
A 2020. szeptember 14-én iskolába induló diákok feltehetően
nem fogják elfelejteni az idei tanévkezdést. Legalábbis azok
nem, akik a hosszú szünidő után az iskolaudvaron szervezett
ünnepség szónoklatai helyett kellemes, meleg szeptemberi
nyárban a marosvásárhelyi vár udvarán találkoztak társaik-
kal és az osztályfőnökkel. 

A vár olyan volt hétfőn délben, mint egy nagy piknikparti színhelye.
A Bolyai Farkas Elméleti Líceum hatodik osztályos diákjai is a fűben

kényelmesen ülve hallgatták Maier Ilka osztályfőnököt (képünkön), aki
ismertette a közegészségügyi szabályokat, és beszámolt arról, hogy mi-
lyen lesz a vegyes oktatás. Végül a játék sem maradt el.

Amikor az ötletről kérdeztem, Mátéfi István igazgató válaszában a
kényszerhelyzetet említette. Mivel a VI., VII., X. és XI. osztályos di-
ákok nem fértek volna be a számukra szabályszerűen berendezett tan-
terembe, ahol a távolságtartási szabályoknak megfelelően 15-16
padot tudtak csak elhelyezni, átmeneti megoldásként ezeknek az osz-
tályoknak az iskolaudvart, a műfüves sportpályát, illetve a vár udvarát

Finisközelben
Napi ezer fölötti az új koronavírus-fertőzöttek száma, ennek és a

szülői félelmek ellenére tegnap megkezdődött a tanév. Hogy mi lesz
belőle, hamarosan kiderül. 

Az RMDSZ elnöke is úgy véli, hogy sem a választásokat, sem a
tanévkezdést nem kell elhalasztani a jelenlegi járványhelyzetben
sem. Kijelentette: mindig lesznek kockázatok, és a választás sem je-
lent nagyobb kockázatot, mint például a vásárlás. Ám ezt a kocká-
zatot is csökkenteni lehetne, ha a kormány „azt tenné, amit kell”.
Emlékeztetett, hogy június és július folyamán is javasolták a kor-
mánynak, növelje a szavazókörzetek számát, hogy a zsúfoltságot el-
kerüljék, de ez nem történt meg. Az új tanévkezdéssel kapcsolatosan
úgy vélte, bár a kormánynak hat hónapja volt az új tanév előkészí-
tésére, az Orban-kabinet áthárította a döntés felelősségét a helyi ha-
tóságokra. 

Visszatérve a kampányra és a jelöltekre, javában folyik a kortes-
kedés, hol agresszívebben, hol langyosabban. Vannak jelöltek, akik
nyílt háborút folytatnak az ellenfeleikkel. Ami közös az erdélyi kam-
pányban, hogy még azok is két nyelven kampányolnak, akik kampá-
nyon kívül nem szívelik a magyarokat. De mit meg nem tesz egy
politikus a szavazatokért!

Ami a jelölteket illeti, vannak talpraesett, a közösségért tenni
akaró és tenni tudó jelöltek, de olyanok is akadnak jócskán, akiknek
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Kedves 
olvasóink!

Fertőtlenítés miatt 
nem készülhetett el 
a hétfői Népújság. 

Megértésüket köszönjük!
A szerkesztőség

Tekerj 
egy jó célért!
Az idei rendezvény számos újítást,
friss ötletet is felhasznál, hogy a lehe-
tőségekhez mérten az adakozni kí-
vánó kerékpárosok is
szórakozhassanak. Az eseménnyel
kapcsolatosan múlt csütörtök délelőtt
a Gokart Racing kertjében tartottak
sajtótájékoztatót a szervezők, és a ka-
ritatív jellegű bicajos hétvége részle-
teit ismertették. 
____________2.
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Megkezdődött a 2020/21-es tanév 

Iskolában, templomban és a zöldben



IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:

max. 27 0C
min. 11 0C

Ma ENIKŐ és MELITTA, 
holnap  EDIT napja.
EDIT: germán eredetű, elemei-
nek jelentése: birtok, örökség,
vagyon +harc.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. szeptember 14.
1 EUR 4,8573
1 USD 4,0974

100 HUF 1,3552
1 g ARANY 255,7168

Őszi harmóniák
Őszi harmóniák – nem csak szabadtéri zenei fesztivál cím-
mel zajlik szimfonikus koncertsorozat szeptemberben a
Maros Megyei Tanács és a Marosvásárhelyi Állami Filhar-
mónia szervezésében. Szeptember 17-én, csütörtökön 18
órakor a Teleki Téka udvarán a filharmónia fúvósoktettje
Mozart-, Brahms-, Al. Paşcanu-műveket játszik. Jegyek a
filharmónia jegypénztáránál kedden, szerdán és csütörtö-
kön 10 és 13 óra között kaphatók, a bérletek nem érvénye-
sek. A megmaradó jegyeket a koncert napján a helyszínen
17–17.30 óra között lehet megvásárolni. A szervezők arra
kérik a nagyérdeműt, hogy 30 perccel a koncert előtt legyen
ott, és tartsa be a járványügyi óvintézkedéseket. Rossz idő
esetén a rendezvényt egy későbbi időpontra halasztják.

Johannes Kájoni 390 
Szeptember 1. és 24. között a Teleki Téka udvarán megte-
kinthető a Hargita Megyei Kulturális Központ Kájoni János-
ról készült szabadtéri vándorkiállítása a könyvtár
nyitvatartási ideje alatt, keddtől péntekig 10 és 17.30 óra
között. Joannes Kájoni ferences szerzetes sokoldalú sze-
mélyiség volt: zeneszerző és zenegyűjtő, nyomdaalapító,
orgonaépítő, és az ő nevéhez fűződik a Kájoni-kódex, az
erdélyi zenetörténet egyik legértékesebb dokumentuma. A
kiállítás záróakkordjaként szeptember 22-én, kedden 18
órától ünnepélyes eseményre kerül sor, ahol a tárlat szak-
szerű ismertetése után Györfi Erzsébet szólaltat meg dal-
lamokat Kájoni énekgyűjteményeiből.

A történeti Erdély
Székely Árpád A történeti Erdély című kötetének vetítéssel
egybekötött bemutatójára szeptember 16-án, szerdán 19
órától kerül sor Marosvásárhelyen a Deus Providebit Tanul-
mányi Házban (Rózsák tere 61.) az Erdélyi Kárpát-Egye-
sület Marosvásárhelyi Osztálya szervezésében.
Közreműködik a Tűzvarázs együttes. A történeti Erdély
című természetjáró kalauz több mint 30 természetföldrajzi
kistáj (hegység, dombság, medence) közel 60 természeti
értékét és túraútvonalát mutatja be fotókkal, átfutó képek-
kel, térképekkel és 3D-domborzatmodellekkel kiegészítve.
A járványügyi helyzet miatt részvételi szándékukat jelezzék
a 0749-071-453-as telefonon. 

A Nemzeti Nagytermében 
a Duplakanyar

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
latának szeptember 19-re meghirdetett Duplakanyar című
előadása az eredeti színhelyről, a nyári színpadról a Nem-
zeti Színház Nagytermébe költözik. Az előadás kezdési idő-
pontja továbbra is 20 óra.  A színház a már megvásárolt
jegyeket átfoglalta a nagytermi nézőterére. Annak érdeké-
ben, hogy ne alakuljon ki torlódás a jegypénztár előtt, a
színház kéri nézőit, hogy új helyjegyeiket előre váltsák ki a
színház nagytermi jegypénztáránál a már megvásárolt jegy
felmutatásával. Jegyvásárlás továbbra is a színház nagy-
termi jegypénztárában (nyitvatartás hétköznapokon 12 és
18 óra között, telefonszám: 0365 806 865), a helyszínen
előadás előtt egy órával, valamint online a www.biletmas-
ter.ro oldalon. Bővebb információkért kövessék a Tompa
Miklós Társulat honlapját (www.nemzetiszinhaz.ro), Face-
book-, valamint Instagram-oldalát. 

Maszkot biztosít
a segesvári szociális osztály

A Segvesvári Polgármesteri Hivatal szociális osztálya
maszkot oszt ki a hátrányos helyzetű személyeknek. A
nyugdíjasoknak és a mozgáskorlátozottaknak házhoz szál-
lítják. Akiket nem találtak otthon, írásban értesítik, hogy a
Horea utca 34. szám alatti raktárban a személyazonossági
igazolvány felmutatásával átvehetik a maszkokat szeptem-
ber 15-én 9-13 óra között. Segesváron 1255 személy jogo-
sult ingyenes arcvédőre. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

15., kedd
A Nap kel 

7 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 33 perckor. 
Az év 259. napja, 

hátravan 107 nap.
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Idén másképpen, a járványhelyzethez igazodva
szervezi meg a Tekerj egy jó célért! kerékpáros
rendezvényt a Marosszéki Közösségi Alapítvány.
Az idei Critical Mass nyilvánvaló okokból elmarad
ugyan, de az említett akción minden jelentkező
külön-külön vagy családosan is részt vehet. A Te-
kerj egy jó célért! egy olyan biciklis adomány-
gyűjtő rendezvény, amely a helyi közösséget
szolgáló projektek megvalósításában nyújt segít-
séget. Az eseményre szeptember 19-én és 20-án
kerül sor, és minden kerékpározó maga dönti el,
melyik nap és hány órakor szeretne tekerni egy
jó célért. 

Az idei rendezvény számos újítást, friss ötletet is felhasz-
nál, hogy a lehetőségekhez mérten az adakozni kívánó ke-
rékpárosok is szórakozhassanak. Az eseménnyel
kapcsolatosan múlt csütörtök délelőtt a Gokart Racing kert-
jében tartottak sajtótájékoztatót a szervezők, amelyen a ka-
ritatív jellegű bicajos hétvége részleteit ismertették. 

A résztvevőket Gál Sándor üdvözölte, aki elmondta, két
rendezvényt terveznek: egy, az előző években szervezet-
tekhez hasonlatos biciklis reggelit – ennek kapcsán még en-
gedélyekre várnak –, amelynek keretében, szeptember 14-e
és 18-a között öt napon keresztül minden reggel megállítják
a forgalomban részt vevő kerékpárosokat, és megkínálják
őket kávéval és croissant-nal, valamint a megyei rendőrség
munkatársaival közösen kérdőívek segítségével kérdezik
őket az új biciklisávokról, a kerékpárral közlekedőket
érintő forgalmi helyzetekről, ugyanakkor baleset-megelőző
tájékoztatást is végeznek. 

A másik rendezvény maga a Tekerj egy jó célért! akció,
amelyet – a Critical Mass-szal ellentétben – teljesen más
formában tartanak meg, mint eddig. Míg az elmúlt években
csupán egy-három projektre gyűjtöttek, az idén tizenhármat
támogathatnak az érdeklődők. A következő egyesületek
által benevezett projekteket, kezdeményezéseket támogat-
hatják a részt vevő kerékpárosok: Little People Romania
Egyesület: Nem félek! Tekerek a rákos gyerekekért! Target:
3000 lej. Teleki-kastély Egyesület: Szabadtéri mozi a ger-
nyeszegi Teleki-kastélyban. Target: 16.150 lej. Luchiian
Alexandru – lot4Nature: A kerékpárforgalom felmérése.
Target: 8000 lej. Yuppi Camp: Yuppi! Ma tekerünk a hol-
napi online aktivitásokért. Target: 4000 lej. Kezdeményező
csoport: Két keréken az iskolába. Target: 4800 lej. Luchiian

Alexandru – lot4Nature: A levegő minőségének monitoro-
zása. Target: 7500 lej. Divers Egyesület: Meleg ételt a rá-
szorulóknak. Target: 4555 lej. Milvus Csoport Egyesület:
Új röpdék a Sérült Vadállatok Rehabilitációs Központjába.
Target: 9700 lej. Luchiian Alexandru – lot4Nature: Mada-
rak megfigyelése. Target: 7500 lej. Save&Smile állatvédő
egyesület: A kóbor macskák ivartalanítása Marosvásárhely
negyedeiben. Target: 6000 lej. Facem Egyesület: Színház a
blokk előtt. Target: 10.000 lej. Bolyai Collegium Alapít-
vány: S.O.S. Bolyai-pálya. Target: 10.000 lej. Lot4Nature:
A hulladékok intelligens monitorozása. Target: 6000 lej.

Kétféle módon lehet részt venni az eseményen, illetve
adakozni. Az első verzió szerint az érdeklődők szeptember
19-e és 20-a folyamán a városban egy 15 megállót tartal-
mazó útiterv szerint bicikliznek. A szervezők készítettek egy
applikációt, amely már csak a Google és az Apple jóváha-
gyására vár, és amelynek segítségével az említett útiterv
nyomon követhető. Az akcióban részt vevő kerékpáros le-
tölti az applikációt, azon keresztül feliratkozik, majd ugyan-
csak az applikáció segítségével kiválasztja, hogy melyik
projektet szeretné támogatni, és elindul az adott útvonalon.
Mindegyik megállónál lesz egy QR-kódos plakát, amelyet az
applikáció segítségével beszkennel, ezzel igazolva, hogy járt
az adott ponton. A részt venni kívánók három óra alatt, meg-
szakítás nélkül kell bejárják a megadott útvonalat. Az appli-
káció két csomagot tartalmaz: egy 30 és egy 40 lejest, utóbbi
megvásárlása esetén egy pólót is adnak ajándékba. Az összeg-
ből 20 lej kerül ahhoz az egyesülethez, amelynek a Tekerj egy
jó célért! akcióba benevezett projektjét az adott kerékpáros
támogatni szeretné, a hátramaradt összeget az adminisztratív
költségek fedezésére fordítják. Azon első száz jelentkező,
aki a 40 lejes csomagot választja, egy fényvisszaverő háti-
zsáktakarót is kap ajándékba. 

A második adakozási lehetőség szerint, ha valaki nem
tud részt venni az eseményen, de támogatni szeretné vala-
melyik projektet, akkor a www.pedaleaza.org című honla-
pon keresztül ezt megteheti. Azok, akik biciklivel mennek
végig az útvonalon, egy projektet támogathatnak, a honla-
pon keresztül azonban bárki támogathat több kezdeménye-
zést is – mondta Gál Sándor, majd a sajtótájékoztató
további részében a projektjeiket benevezett egyesületek
képviselői szóltak kezdeményezéseikről. 

Az adományokat a szervező Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány összesíti és juttatja el az összegyűlt pénzt a bene-
vezett projektre, a szervezők mindenkit szeretettel várnak
a bicajos adománygyűjtő eseményre. További részletek a
www.pedaleaza.org honlapon találhatók. 

Folkest a Tékában
A Maros Művészegyüttes újabb folkestekkel készül a
Téka-szerdák alkalmával. Megújult műsorukban Elek-
től a Kis-Küküllő mentéig kalauzolják a nézőket tánc-
ban, dalban, muzsikában. A repertoárban kibédi
táncok, bihari dallamok Bartók Béla gyűjtéséből, eleki
táncok, válaszúti dalok, mezőségi legényes, vízmelléki
dallamok, cigány ritmusok, egy keserves Szászcsá-
vásról, cigánytáncok szerepelnek. A soron következő
előadás időpontja: szeptember 16., szerda, 19 óra. A
járványügyi protokoll betartása érdekében a helyfogla-
lás az érkezés sorrendjében történik, kötelező a száj-

maszk viselése. A távolságtartás miatt a helyek száma
korlátozott, ezért jegyek a helyszínen kaphatók, de elő-
zetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es tele-
fonszámon.

Könyvbemutató
a Teleki Téka udvarán

A Mentor Könyvek Kiadó és a Teleki Téka közös szer-
vezésében mutatják be szeptember 15-én, kedden 18
órától a Teleki Téka udvarán Csepreghy András – Csep-
reghy Henrik Erdély épített értékei című képeslapalbu-
mát. A kötetről, a gyűjtésről, a szóban forgó értékekről
a szerzőkkel ifj. Király István, a kiadó vezetője beszél-
get.

RENDEZVÉNYEK
Fotó:  Kaáli Nagy Botond

Kaáli Nagy Botond

Tekerj egy jó célért!
Tizenhárom kezdeményezést támogathatnak

a kerékpáros adakozók

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
42, 32, 41, 18, 22 + 6

speciális: 11, 7, 41, 3, 22 + 18 NOROC PLUS: 2 0 3 2 3 5
36, 29, 20, 35, 16, 21

speciális: 14, 19, 10, 37, 21, 40 SUPER NOROC: 6 3 7 5 2 6
41, 39, 33, 3, 16, 9

speciális: 40, 36, 47, 42, 33, 16 NOROC: 3 8 0 5 3 1 5



Koronavírus 
Az Európai Unió a nemzeti kontaktkövető alkalmazások

összekapcsolását biztosító szolgáltatást hoz létre
Az Európai Bizottság a koronavírus terjedésének
megfékezését és az életmentést célzó kontaktkö-
vető és figyelmeztető nemzeti alkalmazások össze-
kapcsolását biztosító szolgáltatást hoz létre –
közölte Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és az
élelmiszer-biztonságért felelős biztos hétfőn.

A tájékoztatás szerint, a koronavírus elleni küzdelem sikere
érdekében a tagállamok többsége által bevezetett vagy beve-
zetni tervezett nemzeti kontaktkövető és figyelmeztető alkal-
mazások közötti zökkenőmentes átjárhatóságot biztosító uniós
szolgáltatás az információcserét határokon átnyúlóan is sza-

vatolni fogja. A szolgáltatás a tervek szerint szinte az összes,
unióban bevezetett ilyen alkalmazásra kiterjed majd.

A felhasználóknak csak egy alkalmazást kell telepíteniük,
és külföldi utazásaik során is minden szükséges információt
vagy figyelmeztetést megkapnak. A rendszer az egyes felhasz-
nálókat véletlenszerű azonosítókkal látja el, azokon kívül más
információt nem kezel. Az egyes országok között kicserélt in-
formációk álnevesítésen és titkosításon esnek át, és csak addig
tárolják, amíg az a fertőzések visszakövetéséhez szükséges.
Az információk nem teszik lehetővé a felhasználók azonosí-
tását – hangsúlyozta az uniós bizottság. (MTI)

még arról sincs fogalmuk, hány lakosa vagy hány utcája
van annak a településnek, amelyet igazgatni szeretnének
a következő négy évben. Erről felmérés is készült. A vá-
laszok nagy része kabaréba illő. A legtöbb megkérdezett
jelölt azt mérné fel elsőként, hogy mekkora a nepotiz-
mus a polgármesteri hivatalokban, ki kinek a rokona,
barátja, ismerőse. És elkezdené a „nagytakarítást”. Te-
gyük hozzá, hogy aztán nem kizárt, hogy a saját roko-
nait „hozza helyzetbe”. A község óhaja amúgy kevésbé
érdekli őket, de azért mindenki felsorolta a szokásos
szólamokat az európai pénzek lehívásáról, az infrastuk-
túra-fejlesztésről, az új kórházakról stb. Amikor meg
kellemetlen kérdést kaptak, azt mondták: „ebben a pil-
lanatban nem tudok kellőképpen koncentrálni”. 

Ha nem a választások előtt két héttel, mikor fognak
koncentrálni? Hiszen közel a finis, most kellene meg-
győzniük az embereket arról, hogy ők a legjobbak, min-
den problémájukat megoldják, rájuk kell szavazni. 

Sajnos nem egyedi esetről van szó: hasonló helyzetet
találunk Botoşani-tól Piteşti-ig, Kolozsvártól Nagysze-
benig és így tovább.

Két nap szavaznak 
a diaszpórában élők

Az idei parlamenti választásokon a diaszpórában élő
román állampolgároknak két nap – szombat és va-
sárnap – áll majd rendelkezésükre a szavazáshoz.
Az erre vonatkozó döntést 160 támogató, 10 ellen-
szavazattal és 5 tartózkodással fogadta el a képvise-
lőház. A javaslat a Mentsétek meg Romániát
Szövetségtől (USR) származik, a szavazáskor a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) is támogatta. A tervezetet korábban a képvise-
lőház jogi bizottsága negatívan véleményezte.
(Agerpres)

Nevet váltott a Pro Európa 
képviselőházi frakció

A Pro Európa képviselőházi frakció Pro Romániára
módosította a nevét – jelentette be az alsóház hétfői
plénumán Nicolae Bănicioiu képviselő. Az ülést ve-
zető Marcel Ciolacu, a képviselőház elnöke úgy kom-
mentálta a bejelentést, hogy a frakció az „európai
dimenzióról a nemzeti dimenzióra” váltott át. 
(Agerpres)

Augusztusban 653 személyt
mentettek meg a hegyimentők

A Romániai Hegyimentők Országos Egyesülete hét-
főn közölte, hogy a 653 személy közül 191-et a men-
tőszolgálat, illetve a rohammentők (SMURD)
gondjaira kellett bízni, 14 esetben a SMURD helikop-
terével szállították el a sérülteket. Öt személy lelte
halálát a hegyekben augusztus folyamán. A segítsé-
get kérő hívások mellett 1906 esetben a hegyvidéken
tapasztalt helyzetről kértek információkat a Salva-
mont embereitől a betelefonálók. Augusztus rendkí-
vül forgalmas hónap volt a hazai hegyvidéki turizmus
szempontjából, ezért naponta körülbelül hétszáz he-
gyimentő teljesített szolgálatot terepen, 110-en pedig
a Salvamont bázisain – derül ki a tájékoztatásból.
(Agerpres)

Elvitték a főnyereményt
Megütötték vasárnap a 6/49-es játék 3,37 millió lejes
főnyereményét egy tecuci-i lottózóban – közölte hét-
főn az Országos Lottótársaság. A szerencsés nyertes
egy 20,5 lejes, kétvariánsos jeggyel vitte el a csak-
nem 700 ezer eurós összeget. A nyereményt 90
napig igényelheti a jegy tulajdonosa. Idén harmad-
szor ütik meg a 6/49-es játék főnyereményét. Leg-
utóbb augusztus 16-án vittek el ennél több mint
kétszer nagyobb, 7,7 millió lejes összeget. 
(Agerpres)

Csökkentek 
a tőkeberuházások

Az első hét hónapban 60 százalékkal csökkentek a
romániai külföldi közvetlen tőkeberuházások, ame-
lyek értéke 1,326 milliárd euró volt – közölte hétfőn a
Román Nemzeti Bank. Tavaly az év azonos idősza-
kában 3,335 milliárd euró áramlott a gazdaságba. A
központi bank szintén hétfőn közölte, hogy a folyó fi-
zetési mérleg hiánya az idén az első hét hónapban
4,863 milliárd euróra csökkent a tavalyi azonos idő-
szakban jegyzett 6,038 milliárd euróról. (MTI)
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Finisközelben

A brit politikai életben hosszú ideje nem tapasztalt
ellenállás bontakozott ki hétfőre azzal a törvényter-
vezettel szemben, amely több pontban ellentmond
az EU-val tavaly októberben elért Brexit-megállapo-
dás egyes sarkalatos fejezeteinek.

A javaslatot az összes élő volt brit miniszterelnök és a Boris
Johnson jelenlegi kormányfő vezette előző kabinet volt jogi
főtanácsadója is támadja.

A tervezet legnagyobb horderejű eleme a brit kormány által
is nyíltan elismert módon alkalmas a Brexit-megállapodásban
foglalt észak-írországi protokoll felülírására. E 64 oldalas kü-
lönmegállapodás célja az Ír Köztársaság és Észak-Írország kö-
zötti határellenőrzés újbóli bevezetésének megakadályozása.
Ezen a határon az észak-írországi megbékélési folyamat egyik
legfőbb vívmányaként hosszú ideje semmiféle fizikai ellenőr-
zés nincs. Annak érdekében, hogy ez így is maradjon, a pro-
tokoll alapján Észak-Írország harmonizált viszonyrendszert
tart fenn az EU egyes – főleg áruforgalmi – szabályrendsze-
reinek néhány elemével.

E megoldás alapján az Észak-Írország és Nagy-Britannia
közötti belső kereskedelmi forgalomban esetenként vám-
ellenőrzésnek kell alávetni azokat az importárukat, amelyekről
nem lehet kizárni, hogy beléphetnek az EU egységes belső pi-
acára, mindenekelőtt Írországba.

A brit törvénytervezet azonban minden körülmények között
mentesítené az észak-írországi üzleti vállalkozásokat bármi-
féle külön vámdokumentációs kötelezettség alól az Egyesült
Királyságon belüli kereskedelemben, és felhatalmazná a brit
kormányt az északír protokoll előírásainak figyelmen kívül
hagyására.

A brit kormány hivatalos indoklása szerint a törvényre azért
van szükség, mert meg kell védeni az Egyesült Királyság gaz-
dasági és területi integritását abban az esetben is, ha nem si-
kerül kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodást elérni az
Európai Unióval.

Az Európai Bizottság azonban már a múlt héten éles hangú
nyilatkozatban szerződésszegésnek és a nemzetközi jog meg-
sértésének minősítette a tervezetet, és követelte, hogy London
a hónap végéig vonja vissza a törvényjavaslatot.

Geoffrey Cox, a konzervatív párti kormány egykori jogi fő-
tanácsadója – aki e minőségében februári lemondásáig a ka-
binet magas rangú tagja volt – a The Times című konzervatív
brit napilap hétfői kiadásában megjelent cikkében azt írta: a
brit kormány és a parlament a Brexit-megállapodás aláírásával
a szavát adta az egyezményben foglalt feltételrendszer betar-
tására.

„Becsületünk, hitelességünk, önbecsülésünk és jövőbeni
globális befolyásunk függ attól, hogy tartjuk-e adott szavun-
kat” – fogalmaz a brit kormány egykori legmagasabb rangú
jogi tisztviselője.

Hozzáteszi: ha a királynő minisztere – vagyis a miniszter-
elnök – a szavát adja, azt a királynő nevében teszi, és magától
értetődő, hogy adott szavát be kell tartania, akkor is, ha ez ne-
hezen viselhető következményekkel jár.

Cox – aki jelenleg is a kormányzó Konzervatív Párt alsó-
házi képviselője – közölte: a végszavazáson nem fogja támo-
gatni a tervezetet, ha a kormány nem tesz le sürgősen arról a
szándékáról, hogy egyoldalúan átírja egy olyan szerződés
egyes pontjait, amelyet alig néhány hónapja szabad akaratából
írt alá.

Hétfőn David Cameron volt konzervatív párti miniszterel-
nök több médiainterjúban is kijelentette: súlyos fenntartásai
vannak a törvénytervezettel szemben. Hozzátette: a kormány-
nak az EU-val kötendő szabadkereskedelmi megállapodásra
kell törekednie.

A legutóbbi napokban négy további volt brit kormányfő –
Theresa May, Tony Blair, John Major és Gordon Brown – is
nyilvánosan elítélte Boris Johnson kormányának törvényter-
vezetét, és az alsóházi konzervatív frakción belül is egyre szé-
lesebb körű az ellenállás. (MTI)

Megvédenék az Egyesült Királyság gazdasági 
és területi integritását

Klónozott Przsevalszkij-csikó született egy texasi
állategészségügyi létesítményben – számolt be róla
a CNN online kiadása hétfőn.

Először sikerült klónozni a vadonban már szinte teljesen ki-
halt faj egy példányát. A Przsevalszkij-lovak már negyven éve
csaknem kizárólag állatkertekben élnek. „A csikó születése
megnövelte a veszélyeztetett vadon élő állatok genetikai meg-
mentésének esélyeit. A fejlett szaporítási technológiák, bele-
értve a klónozást is, megmenthetik a fajt, lehetővé téve
számunkra a genetikai sokféleség helyreállítását” – fogalma-
zott Ryan Phelan, a Revive & Restore természetvédelmi szer-
vezet igazgatója. A szervezet biztosította a biotechnológiát a
klónozáshoz, amelyben a San Diegó-i állatkert és a ViaGen
Equine működött közre.

A klónozáshoz használt DNS-t 1980-ban fagyasztották le a

San Diegó-i állatkertben. A ló, amelynek DNS-ét a klónozás-
hoz használták, 1975-ben született Nagy-Britanniában, és
1978-ban került az Egyesült Államokba, ahol 1998-ig élt.

Az augusztusban született csikó a Kurt nevet kapta Kurt Be-
nirschke előtti tisztelgésül. A tudós indította azt az állatmegőr-
zési programot, amely a több ezer állatfaj sejtjeit és DNS-ét
tároló Frozen Zoo (Fagyasztott állatkert) létrehozásához veze-
tett a San Diegó-i állatkertben. Kurt az állatkert szafariparkjába
kerül majd, amikor már elég nagy lesz ahhoz, hogy szaporod-
jon. Bob Wiese, az állatkert tudósa hangsúlyozta, hogy a csikó
a faj genetikailag egyik legértékesebb egyede lehet.

A vadlófaj Nyikolaj Przsevalszkij orosz tábornokról kapta
a nevét, aki az 1880-as években készített leírást róla. Az ázsiai
vagy mongol vadló, valamint takhi néven is emlegetett alfaj
jellegzetessége, hogy sohasem háziasították. (MTI)

Klónozott Przsevalszkij-csikó született Texasban

A demokráciának egyre több kihívással kell szem-
benéznie világszerte, romlik az állampolgári sza-
badságjogok helyzete, nyomás alá kerül a független
média, valamint többfelé újságírókat félemlítenek
meg – jelentette ki közös nyilatkozatában Josep
Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai
főképviselője, valamint Dubravka Suica, az Európai
Bizottság demokráciáért és demográfiáért felelős
alelnöke hétfőn.

Az uniós bizottság két tagja a demokrácia kedden esedékes
nemzetközi napja alkalmából kiadott nyilatkozatban kijelen-
tette, a társadalmi megosztottság növekszik, sok helyütt alá-
ássák a demokratikus intézményeket, az információ
torzításának új formái jelennek meg, és sérülnek a demokra-
tikus választási folyamatok is.

Kiemelték: mindezek megakadályozására az Európai Unió
megkettőzi erőfeszítéseit. Világszerte támogatja azokat, akik
a demokrácia védelmében, kiépítésén és előmozdításán mun-

kálkodnak. Lépéseket tesz a demokrácia megerősítése érde-
kében az unión belül is. Folytatja munkáját a hamis hírek le-
küzdése, a választásokat fenyegető manipulációk
megfékezése terén, valamint támogatja a szabad és független
sajtót.

Mint emlékeztettek, az európaiak átláthatóságot és nagyobb
arányú részvételt kértek a politikai döntéshozatalban. Ezzel
összefüggésben kijelentették, az európaiak demokráciába ve-
tett hitét nem szabad természetesnek tekinteni. Az uniós bi-
zottság készülő állampolgársági jelentése ezért kitér majd arra,
miként lehet biztosítani, hogy minden uniós állampolgár teljes
mértékben gyakorolhassa jogait, és részt vehessen az unió de-
mokratikus életében – közölték.

Leszögezték: az Európai Unió az emberi jogok és a jogál-
lamiság mellett a demokrácia előmozdításának és védelmének
erős elkötelezettségén alapul. Demokrácia, béke és stabilitás
nélkül a hosszú távú fejlődés és a jólét nem biztosítható – tet-
ték hozzá. (MTI)

EU: a demokráciának egyre több kihívással kell
szembenéznie



A kormány szeptember 15-től újabb 30
napra meghosszabbította a koronavírus-jár-
vány miatt május közepén elrendelt, azóta
kétszer meghosszabbított veszélyhelyzetet.

A hétfőn elfogadott kormányhatározat alapvetően
megtartja az eddigi korlátozásokat, amelyeket a szep-
tember 27-i önkormányzati választásokkal kapcsola-
tos előírásokkal egészítettek ki.

A jogszabály szerint a voksolás alkalmával min-
denkinek maszkot kell viselnie, a személyi igazol-
ványt már nem az urnabiztosoknak, hanem a
szavazónak kell belehelyeznie abba a berendezésbe,
amely nyilvántartásba veszi, hogy szavazásra jelent-
kezett. A voksolónak a szavazókörbe történő érkezé-
sekor és távozáskor is fertőtlenítenie kell a kezét.

A választási kampányban is érvényben maradnak
az egyéb rendezvényekre érvényes gyülekezési kor-
látozások, miszerint zárt térben legfeljebb ötvenen,
szabadtéren pedig legfeljebb százan gyűlhetnek össze.
A hétfői kormányülésen Ludovic Orban miniszterel-
nök külön kitért arra, hogy a veszélyhelyzetet meg-
hosszabbító jogszabály ugyanilyen

megkötöttségekkel – vagyis legfeljebb száz résztve-
vővel – a tüntetéseket is lehetővé teszi, a szokásos tá-
volságtartási szabályok és maszkviselési kötelezettség
betartása mellett.

A kormányhatározat feloldja a még létező korláto-
zásokat a sportolók számára, ezentúl tehát – bizonyos
egészségügyi előírások betartása mellett – a fizikai
kontaktust feltételező sportágakban is újrakezdhetik
az edzéseket és versenyeket.

Romániában az utóbbi napon – a hétköznap szoká-
sosnál jóval kevesebb, mindössze 7300 vasárnapi
teszt kiértékelését követően – újabb 692 embernél
mutatták ki a koronavírust. Az országban egyébként
több mint egy hónapja egyenletesen terjed a járvány,
és 1200 körül stabilizálódott a napi esetszám átlaga.

A stratégiai kommunikációs törzs hétfői jelentése
szerint további 22 koronavírusos beteg vesztette
életét, így 4185 emelkedett a járvány romániai áldo-
zatainak száma. Jelenleg több mint 7100 fertőzöttet
kezelnek kórházban, az intenzív terápiára szoruló ko-
ronavírusos betegek száma pedig 456-ra csökkent.
(MTI)
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Koronavírus
A kormány újabb 30 napra meghosszabbította

a veszélyhelyzetet

A korábbi éveknél jóval keve-
sebb résztvevővel, de idén
sem maradt el Románia
legnagyobb kutyaszépség-
versenye, a 15 éve Dracula
Dog Show néven megren-
dezésre kerülő nemzetközi 
ebszemle. 

A hagyományos helyszínen, a
marosvásárhelyi Ligetben péntek-
től vasárnapig zajlott rangos ren-
dezvényt a koronavírus-járvány
miatt nem hirdették meg előzetesen
a nagyközönség számára – tudtuk
meg Lokodi Csaba Zsolt főszerve-
zőtől, a Maros Megyei Ebtenyész-
tők Egyesületének elnökétől. 

Míg tavaly 33 országból jöttek
versenyzők, idén mindössze né-
hány ország – Románia mellett
többek között Magyar-, Francia-,
Lengyelország és Bulgária – kép-
viseltetett a szemlén összesen 420
kutyával. A különlegességek közül
a kínai buldogot emelte ki a főszer-
vező, akitől azt is megtudtuk, hogy

idén a közép-ázsiai juhászkutya
volt a szemlén leghangsúlyosabban
jelen levő ebfajta. A legszebb ver-
senyzők gálájára, a Best in Show
műsorra a megszokott forgató-

könyv szerint ezúttal is a várudvar
előtti téren került sor. Az állatbará-
tok a gálát a Dracula Dog 
Show Facebook-oldalán tekinthe-
tik meg. 

Kutyakiállítás a Ligetben
Kevés versenyző, zárt kapuk

Raed Arafat belügyi államtitkár,
az országos katasztrófavédelem ve-
zetője hétfőn úgy nyilatkozott, az
urnákhoz járuló szavazópolgárok-
nak tanácsos otthonról vitt maszkot
viselni.

A kormányülés végén Arafat azt
mondta, „tudomása szerint” kapnak
szájmaszkot azok a választópolgá-
rok, akiknél véletlenül nincs, de ő
azt javasolja, hogy mindenki vigyen
maszkot otthonról, amikor szavazni
indul. Sőt, tette hozzá kérdésre vá-
laszolva, azt is tanácsolja, hogy saját
írószert is vigyen mindenki magá-
val, amit csak ő fog meg, hogy ezzel
is csökkentsék a fertőzésveszélyt. 

Raed Arafat ugyanakkor figyel-
meztetett, hogy a szavazóhelyi-
ségben rövid időre fel kell majd
fedni az arcot, mert csak így lehet-

séges a személyazonosság bizo-
nyítása. 

Amennyiben valaki nem haj-
landó maszkot viselni, vagy éppen
nem hajlandó levenni a maszkját a
személyazonosság bizonyítása vé-
gett, az számíthat arra, hogy a sza-
vazóbizottság nem fogja beengedni
a szavazóhelyiségbe. 

Azt is elmondta: külön fogják
megszámolni a fertőzött személyek-
től begyűjtött szavazólapokat, és az
ezt végző szavazóbiztosok „véde-
lemben részesülnek” majd. 

A mozgóurnát először azokhoz
viszik ki, akik más betegség vagy
mozgáskorlátozottság miatt nem
tudnak elmenni szavazni, és csak
ezt követően kerülnek sorra a koro-
navírusos vagy karanténban levő
személyek. (Agerpres)

Raed Arafat: azt tanácsolom, 
hogy a választópolgárok vigyenek

magukkal szájmaszkot

Szavazásra buzdította az or-
szágban élő magyarokat a kö-
zelgő önkormányzati
választásokon Pászkán Zsolt
külpolitikai szakértő az M1
aktuális csatorna vasárnap
reggeli műsorában. Azt
mondta: ha lehet, a magyarok
magyar jelöltre szavazzanak.

Az elemző szerint Bukarestben
talán a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) és a Mentsétek meg Romá-
niát Szövetség (USR) beáll Nicuşor
Dan főpolgármester-jelölt mögé, de
az együttműködést beárnyékolja,
hogy a PNL az utóbbi hetekben sze-
rinte több volt szociáldemokrata
polgármestert „vásárolt meg magá-
nak”. Ezt a párton belül is többen
bírálták – tette hozzá.

A Szociáldemokrata Párt (PSD)
azért küzd, hogy ne sodródjon tel-
jesen a kis pártok közé, utóbbiak-
nak pedig – mint a Victor Ponta-féle

Pro Romania (PRO), a Traian Bă-
sescu vezette Népi Mozgalom Párt
(PMP) vagy a Călin Popescu Tări-
ceanu vezette liberális ALDE – a
politikai túlélés a cél – vélekedett.

Pászkán Zsolt kiemelte: a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) szavazatmaximálásért
küzd, a helyhatósági választásokon
magyar és nem magyar ellenjelöl-
tekkel is meg kell küzdeniük.

Marosvásárhelyen, valamint több
billegő körzetben azért van magyar
összefogás, és megjelent a Szabad
Emberek Pártja (POL), egy, a ma-
gyarokkal együttműködő román re-
gionális párt, amely
Székelyudvarhelyen és Gyergyó-
szentmiklóson is magyar polgár-
mesterjelöltet támogat – mondta.
Hozzátette: az USR a nagyvárosok
progresszív magyar értelmisége 
körében akar szavazatokat szerezni.
(MTI)

Szakértő: magyar szavazó 
szavazzon magyar jelöltre!

ajánlották az első találkozás szín-
helyéül.

Érdeklődésemre az igazgató arról
is beszámolt, hogy az iskola 39 osz-
tályából az alsó tagozatos kisiskolá-
sok, a kezdő V. és IX., valamint a
végzős VIII. és XII. osztályoknak
sikerült az iskola tágas termeit sza-
bályszerűen berendezni, így ők a
zöld forgatókönyv szerint fognak
iskolába járni. Az alsó tagozatos
gyermekek továbbra is a 6-os és 
7-es általános iskolában, a többiek
a főépület tágasabb tantermeiben és
a hamarosan felavatásra kerülő fel-
újított épületszárnyban kaptak he-
lyet. A már említett átmeneti
osztályok a vegyes oktatási formá-
ban vesznek részt, egy hétig az osz-
tály egyik fele, a következő héten az
osztály másik fele lesz jelen az is-
kolában, a többiek digitálisan köve-
tik az órákat. A távoktatáshoz
szükséges berendezés felszerelésé-
vel a héten végeznek. A be- és kijá-
ratokat is sikerült megoldani, hogy
sem egymással, sem a Református
Kollégium diákjaival ne keresztez-
zék egymást. A tanítás is különböző
időpontoktól, 8, 9, 10, 11 órától
kezdődik. A tanórák egész órakor
kezdődnek, és 50 perc múlva feje-
ződnek be. Az igazi szünet, amikor
a diákok elfogyaszthatják a tízórait
és használhatják a mellékhelyiséget,
osztályonként különböző időpont-
ban kezdődik. Óra végén a tanár el-
beszélget az osztállyal, átmegy abba

a terembe, ahol a következő órája
lesz, majd helyébe megérkezik a
másik tanár. 

Mátéfi István igazgatótól meg-
tudtuk, hogy a felújított épületet
hamarosan átadják, a főépület fel-
újítása egyelőre még nem kezdő-
dött meg. A tanárok, diákok között
nincsen koronavírusos beteg, egy
diák van házi őrizetben, mert fer-
tőzött személlyel volt kapcsolat-
ban. 

Tegnap délelőtt a Református
Kollégium osztályai több váltásban
a Vártemplomban tartották az ünne-
pélyes tanévkezdést, a legkisebbek
pedig a cserealji óvodában. 

A marosvásárhelyi II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Elméleti
Líceum diákjai tegnap 11 órától
osztályfőnöki órán vettek részt. Azt
megelőzően a kezdő osztályok a
Keresztelő Szent János-plébánia-
templomban tartott tanévnyitó
szentmisén letették a fogadalmat. A
16 osztályba járó 434 diákkal mű-
ködő római katolikus iskola többi
tanulója ma vesz részt a tanévnyitó
szentmisén. Dr. Tamási Zsolt isko-
laigazgató arról tájékoztatott, hogy
sikerült a szabályoknak megfele-
lően úgy berendezni a tantermeket,
hogy a zöld forgatókönyv szerint
minden diák részt vehessen a tanó-
rákon. 

Kívánjuk mindnyájuknak, hogy a
kezdés örömét ne árnyékolják be
előre nem látott gondok. 

Iskolában, templomban 
és a zöldben

(Folytatás az 1. oldalról)

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor
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Helyi tanácsosok és a kör-
nyező községek elöljárói je-
lenlétében mutatta be a
következő évekre szóló fej-
lesztési programját Nyárád-
szereda polgármestere, aki
szerint „nem egészséges”, ha
valaki csak négyéves ciklus-
ban gondolkodik.

Szilárd alapokra építünk! jelszó-
val folyt a szeredai polgármester
idei kampánya, ez foglalja össze azt
a fejlesztési elképzelést, amelyet
Bocskai-terv néven tett közzé a na-
pokban az elöljáró. Az elmúlt nyolc
évben folyamatosan mérték a lakos-
ság „pulzusát”, látják az igényeket,
ezeket építik valós projektekké, és
valósítják meg. Az elmúlt két man-
dátum fejlesztéseit három pillérre
építette a városvezető: a legtöbb
pénzt az oktatásba fektette, hogy a
gyerekek jó körülmények között ta-
nulhassanak, de ugyanilyen fontos-
nak tartotta az infrastruktúra
(szenny- és ivóvízhálózat kiépítése,
bővítése, helyi utak és utcák korsze-
rűsítése), valamint az egészségügy
és gazdaság fejlesztését, hiszen a te-
lepülés egy kistérség központjaként
nem lehet elhanyagolt.

Erre épül rá az elkövetkező idő-
szak fejlesztési terve. Az elképzelé-
sek nem egy madátumra szólnak,
mivel ő a közép- és hosszú távú ter-
vek híve – vallotta be Tóth Sándor,

aki az elmúlt évek tapasztalatai tu-
datában azt ígéri: Nyárádszereda
életében a legszebb 1990 utáni négy
év következik, és ennek a fejlesztés-
nek szeretne a motorja, illetve a
mozdonya lenni továbbra is.
Élhető Nyárádszeredát

A programját tíz pontra építette
fel a városvezető. Továbbra is első
helyen az oktatás áll, de itt elsődle-
gesnek tartja az átszervezést, a mű-
vészeti és sport profilú osztályok
bevezetését, a szakoktatásban a ke-
reskedelmi osztály helyett a CNC-
technológia profilt látná
szívesebben, hiszi, hogy az autósze-
relő-oktatásnak van jövője, ezért
Zalaegerszeg testvértelepülés ta-
pasztalataira számít, ahol Európa
legnagyobb tesztpályája állhat az it-
teni diákok rendelkezésére is. Ter-
mészetesen figyelni kell a tompai és
sárdi iskolák felújítására, korszerű-
sítésére, tornatermek kialakítására,
a bölcsőde és az új napközi átadá-
sára, de elérkezettnek látja az időt
az okos osztálytermek kialakítására
is.

Az infrastruktúra területén nem-
csak 26 mellékutca korszerűsítése,
hanem a hiányzó víz-, gáz- és
szenyvízhálózat kiépítése, a főtér
felújításának befejezése, további
parkolók kialakítása, hídéptés, bi-
ciklisávok, járdák létesítése, sáncok
lefedése, útszélesítés, a közvilágítás
korszerűsítése is szerepel. Az egész-
ségügy terén is előrelépés várható a
CT és a röntgenkészülék beüzeme-

lésével, felújítanák a családorvosi
rendelőket, a mentősök székhelyét,
tervben van az orvosi lakások épí-
tése, és komolyan foglalkoznak a
Szeredát és környékét kiszolgáló re-
gionális új kórház tervével is. A vá-
rosba települő cégek számára
létezik egy de minimis támogatás-
csomag, beindul az inkubátorház,
ahol hangsúlyos teret kap az IT
szakterület, de a piac gazdaságossá
tétele, nyárádmenti termékek nép-
szerűsítése, az ipari park és az autó-
pálya-leszálló is erőssége lesz a
településnek.

A kultúra terén továbbra is el-
sőbbséget élvez a Bekecs tánc-
együttes támogatása, a néptánc
tantervének bevezetése az oktatás-
ban, vasútmúzeumot is szeretnének,
és parasztházat rendeznének be a
turisták fogadására. Ideje a szabad-
idős tevékenységekre is figyelni:
egy tanuszoda és kültéri medencék,
wellnessközpont építése, a lovasok-
tatás bevezetése, tornaterem-építés,
a sportcsarnok bővítése, kerékpáru-
tak kialakítása. A fiatalok itthon ma-
radásának ösztönzését az
egyházakkal és civil szervezetekkel
közösen képzeli el, az ifjúság ez-
után is számíthat fesztiválokra, tá-
mogatnák a lakásépítést és a
fiatalok hazatelepedését, valamint
pluszszolgáltatásokat (kilátó, kis-
mozi, bor- és sörház) hoznának
létre. A gazdáknak nagy segítség
lesz a most átadott trágyatározó, az
APIA-alközpont létrehozása és a

gazdaszövetkezet működtetése, míg
szociális téren az öregotthon bőví-
tése, szociális központ létesítése és
a roma gyerekek integrálása jelent
elsőbbséget. 

Kérdésünkre, hogy mindebből
mit lát megvalósítottnak a követ-
kező mandátum végre, a városve-
zető a vezetékes infrastruktúra
teljes kiépítését, a tanuszodát, meg-
újult közvilágítást, az összes utca és
a piac korszerűsítését említette, to-
vábbá sajátos módszerrel bővítik a
szennyvízhálózatot, mivel 15 kilo-
méteren nem kifizetődő szivattyú-

házakat működtetni, és akár jövő-
ben elkezdődhet a Szeredát Kis-
szentlőrinccel összekötő,
egybefüggő járda építése.
Van ellenjelölt is

Az RMDSZ színeiben harmadik
mandátumért induló Tóth Sándor-
nak az Erdélyi Magyar Szövetség
színeiben dr. Biró Sándor Zsigmond
lesz a kihívója az önkormányzati
választáson. A fiatal jelölt egy héttel
ezelőtt online vázolta városvezetői
elképzeléseit, azt ígérte, programját
személyesen is ismerteti a lakosság-
gal a hátralevő napokban.

Múlt csütörtökön a Gokart
Racing vendéglőben mutat-
koztak be Maros megye
RMDSZ-es női polgármester-
jelöltjei. A sajtótájékoztató-
nak az volt a célja – Csép
Andrea parlamenti képviselő
szerint –, hogy megmutassák,
„vannak közöttünk olyan
bátor nők, akik megmérkőz-
nek a politika terén és vezető
önkormányzati tisztségre je-
lentkeznek”. 

Elmondta, hogy jelenleg Maros
megyében 480 RMDSZ-es tanácsos
van, ezek közül 41 nő. Ez azt je-
lenti, hogy az önkormányzati tiszt-
ségekben 8 százalékban van
képviselve a női nem. A választá-
sokra 59 nő van a tanácsosi listák
befutó helyein, vagyis 13 száza-
lékra emelkedik a női tanácsosi
képviselet. 

A sajtótájékoztatón Kovács Edit,
Maroskeresztúr jelenlegi, újabb
mandátumért induló polgármestere,
László Ildikó, Marosszentanna al-
polgármestere, illetve Kovács Ilona,
Mezőmadaras alpolgármestere mu-
tatkozott be. Buzogány Erzsébet Se-
gesvár polgármesteri székét
pályázza meg. 

Buzogány Erzsébet nem tudott
részt venni a sajtótájékoztatón, ezért
Csép Andrea mutatta be röviden.
Véleménye szerint jól felkészült
közgazdász, konkrét elképzelései
vannak arról, hogy hogyan lehet Se-
gesvárt fellendíteni. 
Maroskeresztúron 2016-ban
kezdődött el a nők politikai
szerepvállalása

Kovács Edit, Maroskeresztúr je-
lenlegi, újrázni kívánó polgármes-
tere elmondta, a megye egyetlen
magyar női polgármestereként nem
voltak egyszerűek az elmúlt évek,
de jobban tart a következő négy

évtől, mint ahogy az első négy évtől
ódzkodott. 

Annak, hogy még egyszer neki-
rugaszkodott, az az oka, hogy nem
akart csalódást okozni „azoknak az
embereknek, akik bíznak benne”.
Veszélyesnek nevezte a „halálos
iramban elkezdett felzárkóztatást,
amit 20 évnyi lemaradás után kellett
behozni, de folytatják, és szerinte
erre a folytatásra egy nőnek kell
vállalkoznia. Mint mondta, Maros-
keresztúron 2016-ban kezdődött el
a nők szerepvállalása a politikában,
az idén nő polgármesterjelölt kihí-
vója is van, és a tanácsosi lista be-
futó helyén is van egy nő.
„Folytatjuk, mert napközit építet-
tünk, és most bölcsődére van szük-
ség, iskolát építettünk, és sportbázis
is kell mellé.” 

„A közösség nagy bizalommal van
irántam”

László Ildikó, Marosszentanna
alpolgármestere 2012 óta tevékeny-
kedik az önkormányzatban helyi ta-
nácsosként, 2016-tól lett
alpolgármester. „Mindig a közösség
élén dolgoztam, 2013-ban az én
kezdeményezésemre történt az ud-
varfalvi napközi beindítása.” Azóta
is mindenféle közösségi tevékeny-
ségből kiveszi a részét. Erős nőnek
tartja magát, aminek nekifog, képes
végigcsinálni. 

„A közösség nagy bizalommal
van irántam, látom, hogy támogat-
nak és hisznek bennem, úgy gondo-
lom, hogy mi, nők, képesek
vagyunk nagyon sokat bevállalni,
és határozottan menni előre. A köz-
ségben sok a tennivaló: napközi ott-

honunk van, de bölcsődénk nincs,
pedig nagy az igény rá, az infra-
struktúra terén is nagy a lemaradás.”

Mint mondta, bízik abban, hogy
a megfiatalított, erős RMDSZ-csa-
pattal sok mindent meg tudnak va-
lósítani. 
Mezőmadaras többet érdemel

Kovács Ilona, Mezőmadaras al-
polgármestere két szavazattal veszí-
tette el a 2016-os választást, most
újra indul. 

„Azért indulok a polgármesteri
tisztségért, mert szeretem a munkát
és a közösségemet, és bízom benne,
hogy többet tudok tenni az emberek
életminőségének javításáért. Hi-
szem, hogy egy közösség akkor fej-
lődhet, ha a tagjai összefognak és
képesek együttműködni, együtt dol-
gozni. Annak érdekében, hogy a

problémák, feladatok és megoldá-
sok átláthatóak legyenek, nyílt és
tiszta beszédre van szükség.”

Elmondta, hogy 2008-tól dolgo-
zik az önkormányzatnál. Vélemé-
nye szerint Mezőmadaras többet
érdemel, változásra lenne szüksége.
12 év alatt nagyon sokat tanult, ta-
pasztalatot szerzett, és szeretné
folytatni: Mezőmadaras gazdaságát
akarja fellendíteni, lelki, szellemi és
kulturális fejlődését szeretné elérni. 
Premier ez a pillanat

Horváth Anna, az RMDSZ ön-
kormányzatokért felelős ügyvezető
alelnöke, a nőszövetség ügyvezető
elnöke elmondta, idén közel ezer nő
vállalta, hogy szerepel az RMDSZ
listáin. Legfontosabbnak azt ne-
vezte, hogy a számok mögött, mel-
lett arcokat is lehet látni, „fontos,
hogy a közvélemény lássa azokat a
nőket, akikre mi joggal vagyunk
büszkék”. 

Jelenleg 10 női polgármesterje-
löltje van a szervezetnek, ebből
négy Maros megyében indul. „Azt
gondolom, már önmagában ez a
tény is sokatmondó. Úgy érzem,
Székelyföld a 2020-as önkormány-
zati választásokkal elindult azon az
úton, amikor már nehéz lenne azt
mondani, hogy a székelyek konzer-
vatív közösségei az erdélyi magyar-
ságnak. A székelyföldi nagyvárosok
– Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy,
Marosvásárhely – nagyon sokat ja-
vítottak a tanácsosi listáikon a női
képviselet tekintetében. Maros
megye attól különleges, hogy négy
helyen indít harcba hölgyeket.
Ehhez természetesen szükség van
az RMDSZ támogatására, kell egy
háttér. Remélem, hogy a nőszerve-
zet ezt a háttértámogatást biztosí-
tani tudja” – jelentette ki Horváth
Anna. 

Fotó: Mózes Edith

Gligor Róbert László

Mózes Edith

Bemutatkoztak Maros megye női polgármesterjelöltjei
Kampányban az RMDSZ nőszövetsége

Tóth Sándor bemutatta programját 
„Élhető, kényelmes kisvárost akarunk”

Tóth Sándor nem csak négyéves ciklusra tervez, és elérkezettnek látja az időt, hogy Szereda
a kistérség igazi központja legyen Fotó: Gligor Róbert László



Az önkormányzat a Petőfi la-
kónegyedben felújított egy
kazánházat, amelyből sza-
badidőközpontot alakítottak
ki. A városvezető elmondta:
az volt az elképzelésük, hogy
ha a negyedben valaki sze-
retne például gyerekzsúrt
szervezni, akár ilyen célra is
bérbe tudja venni ezt a léte-
sítményt. 
„Kinőttük a régi dollárpiacot”

Ezenkívül épül a napipiac is. 
– A régi „dollárpiacot” kinőttük,

és az egykori tűzoltóság helyére
most építünk egy magyarországi
tervezők által megtervezett piacot,
amely jellegében, építészeti stílusá-
ban beilleszkedik a környezetbe.
Nem mindennapi ez a piaccsarnok,
a környékünkön hasonlót egész biz-
tosan nem építettek eddig. A csar-
nok már készen van, az asztalokat
most gyártják. Nem kész bútort vá-
sárolunk, egy helyi vállalkozó ké-
szíti fából, a bútorzatra rákerül a
város címere.

Fülöp László Zsolt szerint kidol-
gozzák az új piac működési sza-
bályzatát, megválogatják, hogy kik
és mit árulhatnak ott. Nem lesz
olcsó ez a piac, végül is ezért neve-
zik dollárpiacnak – mondta –, de
így legalább, amit az emberek meg-
vásárolnak, biztosak lehetnek
benne, hogy helyi termelőktől – ja-
varészt nyárádmentiektől – szárma-
zik. 

Elmondta még, hogy Illyésmező-
ben az elmúlt négy évben felújítot-
ták a kultúrotthont, és készül a
halottasház, amit ebben a hónapban
át is szeretnének adni. 
Sok pénzt és energiát fektettek 
az ingatlanok jogi helyzetének 
tisztázásába és tervekbe

A látványosabb munkálatok mel-
lett az elmúlt négy évben rengeteg
pénzt és energiát fektettek az ingat-
lanjaik telekelésébe, jogi helyzeté-
nek a tisztázásába, és tervekbe:
útépítés, elmaradt víz- és csatorna-
hálózati tervekbe. Ezekkel rendben
kell lenni ahhoz, hogy sikeresen le-
hessen pályázni. 

– Ha egy kiíráskor kezdünk gon-
dolkozni, hogy mit is csináljunk és
hogyan szabjuk a zakót a kiíráshoz,
az már nagy versenyfutás az idővel.
Most aktualizáljuk a város közép-
és hosszú távú fejlesztési program-
ját, amibe belekerülnek olyan ter-
vek, amelyek eddig nem
szerepeltek benne. 

– Például?
– Most készítünk a központi ré-

gióhoz három nagyobb pályázatot.
Például nem volt benne a nyári bob-
pálya. Erre nagy igény van, és tu-
risztikai szempontból nagyon nagy
pluszt ad. A másik a sokat emlege-
tett wellnessközpontunk. Remélem,
előbb-utóbb sikerül erre pályázatot
nyerni és finanszírozást kapni. Az
elődöm kezdte el, 2017-ben én is
benyújtottam a turisztikai miniszté-

riumhoz a pályázatot, felkerültünk
a finanszírozási listára, de közben
a minisztert lecserélték. Most a
központi fejlesztési régiónál lehet
pályázni pénzre a tervezésre. Ha a
tervek és a finanszírozási pályázat
nyer, akkor a kivitelezés is sike-
rülni fog. 

A harmadik, amit ugyanide próbá-
lunk beemelni, egy emeletes, 300 fé-
rőhelyes parkolóház. Ennek a
költsége kb. négy – négy és fél millió
euró. A telepen nagy szükség van a
parkolóhelyre. Aztán ott van a bazár.
Ezt is kinőttük már, nem is méltó a
városhoz és a fürdőtelephez. Ezért
egy olyan parkolóhá-
zat szeretnénk építeni,
amelynek a földszint-
jén egy bazár lenne,
de persze kulturáltabb
a mostaninál. 
Legyen egy picit zöld
a viadukt 

– A kőlábak, a via-
dukt a város alsó fe-
lében, a főút fölött
ível át. Ezt telekel-
tük, már a város tu-
lajdonában van.
Szeretnénk pályázni,
hogy mind bicikli-,
mind sétálóútként le-
hessen használni, és
egy picit legyen zöld.

– Lassan beleme-
gyünk a következő
négy évbe. 

– Meggyőződésünk, hogy az
önkormányzat területeket kell vá-
sároljon a város különböző ré-
szein annak érdekében, hogy
infrastrukturális beruházásokat
lehessen megvalósítani, legyen
szó akár ipari parkról. Reméljük,
egyszer hozzánk is elér az autópá-
lya, mert ahol leszállópálya van,
ott a befektetők is jobban érdek-
lődnek. 

Intenzíven foglalkozunk ugyan-
akkor a sípályaprojekttel, ami a
Szálka tetejére volt megálmodva
még ’87-ben, aztán 2006-ban nyúj-
tották be rá a projektet. Ez óriási ér-
tékű beruházás, önerőből nem
tudnánk megvalósítani, de remél-

jük, hogy a politikai helyzet ezt
majd lehetővé teszi. Erre kellőkép-
pen fel kell készülnünk. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy
a városnak épüljön egy tanuszo-
dája. A területet át is adtuk az Or-
szágos Beruházási Társaságnak. Ez
egy régi álmunk, reméljük, sikerül
ezt is kiharcolni. A kisállomás kör-
nyéki részen, ahol az S. Illyés Lajos
általános iskolánk, illetve a sport-
csarnokunk van, most épül az
óvoda. Ez egy jó komplexum le-
hetne a város szívében és mégis
egy picit félreeső részen, amivel
sokat nyernénk, mert az infrastruk-
túra megvan, a parkolási lehetőség
biztosítva van.

Szovátán nincs kihívója
Fülöp László Zsoltnak. Egyet-
len jelöltként indul a mandá-
tuma megújítására. 

Kérdésünkre elmondta, hogy a
tanácsosi helyekre az RMDSZ és a
Szociáldemokrata Párt (PSD) tett
le teljes listát. Nem teljes tanácsosi
listával indul a Nemzeti Liberális
Párt (PNL), a Románia Megmen-
téséért Pártszövetség ( USR-Plus)
és a Pro Románia Párt is. 

„Nagyon büszke vagyok, hogy a
településünkön nagyon jó kapcso-
latot sikerült kialakítani a Magyar
Polgári Párt szimpatizánsaival.
2016-ban, amikor bekerültem ebbe
a tisztségbe, nem sikerült tanácsosi
helyet szerezniük. Kis településről
van szó, mindenki mindenkit
ismer, mindenkivel elbeszélget-
tünk, elmondták az elvárásaikat, és
mi támogattuk azokat, mert ami a
közösségünknek jó, az nekünk is
jó. Szerencsés helyzetben voltam,
mert ismertek az emberek, nekem
nem voltak személyes konfliktu-
saim politikai ütközések miatt.
Mindenkivel jól voltam, és együtt
tettünk is a közösségünkért. Most

ők is támogatnak a jelölésemben.
Úgy gondolom, helyi szinten félre
kell tenni az ellentéteket. Persze
szükség van a politikai háttérre, de
ha ezt meg tudjuk oldani a jóérzés
keretein belül, és nem próbáljuk
politikai ideológiákkal bomlasztani
a közösséget, akkor lehet építkezni
– jelentette ki Fülöp László Zsolt. 

Fülöp László Zsolttal, Szováta
polgármesterével arról be-
szélgettünk, hogy egy négyé-
ves ciklusban nehéz meg-
valósítani a terveket. 

– Több projektünk két-három hó-
napon belül befejeződik. Az egyik
a sokat emlegetett óvodaprojekt,
amelyet tíz évvel ezelőtt kezdtek el,
de aztán finanszírozás hiányában le-
állt. 2016-ban elkezdtük időszerűsí-
teni a terveket, pályáztunk,
finanszírozást is kaptunk rájuk, és
építőt is találtunk. Az óvoda 2018
őszétől épül. Kissé viccesen, a fej-
lesztési minisztériumban is azt
mondták, hogy ez lesz Románia

legnagyobb óvodája. Amiben van
valami, mert 3200 négyzetméter
alapterületű, két és fél szintes épü-
let. Nagyon várjuk, hogy elkészül-
jön, amiatt is, hogy a járványügyi
intézkedések kapcsán minél kisebb
csoportokba kell elosztani a gyer-
mekeket. Gondolom, ez nemcsak
nekünk, minden oktatási intéz-
ménynek probléma. Erre jó megol-
dást biztosítana az új óvoda.
Remélem, a második félévet az
óvodásaink ott fogják elkezdeni –
mondta a városvezető. 
Tizenhárom utcát aszfaltoznak

13 utca aszfaltozása is folyamat-
ban van a városban, ebből a hónap

végére hatot át is adnak, bár a mun-
kálatok végső átadása akkor törté-
nik meg, amikor mind a 13 utca
aszfaltozását befejezik. Remélhető-
leg december végéig befejeződik az
aszfaltozás, a tél beálltával esetleg
elmarad a bejáratok, hidak, betono-
zott sáncok megépítése, amit jövő
tavasszal folytatunk.

Egy másik, nagyon sokat emle-
getett pályázatunk az 500 fős amfi-
teátrum a fürdőtelepen. Ezt is
2016-ban kezdtük el tervezni, fi-
nanszírozást is nyertünk rá, sajnos
építőt abban az árban, amelyben a
finanszírozási szerződés volt meg-
kötve, nem találtunk. Többször is
meg volt hirdetve a közbeszerzés,

de nem jártunk sikerrel. Aztán ak-
tualizáltuk a projektet a tervezőkkel
– kb. 2 millió lej hiányzott a finan-
szírozásból, amit az önkormányzat
önerőből lesz kénytelen fedezni, de
fölvállaljuk. Jóváhagyást kaptunk a
gyulafehérvári központi fejlesztési
régiótól. Sok időbe telt ezt „kisak-
kozni”. Jelenleg folyik a versenytár-
gyalás, öt vagy hat építőcég
versenyez a munkálat elnyeréséért,
úgyhogy remélhetőleg hamarosan
lesz építőnk. Ezek között olyanok is
vannak, akik már dolgoztak a vá-
rosnak. 

A fürdőtelepen a központi park-
ban mobilszínpaddal oldjuk meg
két éve a rendezvényeket. Az idén
sajnos nemigen használtuk ezt,
bár a Maros Művészegyüttes
olyan ügyesen megszervezte,
hogy az minden előírásnak meg-
felelt. Például a táncospárok férj-

feleség voltak, a prefektúra ennek
ellenére felhívta a figyelmünket,
hogy a nézők túl közel vannak
egymáshoz, és hogy nem hordják
a maszkot. Akkor a maszkviselés
még nem volt kötelező, de azt
mondták, hogy a felelősség min-
ket terhel, még akkor is, ha nem
belépőjegyes előadásokról van
szó. Így aztán kénytelenek 
voltunk ezeket a rendezvényeket
leállítani.

Tehát egyre nagyobb szükség
lesz erre az amfiteátrumra, mert bár
500 fős, de ha csak 250 személyt
engedünk be, akkor is szellősen,
szabad téren lehet majd előadásokat
nézni. Az emberek igénylik, szeret-
nek kimozdulni otthonról, és egé-
szen biztos, hogy – ahogy eddig is
–, ezután is oda fognak menni, ahol
rendezett környezetet találnak, s
ahol jól érzik magukat. 

Fotó: Nagy Tibor 
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Szerkeszti: Mózes Edith

Négy év kevés a projektek megvalósításához
Románia legnagyobb óvodája épülhet meg?

Egyetlen polgármesterjelölt
Szovátán

Kazánházból szabadidőközpont



Táncos lábú gyermekek és fi-
atalok vették birtokba szom-
bat délután a Maros
Művészegyüttes kövesdombi
termének színpadát. A Boróka
Ifjúsági Egyesület és a Tán-
colj velünk most! mozgalom
csapata szervezésében, a mű-
vészegyüttes társszervezésé-
vel megvalósuló VII. erdélyi
legényes- és verbunkverseny
az első beltéri rendezvény
volt, amelynek a kövesdombi
épület a koronavírus-járvány
kezdete óta otthont adott.

A Játssz a figurával! elnevezésű
táncos seregszemle az eddigi évek-
ben a Vásárhelyi Forgatag program-
sorozatának részét képezte. Bár a
Forgatagot a járványhelyzet ellehe-
tetlenítette, a legényest járók meg-
mérettetése ezúttal sem maradt el,
mi több, a megszorítások ellenére is
szépszámú – ifjúsági kategóriában
22, a felnőttek mezőnyében 15 –
versenyző részvételével zajlott.
Varró Huba főszervezőtől megtud-
tuk, hogy eredetileg összesen 51-en
neveztek be a táncos tehetségpró-
bára, a járvány miatt azonban 12
magyarországi versenyző visszalé-
pett – az anyaországból egyetlen
kiskunmajsági benevező maradt,
aki videófelvételben, interneten
küldte el a táncát –, és a sepsiszent-
györgyi Háromszék táncegyüttes

tagjai sem vállalták az utazást. A
megmérettetésen a marosludasi
Hajdina, a segesvári Kikerics, a ma-
gyarpéterfalvi Hanga néptánccso-
port, a Maros Művészegyüttes és a
Napsugár utánpótláscsoportjának
legényei léptek a kiértékelő bizott-
ság és – a járványhelyzet miatt kor-
látozott számú – közönség elé ,
illetve Székelykeresztúr mellől is
érkeztek táncosok.

– 2014-ben 13 versenyzővel
kezdtük el ezt a versenyt, egy évre
rá 17-en, a következő esztendőben
23-an jelentkeztek. Tavaly értük el
a csúcsot 44 résztvevővel, és ha
nincs a járványhelyzet, idén újra re-
kordot döntünk – vázolta fel a fő-
szervező a kezdeményezés
népszerűségét bizonyító adatokat,
majd gratulált a jelentkezőknek,
akik kemény munkával készültek a
megmutatkozásra, és köszönetét fe-
jezte ki a Maros Művészegyüttes-
nek és a Bethlen Gábor Alapnak a
mindenkori támogatásért. 

A legényes- és verbunkverseny
szervezőcsapata minden évben
más-más kiváló erdélyi adatközlő
anyagára összpontosít a két részből
– egy kötelező és egy szabadon vá-
lasztott táncból – álló tehetségpróba
összeállításakor. Idén Kalotaszeg
kincseiből, az ifjúsági kategóriában
a magyarvistai Mátyás István
,,Mundruc”, a felnőtt kategóriában
a bogártelki ifj. és id. Fekete János
,,Poncsa” táncaiból kellett bemu-

tatni egy részletet, a második ver-
senyszámnál pedig más kalotaszegi
adatközlők legényeséből is szaba-
don építkezhettek a résztvevők.
A legtöbben és a legszakszerűbben

Az Erdélyben élő talajjal rendel-
kező hagyományt megőrizni, ápolni
hivatott, a táncos legényeket ját-
szani hívó, elméleti és gyakorlati tu-
dásukat fejlesztő verseny előtti
percekben dr. Vass Levente parla-
menti képviselő és Barabási Attila-
Csaba, a Maros Művészegyüttes
igazgatója köszöntötte a jelenlevő-
ket. Vass Levente a járványügyi óv-
intézkedések betartásának
fontosságára emlékeztette a nagyér-
deműt, majd a legényes tánc egyé-
niségformáló, tudásátadó szerepéről
szólt.

– Neveljünk erős egyéniségű fia-
talokat, akik meg merik mutatni
magukat – hangsúlyozta a parla-
menti képviselő. Barabási Attila a
néptáncos világ nehéz helyzetére
tért ki, megemlítve, hogy a járvány-
helyzetben a táncpróbákat sem
könnyű megtartani, ezért még in-
kább értékelendő a színpadra vitt
teljesítmény. A Maros Művész-
együttes igazgatója azt is hozzá-
tette, hogy míg korábban nem volt
a megmérettetések híve, ma már be-
látja azok szerepét a táncos előrelé-
pésében, csiszolásában.

– A rendszerváltás óta talán most
táncolnak a legtöbben Erdélyben, és

talán sosem volt még ennyire magas
színvonalú, szakszerű a néptánc –
emelte ki Barabási, majd arról is
említést tett, hogy idén a Sapientia
Egyetem kolozsvári karán is elindul
a táncművészeti oktatás, Marosvá-
sárhelyen pedig tavaly óta van főis-
kolai néptáncképzés.

A továbbiakban a verseny érté-
kelő bizottsága is bemutatkozott. A
legények táncát Füzesi Albert, a
Napsugár oktatója, koreográfusa,
Farkas Sándor Csaba, a Maros Mű-
vészegyüttes tánckarvezetője, szó-
listája, Tötszegi András kalotaszegi
hagyományőrző és a 88 éves Újvári
Samu szucsági adatközlő alkotta,
akit idén tüntettek ki a Népművé-
szet Mestere címmel.
Cifráztak, váltogattak

A verseny első részében a köte-
lező táncot mutatták be a hármas-
négyes csoportokban színre lépő,
egymást igazi táncos legényekhez
illően biztató versenyzők, majd a
szabadon választott tánc követke-
zett. A két próba közötti szünetben
az ifjúsági kategória két 13 éves
résztvevőjével – a segesvári Kike-
ricshez tartozó Deák Gergővel és
Gyerkó Lehel Alberttel – beszélget-
tünk. Mindkét legényke első osztá-
lyos korától jár az együtteshez, és a

tánc mellett mindkettőjük számára
a közösségi élet, a csoporton belül
kialakult baráti kapcsolatok jelentik
a nagy vonzerőt.

– Megismerhetem más tájak szo-
kásait, gyarapíthatom a tudásom –
sorolta a további előnyöket Lehel,
aki a szabad táncnál Mundruc hete-
dik és harmadik figurájának kombi-
nálásával játszott. Gergő a figurák
sorrendjét váltogatta, a lezárásokat
pedig megcifrázta. Mindkét ver-
senyző bevallotta, hogy izgult a
színpadon, legényessel ugyanis
most először mutatkoztak meg
szakmai zsűri előtt.

A versenyhangulatot a Kikerics
és a Napsugár néptánccsoportok ol-
dották fergeteges produkcióikkal,
Kásler Magda népdalokkal színesí-
tette az együttlétet.

Ifjúsági kategóriában a 2020 ki-
váló legényes táncosa címet a se-
gesvári Ágoston Tamás érdemelte
ki, a felnőttek mezőnyében Bugnár
Zsolt, a Táncolj velünk most! moz-
galom tagja nyerte el leginkább az
értékelő bizottság tetszését. A kö-
zönségdjjat ifjúsági kategóriában a
Boróka néptáncegyütteshez tartozó
Szabó Tamás, felnőtt kategóriában
Fall Szabolcs, a Maros Művész-
együttes táncosa kapta.
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Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Nagy Tibor

Sikeres volt a VII. erdélyi legényes- és verbunkverseny
Szép számban játszottak a figurával



FRUNDA CSENGE: 
Hallatni a fiatal generáció hangját

Azt tanultuk régen, hogy Vásárhely a világ közepe. De ma már sajnos nem az.
Még Erdélyé sem. A perifériára sodródott. A volt bolyais évfolyamtársaim több mint
fele elköltözött innen. A fiatalok azt mondják, nem jó itt élni: rossz a közszállítás,
nincs közbiztonság, a város vezetősége elherdálja a pénzünket, megaláz minket.
Ezen változtatnunk kell, meg kell állítanunk városunk kiüresedését. Nem elég so-
pánkodni, fanyalogni, másra várni és másra mutogatni. Most tennünk kell, elsősor-
ban nekünk, fiataloknak. Én jogászként és ifjúsági vezetőként az új generáció
hangját akarom hallatni a tanácsban. Azért fogok dolgozni, hogy a fiatalokat támo-
gató új tudással, programokkal, helyszínekkel Vásárhely újra a világ közepe legyen.
A mi világunk közepe.

TAMÁSI ZSOLT:
Az iskolák és az osztálytermek

korszerűsítése kiemelt figyelmet
igényel

Csaknem 20 éve lép-
tem tanári pályára. Ál-
talános és középiskolás
diákokat, egyetemi hall-
gatókat is tanítok. A ka-
tolikus iskola
igazgatójaként is szer-
zett tapasztalatra ha-
gyatkozva állítom,
hogy a tiszta és rende-
zett iskolai körülmé-
nyek biztosítása nem
okozhat pénzügyi ne-
hézséget a városnak, a
tanintézmények felújí-
tása, a felszerelések fej-
lesztése pedig
elsősorban politikai
akarat és tervezés kér-
dése. Tanácsosként azt
akarom elérni, hogy
egyetlen iskolai mosdó-
ból se hiányozzon a
szappan vagy a vécépa-
pír, illetve egyetlen osz-
tályteremért se kelljen 
a szülők pótoljanak
össze a tisztasági fes-
tésre. Az osztálytermek-
ben ma már nemcsak
padokra és hagyomá-
nyos táblára van szük-
ség, hanem korszerű
digitális eszközökre is.
Célom, hogy a következő négy évben minden vásárhelyi középiskolába legalább három
interaktív táblát, legalább 10 tartalomkészítésre alkalmas számítógépet és szoftvercsoma-
got szerezzünk be.
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W. SZABó PÉTER: 
Hiszem, hogy a technológiai fejlődés

Marosvásárhely jövője lehet
Elsősorban azért

szeretnék dolgozni,
hogy Marosvásárhely
okosvárossá váljon, a
gyakorlat ugyanis azt
mutatja, hogy szinte
semmi nem történt
ennek érdekében.
Ehhez az első lépés a
város honlapjának in-
formációs portálra
való cserélése és mű-
ködő, közhasznú al-
kalmazás fejlesztése.
Elengedhetetlennek
tartom a város digitá-
lis infrastruktúrájának
fejlesztését. Már a
közlekedésben is nap-
ról napra mind többen
használják a legújabb
okoseszközöket, ezért
szeretném elérni, hogy
az utcák és terek fel-
újításakor az elektro-
mos eszközök
töltésére alkalmas ál-
lomásokat, okospado-
kat és információs
terminálokat is kihe-
lyezzen a város. Külö-
nös fontosságot
tulajdonítok a volt
téglagyár helyszínén
kialakítható technoló-
giai park megépítésé-
nek és egy, a
marosvásárhelyi fiatal
vállalkozók megsegí-
tését célzó inkubátorház kialakításának az egykori Kémiai Líceum épületében.

PORTIK VILMOS LÁSZLó:
Úgy teremthetünk értéket a városnak,

ha a tereket és az utcákat
újra birtokba vehetik az emberek

Dolgoztam idegenve-
zetőként, kommuniká-
ciós szakemberként,
civil szervezeti vezető-
ként. Öt éve kisvállalko-
zóként is szembesülök
azzal, hogy szülőváro-
som nem könnyíti,
hanem megnehezíti la-
kóinak hétköznapjait. A
Vásárhelyi Forgatag fő-
szervezőjeként nyolc
éve tapasztalom, hogy a
városvezetés mindent el-
fojt és mindenkit ellehe-
tetlenít, aki nem úgy
cselekszik, ahogy ők
akarják. Városi taná-
csosként azért fogok
dolgozni, hogy a város
tereit, utcáit újra bir-
tokba vegyék az em-
berek. Célom, hogy a
zenészek, képző- vagy
előadóművészek enge-
délyeztetési hercehurca
nélkül vehessék birtokba
közterekeinket, és így te-
remtsenek értéket a vá-
rosnak. Különösen
fontos számomra, hogy
a Bolyai utcát mielőbb
sétálóutcává, Marosvá-
sárhely korzójává alakít-
suk. Le szeretném
egyszerűsíteni a kulturális pályázatok folyamatát. Ne az legyen a szempont, hogy minél
többen essenek ki, hanem az, hogy minél színvonalasabb programok kaphassanak finan-
szírozást.
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Idén nem adják át 
a Szervátiusz Jenő-

díjakat
Idén a járványhelyzet miatt nem adják át a
Szervátiusz Jenő-díjakat, az ünnepséget a
következő évre halasztják, a díjjal járó ho-
norárium felét azonban még idén megkap-
ják a díjazottak – tájékoztatta a
Szervátiusz Alapítvány kuratóriumának
döntéséről Szervátiusz Klára csütörtökön
az MTI-t.

A közlés szerint a művészet és kultúra megköve-
teli a méltóságot, maszkban azonban nem lehet mél-
tóképp azt ünnepelni. „Ezért a mai napon a
Szervátiusz Alapítvány kuratóriuma úgy döntött:
2020-ban nem adja át a Szervátiusz-díjakat, elha-
lasztja a következő évre az ünnepséget” – olvasható
a közleményben.

Idén Homoki Gábor kárpátaljai festőművésznek,
Juhász Réka viselet- és ékszertervezőnek, népdal-
énekesnek, valamint Petrás Alina keramikusnak,
népdalénekesnek ítélte oda a Szervátiusz Jenő-díjat
a kuratórium. A közlemény szerint a díjjal járó ho-
norárium felét még az idén átutalják a díj váromá-
nyosainak, hogy segítsék őket a „mai nehéz
helyzetben”.

A Szervátiusz-ösztöndíjat októbertől utalják Bíró
Borbálának, a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum
diákjának – közölték.

Szervátiusz Jenő (1903-1983) szobrászművész
tiszteletére születésének 100. évfordulója alkalmá-
ból hozta létre a nevét viselő alapítványt és díjat fia,
Szervátiusz Tibor (1930-2018). A díj a Kárpát-me-
dencei alkotók megbecsülését szolgálja. Szervátiusz
Klára, Szervátiusz Tibor özvegye férje halála után,
2018-ban indította útjára a Szervátiusz Tibor-ösz-
töndíjat, amely minden évben egy tehetséges közép-
iskolásnak vagy pályakezdő fiatalnak nyújt
támogatást. (MTI)
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Az elmúlt húsz év rengeteg
’grandiózus’ eseményt fialt, s a szá-
zad végéig még nyolcvan esztendő
maradt, bőven lenne még hely és
idő újabb túlzásokra… A század
végén majd kiderül, hogy melyik
volt közülük a legnagyobb és me-
lyik okozta a legtöbb tragédiát. 

Itt volt/van például ez a fránya
járvány… 

Miket hallottunk az elmúlt hóna-
pokban a Covid-19-ről? Iván Csaba
(Élet és Irodalom, szept. 4.) fölsorol
néhány véleményt, amelyekkel na-
pokig és hetekig etették a közvéle-
ményt. Például: hetven nap alatt
eltűnik a vírus, nem kell foglalkozni
vele; a meleg elpusztítja a víruso-
kat, nyáron kifárad, őszire elfelejt-
hetjük; a megfertőzöttek
meggyógyult részében ellenanyag
képződik, amely védettséget bizto-
sít (ez se jött be, sokan másodszor
is megfertőződtek). A ’nincs jelen-
tősége a teszteknek és maszkoknak’
véleménnyel simán szembement a
’minél többet tesztelni’ és a ’maszk
is sokat segíthet’ doktrína…

Jó időbe beletelik majd, amíg
megvonják a pandémia mérlegét,
összevetik az áldozatok számát a
többi nagy járványéval és a hatalmi
intézkedések nyomán fellépő gaz-
dasági visszaesést a korábbi csődök
okozta károkkal… Az sem kizárt,
hogy arra jutnak majd: az 1989/90-
es kelet-európai ’gengszterváltás’
rentábilisabb – és kevésbé trauma-
tizáló – volt a Covid-19 aratásához
képest.

Alex barátom vigasztaló soraival
búcsúzom kedvenc kovidunktól: „A
víruska a kötelességét teszi: eteti a
médiát. Addig marad velünk, amíg
kitalálunk egy új témát, amivel rio-
gassanak. Nem könnyű: az atomhá-
borús fenyegetettség elmúlt, az
ózonlyukak keltette veszély is le-
járt, a szén-dioxidos hisztéria is el-
csendesedett. Majd csak találnak
valamit…” 
’Internyet’ 

Az én meglátásom szerint van
egy sokkal gonoszabb dolog, amit
nem az állatokból elszabadult víru-
sok, hanem az emberi agyakból ki-
pattant szikrák okoztak. Nem
Neumann János, Tim Berners-Lee
vagy Zuckerberg találmányai okoz-
ták ezt a rothadást, hanem az álta-
lam iskolapéldaként emlegetett
túlzás. Egy dús gyökérzetű, hatal-
masra nőtt fa árnyékolja be az em-
beriség jelenét és jövőjét. Mielőtt a
rémhírkommandót küldenék a nya-
kamra, még elmondom, hogy na-
gyon sokan vagyunk, akik ezt így
látjuk. Nem a mi – ’másként gon-
dolkodó’ – csapatunkat kell kikap-
csolni, ui. a galibát nem mi okoztuk.
Mi csak figyelmeztetünk. Meg-
késve és halkan. A galiba a kevéssé
ismert Tim Berners-Lee találmá-
nyában gyökerezik. Őt tartják az in-
ternet ’atyjának’, de az utóbbi

években többször is kimondta: nem
tetszik neki az, amivé az internet
alakult. Késő bánat! 

Mentségemül szolgáljon, hogy
ha – pl. teljhatalmú államelnökként
– ott lehettem volna az internet ’el-
szabadulása’ idején, akkor sem tud-
tam volna megakadályozni semmit.
Ezer darab talpig felfegyverzett
Rambo sem tudná megtenni,
ugyanis a fejlődést nem lehet meg-
állítani. Annak idején az atom-
és/vagy hidrogénbomba fejlesztését
sem lehetett lefékezni. (Vajon Teller
Ede szégyenkezett-e valaha a talál-
mánya oly ’kirobbanó sikere’
miatt?) 

Az internet egy globális számító-
gépes hálózat, amelyen keresztül
emberek és szervezetek kommuni-
kálhatnak egymással. Príma ötlet, le
a kalappal. A bajok a túlzásokból, a
rendszerek túlfejlesztéséből adód-
nak. Amíg csak a hatalmi és a tudo-
mányos elitnek volt hozzáférése
(mondjam így: úri passzió volt),
addig még nem okozott annyi gon-
dot, de amikor minden kutyaütő
trollnak lehetősége van egy billen-
tyűzet segítségével államtitkokat
megszerezni – az emberiség jövője
egyre bizonytalanabbá válik. Mert
a ’hígulás’ és az emberi gonoszság
a hasznot haszontalansággá konver-
tálja. (A troll az ördögök fattya, a
hacker rokona; ők gyártják a számí-
tógépes vírusokat és akadályozzák
meg azt, hogy az internet a jó ügye-
ket szolgálja.)

Kb. tizenöt évvel ezelőtt egy ala-
pítvány vendégszobájában ért a
’megvilágosodás’. A szoba nem
volt elzárva az irodáktól, s én este –
„hadd lám, mit tud ez a masina” f
elkiáltással – leültem a hálózatba
kötött ’ámítógéphez’. Megállapí-
tottam, hogy fékezhetetlenül sokat
tud, s hajnali háromkor, amikor si-
került elszakadnom a képernyőtől,
akkor meg is fogalmaztam magam
számára azt a tanulságot, amit
Murphy nagyapám az őrültekre
szokott használni: „ezekkel csak ki-
csit, s jót”. Ezt mások is megfogal-
mazták, így lett az internet + az
orosz ’nem’ szóból az internyet ki-
fejezés. Értelme: saját érdekedben
szűkítsed le a ’billentyűs képernyő’
előtt eltöltendő órák számát, mert
rosszabb az alkoholnál (mely köz-
tudottan „öl, butít és nyomorba
dönt”). 
Egy tudós véleménye 

Domokos Gábor – a Gömböc
nevű objektum megálmodója, egye-
temi tanár – egy interjúban
(qubit.hu, 2020. szept. 4.) foglalta
össze nagyon tömören az internet
(és a többi elektronikus kütyü, meg
az erőltetett növekedés) átkait. A di-
ákjainak kiadott egy nagyobb mun-
kát, amely nem haladta meg az
értelmi képességeiket, csupán fi-
gyelmet és kitartást követelt. A
munkának nekifogtak, „de sajnos

nem fejezték be. Ez a jelenség nem
egyedi, és azt gondolom, ennek ki-
lencven százalékában az okostele-
fon-függés az oka. Szokták
mondani, hogy gyengék (1.) a mai
hallgatók: én abszolút nem így
látom. Szupertehetségesek, csillogó
szeműek, okosak – és arra vannak
beállítva, hogy ötpercenként kapja-
nak valamilyen stimulust, mert ha
ezt nem kapják meg, akkor nem
tudnak működni. Nem tudnak kitar-
tóan dolgozni, képtelenek arra,
hogy rabjává váljanak valaminek
[értsd: az internetezésnél haszno-
sabb dolognak], és csinálják. (2.)
Először azt hittem, hogy csupán
egy-egy diáknál jelenik meg ez a
defektus, de most már látom, hogy
ez rendszerszintű, az egész korosz-
tályt érintő jelenség, és nem nagyon
látom a megoldást. Mert vannak,
akik jobban, vannak, akik kevésbé,
de olyant, aki nincsen függő vi-
szonyban az internettel meg a kö-
zösségi (3.) oldalakkal, keveset
ismerek. Ez nagy probléma: minél
okosabb és tehetségesebb, annál
többet vesz el tőle ez a környezet.” 

(1.) Városunk neves fizikatanára
mondotta két évvel ezelőtt: „az elit
líceumunk legjobb osztályában
olyan diákoknak kellett kitűnőt
adnom fizikából, akik 1982-ben
elégtelent kaptak volna. A fejükben
nem tudás, hanem ’vatta’ van.” 

(2.) A vírus előtti időkben történt
a Teleki Tékában, vizsgaidőszak
idején. Egy nagy asztal körül ült a
kutató és a vizsgára készülő diákok.
Az idős kutató szaporán jegyzetelt,
tízpercenként félretett egy teleírt fél
ívnyi papírt. A diákok két órán át
ültek a jegyzeteik előtt, de nem la-
poztak: a ’kütyü’ billentyűit nyomo-
gatták, félóránként kimentek
uzsonnázni stb. A teljesítményük:
nulla, zérus, semmi. Az ilyenek két
év után elhagyják a munkahelyüket
(vagy kiteszik őket), mert képtele-
nek beilleszkedni a közösségbe, s
nem veszik észre, hogy a hiba ben-
nük van. 

(3.) Amikor a közösség lehúzza
az egyént, ahelyett, hogy fölemelné. 

*
Eddig a diagnózis. A két generá-

ció tagjai nemcsak korban, hanem
felfogásban is különböznek. A ku-
tatót is lekötik az interneten olvas-
ható érdekességek, ám ő tudatosan
állítja össze a teendői listáját: előbb
elvégzi a fontosakat, a többit ké-
sőbbre halasztja. Másnapra, a jövő
hétre vagy hónapra. Megvan a tu-
dása a konkoly és a tiszta búza el-
különítéséhez. 

Lásd még: „Uram, adj türelmet,
hogy elfogadjam azt, amin nem
tudok változtatni, adj bátorságot,
hogy megváltoztassam azt, amit
lehet, és adj bölcsességet, hogy a
kettő közt különbséget tudjak
tenni.” (Részlet Assisi Szent Ferenc
imájából.) 

Influenszer – az kicsoda? 
Erdélyben könnyebben megértik

a szó jelentését, mert az angol ’inf-
luence’ (= befolyásol) igét a román
nyelv egy ehhez hasonló alakban
használja. Magyarul sokan véle-
ményvezérnek nevezik, de ez jóval
szegényesebb, mert a befolyásolás
komolyabb ráhatást jelent, nem
csupán egy vélemény kimondását
vagy leírását. Az influenszer rá is
beszél valamire, néha eléggé ag-
resszíven; olyan, akár egy erősza-
kos reklám. 

Szerintem az internetes korszak
egyik vadhajtása, de aki pénzt tud
facsarni belőle, annak más a véle-
ménye. Aki ajnározza és követi
őket, így beszél: „Influenszer hőse-
ink azért vannak, hogy példát mu-
tassanak nekünk, gyarló
követőknek, és egy szebb élet felé
tereljenek.” Ezek szerint ők a jelen-
kor prófétái és tanítómesterei? Nem
egészen; itt van egy másik jellem-
zés róluk: „jönnek mindenhonnan,
mint a hidegfront meg a migrén” –
vagyis ’megállíthatatlanul nyomul-
nak’. Én nem nevezném hősöknek
őket, mert közelebb állnak a hamis-
kártyásokhoz, mint azokhoz, akik
az életüket áldozzák egy szent cé-
lért. Amolyan ’egy bolond százat
csinál’ szórakozásaik vannak, pl.
mixerbe tettek egy okostelefont és
lefilmezték; több ezer nézőt gyűj-
töttek vele. A céljukat elérték, mert
náluk az számít sikernek, ha sok
’követő’ nézi a mutatványaikat: ’itt
a piros, hol a piros’…

Kezdetben volt a blog (amolyan
internetes napló), ahol a szerző – a
blogger – véleményt mondott a
világ vagy egy szűkebb doménium
eseményeiről. Tudjuk: „a vélemény
olyan, akár a köldök: mindenkinek
van, de senki sem kíváncsi a mási-
kéra”. A vélemények remekül meg-
férnek egymás mellett, amíg nem
keltenek indulatokat és nem vezet-
nek pofozkodáshoz, kormányvál-
sághoz vagy háborúkhoz. 

Ha valaki a Mörfi naplóját is egy-
fajta influenszeres akciónak tekinti,
azt megpróbálnám lebeszélni erről.
Nemcsak azért, mert a napló, a
pamflet és a szatíra műfaja évszáza-
dos múltra tekint vissza, az influen-
szerek pedig csak most bújtak ki a
tojásból, hanem azért is, mert én
távol állok attól, hogy ráerőltessem
bárkire is a véleményem. Továbbá:
aki nem szereti Mörfit, az egysze-
rűen továbblapoz az újságban. Aki
elfogadja Mörfi ’tanításait’, azt vi-
szont nem csalom kelepcébe; nem
invitálok vagy kényszerítek senkit a
húsz éve alakított Mörfi Barátai
Frakcióba. Aki belépne a Frakcióba,
az egyúttal ki is lép onnan – így há-
rítom el az autogramkérők ostro-
mát. Nem hiányzik nekem egy
’rajongói klub’. 

2018-ban jelent meg egy interne-
tes honlapon „Az influenszer-jelen-
ség nem tökéletes, de egyre több
benne a pénz” című elemzés, amely
elmeséli, hogy miként jutottak el az
egyszerű lájkolástól (ez a ’tetszik’
gomb lenyomását jelenti a képer-

nyőn olvasók számára) egészen
addig, hogy a sok ezer olvasót (’kö-
vetőt’) felmutató okostojások forin-
tosítani kezdték a népszerűségüket.
Öt év alatt „a jelenség annyira
csúcsra járatta magát, hogy már
nemcsak a fogalom épült be a min-
dennapokba, hanem elindult abba
az irányba is, hogy pejoratív jelen-
tése legyen. (…) Egy közepes mé-
retű követőtáborral rendelkező
hazai véleményvezér, akinek 50
ezer követője van, nagyjából 50-
275 ezer forint közötti összegeket
kérhet el posztonként.” (Poszt = in-
terneten közzétett írás.) Ámde! „Ha
egy picit is lennebb esik a nézettség,
akkor reszketés van, meg álmatlan
éjszakák” – mondja egy interjúban
a Háromszékről Pestre költözött D.
B., aki néhány éve ott keresi a bol-
dogulást (tekintve, hogy itthon a
kutya sem fizet az efféle sületlensé-
gekért). 

*
Mörfi fejlődéstörténete más for-

rásokból eredeztethető. A kommu-
nizmus azon alapszik, hogy a proli
gyűlöli a humán értelmiséget. Mör-
fiben is van egy ilyen ’proli tempó’,
amikor a profi filozófusokat fumi-
gálja. A dolog azért nem okoz tár-
sadalmi katasztrófát (mint a
kommunizmus, ugyebár), mert
’szamárbőgés nem hallszik a
mennybe’ (értsd: az én piszkálódá-
saim visszhangtalanul koppannak
az aszfalton). Mörfi szerint a köz-
mondások és a közhelyek többet
érnek – és többet élnek –, mint
Hegel, Böhm Károly vagy Bretter
György filozófiai fejtegetései. Ezt a
korábbiakban idézett ókori mondá-
sok is igazolják. A baj csak az, hogy
a háborúk egy részéért a hatalmasok
fülébe duruzsoló filozófusok a fele-
lősek, mert ők bujtogatták a hata-
lomittas nép- és hadvezéreket.
Holott az ógörög Mörfiosz kerek
perec megmondta: ’nem nőnek a
fák az égig’. S kinek lett igaza? 

Továbbá: mennyivel jobb lenne a
diákoknak is, ha Murphy és Mörfi
szerepelne a tanrendben, nem pedig
az újkori filozófia divatból még ki
nem ment alakjai… A szerénytelen-
ség legkisebb jele nélkül állítom: M
& M konyhafilozófiája sokkal ért-
hetőbb és szórakoztatóbb a klasszi-
kus filozófusok bármely
munkájánál. Az egzisztencialistákat
és a nehezen követhető ’izmusokat’
olvasó diákokat a mélakór környé-
kezi, aki minket olvas, azt legfen-
nebb a röhögés éri utol.

*
Köszönöm, hogy kitartottak

mostanáig, s hűségesen olvasgatták
a naplómat. Most egy kicsit vissza-
vonulok, mert belőlem is megárt a
sok. Ha minden rendben működik,
és az Úr is úgy akarja, akkor de-
cemberben megjelenik Mörfi nap-
lója – könyv alakban, kibővítve. 

Addig pedig olvassák a magyar
klasszikusokat, például Madách
Imrét: „Mondottam, ember: viseld
a maszkot, és bízva bízzál!”

Marosvásárhely, 2020. szeptem-
ber 10.

Mörfi naplója (20.)
A 21. század átkai

Marosvásárhelyi Borudvar
Otthon, barátokkal

A járványügyi helyzet miatt más formában
ugyan, de idén is megszervezik a marosvá-
sárhelyi Borudvart a Studium–Prospero Ala-
pítvány és partnerei. 

Az eseményre szeptember 17–19. között
kerül sor, ezúttal azonban nem a megszokott
marosvásárhelyi, Forradalom utcai helyszí-
nen találkozhatnak a bor kedvelői, hanem ki-
ki barátait a saját kertjébe, nappalijába,
teraszára invitálva vehet részt az online kós-
tolókon. Így egyetlen Borudvar helyett ezút-
tal annyi borkóstolóhelyszín lesz, ahányan

családi, baráti körrel otthonról csatlakoznak
a rendezvényhez. 

Három estén át három borvidék egy-egy
pincészetének borait mutatja be a Borudvar:
a Vitis Metamorfosis a Dealu Mare borvidé-
ken készít kiváló borokat, a Domeniul Bog-
dan a közismert dobrudzsai Murfatlar
borvidék jónevű pincészete, az Arad-hegyal-
jai borvidék kiemelkedő minőségű borait
Balla Géza pincészete hozza el. 

A borokat maguk a pincészetek képviselői,
illetve az általuk felkért sommelier ismerteti

majd online kóstolók keretében, esténként 7
órától. 

Az érdeklődők a borudvar.ro honlapon ta-
lálják az esemény programját, illetve a részt
vevő borászatok bemutatóját és borkínálatát.
Csupán annyi teendőjük van, hogy eldöntik,
mely kóstolón/kóstolókon kívánnak részt
venni, és a honlapon keresztül megrendelik a
kiválasztott borcsomagot. A Borudvar szer-
vezői futárszolgálattal házhoz küldik a bor-
válogatást. A kóstoló estéjén az összeült
családi, baráti társaságok a Borudvar Face-

book-oldalán követhetik az online közvetítést.
Az élőben jelentkező borászokkal megoszt-
hatják benyomásaikat, kérdéseiket. 

Az sem gond, ha Marosvásárhelyen kívül
lakik a résztvevő, vagy ha éppen az élő bor-
kóstoló estéjén nem ér rá. A borokat Maros-
vásárhely peremtelepüléseire is kiszállítják.
Mivel a közvetítések visszajátszhatók, így
egy későbbi időpontban is megnézhetők. 

Az esemény fő támogatója a Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. 
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Szerkeszti: Farczádi Attila
1153. A MOL Fehérvár FC a hajrában

szerzett gólokkal 3-1 arányban le-
győzte a vendég Puskás Akadémiát
szombaton, a labdarúgó OTP Bank
Liga 4. fordulójában. Sikerének kö-
szönhetően Márton Gábor együttese a
tabella élére ugrott.

Nagy lendülettel kezdték a mérkőzést
a csapatok, felváltva forogtak veszélyben
a kapuk, de a lüktető játék a félidő köze-
pére alábbhagyott. A Fehérvár egy for-
más támadás végén megszerezte a
vezetést, onnantól fölénybe kerültek a
hazaiak, az addig jól játszó Puskás Aka-
démiát pedig láthatóan megfogta a ka-
pott gól.

A szünetben kettőt cseréltek a vendé-
gek,  ismét felpörgették a játékukat és a
csereként beállt Josip Knezevic szabadrú-
gásával kiegyenlítettek. A Vidi is próbált
ritmust váltani, de sokáig pontatlanul ját-
szott. A találkozó végéhez közeledve Ivan
Petrjak ismét előnyhöz juttatta a Fehér-
várt, innentől pedig már nem volt kérdé-
ses, hogy megnyerik-e a meccset a
vendéglátók.

A Fehérvár a hajrában lőtt gólokkal 
verte meg a Puskást

Sem az előző évadban, sem a
2020–2021-es idényben nem lesz
képviselője Marosvásárhelynek az
első három labdarúgóosztályban –
pedig megnövelték mind a három
liga csapatainak a számát. Ami
ennél sokkal szomorúbb, hogy a
perspektíváját sem lehet észlelni
annak, hogy legalább a jövőre
nézve alakul valami, ez pedig a fut-
ball kezdetei és a bajnokságok di-
víziós rendszerben történő
megszervezése óta példátlan, hatal-
mas szégyenfolt a város orcáján.

Hogy megpróbáljuk érzékel-
tetni, milyen mélyre süllyedt a
város sportja a fenntartható sport-
politika hiánya és a város vezetésé-
ben uralkodó politikai káosz miatt,
feltérképeztük az első három liga
labdarúgóklubjait.

Nos, az új bajnoki idényben az
1. ligában 16, a 2. ligában 21, a 3.
ligában 100 csapat szerepel. A 3.
ligás csapatok egy része a maga-
sabb szinten érdekelt klubok máso-
dik együttese. Ez összesen 137
csapat  Románia 40 megyéjéből, il-
letve Bukarestből és a korábbi
Ilfov mezőgazdasági kerületből.
Utóbbi esete különleges, hiszen
nincs külön megyeszékhelye, Bu-
karest vonzáskörzetének számít,
így talán természetes, hogy a fővá-
rosban és Ilfovban összesen 13
klub aktivál az első három ligában,
plusz ötnek a fiókcsapata. Maros
megye a többi 39 megyével, Ma-
rosvásárhely pedig a többi megye-
székhellyel konkurál a fennmaradt
119 helyért, ami nagyvonalakban
három klubot jelentene átlagban
megyénként az első három osztály-
ban.

Ehhez képest Maros megyének
két csapata van, ráadásul mind-
kettő a harmadosztályban, miköz-
ben demográfiai, gazdasági,
sporthagyományok szempontjából
lényegesen kisebb megyék is meg-
előzik. A legrosszabbul Mehedinți
és Tulcea megye áll, képviselet
nélkül. Szatmár, Beszterce-Naszód

és Vrancea megyének egy-egy csa-
pata van, a többiek mind megelő-
zik Marost. Olyan megyék is, mint
Ialomița vagy Botoșani. Hogy Har-
gita és Kovászna megyéről ne is te-
gyünk említést, amelyek
feleakkora gazdasági erővel bír-
nak.

A legszomorúbb azonban Ma-
rosvásárhely helyzete, hiszen a 40
megyeszékhely közül mindössze
négynek nincs csapata az első
három ligában. Kettő a már emlí-
tett Tulcea és Mehedinți megye
székhelye, Szörényvár, a harmadik
Râmnicu-Vâlcea, és ebbe a dicste-
len névsorba illeszkedik Maros
megye székhelye. Első látásra is
észrevehető, hogy Marosvásárhely
az EGYETLEN, TÖBB MINT 100
EZER LAKOSÚ VÁROS, amely-
nek nincs labdarúgócsapata az első
három liga valamelyikében, és nem
bővelkedik ilyenekkel megyei
szinten sem.

Hogy máshol erősebb  a magán
gazdasági szféra, amely támogatja
a csapatokat? Egy kezünk ujjain
meg tudjuk számlálni azokat a klu-
bokat az első három ligában, ame-
lyek egyáltalán nem számítanak a
helyhatóságok támogatására. Ezek
közül egyesek (Kolozsvári CFR,
FC Universitatea Craiova 1948,
Konstancai Viitorul, hogy a buka-
restiekről most ne essen szó) olyan
városokban működnek, ahol a
helyhatóságok nem zárkóznak el a
sporttámogatástól, csak más klu-
bok támogatását preferálják. Azaz
mindenhol lehet, kizárólag Maros-
vásárhelyen nem. Ugye, kedves
politikusok?

Elgondolkodtató és kétségbe-
ejtő, hová jutott a Bölönit, Hajnalt,
Fazakast és más rengeteg kiváló
labdarúgót adó város focija a meg-
kérdőjelezhető sportpolitika, a
hibás döntések vagy politikusi
nemtörődömség miatt. 

Ébresztő, emberek! Vagy tény-
leg senkit nem érdekel a sport Ma-
rosvásárhelyen? Mert a
labdarúgáson kívül más sportágak-
ban is nagyon-nagyon aggasztó a
helyzet!

Marosvásárhely az egyetlen
focicsapat nélküli nagyváros

• Kalmár Zsolt két góllal segítette a Dunaszerdahely
labdarúgócsapatát a Rózsahegy elleni 3-2-es hazai
bajnoki győzelemhez. A szlovák Fortuna Liga hatodik
fordulójában a magyar válogatott középpályás az 53.
és az 59. percben talált be úgy, hogy a házigazdák már
emberhátrányban futballoztak. Kalmár mellett a nem-
zeti csapatban múlt héten bemutatkozott Schäfer And-
rás is végig a pályán volt.

• Az FC Barcelona labdarúgóklubnál az új szezon-
ban is Lionel Messi tölti be a csapatkapitányi tisztet.
Az argentin csatár egy félidőt játszott a katalán együt-
tes szombat esti edzőmérkőzésén. A távozási szándé-
kát hosszú huzavona után megváltoztató Messi az
első negyvenöt percben szerepelt – ezúttal is csapat-
kapitányként – a harmadosztályú Gimnástic de Tar-
ragona ellen, amelyet 3-1-re győzött
le a La Liga legutóbbi idényének
ezüstérmese. A Barca góljait Dem-
bélé, Griezmann és Coutinho sze-
rezte. Az edzőmérkőzést azért
szervezték, mert az Elche elleni, első
fordulós bajnoki meccsét elhalasztot-
ták, mivel a Barcelona augusztusban
szerepelt a Bajnokok Ligája végküz-
delmeiben.

• Már megérkezett Milánóba Ar-
turo Vidal, az FC Barcelonától bú-
csúzó középpályás, aki az
Internazionale labdarúgója lesz, mi-
után a katalán együttes új vezetőed-
zője, a holland Ronald Koeman nem
tartott rá igényt. A chilei futballista
mindenben megállapodott az olasz
klub vezetésével, és már csak az alá-
írása hiányzik a szerződésről. A bó-
nuszokon felül Vidal évi fizetése 6
millió euró lesz, a megállapodás

pedig 2022-ig szól, további egyéves hosszabbítás le-
hetőségével.

• Frank Rijkaardot nemet mondott a felkérésre,
hogy legyen a holland labdarúgó-válogatott szövet-
ségi kapitánya. Az 57 éves szakember azzal indokolta
döntését, hogy edzőként nem szeretne visszatérni a
profi futball világába. Legutóbbi megbízatása végén,
2013-ban – amikor menesztették Szaúd-Arábia válo-
gatottjának éléről – már bejelentette, hogy nincs több
ambíciója edzőként tevékenykedni. Az egykor kiváló
futballista 1998 és 2000 között már irányította a hol-
land nemzeti együttest, majd a Sparta Rotterdam, az
FC Barcelona és a Galatasaray vezetőedzője volt. A
katalánokkal a spanyol bajnokságot kétszer, a Bajno-
kok Ligáját egyszer nyerte meg.

Röviden

2015. május 28-án az ASA 2-1-re kikapott hazai pályán a már biztos kieső Oțelultól. A me-
gyeszékhelyi együttes ezzel elesett a bajnoki címtől. A találkozó vízválasztónak ígérkezett
a város labdarúgásának történetében, és azzá is lett – csak éppen nem olyan értelemben,
ahogyan remélték, akik a bajnoki aranyról álmodoztak: ekkor kezdődött el a lejtmenet, amely
előbb az 1. ligától való búcsút, majd a fizetésképtelenséget és végül a csődöt hozta el ma-
gával. Fotó: DigiSport

Alexandru Mihail Băluţă, a Puskás Akadémia játékosa (b) és a székesfehérvári Lyes Hafid
Houri a labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójában játszott mérkőzésen a székesfehérvári
MOL Aréna Sóstó stadionban 2020. szeptember 12-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Gólöröm az egyik Kalmár-gól után Dunaszerdahelyen. Fotó: DAC

Bálint Zsombor

Eredményjelző
• OTP Bank Liga NB I., 4. forduló: Mezőkövesd Zsóry

FC – Budafoki MTE 1-0, Diósgyőri VTK – Budapest Honvéd
2-4, MOL Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 3-1, Ferencvá-
rosi TC – Paksi FC 5-0.

• Casa Liga 1, 3. forduló: FC Argeș Pitești – Aradi UTA
1-1, Bukaresti Dinamo – FC Botoșani 1-1, Academica Clinceni
– Chindia Tîrgoviște 0-0, Jászvásári CSM Politehnica – Med-
gyesi Gaz Metan 1-4, FC Voluntari – Bukaresti FCSB 2-1. Az
élcsoport: 1. Botoșani 7 pont (8-3), 2. Voluntari 7 (4-2), 3. FCSB
6.

• 2. liga, 3. forduló: Lénárdfalvi ACS Fotbal – Zsilvásár-
helyi Viitorul Pandurii 3-4, Bákói Aerostar – Resicabányai CSM
0-1, Unirea 04 Slobozia – CS Mioveni 0-0, Bukaresti Metalo-
globus – Concordia Chiajna 1-1, Zsilvásárhelyi Pandurii Lig-
nitul – Turris-Oltul Turnu Măgurele 0-5, CSM Slatina –
Bukaresti Rapid 0-3, Universitatea Craiova – Dunărea 2005 
Călăraşi 2-1.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 4. for-

duló: MOL Fehérvár FC – Puskás
Akadémia FC 3-1 (1-0)

Mol Aréna Sóstó, 3011 néző, ve-
zette: Iványi.

Gólszerző: Nikolics (28.), Petrjak
(84.), Zivzivadze (91.), illetve Kneze-
vic (57.).

Sárga lap: Fiola (27.), Alef (33.),
Houri (51.), Musliu (55.), illetve Plsek
(8.), Baluta (16.), Nagy Zs. (49.).

MOL Fehérvár FC: Kovácsik –
Nego, Musliu, Stopira, Fiola – Houri,
Alef (59. Nikolov) – Bamgboye,
Evandro (72. Hodzic), Petrjak – Ni-
kolics (79. Zivzivadze).

Puskás Akadémia FC: Tóth B. –
Tamás N., Hadzsiev, Nagy Zs., De-
utsch L. – Plsek – Komáromi, Băluţă
(46. Knezevic), Ganbayar (46.
Mance), Corbu (75. Vizler) – Kiss T.

Az NB I. állása
1. Fehérvár FC 4 2 2 0 11-6 8
2. Ferencváros 3 2 1 0 8-2 7
3. Mezőkövesd 4 2 1 1 5-4 7
4. Puskás AFC 3 2 0 1 7-5 6
5. MTK 3 1 2 0 5-3 5
6. Újpest 3 1 1 1 5-5 4
7. Diósgyőr 3 1 1 1 5-6 4
8. Budafok 4 1 1 2 4-7 4
9. Honvéd 3 1 0 2 6-7 3
10. Kisvárda 3 1 0 2 3-6 3
11. ZTE 3 0 2 1 5-6 2
12. Paks 4 0 1 3 3-10 1
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A Románia-
kupa 

1. fordulójában
Lejátszották a labdarúgó-Romá-

nia-kupa 1. megyeközi szakaszának
mérkőzéseit. 

A következő eredmények szület-
tek: Minerul Costeşti – Viitorul Dă-
eşti 0-5, Dévai CSM – Győrödi
CSC 0-1, Óbesenyői Pobeda Star –
Kisbecskereki Fortuna 4-2, Temes-
vári ACS Poli – Csermői Gloria 
4-6, Szilágysomlyói Sportul 2007 –
Zilahi SCM 8-7, Gyulafehérvári
Universitatea – Gyulafehérvári
Unirea 3-5, Kolozsvári Sănătatea –
Dési Unirea 2-4, Nyárádtői Unirea
– Tordai Sticla Arieşul 4-1, Szé-
kelyudvarhelyi FC – Szászrégeni
Avântul 2-0, Kézdivásárhelyi KSE
– Brassói SR 4-6, Zernyesti Olim-
pic – Barcarozsnyói Olimpic Cetate
1-0, Gyurgyevói Dunărea – Spor-
ting Roşiori 1-7, Bukaresti Steaua –
CS Baloteşti 6-0, Înfrăţirea Jilavele
– Recolta Gheorghe Doja 1-3,
CSM Râmnicu Sărat – Bodzavásári
Metalul 1-2, Flacăra Mihail Kogăl-
niceanu – Dacia Unirea Brăila 0-4,
CSM Vaslui – Huszvárosi Hușana
0-5, Dante Botoşani – Şomuz Fălti-
ceni 0-3, Szatmárnémeti Olimpia –
Máramarosszigeti CSM 0-1.

Nem lesznek nemzetközi klubversenyek az
idén a tekesportban. Az illetékesek a korona-
vírus-világjárvány miatt hozták ezt a prece-
dens nélküli döntést. 

A szervezők az utolsó pillanatig kivártak,
hátha megrendezhető lesz a hagyományosan
szeptember végén, október elején a verseny-
naptárba iktatott klub-Világkupa, Európa-
kupa és NBC-kupa, azonban a járvány
alakulása világossá tette, hogy a nemzetközi
utazások akadályba ütköznek, a versenyeken
pedig olyan óvintézkedéseket kellett volna
hozni, amelyekre – elsősorban anyagi vonat-
kozásban – nem vállalkozott volna a legtöbb
résztvevő.

Az idén a bajnokcsapatok számára fenntar-
tott Világkupát a szlovákiai Zólyombrézóban
(Podbrezová) rendezték volna, ezen a Maros-
vásárhelyi Romgaz-Elektromaros női csapata
is érdekelt lett volna. 

A nemzeti bajnokságok ezüstérmes csapa-
tainak kiírt Európa-kupa helyszíne az olasz-
országi Bolzano, míg a 3-4. helyezettek előtt

nyitott NBC-kupáé a szerbiai Apatin kel-
lett volna hogy legyen.

Az, hogy idén nem rendezik meg a Baj-
nokok Ligáját (ezen az előbb említett
három tornán elért eredmények alapján
vehettek volna részt a csapatok), már ko-
rábban eldőlt. Amúgy a 2020-as BL-dön-
tőt, amelyet április elején kellett volna
Apatinban megtartani, és amelyen a Rom-
gaz-Elektromaros is érdekelt lett volna,
szintén törölték, így most akár arra is le-
hetőség nyílik, hogy egy év után megren-
dezzék, ha addigra a járvány lecseng.

Egyelőre azonban az idén az egyéni
versenyekre sem kerül sor, lefújták a no-
vemberre a lengyelországi Tarnowo Pod-
gornébe tervezett egyéni világbajnokságot
is.

Ami a belföldi tekebajnokságot illeti,
mint szinte minden olyan sportágban,
amely nem dúskál a pénzben, itt is hatal-
mas a bizonytalanság, egyelőre semmi
biztosat nem lehet tudni. (bálint)

Törölték a nemzetközi tekeidényt

Több mint hat hónap kényszer-
pihenő után útnak indult a labda-
rúgó harmadvonal karavánja. Mint
az már köztudott, a román sportági
szövetség átszervezte a csoporto-
kat, és megnövelte a résztvevők
számát, így a 2020–2021-es pont-
vadászatban száz csapat vált érde-
keltté. Tíz csoportot alakítottak ki,
és mindkét Maros megyei alakula-
tot a kilencedik csoportba sorolták.

A Szászrégeni Avântul hazai
környezetben rajtolt, nézők nélküli
mérkőzésen. Érdekesség, hogy
éppen azt a Magyargáldi Industriát
fogadta, amellyel szinte tíz hónap-
pal ezelőtt utolsó hazai pályás mér-
kőzését játszotta. 

A bajnoki rajt nem indult jól.
Miután az elmúlt hét közepén az
Avântul 2-0-s vereséget szenvedett
Székelyudvarhelyen, a Románia-
kupa 1. megyeközi fordulójában,
ezzel máris elbúcsúzva a további
küzdelmektől, az 1. bajnoki fordu-
lóban sem tudott nyerni. A Magyar-
gáld elleni mérkőzés gól nélküli
döntetlenre zárult.

Pedig mindkét oldalon voltak
gólszerzési lehetőségek. Elsőként a
vendégek veszélyeztettak: a 6.
percben Cioară jobb oldali szabad-
rúgását követően Gota 6 méterre a
kaputól, ígéretes helyzetben képte-
len volt helyesen lekezelni a pöty-

työst. A házigazdák válasza azon-
nal érkezett, s csupán egy perccel
később Murar a jobb szélről jó
ütemben továbbított Stavilához, ám
az Avântul csatára közelről erőtle-
nül bólintott kapura. Az összecsa-
pás első negyedóráját követően a
régeniek átvették a játék irányítá-
sát. A 23. percben Stavilă került
helyzetbe, ám a büntetőterület jobb
oldaláról jócskán mellélőtt. A talál-
kozó eléggé jó színvonalúnak bizo-
nyult, a nagy meleg dacára a ritmus
elismerésre méltó volt, és gólhely-
zetek is adódtak. A 26. percben C.
Chirilă egy remek akció után, a ti-
zenhatos vonaláról lőtt, Suciu kö-
rülményesen hárított. Egy perc
elteltével az állandóan veszélyes
Cioară ellenállhatatlanul tört be a
büntetőterületre, s mintegy 10-11
méteres erős lövését Bucin kitűnő
érzékkel és látványosan védte! – ez
volt a Fehér megyeiek legnagyobb
helyzete az első félidőben. A 35.
percben Covaciu jó utemű beadása
után C. Chirilă ígéretes szögből
föléfejelt. Az első játékrész hajrája
meghozta az Avântul legnagyobb
helyzetét: egy hosszan továbbított
labdát követően Murar egyedül ve-
zethette rá a játékszert a magyar-
gáldi hálóőrre, ám a hazaiak
középpályása kissé kényelmetlen
pozícióból képtelen volt „elpöc-
kölni” a labdát a kapus mellett, így
Suciu bravúrral mentett.

Szünet után elsőként Murar pró-
bálkozott lövéssel (a 47. percben),
ám kísérlete erősen kiábrándítóra
sikeredett. A 62. percben a frisssen
pályára lépett Harkó Károly na-
gyon közel állt a gólszerzéshez, ám
a bal oldalról kanyarított, veszélye-
sen ívelődő beadása a hálóra hup-
pant. A szászrégeniek határozott,
változatos és tetszetős támadásokat
vezettek, ám ezekből egyetlen lét-
fontosságú elem hiányzott: a gól…
A 68. percben megzörrenhetett
volna Gîrnod hálója, amikor Cova-
ciu látványos egyéni akciója után a
középpályás lőtt, ám jól helyezett
labdáját a vendégek kapusa bravú-
rosan kiütötte, majd a kippattanót
Murar mintegy 10 méterről fö-
lébombázta! A 70. percben az In-
dustria ellentámadást vezetett az
Avântul kapuja irányában: Costea
közel állt a vezető gól megszerzé-
séhez, ám bal oldali lövése elke-
rülte Bucin kapuját. A hazaiak
tovább rohamoztak, de a három
bajnoki pontot érő találatot nem si-
került megszerezniük, még a 90+4.
percben sem, amikor Lackó Murar
fejére varázsolta a labdát, ám a ré-
geniek alapembere 6-7 méterről
jóval fölébólintotta a játékszert!

Noha az összecsapás utolsó 
negyedórájában a vendégcsapat
eléggé sokat húzta az időt, elérte
célját: egy ponttal távozott Szász-
régenből. Az Avântul edzője, Dan

Răzvan néhányszor nagyon heve-
sen tiltakozott a Fehér megyeiek
sorozatos időhúzásai ellen, így tett
akkor is, amikor a játékvezető öt-
perces hosszabbítást jelzett. A ko-
lozsvári ifj. Mircea Salomir
egyébként jól vezette a mérkőzést,
ugyanis legfeljebb hét perc ráadást
rendelhetett volna el…

Az Avântul legfőbb gondját a
mérkőzésen a helyzetkihasználás,
semmiképpen nem a játékvezetés
jelentette!

Sokkal nehezebb dolga volt a Nyárádtői Unirea újonc 3.
ligás labdarúgócsapatának a bajnokság első fordulójában, mi-
után a kupa első köréből könnyedén jutott tovább. Vajdahu-
nyad csapata kemény diónak bizonyult, nem riadt vissza 
a fizikai játéktól, és végül a meccset nünanszok döntötték 
el.

Kiegyensúlyozott játékot hozott az első félidő, és bizony
a vendégek voltak az elején a közelebb a gólhoz. A 15. perc-

ben Bujor nagy hibát követett el, Vasincnak csak át kellett
volna emelnie a kaputól 14 méterre ragadt Negrușán, azonban
lapos lövését védte a kapus. A 19. percben egy szöglet után
Vasinc fejese a keresztlécen csattant. Ezt követően azonban
Nyárádtő volt veszélyesebb. A 20. percben Iușan késlekedett
a hatos előtt, és szerelték, majd Iliescu kapáslövését védte
Lefter, végül Birtalan maradt le a kaputól öt méterre a labdá-
ról.

A második félidő ismét enyhe vajdahunyadi fölénnyel in-
dult, ám miután Herei éles lövését hárította a hazai kapus, és
Bloj a hosszú sarok mellé küldte, Nyárádtő megszerezte a ve-
zetést. Iliescu végzett el az 58. percben 45 méterről balról
egy szabadrúgást, Lefter a beívelés alá futott, a labda pedig
a hálóban kötött ki. Az ellenfél azonnal reagált, négy perccel
később Iacob csapott rá egy Negrușáról kipattanó labdára, és
a hálóba küldte. A folytatásban ismét rákapcsolt Nyárádtő.
Miután Ruja találatát a 66. percben les címén érvénytelení-
tette a játékvezető, a győztes gólt a 74. percben Bucur sze-
rezte meg, aki közelről a hálóba fejelt egy bal oldali szöglet
után azt követően, hogy a vajdahunyadi kapus ismét elvétette
a közbelépést. Az utolsó negyedóra a hunyadiak erőlködésé-
vel telt, míg a hazaiak tördelték a játékot, a kontráikkal pedig
több lehetőséget hoztak össze. A legnagyobb helyzeteket Moț
és Potor hagyták ki, az eredmény azonban már nem változo-
zott.

Ezen a meccsen is bebizonyosodott, hogy gyakorlatilag
semmi értelme ezen a szinten a közönség korlátozásának. A
klubhoz közeli, hivatalos személyek, újságírók szinte meg-
töltötték a kis lelátót (és szinte senki nem viselt védőmasz-

kot), az egyszerű szurkolók pedig a szemben álló, kerítésen
túli töltésről nézték végig a találkozót.

A Nyárádtői Unirea következő mérkőzését szombaton
Kudzsiron játssza.

Gól nélküli döntetlen a szászrégeni nyitófordulóban

Bálint Zsombor

Szabó Antal-Loránd Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport,
1. forduló: Szászrégeni Avântul
– Magyargáldi Industria 0-0
Szászrégen, Avântul-pálya, kel-
lemes, napsütéses időjárás. Ve-
zette: Mircea Salomir (Ko-
lozsvár) – George Suciu (Ara-
nyosgyéres), Biró Zsolt (Bölön).
Ellenőr: Mihail Lazăr (Ko-
vászna). Daniel Ciocănea
(Nagyszeben).
Szászrégeni Avântul: Bucin – R.
Suciu (87. Baki N.), D. Chirilă,
Merdariu, F. Truța, S. Luca, C.
Chirilă (58. Harkó K.), Covaciu,
Roșca, Stavilă (77. Laczkó Sz.),
Murar.
Magyargáldi Industria: C. Suciu
(46. Gîrnod) – Gota, Haiduc,
Hodea, Cunțan (51. Puha), Teg-
bo, Hăprian, Costea (75.Vonya),
Cioară, Scheau (51. Ov. Truță),
Anghel.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, 9. csoport, 1. forduló: Nyárádtői Uni-
rea – Vajdahunyadi CS 2-1 (0-0)
Nyárádtő, városi pálya, 200 néző (hivatalosan nézők nél-
kül). Vezette: Sorin Vădana (Kolozsvár) – Antal Csaba
(Kolozsvár), Tamási Zoltán (Székelyudvarhely). Ellenőr:
Ștefan Donciu (Sepsiszentgyörgy).
Gólszerzők: Iliescu (58.), Bucur (74.), illetve Iacob (62.).
Sárga lap: Trăistar (3.), Iușan (31.), Iliescu (50.), illetve
Banac (32.), Bloj (66.), Iacob (90+1.).
Nyárádtő: Negrușa – Trăistar, Birtalan, Bucur, Coman (68.
Potor), Aldea, Moț, Iliescu, Iușan, Ruja (68. Bodor), V.
Bujor.
Vajdahunyad: Lefter – Banac, Marinca, Herei (78. Cris-
tian), Trascan, Kovács, Cămărășan (61. R. Bujor), Iacob,
Vasinc, Bloj (78. Țiric), Creciunesc.

Eredményjelző
* 3. liga, V. csoport, 1. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK II – Brassói Kids Tâmpa 2-0, CS Blejoi – Gyurgye-
vói Astra II 2-1, Brassói Corona – Kézdivásárhelyi KSE
5-1, Barcarozsnyói Olimpic Cetate – Brassói SR 1-2, Szé-
kelyudvarhelyi AFC – CSO Plopeni 0-1.
* 3. liga, VII. csoport, 1. forduló: Petrozsényi CSM Jiul –
Flacăra Horezu 2-2, Nagydisznódi Măgura – Nagyszebeni
FC Hermannstadt II  2-1, Dévai CSM – Sellemberki Vii-
torul 1-2, Minerul Costeşti – Viitorul Dăeşti  0-2.
* 3. liga, VIII. csoport, 1. forduló: Perjámosi Avântul – Te-
mesvári ACS Poli 1-1, Lippai Şoimii – Csermői Gloria 
3-1, Pécskai Progresul – Ezeresi Progresul 2-0, Alsódomb-
rói CSC – Kisbecskereki Fortuna 3-0, Győrödi CSC – Kö-
röskisjenői Crişul 2-2.
* 3. liga, IX. csoport, 1. forduló: Kolozsvári Sănătatea–
Dési Unirea 0-3, Gyulafehérvári Unirea 1924 – Kudzsiri
CSO 1-4, Nyárádtői Unirea – Vajdahunyadi  CS 2-1, Ma-
rosújvári CS – Tordai Sticla Arieşul 0-2, Szászrégeni
Avântul – Magyargáldi Industria 0-0.
* 3. liga, X. csoport, 1. forduló: Szilágysomlyói Sportul
Şimleu Silvaniei – Váradszentmártoni CSC 2-2, Szatmár-
németi CSM – Besztercei Unu Fotbal Club 4-2, Nagysom-
kúti Progresul – Nagybányai Minaur 1-3, Nagyváradi AC
– Zilahi SCM 1-1, Dési Someşul – Nagyváradi Luceafărul
2-0.

Győzelemmel kezdett Nyárádtő a bajnokságban is

A Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros női csapata a Világkupán indult volna Fotó: Nagy Tibor



A címvédő és hetedik világbajnoki címének
megnyerésére hajtó Lewis Hamilton, a Merce-
des brit versenyzője nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Toszkán Nagydíjat. A versenyt
baleset miatt kétszer is félbeszakították.

Az összetettben is vezető 35 éves Hamilton-
nak ez az idei hatodik és pályafutása 90. fu-
tamgyőzelme, így már csak egy hiányzik neki
ahhoz, hogy beérje a legendás, hétszeres vb-
győztes német Michael Schumacher 91 sikert
számláló rekordját.

Hamilton mögött csapattársa, a finn Valtteri
Bottas ért célba másodikként, míg harmadik-
ként az F1-es karrierje során először dobogós
thaiföldi Alexander Albon végzett a Red Bull-
lal.

A Toszkán Nagydíj futamát két alkalommal
is leállították. Egy biztonsági autós szakaszt
követően az élen álló Valtteri Bottas csak köz-
vetlenül az előzési tilalom határát jelentő vonal
előtt taposott a gázba, hogy megelőzze Lewis
Hamilton szélárnyékos támadását. 

A mezőny közepéig ez nem okozott problé-
mát. Az alsóházban viszont már az utolsó ka-
nyar előtt ment a lassítós-gyorsítós játék, ami
a célegyenesben oda vezetett, hogy többen már
padlógázzal haladtak, amikor Bottas még elöl
visszafogta a tempót. 

Az eredmény egy négy autó kiesését hozó
tömeges karambol lett.

A világbajnoki szezon két hét múlva Szo-
csiban, az Orosz Nagydíjjal folytatódik.
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Balesetek tizedelték a Toszkán Nagydíj mezőnyét: a televíziós közvetítésből kiragadott felvételen az első biztonsági
autós időszak utáni pillanatokban történt ütközés látható Carlos Sainz autójából. A történtek miatt félbeszakították
a futamot Fotó: Formula1/Twitter

Forma–1-es Toszkán Nagydíj: Hamilton 90.
győzelme a kétszer félbeszakított futamon

Több mint egy hónapos nyári
szünet után az első szeptemberi hét-
végén a németországi Nürburgrin-
gen folytatódott a Formula Renault
Európa-kupa 50. jubileumi idénye,
a mezőnyben Tóth Lászlóval. 

A Bhaitech Racing 20 éves ma-
gyar versenyzője abban a remény-
ben utazott el a legendás pályára,
hogy a legutóbbi, Imolában rende-
zett hétvégén átélt sikertelenség
után ezúttal lesz lehetősége a pont-
szerzésért harcolni.

Tóth László az első futamon a
15., a másodikon pedig a 16. hely-
ről vághatott neki a 30 perc+1 körös
viadalnak.

A szombati versenyen Tóth jól

rajtolt, három riválisát is meg tudta
támadni, de az első körben a küzde-
lem hevében kétszer is leszorították
a pályáról, így a mezőny végére
csúszott vissza, és onnan próbált
feljönni. Röviddel a leintés előtt
utolérte az előtte haladókat, de el-
követett egy hibát, amely miatt már
nem volt lehetősége előzni, és 16.
lett. „Vasárnap kevéssel a rajt után
eltört az első szárnyam, ami jelen-
tős alulkormányozottságot okozott,
emiatt körönként fél másodpercet
veszítettem a többiekkel szemben”
– mondta Tóth László, aki a hét-
vége második versenyén a 14. pozí-
cióban ért célba.

„Összességében úgy gondolom,

hogy sikerült előrelépnünk ezen a
hétvégén, ami ebből a szempontból
pozitívan alakult, eredmények 
tekintetében pedig lehetett volna
sokkal jobb is, ha egy kicsit 
szerencsésebbek vagyunk” – fog-
lalta össze a történteket a magyar
pilóta.

A Nürburgringen mindkét ver-
senyt a francia Victor Martins
nyerte, aki így az összetettben is
vezet, Tóth László a monzai idény-
nyitón gyűjtött hat pontjával a 15. A
Bhaitech másik két versenyzője
közül Lorenzo Colombo egy máso-
dik és egy ötödik hellyel gazdago-
dott Németországban, míg Vicky
Piria mindkét futamon utolsó lett.

Tóth László nem tudott pontot szerezni a Nürburgringen

A negyedik kiemelt Oszaka
Naomi nyerte meg a nőknél az ame-
rikai nyílt teniszbajnokságot, mi-
után a döntőben szetthátrányból
legyőzte Viktorija Azarenkát.

A torna meglepetésembere, a 31
éves Viktorija Fjodaravna Azarenka
kétszeres (2012, 2013) Australian
Open-bajnokként érkezett New
Yorkba, ahol 2012-ben és 2013-ban
is kikapott a döntőben. Az elmúlt
hét évben még csak elődöntőbe sem
került Grand Slam-tornán; 2016-
ban fiúgyermeknek adott életet, a
gyermekelhelyezési pereskedés
miatt jó ideg elvétve versenyzett, és
az Egyesült Államokat sem hagyta
el.

Annál látványosabban alakult a
koronavírus-járvány okozta leállást
követő szereplése: megnyerte a
Cincinnatiből New Yorkba áthelye-
zett felvezető versenyt, 11 meccs
óta nem kapott ki, és kiemelés nél-
kül menetelt el a US Open finálé-
jéba, a négy között a 23-szoros

GS-bajnok Serena Williamset bú-
csúztatva. Érdekes, hogy vegyes
párosban két Grand Slam-serleggel
büszkélkedhet, az egyiket 2007-ben
éppen New Yorkban szerezte.

A 22 éves Oszaka Naomi már
egyesben is megtapasztalta a diadal
ízét a – jelenleg üresen tátongó –
Arthur Ashe Stadionban, 2018-ban
emlékezetes döntőben verte meg
Serena Williamset. Azóta a mel-
bourne-i GS-viadalon is elhódította
a trófeát, az idei US Openen pedig
4.-ként emelték ki. Edzője, a belga
Wim Fissette előzőleg többek kö-
zött Azarenka felkészülését is irá-
nyította.

A két exvilágelső előzőleg négy-
szer került szembe egymással 2016
óta, kétszer Oszaka, kétszer pedig
Azarenka örülhetett, igaz, legutóbbi
meccsüket játék nélkül nyerte a fe-
hérorosz sportoló. Két hete a cin-
cinnati döntőre – amelyet ugyan-
csak a világ legnagyobb, New
York-i teniszarénájában vívtak

volna – japán ellenfele térdsérülés
miatt nem tudott kiállni.

Az egyaránt Kaliforniában élő
kétszeres GS-bajnokok szombati
csatáját Azarenka kezdte jobban, az
első négy gémben mindössze egy
rontott ütést mutatott be. Oszakai
születésű riválisa nem tudta érvé-
nyesíteni szélvészgyors teniszét,
jobbára csak a labda után loholt, és
1:4-nél az ütőjét is földhöz vágta
mérgében. Az első szervák 94 (!)
százalékát beütő minszki teniszező
27 perc elteltével már szettelőnyben
volt, majd labdája volt a 6:1, 3:0-
hoz, ám ekkor váratlanul megtor-
pant.

Kilenc évvel fiatalabb ellenfele
magára talált, visszabrékelt, átvette
az irányítást, és kisvártatva már ő
vezetett 5:3-ra. Oszaka fogadóként
hozta a játszmát, így a harmadik
szettre maradt a döntés. A nagy for-
dulatot jelzi, hogy Azarenka 8:1-es
sorozatára Oszaka 7:1-gyel tudott
válaszolni.

Az utolsó felvonásban a japánt
vitte tovább a lendület, és hihetetlen
sebességű tenyeresekkel 4:1-re el-
húzott. Azarenka utolsó erejével le-
dolgozta brékhátrányát, de 4:4-re
már nem tudott feljönni, Oszaka
ismét elvette az adogatását, és 1 óra
53 perc elteltével kiszerválta a
meccset.

Oszaka immár háromszoros
Grand Slam-bajnoknak mondhatja
magát, és pályafutása 6. trófeája
mellé 3 millió dollárt kapott.

Eredmény: női egyes, döntő:
Oszaka Naomi (japán, 4.) – Vikto-
rija Azarenka (fehérorosz) 1:6, 6:3,
6:3.

Naomi Oszaka nyerte a US Opent
Fotó: Tóth László Média

Fotó: EPA

Marosvásárhelyről rajtolt múlt héten 
a román kerékpáros körverseny 3. fordu-
lója. 

A megyeszékhelyről a Szent Anna-tóhoz
tekert a mezőny. A több mint 200 km hosz-
szúságú szakaszt az éllovas Edi Grosu
nyerte, és ezzel megtartotta az első helye-
zettnek járó sárga mezt. 

A körverseny vasárnap, a bukaresti befu-
tóval zárult.

Fotó: Turul României

Marosvásárhelyen 
a kerékpáros 
körverseny 
mezőnye



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-900-616.
(8797)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (8799)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0746-747-
089. (sz-I)

ELADÓ kétszobás lakás a
Kövesdombon, a Măgurei utcában, vagy
csere is érdekel egy garzonnal. Tel.
0745-996-819. (8773)

KÖVESDOMBI lakás kiadó. Tel.
0740-268-833. (sz-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALOK bádogosmunkát, régi
tető javítását, meszelést, csatornaja-
vítást, ácsmunkát, szigetelést és ke-
rítésjavítást. Tel. 0756-796-531.
(8699-I)

VÁLLALUNK: vakolást, külső
(homlokzati) javítást, ácsmunkát,
járólaplerakást, kerítésjavítást. Tel. 0751-
994-964. (8695)

VÁLLALUNK tetőfedést Lindab le-
mezzel, ácsmunkát, vízszigetelést,
manzárdolást, terasz, csatorna készí-
tését stb. Tel. 0755-839-372. (8792-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést A-tól 
Z-ig, kisebb tetőjavítást, ácsmunkát,
manzárdolást, csatorna-, lefolyóké-
szítést, szigetelést és tömbházak szi-
getelését. Tel. 0742-397-376. (8673-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, valamint tör-
melékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(8318-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. 
(8616-I)

FÉMSZERKEZETI munkához se-
gédmunkást, napszámost alkalma-
zok. Tel. 0744-966-747. (8787-I)

IDŐSGONDOZÁST vállalok. Tel.
0754-482-276. (8923)

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk. Tel.
0770-621-920. (8789-I)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, cserépforgatást,
külső és belső munkálatokat, javítást,
kerítés- és kapukészítést, bontást is.
Tel. 0747-634-747. (8789-I)

MAGÁNSZEMÉLYKÉNT vállalom
kisebb tetők fedését, házak szigete-
lését polisztirénnel, melléképületek
bontását, kerítések  készítését,
kapuk festését. stb. Tel. 0741-457-
006. (8776-I)

VÁLLALJUK sírkeretek, kripták, fed-
lapok, sírkövek készítését és bármi-
lyen munkát, ami hozzá tartozik,
elfogadható áron. Tel. 0752-643-455.
(8709-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és üzleteibe NŐI MUNKATÁR-
SAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (64989-I)

LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel. 0788-066-155. (65006-I)

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk, háztetőkészítést, cserépforgatást, kerítés-, kapukészítést, kül- és beltéri
munkálatokat. Tel. 0740-933-727. (8790-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875-I)

CUKRÁSZLABORBA, TERMELÉSBE és ELADÁSBA személyzetet keresünk. Tel. 0745-668-883.
(22245-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679.
(22247-I)

ALKALMAZUNK EGY SZEMÉLYT  a vajdaszentiványi Magic Pan pékségbe. Tel. 0722-304-786. 
(8922-I)

GYÁRTÓCÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÓ VEZETŐT alkalmaz. Jelentkezhetnek tapasztalt vagy kezdő sze-
mélyek, a betanítás lehetőségét biztosítjuk. Követelmény: felsőfokú végzettség. Önéletrajzukat beküldhetik
a következő e-mail-címre: dsu.mures@nituri.ro . Érdeklődni: tel/fax: 0265/319-971,  8-16 óra között. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- vidék - 0265/929
• Delgaz Grid - 0265/200-928

- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442
- 0265/262-907

• Thomas Hux sofőriskola      - 0741-235-239, 
- 0365/882-842

• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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18–26 év közötti nehéz/ hátrányos helyzetű fiatalok
függetlenné válásának folyamatában nyújt támogatást

az Outward Bound Romania 
Horizont – Segítünk, hogy segíts magadon! nevű programja 

(jelenleg fiúhelyeink vannak szabadon).
Mit fedhet a hátrányos helyzet?
• elvált szülők
• elhunyt szülők
• nehéz anyagi körülmények
• nevelőszülőknél való nevelkedés/gyerekotthonban való nevelke-

dés.
Amit biztosítunk:
• kedvezményes lakhatási lehetőség Marosávásárhelyen (a Köves-

dombon)
• pályaorientációban, személyes és szakmai fejlődésben mentorálás

és anyagi támogatás
• közösségi programok – kulturális, sporttevékenység stb.
Elérhetőség:
Tóth Orsolya szociálpedagógus
Tel. +40748117475
E-mail: orsi.orizont@outwardbound.ro 



TERMOPÁN ajtók és ablakok javí-
tása, szúnyogháló készítése. Tel.
0771-383-725. (8740-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (22144-I)

MINDENFÉLE tető készítése,
szigetelés, festés. 15% kedvezmény a
nyugdíjasoknak. Tel. 0756-232-404.
(8918)

KÉSZÍTEK és javítok tetőt, bármilyen
szigetelés, festés, járólap- és parket-
tázás. Tel. 0751-619-617. (8817)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG vállal bármilyen
építkezési munkát. Tel. 0741-352-
972. (sz-I)

SEGÍTŐ TÁRSAT keresek, aki ál-
landó jelleggel velem lakna, segítene
a hétköznapokban egy nem látó em-
bernek. Kétszobás lakásom van,
főzni nem kell. Tel. 0365/412-382.
(8916-I)

ÚJ ÉS RÉGI TETŐ, régi tető felújítása,
újralécezés, tetősíkhajlatok kiegyen-
getése, tetőátforgatás, részleges javítás
vagy felújítás, beázások megszüntetése,
viharkárok helyreállítása, kúpcserepek
lekenése, zsindelyezés, ereszcsatorna-
rendszerek, lapos tető, csapadékvíz
elleni szigetelés, tetőfedés kettős
fedéssel (hódfarkú cserép, lécek cseréje,
fóliázása, régi szarufák megerősítése).
Tel. 0732-647-889. (8799)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalomtól megtört szívvel em-
lékezünk az édesanyára, nagy-
mamára, testvérre, barátra, volt
kábelgyári dolgozóra, HORVÁTH
MAGDOLNÁRA (szül. Crisán) ha-
lálának 10. évfordulóján. Emlékét
szeretetben megőrizzük. Lánya,
Mokuci, fia, Józsika és párja,
Christina, valamint unokái, Réka
és Barnika, valamint azok csa-
ládja. (-I)

„Ne fájjon nektek, hogy már nem
vagyok, hisz napként az égen
nektek ragyogok.”
Fájó szívvel emlékezünk szep-
tember 15-én id. GIDÓFALVI
ANDRÁSRA  halálának ötödik év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
felesége, Ida, fia, András, menye,
unokája, Melinda, és két déduno-
kája, András és Márk, fia, Árpi és
családja. (8792)

Rohan az idő, múlnak az évek,
minden szeptember egy fájdal-
mas búcsúzásra emlékeztet. 
Fájó szívvel emlékeztünk  szep-
tember 14-én a marosszentgyör-
gyi TORDAI ROZÁLIÁRA szül.
Bács, a felejthetetlen, drága jó fe-
leségre, legdrágább  édesanyára,
nagymamára és testvérre halálá-
nak 6. évfordulóján. Soha el nem
feledünk. Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! Szeretteid.
(8778-I)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
szeptember 15-én id. GIDÓFALVI
ANDRÁSRA  halálának ötödik év-
fordulóján. Szép emlékét szere-
tettel őrizzük. Felesége, leánya,
két fia és azok családja. Nyugodj
békében! (8775-I)

Hiszem, hogy Jézus ölében két
éve nyugton alszod örök álmod,
drága testvérem, LÁSZLÓ 
FERENC. Szívünkben örökké
élsz. Testvéred, Terézke és gyer-
mekeid. (8920)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a marosszentgyör-
gyi születésű KACSÓ 
ANDRÁSRA halálának második
évfordulóján. Szép emlékét szí-
vünkben őrizzük egy életen át.
Pihenése legyen csendes, em-
léke áldott! Szerető családja. 
(sz-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett apa, testvér, rokon és jó
barát, 

id. BRÉDA VILMOS 
2020. szeptember 9-én, 65 éves
korában, tragikus hirtelenséggel
elhunyt. Temetése 2020. szep-
tember 14-én 13 órakor volt a ma-
rosvásárhelyi református
temetőben. 

A gyászoló család. (9008-I)

Mély megrendüléssel, de Isten
akaratába belenyugodva, fájó
szívvel tudatom, hogy drága test-
vérem, 

GÁL GYULA 
az Elektromaros Számológépgyár

volt dolgozója 
életének 87. évében Székesfe-
hérváron váratlanul elhunyt.
Akik ismerték, gondoljanak rá
kegyelettel.
A közeli és távoli rokonok nevé-
ben szerető testvéred, Margit. 
Az örök világosság fényeskedjen
neked! (8914-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, após, testvér, kereszt-
apa, sógor, rokon és jó szom-
széd,

GYÖRGY DOMOKOS 
a VINALCOOL 

volt borászati technikusa 
életének 74. évében szeptember
11-én hirtelen megpihent. Drága
halottunkat szeptember 14-én 15
órakor az udvarfalvi sírkertben
helyeztük örök nyugalomra. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (sz-I)

Szívünk mély fájdalmával búcsú-
zunk a drága jó édesapától,
apóstól, 

GYÖRGY DOMOKOSTÓL. 
Fiai, Barni, Szabi, valamint me-
nyei, Évi és Noémi. 
Nyugodj békében, drága édes-
apánk! (sz-I)

Fájó szívvel búcsúzunk drága
nagytatánktól, 

GYÖRGY DOMOKOSTÓL. 
Unokái: Brigi, Vivi és Kriszta.
Nyugodj békében, drága tatus!
(sz-I)

Szívünk mély fájdalmával búcsú-
zunk a szeretett, drága jó testvé-
rünktől, a nagyernyei születésű 

GYÖRGY DOMOKOSTÓL. 
Emléked szívünkben örökké élni
fog. Nyugodj békében! 
Testvérei: Lenke és Edit család-
jukkal együtt. (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após, testvér, rokon, szom-
széd, 

SZÉKELY ANDRÁS 
életének 79. évében, türelemmel
viselt hosszú betegsége után
megpihent. Temetése szeptem-
ber 15-én, kedden 13 órakor lesz
a református temetőben. 
Búcsúznak: felesége, fia, uno-
kája, menye, testvére és a roko-
nok. (8913-I) 

„Köszönjük, hogy éltél, és min-
ket szerettél, 
nem haltál meg, csak álmodni
mentél. 
Szívünkben itt él emléked örökre, 
ha látni akarunk, felnézünk az
égre.
A csillagok között utazol tovább, 
ott várj ránk, ha időnk lejárt.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
rokon, barát, 

BERKI IBOLYA 
marosvásárhelyi lakos, volt
könyvtáros, 82 éves korában
csendesen megpihent. Temetése
szeptember 14-én 13 órakor a
nagykórház mögötti temetőben
volt, katolikus szertartás szerint.
„A szeretet soha el nem fogy.” 

Szerető családja. (v-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
ONACHI MÁRIA 

életének 76. évében hosszú
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Szeptember 15-én, ked-
den 14 órakor a marosszentannai
adventista temetőben   helyezzük
örök nyugalomra. 
Búcsúzik tőle a Hegyi család.
(8827-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség és édesanya, 

KRAKOVCHI ENIKŐ 
szül. Fülöp 

az Unitatea volt dolgozója 
rövid szenvedés után, életének
65. évében elhunyt. Temetése
szeptember  15-én, kedden 13
órakor lesz a marosszentgyörgyi
(kórház mögötti) temetőben. 

A gyászoló család. (8828-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú vagyok, most bú-
csúznom kell, és elengednem a
nagyszerű embert, aki mély
alázattal elfogadta Isten
akaratát. A legnagyobb
fájdalom számára az volt, hogy
itt kell hagynia szeretteit,
családját, mindenikünket.
Tudta, hogy sokan vagyunk,
akik tiszteltük azért a sok
figyelmességért, amit értünk
tett. Köszönöm! VARGYAS
ATTILA nyugodjon békében! A
család igen nagy fájdalmában
osztozom. Özvegy Puskás
Ilona. (8911)

Megdöbbenve értesültünk a
szeretett édesanya és kol-
léganő, MÁTÉ NAGY JOLÁN
hirtelen elhunytáról. Őszinte
részvétünk a gyászoló
családnak. A volt paniti
kollégák. (8912-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága
halottunkat, BRÉDA VILMOST
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot helyeztek, és osztoztak
mély fájdalmunkban. A gyászoló
család. (9008-I)
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Emléke él és élni fog, amíg
szívünk a földön döbög. Őrizzük a
képet, mosolyát, hangját és
minden mozdulatát. 
A virág elhervad rövid pár nap
alatt, de emléke szívünkben
örökre megmarad. Számunkra te
sohasem leszel halott, örökké élni
fogsz, mint a csillagok. 
Szomorú szívvel emlékezünk a tíz
éve elhunyt FARKAS MIHÁLYRA,
aki alig 41 évesen itthagyott
bennünket. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Szerettei. (sz-I)

Szeptember 14-én múlt egy éve,
hogy drága édesapám, id.
GÁSPÁR DÉNES 88 éves korában
elment örökre, és itthagyott
minket. Nyugodj meg békében,
örökké rád gondolunk őszinte
szeretettel, és nem felejtünk el. 
Felesége, unokája, Andika és
szerető fia, Dénes. (8790)

Visszahoz egy régi perc, megidéz
egy fénykép, 
míg a földön élünk, sose lesz ez
másképp. 
Szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk drága gyermekünkre,
az alig 23 éves, nagykendi
születésű NYIRÓ JÁNOSRA
halálának 11. évfordulóján.
„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Emléke legyen áldott!
Szerettei. (8765-I)

Fájó szívvel emlékezünk a marosbogáti
születésű SZABÓ ERNŐRE halálának
ötödik évfordulóján. Elmentél tőlünk,
nem tudtunk búcsúzni, nem volt idő
arra. Istennek országa legyen a te
hazád, nyugodjál békében! Emléked
örökre a szívünkbe zárjuk. Idézzük
szavaid, mosolyod, soha nem feledünk
téged. 
„Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.” 

(Kosztolányi Dezső) 
A gyászoló család. (8788-I)

Hiányod fájdalom, elviselni nehéz,
örökké tart szívünkben az emlékezés.
Fájó szívvel emlékezünk CZIKA ANNÁRA
(Nusi) halálának 7. évfordulója
alkalmából. Szerető fiai: Attila és István,
menyei: Otti és Babi. (8826-I)
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NE FOGJ MEG
MÁSOK ÁLTAL ÉRINTETT

TÁRGYAKAT!

1,5 m
NE üLJ FEL  ZSÚFOLT

KöZSZÁLLíTÁSI JÁRMŰVEKRE!
1,5 m

TARTSD BE
A KIJELöLT ÚTVONALAKAT,

TÁVOLSÁGJELZŐKET!

1,5 m
KORLÁTOZD

A SZEMÉLYLÉTSZÁMOT
A HELYISÉGEKBEN!Együtt izoláljuk a vírust

TÁJÉKOZTATó
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  


