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Mozgóképek csillagfényben

28. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

Elmúlt jelen

Pénteken délután az Eurotrans Alapítvány által támogatott, gondozott projekt keretében érdekes vándorkiállítás
nyílt a Kultúrpalota előcsarnokában
Elmúlt jelen címmel.

____________4.
Felavatták
Marossárpatak
felújított református
templomát

Október 4-én, vasárnap hálaadó istentiszteletre került sor Marossárpatakon,
ahol teljesen felújították az 1926-ban
épült református templomot. Az ünnepi eseményen Veress Árpád-Róbert, a Görgényi Református
Egyházmegye esperese hirdette Isten
igéjét.

Mi a teendő abban az esetben, amikor évek, esetleg évtizedek óta szervezel egy nagy hagyományokra visszatekintő,
lelkes rajongótábort kiérdemelt, szakmailag is rangosnak
számító eseménysorozatot, amelynek az eltelt évek alatt
minden részlete kialakult és működött, ám hirtelen közbeszól egy olyan objektív, külső tényező, amely miatt leáll az
élet? Amely a rendezvényed megszervezését is szinte teljesen ellehetetleníti. Csak egy döntésed, két választható utad

Fotó: Nagy Tibor

marad: vagy ebben az évben kihagyod, és ezzel megszakítod
a folytonosságot, vagy – mindennel dacolva – megszervezed.
Lebutítva, leegyszerűsítve, régi fényétől, pompájától megfosztva ugyan, de mégis a közönség asztalára teszed: idén is
szemelgessen belőle, aki akar.

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás a 4. oldalon)

Antalfi Imola

____________5.
Szia Ágnes
és az Álomkergető

Svájc hegyóriásai, a skandináv fjordok, Madeira vulkanikus csodái, dervistáncosnő, titokzatos fáraók, keleti
háremek és még megannyi különleges univerzum tűnik fel abban az ablakban, amelyet Szia Ágnes magyar
szakos tanárnő, ,,örömutazó” Álomkergető című könyvével nyitott olvasóinak a bezárt ajtók korában.

____________6.

Morfondír

Azon morfondírozom, hogy miként lehet, hogy az
egészségügyi miniszter csak úgy bejelenti: már csak
négyezer adag van raktáron az országban a koronavírus
kezelésére használt Remdesivirből. Bár, mint mondta, ez
nem egy „általános csodaszer”, ennek ellenére Romániában július elejétől a Hidroxiklorokin és a Kaletra nevű
készítmények kiegészítéseként használják a koronavírus
kezelésére. Azóta 11.820 adag fogyott el, és van még 4000
raktáron. Egyértelmű, hogy ha a jelenlegi ütemben nő a
betegek száma, nem mindenkinek jut majd orvosság. A
szaktárcavezetőtől inkább az várható el, hogy azt jelentse
be: a szóban forgó gyógyszerből biztosíthatók a szükséges adagok, még akkor is, ha egyre több új koronavírusfertőzöttet azonosítanak. Hogy van elég hely az intenzív
terápián, megfelelő számú orvos és ápoló is van, és a lehető legjobb orvosi ellátást képesek nyújtani. Megnyugtató és határozott kommunikációt várunk el, aminek a
hátterében profizmus van. Mert az adatok tükrében a laikusnak is könnyű megállapítani, hogy a közösségi terjedés szakaszában van a járvány, és az is egyértelmű, hogy
védekezni kell. De nemcsak korlátozásokkal (éttermek,
színházak, mozik bezárása, más tevékenységek felfüggesztése, ami becslések szerint százezer alkalmazott
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 36 perckor,
lenyugszik
18 óra 40 perckor.
Az év 286. napja,
hátravan 80 nap.

Ma MIKSA,
holnap EDE és KÁLMÁN
napja.
IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 21 0C
min. 7 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

22, 45, 37, 23, 7 + 18
18, 12, 20, 30, 24, 26
10, 33, 6, 4, 7, 36

NOROC PLUS: 9 8 7 0 1 1

SUPER NOROC: 6 6 3 8 6 5
NOROC: 1 2 2 9 7 7 7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Elhunyt Vasile Cazan

Életének 68. évében elhunyt a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia igazgatója. Vasile Cazant már több napja az intenzív terápiás osztályon kezelték, miután megfertőződött
koronavírussal, és más betegségekben is szenvedett.
Vasile Cazan Marosvásárhelyen született 1952-ben. Szülővárosában hegedűn, brácsán és zongorán tanult játszani,
majd a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián diplomázott kórusvezetésből. Később zenekari karmesteri képzéseken vett részt New Yorkban. 1990-től a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes karának karmestere, 1998 óta a filharmónia igazgatója volt.

Elmaradnak az Ariel Színház előadásai

Október 7–18. között az Ariel Színház minden előadása elmarad. A jelenlegi időszakban a nézők biztonsága a legfontosabb. Köszönik a megértést – tájékoztatott
közleményében az Ariel Színház irodalmi titkársága.

Rövid terápiás program

A Bonus Pastor Alapítvány november 2–13. között Magyarózdon a terápiás otthonban kéthetes rövid terápiás programot
szervez
szenvedélybetegeknek
és
felnőtt
hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő: október
23. További részletek felől Maros megyében Bartha Évától
lehet érdeklődni a 0740-056-691-es telefonszámon.

Mezőgazdasági támogatásokra lehet
pályázni

A mezőgazdasági minisztérium a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségen (APIA) keresztül az országos
vidékfejlesztési program (PNDR 2014–2020) keretében a vírusjárvány miatt kiegészítő támogatást nyújt állattenyésztőknek és növénytermesztőknek. Egyszeri támogatás
igényelhető a gazdák által benyújtott kérvények alapján a
farm nagysága (az állatállomány létszáma, a megművelt
földterület felülete) szerint. Egyik feltétel, hogy a gazdáknak
szerepelniük kell az APIA nyilvántartásában (bejegyzési kóddal), igényelniük kellett a támogatást a 2020-as mezőgazdasági évre, és meg kell felelniük a pályázati kiírás
feltételeinek. A támogatás keretösszege 150 millió euró. A
kérvényeket október 23-ig lehet benyújtani az APIA megyei
kirendeltségeihez.
A
pályázati
útmutatót
a
http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid- 19/masura-21 elérhetőségről lehet letölteni, bővebb tájékoztató az APIA Maros
megyei kirendeltségének www.apiamures.ro honlapján.

Távmunkához szükséges eszközök
vásárlását támogatják

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal közzétette,
hogy a 132/2020-as sürgősségi kormányrendelet 6. cikkelye értelmében a munkaadók támogatást igényelhetnek
távmunkához szükséges eszközök vásárlására. A támogatás igényléséhez szükséges dokumentumokat az 1376-os
minisztériumi rendeletben sorolják fel, a rendeletet a szeptember 10-i 832-es számú román nyelvű Hivatalos Közlönyben tették közzé. A dokumentumok megtalálhatók a
gov.ro portálon, az igényléseket ott kell feltölteni.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska
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Rendkívüli ülést tartott a marosvásárhelyi tanács

Egyezmény a pályázatok előkészítésének
támogatásáról

A marosvásárhelyi – még funkcióban levő – tanács pénteki rendkívüli ülésén meghozta a 2016–2020 as mandátum
alatti utolsó határozatát. Ezúttal nem volt bojkott, a tanácsosok közül többen is fontosnak ítélték az a tervezetet,
amely a Központi Fejlesztési Ügynökség és a marosvásárhelyi önkormányzat közötti partnerségre vonatkozott. A határozattervezet szerint ugyanis a fejlesztési ügynökség
támogatást nyújt a városnak a 2021–2027 közötti időszakra
kiírt uniós projektek előkészítésében. A szóban forgó pályázatok alapvetően a városi mobilitásra, infrastruktúra-fejlesztésre, turisztikai szolgáltatásokra, útkorszerűsítésre
(beleértve a terelő- és bekötőutakat) vonatkoznak. A város
egyik, előkészítés alatt levő terve a Tudor Vladimirescu negyed és az 1989. December 22. negyed közötti út korsze-

rűsítése. A tanács jóváhagyta az együttműködési megállapodást, amely addig marad hatályban, míg a pályázatot
nyertesnek nyilvánítják. Az egyezményt a Központi Fejlesztési Ügynökség részéről Simion Creţu igazgató, a marosvásárhelyi önkormányzat részéről Dorin Florea
polgármester írják alá.
Az ülés végén a hozzászólásokból kiderült, hogy a prefektúra a közigazgatási bírósághoz fordult a tanács júliusban jóváhagyott költségvetés-kiigazításáról szóló
határozata miatt. Mind Pápai László, mind Papuc Sergiu
különösnek találta, hogy a főispáni hivatal a jogi lépés
előtt nem a tanácstól kérte a szóban forgó határozat kijavítását, hanem egyenesen peres útra terelte az ügyet.
(antalfi)

Otthon mérik fel a tünetmentes
koronavírus-fertőzöttek állapotát

Az elkövetkezőkben otthon mérnék fel azoknak a tünetmentes koronavírus-fertőzötteknek
az
állapotát, akiknek nincsenek más
betegségeik, majd előjegyzés
alapján jelentkezhetnek további
kivizsgálásra – nyilatkozta vasárnap az egészségügyi miniszter.

Egy iaşi-i sajtótájékoztatón Nelu Tătaru rámutatott, a jelenleg érvényben levő
szabályok szerint a tünetmentes fertőzötteknek a koronavírusteszt eredményének
kézhez kapásakor fel kell venniük a kapcsolatot családorvosukkal és a megyei
közegészségügyi igazgatósággal, majd
48 órára kórházba utalják őket. Mivel
mindenki, akinek pozitív a tesztje, a sürgősségi osztályra kerül, túlterhelődnek
ezek az osztályok és a kórházak, ezért
változtatni terveznek az eljáráson úgy,
hogy a tünetmentes fertőzöttek egészségi
állapotát otthonukban mérjék fel, majd
előjegyzés alapján jelentkezhetnek további kivizsgálásra –
magyarázta a miniszter, aki szerint várhatóan hétfőn
(12-én) születik döntés erről.
A tárcavezető azt mondta, azokat a tünetmentes fertőzötteket, akiknek más betegségeik is vannak, továbbra is
kórházban kezelik, a többiek pedig otthoni kezelésben részesülnek, családorvosuk felügyelete alatt.

A családorvosokkal való együttműködést belefoglalják az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött
szerződésbe, és 30 pontot kapnak minden olyan koronavírusos páciens után, akit megfigyelés alatt tartanak.
Emellett a családorvosoknak lehetőségük lesz együttműködni a megyei közigazgatási igazgatóságokkal a járványügyi vizsgálatok lefolytatásában is – mondta
Tătaru. (Agerpres)

Ingatlanépítési csalás
Október 7-én reggel a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség szervezett bűnözés elleni osztályának munkatársai
három helyszínen tartottak házkutatást, és ingatlanépítési
csalással gyanúsított férfit és egy nőt állítottak elő, akik
házépítésre kötöttek szerződést magánszemélyekkel.
Annak ellenére, hogy a megrendelők jelentős összegű
előleget fizettek, az építési munkálatokat nem végezték el.
Az ügy jelenlegi állása szerint az okozott kár értéke
225.600 lej. Egyiküket 24 órára előzetes letartóztatásba helyezték. Az akcióban a különleges bevetési alakulat is részt
vett. A bűnügyi szervek azonosítani próbálják azokat az áldozatokat is, akik még nem tettek feljelentést.
Katalizátorokra szakosodott banda
Csütörtökön, október 8-án a kora reggeli órákban a
Maros megyei rendőrség a szervezett bűnözés elleni és

gazdasági rendőrség, valamint a rendfenntartók segítségével kilenc helyszínen tartott házkutatást minősített lopássorozat felgöngyölítésére Segesváron.
A gyanú szerint személyautókról szereltek le a károsanyag-kibocsátáshoz alkalmazott katalizátorokat. Öt férfit 24
órára előzetesbe helyeztek, az okozott kár értéke 10.000 lej.
A gyanúsítottak augusztus óta Maros, Szeben és Hargita
megyében követtek el bűncselekményeket. Október 7-én
a rendőrök tetten érték a gyanúsítottakat, és kihallgatás végett bekísérték őket a rendőrségre, 8-án pedig elrendelték
az előzetes letartóztatásukat. A házkutatások nyomán több
katalizátort találtak, amelyeket feltételezhetőleg a bűncselekmények során tulajdonítottak el. Az akcióban részt vettek a rendőrség és a csendőrség kötelékében szolgáló
különleges bevetési alakulatok. Az ügy kivizsgálása folyamatban van. (pálosy)

Csalókat és tolvajokat állítottak elő

RENDEZVÉNYEK

Épített örökségünk
Maros megyében – díjátadó

A Marosvásárhelyi Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület a Székelyföld Napok keretében fotópályázatot hirdetett Épített örökségünk Maros megyében címmel. A fotópályázat díjátadó ünnepségére október
14-én, szerdán 18.30-tól kerül sor a Kultúrpalota előcsarnokában. A rendezvényen fellép Fekete Hunor

nagyajtai citeraművész A régi kincs és a modern felszabadult világ ötvözete című kiselőadásával.

Pénzügyi fitnesz

A Telefonos Szeretetszolgálat (Solidaris Egyesület) és
az Oktatáshoz Való Jog Alapítvány pénzügyi fitneszre
hívja azokat, akik pénzügyeik intézésében szeretnének
tanácsot kérni. Erre Marosvásárhelyen október 14-én,
szerdán 17–20 óra között nyílik lehetőség. A részvételt
október 12-ig lehet jelezni a 0720-565-656-os telefonszámon. A helyek száma korlátozott.
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Közzétették az önkormányzati választások végeredményét

Óvások hátráltatták a kihirdetést

Csaknem két héttel a szeptember 27-i romániai önkormányzati választások után szombaton a központi választási bizottság (BEC) közzétette
honlapján a voksolás hivatalos végeredményét,
amely szerint a tavaly óta kisebbségben kormányzó
jobbközép Nemzeti Liberális Párt csaknem hét százalékpontos előnnyel nyert a legnagyobb parlamenti frakcióval rendelkező Szociáldemokrata Párt
(PSD) előtt.

A megyei pártlistákra és a főváros önkormányzatára leadott
voksoknál a PNL 29,8 százalékot, míg a PSD 23,2 százalékot
szerzett. Klaus Iohannis államfő volt pártjának előnye fő riválisával szemben feleakkorának bizonyult, mint amekkorát
az utóbbi közvélemény-kutatások jósoltak a PNL-nek.
A harmadik helyen a Dacian Cioloş vezette centrista PLUSszal összeolvadt rendszerkritikus Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) végzett 8,34 százalékkal. Az USR-PLUS néhány nagyvárosban ért el jó eredményt: Temesváron, Brassóban, Gyulafehérváron és Bákóban polgármesteri tisztséget
szerzett, Bukarestben a párt volt elnöke – a PNL támogatását
is élvező – Nicuşor Dan függetlenként elnyerte a főpolgármesteri tisztséget, a főváros közgyűlésében pedig az USRPLUS-nak lesz a legnagyobb frakciója.
Az USR-PLUS eredménye valójában messze elmarad a
közvélemény-kutatásokban megjelenő 17 százalékos támogatottságától és a tavalyi EP-választásokon elért 22 százalékos
teljesítményétől.
Bejött viszont Traian Băsescu volt államfő számítása, aki
– a jobboldal közös jelöltjének győzelmét veszélyeztetve –
esélytelenül is megpályázta a főpolgármesteri tisztséget, ezzel
azonban Bukarestben és országos szinten (6 százalék) is az
ötszázalékos választási küszöb fölé segítette az általa alapított
Népi Mozgalom Pártot (PMP). Nem jutott be a fővárosi közgyűlésbe és országos szinten is küszöb alatti támogatottságot
szerzett Victor Ponta baloldali Pro Romania pártja (4,68 százalék) és Călin Popescu Tăriceanu balliberális ALDE-ja (2,91
százalék). A két politikai alakulat ezért már eldöntötte: össze-

olvad, és közös jelöltlistával indul a december 6-i parlamenti
választáson. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) megyei és bukaresti listáira összesen 381 445-en
voksoltak, ez az országosan leadott csaknem 7 millió 850 ezer
érvényes voks 4,86 százaléka.
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), a Magyar Polgári
Párt (MPP) és általuk létrehozott Erdélyi Magyar Szövetség
(EMSZ) megyei jelöltlistáira együttesen 31 949-en szavaztak,
ez országos szinten a voksok 0,41 százalékát jelenti.
Az RMDSZ 92 megyei tanácsosi mandátumot szerzett (hárommal kevesebbet, mint 2016-ban), az EMNP-nek és az
MPP-nek pedig hét megyei tanácsosa lesz (eddig 12 volt). A
magyar pártok megyei listáira adott voksok csaknem 92 százalékát kapta az RMDSZ (négy százalékpontot javítva 2016hoz képest), a fennmaradó 8 százalékon pedig az MPP és az
EMNP osztozott.
A magyar pártok megyei és fővárosi jelöltlistái által összesített 413 394 szavazat országos szinten az érvényes voksok
5,27 százalékát teszi ki. A legutóbbi népszámláláson Románia
állandó lakosságának 6,5 százaléka vallotta magát magyarnak.
A települési önkormányzatokban az RMDSZ jelöltlistái
362 442 voksot, az EMSZ ernyője alá tartozó pártok jelöltjei
44 109 szavazatot kaptak. Az RMDSZ ezzel (2284-ről)
2360-ra növelte önkormányzati képviselői számát, míg az
EMNP és MPP jelenléte a települési önkormányzatokban
(365-ről) 312 képviselőre csökkent. Települési szinten a magyar pártokra leadott szavazatok valamivel több mint 89 százalékát kapta az RMDSZ, míg az EMSZ-be tömörült politikai
alakulatok a voksok csaknem 11 százalékát összesítették.
Az önkormányzati választások hivatalos végeredményének
kihirdetését számos óvás hátráltatta. A legnagyobb, bűnvádi
feljelentésekig menő botrány a bukaresti első kerületi polgármesteri tisztség körül alakult ki, ahol az USR jelöltje mintegy
ezer szavazattal nyert a PSD tisztségben lévő polgármestere
előtt, a két párt pedig kölcsönösen csalással, a választási dokumentumok utólagos meghamisításával vádolta egymást.
(MTI)

Románia és az USA közös védelmi célkitűzései

A Románia és az Amerikai Egyesült Államok 2020 és
2030 közötti időszakra szóló közös védelmi érdekeit
és célkitűzéseit rögzítő dokumentumot írt alá csütörtökön a hivatalos washingtoni látogatáson tartózkodó Nicolae Ciucă védelmi miniszter és
amerikai hivatali kollégája, Mark Esper.

A védelmi minisztérium közleménye szerint a dokumentum
felvázolja a stratégiai prioritásokat a fekete-tengeri együttműködés megerősítése, az amerikai katonák romániai rotációs jelenléte és a kiberbiztonság megerősítését célzó erőfeszítések
tekintetében, illetve a haderő korszerűsítésével kapcsolatban.
„Országaink között rendkívüli és tartós stratégiai partnerségi viszony áll fenn, katonáink számos hadszíntéren harcoltak együtt. Az Egyesült Államok megbízható partnerünk és jó
szövetségesünk” – mondta a román védelmi miniszter.
A két miniszter tárgyalt a Románia és az Egyesült Államok
közötti stratégiai partnerség katonai vetületéről, valamint a
védelmi együttműködés megerősítésének lehetőségeiről a

2020–2030-as időszakra vonatkozó dokumentumba foglaltak
révén.
A találkozón a felek beszéltek a regionális és nemzetközi
biztonsági környezet főbb változásairól, illetve az USA-val
való kétoldalú és a NATO-n belüli együttműködésről.
„Románia támogatja az amerikai katonák rotációs jelenlétét a Fekete-tenger térségében” – mondta a román miniszter,
hangsúlyozva, hogy a Románia területén szervezett hadgyakorlatok intenzívebbé tétele részét képezi a NATO keleti szárnyon belüli jelenlétének erősítésére vonatkozó célkitűzésnek.
Szó volt a találkozón a felelősségek méltányos megosztásáról minden területen. Hangsúlyozták, hogy Románia felelős
szövetséges, amely már 2017 óta teljesíti a hazai össztermék
(GDP) 2 százalékában meghatározott védelmi költségvetési
minimumot. Az amerikai védelmi miniszter azt mondta, országa méltányolja, hogy Románia megbízható szövetséges,
ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a két nemzet közötti kapcsolat egyre erősebbé vált az évek során. (Agerpres)

Amerikai segítség atomerőmű bővítésére

Románia az Amerikai Egyesült Államok segítségével
tervezi korszerűsíteni a cernavodai atomerő egyes
blokkját, illetve megépíteni a 3-as és a 4-es blokkot
– az erről szóló, Washingtonban parafált kormányközi megállapodást szombaton ismertette a bukaresti média.

A Dan Brouillette amerikai energiaügyi, illetve Virgil Popescu román gazdasági és energiaügyi miniszter által aláírt
hosszú távú atomenergetikai együttműködésről szóló elvi
megállapodás szerint a megépítendő új reaktorok is Candu 6
típusúak lesznek, akárcsak a működő egyes és kettes reaktor.
Románia történetének legnagyobb ipari beruházásához
amerikai pénzintézetek – köztük az Exim Bank – bevonásával
kötnek legalább hétmilliárd dolláros hitelszerződést.
A román atomerőmű-bővítést az amerikai AECOM vállalat
fogja koordinálni egy bővebb észak-atlanti együttműködés keretében, amelybe kanadai és francia cégeket is bevonnak.
Popescu szerint a stratégiai jelentőségű megállapodás előkészítését Klaus Iohannis román államfő tavaly augusztusi
washingtoni látogatása alapozta
meg, amikor az amerikai–román
stratégiai partnerség fejlesztéséről írt alá megállapodást Donald
Trump amerikai elnökkel. A
román elnök akkor kifejezte reményét, hogy a politikai és a
katonai-biztonsági együttműködés mellett a román–amerikai
gazdasági – főleg energiaipari
és nukleáris – együttműködés is
új lendületet kap.
A szociáldemokrata kormány
tavaly májusban a China General Nuclear Power Corporation
kínai vállalattal kötött előzetes
megállapodást a cernavodai
atomerőmű 3-as és 4-es reaktorának megépítéséről. A kínaiakkal 2013-ban, a Victor Ponta

vezette baloldali kormány kezdte el a tárgyalásokat az erőműbővítésről. A tavaly ősz óta hivatalban lévő jobbközép kisebbségi kormány felkérésére a cernavodai atomerőművet
működtető Nucleareletrica állami vállalat idén júniusban felmondta az együttműködést a kínai vállalattal, és bejelentette,
más lehetőségeket keres a bővítésre.
Bukarest 2013 előtt több tendert is kiírt a cenavodai hármas
és négyes blokk megépítésére, de jelentkezők híján vagy viszszalépésük miatt sorozatosan el kellett halasztania a bővítést.
A cernavodai atomerőműben az eredetileg tervezett öt reaktor
közül eddig kettő épült meg: az elsőt 1996-ban, a másodikat
2007-ben helyezték üzembe. 1400 megawatt összesített teljesítményükkel az atomreaktorok Románia beépített villamosenergia-teljesítményének 6,9 százalékát teszik ki, és az ország
jelenlegi (a tavalyi évben 55 TWh) villamosenergia-szükségletének mintegy 22 százalékát képesek fedezni. A 3-as és a 4-es
reaktorok kapacitása a korábbi tervek szerint szintén 1400
megawatt lenne, így az atomerőmű teljesítménye megkétszereződne. (MTI)

Ország – világ
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Közel 3000 új Covid-beteg

A legutóbbi tájékoztatás óta 2880 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, 15.709 teszt
elvégzése nyomán – közölte vasárnap a stratégiai
kommunikációs törzs (GCS). A járvány kezdete óta
összesen 155.283 személynél igazolták a koronavírus-fertőzést Romániában, és 117.942 személyt nyilvánítottak gyógyultnak. Az elmúlt 24 órában 53,
koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Ezzel 5411-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. A
halálos áldozatok között volt egy 9 éven aluli gyermek, egy a 20 és 29 év közötti korosztályhoz tartozott, egy személy 40 és 49 év közötti, négy 50 és 59
év közötti, tizenegy 60 és 69 év közötti, húsz 70 és
79 év közötti volt, tizenöt beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet. Az 53 elhalálozott személy közül
51 más betegségekben is szenvedett, kettőnek nem
volt nyilvántartott társbetegsége. (Agerpres)

Házi őrizetbe helyezték
Laurenţiu Barangát

Elutasította vasárnap Bukarest 5. kerületének bírósága a Pénzmosás Elleni Országos Hivatal volt elnökének
előzetes
letartóztatására
vonatkozó
ügyészségi kérést, és elrendelte Laurenţiu Baranga
házi őrizetbe helyezését 30 napra. A rendőrség
szombati közleményében azt írta, közintézmények
megtévesztése miatt vizsgálódnak ellene, mivel hamisított – az illetékes hatóságok által utólag érvénytelenített – dokumentumokkal jutott vezető
tisztségekhez állami intézményeknél és több egyetemen. Laurenţiu Barangát szeptember elején nevezték
ki a Pénzmosás Elleni Országos Hivatal élére, és
csütörtökön mondott le a tisztségről. Baranga 1999ben, 32 évesen szerzett érettségi oklevelet egy bukaresti iskolában, 41 évesen diplomázott le a bukaresti
Ökológiai Egyetem menedzsment karán, majd 44 évesen a târgoviştei Valahia Egyetemen doktorált. Később
– többek között – adjunktus volt a bukaresti Titu
Maiorescu Egyetemen és docens az alexandriai mérnöki és tudományegyetemen. (Agerpres)

Árokban rekedt egy határsértő
gépkocsija

A lezárt határátkelőt megkerülve, a vízelvezető árkon
keresztül próbált Szlovéniába átjutni, de a felázott talajon elakadt román utasaival egy svéd rendszámú
autó csütörtökön Zala megyében – közölte a magyar
rendőrség honlapján a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. A lenti rendőrök a Bödeházánál lévő, a járványügyi
intézkedések
miatt
ideiglenesen
betonelemekkel lezárt határátlépési pontnál megsülylyedve találtak rá a svéd rendszámú személyautóra,
amelyben öt román állampolgár, köztük három gyerek foglalt helyet. A jármű utasai – a közúti jelzőtáblák
tiltása ellenére – a határátlépési ponthoz érve meg
akarták kerülni a betonból készült fizikai akadályokat,
hogy átjussanak Szlovéniába. A köves útról letérve a
vízelvezető árkon keresztül próbáltak átjutni úgy,
hogy a közúti jelzőtáblák talpait az árokba fektették,
majd miután a felázott talajon elakadtak, a jelzőtáblát
is a kerekek alá helyezték, de így sem tudtak kijutni
a kocsival. (MTI)

Morfondír

(Folytatás az 1. oldalról)
elbocsátásához vezethet év végéig a vendéglátóiparból,
a várható veszteség eléri a hárommilliárd eurót), amelyet a miniszter szerint „a lakosságnak meg kell próbálnia betartani”.
Miközben érkeztek a hírek a rekordszámú új fertőzöttről, Virgil Musta, a temesvári Victor Babeş járványkórház főorvosa arra figyelmeztetett, hogy kezdenek
elfogyni a járvány elleni hatékony védekezés eszközei,
és a helyzet mintha csúszna ki a hatóságok ellenőrzése
alól. Tényleg odajuthatunk, hogy az orvosok maguk
döntenek majd, hogy kit kezelnek és kit nem? Tényleg
ott tartunk, hogy Temesváron nincs már kórházi ágy az
intenzív terápián a koronafertőzött betegeknek? Valóban nem volt idő júliustól beszerezni a gyógyszereket,
gyorsteszteket, növelve a teszteléskapacitást, lehetővé
tenni az időben történő orvosi vizsgálatokat, hogy ne
órákig álljon a beteg a sürgősségin? Hiszen ők mondták, hogy ősszel várható a sokkal drámaibb második
fertőzéshullám…
S hogy még „érdekesebb” legyen minden, múlt héten
japánsztrájkot robbantott ki a Sanitas szakszervezet, tiltakozásul, hogy a kormány nem kezeli megfelelő tisztelettel az egészségügyi alkalmazottakat, akik túlterheltek,
diszkriminálva érzik magukat, fokozottan ki vannak téve
a koronavírussal való megfertőződés kockázatának (25
új fertőzött közül egy egészségügyi dolgozó), és nem
minden esetben kapták meg a megígért juttatásokat.
Már csak ez a hab hiányzott az egészségügy tortájáról…

4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ AKTUÁLIS _______________________________________________ 2020. október 12., hétfő

Elmúlt jelen

Kiállítás a kommunizmusról
és a rendszerváltásról

Pénteken délután az Eurotrans Alapítvány által támogatott, gondozott projekt
keretében érdekes vándorkiállítás nyílt a Kultúrpalota
előcsarnokában Elmúlt jelen
címmel. A tárlatot berendezők
fotókkal, képzőművészeti alkotásokkal,
installációkkal
(bőség asztala), videóalkotásokkal, képi kollázsokkal, dokumentumokkal, a korszakot
kutatók magyarázatával, interjúrészletekkel és tárgyakkal idézik fel a kort.

Vajda György

Külön-külön asztalok köré csoportosítva járhatunk be olyan témaköröket, mint a kommunista
hatalom rituális helyei, a felvonulások, az iparosítás, a munkásosztály
élete, helyzete, a kényszer-városiasodás, a Kriterion könyvkiadó
története, a média a kommunizmusban, a gyermekkor és a család, a városi fogyasztás, a könnyűzenei
kultúra. Külön installáció adja viszsza a tévében közvetített forradalmat, aztán megjelennek az
1990-ben kiadott publikációk, az új
médiumok és az olyan jelenségek,
mint a tömeges kivándorlás, a vendégmunkásság, az elszegényedés,
az új politikai pártok megalakulása,
hatalomátvétele, és külön az 1990es márciusi eseményekről szóló
dokumentumok, fotók, filmjelenetek is láthatók. A marosvásárhelyi
kiállítást Kinizsi Zoltán projektvezető, Blos-Jáni Melinda kutató és
Ötvös Koppány történész nyitották
meg.
A kiállítást szervezők, rendezők
Lőrincz Józseftől kölcsönözték az
igen találó címet. A politológus
egyik könyvében említi, hogy
1989–1990 még nem a múlt, hanem
„egy olyan jelen, ami elmúlt”. Majd
hozzátette: „A 30 éve történt rendszerváltás eseményeit egyre inkább
történelemként emlegetjük, noha
még sokunk emlékezetében elevenen él, és jelenünket megannyi
nyúlványával behálózza.” S talán

ebben a gondolatban rejlik a tárlat
különlegessége, fontossága. Egy
emberöltővel a rendszerváltás után
a témánként rendszerezett asztalokat azoknak is ajánlott végigjárni,
akikben a tárgyak, a leírtak, a fotók
és a filmfelvételek emlékeket elevenítenek fel. Nekik, nekünk, akik
gyerekként, fiatalként, vagy középkorúakként végigéltük az eseményeket, tudatos vagy csak sodródó
részesei voltunk, érdekes szembesítés lehet a múlttal. A tárlatot
készítők, a társadalom-, történelemkutatók, fotó- és filmarchívumot
elemzők, feldolgozók nem ítélkeznek. Tényeket, dokumentumokat,
tárgyakat állítanak elénk, amelyek
mögött ott állnak a megszólaltatottak vallomásai. Így, harminc év
után. És kiderül, hogy a ma átkosnak nevezett korban nem minden
csupán fekete és fehér volt, hanem
voltak szürke árnyalatok, kiskapuk
és szigetek, amelyek lehetőséget teremtettek arra, hogy ki-ki a maga
közösségében – a családtól a baráti
társaságokon át a munka-társakig,
különböző intézményekben – az
adott körülmények között élje
életét, keresse az önmegvalósítás, a
boldogság, a boldogulás útját. Persze az árnyékok mindenkit kí-sér-

Fotó: Vajda György

tek, a besúgórendszerre épített szekuritáté, az egyre szűkülő élettér, a
kisebbségi megszorítások, a meghurcoltatások, munkahelyi megpróbáltatások,
és
sorolhatnánk
mindazt, ami a rendszerben könyörtelen volt, s amelyek miatt a fenntartói annyira túlfeszítették a húrt,
hogy az 1989 decemberében elpattant. Ismertek a világpolitikai kontextusok, illetve a hazai történelmi
tények. Ezekre csupán utalást találunk a kiállításon, vagy még azt
sem igazán. Nem a történelemcsinálók jelennek meg, hanem azon
egyszerű emberek élete, gondolatai,
vagy az, hogy a kényszerművészetben (Megéneklünk Románia, Flacăra-kör), sajtóban megjelenített,
díszbeszédekkel tarkított valósággal
szemben próbáltak dacolni a rendszerrel. Az 1989-es forradalmat érdekes installációval mutatják be.
Megelevenedik egy korabeli tömbházlakás berendezése, a tévén keresztül követhetők a bukaresti
események, aztán egy másik, vetítésre alkalmas helyiségben képkockák peregnek le a különböző erdélyi
városokban lezajlott forradalmi eseményekről. Különösebb kommentálás nélkül, hiszen látható, hogy a
helyszínektől eltérően majdnem

Mozgóképek csillagfényben

(Folytatás az 1. oldalról)
Ugyanez történt Marosvásárhely
egyik legrégebbi és legnevesebb
művészeti szemléjével is: a magának szakmai berkekben is méltán
nevet szerzett Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál idei, 28. kiadására nem a Kultúrpalotában és
nem novemberben került sor,
hanem az elmúlt héten, szabadtéren, a főtéri nyári színházban. Egyik
szemünk sírt, a másik nevetett. Sírt,
mert hiányzott a novemberi hidegben is meghitt, meleg Kultúrpalota,
az előcsarnok és a kivetítők, a mozgás, a tömeg, a tumultus, a főbejárat
előtti cigarettapartik, a közös nevetések és a közösségi filmélmények,
a hosszú beszélgetések, az esti
kávék, a rengeteg ismerős arc és a
legendás éjszakai bulik a külföldi
filmesekkel, zsűritagokkal, zenészekkel, vendégekkel, minden
évben másokkal, párszor ugyanazokkal a Jazzben, a Buszban, a Gben.
De nevetett is, mert ezek ugyan
az idén mind-mind hiányoztak, a
fesztivál mégsem maradt el.
Dacosan intette be középső ujját a
világjárványnak, jelzésértékű üzenetként: ezt is túléljük! És túlélték.
A szemle ugyan – az eddigiektől eltérően – ezúttal nem szombat este

ért véget, hanem vasárnap, lapzártánk után lesz (volt) a díjkiosztó ünnepség, így az idei díjazottakról is
csak később számolunk be, de a
szerdán kezdődött fesztivált így
sem hanyagolta el a közönség. Igaz,
hogy sokkal kevesebben voltak,
mint az eddigi években, de az is
igaz, hogy akár száznál több néző is
elvesztődik a nyári színház hatalmas nézőterén, így a jelen lévő közönség valós lélekszámánál is
kevesebbnek tűnt a fesztivállátogató publikum.
A szervező MADISZ a lehetőségekhez képest így is igyekezett változatos programokkal szórakoztatni
a hűvösebb időjárással és időnként
esővel is dacoló közönséget. A
nyári színházban zajlott a versenyfilmek és a délutáni-esti nagyjátékfilmek vetítése – bemutatták Visky
Ábel Mesék a zárkából című kreatív dokumentumfilmjét, Kocsis
Ágnes Éden, Hajdu Szabolcs Békeidő, Ivana Mladenovici Rettegett
Ivána, Hartung Attila FOMO –
Megosztod és uralkodsz című nagyjátékfilmjeit, Kövessy Róbert Magyar lapát – portréfilm Wichmann
Tamásról és Radu Ciorniciuc Otthon című dokumentumfilmjeit, valamint Bodzsár Márk Drakulics
eltárs, Radu Jude Nyomtatott nagy-

betű és Deák Kristóf Foglyok, Dorian Boguţă A nyom, valamint Szász
Attila Apró mesék című művészfilmjeit –, az esti koncerteken fellépett a Koszika & The HotShots, a
CT Project, valamint Ada Milea és
Bobo Burlăcianu. A Bolyai utcai B5
Stúdióban ez évben sem maradt el
a fesztiválhoz tartozó kiállítás, ezúttal Plugged / Unplugged (Kikapcsoltan – Bekapcsoltan) címet
viselte a szervező ARTeast Alapítvány archívumából összeállított kiállítás. Az ARTeast Archívum

ugyanúgy cselekedtek az emberek:
hirtelenjében a régi rendszer szimbólumaitól próbáltak megszabadulni, majd az új rendszer első
perceiben igyekeztek ad-hoc felállítani az új vezetői struktúrákat.
A kiállítás jól elhatárolható
tömbje ezt folytatva bemutatja az
1990-es eseményeket. Bepillantást
nyújt az újjáalakuló politikai, társadalmi és kulturális intézmények
első lépéseibe, amelyekkel a ma is
létező rendszert alapozták meg.
Persze hangsúlyosan szerepelnek az
1990-es marosvásárhelyi események, a szocialista nagyipari létesítmények
bezárását
követő
munkanélküliség és az emiatt előidézett kivándorlási hullám.
A kiállítást szervezők szerint, bár
a kiállítás időhorizontja lezárul
1990-ben, a közös történet nem.
Számos olyan kérdés merül fel,
amelyet egyénileg kell megválaszolnunk: melyek azok az alapfogalmak, amelyek ma is velünk
élnek – akkor is, ha mint politikai
projektek sikertelenek voltak? Mi
történik azokkal a reményekkel, jövőképekkel, amelyek nem valósultak meg, de együtt élnek velünk?
Mi az, amink már megvan, mi az,
ami jár nekünk, mi az, amiért harcolni akarunk – és milyen árat vagyunk hajlandók fizetni érte?
A válaszkeresés mellett még van
egy fontos célja a tárlatnak. A kezdeményezők azt szeretnék, ha minél
többen azok közül, akikben valamelyik tárló emléket gerjeszt, mondják

el történeteiket, osszák meg tárgyaikat, tegyék közzé fotóikat a kiállítás www.elmultjelen.ro honlapján,
hogy ezzel is gazdagítsák az anyagot, közelmúltunk emléktárát.
Hátha valamikor egy múzeumot is
lehetne nyitni, hiszen akarva vagy
akaratlanul, ez a korszak is része
volt történelmünknek.
A kiállítás tervezői: Blos-Jáni
Melinda, Fodor János, Miklósi
Dénes, Molnár Beáta. A témakörök
kidolgozásában közreműködő szakértők: Bartha Katalin Ágnes, Gagyi
József, Kiss Tamás, Könczei Csilla,
Szabó Árpád Töhötöm, Székely István Gergő, Tibori Szabó Zoltán, ifj.
Toró T. Tibor. A kiállításban munkáikkal részt vevő kortárs művészek:
Antik Sándor, Baász Imre, Claudiu
Cobilanschi, Kispál Attila, Kispál
Ágnes-Evelyn, Kispál Szabolcs,
Könczei Csilla, Miklósi Dénes, Miklós Szilárd, Ciprian Mureşan, Iulia
Toma, Török-lllyés Orsolya,
Wanek Ferenc. Projektvezető: Kinizsi Zoltán, videóinterjúk: Lepedus-Siskó Péter. A forradalomról
készült videómontázst Lakatos
Miska készítette. Grafikai terv:
Miklósi Dénes, Török Tihamér,
kommunikációs felelős: Butka
Gergely. Támogató a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. Az Eurotrans Alapítvány által szervezett kiállítás marosvásárhelyi partnerei a
Maros Megyei Tanács és a Maros
Megyei Múzeum.
A tárlat október 25-éig látogatható, naponta 12 és 20 óra között.

projekt az alapítvány archívumának
digitalizálásából és az alkotóelemeihez való hozzáféréséből áll: elérhetők a kiállítási katalógusok,
prospektusok, nyomtatványok, sajtóközlemények, videóanyagok analóg formátumban, levelezés a
művészek és a projekt szervezői között, beszélgetések és interjúk felvételei. A B5 Stúdió kiállítóterében
található fizikai formátumú anyagok Bartha József képzőművész 30
éves – és az ARTeast Alapítvány 20
éves művészetszervezői és kurátori
tevékenysége során keletkeztek, és
a helyi, erdélyi kortárs művészeti
élet fejlődésének tanúvallomásai.

Mindezek mellett felolvasószínházi
produkcióval is szolgáltak: a Teleki
Téka udvarán a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem hallgatóinak
előadásában került rá sor.
A több mint hétórás versenyprogramot az idén online értékelte a
zsűri: a közismert körülmények
miatt, érthető okokból ez évben
nem hívtak meg senkit a szervezők,
nem voltak itt kül- és belföldi filmesek, rendezők, producerek, színészek, zsűritagok, és talán ez volt a
28. szemle legnagyobb vesztesége:
az emberközeliség hiánya. Mert
éppen ez az emberközeliség tette az
Alter-Native-ot olyannyira kedveltté a bel- és külföldi filmes szakemberek köreiben: hogy törődtek és
foglalkoztak velük, hogy megszokott, közvetlen és ismert arcok szervezték évek, évtizedek óta,
fesztiváligazgatótól,
művészeti
igazgatótól kezdve sajtósokon és
közönségszervezőkön át a teljes
csapatig. Sokan elmondták az esti
sörözéseken, hogy a szemle nívója
mellett emiatt küldtek és küldenek
szívesen több éven át filmeket a
versenyprogramba és jönnek el Marosvásárhelyre. Idén ez kimaradt.
De a fesztivált mégis megrendezték, üzenetként a vírussal küszködő
nagyvilágnak: inkább így, mint sehogy, inkább kicsit, mint semmit.
És ez dicséretre méltó vállalkozás.
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Felavatták Marossárpatak felújított református templomát

Október 4-én, vasárnap hálaadó istentiszteletre került sor
Marossárpatakon, ahol teljesen felújították az 1926-ban
épült református templomot.
Az ünnepi eseményen Veress
Árpád-Róbert, a Görgényi Református Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét.

Berekméri Edmond

Az avatáson az egészségügyi szabályok betartásával több mint 150
személy vett részt. Az egyházközség vezetősége gondoskodott arról,
hogy minden egyháztag szájmaszkot viseljen, és betartsák az előírt
távolságot. Mindenki befért a templomba, nem volt szükség padok kihelyezésére az udvarra. A hálaadó
istentiszteleten többek között jelen
volt dr. Vass Levente parlamenti
képviselő, az egyházkerület részéről
Sütő Alpár, valamint azok a vállalkozók, akik a templomfelújításban
munkálkodtak.
Veress Árpád-Róbert esperes a
Zsolt. 26., 8.12. igeverssel – Uram,
szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyén… áldom az Urat
a gyülekezetben – szólította meg a
gyülekezetet. Elmondta, öröm és
hála kell legyen a szívekben, amikor egy teljesen megújult templomba lépünk be. Elismeréssel
beszélt a hálás utókorról, amely a
templomépítő ősök nyomdokaiba
lépve vállalta a templom felújítását.
A templomépítés óta eltelt 94 év
alatt sok víz lefolyt a Maroson, a
templom falairól a vakolat mállani
kezdett, a tetőgerendák kezdtek
megszuvasodni, a padok és a szószék megöregedett, Isten úgy rendelte, hogy hálás adakozók,
segítőkész emberek és az Erdélyi
Református Egyházkerület jóvoltából az istenháza megújuljon. „A
templom jelzi számunkra Isten jelenlétét, közelségét, ami életünknek
biztonságot ad. Isten gondoskodó
szeretetével átölelve tart bennünket.
A gyülekezet tagjainak élete ott van
Isten kezében. (…) A felolvasott
igében a zsoltáros Isten iránti szeretetéről vall. Leborul Isten elé, és elmondja, hogy szereti az Urat és az
Ő házát. Ez egy szerelmi vallomáshoz hasonlítható. A zsoltáros tudja,
aki Istent szereti, az mindig biztonságban van. De nemcsak Istent,

hanem az Ő házát, a templomot is
szeretni kell, mert az Isten dicsőséges lakóhelye. Kívánom, hogy valahányszor beléptek e hajlékba,
mindig biztonságban érezzétek magatokat, és legyen veletek Isten szeretete – hangsúlyozta az esperes.
Stupár Károly helyi református
lelkipásztor köszönetet mondott a
szolgálatért, majd egy igével köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket: „Szent templomodban
leborulok, mert tisztellek téged”. A
lelkész elmondta, ez egy jól ismert
ige, amely a templom bejárata fölött
egy márványtáblán áll, amit a reformáció 500. évfordulója alkalmából
állított a gyülekezet. „Az ige mindig
időszerű, de ma különösképpen az.
Várva vártuk, hogy visszatérhessünk Isten szent házába, hogy leborulva áldjuk Mennyei Atyánkat. A
mai nap a hálaadásé. Áldott legyen
Istennek háromszor szent neve,
hogy mindeddig velünk volt, megtartott és megsegített. Kegyelméből
megújulhatott a templomunk, és
most együtt imádkozva, énekelve,
Isten igéjét hallgatva, hálaadó istentiszteletet szentelhetünk Mennyei
Atyánknak, megvallva, hogy egyedül Istené a dicsőség” – hirdette a
lelkész, s külön köszönetet mondott
Kozma Barna polgármester-presbiternek, aki oroszlánrészt vállalt
abban, hogy új ruhába öltözhessen
az épület.
Kozma Barna polgármester elmondta, nagy öröm számára, hogy
megvalósulhatott ez az álom, és
megújulhatott a templom. „Én azt
mondanám, hogy közösségünk
három fontos pilléren áll: templom,
iskola és önkormányzat. Úgy gondolom, ez a három fontos tartóoszlop az elmúlt 12 évben hozzájárult
ahhoz, hogy erős közösséget építsünk. A templom felújítása is arra
sarkall, hogy merjünk álmodni,
mert Isten segítségével ezek az
álmok rendre valóra válnak” – tette
hozzá az elöljáró, és elmondta,
hogy büszke az utóbbi évek megvalósításaira.
Ezt követően a községvezető köszönetet mondott Kató Béla püspöknek és a magyar államnak a
nagy méretű anyagi támogatásért,
dr. Vass Levente és Csép Éva Andrea parlamenti képviselők hathatós
segítségéért, valamint a vállalkozóknak a minőségi munkáért.

Dr. Vass Levente parlamenti képviselő elmondta, hogy a polgármester által elmondott három fontos
pillért további három kell kiegészítse az életünkben: a család, ami
elsősorban a szeretetet jelenti, a hit
és a remény. A politikus szerint életünkben ritkán adódik meg az a lehetőség, hogy kegyelmi pillanatként
valami olyan maradjon meg az
agyunkban, amit akár halálunk pillanatában is felidézhetünk. A hét-

köznapokban gyakran fényképek
segítenek abban, hogy életünk korábbi szakaszait, perceit felidézzük,
de a legfontosabb eseményeket nem
feledjük. A sárpatakiak számára a
mai nap fontos, igen nagy jelentőséggel bír. „Kegyelmi időt jelentenek
azok a vasárnapok, amikor templomba jöhetünk, ahol imádkozhatunk,
találkozhatunk Istennel. Gondoljuk
el, 1926-ban, Trianon után milyen lehetett a hangulata az akkori sárpataki
embereknek. De tudták, hogy a templommal együtt reményt építenek közösségük, családjuk számára. Én azt
hiszem, kegyelmi pillanatnak tekinthetjük, hogy mi is részesei lehettünk
a dolognak. Minden szó hasztalan,
mert a templomfelújítás bizonyította,
hogy a közösség építésével, egymás
szeretetének megerősítésével elérhetjük céljainkat, megvalósíthatjuk álmainkat” – fogalmazott dr. Vass
Levente.
Ezután alkalomhoz illő verset
mondott Balázs Gizella és Kali Zsuzsanna, énekelt Berekméri Réka.
Bár megkésett a munkálat, a
felújított templomról elmondhatjuk: jó munkát végzett Magyarosi
Jenő magánvállalkozó munkacsoportja. Az ajtók, ablakok mellett a
padokat és a szószéket is kicserélték, új a padló, a világítótestek, felújították a tetőszerkezetet, a
tornyot, a két karzatot, új fűtőtesteket szereltek.
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Múltidéző
A régi marossárpataki templom a
XIII. században épült a jelenlegi új
temető helyén, a gróf Teleki és báró
Bornemissza családok sírboltjai
mellett. Eredetileg római katolikus
templom volt, a reformáció idején
lett református. A feljegyzések szerint az évek során Sárpataki Márton,
Erdély főjegyzője (1660-ban) és
gróf Teleki Lajosné Bethlen Kata
(1762-ben) eszközöltek nagyobb javításokat a templomon. 1926-ban
újabb általános javításokat terveztek
a megrongálódott épületen, azonban
báró Bornemissza Andrásné és gróf
Teleki Arthúr, építészszakértők javaslatára, a presbitérium, a gyülekezet beleegyezésével, lebontatta az
omladozó épületet.
A patrónusok vállalták az új
templom építéséhez szükséges öszszeg biztosítását. A toronyépítés
kültsége a gyülekezet és a másik
patrónust, gróf Teleki Józsefet terhelte. Az új templom építésére gróf
Teleki József a falu közepén, a kastélyával szembeni kertjéből 240
négyzetöl területet ajánl fel, s a torony építéséhez készpénzben 50
ezer lejt. A gyülekezet odaadással
vette ki a részét az építésből.
1926. október 3-án Soós Adolf
lelkész bejelentette a templomépítés
befejezését. A felszentelésére azonban csak a következő évben kerülhetett sor, mert a presbitérium
ragaszkodott ahhoz, hogy az ünnepségen Makkai Sándor püspök hirdesse az igét.
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Utak, világok, átváltozások

Szia Ágnes és az Álomkergető

Svájc hegyóriásai, a skandináv fjordok, Madeira vulkanikus csodái, dervistáncosnő,
titokzatos fáraók, keleti háremek és még megannyi különleges univerzum tűnik fel
abban az ablakban, amelyet
Szia Ágnes magyar szakos
tanárnő,
,,örömutazó”
Álomkergető című könyvével
nyitott olvasóinak a bezárt
ajtók korában.

Nagy Székely Ildikó

A marosvásárhelyi Garabontzia
Könyvkiadó gondozásában megjelent kötetet szeptember 29-én a Bernády Házban ismerhette meg
közelebbről az esős idő ellenére is
népes, maszkos közönség. A szerzővel gyermekkori barátnője és évfolyamtársa,
Patek
Mária
beszélgetett.
– Nem gondoltam volna, hogy
ilyen maszkabálos találkozónk lesz
– jegyezte meg Szia Ágnes a női
,,túlerővel” és a ,,magyartanár-sűrűséggel” egyaránt jellemezhető publikum köszöntésekor. Ezt követően
kezdetét is vette a régi, hagyományos magyarórák modelljére épített,
rendhagyó könyvbemutató, amelynek során a mű keletkezési körülményeiről, szerkezetéről, tartalmi
pilléreiről és élvezetes stílusáról is
szó esett.
Tudatos kalandozás
és annak minden derűje
A méltató szerepét betöltő barátnő és pályatárs elöljáróban kör-

vonalazta a 28 utazást négy fejezetben megidéző mű ,,útvonalát”,
amely Európa szépségeitől távoli,
egzotikus vidékekig kalauzolja,
majd napfényes tengerpartokra
hívja az olvasót.
– A könyv egyetlen titka és magyarázata, hogy én tényleg nagyon
szeretek utazni – vette át a szót Szia
Ágnes. – Az utóbbi években beindult a tömegturizmus, de engem sohasem izgatott, hogy mennyi
országot fűzök fel a bakancslistámra. Számomra az utazás elsősorban arról szól, hogy mit élek át,
amikor eljutok valahova. Graham
Greene mondta, hogy ,,senki sem
jön vissza úgy egy utazásról, mint
ahogy elment”. Ez rám hatványozottan érvényes. Mindig tele leszek
energiával, pozitív életérzéssel, és
ez a hazatérés után sem múlik el.
Jöhetnek a szürke hétköznapok,
bennem már ott motoszkál a következő utazás gondolata.
A szerző azt is elárulta, hogy tudatos utazó, útikönyvekből, térképekből és internetes anyagokból
készül fel kalandozásaira, hogy értő
szemmel tudja befogadni a látványt,
ami egy idegen országban fogadja.
Utazás közben mindig lejegyzi benyomásait, a jó és rossz, esetleg nevetséges tapasztalatokat, és persze
az idegenvezetőtől hallott új ismereteket, hazaérkezés után pedig öszszegzi és rögzíti a friss ismeret- és
élményanyagot. Az Álomkergető
fél kilométernyi jegyzetből született
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meg. Könyvvé formálódása hosszú
és korántsem akadálymentes folyamat volt, a rendezvény jelenlevői
közül többen is biztatták a szerzőt,
hogy ne adja fel a többéves kihívás
teljesítését.
– Ha abból az örömből, amit egy
utazás során átéltem, valamennyi
másokhoz is eljut, akkor a könyv elérte a célját – vonta le Szia Ágnes a
végső következtetést.
Érezni a szavanna illatát
A mű méltatója mindenekelőtt az
Álomkergető élményszerűségét
emelte ki, aminek köszönhetően olvasás közben hirtelen a megjelenített hely, például a szavanna kellős
közepén találta magát.
– A könyv több mint megszokott,
tájékoztató jellegű útleírás, a személyes élményvilág, az emberközeli látásmód teszi érdekfeszítő
olvasmánnyá – hallhattuk Patek
Máriától, aki – kalandos történetekkel, szórakoztató leírásokkal, illetve
komoly ismeretanyaggal rendelkező – lírai útirajzként határozta
meg a könyv műfaját, majd a négy
szerkezeti egységről szólt. Az Európa, te csodás! című, első fejezetben utazási irodák által szervezett
európai körutak örökítődtek meg,
míg a Kalandozásaim magánúton
című harmadikban az egyszer már
meglátogatott helyekre való visszatérés élménye kerül a középpontba.
Az Egzotikus tájak, más kultúrák
című, második fejezetben egyebek
mellett Egyiptom, Tunézia, Izrael

nyűgözi le az olvasót, a kötetzáró
Tenger, napfény, szigetek pedig a
nyaralásélmények fejezete.
A tartalmi pillérek harmonikus
egységben szövődnek egymásba,
az ismeretanyag így nem válik
külön a a személyes élménytől –
emelte ki a továbbiakban a mű
elemzője, majd ezekre az igényesen megmunkált rétegekre – a különböző
népek
életvitelét,
mindennapi szokásait (pl. a mohamedán vallás alaptörvényeit, a keleti háremek működési elveit, a
berber udvarlási szokásokat, a
transzvesztitává alakulás folyamatát) is magába foglaló történelmi,
művészeti, műépítészeti információs anyagra, a természet iránti csodálat lírai leírásokban való
kifejeződésére, a látvány és látomás, valóság és képzelet találkozására, valamint az utazási élményt
irodalmi, zenei, képzőművészeti,
színház- és filmélményekkel gazdagító intertextualitásra hívta fel a
figyelmet. A továbbiakban az életképszerű elevenséggel ható leíró és
elbeszélő szövegrészek, illetve a
színes, sokszor vicces történetek
kerültek fókuszba.
– A könyvet igazán könnyeddé,
hitelessé, élhetővé tevő humor minden formája megtalálható itt, a leheletnyi mosolytól az öniróniáig –
tette hozzá a méltató, majd – akárcsak a műelemzés korábbi állomásain – a szerzővel felváltva olvasott
fel az elmondottakhoz remek illusztrációt nyújtó szövegrészleteket.
,,A lemenő nap fényében...”
Az irodalomóra utolsó előtti
mozzanatában a mű stílusának változatossága került újra előtérbe.
Ennek kapcsán Patek Mária a figyelmet a beszámolók összefoglaló, líraian reflektáló zárórészeire
irányította, amelyek felszabadítják
és arra biztatják az olvasót, hogy
továbblépjen, azaz lapozzon. ,,A
lemenő nap fényében minden
olyan békés, emberközeli, szerethető” – írja egy adott ponton a
szerző, majd így fogalmaz: ,,Élem
a pillanatot a lemenő nap fényében, és az Adria békésen simogatja
a lábamat.”
– A műből kikerekedik az utazó
összetett személyisége és értékrendje. A családi hagyományok, a
lányával való, különlegesen szép
kapcsolat, a hit és a szeretet értéke,
az identitástudat fontossága, a tudásszomj, a bátorság, az álmodni
akarás és tudás. Ezek a személyes
értékek az idegenekhez való viszonyulásban is kifejezésre jutnak. A
jóság, a szépség, a szeretet az, ami
az utazót a leglehetetlenebb helyzetekben is fel tudja emelni – mutatott
rá a méltató, majd azt is elárulta,
hogy barátnője tartott attól, hogy
túlságosan kitárulkozik művében,

erről azonban szó sincs, hiszen az
olvasónak nem az a benyomása,
hogy pőrén, hanem, hogy emberi
őszinteségében, összetettségében
áll előtte a szerző.
,,Órazáróként” a címben is megjelenő álommotívum került előtérbe. Patek Mária a Találkoztam a
fáraókkal című egyiptomi élménybeszámoló első soraival kínált
ehhez ,,szemléltető anyagot”.
,,Néha, amikor lehunyom a szemem, és engedem a lelkem szabadon szárnyalni, elém tolakodnak
színek, ízek, szagok és illatok, amelyek egy egészen sajátos, semmihez
sem hasonlítható országot jellemeznek...”
Az ablak
Az Álomkergető ismertetése után
az is kiderült, hogy tulajdonképpen
három barátnőnek és pályatársnak
kellett volna ezen az estén a közönség előtt ülni. A kötet olvasószerkesztője, Medgyessy Éva a
járványügyi szigorítások miatt nem
tudott Magyarországról Marosvásárhelyre utazni, ezért levélben
üzent. ,,Megvan a könyveknek is a
maguk sorsa. (…) Ennek a könyvnek most kellett napvilágra jönni,
most, amikor megint nem utazhatunk, most, amikor mindenki régesrég lemondta az őszi törökországi
all-incusive-et, pedig meleg még a
tenger, amikor senkinek sem juthat
eszébe kiruccanni Londonba egy
kis városnézésre, mint tavaly, most,
amikor hiába hullott le az Alpokban
az első hó, nem kutatunk szállásért
az interneten semelyik síparadicsomban, most, amikor úgy tűnt,
hogy minden ajtó becsukódott az
orrunk előtt, te nyitottál a világra
egy szép nagy ablakot. Ez a könyv
világútlevél, (…), repülőjegy korlátlan távolságra. Aki ma utazni
akar, a te emlékeiddel és a saját képzelete szárnyán bebarangolhatja az
egész világot.”
Az együttlét utolsó mozzanataként egy látványban és zeneiségben
egyaránt gazdag kisfilm villantotta
fel Szia Ágnes utazásait. A kivetített
élményanyagot több ezer fotóból
válogatta ki a szerző és a tematikus
rendszerezésben nagy segítséget
nyújtó lánya. A filmet Nemes Attila
készítette. Megtekintése után a
szerző dedikálta könyvét.
Patek Mária az ,,irodalomóra”
elején alatt elárulta, hogy Szia Ágnest nemcsak a távoli vidékek vonzzák, ő igazából Erdély szerelmese.
A Székelyföldet, Kalotaszeget, Bukovinát is bejárta, a Partiumban is
megfordult. Barangolásai során kereste a ,,kulcsos néniket”, hogy az
eldugott templomokba is bemehessen. Minden bizonnyal ezekről az
élményekről is érdemes lesz olvasni, ha majd könyvvé formálódnak.

Új évaddal jelentkezik az Erdély TV életmódmagazinja

Zebra, a gondolatok átjárója

Izgalmas témákkal, hazai és határon túli meghívottakkal, valamint
megújult arculattal indul a Zebra új
évada.

A műsorban idén egy új projekt indul
útjára. Ennek keretében minden téma kapcsán a műsornak lesz egy hazai és egy
magyarországi meghívottja. A szerkesztők
célja ezzel az, hogy tágabb körben, több
nézőpontból értelmezzék, szemléljenek
kérdéseket, osszák meg a különböző témákkal kapcsolatos tapasztalatainkat, és
ha lehetséges, az adott kérdésben közösen
vázolják fel, gondolják tovább a lehetséges megoldásokat, előrelépési lehetőségeket.
Az évadindító műsor egy olyan témát
feszeget, amely igen aktuális szerte a
nagyvilágban: a pandémia hatása a szabadságunkra. A tavasszal kitört járvány

következtében ugyanis olyan korlátozásokkal kellett szembenéznünk, amelyeket
korábban elképzelhetetlennek tartottunk.
A mozgásunk minimalizálása, a maszkviselés, a távolságtartás, sok más szabállyal
együtt, mindennapjaink velejárói lettek.
Miközben ezekkel védtük, védjük a magunk és a körülöttünk élők egészségét,
csorbul életünk egyik másik fontos területe, amely nem más, mint a szabadságunk. Milyen manapság ez, és hogyan
éljük meg?
Gecse Ramóna és Kovács Károly műsorvezetők kérdéseire Kézdi Imola, a Kolozsvári Állami Magyar Színház
színművésze és Nyáry Krisztián író válaszol.
Zebra – hétfőn este 8 órától az Erdélyi
Magyar Televízió képernyőjén és Facebook-oldalán.
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Kétgólos győzelemmel egy meccsre
az Eb-részvételtől

Szerkeszti: Farczádi Attila 1157.

Eb 2020: Két újabb
társházigazda elköszönt

Háttérben a szomorkodó írek: ők sem lesznek ott az Eb-n.

Fotó: Time24

A rájátszásban szereplő csapatok Eb-csoportjait övező bizonytalanság
Románia kiesésével megszűnt, a C csoport társházigazdájának búcsújával
ugyanis eldőlt, hogy az A liga döntőjének győztese (Magyarország vagy
Izland) az F csoportba, míg a D liga kijutója (Grúzia vagy Észak-Macedónia) a C jelű négyesbe kerül.
Románia mellett Írország is szomorkodhat amiatt, hogy az Eb-n úgy
lesz házigazda, hogy a saját válogatottja nem szerepel ott. A harmadik
ilyen nemzet Azerbajdzsán, amely az NL-playoffba sem jutott be.
Labdarúgó-Eb-pótselejtező (Nemzetek Ligája-rájátszás), elődöntő:
* A liga: Bulgária – MAGYARORSZÁG 1-3, Izland – ROMÁNIA 2-1
* B liga: Bosznia-Hercegovina – Észak-Írország 1-1 – 11-esekkel 3-4;
Szlovákia – Írország 0-0 – 11-esekkel 4-2
* C liga: Norvégia – Szerbia 1-2 – hosszabbítás után; Skócia – Izrael
0-0 – 11-esekkel 5-3
* D liga: Grúzia – Fehéroroszország 1-0, Észak-Macedónia – Koszovó 2-1
Az Európa-bajnokság csoportbeosztása
* A csoport: Olaszország, Svájc, Törökország, Wales
* B csoport: Dánia, Finnország, Belgium, Oroszország
* C csoport: Hollandia, Ukrajna, Ausztria, Grúzia vagy ÉszakMacedónia
* D csoport: Anglia, Horvátország, Csehország, Szerbia vagy
Skócia
* E csoport: Spanyolország, Svédország, Lengyelország, ÉszakÍrország vagy Szlovákia
* F csoport: Portugália, Németország, Franciaország, MAGYARORSZÁG vagy Izland

A magyar labdarúgó-válogatott
3-1-re győzött Bulgária vendégeként az Európa-bajnoki pótselejtező csütörtöki elődöntőjében, így
már csak egy mérkőzést kell megnyernie az Eb-részvételért.
Marco Rossi szövetségi kapitány a hiányzó Szoboszlai Dominiket a DAC-ban futballozó Kalmár
Zsolttal pótolta, aki a 17. percben
szögletből adott gólpasszt Willi
Orbánnak, majd a 47. percben szabadrúgásból talált be. A meccset a
csereként beálló Nikolics Nemanja
fejes gólja döntötte el a 75. percben, a végeredményt Georgij
Jomov állította be a hajrában. A találkozón Nego Loic becserélésével
újoncot is avatott az olasz szakvezető.
Mindkét csapat kissé idegesen
kezdett, ami elsősorban a pontatlan
passzokban nyilvánult meg, az első
negyedórában pedig nem alakult ki
helyzet. A magyarok viszont az
első adandó alkalommal betaláltak egy szögletet követően. Hátrányban azonnal felpörgették a
tempót a hazaiak, ennek eredményeként egy perccel később Gulácsinak kellett védenie a keresztléc
alá tartó lövést. Bár a bolgárok tartósan nem tudtak nyomást gyakorolni, időről időre így is voltak
komoly lehetőségeik, Gulácsi
több ízben bravúrral hárított. A
magyarok kissé kényelmesen futballoztak előnyben, így esélyük
sem volt újabb gólszerzésre a szünetig.
A folytatás álomszerűen indult,
mivel a Szoboszlait helyettesítő
Kalmár megpattanó szabadrúgásával, ha szerencsésen is, de sikerült megduplázni az előnyt. Az
újabb bekapott gól letörte a bolgár
együttes lelkesedését, ekkor vezetett néhány ígéretes akciót a magyar csapat. A mezőny- és
mentális fölény viszont nem tartott sokáig, mert az 55. percben a
játékvezető büntetőt adott a bolgároknak, azonban a videóbíró
elemzése után szabadrúgásra módosította ítéletét, mivel Lang
Ádám még a 16-oson kívül szabálytalankodott. Bár Krajev lövése fölészállt, a bolgárok mégis
visszavették a mérkőzés irányítását. A találkozót a csereként beállt
Nikolics fejes gólja döntötte el
végleg. Háromgólos hátrányban is

Izland szertefoszlatta a román Eb-álmokat

A labdarúgó-Európabajnokság pótselejtezőjének
elődöntőjében
Izland 2-1-re legyőzte
Romániát, ezzel eldőlt,
az északi ország válogatottja játszhat november
12-én a Bulgáriát 3-1-re
legyőző Magyarország
ellen az Eb-részvételért.
Izlandi mércével egészen kellemes idő, 6 fok
és derült idő várta a csapatokat a reykjavíki Laugardalsvöllurban,
ahova a járványhelyzet
okozta
korlátozások
enyhítéseként 500 szurFotó: AFP
kolót engedtek be a ható-Jól zárt az izlandi védelem, csak tizenegyesből sikerült gólt szerezniük a románoknak.
ságok.
A mérkőzés eleje kiegyenlített já- diak: Finnbogason remekül ívelte a úgy tűnt, a román csapat akár kitékot hozott, a labda nagyjából labdát a Camorát lerázó Gylfi Si- egyenlíthet, nagy nyomást helyezett
egyenlő arányban volt a két csapat- gurdsson elé, ő pedig a kapu jobb ellenfelére, de egy idő után az izlandiakkal együtt elfogyott az ereje –
nál. Több helyzetet eleinte a vendég oldalába tekert.
A
félidőben
Mirel
Rădoi
három
az
utolsó 15 percben már két fáradt
románok alakítottak ki, mégis Izland szerezte meg a vezetést: Gylfi cserével próbált meg új lendületet csapat erőlködését láttuk a pályán.
A szenvedős végjáték lezárultáSigurdsson kapott remek labdát a ti- adni a román csapatnak, amely a jázenhatos határán, majd bal lábbal a tékrész derekán visszajött a val Izland kiharcolta a továbbjutást:
meccsbe: Ragnar Sigurdsson oda- a folytatás november 12-én követbal alsó sarokba bombázott.
könyökölt
Burcának a tizenhatoson kezik Budapesten, a Puskás ArénáTizenkét perccel később Alfred
Finnbogason ugrott ki a védők belül, a játékvezető hosszas VAR- ban. A Magyarország – Izland
közül, majd a kapuba talált – lesről. vizsgálatot követően büntetőt ítélt, mérkőzés győztese ott lesz a jövő
A 35. percben viszont már újabb ér- és ezt Alexandru Maxim értékesí- nyári Európa-bajnokság F csoportvényes gólnak örülhettek az izlan- tette. A szépítést követően egy ideig jában.

próbálkoztak a bolgárok, de már
nem volt igazán lendületük, nemigen lelkesedtek, és a magyarok
ekkor már magabiztosan és szervezetten védekeztek, végül a hajrá-
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Fotó: Index

ban a szépítés sikerült a hazaiaknak.
A nemzeti együttes november
12-én a Puskás Arénában Izlandot
fogadja az Eb-részvételért.

Mestermérleg
* Marco Rossi (Magyarország): „Nagyon boldog vagyok, mert sikerült továbbjutnunk, de nem örülök annak, hogy milyen stílusban
futballoztunk. A bolgárok jobban játszottak a mérkőzés egyes periódusaiban, mi viszont szerencsések voltunk, ennek köszönhetően
nyertünk. Ez az első alkalom, mióta szövetségi kapitány vagyok,
hogy gyenge játékkal jó eredményt értünk el, ez talán annak köszönhető, hogy a fiúk keményen küzdöttek a sikerért. A rosszabb játék
okai közé tartozott, hogy nem sikerült betartani a megbeszélt taktikát, illetve a mérkőzés tétje több játékosát is nyomta. A csapatból a
kapus Gulácsi Péter nyújtotta a legjobb teljesítményt.”
* Georgi Dermendzsiev: „Nem érzem úgy, hogy az eredmény hűen
tükrözné a játékot. A magyar válogatott nem volt ennyivel jobb, de
a momentumokat jól ragadta meg. Ha a fordulópontokra gondolok,
azt mondhatom, egyszerűen a gólok maguk voltak azok. Az a legbosszantóbb, hogy a magyar válogatott szinte minden helyzetét gólra
tudta váltani, a mi játékosaink pedig sokszor nem voltak elég higgadtak. De szerencsénk sem volt, hiszen a két videóbíró által visszanézett tizenegyes-szituációban nem a javunkra döntöttek. Persze,
hogy szerettünk volna tizenegyeseket kapni, ezekből gólt szerezni.
Kár lenne azonban a játékvezetésre vagy a döntésekre mutogatni.
Rajtunk múlt, hogy a többi helyzetünket nem tudtuk kihasználni.”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Eb-pótselejtező, A liga, elődöntő: Bulgária – Magyarország 1-3 (0-1)
Szófia, 2000 néző, vezette: Szymon Marciniak (lengyel).
Gólszerzők: Jomov (89.), illetve Orbán (17.), Kalmár (47.), Nikolics (75.).
Sárga lap: Lang (55.), Gazdag (88.).
Bulgária: Ilijev – Cicinho, Terzijev, Bozsikov, Nedjalkov – Karabeljov, Malinov – Karagaren (58. Deszpodov), Nedelev, Ivanov (31.
Jomov) – Krajev (80. Jankov).
Magyarország: Gulácsi – Lang, Orbán, Szalai A. – Fiola (82.
Botka), Sigér, Nagy (82. Gazdag), Holender (70. Nego) – Kalmár
(70. Hangya) – Szalai Á., Sallai (59. Nikolics).
Mestermérleg
* Mirel Rădoi (Románia): „Az első félidei játékunk alapján nem
érdemeltünk továbbjutást. Szünetben kénytelen voltam cserélni,
mert a három támadónk nem jött labdát kérni, a középpályások
pedig nem volt, akivel játsszanak. A második félidőben jelentősen
megváltozott a játékunk, azonban 45 percet elvesztegettünk. Elsősorban így én vagyok felelős azért, hogy kikaptunk, mert nem sikerült a legjobb összetételű kezdő tizenegyet pályára küldenem. De
nem csak ez volt a gond: tizenegyen kellett volna védekeznünk, és
ugyanennyien támadnunk. Nem tettük. És nem találtuk meg a réseket az izlandi sorokban sem.”
* Erik Hamren (Izland): „Nagyon elégedett vagyok a játékunkkal, különösen a Gylfi Sigurdsson produkciójával; két fantasztikus
gólt szerzett, és közel állt a harmadikhoz is. Egy ilyen meccsen sokat
számítanak az apró részletek, és erősen fontos volt, hogy mi szerezzünk elsőként gólt. Kezünkben volt a mérkőzés, amíg a románok
büntetőhöz nem jutottak. Utána kissé stresszesen fociztunk, de sikerült megakadályoznunk az ellenfelet, hogy tiszta gólhelyzetet dolgozzon ki.”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnoki pótselejtező, A liga, elődöntő: Izland –
Románia 2-1
Reykjavík, Laugardalsvöllur, 500 néző. Vezette: Skomina (szlovén).
Gólszerzők: G. Sigurdsson (17., 35.), illetve Maxim 63 – 11-esből).
Sárga lap: R. Sigurdsson (62.), illetve Maxim (36.), Iancu (90+5.).
Izland: Halldorsson – Palsson, R. Sigurdsson, Arnason (86. Ingason), Magnusson – Traustason, Gunnarsson, Bjarnason, Gudmundsson (83. Sigurjonsson) – G. Sigurdsson, Finnbogason (75.
Sigtorsson).
Románia: Tătăruşanu – Manea, Bălaşa, Burcă, Camora – Stanciu
(87. Cicâldău), Creţu, Maxim (80. Keşerü) – Deac (46. Iancu), Alibec (46. Puşcaş), Mitriţă (46. Hagi).
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Kiállítás, kabaréba illő jelenet és vereség Szászrégenben

Szabó Antal-Lóránd

A Kolozsvári Sănătatea volt
Szászrégen vendége az elmúlt hétvégén a 3. ligás labdarúgó-bajnokságban. Az utóbbi három-négy
évben a hazaiak mindig felülmúlták a Szamos-partiakat, ezúttal
azonban megszakadt az Avântul
győzelmi sorozata.
A párharc gyakorlatilag 0-1-ről
rajtolt, hiszen a 3. percben Raul
Ciupe pontosan elvégzett jobb oldali szögletéből az örökifjú Tilincă
mintegy 6 méterről, védhetetlenül
Bucin hálójába továbbított. A kapott gól után a házigazdák nem találtak magukra. Annak ellenére,
hogy többet birtokolták a labdát,
nem jelentettek veszélyt a tapasztalt Lăzăreanu kapujára. Közben a
vendégek okosan ellentámadtak, és
a 22. percben kis híján megduplázták az előnyüket: Ciupe 25 méteres
boltíves rúgásánál azonban Bucin
résen volt, és szögletre mentett. A
vendéglátók mezőnybeli fölénye a
36. percben érett góllá: ekkor Cristi
Chirilă lövését a vendégek még
blokkolták, ám a játékszer Harkóhoz került, aki a büntetőterület kö1. Kudzsir
2. Dés
3. Nyárádtő
4. Avântul
5. Torda
6. Vajdahunyad
7. Sănătatea
8. Gyulafehérvár
9. Marosújvár
10. Magyargáld

5
3
4
5
4
4
5
4
5
5

zepéből higgadtan a kolozsvári kapuba lőtt, kiegyenlítve az állást,
egyúttal megszerezve első találatát
az Avântul színeiben. Az első félidő hajrájában a Nyárádtőről viszszatért Bujor nagyon közel állt a
vezető gól megszerzéséhez, ám a
csatár mintegy 13 méteres helyezett lövését a vendégek kapusa hatalmas bravúrral szögletre hárította, a játékvezető pedig véget vetett az első félidőnek. Mivel a sarokrúgást nem végezhették el, a
hazaiak igencsak lobbanékony edzője számonkérte a románkékesi
sípmesteren a döntést, mire az
piros lapot mutatott fel Răzvan
Dannak! Noha a játékvezetőnek
(aki bár ítéleteivel nem befolyásolta az eredményt, de el kell mondani, hogy nem volt valami
csúcsformában) valószínűleg igaza
volt, hiszen az előre bejelentett
hosszabbítás lejárt, a szabályzat
szellemében megadhatta volna a
pár másodperces ráadást, és engedélyezhette volna a sarokrúgás elvégzését, így nem öntött volna
olajat a tűzre.
A második játékrész 1. percében
javíthattak volna a hazaiak: Chirilă

Ranglista

5
3
3
2
2
2
2
1
1
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

0
0
1
2
2
2
3
3
4
4

18-4
8-1
7-5
6-8
7-6
5-5
5-9
7-10
3-10
3-11

15
9
9
7
6
6
6
3
3
1

egyedül vezette rá a labdát a vendégek kapujára, ám a célterülettől
mintegy 11-12 méterre – rendkívül
kínos módon – egyszercsak elhagyta a pöttyöst… A házigazdák
tovább veszélyeztettek, s az 52.
percben újabb hatalmas ziccert
jegyezhettünk, Bujor azonban elkönnyelműsködte: ahelyett, hogy
lövéssel folytatta volna cselsorozatát, inkább lehuppant a Sănătatea
kapujától mintegy 6-7 méterre, és
büntetőt reklamált. De hoppon maradt, mert a játékvezető sípja (teljesen jogosan) néma maradt. A
szászrégeniek a továbbiakban is
nyomást gyakoroltak a kolozsvári
kapura, ám a kaotikus, sokszor
kapkodó akciók túlnyomó többségében nem volt átütőerő. A vendégek
okosan
hárították
a
támadásokat, s olykor veszélyesen
kontráztak. A 64.percben Tilincă
lövéssel kísérletezett, ám Bucin
könnyedén védett. Egy perccel később az aktív Harkó lendületesen
lódult meg a bal szélen, ám zárt
szögből jócskán fölébombázott. A
70. percben Bujor kitűnő kiugratását követően Cristi Chirilă jó szögből lőtt, ám a tapasztalt Lăzăreanu
ismételten a helyzet magaslatán
volt, szögletre mentett. Alig négy

a perccel később a kihagyott Avântul-helyzet megbosszulta magát: C.
Petruș bal oldali beívelését a fiatal
Dioșan zavartalanul, mintegy 4-5
méterről a kapuba „bólintotta”:
1-2.
A gól után a házigazdák az
egyenlítésért hajtottak, ám sikertelenül. Kitartó igyekezetük dacára a
mérkőzés hajrájában nem sikerült
kialakítaniuk egyetlen említésre érdemes gólszerzési lehetőséget sem,
miközben a „zöld vírusok” mindent bevetettek a három bajnoki
pont megőrzéséért. Így a harmadik
hosszabbításpercben kabaréba illő
jelenetet láthattunk: a vendégek 39
esztendős hálóőre látványosan a
fejéhez, majd füléhez kapott,
mintha valaki koponyán vágta
volna vagy füstbombával vették
volna célba! Természetesen erről
szó sem volt, a játékvezető az elképesztő produkciót sárga lapos figyelmeztetéssel büntette. Azonban
az idő eltelt, a kolozsvári sikert
pedig rövidesen szentesítette a hármas sípszó.
A kudzsiri súlyos vereség után a
szászrégeni gárda újabb kudarcot
könyvelhetett el, ezúttal hazai pályán. Avântul, ideje lenne felébredni!

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 5. forduló: Szászrégeni Avântul –
Kolozsvári Sănătatea 1-2 (1-1)
Szászrégen, Avântul-pálya, kellemes, napsütéses időjárás. Vezette:
Răzvan Necrici (Románkékes) – Bogdan Gireadă, Lakatos Rareș
(mindketten Nagyvárad). Ellenőr: Leontin Moga (Zilah), Petru Meterciuc (Németvásár).
Gólszerzők: Harkó (36.), illetve Tilincă (3.), Dioșan (74.).
Avântul: Bucin – Baki (80. Suciu), Bugnar, Merdariu, TruTa, Luca,
Chirilă (73. Chirtes), Harkó, Covaciu, Murar, Bujor.
Sănătatea: Lăzăreanu – Urcan, Matei, CreT, Oltean (69. Dioșan),
Ciupe (55. Szőllősi), Tilincă (80. Hoca), Șmulea, C. Petruș, A.
Petruș, Ceaca.

Lemondhatunk idén az amatőr fociról?

gyében már azt közölték, hogy az gyei egyesület, amely az idénre hi- ság október 8-i döntését, amely, teBálint Zsombor
átigazolási határidőt október 31-éig vatalosan lemondott a mérkőzések kintve, hogy a járvány nem csitul,
Október elejére ígérte IonuT Stroe kitolták, és amint új információkkal megszervezéséről, az a Temes me- illetve amiatt, hogy a klubok nem
sportminiszter, hogy olyan szabály- rendelkeznek a bajnokság megkez- gyei labdarúgó-egyesület, amely a tudják teljesíteni az egészségügyi
zatokat dolgoznak ki, amelyek lehe- déséről, közölni fogják. Az első me- honlapján közli a sürgősségi bizott- hatóságok követelményeit, 2021-re
tővé teszik az ifjúsági és amatőr
labdarúgó-bajnokságok megszervezését, azonban ekkor még nem
tudta, hogy pontosan október elejétől hirtelen rendkívüli módon felgyorsul a koronavírus terjedése, így
inkább a szigorításokat fontolgatják
majd a hatóságok, mintsem az enyhítéseken gondolkodjanak. Mivel
pedig az amatőr és ifjúsági csapatok
képtelenek teljesíteni az egészségügyi követelményeket, nagy valószínűség szerint az idén nem
szervezik meg ezeket a bajnokságokat.
A Maros megyei labdarúgóegyesület honlapjáról ugyan semmi
erre vonatkozó információt nem
lehet megtudni, azonban más megyék egyesületeinek kommunikációja valamivel nyitottabb, így ezek
honlapját böngészve erre következtethetünk. Hargita megyében még
október 1-jét nevezték meg a határFotó: Opinia Timișoarei
időnek a döntésre, Kovászna me- Az országban elsőként Temes megyében jelentették be hivatalosan, hogy idén nem lesz megyei bajnokság

Eredményjelző

* Románia-kupa, 3. megyeközi
forduló: Dési Unirea – Kolozsvári
Universitatea 0-2, Nagybányai Minaur – Lénárdfalvi ACSF 0-3, Szilágysomlyói Sportul 2007 –
Váradszentmártoni CSC 1-2, Universitatea Craiova – Resicabányai
CSM 1-1 – tizenegyesekkel 6-4, FC
Pucioasa – Brassói SR Municipal
1-1 – tizenegyesekkel 3-5, Székelyudvarhelyi FC – FK Csíkszereda
0-2, Gyulafehérvári Unirea – Sellemberki Viitorul 0-2, Győrödi CSC
– Alsódombrói CSC 4-2, Csermői
Gloria – Lippai Șoimii 0-3.
* 2. liga, 7. forduló: Unirea 04
Slobozia – Temesvári Ripensia 2-0,
Bukaresti Metaloglobus – Resicabányai CSM 0-0, Concordia Chiajna –
CS Mioveni 0-1, Universitatea Craiova – Bukaresti Rapid 5-0. Az élcsoport: 1. Craiova 17 pont, 2.
Metaloglobus 13 (9-4), 3. Rapid 13
(14-12).
* 3. liga, V. csoport, 5. forduló:
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK II –
Gyurgyevói Astra II 1-2, Székelyudvarhelyi FC – CS Blejoi 1-1, Brassói
SR Municipal – Brassói Tâmpa Kids
4-0, Barcarozsnyói Olimpic Cetate
– Brassói Corona 1-1, CSO Plopeni
– Kézdivásárhelyi KSE 0-2. Az
állás: 1. Corona 13 pont, 2. SR Municipal 10 (11-6), 3. Kézdivásárhely
10 (8-6), ...5. Székelyudvarhely 7,
...8 Sepsi OSK II 3.
* 3. liga, IX. csoport, 5. forduló:
Szászrégeni Avântul – Kolozsvári
Sănătatea 1-2, Marosújvári CS –
Gyulafehérvári Unirea 1924, Magyargáldi Industria – Kudzsiri CSO
1-4. A Nyárádtői Unirea – Dési Unirea mérkőzést vasárnap, lapzárta
után játszották.

halasztja a megyei szintű bajnokságok megszervezését. A mérkőzések leghamarabb 2021 februárjában kezdődnek – áll a közleményben.
Noha Temes megye az első,
amely ilyen jellegű döntést hivatalosan bejelent, szinte biztos, hogy
az egész országban hasonló döntések várhatók. Bukarestben hivatalosan nem jelentették ugyan be, de a
központi sportsajtó kiderítette, hogy
a bukaresti labdarúgó-egyesület,
mivel elmaradtak a befizetések a
tagegyesületek részéről (le- és átigazolási díjak, részvételi díjak
stb.), pénzforrások hiányában kénytelen volt lehúzni a rólót, és márciusig fizetés nélküli szabadságra
küldte az alkalmazottjait.
A vírus egyébként egyre szélesebb körben jelenik meg a magasabb szinten játszó klubokban is. A
2. ligában nem kevesebb, mint négy
mérkőzést kellett elhalasztani a hétvégi fordulóból, mert az egyik csapatban többen megfertőződtek.
A 3. ligában pedig hét mérkőzést
kellett elhalasztani hasonló okokból.

Megyei első osztályban szereplő riválist kapott a Magyar Kupa címvédője

A címvédő Budapest Honvéd a Csácsbozsok-Nemesapáti
SE révén megyei első osztályú ellenfelet kapott a labdarúgó
Magyar Kupa hetedik fordulójának szombati sorsolásán. A
12 élvonalbeli csapat kiemeltként nem kerülhetett össze, közülük még az újonc MTK Budapest kapott megyei bajnokságban szereplő riválist (a Bátaszéket).
Magyar Kupa, 7. forduló (a 32 közé jutásért), élvonalbeli
csapatok mérkőzései: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (NB III)
– MOL Fehérvár FC, Csácsbozsok-Nemesapáti SE (megyei
I.) – Budapest Honvéd, Kecskeméti TE (NB III) – Kisvárda

Master Good, Lipót Pékség SE (NB III) – ZTE FC, DabasGyón FC (NB III) – Budafoki MTE, Dunaújváros (NB III) –
Újpest FC, Szentlőrinc (NB II) – Puskás Akadémia FC,
Gyöngyösi AK-Mátra-Beton (NB III) – Mezőkövesd Zsóry
FC, Békéscsaba 1912 Előre (NB II) – Diósgyőri VTK, Bicskei TC (NB III) – Ferencvárosi TC, Bátaszék SE (megyei I.)
– MTK Budapest, Nyíregyháza Spartacus FC (NB II) – Paksi
FC.
Az élvonalbeli csapatok mérkőzései a 6. fordulóban: Toponár SE (megyei I.) – Puskás AFC 0-7, Balassagyarmati

VSE (NB III) – Diósgyőri VTK 0-2, Iváncsa KSE (NB III) –
Újpest FC 0-4, Tiszaföldvár VSE (megyei I.) – MOL Fehérvár FC 0-5, Mándok VSE (megyei I.) – Mezőkövesd Zsóry
FC 1-8, FC Hatvan (NB III) – Paksi FC 1-3, Termálfürdő FC
Tiszaújváros (NB III) – Budapest Honvéd 1-7, 43. Sz. Építők
SK (megyei I.) – MTK Budapest 0-8, Mohácsi TE 1888 (megyei I.) – Budafoki MTE 0-6, Mezőkeresztes VSE (megyei
I.) – Zalaegerszeg 0-11, WATI-Kecskéd KSK (megyei I.) –
Kisvárda Master Good 0-10, Ráckeve VAFC (megyei II.) –
Ferencvárosi TC 1-6.
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Bizonytalan a röplabdabajnokság rajtja

Szeghalmi Andrea
a Marosvásárhelyi TVR-ben

9

Hétfőn (ma) 17.05-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának
meghívottja Szeghalmi Andrea. A Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub (ISK) úszóedzőjével Szucher Ervin a sportág újjáindulásáról és az október elején rendezett
nyitott medencés országos bajnokságról beszélget.

Forma–1-es Eifel Nagydíj:
Hamilton beérte Schumachert,
és növelte az előnyét

Bár szombaton Balázsfalván kellett volna vendégszerepelnie a marosvásárhelyi együttesnek, a járványhelyzet felülírta az elképzeléseket. Egyelőre így nem kell játékhoz felsorakozni.
Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Eredetileg a héten rajtolt volna a női röplabdabajnokság, és most hétvégén kellett volna lejátszani a Románia-kupa első körét. A járvány
azonban felülírta az eredeti elképzelést. A sportági szövetség új vezetőségének, amelyet a szeptember végi közgyűlés választott meg, és
amelyben szinte senki nem maradt a korábbi vezetőségi tagokból, az egyik első döntése az volt,
hogy meghatározatlan időre elhalasztott minden
ifjúsági korosztályú bajnokságot, a felnőttcsapatok képviselőit pedig konzultációra hívta, hogy
miként képzelik az idényt.
Miután a hét végére tervezett online tanácskozást kétszer is elhalasztották, ma délben dönthetnek arról a klubok, hogy melyik bajnoki
rendszert választják a szövetség három javaslata
közül. A heti fordulós rendszert nagy valószínűséggel elvetik, hiszen aligha van pénzük arra,
hogy minden héten elvégezzék az egészségügyi
hatóságok által megkövetelt Covid-teszteket.
Legnagyobb esélye annak van, hogy négy különböző helyszínen tartott tornán „zavarják le”
a bajnokságot, erre utal a „közhangulat” –

mondta el a Marosvásárhelyi CSU Medicina edzője. Predrag Zucović azt is elárulta, klubjuk
megpályázná az egyik torna szervezési jogát, hiszen a városban két terem is van, ahol játszhatnak, és ez fontos előnyt jelent. Egy nap ugyanis
hat mérkőzést kell lejátszani, ebből hármat a ligeti sportcsarnokban, hármat a Pongrácz Antal
csarnokban rendezhetnének meg.
A megyeszékhelyi csapat szakvezetője azt is
elmondta, nagyon nehéz körülmények között készülnek az új idényre, de ehhez képest jól sikerült a felkészülés. Kicsit nyugtalanítja, hogy mi
lesz azokkal a játékosokkal, akik most térnek
haza a montenegrói U17-es Európa-bajnokságról, karanténba kell-e vonulniuk, vagy a törvény
kivételt tesz ilyen esetben a sportolókkal, de
egyébként nagyvonalakban készen állnak a
rajtra. Még egy idegenlégiós center leigazolását
tervezik, miután a kiszemelt kubai játékos megszerzését az utazási bonyodalmak miatt nem sikerült tető alá hozni – mondta el.
Az eredeti terv szerint szombaton a CSU Medicina az első fordulóban Balázsfalvára utazott
volna (ez még mindig így szerepel a szövetség
honlapján), de hogy azt a meccset hol és mikor
rendezik meg, csak később döntik el.

Ötödik hely az Eb-n
A Marosvásárhelyi CSU Medicina két röplabdázója is tagja volt annak a keretnek,
amely a múlt heti, U17-es női Európa-bajnokságon képviselte Romániát Montenegró fővárosában, Podgoricában. Az Eb előtti bővített keretbe Moldován Noémit is behívták,
végül ő nem került az utazó, szűkített csapatba, amelynek Iarina Axinte és Gálfalvi Tímea
a játékosa maradt. A csoportban Románia 3:0-ra nyert Fehéroroszország ellen, majd 3:0ra kikapott Szerbiától, Oroszországtól és Lengyelországtól. Az 5-8. helyért rendezett helyosztón egyaránt 3:2-re győzte le Szlovéniát és Lengyelországot is, utóbbinak így
visszavágott a csoportbeli vereségért. Ötödik helyezettként Románia jogot szerzett arra,
hogy ott legyen a jővő évi U18-as világbajnokságon, valamint az ifjúsági európai olimpiai
fesztiválon is.
Az Eb-t Oroszország nyerte, amely a döntőben 3:1-re verte Törökországot. A bronzéremért: Szerbia – Olaszország 3:1.

A címvédő és hatszoros világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma–1-es Eifel
Nagydíjat a Nürburgringen, ezzel beállította a hétszeres vb-győztes Michael
Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló
rekordját. A 35 éves pilótának ez volt az
idei hetedik sikere, amellyel 69 pontra növelte az előnyét az összetettben hat versennyel a szezon vége előtt.
Hamilton mögött Max Verstappen, a
Red Bull holland versenyzője ért célba
másodikként, míg Daniel Ricciardo, a Renault ausztrál pilótája harmadikként.
A rajtnál Valtteri Bottas (Mercedes) és
Hamilton nagyot harcolt egymással, két
kanyar után a finn maradt az élen, Hamilton másodiknak, Verstappen harmadiknak
sorolt be.
A 13. kör elején Bottas csúnyán elrontotta az első kanyar féktávját, Hamilton
emiatt utolérte, és meg is előzte. Bottas
ezután kerékcserére a bokszba hajtott, és
harmadikként tért vissza a pályára. A 16.
körben Hamilton, valamint Verstappen is
friss abroncsokat kapott, három körrel később pedig Bottasnak műszaki hiba miatt

fel kellett adnia a versenyt. Az élen Hamilton száguldott, őt Verstappen követte
a második, Lando Norris (McLaren)
pedig a harmadik helyen.
Féltávnál Ricciardo vette át a harmadik
helyet Norristól, miután a brit versenyző
kerékcserére a bokszba hajtott.
Húsz körrel a leintés előtt Hamilton és
Verstappen előnye az első két helyen
csaknem egy perc volt a harmadik
Ricciardóval szemben, a hajrában pedig
még a biztonsági autó is bent járt a pályán,
de a dobogós helyezések sorrendje a leintésig már nem változott.
A Forma–1-es pályafutása 323. versenyét teljesítő, ezzel rekorderré vált finn
Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 12. lett. A
2007-ben vb-győztes Räikkönen a brazil
Rubens Barrichello 322 F1-es rajtot számláló csúcsát adta át a múltnak.
A futam utáni interjú közben a legendás, hétszeres vb-győztes Schumacher fia,
Mick édesapja egyik mercedeses sisakját
adta át Hamiltonnak a rekordbeállítás alkalmából.
A vb két hét múlva Portugáliában folytatódik.

Eredményjelző
Forma–1-es Eifel Nagydíj, Nürburgring (60 kör, 308,617 km):
* a pontszerzők: 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:35:49.641 óra, 2. Max
Verstappen (holland, Red Bull) 4.470 másodperc hátrány, 3. Daniel Ricciardo
(ausztrál, Renault) 14.613 mp h., 4. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point)
16.070 mp h., 5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 21.905 mp h., 6. Pierre
Gasly (francia, Alpha Tauri) 22.766 mp h., 7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 30.814 mp h., 8. Nico Hülkenberg (német, Racing Point) 32.596 mp h., 9.
Romain Grosjean (francia, Haas) 39.081 mp h., 10. Antonio Giovinazzi (olasz,
Alfa Romeo) 40.035 mp h.
* leggyorsabb kör: Verstappen, 1:28.139 perc (60. kör)
* pole-pozíció: Valtteri Bottas (finn, Mercedes)

A vb-pontversenyek állása
* versenyzők: 1. Hamilton 230 pont, 2. Bottas 161, 3. Verstappen 147, 4. Ricciardo 78, 5. Pérez 68, 6. Lando Norris (brit, McLaren) 65, 7. Alexander Albon
(thaiföldi, Red Bull) 64, 8. Leclerc 63, 9. Lance Stroll (kanadai, Racing Point)
57, 10. Gasly 53, 11. Sainz 51, 12. Esteban Ocon (francia, Renault) 36, 13. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 17, 14. Danyiil Kvjat (orosz, Alpha Tauri) 14,
15. Hülkenberg 10, 16. Giovinazzi 3, 17. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo)
2, 18. Grosjean 2, 19. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 pont.
* csapatok: 1. Mercedes 391 pont, 2. Red Bull 211, 3. Racing Point 120, 4.
McLaren 116, 5. Renault 114, 6. Ferrari 80, 7. Alpha Tauri 67, 8. Alfa Romeo
5, 9. Haas 3.

Bravúros Ferencváros-siker Dániában a női kézilabda BL-ben

A koronavírusos megbetegedések miatt tartalékos Ferencváros
24-21-re győzött a dán Esbjerg otthonában a női kézilabda Bajnokok
Ligája csoportkörének negyedik
fordulójában, vasárnap. Az FTC elhalasztotta a norvég Vipers Kristiansand és a francia Metz HB elleni
mérkőzését, és vasárnap sem akart
játszani, ám ezt az európai szövetség már nem engedélyezte.
A vendégek keretéből Kisfaludy
Anett, Pásztor Noémi, Kovács
Anett, Klujber Katrin, Háfra
Noémi, valamint a német Julia
Behnke és Emily Bölk hiányzott,
bekerült viszont négy olyan utánpótláskorú kézilabdázó, akik még a
felnőtt NB I-ben sem játszottak. A
hazaiak a decemberi világbajnokság legértékesebb játékosának választott holland Estavana Polmant
nélkülözték, aki súlyos térdsérülés
után gyógyul.
A magyar csapat eleinte remekül
tartotta magát, a hazaiak a 11. percben vezettek először, és még a 19.
percben is csak 7-6 állt az eredményjelzőn. Ezt követően azonban
egyre többet hibázott mezőnyben és

góllal, Schatzl Nadine ötször volt
eredményes.
A két győzelemmel és két döntetlennel álló címvédő Győri Audi
ETO KC szombaton a Râmnicu

támadásban is az FTC, ezt, illetve
Rikke Poulsen védéseit kihasználva
az Esbjerg gyors, könnyű gólokkal
elhúzott, és a szünetben már 13-9
volt az állás a javára.
A 37. percben időt kellett kérniük
a házigazdáknak, mert a Ferencváros remek védekezéssel és hatékony
támadójátékkal kezdte a második
félidőt, és 14-13-ra felzárkózott. A
folytatásban a magyar együttes
négyszer támadott az egyenlítésért,
és negyedszer sikerrel is járt, majd

Fotó: EPA

remek összpontosítással a vezetést
is átvette. Volt egy 14 perces időszak, amit 9-3-ra megnyert a vendégcsapat, amely a dánok
egyenlítése után megint lendületbe
került, és három góllal ellépett.
Az FTC egy újabb 5-0-s sorozattal eldöntötte a meccset, amelyet
határtalan lelkesedésének és nagyszerű második félidei játékának köszönhetően nyert meg.
A mezőny legeredményesebb játékosa Kovacsics Anikó volt hat

Vâlcea együttesét fogadja, az egy
győzelemmel és egy vereséggel
rendelkező Ferencváros pedig egy
hét múlva a Bukaresti CSM vendége lesz a BL csoportkörében.

Eredményjelző
Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör:
* A csoport, 1. forduló: Bukaresti CSM – Metz Handball 31-26,
BBM Bietighheim – Team Esbjerg 26-33, Ferencváros – RosztovDon 25-26, Krim Ljubljana – Vipers Kristiansand 26-27; 2. forduló: Metz – Bietigheim 36-27, Esbjerg – Bukarest 29-30, Rosztov
– Ljubljana 23-23; 3. forduló: Bietigheim – Kristiansand 29-33; 4.
forduló: Esbjerg – Ferencváros 21-24, Kristiansand – Bukarest 3025, Metz – Ljubljana 33-27; a csoport állása: 1. Kristiansand 6
pont/3 mérkőzés, 2. Rosztov 5/3, 3. Metz 4/3, 4. Bukarest 4/3, 5.
Esbjerg 2/3, 6. Ferencváros 2/2, 7. Ljubljana 1/3, 8. Bietigheim 0/4.
* B csoport, 1. forduló: Podravka Koprivnica – Buducnost Podgorica 29-26, Brest Bretagne Handball – SCM Râmnicu Vâlcea 2821, Odense Handbold – Borussia Dortmund 32-27, CSZKA
Moszkva – Győri Audi ETO 27-27; 2. forduló: Dortmund – Brest
29-41, Podgorica – Moszkva 22-25, Győr – Koprivnica 43-28, Râmnicu Vâlcea – Odense 21-30; 3. forduló: Brest – Győr 25-25, Odense
– Podgorica 30-21, Koprivnica – Dortmund 25-26, Moszkva –
Râmnicu Vâlcea 30-20; 4. forduló: Győr – Odense 32-25, Podgorica
– Brest 22-22; a csoport állása: 1. Győr 6 pont/4 mérkőzés, 2. Brest
6/4, 3. Odense 6/4, 4. Moszkva 5/3, 5. Koprivnica 2/3, 6. Dortmund
2/3, 7. Podgorica 1/4, 8. Râmnicu Vâlcea 0/3.
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Harri Kiiski: Az Azomureș Rt. 700-900 millió euróról 1,6 milliárd euróra növeli
a műtrágya-előállítással a felhasznált földgáz értékét

Az Azomureș már teljesítette az Európai Unió célját, hogy 2025-ig az
üvegházhatású gázok kibocsátásának értékét 1990-hez viszonyítva
55%-kal csökkenteni kell. Azért,
hogy a gyár megfeleljen az EU
Green Deal (Zöldegyezmény) programjának, újabb 150 millió eurós
beruházást tervez. A Marosvásárhelyen előállított műtrágyát leginkább a romániai mezőgazdaságban
használják fel, ugyanakkor az
Azomureș jelentős mennyiségű terméket exportál. Az Azomureș Románia fontos pillére, amely hat
különböző ágazatot köt össze, s ha
valamelyikük sérülékennyé válik,
akkor ez mindegyikre kihat. Fontos,
hogy Románia világos stratégiát
alakítson ki a mezőgazdasági alapanyagok hozzáférhetőségéről.* Az
utóbbi években az Azomureș befektetései meghaladták a 250 millió
eurót.* A délkelet-európai földgázhálózat fejlesztése fontos lépés
abban, hogy a termelőknek elérhető
áron biztosítsák a földgázt. Interjú
Harri Kiiskivel, az Azomureș Rt. vezérigazgatójával

Riporter: Milyennek találja az Azomureș
Rt. tevékenységét a vírusjárvány idején?
Harri Kiiski: Remek emberekkel dolgozunk. E nehéz – a gazdasági tevékenységre,
az egészségünkre, a munkahelyünkre kiható
– megpróbáltatásokkal teli évben folytathattuk a munkát a szükségállapot idején is. Kolmegértették,
hogy
fontos
légáink
tevékenységet végeznek. Mi, felelős beosztásban levők megtettünk mindent azért, hogy
egészséges körülmények között, biztonságban dolgozhassanak a koronavírus-járvány
alatt. A marosvásárhelyi gyártelepen 2500-an
dolgoznak, és eddig (az interjú készítéséig)
mindössze nyolcan fertőződtek meg koronavírussal azok közül, akik folyamatosan munkában álltak vagy visszatértek a nyári
szabadságról.
Románia déli, keleti és nyugati részeiben
szárazság sújtotta a mezőgazdaságot, nehéz
helyzetbe hozta a gazdákat akkor, amikor
műtrágyázni kellett volna, s ez ránk is kihatott. Alkalmazkodtunk az új kihívásokhoz, és
olyan megoldásokat kerestünk – mind a cégnek, mind a gazdáknak –, amelyekkel továbbra is hozzájárulhattunk a román
mezőgazdaság fenntartásához. Az Azomureș
által előállított műtrágya nagy részét a hazai
mezőgazdaságban használják fel, ugyanakkor
jelentős mennyiséget exportálunk.
Riporter: Melyek voltak a legnagyobb
gondok? Miként érintette a gyárat a 114-es
kormányrendelet?
Harri Kiiski: A 2018-ban kibocsátott 114es kormányrendelet felborította a 2019-es terveinket, még most, 2020 októberében is
érezzük drámai hatását. Tekintettel arra, hogy
kétszer többet fizetünk a földgázért, mint más
európai hasonló termelőegység, az Azomureș
történetében először veszteségesen zártuk a
gazdasági évet. Felelősséget vállalva az alkalmazottakért, 2019-ben folytattuk a tevékenységünket. Ugyanakkor működtetni
kellett a gyártelep berendezéseit, hiszen a
korszerű rendszert nem lehet egyik napról a
másikra leállítani. Mindezek ellenére kiszolgálhattuk ügyfeleinket a tavaszi mezőgazdasági kampányban. Az eredmény: 96 millió lej
veszteség 2019-ben. De ezáltal is bizonyítottuk, hogy a cégcsaládban milyen génekkel
rendelkezünk. (Az Ameropa cégcsoport egy
svájci család tulajdonában van.) Választhattunk aközött, hogy vállaljuk a veszteségeket,
de megőrizzük az ügyfeleket és a beszállítókat, vagy hagyjuk összeomlani a román mezőgazdaságot,
és
kockáztatjuk
az
Azomureșnél a munkahelyeket és az üzemben a stabilitást. Felvállaltuk az anyagi áldozatot abban a reményben, hogy közösen
utólag majd helyrehozzuk a dolgokat.
A földgáz árát illetően 2020 sem kezdődött
jobban. A legfontosabb alapanyagunkat továbbra is drágán vásárolhattuk meg. Nyáron
egy kicsit helyreállt a helyzet, viszont, mivel
Románia elég nagy mezőgazdasági területét
érintette a szárazság, nincsenek nagy elvárá-

Harri Kiiski

saink így az év vége felé. A koronavírus-járvány előre nem volt látható, a szárazság és a
114-es kormányrendelet hatásait azonban el
lehetett volna kerülni.
Riporter: Mit tehetnek a hatóságok az
Azomureș gazdasági életének ösztönzéséért?
Harri Kiiski: Nagyon fontos, hogy a politikusok és a helyhatóságok képviselői világos, közös álláspontot alakítsanak ki arról,
hogy miként működik a rendszer, milyen
kapcsolatok alakulnak ki, és tiszta jövőképük
legyen arról is, hogy Románia gazdasági
helyzetére való tekintettel milyen stratégiákat
alkalmaznak.
Az Azomureș mezőgazdasági, logisztikai
és kereskedelmi tevékenységet folytat.
Ugyanakkor az energetikai ágazatra is jelentős hatást gyakorol, és hozzájárul a régió fejlesztéséhez és az oktatás fejlesztéséhez is. Az
Azomureș tehát Románia fontos pillére,
amely hat különböző ágazatot köt össze, s ha
valamelyikük sérülékennyé válik, akkor az
mindegyikre kihat. Mindezeket egybevetve –
az Azomureș által generált pénzügyi hatástól
eltekintve – a cég jelentősen hozzájárul az ország költségvetéséhez, ugyanakkor Marosvásárhelynek is jelentős jövedelemforrást
biztosít. Nagyon sok ember sorsa függ cégünk életképességétől, folyamatos működésétől.
Minden gazdasági egységnek, így nekünk
is fontos az előre látható törvénykezés. Ez azt
jelenti, hogy a jogszabályok egyeznek az európai uniós előírásokkal. A gazdasági siker
fontos tényezője a humán erőforrás, a minőségi oktatás, amely biztosítja a jól felkészült
munkaerőt.
Nagyon fontos, hogy Romániának a mezőgazdasági alapanyag-ellátásról világosan követhető stratégiája legyen (sz. m.: inputok
biztosítása). Ez a stratégia biztosíthatja a
helyi mezőgazdaság versenyképességét, több
millió ember élelmiszer-ellátását. Mit jelent
a versenyképes alapanyagokhoz való hozzáférés biztosítása? A gazdáknak szükségük van
öntözőberendezésekre, számunkra pedig azt
jelenti, hogy megfelelő áron vásárolhatjuk
meg a nyersanyagot, a földgázt. Ilyen értelemben fontos egy olyan agrárpolitika kialakítása, amelynek köszönhetően Románia
megfelelően biztosítani tudja a termelést egy
olyan értékesítési lánc mentén, amely követi
a terméket az előállítótól, a farmtól a fogyasztó tányérjáig, az állampolgárig. Mit
tehet az állam? Regionális és nemzetközi
szinten aktívan képviselje Románia érdekeit
a felek önkényeskedésével szemben. Tudom,
hogy Románia ilyen téren lépéseket tesz.
Kapcsolatban állunk a szakminisztériumokkal, és más hasonló európai cégekkel az
Azomureș is megpróbál segíteni, hogy Európa védje meg érdekeit az európai közösség
határain kívüli illojális versenyhelyzettel
szemben.
Riporter: Pályáztak-e állami segélyre?
Harri Kiiski: A legtöbb állami gazdasági
támogatást kis- és középvállalkozásoknak
nyújtották. A nagy cégek – mint amilyen az
Azomureș is – csak az európai uniós elvárásoknak megfelelő állami segélyben részesülhetnek.

Riporter: Jelenleg hányan dolgoznak az
Azomureșnél?
Harri Kiiski: A gyártelepen hozzávetőlegesen 2500-an dolgoznak. Az utóbbi években
az Azomureș szolgáltatásainak egy részét kiszervezte, így ezeknél a cégeknél jelenleg
még mintegy 1400-an vannak. A munkatársaink közül a legtöbben Marosvásárhelyen és
a környékbeli településeken laknak.
Riporter: Milyen mértékben exportál az
Azomureș? Szüksége van Romániának műtrágyára? Mi a véleménye a romániai mezőgazdaság fejlődéséről?
Harri Kiiski: Az Azomureș létrejöttekor
elsősorban exportra dolgozott, termékei minőségét világszerte elismerték. Miután az
Ameropa cégcsoport 2012-ben átvette a kombinátot, megváltozott a stratégia, elsősorban
a hazai piacra termelünk. Ma az itt gyártott
műtrágya 20%-át exportáljuk, a többi a romániai gazdákhoz jut. Jól fejlődik a helyi mezőgazdaság. Ezt igazolja az is, hogy a
megrendelők odafigyelnek arra, hogy több
és jó minőségű terméket igényeljenek.
Természetesen a területek tagosításával,
nagyobb parcellák művelésével hatékonyabbá lehetne tenni a mezőgazdaságot, hiszen ez bővebb terméshozamot jelentene.
Ezen a téren jó hatással lesz a romániai mezőgazdaságra a világon egyre jobban elterjedő digitalizálás. Eddig csak egyesek
alkalmazhattak bizonyos műszaki megoldásokat, azonban – a működtetési költség vonzata miatt – a közeljövőben szakterületünkön
alkalmazott technológiát szélesebb körben alkalmazzuk. Ezen a téren Romániában az
Ameropa cégcsoport, amelyhez az Azomureș
tartozik, bővíti kínálatát, integrált szolgáltatást ajánlva a gazdáknak.
Riporter: Milyen tervei vannak az
Azomureș Rt.-nek?
Harri Kiiski: Az Azomureș, az Ameropa
cégcsoport aktív, kulcsfontosságú egysége
Romániában és a térségben egyaránt. Ezért
növeljük a termelékenységet. Hosszú távon
szeretnénk elérni azt, hogy évente 1,8 millió
tonna műtrágyát gyártsunk. Jelenleg a hazai
mezőgazdaság évente 2,5 millió tonnát használ fel. Ez nem azt jelenti, hogy az össztermelésünket kizárólag hazai piacra szánjuk.
Amint korábban említettem, a román mezőgazdaság saját útját járja, mi készen állunk a
gazdák igényeinek eleget tenni. Minden többlettermelés külföldre jut, így minőségi exportőrökként
megerősíthetjük
Románia
versenyhelyzetét a térségben. Az érdekelt feleknek gondolniuk kell az ökoszisztémára is,
ugyanis az utóbbi események, mint a szárazság is, arra sarkallnak, hogy sürgős megoldásokat találjunk, azonban ezek néha környezetkárosítók lehetnek.
Riporter: Mennyit ruháztak be az utóbbi
években? Milyen fejlesztési terveik vannak?
Milyen környezetkímélő befektetéseket sikerült megvalósítani? Pályáztak-e uniós támogatásra?
Harri Kiiski: Az utóbbi években 250 millió eurót fektettünk be. A 2012-től kezdődő
korszerűsítési programunk során modernizáltuk a termelést, elértük azt, hogy jelenleg az
Európában használt legjobb technológiát alkalmazzuk, amelynek köszönhetően csökkentettük a környezetkárosító hatásokat. A
beruházási terveket 2016-ban teljesítettük. Az
Azomureș már teljesítette az EU által kitűzött
célt, amely szerint 2025-ig csökkenteni kell
az üvegházhatású gázok kibocsátásának
arányát az 1990-ben mértekhez viszonyítva
55%-kal. Azért, hogy elérjük az EU Green
Deal programjába foglalt egyéb célokat,
újabb 150 millió eurót fektetünk be. Tanulmányozzuk az energetikai hatékonyságunk
növelésének lehetőségét, erre valószínűleg
európai uniós támogatásra pályázunk. Többek között azt tervezzük, hogy a meglévő világítótesteket kicseréljük LED-es égőkkel,
hatékonyabb motorokat üzemeltessünk, kapcsolt energiatermelésre és persze egyebekre
is gondoltunk.
Riporter: Miként lehet újjáéleszteni a
hazai vegyipart?
Harri Kiiski: Földgáztartalékai szerint Románia a harmadik helyen áll az Európai Unióban. A vegyipart támogató hazai
gazdaságpolitika növelné ezt az értéket. Pél-

dául azáltal, hogy az Azomureș műtrágyát
termel a mezőgazdaságnak, az elfogyasztott
földgáz értékét 700-900 millióról 1,6 milliárd
euróra növeli. Fontos, hogy a természeti kincsek felhasználásával értéket teremtünk,
ugyanakkor munkahelyeket létesítünk, és
hozzájárulunk ahhoz, hogy az ország kereskedelmi mérlege pozitívan alakuljon.
Riporter: A hatóságok a Fekete-tengerből
származó földgáz feldolgozására egy vegyi
kombinátot építenének – önök részt vennének
egy ilyen projektben?
Harri Kiiski: Vonzó az ilyen lehetőség, de
mindenekelőtt biztosítani kell a méltányos
versenyhelyzetet a gazdasági ágazatban. Természetesen, amennyiben a dolgok rendjén
haladnak, akkor ideális lenne összefogni
azért, hogy visszaszerezzük Románia vezető
pozícióját a petrokémiai ágazatban.
Riporter: Mennyire érintette a gyárat az
idei földgázár csökkentése?
Harri Kiiski: A földgáz árának szabályozása jelentősen érintette végtermékünket és
cégünk működését, de továbbra is érezzük a
2018. évi 114-es sürgősségi kormányrendelet
hatását. Szeretnénk, ha az év végéig nem érnének meglepetések, de tekintettel arra, hogy
választások lesznek, ezzel kapcsolatosan
még megjelenhetnek különböző nyilatkozatok. Amint korábban említettem, ha a feltételek jók, és nem éri sokkhatás a rendszert,
akkor mi az Azomureșnél, vagy az iparban tevékenykedők elemezhetjük azt, hogy milyen
befektetéseket eszközölhetünk szolgáltatásaink, termékeink hozzáadott értékének növeléséért, a munkahelyek fenntartásáért, ezzel
hozzájárulva az ország költségvetéséhez,
amelyből minden állampolgár részesül.
Riporter: Hozzájárulhat-e az önök tevékenységéhez, ha ebben a hónapban befejezik
a BRUA nemzetközi gázvezetéket? Segíti-e a
gyárat, ha a Transgaz a Cental European
Gas Hubbal közösen létrehozza a Romanian
Gas Hub Servicest? Részt vesznek-e ebben a
projektben?
Harri Kiiski: A délkelet-európai földgázhub (gázpiaci központ) létrehozása jelentős
lépés azért, hogy a termelőegységeknek megfelelő áron biztosítsák a földgázt. Korszerűsíteni kell a romániai földgázvezetékeket,
mert alacsony a nyomás, és ez befolyásolja a
termelékenység hatékonyságát is. Nem a mi
tisztünk kommentálni Románia energetikai
politikáját, részvételét egy ilyen projektben.
Azt viszont elmondhatom, segíthet abban,
hogy hatékonyabban szállítsuk termékeinket
ügyfeleinknek, amennyiben növelik a gáznyomást, és számunkra kedvezően igazítják
a földgáz árát.
Riporter: Honnan vásárolja a földgázt az
Azomureș?
Harri Kiiski: Több helyről vásároljuk, és
mivel több szempontról (kereskedelmi és
szerződésekre vonatkozóakról) van szó, nem
szolgálhatok részletekkel.
Riporter: Bejelentették, hogy leállítják a 4es ammóniarészleget, mivel egy külföldi földgázbeszállítónak nem sikerült biztosítania a
megfelelő minőségi paramétereket. Ki ez a
külföldi beszállító? Tárgyaltak-e vele? Melyek az optimális paraméterek? Mennyire
érintette a gyárat a leállás?
Harri Kiiski: Az Azomureș gyártelepen
két ammónia-előállító egység működik,
mivel ez a műtrágyagyártás köztes terméke.
A 4-es ammóniarészleg leállításának gazdasági hatása van. Az olyan nagyfogyasztó,
mint az Azomureș, nehezen vásárol a piacon
nagyobb mennyiségben földgázt, ha sürgősen
szüksége van rá, ha a beszállítónak nem sikerül biztosítania a szerződésben rögzített
mennyiséget, ugyanis ilyenkor mesterségesen
növelik az árát. Számunkra kellemetlen helyzet volt. Mindezek ellenére sikerült biztosítanunk egész évre a földgázellátást, és
tárgyaltunk a beszállítóval, hogy mindkét fél
számára megfelelő megoldást találjunk.
Ugyancsak a kereskedelmi titoktartás miatt
nem mondhatok többet erről.
https://financialintelligence.ro/harri-kiiskiazomures-creste-valoarea-gazului-consumatde-la-700-900-de-milioane-de-euro-la-16-milia
rde-de-euro-prin-valoarea-pe-care-o-adaugarealizand-ingrasamintele-pentru-agricult/
(X)
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MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal a 0799-998-899-es
telefonszámot. (sz.-I)

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a betegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat betartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.
Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAGÁNCÉG KARÁCSONFALVI MUNKAPONTJÁRA ASZTALOSMESTERT alkalmaz. Érdeklődni a 0723-244-200-as telefonszámon. (sz.-I)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
a hozzá fordulók problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból, az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét sikeres az üzlete. Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi
távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
RABLAPROGRAMBA illő autót vásárolnék. Az elszállítását és forgalomból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (9135-I)

LAKÁS
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Măgurei utcában, vagy csere is érdekel
egy garzonnal. Tel. 0745-996-819.
(9030)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat. Tel. 0265/218-321,
0744-121-714, 0766-214-586. (8974)
VÁLLALUNK tetőjavítást, építkezési
munkát, bármilyen kisebb javítást,
cserépforgatást, meszelést, vakolást,
bádogosmunkát, fából készítünk tetőt.
Saját
anyaggal
is
dolgozunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0727-548-721. (9144)
TETŐFEDŐ KFT. Baj van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (9073-I)
BÁRMILYEN típusú tetőfedést vállalunk, valamint kisebb javításokat. Tel.
0758-737-660, Misi. (9173)
TÖBBFÉLE tető készítése, bármilyen kültéri, beltéri munkák. Tel.
0735-288-473. (9172)

MEGEMLÉKEZÉS
„Ne fájjon nektek, hogy már nem
vagyok,
hisz napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van, kék az ég,
jusson eszetekbe sok szép
emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
hisz szívetekben jó helyen vagyok.”
Szomorú szívvel és kegyelettel
emlékezünk október 12-én a bálintfalvi MÉSZÁROS EMÍLIÁRA
szül. Tanászi halálának 4. évfordulóján. Emlékét őrzi fia, leánya,
menye, veje, három unokája,
unokamenye és a rokonság. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (9115-I)

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a marosvásárhelyi
KISS ANNÁRA szül. Gál halálának hatodik évfordulóján. Nyugodjon békében! A gyászoló
család. (9120)

Soha el nem múló, fájó szeretettel emlékezünk a drága, dolgos
férjre,
apára,
nagytatára,
SOMODI JÓZSEFRE halálának
első évfordulóján. Emlékét megőrzi bánatos felesége, fia, menye,
kisunokája. Drága szívünk, nyugodjál békében! (9157-I)

Ez a nap az emlékezés napja,
Érted imádkozunk halkan, zokogva.
Egy célod volt, a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Elmúlt egy fájó év, már nem látunk többé,
Könnyes szemmel az égbe súgjuk: hiányzol örökké.
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel, szomorúan emlékezünk a gegesi születésű SOMODI
JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben
őrizzük egy életen át. Testvére,
Ilonka és családja. (9158-I)

Csillag volt, mert szívéből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. Elment tőlünk, mint
a lenyugvó nap, de szívünkben
él, és örökké ott marad.
Mély fájdalommal és a hiány leküzdhetetlen érzésével emlékezünk
drága
gyermekünkre,
SOMODI JÓZSEFRE, aki egy éve
örökre eltávozott közülünk.
Drága gyermekünk, legyen csendes pihenésed! Idős édesanyád
és édesapád. (9158-I)
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Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom,
sírodra szálljon áldás és nyugalom.
Álmaid a földben legyenek csendesek,
Isten őrködjön pihenésed felett.
Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni
imádott.
Örök hiányukat érezve, szeretetüket és emléküket szívünkbe
zárva emlékezünk a drága jó
édesanyára, nagymamára, dédmamára, a sáromberki KÁDÁR
ANNÁRA (szül. Berekméri) halálának első évfordulóján, valamint
édesapára, nagytatára, KÁDÁR
ISTVÁNRA, halálának 26. évfordulóján. Áldott emléküket szívünkben örökké megőrizzük,
nyugodjanak
békében!
Lányuk, Marika, két unokájuk,
valamint azok családja. (-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal, megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal,
akik szerették és ismerték
SCHUT ERZSÉBETET
(Bözsikét)
aki szeptember 26-án töltötte be
a 82. évet, hogy egy őszi reggelen, 2020. október 1-jén békésen
végleg elaludt. Végső nyughelyére október 13-án 13 órakor
helyezzük a marosvásárhelyi református temetőbe.
Elérkezett a búcsúzás ideje. Az
élet vasfoga mindent elemészt,
csak egyet nem, az emlékezést.
Emléked örökre megőrizzük, nagyon fogsz hiányozni. Pihenj békében, drága, édes kicsimama.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendülten értesültünk, hogy
a legjobb barátom, Sebestyén
János
élettársa,
HAVADTŐI
ANNA 73 éves korában hirtelen
elhunyt.
Együttérzésünket fejezzük ki
barátomnak ezekben a nehéz
percekben, és úgyszintén az
elhunyt szerető testvérének és
fiának, az egész gyászoló
családnak. Az elhunytnak békés
nyugodalmat és a családnak
vigasztalást! Nyugodj békében,
kedves Anikó! Veress Loránd és
családja Amerikából. (-I)
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VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDJUK AZ ARCMASZKOT,
MINT A SZUPERHŐSöK

BETARTJUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS JÁTÉK KöZBEN IS

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZÜK A JÖVŐNKET

KöVETJüK A TANÁROK

UTASíTÁSAIT

