséges, ha a
tehetség kellő szorgalommal, alázattal és ki-
tartással párosul.

Az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás-
és Sportalapítvány, valamint az FTC fontos
feladatának tartja, hogy méltóképpen ápolják
a klub és a magyar futball legendás alakjának
emlékét és szellemiségét. A nagyszabású ki-
állítással pedig – amelyet a stadion negyedik
emeletén, közel 300 négyzetméteren alakítot-
tak ki, és a Fradi-múzeum belépőjével lehet
megtekinteni – tisztelegni akarnak a magyar
labdarúgás „Császárának” emléke és életútja
előtt.

A tárlaton a különleges sporttörténeti erek-
lyéknek, sportfelszereléseknek, számos sze-
mélyes tárgynak, így egyebek mellett az
Aranylabdának köszönhetően megelevenedik

Albert Flórián kivételes sportpályafutása
mellett az a szellemiség is, amelyet élete
során a sportpályán, valamint azon túl képvi-
selt.

Radikálisan megreformálta Románia
rábízott teremlabdarúgó válogatottját
Kacsó Endre, aki Ukrajna elleni két ba-
rátságos meccsel mutatkozik be szövet-
ségi kapitányként. A kihirdetett keretből
szinte teljes egészében hiányoznak a
régi gárda tagjai, akik több Európa-baj-
nokságra kijutottak, de akik szinte mind
35 év fölöttiek már. Talán az egyetlen
kivétel a honosított Paulo Ferreira, aki a
Marosvásárhelyi City’usnál játszott éve-
kig, szintén jól benne van már a korban.
Nincs viszont a keretben több más ho-
nosított, mint például Savio Valadares,
aki Robert Lupu szövetségi kapitányi
mandátuma alatt kihagyhatatlan volt a
keretből. Ugyancsak az idősebb generá-
ciót képviseli Mánya Szabolcs, vele
azonban már közölte Kacsó, hogy első-
sorban segédjeként számít rá, és nem a
pályán.

Elég egy rövid pillantást vetni a ke-
retre, hogy lássuk, Kacsó Endre elsősor-
ban a Székelyföldön igen komolyan vett
sportág utánpótlásbázisára alapoz, így a
keretnek a felét innen kiindult magyar
nemzetiségű játékosok teszik ki, kette-

jüket közülük (Iszlai és Küsmödi) saját
maga vezette be a sportág rejtelmeibe a
City’usnál. Öten teremfociznak külföldi
csapatokban, ketten eleve Olaszország-
ban kezdték meg a pályafutásukat, ám
rendelkeznek román állampolgársággal
is.

A sportági szövetség honlapjának
nyilatkozó Kacsó azt mondta: „Tíz új já-
tékos van a válogatottban. Velük kezd-
jük meg az újjáépítést, a fiatalítást, ami
kötelező lépcsőfok. Nincs könnyű dol-
gunk, ezzel mindenki tisztában van, de
meg kellett hozni ezt a döntést, mi pedig
bevállaltuk. A játékosok azonban nem-
csak fiatalok, hanem jól képzettek és
ambíciósak is. Azt, ami rajtunk, az edzői
stábon múlik, megtesszük, de a játéko-
soknak is érezni kell a feladat súlyát.
Ukrajna hagyományos ellenfelünk, és
ellenük pontosan látni fogjuk, hogy mi-
lyen potenciál van az új csapatban.” 

Az első mérkőzést Ukrajna ellen
szombat este játszották Besztercén, ezt
Románia 2-1-re nyerte. Mindkét gólt
Kedei Barna szerezte. A második talál-
kozót lapzárta után, vasárnap este ren-
dezték.

Az Albert Flórián születésének 80. évfordulóján megnyílt interaktív kiállítás a Groupama Arénában 2021. szeptember
24-én. Az FTC és a magyar labdarúgás egyetlen aranylabdás futballistája, a tíz évvel ezelőtt, október 31-én elhunyt
Albert Flórián szeptember 15-én ünnepelte volna 80. születésnapját. 

Fotó: MTI/Mohai Balázs
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Leiskolázta az újonc Botosáni Triumf együt-
tesét a Marosvásárhelyi Sirius a női kosárlabda-
Románia-kupa első körének odavágóján. A két
fél egyszerűen nem volt ugyanabban a súlycso-
portban, így a meccs 69 pontos marosvásárhelyi
előnnyel zárult, a szerdai botosáni visszavágót
egyszerű formasággá változtatva.

Nem nevezte a Sirius vezetőedzője, Carmin
Popa a kupamérkőzésre a csupán néhány napja
érkezett Tanita Allent, miután utóbbi csak kétszer
tudott edzeni a csapattal, és
még időbe telik, míg az idő-
zóna-eltolódást is meg-
szokja. Ehhez az ellenfélhez
azonban nem is volt szükség
különösebb erősítésre. Már
az első percektől nyilvánvaló
volt, hogy a Sirius a sokkal
jobb csapat, egymást érték a
labdalopások, amiben Chiș
jeleskedett, és az ebből indí-
tott gyors ellentámadások,
így gyorsan nőtt a különbség
az eredményjelzőn. Botosán
a palánk alatt sem tudta fel-
venni a küzdelmet, sem a be-
törésekben, sem a
lepattanókban, amelyeket
nem csak a marosvásárhelyi
csapat két magas légiósa
gyűjtögetett szorgalmasan
be, hanem a többiek is.

Rendkívül beszédes, hogy
a Sirius 62 lepattanót szer-
zett, míg ellenfele csak 24-et,
és – nem tévedés – 33 lopott
labdája volt. Chiș úgy ért el
tripla duplát, hogy csupán 3
lepattanót szerzett, de a 12
pontja mellé begyűjtött 11 lo-
pott labdát és 12 gólpasszt is!

A sima marosvásárhelyi
győzelem ellenére azonban
továbbra sincs még teljesen
összeérve a csapat, bizonyos
hiányosságok még jól észlel-
hetők. Védekezésben igen-
csak lenne még mit javulni,
és a szakmai stáb is többször

szóvá tette, ha nem tetszett, amit látott. A dobá-
sok pontosságán is van mit dolgozni. A mezőny-
ből elért 47%, olyan körülmények között, hogy
rengeteg könnyű kosarat tudott a csapat ziccerből
szerezni, alacsonynak tűnik; különösen a félkö-
rön túlról és középtávolról kell még gyakorolni
sokat a dobásokat. Az is igaz, ha az ellenfél erő-
sebb, talán az összpontosítás is jobb.

A mérkőzés visszavágóját szerdán játsszák
Botosánban, ám a Sirius gyakorlatilag már biztos
lehet benne, hogy ott lesz december 29-én és ja-
nuár 5-én a negyeddöntőkben.

Interaktív kiállítás nyílt Albert Flórián emlékére a Groupama Arénában

Magyarul beszél a román
teremlabdarúgó-válogatott

Bemelegítettek a bajnokságra

Nem volt szép!
Gyalázat, ahogy román szövetség honlapja a mérkőzésen használt játé-

kosok listáját közölte, pontosan így: „1. Grigoraș – 20. Pânzaru (Cpt.), 15.
Tamas, 3. Richard, 9. Istvan; 21. Lungu, 14. Ferreira, 18. Szabolcs, 2. Ba-
lint, 6. Barna, 22. Crișan, 4. Duda, 5. Lepădatu, 8. Cireș”.

Kacsó Endre szövetségi kapitány az alábbiakat hívta be Románia terem-
labdarúgó-válogatottjának keretébe:

* kapusok: Andrei Dinicuță (Dévai Autobergamo), Teodor Lungu (Te-
mesvári CFR), Andrei Grigoraș (FK Székelyudvarhely).

* mezőnyjátékosok: Kedei Barna, Bálint Andor, Balázsi Attila (mind FK
Székelyudvarhely), Daniel Duda (Futsal Giorgione, Olaszország), George
Lepădatu (ASD Active Network Viterbo, Olaszország), Adrian Pânzaru,
Iszlai Richárd, Küsmödi Tamás (mind Dévai Autobergamo), Paulo Ferreira
(Cardoso, Portugália), Mánya Szabolcs, Hadnagy István (mindketten Kecs-
kemét), Octavian Cireș, Robert Crișan (mindketten Galaci United).

Marosvásárhelyen rendezik a bajnokság első fordulóját
A sportági szövetség döntése értelmében október 2-án és 

3-án egyetlen helyszínen, Marosvásárhelyen rendezik a női ko-
sárlabda országos bajnokság első fordulójának valamennyi
mérkőzését. A Marosvásárhelyi Sirius nem panaszkodhat, hisz
így az idegenbelinek számító találkozóját a CSM Târgoviște
ellen hazai pályán játszhatja. A mérkőzést szombaton 19 órától
láthatják a kosárlabda kedvelői. Összesen a két nap alatt hat
mérkőzés lesz, miután Gyulafehérvár végül nem indul a baj-
nokságban, így 14 helyett csak 13 csapat sorakozik fel a rajtnál.
Az egyetlen, amelyet nem láthatunk a Sportcsarnok parkettjén,
az a Kézdivásárhelyi KSE, amely ellenfél nélkül maradt az első
játéknapon, a visszalépést követően.

Eredményjelző
A női kosárlabda Románia-kupa első köre, 1. menet: Maros-

vásárhelyi Sirius – Botosáni Triumf 114:45, Kézdivásárhelyi
KSE – Aradi FCC 54:76, Bukaresti Agronomia – Brassói Olim-
pia 63:57, CSM Târgoviște – Bukaresti Rapid 66:70. A  Kolozs-
vári U – Konstancai Phoenix CSU Simona Halep mérkőzést
szerdán játsszák. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC és a Szatmár-
németi CSM játék nélkül jutottak a december 29-én és január
5-én rendezendő negyeddöntőbe. Szintén játék nélkül jutott to-
vább a CSM Alexandria, miután kisorsolt ellenfele, a Gyulafe-
hérvári CSU visszalépett az idénytől.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Románia-kupa, 1. kör, 1. menet: Marosvásár-

helyi Sirius – Botosáni Triumf 114:45 (30-12, 33-13, 28-10, 23-
10)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Bog-
dan Podar (Kolozsvár), Böjte László (Csíkszereda), Ioana Dră-
goi (Temesvár). Ellenőr: Marian Oprea (Brassó).

Sirius: Sherill 37 pont, Griffin 17, Sólyom 13 (1), Chiș 12 (3),
Lipovan 10 (2), Czimbalmos 8, Feiseș 7 (1), Mészáros 4, Badi 4,
Anca 2, Moga, Szász.

Triumf: Ciotir 15 pont (5), Dănălache 9, Bucureșteanu 7, Niță
7, I. Hurmuz 7, S. Hurmuz, Ionescu, Tololoi.

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Kincses Előd 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után műsorának meg-
hívottja Kincses Előd lesz. Az ismert ügyvédet Szucher Ervin műsorvezető
a 60 évvel ezelőtt nyert atlétikai Balkán-bajnoki címeiről faggatja.



Heti egy PCR- vagy heti két anti-
génteszt eredményének a felmuta-
tásával vehetnek részt az
oktatáson a marosvásárhelyi 
George Emil Palade Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Tudomány- és Techno-
lógiai Egyetem azon hallgatói, akik
nincsenek beoltva koronavírus
ellen. Az egyetemi tanév megkez-
désekor több hallgató tiltakozott az
intézmény vezetőségének eme
döntése ellen, petíció is indult az
ügyben, a magyar hallgatókat tö-
mörítő Marosvásárhelyi Magyar Di-
ákszövetség (MMDSZ) azonban
elha- tárolódik e tiltakozástól, ál-
láspontjuk szerint, mivel a hallga-
tók nagy része rendszeresen
megfordul a kórházakban, nem te-
hetik ki a beteg embereket a fertő-
zés kockázatának.

A marosvásárhelyi George Emil Palade
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem vezetőtanácsa dön-
tésének értelmében a 2021–2022-es tan-
évben a veszélyhelyzet alatt a koronavírus
ellen be nem oltott diákok heti egy negatív
PCR- vagy két negatív antigéngyorsteszt
a felmutatásával vehetnek részt a jelenlétet
feltételező oktatási tevékenységeken –
derül ki az egyetem által közzétett közle-
ményből. Ugyanez érvényes az egyetem
bentlakásaiban elszállásolt, koronavírus
ellen be nem oltott egyetemi hallgatókra
is, akik kötelesek felmutatni hetente egy
negatív PCR-, vagy heti két alkalommal
negatív antigénteszt-eredményt.

A közleményben azt is leszögezik, hogy
az egyetem kutatóközpontjában lehetősé-
get biztosítanak a hallgatóknak az antigén-

teszt elvégzésére, alkalmanként 50 lej fe-
jében, illetve azoknak a diákoknak, akik
bizonyítani tudják, hogy egészségi okok
miatt ellenjavalt számukra az oltás felvé-
tele, ingyenesen végzik el az antigéntesz-
teket. Az egyetemen való tesztelésre
szeptember 13-tól adott a lehetőség, na-
ponta 7–10 óra között.

Az egyetem döntése felháborodást vál-
tott ki az egyetem diákságának egy részé-
ből, néhányan a tanévnyitó ünnepségen
tiltakoztak ez ellen, és a több ezer diákból
mintegy négyszázan írták alá azt a petí-
ciót, amelyben kérik, hogy változtassanak
ezeken a feltételeken, ugyanis diszkrimi-
natívnak tartják az oktatási tevékenysége-
ken való részvétel korlátozását azon
hallgatók esetében, akik nem rendelkez-
nek védettségi igazolással. A diákok
ugyanakkor azzal is érvelnek, hogy sokan
anyagilag sem tudják megengedni maguk-
nak a rendszeres tesztelést, ami havi több
száz lejes kiadást feltételezne a saját jöve-
delemmel nem rendelkező fiatalok részé-
ről. 

Érdeklődésünkre, hogy mi az állás-
pontja ez ügyben a Marosvásárhelyi Ma-
gyar Diákszövetségnek,Varga László, az
MMDSZ elnöke lapunk megkeresésére ki-
fejtette: csak hétfőn értesültek arról, hogy
elindult egy ilyen tiltakozás, és tudomásuk
szerint a magyar diákok közül, akikkel
kapcsolatban állnak, nagyon kevesen van-
nak, akiket ez érint, akik még nem vették
fel a koronavírus elleni védőoltást. Amikor
az oltásra lehetőség adódott, nagyon sokan
már az első körben felvették azt, mi több,
február-márciusban az MMDSZ oltás-
kampányt is szervezett oktatói támogatás-
sal, amely során megpróbáltak tévhiteket
megcáfolni, és arra buzdították a diáktár-
sakat, hogy vegyék fel az oltást. Mint
mondta, furcsának tartja, hogy orvostan-

hallgatóként, leendő gyógyszerészként,
fogorvostan-hallgatóként vagy általános
asszisztensképzős diákként aláírjon valaki
egy ilyen petíciót, hiszen mindannyian az
egészségügyben, tudományt felhasználva
fognak majd dolgozni, ugyanakkor taná-
raik révén olyan elismert szakemberektől
volt lehetőségük az oltással kapcsolatos
tudnivalókról tájékozódni, hogy ezeket a
hiteles információkat nem kellene két-
ségbe vonni. Mindemellett fontos szem-
pont, hogy végre az idei tanévkezdéskor
lehetőség adódott a jelenléttel zajló gya-
korlati órákra, ami egyértelműen a diákok
javát szolgálja, hiszen rendkívül nehéz on-
line egy ilyen szakmát elsajátítani. Varga
László úgy véli, a diákság nagy része fo-
lyamatosan jár a kórházakba, beteg em-
berek közé, akiket veszélynek tehetnek ki,
ha megfertőznének egy legyengült szerve-
zetet. 

– Az, aki orvosi egyetemen tanul, és
egészségügyben fog majd dolgozni, be
kellene lássa, hogy mi most, huszonéve-
sen legtöbben jó egészségi állapotnak ör-
vendünk, de amikor 70-80 éves, gyakran
élet-halál között lévő páciensek közé me-
gyünk be a kórházba, rájuk nézve bizony
egy fertőzés végzetes lehet – adott hangot
véleményének az MMDSZ vezetője.

A diákszövetség elnökétől azt is meg-
tudtuk, hogy az egyetemi campust most
újítják fel, emiatt a termek egy része nem
használható, így mindenik tanszék külön
döntést hozott arra vonatkozóan, hogy az
elméleti órákat online vagy jelenléttel tart-
ják meg. A gyakorlati oktatáson való rész-
vétel menete kapcsán elmondta, amikor a
hallgatók felmennek a klinikákra, ott fo-
gadja őket az adott egyetemi oktató, test-
hőmérsékletet mér, egy szűrő kérdőívet
töltenek ki, és fel kell mutatni az oltási
igazolást.
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Az orvosi egyetemen
Negatív teszttel vehetnek részt az oktatáson 

a be nem oltott hallgatók

Jelentkezőket várnak 
a Cseperedő programba

Újra lehet jelentkezni a Gyulafehérvári Caritas
Korai Nevelő- és Fejlesztőközpont Cseperedő
programjának csoportos foglalkozásaira Maros-
vásárhelyen, a Mărăşti utca 36. szám alatt. A 2-6
hónapos csöppségeket és szüleiket babamasz-
százsra, a 6 hónapos–1,5 éves korosztályt pedig
énekekkel és mondókákkal tarkított mozgásos
programokra várják. A foglalkozásokra október 
1-ig lehet jelentkezni a 0736-004-369-es telefon-
számon, kapcsolattartó: Mezei Borbála.

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 rövidfilm-
mel, rajz- vagy festmény-összeállítással jelent-
kezhetnek. A pályázati művek beküldési
határideje október 22., 14 óra. További tájékozta-
tásért és a könyvészetről a Bernády Házban (tel.
0265-266-855) vagy a 0745-196-236-os telefon-
számon lehet érdeklődni. A fokozódó járványve-
szély miatt a szokásos városi szintű csoportos
diákvetélkedő és a hagyományossá vált sportve-
télkedő elmarad.

Kísértés vagy belső parancs? 
– könyvbemutató

Sikli László Kísértés vagy belső parancs? című
könyvét mutatják be szeptember 28-án, kedden
18 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban. A
résztvevők közelebbről megismerkedhetnek Sikli
Lászlóval, az íróval, a katolikus pappal, a család-
apával, akit – nyíltan vállalt családos állapota
miatt – püspöksége eltiltott a papi szolgálattól.
Önéletrajzi ihletésű regényének üzenete: ha ös-
szefogunk, most rendkívül nagyot változhat a
világ! A szerzővel Csatlós Tünde újságíró beszél-
get. A rendezvény dedikálással zárul, a könyv a
helyszínen megvásárolható.

Több mint tízéves hagyomá-
nya van a nyárádszeredai uni-
tárius gyülekezetben az őszi
hálaadás előtti zenei áhíta-
toknak. A tavaly a járvány
miatt kénytelenek voltak ezt
kihagyni, de idén nagyobb
hangsúlyt fektetett erre a
gyülekezet, és erre az alka-
lomra sikerült kicserélni a
templom ablakait egy, a Beth-
len Gábor Alaphoz benyújtott
nyertes pályázatnak köszön-
hetően.

Tekintettel arra, hogy a munkála-
tok a múlt héten zajlottak, az idén
nem teljes hétvégés, hanem csak
egyszeri zenei áhítatot szerveztek,
és erre szombaton délután került
sor. Ebből az alkalomból a helyi
gyermekkórus lépett fel a templom-
ban – amint Ferencz Örs zenetanár,
karvezető elmondta, lassan ifjúsági
kórussá válik az együttes, mert
nemcsak a Deák Farkas általános is-
kola diákjai énekelnek benne,
hanem a több éve végzettek is visz-
szatérnek közéjük.

Az előadást követően a gyüleke-
zet lelkésze, Sándor Szilárd Boldi-
zsár Ildikó Mesék apákról című
mesekötetéből az Aranymadár című
történetet olvasta fel. Eszerint egy
király templomot épített magának,
amelyről azt gondolta, hogy a leg-
szebb a világon. Egy arra járó ván-

dor elmondta: valóban szép az épü-
let, de hiányzik belőle az aranyma-
dár, amely gyöngyöket hullat a
csőréből, amikor énekel. Ilyen
gyöngyöt hullató madarak az
éneklő gyerekek is, és a jézusi me-
taforával élve, ezeket a gyöngyöket
nem szabad hagyni elveszni, érték-
telenné válni.

A szép alkalomból a gyülekezetet
köszöntötte Fazakas Levente espe-
res, megosztva örömét, amiért
együtt lehet másokkal egy közös cél
megvalósítása fölötti örömben,

vagy megtapasztalhatja az őszi há-
laadás előtti napon a zenei áhítat, az
együttlét örömét. A Maros köri uni-
táriusok egyházi elöljárója Percze
László konzul üzenetét tolmácsolta,
aki nem lehetett jelen ezen az alkal-
mon. – A nyár elillant, ősz van,
hálát adni gyűltünk össze a nyár
minden gyümölcséért, az asztalra
kerülő kenyérért. Az iskolakapuk
ősszel nyílnak ki, amikor a termé-
szet meghalni készül, és az iskolák-
ban éppen akkor kezdik elvetni a
szívekben és a fejekben a magva-

kat, anyanyelvünk és összetartozá-
sunk magvait, magyarságunk meg-
élt közös élményét. Ezeket a
gondolatokat sokszor nem is tudjuk
szavakkal kifejezni, ilyenkor segít
az ősi kifejezési mód, a zene, az
ének, ilyenkor együtt dalol a szív,
együtt nemesedik a lélek. Magyar-
ország kormányának fontos, hogy
jó legyen magyarnak lenni, és hogy
mind megtapasztaljuk a valahová
tartozás élményét, hiszen sokan el
akarnak minket bizonytalanítani, el
akarják venni a learatott kincseinket
– üzente az anyaország csíkszeredai
főkonzulátusának munkatársa.

Nem elég csak ötletelni, dolgozni
és megvalósítani valamit, majd sza-
lagot átvágni, hanem hinni is kell,
és a végén hálát kell adni az erőért,
az alkotásért és a termésért – fo-
galmazott Tóth Sándor polgármes-
ter. Ma a helyi közösség igényét el
lehet juttatni a magyar kormány-
hoz az egyházak révén, és a kor-
mánynak van egyfajta válasza
erre, és ez is egyfajta termés. Ami-
kor hálát adunk a búzáért és a min-
dennapi eledelért, akkor hálát kell
adnunk a munkáért is. Az is egy-
fajta termés, hogy száz évvel a vi-
lágháború után, Trianon és a
kommunizmus után is itt vagyunk,
ilyen identitástudattal, életkedv-
vel, hogy bölcsődét építünk, és
templomokat újítunk fel, így van,
amiért hálát adjunk – mutatott rá a
városvezető.

Jó együtt lenni, és hálát adni a so-
kért és a kevésért is, amivel megál-
dott az Úristen, hálát adni szóval és
zenével, mert a zene, az ének is
Isten csodálatos ajándéka, és kevés
nemzet van, amely olyan szívből
tud énekelni, mint a magyar. Ezzel
az ajándékkal lehet, szabad és kell
is élni – emelte ki Tőkés Attila re-
formátus lelkész. Annyi minden
szétválaszt minket, embereket, de a
zene csodálatos módon összeköt, a
zene ereje és az ének általi szeretet
közel akar jönni hozzánk, hogy
ebben a templomban is mindany-
nyian egyek legyünk a zene, a hit és
szeretet által – fejtette ki a lelki-
pásztor.

Hálaadás a zene nyelvén

Gligor Róbert László

A zene, ének nyelvén is lehet hálát mondani Istennek – ezt teszik évente a szeredai unitárius gyülekezetben Fotó: Gligor Róbert László

Menyhárt Borbála



LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0744-303-
456. (sz.-I)

KIADÓ hosszú távra is teljesen fel-
újított, I. osztályú, IV. emeleti garzon.
Megbízható személyek jelentkezését
várjuk. Cím: Kövesdomb (Dâmbul Pi-
etros) utca 12. szám. Érdeklődni a
0757-049-301-es telefonszámon
pénteken, szombaton 17-19 óra kö-
zött. (13246-I)

ELADÓ 2 szoba-összkomfortos
tömbházlakás a Kárpátok sétányon.
Tel. 0748-787-778. (13259-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmo-
nikaajtókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321, 0766-214-586. (12852)

VÁLLALOK építkezési munkát,
kerítéskészítést, tetőkészítést, eresz-
csatorna-készítést stb. Tel.
0755-672-446. (13045)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, me-
szelést, tetőkészítést cserépből, le-
mezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Hunor. (13194-I)

SZÁSZRÉGENBEN ajánlok
szőlőszedést fele-fele arányban, szedés,
őrlés, préselés és hordóba töltés
ellenében. Szükséges szerszámok,
edények vannak. Részletekért
érdeklődni a 0743-548-101-es telefon-
számon. (mp.)

HÁZTARTÁSI alkalmazottat kere-
sünk. Érdeklődni a következő tele-
fonszámon: 0748-053-975. (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
bármilyen szigetelést, csatornakészítést,
csatornajavítást, festést, bármilyen
lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítés-
javítást. Tel. 0767-837-782. (13124)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-
munkát, ácsmunkát, szigetelést,
csatornák, teraszok, kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467-356.
(13124)

VÁLLALUNK cserépforgatást, szige-
telést kátránnyal, polisztirénnel, új tető
készítését Lindab lemezből, bármilyen
javítást és meszelést. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0758-392-613.
(13256)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, szállnak az évek, de
emléke szívünkben örökre meg-
marad. 
Szeretettel és tisztelettel emléke-
zünk szeptember 27-én a szere-
tett nagynénénkre, a nyomáti
születésű KOVÁCS JÓZSEFNÉ
szül. NAGY MARGIT marosvá-
sárhelyi lakosra halálának első
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Csiszér
Gyula és családja. (13238)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz sze-
retett emléked.
Emléked követ minden lépésen,
feledni nem tudunk sohasem.
Mély fájdalommal a szívünkben,
örökös bánattal emlékezünk
szeptember 26-ára, amikor már
15 éve hirtelen oly fiatalon elra-
gadta a halál a drága leányunkat,
SÁNTA RÉKA ILDIKÓT. Halálod
megtörte szívünket, örökké őriz-
zük kedves emlékedet. Bánatos
szüleid és testvéred családjával
együtt. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (13241)

Hatalmas titka volt
jóságos lelkednek,
mosoly, hit és tiszta szeretet.
Köszönjük, hogy a lelked
lelkünkbe írtad,
nincs hatalma felettünk a sírnak.
Örök az arcod, 
nem száll el a szavad,
minden mosolyod
a lelkünkben marad.
Fájó szívvel emlékezünk 2021.
szeptember 27-én, SZEKERES
KÁLMÁN marosludasi tanár ha-
lálának első évfordulóján. Áldott
emlékét kegyelettel őrzik szeret-
tei. (13245-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy
rövid szenvedés után, 83 éves
korában elhunyt 

KERESZTES FERENC
a TCM volt dolgozója, 

volt futballbíró.
Temetése 2021. szeptember 28-
án, kedden délután 3 órától lesz
a Jeddi úti temetőben, reformá-
tus szertartás szerint.
Gyászoló hozzátartozói: fele-
sége, gyermekei, unokái, veje,
testvére, közeli és távoli rokonai,
szomszédai, jó ismerősei. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Te már ott vagy, ahol nincs
fájdalom, sírodra szálljon áldás
és nyugalom. Álmaid a földben
legyenek csendesek, Isten
őrködjön pihenésed felett. 
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik TÖRÖK BÉLA
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak, és mindazoknak, akik
távolról is részvétüket
nyilvánították. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! A
gyászoló család. (13263)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Őrizetben 
a hajtási nélkül

vezető 
A mezőbándi rendőrőrs munka-

társai azonosítottak és 24 órára őri-
zetbe vettek egy helybéli fiatalt, aki
nem állt meg a rendőri jelzésre.
Szeptember 22-én 9.30 óra körül a
Maros megyei rendőrök a települé-
sen végeztek közúti ellenőrzést,
amikor egy gépjármű vezetője fi-
gyelmen kívül hagyta a megállásra
intő jelzést, továbbhaladt, majd egy
földúton hagyta a járművet. A rend-
őrök rövid időn belül azonosították
a sofőrt egy 23 éves községbeli fia-
talember személyében, ugyanakkor
kiderült, hogy nem rendelkezik
egyetlen járműkategóriára érvényes
hajtási jogosítvánnyal sem, ezért
közúti bűncselekmény vétsége
miatt az ügyészség vizsgálja az
ügyet – tájékoztatott a Maros me-
gyei rendőrség sajtóosztálya.

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65877-I)

Segítség, krízisben vagyok!
Az egyre nehezedő külső körülmények ellenére a TELEFONOS
SZERETETSZOLGÁLAT csütörtökönként 15-20 óra között továbbra is várja a
krízisben lévők telefonhívását a 0265-555-555-ös számra.
A Szolidaritási Alap keretében az alkalmankénti segítséget akár havi, heti, sőt napi
rendszerességgel is föl tudjuk vállalni önkénteseink és munkatársaink révén.
Amennyiben Önnek rendszeres bevásárlásra, ügyintézésre, kísérőre vagy egyéb
jellegű segítségre lenne szüksége Marosvásárhelyen, hívja bizalommal 
a 0741-555-555-ös telefonszámot a hét bármelyik munkanapján!

SOLIDARIS Egyesület – A megoldás helyben van! (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG MUNKATÁRSAT alkalmaz a termelésbe. Ta-
pasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-300. (65925-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



Hirdetőink figyelmébe!
Felhívjuk hirdetőink 

figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, 
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő

online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 
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