
Múlt héten a Maros megyei oktatási intézmények közel két-
harmada zöld jelzésű rendszerben működött, azaz a diákok
jártak iskolába. Egyre valószínűbb, hogy az oktatási intéz-
ményeknek részben vagy teljesen át kell állniuk az online ok-
tatásra.

A Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság múlt hétfőn 23 köz-
igazgatási egység (köztük Marosvásárhely, Marosludas, Radnót, Nyá-
rádtő) iskoláiban sárga, azaz vegyes oktatási rendszert engedélyezett,

három közigazgatási egységben (Koronka, Oláhkocsárd, Mezőbodon)
viszont vörös jelzést írt elő, ahol teljesen át kell térni az online oktatásra,
míg a többi közigazgatási egységben az oktatási intézmények vezetőta-
nácsai dönthették el, hogy a múlt hét folyamán zöld vagy esetleg sárga
jelzés szerinti rendszerben folytatják az oktatást. Ezt és a megyei tanfel-
ügyelőség, valamint az iskolák javaslatait figyelembe véve a Maros me-
gyei vészhelyzeti bizottság hétfői 26. számú határozatával úgy döntött,
hogy a múlt héten 385 oktatási intézményben zöld, 188 egységben sárga,
15 iskolában pedig vörös jelzés szerint folyik a tanítás. 
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Napról napra rosszabbodik a helyzet

Online oktatásra lehet számítani

Elismerhetik
a zseb-
szerződéseket 
Úgy tűnik, elfogadás előtt áll egy olyan
törvénytervezet, amelynek szükséges-
ségét az RMDSZ parlamenti képvise-
lői évekkel ezelőtt jelezték a
törvényhozó testületnek. Lehetővé
válik majd az ún. zsebszerződések
alapján megkötött telekcserék katasz-
terezése.

____________4.
Ha fázik a lélek
„Két ember együttéléséhez szükség
van a beszélgetésekre, közelségre,
egymásra figyelésre. Ha ez nem törté-
nik meg, eluralkodik a »külön« élmé-
nye a kapcsolatban, a társtalanság és
magányosság érzete. 

____________6.
Nőtt az árfolyam 
Október 15-én éjféltől a Mezőgazda-
sági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA) országszerte el-
kezdte a tavalyi mezőgazdasági évre
járó támogatások összegének átutalá-
sát.

____________10.

Átpolitizált járvány
Ebben az ellentmondásos, egyre drámaibbá váló vírushelyzetben

úgy tűnik, még jobban átpolitizálják a járványügyi intézkedéseket.
Méghozzá éppen az orvosszakma jeles képviselői. Például igen kü-
lönös, hogy Alexandru Rafila, a Román Mikrobiológiai Társaság
elnöke, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) végrehajtó bizottsá-
gának tagja a minap „nekiment” az egészségügyi tárcavezetőnek,
hangsúlyozva, hogy Nelu Tătaru helyében ő másként szervezte volna
meg az egészségügyi minisztériumban a munkát. Szerinte meg kellett
volna alakítani az operatív törzset, amely a járványügyi intézkedé-
seket minisztériumi szinten összehangolja, pontosan meghatározni
a feladat- és hatásköröket. Szerinte jelenleg minden zavaros, össze
vannak keverve a dolgok. 

A mikrobiológus bíráló kijelentéseit – talán nem véletlenül – éppen
azt követően tette, hogy felkérést kapott, legyen a Szociáldemokrata
Párt (PSD) tagja, és közölte, szándékában is áll ezt megtenni. 

A professzornak akár igaza is lehet abban, hogy a szaktárcánál,
az államtitkári, igazgatói szinteken nincsenek jól behatárolva a fe-
lelősségek, ez azonban az eddigi, elég sűrű médianyilatkozataiban
nem kapott kellő hangsúlyt. Amúgy az intézkedéseket – ha nem is
operatív törzsnek hívják – belügyi vonalon Raed Arafat államtitkár
hangolja össze. (Aki nem győzi cáfolni a sajtóhíreket, melyek szerint
elkönyvelte volna a koronavírussal való harc elvesztését.)

Antalfi Imola

(Folytatás a 3. oldalon)



Október 16-án, pénteken 13.45 órakor a Maros Megyei
Horea Vészhelyzeti Felügyelőség marosvásárhelyi alaku-
latának tűzoltói újabb közúti balesetnél kellett beavatkoz-
zanak. A Dózsa György községi Lőrincfalván a főút menti
vízelvezető árokba borult egy gabonát szállító kamion. Az
ütközés nyomán lakóház és villanyoszlop rongálódott meg,
és elszakadt a gázvezeték. Személyi sérülésről nem érke-
zett jelentés. A gázvállalat munkatársainak sikerült a gáz-
szivárgást megállítani, az áramszolgáltató szakembereit
értesítették az úttestre leszakadt vezetékek eltávolítása vé-
gett. A helyszíni szemle és a beavatkozás idejére mindkét
irányban lezárták a forgalmat.
Baleset halálos áldozattal

Október 15-én, csütörtökön 18 óra körül Nagybún kül-
területén halálos baleset történt. Egy 54 éves férfi erdei
úton vezette személyautóját, amikor – eddig ismeretlen kö-
rülmények között – felborult. A helyszínre a segesvári tűz-
oltóalakulatot riasztották. A jármű vezetője kirepült az
autóból, és a helyszínen életét vesztette. A baleset körül-
ményeinek kivizsgálása folyamatban van.
Tetten ért tolvajok

Október 14-én, szerdán a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség bűnügyi osztálya egy 17 és egy 18 éves fiatalt

vett őrizetbe. A rendőrök éjszaka érték tetten őket egy ma-
rosvásárhelyi utcán, amint egy jármű katalizátorát szerelték
le és akarták ellopni. A kivizsgálás során fény derült arra,
hogy azon az éjszakán másik két járművet is megfosztottak
a részecskeszűrőjétől. Az ügyet a Marosvásárhelyi Tábla-
bíróság melletti ügyészség vizsgálja. 
Ittasan robogózott – felborult

Október 15-én 22.40 óra körül Marosvásárhelyen történt
közúti baleset, egy könnyebb sérülttel. Egy 35 éves férfi
az 1918. December 1. úton menet közben felborult a robo-
gójával. Az esés nyomán enyhébb sérüléseket szenvedett.
Az alkoholszonda 1,14 mg/l alkoholt jelzett, ezért vérvé-
telre egészségügyi intézménybe szállították a pontos érték
megállapítására. A vizsgálatok alatt kiderült, hogy a férfi
egyetlen járműre érvényes hajtási jogosítvánnyal sem ren-
delkezik, a robogó pedig nem szerepel a járművek nyilván-
tartásában. A vizsgálatot folytatják. 
Hármas baleset fiatalkorú sofőrökkel

Október 15-én 5.50 óra körül Marosludason, az 1918.
December 1. úton három személyautó ütközött. A baleset-
ben három 20 és 21 év közötti fiatal szenvedett enyhébb
sérüléseket, az esetkocsi a sürgősségire szállította őket,
ahol ellátták a sérüléseiket. Az alkoholszonda negatív ér-
téket jelzett mindhárom vezetőnél, a rendőrség vizsgálja a
baleset körülményeit. 

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások 
Hőmérséklet:
max. 12 0C
min. 4 0C

19., hétfő
A Nap kel 
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18 óra 28 perckor. 
Az év 293. napja, 
hátravan 73 nap.

Online oktatás az orvosi egyetemen
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti és Műszaki
Egyetem október 16–30. között áttér az online oktatásra.
Az egyetem közleménye szerint a Sars-CoV-2 vírus terje-
dése miatt az intézmény felfüggeszti minden közvetlen te-
vékenységét a hallgatókkal. A diákoknak azt javasolják,
hogy térjenek vissza állandó lakhelyükre, akik pedig ra-
gaszkodnak ahhoz, hogy az egyetemi bentlakásokban ma-
radjanak, azokat újra elosztják, hogy csökkentsék a
közvetlen érintkezést. Egyelőre abban reménykednek,
hogy a november 2–15. közötti vizsgaszessziókat megtart-
hatják. Amennyiben változik a járványhelyzet, időben tájé-
koztatják majd a diákokat – áll az egyetem vezetőségének
közleményében.

Csendőrségi állások
A marosvásárhelyi Ferdinánd király mobil csendőralakulat
személyzetet alkalmaz október 19-től november 8-áig külső
forrásból, ideiglenes jelleggel. 33 betöltetlen altiszti tiszt-
ségbe várják azokat a jelentkezőket, akik eleget tesznek a
követelményeknek. Bővebb felvilágosítással a www.jandar-
meriamobilamures.ro honlapon szolgálnak.

Rövid terápiás program
A Bonus Pastor Alapítvány november 2–13. között Magyar-
ózdon, a terápiás otthonban kéthetes rövid terápiás prog-
ramot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt
hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változ-
tatni szeretnének alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőség-
gel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő: október 23.
További részletek felől az alábbi telefonszámon lehet ér-
deklődni: 0740-056-691– Bartha Éva.

Látnivalók a Kultúrpalotában
A Kultúrpalotában keddtől péntekig 9–16 óra között, szom-
baton és vasárnap 9 órától 14.30-ig fogadják az érdeklő-
dőket. A jelenleg látogatható terek az előcsarnok, a
lépcsőházak, a Tükörterem, a szecessziós kiállítás, a Ber-
nády-emlékszoba, a Dandea-emlékszoba és a nagy hang-
versenyterem. A Művészeti Múzeumban megtekinthetők
Zsögödi Nagy Imre képei. A Maros Megyei Múzeum–Mű-
vészeti Múzeum által szervezett kiállítás 125 munkáját mu-
tatja be, melyek tekintélyes részét, mintegy 100 művet a
festő 1959-ben adományozta a múzeumnak. A tárlat Nagy
Imre művészi útkeresésének néhány irányát tárja elénk: az
olajfestékkel, vízfestékkel, temperával, tintával és famet-
széssel készített művei technikai szakértelmét is bizonyít-
ják. Helyszín: Kultúrpalota, jobb szárny, II. emelet. A tárlat
2021. január 31-ig lesz látogatható. Belépőjegy a palota
jegypénztáránál váltható legkésőbb fél órával zárás előtt.
A pénztárnál lehet jegyet venni az egykori városháza tor-
nyába való felmenetelhez is, a torony keddtől péntekig 9–
15 óra között van nyitva.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma NÁNDOR,
holnap VENDEL napja.

Megyei hírek

A mezőgazdasági minisztérium a Mezőgazdasági Inter-
venciós és Kifizetési Ügynökségen (APIA) keresztül az or-
szágos vidékfejlesztési program (PNDR 2014–2020)
keretében a vírusjárvány miatt kiegészítő támogatást nyújt
állattenyésztőknek és növénytermesztőknek. Egyszeri tá-
mogatás igényelhető a gazdák által benyújtott kérvények
alapján a farm nagysága 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 kérvénye-
ket október 23-ig lehet benyújtani az APIA megyei kiren-
deltségeihez. 

A pályázati útmutatót a http://www.apia.org.ro/ro/aju-
tor-de-stat-covid- 19/masura-21 elérhetőségről lehet letöl-
teni, bővebben az APIA Maros megyei kirendeltségének
www.apiamures.ro honlapján.

Mezőgazdasági támogatásokra lehet pályázni

Az érdeklődők figyelmébe ajánlják a KAB színháztudo-
mányi szakbizottságának előadás-sorozatát. A sorozat első
két előadását Duška Radosavljević londoni dramaturg,
egyetemi tanár és Christopher Balme müncheni színháztu-
dós, egyetemi tanár tartja az átrendeződő színházi munka-
körökről és az ezzel járó új típusú szakemberképzésről,
oktatási stratégiákról. 

Az október 19-én (hétfőn) és 20-án (kedden) 12 órától

kezdődő előadások angol nyelven, magyar szinkronfordí-
tással követhetők az MTA KAB Zoom-csatornáján, hétfőn
a https://zoom.us/j/94483483598, kedden a
https://zoom.us/j/91963822288 Zoom-linken. 

(Elérhetőség: a Zoom-szobában a menüsor Földgömb
ikonjára, majd az English-re kattintva hallható a tolmá-
csolás – a visszatérés az angol nyelvű előadáshoz a Föld-
gömbre, majd a German-re kattintva lehetséges.)

Az elmélet gyakorlata/A gyakorlat elmélete – online 

Azok a civil szervezetek, politikai alakulatok és közin-
tézmények, amelyek a törvényeknek megfelelően jöttek
létre, és nem lakhatási célra helyiségeket igényelnek, no-
vember közepéig jelezhetik igényüket. Marosvásárhely
polgármesteri hivatala a nem lakhatási célú helyiséget
igénylők tudomására hozza, hogy  október 15. – november
15. között lehet feliratkozni a 2021-re szóló prioritási lis-

tára való felkerülés érdekében. Akik az előző években is
igényeltek helyiséget, és szeretnének felkerülni a listára,
ugyancsak meg kell jelenniük az iratcsomó frissítése cél-
jából. 

A típuskérvényeket a 10-es irodában (földszint) lehet be-
szerezni – tájékoztatott Cosmin Blaga-Zătreanu ügyveze-
tőigazgató-helyettes.

Székhelyet igénylők figyelmébe

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

   2NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ________________________________________ 2020. október 19., hétfő

31, 16, 15, 32, 38+7 NOROC PLUS: 6, 9, 3, 4, 3, 7

36, 20, 37, 17, 26, 10 SUPER NOROC: 2, 5, 4, 7, 3, 9

48, 10, 36, 2, 27, 23 NOROC: 8, 5, 2, 4, 6, 3, 2

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

Rendőrségi hírek
Kamion borult fel Lőrincfalván

Pálosy Piroska

Baleset Ludason Fotó: ISU



Politikai részrehajlással, az ellenzéki Szociáldemok-
rata Párt (PSD) „utasításainak” végrehajtásával vá-
dolta Ludovic Orban miniszterelnök az alkot-
mánybíróságot, a testület és a PSD azonban a jog-
államiság elleni támadásként elutasította a vádakat.

Orban egy televíziós interjúban kommentálta azt, hogy az
alkotmánybíróság elutasította a kormány óvását, és alkotmá-
nyosnak minősítette azt a törvénytervezetet, amely szerint
nem a kormány, hanem a parlament írja ki a parlamenti vá-
lasztásokat. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöki tisztségét
is betöltő kormányfő szerint az alkotmánybíróság jogi „bű-
vészkedéssel”, az alkotmány megsértésével hozta meg dönté-
sét, és a testület politikai alapon kinevezett tagjai a PSD
utasítására futószalagon fogadnak el Románia alapvető érde-
keit és a demokráciát sértő döntéseket.

„Ez tűrhetetlen, meg kell változtatni az alkotmánybíróság
összetételét, meg kell tisztítani a testületet a pártbürokratáktól,
oda csak tapasztalt bírákat szabad beengedni” – vélekedett a
kormányfő, arra utalva, hogy az alkotmánybíróság tagjait
részben a mindenkori parlamenti többség, részben az államfő
jelöli, jelenlegi elnöke, Valer Dorneanu pedig a PSD politiku-
saként korábban a parlament házelnöke volt.

Az alkotmánybíróság elnöke úgy értékelte: egyetlen euró-
pai ország miniszterelnöke sem enged meg magának ilyen „al-
pári” hangot a jogállamiságot védelmező egyik legfontosabb
intézménnyel szemben. Dorneanu felidézte: a kormányfő nem

először hergeli a közvéleményt az alkotmánybíróság ellen, de
mostani vádaskodása „megköveteli”, hogy bepanaszolják a
Velencei Bizottságnál, az Alkotmánybíróságok Egyesületénél
és az Európai Bizottságnál.

Marcel Ciolacu házelnök, a PSD elnöke szerint a kor-
mányfő a demokráciát veszélyezteti, a jogállamiságot tá-
madja, és „kirohanása” csak azzal magyarázható, hogy
„magának akar minden hatalmat”. Ciolacu megjegyezte: az
alkotmánybíróság tagjait más demokratikus államokban is a
polgárok megbízatását élvező parlament választja.

Romániában a parlament baloldali többsége júliusban fo-
gadta el azt a törvénytervezetet, amellyel elvenné a kormány-
tól a parlamenti választások kiírásának jogát. A
törvénytervezetet mindmáig nem hirdette ki az államfő. Klaus
Iohannis nyáron alkotmányossági normakontrollt kért arra hi-
vatkozva, hogy a parlament nem hosszabbíthatja meg saját
mandátumát: ennek az óvásnak az elutasítását kommentálta a
kormányfő.

Mivel az alkotmánybíróság nem hozta meg idejében dön-
tését, a kormány a hatályos régi törvény szerint december 6-
ára tűzte ki a parlamenti választások időpontját. A 2016-ban
választott parlament mandátuma december 20-án jár le, a PSD
azonban a járványhelyzetre és az alkotmánybíróság vitatott
döntésére hivatkozva – az alaptörvény által megengedett leg-
későbbi időpontra – jövő év márciusáig szeretné elnapolni a
választásokat. (MTI)

Két, befutónak számító helyet enged át ellenzéké-
nek a parlamenti választásokra összeállított jelölt-
listáin a Romániai Magyar Demokrata Szövetség  –
jelentette be pénteken a Szövetségi Állandó Tanács
(SZÁT) jelöltlistákat véglegesítő ülése után Kelemen
Hunor, a szövetség elnöke.

Elmondta: az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) szövetségével létrejött Erdélyi Ma-
gyar Szövetség (EMSZ) eredményei a szeptemberben tartott
önkormányzati választásokon elmaradtak ugyan az MPP
2016-os eredményeitől, de úgy vélték, a magyar szavazatok
92 százalékának a birtokában nagyvonalúnak kell lenniük,
ezért most is két helyet ajánlottak az ellenzéknek, akárcsak
négy évvel ezelőtt. Hozzátette: azért tették, mert most az a cél,
hogy erős parlamenti képviselete legyen a magyarságnak.

Kelemen Hunor azt is bejelentette, hogy a jelenleg is kép-
viselői mandátummal rendelkező MPP-s Kulcsár-Terza József
a Maros megyei képviselőjelölt-lista harmadik helyét, és Za-
kariás Zoltán, az EMNP Önkormányzati Tanácsának elnöke a
Hargita megyei jelöltlista ötödik helyét foglalja el. A Ko-
vászna megyei listán szorítottak ugyanakkor helyet a szórvány
képviselőjének, Benedek Zakariásnak, és az RMDSZ által
olykor megszerzett, máskor elveszített Bihar megyei harma-
dik helyet ajánlották fel az RMDSZ-szel együttműködő ifjú-
sági szervezetek jelöltjének, Oltean Csongornak.

Újságírói kérdésre az elnök megemlítette: tárgyalt a Szabad
Emberek Pártjának (POL) színeiben újabb székelyudvarhelyi
polgármesteri címet nyert Gálfi Árpáddal is, de a POL-lal nem

tudnak szövetkezni, Gálfi Árpáddal mint személlyel pedig
nem egyezhetnek meg. Ígéretet tett azonban arra, hogy Szé-
kelyudvarhelyt és az udvarhelyi embereket támogatják majd,
amikor erre szükség lesz.

Az MTI kérdésére, hogy az RMDSZ vagy az EMSZ jelölte-
e ki az ellenzéki jelölteket, Kelemen Hunor elmondta: Mezei
Jánossal, az EMSZ társelnökével egyeztettek telefonon a
SZÁT-ülés szünetében, tőle kapták a javaslatot. Azt is meg-
említette: szintén Mezeivel készülnek aláírni a héten egy
együttműködési megállapodást. „Azt a hírt kaptuk, hogy
Mezei János lesz a fúzió után az EMSZ elnöke. Ha ez így van,
akkor ő társelnökként, amennyiben megbízzák őt ezzel, nyu-
godtan aláírhat egy megállapodást” – fogalmazott az elnök.

Kelemen Hunor újságírói kérdésre pontosította: csütörtö-
kön úgy álltak fel a tárgyalóasztaltól az EMSZ képviselőivel,
hogy az ellenzéki szövetség két helyet kér, és ha nem lesz meg
a két hely, akkor nem lesz megállapodás. Hozzátette: a meg-
állapodás elveiben már rég megegyeztek, a szöveg tartalmát
kell még véglegesíteni. Azt is elmondta: az RMDSZ Románia
valamennyi megyéjében, és külföldön is indít jelölteket.
Azokban a Kárpátokon túli megyékben, ahol nincs szerveze-
tük, az ifjúsági szervezetek és a nőszervezet állított jelölteket.
Közölte: a szövetség 566 képviselő- és szenátorjelölttel vág
neki a választásoknak. Újságírói kérdésre kijelentette: fenn-
tartja véleményét, hogy december 6-án meg kell tartani a par-
lamenti választásokat, hiszen alkotmányosan azt csak három
hónappal lehet elhalasztani, és nem biztos, hogy később ked-
vezőbb lesz a járványhelyzet a választás megtartására. (MTI)

Négyezer alatti új koronavírusos
megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 3920 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak 19.507 teszt elvégzése
nyomán – közölte vasárnap a Stratégiai Kommuniká-
ciós Csoport (GCS). A GCS szerint olyan személyek-
ről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív
teszteredményük. A járvány eleje óta összesen
180.388 személynél igazolták a koronavírus-fertőzést
Romániában, és 130.894 személyt nyilvánítottak gyó-
gyultnak. Ez idáig 2.852.186 teszt eredményét dol-
gozták fel az országban. Ezek közül 19.507-et az
elmúlt 24 órában végeztek el, 11.530-at az esetmeg-
határozás és az orvosi protokoll alapján, 7977-at
pedig kérésre. (Agerpres)

Orban:
a választásokat meg lehet tartani

A kormány szempontjából december 6-a a parlamenti
választások alkotmányos és törvényes időpontja, je-
lentette ki Ludovic Orban kormányfő, aki szerint min-
den plusznap, amelyen ez a parlament tisztségben
marad, elvesztegetett nap Románia számára. A kor-
mányfő szerint a választásokat meg lehet tartani,
minden a megfelelő szervezésen, a szabályok betar-
tásán múlik. Hozzátette, szerinte az alkotmánybíró-
ság a választásokat érintő határozatával lábbal
tiporta az alaptörvényt. Hozzáfűzte, a kormány meg-
támadta az alkotmánybíróságon a törvényt, amellyel
egy parlamenti többség megkaparintotta annak a
jogát, hogy a választások dátumáról döntsön. Véle-
ménye szerint a többség törvényhozóinak az az ér-
dekük, hogy mandátumukat minél jobban
meghosszabbítsák. (Agerpres)

Létrehozták az állatrendőrséget
A kormány jóváhagyta az állatrendőrség létrehozását
– jelentette be Marcel Vela belügyminiszter. A tárca-
vezető szerint a 488 alkalmazottat és 88 állatorvost
foglalkoztató struktúrát a legmagasabb szinten fel-
szerelik, hogy sürgősen beavatkozhasson az állatok
megmentése érdekében. Az állatrendőrség 60 napon
belül kezdi meg működését. (Agerpres)

Nem terveznek adóemelést
A kormány nem tervezi az adók emelését sem idén,
sem jövőre – jelentette ki csütörtökön Florin Cîţu
pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint abban a li-
berális gazdaságban hisznek, ahol alacsonyak az
adók, de azt mindenki befizeti. Kijelentette, annak el-
lenére, hogy nulla állami tartalékot örököltek, találtak
megoldásokat, előteremtették a maszkokat és fertőt-
lenítőszereket, hogy megőrizzék az emberek egész-
ségét. „Találtunk forrásokat a kényszerszabadságok
kifizetésére, a vállalatok támogatására. Tárgyaltunk
a bankszektor képviselőivel a legnagyvonalúbb rész-
leteltörlésről. Nincsenek megoldás nélküli problémák”
– nyilatkozta a miniszter. (Agerpres)

Havazott a Fogarasi-havasokban
Két tonna sót szórtak szét az útkarbantartók vasár-
napra virradóan a Transzfogarason, miután havazott
a Fogarasi-havasokban, a Bâlea-tó környékén. A hírt
a brassói út- és hídügyi regionális igazgatóság jelen-
tette be a Facebook-oldalán. A tájékoztatás szerint a
Bâlea-körzetben üzembe helyezték a hókotrókat, és
több mint két tonna sót szórtak az útra vasárnap haj-
nalban. A Bâlea-tóhoz egyébként keddtől már csak
drótkötélpályás felvonóval lehet feljutni, a Bâlea-
vízeséstől ugyanis lezárják az utat. Vasárnap délelőtt
lezárták a Transalpina utat is, az Obârşia Lotrului
(Vâlcea megye) és Rânca (Gorj megye) közötti sza-
kaszt – közölte a Román Országos Rendőrség köz-
lekedésügyi központja. (Agerpres)

Eközben az egészségügyi miniszter bejelentései sem
maradtak visszhang nélkül: Tătaru szerint minden kór-
ház intenzív terápiás kapacitásának 10 százalékát biz-
tosítani kell a koronavírus-fertőzöttek ellátására, az
egyéb kórházi osztályoknak pedig a 15 százalékát. 

Vagyis nem elég már a mobil kórházak kapacitása,
illetve hiába húzták fel ezeket még a tavasszal, ha nincs
megfelelő felszereltség vagy humán erőforrás a súlyo-
sabb állapotban lévő fertőzöttek ellátására…

Biztosak lehetünk benne, hogy az elkövetkező kam-
pány során, a választási harcban sok minden felszínre
kerül abból, amit a liberális kormány márciustól erre-
felé tett és tesz járványügyben. Ugyanakkor talán sike-
rül még néhány fontos intézkedést meghozni (mint
például gyorstesztek beszerzése, vagy akár – cseh min-
tára – a külföldön dolgozó szakorvosok hazahívása),
amivel csökkenteni lehetne a napi új esetek számát, el-
lenőrzés alatt tartani a második fertőzéshullámot. 

Átpolitizált járvány

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Befutó helyeket enged át ellenzékének az RMDSZ

A brit kormány egyik magas rangú tagjának vasár-
napi nyilatkozata szerint a korábbi várakozásokkal
ellentétben már nincs kétharmados esély arra, hogy
megállapodással záruljanak az Egyesült Királyság
és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének
feltételeiről szóló tárgyalások.

Michael Gove, a brit kormány munkáját összehangoló ka-
binetiroda miniszteri rangú vezetője – akinek felelősségi kö-
rébe tartozik a felkészülés irányítása is az EU-val tervezett
kétoldalú szabadkereskedelmi egyezmény elmaradásának ese-
tére – nemrégiben 66 százalékosra taksálta a megállapodás el-
érésének esélyét.

A Sky News brit hírtelevízió vasárnapi politikai magazin-
műsorában – arra a kérdésre, hogy most milyen esélyt lát az
egyezségre az EU-val – Gove úgy fogalmazott, hogy „ennél
kisebbet”. Hozzátette: azt nem tudja pontosan meghatározni,
hogy a megállapodásra most mennyivel kevesebb az esély az
általa korábban valószínűsített 66 százaléknál. Kijelentette
ugyanakkor: az Európai Unió nem volt hajlandó az eddigi tár-
gyalásokon a megállapodáshoz szükséges részletes, jogi érvé-
nyű szövegtervezet kidolgozására, és az elmúlt hetekben
tanúsított magatartásából általánosságban is úgy tűnik, hogy
nem törekszik komolyan az egyezség eléréséhez szükséges
kompromisszumokra. Arra a kérdésre, hogy Michel Barnier,
az Európai Bizottság tárgyalóküldöttségének vezetője a héten
a hivatalos terveknek megfelelően ellátogat-e Londonba a tár-
gyalások folytatása végett, Gove kitérően azt mondta: a labda
most Barnier térfelén pattog. Hozzátette: arról tudomása van,
hogy Barnier „néhány napon belül” felhívja telefonon David
Frost brit főtárgyalót.

A kabinetminiszter nyilatkozott a BBC közszolgálati tele-
vízió vasárnapi interjúműsorának is, amelyben úgy fogalma-
zott, hogy „az ajtó továbbra is félig nyitva áll” a további

tárgyalások előtt. Hozzátette: London egyáltalán nem mondja
azt, hogy akkor sem hajlandó a tárgyalások folytatására, ha az
EU változtat álláspontján.

A csütörtökön és pénteken tartott brüsszeli EU-csúcstalál-
kozón az az állásfoglalás született, hogy Londonnak kell meg-
tennie a szabadkereskedelmi megállapodáshoz szükséges
további lépéseket.

Boris Johnson brit miniszterelnök hivatalának szóvivője
erre reagálva közölte: London értelmezése szerint az EU gya-
korlatilag véget vetett a kereskedelmi tárgyalásoknak azzal,
hogy kizárólag a brit féltől várja a további lépéseket, és nincs
értelme a hétre tervezett folytatásnak, ha az unió nem változtat
ezen az álláspontján. Reagált az uniós vezetők állásfoglalására
Johnson is, kijelentve: ideje felkészülni arra, hogy megálla-
podás nélkül zárulnak a jövőbeni kapcsolatrendszer feltétele-
iről szóló tárgyalások az EU-val.

Ebben a környezetben egyelőre bizonytalan, hogy Michel
Barnier a közeli napokban valóban Londonba utazik-e.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője az EU-csúcs
után, újságíróknak tartott háttértájékoztatóján kijelentette:
Barnier londoni látogatásának csak akkor lenne „bármiféle ér-
telme”, ha az uniós főtárgyaló kész jogilag kötelező szöveg-
tervezet alapján, gyorsított ütemben minden kérdés
áttekintésére anélkül, hogy az EU Londontól várná el az ösz-
szes további lépés megtételét.

Az Egyesült Királyság január 31-én kilépett az Európai
Unióból. Távozásának napján 11 hónapos átmeneti időszak
kezdődött, amelynek legfontosabb célja az, hogy időt bizto-
sítson a megállapodásra a majdani kétoldalú kapcsolatrendszer
feltételeiről. A tárgyalássorozat legutóbbi, kilencedik fordulója
azonban október 2-án érdemi eredmény nélkül befejeződött,
és azóta nem hangzottak el konkrét bejelentések további hi-
vatalos fordulók megtartásáról. (MTI)

Brexit 
Nincs már kétharmados esély a megállapodásra

Politikai részrehajlással vádolta a miniszterelnök
az alkotmánybíróságot



Úgy tűnik, elfogadás előtt áll
egy olyan törvénytervezet,
amelynek szükségességét az
RMDSZ parlamenti képviselői
évekkel ezelőtt jelezték a tör-
vényhozó testületnek. Lehe-
tővé válik majd az ún.
zsebszerződések alapján
megkötött telekcserék ka-
taszterezése, ugyanis nagyon
sok gazda van abban a hely-
zetben, hogy hivatalos tulaj-
donjogi dokumentum, azaz
telekkönyv, birtoklevél hiá-
nyában közjegyző által nem
hitelesített zsebszerződéssel
vásárolt földterületet.

2018-ban Korodi Attila, a képvi-
selőház akkori frakcióvezetője el-
mondta a sajtónak, hogy „az
RMDSZ már négy éve jelezte a ka-
taszteri hivatalnak ezt a problémát,
azonban erre csak parlamenti úton
lehetett törvényes megoldást ta-
lálni” – emlékeztetett a frakcióve-
zető. „Az RMDSZ által kidolgozott
módosítás nemcsak a zsebszerződé-
sek helyzetét tisztázza, hanem azon
gazdáknak is segít rendezni tulaj-
donjoggondjaikat, akiknek a telek-
könyvét az 1938/115-ös
rendelettörvény alapján állították ki,
azonban ez utóbbi esetében 2009-

től harminc évre visszamenőleg,
azaz 1979-ig nem lehet módosítás
az illető telekkönyvben.” 

– Nemrég a törvény alkalmazá-
sakor felmerült gondok orvoslására
benyújtott módosító javaslatokat el-
fogadta a szenátus, így egyre köze-
lebb kerülhetünk ahhoz, hogy
érvénybe léptessük a törvényt – tá-
jékoztatta lapunkat Császár Károly,
az RMDSZ Maros megyei szená-
tora. Elmondta: „A polgármesteri
hivatalban kérték, hogy a kézzel
írott szerződés alapján a mezőgaz-

dasági lajstromba vezessék be a tu-
lajdonoscserét. Miután ez megtör-
tént, ezek a gazdák adóztak az illető
területekre, művelték azokat, föld-
alapú támogatást kértek rájuk, azaz
felelős tulajdonosként foglalkoztak
a földekkel. Számukra rendezné a
tulajdonlással kapcsolatos problé-
mákat az RMDSZ javaslata, amely
pontosítja azokat a feltételeket,
amelyeket a gazdáknak teljesíteniük
kell ahhoz, hogy a földterület hasz-
nálójaként bejegyezzék őket a te-
lekkönyvbe. Három éven belül a

használati jog automatikusan átala-
kul tulajdonjoggá, amennyiben ez
idő alatt egyetlen érdekelt személy
vagy intézmény sem támadja meg a
használó bejegyzését a telek-
könyvbe. Az RMDSZ kezdeménye-
zésére olyan törvénymódosítást
fogadott el a szenátus plénuma,
amely megoldja a mezőgazdasági
zsebszerződések elismerését, az így
gazdát cserélt külterületek tulajdon-
jogának rendezését. Választási
programunk egyik fontos célkitű-
zése volt a mezőgazdasági területek
tulajdonviszonyának tisztázása. Ezt
a vállalásunkat valósítja meg módo-
sító javaslatunk, amely a gazdák
számára fölösleges utánajárás és
anyagi megterhelés nélkül oldja

meg ezt a problémát. Az új rendel-
kezés több ezer gazdát érinthet, hi-
szen számos településen az
adásvételek több mint fele, akár 60-
70 százaléka is közjegyzői hitelesí-
tés nélkül, zsebszerződésekkel
történt, mivel telekkönyvek hiányá-
ban nem volt lehetséges a szerződés
hivatalosítása” – nyilatkozta Csá-
szár Károly szenátor múlt szerdán,
a szenátusi szavazást követően.

A szenátor lapunknak elmondta,
a törvénymódosítás esetében a kép-
viselőház hozza meg a végső dön-
tést, így még korai lenne
részletekbe bocsátkozni. Jelenleg
tárgyalnak az országos kataszteri
hivatal szakértőivel a jogszabályról.
Arra szeretnének konkrét megoldást
találni, hogy az érintettek hogyan és
miként nyújtsák be telekelési igé-
nyeiket, milyen gyakorlati lépés-
eket kell majd tegyenek a
szerződések ellenőrzésekor, mennyi
idő szükséges az új dokumentumok
kibocsátásához stb. 

– Miután a képviselőházban is el-
fogadják a javaslatokat, és az állam-
elnök is előterjeszti a törvényt,
tájékoztatjuk az érintetteket, hiszen
közös érdek, hogy a több éve fenn-
álló helyzetet minél előbb megold-
juk. Több magyar gazdát is érint a
kérdés, akik így most már a készülő
törvény által telekeltetett parcellá-
ikra is megkaphatják a területalapú
támogatást, ami jelentősen hozzájá-
rul majd gazdaságaik fellendítésé-
hez is – mondta a Népújságnak
Császár Károly szenátor.

A két lajstromot összevetve kide-
rül, hogy olyan tanintézmények is a
sárga jelzést választották, amelye-
ket a közegészségügyi hivatal nem
kötelezett erre. Így találunk iskolá-
kat Dicsőszentmártonból, Segesvár-
ról, Szászrégenből, Nagysármásról,
Déda és Görgényszentimre község-
ből is, amelyek a vegyes oktatás
mellett döntöttek. 

Hogy a tanintézmények műszaki-
lag nincsenek az online oktatásra
felkészülve, az kiviláglik abból,
hogy a megyei tanfelügyelőség ke-
vesebb mint húszezer táblagépet tud
kiosztani a diákoknak. 
Sárgából vörösbe

Koronka október 6-ától tért át
zöldből a sárga jelzésű oktatásra, de
egy hét után kénytelen volt teljesen
átállni az online oktatásra, múlt
kedden már nem mehettek be a diá-
kok a tanintézményekbe – tudtuk
meg Dósa Ibolyától, a Tholdalagi
Mihály Általános Iskola igazgatójá-
tól, aki hozzátette: az iskolában nem
fordult elő eddig fertőzés sem a di-
ákok, sem a pedagógusok között, a
lakosság körében megjelent fertő-
zöttek miatt voltak kénytelenek ezt
a lépést megtenni. Az online oktatás
196 diákot érint, de nincsenek telje-
sen felkészülve rá. Létezik ugyan
egy oktatási platform, amelyre a
tanintézmény rá kell kapcsolódjon,
de nincs meg hiánytalanul az ehhez
szükséges eszközellátás. Éppen
ezért az önkormányzattal az iskola
pályázatot készít oktatási eszközök
beszerzésére. Az iskola nem igé-
nyelt eszközöket a kormány által
kezdeményezett táblagép-osztoga-
tási programból, ugyanis nagyon
keveset kaptak volna, és nem tudták
volna igazságosan elosztani, ezért is
választották a pályázatot. 

A tapasztalatuk az, hogy kevés a
kimondottan rászoruló, hátrányos
helyezetben élő, teljesen eszköz
nélküli gyerek, a gond inkább az,
hogy a családokban nincs elegendő
táblagép vagy okostelefon, azaz a
gyerekekek vagy a szülőkkel, vagy
testvéreikkel kell osztozniuk az esz-
közön, de olyan eset is van, hogy a

családban volna eszköz, de főleg a
kisebb gyerekek nem tudnak bekap-
csolódni az oktatásba, ha a szülők
nem tartózkodnak otthon. Azon a
héten, amikor vegyes oktatás zaj-
lott, az ötödik osztály 17 tanulójá-
ból 14 állandóan bekapcsolódott a
tanulásba, azaz szinte teljes lét-
számmal tudtak dolgozni – hozta fel
példának az igazgatónő.

Még nem tudni, hogy a készülő
pályázatnak mikor lesz az ered-
ményhirdetése, és mikor juthatnak
hozzá az eszközökhöz, de addig is
megtesznek mindent, hogy a lehető
legtöbb diákot be tudják kapcsolni
az oktatásba. A felső tagozatosok
órarend szerint tartják meg a tanó-
rákat, míg az alsó tagozatosoknál,
ahol a szülő jelenléte is szükséges,
ehhez alkalmazkodnak, esetenként
külön időpontokat határoznak meg
és rövidebb foglalkozásokat tarta-
nak, hogy ne terheljék sem a kis-
gyerekeket, sem a szülőket. Az is
elképzelhető, hogy a kisdiákok dél-
előttre önálló foglalkozást kapnak,
délután lesz a közvetlen kapcsolat-
tartás, amikor a szülők is segíthet-
nek a bejelentkezésben, eszköz-
használatban – vázolta a nem vég-
leges okatatási lehetőségeket az in-
tézményvezető, aki azt is
megjegyezte, hogy az óvodai okta-
tásban sincs fennakadás, az óvó-
nőknek sikerült megoldani a
kapcsolattartást a gyermekekkel.
Időben készülnek a rosszabbra

A nyárádszeredai Deák Farkas
Általános Iskola is pályázatot ír esz-
közbeszerzésre, bár a városban és a
hozzá tartozó településeken egye-
lőre a megszokott formában, iskolai
keretek között zajlik az oktatás. Az
iskola kapott ugyan 180 táblagépet
a tanfelügyelőségtől, ezeket viszont
egy kritériumrendszer alapján a leg-
rászorulóbb, jövedelem nélküli csa-
ládokból származó gyerekek
kaphatják meg. Ez távolról sem
elég, hiszen az iskolában mintegy
félezer elemi és felső tagozatos di-
ákot oktatnak, ennyi eszközre volna
szükségük. Az sem volna elegendő,
ha minden gyerek hozzá is jutna a
táblagéphez, hiszen a pedagógusok

és kisegítő személyzet nem kapott
semmilyen eszköztámogatást – vá-
zolta fel a helyzetet Trufán József
igazgató. Éppen ezért fordultak egy
pályázatíró irodához, hogy megfe-
lelő eszközellátást tudjanak biztosí-
tani: nemcsak a hiányzó
táblagépeket vásárolnák meg,
hanem mintegy 70 hordozható szá-
mítógépet is a személyzetnek, peda-
gógusoknak, valamint videókon-
ferencia-eszközöket, kamerákat, ki-
vetítőket is beszereznének.

Abban az esetben, ha az iskola
netán a jövőben online oktatásra
kényszerülne, a kapott 180 táblagé-
pet kellene használniuk, illetve min-
den diák és pedagógus kénytelen
volna saját erőből biztosítani a
szükséges eszközöket. Amit a tan-
ügyminisztérium elmulasztott har-
minc éven át, azt egyik hétről a
másikra egyetlen iskolaigazgató
sem tudja megoldani – utalt az in-
tézményvezető arra, hogy az állam
eddig nem ruházott be modern ok-
tatási eszközökbe, csupán minden
iskolának egy-egy informatikala-
bort szerelt fel az elmúlt években. A
nyárádszeredai iskolában sem áll-
nak jól ilyen szempontból, az elemi
osztályok számára egy-egy régebbi
számítógépet tudtak biztosítani, a
felső tagozatosok is csak az infor-
matika szakterem gépeit használják,
a tanárok pedig két hordozható szá-
mítógépen osztoznak, ami az eset-
leges online oktatásra való áttérés
esetén elenyésző.

Az elmúlt tanév második felében
alkalmazott online oktatás után van
már némi tapasztalatuk: a pedagó-
gusok otthonról próbálták megol-
dani az oktatást, a tanulóknak pedig
legalább fele állandóan be volt kap-
csolódva az oktatási folyamatba,
ugyanis az iskola informatikusa
minden diák és pedagógus számára
megoldotta a hozzáférési lehetősé-
get. Azt, hogy miért nem mindenki
kapcsolódott be az online oktatásba,
már nem tudja az iskola kézben tar-
tani, ez a kérdés legtöbbször attól
függ, hogy a diákok családjában
egyrészt milyen eszközök léteznek,
másrészt a szülők mennyire ellen-

őrizték, hogy gyerekeik bekapcso-
lódtak-e az online oktatásba – rész-
letezte Trufán József.
Pályázati lehetőség nyílik

A világjárvány következtében az
Európai Bizottság mozgósította a
kohéziós alapokat. A 2020–2021-es
tanév biztonságos lezajlása érdeké-
ben augusztusban a román kormány
külső források felhasználásáról
döntött, hogy a diákokat különböző
eszközökkel lássa el az online okta-
táshoz. Az európai alapok miniszté-
riuma révén a versenyképességi
operatív program 2. tengelyének
2.3.3. intézkedése révén pályázati
alapok hívhatók le a digitális inf-
rastruktúra és tartalom javítására az
elektronikus úton történő oktatás,
egészségügy, művelődés és beil-

leszkedés terén. Erre a kiírásra 100
millió eurót irányoztak elő, amely-
ből az Európai Unió 87,5 millió
eurót biztosít. 

A különböző iskolai digitális esz-
közök (internet-előfizetéssel ellátott
táblagépek, asztali és hordozható
számítógépek, konferenciakame-
rák, kivetítők, képernyők, digitális
falitáblák stb.) beszerzését célzó ké-
relmeket a következő három hónap-
ban lehet benyújtani, ezekre
pályázhatnak az önkormányzatok,
iskolák vagy ezek partnerségben,
továbbá közösen a tanfelügyelősé-
gek és iskolák.

Lapzártakor, meg nem erősített
források szerint, Marosvásárhely és
a megye több községében a taninté-
zetek átternek az online oktatásra.

Fotó: Antalfi Imola

Vajda György

Fotó: Gligor Róbert László

Online oktatásra lehet számítani
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Több éve tartó jogi küzdelem 
Elismerhetik a zsebszerződéseket 



Szerdán délután a marosvásárhelyi
Kultúrpalota Tükörtermében átadták
a helyi EMKE által szervezett Épített
örökségünk Maros megyében című
fotópályázat díjait. Az érdeklődők a
helyszínen megtekinthették a bekül-
dött anyagból összeállított tárlatot. A
20 pályamunkát Barabási Attila
Csaba és Both Gyula fotói egészítet-
ték ki. 

A díjátadó ünnepséget a házigazda, Szántó
Loránd nyitotta meg, majd Barabási Attila
Csaba, az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület marosvásárhelyi szervezetének el-
nöke, Both Gyula, a Marx József Fotóklub
elnöke és dr. Ábrám Zoltán, az országos
EMKE alelnöke szólaltak fel. 

A szeptemberben meghirdetett fotópályá-
zatra 32 fotós összesen 191 fényképet kül-
dött, viszont néhány fotót kizártak, mivel
nem a megyében készültek. A megmérette-
tésen profi és amatőr fotósok is részt vettek.
A közel 200 fénykép közül az öt legjobbat

díjazta a szakmai zsűri, a következőképpen:
az ötödik helyre Filip Ignác Világítótorony
című alkotása, a negyedikre Cseh Ilona Ba-
rátok templomtornya című fotója került.
Harmadik helyezett Huszár Szilamér Kálvá-
ria a szent Bekecs-tetőn, a második Incze Ist-
ván Elsodort falu című fényképe lett. Az első
helyet Fülöp Jenő Elmúlás című fotója érde-
melte ki. Az elismerő oklevelek mellett a
három legjobb munka szerzője pénzjutalmat
is átvehetett. 

A kiállítás a helyszínen egy hónapig láto-
gatható az egészségvédelmi szabályok betar-
tásával. A fotókat az EMKE
Facebook-oldalán a https://www.facebook.
com/Erdélyi-Magyar-Közművelődési-Egye-
sület-Marosvásárhely-111250970352899 el-
érhetőségen is meg lehet tekinteni. 

Az díjátadó ünnepséget Fekete Hunor ci-
teraművész A régi kincs és a modern felsza-
badult világ ötvözete című kiselőadása
színesítette – tájékoztattak az EMKE-től.
(v.gy.) 

–
Miért határoztál úgy, hogy elha-
gyod szülővárosodat, majd az
országot is?

– Ez egy hosszú folyamat volt,
amit rendszeresen újragondolok és
átértékelek, ahogy az idő telik.

Lehetséges, hogy ami most fog
elhangzani, azt pár hét múlva már
másképp ítélem meg. Ahogy köze-
ledtem az iskolás éveim végéhez,
tudtam, hogy nekem két fontos té-
nyező van az életemben: a barátok
és az alkotás. Mivel Vásárhelyen
nincsen lehetőség klasszikus képző-
művészetet tanulni felsőbb szinten,
akik a továbbiakban ezzel szerettek
volna foglalkozni, kivétel nélkül to-
vábbmentek Kolozsvárra és Nagy-
váradra, és így tettem én is.

Hazudnék, ha azt mondanám,
hogy mindig filmművészetet szeret-
tem volna tanulni, sokáig dilemmá-
ban voltam, hogy a szobrászat, a
bölcsészet és a filmes szakok közül
melyiket válasszam, egy volt biztos,
egyikre sincs lehetőség Marosvásár-
helyen. A kolozsvári alapképzésem
lejártával egy 4 hónapos szakmai
Erasmus-programot pályáztam meg,
aminek köszönhetően a Boddah
filmstúdiónál fejleszthettem szak-
mai tudásomat, majd egy újabb al-
kotói program keretében lettem
ösztöndíjas, ami jelenleg is tart.

– Mi volt az a pont az életedben,
amikor azt mondtad, el kell
hagynod Erdélyt, és egy másik
ország fővárosába kell költöz-
nöd?

– A kiköltözésem Budapestre nem
volt egyéb, mint egy átlagos diáksze-
relem, hiszen az Erasmus-programo-
kat ki kell használni, én is így
cselekedtem. Ami viszont egy fokkal
komolyabb, hogy itt is maradtam a
négy hónap leteltével. Annyira nem
gondolom túl ezt az egészet, most
azt érzem, hogy itt van dolgom, itt
van lehetőségem, de ez természete-
sen változhat a jövőben. 

– Mit adott Kolozsvár és Buda-
pest Vásárhelyhez viszonyítva
szakmailag, kulturális, szocio-

kulturális és egyáltalán emberi
szemmel nézve?

– A kérdést enyhén igazságtalan-
nak érzem, hiszen amíg Vásárhely
egy gazdaságilag és kulturálisan is
stagnáló, de inkább hanyatló, köze-
pes méretű város, addig Kolozsvár
az ország legélhetőbb nagyvárosa,
ami szakmától és korosztálytól füg-
getlenül vonzó lehet bárkinek, Bu-
dapest pedig mindkettőhöz
viszonyítva egy nyugat-európai fő-
város látszatát kelti.

Értelemszerűn Vásárhely az
alapja mindannak, ami és aki ma
vagyok, viszont egy kisebb város-
ban kevesebb a lehetőség, és ez Vá-
sárhelyre sajnos nagyon igaz,
kevesebb kulturális rendezvénnyel
és még kevesebb elhelyezkedési le-
hetőséggel. Mivel én ennél többet
szerettem volna, és többet láttam
magamban, időszerűnek láttam,
hogy továbbálljak. Kolozsvár bor-
zasztóan gyors tempóval halad,
sokszor azt éreztem, hogyha tény-
leg nem vigyázunk, lesz egy kis szi-
get Erdély szívében, amely
elképesztő lesz a fejlettsége miatt.
Sok mindent köszönhetek Kolozs-
várnak, a városban ténykedő kultúr-
emberek valóban aktívak, és látszik
az eredmény is, de nem csak a kép-
zőművészek, hanem a zenészek, in-
formatikusok, építészek, és a sor
végtelen. Röviden úgy tudnám
megfogalmazni, hogy Vásárhelyen
örülsz, ha bármi is történik, Kolozs-
vár egy fokkal jobb, Budapesten
pedig nem győzi az ember válo-
gatni, hogy mit csináljon, hová
menjen, és ez mérhetetlen szabad-
ságérzetet tud adni. 

– Hogyan viszonyultak az em-
berek hozzád Budapesten, ami-
kor kiköltöztél? Nem voltak
lenézőek a kis erdélyi fiúval?

– Nekem kellemes élményeim
vannak ezzel kapcsolatosan, az el-
múlt egy évben, mióta itt tartózko-
dom, nem éreztem diszkriminálva
magam, de előnyt sem jelentett a
hovatartozásom, s ez így van rend-
jén. Mivel egyedi esetről beszélünk,
nyilván alakulhatott volna máskép-
pen is, akár rosszabbul, akár job-

ban; én mindenesetre hálás vagyok
azért, ahogyan telnek a napjaim, és
azok alapján, amiket látok, azt kell
mondanom, Budapest élhető és be-
fogadó város.

– Mennyit sikerült szakmailag
és emberileg fejlődnöd, mióta
kint élsz?

– Szakmai szempontból egyér-
telmű, hogy sokat fejlődtem, hiszen
csak úgy lehet igazán fejlődni, ha
részesévé válsz a körforgásnak.
Nem arról van szó, hogy otthon
nem lehet, vagy nincsenek a körül-
mények biztosítva, mert hát az
ember a jég hátán is megél, hogy
idézzek egy Cseh Tamás-verssort,
viszont én azt éreztem, hogy úgy
tudok több lenni, ha ott vagyok,
ahol több minden történik. Ilyen
szempontból pedig a lehető legjobb
helyen vagyok. 

Érdekes felvetés ez az emberi
szempontod is. Nem tudom, hogy
helyes-e, ahogyan gondolok erre, de
ha a hajléktalantémát vesszük ala-
pul, azt érzem, hogy ebben is fej-
lődtem. Sok ismerőssel találkoztam
Budapesten, akik ódákat zengtek
Bécsről meg Münchenről, mond-
ván, hogy ott a belvárosban nincse-
nek hajléktalanok. Én ennek nem
föltétlenül tudok örülni, mert az ér-
telemszerű, hogy mindenhol van-
nak nehéz sorsúak, legfeljebb az
aktuális kormányzó párt vagy a
város vezetősége száműzi őket a vá-

rosközpontból, mondjuk a város pe-
rifériájára, ami egy látszatmegol-
dás, a turizmus szempontjából talán
kedvezőbb. Viszont létezik az is,
amit nem látok, hiszen lehet, hogy
két utcával messzebb van. Ez egy
olyan ügy, ami eddig nem foglakoz-
tatott különösebben, hiszen nem
szembesültem ezzel, viszont egy fő-
városban ugyanolyan eséllyel talál-
kozol a felső tízezerrel, mint az
átlag alattival. Szerintem ez igen-
csak fontos, hiszen mindannyian
együtt alkotunk egy társadalmat, és
véleményem szerint foglalkoznunk
kell ezekkel a szituációkkal, meg
kell tehát tanulnunk együtt élni a
másikkal, akkor is, ha ő nem olyan,
mint mi. 

– Budapest távlatából milyen-
nek tűnik Kolozsvár és Vásár-
hely?

– Egy év után még talán nehéz
releváns véleményt alkotni, de
mégiscsak megpróbálom az eddigi
tapasztalataim alapján. Sok minden
van még Vásárhelyen is, ami job-
ban működik, mint Kolozsváron
vagy akár Budapesten, és erre példa
a mikroközösségek. Számomra
mindig is felemelő volt elmenni
színházba úgy, hogy tudtam, ha elő-
adás után beülök a Tutunba például,
akkor valószínűleg ismerősökkel
fogok találkozni, és az is lehet,
hogy ugyanarról az előadásról fo-
gunk beszélgetni. Ezek olyan be-

szélgetések, amelyekbe bátran be-
kapcsolódhatott bárki, ez pedig egy
olyan plusz az életben, amit nem
kaphatsz meg nagyobb városokban.
Ez akár magyarázható a klikkese-
déssel is, de szerintem ennél többről
van szó. Egy kisváros sokkal átlát-
hatóbb, kiismerhetőbb, ezáltal sok-
kal inkább a magadénak tudod. Egy
nagyvárost (főleg egy fővárost)
szinte lehetetlen a magadénak
érezni, hiszen folyamatosan válto-
zik és átalakul. De pontosan ez az a
dolog, ami vonzó tud lenni: valami
újat kipróbálni, újabb nehézségek
elé állítani magad. 

– Mint alkotó és művészember,
hogyan látod, egy nagyváros-
ban, adott esetben Budapesten
könnyebb kibontakozni, vagy
számít ott is az ismeretség, a
kapcsolatok?

– Bonyolult és valójában ember-
függő ez az egész. Az sem mindegy,
hogy pontosan mit értünk az előny
alatt, hiszen ha valaki megdolgozik
azért, hogy előnyben részesüljön
másokhoz viszonyítva, amiatt én
nem tudok haragudni. Az alkotói te-
vékenységem kizárólag a filmforga-
tás és utómunka körül forgott az
utóbbi egy évben, és azt kell mon-
danom, hogy teljesen logikus,
hogyha mondjuk egy operatőr szí-
vesebben dolgozik olyan fényelők-
kel, akiket ismer, hiszen mind a
munkafolyamat, mind a végered-
mény sokkal jobb a közös múlt
miatt. Maga a kibontakozás köny-
nyedségéről nem tudok mit mon-
dani, hiszen rendben van, hogy
rengeteg a lehetőség, kiállítóterem-
től kezdve a koncerttermeken át a
forgatási lehetőségekig minden van,
viszont ezzel arányosan növekszik
a versenyszférában részt vevők
száma is. Nagyobb a kínálat, vi-
szont nagyobb a versengés is. Aki
itt feltalálja magát, annak tényleg
nincs amiért aggódnia. 

– Hogyan képzeled el a jövődet,
kint maradnál Pesten, vagy van
rá esély, hogy hazaköltözz?

– Gyerekkoromban mindig is
arra vágytam, mint titkos szupere-
rőre, hogy tudhassam a jövőbeli
eseményeket, most azonban a leg-
nagyobb szabadságot vélem felfe-
dezni abban, hogy fogalmam sincs,
mit rejt a jövő. Ebben nyilván köz-
rejátszik a pandémia, de nem zárkó-
zom el semmilyen lehetőség elől.
Amíg érzem, hogy szükség van rám
ott, ahol vagyok, addig maradok, ha
ez máshogyan alakul, akkor nyilván
tovább kell állni. 

Forrás: Bustya Áron Facebook-oldala

Fodor Előd
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Fotó: Barabási Attila Csaba Facebook-oldala

Erdélyiként Pestről nézni az otthont
Marosvásárhelyi fiatal gondolatai a világvárosi létről

Mint tudjuk, már az elmúlt évtizedekben jelenséggé vált, hogy
az országot nagy számban hagyják el főként a fiatalok a kevés
munkalehetőség vagy a rosszul fizetett munka, az alacsony
életszínvonal, a bizonytalan politikai helyzet és olykor a kiáb-
rándító közhangulat miatt. 
Az alábbiakban a marosvásárhelyi Bustya Áronnal beszélgetek,
aki iskolai tanulmányai után Kolozsvárra, majd a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetemen szerzett diploma után Bu-
dapestre indult, és nem csak holmi kalandvágyból.

Székelyföldi Napok 
Épített örökségünk – fotókiállítás



– Megkerülhetetlen a szokásos
kérdés: hogyan született meg a
regényírás gondolata?

– Nem gondoltam arra, hogy
könyv lesz belőle. Egyszerűen csak
elragadott egy esős reggel szépsége,
hangtalansága, szürkesége, és azt
papírra vetettem. Elolvasta pár ba-
rátom, akiknek átküldtem a kézira-
tot, és azt mondták, ez annyira
gyönyörű, annyira lélekhez szóló,
légy szíves, folytasd! És folytattam.
Valójában történet sem volt.
Semmi. Amíg írtam, addig alakult,
íródott. Mintha önmagát írta volna
meg. 

– Úgy tudom, ez az első műved.
Kiforrott hangvételű, lírai szép-
ségű történet. Aki elolvassa, biz-
tosan érzi, hogy már korábban
is szorosabb kapcsolatban kel-
lett lenned az irodalommal.

– Kiskorom óta, amióta megta-
nultam olvasni, nagy könyvmoly
vagyok. Imádtam kislányként olyan
irodalmat böngészni, ami talán meg
is haladta az értelmi képességeimet.
Ezeket a könyveket – a világiroda-
lom remekműveit – felnőtt fejjel
vettem újra kézbe. Én magam azon-
ban csak naplót és kis versikéket
írtam.

– Felnőttként, a munkád során
érintkeztél-e valamilyen módon
az irodalom világával?

– A tanulmányaim befejezése
után egy bankban helyezkedtem el
különböző funkciókban. 23 évet
dolgoztam ott, az utolsó években
kapcsolattartó menedzserként.
Három éve már, hogy a bank mel-
lett belső indíttatásra elvégeztem
egy masszázskurzust, és egy éve
csak azzal foglalkozom. A hobbim
a munkám is. Szeretek segíteni em-
bereken, a belőlük feltörő hála
nekem is erőt ad, feltölt, megerősít
abban, hogy az utamon járok. A
bankból való kilépésem következ-
ménye az elcsendesedés és egy
belső, mély nyugalom megélése
volt, ami a mai napig hozzásegít
ahhoz, hogy masszőrként jelen le-
gyek, hiszen sokszor lelki terápia
jellegű a munkám, nemcsak a fizi-
kai tevékenységre terjed ki. Ez az
elcsendesedés, a rohanásból való
kilépés egy másik életmódot tárt
elém, egy olyan emberét, akinek
van ideje rácsodálkozni a természet
szépségére, a felhők játékára, ol-
vasni, írni, túrázni, kerékpározni.
Mivel két nagy fiam van, akik már
a saját útjukat járják, és abban a sze-
rencsés helyzetben vagyok, hogy a
férjem teljes mértékben támogat
mind az írással kapcsolatos törek-

vésemben, mind a házimunkában,
bőven van időm alkotni.
Didergők ,,megkövezése” 

– A regényed egy kiégett házas-
ságban élő nőről és házasságon
kívüli szerelméről szól. Ki, mi
ihlette a témát? 

– A sok beszélgetés a nőkkel, il-
letve a rengeteg lelki teher, amit vi-
selnek, viselünk.

– A párbeszédek tapasztalatai,
következtetései alapján meglá-
tásod szerint mennyire elfogadó
az erdélyi társadalom – a tá-
gabb környezet mellett a roko-
nok, barátok, ismerősök
szűkebb köre – azzal a nővel, aki
a házasságából kitekintve pró-
bál boldog lenni?

– A társadalom egyáltalán nem
toleráns ilyen helyzetben. Napja-
inkban is tapasztaljuk, hogy amíg
egy férfi részéről ez akár bocsána-
tos bűnnek számít, a nőt mind a fér-
fiak, mind a nőtársak elítélik. Pedig
ma is nagyon sok nő – és nem egy
férfi – él olyan párkapcsolatban,
amelyben nem teljesedik ki,
hiányérzete van, szeretetre, törő-
désre, odafigyelésre vágyik. Ha a
párja nem ismeri fel időben ezt, a
kapcsolat kihűlése elkerülhetet-
lenné válik. Ilyenkor kezd fázni a
lélek. Ha ebben a nagy szeretetlen-
ségben a két fél elengedi egymás
kezét, megtörténhet, hogy az egyi-
kük életébe belép valaki, aki éppen
azt pótolja, amit a társától nem ka-
pott meg. Ha viszont a pár még
mindig szereti egymást, talán meg-
menthető a kapcsolatuk.

– Talán ebben a könyved is se-
gítségül jöhet, és nem kizárólag
a női olvasóknak. Jól gondolom,
hogy a férfiakhoz is szól?

– Így van. Ha a férfiak elolvas-
sák, rádöbbennek arra, hogy a nő –
mivel másfajta energetikát képvisel,
érzékenyebb, finomabb a lelke – ál-
landó biztonságot, szeretetet, törő-
dést igényelne. A férfiak sokszor
későn veszik észre, vagy észre sem
veszik, hogy van valami probléma
a kapcsolatukban. Mivel másfajta
szeretetnyelvet beszélünk – hiszen
hozzánk, nőkhöz, a lelkünkön ke-
resztül vezet az út –, nagyon fontos
lenne odafigyelni egymásra, és sort
keríteni olyan beszélgetésekre, ami-
kor csak egymásra szánjuk az időt.
Mi, nők, szeretjük azt, ha a párunk
kitalálja, vagy legalábbis megsejti a
gondolatainkat, és azoknak megfe-
lelően cselekszik. Ez megnehezíti a
férfiak dolgát, mivel ők nem eny-
nyire érzékenyek. Ezért fontos,
hogy kimondjuk mindazt, ami örö-
met szerez, és azt is, ami fáj, ami
bánt minket ott, legbelül. Ha sző-
nyeg alá söpörjük, a halom csak
gyűlni fog, nagyobb és nagyobb
lesz, amíg teljesen el nem választ
egymástól.

– Néha azonban felcserélődnek
a szerepek, léteznek domináns
nők és érzékeny férfiak alkotta
párok is. Nekik mit üzen a
könyv?

– Az egymásra figyelést tanítja
mindenekfelett. Hiszen nemhiába
kerültek össze ők ketten, így egészí-
tik ki egymást, együtt van megta-
pasztalnivalójuk. Számukra is
ugyanúgy fontos, hogy ne engedjék
el egymás kezét.
Mint gátat átszakító víztömeg…

– A regényed mindössze öt hét
alatt íródott meg. Milyen volt ez
alatt az intenzív alkotói folya-
mat alatt az életed? 

– A megszokott mederben zajlott.
Folyamatosan fogadtam a frissülni,
gyógyulni vágyó vendégeket, és
minden szabadidőmben írtam. Nem
tudtam nem írni, annyira erős volt
az ez iránti vágy. Van amikor az írás
terápia, a szavaknak felszínre kell
törniük, mint egy gátat átszakító,
hatalmas víztömegnek. Az én köny-
vem is így született. Amúgy nagy-
részt mobiltelefonon jöttek világra
a sorok. Mivel az mindig kéznél
volt, az értékes gondolatok, sürgető
ihletek rögtön lejegyződtek. Talán
ezért is készült el a mű ilyen rövid
idő alatt.

– Beszéljünk kicsit az írói álne-
vedről.

– A Czernay Hajna a régi magyar
nevekre emlékeztet. Úgy éreztem,
ez illik igazán a könyvhöz, ahhoz az
idős lélekhez, aki Rékaként tapasz-
talja meg házasságon kívül a szerel-
met.

– Szentírásból vett idézetek, il-
letve a lélekvándorlásra való
utalások is átszövik a könyvet.
Milyen spirituális talajban gyö-
kerezik ez az írói világ?

– 2009-ben édesapám halála in-
dított el a keresés, önkutatás útján.
Rengeteg tanítónál, gyógyítónál jár-
tam, ugyanakkor faltam az ezoteri-
kus irodalmat, foglalkoztatott az
agykontroll és sok egyéb. A szel-
lemi táplálék szempontjából szinte
,,mindenevő” voltam. Aztán eljött
az idő, amikor rájöttem, hogy
mindaz, amit keresek, bennem van,
rendelkezem már mindennel, amit
szerettem volna megkapni, az
életem részévé tenni. Ehhez a felis-
meréshez csak hagynom kellett az
isteni gondviselést, hogy rendelkez-
zen, tegye a dolgát azon a személyi-
ségen vagy inkább fizikai formán
keresztül, aki által itt, a földön meg-
nyilvánulok. Ezt a megtapasztalást
próbálom az olvasóknak is átadni,
hogy megértsék, mindenikünkben
benne van az, amiért sóvárgunk.
Megszületendőben a következő 

– Úgy tudom, Marosvásárhe-
lyen is kapható már a regény. 

– A Bookyard cég forgalmazza
itt, illetve a szászrégeni, szovátai,
parajdi üzleteiben. Először egyéb-
ként elektronikus formában került
kiadásra, előtte egy szakkönyvből
tanultam meg az ebook kiadásának
fortélyait. Jelenleg több mint 30
webáruház honlapján található meg.
Nyomtatott könyvként a budapesti
Underground Kiadó vállalta a kia-
dását.

– A Ha fázik a lélek szeptember-
ben jött ki a nyomdából. Milyen
volt a fogadtatása?

– Csodálatos visszajelzéseket
kaptam és kapok – nem sokkal a
megjelenése után még 200 példányt
kellett rendelnem a könyvből –, és
ez megerősít abban, hogy meg kel-
lett írni egy ilyen témájú könyvet.
Nincs az a nő, aki ne ismerne ma-
gára a főhős valamelyik szerepé-
ben. 

– Lesz folytatás?
– Már készül az új könyvem,

melynek címe A visszhang. Mélylé-
lektani mű ez is, és szintén egy nő
sorsát tárja fel. Arra tanít, hogy a
belső világunk mindig megteremti
a kinti valóságot, valójában ez a
visszhang. Makrokozmosz, mikro-
kozmosz – egyik sincs a másik nél-
kül. Ami fent, az lent.

Ha fázik a lélek

Az önmagát megíró regény
„Két ember együttéléséhez szükség van a beszélgetésekre,
közelségre, egymásra figyelésre. Ha ez nem történik meg, el-
uralkodik a »külön« élménye a kapcsolatban, a társtalanság
és magányosság érzete. Ekkor kezd fázni a lélek. És ha nincs
akit szeressen, vagy aki viszontszeresse, bele is tud pusztulni
a nagy szeretetlenségbe” – erre int, figyelmeztet, és ebből az
állapotból mutat kiutat a kézdivásárhelyi Székely Ildikó, írói ál-
nevén Czernay Hajna Ha fázik a lélek. Egy nő házasságon kívüli
boldog kapcsolatban című első regénye. Az alkotóval a Ma-
rosvásárhelyen is kapható könyv kapcsán a virtuális térben
beszélgettünk. 
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Nagy Székely Ildikó 

A könyv borítóját Estefan Barnabás kézdivásárhelyi grafikus tervezte és készítette



Románia zsinórban harmadszor
vesztett hivatalos mérkőzést szerda
este: ezúttal Ausztriától kapott ki a
nemzeti együttes, a labdarúgó
Nemzetek Ligája B divíziója 1.
csoportjának 4. fordulójában.
Annak ellenére, hogy jobban ját-
szott, mint az Izland (1-2) és Nor-
végia (0-4) elleni mérkőzéseken,
Románia ismételten fejet hajtani
kényszerült. Ezúttal egy olyan csa-
pattól kaptak ki Mirel Rădoi legé-
nyei, amely kétszer is eltalálta a
kapufát, és amelynek több játékosa
a német Bundesligában szerepel.

A házigazdák kezdték jobban a
találkozót: több helyzetet is kiala-
kítottak, de az osztrák kapu előtt
elhagyta őket az ihlet. Első lehető-
ségük Răzvan Marin nevéhez fű-
ződik, akinek a 20 méteres lövését
elkapta az osztrák kapus (8.). A
vendégek fokozatosan átvették a
játék irányítását, és közel álltak a
gólszerzéshez, amikor Alibec lab-
davesztését követően gyors kont-
rára indultak, azonban Schlager
kapu mellé lőtt (13.). A 21. percben
ismét Ausztria előtt kínálkozott
esély, Lainer beadásából ellenben
Gregoritsch a keresztlécet találta
el. A félidő végén Bancu rosszul
lőtt 12 méterről (40.), majd Maxim
próbált meglepetést kelteni a bea-
dáslövésével (43.), végül Alibec a
rövid sarkot célozta meg, Pervan
azonban szögletre mentett (44.).

A második félidő kontrákkal
kezdődött, főszerepben az osztrá-
kokkal. Előbb Tătăruşanu hárította
Baumgartlinger lövését (46.), majd
Baumgartner milliméterekkel lőtt
mellé (48.), később Burcă hárított
Gregoritsch elől (50.). A további-
akban is a vendégek veszélyeztet-
tek többet: Schlager kapu mellé
fejelt (63.), majd Baumgartner lö-
vését Tătărușanu a keresztlécre
lökte (65.). A 75. percben azonban
a román kapus tehetetlennek bizo-
nyult Schöpf lövésénél. Az előny
birtokában az osztrákok átenged-
ték a kezdeményezés jogát a romá-

noknak, akik viszont a végéig nem
tudtak igazán veszélyeztetni.
Ausztria így visszavágott a múlt
hónapban Klagenfurtban elszenve-
dett vereségért (2-3).

Románia november 15-én Bu-
karestben Norvégia, majd novem-
ber 18-án Belfastban
Észak-Írország ellenében zárja
Nemzetek Ligája-szereplését.

A magyar válogatott gól nél-
küli döntetlenre játszott múlt
héten, szerdán a csoportot
vezető oroszok vendégeként
a labdarúgó Nemzetek Ligája
másodosztályának megfelelő
B divízió negyedik fordulójá-
ban.

Mindkét csapat kényelmes tem-
póban kezdte a mérkőzést. Amikor
az oroszoknál volt a labda, ők táma-
dóbb szellemben próbáltak futbal-
lozni, de a magyar védelem

rendkívül stabil volt. A vendégek is
vezettek néhány akciót, elsősorban
a bal oldalon, Holender révén, ám
ezek egyikéből sem sikerült helyze-
tig jutni, csak néhány távoli, egyben
veszélytelen lövés jött össze. A játék-
rész derekától a hazaiak kis mezőny-
fölényt harcoltak ki, de a három
magyar belső védő rendre jó ütem-
ben lépett közbe, kiválóan futballo-
zott a trió. Teljesítményükről
mindent elárul, hogy a szünetig
egyetlen kapura lövése volt a csopor-

tot veretlenül vezető riválisnak, de
akkor sem akadt dolga Dibusznak.

A folytatásban viszont nagyobb
sebességi fokozatba kapcsoltak az
oroszok, ennek nyomán először az
54. percben kellett nagyot védenie
Dibusznak egy megpattanó lövés-
nél, nem sokkal később pedig a ke-
resztléc segítette ki. Ebben a
periódusban a magyar csapatnak
nem maradt ereje támadásépítésre,
viszont amikor húsz perc után ki-
szabadult a szorításból, Nego pró-
bálkozhatott közeli kapáslövéssel,
de kísérletét blokkolták. Ezt leszá-
mítva az orosz együttes irányított,
azonban a vendégvédelem továbbra
is tartotta a lépést vele, így az ígé-
retes akciók rendre elhaltak a ma-
gyar 16-osnál. A hajrában ismét
fokozódott a nyomás Dibusz kapu-
ján, azonban a hátsó alakzat to-
vábbra is megingás nélkül állta a
sarat, így a magyarok kihúzták ka-
pott gól nélkül a találkozót, azaz
egy ponttal távoztak Moszkvából,
amire legutóbb 1991-ben volt
példa.

A csoport másik mérkőzésén Tö-
rökország hazai pályán 2-2-re ját-
szott Szerbiával.

A magyar válogatott legközelebb
november 12-én az év legfontosabb
mérkőzésén Izlandot fogadja Eu-
rópa-bajnoki pótselejtezőn a Puskás
Arénában, majd Szerbiát és Török-
országot látja vendégül három, il-
letve hat nappal később a Nemzetek
Ligája utolsó két fordulójában.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, B divízió, 3. csoport, 4. forduló: Oroszország – Ma-
gyarország 0-0
Moszkva, vezette: Michael Oliver (angol).
Sárga lap: Ozdojev (34.), Kudrjasov (63.), illetve Botka (24.), Fiola (71.), Szalai A.
(86.).
Oroszország: Sunyin – Szmolnyikov, Szemjonov, Kudrjasov, Zsirkov (67. Kara-
vajev) – Mirancsuk (55. Bakajev), Zobnyin, Ozdojev (81. Szobolev) – Ionov (67.
Gazinszkij), Dzjuba, Kuzjajev (55. Mosztovoj).
Magyarország: Dibusz – Botka, Orbán, Szalai A. – Nego, Sigér, Kalmár (76. Schä-
fer), Holender (46. Fiola) – Gazdag (46. Nagy) – Szalai Á. (83. Könyves), Nikolics
(61. Varga Kevin).

Az 1. csoport állása
1. Ausztria 4 3 0 1 6-4 9
2. Norvégia 4 3 0 1 11-3 9
3. Románia 4 1 1 2 4-8 4
4. Észak-Írország 4 0 1 3 2-8 1

Mestermérleg
* Marco Rossi (Magyarország): „Nagyon elégedett vagyok a játé-

kosok hozzáállásával, végig harcoltak, nagyon megszenvedtek az egy
pontért. Támadásban azért nem sikerült olyan jól játszanunk, mert a
széleken kevésbé volt hatékony a válogatott, mint az ezt megelőző mér-
kőzéseken. Ez volt az eddigi legnehezebb találkozónk, akár gólt is kap-
hattunk volna, így elégedett vagyok a döntetlennel. De azért vagyok
büszke, mert a játékosok 95 percen át oroszlánként küzdöttek, ezen az
sem változtatott volna, ha kikapnak.

* Sztanyiszlav Csercseszov (Oroszország): „Próbáltuk állandó nyo-
más alá helyezni a magyarokat, de azok ügyesen ki tudtak szabadulni
többször is, így nem igazán működött a tervünk. A második félidőben
már jobban alakultak a dolgok, de nem egyszerű egy egész mérkőzésen
ilyen nyomást kifejteni, bárki is legyen az ellenfél. Az utóbbi két talál-
kozóra hat pontot terveztünk, de nem jött össze – túl optimisták vol-
tunk.”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, B divízió, 1. csoport: Románia – Ausztria 0-1
(0-0)
Ploieşti, Ilie Oană-stadion, nézők nélkül. Vezette: Stefanski (lengyel).
Gólszerző: Schöpf  (75.).
Románia: Tătăruşanu – Bălaşa, Burcă, Toşca, Bancu – Maxim (62. Cicâldău),
Marin, Stanciu (83. Iancu) – Deac (83. Puşcaş), Alibec (62. Keşerü), Mitriţă (76.
Hagi).
Ausztria: Pervan – Lainer, Dragovic, Hinteregger (53. Posch), Alaba – Schöpf
(76. Ranftl), Ilsanker, Baumgartlinger (76. Grillitsch), Baumgartner – Grego-
ritsch (9. Kalajdzic), Schlager.
Sárga lap: Deac (34.), Burcă (56.), illetve Hinteregger (8.), Baumgartner (59.),
Gregoritsch (71.), Alaba (90+5.).

A csoport állása
1. Oroszország 4 2 2 0 7-4 8
2. Magyarország 4 2 1 1 4-3 7
3. Törökország 4 0 3 1 3-4 3
4. Szerbia 4 0 2 2 3-6 2
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Szerkeszti: Farczádi Attila 1158.

Döntetlen az orosz–magyaron

Mbappé mattolta a horvátokat
A labdarúgó Nemzetek Ligája A ligájának 3. csoportjában a

világbajnok Franciaország remekül kezdett döntőbeli ellen-
fele otthonában, és Griezmann révén hamar megszerezte a
vezetést. A horvátok sokáig nem találták a ritmust, de aztán
összeszedték magukat, és kiegyenlítettek. A slusszpoén azon-
ban a franciáké lett, mert Mbappé a győztes gólt is megsze-
rezte. 

Labdarúgó Nemzetek Ligája, 4. forduló:
A divízió:
* 1. csoport: Olaszország – Hollandia 1-1, Lengyelország – Bosznia-

Hercegovina 3-0. A csoport állása: 1. Lengyelország 7 pont, 2. Olaszor-
szág 6, 3. Hollandia 5, 4. Bosznia-Hercegovina 2.

* 2. csoport: Anglia – Dánia 0-1, Izland – Belgium 1-2. A csoport ál-
lása: 1. Belgium 9 pont, 2. Dánia 7, 3. Anglia 7, 4. Izland 0.

* 3. csoport: Horvátország – Franciaország 1-2, Portugália – Svédor-
szág 3-0. A csoport állása: 1. Portugália 10 pont, 2. Franciaország 10, 3.
Horvátország 3, 4. Svédország 0.

* 4. csoport: Ukrajna – Spanyolország 1-0, Németország – Svájc 3-3.
A csoport állása: 1. Spanyolország 7 pont, 2. Németország 6, 3. Ukrajna
6, 4. Svájc 2.

B divízió:
* 1. csoport: Norvégia – Észak-Írország 1-0, Románia – Ausztria 0-1.
* 2. csoport: Skócia – Csehország 1-0, Szlovákia – Izrael 2-3. A csoport

állása: 1. Skócia 10 pont, 2. Csehország 6, 3. Izrael 5, 4. Szlovákia 1.
* 3. csoport: Törökország – Szerbia 2-2, Oroszország – Magyarország

0-0.
* 4. csoport: Finnország – Írország 1-0, Bulgária – Wales 0-1. A csoport

állása: 1. Wales 10 pont, 2. Finnország 9, 3. Írország 2, 4. Bulgária 1.
C divízió:
* 1. csoport: Azerbajdzsán – Ciprus 0-0, Montenegró – Luxemburg 1-

2. A csoport állása: 1. Luxemburg 9 pont, 2. Montenegró 9, 3. Azerbaj-
dzsán 4, 4. Ciprus 1.

* 2. csoport: Észak-Macedónia – Grúzia 1-1, Észtország – Örményor-
szág 1-1. A csoport állása: 1. Észak-Macedónia 6 pont, 2. Grúzia 6, 3.
Örményország 5, 4. Észtország 2.

* 3. csoport: Moldova – Szlovénia 0-4, Görögország – Koszovó 0-0. A
csoport állása: 1. Szlovénia 10 pont, 2. Görögország 8, 3. Koszovó 2, 4.
Moldova 1.

* 4. csoport: Litvánia – Albánia 0-0, Fehéroroszország – Kazahsztán
2-0. A csoport állása: 1. Fehéroroszország 7 pont, 2. Litvánia 5, 3. Albánia
5, 4. Kazahsztán 4.

D divízió:
* 1. csoport: Lettország – Málta 0-1, Feröer – Andorra 2-0. A csoport

állása: 1. Feröer 10 pont, 2. Málta 5, 3. Lettország 3, 4. Andorra 2.
* 2. csoport: Liechtenstein – San Marino 0-0. A csoport állása: 1. Gib-

raltár 6 pont, 2. Liechtenstein 4, 3. San Marino 1.

Az osztrákok visszavágtak a románoknak
a klagenfurti vereségért

Fotó: MLSZ

Fotó: Eurosport



Vereséget szenvedett hazai pá-
lyán a Nyárádtői Unirea 3. ligás
labdarúgócsapata a feljutásra pá-
lyázó, eddig hibátlan Dési Unireától
a 9. csoport 5. fordulójában. A nyá-
rádtőiek egy esetleges sikerrel szin-
tén feliratkozhattak volna az első
két helyért zajló küzdelembe a cso-
portban, így igen felfokozott hangu-
latú csata kerekedett a mérkőzésen,
amit az is jelez, hogy a játékvezető
11 sárga lapot osztott ki. A házigaz-
dák küzdőszellemét csak dicsérni
lehet, azonban összességében a dé-
siek képzettebb csapatot alkotnak,
és ez végül megmutatkozott az
eredményjelzőn is.

A nagy lendülettel indító Nyá-
rádtő az első tíz perc után kezdte
megtapasztalni ellenfele játékerejét.
Előbb Rus ijesztett rá a hazai véde-
lemre, amikor az ötös sarkáig vitte
be a labdát, a beadását azonban
szögletre mentették, majd a 19.
percben Cocian lövése remegtette
meg a jobb kapufát. Két perccel ké-
sőbb Frăsineanu a hálóba juttatta a
labdát, ám már magasban volt a

partjelző zászlója. Aztán, némileg a
játék képével ellentétesen, büntető-
höz jutott Nyárádtő. Kereki elso-
dorta a tizenhatoson belül Calianit,
és a tizenegyest Iliescu értékesítette.
Miután Cocian szabadrúgását
Eremiaș megfogta, akár növelhet-
te is volna előnyét a hazai csapat, 
de Rotaru a 31. percben öt méterről
az üres kapu fölé fejelte Caliani be-
adását, a 33. percben pedig Roșca
lövése centiméterekkel a bal felső
mellett csavarodott el. A félidő a
dési Cocian helyzetével zárult, 
aki tíz méterről fölé küldte a lab-
dát.

A második félidő végig dési fö-
lényben zajlott, bár voltak nyárádtői
helyzetek is. Mindjárt az újrakezdés
után Tudose nagy bravúrral tolta
fölé Iliescu 17 méterről elvégzett
szabadrúgását, de az 54. percben
hatalmas lehetőség maradt ki
Eremiaș kapujánál. Egy szöglet
után Vomir közeli lövését nagy 
reflexszel ütötte ki a hazai kapus,
majd Kereki duplázásába belelépve
szögletre mentettek a védők. A 66.
percben azonban már nem tudta
megakadályozni a nyárádtői véde-

lem a dési gólt. Giurgean könnye-
dén tört be a bal oldalon, lövése
visszajött Eremiașról, a duplázás
pedig egy védőn megpattanva be-
csapta a kapust. Három perccel ké-
sőbb Frăsineanu kevéssel gurított a
hosszú sarok mellé, azonban a 83.
percben már vezetéshez jutottak a
vendégek: Giurgean kilépett a les-
határról, és Eremiaș mellett laposan
a hosszú sarokba csavart. 

Nyárádtő megpróbált újítani, ám
a 88. percben hosszú évek talán
legfurcsább játékvezetői ítéletének
voltunk tanúi. Tudose a tizenhatos
jobb oldalán elsodorta a kapunak
háttal lévő Roșcát, a bíró azonban
nem látott szabálytalanságot. Ezt
követően pedig, amikor a labda
már a nyárádtői térfélen pattogott,
megállította a játékot, és a partjelző
beintésére hivatkozva szögletet ítélt
a hazaiak javára. Aligha fogjuk va-
laha megtudni, hogy a partjelző
büntetőt szeretett volna-e jelezni,
avagy tényleg szögletet, mert nem
tűnt úgy, mintha elhagyta volna a
pályát a labda.

A hazaiak kockáztattak, Petriș
labdát veszített a középpályán, és

Dés létszámfölényes ellentámadás-
ból a 89. percben végleg eldöntötte
a meccset. Ismét Giurgean volt
eredményes, az ötösről könnyedén
hálóba küldte a labdát.

A Nyárádtői Unirea pénteken
Marosújvár ellenében vigasztaló-
dott, azonban csak az utolsó percek-
ben szerezte meg a győztes gólt. A

házigazdák már a 15. percben veze-
téshez jutottak Bucur találatával,
ám hiába voltak szinte mindvégig
előnyben, a 82. percben veszélybe
került a siker, miután Socaci révén
az ellenfél egyenlíteni tudott. A
győztes gólt Caliani szerezte meg a
nyárádtői csapat számára, mindös-
sze két perccel később.

Szikrázó meccsen maradt alul Nyárádtő

Háromgólos, látszólag magabiz-
tos győzelmet aratott a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 1. ligás
labdarúgócsapata Jászvásáron, a
koronavírus tizedelte CSM Politeh-
nica otthonában. Bár az ellenfél
egészségügyi gondjai miatt egyér-
telmű esélyese volt a mérkőzésnek,
az OSK nem nyújtott egyenletes tel-
jesítményt a találkozó folyamán.

A Sepsi OSK mezőnyfölényével
kezdődött a jászvásári találkozó,
míg a sok poszton improvizáló Poli
megpróbálta elzárni az utakat és el-
lentámadásokkal válaszolni. Leo
Grozavu csapata rengeteget pas-
szolt keresztbe és hátrafelé (ahogy
sajnos, már megszokhattuk), így az
első helyzetet csak a 12. percben
jegyezhettük fel, amikor Fülöp Ist-
ván elkapkodta a lövést, bár kiváló
labdát kapott Dragomirtól a tizen-
hatos közepén. Eközben a házi-
gazdák sokkal közvetlenebbül pró-
báltak játszani, és hogy nem hoztak
össze jobb lehetőségeket, azt az
OSK védői két sárga lap árán érték

el. A jég a 24. percben tört meg,
akkor Dimitrov beadását Fülöp Ist-
ván küldte 5 méterről kapura,
Brînză még ki tudta ütni a labdát,
ám Bajrović duplázására már nem
volt válasza. A 33. percben ismét
Dimitrov veszélyeztetett, akinek a
beadása a kapufán csattant, de még
mielőtt felszabadított volna a véde-
lem, Passaglia elkaszálta a befelé
cselező Ștefănescut. A kristálytiszta
büntetőt Vașvari értékesítette. Öt
perccel később pedig már három-
mal vezetett a Sepsi OSK, miután
Fülöp István szögletéből Bouhenna
a hálóba fejelt. Lehetett volna négy
is, miután a 43. percben a védőjét
megelőző Bajrovićot elsodorták a
tizenhatoson belül, de Coza játék-
vezető kicsit sokallta, hogy még
egy büntetőt ítéljen a vendégek ja-
vára.

Szünet után megváltozott a
meccs. A Sepsi OSK kissé túl meg-
nyugodva tért vissza, Jászvásár
pedig két cserével, taktikai felállást
is módosítva, lerohanta az első 15
percben a zöld mezeseket. Miután
pedig az 52. percben Bajrović nem

tudta kihasználni, hogy Brînză el-
csúszott, és lekésett az előre vágott
labdáról, jött a büntetés. Popadiuc
behúzódott bal szélről középre,
Andrei Cristeától kapott passzt, és
a vele érkező Dimitrov nem tudta
megakadályozni, hogy laposan a
hosszú sarokba küldje. Popadiuc
gólja után volt néhány újabb veszé-
lyes jászvásári akció, az OSK védői
pedig sorozatosan bakiztak. A leg-
nagyobb lehetőséget Passaglia
hagyta ki az 56. percben, aki a
hosszú sarok mellé küldte jó pozí-
cióból. Grozavu is lépett azonban,
lehívta a sárga lapos, és Popadiuc-
kal nehezen boldoguló Dimitrovot,
a csatársorba pedig a gyors Golof-
cát küldte be, hiszen most már a
Sepsi OSK alapozott az ellenakci-
ókra. Aztán, ahogy telt az idő, egyre
jobban lankadt a Poli ereje, megmu-

tatkozott a Sepsi OSK jobb erőn-
léte, és a végére ismét Brînză ka-
puja került néhányszor veszélybe,
noha a vendégjátékosok inkább a
birtoklás meghosszabbítására spe-
kuláltak, mint az ellenfél kapujának
veszélyeztetésére. A mérkőzés vé-
gére visszaállt a háromgólos kü-
lönbség: Purece laposan adott be

jobbról, De Iriondo megpróbált fel-
szabadítani az érkező Golofca elől,
de saját kapujába küldte a labdát.

A Sepsi OSK ezzel a győzelem-
mel megerősítette a helyét a felső-
házban, és szombaton este
háromnegyed tíztől a Dinamo elleni
mérkőzésen próbálhatja meg foly-
tatni győzelmi sorozatát.

Két ellentétes félidő

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 5. forduló: Nyárádtői Unirea –
Dési Unirea 1-3 (1-0)
Nyárádtő, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Cosmin Apetrei
(Roznov) – Sebastian Păduraru (Gura Humorului), Andrei Pișta
(Fălticeni). Ellenőr: Traian Marchiș (Nagybánya).
Gólszerzők: Iliescu (25. – büntetőből), illetve Giurgean (66., 83.,
89.).
Sárga lap: Caliani (42.), Rotaru (45+1.), Iliescu (50.), Stoica
(53.), Bucur (59.), illetve Chira (22.), Kereki (25.), Papp (45.),
Vomir (46.), Cocian (46.), Rus (90+1.).
Nyárádtő: Eremiaș – Trăistar (81. Miclean), Stoica, Bucur,
Coman, Roșca, Solymosy (68. Potor), Iliescu (68. Petriș), Iușan,
Caliani (46. Olteanu), Rotaru. 
Dés: Tudose – Rus, Kereki, Vomir, Papp (90+1. Peter), A. Blaj,
Fl. Blaj, Frăsineanu, Chira (90+4. Sabo), B. Pop (61. Giurgean),
Cocian.

Eredményjelző
* 3. liga, V. csoport, 6. forduló: Gyurgyevói
Astra II – Brassói Tâmpa Kids 1-2, Brassói Co-
rona – Székelyudvarhelyi FC 1-0, Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK II – Barcarozsnyói Olimpic
Cetate 0-0, Kézdivásárhelyi KSE – Brassói
SRM 2-3, CS Blejoi – CSO Plopeni 3-2. Az
állás: 1. Brassói Corona 16 pont, 2. Brassói
SRM 13, 3. CS Blejoi 13, 4. Kézdivásárhely 10,
5. Székelyudvarhely 7, ...9. Sepsi OSK II 4.
* 3. liga, IX. csoport, 3. forduló: Gyulafehérvári
Unirea – Dési Unirea 3-1; 5. forduló: Nyárádtői
Unirea – Dési Unirea 1-3; 6. forduló: Kudzsiri
CSO – Tordai Sticla Arieșul 2-1, Gyulafehérvári
Unirea – Szászrégeni Avântul 1-4, Nyárádtői
Unirea – CS Marosújvár 2-1. 

A IX. csoport állása
1. Kudzsir                      6        6           0         0           20-5          18
2. Dés                           5        4           0         1           12-5          12
3. Nyárádtő                   6        4           0         2           10-9          12
4. Szászrégen               6        3           1         2           10-9          10
5. Gyulafehérvár           6        2           0         4           11-15           6
6. Torda                         5        2           0         3           8-8               6
7. Vajdahunyad             4        2           0         2           5-5               6
8. Sănătatea                 5        2           0         3           5-9               6
9. Marosújvár                6        1           0         5           4-12             3
10. Alsógáld                  5        0           1         4           3-11             1

Ranglista
1. CSU Craiova                     6                   6                     0                      0                       12-3                       18
2. Kolozsvári CFR                 7                   4                     3                      0                       8-3                         15
3. FCSB                                 6                   4                     0                      2                       15-9                       12
4. Sepsi OSK                         7                   3                     3                      1                       10-6                       12
5. Tîrgoviște                           7                   3                     2                      2                       5-4                         11
6. Voluntari                            6                   3                     1                      2                       9-8                         10
7. Nagyszeben                      6                   2                     3                      1                       9-7                          9
8. Jászvásár                          7                   3                     0                      4                       11-17                      9
9. Botoșani                            7                   2                     2                      3                       10-9                        8
10. Clinceni                            6                   1                     4                      1                       5-4                          7
11. UTA                                  6                   1                     4                      1                       5-5                          7
12. Medgyes                          7                   2                     1                      4                       9-10                        7
13. Viitorul                              6                   1                     3                      2                       8-11                        6
14. Dinamo                            6                   1                     2                      3                       7-8                          5
15. FC Argeș                         7                   1                     1                      5                       5-12                        4
16. Astra                                7                   0                     1                      6                       5-17                        1

Bálint Zsombor

„Elégedettek lehetünk”
A Marosújvár elleni mérkőzést, illetve csapata eddigi szereplését az

Unirea edzője, Adrian Pop értékelte a Népújságnak. A szakvezető azt
is elmondta, mire számít a hátralevő mérkőzéseken.

Úgy vélte, az ellenfél sokkal jobb játékerőt képvisel, mint amilyent
a rangsorban elfoglalt helye alapján gondolnánk. Ráadásul jó hangu-
latban érkeztek a meccsre, hiszen legutóbb Gyulafehérvár ellen nyer-
tek, míg Nyárádtő szerinte nem érdemelt vereséget hazai pályán Dés
csapatától. A játékosokat dicséret illeti azért, ahogy küzdöttek –
mondta. Hiába egyenlített az ellenfél a 82. percben, egy pillanatig sem
kételkedett benne, hogy meg tudják szerezni a győzelmet, hisz a csa-
pata több mérkőzésen is az utolsó tíz percben szerzett pontot vagy pon-
tokat érő gólokat.

„Tekintve, hogy újonc csapat vagyunk, igazán elégedettek lehetünk
az eddigi teljesítménnyel” – összegzett.

A Nyárádtői Unireának négy mérkőzése van még hátra az idény vé-
géig, ebből csak egyet játszanak hazai pályán.

„Szászrégenbe látogatunk a következő fordulóban – mondta Adrian
Pop –, megyei rangadóra, egy nagy tapasztalattal rendelkező, erős csa-
pathoz, de győzni szeretnénk. Aztán az utolsó idei hazai mérkőzésen
Alsógáld csapatát fogadjuk, és itt is a három pont a cél. Amúgy mind
a négy meccset meg akarjuk nyerni, ami még hátravan az idén, aztán
meglátjuk, hogy mit sikerül elérni.”
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Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 7. forduló: Jászvásári CSM Politehnica – Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK 1-4 (0-3)
Jászvásár, Emil Alexandrescu stadion, nézők nélkül. Vezette: Ionuț
Coza (Cernica) – Mircea Grigoriu (Bukarest), Adrian Ghinguleac (Bu-
karest). Tartalék: Claudiu Marcu (Konstanca). Ellenőr: Székely Zoltán
(Nagybánya).
Gólszerzők: Popadiuc (53.), illetve Bajrović (24.), Vașvari (34. – bün-
tetőből), Bouhenna (39.), De Iriondo (90. – öngól).
Sárga lap: Chacana (68.), illetve B. Mitrea (19.), Bajrović (23.).
Jászvárás: Brînză – Onea (89. Stan), De Iriondo, Pakszevanosz, Bușu,
Fr. Cristea (46. Cabral), Açka (46. Chacana), Passaglia, Platini, A. Cris-
tea, Popadiuc (82. Aszulin).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (57. Deljanidisz), B. Mitrea, Bouhenna,
Ștefănescu, Fülöp István (81. Fofana), Vașvari, Aganović (81. Purece),
Dragomir (14. Achahbar), Bajrović (57. Golofca), Fülöp Loránd. 

Eredményjelző
1. liga, 7. forduló: FC Argeș Pitești – Gyurgyevói Astra 1-0, Chindia
Tîrgoviște – Medgyesi Gaz Metan 1-0, Jászvásári CSM Politehnica –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-4, Kolozsvári CFR – FC Botoșani 
2-1. 
* 2. liga, 8. forduló: Kolozsvári Universitatea – Concordia Chiajna 1-
1, Resicabányai CSM – Zsilvásárhelyi Pandurii Lignitul 1-2, Temesvári
Ripensia – Bukaresti Metaloglobus 0-2, FK Csíkszereda – Unirea 04
Slobozia 0-1, Dunărea 2005 Călăraşi – Bodzavásári Gloria 0-2, Zsil-
vásárhelyi Viitorul Pandurii – Temesvári ASU Politehnica 0-1, CSM
Slatina – Bákói Aerostar 2-1, Konstancai Farul – Turris-Oltul Turnu
Măgurele 0-2. Az állás: 1. Universitatea Craiova 17 pont/7 mérkőzés,
2. Bukaresti Metaloglobus 16/8, 3. Kolozsvári Universitatea 14, ...15.
FK Csíkszereda 7/6.



Elkészült az 1953-as londoni
6:3-as magyar–angol tévéfelvételé-
nek digitális, részben színezett vál-
tozata, a felújított verzió premierje
november 25-én, az évszázad mér-
kőzésének 67. évfordulóján lesz
látható a SuperTV2-n.

A legendás Aranycsapat világra
szóló győzelmének digitális válto-
zatát a Magyar Telekom készítette
el. „Ezt a meccset eddig kevesen
láthatták teljes egészében, másrészt
a felvétel minősége nem volt iga-
zán élvezhető. Mivel ez több volt
egy futballmérkőzésnél, ikonikus
találkozó lett, amely nemzeti siker-
történetünk és büszkeségünk egyik
fontos darabja, ezért döntöttünk
úgy, hogy generációktól függetle-
nül mindenki számára elérhetővé
tesszük. A filmben a magyar gólo-
kat színesben lehet majd látni, mert
a digitális felújítás során ezeket a
filmrészleteket kockaként ki is szí-
nezte a Magyar Telekom. A BBC-
től érkezett 67 éves kópia
restaurálásán három hónapon át
dolgoztak” – mondta a társaság
egyik vezetője. Szabó Béla hozzá-
tette: mivel a kor technológiai fel-
tételei nem tették lehetővé, hogy a
helyszínről élőben közvetítő BBC
filmre vegye az adást, ezért egy te-
levízió képernyőjére irányított ka-
merával „vették fel” a két félidőt.

A november 25-i premiert köve-
tően a legendás 6:3 digitalizált vál-

tozata három hónapig a Telekom-
videotékában elérhető marad.

Az Aranycsapat egyik játékosa
Bozsik József volt, akinek a fia,
Bozsik Péter most azt mondta:
„Ma talán már nehéz elképzelni,
ahogyan egykoron Puskásért, Ko-
csisért vagy az apámért és általá-
ban az Aranycsapatért rajongott a
világ. Olyan első számú példaké-
pek és sztárok voltak ők akkor, ami

ma Messi vagy Cristiano Ronaldo
népszerűségéhez mérhető” –
mondta a magyar labdarúgó-válo-
gatott korábbi szövetségi kapitá-
nya. 

A szakember szerint a digitáli-
san felújított film a mai generáci-
ókhoz is elérhető közelségbe hozza
azt az érzést, hitet, hogy „mi, ma-
gyarok, világra szóló eredmé-
nyekre is képesek lehetünk”.

A címvédő és a Bajnokok Ligája
csoportkörére készülő Ferencváros
2-0-ra nyert a Kisvárda vendége-
ként a labdarúgó OTP Bank Liga
hetedik fordulójának péntek esti
nyitómérkőzésén, és ezzel átvette
a vezetést a tabellán.

A szabolcsiak két győzelem
után kaptak ki újra, és az idényben
otthon még nyeretlenek, sőt pontot,
valamint gólt sem sikerült még
szerezniük. A fővárosiak – akik a
BL-főtáblán kedden az FC Barce-
lona vendégeként lépnek pályára –
sorozatban negyedik sikerüket
aratták a bajnokságban, és meg-
őrizték veretlenségüket.

Az első félidő kiegyenlített küz-
delmet hozott, kaput eltaláló lövé-
sük pedig csak a hazaiaknak volt.
A Ferencváros ugyan jóval többet
birtokolta a labdát, fölénye mégis
meddőnek bizonyult, igazán veszé-
lyes, tiszta gólszerzési lehetőséget
nem tudott kidolgozni a címvédő.

A fordulás után a Kisvárda játé-
kosai egyre fáradtabbá váltak, az
FTC viszont türelmesen játszva
várt a lehetőségre, amely a félidő
derekán el is jött, a csereként beállt
Civic középre adott labdájára Isael
érkezett remek ütemben, és a léc
alá lőtt. A kapott gól után igyeke-
zett ritmust váltani a hazai együt-
tes, Supka Attila vezetőedző a
hajrára hármas cserével próbált új
lendületet adni a csapatnak, de a
meccs sorsát végül megpecsételte
a Kisvárda szezonbeli harmadik
öngólja.

Noha már júniusban jeleztük,
hogy idéntől a marosvásárhelyi fér-
fikosárlabda-csapat az egyetemi
sportklub, a CSU Medicina kereté-
ben tevékenykedik majd, illetve azt
is, hogy a klub ideiglenesen felvé-
telt nyert a sportági szövetségbe,
most először jelent meg hivatalos
híradás a sportstruktúra részéről, a
klub közösségi oldalán, hogy ez va-
lóban így történik. A szűkszavú és
nem sok adatot tartalmazó közle-
ményt, miszerint az idén részt vesz-
nek a bajnokságban, és a feljutás a
távlati cél, nem sok konkrétum kí-
séri, csupán néhány fotó, amelye-
ken a szakmai stáb: Szászgáspár
Barnabás és George Trif edzők, va-
lamint Cristian Graur erőnléti edző,
illetve 16 játékos jelennek meg. A
tapasztaltabbak közül a képeken
felismerhető Bölöni Tamás, aki az
előző bajnokságban a CSM-nél ját-
szott, a Nagyszebenből hazatérő
Engi-Rosenfeld Dávid, a Zsilvásár-
helyről visszajött Kilyén Örs, illetve

Steff Norbert, aki az előző idényben
nem kosárlabdázott szervezett kere-
tek között. Némi meglepetésre
Goran Martinić is feltűnik a fotó-
kon, aki ezek szerint nem hosszab-
bította meg a szerződését a
Voluntari-ral. Noha az 1. ligában
külföldi játékosok nem szerepelhet-
nek, Martinić játékjogával nem lesz
gond, hiszen Marosvásárhelyre nő-
sült, és van román állampolgársága.

Hogy a feljutás a cél, ezzel a ke-
rettel a legkevésbé sem meglepő, hi-
szen ebben az összeállításban a
csapat messze az 1. liga szintje fölé
nő. Most már csak az a kérdés, hogy
az idén lesz-e 1. ligás bajnokság, il-
letve hogy mikor, ugyanis erről
egyelőre senki nem tud semmit, a
szövetségben sem. Eredetileg októ-
ber 1-je után kellett volna döntenie a
sportminisztériumnak azokról a kön-
nyítésekről, amelyek lehetővé tették
volna az amatőr és az alacsonyabb
szintű sportbajnokságok megszerve-
zését, a járvány alakulása miatt
azonban ez a kérdés meghatározat-
lan időre lekerült a napirendről.

A tabella
1. Ferencváros 5 4 1 0 12- 3 13
2. Fehérvár 5 3 2 0 16- 7 11
3. Budafok 6 3 1 2 8- 9 10
4. Újpest 7 3 1 3 11-15 10
5. Puskás AFC 6 3 0 3 9-10 9
6. Kisvárda 6 3 0 3 9-11 9
7. ZTE 6 2 2 2 13-11 8
8. MTK 7 2 2 3 9-12 8
9. Paks 6 2 1 3 9-11 7
10. Mezőkövesd 7 2 1 4 6- 8 7
11. Honvéd 5 2 0 3 11-11 6
12. Diósgyőr 6 1 1 4 8-13 4

Az új férfikosárlabda-csapatról
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportmű-
sorának meghívottja Szászgáspár Barnabás. A marosvásárhelyi városi
sportklub (CSM) alelnöke ezúttal az egyetemi sportklub (CSU) frissen
alakult kosárlabda-szakosztályának képviselőjeként lesz jelen Szucher
Ervin műsorában. A beszélgetés témája a vásárhelyi férfikosárlabda új-
jáélesztési kísérlete, Goran Martinić visszatérése és a csapat beiratkozása
a másodosztályos bajnokságba.

A Népsport címlapján az évszázad mérkőzése. Fotó: NSO

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 7. forduló: Kisvárda Master Good – Ferencváros
0-2 (0-0)
Kisvárda, 3122 néző, vezette: Berke.
Gólszerzők: Isael (67.), Karaszjuk (89., öngól).
Sárga lap: Viana (44.), Lucas (47.), Rubus (54.), illetve Lovrencsics (61.), Dibusz
(85.).
Kisvárda: Dombó – Melnyik (81. Kukoc), Ene, Rubus, Hej – Lucas (81. Karasz-
juk), Simovic – Navratil (55. Cukalasz), Bumba (71. Kovácsréti), Sassá (81.
Camaj) – Viana.
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Frimpong, Kovacevic, Heister (65. Civic) –
Haratin (74. Vécsei), Laidouni – Nguen (75. Mak), Isael (83. Zubkov), Skvarka –
Boli (Baturina, 65.).

Eredményjelző
OTP Bank Liga, 7. forduló: Budafoki
MTE – Diósgyőri VTK 2-1, Újpest FC
– Mezőkövesd Zsóry FC 1-0, Puskás
Akadémia FC – MTK Budapest 0-3,
Kisvárda Master Good FC – Ferenc-
városi TC 0-2.

A ferencvárosi Michal Skvarka (elöl) és a kisvárdai Slobodan Simovic.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Fotó: az egyetemi sportklub közösségi oldala

Nyert Kisvárdán,
és élre állt a Ferencváros

Hivatalosan jelentkezett
a CSU Medicina

A hét végén kellett volna el-
rajtolnia a férfikosárlabda-
Románia-kupának, amellyel
az új idény kezdődött volna. A
járvány miatt azonban a szö-
vetség kénytelen volt beje-
lenteni a tornák
meghatározatlan időre szóló
elhalasztását.

A döntés előzménye, hogy Nagy-
szebenben megrendezték a Tordai
Elemér-emléktornát, amely a hiva-
talos idényre való felkészülést szol-
gálta. A rendezvény után a négy
résztvevő közül három csapatból tö-
meges fertőzésről számoltak be. A
Kolozsvári U-BT-nél legkevesebb
kilencen, a CSO Voluntari-nál leg-
kevesebb heten, a nagyszebenieknél
pedig ketten produkáltak pozitív
teszteredményt. A klubok egymást
vádolták hanyagsággal és felelőt-
lenséggel. A kolozsváriaknak azt
vetették a szemükre, hogy nem
teszteltek újra, miután Bulgáriában
lejátszották a Bajnokok Ligája se-
lejtezőjét (amelyet elvesztettek az
Igokea Alekszandrovac ellen), míg
a nagyszebenieknek, hogy így is el-
fogadták a részvételüket. Kolozsvár
azzal védekezett, hogy a tesztelést
még határidőben elvégezték, míg
mindkét erdélyi klub szerint Volun-
tari már fertőzött játékosokkal érke-
zett, mert ugyanabban az időben

betegedtek meg, amikor a másik két
klub játékosai. A negyedik csapat, a
Bukaresti Dinamo csak a torna előtt
tesztelt volna újra, így nem tudni,
hogy vannak-e ott is betegek. 

A szövetség az utolsó pillanatig
azon az állásponton volt, hogy a tor-
nákat a fertőzött játékosok elkülö-
nítése után így is le kell játszani,
azonban mind az U-BT, mind a Vo-
luntari jelezte: nincs elég játékosuk,
hogy megjelenjenek. A tornák
szombati rajtját ezek után csütörtö-
kön elhalasztották. 

Időközben több csapat, amely
már elvégezte a tesztet erre az alka-
lomra, újabb és újabb eseteket jelent
be. A FC Argeș Pitești-nél öten fer-
tőződtek meg, a Zsilvásárhelynél
hárman, Nagyváradnál pedig egy
pozitív teszteredményről tettek be-
jelentést. Legutóbb a Temesvári
SCM csapata jelentett nem keve-
sebb, mint tíz esetet.

A bajnoki idénynek, amelyet a
kupa selejtezőtornái után kellett
volna megkezdeni (szintén többfor-
dulós tornák formájában), így telje-
sen bizonytalanná vált a rajtja.

A szövetség egyébként szintén a
múlt héten döntött arról, hogy még-
sem két csoportban rendezi meg a
bajnokságot (ez már az n-edik vari-
áns az idén), hanem egyetlen közös-
ben, oda-vissza, mindenki
mindenkivel. Hogy ez miként lesz
kivitelezhető, az pillanatnyilag ho-
mályba vész.

Digitális, színezett felvételen a londoni 6:3
Törölték a kosárlabda-

Románia-kupa selejtező körét

Bálint Zsombor
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Szombaton közösségi oldalán
adta hírül Bányai István, Jedd köz-
ség polgármestere, amit nem hivata-
losan már pénteken hallani lehetett.
„Teszteltük a polgármesteri hivatal
alkalmazottait, és sajnos többnek az
eredménye pozitív lett koronaví-
rusra” – írta az elöljáró, rögtön meg-
nyugtatva azonban a lakosságot,
hogy az intézmény tevékenységét
nem függesztik fel, viszont ilyen kö-
rülmények között csupán online
vagy telefonon lehet az önkormány-
zatnál az ügyintézést folytatni, a
0265-243-303-as telefonszámon, il-
letve a livezeni@cjmures.ro elektro-
nikus postafiók révén. „A
rendelkezésre álló kollégákkal
igyekszünk minden kérést a lehető
legrövidebb időn belül teljesíteni” –
biztosította a helyieket a polgármes-

ter, aki arra kér mindenkit, hogy a
maguk és a közösség érdekében
tartsák be az egészségügyi óvintéz-
kedéseket, kerüljék a zsúfolt helye-
ket, hordjanak védőmaszkot.

Meg nem erősített információk
szerint külső hatósági személytől
jutott be a fertőzés a községházára,
tény azonban, hogy a községben
napok óta nyilvántartott a fertőzés,
az oktatás sárga forgatókönyv sze-
rint zajlik, a prefektusi hivatal csü-
törtöki adatai szerint a községben
1,5 és 3 ezrelék között van az el-
múlt 14 napban jegyzett új megbe-
tegedések összesített aránya,
pontosabban 1,61. Ugyanezen nyil-
vántartás szerint a megyében 20
közigazgatási egységben nem
jegyeztek egyetlen fertőzöttet sem
az elmúlt két hét alatt.

Újabb adatokat közölt a hét
végén Marosszentgyörgy polgár-
mestere is a községben fennálló
helyzetről: a szeptember 28. és ok-
tóber 2. között tesztelt személyek
közül 13-nak lejárt a kéthetes elkü-
lönítési időszaka, ők mindannyian
jól érzik magukat, viszont jelenleg
három személy kórházi kezelés
alatt áll, állapotuk kiegyensúlyo-
zott. Az utóbbi héten újabb szemé-
lyek fertőződtek meg, jelenleg a
pozitívan teszteltek száma község-
szinten 25, köztük egy háromhetes
csecsemő és édesanyja, akik a kór-
házban fertőződtek meg, de jól van-
nak, mindketten tünetmentesek.

Egy óvodai csoport tevékenysé-
gét is fel kellett függeszteni, miután
egy Marosvásárhelyről ingázó óvó-
nőnél is igazolták a fertőzést. A pol-

gármesteri hivatal pozitívan tesztelt
munkatársai mindannyian jobban
vannak, azonban az intézményben
továbbra is felfüggesztik az ügyfél-
fogadást, és csak telefonon, hagyo-
mányos és elektronikus postán,
faxon tartják a kapcsolatot a lako-
sokkal.

A hét végén ismét fertőtlenítették
az oktatási intézményeket, a bölcső-
dét, a polgármesteri hivatalt, és el-
kezdték a tömbházak lépcső-

házaiban is – adta hírül Sófalvi
Szabolcs polgármester, aki arra kéri
a lakosságot, viseljenek maszkot
minden beltéri helyiségben, de a
kinti, zsúfoltabb helyeken is: isko-
lák vagy óvodák 50 méteres körze-
tében, buszmegállókban, piacon,
üzletek előtt várakozva.

A prefektúra nyilvántartása szerint
a községben 2,82 ezrelék az elmúlt
két hétben jegyzett új megbetegedé-
sek összesített aránya. (grl)Jedden sem léphetnek be az ügyfelek a községházára Fotó: facobook.com/Bányai István

Marosszentgyörgyön lassan 3 ezrelékhez közelít a fertőzöttek aránya, ezért ismét fertőtlenítik
a közintézményeket, tömbházakat Fotó: Facebook.com/Sófalvi Szabolcs

Jedden is felfüggesztették az ügyfélfogadást

Október 15-én éjféltől a Me-
zőgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökség (APIA)
országszerte elkezdte a tava-
lyi mezőgazdasági évre járó
támogatások összegének át-
utalását – nyilatkozta Adrian
Pintea, az APIA vezérigazga-
tója. Az előleget november
30-ig átutalják. Az első rész-
letben a földalapú támogatá-
sok 70%-át, a zöldítésre és a
környezetkímélő (agrome-
diu) gazdálkodásért járó ösz-
szeg 85%-át fizetik ki, míg
december 3-ától 31-éig tör-
lesztik a hátralékot. 

Földalapú támogatás 
A hétvégi munkaszüneti nap

miatt valószínű, hogy az összegek
október 20-án jelennek meg a gaz-
dák számláin. A kategóriánkénti
keretösszegeket korábban kor-
mányhatározattal hagyták jóvá, és
megjelent a Hivatalos Közlönyben
is. A kifizetéseket a Központi Eu-
rópai Bank által szeptember 30-án
megállapított árfolyamon – egy
euró 4,8725 lej – számítják át. Ta-
valy a szubvenciókat 4,7496
lej/euróban számolták el. Az idén
a földalapú támogatás értéke hek-
táronként 98,738 euró (481,101
lej). Ezenkívül visszaosztott támo-
gatásként a gazdák a következő
összegeket kapják: 1-5 hektár kö-
zött hektáronként 5 eurót (24,362
lejt), 5 és 30 hektár közötti terüle-
tért 48,1053 eurót (234,393 lej), az
ún. zöldítésért 57,8245 eurót
(281,749 lej) hektáronként. A fiatal
farmerek még 31,6119 eurót
(178,391 lej) kaphatnak hektáron-
ként. A juh- és/vagy kecskete-

nyésztőknek az állatokért járó tár-
sult támogatásként 17,92 eurót
(87,217 lej) utalnak át egyeden-
ként. 

Maros megyében mintegy
24.500 gazda nyújtott be kérvényt,
közülük 1100 kérvényének elbírá-
lása folyamatban van. Az APIA
idei rendelkezései alapján, az előző
évektől eltérően, mivel a vírusjár-
vány miatt megkésett a kérvények
benyújtási határideje, nem kell
megvárni, ameddig befejeződnek
az ellenőrzések, folyamatosan utal-
ják majd át az összegeket az érin-
tetteknek. Országos szinten 56.493
farmert ellenőriznek, közülük
12.427-et terepen, 39.988-at tele-
detekciós módszerrel, továbbá
4078 állattenyésztő (1.576.877
hektár területtel) kérvényét vizs-
gálják meg, 994.965 hektáron te-
repvizsgálat lesz, 581.912 hektárt
számítógép segítségével ellenőriz-
nek. Az országban összesen
826.964 farmer kért és kap föld-
alapú támogatást, közülük
500.000-en kapják meg 16-ától az
előleget. Tavaly 389.546 gazdának
utaltak át pénzt az első körben. 
Kiegészítő juttatások 

Az alábbiakban, a teljesség igé-
nye nélkül, néhány – euróban meg-
adott – kiegészítő támogatási
értéket közlünk, amiből az érintet-
tek kiszámíthatják, hogy hektáron-
ként még mennyi pénzt
folyósíthatnak nekik, amennyiben
betartják az adott intézkedési cso-
mag feltételeit. 

A (10-es számú) környezetkí-
mélő gazdálkodásért, a magas ter-
mészeti értékű legelőkért 124 euró
jár hektáronként. Amennyiben kéz-
zel művelik (kaszálják), még 100
euró, gépi kaszálással 21 euró. A

harisvédelemért (Crex crex) 310
euró kézi és 231 euró gépi művelés
esetén. A zöldítésért (a mezőgazda-
sági területek környezetkímélő fel-
tételeknek megfelelő átalakítása)
128 euró, klímavédelmi támogatás
125 euró, lepkevédelemért (Macu-
linea sp) hektáronként 1,9 (kézi),
1,5 euró (gépi), a vörösnyakú lúd
(Branta ruficollis) táplálékát bizto-
sító szántóföldért 250 euró, a béká-
szósas (Aquila pomarina) esetén
200 euró jár – az utóbbi támogatás
is függ a területek művelési mód-
jától. 

A 11-es intézkedéscsomag a
környezetkímélő mezőgazdálko-
dást támogatja, a következőkép-
pen: A mezőgazdasági területek
környezetkímélővé tételéért szán-
tóföldek esetén hektáronként 293
eurót fizetnek, a zöldségesekre
500, a gyümölcsösökre 620, a sző-
lősre 530, a gyógynövény termesz-
tésére alkalmas területért 365 euró
jár. A meglévő környezetkímélő
módszerrel művelt területekért a
következő támogatások járnak: a
szántóföldért 218 eurót, a zöldsé-
gesért 431 eurót, a gyümölcsösért
442 eurót, a szőlősért 479 eurót, a
gyógynövénykertért 350 eurót fi-
zetnek hektáronként. A gazdák
minden esetben ökológiai bizony-
lattal kell rendelkezzenek. A 13-as
intézkedéscsomag előírásainak
megfelelően szegényes természeti
adottság miatt a hegyvidéken 97
euró, más vidékeken jelentősebb
károkért, hiányosságokért 62 euró,
míg más sajátos helyzetben levő
területekért (13.3-as intézkedés-
csomag) 75 euró támogatás igé-
nyelhető hektáronként. 

Október 16-ától folyósítja a támogatásokat az APIA 
Nőtt az árfolyam 
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Access2Markets: többnyelvű
online platform a kkv-k számára

Winkler Gyula, az RMDSZ euró-
pai parlamenti képviselője jó hírnek
tartja, hogy az Európai Bizottság el-
indította az Access2Markets plat-
formot, amelynek célja, hogy
azoknak az európai kis- és közép-
vállalkozásoknak segítsen, amelyek
a nemzetközi kereskedelemben al-
kalmaznak munkaerőt.

„A SME Europe, az Európai
Néppárt gazdasági szervezete
régóta kéri az Európai Bizottságot,
hogy hozzon létre egy eszközt,
amely segítségével az európai kis-
és középvállalkozók minél jobban
ki tudják használni az EU által
megkötött szabadkereskedelmi
egyezményeket. Mi a SME Europe-
nál és az EPP-ben mindig úgy vél-
tük, hogy a szabadkereskedelmi
egyezmények nincsenek maximáli-
san kihasználva az EU-ban, különö-
sen a kkv-k esetében” – emelte ki
csütörtökön Winkler Gyula, aki a
SME Europe első alelnöke. 

Rámutatott, hogy a kkv-k akkor
tudják használni az EU szabadke-
reskedelmi megállapodásait, ha
megértik és betartják az összes el-
várást és bürokratikus szabályt,
amelyeket ezek az egyezmények
előírnak. „Az európai kkv-knak
egyértelmű magyarázat és útmutató
kell, különös tekintettel arra, hogy
milyen komplexek a globális ellá-
tási láncok, mennyire bonyolultak a
származási szabályozások. Elen-
gedhetetlen, hogy a kkv-k, a vállal-
kozók, ennek nyomán pedig a
közösségek, az emberek érezzék,
mi a haszna a közös kereskedelem-
politikának” – magyarázta Winkler
Gyula. Mint elmondta, az évek
során az Európai Bizottság Keres-

kedelmi Főigazgatósága jelentései-
ből kiderült, hogy a kkv-k általá-
ban, de különösen a
kelet-közép-európai kis- és közép-
vállalatok tudják hasznosítani a leg-
kisebb mértékben az EU
szabadkereskedelmi egyezményeit.

„Meghallgatásra került a SME
Europe-nak és az Európai Néppárt-
nak az európai kkv-k mellett szóló
érvelése, így október 13-án elindí-
tották a többnyelvű portált, a kkv-k
számára készült tájékoztató oldalt
az EU kereskedelmi szabályozásai-
ról. Úgy vélem, ha ezt az online
eszközt helyesen használják, érzé-
kelni fogjuk a különbséget az euró-
pai export és a gazdasági növekedés
terén. Azt már tudjuk, hogy hét
uniós munkahelyből egyet az ex-
porttevékenységek generálnak, az
újonnan létrehozott munkahelyek
pedig magas hozzáadott értéket
képviselnek” – jegyezte meg Wink-
ler.

Az EP-képviselő az exportban
érdekelt vállalkozókhoz intézett fel-
hívást, hogy használják az Ac-
cess2Markets felületét. „Nagyon jó,
hogy az Access2Markets több-
nyelvű, hiszen tudjuk, hogy a
nyelvhasználat milyen fontos, hogy
helyesen értsék, értelmezzék a bo-
nyolult szabályozásokat. Ez a plat-
form az EU 24 hivatalos nyelvén
elérhető, hatékonyan segítve a
nyelvi korlátok leküzdését” – tette
hozzá Winkler Gyula.

Az Access2Markets az alábbi
linken érhető el: https://trade.ec.eu-
ropa.eu/access-to-markets/hu/con-
tent

Winkler Gyula EP-képviselő
sajtóirodája

Vajda György



MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, 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)

BÁRMILYEN típusú tetőfedést válla-
lunk, valamint kisebb javításokat. Tel.
0758-737-660, Misi. (9173)

TÖBBFÉLE tető készítése, bármi-
lyen kültéri, beltéri munkák. Tel.
0735-288-473. (9172)

20% KEDVEZMÉNNYEL bármilyen
munkát vállalok, ajtó- és ablakfestést,
bádogosmunkát, ácsmunkát, kerítés-
készítést. Tel. 0756-796-531. (9236)

VÁLLALOK csatornatakarítást és 
-javítást, régi tető felújítását,
tetőkészítést (Lindab lemez), festést,
bádogosmunkát. Tel. 0742-421-164.
(9235)

VÁLLALUNK őszi nagytakarítást,
udvar- és pincetakarítást. Elszállítjuk a
szemetet. Tel. 0743-512-168. (9207)

VÁLLALUNK tetőfedést, festést, ja-
vítást. Tel. 0757-186-299. (9267-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, amíg élünk, velünk
lesz szép emléked.
Számunkra te sohasem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint
a csillagok.
Drága jó szívét és két dolgos
kezét áldd meg, Atyánk, és mi
köszönjük, hogy ő volt a mi
drága édesanyánk.
Fájó szívvel emlékezünk
október 19-én a régeni VASS
ROZÁLIÁRA halálának 7.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugodjon békében!
Emlékeznek rá: lánya, veje,
unokái és dédunokái. (9233-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
nagymama, rokon, barát és kol-
léga, 

RACSMÁNY MIHÁLYNÉ 
SZASZKÓ (BÁBA) KATALIN

kémia-fizika tanár 
életének 76. évében október 14-
én elhunyt Magyarországon. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Schnedarek Adrienne. (p.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
DR. PÉTERFFY LÁSZLÓ
gyémántdiplomás orvos,
egykori marosvásárhelyi

sportorvos, főiskolai tanár,
a Bolyai Líceum orvosa, 

2020. október 6-án életének 84.
évében Budapesten csendesen
megpihent.
Temetéséről a későbbiekben
gondoskodunk.

A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a mezőpaniti születésű 

SIMON JULIÁNNA
szül. Lovász 

életének 80. évében tragikus hir-
telenséggel elhunyt. Temetése
hétfőn lesz szűk családi körben
az új kórház mögötti temetőben.

Búcsúznak tőle gyászoló
szerettei, szomszédai

és ismerősei. 
Nyugodjon békében! (-I)

A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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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)
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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

KöVETJüK A TANÁROK 
UTASÍTÁSAIT

EgY CSAPAT VAgYUNK, BIZTONSÁgBAN MEgŐRIZZÜK A JÖVŐNKET

A Carit-San Medical rendelőintézet 
ingyenes

laboratóriumi vizsgálatra
és pszichiátriai szakrendelésre várja az érdeklődőket 
családorvosi, illetve szakorvosi küldőpapír alapján. 

Laboratórium: 0730-619-408, 0265-250-874,
Aurel Filimon utca 15. szám

Járóbeteg-rendelő: 0265/269-172,
Mihai Viteazul utca 42. szám.

www.caritsanmed.ro

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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


