
Szeptember 3-án a marosvásárhelyi Nicolae Bălcescu Általá-
nos Iskola felújított C épületében (volt 12-es általános is-
kola) „nyitotta meg a 2021–22-es” tanévet Soós Zoltán,
Marosvásárhely polgármestere. Az iskolában, ahol az alter-
natív Waldorf-oktatás folyik, még zajlanak a befejező műve-
letek, ottjártunkkor festettek, az udvart aszfaltozták,
takarítottak, de a városvezető ígérete szerint szeptember
13-ára a munka zömét elvégzik.

Az épületet hőszigetelték, kicserélték a nyílászárókat, a villany- és
egyéb vezetékeket, festettek, felújították a tantermeket, folyosókat, mel-
lékhelyiségeket, újjáépült a sportpálya. Az iskola Bălcescu negyedbeli
B épületében folyamatban van a fűtési rendszer korszerűsítése, ami no-
vember végéig készül el. A beruházás értéke 400.000 lej. A Művészeti
Líceumban is egy ötvenéves áldatlan állapotot számolnak fel a csempe-
kályhák és az újabb épület nyílászáróinak cseréjével, 200.000 lej körüli
befektetéssel. 

Közvita, de „miről”?
Eldöntött tény, hogy Marosvásárhely polgármestere aláírja

vagy már alá is írta az építkezési engedélyt a Papiu utcai tör-
ténelmi városrész durva átalakítására. Állítólag nem tehet
mást. Az engedéllyel viszont jóváhagyja a sorozatos félreveze-
tést, a törvényes előírásoknak, a szomszédok véleményének a
figyelmen kívül hagyását, az engedély megadásában érintett
szervek nemtörődömségét, amelyek képviselői a közegészség-
ügytől a vízügyi vállalaton át a közlekedési rendőrségig, vala-
mint a Szebeni Övezeti Műemlékvédelmi Bizottságig nem vették
a fáradságot, hogy kimenjenek a helyszínre, és ott tájékozód-
janak, mielőtt aláírnák az építkezési engedélyt. 

Továbbra is felháborító, hogy nem tartották be a korábbi
térképeken a város védett övezetével kapcsolatos európai nor-
mákat követő előírásokat, amelyek szerint meg kell őrizni a ha-
gyományos városszerkezetet, és a családi házakból álló
övezetben kizárólag családi házak építhetők. Ahogy ez a 13.
szám alatt lakó családnak kiadott urbanisztikai bizonylatban
is olvasható. Csakhogy a szabályok betartásánál nagyobb úr
az érdek, a rokoni kapcsolatok, amelyért különféle mutatvá-
nyokkal az előírásokat ki lehet játszani, félre lehet magyarázni,
hogy végül a Papiu utca 9., 11. szám alatti ház udvarán és kert-
jében elkezdődhessen a tervezett három lakótömb építése, ame-
lyekben 32 (vagy még ki tudja hány) lakást alakítanak ki, 
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Átadták a felújított iskolaépületet

„A tanintézmények készen
állnak a tanévkezdésre”

(Folytatás a 3. oldalon)

Bibliatáborokban
tanultak
Többnyire augusztusban zajlottak le a
református gyülekezetekben a szoká-
sos nyári vakációs bibliahetek. Ehhez
szinte mindenki a Keresztény Oktatá-
sért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány
(KOEN) által kidolgozott programot és
útmutatót használta. A legtöbb gyüle-
kezetben szép számban vettek részt a
gyerekek a nyári foglalkozásokon.
____________5.
Helyzetjelentés
a Vibe-ról
A fesztivál egyik alappillére a sok be-
szélgetés, amelyeket a hagyományos
kiadásokon Vibe Koli névre keresztel-
tek. Bár az idei egy különleges külön-
kiadás volt, a szervezők nem mondtak
le az érdekesebbnél érdekesebb be-
szélgetésekről.
____________6.
Vérszegény
mezőny a megye
labdarúgásában
Harmadik éve, hogy Marosvásárhely-
nek nincs képviselője az első három
labdarúgóligában. Hatalmas szégyen
egy olyan városnak, amelynek jelen-
tős hagyományai vannak a sportág-
ban, és kétszer is ezüstérmet szerzett
a legmagasabb szintű bajnokságban. 
____________9.Bodolai Gyöngyi



Szeptember 18-19-én, idén második alkalommal szer-
vezi meg a Tekerj egy jó célért adománygyűjtő kerékpáros
rendezvényt a Marosszéki Közösségi Alapítvány. Ezúttal
16 nemes célra lehet adományozni, illetve – a megszokottól
eltérően – még két másik helyszínt is biztosítanak a teke-
résre. 

Az extrémebb helyek kedvelőinek lehetőségük lesz az
erdőben kerékpározni a Tekerj Wild eseményen. A gyerekek
is – elkerülve a forgalmat – a főtéren tekerhetnek egy jó
célért a Tekerj Junioron. Aki szeretné bejárni a várost, és
közben élvezni az ellenőrző pontok meglepetéseit, részt

vehet a Tekerj Cityn. Azokat, akik a három esemény vala-
melyikén részt szeretnének venni, arra kérik, hogy töltsék
ki az online előregisztrációs űrlapot. Az előregisztrálókat
az űrlapon megadott elérhetőségükön SMS-ben értesítik,
ha Tekerj! applikációt tesznek közzé az App Store és 
a Google Play platformokon, amelyen keresztül kiválaszt-
hatják az általuk támogatott ügyet, és online fizethetnek az
előzetes regisztráció során kiválasztott részvételi csoma-
gért. Az online űrlap kitöltése a részvétel előfeltétele. Akik
nem vesznek részt az eseményen, azoknak is lehetőségük
van adományozni a honlapon.

IDŐJÁRÁS
Változóidő
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6 óra 48 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 53 perckor. 
Az év 249. napja, 
hátravan 116 nap.

Elkezdődött
a sorompók felszerelése

A napokban elkezdték Marosszentgyörgyön az Északi és
az Állomás utcai vasútátkelő helyeknél a sorompók felsze-
relését – adta hírül Sófalvi Szabolcs, a község vezetője.
Az önkormányzat évek óta kéri vasúttársaságot, hogy sze-
reljen sorompókat a problémás átkelőhelyekre, ahol az
utóbbi években számos baleset történt, olyan is, amely em-
beréletet követelt. A munkát már elkezdték, de még néhány
hétbe telhet, amíg a sorompó működőképes lesz, és amíg
összehangolják a Marosvásárhely és Szászrégen közötti
vasútvonalon a már meglévő, illetve az új sorompók mű-
ködését.

Utcazene-fesztivál
Marosvásárhelyen

Hat helyszínen, mintegy 20 művésszel szerveznek utca-
zene-fesztivált Marosvásárhelyen szeptember 10–12. kö-
zött. A marosvásárhelyi utcazene-fesztivál egyik
elsődleges célja élettel megtölteni a város – sok esetben
kihasználatlan – tereit, illetve vizuális és akusztikus élmé-
nyeket nyújtani a város lakóinak.

Berendezhetik a Máriaffi-kastélyt 
A napokban egy utolsó ellenőrzésre került sor a maros-
szentgyörgyi Máriaffi kastélynál, amelynek a korszerűsíté-
sét nemrég fejezte be a helyi önkormányzat – közölte
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere. A
helyszíni szemlén az uniós források felhasználását fel-
ügyelő gyulafehérvári szakemberek mindent rendben ta-
láltak, így az önkormányzat nekiláthat a kastély korhű
bútorzattal való felszerelésének, ami egy újabb, nyertes
uniós pályázatnak köszönhetően valósulhat meg.

Trianon – előadás és koncert
Az Idegen nép van ma ott, hol régen magyar lakott – Tria-
non 100 című produkció a békediktátum aláírásának cen-
tenáriumára készült. Szövegét Csúri Ákos írta és
szerkesztette, a zenei anyagot Pál István Szalonna állította
össze. A járványhelyzet miatt a premier online formában
történt. A szeptember 8-án, szerdán 19 órakor a Spectrum
Színházban megtekinthető műsorban a Kárpát-medencei
magyar népzene, népdalok és tánc mellett Dsida Jenő,
Csoóri Sándor, József Attila és Juhász Gyula költeményei
is elhangzanak jeles színművészek tolmácsolásában.
Jegyvásárlás előadás előtt két órával a színházi jegypénz-
tárnál. Jegyfoglalás a 0744-301-875-ös telefonszámon.
Egy jegy 25 lej, a nyugdíjas- és a diákjegy ára 20 lej. A
maszkviselés kötelező.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma ZAKARIÁS, 
holnap REGINA napja.

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

38,4,21,26,15+3 NOROC PLUS: 894838

9,23,38,20,24,18 SUPER NOROC: 305212

46,8,25,19,37,41 NOROC: 0145183

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

16 nemes célért lehet tekerni

Hét dokumentumfilm áll rajthoz idén a Filmtettfeszt er-
délyi magyar filmszemle versenyprogramjában. A fődíj
egymillió forint, a közönségdíj pedig 1000 lej.

A Filmtettfeszt versenyszekciójának a célja évről évre
változatlan: fiatal erdélyi magyar tehetségek felkutatása,
friss alkotásaik bemutatása a szakma és a nagyközönség
előtt. A Filmgalopp kétévente váltogatja a versenyfilmek
műfaját: idén a dokumentumfilmek kerültek sorra.

Az idén versenybe került hét alkotás között hagyomá-
nyos értelemben vett portréfilmből van a legtöbb: a Gyuri
(r. Szigeti Szenner Szilárd) egy szegény sorban élő férfi
magányos hétköznapjait mutatja be csendes egyszerűség-
gel, az Isteni kéz (r. László Barna) Csángáló, a világhírű
brácsás tragédiáját meséli el – a Parkinson-kórban szen-
vedő öreg mestert cserben hagyja a keze –, az Árva csilla-
gokból (r. Simó Boglárka) a székelykeresztúri
gyermekotthon képe bontakozik ki egykori lakója szemé-
lyes története és archív felvételek által, az Előhívás (r.
Dózsa Endre) pedig a Partiumban született Kondor László
portréja: a világhírű fényképész mesél a vietnámi háborúról
szóló, személyes történeteket. Kettős portrét rajzol meg a
Zeit der Zwillinge: a Németországban élő, kolozsvári szár-
mazású Visky Sámuel filmjében egy bipoláris zavarral
küszködő ikerpárt követ a nemrég eladott, kipakolandó, de
még mindig emlékekkel teli magyarországi szülői házukig.
Az Inside Places László József harmadik dokumentum-
filmje, egy trilógia legszemélyesebb és egyben záródarabja:

egy párkapcsolat válságát mutatja be zavarba ejtő közel-
ségből. A 7. Filmgalopp egyetlen ismeretterjesztő filmje a
Being a Bee, a nagyváradi Medve Ferenc munkája: a
méhek közé „zsugorodva” mutatja be azok mindennapjait
és fogalmaz meg erős környezetvédő üzenetet.

Az alkotásokat a 21. Filmtettfeszt erdélyi magyar
filmszemle műsorában, október 6. és 10. között lehet majd
megnézni több erdélyi városban. A részletes program szep-
tember második felében lesz elérhető a fesztivál frissen
megújult honlapján: https://filmtettfeszt.ro/Verseny#con-
tentTab

A 7. Filmgalopp fődíja idén is egymillió forint a Nemzeti
Filmintézet jóvoltából, a díj sorsáról szakmai zsűri dönt.
A zsűri tagjai idén: Nagy Viktor Oszkár filmrendező, for-
gatókönyvíró, dr. Kollarik Tamás filmes szakember, vala-
mint Ferenczi Szilárd filmtörténész.

A hagyományokhoz híven a közönség is szavazhat a
kedvenc versenyfilmjére: ezt megtehetik a mozivetítések
végén a fesztivál helyszínein; az alkotások október 6-a és
október 8-a éjfél között elérhetőek lesznek a
filmtettfeszt.ro-n is, és az ugyanitt található Like gomb le-
nyomása szintén voksolásnak fog számítani. A legnépsze-
rűbb film elnyeri a Filmgalopp közönségdíját, a Nobila
Casa által felajánlott 1000 lejt.

A díjak átadására a fesztivál központi helyszínén, a ko-
lozsvári Győzelem (Victoria) moziban kerül sor szomba-
ton, október 9-én.

Összeállt a 7. Filmgalopp versenyprogramja
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Tanfelszerelést gyűjtenek
A marosvásárhelyi Divers Egyesület által indított

A város segít nevű program keretében nehéz anyagi
helyzetben lévő családok gyermekei számára gyűj-
tenek tanfelszerelést az iskolakezdésre. 

A kezdeményezéssel legalább 200 gyermeket
szeretnének támogatni. Az akcióba az alábbi tan-
szerek felajánlásával lehet bekapcsolódni: füzetek
(beleértve a zene- és földrajzfüzeteket, szószede-
tet); ceruzák, színes ceruza, golyóstoll, toll, zsír-
kréta; rajztömb (kicsi és nagy), ecsetek, akvarell,
tempera; vonalzó, radír, hegyző, mértani felszerelés
körzővel; gyurma, számolópálcák, színespapír-
szett; iskolatáska, tolltartó. A tanfelszereléseket a
Divers Egyesület székhelyén, az Avram Iancu utca
29. szám alatt várják. A szervezők arra kérik az ada-
kozókat, hogy jelezzék az időpontot, amikor elhoz-
zák a csomagot a 0265-311-727-es telefonszámon
vagy az office@divers.org.ro e-mail-címen. 

Az iskolai felszerelések és a meleg étel megvá-
sárlását online adományokkal is lehet támogatni az
alábbi internetes linken: https://divers.org.ro/asoci-
atia-divers/donatii vagy az FIRST BANK-on ke-
resztül: RO48PIRB2800710681001000 (RON).



Háromezer fölött a kórházban
ápolt fertőzöttek száma

Romániában háromezer fölé emelkedett vasárnap a
kórházban ápolt koronavírusos betegek száma. Leg-
utóbb május végén foglaltak el ennyi kórházi ágyat a
koronavírusos betegek. A vasárnap kora délután köz-
zétett hivatalos adatok szerint 1246 új fertőzést és 11,
a vírusnak tulajdonított halálesetet jegyeztek fel az
elmúlt 24 órában. A kór romániai terjedését jelzi, hogy
augusztus közepe óta hétről hétre mintegy hatvan
százalékkal nő a fertőzések heti száma. Ezen a
héten 10.123 személynél észlelték a koronavírust.
Jelenleg 3061 személyt ápolnak kórházban, 372-t kö-
zülük intenzív osztályon. További 10.760 személy lak-
helyén, 2783 személy pedig intézményes
elkülönítésben várja a gyógyulását. (MTI)

Bizalmatlansági indítványt
nyújtott be az USR

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be péntek este a
Cîţu-kormány ellen az USR PLUS szövetség, a kor-
mánykoalíció középső pártja – jelentették be a szö-
vetség társelnökei: Dan Barna és Dacian Cioloş. A
bizalmatlansági indítványt a liberális USR PLUS szö-
vetség és a szélsőségesen nacionalistának tekintett
ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR)
parlamenti képviselői írták alá. Dan Barna kijelen-
tette: azt remélik, hogy rövid időn belül új miniszter-
elnöke lesz az országnak, aki a PNL, az USR PLUS
és az RMDSZ által alkotott koalíció valamennyi párt-
jának a támogatását élvezi. (MTI)

A kormány elfogadta
az Anghel Saligny fejlesztési tervet

A kormány pénteken elfogadta az Anghel Saligny fej-
lesztési tervet tartalmazó sürgősségi kormányrende-
letet – jelentette be Florin Cîţu miniszterelnök. A
kormányülésről távol maradtak az USR PLUS szö-
vetség miniszterei. A koalíciós párt korábban a köz-
pénzből való rablásnak minősítette a fejlesztési
tervet, és bejelentette, bizalmatlansági indítványt
nyújt be a Cîţu-kormány ellen. A költségvetésből fi-
nanszírozott 50 milliárd lejes keretösszegű, hat évre
szóló fejlesztési programmal a helyi önkormányzatok
számára nyújt támogatást a kormány a víz-, gáz- és
szennyvízhálózataik kiépítésére vagy fejlesztésére,
közútjaik javítására. (MTI)

Német támogatás a nemzetközi
oltási kampányoknak

Németország százmillió adag védőoltással támogatja
a nemzetközi közösséget az új típusú koronavírus
(SARS-CoV-2) elleni küzdelemben – jelentette be
Jens Spahn német szövetségi egészségügyi minisz-
ter vasárnap. A százmillió adag oltóanyagot még az
idén eljuttatják a segítségre szoruló országokba. Né-
metország így nagyjából annyi oltóanyaggal támogat
másokat, amennyit eddig a német lakosság védel-
mére fordítottak – mondta Jens Spahn. A támogatás
azt szolgálja, hogy az év végére a világ lakosságának
legalább 40 százaléka rendelkezzék a SARS-CoV-2
okozta betegség (Covid–19) elleni védőoltással –
mondta a miniszter német hírportálok jelentései sze-
rint Rómában, a világ vezető ipari államait, legna-
gyobb feltörekvő országait és az EU-t mint
intézményt összefogó G20-csoport egészségügyi mi-
nisztereinek tanácskozásán újságíróknak. (MTI)

és az alatta levő mélygarázsban 33 gépkocsi számára
lesz hely. Hogy mindez milyen mértékben terheli meg a
környezetet, nos, ez jól láthatóan senkit sem érdekel. Ha
a főtéren fel lehetett építeni az üvegházat, ami minden-
kinek kiüti a szemét, akkor ez elsősorban a könyék la-
kóinak lesz kellemetlen. De a felháborító engedélyek
között említhetnénk azt is, amelyet a Borsos Tamás utca
4. szám alatti ház bővítésére adtak ki az utóbbi időben.

És még mit tartogattak számunkra azok, akik az ügyet
győzelemre vitték? Az Emil Dandea-szobor takarásában
KÖZVITÁRA kifüggesztett városrendezési tervben
(PUG) a Papiu utcában tervezett építkezés előtti házak
után húzták meg a védett övezet határát. Egyébként a
közvitára bocsátott tervezet csúfság a város lakóval
szemben. Egyrészt, mert olyan helyen található, ahova
csak néhány fáradt ember lép be leülni egy padra. Más-
részt az írás halvány, apró betűs, és szinte csak nagyí-
tóval olvasható. A térképen alig vehetők ki a rajzok, az
arányok, egy átlagos polgár csak egy zagyvaságot ész-
lel, amihez érdemben nem tud hozzászólni. Én csak azt
remélem, hogy a város szakemberei számba vették a
„véletlen” vagy szándékos tévedéseket, és véleményt fo-
galmaztak meg ezekről. Ha mindenki hallgat, akkor a
jelenlegi urbanisztikai osztály továbbra is orránál fogva
vezeti a tanácsot, a polgármestert és a város lakóit 
leginkább. Jó lenne, ha olyan szakemberek kezében
lenne épített örökségünk jövője, akik magukénak tart-
ják, szeretik ezt a várost, és kötelességüknek érzik min-
den jellegzetességének a megőrzését. 

Közvita, de „miről”?

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

A romániai visszaszolgáltatási eljárásokból gyakran hiány-
zik a kárpótlást igénylőkkel szembeni jóhiszeműség és az
együttműködés a hatóságok részéről – jelentette ki Vincze
Loránt az Európai Parlament petíciós bizottságának (PETI)
csütörtöki ülésén. Az RMDSZ EP-képviselője felhívta a fi-
gyelmet: az is előfordul, hogy maga a jogosult, az igénylő
válik gyanúsítottá egy kárpótlási folyamatban, ahogy ez a zi-
lahi Wesselényi kollégium visszaszolgáltatása kapcsán történt. 

A PETI ülésén a magyarországi Kisebbségi Jogvédő Inté-
zetnek a romániai és szlovákiai restitúció és kárpótlás problé-
máival kapcsolatos beadványát tárgyalták. „Csóti György
igazgató és a KJI munkája és petíciója, amely a hozzájuk be-
érkezett egyéni panaszokon alapul, azt igazolja, hogy Romá-
niában és Szlovákiában a kárpótlások folyamatát nem lehet
lezártnak tekinteni. Az évek óta fennálló állapot torzulásokat,
bizonytalanságot eredményez a romániai és a szlovákiai in-
gatlanpiacon” – mondta el felszólalásában Vincze. 

Úgy fogalmazott, a kárpótlások helyzete a rendszerváltozás
óta bonyolult, és bizonytalan képet mutat Romániában. Van-
nak olyan ingatlanok, amelyek visszaigénylési folyamata
hosszú évekre elakadt, és van olyan, amelyet a jogos tulajdo-
nos megállapítását követően az állam önkényesen mégis ma-
gának vindikált. Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó

Kollégium esetében először történt meg az állam újra tulaj-
donba helyezése.

Az RMDSZ képviselője a zilahi Wesselényi református kol-
légium visszaszolgáltatása után minap indított büntetőeljárás
kapcsán elmondta: „a zilahi ügyészségnek Csűry István, a Ki-
rályhágómelléki és Kató Béla, az Erdélyi Református Egy-
házkerület püspöke ellen gyakorolt megfélemlítése és maga
az eljárás elfogadhatatlan, el kell ítélni, elvárjuk, hogy a re-
formátus egyház igénylésének törvényes elbírálásban legyen
része, és mihamarabb megoldódjon a visszaszolgáltatásra váró
egyházi tulajdonok ügye”.

Vincze Loránt emlékeztetett: az Európai Parlament 2010-
ben már készített egy tanulmányt a kárpótlások tárgyában,
akkor a romániai helyzetet a gyakori jogszabály-változtatások
miatt enyhén szólva kaotikusnak nevezték. Bár történtek erő-
feszítések, sajnos az elmúlt években a helyzet nem javult –
tette hozzá. „Uniós szempontból, ahogy ezt az Európai Bizott-
ság is kifejtette, a kárpótlások nem megfelelő kezelése kihat
az uniós tőke szabad mozgására, vagyis a négy alapszabadság
egyikére” – zárta felszólalását az EP-képviselő. 

Vincze Loránt javaslatára a szakbizottság nyitva hagyta a
kérdést, és további vizsgálódásra szólította fel az Európai Bi-
zottságot. (közlemény)

A romániai visszaszolgáltatási folyamat
visszásságaira hívta fel a figyelmet Vincze Loránt

Az Európai Unió Bírósága szerdai ítéletében meg-
semmisítette az Európai Csalás Elleni Hivatal
(OLAF) 2019-es döntését, mely megtagadta a rész-
leges hozzáférést az Elios-ügyről szóló jelenté-
séhez. A magyar hatóságok bűncselekmény
hiányában megszüntették a nyomozást.

Az OLAF 2017 decemberében zárta le az Elios társaság
által Magyarországon, uniós pénzügyi hozzájárulással meg-
valósított közvilágítási projektekre vonatkozó vizsgálatot, és
küldte el jelentését a magyar hatóságoknak a meghozandó in-
tézkedésekre vonatkozó ajánlásokkal együtt. A magyar rend-
őrség 2018. november 6-án szüntette meg a nyomozást
bűncselekmény hiányában.

2019-ben az Eleven Gyál, egy gyáli civil csoport azt állí-
totta, hogy a település egyes helyein az Elios által telepített
közvilágítás nagyon rossz minőségű és nem megfelelő.

Ezért a civilek a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) se-
gítségével az OLAF-ot felügyelő Európai Bizottságtól kérték
a jelentés kiadását, az viszont megtagadta a hozzáférést,
mondván, a jelentéseket kizárólag az érintett országok ható-
ságai számára kell kiadniuk, azok pedig maguk dönthetik el,
hogy nyilvánosságra hozzák-e a dokumentumokat. Ekkor for-
dult az uniós bírósághoz a jelentéshez hozzáférést kérő Ho-
moki Andrea, az Eleven Gyál tagja.

Amit most meg is kaphat, mivel az uniós törvényszék szer-
dai ítélete megsemmisíti az OLAF elutasító határozatát. A

döntést azzal indokolták, hogy mivel a magyar hatóságok már
lezárták e jelentéssel kapcsolatban a nemzeti vizsgálatokat, a
vizsgálatok védelmének célja nem igazolja többé a kért doku-
mentumhoz való hozzáférés megtagadását.

Mivel a magyar hatóságok jogsértés hiányában zárták le a
nyomozást 2018-ban, ezért az OLAF nem alkalmazhatta a
vizsgálatok céljának sérelmére vonatkozó általános vélelmet
2019-ben. Ezt a vélelmet már nem igazolhatta sem annak
szükségessége, hogy lehetővé tegyék a magyar hatóságok szá-
mára, hogy zavartalanul határozatot hozzanak az OLAF je-
lentését követő további intézkedésekről, sem pedig az érintett
személyek ártatlanságára vonatkozó vélelem tiszteletben tar-
tásának szükségessége – áll a bíróság ítéletének indoklásában.

Ez a döntés azt jelenti, hogy más olyan ügyekben is hozzá-
férhetővé válhat az OLAF-jelentés, ahol már lezárult a nem-
zeti hatóságok vizsgálata, illetve bizonyos esetekben már
akkor is, mikor az OLAF-vizsgálat lezárult, de a nemzeti ha-
tóságok még nem döntöttek arról, hogy milyen lépéseket te-
gyenek az ügyben. 

Az Európai Unió Törvényszéke szerint ez az ügy arról szól,
hogy a polgároknak van-e lehetőségük hatékonyan ellenőrizni
a közhatalom gyakorlásának jogszerűségét – a döntés pedig
hozzájárul ahhoz, hogy ne lehessen elkerülni a korrupciógya-
nús ügyek számonkérését azzal, hogy az érintett tagállam
mégsem hívja le az uniós forrásokat azokban az ügyekben,
melyekben az OLAF vizsgálódik. (Euronews)

Az EU bírósága szerint
Nyilvánosságra kell hozni az OLAF-jelentést

az Elios-ügyről 
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A brit fegyveres erők vezérkari főnöke szerint „min-
denki tévedett” a várható afganisztáni fejlemények
előrejelzésében. Sir Nick Carter tábornok a BBC te-
levízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyi-
latkozva kijelentette: még a tálibok sem
számítottak arra, „hogy a dolgok ilyen gyorsan
megváltoznak”.

Nick Carter a vasárnapi BBC-műsorban hangsúlyozta: a
korábban felvázolt forgatókönyvek között szerepelt az afga-
nisztáni összeomlás és az államszervezet szétforgácsolódása,
és valójában „e folyamat üteme volt az, amely meglepett ben-
nünket”. Hozzátette: számos olyan helyzetértékelés is volt,
hogy az afganisztáni kormány „nem húzza ki az év végéig”,
és végül ezek bizonyultak helytállónak.

A brit vezérkari főnök szerint senki nem látta előre, hogy
mennyire gyenge lábakon állt az afgán kormány, és mennyire
gyenge volt az afganisztáni fegyveres erők feletti kormányzati
vezénylési fennhatóság.

Carter tábornok hangsúlyozta ugyanakkor, hogy jelenleg
nagyon nehéz megítélni a következő időszak várható fejlemé-
nyeit is. Kiemelte: az afganisztáni lakosság 60 százaléka azóta
született, hogy a legutóbbi tálib uralom 2001-ben véget ért, és
nekik „nagyon más elképzeléseik” vannak arról, hogy miként
kell kinéznie egy modern államalakulatnak.

Nick Carter szerint lehetséges, hogy ennek a fiatal korosz-
tálynak sokkal erőteljesebb beleszólása lesz a jövőbeni fejle-
ményekbe, és az is elképzelhető, hogy a tálibok belemennek
valamilyen politikai kompromisszumba, és olyan kormány-
zást honosítanak meg, amelyben minden politikai erő részt
kaphat. Ha ez így lesz, az annak az erőfeszítésnek lesz kö-
szönhető, amelyet a nemzetközi közösség az elmúlt húsz
évben Afganisztánban kifejtett – mondta a brit fegyveres erők
vezérkari főnöke. Hozzátette: a tálib vezetésnek el kell gon-
dolkodnia arról is, hogy miképp kezeli a gazdaságot. Jelenleg
több mint 9 milliárd dollárnyi afgán tőke van amerikai ban-

kokban, és erre a pénzre Afganisztánnak szüksége lesz –
mondta Carter tábornok, alig burkolt utalást téve a külső nyo-
másgyakorlási lehetőségekre. Nick Carter úgy fogalmazott: a
tálib vezetés megfelelő magatartás esetén talán segítséghez is
juthat.

A tálibok katonai sikerének lehetséges magyarázatairól
szólva a brit vezérkari főnök azt mondta: „vitára érdemes kér-
dés”, hogy Pakisztán tevőlegesen segítette-e a tálibokat, kü-
lönös tekintettel arra, hogy a tálib vezetés jelentős része
korábban Pakisztánban élt.

Ugyanezt vetette fel a The Sunday Telegraph című konzer-
vatív vasárnapi brit lapnak adott interjúban a NATO főtitkára.

Jens Stoltenberg úgy fogalmazott: „számos kérdést fel kell
tenni” azzal kapcsolatban, hogy Pakisztán vagy a pakisztáni
hadsereg segítette-e a tálibok hadműveleteit.

Stoltenberg szerint Pakisztán „különleges viszonyt” ápol a
tálibokkal, és „természetszerűleg ennek is része van a történ-
tekben”.

A NATO-főtitkár szerint azonban a hirtelen összeomlás
egyik fő oka az volt, hogy az afganisztáni biztonsági erők nem
kaptak logisztikai támogatást, ez pedig „felveti a vezetői fe-
lelősség kérdését”.

A bátor afganisztáni katonák, akik közül sokan NATO-ki-
képzésben részesültek, folyamatosan bizonyították, hogy ké-
szek az életüket is feláldozni a tálibok elleni harcban, nem
kaptak azonban sem fizetést, sem hadianyagot, nem voltak
egyértelmű tervek az ország védelmére, végül pedig az afga-
nisztáni elnök is elhagyta hazáját, és mindez együtt vezetett a
tálibok hirtelen hatalomátvételéhez – mondta a brit lapnak a
NATO főtitkára. „Így tehát tudtuk, hogy megvan a kockázata
a tálibok visszatérésének, de senki nem látta előre, hogy ez
ilyen gyorsan megtörténik” – tette hozzá.

Jens Stoltenberg kijelentette: az afganisztáni biztonsági
erők fejlesztésére fordított húszévnyi komoly befektetés után
észszerű volt az a várakozás, hogy ezek az alakulatok hosz-

Brit vezérkari főnök: „mindenki tévedett”



A hivatal 1,2 millió lejt fordított
iskolákra a helyi költségvetésből,
így a polgármester szerint a tanin-
tézmények készen állnak a szep-
tember 13-i biztonságos
tanévkezdésre. Valamennyi óvodá-
ban, iskolában rendelkezésre áll a
szükséges mennyiségű fertőtlenítő-
szer, tisztítószer, védőmaszk –
hangsúlyozta Soós Zoltán. A továb-
biakban arra kérte az érintetteket,
hogy jelezzék, ha valahol problé-
mával szembesülnek, ugyanis a tan-
intézmények számára biztosították
a megfelelő költségvetést, hogy ne
hiányozzanak az alapvető higiéniai
körülmények, és mindig legyen fo-
lyékony szappan, kéztörlő és vécé-
papír. 

A tervek szerint évente legalább
két intézményt szeretnének teljesen
felújítani, hogy pár éven belül vala-
mennyi iskola a 21. századi körül-
ményeknek megfelelően tudja

fogadni a gyermekeket. A beruhá-
zások között megemlítette az Elekt-
romaros Technológiai Líceum
udvarának az aszfaltozását, 13 óvo-
dában a játszótér kialakítását, fog-
orvosi rendelő létrehozását a Liviu
Rebreanu Általános Iskolában, az
intézmény sétányainak, folyosóinak
rendezését, napelemek javítását, el-
lenőrzését, bútorok beszerzését (kö-
rülbelül 1.100 szék és asztal, 400
kiságy és matrac), fertőtlenítősze-
rek, védőszerek beszerzését, mobil
felhajtók felszerelését a mozgássé-
rülteknek. További törekvésük,
hogy valamennyi nagy tanintéz-
mény rendelkezzen tűzvédelmi en-
gedéllyel. Kiemelte, hogy
hangszereket vásárolnak pályázati
(PNDL) forrásból a Művészeti Lí-
ceum számára. 

Soós Zoltán beszámolt arról,
hogy kollégáival tárgyalást folytat-
nak a The Institute Alapítvány kép-
viselőivel annak érdekében, hogy a
város valamennyi tanegységében
elinduljon a szelektív hulladékgyűj-
tés a Műanyagmegmentő hadsereg
projekt keretében. Ez a város szá-
mára is égető kérdés, hiszen Maros-
vásárhelyen nulla százalékos a
szelektív gyűjtés, ezért szeretnék,
ha jelentős változások történnének,
amihez infrastruktúra és tájékozta-
tási kampány szükséges, amit az is-
kolákban elkezdett oktatással lehet
megalapozni. Reményeik szerint a
jövő héten aláírják az erre vonat-
kozó megállapodást. 

A polgármester ígéretet tett, hogy
az önkormányzat mindenben támo-
gatja a tanintézményeket, nyitottak
arra, hogy a hozzájuk fordulókat
meghallgassák, Alexandru György

alpolgármester és Horaţiu Lobonţ,
az iskolákért felelős igazgatóság ve-
zetője révén. 

Befejezésképpen elmondta, hogy
a fedett műjégpálya megkapja a be-
fejezéshez szükséges 38 millió lejes
támogatást, amiért köszönetet mon-
dott a kormánynak és az ügyet szí-
vén viselő Cseke Attila
miniszternek. Fontos, hogy 13 év
után lezárult ez a fejezet, és Maros-
vásárhely be tudta bizonyítani,
hogy abban az esetben, ha nem a vi-
tákat és az elszigetelődést választja,
és a különböző érdekekből szított
konfliktusokra figyel, akkor rövid
idő alatt számos eredményt lehet
felmutatni. Elkészült az olimpiai
medence, folyamatban van a sport-
csarnok átvétele, folyik az iskola-
épületek felújítása, ami azt jelenti,
hogy egy év alatt utolérik az elmúlt
húsz év eredményeit. Mivel a város
költségvetése májustól működik,
későn tudtak nekifogni a beruházá-

soknak, de annál nagyobb lendület-
tel folyik a város több útjának a
felújítása. 

Alexandru György alpolgármes-
ter újdonságról számolt be: kísérlet-
képpen két iskolát belső és külső
megfigyelőkamerákkal láttak el, és
jelenleg annak a lehetőségét vizs-
gálják, hogy termoszkennert is fel-
szereljenek, mivel a hőkamerák
jelzik, ha valamelyik gyermek
lázas. Mindezt az elkövetkező
években minden iskolára szeretnék
kiterjeszteni a gyermekek bizton-
sága érdekében. Továbbá mindent
megtesznek, hogy szeptember 13-
tól tanítás után is nyitva legyenek az
iskolák kapui, hogy a környékbeli
gyermekek bemehessenek játszani,
sportolni. Az iskolákért felelős igaz-
gatóság idei költségvetését illetően
jól állnak, a szükséges javításokat
89 százalékban elvégezték.

Nagy Ibolya igazgatónő köszöne-
tet mondott az iskolaépület teljes
felújításáért. Nem is álmodtak arról,
hogy ilyen gyorsan megvalósul, és
különösen örvendenek az elektro-
mos vezetékek cseréjének, a hálózat
ugyanis már nem bírta a jelenlegi
terhelést. Az iskola álma a további-
akban egy műhelyépület, ugyanis a
Waldorf-oktatás a tapasztalásokon,
kísérletezésen és megfigyelésen
alapul, ezért továbbra is remény-
kednek az önkormányzat támogatá-
sában. Hozzátette, hogy az
iskolaudvart megnyitották, ahol a
környékbeli gyermekek felügyelet
mellett játszanak, sportolnak. 

A beszélgetés során a kérdések
következtek. A Népújsághoz for-
duló panaszosok nevében már a

rendezvény megkezdése előtt meg-
kérdeztük, és rádiós kollégánk is
feltette a kérdést, hogy mikor fog-
ják megjavítani a Brâncuşi iskola
tetőzetét, ahonnan hullnak a csere-
pek, és mind a szülők, mind a peda-
gógusok aggódnak, nehogy baleset
történjen. Bár a hivataltól azt taná-
csolták, hogy tegyenek körbe aszta-
lokat, ha megkezdődik az oktatás az
udvaron, ahova három iskola több

száz diákja jár, az asztalok és a sza-
lag nem jelentenek biztos védelmet
– panaszolták.

– A tetőszerkezet teljes felújítá-
sára van szükség, felmértük, hogy
körülbelül 250.000 lejbe kerül a
munka, amit három hónapot vesz
igénybe – válaszolta Soós Zoltán
polgármester. Ha ezen a héten jóvá-
hagyják a költségvetés-kiegészítést,
a direkt közbeszerzés lefolytatása
után októberben hozzá lehet kez-
deni, és év végéig befejeződik. Ha-
sonló a helyzet a Dr. Bernády
György iskolában is, ahol a Dózsa
György utca felől kell a tetőt meg-
javítani. Erre még nem kaptuk meg
az árajánlatot a kivitelezőtől, de a
költségvetés-kiegészítés lehetővé
teszi, hogy mindkét munkálat költ-
ségeit fedezzük. Ezekre az iskola-
épületekre a jövő évben nagyobb
figyelmet fordítunk, akárcsak a 7-es
Számú Általános Iskolára és a mű-
vészeti szakközépiskolára, amelyek
szintén javításra szorulnak – tette
hozzá. 

Jövő évre két iskola, a Liviu Reb-
ranu és a Mihai Viteazul általános
iskolák bővítését tervezik, amire
kormánypénzt szeretnének meg-
nyerni. Kérdésre válaszolva elhang-
zott, hogy minden marosvásárhelyi
tanintézménynek van tűzvédelmi és
közegészségügyi engedélye, a
Papiu középiskolát kivéve, amely
ideiglenes engedéllyel rendelkezik,
de év végéig rendeződik a helyzet. 

– Az építészeti iskola udvarán a

volt bentlakás épülete, ahol a szo-
bákat osztályokká alakították, üre-
sen áll, körülötte nő a gaz, mi a
szándék azzal az épülettel? Nem
használhatná valamelyik iskola? –
tettük fel a kérdést, és a válaszban
elhangzott, hogy a jelenlegi tanügyi
előírások szerint a helyiségeket nem
lehet osztályteremként használni,
mert nem megfelelő a méretük. Ho-
raţiu Lobonţ hozzáfűzte, hogy fél-
behagyott munkatelep az épület,
ami tíz éve kihasználatlanul áll, és
el kell dönteni a sorsát. 

A volt vegyipari líceum épületét
hivatalosan ki kell venni az iskola-
hálózatból, és azt követően inkubá-
torházzá fogják alakítani, amire
készen van a terv – válaszolta a pol-
gármester.

Mivel a járványhelyzet aktuálissá
tette az iskolákban szükséges egész-
ségügyi ellátást, azt kérdeztük,
hogy hány iskolai rendelő végzi ezt
a feladatot, mekkora személyzettel.

Amint a válaszban elhangzott, a
marosvásárhelyi iskolákban 54 or-
vosi rendelő működik, ezekben 76-
an tevékenykednek: 12 általános és
gyermekorvos, 6 fogorvos, továbbá
egészségügyi asszisztensek és négy
egészségügyi mediátor. Év végére
öt fogorvosi rendelő lesz. A kér-
désre, hogy ezekben a rendelőkben
be tudják-e oltani azokat a diákokat,
akik kérik a védőoltást, a polgár-
mester azt válaszolta, hogy ezt a
közegészségügyi igazgatóság fogja
eldönteni. 

(Folytatás az 1. oldalról)
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„A tanintézmények készen állnak a tanévkezdésre”

Fotó: Nagy Tibor



A KOEN 2005-ben jött létre, és
felvállalja a Kárpát-medencében
1993 óta működő vakációs biblia-
hetek irányítását, ehhez pedig prog-
ramot, vezetőképzést és segéd-
anyagokat biztosít. Az Újratervezés
című programot a múlt évre dolgoz-
ták ki, amikor még híre sem volt a
koronavírusnak, ám hirtelen nagyot
fordult a világ kereke, így az élet
számos területét újra kellett ter-
vezni. Ehhez nyújtott segítséget a
KOEN kézikönyve 2021-ben. Az
alaptörténet egy utazó családról
szól, rajta keresztül kap megvilágí-
tást a mindennapi üzenet, részlete-
sen kidolgozott áhítatokkal,
aranymondásokkal, kézműves-fel-
adatokkal, dalokkal, játékokkal, de
még a táborzáró alkalom szervezé-
séhez is segítséget nyújt. Így szinte
minden gyülekezetben ugyanazokat
a történeteket, dalokat, feladatokat,
játékokat dolgozták fel, ettől füg-
getlenül minden közösségben más
és más élmény várt a résztvevőkre.
Közös azonban, hogy minden hely-

színen nagy számban vettek részt a
gyerekek, ifjak, és mindenki nagy
élvezettel töltötte a napokat a fog-
lalkozásokon.
Tavaly sem maradt el

Kibéd egyike azon kevés egyház-
községeknek, amelyek a járvány el-
lenére tavaly is szerveztek vakációs
bibliahetet a gyerekeknek. Az idei
programban az Újratervezés témát
dolgozták fel a gyülekezet gyerekei
számára: a napok imádsággal kez-
dődtek, majd az önkéntesek vezeté-
sével játszhattak a gyerekek. Azután
a kerettörténet előadása és feldolgo-
zása következett, sokat énekeltek,
aranymondásokat tanultak, a kéz-
műves-foglalkozásokat összekap-
csolták a történetekkel – tudtuk meg

Prázsmári Krisztina kántortól, aki
Sipos-Vizaknai Balázs lelkésszel
együtt szervezi évente a bibliahete-
ket. Az idén munkájukban 29 ifjú és
konfirmandus segítette őket. Velük
együtt készítették elő a napi progra-
mokat, a fiatalok pedig a díszletek
és fotósarok elkészítéséből is orosz-
lánrészt vállaltak. Köszönet illeti a
szülőket, nagyszülőket is, akik na-
ponta gondoskodtak harapnivalóról,
süteményről. Az idei foglalkozá-
sokra mintegy hetven gyereket vár-
tak, de amiatt, hogy tavaly nem volt
rá lehetőség, az idén nyáron többen
elutaztak kirándulni, családi prog-
ramokra, táborokba, így most vala-
mivel kevesebben érkeztek: első
nap 42, harmadik nap már 58 gye-
rek vett részt. A hét folyamán tanul-
takat a vasárnapi templomi
istentisztelet keretében mutatták be
a családtagok és a gyülekezet szá-
mára.
Közösen dolgoztak

A székelytompai református
missziói egyházközség idén a bedei
egyházközséggel közösen szervezte
a táborát, és fogadták a gegesi gyü-

lekezet gyerekeit is, így összesen 10
települést fedtek le, ahonnan na-
ponta 33-49 résztvevő érkezett a
foglalkozások helyszínére, a szent-
háromsági iskolába augusztus
végén. Nagyon jó dolognak bizo-
nyult együtt szervezni az idei alkal-
mat, a gyerekek visszajelzése
szerint mindenki jól érezte magát,
új ismeretségeket, barátságokat kö-
töttek. A kerettörténetek bemuta-
tása, aranymondások tanulása,
kézműves tevékenységek mellett
népi gyermekjátékok és sporttevé-
kenységek is belefértek a napi prog-
ramba. „Nagyon jó volt az idei
téma, mert ahogyan a GPS-hez for-
dulunk, ha eltévedünk, vagy utun-
kat újra kell terveznünk, úgy a valós
életben, ha eltanácstalanodunk,

döntéshelyzetbe kerülünk, meg kell
kérdeznünk Istent az életünk szer-
vezése kapcsán” – nyilatkozta la-
punknak Gáspár Ildikó, aki Gáspár
István és Nagy Norbert Levente lel-
készek mellett vett részt idén is a
porgramszervezésben. Munkájukat
önkéntesek (pedagógusok, egyete-
misták, ifisek és egy nyomáti házas-
pár) is segítették. Köszönet jár
mindannyiuknak, valamint a szü-
lőknek és gyülekezeti tagoknak is a
hozzáállásukért, a nyárádgálfalvi
önkormányzatnak a kisbuszért,
ugyanakkor a Bethlen Gábor Alap-
nak, amely a bedeiek pályázatát tá-
mogatta, míg a Maros Megyei
Tanács a tompaiaknak nyújtott tá-
mogatást a hét programjaira –
mondta el a szervező, hozzátéve,
hogy a tompai egyházközség 2007
óta folyamatosan szervezi a nyári
alkalmakat (kivéve a tavalyi évet),
de másokkal közös szervezésre az
idén került sor először.
Sokat tanultak

A nyárádszeredai főtéri templom
gyülekezetének gyermekei augusz-
tus 9-13. között vehettek részt egy
tartalmas vakációs bibliahéten, de
csatlakoztak hozzájuk más gyüleke-
zetből is. A hét folyamán egy virtu-
ális utazáson vettek részt a Biblia
világában, fűszerezve énekekkel,
jelenetekkel, kézimunkával, és per-
sze a játék sem maradt el. Az első
napot 48 gyerekkel kezdték, a részt-
vevők száma folyamatosan növeke-
dett, utolsó nap 70 gyerek vett részt
a közös ebéden és a megszervezett
tálentumvásáron. „Áldásos hétben
lehetett részünk, megtapasztalva
nap mint nap, hogy az Úristen utat
mutat, vezet bennünket, a jó irányba
terel, nekünk csupán hallgatni kell
rá, és követni Őt” – vonta le a kö-
vetkeztetést Tőkés Ildikó szervező,
köszönetet mondva a hét megszer-

vezéséért és lebonyolításáért a pe-
dagógusoknak, önkéntes ifiseknek,
a nőszövetségnek és mindazoknak,
akik valamilyen módon támogatták
a tevékenységeket. A gyermekek a
bibliahéten tanultakat istentisztelet
keretében mutatták be.

A következő héten Gegesben
rendezték meg a gyülekezet ifjainak
négynapos táborát rengeteg játék-
kal, reggeli áhítatokkal, csoportos
foglalkozásokkal. Ezenkívül tanul-
tak hagyományos íjászatot, szövés-
technikákat is, a tábort pedig
kerékpáros túrával zárta a 23 részt-
vevő. Rengeteget tanultak a néhány
nap alatt, például csapatban dol-
gozni, egymásra odafigyelni, és a
legfontosabbat: mindenkit elfo-
gadni – számolt be az örömteli na-
pokról Marton Imola ifis.
Sok résztvevővel,
svájci támogatással

A mezőkölpényi református egy-
házközség idén is Nyárádszentmár-
tonban tartotta meg négynapos
táborát, ugyancsak az Újratervezés
témában. Az ifjak életében is van-
nak alkalmak, lehetőségek, amikor
újra kell tervezni, ezért foglalkoztak
ezzel a témával komoly csapatmun-
kák során. Ahogy az emmausi úton
Jézus ott volt a tanítványai között,
és életükben újratervezés történt,
úgy az ifjak is imasétányon járhat-
tak a táborban, átgondolhatták éle-
tüket, hogy mit szólna hozzá Jézus,
akinek mindig van tanácsa dolga-
ink, döntéseink, terveink kapcsán –
magyarázta Koncz László Ferenc
tiszteletes. A táborban 30 személy
vett részt, a munkában komoly se-
gítséget kapott a lelkész a fiatalok-
tól, míg a háttérmunkát a tiszteletes
asszony végezte, és jelen volt a gyü-
lekezet Élő víz nevű zenekara is. A
hitélmény megtapasztalása mellett
a fiataloknak lehetőségük volt a

szórakozásra. Tábortüzet raktak,
énekeltek, hazautazás előtt családi
napot szerveztek a szülőkkel együtt.
A programot támogatta a svájci test-
vérgyülekezet, Zell, a Maros Me-
gyei Tanács, Mezőcsávás
polgármestere és önkormányzata.
„Az Úristen megadta a lehetőséget,
mi éltünk vele, megpróbáltunk új-
ratervezni, hiszen a fiatalokkal való
munka állandó újratervezést kíván,
mert ők a jövő egyháza” – húzta alá
a lelkész.

A gyülekezet kölpényi és szabédi
gyerekeinek ugyanebben a témában
már júliusban tartottak vakációs
bibliahetet, a lelkészt az ifisek segí-
tették a munkában, de a szülők is
bekapcsolódtak. Naponta 70 sze-
mély vett részt a foglalkozásokon,
délutánonként három csoportban
dolgozták fel a témát. Utolsó napon
pedig, ugyancsak a svájci testvérek
jóvoltából, jutalomkirándulásra in-
dultak, meglátogatták a Székelyud-
varhely melletti Mini Erdély parkot.
A programot a polgármester és az
önkormányzat is támogatta.
Hálaadással zárult

A csíkfalvi református missziói
egyházközség is megszervezte múlt
héten az idei bibliahetet, ezúttal is a
Nyárádköszvényes és Nyárádre-
mete közötti templom és vendégház
volt a helyszín. A táborban mintegy
harminc gyerek vett részt a szór-
ványgyülekezetekből, de ilyenkor
nemcsak református gyerekeket fo-
gadnak, hanem a többvallású vidék
más felekezetű érdeklődőit is. A
KOEN nyújtotta programok mellett
rengeteg kézműves-foglalkozás is
belefért a programba. A tábor min-
dig az új kenyér ünnepét megelő-
zően zajlik, így múlt vasárnap a
szórványgyülekezet hívei hagyo-
mányosan közös ünnepléen adtak
hálát az idei termésért, és közösen
ebédeltek. Az idei hálaadás hely-
színe Jobbágyfalva volt.

Gligor Róbert László

Bibliatáborokban tanultak
Újratervezni életünket Jézussal

Többnyire augusztusban zajlottak le a református gyülekeze-
tekben a szokásos nyári vakációs bibliahetek. Ehhez szinte
mindenki a Keresztény Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Ala-
pítvány (KOEN) által kidolgozott programot és útmutatót
használta. A legtöbb gyülekezetben szép számban vettek
részt a gyerekek a nyári foglalkozásokon.
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Kibéden tavaly is, idén is volt vakációs bibliahét        Fotó: kibédi református egyházközség Naponta 70 kölpényi és szabédi gyerek volt a programokon Fotó: Zrínyi Erika

A szeredai ifisek Gegesben táboroztak Fotó: Tőkés Attila

Szentháromságon tíz település gyerekei találkoztak a bibliahéten Fotó: Gáspár Ildikó



Ha mégis hibát keresnék, az
olyan lenne, mintha a kákán keres-
ném a csomót. Talán egyet lehet ki-
emelni: első nap óriási sorok
alakultak ki annál a sátornál, ahol a
gyorsteszteket végezték. Ennek
eredményeképpen pedig sokan vol-
tak kénytelenek a vár falain kívülről
hallgatni a ByeAlex-koncertet. Rés
Konrád fesztiváligazgató elmondta,
hogy mindent megtettek annak ér-
dekében, hogy gyorsabban menjen
a tesztelés, de sajnos nem tudtak
olyan sebességgel dolgozni, mint
ahogy azt elvárták volna a fesztivá-
lozni vágyók. Ugyanakkor hozzá-
tette, hogy reméli, ez is olyan pont
volt, aminek következtében lesz-
nek, akiknek fejében megfordul az
oltás gondolata, hiszen oltási igazo-
lással mindenféle sorban állás nél-
kül be lehetett menni a várba.

Aki pedig bent volt, az nem bánta
meg. Pezsgés és fergeteges szórako-
zás jellemezte a fesztivált. A kon-
certeken zsúfolásig telt a színpad
előtti tér, utána pedig sokan átvo-
nultak a Mol-teraszra, hogy folytas-
sák a bulizást. Mindez a változatos
zenei stílusnak is köszönhető volt.
A szervezők olyan fellépőket hoz-
tak el a Vibe: The City Editionre,
akik külön-külön is, de együttesen
is képesek szólni a különböző kor-
osztályokhoz. Nem véletlen, hogy
Soós Zoltán, Marosvásárhely pol-
gármestere az esemény megnyitó-
ján azt mondta, hogy ő is jól érezte
magát a fesztivál eddigi kiadásain.
Minden bizonnyal idén sem kellett
csalódnia. Továbbá Bálint Eriká-
nak, a Maros Megyei Tanács szóvi-
vőjének is igaza lett. A
sajtótájékoztatón azt mondta, hogy
biztos abban, hogy jó idő lesz, és
valóban, az időjárás is a fesztiválo-
zókkal tartott.

A Vibe-nak még volt két külön
érdekessége. Az első a focimeccs
közvetítése. Bevallom, hogy nem
találtam ennek a helyét egy feszti-
válon. Pont ezért volt külön érde-

kesség azt nézni, hogy az emberek
padokat visznek a kivetítő elé, és
közösen nézik a mérkőzést, közö-
sen drukkolnak a magyar váloga-
tottnak. A másik, ami az igazán
pozitív élmény, hogy mindenki
ügyelt a helyszínre. A sajtótájékoz-
tató után sétálgattam a várban, és
arra gondoltam, hogy mekkora kár
fog keletkezni a zöldövezetben és a
virágokban. Hiszen akarva-akarat-
lanul bulizás közben ezek sérülnek,
és a nagy szórakozásban néha köny-
nyebb a földre dobni a szemetet.
Szombaton újra körbesétáltam a vár
udvarát, és örömmel tapasztaltam,
hogy tévedtem. 

A virágok érintetlenül maradtak,
és szemetet sem lehetett sehol látni.
Természetesen lehet, hogy a szerve-
zők is hozzájárultak a tisztasághoz,
de a végeredmény mindenképpen
mosolyt csalhat még azok arcára is,
akik nem rajonganak a fesztiválo-

kért, valamint egyúttal megcáfolja
az a téves nézetet, hogy a fiatalok
bulizása mindig károkat okoz. A
Vibe: The City Edition esetében
még a szelektív hulladékgyűjtésre is
odafigyeltek mind a szervezők,
mind a résztvevők.

Egyáltalán nem elhanyagolható
az a tény sem, hogy bár sokan vé-
gigbulizták az éjszakát, délben
mégis kint voltak a beszélgetése-
ken. Ez is példa arra, hogy a fiata-
lok nem közömbösek, és akarnak
tenni, akarnak változtatni. A klíma-

védelem és a fast-fashion beszélge-
tések alkalmával nem lehetett üres
helyet találni, és még sokan állva is
végighallgatták ezeket az előadáso-
kat. Így most már tudják, hogy nem
minden esetben az üvegpalack a
jobb, és nagy üzletláncok ruháiban
is lehet járni, ezzel pedig nem
szennyezzük a környezetet, ha leg-
alább 30-szor felvesszük.

Természetesen egy fesztivál sem
az igazi barátok nélkül. Andacs
Zsolt Levente, az Országos Magyar
Diáktanács elnöke szerint a Vibe-ot
fiatalok szervezik fiataloknak, és
ettől még különlegesebb, hiszen
mindenki a magáénak is érzi egy ki-
csit. De ha még nem is vagyunk
benne a szervezőcsapatban, akkor is
egy hangulatos esemény, csak ne
hagyjuk otthon a barátainkat, hiszen
együtt lehet igazán átélni és átérezni
az esemény hangulatát.

Összességében a Vibe bebizonyí-
totta, hogy lehet történelmi helyszí-
nen fesztivált szervezni, és ennek az
atmoszféráját nem csak a bulik ha-
tározzák meg. Rés Konrád feszti-
váligazgató elmondása szerint
ötször kellett újraszervezni, de meg-
érte, és már tervezik a Vibe fesztivál
hivatalosan is negyedik kiadását,
ami visszakerül a Maros-partra, de
ki tudja, lehet, hogy jövőben is fo-
gunk találkozni különböző aktivitá-
sokkal a várban is.

Fotó: Nagy Tibor 

Nagy-Bodó Szilárd
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Helyzetjelentés a Vibe-ról
Változatos programok, szórakozó fiatalság, történelmi helyszín

Amikor azt halljuk, hogy fesztivál, sokunknak csak a koncer-
tek, a bulik és az őrülten ugráló, nem éppen decensen visel-
kedő fiatalok jutnak eszünkbe. Azonban ez nem minden
esetben van így. Tökéletes ellenpélda erre a Vibe, ami egyál-
talán nem csupán a bulikról és a koncertekről szól. A fesztivál
egyik alappillére a sok beszélgetés, amelyeket a hagyomá-
nyos kiadásokon Vibe Koli névre kereszteltek. Bár az idei egy
különleges különkiadás volt, a szervezők nem mondtak le az
érdekesebbnél érdekesebb beszélgetésekről.



Zsinórban négy vesztes mérkő-
zés után (Németországtól és Ör-
ményországtól hivatalos meccsen,
Angliától és Grúziától barátságos
találkozón kaptak ki – a szerk.), si-
került nyernie a román labdarúgó-
válogatottnak: a vb-selejtező J
csoportjában, csütörtök este Izlan-
don győzött a három újoncot
(Raţiu, Nedelcu, Sorescu) is avató
alakulat. Ezzel visszavágott a
2020-as Európa-bajnokság pótse-
lejtezőjében elszenvedett 2-1-es ve-
reségért is.

A mérkőzésen a videóbíró mű-

szaki hiba miatt nem segíthette a já-
tékvezetők munkáját. A románok
nemcsak a győzelemnek, hanem a
jó csapatjátéknak is örülhettek – az
előző alkalmakkor sokat szenvedett
az alakulat, a játékosok között nem
jött létre összhang.

Az első lehetőségek Sorescu (4.)
és Alibec (5.) előtt adódtak, aztán a
szigetországiak átvették az irányí-
tást, és számos gólszerzési lehető-
séget alakítottak ki. Camora kis
híján a saját kapujába talált be (9.),
majd Baldursson a kapu mellé fejelt
(11.), később Niţă védte Kjartans-
son fejesét (15.).

Miután Sorescu nem tudta ki-
használni Hermannsson hibáját
(23.) – az 1. liga jelenlegi gólkirálya
egy-egy ellen nem tudta megverni
az izlandi kapust –, a házigazdák
Kjartansson (24.), de különösen
Birkir Bjarnason (29.) révén hagy-
tak ki nagy lehetőséget. Két perccel
később ismét Sorescu tette próbára
Runarssont a tizenhatosról, majd
Nedelcu tesztelte távolról az Arse-
nal korábbi hálóőrét (39.), és Man
is eltalálta a kaput (42.). Az első já-
tékrész azonban gól nélküli döntet-
lenre zárult.

Románia kiválóan kezdte a má-
sodik félidőt, és Dennis Man (47.)
révén rögtön a nyitányban megsze-
rezte a vezetést: a román támadó
Stanciu beadásából talált be (0-1).
Az izlandiakat meglepte a gól, és
nyomás alá helyezték Niţă kapuját,
azonban a vendégeknek sikerült ha-
tástalanítaniuk a próbálkozásokat.
Amikor pedig nem sikerült, akkor a
szigetországiak hibáztak – például
az 54. percben Kjartansson, aki Al-
bert Gudmundsson remek beadásá-
ból nem tudott betalálni a hálóba.
Gólt így nem nekik, hanem újra a
románoknak sikerült szerezniük –
Ianis Hagi találatát azonban a táma-
dásban elkövetett szabálytalanság
miatt nem adta meg a játékvezető
(70.). Maradt az egygólos román
előny, az izlandiak pedig újabb ro-
hamot indítottak. A hatékonysággal
azonban továbbra is gondja volt a

szigetországi gárdának: Johannes-
son (71.) rosszul lőtt a tizenhatos-
ról, majd Birkir Bjarnason
hihetetlenül hibázott 7 méterről
(76.).

Románia már a 73. percben le-
zárhatta volna a mérkőzést, de
Manea beadásából Man nem ta-
lálta el a kaput. Tíz perccel később
azonban a leshatárról induló Stan-

ciu remek labdát kapott Hagitól, és
védhetetlenül lőtt a kapuba (0-2).
Románia a második győzelmét
szerezte meg a csoportban, és ez
volt az első alkalom a vb-selejte-
zőben, amikor a Mirel Rădoi által
irányított válogatott nem kapott
gólt.

Románia vasárnap, lapzárta után
Liechtensteinnel játszott. 

A magyar labdarúgó-válogatott
4-0-ra kikapott csütörtökön a nyári
Európa-bajnokságon döntős angol

csapattól a Puskás Arénában, ezzel
a negyedik fordulóban elszenvedte
első vereségét a 2022-es katari vi-

lágbajnokság európai selejtezősoro-
zatában.

„Kövessétek a régi nagy legen-
dák útját” – üzente a válogatottnak
a magyar szurkolótábor, amely az
évszázad mérkőzésének végered-
ményét, azaz a 6-3-at idézte meg a
himnuszok alatti élőképével.

Nyomasztó fölényben futballo-
zott a nyári Európa-bajnokságon
döntős angol csapat, az első félidő-
ben a magyarok csak pillanatokra
tudták megtartani a labdát. Ugyan-
akkor a vendégek igazán nagy hely-
zetig nem jutottak el, olykor Kane
lőtt távolról, a másik oldalon pedig
Szoboszlai szabadrúgása jelentett
veszélyt, de gól a szünetig nem szü-
letett.

Nem sokkal a fordulást követően
Kane lépett ki ziccerben, de közeli
lövését Gulácsi hárította. Az 55.
percben már a Leipzig kapusa is te-
hetetlen volt Sterling közeli lövésé-
vel szemben: ekkor Grealish remek
ütemben ugratta ki a bal oldalon ha-
talmas sprintben érkező Mountot,
aki középre passzolt, az ötösön
pedig a teljesen üresen álló Ster-
lingnek nem okozott gondot a kapu

bal oldalába továbbítania (0-1). A
vendégek negyedóra alatt eldöntöt-
ték az összecsapást. A 63. percben
Sterling lövésszerű beadása pont
úgy pattant meg Szalai Attilán,
hogy az tökéletes lett a rövid sarok-
nál érkező Kane-nek, aki egy csu-
kafejessel így meg tudta előzni
Gulácsit (0-2). Hat perccel később
pedig Shaw bal oldali szögletét az
érkező Maguire hét méterről, nagy
erővel fejelte kapura, Gulácsi csak
beleérni tudott a labdába, amely így
a hálóban kötött ki (0-3).

A magyar válogatott szétesett,

Kane akár mesterhármassal is zár-
hatta volna az estét, a hajrában
pedig még az általában megbízható
Gulácsi is „összehozott” egy gólt a
riválisnak: a 87. percben Grealish a
16-oson belül cselezgetett, majd a
hátulról érkező Rice elé tálalt, a kö-
zéppályás gyengécske próbálkozása
átsuhant a lábak alatt, Gulácsi pedig
nagyot hibázott, és a labda a hóna
alatt a hálóba csorgott (0-4) – így
alakult ki a végeredmény.

Marco Rossi együttese tegnap,
lapzárta után Albániában folytatta
szereplését.
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Nem tudták tartani a lépést a magyarok az angolokkal

Kleinheisler László (b) és az angol Mason Mount a labdarúgó világbajnoki selejtezők 4. fordulójá-
ban játszott Magyarország – Anglia mérkőzésen a Puskás Arénában 2021. szeptember 2-án.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Jó játék, román siker Izlandon

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-vb-selejtezők, J csoport, 4. forduló: Izland – Románia 0-2 (0-0).
Reykjavik, Laugardalsvollur stadion, vezette: Alekszej Kulbakov (orosz).
Gólszerzők: Man (47.), Stanciu (83.).
Sárga lap: Thorsteinsson (85.), illetve Nedelcu (8.), Chiricheş (37.), Niţă (77.), Hagi
(85.).
Izland: Runarsson – B. Saevarsson, Hermannsson, B. I. Bjarnason, Thorarinsson
– B. Bjarnason, Palsson, Baldursson (67. Johannesson) – J. Gudmundsson, Kjar-
tasson (67. Thorsteinsson), A. Gudmundsson (79. A. Gudjohnsen). 
Románia: Niţă – Raţiu (68. Manea), Chiricheş, Nedelcearu, Camora – Stanciu, Ne-
delcu, Cicâldău (88. A. Rus) – Man (76. R. Marin), Alibec (76. Markovic), Sorescu
(68. I. Hagi).

Örményországgal számolni kell
Meglepetésre továbbra is Örményország vezeti a labdarúgó-világbajnokság eu-
rópai selejtezőjének J csoportját. Az alakulat a 4. forduló után is veretlen – ezúttal
Észak-Macedóniában játszott 0-0-s döntetlent –, így továbbra is a tabella élén
áll. Még úgy is, hogy Németország Werner (41.) és L. Sané (77.) góljával 2-0-ra
nyert Liechtenstein otthonában. Románia pedig a negyedik pozícióban tanyázik,
épp a csütörtök esti idegenbeli legyőzöttjét, Izlandot megelőzve.
J csoport, 4. forduló: Izland – Románia 0-2 (0-0), Liechtenstein – Németország
0-2 (0-1), Észak-Macedónia – Örményország 0-0.

A csoport állása
1. Örményország 4 3 1 0 6-2 10
2. Németország 4 3 0 1 7-2 9
3. Észak-Macedónia 4 2 1 1 9-4 7
4. Románia 4 2 0 2 7-6 6
5. Izland 4 1 0 3 4-8 3
6. Liechtenstein 4 0 0 4 1-12 0

Mestermérleg
* Marco Rossi (a magyar csapat szövetségi kapitánya): „Nagyon csalódott vagyok az eredmény miatt, hiszen nem lehet ilyen
vereséget szenvedni egy válogatottal, nem is tudom most megemészteni ezt. Anglia ma este bizonyította, mennyire erős vá-
logatottja van. A futballban nem lehet tartósan csodát tenni, ma este egyszerűen kijött a két csapat közti különbség. Az an-
goloknak csak az egyik támadója többet ér, mint a mi teljes játékoskeretünk. Az ilyen találkozókon csak akkor van esély, ha
az ellenfél rossz napot fog ki, mi pedig mindent hibátlanul csinálunk. Az első gól után kicsit szétesett a csapatunk, nem
vagyok elégedett azzal, ahogy erre reagáltunk, és bosszant, hogy sok egyéni hibát vétettünk a második félidőben.”
* Gareth Southgate (az angolok szövetségi kapitánya): „Nagyon elégedett vagyok a csapatom teljesítményével. Kezdettől
fogva jól küzdöttek a játékosaim, alázattal. Tudtuk, hogy milyen színvonalon kell teljesíteniük, és bár nehéz mérkőzéseken
vannak túl, jó produkciót nyújtottak. Már az első félidőben is mi irányítottunk, akkor még nem jött össze a gól. A labdajára-
tásunk miatt tudtuk, hogy az ellenfél nem fogja végig bírni, meglesz az eredménye a fölényünknek. Láttuk az Eb-n a franciákat
és a portugálokat is, hogy milyen nehéz dolguk volt a magyarok ellen. Nekünk végül sikerült ezt a nehéz összecsapást köny-
nyűvé tenni. A párharcok többségét megnyertük, megnehezítettük azt, hogy felhozzák a labdát, lelassítottuk a ritmusukat.
Köszönet és elismerés a játékosoknak.”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-vb-selejtezők, I csoport, 4. forduló: Magyarország – Anglia 0-4 (0-0)
Budapest, Puskás Aréna, 58.287 néző vezette: Cüneyt Cakir (török).
Gólszerzők: Sterling (55.), Kane (63.), Maguire (69.), Rice (87.).
Sárga lap: Bolla (35.), Orbán (58.), illetve Rice (54.), Sterling (56.).
Magyarország: Gulácsi – Bolla (70. Varga K.), Kecskés, W. Orbán, Szalai A., Fiola
– Schäfer, Kleinheisler (82. Gazdag) – Szoboszlai, Sallai (66. Sallói) – Szalai Á.
Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Phillips, Rice (88. Henderson)
– Sterling, Mount (85. Lingard), Grealish (88. Saka) – Kane.

Lengyel és andorrai siker a magyar csoportban
A lengyel és az andorrai válogatott hazai pályán győzött a magyar érdekeltségű
csoportban a 2022-es katari világbajnokság európai selejtezősorozatának csü-
törtöki játéknapján.
A lengyelek legnagyobb sztárjuk, Robert Lewandowski révén szereztek vezetést
a magyarokat vasárnap fogadó albánok ellen, de hamar jött az egyenlítés. A szü-
net előtt Adam Buksa talált be, így mégis a hazaiak vonulhattak előnnyel pihe-
nőre. A folytatásban is a lengyelek akarata érvényesült, újabb gólokat szereztek,
és biztosan tartották otthon a három pontot.
Az első három fordulót pont nélkül záró andorraiak és San Marinó-iak csatájából
a hazaiak jöttek ki jól, mivel 2-0-ra nyertek.
I csoport, 4. forduló: Andorra – San Marino 2-0 (2-0), Lengyelország – Albánia 
4-1 (2-1), Magyarország – Anglia 0-4 (0-0).

A tabella
1. Anglia 4 4 0 0 13-1 12
2. Lengyelország 4 2 1 1 11-6 7
3. Magyarország 4 2 1 1 10-8 7
4. Albánia 4 2 0 2 4-6 6
5. Andorra 4 1 0 3 3-8 3
6. San Marino 4 0 0 4 0-12 0

Fotó: Az izlandi labdarúgó-szövetség honlapja



Portugália 3-1-re legyőzte a jövő évi labdarúgó-világbajnokságot rendező katari
válogatottat felkészülési mérkőzésen, Debrecenben. Katar a 43. perctől szimpla, a
91. perctől kettős emberhátrányban futballozott.

E      

Legyőzték a portugálok a vb-rendező 
katariakat Debrecenben Felavatta modern stadionját a szerb élvonal-

ban szereplő Topolyai SC. A vajdasági klub el-
lenfele a Ferencváros volt az ünnepélyes első
találkozón.

Szeptember 3. igazi ünnepnap volt Topolyán.
A vajdasági kisváros csapata, a TSC az elmúlt
két évben a szerb élvonal meghatározó tagjává
vált, most pedig új arénát is kapott. Szerbia leg-
modernebb stadionját pedig a Ferencváros ellen
avatta fel a helyi csapat, számolt be az esemény-
ről az MNO.

A magyar állam támogatásával épült, 4500 fős
aréna megtelt az ünnepi al-
kalomra, ennyien figyelték
a felvezetést, és hallgatták
a Nélküled című dalt. 

A pálya hivatalos fel-
avatását, majd a kezdő-
rúgást az egyesületek egy-
egy korábbi kiváló játé-
kosa, Kovács István,
illetve Nyilasi Tibor vé-
gezte el, majd következhe-
tett a mérkőzés.

A magyar bajnok válo-
gatottjai sorát nélkülözte,
így egészen furcsa felállás-
ban lépett pályára: a kaput
S    

dett a tizennyolc éves Nagy Olivér és a Fradi II-
ben még mindig aktív Leandro is, csereként
pedig további fiatalok is lehetőséget kaptak.
Egyikük, Vida Kristóf harcolta ki a tizenegyest,
amelyet értékesítve Vécsei Bálint az FTC egyet-
len gólját lőtte a meccsen.

Ha már tizenegyes, a csapatok nem kímélték
egymást, gálamérkőzés ide vagy oda, a hajrában
még a piros lap is előkerült Sztefan Szantracs
második sárgája után. Az emberhátrány ellenére
a TSC győzelemmel ünnepelhetett, a 91. percben
Ifet Djakovac lőtte a győztes gólt. 

Felavatták a Topolyai SC új stadionját

Az Angol Labdarúgó-
szövetség (FA) a nemzet-
közi szövetséghez (FIFA)
fordul a csütörtök esti ma-
gyar–angol (0-4) világbaj-
noki selejtezőn tapasztalt
rasszista szurkolói inci-
densek miatt.

Az Európa-bajnoki
döntős angol válogatott
játékosai ellenséges lég-
kört tapasztaltak a telt
házas Puskás Arénában
rendezett mérkőzésen. El-
mondásuk szerint a hazai
drukkerek gúnyosan adtak
hangot a nemtetszésük-
nek, amikor a vendégcsa-
pat játékosai rasszizmus-
ellenes gesztusként fél-
térdre ereszkedtek a kez-
dés előtt, majd a gólok
után műanyag poharakat és egyéb tárgyakat dobáltak
a pályára, illetve rasszista rigmusokat énekeltek.

A brit ITV és a Sky Sports televíziók riporterei azt
állították, láttak és hallottak olyan magyar szurkoló-
kat, akik majomhangok utánzásával gúnyolták a szí-
nesbőrű Raheem Sterlinget és Jude Bellinghamet, sőt
a Sky Sports felvételeket is mutatott az egyik ilyen
nézőről.

Gareth Southgate szövetségi kapitány és Harry
Kane csapatkapitány is elmondta, nem voltak tanúi
rasszista incidenseknek, de ha mégis történtek ilyenek,
az teljesen elfogadhatatlan, és büntetést érdemelnek.

Az FA rendkívül kiábrándítónak nevezte a történ-
teket, és közölte, felkéri a FIFA-t, hogy vizsgálja ki
az ügyet.

A Kick It Out rasszizmusellenes szervezet úgy fo-
galmazott, „megdöbbentő volt látni néhány magyar
szurkoló viselkedését”.

Tony Burnett igazgató elmondta, támogatják az
angol játékosokat és a szakmai stáb tagjait, akik ismét
erőteljesen és becsületesen felléptek a rasszizmussal
szemben, aminek nincs helye a sportágban és a társa-
dalomban. „Nem ez az első ilyen eset Magyarorszá-
gon, ezért felkérjük a FIFA-t, hogy sürgősen vizsgálja
ki ezt az ügyet. A tetteseket felelősségre kell vonni, és
lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ehhez
hasonló jelenetek ne ismétlődjenek meg” – szögezte
le.

Boris Johnson brit miniszterelnök a közösségi ol-
dalán azt írta: „teljesen elfogadhatatlan, hogy az angol
játékosoknak rasszista inzultusokat kellett elszenved-
niük Magyarországon”. A kormányfő is felszólította
a FIFA-t, hogy „tegyen határozott lépéseket a felelő-
sökkel szemben annak érdekében, hogy ezt a fajta
gyalázatos magatartást végleg kiirtsák a sportágból”.

Robert Buckland igazságügyi miniszter szintén el-
ítélte, és „mélyen lehangolónak” nevezte a rasszista
magatartást. „Azt az üzenetet kell továbbítanunk,
hogy a rasszizmusnak nincs helye a sportban, nincs
helye a társadalmunkban” – tette hozzá.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a

közösségi oldalán megosztott egy videófelvételt,
amely akkor készült, amikor az angol szurkolók kifü-
tyülték az olasz himnuszt a Londonban rendezett jú-
liusi Európa-bajnoki döntő előtt. „Az angol játékosok
panaszkodnak a tegnapi ellenséges budapesti hangulat
miatt. Az alábbi felvétel a Wembley-ben készült az
Eb-döntő előtt. Az olasz himnusz alig hallható az
angol szurkolók füttykoncertje közepette. Akkor is
nyilatkoztak vajon hasonlókat?” – tette fel a kérdést
Szijjártó.

A FIFA – csütörtöki közleménye szerint – „határo-
zottan elutasítja a rasszizmus és az erőszak minden
formáját, és egyértelműen a zéró tolerancia elvét kép-
viseli az ilyen magatartással szemben a labdarúgás-
ban”. A nemzetközi szövetség illetékesei hozzátették,
hogy „meg fogják tenni a megfelelő intézkedéseket”,
amint megkapják a mérkőzéssel kapcsolatos jelenté-
seket.

A nemzetközi szövetség előírásai szerint pontlevo-
nással, zárt kapus mérkőzésekkel, sőt kizárással is
büntethetik a magyar csapatot.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közlemé-
nye kiemeli: a Puskás Arénába kilátogató 60 ezer szur-
koló döntő többsége sportszerűen, a magyar válo-
gatottat biztatva drukkolt még akkor is, amikor már
vesztésre állt a csapat. „Éppen az ő védelmükben van
szükség a rendbontók beazonosítására és szigorú meg-
büntetésére. A pályára lépő, a fénygránátot és a poha-
rakat bedobó szurkolók azonosítása zajlik. Ellenük
megteszi a rendőrségi feljelentést az MLSZ” – írták a
szövetség honlapján.

A közlemény szerint az esetleges pénzbüntetést pol-
gári peres eljárás keretében az MLSZ az elkövetőkre
hárítja, emellett a sportrendezvényekről történő két-
éves kizárásra számíthatnak az eljárás végén.

Az európai szövetség (UEFA) júliusban három zárt
kapus mérkőzésre – az egyiket két év próbaidőre fel-
függesztve – büntette a magyar válogatottat, mert
drukkerei diszkriminatív magatartást tanúsítottak a
részben budapesti rendezésű Európa-bajnokság három
csoportmeccsén.

Rasszista incidensek miatt 
a FIFA-hoz fordul az angol szövetség

A törökök Gibraltár legyőzésével
őrzik egypontos előnyüket a simán
nyerő hollandok, valamint a norvé-
gok előtt a G csoportban, öt fordu-
lót követően a 2022-es katari
labdarúgó-világbajnokság európai
selejtezősorozatának szombati já-
téknapján.

A D jelű csoportban a világbaj-
nok franciák nem bírtak az ukrá-
nokkal, ezzel együtt változatlanul
nagy előnnyel vezetnek az ötösük-
ben.

Az F csoportban a százszázalé-
kos dánok a hajrában videóbíró
után megadott találattal tudtak
győzni Feröer szigeteken, ezért
megőrizték ötpontos előnyüket az
izraeli együttessel szemben, amely
gólgazdag összecsapáson verte
meg a vendég osztrákokat.

A H csoportban a vb-második
horvátok a 86. percben szerzett gól-
lal győztek Pozsonyban a szlová-
kok ellen, és ezzel pontszámban
beérték a jobb gólkülönbséggel első
oroszokat.

Európai vb-selejtezők:
* A csoport, 4. forduló: Luxem-

burg – Azerbajdzsán 2-1, Portugá-
lia – Írország 2-1; 5. forduló:
Szerbia – Luxemburg 4-1, Írország
– Azerbajdzsán 1-1. Az állás: 1.
Szerbia 10 pont/4 mérkőzés (11-6),
2. Portugália 10/4 (8-4), 3. Luxem-
burg 6/4, 4. Írország 1/4 (4-7), 5.
Azerbajdzsán 1/4 (3-6).

* B csoport, 4. forduló: Svédor-
szág – Spanyolország 2-1, Grúzia –
Koszovó 0-1. Az állás: 1. Svédor-
szág 9 pont/3 mérkőzés, 2. Spa-
nyolország 7/4, 3. Koszovó 3/3, 4.
Görögország 2/2, 5. Georgia 1/4.

* C csoport, 4. forduló: Litvánia
– Észak-Írország 1-4, Olaszország
– Bulgária 1-1. Az
állás: 1. Olaszország
10/4, 2. Svájc 6/2, 3.
Észak-Írország 4/3, 4.
Bulgária 2/4, 5. Litvá-
nia 0/3.

* D csoport, 4. for-
duló: Kazahsztán –
Ukrajna 2-2, Francia-
ország – Bosznia-
Hercegovina 1-1; 5.
forduló: Ukrajna –
Franciaország 1-1,
Finnország – Ka-

zahsztán 1-0. Az állás: 1. Francia-
ország 9 pont/5 mérkőzés, 2. Finn-
ország 5/3 (4-3), 3. Ukrajna 5/5
(6-6), 4. Bosznia-Hercegovina 2/3
(3-4), 5. Kazahsztán 2/4 (3-6).

* E csoport, 4. forduló: Észtor-
szág – Belgium 2-5, Csehország –
Fehéroroszország 1-0. Az állás: 1.
Belgium 10/4, 2. Csehország 7/4, 3.
Wales 3/2 (2-3), 4. Fehéroroszor-
szág 3/3 (4-11), 5. Észtország 0/3.

* F csoport, 4. forduló: Dánia –
Skócia 2-0, Feröer szigetek – Izrael
0-4, Moldova – Ausztria 0-2; 5. for-
duló: Izrael – Ausztria 5-2, Skócia
– Moldova 1-0, Feröer szigetek –
Dánia 0-1. Az állás: 1. Dánia 15
pont, 2. Izrael 10, 3. Skócia 8, 4.
Ausztria 7, 5. Feröer-szigetek 1 (2-
13), 6. Moldova 1 (2-16).

* G csoport, 4. forduló: Lettor-
szág – Gibraltár 3-1, Törökország –
Montenegró 2-2, Norvégia – Hol-
landia 1-1; 5. forduló: Gibraltár –
Törökország 0-3, Hollandia – Mon-
tenegró 4-0, Lettország – Norvégia
0-2. Az állás: 1. Törökország 11
pont, 2. Hollandia 10 (16-5), 3.
Norvégia 10 (7-4), 4. Montenegró
7, 5. Lettország 4, 6. Gibraltár 0.

* H csoport, 4. forduló: Málta –
Ciprus 3-0, Oroszország – Horvát-
ország 0-0, Szlovénia – Szlovákia
1-1; 5. forduló: Szlovákia – Horvát-
ország 0-1, Ciprus – Oroszország
0-2, Szlovénia – Málta 1-0.  Az
állás: 1. Oroszország 10 pont (8-4),
2. Horvátország 10 (5-1), 3. Szlo-
vénia 7, 4. Szlovákia 6, 5. Málta 4
(6-9), 6. Ciprus 4 (1-6).

A csoportokból az első helyezet-
tek jutnak ki a 2022-es katari világ-
bajnokságra, a másodikok pedig
pótselejtezőt játszanak a részvéte-
lért.

Folytatódott 
a török–holland párharc

A portugál Bruno Fernandes (b) gólt lő a katari Yousuf Hassan kapusnak a Katar – Portugália barátságos
labdarúgó-mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2021. szeptember 4-én     Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Sterling gólja után záporoztak a műanyag poharak a lelátóról Fotó: MLSZ

Fotó: FIFA
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Harmadik éve, hogy Marosvá-
sárhelynek nincs képviselője az
első három labdarúgóligában. Ha-
talmas szégyen egy olyan város-
nak, amelynek jelentős
hagyományai vannak a sportágban,
és kétszer is ezüstérmet szerzett a
legmagasabb szintű bajnokságban.
A sportág azonban nemcsak az elit
szinten van a megyében válságban,
hanem a tömegsport szintjén is. A
megyei labdarúgó-egyesület a kö-
zelmúltban összesítette azokat a
csapatokat, amelyek beiratkoztak a
2021–2022-es bajnokságokba. Az
összkép szomorú. Ha a 4. liga elit-
mezőnye kielégítő a maga 18 csa-
patával, a klasszikus negyedik
ligába alig tíz csapatot sikerült ösz-
szegyűjteni, míg az 5. és 6. osz-
tályba összesen alig további
húszat.

Tekintve, hogy Maros megyé-
ben 91 község és 10 város talál-
ható, az összességében (a két 3.

ligában játszó csapattal együtt) 50
felnőttcsapat igen kevés, különö-
sen, hogy Marosvásárhelyen és né-
mely községben több
(Kerelőszentpálon például három)
csapat is működik. Ha végigné-
zünk a listán, kiderül, hogy 61 köz-
ségben és két városban (Segesvár
és Nagysármás) egyetlen csapat
sincs! Közöttük több olyan telepü-
lés, ahol hagyományosan működ-
tek csapatok, hogy csak néhány
példát említsünk: a már említett
Nagysármás, Kutyfalva vagy Gyu-
lakuta. 

Érthetetlen, hogy például a 30
ezres Segesvár képtelen kiállítani
egy csapatot, de vannak olyan né-
pesnek vagy gazdagnak számító
községek, mint Mezőbánd, Ko-
ronka, Marosszentkirály vagy Ma-
rosszentanna, amelyek szintén nem
képviseltetik magukat. 

És ha nincs a községben focicsa-
pat, akkor nagy valószínűséggel
egyéb sport sincs. Amíg pedig a
hatóságok pedig minden szinten ti-
zedrangúnak tekintik a sportot, így
is fog maradni…

Bálint Zsombor
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Vérszegény mezőny a megye labdarúgásában

Újabb meglepő csapat képvisel-
heti Marosvásárhelyt a felnőttbaj-
nokságokban, így a tavalyi hiátust
követően ismét indul a várost kép-
viselő együttes a női kézilabda A
osztályban. No, nem a szétesett vá-
rosi sportklubról van szó, hanem
az Arena jelentkezett ifjúsági csa-
pattal a másodosztályú pontvadá-
szatba. Emlékezhetünk, néhány
éve az Olimpic is így kezdte, ifik-
kel mutatkozott be az A osztály-
ban, aztán később a csapat
testületileg a városi sportklubba
igazolt.

Nem lehet kizárni, hogy az
Arena hasonló pályát jár be. 

Amit most tudunk, hogy az Are-
nának nincs feljutási joga ebben az
idényben, tekintve, hogy csakis
korosztályos játékosokkal szerepel
a felnőttmezőnyben, míg ugyanez
a csapat a nagyifjúsági bajnokság-
ban is indul. Az előző (járvány mi-
atti megszorításokkkal rendezett)
idényben az Arena a hatodik he-
lyen végzett ebben a koroszályban,
és gyakorlatilag szinte ugyanazzal
a kerettel vág neki az új idényben
az A osztálynak is.

Az idényben egyébként a női A
osztályos kézilabdabajnokságot
ismét két csoportban rendezik
négy helyett, a B csoportban,
amelybe az Arenát is sorolták, 13
klub található. A kiírás szerint az
oda-vissza bajnokság végén, ame-
lyet szeptember 12. és május 29.
között heti fordulókkal játszanak,
a csoportgyőztesek közvetlenül
feljutnak a MOL Virágok Ligá-

jába, míg a 2. helyezettek az élvo-
nal 11-12. helyzettjeivel osztályo-
zón vesznek részt. A csoportok
3-5. helyzettjei oda-vissza hely-
osztókat vívnak. Fontos kitétel,
hogy amennyiben egy feljutási jog
nélküli csapat (ilyen négy van a B
csoportban az Arenával együtt) az
első három hely egyikén végez, a
rangsort újra felállítják az adott
csapat eredményeinek kizárásával.

Beiratkozott a felnőtt A osztályba
az Arena női kézilabdacsapata

Hetvenegy éves korában
meghalt Ivan Patzaichin
négyszeres olimpiai és kilenc-
szeres világbajnok kenus –
közölte vasárnap a Román
Olimpiai és Sportbizottság
(COSR).

Patzaichin az egyik legismertebb
és legelismertebb romániai sportoló
volt, aki 1984-es visszavonulása
után is megőrizte rendkívüli nép-
szerűségét. Egy lipován (orosz)
nemzetiségű halászcsaládban szüle-
tett 1949-ben a Duna-delta egyik el-
szigetelt, csak vízi úton
megközelíthető településén.

Az 1968-as mexikói, az 1972-es
müncheni, az 1980-as moszkvai és
az 1984-es Los Angeles-i játékokon
diadalmaskodott, emellett három
olimpiai ezüstérmet is szerzett. A
világbajnokságokon 22 alkalommal
állt a dobogóra, kilencszer a legma-
gasabb fokára. Visszavonulása után
edzőként dolgozott, mintegy két év-
tizeden át a román kajak-kenu válo-
gatottat készítette fel.

Patzaichin az egyedüli romániai
sportoló, akit a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság platina emléklánccal

jutalmazott. Hetvenedik születés-
napján, 2019 novemberében a leg-
magasabb román állami
kitüntetésben részesítette Klaus Io-
hannis államfő.

Amint a Román Olimpiai Bizott-
ság fogalmazott: Patzaichin „törté-
nete a siker, a jóérzés és az emberi
tartás története”. Az olimpiai bizott-
ság azt is megemlítette, hogy 
Patzaichin az emberek tömegeit ins-
pirálta arra, hogy szépen éljenek.

A legendás kenust szoros barát-
ság fűzte egykori vetélytársához,
Wichmann Tamáshoz, akit az
olimpiákon rendre megelőzött, de
aki mögött többször is alulmaradt
a világbajnokságokon. Többször
vállaltak közös szereplést a Buda-
pesti Román Kulturális Intézet, il-
letve a Bukaresti Magyar
Kulturális Intézet szervezésében. A
Patzaichin 70. születésnapjára ren-
dezett bukaresti gálaestnek 2019
novemberében a már beteg 
Wichmann Tamás volt a meglepe-
tésvendége. A romániai sportember
tavaly februárban megrendítő üze-
netben búcsúzott el 72 évesen el-
hunyt magyar barátjától.

Meghalt Ivan Patzaichin
romániai kenulegenda

Kedden Marosvásárhelyen sorsolják ki a női ko-
sárlabda-bajnokság programját. A beiratkozott csapa-
tok vezetői a múlt héten Sepsiszentgyörgyön
tanácskoztak a szövetség elnökével, Carmen Tocală-
val, és megegyeztek, hogy a bajnokságot heti fordu-
lók formájában rendezik, a belföldi és korosztályos
játékosok használatára vonatkozó szabályok pedig
nem módosulnak az előző bajnoksághoz képest.
Utóbb a szövetség végrehajtó bizottsága arról döntött,
hogy a pontvadászat első fordulóját október 3-án, va-
sárnap egyetlen helyszínen, idénykezdő torna formá-
jában játsszák le.

A modellt Franciaországból importálták, és néhány
éve, amikor Carmen Tocală első mandátumát töltötte
szövetségi elnökként, már alkalmazták. Ebben a dön-
tésben az sem jelentett akadályt a szövetség számára,
hogy a rendszer méltánytalan. A szervező klub előnye

nyilvánvaló, de enyhe előnyt élveznek azok a csapa-
tok is, amelyeknek idegenben kellene játszaniuk, ám
semleges pályán szerepelhetnek. Az első fordulóban
a sorsolás szerinti vendéglátó csapatok ugyanakkor
jelentős hátrányt szenvednek, egyrészt nélkülözik a
közönségüket, és a hazai pályával járó minden előnyt
elveszítenek, miközben a visszavágót már az ellenfél
otthonában játsszák…

A Marosvásárhelyi Sirius egyébként szinte teljes
létszámmal készül az idénykezdetre, miután megér-
kezett a városba az utolsó légiós, Tanita Allen is. Mint
Kiss István klubmenedzser elmondta, még egy bel-
földi játékossal írnak alá a napokban, ezzel végle-
gessé válik az a keret, amellyel nekivágnak az
idénynek. A bajnokság kezdése előtt egyébként szep-
tember 25-én és 29-én az első kupaforduló mérkőzé-
sei jelentik a hivatalos idénykezdetet. (bálint)

Kedden sorsolnak a női kosárlabda-bajnokságban

Idegenben léptek pályára a máso-
dik fordulóban a 3. ligás Maros me-
gyei labdarúgócsapatok. A
Szászrégeni CSM Avântul Marosúj-
váron szerepelt, ahol az első fordu-
lóban aratott hazai győzelem után
ismét nyerni tudott, ezúttal 1-0-ra,
Chirilă góljának köszönhetően.
Ezzel az eredménnyel a szászrége-
niek vezetik a tabellát a IX. csoport-
ban, legközelebb pedig
megerősíthetik ezt a pozíciót, hi-
szen hazai pályán fogadják Torda
képviselőjét.

Kevésbé volt sikeres a Nyárádtői
Unirea 2018, pedig sokáig úgy tűnt,
hogy szintén ráduplázhat az első

fordulóban aratott sikerre. Gól nél-
küli első félidő után Nyárádtő veze-
téshez jutott az 59. percben, majd
megduplázta az előnyét a 65. perc-
ben. Az utolsó negyedórára azon-
ban nem szívesen fognak emlékezni
a nyárádtőiek, hisz a 74. percben a
házigazdák 11-esből szépítettek,
míg a 79. percben szintén büntető-
ből egyenlítettek. Aztán a 86. perc-
ben vezetéshez jutottak, sőt a 89.
percben is betaláltak, így a meccs 
4-2-es besztercei sikerrel ért véget.
Mindezt egy olyan meccsen, ame-
lyen a statisztikai mutatók Nyárád-
tőnek kedveznek, kivéve a rúgott
gólok számát… A 3. fordulóban
Nyárádtő pénteken Marosújvárt fo-
gadja.

Nyert az Avântul, kikapott
az UnireaKilenc csapat az ifjúsági bajnokságokban

Mindössze kilenc Maros megyei csapat iratkozott be a sportági szövetség által szervezett ifjúsági ké-
zilabda-bajnokságokba, ami sokkal kevesebb, mint az előző években. A Sportlíceumnak mindhárom kor-
osztályban (ifjúsági, serdülő és ifi III.) van csapata, reméljük, be is tudják fejezni a bajnokságot, hiszen
korábban előfordult, hogy pénz hiányában kénytelenek voltak idő előtt visszalépni. Ezenkívül a Szászré-
geni Lucian Blaga Líceum a fiúk ifi III. bajnokságába, a Segesvári ISK a lányok serdülő korosztályába
iratkozott be. A kilencedik csapat a nagyifjúságiaknál szereplő marosvásárhelyi Arena. 

Az első forduló
A női kézilabda A osztály B csoportjának mezőnye, és az első forduló (szep-
tember 12.) mérkőzései: Nagyváradi CSU – Zsilvásárhelyi CSM, Resicabányai
CSU – CNE Rm. Vâlcea, Besztercei Gloria II. – Székelyudvarhelyi Hargita KK,
Temesvári Universitatea – Nagyváradi Tonic, Marosvásárhelyi Arena – Nagy-
bányai CNOPJ, Tordai Liviu Rebreanu – Slatinai Amy. A Kolozsvári U áll.

Eredményjelző
3. liga, IX. csoport, 2. forduló: Tordai Sticla Arieşul – CS Vajdahunyad 2-3, Ko-
lozsvári Sănătatea – Kolozsvári Viitorul 0-2, Gyulafehérvári Unirea 1924 – Kudzsiri
Metalurgistul 2-3, Besztercei Gloria 2018 – Nyárádtői Unirea 2018 4-2, CS 
Marosújvár – Szászrégeni CSM Avântul 0-1.

Az Arena kerete az előző idényben 
* kapusok : Szász Boglárka (2002), Both Edina-Melinda (2003), Bianca-Dumit-
riţa Jitaru (2003);
* mezőnyjátékosok: Olivia-Diana Opriş (2002), Oana Sârb (2002), Ştefania Virag
(2003), Moldován Anita (2004), Alexandra Ţifui (2003), Corina Lupei (2002), Gál
Anna (2003), Ingrid Todeilă (2004), Ioana Mureşan (2003), Andreea-Bianca Ţîrle
(2002), Daria Văsi (2003);
* edző: Liana Costea.
Idén a 2003-ban születettek és fiatalabbak számítanak ifjúságinak.

Mezőny és program
A 4. liga második vonalának mezőnye, és az első forduló (szeptember 11.) pá-
rosítása: Mezőgerebenesi Viitorul – Harasztkeréki Farel, Mezőcekedi Real –
Magyarói Viitorul, Hadrévi Arieşul – Dánosi Gaz Metan, ASF Mezőpagocsa –
Küküllődombói Dombó, Gernyeszegi Sporting – Kerelőszentpáli Forţa.
Az 5. liga mezőnye: Magyarsáros, Alsóidecs, Harasztkerék, Mezőkirályfalva,
Alsóköhér, Mezőgerebenes, Mezőméhes, Tuson, Uzdiszentpéter, Mezőtóhát.
A 6. liga mezőnye: Nyárádmagyarós, Mezőpanit, Kibéd, Jedd, Somosd, Eg-
restő, Csittszentiván, Harangláb, Nyárádgálfalva, Mikefalva.

Varró Sándor a Marosvásárhelyi TVR-ben
Hétfőn, ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja Varró

Sándor. Az ASA egykori hálóőrével, a jelenleg gyermekeket edző és kapusokat képző edzővel Szucher
Ervin a marosvásárhelyi labdarúgás újjáélesztési kísérleteiről beszélget.

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor



A templom felújítását, resta-
urálását 2018 őszén kezdték
el. A belső munkálatok 2020
júliusában értek véget. Né-
hány külső munka ez év ele-
jén valósult meg, melyet a
zöldövezet részbeni létreho-
zása követett.

Egy rövid történeti áttekintéssel
szeretném feleleveníteni a történe-
tét. A Vártemplom a 14. században
fejlődésnek indult város – Novum
Forum Siculorum időrendben első

és legrégebbi fennmaradt épülete,
ma is impozáns, és fontos szerepet
tölt be. A késő gótika stílusjegyeit
viseli. Településünk legfontosabb
műemléke. Kezdetben a ferences
rendet szolgálta. 1332-ből hiteles
forrás igazolja a ferences atyák vá-
sárhelyi rendházát. Az 1400-ban ki-
adott pápai bulla arról tájékoztat,
hogy a Szűz Máriának felszentelt
templom szentélyénél befejeződtek
a munkálatok. A templomhajó épí-
tése folytatódott. A reformáció el-
terjedése nyomán 1556
augusztusában a ferencesek távoz-
tak, és az új hit követői átvették az
épületet. A református Vártemplom
születésnapja 1559. november el-
seje, mikor a vásárhelyi zsinat elfo-
gadta Kálvin János úrvacsoratanát
és a reformáció elvét, irányzatát.
1601-ben a Vártemplom leég a Gi-
orgio Basta vezette ostrom követ-
keztében. 1790-1791-ben Türk
Antal építész vezetésével felújítják,
és akkor készül el a templomhajó
ma is látható barokk belső díszítése.
A református egyházi közösségi élet
1559 óta megszakítás nélkül műkö-
dik, napjainkig. 

A 2021-ben befejezett felújítás
után kerülhetett sor a templom kö-
rüli zöldövezet kialakítására. Meg-
határozó tényezők voltak: a
templom műemlékértéke és a refor-
mátus egyház egyszerűségre való
törekvésének elve. Így valósulhatott
meg a templom nyugati és északi
oldalainak, illetve főbejárati és ol-
dalbejárati részeinek a rendezése. A
nyugati fő- és északi oldalsó bejá-
ratok szomszédságában, azokat ki-
emelendő, két-két virágágyást
alakítottak ki, melyeket füves rész
vesz körül. Következett a déli oldal,
amit 2015-ben rendeztek a templom
északi oldalán, az egykori kolostor
udvarának helyén, a kolostorkertek
hangulatát felidézendő gyógy-,

aroma- és fűszernövényes kertrész-
szel, valamint a kolostort szolgáló
kút körüli nagyobb kiterjedésű ró-
zsakerttel, melyek állandó gondo-
zást igényeltek. 

A növényeknek meg kell felel-
niük a nyugati oldal többnyire
napos és az északi oldal árnyékos
kitettségének. Ennek megfelelően a
nyugati főbejárat két virágágyásá-
hoz fehér rózsák kerültek mint nap-
fénykedvelő évelő növények. A
fehér rózsa és egyáltalán a rózsa
már a középkor óta ismert és nép-
szerű dísze a virágoskerteknek, ko-
lostorkerteknek. A rózsát egyébként

először a Leszbosz szigetén élő,
szenvedélyes hangvételéről ismert
ókori görög költőnő, Szapphó ne-
vezte a virágok királynőjének. A
története évezredes múltra tekint
vissza, a legtöbb kultúrában hatal-
mas tisztelet övezte. A rózsa mint a
„virágok királynője” méltó dísze
ennek a környezetnek.

A rózsákat kiegészítendő, a köz-
ismert, igen kedvelt Begonia sem-
perflorenst – mindig virágzó
begónia – ültettek, melynek neve is
arról árulkodik, hogy egész nyáron
virágzik. A kis virágnak létezik
piros, rózsaszín változata, van zöld
levelű és piros levelű is, ám ide, a
rózsákkal összhangban, azok dí-
szítő hatását erősítendő, a zöld le-
velű, fehér színű került L alakú
szegélyként. Megérdemli, hogy töb-
bet tudjunk róla, mert kis termete
ellenére, kitűnő alkalmazkodóké-
pessége révén, egész nyáron át tör-

ténő virágzásával, de még húsos,
vese vagy szív alakú fényes levelei
által is kiváló díszként szolgál. Kis
virágainak érdekes, mondhatni an-
gyalszárnyhoz hasonló formája van.
Eredetét tekintve, trópusi és szub-
trópusi őserdők növénye. Őshazája
Afrika, Dél-Amerika és Ázsia. A
begóniát Brazíliából eredeztetik,
bár korábban Mexikóban is találtak,
és a kínaiak már a 14. században
termesztették. Az első, aki doku-
mentálta a begónia felfedezését,
egy ferences szerzetes, Charles Plu-
mier volt, aki 1690-ben Brazíliában
talált rostos begóniát gyógynövé-

nyek keresése közben. A 19. szá-
zadban, a viktoriánus kori Angliá-
ban lett népszerű, innen terjedt el
Európában.

Az északi oldalbejárat lépcsőjé-
hez, árnyékos jellege miatt, a virág-
ágyásokba fő díszként az
árnyékkedvelő kerti hortenzia fehér
változata került. A hortenziák Ame-
rikából, illetve Ázsia keleti részéből
származnak. A nemzetség legismer-
tebb faja a kerti hortenzia vagy
nagylevelű hortenzia – Hydrangea
macrophylla –, az 1800-as években
Japánból került át Európába. Régies
hangulatú dísznövény, ezért elősze-
retettel ültetik templomkertekbe,
emlékművek közelébe, amennyiben
kedvező számukra a feltétel. Több
év elmúltával nagy termetű, értékes
dísznövénnyé válnak, nagy labda-
szerű virággömbjeikkel ejtik ámu-

latba az embert. Fásszárúak, lomb-
hullatók. Kedvelik a savanyú kém-
hatású talajt, ezért ültetéskor
tőzeggel kevert földet ajánlott hasz-
nálni. Virágai elvirágzás után is dí-
szítenek, ezért a virágkötészetben is
használják. Levelei is mutatósak,
világoszöld árnyalatúak, kerekded
formájúak, fogazott szélűek, üde
keretet adnak a hajtások csúcsán el-
helyezkedő virágoknak. Összhang-
ban a főbejárati résszel, a
hortenziákat fehér begóniák cso-
portja egészíti ki a járdához közeli,
alacsonyabb részen. 

Ősszel a begóniákat az évelő,
fehér virágú kaukázusi ikravirág –
Arabis caucasica váltja fel. Ala-
csony növésű, örökzöld, hamvas-
ezüstös leveleivel télen is díszít.
Tavasszal egy hónapig örvendeztet
meg illatos virágaival, közéje fehér
tulipánokat ültetnek.  

A virágágyások egyszerű mértani
formájúak. A templom falát védő
kőréteg és a füves rész határolják. A
felületet agroszövetre helyezett
barna fakéreg borítja. Az agroszö-
vet meggátolja a fakéreg és a föld
összekeveredését, nem engedi a
gyomok terjedését, nedvességmeg-
tartó hatású, és a téli fagyok ellen
védelmet nyújt a növények gyökere
számára. Az ágyásokat ágyássze-
gély veszi körül, megakadályo-
zandó a fakéreg, kő, füves rész
összemosódását. A fakéreg mint ter-
mészetes anyag, a kaviccsal és
fűvel együtt, kiemeli a fehér virá-
gokat és leveleiket. A növénynél
fontos a faltól való távolságuk,
hogy öntözésük ne károsítsa a falat. 

A virágágyások egyszerű mértani
formái, a kiválasztott dísznövények
és azok színe a templom műemlék
jellegéhez igazodnak, azt hivatottak

Jáni Rozália kertészmérnök
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A marosvásárhelyi Vártemplom virágai

(Folytatás a 11. oldalon)



ADÁSVÉTEL

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forga-
lomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (12914-I)

ELADÓ bejáróhídnak való vastag falú
acélcső, 3 méter hosszú, 50 cm
átmérőjű. Tel. 0770-588-600. (12999)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (12852)

CSERÉPFORGATÁS, szigetelés kát-
ránnyal és polisztirénnel, festés, új tető
készítése Lindab-lemezből, bármilyen
javítás. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezmény. Tel. 0758-392-613.
(12991)

VÁLLALUNK tetőjavítást Lindab-
lemezből, csatornázást, belső
munkálatokat. Tel. 0749-641-982.
(12997)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékeztünk
szeptember 5-én FEKETE
ALBERTRE halálának hatodik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei: Ildikó, István,
Zsuzsa. (12997-I)

„A könnyek felszáradnak, de a
bánat a szívben marad.”
22 év után is fájdalommal és
megtört szívvel emlékezünk a
holtmarosi születésű CSATLÓS
ATTILÁRA. Emléked örökre
megőrizzük. Szerettei: bánatos
öreg szülei, leánya, Katika és
családja, testvére, Gyöngyi és
családja. Emléke legyen áldott,
és nyugalma csendes! Akik
ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
(13004-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
dr. GRÉPÁLY ANDRÁS

LEVENTE 
(fül-orr-gégész) 

életének 80. évében, 2021. au-
gusztus 25-én elhunyt. Temetése
szeptember 9-én 15 órakor lesz a
budaörsi új köztemetőben. 

A gyászoló család. (v-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!

AMAROSSZENTGYÖRGYIGASTROMETALmagáncégCNC-
GÉPKEZELŐ szakembereket és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881. Az önélet-
rajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várják. (-I)
ATIMKOPÉKSÉGalkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Ta-
pasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-307. (-I) 
ATORDAICÉGalkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Ér-
deklődni a 0744-644-026-os telefonszámon. (22769)
AGEDEONRICHTERROMÂNIART.multinacionális gyógyszer-
fejlesztő és -gyártó cég  ELEKTROMŰSZERÉSZT (electromecanic)
alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Marosvásárhely, Cuza
Vodă utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeon-
richter.ro e-mail-címre lehet beküldeni. Bővebb felvilágosítás a
0265/201-229-es telefonszámon. (-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (65818-I)
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erősíteni, kiemelni. A fehér jelen-
tése: tisztaság, ártatlanság, jóság,
egyszerűség, béke, békesség. A tö-
kéletesség színének tartjuk. Az a
szín, melynek leginkább pozitív je-
lentése van. Ebben a környezetben
a fehér a legmegfelelőbb. 

Az ötletet megbeszélték Soós
Zoltán polgármesterrel, történész-
szel, Keresztes Géza műépítésszel,
dr. Fekete Albert tájépítésszel,
Henter György tiszteletes úrral és
Bukovinszky-Csáki Tünde tiszte-
letes asszonnyal is. 

A templomhoz vezető kapubejá-
rat lépcsőjének két oldalán bukszu-
sok voltak, melyeket a
bukszusmoly támadása miatt el
kellett távolítani, így erre a helyre
is új virágágyások létesültek. Ez a
hely árnyékos, ennek okán is a nö-
vények fehér virágúak, kivéve a ta-
vasszal virágzó tűzgyöngyvirágot,
amely rózsaszín. Az árnyékos
helynek megfelelő virágos növé-
nyek: hortenziák, begóniák, tűz-
gyöngyvirág. Örökzöldekként
télen is díszítenek a tiszafa és a
kecskerágó. Megvilágosítják ezt az
elég sötét zugot. Amikor a kapun
belépünk, és a lépcsőn közeledünk
a templomhoz, egy más térbe ke-
rülünk, amelynek hangulata, érzés-
világa egészen más, mint a kapun
kívüli forgalmas, zajos világé, így
a virágok, növények által is érez-

hetjük, ők is azt sugallják, hogy
egy más dimenzióban, egy csen-
des, békés, nyugodt, tisztaságot
hordozó és árasztó helyen járunk.
A lépcsővel szembeni fenyőfa
alatt, ugyanazon növényekből álló
virágágyás fogad. 

A virágágyások létrehozása ön-
zetlen munka eredménye, melyben
részt vett Hajdó Jolán harangozó
asszony, Bereczki-Tollas László
kántor, Márton József, Gábor Lő-
rinc, Székely Sándor, Benkő Sán-
dor, Szalma István, Székely Árpád,
Sugó András, Román Attila, Be-
reczki István, Nagy Albert, Strugu-
ras Fazakas Mircea presbiterek.
Köszönet Henter György tisztele-
tes úrnak és Bukovinszky-Csáki
Tünde tiszteletes asszonynak a
szervezésért, György Sándor tanár-
nak a növényvédő szerekért és
Csernátoni Éva Emese titkárnőnek,
Személy Béla gondnoknak a köz-
reműködésért. Felelevenítődött
egy kihalóban levő régi jó szokás,
hogy önzetlenül adjuk magunkat,
tudásunkat, ajándékozzunk időnk-
ből a köz és embertársaink szolgá-
latára, javára. Szép közös munka
volt, együtt, egymás képességeit,
tudását kiegészítve. Nehéz is volt,
mert téglákat, köveket, építkezési
hulladékot kellett eltávolítani,
hogy helyükre növények kerülhes-
senek, a munka végeztével elfáradt
az ember. Ámde amint megjelenik

egy-egy bimbó, és abból virág
fakad, azt mondhatjuk, megérte.
Köszönet mindenkinek! 

A növény nagy részét a városi
kertészettől szerezték be, hála
Csíki Reményke mérnöknőnek az
egyeztetésért. 

Várjuk a növények alkalmazko-
dását, növekedését. Természetesen
megfelelő ápolást igényelnek, csak
akkor lehet elvárásunk, hogy azt
meghálálják.

Idézek Hamvas Béla A babérli-
getkönyv című írásából: „A növény
két világban él, és kettőt köt össze:
a föld alattit, azt, ahol a halottak
vannak, ahol az anyag van, és a
föld felettit, ahol a lelkek vannak,
s ahol a szellem van. Ezért a növé-
nyi lét nyílt, olyan mint a híd vagy
a kapu, nyitva kifelé és befelé, fel-
felé és lefelé… A virág, mint a nö-
vény szellemi szerve,
lélekszimbólum.” 

A növények legyenek hidak,
kapuk, vezessenek, váljanak lel-
künk szimbólumává!

Szolgálják Isten dicsőségét! Le-
gyen örömére minden arra járónak,
marosvásárhelyinek és bárhonnan
ide látogatónak! 

Forrás: Soós Zoltán: A maros-
vásárhelyi Vártemplom, 2016

Fotók: Jáni Rozália

A marosvásárhelyi Vártemplom virágai

Szomorúan értesültünk, hogy kedves évfolyamtársunk, 
dr. GRÉPÁLY ANDRÁS meghalt Budapesten. Sok vásárhelyi barát,
ismerős, munkatárs, volt betege nevében búcsúzunk. Szeretteinek
vigasztalódást kívánunk. Emlékét szeretettel őrizzük. 
Ez alkalommal tisztelettel megemlékezünk édesapjáról, 
id. dr. GRÉPÁLY ANDRÁSRÓL, volt tanárunkról.

Az 1963-ban végzett orvosok. (13008-I)

(Folytatás a 10. oldalról)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
középfokú végzettséggel rendelkező

KÉPZŐMŰVÉSZT alkalmaz.
Az interjú időpontja: 2021. szeptember 24., 10 órától.

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 23., 12 óráig, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház humánerőforrás-osztályán.

További információk a 0265-219-261-es telefonszámon.



Marosvásárhely
MegyeiJogúVáros

ACovid–19világjárványhatásainakmegelőzését
ésleküzdésétcélzóegyesintézkedésekrevonatkozó55/2020-as
számútörvénytmódosítóéskiegészítő203/2020-asszámú

törvényII.cikkelyénekelőírásaialapján

versenyvizsgátszervezaMarosvásárhelyMegyeiJogúVáros
polgármesterénekszakapparátusa,valamintazalárendeltségébe

tartozóközszolgálatokszerződésesvezetőitisztségének
betöltésére

A megüresedett állás betöltése érdekében a jelentkezőknek teljesí-
teniük kell a 286/2011-es számú, utólagosan módosított és kiegészített
kormányhatározattal jóváhagyott keretszabályzat 3. cikkelye által elő-
írt feltételeket. 
–egyigazgatóhelyettesiállásaKözterület-kezelőKözszolgálaton

Specifikusfeltételek:
– licencoklevéllel zárt egyetemi tanulmányok a mérnöki tudomá-

nyok területén 
– szakmai téren szerzett gyakorlat: legkevesebb 3 év

AversenyvizsgátMarosvásárhelypolgármesterihivatalának
Győzelemtér3.számalattiszékhelyéntartják,azalábbimenet-
rendszerint:
–2021.szeptember21.–12óra–adossziékbenyújtásának
ahatárideje

–2021.szeptember28.–14óra–írásbelivizsga
–2021.október4.–14óra–interjú.

A versenyvizsga-dossziéhoz szükséges iratokat az intézmény
www.tirgumures.ro honlapján közölték.

Bővebb tájékoztatás a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győze-
lem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában és a versenybizott-
ság titkárságán, telefon 0265-268-330, 110-es mellékállomás.

SOÓSZOLTÁNpolgármester

MarosvásárhelyMegyeiJogúVáros
ACovid–19világjárványhatásainakmegelőzésétésleküzdésétcélzóegyesintézkedésekre
vonatkozó55/2020-asszámútörvénytmódosítóéskiegészítő203/2020-asszámútörvényII.

cikkelyénekelőírásaialapján

versenyvizsgátszervezaMarosvásárhelyMegyeiJogúVárospolgármesterénekszakapparátusa,
valamintazalárendeltségébetartozóközszolgálatokszerződésesvégrehajtótisztségénekbetöltésére

A megüresedett állás betöltése érdekében a jelentkezőknek teljesíteniük kell a 286/2011-es számú, utó-
lagosan módosított és kiegészített kormányhatározattal jóváhagyott keretszabályzat 3. cikkelye által előírt
feltételeket. 

–egymunkásállás–adminisztratívcsoport
Sajátosfeltételek:
– középfokú/szakiskolai tanulmányok, gépész-hegesztő szakképesítés
– hegesztői engedély – 5 évi, szakterületen szerzett gyakorlat 
– B kategóriás hajtási jogosítvány

AversenyvizsgátaKözterület-kezelőKözszolgálatKósKárolyutca1/Bszámalattiszékhelyéntart-
ják,azalábbimenetrendszerint:
–2021.szeptember21.–12óra–adossziékbenyújtásánakahatárideje
–2021.szeptember28.–10óra–írásbelivizsga
–2021.október4.–10óra–interjú.

A versenyvizsga-dossziéhoz szükséges iratokat az intézmény www.tirgumures.ro honlapján közölték.
Bővebb tájékoztatás a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-

ös irodában és a versenybizottság titkárságán, telefon 0265-268-330, 110-es mellékállomás.
SOÓSZOLTÁNpolgármester

Marosvásárhely
MegyeiJogúVáros

ACovid–19világjárványhatásainakmegelőzésétésle-
küzdésétcélzóegyesintézkedésekrevonatkozó55/2020-as

számútörvénytmódosítóéskiegészítő203/2020-asszámútör-
vényII.cikkelyénekelőírásaialapján

versenyvizsgátszervezaMarosvásárhelyMegyeiJogúVáros
polgármesterénekszakapparátusa,valamintazalárendeltségébe
tartozóközszolgálatokideiglenesenmegüresedett,szerződéses

végrehajtótisztségénekbetöltésére
A megüresedett állás betöltése érdekében a jelentkezőknek teljesí-

teniük kell a 286/2011-es számú, utólagosan módosított és kiegészített
kormányhatározattal jóváhagyott keretszabályzat 3. cikkelye által elő-
írt feltételeket. 

–egyideiglenesenmegüresedettszakfelügyelőiállás–
Közterület-kezelőKözszolgálat–műszaki-gazdaságirészleg

Sajátosfeltételek:
– licencdiplomával zárt épület-gépészmérnöki felsőfokú tanulmá-

nyok, illetve azzal egyenértékű oklevél, épületgépészeti szakirány
– legalább 8 évi, szakterületen szerzett gyakorlat

A versenyvizsgátMarosvásárhely polgármestei hivatalának
Győzelemtér3.számalattiszékhelyéntartják,azalábbimenet-
rendszerint:
–2021.szeptember14.–12óra–adossziékbenyújtásánaka

határideje
–2021.szeptember21.–10óra–írásbelivizsga
–2021.szeptember27.–10óra–interjú.

A versenyvizsga-dossziéhoz szükséges iratokat az intézmény
www.tirgumures.ro honlapján közölték.

Bővebb tájékoztatás a Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győze-
lem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában és a versenybizott-
ság titkárságán, telefon 0265-268-330, 110-es mellékállomás.

SOÓSZOLTÁNpolgármester
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APhoneprestKft.
(Marosvásárhely)

villamossági/elektronikai/informatikaivégzettséggel
ésszakmaigyakorlattalrendelkezőmunkatársatkeresazalábbi

munkakörbe:
– riasztórendszerek, kamerarendszerek, tűzjelző rendszerek telepítése,
felszerelése, beüzemelése és karbantartása.

Elvárások:
– Közép- vagy felsőfokú végzettség 
– B kategóriás jogosítvány

Előnytjelent:
– Riasztó-, kamera- és tűzjelző berendezések szerelésében

szerzett jártasság
– Számítógépes és IT-ismeretek

Amitkínálunk:
– Versenyképes munkabér
– Bónuszlehetőség
– Stabil, megbízható vállalati háttér
– Dinamikus, változatos munkahelyi környezet
– Szabad hétvégék

Afényképesönéletrajzokatasecretariat@phoneprest.ro
e-mail-címrevárjuk.


