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Lendület a hagyománynak

Véget ért a 29. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

Kongresszus
„egy tolvajlás
nélküli Romániáért”

Cioloş megerősítette, hogy az USR
PLUS nem hajlandó visszatérni a kormánykoalícióba, ha azt Florin Cîţu vezeti, de hozzátette: a párt „nem
tréfált”, amikor felajánlotta, hogy soraiból javasol miniszterelnököt.

____________3.
Erdély hű fia
hazatért

Kétszeri halasztás után a visszatérő
járványhullám ellenére sikerült felavatni szeptember 25-én Szentgerice
központjában Jakab Elek történész,
tudós, szabadságharcos mellszobrát,
valamint az 1848–49-es szabadságharcban részt vett 59 szentgericei
honvéd tiszteletére emelt emlékfalat is.

Vasárnap este – lapzártánk után – véget ért az idei Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Marosvásárhely egyik
legrégebbi és legnívósabb kulturális szemléjét a 29. alkalommal szervezték meg, kissé új formában és az eddigieknél korábbi időpontban, de végre hagyományos helyszínén, a
Kultúrpalotában (és nem csak).

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Nagy Tibor

Az idei fesztiválon a régi szervezőcsapat (a Maros megyei MADISZ)
új tagokkal – az idéntől társszervező Érted Egyesület fiatal önkénteseivel
– bővült, és új művészeti igazgatója is van Németh Előd személyében.
Mindennek fényében arra voltunk elsősorban kíváncsiak, hogy változotte valami, és ha igen, akkor micsoda. Szerencsére sok minden nem változott, az eddigi, bejáratott koncepción nem változtattak a szervezők, viszont
tagadhatatlanul fiatalosabbá vált a szemle, a Facebookon és Instagramon
(Folytatás az 5. oldalon)

____________6.
Barátságban
a hagyományos
iskolával

Egy évvel ezelőtt, 2020. október elsején indult el az Erdélyi Online Iskola, a
gyerekeknek szóló YouTube-csatorna,
ahol az elemi iskolás diákok számára
készülnek videók, főleg magyar nyelv
és irodalomból, matematikából, illetve
román nyelvből.

____________10.

Szabályok és valóság

Antalfi Imola

Nem elég, hogy tele bizonytalansággal indult az új tanév, most, hogy
berobbant a koronavírus-járvány negyedik hulláma, a döntéshozók
mintha valami buborékban ülve hoznának szabályokat arra, hogy a
diákok milyen körülmények között tanuljanak. Nem kötik immár a település fertőzöttségi arányához a tanintézetekben való jelenlétet, de
14 napra elrendelik a távoktatást, ha egy csoportban/osztályban már
egyetlen diáknál igazolódik a koronavírus-fertőzés. Ha a csoportok,
illetve osztályok fele online oktatási formát követ, a tanintézetben 14
napra teljesen felfüggesztik a jelenléti oktatást. A bürokrácia sem hiányzik a rendeletből: például több intézménynek is jóvá kell hagynia
a szóban forgó iskola vezetőségének kérését. Ami plusz adminisztratív
terhet ró a közegészségügyi igazgatóságra, a tanfelügyelőségre, a katasztrófavédelmi hatóságra. Időbe telik, amíg „körbejárnak” a papírok…
Mint oly sokszor, a kiskapuk ezúttal is szépen beépültek a tanügy-,
valamint az egészségügyi miniszter közös rendeletébe. Mert nem azt
mondja a szabály, hogy a 8. napon az otthoni elszigetelésben, online
tanuló diák köteles tesztet végeztetni, ami ha negatív, vissza kell térnie
a jelenléti oktatási formához. A szabály megengedő: ha a diák felmutat
egy negatív tesztet, visszatérhet az iskolába. De a diák megteheti, hogy
nem tesztel a 8. napon, ergo nem mutat fel tesztet, így csak 14 nap után
kell visszatérnie az osztályterembe. Kicsit a diákra/szülőre/pedagógusra van bízva ez az egész, márpedig nagyon sok diák és tanár
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 24 perckor,
lenyugszik
18 óra 57 perckor.
Az év 277. napja,
hátravan 88 nap.

Ma FERENC,

holnap AURÉL napja.
IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 19 0C
min. 4 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

4, 44, 41, 37, 9 + 10
34, 37, 31, 28, 9, 13
45, 3, 35, 20, 21, 32

NOROC PLUS: 1 6 1 8 4 3

SUPER NOROC: 0 8 0 8 3 9
NOROC: 3 7 4 5 9 5 6
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Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk

Az aradi vértanúk kivégzésének napja ma is koronavírus elleni védettség igazolásával vagy negatív
gyásznap. 1849. október 6-án végezték ki Ara- teszt felmutatásával engedélyezett.
Minden 16 évnél idősebb résztvevőnek rendelkeznie
don a magyar szabadságharc tizenhárom honvédtábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajos kell az alábbiak valamelyikével:
– 10 napnál régebbi oltási igazolás
grófot, az első magyar felelős kormány minisz– 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt
terelnökét.

– 48 óránál nem régebbi negatív antigénteszt
Az RMDSZ marosvásárhelyi és Maros megyei szerve– a koronavírus-megbetegedésből kigyógyultak esetézete minden érdeklődőt vár október 6-án, szerdán 17 órakor a Székely vértanúk emlékművéhez, ahol tisztelgéssel ben minimum 15 nappal korábban kiállított, de 180 napnál
nem régebbi igazolás.
és koszorúzással emlékezünk a vértanúkra.
A koszorúzási szándék jelezhető a következő telefonA megemlékezésen részt vesz Zsigmond Barna Pál, a
számon: 0265/264-442.
Fidesz országgyűlési képviselője.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény a járványügyi előírásoknak megfelelően
kerül megrendezésre.
Az RMDSZ Maros megyei sajtóirodája
A műemlék elhatárolt területén belül a részvétel csak a

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Vincze Loránt fogadóórája

Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője
fogadóórát tart október 8-án, pénteken 10–12 óra között
marosvásárhelyi képviselői irodájában – Köpeczi–Telekiház, Forradalom utca 1. szám. A fogadóórán való részvételhez előzetesen be kell jelentkezni a 0365-455-219-es
telefonszámon.

Október 15-ig igényelhető
szociális lakás

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

Újabb Wizz Air-járatok
a marosvásárhelyi reptérről

A Wizz Air légitársaság október 31-től bővíti a marosvásárhelyi Transilvania reptérről induló járatait. A budapesti járat
heti kettőről ötre bővül, azaz hétfőn, szerdán, csütörtökön,
pénteken és vasárnap is lehet utazni. Rómába a jelenlegi
heti két alkalom helyett heti háromszor lehet majd repülni,
az eddig keddenként és szombatonként induló római járat
novembertől már csütörtökönként is elérhető a marosvásárhelyi repülőtérről.

Forgalmi változások
a Gecse utcában

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

Őszi díszbe öltözik Szováta

A járványhelyzet idén sem teszi lehetővé a szovátai tökfesztivál hagyományos módon való megszervezését, a
fesztivál hangulatát idéző őszi hangulatról azonban nem
mond le a város önkormányzata. Október 8-án, pénteken
a helyi tanintézményekkel együttműködve különleges alkotásokkal díszítik fel a város központját. Az őszi pompát öltő
fürdőtelepre minden érdeklődőt várnak.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Az aradi vértanúk emlékére
– előadás Szászrégenben

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Vendég lesz a nagykőrösi Arany János Református
A szászrégeni Humana Regun Egyesület szereGimnázium,
Technikum és Kollégium diákcsoportja.
tettel meghívja az aradi vértanúk emlékére szerAz előadásra október 6-án, szerdán délután 6 órától
vezett Mit gondoltok, ha összefogóznátok? című
kerül sor a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház
előadásra.
nagytermében.

Fellépnek az Eugen Nicoară művelődési ház csoportjai:
A belépés ingyenes, a szervezők elfogadnak adományt
a Csim-Bumm ifjúsági és gyermekszínjátszó csoport, a a Humana Regun Egyesület további előadásainak támogaJárom néptánccsoport, Sándor Tihamér, a Népszínház Ke- tására.
Az előadáson való részvétel a járványt megelőző szamény János csoportjának tagja és Géczi Jancsi előadó, a
bályok betartásával lehetséges (maszk, távolságtartás).
Titán együttes zongoristája.

RENDEZVÉNYEK

Vidékfejlesztési konferencia
Csittszentivánon

A népművészet és a néphagyomány szerepe a kulturális vidékfejlesztésben címmel tartanak vidékfejlesztési konferenciát október 9-én 9 órától Csittszentivánon,
a Tollas Jenő művelődési otthonban. A rendezvény
célja: fórumot teremteni a tanácskozásra a vidékfejlesztésben érdekelt hivataloknak, intézményeknek, civil
szervezeteknek, népművészeti csoportoknak, kézműveseknek, vállalkozóknak. A konferenciát a Fagyöngy
citerazenekar előadása nyitja, majd Székely Lajos, a
Bandi Dezső Kulturális Egyesület elnöke és Bodó Előd
Barna polgármester köszönti a résztvevőket. A polgármester Kulturális vidékfejlesztés Mezőpanit községben
címmel tart előadást, Györfi Judit, a GAL 3 ügyvezetője
az eredményeikről számol be, László Eszter, a Hagyományok Háza munkatársa a népi kézművesség vidékfejlesztésben betöltött szerepéről beszél. További

előadók: Mátéffy Mária, a Csík LEADER egyesület és
Lázár László, a Homoród–Kis-Küküllő Egyesület
ügyvezetője, továbbá Bandi Kati iparművész. A rendezvényt az önkormányzat támogatja.

Filmtettfeszt Marosvásárhelyen is

Október 6-án indul a Filmtettfeszt erdélyi magyar
filmszemle 21. kiadása. A fesztivált Kolozsvár központtal, összesen 15 városban tartják meg, új helyszín idén
Marosvásárhely. A program gerincét a legváltozatosabb
műfajú új magyar filmek alkotják – több hazai premier
is van közöttük –, ezek nagy része fesztiválon kívül
nem lenne megtekinthető a romániai mozikban. A fesztivált továbbra is igyekeznek megtartani ingyenesnek
és biztonságosnak: a szervezők ragaszkodnak a
maszkviseléshez és a fertőtlenítéshez, ahol pedig a járványadatok megkövetelik, csak védettségi igazolással
engedik be a nézőket a vetítőtermekbe. A filmek, a
program és további információk megtalálhatók a Filmtettfeszt honlapján, a filmtettfeszt.ro-n vagy az esemény
Facebook-oldalán.
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Dacian Cioloş az USR PLUS elnöke

Kongresszus „egy tolvajlás nélküli Romániáért”

Kongresszust tartott szombaton az USR PLUS. A
kongresszusi küldöttek megválasztották a politikai
alakulat vezetőségét. Ezt megelőzően péntek este
lezárult az USR PLUS elnökválasztásának második
fordulója. Miután az elsőt Dacian Cioloş nyerte meg,
a második fordulóban is Cioloş győzött, a szavazatok 50,9%-ával. 695 szavazattal kapott többet,
mint kihívója, Dan Barna.

Mózes Edith

A választás végeredményét a párt szombati kongresszusán
érvényesítették a bukaresti Romexpo csarnokban.
Ideje, hogy a PNL új elnöke más kormányfőt javasoljon
Cîţu helyett
Annak ellenére, hogy az országos helyreállítási terv
(PNRR) aláírását célzó találkozót az Európai Bizottság (EB)
vezetőjével Florin Cîţu vezette „még miniszterelnöki” minőségében, a terv jóváhagyása „mindazok érdeme, akik egy korszerű Romániáért dolgoznak” – jelentette ki Dacian Cioloş,
az USR PLUS új elnöke. Mint mondta, a PNRR-ben szereplő
reformok és beruházások megvalósítására kell koncentrálni,
amelyeknek egy része az USR PLUS kormányprogramjából
került át a tervbe, és az alakulat nélkül nem sok esély van a
gyakorlatba ültetésükre.
„Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, és mivel már a PNL
kongresszusa is lejárt, eljött az ideje, hogy a PNL új elnöke
más kormányfőt javasoljon Florin Cîţu helyett. Ez jó kezdet
lenne” – jelentette ki az új elnök.

Cél: a választások megnyerése
Az államfőválasztás, illetve az önkormányzati és a parlamenti választások megnyerését tartja az USR PLUS legfontosabb célkitűzéseinek Dacian Cioloş. Székfoglaló
beszédében fontosnak nevezte, hogy az USR PLUS tagjai
közül sokan vettek részt az online szavazással tartott elnökválasztáson. Szerinte ez azt mutatja, hogy a tagság hisz az
USR és a PLUS fúziójában.
Cioloş nem gondol miniszterelnöki tisztségre
Dacian Cioloş ugyanakkor kijelentette: nem gondol miniszterelnöki tisztségre, mert az Európai Parlamentben vállalt feladatait kell ellátnia, illetve a párt vezetésével szeretne
foglalkozni. Ismételten megerősítette, hogy az USR PLUS
nem hajlandó visszatérni a kormánykoalícióba, ha azt Florin
Cîţu vezeti, de hozzátette: a párt „nem tréfált”, amikor felajánlotta, hogy soraiból javasol miniszterelnököt.
Florin Cîţu kijelentésére, miszerint a PNL nem fog az USR
PLUS-szal tárgyalni, ha megszavazza a bizalmatlansági indítványt, Cioloş azt mondta, ebben az esetben a nagyobbik kormánypártnak a PSD-vel kell tárgyalóasztalhoz ülnie.
„Florin Cîţu foglalkozzon a párttal, ha már pártelnök lett,
mert valószínűleg van ott mit tenni, és a PNL jelöljön ki egy
miniszterelnököt, aki képes koalícióban dolgozni. Ezt mondjuk szeptember eleje óta. Készek vagyunk tárgyalni, ha van
kivel” – fogalmazott az elnök.
Vasárnap online folytatódott a kongresszus, megvitatták a
párt alapszabályzatát és programját.

Szijjártó Péter felajánlotta Magyarország segítségét
Romániának a konstancai kórháztűz miatt

„Amennyiben szükség van betegek ellátására, a magyar
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felajánlotta Magyarország segítségét Romániának a egészségügyi ellátórendszer kapacitásai megvannak, így szákonstancai járványkórház, pénteken pusztított míthatnak ránk” – olvasható a bejegyzésben.
Halálos áldozatokat is követelő tűz pusztított pénteken Rotűzvész miatt.

A magyar diplomácia vezetője szombaton a Facebook-oldalán azt írta: „a baj sosem jár egyedül. Sajnos a mondás igazsága most éppen Konstancán bizonyosodott be, ahol halálos
tűzvész ütött ki egy járványkórházban”. Romániában amúgy
is egyre többen szorulnak kórházi ápolásra a koronavírus
miatt, s erre jött még rá a tragikus esemény – tette hozzá.
Szijjártó Péter jelezte: levelet küldött Bogdan Aurescu
külügyminiszternek, amelyben a részvétnyilvánítás mellett
felajánlotta Magyarország segítségét.

mániában a koronavírusos betegeket ápoló konstancai járványkórházban. A belügyminiszter szerint hét páciens
vesztette életét, öt a helyszínen, kettő pedig a kimenekítését
és elszállítását követően.
Az első jelentések szerint a kórház intenzív osztálya gyulladt ki, ahol lélegeztetőgépek működnek. A tragédiáról készült
amatőr videófelvételeken az látszik, hogy a kétemeletes épület
jelentős részét sűrű füst lepte el, a földszinti kórtermekből a
betegek az ablakokon kimászva menekültek. (MTI)

A Florin Cîţu vezette kormány és a kabinet járványügyi intézkedései ellen rendezett tüntetést szombaton Bukarestben több nacionalista szervezet,
köztük a 2020 decemberében parlamenti képviseletet szerzett Románok Egyesüléséért Szövetség
(AUR) és az úzvölgyi temetőgyalázásról elhíresült
Nemzet Útja (Calea Neamului) egyesület.

bevezetése és az oltás felvételének kikényszerítését célzó hatósági nyomás és megaláztatás miatt tiltakoznak.
Claudiu Târziu szenátor, az AUR társelnöke a demonstrációról tudósító újságírók előtt kijelentette: a Cîţu-kabinetet le
kell váltani, véget kell vetni a megkülönböztető, a románokat
egymás ellen és a „nemzeti (ortodox) egyház” ellen uszító politikának.
George Simion parlamenti képviselő, az AUR másik társelnöke arra hivatkozott, hogy a járványügyi intézkedések ürügyén alkotmányellenesen korlátozzák a gyülekezési
szabadságot. Szerinte a kormány ellen is tüntethet több ezer
ember, ha a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ötezer résztvevővel
rendezhetett kongresszust.
Simion ellen már a demonstráció előtt bűnvádi feljelentést
tett Alexandru Muraru, a kormány antiszemitizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemért felelős különmegbízottja, amiért
az AUR társelnöke Cîţunak Hitler-bajuszt festve hirdette
Facebook-oldalán a szombati megmozdulást.
A csendőrség nagy erőkkel vonult ki, de nem próbálta feloszlatni a demonstrációt. Az esti órákig komolyabb incidensről nem érkezett jelentés. Romániában a hatályos járványügyi
rendelkezések szerint tüntetéseket legfeljebb száz résztvevővel szabad szervezni, a megmozdulásokon pedig kizárólag
olyanok vehetnek részt, akik be vannak oltva koronavírus
ellen, vagy már átestek a betegségen. (MTI)

A kormány és a járványügyi intézkedések ellen
tüntettek Bukarestben

Az AUR eredetileg az Egyetem térre, a Nemzet Útja pedig
a kormány székháza elé hívta szimpatizánsait. A délután folyamán mindkét helyszínen több ezren gyűltek össze, megbénítva a forgalmat a belvárosban, majd néhány óra múlva az
Egyetem téri tüntetők is átvonultak a kormány székháza elé,
ahol a média becslése szerint este már mintegy 15 ezren gyűltek össze.
A demonstráció résztvevői – egyesek közülük népviseletben – román nemzeti színű zászlókat lengettek, ortodox szentképeket és kereszteket emeltek a magasba, és főleg a
koronavírus elleni oltás „kötelezővé tétele”, illetve a védettségi igazolvány bevezetése ellen tiltakoztak. Transzparenseiken „Védettségi igazolás nélküli szabadságot”, „Tartsátok be
az alkotmányt”, „Az áruló kormány rabszolgává akar tenni”,
„Máramarosban mi pálinkával oltjuk be magunkat”, „Istenben
hiszek, nem a Covidban” feliratokat lehetett olvasni.
Mihai Târnăveanu, a Nemzet Útja egyesület elnöke szerint
az idegen elnyomás elleni tüntetésről van szó, a Covid-útlevél

Ország – világ
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Összeomlás határán
a temesvári járványkórház

Külföldi segítségkérést sürgetett vasárnap a koronavírus-járvány negyedik hullámának a kórházakra gyakorolt nyomása miatt Cristian Oancea, a temesvári
Victor Babes Járványkórház menedzsere. Kijelentette: a Temes megyei egészségügyi ellátórendszer
az összeomlás határára jutott, és ha két-három
napon belül nem kérnek segítséget, elkerülhetetlen
az összeomlás. Hozzátette: nincs elég intenzív terápiás hely a kórházakban, a súlyos állapotban lévő betegek számára nem tudják azt a kezelést nyújtani,
amelyre szükségük lenne. A helyzetet szerinte az is
súlyosbítja, hogy a járvány továbbra is nagy ütemben
terjed, jele sincs annak, hogy közeledne a tetőzés.
Temes megyében vasárnapra 7,81 ezrelékre, Temesváron pedig 10,09 ezrelékre emelkedett a fertőzöttségi ráta. (MTI)

Újabb Pfizer
oltóanyag-szállítmány érkezik

Újabb, összesen 303.030 dózist tartalmazó szállítmány érkezik hétfőn Romániába a Pfizer-BioNTech
koronavírus elleni oltóanyagából – tájékoztatott vasárnapi közleményében a Covid–19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV). A
vakcinák az otopeni-i repülőtérre érkeznek, ahonnan
speciális konténerekben szállítják őket a tárolóközpontokba. Eddig 12.556.889 adag Pfizer-BioNTecholtás érkezett Romániába, ebből 7.936.721 dózist
használtak fel a lakosság immunizálására – közölte
a CNCAV. (Agerpres)

Az iskolai orvosi rendelők
személyzete tesztel

Florin Cîţu kormányfő kijelentette, hogy a tanulók koronavírus-tesztelését az iskolai orvosi rendelők személyzete vagy az egészségügyi igazgatóság által
kiküldött csapat fogja végezni a tanintézményekben,
de tesztelhetnek azokon a klinikákon is, amelyeket
a szülők kiválasztanak. Arra a kérdésre, hogy a hatóságok figyelembe vették-e azt a helyzetet is, amikor
a szülők nem akarják, hogy gyermekeiket koronavírustesztnek vessék alá, Cîţu azt válaszolta, reméli,
hogy most, amikor a gyerekek esetében az úgynevezett „invazív” tesztekről áttérnek a nyáltesztekre, nem
lesz már ilyen eset. Megerősítette, hogy azok a gyerekek, akik esetében a szülők nem engedélyezik a
koronavírusteszt elvégzését, online fogják tanulmányaikat folytatni. A miniszterelnök szerint a koronavírusteszteket a lehető legrövidebb időn belül az
iskolák rendelkezésére bocsátják. (Agerpres)

Prioritás a bentlakásos helyek
kiosztásánál

Prioritást fognak élvezni a koronavírus ellen beoltott
és a fertőzésen átesett diákok az egyetemi bentlakásos helyek kiosztásánál – jelentette be Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter. Hozzátette: ez a rendelkezés
a felsőoktatási intézmények egybehangzó kérésére
kerül be az oktatási és az egészségügyi tárca közös,
oktatást érintő rendeletébe. Rámutatott, értékeli,
hogy a fővárosi egyetemen, ahol meghaladja a 4000t a bentlakásos helyek száma, a campusba már elszállásolt diákok több mint 80 százaléka be van oltva
koronavírus ellen, és meggyőződését fejezte ki, hogy
a fennmaradó 20 százalék is rövidesen beoltatja
magát. A miniszter szerint, ameddig a járványhelyzet
megköveteli, az egyetemen minden kurzust online
fognak tartani, a szemináriumok, laborórák és a gyakorlati oktatási órák azonban fizikai jelenléttel zajlanak. (Agerpres)

Szabályok és valóság

(Folytatás az 1. oldalról)
a tapasztalatok szerint szívesebben folytatná online a
tanulást. Az egészséges diákok esetében is értelmetlennek tűnik visszatérni az iskolába, ha társaik online tanulnak. A tanár pedig élőben és távoktatásban kellene
egyszerre helytálljon. Amúgy pedig az is elképzelhető,
hogy folyamatosan akad legalább egy covidos diák az
osztályban, innentől kezdve kéthetes online oktatási ciklusokból fog állni a tanév.
A noninvazív iskolai tesztelésekről is beszéltek az illetékesek. A nyálminta alapú Covid-teszteket könnyű felhasználásuk miatt vezetné be a szaktárca, de egyelőre
a „beazonosításnál” tartanak. Lehet, hogy még vizsgálják a gyártói klinikai adatokat, a tesztek megbízhatóságát? Vagy a beszerzési „utakat” keresik? Más kérdés,
hogy kinek a költségén tesztelik az oltatlan pedagógusokat (egy nyálteszt ára 20 lej körüli), van-e a tanintézményeknek egészségügyi személyzete, amely az
időszakos (milyen gyakoriságú?) antigén- vagy gyors(nyálminta alapú) tesztet elvégzi?
Az elmélet és a valóság messze áll egymástól... Lehet,
hogy csak inspirálódni kellene más európai országok
gyakorlatából? Talán akkor a mi illetékeseink is elmondhatnák, amit például az angol kormány deklarált:
prioritásnak tekintik, hogy minden gyermek iskolai,
szemtől szemben történő, magas színvonalú oktatásban
részesülön, hiszen bizonyított, hogy az oktatásból való
kiesés jelentős testi és szellemi egészségkárosodáshoz,
az életesélyek csökkenéséhez vezet.

4 NÉPÚJSÁG

_____________________________________________________ KÖZÉLET ________________________________________________ 2021. október 4., hétfő

A népmese napját ünnepelték

A Magyar Olvasástársaság
2005 tavaszán felhívással fordult azokhoz, akiknek fontos
a népmese fennmaradása és a
mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása – erre
válaszolva 2005. szeptember
30-án, Benedek Elek születésnapján, első alkalommal
megrendezték a népmese
napját.

Gligor Róbert László

Azóta megannyi aspektusában,
tudományosan és lélekből vizsgálták, gyarapították vagy éppen rövidítették ezt a műfajt, kiszolgálva
vele a mai kor igényeit is. Egyre
többen figyelnek tudatosan erre a
napra, mind több pedagógus, tanintézmény és civil szervezet kapcsolódik a mozgalomhoz, hogy ne csak
ezen a napon meséljünk gyermekeinknek népmesét, de ezen a napon
tudatosabban figyeljünk rá, és adjunk teret neki – a mesélők és mesehallgatók nagy megelégedésére.
Ebből az alkalomból több helyen
is szerveztek különböző rendezvényeket csütörtökön, legújabban a
havadiak kapcsolódtak be a kezdeményezésbe.
Csiszér Izabella helyi tanácsos, a
községi RMDSZ újonnan megválasztott elnöke, bár nem pedagógus,
javasolta ezt, ugyanis az idei gyermeknapra nem sikerült összefogni
a község apróságait, így ezt a napot
jelölte meg erre. A községi tanintézetekkel egyeztetve szervezték meg
csütörtök délután a havadi művelődési otthonban az első ilyen jellegű
községi rendezvényt, ahol Pop

Kovács Mihály igazgatóval együtt
üdvözölte a népes gyereksereget.
A mese gyógyír, varázsszer,
amely mindenkoron mindenkinek
szól. Mindenkinek, aki a saját sorsát
szeretné megélni. A mese kulcs a
mindenséghez, hisz a mesehős útján
járva megtalálhatjuk a megoldást
minden problémánkra. Kereső, bizonytalan, tétova próbálkozóból a
mese szabályait betartva igazi hőssé
válhatunk a saját életünk meséjét
szövögetve. A mesében általában
semmi sem szép, semmi nincs rendben, de mindig minden rendbe hozható, és a jó mindig legyőzi a
gonoszt. A mese minden kapun átsegít, minden emberi kapcsolatot feldolgoz és bemutat, mindenre ad
választ, ha figyelünk, és elkezdünk a
mese nyelvén gondolkodni – vezette
rá a gyerekeket Csiszér Izabella a
mese lényegére.
A rendezvényen a község minden óvodása, kis- és általános iskolása lehetőséget kapott színpadra
lépni a pedagógusokkal közösen
összeállított program keretében, népi
gyermekjátékokat, népmeséket, verseket és néptáncot mutattak be egyénileg vagy csoportosan egymásnak
és az érdeklődőknek. Szándékosan
nem mesemondó versenyben gondolkodtak a szervezők, hogy mindenki lehetőséget kapjon a
megmutatkozásra, ezért nem a teljesítményt díjazták, a részt vevő 78
gyerek mind jutalomban részesült a
megyei RMDSZ támogatása révén.
A rendezvény végén egy gyerek az
ároni áldást énekelte el – számolt be
lapunknak a szervező.

Balavásáron is figyeltek a magyar népmese napjára, a Balavásárért Egyesület irodalmi és színjátszó
köre csütörtökön délután Benedek
Elekre emlékezve szervezett ünepélyt: a húsz helyi gyerek népmesét
olvasott fel, mesélt, és mivel elég
nehéz a gyerekeket beszéltetni, figyeltek arra, hogy a beszédkészség
fejlesztésére is lehetőséget adjanak,
ezért a gyerekeket meseszerkesztésre kérték fel – azaz egy megkezdett mesét egészítettek ki egyénileg,
saját ötletük alapján –, ami igencsak

elektromos autó beszerzése, és ő
maga is teszteli a különböző modelleket. Tánczos Barna elismerte,
hogy az elektromos autók ára még
mindig magas, de biztató jelnek
tartja, hogy az árak csökkenő tendenciát mutatnak.
A miniszter a konferencia keretében továbbá felhívta a figyelmet a
Zöld Péntek kezdeményezésre, és
mindenkit arra biztatott, hogy
ahányszor csak teheti, járjon gyalog, kerékpárral, rollerrel vagy
utazzon tömegközlekedési járművel
– ahogyan ő is tette ezen a pénteken
is.
Tánczos Barna továbbá rámutatott az önkormányzatokat célzó, a
környezetvédelmi alap által finanszírozott programokra is, amelyekkel a minisztérium támogatja
azokat az önkormányzatokat, amelyek elkötelezettek a levegőszenynyezés csökkentése iránt.
Felhívta a figyelmet többek közt
a napokban induló, a közvilágítás
ökologizálására irányuló programra, amellyel a helyi hatóságok
elektromos áramot spórolhatnak,
ami nagy lépés az intelligens energiafelhasználásra való áttérésre.
A miniszter elmondta, vannak
olyan polgármesteri hivatalok, amelyek sokat tettek az ügy előmozdítása érdekében, de olyanok is,
amelyek még nem ragadták meg a
kínálkozó lehetőségeket annak ér-

dekében, hogy tisztább, fenntarthatóbb környezetet teremthessünk.
„Sajnos a levegőminőség javulását célzó terveket sokszor nem veszik elég komolyan a helyi
hatóságok. Minél több levegőminőség-mérő állomást üzemelünk be,
annál valósabb képet kapunk arról,
hogy mennyire szennyezett a levegő a nagyvárosainkban, és így az
Európai Bizottság emiatt indított
kötelezettségszegési eljárásait is lezárhatjuk” – hangsúlyozta.
A környezetvédelmi miniszter a
romániai autópark megújulását
célzó programok fontosságát is kiemelte, kitérve a roncsautóprogramok népszerűségére. Tánczos
Barna kifejtette, a roncsautóprogram plusz 600 millió lejes, már kiegészített költségvetése sem biztos,
hogy elegendőnek bizonyul, akkora
az érdeklődés iránta, például a catering cégek és a futárszolgálatok is
nyitottak arra, hogy elektromos autókat szerezzenek be, ezért tárgyalások folynak arról, hogy célzottan
ezeket a vállalatokat is megszólítsák egy hasonló programmal.
„Kiszámíthatóságra és folytonosságra van szükség. A zöldközlekedésre 3-4-szer ekkora költségvetést
fogunk fordítani a következő periódusban” – összegzett a környezetvédelmi miniszter.

Havad községben először szervezték meg a népmese napját

Zöld rendszámtábla az elektromos autóknak,
előnyök a tulajdonosaiknak

„Zöld rendszámtáblájuk lesz
az elektromos autóknak, és
ezek egyfajta zöld útlevélként
fognak működni, különböző
előnyökhöz juttatva a környezetbarát személygépkocsik
tulajdonosait” – jelentette be
Tánczos Barna csütörtökön.

A környezetvédelmi miniszter elmondta: a kezdeményezést a belügyminisztérium és Lucian Bode
miniszter is támogatja. „Hamarosan
véglegesítjük a jogszabálytervezetet, és a kormány jóvá fogja hagyni
a környezetbarát autók rendszámának megváltoztatását. Így fehér alapon zöld betűk és számok
kombinációi lesznek a rendszámtáblákon. Ezáltal sokkal egyszerűbb
lesz előnyökhöz juttatni ezeknek az
autóknak a tulajdonosait a fővárosban és más nagyvárosokban, legyen
szó parkolásról, bizonyos zónákba
való behajtásról, ugyanis a legtöbb
városban bizonyos helyeken korlátozni kell a szennyező gépjárművek
behajtási jogát. A zöld rendszám
egyfajta zöld útlevél lesz azoknak,
akik meghozták azt a döntést, hogy
személyes példájukkal járulnak
hozzá a környezetszennyezés csökkentéséhez” – fejtette ki a miniszter
a Green Report Mobility and the
city című konferenciáján.
A tárcavezető továbbá elmondta,
hogy az általa vezetett minisztériumban is folyamatban van két

sikeresnek bizonyult – tudtuk meg
az egyesület programfelelősétől,
Székely Ellától.
A nyárádgálfalvi Szentiváni Mihály általános iskolában a község
pedagógusai néhány éve – amióta
hozzájuk került a Meseszer játék, és
egy évig maguknál tarthatták a stafétát – figyelnek a magyar népmese
napjára. Ezért csütörtökön az alsó
tagozaton a pedagógusok tematikus
napot rendeztek, a gyerekekkel elbeszélgettek arról, hogy mikor és
miért mesélünk, ki kinek mesél, mi
a népmese eredete, de arról is szót
ejtettek, hogy miért jó mesélni:

(RMDSZ-tájékoztató)

mert gyógyítja a lelket, erősíti a személyiséget. Sajnos ma egyre kevesebb gyerek tudja elmondani, hogy
este mesélnek neki a szülei. Pedig
nem is mindig a népmese a lényeg,
hanem a gyerekkel együtt töltött idő
– mondta el lapunknak Gáspár
Ildikó tanítónő, iskolaigazgató.
Ezen a napon a kisgyerekek mesét
olvastak egymásnak, elmondhatták
kedvenc meséjüket, és azt is, hogy
ha a varázstündértől lehetőséget
kapnának, melyik kedvenc mesehősük szerepébe lépnének és miért;
különböző mesékhez saját illusztrációs rajzokat is készítettek.

Fotó: Csiszér Izabella

Buzdítás
az idősek világnapján

„Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el!” (Zsolt 71,9)
A 2020-as évet kivéve minden vábbra is viszlek, fenntartalak és
évben szeretettel gyűltünk össze a megmentelek benneteket.” (Iz
marosszentgyörgyi művelődési 46,4) Időseink és betegeink testiotthonban, hogy megünnepeljük az lelki szenvedései mindannyiunkat
idősek világnapját. Sajnos, a szigo- alázatra intenek, és arra ösztönözrító intézkedések miatt idén sem nek, hogy a tevékeny szeretet úttalálkozhattam a több száz idős jára lépve velük együtt küzdjük le
emberrel, hogy köszöntsem és bá- a nehézségeket. Az idősek világtorítsam őket, ezért itt írtam le pár napja alkalmából csatlakozunk a
biztató gondolatomat.
szenvedők imáihoz, legyünk száAmikor erőnk megfogyatkozik, mukra azok, akiken keresztül Isten
akár a kor, akár valamilyen beteg- viszi, fenntartja és megmenti őket.
ség, szenvedés miatt, könnyen Ezen gondolatokkal kívánok erőt
gondolhatjuk úgy, hogy kiestünk és kitartást minden idős és talán
Isten szeretetéből. Kiszolgáltatot- beteg vagy szenvedő embertestvétakká, gyengékké válunk, s ilyen- remnek és mindazoknak, akik a
kor jó, ha Hozzá fordulunk, aki szeretet tettein keresztül mutatják
ebben a helyzetben is képes mind- meg nekik: Isten nem hagyta el
annyiunkat megerősíteni. „Én őket!
öregkorotokig ugyanaz maradok, s
Sófalvi Sándor Szabolcs,
míg meg nem őszültök, hordozlak
Marosszentgyörgy
titeket. Mint eddig is tettem, topolgármestere

A 2019-es idősek világnapja Marosszentgyörgyön
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Lendület a hagyománynak

(Folytatás az 1. oldalról)
napi frissítésekkel, fotóalbumokkal,
a szemlén szinte folyamatosan filmezett videókkal jelentkeztek a
szervezők, a fesztivál szociálismédia-oldala végre áttekinthetővé és
könnyen kezelhetővé vált – napi
emlékeztetőkkel és a szemle oldalának keretében létrehozott eseményekkel
a
legfontosabb
programokról, koncertekről, filmekről, információkról. Például
arról, hogy szombat délben már elfogyott az összes napijegy, akkora
volt az érdeklődés az aznapi programokra, közöttük Harcsa Veronika
Kassák projekt című koncertjére,
majd a Herendi Gábor által rendezett Toxikoma című nagyjátékfilmre.
A szemle ezúttal is szerda délután
vette kezdetét, ám ebben az évben,
eltérően az eddigi gyakorlattól, a
programok nem vasárnap délig,

hanem estig tartottak (Földes
László Hobo koncertjével ért véget
a fesztivál), és több új elemmel is
bővültek, amelyek által valóban
összművészetivé vált a szemle. Az
előzsűri által jóváhagyott rövidfilmek versenyprogrambeli vetítése
mellett az olyan alkotók, mint Radu
Muntean, Horváth Lili, Szabó István, Tudor Cristian Jurgiu, Krasznahorkai Balázs, Lucian Pintilie,
Felméri Cecília, Radu Jude, Nagy
Dénes és az említett Herendi Gábor
nagyjátékfilmjei, a hagyományos
koncertprogramok, közönségtalálkozók és a fesztivál lazulóhelyének,
Chill Zone-jának is helyet adó, Bolyai téri b5 stúdióbeli kiállításmegnyitók mellett az idén két előadással
is helyet kapott a kínálatban a színház: Andrej Kurejcsik Insulted című
drámáját felolvasószínházi keretek
között mutatták be, a Bódi Attila regényéből Barabás Olga által szín-

padra alkalmazott Lázadni veletek
akartam című produkciót pedig a
Yorick Stúdió társulata játszotta, ezúttal a Stúdió Színházban, a fesztivál keretében. Újdonságként
szerepeltek a programban a könyvbemutatók és író-olvasó találkozók:
Cári Tibor CT Project – Ten című
koncertje után Farkas Wellmann
Éva költővel beszélgethettek az érdeklődők a Kultúrpalota nagytermében, a könyvbemutatóknak
pedig a Bolyai utcában lévő
Gemma Book Café adott otthont. Itt
ismertették azt a két kötetet, amely
a magyar és az erdélyi magyar filmgyártás mélységeibe kalauzol el. A
mozisátortól a tévétoronyig. Fejezetek a romániai magyar filmezés, televíziózás és mozizás történetéből
című, Ferenczi Szilárd és Zágoni
Bálint szerkesztésében megjelent
kötet alaposan dokumentált tanulmányok formájában arra keresi a

választ, hogy létezik-e romániai
magyar film? A kötet nem tekinti a
kérdést megválaszoltnak, és felhívja
a figyelmet arra, hogy mennyire
fontos több szemszögből is újra és
újra kísérletet tenni a romániai magyar filmipar képbe helyezésére. A
könyv az erdélyi, bánsági és partiumi magyar vonatkozású, százéves
filmtörténet különféle regisztereiből
nyújt válogatást, amelyeket a filmkészítés, televíziós produkció és vetítésterjesztés szempontjai szerint
kategorizál. A Buglya Zsófia szerkesztésében megjelent, Az ismeretlen Uránia című kötet pedig a
budapesti Uránia Nemzeti Filmszínház történetét jeleníti meg,
ezzel a művelődéstörténet sok évtizedes adósságát törleszti, mivel
először kísérli meg mélységeiben
feltárni a világ legszebb mozijai
között számontartott Uránia, valamint a neki otthont adó épület történetét. A bemutatók keretében
szervezett beszélgetéseken részt
vettek a kötetek szerkesztői és szerzői is, a beszélgetést Németh Előd
moderálta.
A szemle megnyitóünnepségére
ez évben is csütörtök délután, díjátadó ünnepségére pedig szombat
este került sor. Mindkettőn Tatár
Zsuzsa és Palkó Attila műsorvezetők üdvözölték a közönséget,
amelynek tagjaihoz Sipos Levente,
a fesztivál igazgatója is szólt. Az
idén negyven alkotás került be a
versenyprogramba, és a díjátadó ünnepség újdonságaként a Kocsis
Ágnes (Magyarország), Milos Itic
(Szerbia), Tudor Cristian Jurgiu,
Titus Muntean és Visky Ábel filmes
alkotókból, rendezőkből, szakemberekből álló zsűrit és a Kedei
Tímea, Mátéfi-Takács Eszter, Komesz Szilvia, Magyari Botond és
Makkai Márk alkotta diákzsűrit ezúttal felhívták a színpadra, és arra
kérték, hogy mindegyik díjnyertes
rövidfilmről mondjanak pár szót az
adott film rövid részletének hagyományos levetítése előtt.
A díjnyertes filmek listájának ismertetését követően Sipos Levente

tásban kamatoztat több település
néptánccsoportjában.
Lelkesedésével és szerénységével, valamint szakmai tájékozottságával mindig sikerül megszerettetnie környezetével a magyar népi
kultúrát. Ugyanakkor nyitott mindenre, ami tágítja látókörét dalban,
táncban, pedagógiában, irodalomban, hagyományőrzésben vagy tanulmányokban. Énekes és táncos

előadóművészként a színház világa iránt is fogékony, számos felkérésnek tett és tesz eleget a
színházi szférában. Sokoldalú előadóművész, jelenleg a magyar
népdalénekesek legjobbjai közé
tartozik Erdélyben és Magyarországon.
Megemlíthető a népi kultúra
megtartásában végzett munkája is,
többek közt 2003-tól a jobbágytelki
népzene- és néptánctábor népdaloktatója, 2001-től a marosvásárhelyi
táncház népdaloktatója, 2016-tól a
mezőbergenyei néptánctábor oktatója. Népdal- és néptáncoktatói tevékenységét számos településen
igénylik, munkássága nyomán több
táncos választotta a hivatásos pályát
a Maros Művészegyüttesnél. 2003
óta az Öves zenekar énekese,
amellyel számos projektben vettek
részt külföldön és belföldön. Emellett az Üver zenekar énekese is, a
koncertek mellett több fesztivál,
tánctábor meghívottja, mint például
a Marosvásárhelyi Forgatag, a mezőbergenyei tánctábor, a Kapolcsi
Összművészeti Fesztivál. Ugyancsak az Üver zenekarral részt vesz
a Hangszer-mesék projektben,
amely interaktív, ismeretterjesztő
népzenei előadás kisiskolások, óvodások számára. Elkötelezett híve a
közös éneklés népszerűsítésének,
ezért több népdaloktató foglalkozás
kezdeményezője és résztvevője
mind a hagyományos módon, mind
a világhálón – hangzott el a laudációban.
„Mindig tiszta szívvel és szeretettel
énekeltem és táncoltam”
Kásler Magda lapunk megkeresésére elmondta:
– Nagy súlya van ennek a kitüntetésnek. Mindig tiszta szívből és

Fotó: Nagy Tibor

Az éneklés szeretetével kell beoltanunk egymást

Három Maros megyei személyiség részesült rangos magyar állami kitüntetésben az
augusztus 20-i nemzeti ünnep
alkalmával, amit Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán adtak át. A három
kitüntetettet egymás után
mutatjuk be olvasóinknak.
Kásler Magda, a Maros Művészegyüttes vezető táncosa és
énekese sokoldalú előadóművészi tevékenységéért, valamint az erdélyi magyar
kultúra megőrzése érdekében
végzett munkája elismeréseként érdemelte ki a Magyar
Arany Érdemkeresztet Áder
János köztársasági elnöktől. A
kitüntetést Tóth László, Magyarorszság Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja
adta át.

Mezey Sarolta

A Maros Művészegyüttes kiemelkedő személyiségének laudációjában
elhangzott,
hogy
tanulmányait a Bolyai Farkas Elméleti Líceum elvégzése után a
Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, valamint a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem koreográfia
szakán végezte. Jelenleg a Magyar
Táncművészeti Egyetem kirendelt
tagozatának hallgatója Marosvásárhelyen. Húsz éve hivatásos alkalmazottja a művészegyüttesnek, sok
főszerepet alakít az együttes műsoraiban. Idéntől a társulat női
tánckarának vezetője. Népdalénekesként is kiemelkedő, egyedi
hangja jól ismert Erdélyben és külföldön is.

Különleges hangszínével, szakmai tudásával, pozitív hozzáállásával, lendületével gazdagítja a
néptáncegyüttest. Sokoldalú művésznő, aki tudását nemcsak tanulmányaival
szerezte,
hanem
adatközlőkkel való barátsága során
is. A falu világában ugyanolyan jól
érzi magát, mint a Művészetek Palotája színpadán. Remek pedagógiai
érzékkel rendelkezik, amit az okta-

5

szólt a szépszámú közönséghez. –
Köszönetet mondok a zsűrinek
azért, hogy két évben egymás után
elvállalta ezt a munkát, és örülök,
hogy az idén sikerült is eljutniuk
hozzánk (a tavaly a járványhelyzet
miatt online formában volt az értékelés – a szerk.), köszönöm a közönségnek, hogy itt van, és
kívánom, hogy a továbbiakban is
tartson ki mellettünk. Jövőre a harmincadik Alter-Native-ra várjuk
Önöket! – mondta a fesztiváligazgató.
Az idei, 29. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjai a
következők: a diákzsűri díja és az
Aáry-Tamás Lajos oktatási ombudsman által felajánlott töltőtoll
– Nathan Franck: Feddhetetlen
(Franciaország); A zsűri különdíja
– felajánló Marosvásárhely városa
– Buzási Gyopár: Az utolsó mese
(Magyarország); Simó Sándor
Emlékdíj a legjobb diákfilmért.
Felajánló a Maros megyei Madisz
a Maros Megyei Tanács támogatásával – Beleznai Márk: Agapé
(Magyarország); a Maros Megyei
Tanács díja – Anthony Nti: Jó éjt
(Ghána/Belgium); a 29. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál fődíja a legjobb rövidfilmnek.
Felajánló Marosvásárhely városa –
Nagy Borbála: Pannónia dicsérete
(Németország). A fődíjas alkotást
Kocsis Ágnes méltatta. Mint
mondta, „egy remek dialógokkal,
kitűnő színészvezetéssel, ötletes
rendezéssel dolgozó film kapja ezt
a díjat, amely hétköznapi életünk
politikai-társadalmi anomáliáit
rendkívül intelligensen és komplexen, finom humorral átszőtt öniróniával mutatja be”.
Jövőre tehát, ha minden rendben
megy, a jubileumi, harmincadik kiadással várja régi és új közönségét
az idén is jó hangulatú, a résztvevők
szép lélekszáma mellett is családias
közegű, minden évben nívós és gazdag programmal jelentkező, a város
hírét messze vivő marosvásárhelyi
nemzetközi filmfesztivál.

szeretettel, teljes vidámsággal táncoltam, énekeltem. Sohasem éreztem munkának, sohasem éreztem,
hogy bármilyen elismerést vagy különösebb köszönetet érdemelnék.
Mindig örültem, hogy az emberek
szeretik az éneklést, a táncot, s hogy
örömet szerzek vele. Az is jó érzés,
hogy kell az embereknek, hogy énekeljek, táncoljak, éneket tanítsak,
hogy közösen énekeljünk. Ezt a kitüntetést mintegy pecséntként értékelem, ami arra sarkall, hogy ne
hagyjam abba, felhívás, hogy még
lendületesebben folytassam azt,
amit eddig csináltam. Az a szeretet
és öröm, ami bennem van, nem változik meg. Örülök, hogy a közös
táncnak, a közös dalnak ilyen értéke
van. Az, hogy a munkámat nagyra
értékelik, alázattal tölt el. Igyekszem egy életformát népszerűsíteni,
hogy sokat énekeljünk, sokat táncoljunk, hogy ebben találjuk meg az
élet apró örömét. Ugyanis az apró
örömök az élet meghatározói. Ezért
próbálom megszerettetni mindenkivel a közös táncolást és éneklést. Az
utóbbi évben nagyon sokat énekeltem online is, s nagyon jó visszajelzéseket kaptam, hogy a gyerekek is
bekapcsolódtak az éneklésbe, miközben az anyuka tett-vett. Az
éneklés szeretetével be kell oltanunk egymást! Ott kell legyen az
ember szívében. Én édesapámtól
gyerekkoromban örököltem az
éneklés szeretetét, ő mindig fütyörészett, dudorászott, hiszen az éneklés ott volt a szívében, ott
motoszkált folyton az agyában. Ezt
adta át nekem is. Sok időt töltöttünk
nyáron falun, Marosbogáton, bárhová leültünk, előbb-utóbb énekelni
kezdtünk – mesélte Kásler Magdi,
akit az elkövetkező években sokszor szeretnénk még látni és hallani
a színpadon.
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Szobrot és emlékparkot avattak Szentgericén

Erdély hű fia hazatért

Jakab Elek nemcsak Szentgerice, hanem Erdély nagy fia is volt

Kétszeri halasztás után a viszszatérő járványhullám ellenére
sikerült
felavatni
szeptember 25-én Szentgerice központjában Jakab Elek
történész, tudós, szabadságharcos mellszobrát, valamint
az 1848–49-es szabadságharcban részt vett 59 szentgericei honvéd tiszteletére
emelt emlékfalat is. A szabadságharc eszméje és történelmi időszerűsége még nem
múlt el – hangzott el az ünnepségben.

Gligor Róbert László

Tavaly március 15-ére képzelték
el az ötletgazdák az emlékpark avatását, de a járvány miatt le kellett
mondani a tervről és a tavaly őszre
tervezett avatásról is. Ezért egy évet
halasztották az ünnepélyes pillanatot, és így is az utolsó percig tartott
a munka – derült ki. A szentgericeiek boldogok, büszkék, a szervezők
pedig felszusszanhatnak, hiszen
nem mindennapi összefogás és kemény munka van a megvalósítás
mögött.
Egy újabb Elek apó
A megújuló unitárius templom
szószékéről Solymosi Alpár, a székelyudvarhelyi egyházkör unitárius
esperese, csíkszeredai lelkész biztatott: az ellehetetlenített, elbizonytalanodott embernek Isten ad erőt.
Isten adott nekünk egy magával ragadó lelkületű szellemóriást a reformkorban, és 1848–49 csodás
meséi arról szólnak, hogy Isten
lelke megragadta a magyar nemzetet, hogy belekiáltsa a korszakba:
„Nem engedünk a negyvennyolcból!”. Benedek Elek mellett a magyarnak van egy Jakab Elek apója
is, akinek meséi, könyvei, megemlékezései felelevenítik azt a lángoló
kort, amely ma is útmutatót ad a
nemzetnek. Jakab Elek életpéldája
igazolta Pál apostol szavait, hogy
szorongathatnak, üldözhetnek, de
szívünkben ott van a megtartó erő.
„Az isteni lélek itt van velünk, és
munkálkodik bennünk, ahogy a
múltban is tette, és mindannyiunkban ott a hála” – tette hozzá az elhagzottakhoz Fazakas Levente, a
marosi unitárius egyházkör esprerese.
Ezután dr. Jakab Ildikó, Jakab
Elek ükunokája gondolatait, örömét
tolmácsolták, amiért az egyházközség fontosnak tartotta emléket állí-

tani egy ragyogó embernek, polihisztornak. Az üzenetet felolvasó
Katona Nagy Olga hozzátette: egy
közösség azért állít szobrot, leplez
le emléktáblát kétszáz év távlatából
is, mert a szülőföldhöz való ragaszkodás olyan bilincs, amelyet az
ember születésekor vesz fel, és a halálával sem vet le.
Nagy Jánosi Blanka szavalata
után dr. Molnár Lehel, a Magyar
Unitárius Egyház főlevéltárosa tartott részletes előadást Jakab Elek
életpályájáról, majd Buksa Ferenc
rigmányi református lelkész, családfakutató vezette be a hallgatóságot a szentgericei Jakab család
négyszáz éves történetébe. Ma már
senki nem viseli ezt a nevet a faluban, de minden család valamilyen
módon kapcsolódik ehhez a famíliához – hangzott el a családfa bemutatásán.
Jelképpé váló emberek
Tóos Emma szavalata és a záróének után az ünneplő tömeg a helyi
fiatalok zászlai és huszárok vezetésével, tárogatószó, valamint Varga
Attila és János operaénekesek dallamai kíséretében vonult le a templomtól a faluközponti emlékparkhoz. Az avatóünnepség nyitómozzanataként a csíkszeredai Rákóczi kamarazenekar emelkedett
hangulatot teremtett a Szép vagy,
Magyarország és az Ott, ahol zúg az
a négy folyó című dalok előadásával.
Elsőként Miholcsa József hagyományőrző huszár alezredes méltatta
Jakab Eleket mint szabadságharcos
huszárt, aki értelmiségiként beállt a
Mátyás-huszárok közé, és Bem apó
oldalán harcolt, kockára téve életét
a szabadságharcban. Szobrászművészként Miholcsa kapott felkérést
Jakab megmintázására, de erre csak
akkor vállalkozott, amikor megismerte Jakab Eleket a könyvei révén
– vallotta be. Világháborús hőseinknek szinte minden faluban állítottak
emlékművet vagy táblát, de a huszároknak sehol, csupán Gegesben
van egy emlékoszlopuk. Ezért is jelzésértékű az emlékfal megépítése,
ahová a szentgericei honvédek neve
felkerült.
Az emlékmű leleplezése után
Iszlai Bálint, a gyülekezet tiszteletbeli gondnoka szavalta el a Magyar
Hiszekegyet. A közel 95 éves férfi
élete legnagyobb és talán utolsó
megtiszteltetésének tartotta ezt a lehetőséget, ezért – Varró Bodoczi
Barna lelkész szerint – egyenes ge-

Fotó: Gligor Róbert László

rinccel vallott arról, hogyan élte
meg magyar voltát, ember- és egyházszolgálatát, hiszen egy életen át
szolgálta a közösségét és az unitárius gyülekezetet.
„Vannak olyan emberek, akik
nem harsogó muzsikával vagy népszerűsködéssel válnak örökké ismertté, hanem azért, mert egy
eszmének, igazságnak szolgáltak,
maradandóan beleírták magukat
egy közösség vagy nemzet történelmébe” – méltatta Jakab Eleket Rácz
Norbert Zsolt, a Magyar Unitárius
Egyház főjegyzője. A történelem
pedig nem más, mint az a csontváz,
amire egy közösség, nemzet a maga
igazságát meg tudja formálni. Azok
az emberek, akik kiállják a történelem próbáját, maradandót alkotnak,
azok által pedig jelképpé válnak. Ez
az emlékhely is metafora, aki itt
megáll, és rátekint e szent helyre,
nemcsak egy ember jut eszébe vagy
neveket lát, hanem eszméket is,
munkát, áldozatot, igazságot, hitet
– mutatott rá az egyházi elöljáró.
„Emlékparkot avatunk a szent
szabadságharc hőseinek, és megemlékezünk Jakab Elekről is, akinek
neve összeforrt az 1848-as eseményekkel, és aki később Kossuth
hívó szavára felelve a szabadság és
a hon megmentésére sietett, magáévá tette Kossuth elveit, tüzét, bátorságát, hazaszeretetét. Ma, amikor
a történelem békés korszakát éljük,
1848 eszméje és történelmi időszerűsége még nem múlt el” – figyelmeztette az ünneplőket Percze
László, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának konzulja. „Ami-

kor ma a szabadságjogok mögé
bújva támadják egyetemes értékeinket, ugyanúgy meg kell harcolnunk
önmagunkért, igazságunkért, keresztény és keresztyén hitünkért,
megmaradásunkért. Mégis mi ilyen
hősökre tudunk emlékezni, és amíg
van ki emlékezzen, bízhatunk a tisztes jövőben” – tette hozzá a diplomata.
Sikeres harcok után
Munkásságáért és érdemeiért a
magyar királyság legkiválóbb tudósai közé választották – méltatta a
Magyar Tudományos Akadémia
osztályvezetője, dr. Morvai Tünde
azt a Jakab Eleket, akit az MTA
1870-ben levelező, 1889-ben rendes tagjává fogadott. Dr. Kádár
Zoltán mindig segítette a templomfelújítás és az emlékpark kialakításának ügyét, mert a gyökerei innen
indultak – mondta el a helyi lelkész,
amikor a magyar kormány munkatársát mikrofonhoz kérte. A vendég
kiemelte: az itt élők a hősök, mert a
határok áthelyezése után száz évvel
is magyarul beszélnek, magyarul tanulnak a gyermekeik, magyarul
szól az istentisztelet. A magyar kormánynak kötelessége támogatást
nyújtani, és gondoskodik is a világban élő magyarokról.
Kovács Mihály Levente a Maros
megyei RMDSZ és önkormányzat
nevében üdvözölte az ünneplőket,
és méltatta azokat a bátor harcosokat, akik révén a bátorság szó bekerült a magyar történelembe és a
szívekbe, és ennyi év után is büszkén emlékezünk rájuk itthon és a
nagyvilágban, és hirdetjük, hogy
nekik ott és akkor sikerült, ahogy a
maiaknak is sikerült itt és ma –
mondta a politikus, aki azt kívánta,
hogy ez az emlékpark az épített
örökség részévé váljon.
Szőcs Antal backamadarasi polgármester szerint „nem minden generációnak adatik meg, hogy
szobrot és emlékparkot avasson”,
de nem elég a múltról beszélni,
ezért ő inkább azokról a megvalósításokról ejtett szót, amelyekkel az
önkormányzat megpróbálja a fiatalok számára élhetőbbé tenni a falvakat, és amiben nagyon sokat segít a
magyar kormány. Szentgericén is
van jövő – húzta alá a községvezető.
Ez a föld nem eladó!
Ez a föld a miénk, és nem váltható pénzre, inkább közügyre fordította a gyülekezet – mutatott rá
Varró Bodoczi Barna, aki kifejtette:
pénzt kínáltak a területért mások, de
itt valamikor egy Jakab Elek nevét
őrző kultúrotthon állt, ezért a helyébe olyan dolgot terveztek felállítani az unitáriusok, amely a falu
múltját és Jakab tiszteletét idézi. A
tavaly a járvány miatt nem készülhetett el a park, de ezt ők nem bajként, hanem lehetőségként fogták
fel, ezért ma itt kőfalak és fémszobor, illetve domborművek állnak.
Az emlékpark több mint 30 ezer euróba került, ezt közösen sikerült
előteremteni: ki lelkiekben támo-

A telekre a Jakab nevéhez méltó dolog került – ismertette Varró Bodoczi Barna lelkész

gatta őket, ki a munkában segített,
ki tehetsége, módja szerint vásárolt
emlékérmét, kőjegyet, vagy éppen
egy óra közmunkát szánt az építkezésre. A megvalósítást a gyülekezet
és a faluközösség mellett főleg a
backamadarasi önkormányzat, a
magyar kormány és a Maros megyei RMDSZ támogatta, emellett
rengeteg ember, vállalkozó, szakember fáradozott a közös ügyért. Az
emlékfalon levő két huszárba a művész minden szentgericeit is beleformázott, akik hívek a hazához és
bátrak a mindennapi kenyérért vívott harcban – hangsúlyozta a lelkész, hozzátéve, hogy most
elfáradtak, de az emlékparkban van
még hely, és ha a helyiek is úgy
akarják és támogatják, a jövőben
szobrot kaphat itt Kossuth Lajos,
Dávid Ferenc, Gál Kelemen,
Kozma Mihály, Tiboldi István és
mások is.
A gyülekezet nevében Benke
Emma mondott köszönetet a lelkésznek, amiért mert nagyot álmodni, és azt meg is valósította,
majd Fazakas Levente esperes áldotta meg az emlékhelyet, amelyet
Nagy Barbara szavalata és a Rákóczi kamarazenekar játéka közben
megkoszorúztak.
Ki volt Jakab Elek?
Szentgericén született 1820-ban
ötgyermekes családban, Tiboldi István tanító keze alatt nevelkedett a
faluban, majd a székelykeresztúri
unitárius iskolában, azután a kolozsvári egyetemen tanult, ahol
Brassai Sámuel professzor eszméit
csodálhatta, Kővári László diáktársa volt, két évet jogot is tanult,
Marosvásárhelyen volt joggyakornok, ezután Nagyszebenben a
kincstárnál dolgozott 1848-ig. Közben publikált is, így lett ismert az
értelmiségiek körében. Bem oldalán
harcolt a forradalom idején, annak
leverése után őt is elítélték, de csak
szigorú házi őrizetre, így Szentgericén gazdálkodott és írt, mígnem
Kolozsváron Mikó Imre titkárává
nem lett, akinek támogatásával hatalmas kutatómunkát is végzett. Házassága után levéltáros, 1867-től
levéltári igazgató lett, egyházi
ügyeket rendezett, ekkor írta meg
Kolozsvár három kötetre terjedő
történetét is. A kiegyezést követően
az erdélyi főkormányszék levéltára
megszűnt, ezért a rengeteg levéltári
anyaggal együtt ő is Budapestre
költözött, de nem találta meg a helyét és a számításait a fővárosban,
és csak családja odaköltözése után
lelt némi nyugalomra. Ebben az
időben hívta meg levelező, majd
rendes tagjává az MTA, a román
Astra egyesület is tagjává fogadta
(egyetlen magyar tagja lett). A szülőfalujához végtelenül ragaszkodó
Jakab Elek Szentgerice monográfiáját már nem írhatta meg, 1897-ben
hunyt el, Budapesten temették el, de
földi maradványait később hazaszállították Kolozsvárra, és a Házsongárdi temetőben nyert végleges
nyugalmat.
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Szerkeszti: Farczádi Attila 1205.

Döntetlen: a hatodik bis – nem közkívánatra

Bálint Zsombor

Végzetes volt az előző fordulóban az ötödik döntetlen Leo Grozavu mester számára, a múlt héten
szerződést bontott a Sepsi OSK-val.
A döntetlenek átka azonban távozása után is a csapat nyakán maradt.
Igaz, ezúttal 0-2-ről kellett visszajönnie a mérkőzésbe, ám hiába
egyenlített még szünet előtt, a teljes
második félidőben már nem talált
többé be, azután sem, hogy az ellenfél, a Bukaresti Rapid a 61. percben emberhátrányban maradt.
Az eltiltott Mitrea nélkül kezdte
a mérkőzést a Sepsi OSK, és ez
meglátszott a védelem produkcióján, amely az első tíz percben kétszer is megingott. A 3. percben
Șefer lövését Niczuly csak kiütni
tudta, két Rapid-játékos is lesen állt,
ám nem ők, hanem a hátulról őrizet
nélkül érkező Goge csapott rá elsőként a labdára, így érvényes volt a
gólja (0-1). Ňinaj rövid idő alatt
kétszer is egyenlíthetett volna, de
ismét bebizonyosodott, hogy nem a
góllövés az erőssége. Előbb Aganović beívelését fejelte kevéssel
mellé, majd öt méterről nem találta
el a kaput, Luckassen passzából. A
9. percben pedig a Rapid kettőre
növelte az előnyét. Alami kapott sarokkal gólpasszt, és az ötös sarkáról
Niczuly alatt a hálóba gurított (0-2).
A kétgólos előny birtokában a
Rapid visszavonulót fújt, az OSK
pedig össztűz alá vette Moldovan
kapuját. A 27. percben Săpunaru
csúnyán felbuktatta Luckassent a tizenhatos vonala mögött, a büntetőt
pedig a szinte kötelező egy perc vitatkozás és készülődés után maga a
sértett értékesítette pontos lövéssel,
noha Moldovan kitalálta, hogy melyik sarokba rúgja (1-2). Miután
Aganović lövése kevéssel kerülte el
a Rapid kapuját, Colțescu játékve-

zető úgy döntött, hogy nem fog
még egy tizenegyest adni a Sepsi
OSK-nak, amikor a 36. percben
Bojić lövése Săpunaru könyökében
akadt el. Való igaz, nagyon közelről
kapta el a labda. Szünetig azonban
bekövetkezett
az
egyenlítés
Luckassen remekbe szabott, és

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

mindenkit – a kapust is – meglepő
20 méteres, előkészítés nélküli lövésével (2-2).
Minden adott volt a fordításhoz,
de az OSK szünet után visszatért
ahhoz a lassú és fantáziátlan birtokláshoz, ami az eddigi eredménytelenség egyik fő oka. Csereként

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 11. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti Rapid 1923 2-2 (2-2)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Sebastian Colțescu
(Craiova) – Sebastian Gheorghe (Suceava), Daniel Mitruți
(Craiova). Tartalék: Andrei Chivulete (Bukarest). Ellenőr: Ioan
Onicaș (Zilah).
Gólszerzők: Luckassen (28 – büntetőből, 43.), illetve Goge (3.),
Alami (9.).
Sárga lap: Ňinaj (55.), illetve Alami (52.), Grigore (82.), Albu
(90+3.), Dandea (90+3.).
Kiállítva: Alami (61.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Hugo Sousa, Ispas, Eder
(60. Golofca), Bojić (75. Achahbar), Păun (46. Fofana), Aganović,
Luckassen, Csuncsukov (60. Askovszki).
Rapid: H. Moldovan – Goge (60. Nastos), Săpunaru, Grigore, Junior Morais, Crepulja (88. Dandea), Albu, Șefer (78. Ilie), Carnat
(78. Hlistei), Bălan (88. Stahl), Alami.

pályára lépett mindhárom játékos,
akiket Grozavu korábban száműzött a keretből (Achahbar, Fofana
és Golofca), ám mindhiába. Az sem
segített, hogy Alami a 61. percben
megkapta a második sárga lapját.
Ezt követően még nehézkesebbé
vált a támadások építése, ráadásul a
Rapid játékosait rendkívülien motiválta, és azt tették, amit ebben a
helyzetben minden csapat tenne:
művészi szinten húzták az időt. A
67. percben Colțescu a tizenhatos
vonaláról adott szabadrúgást egy
olyan szabálytalanságra, amelyet a
videóbíró sem tudott volna teljes bizonyossággal megítélni, hogy kint
1. Kolozs. CFR 10
2. FCSB
11
3. Botosán
10
4. Farul
10
11
5. Rapid
6. Voluntari
10
7. UTA
11
8. CSU Craiova 10
9. FC Argeș
11
10. Târgoviște 11
11. Mioveni
11
12. Sepsi OSK 11
13. Univ. Craiova 10
14. Medgyes
10
15. Dinamo
11
16. Clinceni
10
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volt-e vagy bent, Aganović lövése
pedig a felső sarok mellett szállt el.
Golofca megpattanó lövése említhető még, amely kevéssel kerülte el
a kaput, a döntelen azonban a végső
sípszóig megmaradt.
A bajnokságban két hét szünet
következik, és a következő bajnoki
mérkőzésre várhatóan már új edzője lesz az OSK-nak (ezen a
meccsen Ilyés Róbert irányította a
csapatot), aki az FC Voluntari elleni találkozóval mutatkozhat be.
Ez egyben az első mérkőzés is lesz
a napokban minden engedélyt
megszerzett vadonatúj Sepsi Arénában.

Az 1. liga állása
9
0
6
3
6
3
5
3
5
3
6
0
4
5
5
1
4
3
3
4
3
2
1
7
2
3
2
2
2
1
0
2

1
2
1
2
3
4
2
4
4
4
6
3
5
6
8
8

15-5
20-11
11-7
14-5
13-9
14-12
11-8
15-10
8-6
8-8
6-13
9-11
8-11
7-12
9-26
8-22

27
21
21
18
18
18
17
16
15
13
11
10
9
8
7
2

Eredményjelző
* 1. liga, 11. forduló: CS Mioveni – Campionii FC Argeș Pitești
0-0, Chindia Târgoviște – Bukaresti FCSB 0-1, Bukaresti Dinamo
1948 – Aradi UTA 2-2 , Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Bukaresti
Rapid 1923 2-2.
* 2. liga, 9. forduló: Concordia Chiajna – Dési Unirea 1-0, Nagyszebeni Hermannstadt – Temesvári Ripensia 2-2, Gyurgyevói Astra
– Brassói FC 2-0, Bodzavásári FC – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 1-1, Konstancai Unirea – FK Csíkszereda 1-2, Jászvásári CSM
Politehnica – Bukaresti Metaloglobus 0-1, Bukaresti CSA Steaua –
Dunărea 2005 Călărași 3-0, Kolozsvári Universitatea – Unirea 04
Slobozia 2-0, Temesvári Politehnica – Dacia Unirea 1919 Brăila 20, Petrolul 52 Ploiești – Sellemberki CSC 1599 3-0. Az élcsoport: 1.
Petrolul 52 24 pont, 2. Concordia Chiajna 23, 3. Nagyszebeni Hermannstadt 21.

Utolsó másodperces góllal kikapott a Kisvárda a Honvéd otthonában

A Budapest Honvéd a francia Zinedine Machach 94. percben szabadrúgásból szerzett góljával 2-1-re
legyőzte a vendég és listavezető Kisvárdát az OTP Bank Liga 8. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.
Ritkán látható öngóllal már a második percben vezetett a Kisvárda:
egy középre passzolt labdába a menteni igyekvő Tamás Krisztián olyan
szerencsétlenül ért bele, hogy saját
kapusa felett a hálóba emelt (0-1).
Néhány perc elteltével védőtársa,
Klemenz javította ki a hibát, így
hamar egyenlített a Honvéd (1-1). A
folytatásban egyre alacsonyabb színvonalúvá vált a mérkőzés, az idő előrehaladtával
pedig
a
szabálytalanságokból, sőt a sárga
lapot érő belépőkből is egyre többet
látott a közönség. Az utolsó 10 percben a játékvezető igyekezett megfékezni az elszabaduló indulatokat,
négy sárga lapot is kiosztva.
Fordulás után nem változott jelentős mértékben a játék képe, ugyanakkor a gyors ellentámadásokban
gondolkodó várdaiak valamivel veszélyesebbnek tűntek, egyszer a kapufát is eltalálták. A hajrához
közeledve ismét megszaporodtak a
sárga lapot érő szabálytalanságok,
miközben nem tűnt valószínűnek,
hogy bármelyik együttes képes lesz

A kispesti Nenad Lukic (elöl) és Lazar Cirkovic, a kisvárdai csapat játékosa. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 8. forduló: Budapest Honvéd – Kisvárda Master
Good 2-1 (1-1)
Budapest, Bozsik Aréna, 2500 néző, vezette Bogár.
Gólszerzők: Klemenz (7.), Machach (94.), illetve Tamás K. (2.,
öngól).
Kiállítva: Melnyik (90+3.).
Sárga lap: Lukic (34.), Batik (80.), Pantelic (84.), illetve Zlicic
(15.), Cirkovic (38.), Prenga (43.), Hej (44.), Simovic (54.), Camaj
(77.), Melnyik (90+2.).
Honvéd: Szappanos – Lovric, Klemenz, Batik, Tamás K. – Hidi
(85. Nagy G.), Pantelic, Nono (74. Machach) – Bőle (62. Zsótér),
Lukic (74. Eppel), Balogh N.
Kisvárda: Dombó – Hej, Prenga, Cirkovic, Leoni – Simovic, Melnyik – Navratil (73. Camaj), Zlicic (73. Ötvös), Bumba (88. Asani)
– Mesanovic.

a maga javára fordítani a mérkőzést. volt védeni (2-1). A vendégeknek a
Ez egészen az utolsó percig volt középkezdés után már semmire sem
igaz, amikor emberhátrányba került volt idejük, így végül pont nélkül táa Kisvárda, és szabadrúgáshoz jutott voztak Kispestről.
a Honvéd. A csereként beállt MaAz éllovas várdaiaknak ez az
chach a tizenhatos bal sarka elől, idénybeli második vereségük, míg a
jobb lábbal emelt nagyon szépen és kispesti együttes egymás után másopontosan a bal felső sarokba, úgy, dik bajnokiján diadalmaskodott, és
hogy Dombó kapusnak esélye sem feljött a negyedik helyre a tabellán.
A tabella
1. Kisvárda
8
6
0
2
13-8
18
2. Ferencváros 6
5
0
1
14-6
15
3. Paks
7
4
1
2
22-15 13
4. Honvéd
8
4
1
3
14-12 13
5. Puskás AFC 7
4
1
2
9-9
13
6. Fehérvár FC 8
2
5
1
9-8
11
7. MTK
7
3
1
3
9-9
10
8. Debrecen
8
2
3
3
19-15 9
9. Mezőkövesd 8
2
2
4
9-15
8
10. Gyirmót
8
1
3
4
8-15
6
11. ZTE
7
1
2
4
11-18 5
12. Újpest
8
0
3
5
10-17 3
Eredményjelző
* NB I, 8. forduló: Újpest FC – Gyirmót FC Győr 1-3, Puskás Akadémia – Mezőkövesd Zsóry FC 2-0, Debreceni VSC – MOL Fehérvár
FC 1-1, Budapest Honvéd – Kisvárda Master Good 2-1.
* NB II, 10. (hétközi) forduló: Szolnoki MÁV FC – Budafoki MTE
1-0, Kecskeméti TE Hufbau – Pécsi MFC 1-0, BFC Siófok – WKW
ETO FC Győr 4-1, Aqvital FC Csákvár – Békéscsaba 1912 Előre 12, Diósgyőri VTK – III. Kerületi TVE 1-1, FC Ajka – Szeged-Csanád
Grosics Akadémia 0-1, Vasas FC – Nyíregyháza Spartacus FC 2-0,
Soroksár SC – Dorogi FC 1-2, Budaörs – Tiszakécskei LC 3-0, Szentlőrinc – Szombathelyi Haladás 0-0. Az állás: 1. Szombathelyi Haladás
22 pont, 2. Kecskeméti TE Hufbau 21, 3. Vasas FC 20.
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Második mérkőzésén is vereséget szenvedett a Ferencváros labdaaz
Európa-liga
rúgócsapata
csoportkörében: Peter Stöger együttese csütörtökön hazai pályán 3-1re kapott ki a spanyol Real Betistől.
A Ferencváros a statisztikák alapján Európa egyik legjobb csapatát
látta vendégül, ugyanis a Betis idei
34 tétmérkőzésén mindössze három
vereséget szenvedett, az öt nagy
bajnokságot tekintve pedig ezzel az
élen áll, megelőzve például a
Bayern Münchent (4) és a Real
Madridot (5).
A zöld-fehér szurkolótáborok
csodálatos atmoszférát teremtettek
a Groupama Arénában, ahol bő negyedórán át még helyzetig sem jutottak a csapatok, de a 17. percben
a vendégek első lehetőségüket gólra
váltották a világbajnok francia
Nabil Fekir révén: ekkor a jobb oldalon felfutó Pedri kapott remek
labdát, a szélső bevárta a középen
érkezőket, a lapos beadást Fekir az
ötösön két védő között vette át,
majd közelről Dibusz kezei között
a kapuba lőtt (0-1).
Az öt védővel felálló Ferencváros nem tudott komoly helyzetet kidolgozni, sokáig csak egy szöglet
utáni Sammy Mmaee-fejes volt az
egyetlen veszélyes lehetősége. A
kapuban mindeközben Dibusz a
szezon egyik legnagyobb védésével

Győzött a Betis a Ferencváros otthonában

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-Európa-liga, G csoport, 2. forduló: Ferencváros – Real
Betis (spanyol) 1-3 (1-1)
Budapest, Groupama Aréna, 16.759 néző, vezette: Roi Reinshreiber
(izraeli).
Gólszerzők: Uzuni (44.), illetve Fekir (17.), Wingo (76., öngól), Tello
(90+5.).
Sárga lap: Laidouni (86.), illetve Akouokou (41.), Montoya (58.),
Rodri (79.).
Ferencváros: Dibusz – Wingo, Botka (82. Zubkov), Blazic, S.
Mmaee, Civic – Vécsei, Laidouni (89. Loncar), Zachariassen (61. Tokmac) – Uzuni, R. Mmaee.
Real Betis: Rui Silva – Montoya, Pezzella, Bartra, Álex Moreno –
Akouokou (57. Rodríguez), Guardado – Rodri (81. Roger), Fekir, Joaquin (57. Tello) – Borja Iglesias (57. Willian José).

A spanyol csapat gólszerzője, Cristian Tello (j2), mellette csapattársai, Marc Bartra (j), Nabíl
Fekir (j3) és Willian José (b). Fotó: MTI/Kovács Tamás

mentette meg csapatát a góltól.
A hazai szurkolók közben egy
molinóval üzentek az Európai Labdarúgó Szövetségnek: „UEFA: kettős mérce egyenlőség helyett, ez
nem sportszerű”.
A zöld-fehérek a félidő utolsó pillanataiban egyenlítettek Myrto Uzuni
gyönyörű egyéni villanása után: az
albán támadó az ellenfél térfelének
közepén szerzett labdát, a spanyolok
kapusa hátrafele mozgott, az FTC
csatára ezt kihasználva gyönyörűen

Stöger az eredménnyel nem,
de a játékkal elégedett

labdát és rendkívül keveset
hibázik.
Botka Endre, a Ferencváros válogatott védője kiemelte, az ilyen topcsapatok
ellen apróságok döntenek,
ezúttal pedig két elkerülhető
gólt is kaptak. Hozzátette, a
csapat megmutatta, hogy
egy ilyen erős ellenféllel
szemben is képes kontrollálni a mérkőzést egyes periódusokban, és nemcsak a
védekezéssel törődik.
A vendégeket irányító
Manuel Pellegrini – aki az
50. sikerét érte el, öt csapattal, a nemzetközi kupákban
Fotó: MTI/Kovács Tamás – elmondta, elégedettek az
eredménnyel, és különösen
Peter Stöger, a Ferencváros
labdarúgócsapatának vezetőed- jó érzés volt, hogy végre idegenbe
zője a végeredménnyel érthetően is el tudták kísérni szurkolói a
nem, együttese teljesítményével gárdát. Hozzátette, a Ferencváros
viszont elégedett volt a Real Be- lélektanilag a legrosszabb pillatistől elszenvedett 3-1-es Európa- natban, a félidő előtt egyenlített,
de szerencsére fel tudtak állni
ligás vereség után.
Az osztrák szakember a csütör- ebből.
A korábban a Real Madrid és a
töki találkozót követő sajtótájékoztatón
hozzátette,
kicsit Manchester City kispadján is ülő
balszerencsés volt csapata, amely szakember megjegyezte, a Feösszességében jó mérkőzést ját- rencváros és a Leverkusen ellen is
szott egy olyan ellenféllel szem- remekül futballozott, és bármire
ben, amely magabiztosan tartja a képes lehet a folytatásban.

„A futballtörténelem
legnagyobb meglepetése”

Minden idők legsokkolóbb eredményének nevezte a Fehérvár FC
korábbi játékosa, Boban Nikolov új együttesével, a Sheriff Tiraspollal
a Real Madrid vendégeként aratott sikert a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Mint ismert, a BL-újonc moldovai együttes a Sahtar Donyeck
elleni első fordulós győzelem után múlt kedden a legendás Bernabeu
Stadionban 2-1-re tudott nyerni, s ezzel csoportja élére ugrott.
„Egy álom vált valóra, valami igazán különlegeset vittünk véghez,
ami, azt hiszem, minden idők legsokkolóbb meglepetése – nyilatkozta
az M1 aktuális csatornának Nikolov, aki 2018-tól idén januárig szerepelt 106 mérkőzésen a székesfehérvári együttesnél. – Annyi volt a
célunk előzetesen, hogy élvezzük a mérkőzést, csak ennyi.”
Nikolov – aki az utolsó percekre állt be csereként Madridban –
mindehhez hozzátette, hogy a diadalról még évekig fognak beszélni,
s társaival még mindig nehezen tudják elhinni, hogy legyőzték a Realt.
Ugyanakkor tisztában vannak vele, hogy mostantól csak előre szabad
nézniük, és készülniük kell a következő mérkőzésekre, hogy tovább
tudjanak fejlődni. Fontosnak nevezte, hogy a bajnokságot ismét meg
tudják majd nyerni, ahhoz, hogy a következő szezonban is legyen lehetőségük ezen a szinten játszani.

tekert a kapu bal oldalába (1-1).
A második játékrész elején a magyar bajnok beszorította a La Liga
legutóbbi idényének hatodik helyezettjét, érzékelte is a bajt Manuel
Pellegrini, a spanyolok chilei vezetőedzője, aki az 57. percben egyszerre hármat cserélt. A játék
kiegyenlítetté vált, majd a spanyolok fokozatosan átvették az irányítást, és egy szerencsés öngóllal
másodszor is előnybe kerültek: egy
bal oldali szöglet megpattant egy

Farczádi Attila

Az Európa-liga G csoportjának állása

1. Leverkusen
2. Betis
3. FTC
4. Celtic

2
2
2
2

2
2
0
0

hazai védőn, majd a labda Wingo
válláról a hálóba vágódott (1-2).
A hajrában nagy erőkkel rohamozott a Ferencváros, de a Betis rutinosan tartotta az eredményt, az
utolsó percben pedig a villámgyors
Cristian Tello találatával lezárta a
mérkőzést: a spanyolok játékosa hatalmas lendülettel ugrott ki a hazai
védők között, nem lehetett utolérni,
és 12 méterről a bal alsó sarokba
gurított (1-3).

0
0
0
0

0
0
2
2

6-1
7-4
2-5
3-8

6
6
0
0

A csoport másik mérkőzésén:
Celtic Glasgow – Bayer Leverkusen 0-4 (0-2).
A magyar bajnok, amely a nyitókörben a Bayer Leverkusen otthonában maradt alul 2-1-re, október
19-én a hozzá hasonlóan pont nélkül álló, rosszabb gólkülönbsége
miatt sereghajtó Celtic Glasgow otthonában folytatja szereplését a második
számú
európai
kupasorozatban.

Mi van ezekkel a közvetítésekkel?

Elmondjam, hogy mi a felháborító?
Az, hogy szépen beadagolják nekünk,
hogy határokhoz kötötték a közvetítési jogokat, hogy azért nem nézhetjük egyik
vagy másik mérkőzést, mert az adott ország területén az illető államból való társaság exkluzív jogot szerzett a szóban
forgó sportrendezvény sugárzására.
Ezzel szemben mit látunk?
Amit szabad Jupiternek, nem szabad a
kisökörnek.
Arra már volt példa, hogy a Bajnokok
Ligája-meccset a magyar közmédia közvetítésében nem nézhettünk, de a szlovákéban igen.
Sőt mi több: ugyanaz a híradó, amelyet egyidejűleg
Olyant is láttunk már, hogy ha valamilyen okból kifolyólag a Forma–1-es közvetítés az M4 Sportról átke- ad az M1 és a Duna TV, az ilyen besorolás alá eső képrült a Dunára, akkor ott zavartalanul ment; az M4-en anyag esetén a nemzeti hírcsatornán „lefagy“, a Dunán
azonban zavartalanul megy tovább.
soha!
De olyannal még nem találkoztunk, hogy az
Európa-liga G csoportjának két mérkőzéséről
egyidejűleg közvetítő M4 Sport és RTL + egymástól eltérő elbírálás alá essen. A Ferencváros meccsét adó állami televízió képe
kimerevedett csütörtök este, miközben a kereskedelmi csatornán a Celtic és a Leverkusen
összecsapását kiváló minőségben lehetett követni.
Az urak ugyebár hangosan felszisszennek
Brüsszelben, valahányszor a nemzetek Európájáról hallanak; ők az Európai Egyesült Államokról szeretnek beszélni.
Akkor meg mi a csuda van ezekkel a közvetítésekkel?

Nyeretlen maradt a CFR a Konferencialigában

A félidők dominanciáján és a pontokon is megosztozott Kolozsváron a CFR 1907 és a Randers, így a román bajnok továbbra is nyeretlen az UEFA új sorozatának csoportkörében.
A dán kupagyőztes uralta az első félidőt, és akárcsak két héttel ezelőtt az Alkmaar ellen, most is pontrúgás utáni fejessel talált be: Alhaji
Kamarát magára hagyták a hazai védők egy szögletnél (0-1).
Szünet után viszont a CFR 1907 támadott többet és veszélyesebben,
különösen Claudiu Petrila becserélése után – az egyenlítő gólt is a 20
éves szélső szerezte Ciprian Deac védők mögé középen bepasszolt
labdájából (1-1).
Mindkét csapatnak volt egy-egy keresztlécre hulló labdája, a dánoknál Tosin Kehinde emelése, a kolozsváriaknál Florin Stefan megpattanó beadása után, a végjáték kapkodó focijában azonban az
eredmény már nem változott.
A csoport másik mérkőzésén: AZ Alkmaar – Jablonec 1-0.
1. Alkmaar
2. Jablonec
3. Randers
4. CFR

2
2
2
2

A csoport állása
1
1
0
0

1
0
2
1

0
1
0
1

3-2
1-1
3-3
1-2

4
3
2
1

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Konferencialiga, D
csoport, 2. forduló: Kolozsvári CFR
1907 – Randers FC (dán) 1-1 (0-1)
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu stadion. Vezette: Davide Massa
(olasz).
Gólszerzők: Petrila (68.), illetve
Kamara (40.).
CFR 1907: Figueiredo – Manea,
Burcă, Cestor, Florin Ştefan – AdjeiBoateng (82. Culio), Jonathan Rodriguez (46. Bordeianu), Deac – Păun
(90+4. Gîdea), Debeljuh (63. Alibec),
Costache (63. Petrila).
Randers: Carlgren – Kopplin, Piesinger, Jensen, Bundgaard – Ankersen (12. Tibbling), Johnsen,
Hammershoj-Mistrati (86. Klysner),
Kehinde – Odey (69. Brock-Madsen), Kamara (63. Lauenborg).
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Igazságos döntetlen Szászrégenben

Varga Ervin
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának
meghívottja Varga Ervin. A csíkfalvi alpolgármestert Szucher Ervin műsorvezető a nemrég Budapesten szervezett szektorlabda-Európa-bajnokságról és az egyéniben nyert címéről faggatja.

Újabb csillagászati eredmények
a 4. ligában

A múlt héten is két fordulót rendeztek
a labdarúgó 4. ligában, a szervezők
megpróbálván kihasználni a viszonylag
szép időt, hogy ne kelljen késő novemberben vagy decemberben meccseket
szervezni, esetleg kedvezőtlen feltételek
között. Ha már az előző héten is több
csillagászati eredményt jegyeztünk,
ezek most is folytatódtak, jelezve, hogy
a legjobbak és a tabella alsó részében található csapatok között hatalmas a különbség.
Az első csoportban most már világosan látszik, hogy a két marosvásárhelyi
csapat között dől el a csoportelsőség,
de biztosra vehetjük, hogy mindkét
együttes – amelyek nemcsak két különböző klubot, hanem a város labdarúgásának jövőjére vonatkozó két
összebékíthetetlen stratégiát is képviselnek – ott lesz a rájátszásban a leg-

jobb hat között. Jelentős sebességvesztésben van a Marosszentgyörgyi Kinder, amely Ákosfalva előtt nyitja meg
az utat a harmadik felsőházi helyért
folyó küzdelemben.
Némileg kiegyensúlyozottabbnak
tűnik a 2. csoport, ahol egyedül Marosludas őrzi a veretlenségét. A szintén esélyesnek kikiáltott Kerelő hatalmas
meglepetésre kikapott hazai pályán az
Academica Transilvaniától, majd 13-at
rámolt Dicsőszentmárton kapujába.
Ugyanakkor Radnót is elszenvedte első
vereségét, ám balszerencséjére szerdán
játszott Nyárádtő második csapatával,
amikor utóbbi több 3. ligás játékost is
használhatott. Az első három hely egyikében Marosludas és Radnót azonban
szinte biztos lehet, a harmadikon Kerelő
és Nyárádtő osztozhat, utóbbinak azonban nincs feljutási joga.

Eredményjelző
A labdarúgó 4. elitliga 5. fordulójának eredményei:
* I. csoport: Marosszentgyörgyi Kinder – Marosvásárhelyi ASA 0-5, ACS
Marosvásárhely – Mezőrücsi Câmpia 9-0, Marosoroszfalui Mureșul – Szováta 5-4, Nyárádszereda – Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő 2-1. Az Ákosfalvi
Napsugár állt.
* II. csoport: Nyárádtői Unirea 2018 II – CS Radnót 2-1, Mezőszengyeli
Inter – Dicsőszentmártoni Viitorul 2002 7-2, Kerelői Mureșul – Marosvásárhelyi Academica Transilvania 1-3, Marosludasi Mureșul – Marosvásárhelyi Atletic 6-1. A Búzásbesenyői Înfrățirea állt.
A 6. forduló eredményei:
* I. csoport: Mezőrücsi Câmpia – Marosoroszfalui Mureșul 5-0, Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő – ACS Marosvásárhely 0-10, Marosvásárhelyi
ASA – Nyárádszereda 6-0, Ákosfalvi Napsugár – Marosszentgyörgyi Kinder 3-0. Szováta állt.
* II. csoport: Marosvásárhelyi Academica Transilvania – Marosludasi
Mureșul 1-3, Kerelői Mureșul – Dicsőszentmártoni Viitorul 2002 13-0, CS
Radnót – Mezőszengyeli Inter 5-0, Búzásbesenyői Înfrățirea – Nyárádtői
Unirea 2018 II 3-2. A Marosvásárhelyi Atletic állt.

Bálint Zsombor
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összecsapás sorsa eldőlt... Mindez azonban korántsem volt így, hiszen az ifjú kolozsváriak felszabadultan adogattak, alkalomadtán pedig
veszélyesen ellentámadtak. A 64. percben Roșca
mesterien végzett el egy 28 méternyiről megítélt
szabadrúgást. A labda minden bizonnyal a hálóban kötött volna ki, ám Bucin kapuvédő óriási
bravúrral szögletre mentette. Két perccel később
egy eléggé vitatható mozzanatra került sor: egy
vendégvédő kézzel érintette a labdát a saját büntetőterületén, azonban a Prahova megyei játékvezető sípja néma maradt. Tekintettel a kezezésre
vonatkozó, korántsem egyértelmű szabályokra,
az ilyen szituációk a sípmester kényére-kedvére
vannak bízva... A 69. percben a Viitorul kiegyenlített: egy pontos, látványos összjátékot követően
Pintea mintegy 10 méterre szembetalálta magát
a régeniek kapusával, s nem hibázott, higgadtan
továbbított a kapuba (2-2).
A második játékrész felétől a mérkőzés nyílttá
és iramossá vált. Mindkét csapat lendületesen,
elszántan támadott, ám egyik gárdának sem sikerült a hőn áhított, mindent eldöntő találatot
megszerezni. A mérkőzést mindkét együttes
megfogyatkozott létszámban fejezte be: a 83.
percben Roșca begyűjtötte a második sárga lapos
figyelmeztetését, majd a 4. hosszabbításpercben
Sergiu Chirilăt állították ki. Utóbbinak a középpályán elkövetett belépőjéért a piros lap túl szigorú döntésnek tűnik, azonban a találkozó utolsó
mozzanatainál már nem nyomott túl sokat a latban.
Mindent összevetve, egy elég jó színvonalú
összecsapás után a döntetlen igazságosnak
mondható.

Szabó Antal-Loránd

Nem sikerült megszereznie a három pontot a
Szászrégeni CSM Avântulnak a labdarúgó 3. liga
hétvégi fordulójában. Miután meglepően jól
kezdte az új pontvadászatot, zsinórban három
győzelmet aratva, Stoica Vili gárdája három játéknap óta nyeretlen.
Az elmúlt hét végén a Kolozsvári Viitorul tinédzserekből álló együttese látogatott a hegedűk
városába. A túlnyomó többségben 18-19 éves
labdarúgókkal pályára lépő Szamos-partiak bátran és lendületesen kezdték a találkozót, többet
kezdeményeztek, magabiztosan birtokolva a labdát. A vendégek nyomása a 16. percben góllá
érett: Cristian Istrate mintegy 17 méterről erős,
megpattant lövést küldött Bucin kapujára, amelyet az az első körben bravúrosan hárított, aztán
a jól eltalált játékszer a kezéről „beszédült” a hálóba (0-1). A szászrégeniek első nagy egyenlítési
lehetőségét a 23. percben jegyezhettük, amikor
Sămărghițan mintegy 18 méterről bődületes erejű
lövést küldött kapura, ám a vendégek hálóőre kivételes reflexszel közbelépett, és a léc alá tartó
labdát szögletre tolta. A házigazdák többet támadtak, de a 39. percig akcióik nem jelentettek
különösebb veszélyt a kolozsváriak kapujára.
Aztán hat perccel a szünet előtt Harkó kiegyenlítette az állást: ellenállhatatlanul lódult meg a
bal szélen, betört a büntetőterületre, s néhány
méterről egy telibe talált lövéssel látványosan bevette a hosszú sarkot (1-1).
Az 50. percben a régeni származású Roșca távoli lövéssel próbálkozott, ám a pöttyös jóval elkerülte az Avântul kapuját. Az 56. percben a
pályaválasztók nagyon közel álltak a vezető gól
megszerzéséhez, ám Harkó
Jegyzőkönyv
jobb oldali szögletét R. Suciu
3.
liga,
IX.
csoport,
6.
forduló:
Szászrégeni CSM Avântul –
közelről mellé „bólintotta”.
Három perc elteltével a rége- Kolozsvári Viitorul 2-2 (1-1)
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 300 néző, napsütéses időnieknek sikerült megfordítajárás.
Vezette: Mihai Safta (Iordăcheanu) – Sergiu Oancea,
niuk a találkozó állását:
Răzvan
Marin (mindketten Bukarest). Ellenőr: Flavius Burlea
Șerbănescu egyértelmű kezezéséért a játékvezető büntetőt (Fogaras), Grigore Șuhan (Suceava).
Gólszerzők: Harkó K. (39.), I. Sămărghițan (59 – büntetőből),
ítélt, amelyet a fiatal
illetve:
Cr. Istrate (16.), Ad. Pintea (69.).
Sămărghițan magabiztosan
CSM
Avântul: Bucin – Bugnar, Hasnaș, R. Suciu, S. Chirilă,
értékesített (2-1). Miután
mintegy röpke húsz perc Harkó K., C. Chirilă, Vrabie, Sămărghițan (73. R. Moldovan),
alatt kétszer is betalált Cebo- Serbănați (79. Tóth K.), D. Popa (54. M. Pop).
Viitorul: Cebotari – Oargă (59. Aparascăi), Șerbănescu, Isttari kapujába, Stoica Vili lerate,
Dolghi (79. Calo), Roșca, Baciu, N. Moldovan, Selegean,
génysége nagy valószínűség
M. Pop (79. Bartos), Pintea.
szerint azt gondolta, hogy az

Rangadót vesztett az Astafeit nélkülöző Nyárádtő

Elveszítette hazai pályán a forduló rangadóját a labdarúgó 3. liga
IX. csoportjában a Nyárádtői Unirea 2018 a Kudzsiri Metalurgistul
ellen, így helyet is cserélt a rangsorban az ellenfelével. Kudzsir feljött
a tabella második helyére, míg Nyárádtő a harmadik helyen áll.
Az eddigi eredmények alapján a
csoport második helye volt a tét a
találkozón, nemcsak a forduló után,
de a végleges összesítésben is
mindkét fél gyakorlatilag ezt vette
célba. Ezért nagyon hiányzott a
házigazdák csapatából a leggólerősebb játékos, Astafei, aki sérülés
miatt nem léphetett pályára, ugyanebből az okból hiányzott Hreniuc is.
A kudzsiriak már az elején nyilvánvalóvá tették, hogy nem kirándulni mentek Nyárádtőre. Lupu az
5. percben közelről mellé lőtt, míg
a 8. percben Tăban fölé küldte. A

12. percben azonban Feier már nem
tehetett semmit, amikor egy szöglet
után Lupu hat méterről a hálóba fejelt (0-1).
Nyárádtő nehezen ocsúdott fel a
kapott gól után, de szünetig sikerült
kiegyenlítenie. A 38. percben Israte
lőtte rá éles szögből, Opric pedig a
gólvonal mögé ejtette a megfogott

labdát (1-1). Szünetig Toboșaru
megfordíthatta volna az eredményt,
17 méteres lövése kevéssel kerülte
el a kaput.
Szünet után ismét Kudzsir kezdett jobban, Feiernek három esetben is be kellett avatkozni, Rus
lövése pedig fölé szállt. Ennek ellenére Nyárádtő volt ismét köze-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 6. forduló: Nyárádtői Unirea
2018 – Kudzsiri Metalurgistul 1-2 (1-1)
Nyárádtői labdarúgópálya. Vezette: Cristian Codrea (Nagybánya) – Kopriva Tamás (Nagykároly), Tamási Zoltán (Székelyudvarhely). Ellenőr: Ioan Duma (Nagyszenben), Marius Ștefan
(Szászváros).
Gólszerzők: Istrate (38.), illetve Lupu (12.), Șaucă (77.).
Nyárádtő 2018: Feier – Bârsan (46. Bucur), Aldea, Moldovan
(79. Pogăcean), Fl. Pop, Culda (79. Ganea), Iuga, Săvoaia,
Toboşaru, Hăjmășan (61. Cârloanță), Istrate.
Metalurgistul: Opric – Al. Rus (78. Al. Popescu), Grozav, Radu,
Vitinha, Tăban, Boldea, Păcurar, Nicula, Cocan (67. Șaucă), Lupu
(85. Selagea).

lebb a második gólhoz. Grozav
buktatta Toboșarut a tizenhatoson
belül, Istrate büntetőjét azonban
Opric hárította, aki aztán a duplázáson is résen volt. A kihagyott lehetőség pedig megbosszulta magát.
Néhány pillanattal később Nicola
1. Vajdahunyad 6
2. Kudzsir
6
3. Nyárádtő
6
4. Avântul
6
5. Viitorul
6
6. Beszterce
6
7. Marosújvár 6
8. Torda
6
9. Gyulaf.
6
10. Sănătatea 6

indította Șaucát, aki kilőtte a hoszszú sarkot, s ezzel megszerezte csapatának a győzelmet és a három
pontot (1-2).
A Nyárádtői Unirea 2018 a 7.
fordulóban a Kolozsvári Viitorul
vendége lesz.

A bajnokság állása
5
1
0
4
2
0
4
0
2
3
1
2
3
1
2
3
0
3
1
2
3
1
1
4
1
0
5
0
2
4

21-5
13-8
16-7
11-7
8-10
12-18
5-10
5-10
6-15
7-14

16
14
12
10
10
9
5
4
3
2

Eredményjelző
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 6. forduló: Tordai Sticla Arieșul
– Gyulafehérvári Unirea 1924 1-0, Beszterce-Naszódi Gloria 2018
– Kolozsvári Sănătatea 3-2, Szászrégeni CSM Avântul – Kolozsvári
Viitorul 2-2, Nyárádtői Unirea 2018 – Kudzsiri Metalurgistul 1-2,
CS Marosújvár – CS Vajdahunyad 1-1.
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A húsz éve indult Sapientia egyetem jelentőségét
méltatták az évfordulós ünnepség szónokai

A rendszerváltozás óta eltelt 31 év egyik legjelentősebb erdélyi magyar eseményének
tekintik a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem (EMTE) húsz évvel ezelőtti elindítását az évforduló alkalmából rendezett vasárnapi csíkszeredai ünnepség
szónokai.

Tonk Márton rektor felidézte: az 1989-es rendszerváltás eufóriájában és „hurráoptimizmusában” az erdélyi magyarság azt remélte, hogy újraindíthatja az
1959-ben elvesztett önálló állami egyetemét. Egy bő
évtizedes „iszapbirkózás” és a magyar egyetem létrehozására irányuló politikai akarat teljes hiánya vezetett
el ahhoz a felismeréshez, hogy „ha nincs önálló állami,
akkor legyen magán, de akkor is önálló egyetem, egyetemhálózat”. Így indult útjára húsz évvel ezelőtt az erdélyi történelmi magyar egyházak által létrehozott
alapítvány felügyelete alatt a magyar költségvetésből
nyújtott forrásokból a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), amely ma a különböző egyetemi rangsorokban Románia húsz legjobb egyeteme
közé tartozik, és amelynek egyes szakjai a legjobbnak
számítanak Romániában.
Kató Béla erdélyi református püspök, az egyetemet
működtető Sapientia Alapítvány elnöke beszédében
megállapította: az alapítók beálltak azok sorába, akik
majdnem ötszáz éve küzdenek az erdélyi magyar felsőoktatásért. Felidézte: 1581 óta, amikor Báthori István erdélyi fejedelem jezsuita egyetemet hozott létre
Kolozsváron, számtalan egyetemalapítási kísérlet történt. Különböző korokban újból és újból megfogalmazódott az a követelmény, hogy anyanyelvi felsőoktatás
nélkül nem lehet Erdélyben teljes életet élni, de a létrehozott tanintézetek rendre rövid életűek voltak.
Mi a nagyobb átok az emberen: amikor azt gondolja,
hogy neki mindene megvan, hogy ő mindenre képes,
és neki nem hiányzik semmi, vagy az, amikor azt gondolja, hogy mindenre képtelen, szerencsétlen, nyomorult, gyenge és kiszolgáltatott? – tette fel a kérdést
beszédében a püspök. Válaszában megállapította: ha
valami nincs, akkor azt kérni kell. De ahhoz, hogy a

kérésnek ereje legyen, hinni kell, tudni kell, és sok
mindent el kell érni. Úgy vélte: a Sapientia abból él,
hogy az erdélyi magyarok nem nyugodtak bele az
egyetem hiányába.
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára „az értékteremtés zászlóshajójának” nevezte az intézményt.
„A küzdelem nem volt hiábavaló, versenyképességével, minőségével a Sapientia mind a román, mind
pedig a Kárpát-medencei oktatási térben megkerülhetetlenné vált, kivívta magának az erőfeszítések mértékének megfelelő helyet” – állapította meg az
államtitkár.
Kijelentette: minden személyes teljesítmény része a
nemzet teljesítményének, és az egyetemalapítás útja
után megállapítható, hogy a magyar egyenlő a minőséggel, a Sapientia pedig a magyar minőség kiemelkedő példája. „A magyar egyetem magyar diákokkal,
magyar minőségben teljesít nemzetközi színtéren is”
– fogalmazott.
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes az erdélyi
magyarság elmúlt évtizedekben bemutatott egyik legmerészebb vállalkozásának tartotta a Sapientia létrehozását. Kijelentette: az erdélyi magyar közösségnek
iránymutató értelmiségiekre van szüksége, és a magyar
egyetem ilyeneket bocsát ki.
A politikus fontosnak tartotta, hogy az erdélyi magyarság képes volt félretenni a vitáit, és a nagy, stratégiai célokban képes volt összefogni. A sikerhez az is
nélkülözhetetlen volt, hogy a közösség a magyar kormányban szövetségesre, támogatóra talált.
Kelemen Hunor megemlítette: néhány hónapja a
kormány programjába beiktatták annak a lehetőségét,
hogy magánegyetemek is kaphatnak költségvetési támogatást. Kijelentette: a Sapientia tudományegyetem
bizonyított, és a költségvetési forrásokra is jogosultságot kell kapnia.
Az ünnepség keretében Kató Béla püspök megáldotta a Sapientia Tudományegyetem teljesen felújított
csíkszeredai épületét.
(MTI)

Egyéves az Erdélyi Online Iskola

Barátságban a hagyományos iskolával

Egy évvel ezelőtt, 2020. október elsején indult el az Erdélyi
Online Iskola, a gyerekeknek
szóló YouTube-csatorna, ahol
az elemi iskolás diákok számára készülnek videók, főleg
magyar nyelv és irodalomból,
matematikából, illetve román
nyelvből. Emellett dalokat,
jeles napokat és különféle érdekességeket is feldolgoznak.
A csatorna szeptemberben
szünetelt, mert még nem sikerült létrehozni az egyesületet, amellyel pályázni is lehet
különböző támogatásokra,
ezáltal valamilyen szinten lehetne honorálni a csapat Nagy Enikő
későbbiekben a statisztikákból kimunkáját.

Nagy-Bodó Szilárd

A projektről, az elmúlt egy évről
és a jövőbeli tervekről Nagy Enikőt,
az Erdélyi Online Iskola megálmodóját és életre hívóját kérdeztük.
– Miről és kinek szól az Erdélyi
Online Iskola?
– Ez egy gyermekekhez szóló
YouTube-csatorna, a hagyományos
iskola segítőtársa, azonban nem
szabad elfelejteni, hogy nem helyettesítheti a tanintézményekben történő oktatást. A csatornán
animációs filmeket teszünk közzé,
amelyek az elején a leckék alapján
készültek. Főként az 1-4. osztályos
diákoknak szól. Egy évvel ezelőtt
fennállt az a probléma, hogy a járványhelyzet miatt az online térbe
kényszerültek mind a diákok, mind
a tanítók. Ez pedig egy egészen új
formája az oktatásnak itthon, Erdélyben. Akkor is úgy éreztem, és
ez nem is változott, hogy ez egy hiánypótló projekt az erdélyi gyermekek számára, viszont a

derült, hogy nemcsak az erdélyi
magyar gyermekeknek hasznos ez a
YouTube-csatorna, hiszen Magyarországról, Szlovákiából, Szerbiából
és Ukrajnából is követik, illetve
nézik a leckéket.
– Hogyan tudnád összefoglalni
az elmúlt egy évet?
– Eleinte magyar nyelv és irodalomra, román nyelvre és matematikára fektettük a hangsúlyt. Ez a
három tantárgy később kibővült, hiszen idővel olyan dalokat is közzétettünk, amelyeket a gyermekek az
elemi iskolában tanulnak. Továbbá
koncentráltunk a jeles napokra, ünnepi szokásokra, és elkezdődött egy
úgynevezett „finom vegyes” lejátszási lista szerkesztése, ami különböző
hétköznapi
dolgokkal
foglalkozik, mint például sportszótár és ehhez hasonló könnyedebb
tartalmak.
– Szeptemberben nem voltak videók. Mi ennek az oka?
– Bár az Erdélyi Online Iskola
saját ötlet, nagyon gyorsan csatlakoztak ehhez a projekthez a bará-

taim, kollégáim. Mindenki ingyenesen, önkéntes alapon besegített, és
hozzájárult ennek a csatornának a
működéséhez. Volt, aki szövegeket
szerkesztett, mások felolvasták ezeket. A marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum egyik
diákja, Szász Tamara is besegített a
tartalomkészítésbe, ami számára
nagyon jó gyakorlat volt. Egy idő
után viszont arra gondoltam, hogy
szükséges lenne ennek a projektnek
egy jogi hátteret is biztosítani, ezért
egy egyesületet akartunk létrehozni.
Azonban a nyáron egyrészt a vírus,
másrészt a szabadságolások miatt
nem dolgoztak az illetékesek, és

45 százalékkal nőtt
a vendégéjszakák száma

Romániában az első nyolc
hónapban 45 százalékkal,
14,733 millióra nőtt a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött
vendégéjszakák
száma a tavalyi év azonos
időszakához mérten – közölte pénteken az országos
statisztikai intézet.

A tavalyi év azonos időszakában
a turisták 10,163 millió vendégéjszakát töltöttek el. 2019 első nyolc
hónapjában 20,874 millió vendégéjszakát jegyeztek, ami azt jelenti,
hogy a koronavírus-járvány előtti
időszakhoz képest 2021-ben 30 százalékos a visszaesés. A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett
vendégek száma az idei első nyolc
hónapban elérte a 6,437 milliót, ami
47,4 százalékos növekedésnek felel
meg a tavalyi 4,367 millió után.
2019-ben 9,137 millió turista érke-

zett, így a járvány előtti időszakhoz
képest a vendégek száma is 30 százalékkal alacsonyabb. Az idei első
nyolc hónapban a turisták számának növekedését főleg a belföldiek
generálták, akik 48,8 százalékkal
többen, 5,960 millióan érkeztek a
kereskedelmi szálláshelyekre. A külföldi vendégek száma 32,3 százalékkal, 477 200-ra gyarapodott a tavalyi
év azonos időszakához mérten. Augusztusban a vendégéjszakák
száma 30,3 százalékkal, a vendégeké 32,9 százalékkal nőtt a tavalyi
nyolcadik hónaphoz képest.
Tavaly egész évben 51,6 százalékkal, 14,444 millióra csökkent a
vendégéjszakák száma az előző
évhez mérten a koronavírus-járvány
miatt. A kereskedelmi szálláshelyekre érkező turisták száma is 52,3
százalékkal 6,335 millióra apadt.
(MTI)

Kifizetik a Covid-támogatást
a szarvasmarha-tenyésztőknek

A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) Maros megyei kirendeltségének
közleménye
szerint átutalták a pénzösszeget azoknak a szarvasmarha-tenyésztőknek, akiknek a gazdaságát érintette a
Covid-járvány.

A pénzt a 2021/58-as kormányhatározatnak megfelelően
átutalták. Megyénkben összesen
13.381.570 lej értékben kapnak támogatást az érintett szarvasmarhatenyésztők (magán- és/vagy
jogi személyek, egyéni vállalkozók, családi vállalkozók, engedélyezett magánszemélyek). A

emiatt az egyesület létrehozása is
csúszott. Az sem titok, hogy szerettünk volna pályázni is ezzel a projekttel, mert én nem szeretném
ingyen elvárni senkitől, hogy a szabadidejét úgymond az én álmomra
áldozza. Szeretném valamivel honorálni a barátaim és ismerőseim
segítségét. Valamint azt is célul tűztem ki, hogy szakképzett pedagógusokat vonok be ebbe a projektbe,
hogy az ő segítségükkel írjuk meg
a videók szövegét, narrációját. Ezek
miatt az okok miatt nem tudtuk
szeptemberben a hagyományos iskolával egy időben elindítani a tevékenységet.
– Mi lesz az Erdélyi Online Iskolával a jövőben?
– Ez a projekt nem áll meg! Még
nagyon sok olyan tartalom van,
amit, úgy érzem, hogy el kell készí-

számítások szerint szarvasmarhánként 140,37 lejt, míg a 2021
januárjában (referenciadátum)
szerződés alapján leszállított tejmennyiségért tonnánként 541,87
lejt utalnak át a gazdák számlájára. A gazdáknak, illetve az
APIA-illetékesek hozzájárulásának köszönhetően az országos
szinten e támogatásra rendelkezésre bocsátott pénzösszeg mintegy 6%-át hívták le megyénkben,
ezzel a tejtámogatást illetően az
első, míg az állatok után járó kompenzálás terén a negyedik helyen
áll megyénk – tájékoztatott Ovidiu
Daniel Săvâşcă, az APIA ügyvezető igazgatója. (vagy)

tenünk, illetve igény is van rá. Nem
olyan régen fényképeket kaptam
azoktól a szülőktől, akiknek a gyermekei követik és nézik az Erdélyi
Online Iskolát. A gyermekek betegség miatt nem tudtak iskolába
menni, de otthon az ágyból nézték
a videókat. Ilyenkor érzem leginkább, hogy megéri ezzel foglalkozni. Sőt lelkiismeret-furdalásom
is volt amiatt, hogy jelenleg nem tudunk új tartalmakat feltölteni, de ez
változni fog. Az egyesület megszületése után, illetve miután lesz
anyagi háttér, és lehetőségem lesz a
munkákat honorálni, várhatók az
újabb tartalmak. Aki követte eddig
a YouTube-csatornát, ezután is látogassa, hiszen lesznek tartalmaink,
illetve, aki még nem követi, annak
bátran merem ajánlani, hogy keresse meg!
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Tiszta víz és új élőhelyek
Gyergyószentmiklóson

A kormány főtitkárságán
belül működő Fenntartható
Fejlődés Főosztály, a Dianim
Szövetséggel együttműködésben, elindította „A biológiai
sokféleség
csökkenésének megállítása
és a vízminőség javítása a
Békény-patak felső szakaszán (Gyergyószentmiklós,
Hargita megye) – megfelelő
élőhelyek létrehozása a
elnevezésű
pisztrángnak”
projektet.

A projekt célja az élőhelyek újjáépítése és benépesítése pisztránggal, hozzájárulva ezáltal a
súlyosan károsított vízi biológiai
sokféleség helyreállításához.
Ennek okai:
– természeti katasztrófák, folyamatos fakitermelés;
– vízmosás az erdei növényzet
nélkül maradt lejtőkön;
– az éghajlatváltozás hatásai (az
áramlás csökkenése, a víz hőmérsékletének emelkedése stb.);
– orvhalászat.
A Békény-patak, a municípium

egyetlen ivóvízforrása, keletről keresztezi Gyergyószentmiklós városát. Az ökológiai újjáépítési
munkálatok során 20 vízesést alakítanak ki a patak felső folyásán
hozzávetőleg 3 kilométeren.
Ezeknek a műveleteknek a célja
a Gyergyószentmiklóst tápláló víz
minőségének javítása, élőhely biztosítása a pisztrángoknak, a hordalék befogása áradás esetén, a víz
folyási sebességének csökkentése
és a pisztráng táplálékába közvetlenül vagy közvetve bejutó vízi
növény- és állatvilág számára kedvező környezet kialakítása.
A projekt célkitűzései hozzájárulnak a 6-os – tiszta víz és alapvető köztisztaság –, a 14-es –
óceánok és tengerek védelme – és
a 15-ös – szárazföldi ökoszisztémák védelme – fenntartható fejlődési
célkitűzések
megvalósításához. Végül, de nem
utolsósorban oktatási tevékenységek szervezésével a helyi közösség
tudatosabbá tételét célozza.
(Közlemény)
Pénzügyminisztérium
A Brassói Regionális
Pénzügyi Főigazgatóság
Média, Közkapcsolati és
Kommunikációs Osztálya

Lejár az elektronikus pénzügyi rendszerhez való
csatlakozás határideje

Az érvényes jogszabályoknak megfelelően az adóköteles kis és közepes
gazdasági egységek a 28/1999-es sürgősségi kormányrendelet 3. cikkelyének (2.)
bekezdése alapján kötelesek az országos pénzügyi és adóhatóság (ANAF)
informatikai felügyeleti online rendszerébe kötni az elektronikus pénztárgépeket.
Az eljárásról az Adó- és Pénzügyi Hivatal 435/2021 03. 25-i elnöki rendeletének 3.
cikkelye, (1) bekezdése b) pontja rendelkezik.
Az említett gazdasági egységek pénztárgépei bekötésének határideje: 2021.
november 30-a.
Jelen értesítéssel szeretnénk elkerülni azt, hogy a határidőt megelőző időszak
zsúfoltsága miatt problémáik legyenek a csatlakoztatással, ugyanakkor ne
büntessék meg az érintetteket a mulasztás miatt. Azért, hogy elkerüljék a rendszer
kezelésén dolgozó személyzet túlterhelését, kérjük, tegyék meg jóval a határidő
előtt a szükséges lépéseket.
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal szerveréhez való csatlakozás után nem kell időnként
személyesen benyújtani az adónyilatkozatokat, így amennyiben online közvetítik
az adatokat, leegyszerűsödik az eljárás.
Megjegyezzük, hogy az olyan övezetekben, ahol nem működik az elektronikai
rendszer, a gazdasági egységeknek kötelességük kitölteni és benyújtani a 2-es
számú mellékletben szereplő adónyilatkozatot a korábban említett határidőig.
Az F4110-es formanyomtatványt az Adó- és Pénzügyi Hivatal honlapján levő
program segítségével kell kitölteni az online szolgáltatások, nyilatkozatok
letöltése (Servicii online – Descărcare Declaraţii) ablakon keresztül, és PDFformátumban, a csatolt XML cédulakatalógussal együtt, elektronikus aláírással a
jelenleg érvényes jogszabályoknak megfelelően online kell beküldeni.
Azon gazdasági egységek, amelyek nevében benyújtják az F4110-es nyilatkozatot,
teljesítik az adóügyi adatokra vonatkozó kötelezettségeiket, vagyis ezáltal
bejegyzik az elektronikus pénztárgépeiket az adatszolgáltatásokra vonatkozó adóés pénzügyi hivatali 627/2018-as elnöki rendelet 3. cikkelye (1) bekezdése, a)
betűje, valamint az alkalmazási eljárásokra vonatkozó 28/1999-es sürgősségi
kormányrendelet 3. cikkelye (2) bekezdése a), b) vagy c) betűje, illetve a 11-es
számú melléklet 3. cikkelye (1) bekezdése, b) és c) betűje alapján. A gazdasági
egységek elektronikus pénztárgépeinek az országos Adó- és Pénzügyi Hivatal
nyilvántartó rendszeréhez való csatlakoztatását a 479/2003-as kormányrendelettel
hagyták jóvá.
A rendszerhez való csatlakozás elmulasztásáért a 28/1999-es sürgősségi
kormányrendelet 10. cikkelye ff) betűje, megerősítve a 11. cikkely (1)
bekezdésének j) betűje alattiakkal, a gazdasági egységeket 8000 és 10.000 lej
közötti pénzbírsággal sújtják, mivel kihágásnak minősül.
A rendszerhez való csatlakozásról bővebben az országos Adó- és Pénzügyi
Hivatal www.anaf.ro honlapján az elektronikus pénztárgépek – online
szolgáltatáson (Servicii online-Aparate de marcat electronice fiscale) keresztül
feltöltött útmutatóból értesülhetnek a következő elérhetőségen: Ghidul cu privire
la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MFANAF.
A Média, Közkapcsolati és Kommunikációs Osztály
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VII. Kárpát-medencei
Életmese felolvasó- és illusztrálóverseny

Radnainé Filep Ildikó és a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete nevét Kárpát-medence-szerte sok gyermek és felnőtt
ismerheti, hiszen hosszú évek óta lelkes szervezői az Életmese írói pályázatnak, amely
mellett az érdeklődők hetedik alkalommal
nevezhetnek be az októberi Életmese felolvasó- és illusztrálóversenybe. Az online tér
kibővíti a jelentkezési lehetőségeket, és ezért
külön figyelemmel biztatnak minden kedves
érdeklődőt a részvételre.

Az Életmese felolvasóverseny leírása
A debreceni egyesület a korábbi nagy sikerre való
tekintettel Kárpát-medence-szerte idén személyes és
online formában is meghirdeti minősítő versenyét. A
szervezők az online versenyformára a nagy távolságban élőket, illetve az esetleges vírushelyzet miatt a
személyes részvételt nem engedélyező helyzetben lévőket várják.
A személyes, jelenléti felolvasóversenyt Debrecenben, a Simonffy utca 21. sz. alatti Ifjúsági Házban október 16-án 10 órától rendezik meg. A verseny két
fordulóból áll. A versenyzőknek először a kötelező
részletet, majd a szabadon választott mintegy 3 perces
szöveget kell felolvasni. A versenyre a nevezést október 6-ig várják.
Az online versenyzőktől 1-1,5 perces videó beküldését kérik, határidő október 30. A videófelvétel, az
egyértelmű beazonosítás érdekében, a név, korcsoport
és a településnév elmondásával kell kezdődjön. Majd
egy szabadon választott részlet felolvasását kell tartalmaznia az eddig megjelent bármelyik Életmese kötetből, melyek a www.mosolyvirag.hu weboldalról
tölthetők le. A videó mellé csatolni kell a jelentkezési
lapot is.
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Az Életmese illusztrálóverseny pályázati feltételei
A versenymunkának az Életmese kötetben eddig
megjelent, szabadon választott történetet kell illusztrálnia. A pályázó adatai mellett fontos a versenyzőknek a pályamunkán feltüntetni az illusztrált Életmese
kötet megjelenési évszámát és a választott történet oldalszámát is. A rajzokat október 6-ig a jelentkezési
lappal együtt kell elküldeni.
A szervezők az online beküldött pályamunkákból
készült válogatást a www.mosolyvirag.hu weblapra,
illetve a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni
Egyesülete Facebook-oldalára töltik fel.
Minden résztvevő arany, ezüst vagy bronz fokozatú
minősítő elismerésben részesül.
A jelentkezéseket az alábbi korcsoportokban várják:
1. korcsoport: alsó tagozat,
2. korcsoport: felső tagozat,
3. korcsoport: 15 és 33 éves kor közöttiek,
4. korcsoport: 34 év felettiek.
A versenyekre a nevezést, a rajzokat a jelentkezési
lapokkal
együtt
október
6-ig
az
eletmese2021@gmail.com e-mail-címre lehet elküldeni.
A zsűri az online felolvasóverseny résztvevőit november 20-ig minősíti, a szervezők az elért eredményeket november 30-ig teszik közzé a honlapjukon és
Facebook-oldalukon.
Az érdeklődők a versenyek további részleteiről a
0036/20-312-8584 vagy a 0036/30-928-0899-es mobilszámon kaphatnak tájékoztatást.
A felolvasó- és az illusztrálóversenyre a jelentkezési
lap, valamint a kötelező felolvasandó részletek a
www.mosolyvirag.hu honlapon találhatók meg.

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák,
teraszok,
kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467356. (13124)

ADÁSVÉTEL

HÁZTARTÁSI alkalmazottat keresünk. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0748-053-975. (sz.-I)

ELADÓ szép, régi állóóra és falióra. Tel.
0751-316-858. (13318)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok. Tel. 0771-605-189. (13287-I)

LAKÁS

MEGEMLÉKEZÉS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0744-303456. (sz.-I)

MINDENFÉLE
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(13330-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13124)

Szomorú szívvel emlékezünk
október 4-én a szeretett feleségre, édesanyára, MAGYARI
ÁGNESRE szül. Molnár halálának 5. évfordulóján. Férje, Árpád
és fia, Norbert. (-I)

A búcsú nélküli fájó érzéssel emlékezünk az iszlói születésű
RÉTHI BENEDEKRE halálának
25. évfordulóján. Csendes nyugodalma felett őrködik az iránta
érzett szeretetünk. Nyugodjon
békében! Felesége, négy gyermeke, két unokája és veje.
(13243)

Szomorúan emlékezünk MENTŐ
ZSÓFIÁRA október 4-én, halálának harmadik évfordulóján, valamint férjére, SZALÓ LAJOSRA,
kinek december 22-én lesz halálának második évfordulója. Nyugodjanak békében! Bánatos
szeretteik. (13339-I)

Kegyelettel emlékezünk a szeretett
édesanyára,
MOLNÁR
BERTÁRA halálának 10. évfordulóján. Nyugodjon békében! Szerető családja. (13340-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, após,
MAJOR ISTVÁN

69. évében megpihent.

Temetése október 6-án 13 órakor

lesz a marosludasi kápolnától.

Búcsúzik tőled feleséged, Csöpi,

lányod, Kata, fiad, Tamás.

„Amikor Isten látta, hogy az út túl
hosszú, a domb túl meredek,

a lélegzés túl nehéz lett, átölelt

és mondta: gyere haza.” (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

Felhívjuk hirdetőink
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben,
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

________________________________________________ 2021. október 4., hétfő

