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Megépül a Cserealja park

Két év a határidő

Sportszercsomagok a magyar
kormánytól

A csomagok különböző méretben és
mennyiségben futball-, futsal-, kézi- és
kosárlabdákat, ugróköteleket, megkülönböztető mezeket, labdatartó hálót,
labdapumpát tartalmaznak.

____________2.
Megbukott a
parlamenti voksoláson a kormány

Az ellenzéki PSD bizalmatlansági indítványát 281 képviselő és szenátor
szavazta meg. A kormány megbuktatásához legkevesebb 234 voksra volt
szükség.

A Tudor lakónegyedben, a Segesvári út, a Méhész utca és a
Szorgalom utca által körülhatárolt övezetben egy közel 40
ezer négyzetméteres, a hely természeti adottságait hasznosító szabadidőparkot hoznak létre – jelentette be tegnap
Soós Zoltán polgármester azon a sajtótájékoztatón, amelyet
a helyszínen tartottak. Az építkezést ez év novemberében
kezdik el, a munka két évet vesz igénybe.

Mezey Sarolta

Fotó: Mezey Sarolta

14,5 millió lejes beruházás

Az önkormányzat a 2014–2020 közötti regionális operatív program
keretében nyert el egy pályázatot. A projekt hivatalos neve: a településen
a használaton kívüli területek funkcionális átalakítása és újrahasznosítása. Ahhoz, hogy a park megnevezése egyszerű legyen, a polgármester
javasolta, hogy a Green Park Substejeriş – Cserealja nevet viselje, hiszen
a lakosság ezt az övezetet amúgy is Cserealjának nevezi.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________3.
Ötéves kortól
várják a gyerekeket

Október elejétől ismét megnyitotta kapuit Marosszentgyörgyön a Székelyföldi Jégkorong Akadémia által épített
sátortetős műjégpálya, és újraindul a
korcsolyaoktatás, az edzők várják
azokat az ötévesnél nagyobb gyerekeket, akik szeretnének megtanulni korcsolyázni.

____________7.

A találkozás elkerülhetetlen
Kaáli Nagy Botond

A múlt héttől új, zöld kétkerekűek cikáznak a város utcáin. Zöldek
színben és szennyezésben is, hiszen a Lime cég elektromos rollerei
a városi közlekedésen kívánnak könnyíteni, a forgalmi dugókon enyhíteni, iskolába, munkahelyre járást egyszerűbbé tenni, mert már
régóta fuldokol a város. Míg a rendszerváltás utáni időkben viszonylag szellősen lehetett közlekedni, ma már több háztartásban
is két-három autó van, a kicsiket és nagyokat ezekkel viszik-hozzák
oviba, iskolába, edzésre, táncra, zabhegyezésre, anyuka az egyikben, apuka a másikban, jobbik esetben tavasztól őszig robogón, motoron, legalább az, aki egyedül indul a városba. Vagy rolleren.
Az elmúlt időszakban a „fejlett és civilizált” Nyugattól való lemaradást e téren is rohamléptekben pótoltuk, elszaporodtak ezek
az analóg, de legtöbb esetben elektromos meghajtású járgányok,
amelyekről gyerekkorunkban azt hittük, csak átmeneti állapotot képeznek és testesítenek meg azon balfékek életében, akik ötéves korukra még nem tanultak meg biciklizni. Nos, a világ változik, a
roller utat talált magának a felnőttek világába is, mint praktikus,
környezetkímélő, könnyen használható és viszonylag olcsó közlekedési eszköz. És innen már csak egy lépés volt azon multiknak az elterjedése is, akik ezt a közlekedési eszközt a széles tömegek számára
is biztosítják, bérrendszerben, laza feltételek közepette.
És itt, Marosvásárhelyen épp a lazasággal van baj. Azzal, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 27 perckor,
lenyugszik
18 óra 54 perckor.
Az év 279. napja,
hátravan 86 nap.

Ma BRÚNÓ, RENÁTA, holnap
AMÁLIA napja.
AMÁLIA: az Amal- kezdetű
germán női nevek becézéséből
önállósult. Jelentése az Amal gót
királyi családra utal.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Sportszercsomagok a magyar kormánytól

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága idén, a 2021 a nemzeti újrakezdés éve program keretében sportszercsomagokkal ajándékoz meg minden
külhoni magyar oktatási intézményt, hogy tovább erősítse
a sportnak mint közösségi tevékenységnek a fontosságát
a külhoni magyar gyermekek és fiatalok körében.
Az Államtitkárság támogatásával az RMPSZ bonyolítja
le a sportszercsomagok szétosztását, és minden romániai
magyar oktatási nyelvű iskola részesül belőle. Minden intézmény annyi csomagot vehet át, ahány oktatási szinttel
rendelkezik, a csomagok mérete a tanulók létszámának
arányában változik.
A csomagok különböző méretben és mennyiségben futball-, futsal-, kézi- és kosárlabdákat, ugróköteleket, megkülönböztető mezeket, labdatartó hálót, labdapumpát
tartalmaznak.
A sportszerek szétosztása szombaton kezdődött Hunyad
és Fehér megyében, ez utóbbi esetében Magyarpéterfal-

ván, ahol Potápi Árpád János államtitkár és Brendus Réka
főosztályvezető részt vett egy, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében épülő napközi alapkövének
elhelyezésén, ezután Siklódi-Burus Botond RMPSZ-elnökkel együtt átadták a csomagokat a megye magyar iskolái képviselőinek.
Az átadás a héten folytatódik, hétfőn a Kovásza megyei
intézményeknek járó sportszerek érkeztek meg, kedden
Brassó és Szeben megyében kézbesítették ezeket. Maros
megyébe szerdán, Beszterce-Naszód és Kolozs megyébe
csütörtökön érkezik meg a szállítmány az elosztópontokra,
míg pénteken Hargita megye egy része, a gyergyó- és udvarhelyszéki térségek vehetik át.
A küldemények kézbesítése a jövő héten is zajlik, hétfőn Szilágy és Máramaros, kedden Szatmár, szerdán Bihar,
csütörtökön Arad és Temes megyék kapják meg a sportszereket, jövő pénteken pedig ismét Hargita megyébe, a
csíkszéki térségbe érkezik adomány. (grl)

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Emlékezés az aradi vértanúkra

Az aradi vértanúk kivégzésének napja ma is gyásznap. A
RMDSZ marosvásárhelyi és Maros megyei szervezete október 6-án, szerdán 17 órakor a Székely vértanúk emlékművénél tartja megemlékező rendezvényét, ahol felszólal
Berekméri Melinda, a cserealjai református gyülekezet lelkipásztora, Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ és a
Maros Megyei Tanács elnöke, Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője és Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. A rendezvényt a járványügyi
előírásoknak megfelelően szervezik.

Tomcsányi Mária mesél

Szerdán délután 6 órától a marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközség meghívottja Tomcsányi Mária, a
bukaresti rádió, majd a televízió magyar adásának egykori
szerkesztője, bemondója. Az ismert tévés újságíróval kollégája, Szucher Ervin beszélget.

Lehet jelentkezni a Bonus Pastor
terápiás programjára

A Bonus Pastor Alapítvány november 1–12. között 12
napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak. A szervezők várják mindazok
jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játékvagy társfüggőséggel terhelt életmódjukon. A foglalkozások
a Marosludastól 15 km-re levő magyarózdi terápiás otthonban lesznek. Jelentkezési határidő: október 26-a. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni a 0752-246-814-es
telefonszámon (McAlister Magdolna) lehet.

Elmarad az EMNT tisztújító
közgyűlése

Az EMNT felhívja a Maros megyei érdeklődők figyelmét,
hogy tekintettel az egyre súlyosbodó járványhelyzetre, az
EMNT országos elnökségének október 16-ra, Brassóba tervezett tisztújító küldöttgyűlése elmarad. Az EMNT széki és
megyei szervezeteinél az elmúlt hetekben tisztújítás volt,
mely eredményeként megújult a szervezet választmánya.
Az országos elnökség kétéves mandátuma október végén
jár le, ezután ügyvivő elnökségként folytatja tevékenységét,
és amint a körülmények engedik, újból összehívja a szervezet tisztújító küldöttgyűlését – tájékoztatott az EMNT országos elnöksége nevében Sándor Krisztina ügyvezető
elnök.

Őszi retroparádé

A Classic Car egyesület október 9-én 9 órától Marosvásárhely főterén retroautó-bemutatót szervez. A gépkocsikat a
Rózsák terén a Mc’Donalds és a Bolyai utca közötti szakaszon állítják le, ezért 9 és 14 óra között lezárják a forgalmat.
A kiállításra csak előzetes jelentkezés alapján lehet gépkocsival benevezni.
Hírszerkesztő: Vajda György

Szombaton már át is adták az első sportszercsomagokat

Jó napot! Megjöttem…

Fotó: Nemzetpolitikai Államtitkárság

„Az vagy, amit megeszel!” – halljuk egyre gyakrabban,
és úgy tűnik, mind többen veszik a mondást komolyan. Az
egészséges életmód kialakítása nem megy egyik napról a
másikra, komoly odafigyelést, kitartást igényel. Badics
Petra vendéglátói nem riadtak vissza tőle, és ma már elmondhatják, hogy az egészséges étrend mindennapjaik természetes része. Az Erdélyi Magyar Televízió Jó napot!

Megjöttem… című műsorában Katona Erikát és Jánost ismerhetik meg, akik nem elégedtek meg ennyivel, úgy gondolták, jó lenne másokat is erre ösztönözni, ezért elkezdték
népszerűsíteni azokat a saját termékeket, recepteket, amelyek segítségével mások is jó irányba válthatnak a táplálkozási szokásaikat illetően. Követhető szerdán este 9
órától az Erdély TV képernyőjén és YouTube-csatornáján.

Az idén a járványra való tekintettel a Pro Etnica fesztivál helyett konferenciát tartanak. Az október 6-án, ma kezdődő tanácskozás témája: a nemzeti kisebbségek
Romániában válsághelyzetben. Az eseményt a Divers
Egyesület szervezi az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala
támogatásával. Előadók a nemzeti kisebbségek terén elismert szakértők: Laczikó Enikő (államtitkár) és Sara Vasile
(tanácsadó, Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala), prof. dr.
Radu Carp (a Bukaresti Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karának Közpolitikai, Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszékének igazgatója), Meto Nowak
(a Brandenburg tartományi német tudományos, kutatási és

kulturális minisztérium képviselője), egyetemi docens, dr.
Florin Pintescu (Ştefan cel Mare Egyetem, Suceava), dr.
Olivia Simion (Romániai Olaszok Szövetsége, RO.AS.IT.),
Adrian Nicolae Furtună (a Nemzeti Kulturális Központ tanácsadója), Koreck Mária (Divers Egyesület) és Volker
Reiter (a Nemzetközi Ifjúsági Oktatási Központtól).
A konferencia tevékenységei fizikai jelenléttel, Segesváron zajlanak. A konferenciát követően, október 7. és 10.
között kerül sor a Pro Etnica interkulturális akadémiára,
ahol a konferencián elhangzott témákat vitatják meg. Az
eseményt a Nemzetközi Ifjúsági Oktatási Központ szervezi
a Maros Megyei Tanács támogatásával.

Pro Etnica konferencia

Csütörtök a múzeumban

Októberben csütörtökönként két
filmvetítést és két tárlatvezetést ajánl
a Maros Megyei Múzeum az érdeklődők figyelmébe. Az események a téli
hónapokban 17–19 óra között lesznek.
A Csütörtök a múzeumban eseményein jeggyel, illetve meghívóval

lehet részt venni, a jegyek árát minden
esetben a helyszínen függesztik ki. A
jegyeket elővételben, illetve a helyszíneken lehet megváltani.
Október 7-én, csütörtökön a múzeum várbeli épületének emeleti
nagytermében 17 órától a Corpus

Christi (Eredeti cím: Boze Cialo) című
filmet vetítik. Rendező: Jan Komasa
(2019). A lengyel filmdráma időtartama 115 perc. Forgalmazó: Bad Unicorn. A 15 éven aluliak számára nem
ajánlott filmet román felirattal lehet
megtekinteni.
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Megbukott a kormány a parlamenti voksoláson

Megbukott a PNL és az RMDSZ
Florin Cîţu liberális miniszterelnök
vezette kormánya kedden a parlamenti szavazáson.

Az ellenzéki PSD bizalmatlansági indítványát 281 képviselő és szenátor szavazta meg. A kormány megbuktatásához
legkevesebb 234 voksra volt szükség.
A kabinet bukását a miniszterelnökkel
nyílt konfliktusba került, a kormányból
szeptember elején kilépett USR idézte
elő, és a bizalmatlansági indítvány megszavazásával bebizonyította, hogy nélküle a Cîţu-kabinet maradékának nincs
parlamenti támogatása. A bizalmatlansági indítványt a PSD és USR mellett az
AUR is megszavazta. A kormánypártok
képviselői és szenátorai nem szavaztak.
A bizalmatlansági indítványt előterjesztő szociáldemokraták elnöke, Marcel
Ciolacu a parlamenti vita során úgy vélekedett: Florin Cîţu teljesen elvesztette
a valóságérzékét, kilenc hónapig a PNL
elnöki tisztségéért folyó küzdelemmel
volt elfoglalva, de fogalma sincs, milyen
problémákkal szembesülnek a választók.
A PSD-elnök szerint a PNL jelöltjeként
államfővé választott Klaus Iohannis és
az általa támogatott Cîţu-kabinet tönkretették, adósságba verték, példátlan válságba sodorták Romániát, ezért a
kormánynak távoznia kell.
Florin Cîţu parlamenti beszédében
éles támadást intézett volt koalíciós partnerei ellen, akik szerinte elkényeztetett
gyerekek módjára megfutamodtak a kormányzás felelőssége elől. Cîţu szerint az
USR – miközben hajthatatlan reformerként tetszeleg – oltásellenes, neofasiszta,
antiszemita, Európa-ellenes pártokkal
szövetkezik, csakhogy félreállítsa őt.
Cîţu szerint a megdöntésére szövetkezett
„új koalíció” semmilyen alternatívát
nem kínál, a PNL viszont nem hátrál
meg, és Romániának továbbra is a liberális értékek körül alakult kormánya
lesz.

Az egy nap alatt jegyzett 15 037 új
eset jelentősen felülmúlja a múlt szombaton jegyzett 12 590-es korábbi csúcsértéket.
A járványnak tulajdonított, és az elmúlt 24 órában jegyzett 252 halálesethez
hasonló magas számot csak a járvány
harmadik hullámában, április 20-án
jegyeztek. Akkor 235 személy halt meg
egy nap alatt.

Fotó: MTI

Dan Barna, az USR alelnöke szerint
Cîţu bebizonyította, hogy képtelen a koalíciós együttműködésre, „túl nagy neki
a kormányfői kalap”, és azzal vádolta
Cîţut, hogy cinikus módon válságba sodorta az országot, csakhogy néhány szavazatot gyűjtsön a PNL-ben a párt
elnökségéért folyó közdelemben. Az
USR képviselője megerősítette: helyre
akarják állítani – de Cîţu nélkül – a jobbközép kormánytöbbséget, és nem tevődik fel, hogy a PSD-vel és AUR-ral
kormányozzanak.
Az RMDSZ nevében felszólaló Szabó
Ödön képviselőházi frakcióvezető-helyettes is úgy értékelte: felelőtlenség a
járvány tombolása közepette alternatíva
nélkül kormányt buktatni. A most egymást támadó volt kormányzati partnereket arra figyelmeztette: egy koalícióban
nem erőltethetnek egymásra olyan intézkedéseket, amelyeket a másik nem tud

elfogadni, mert a másik mögött is választói felhatalmazás áll, energiájukat inkább a közös célok megvalósítására
kellene összpontosítaniuk. Az RMDSZ
szónoka felkérte a PNL-t és USR-t: tegyék félre a személyes sértődéseiket és
fogjanak össze a közös kormányprogramba foglalt reformok megvalósítása
érdekében.
A szavazás eredményének kihirdetése
után Marcel Ciolacu leszögezte: a PSD
semmiképpen nem fog egy kisebbségi, liberális kormányt támogatni, legfeljebb egy szakértői kormány beiktatását hajlandó megszavazni, amely elvezeti az országot az előrehozott választásokig.
Ezek után Klaus Iohannis államfőnek
kell egyeztetnie a pártokkal egy új kormány beiktatásáról, addig a Cîţu-kormány ügyvivőként vezeti az országot.
(MTI)

A koronavírus romániai megjelenése
óta most vannak a legtöbben, 14.402-en
kórházban a kór miatt.
Legutóbb április elején nehezedett a
mostanit megközelítő nyomás a kórházakra. A csúcsértékekhez közelít az intenzív terápián kezelt súlyos esetek
száma (1480) is.
A hatóságok közölték: már egyetlen
szabad ágy sincs az országban a súlyos
esetek kezelésére.
Vélhetően megdőlt az aktív esetek
csúcsa is, hiszen a kórházban ápoltak
mellett 85.339 fertőzött van lakhelyi, és
további 12.829 beteg intézményi elkülönítésben.
A stratégiai kommunikációs törzs által
közölt hivatalos adatok belső ellentmon-

dásai miatt azonban az aktív esetek számára a különböző számítási módok különböző eredményeket adnak.
A hivatalos adatok szerint szinte az
egész ország bevörösödött, a fertőzöttségi ráta a 41 megye és a főváros közül
35-ben meghaladja a három ezreléket
(vörös besorolás), és csak a székelyföldi
Hargita és Kovászna megyében két ezrelék alatti (zöld besorolás).
Továbbra is a nagyvárosokban és a
körülöttük lévő agglomerációkban terjed
a leggyorsabban a járvány.
Keddre Bukarestben is meghaladta a
tíz ezreléket a fertőzöttségi mutató, ami
azt jelenti, hogy az elmúlt két hétben
minden századik bukaresti bizonyítottan
megfertőződött. (MTI)

orvosokat is mozgósítják. A katasztrófavédelmi államtitkár közölte: Románia –
az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusát aktiválva – nemzetközi segítséget kér a koronavírusos betegek
kezelésére használt, tocilizumab hatóanyagú gyógyszer beszerzése érdekében, amelyből már csak néhány hétre
elegendő készlettel rendelkezik az ország. Azt is mérlegelik, hogy a hordozható (egyéni) oxigéndúsítók számának
növelésére is nemzetközi segítséget igényelnek, így biztosítva a koronavírusos
betegek kezelését olyan kórházakban,
ahol nincs kiépített oxigénhálózat.
Arafat kifejtette: bár sokan azt kérik,
hogy Románia kérjen segítséget olyan
országoktól, amelyek át tudják vállalni a
koronavírusos betegek kezelését, ez a
megoldás legfeljebb a határ menti tér-

ségben, egymáshoz közel lévő településeken jöhet számításba. A válságos állapotban lévő fertőzöttek ugyanis nem
bírnának ki többórás utat, nem minden
oxigénellátási módszer alkalmas arra,
hogy a pácienst repülővel vigyék más településre, és logisztikai szempontból is
lehetetlen lenne naponta ötven beteg
külföldi repülőútját megszervezni – magyarázta.
Az államtitkár szerint a páciensek külföldre küldése helyett valószínűbb, hogy
külföldi szakszemélyzet romániai kórházakba hívása formájában fognak további
segítséget kérni.
A járványügyi szakemberek az egészségügyi rendszerben kialakult válságos
helyzetet annak tulajdonítják, hogy a beoltható lakosság alig egyharmada volt
hajlandó beoltatni magát. (MTI)

Elrendelték a halasztható műtétek átütemezését,
hogy kórházi kapacitásokat szabadítsanak fel

A közkórházaknak át kell ütemezniük a következő 30 napban minden halasztható műtétet, a
megyei közegészségügyi igazgatóságok pedig a koronavírusos
betegek kezelésére fogják átcsoportosítani a felszabaduló kórházi
ágyakat és szakszemélyzetet – jelentette be hétfő este Raed Arafat
katasztrófavédelmi államtitkár.

Az erről szóló rendelet nem vonatkozik a sürgősségi esetekre, az állapotos
nőkre, illetve a rendszeres kezelésre,
vizsgálatra, illetve beavatkozásra szoruló (például rákkal, cukorbetegséggel
kezelt) betegekre.
Az állami kórházakban 12 órás ügyeleteket vezetnek be, és a koronavírusos
betegek kezelésére a sürgősségi, illetve
intenzív terápiás szakosodású gyakornok

Jövőtől emelik a minimálbért

A kormány hétfői ülésén elfogadta azt a kormányhatározatot, amely január 1-től nettó 10 százalékos minimálbéremelést irányoz elő. A kabinet közleménye
szerint 2022. január 1-től a bruttó minimálbér értéke
10,9 százalékkal, 2300 lejről 2550 lejre emelkedik. A
nettó minimálbér így 10 százalékkal, 138 lejjel, 1524
lejre nő. Eddig a mintegy 5,6 millió munkaszerződéssel rendelkező romániai dolgozó közül körülbelül 1,5
millió keresett hivatalosan a minimálbérnél kisebb
vagy azzal megegyező összeget, ami a dolgozók
mintegy egynegyedét jelenti. Az új minimálbér értéke
szerint ez az intézkedés 1,970 millió személyt fog
érinteni, ugyanis jelenleg hivatalosan ennyien keresnek a januártól megemelendő minimálbér értékénél
kisebb összeget. A munkáltatók sokallták a növelést,
ők bruttó 8 százalékos emelést tartottak volna elfogadhatónak a kormány által javasolt 11 százalék helyett. (MTI)

Növelte a jegybank
az alapkamatot

Több csúcsot megdöntöttek a kedden közölt
járványadatok

Megdőlt az egy nap alatt jegyzett
új koronavírusos fertőzések, a
járvány miatti elhalálozások és a
kórházban kezelt koronavírusos
betegek rekordja – derült ki a
stratégiai kommunikációs törzs
kedden kora délután közölt hivatalos adataiból.

Ország – világ
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A Román Nemzeti Bank igazgatótanácsa a keddi monetáris politikai ülésén 25 bázisponttal, 1,5 százalékra emelte az alapkamatot. A testület a keddi
ülésén a kamatfolyosó két szélét is 25 bázisponttal
emelte, így 1 százalékra emelte az egynapos lejáratú
jegybanki betét kamatlábát, illetve 2 százalékra növelte az egynapos lejáratú hitel kamatlábát. Az alapkamat idén változatlan volt január óta, amikor a
Román Nemzeti Bank évi 1,50 százalékról 1,25 százalékra csökkentette. (Agerpres)

Három tudós kapta a fizikai
Nobel-díjat

A komplex fizikai rendszerek megértésében elért úttörő eredményeiért három tudós, az amerikai-japán
Syukuro Manabe, a német Klaus Hasselmann és az
olasz Giorgio Parisi kapja az idei fizikai Nobel-díjat a
Svéd Királyi Tudományos Akadémia keddi stockholmi
bejelentése szerint. Manabe és Hasselmann alapozta meg az ismereteinket a Föld éghajlatáról és
arról, hogy az emberi tevékenység milyen hatással
van rá, Parisi pedig forradalmasította a rendezetlen
anyagokról és a véletlenszerű folyamatokról szóló elméletet – írták az indoklásban. A kitüntetettek 10 millió svéd koronán osztoznak, a pénz egyik felét
Syukuro Manabe és Klaus Hasselmann, a másikat
Giorgio Parisi kapja. A díjat hagyományosan december 10-én, az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át, a koronavírus-világjárvány
miatt idén is a megszokottnál jóval szerényebb körülmények között. (MTI)

A találkozás
elkerülhetetlen

(Folytatás az 1. oldalról)
túl lazák vagyunk. A Lime rollerek használata persze
szigorú feltételekhez kötött: legalább 14 éves életkor, kizárólag az úttesten, nem hagyható ott sehol úgy, hogy
akadályozza a forgalmat, nem használható a zöld zónán
kívül satöbbi. Ehhez képest a kezdetektől eltelt héten mit
láthattunk? Tízéves taknyok cikáznak velük röhögve a
járdán. Nincs az az Isten, amely fél másodperc alatt lefékezne egy harminccal robogó rollert, ha kilép elé egy
kisgyerek, és az sem, amelyik megvédené egy fullos
fogra esés okozta frontális vitrincserétől azt, aki belezúg
vele egy, a virágkorszakból itt maradt, felhajló térkő
élébe. Tízéves taknyok cikáznak velük röhögve az úttesten. Mondanom sem kell, mindegyik KRESZ-oktatói
szinten vágja a közlekedési szabályokat. Ott hagyják
őket, ahol érik, a járda közepén, az úttest szélén, két méterre a Lime-parkolótól, de találtak már Lime-ot a blokk
mögött a Dombon és természetesen a Hidegvölgyben is,
itt nyilván rendőrségi intézkedés lett a dolog vége. És
ez csak a kezdet. Egy-egy komolyabb baleset – ahogyan
ezt a nemzetközi statisztika is igazolja, elég csak ráguglizni – bekövetkezte csak idő kérdése, a találkozás elkerülhetetlen.
És itt nem a Lime-mal van baj. Az ötlet jó, a rollerek
hasznosak, a városnak pénzébe állítólag nem kerül, és
amúgy is ez még csak tesztüzem. Itt a felhasználókkal
és az őket kinevelő kultúrákkal van baj. Azokkal, akikből
tömegesen hiányzik az otthoni hét év és felelősségtudat.
Ez a szülők felelőssége. Itt az infrastruktúrával van baj.
Amely harminc év alatt sem bővült még egy használható
bicikliúttal (ne mondják, hogy de, ami van, még viccnek
is szégyen) sem, nemhogy szélesített úttesttel, forgalomcsökkentő megoldásokkal, még egy Maros-híddal, bekötőutakkal, körgyűrűvel satöbbi. Ez a városvezetés
felelőssége. Akkor, amikor majd találkozik a tudatos, civilizált felhasználási mód az annak megfelelő, azt is
szolgáló városi úthálózattal és környezettel, akkor valóban könnyíthet majd a város forgalmán a Lime. És
addig, ameddig ez megtörténik, használjuk őket úgy,
ahogyan azt kell, a járdán pedig növesszünk a tarkónkra
is szemet – és időben ugorjunk félre.
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Megépül a Cserealja park

A park látványterve

(Folytatás az 1. oldalról)
– Megbízatásom első napjaitól
fenntartottam, hogy egyik fő célkitűzésünk a zöldövezetek növelése
városunkban. Marosvásárhelyen –
a nyilvántartások szerint – jelenleg
23 négyzetméter zöld felület jut egy
lakosra. Ezt növelni szeretnénk,
hogy javítsuk a helyiek életminőségét. Minél több zöldövezetet létesítünk, annál tisztább lesz a levegő, és
vonzóbb lesz a városunk – fogalmazott Soós Zoltán polgármester.
A park közel 91 százaléka marad
zöld, a fennmaradó 9 százalékon
kapnak helyet a panorámás sétálók,

Kincses Előd 80 éves

Forrás: a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóirodája

játszóterek, szaladópálya, természetes zúzott kővel burkolt sétányok, a
kerékpártárolók, a kulturális rendezvényekre alkalmas színpad, a
nyitott kerti lugasok, az állatsétáltató, a szabadidős és sportlétesítmények, a padok, a világítótestek.
A projekt értéke 14,53 millió lej,
ennek a vissza nem térítendő része
98 százalék. A közel 4 hektáros terepet átadták az építőnek, a Mapcomnak.
A sajtótájékoztatón részt vettek a
cég képviselői, Viorel Dinea igazgató és Aszalos Tibor Albert mérnök, projektigazgató, továbbá

Popistan Dorin mérnök, a polgármesteri hivatal műszaki osztályának
igazgatója.

Természetes környezet lesz,
ahol a gyerekek szabadon
szaladgálhatnak

Viorel Dinea, a Mapcom igazgatója elmondta, kihívás számukra a
projekt véghezvitele, mindenekelőtt
a minőségre helyezik a hangsúlyt. –
A városnak, a jövő városlakóinak, a
gyermekeinknek építkezünk. Van
már tapasztalatunk hasonló parkok
kialakításában – például Marosludason –, az eredmény magáért beszél.
Aszalos Tibor Albert projektfelelős
azt hangsúlyozta, hogy a parképítés
célja természetes környezetet teremteni a városlakóknak, a családoknak, s főleg a gyermekeknek, hiszen ők szűkös játszóterekre vannak
beszorítva. Olyan hely kell nekik,
ahol lehet szaladgálni, szánkózni,
ahol felszabadultan érzik magukat.
Az építkezés során nem vágnak ki
fákat, ezek megmaradnak, hiszen
biztosítják a természetes környezetet.
A meglévő sportpályák nem tartoznak a tervhez, ezek a park kialakítása után is megmaradnak,
felújítják őket, hiszen ezekre is
nagy szükség van.

A nyárádmenti Eheden található kúriáján, családja és barátai népes
közösségében köszöntötték október 2-án, 80. születésnapján Kincses
Előd ügyvédet, polgár- és emberjogi harcost, közírót, jogi szakírót.
Az 1989-es temesvári népfelkelés kirobbanásában, valamint a Marosvásárhelyen zajló rendszerváltozásban, nevezetesen a „fekete március” véres eseményeiben játszott kimagasló szerepe miatt méltán
nevezhetjük őt szabadságharcosnak. Viszont a demokráciáért és a magyar nemzeti és kisebbségi jogokért folytatott, immár életre szóló állhatatos és következetes küzdelme okán még jobban talál reá az
„igazságharcos” elnevezés – mutatott rá születésnapi köszöntőjében
Tőkés László volt temesvári lelkész, akinek a Ceauşescu-rendszerrel
szembeni ellenállásban életét kockáztató bajtársa és harcostársa volt.
Kincses Előd a bibliai korhatár felső küszöbén immár Erdély „nagy
öregjei” közé tartozik, mindazonáltal testben-lélekben megmaradt „örök
fiatalnak” – mondotta –, aki, Méray Tibor szavaival szólva, „nem a magyarságból, hanem a magyarságért él”, hitves feleségével együtt. A
kommunista jogszolgáltatás a jogot – alantas eszköz gyanánt – az igazság és a jogosság gátlástalan kijátszására használta fel. Ezzel szemben
Kincses Előd még a diktatúra legsötétebb időszakában is bízott a jogosság erejében, nála a jog az igazság kivívásának áldott eszközéül szolgált.
A hosszúra nyúló posztkommunista átmenet viszontagságos időszakában – immár több mint három évtizede – ebben a szellemben folytatja
emberi és kisebbségi jogi, polgári és nemzeti jogvédelmi tevékenységét.
Politikusként – Marosvásárhelyen, majd országos szinten – ugyanez
mondható el róla, aminek következtében végül is opportunista ellenlábasai kiszorították az erdélyi magyar politikai közéletből.
Kincses Elődöt a nemzet ügyében végzett, illetve Temesváron vállalt
szolgálatáért 2015-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. A 2017. évi Kós Károly-díjat neki ítélte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács.

Az aradi vértanúk napja – nemzeti gyásznap

A kormány 2001-ben a magyar nemzet
gyásznapjává nyilvánította október hatodikát, arra emlékezve, hogy 1849. október
6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első
magyar felelős kormány miniszterelnökét.
Az MTVA Sajtóarchívumának összeállítása:
Az 1848-1849-es szabadságharc leverését
kegyetlen megtorlás követte. A közkatonák
amnesztiát kaptak ugyan, de sokukat besorozták a császári seregbe, a magasabb rangú
tisztek, tisztviselők pedig hadbíróság elé kerültek. A tárgyalások sorrendjét a „bűnösség” foka határozta meg: elsőként a
„főbűnösök”, a csehországi Olmützben (Olomouc) Batthyány Lajos, Aradon pedig a honvédsereg önálló seregtestet vezénylő
főtisztjeinek perét folytatták le.
A tisztségéről 1848. október 2-án lemondó
Batthyányt 1849 januárjában Pesten tartóztatták le. A szabadságharc bukása idején Olmützben raboskodó politikust 1849.
augusztus 30-án a haditörvényszék koncepciós eljárásban, felsőbb utasításra, felségárulás miatt kötél általi halálra és teljes
vagyonelkobzásra ítélte, de kegyelemre ajánlotta. A per még azt a bécsi utasítást is megsértette, hogy a vádlottak csak a magyar
parlament 1848. október 3-i feloszlatása

utáni forradalmi cselekményekért vonhatók
felelősségre, ugyanis a vád alapját Batthyány
korábbi cselekményei (többek között külföldi
hatalmakkal való kapcsolatfelvétel, a horvátokkal és az osztrák kormánnyal történő megegyezés elmulasztása, uralkodói jóváhagyás
nélküli honvédújoncozás és papírpénz-kibocsátás) alkották. A kegyelemre ajánlást Ausztriában az íratlan szabály szerint figyelembe
kellett venni, ezért Batthyányt Pestre vitték,
ahol a Magyarországot teljhatalommal kormányzó Haynau táborszernagy 1849. október
5-én megerősítette az ítéletet.
Aradon 1849. szeptember 26-án tizenhárom tábornokot és egy ezredest (Lázár Vilmost, aki szintén önálló seregtestet irányított)
ítéltek halálra felségsértés és lázadás miatt.
Haynau ezt szeptember 30-án hagyta jóvá, de
Gáspár András (Ferenc József egykori lovaglómestere) büntetését az utolsó pillanatban
börtönre változtatták.
A kivégzéseket október 6-ra, az egy évvel
korábbi bécsi felkelés és Latour osztrák hadügyminiszter meglincselésének évfordulójára
időzítették. A börtönként szolgáló pesti Újépületben Batthyány éjszaka egy becsempészett tőrrel nyakon szúrta magát, és súlyos
vérvesztesége miatt nem lehetett végrehajtani
a megbecstelenítőnek számító, jobbára köztörvényeseknél alkalmazott akasztást. Mivel

a kivégzésnek meg kellett történnie, a helyi
parancsnok a kötél általi halálbüntetést saját
hatáskörben „porra és golyóra” változtatta
– ennek hallatán Haynau később idegrohamot kapott. Batthyány nem engedte a szemét
bekötni, és maga vezényelt tüzet a kivégzőosztagnak, utolsó szavai három nyelven
hangzottak el: „Allez, Jäger! (Rajta, vadászok!) Éljen a haza!” Kivégzésének színhelyén, az egykori Újépület falánál 1926.
október 6-án avatták fel a Pogány Móric tervei alapján készült Batthyány-örökmécsest,
amely a szabadság jelképe, a kádárizmus
utolsó éveiben a március 15-i ellenzéki tüntetések rendszeres színhelye lett. Magyarország első miniszterelnökének hamvai a
Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, a Batthyánymauzóleumban nyugszanak.
Aradon ugyancsak október 6-án végezték
ki a tizenhárom honvéd főtisztet: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot,
Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Láhner (Lahner)
Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot
és Vécsey Károlyt. A golyó általi halálra „kegyelmezett” Kisst, Schweidelt, Dessewffyt és
Lázárt hajnalban lőtték agyon a vár északi
sáncában, a többi elítéltet ezután a vártól
délre sebtében összetákolt bitófákra akasztot-

ták fel. A holttesteket elrettentésül estig az
akasztófán hagyták, de éppen az ellenkező hatást érték el, mert a kivégzés helye valóságos
búcsújáró hellyé vált. Ma az egykori vesztőhelyen emlékoszlop áll, a vértanúk emlékét a
városban a 2004-ben visszaállított Szabadság-szobor, Zala György munkája őrzi.
Aradon 1850 februárjáig még három honvédtisztet végeztek ki, Ormai Norbert honvédezredest, Kazinczy Lajos honvédezredest (Kazinczy Ferenc fiát) és Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. Lenkey
János honvéd vezérőrnagy azért nem került
a kivégzőosztag elé, mert megtébolyodott, ő
1850 februárjában a várbörtönben halt meg.
A szabadságharc utáni megtorlások alatt
hozzávetőleg 500 halálos ítéletet hoztak, és
mintegy 110-et hajtottak végre. Az emigránsokat in effigie – távollétükben – végezték ki,
azaz nevüket az akasztófára szögelték. A
bosszúhullám csak 1850 júliusától mérséklődött, amikor az általános európai felháborodás miatt a bécsi udvar nyugdíjazta a
„hatáskörét túllépő” Haynaut.
A magyar kormány 2001. november 24-én
nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6át. Ezen a napon az állami lobogót félárbócra eresztik, a középületekre kitűzik a
gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést
tartanak. (MTI)

2021.október6.,szerda __________________________________________ KÖZÉLET–KULTÚRA _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Új lehetőség a középiskolások számára

Megszervezik az I. Makutatszot

A 2021–2022-es tanév ismét
a középiskolások lehetőségeinek tárházává válhat. Az
eddigi, megszokott versenyek mellett újabbak és
újabbak tűnnek fel, amelyek
a diákokat előbbre juttathatják céljaik elérésében. Hasonló gondolatokkal szervezi
meg az Érted az első Makutatsz tudományos diákpályázatát, ahova október 17-ig
lehet jelentkezni Erdély középiskolásainak az Érted
weboldalán beküldött pályamunkákkal.

Forró-Bathó Eszter-Anna
Bővebben a Makutatszról
György Tamással, a pályázat egyik
szervezőjével beszélgettünk.
Miről szól a Makutatsz?
– A Makutatsz tudományos diákpályázat célja egy olyan lehetőséget biztosítani az erdélyi magyar
középiskolások számára, amivel
hosszú távon támogathatjuk a tudományos élet fejlődését, térhódítását. Hazánkban a legtöbb verseny és diákolimpia a típusgondolkodáshoz való alkalmazkodásra
fekteti a hangsúlyt, mi azonban a
megismerés nyújtotta örömöt és a
szabad gondolkodást tekintjük
igazi értéknek, ezt szeretnénk az
erdélyi magyar fiatalságnak közvetíteni.
– Az Érted eddigi programjai,
tevékenységei az egyetemistáknak
szóltak, a Makutatsz ezzel szemben
a középiskolásokat célozza. Miért
éppen most foglalkoztok ezzel a
korosztállyal?
– Úgy gondolom, tapasztalataim is azt mutatják, hogy a felsőoktatásban tanuló diákok számára
sokkal több ilyen jellegű kezdeményezés van, nem hiába áll közel
egymáshoz a kutatás és az akadémiai környezet. Éppen emiatt szeretnénk,
hogy
ezeket
a
lehetőségeket a középiskolásokhoz
is eljuttassuk, hiszen, ha csak a
saját környezetemet nézem, egyértelműen azt látom, hogy az új dol-
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dulhat, és csak irányításra, kis segítségre van szüksége. Más esetben
viszont meglehet,
hogy bár a motiváció megvan, szükség van egy kis
irányadásra, közös
ötletelésre,
amiből aztán időForrás: az Érted Facebook-oldala vel kifejlődhet a
kutatás. Én mingok iránti kíváncsiság, a kutatási
vágy a középiskolásokban is denképpen egy jó ötlettel és egy
ugyanúgy megvan, csak talán sok- témavezető tanár felkérésével kezszor nincsenek tisztában a rendel- deném.
– Mennyire van ideje és lehetőkezésükre álló lehetőségekkel.
– Meglátásod szerint, aki részt sége eljutni akár külföldre is egy 9fog venni a Makutatszon, az na- 12.-es diáknak?
– Meglátásom szerint a lehetőgyobb eséllyel lesz Érted-tag?
– Nagyon remélem, hogy így sége mindenképpen megvan, még
lesz. Azt gondolom, hogy azokban ha nem is olyan mértékben, mint
a diákokban, akik ezt pozitív ta- egy, a felsőoktatásban tanuló diákpasztalatként fogják megélni, ki- nak. Nemzetközi szinten nagyobb
alakul egyfajta kötődés a népszerűségnek örvendenek az
projekthez, és őszintén remélem, ilyen jellegű diákversenyek, konhogy kedvük lesz ennek megfele- ferenciák, mint hazánkban, az ezelően bekapcsolódni akár a Maku- ken való részvétel sokszor nyitott
tatsz, akár az Érted egyéb bármelyik tehetséges érdeklődő
rendezvényeinek szervezésébe is. számára. Továbbá feltételezem,
– Milyen témákban lehet ku- hogy az iskolai órákról való elmaradást sem néznék annyira rossz
tatni?
– A pályázatokat három szekci- szemmel, ha figyelembe veszik
óban várjuk: élet- és környezettu- ezen rendezvények súlyát, az iskodomány szekció; műszaki és lának hozható dicsőség mértékét.
– Mi lesz a legjobb pályázatokreáltudomány szekció; illetve
humán- és társadalomtudomány kal, avagy mi a nyereménye a
szekció. Azért választottuk a tu- győztesnek?
– A pályázaton pozitív elbírálásdományágak ilyen csoportosítását,
mert úgy gondoljuk, hogy így tud- ban részesülő diákok ösztöndíj jeljuk a lehető legszélesebb spektru- legű támogatást nyernek, amelyet
mot lefedni. Ezeken belül a témák a Gedeon Richter ajánlott fel. Az
száma szinte végtelen, és ennek ösztöndíj teljes mértéke 600 euró,
megfelelően a lehető legtöbb tudo- amelyet 6 hónapra felosztva kapmányterületet lefedő szakmai zsű- nak meg a diákok, vagyis havonta
rit igyekeztünk felkérni a beérkező 100 eurót. Továbbá az Erdélyi Innovációs Műhely jóvoltából egy, a
munkák elbírálására.
– Hogy tud egy középiskolás ku- leginnovatívabb dolgozat szerzőjének járó díjat is kiosztunk, amely
tatni?
– Véleményem szerint a közép- a műhely általi további mentoráiskolai tudományos tevékenység- lással jár együtt. Emellett készüben, kutatásban nagyon sokat lünk más díjakkal, támogatási
számít a tanári hozzáállás. Persze, formákkal is, mint például a pályáa legjobb esetben a diáknak meg- zat záróeseményén a legjobb elővan a saját ötlete, ami alapján elin- adásokért járó díjak.

éha egy találkozás egészen különleges képzettársításokat indít el
bennem. Soós Zsigmondról például
hóarcú hegyek jutnak minduntalan eszembe
– talán rendíthetetlen nyugalmuk, legyőzhetetlenségük miatt.
A fogyatékkal élők múlt hét végi sportrendezvénye, a nemzetközivé nőtt Olympikuskupa főszervezőjével vasárnap délelőtt a más
városokból érkezett versenyzők marosvásárhelyi szálláshelyén beszélgettem. A megszokottól eltérő kézfogás után mintha nem
találtam volna az igazi hangom – a mobiltelefonomban rögzített felvétel legalábbis
erről árulkodott –, de Zsigmond egyszerű,
tiszta válaszai hamar feloldották a kérdéseimből kiszüremlő feszültséget.
– Jó gyermekkorom volt, senki nem érzékeltette velem, hogy más lennék, mint a társaim. A szüleim arra tanítottak, hogy
ambícióval, kemény munkával sok minden
pótolható – kezdte történetét az atlétikában
világrekordokat elért sportember. Zsigmond
az orvostudományban oligodactyliának nevezett születési rendellenességgel, azaz a
kezét és a lábát is érintő ujjhiánnyal jött a
világra, és talán éppen ez a hiányosság ösztönözte arra, hogy örök szövetséget kössön
a sporttal, és bebizonyítsa: képes a legjobbak közé emelkedni.
– Ötödik osztályban, tíz-tizenegy évesen
kezdtem atlétizálni, emellett imádtam a focit,
és kézilabdázni, kosarazni is szerettem.
1999-ben fejeztem be középiskolai tanulmányaimat a Bolyai líceum sportosztályában,
onnan a jászvásári sportegyetemre vitt az út.
2004-ben végeztem – sorakoztak fel előttem
az életrajzi adatok.

A Helikon Kulturális Egyesület és
a Helikon folyóirat színházkritikai
pályázatot hirdet erdélyi, Erdélyben
élő pályakezdő fiatalok számára A
maszk mögötti áhítat címmel.
A pályázat feltételei: pályázni
olyan előadás-elemzéssel lehet, ami
nem jelent meg korábban nyomtatásban vagy bármilyen internetes felületen.
A kritika bármely erdélyi magyar
társulat tavaly szeptember óta bemutatott előadását elemezheti, terjedelme nem haladhatja meg a 7000
leütést, szóközökkel együtt, nem
lehet kevesebb 5000 leütésnél, szóközökkel együtt. Egy pályázó csak
egy pályaművel jelentkezhet.

A győztes és álmai

– Nem volt emberpróbáló éppen ezekben
a sportágakban kiváló teljesítményt nyújtani? – kívánkozott ki belőlem akaratlanul is
a kérdés.
– A magától értetődő technikát a kitartással helyettesítettem. Körzeti, megyei és országos versenyekre is sikerült így eljutnom.
Naponta két edzésem volt. Emellett természetesen oda kellett figyelnem a megfelelő és
rendszeres étkezésre, a
vitaminbevitelre, a fiatalkori éjszakázásokról, bulikról le kellett
mondanom. 26 éves
koromig sportoltam versenyszerűen, teljesen
egészséges ellenfelekkel mérve össze a képességeimet és a felkészültségemet, aztán
egy szemműtétet igénylő retinaleválás véget
vetett ennek az életfejezetnek. A paralimpiai
bizottság felkérésére kezdtem három év után
újra edzeni. 2010-ben az olaszországi Imola
nevű településen részt vettem a nemzetközi
versenyen – éppen a Forma–1-es pálya
közepén volt az atlétikapálya –, és hat
kategóriában állítottam fel világrekordot. Innen a 2012-es londoni paralimpiára vehettem volna az irányt, de elküldtek
egy orvosi vizsgálatra, ahol megállapították,
hogy túl egészséges vagyok a részvételhez.
Ezzel szertefoszlott egy álom, és egyúttal,
saját akaratomból, a sportolói karrierem is
véget ért.
– A versenyekre való felkészülés és a versenyzés mellett mi volt a „civil” szakmája az
egyetem elvégzése után?

A maszk mögötti áhítat

– 2007-től testnevelő tanárként dolgozom.
Először Jedden és Koronkán, aztán Nyárádszeredában, 2010-től pedig Szovátán tanítok
mindenféle korosztályú diákokat. Nagyon
szeretem a munkám. A gyermekekkel kicsi
korban kell megszerettetni a testmozgást, a
sportot, és ha ez sikerül, nyert ügyünk van.
– A fiatal nemzedékek tanítása mellett ott
van még a sorstársak iránti elkötelezettség.
Beszéljünk kicsit az
Olympikus sportegyesületről.
– 2005-ben alapítottuk a fogyatékkal élők
támogatására. Az Olympikus-kupát először
városi szinten szerveztük meg, aztán Csíkszereda és Udvarhely is bekapcsolódott, az elmúlt években pedig már magyarországi
résztvevőink is voltak. Kezdetben az atlétikán
volt a hangsúly, majd sakk- és ostábla-, azaz
tábléversennyel bővítettük a kínálatot, 4–5
éve pedig a nagy kedvenc, a darts is bekerült
a versenyszámok közé. A lényeg nem a teljesítményen van, hanem azon, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítsunk a sportágak
kipróbálására, az élményszerzésre. A világjárvány miatt tavaly szűkebb keretek között,
inkább csak jelképesen szerveztük meg a
kupát Szovátán, idén már szabadabban mozoghattunk, de a pandémia sok visszajáró
versenyzőt elijesztett, így kevesebben jöttek
el, mint például tavalyelőtt. Ettől függetlenül, ahhoz képest, hogy milyen nehezen indult a szervezés, úgy érzem, a rendezvény
sikeres volt. Az egyesületi munkában többek
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A pályázat kizárólag erdélyi (romániai magyar) származású, Románia területén élő pályakezdő
szerzőknek szól, akik 2021 januárjában még nem töltötték be 22. életévüket.
A pályaműveket doc vagy docx
dokumentum formájában, csatolt
fájlként a helikonpalyazatok@
gmail.com címre várják 2021. október 31-ig.
Első díj: 1000 lej, második díj:
750 lej; harmadik díj: 500 lej.
A díjazottak nyertes pályaművei
a Helikon Theátrum rovatában lesznek olvashatók, a díjjal nem jutalmazott, ám színvonalasnak tartott
pályaműveket is közlik.

között a testvérem támogat, Jancsó István alelnök a sérültekkel való kapcsolattartást vállalta, a másik alelnök, Kiss Zoltán, a
papírmunkában segít, így nem kell mindig
bejönnöm Szovátáról Vásárhelyre. Emellett
ott vannak az önkéntesek, akiknek szintén
sokat köszönhetek.
Beszélgetésünk végén a család is szóba
került. Zsigmond boldog házasságban él, két
fia van, egy négyéves és egy egyéves, négy
hónapos. Mindketten örökölték a születési
rendellenességet, de örökmozgók is, mint az
édesapjuk.
– A nagyobbik fiammal focizni járunk, a
kézilabdát is gyakoroljuk. Tagja a szovátai
gyerektánccsoportnak, az Olympikus-kupa
kulturális estjén fel is lépett velük. A kicsi
nemrég kezdett el szaladgálni. Látja a bátyját, és utánozza, így ő mindent hamarabb fog
megtanulni – mosolyodik el a negyvenes évei
elején járó férfi.
A négyéves fiúcska óvodába jár, sikerült beilleszkednie – tudom meg később, közben óvatosan érdeklődöm, hogyan viszonyultak, viszonyulnak a gyerekhez a csoporttársai.
– Nem érte hátrányos megkülönböztetés a
többiek részéről. Megmagyaráztuk neki,
hogy ő különlegesebb, mint mások, ha valaki
erre utaló megjegyzést tesz, nem kell sértésnek venni, és ő ezt elfogadta. Egyébként
pedig itt vagyok én élő példaként, hogy így
is mit lehet elérni az életben – mondja az
édesapa. Végül Zsigmond legféltettebb
vágya is megfogalmazódik:
– Remélem, a gyerekeim majd átveszik az
Olympikus egyesületet, és az is sikerül nekik,
ami nekem nem: kijutnak a paralimpiára.
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Zöld rendszámot kapnak a környezetbarát autók

Romániában zöld rendszámtáblával látják el a környezetbarát autókat, és bevezetik a visszaváltható csomagolások betétdíjas rendszerét. Erről hétfő esti ülésén
döntött a kormány.

Szerkeszti: Benedek István

Segít a kormány
az energiaárak kifizetésében

Hétfőn sürgősségi rendeletet
fogadott el a kormány arról,
hogy 5,2 millió háztartás a villanyszámlájának, 2,2 millió
háztartás a gázszámlájának
kifizetéséhez kapjon támogatást.

A rendelet szerint a villamosenergia-fogyasztás esetében azok a személyek részesülhetnek támogatásban, akik a 2021. november 1. és
2022. március 31. közötti időszakban 150 kWh és 1000 kWh között
fogyasztanak. A támogatásra jogosult villamosenergia-fogyasztók 0,21
lej/kWh támogatást kaphatnak a
számlák kifizetésére. A földgázfogyasztás kapcsán azok a háztartási
fogyasztók részesülhetnek támogatásban, akiknek fogyasztása 2021.
november 1. és 2022. március 31.
között 80 m3 és 1000 m3 között lesz.
A földgázszámlák kompenzálása elérheti, de nem haladhatja meg a
25%-ot. A kompenzálás csak abban
az esetben jár, ha a fogyasztó költsége nem megy a 125 lej/MWh referenciaár alá.
„Az RMDSZ ugyanakkor azt
kérte, hogy október második felétől

terjesszék ki a kompenzálást a cégekre is” – mondta Bende Sándor
parlamenti képviselő.
Mint ismeretes, a parlament szeptemberben elfogadta a veszélyeztetett
fogyasztókról szóló törvényt, amely
révén kb. 500.000 háztartás részesülhet támogatásban a villamosenergia-,
a földgáz- és hőenergia-költségek fedezésére. Azok a villamosenergia- és
földgázfogyasztók, akik ebbe a kategóriába tartoznak, részesülhetnek a
hétfőn elfogadott kompenzációs
rendszerből is. Amennyiben a kompenzáció magasabb, mint a kiszolgáltatott fogyasztóknak nyújtott támogatás összege, a háztartási fogyasztók
megkaphatják a kompenzáció és a kiszolgáltatott fogyasztókról szóló törvény alapján nyújtott támogatás
közötti különbséget. „Ezekre a kompenzációkra azért van szükség, hogy
a nemzetközi és hazai energiapiacokon tapasztalt villamosenergia- és
földgázárak emelkedésétől a kormány megóvja azokat a háztartásokat, amelyek nehezen viselnék
energiaköltségeik ugrásszerű növekedését” – fogalmazott Bende Sándor képviselő. (közlemény)

Szenátus: az egyéni vállalkozás is
beszámít a szolgálati időbe

Az egyéni vállalkozóként (persoană fizică autorizată – PFA) folytatott
gazdasági tevékenység is beszámít a szolgálati időbe. Az erről szóló törvénytervezetet hétfőn fogadta el a szenátus első házként.
A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) jogszabályjavaslatát 82
támogató, egy ellenszavazattal, 43 tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. A 2008/44-es sürgősségi kormányrendeletet módosító törvénytervezet értelmében szolgálati időnek minősül az az időszak, amely alatt az
egyéni vállalkozónak volt gazdasági tevékenysége, és befizette a törvény
által előírt járulékokat, adókat, illetékeket. Nem számítható be a szolgálati
időbe az a periódus, amelyben az egyéni vállalkozónak nem volt jövedelmet generáló tevékenysége vagy felfüggesztette a tevékenységét.
Egy elfogadott módosító javaslat értelmében a PFA által folytatott gazdasági tevékenység abban az esetben minősül szolgálati időnek, ha az
adott évben legalább 12 bruttó minimálbérnek megfelelő összegű jövedelmet hozott, illetve ha a PFA-t egyetlen tevékenységi kóddal (CAENkóddal) jegyezték be a cégbíróságon, vagy ha az az elsődleges bejegyzett
tevékenysége, amelyre a szolgálati idő elismerését kérik.
A tervezetről a képviselőház szavaz döntő házként. (Agerpres)

A zöld rendszámokról szóló
kezdeményezést a belügyminisztériummal közösen dolgozta ki a
környezetvédelmi szaktárca.
„Ez a rendszer egyfajta zöld útlevélként fog működni a településeken, különböző előnyökhöz
juttatva majd a személygépkocsik
tulajdonosait” – idézte Tánczos
Barna környezetvédelmi minisztert
az RMDSZ keddi hírlevele.
A környezetbarát autók rendszáma – fehér alapon – zöld betűk
és számok kombinációja lesz, így
sokkal egyszerűbb lesz megkülönböztetni őket és előnyökhöz juttatni az autók tulajdonosait a
fővárosban és más nagyvárosok-

ban, legyen szó adózásról, parkolásról vagy akár bizonyos zónákba
való behajtásról.
„A legtöbb városban bizonyos
zónákban korlátozni kell a szenynyező gépjárművek behajtási jogát,
annak érdekében, hogy a levegő
minősége javuljon, és csökkentsük
a forgalmat” – tette hozzá a miniszter.
Tánczos Barna az újra nem használható csomagolóanyagok betétdíjas rendszerét bevezető kormányhatározat elfogadásáról is beszámolt a kormányülést követő sajtótájékoztatón. Ez a tervek szerint
jövő év október elsején lép életbe:
a gyártóknak és a viszonteladóknak
kötelességük lesz begyűjteni és újrahasznosítani a műanyag palackokat, az üvegeket és az alumíniumdobozokat. A betétdíjas rendszer a
belföldön gyártott és az importált
termékek
csomagolóanyagaira
egyaránt kiterjed.

A betétdíj egységesen 50 bani
lesz: ennyit kell a fogyasztónak a
termék árán kívül fizetnie, amikor
olyan terméket vásárol, amelyet elsődleges csomagolóanyagban forgalmaznak. Ezt az összeget
maradéktalanul visszakapják a vásárlók, amikor a gyűjtőpontoknál
leadják a visszaváltható csomagolásokat. A rendszer költségeit alapvetően azok a gyártók fogják állni,
amelyek piacra dobják a csomagolásokat, és vállalják a felelősséget
ezek újrahasznosításáért.
„Azokban az európai országokban, ahol a betétdíjas rendszert már
alkalmazzák, 85 százalék feletti újrahasznosítási arányt érnek el. A
visszaváltás kitűnő eszköze lehet a
műanyagszennyezés visszaszorításának is: akár 40 százalékkal csökkentheti az óceánokba kerülő
műanyag hulladék mennyiségét” –
mutatott rá a környezetvédelmi miniszter. (MTI)

súlyos bizonytalanságok. A járvány előtti években stabilan a
nagyjából a 12 százalék és 13,5
százalék közötti sávban volt ez az
arány. Az idei második negyedévben a háztartások fogyasztása 4,4
százalékkal nőtt, miközben a rendelkezésre álló bruttó jövedelem
csak 1,3 százalékkal gyarapodott.
A háztartások beruházási rátája
az első negyedévi 9,2 százalékról
9,4 százalékra nőtt április-júniusban, ami 2011 óta a legerősebb
szintet jelenti. Az előző években
stabilan 8-9 százalék között mozgott a ráta, csak a járvány első hullámának idején, a tavalyi második
negyedévben csökkent 8 százalék
alá, egész pontosan 7,7 százalékra.
A koronavírus-járvány kirobbanása előtti évben, 2019 második
negyedévében az euróövezeti háztartások megtakarítási rátája 13,3
százalékra, a beruházási rátája

pedig 8,7 százalékra rúgott, miközben a rendelkezésre álló bruttó jövedelme 0,9 százalékkal, a
fogyasztása pedig 1,0 százalékkal
nőtt az előző három hónaphoz képest.
Az euróövezeti nem pénzügyi
vállalatok beruházási rátája az első
negyedévi 23,9 százalékról 23,6
százalékra süllyedt a második-negyedévben, a profitráta pedig 41,6
százalékról 41,2 százalékra mérséklődött. Két éve, 2019 április-júniusában a beruházási ráta 25,8
százalékon, a profitráta pedig 39,8
százalékon állt.
Az euróövezet 19 tagállamában
az előző negyedévhez képest, szezonális kiigazítással számolva 2,2
százalékkal, éves összehasonlításban pedig 14,3 százalékkal nőtt a
hazai össztermék (GDP) a június
végével
záródott
negyedévben. (MTI)

van az alkalmazott műszaki és
ipari szabványoknak megfelelő
független tanúsítási eljáráson, a
megbízható és biztonságos működtetés szavatolása érdekében” – közölte a vállalat.
Korábban a Dán Energiaügynökség arról számolt be, hogy
az első vezeték minden követelménynek megfelel, és készen áll az
indításra. A Nord Stream 2 AG
még júniusban nyújtotta be a
német szakhatósághoz a független
üzemeltetői minősítés iránti kérelmét, ami az EU harmadik energiacsomagjának követelménye. Uniós
előírás, hogy a gáz kitermelését és
szállítását a vezetéken különböző
vállalatok valósítsák meg.

A Gazprom orosz gázipari cég
szeptember 10-én jelentette be,
hogy befejeződött az Oroszországot Németországgal a Balti-tenger
alatt összekötő Északi Áramlat-2
gázvezeték építése. A vezetékpáron
évi 55 milliárd köbméter földgáz
szállítható, ebből a Gazprom korábbi közlése szerint 5,6 milliárd
köbméter még az idén elérheti a
német elosztórendszert.
Ukrajna számára kulcskérdés,
hogy Oroszország milyen útvonalon fogja szállítani a gázt. A
Moszkva és Kijev között jelenleg
érvényben lévő tranzitmegállapodás 2024-ben jár le. Az ukrán felet
megillető tranzitdíj elérheti az évi
3 milliárd dollárt. (MTI)

Csökkentek a háztartások megtakarításai

Csökkent, de így is magas
szinten maradt az euróövezeti háztartások megtakarítási rátája a második negyedévben. Az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) hétfőn kiadott jelentése
szerint szezonális kiigazítással számolva a háztartások
megtakarítási rátája 19,0
százalékra rúgott, 2,5 százalékponttal csökkent az előző
negyedévhez képest.

Az adatok feljegyzésének kezdete, 1999 óta ez a harmadik legmagasabb érték. A rekordot a
tavalyi második negyedév tartja,
25,2 százalékkal, az idei első negyedévről kimutatott 21,5 százalék
pedig a második legmagasabb
arány. Mindez a koronavírus-járvány számlájára írható, ugyanis a
fogyasztók magatartását nagyban
meghatározták a járványból fakadó

Megkezdődött az Északi Áramlat-2 feltöltése

Megkezdődött az Északi
Áramlat-2
gázvezetékpár
első vezetékének feltöltése –
közölte a projektet irányító
Nord Stream 2 AG hétfőn.

A cél a tájékoztatás szerint a további teszteléshez szükséges nyomás elérése. A Nord Stream AG
befejezte a csővezeték épségét ellenőrző üzembe helyezés előtti
munkálatokat, beleértve a speciális
diagnosztikai eszközökkel a csövön belül elvégzett ellenőrzést. A
szakemberek emellett külső vizuális és műszeres ellenőrzést is végeztek. A második vezetéken
folytatódnak az üzembe helyezés
előtti munkálatok.
„A csővezeték megépült, és túl-

Fitch: kikezdheti az Egyesült Államok „AAA” státusát az adósságplafon körüli „hazardírozás”

Kikezdheti az Egyesült Államok elit „AAA” államadós-besorolási státusát az adósságkorlát megemelése vagy felfüggesztése körüli politikai
„hazardírozás” – áll a Fitch
Ratings hétfőn Londonban ismertetett helyzetértékelésében.

A nemzetközi hitelminősítő közölte: akár csődhelyzetet jelző
szintre is leviheti az amerikai osztályzatot szuverén törlesztési hátralék kialakulása esetén.
A Fitch elemzése szerint a szövetségi szintű adósságlimit felfüggesztését
célzó
legutóbbi
erőfeszítések kudarca arra vall,
hogy a jelenlegi patthelyzet a leghosszabbak között lehet 2013 óta.
A cég felidézi, hogy 2013 októberében, az akkori adósságlimitválság
tetőpontján
negatív

figyelőlistára helyezte az Egyesült
Államok „AAA” államadós-besorolását.
A Fitch Ratings felidézi azt is,
hogy Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter a kongresszusi vezetőknek küldött átiratában október
18-ra becsülte annak időpontját –
közkeletű nevén az X-napot –, amikor valószínűleg kimerülnének az
új adósságot nem generáló rendkívüli kormányzati intézkedési lehetőségek a törlesztési kötelezettségek
teljesítésére.
Az amerikai pénzügyminisztériumnak az X-nap után is lennének
korlátozott fizetési kapacitásai, de
ezek mértéke a bevételi és a kiadási
oldal volatilis pénzáramlásaitól
függne – áll a Fitch elemzésében.
A hitelminősítő adatai szerint a
tárca készpénztartaléka szeptember
28-án 172,9 milliárd dollár volt, ám

augusztusban a havi kiadás elérte a
439 milliárd dollárt, beleszámolva
az 58 milliárd dollárnyi havi bruttó
kamattörlesztést.
Ha az amerikai pénzügyminisztérium a kialakult helyzetben elsőbbségi törlesztési sorrendek
meghatározására
kényszerülne,
ennek gazdasági hatása és az Egyesült Államok maradéktalan hitelképességébe vetett befektetői bizalom
potenciális károsodása már nem feltétlenül lenne összeegyeztethető a
jelenlegi „AAA” amerikai államadós-osztályzattal – áll a Fitch Ratings elemzésében.
A cég közölte: törlesztési elmaradás esetén „korlátozott csődhelyzetet” jelző (Restricted Default, RD)
szintre minősítené vissza az amerikai államadós-besorolást, és ezt
addig tartaná érvényben, amíg megítélése szerint a csődesemény fenn-

áll. A három globális hitelminősítő
közül jelenleg kettő, a Fitch Ratings
és a Moody’s Investors Service
tartja nyilván a lehetséges legjobb,
„AAA/Aaa” besorolással az amerikai államadósság-kötelezettségeket.
A Standard & Poor’s azonban –
elsőként és eddig egyedüliként a
globális piacvezető hitelminősítők
közül – már 2011-ben megvonta az
Egyesült Államoktól ezt az elit államadós-osztályzatot, először azóta,
hogy a szuverén amerikai adósságra ezt a besorolást 1941-ben
megadta.
A Standard & Poor’s a tíz évvel
ezelőtti leminősítés óta az „AAA”nál egy fokozattal alacsonyabb,
„AA plusz” besorolással tartja nyilván a hosszú futamidejű amerikai
államadósságot.
Az S&P annak idején azzal a véleményével indokolta a globális pi-

acokon komoly megrázkódtatást
okozó döntést, hogy az akkori adósságlimit-emelési vita lezárásaként
létrejött államháztartási konszolidációs terv elégtelen a középtávú
amerikai államadósság-pálya stabilizálásához.
Ha a Fitch Ratings az amerikai
besorolásra általa tavaly nyár óta érvényben tartott negatív kilátást leminősítésre konvertálja, és így
szintén megvonja az „AAA” amerikai besorolást, az Egyesült Államok a nemzetközi intézményi
befektetők körében nem számítana
többé „AAA” osztályzatú államadósnak. A nemzetközi gyakorlat
alapján ugyanis a befektetési társaságok általában két hitelminősítő
osztályzatát veszik figyelembe és
átlagolják a szuverén és kereskedelmi adósok hitelképességének
megítéléséhez. (MTI)
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Ötéves kortól várják a gyerekeket

Megnyitotta kapuit a marosszentgyörgyi fedett jégpálya

A nyári szünet után október
elejétől ismét megnyitotta
kapuit Marosszentgyörgyön a
Székelyföldi Jégkorong Akadémia által épített sátortetős
műjégpálya, és újraindul a
korcsolyaoktatás, az edzők
várják azokat az ötévesnél
nagyobb gyerekeket, akik
szeretnének megtanulni korcsolyázni. Az év elején az elmúlt idényben több mint
háromszáz gyereket tanítottak korcsolyázni, közülük
mintegy százan kezdtek el
jégkorongozni.

Menyhárt Borbála

Februárban indult el Marosszentgyörgy és Marosvásárhely határában, a Székelyföldi Jégkorong
Akadémia által épített sátortetős

műjégpályán a Korisuli program,
amelynek keretében a Marosvásárhelyi Jégkorong Egyesület edzői
több száz gyereket próbáltak megtanítani szakszerűen korcsolyázni a
60x30 méteres pályán. Ugyanakkor
a hosszú távú cél az, hogy a tehetséges gyerekekből egy olyan jégkorongszerető generációt neveljenek
ki, amely méltón képviselheti majd
a várost ebben a sportágban. A szülők érdeklődnek a régóta várt lehetőség iránt,
azoknak is
könnyebbség az új műjégpálya,
akik évek óta hetente többórás utakat vállaltak más székelyföldi várohogy
gyerekeik
sokba,
jégkorongozhassanak, ugyanis Marosvásárhelyen eddig hiányoztak
ehhez a feltételek. Ugyanakkor
nagy előny, hogy október elejétől
Kui Csaba edző lapunknak eláprilis végéig használható a jeges
mondta,
ötéves kortól várják a gyefelület.
rekeket, az elképzelés az, hogy
tíz-tizenkét alkalommal egy-egy
órás oktatás keretében foglalkoznak
velük, korosztályokra osztva, illetve
annak függvényében, hogy menynyire boldogulnak a jégen. A cél az,
hogy első lépésben minél többet
megtanítsanak korcsolyázni, majd a
továbbiakban, amennyiben a gyerek
alaposan elsajátította a módját, és
sikerül megszerettetni vele, megpróbálják bevezetni a jégkorong világába.
A szakember szerint amellett,
hogy a sportolás, mozgás minden
gyereknek ajánlott, a korcsolyázásnak számos jótékony hatása van,
többek között az egyensúlyérzékre,
a térben való mozgásra, ugyanakkor

Torboszló élni akar

Szombaton falunapot rendeztek a százharminc fős Torboszlóban.
A
maroknyi
bekecsalji közösség jól szórakozott, és ezt évről évre megismétlik támogatással vagy
anélkül is.

Gligor Róbert László

Kevés pénzből, és akár egy fél
nap alatt is lehet jól szórakozni, hiszen nem a sok színes program,
hanem a közösség a fontos – bizonyították be a kis faluban, ahol
szombaton délben a központban találkoztak az érdeklődők, és be is
gyújtottak az üst alá. S mivel egy
hónappal ezelőtt a torboszlói csapat
a nyárádmagyarósi falunapon is ott
volt, most visszahívták a szomszéd
falusiakat, hogy azok is megmutathassák, mennyire értenek a gulyásfőzéshez. Ebéd után pedig nem
mindennapi szórakozásban volt részük a falubelieknek: bár vannak lovaik, ezúttal a rotakapákat hozták
elő a fiatalok, és azzal neveztek be
a versenyre. Első hallásra azt gon-

doltuk, hogy kert őszi megdolgozásában fognak szorgoskodni a jelentkezők, de csakhamar kiderült, hogy
járműként vezették utcára a gépeket,
mindeniket kis utánfutóval. Öt fiatal
nevezett be, elsőként az akadálykerülésben mutatták meg ügyességüket, majd a gyorsasági próba
következett, végül a járgányok erősségét kellett bizonyítaniuk egy ellenfelük gépestől való elhúzásában.
A nagy érdeklődés mellett zajló
megmérettetések után a zsűri a legtöbb pontot Bíró Zsoltnak ítélte, őt
követte Marton Sándor és Bíró Zoltán – tudtuk meg Bíró Bélától, aki
hozzátette: a fiatalok ötlete volt ez a
verseny, hiszen egyre több az ilyen
gép a faluban, ezért most meg szerették volna mutatni, hogy nemcsak
kerti eszközként lehet használni
őket.
A vesenyre szinte a falu összes lakója összesereglett, a kisgyerekektől
az idősekig, még a nők is.
Később a dr. Madaras Sándor marosvásárhelyi idegsebész által a faluban létrehozott Csűrmúzeumot
tekintették meg. Az egyik régi pa-

Nem mindennapi, nagy érdeklődésre számot tartó esemény volt a rotakapák versenye
Fotó: Gligor Róbert László

rasztportát felújították, annak a csűrjében talált otthonra az orvos fél évszázad alatt létrehozott hatalmas
magángyűjteménye, ahol falvédők,
festett kerámia, számos hagyományos népi foglalkozás megannyi
eszköze, darabja sorakozik, Erdély
székely, szász és román vidékeinek
tárgyai három helyiségben berendezve: polgári szoba, szász konyha
és székely falusi élettér.
Késő délutánra az utcai hangulat
is emelkedetté vált, a hegedű és a
harmonika mellett két csoportban is
nótára gyújtottak az idősek és fiatalok, este pedig bálba várták azokat,
akik mulatni akartak.
Nyárádmagyarós község polgármesterét az ünneplők között találtuk. Az elöljáró garatulált a
falubelieknek az érdekes program
megszervezéséért, de amit igazán
fontosnak tartott kiemelni, hogy szá-
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tek szervezetten korcsolyázni, és
olyan gyerekeknek is megadatott a
lehetőség jégre lépni, akiket a szüleik nem vinnének el, hogy kipróbálják, illetve elsajátítsák ezt a
sportot. A marosszentgyörgyi jégpályán egyelőre mintegy húsz korcsolyát tudnak adni a gyerekeknek,
akik nem rendelkeznek sajáttal, de
rövidesen vásárol még az egyesület.
A marosszentgyörgyi jégpályán
Kui Csaba, Vákár Lajos, Nadina
Niciu és Madaras László oktatók
foglalkoznak a gyerekekkel, az érdeklődő szülők Kui Csaba edzőnél
jelezhetik a 0742-658-922-es telefonszámon, ha korcsolyázni szeretnék vinni gyerekeiket.

Marosszentgyörgy
jó példával jár elöl

Fotó: Menyhárt Borbála

a jégkorongozás megtanít csapatban
játszani és gondolkodni.
Érdeklődésünkre az edző kifejtette, sokan érdeklődnek a korcsolyaoktatás iránt, április végéig,
amikor bezárt a sátortetős műjégpálya, mintegy 330 gyerekkel foglalkoztak, és közülük százan maradtak
vissza jégkorongozni – lányok és
fiúk egyaránt –, ami igen jó arány.
Ugyanakkor első ízben megalakult
egy külön jégkorongozó lánycsapat
is. – Nagyon hiányzott már Marosvásárhelynek és környékének ez a
lehetőség, ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy ekkora az igény
a korcsolyaoktatás iránt. Nagy lehetőség, hogy már októberben van
egy jeges felületünk – jegyezte
meg. Mint mondta, az elmúlt idényben csoportosan, osztályok is érkez-

Az iskolások szervezett korcsolyaoktatása sikeresen működik néhány székelyföldi városban, most
pedig itt, Maros megyében, a marosszentgyörgyi iskola diákjai számára is megadatik a lehetőség, a
helyi önkormányzat fontosnak tartotta, hogy esélyt adjanak a gyerekeknek, hogy megtanuljanak
korcsolyázni.
Ezért október elejétől áprilisig a
Szent György iskola minden tanulója a jégen tölthet legalább havi
egy tornaórát. Az edzők segítségével megtanulhatnak korcsolyázni,
vagy csupán jó hangulatban zenére
mozoghatnak a jégen. Hétfőn az
előkészítő, az első, a második és a
nyolcadikos tanulók egy része
csúszkálhatott a jégen, miközben
kint több mint húsz fokot mutatott
a hőmérő higanyszála. A következő
napokban a többi osztályok is sorra
kerülnek – tudtuk meg Sófalvi Szabolcstól, Marosszentgyörgy polgármesterétől.

Erdély egyik legnagyobb magángyűjteményét, a Csűrmúzeumot is megtekintették a helyiek

mos erdélyi magyar településsel ellentétben ebben a kis faluban megállni és megfordulni látszik az
elöregedés, örvendetes, hogy gyarapodik a többgyermekes fiatal családok száma, így a település nem a
kihalás, hanem az élni akarás biztató
jeleit mutatja évek óta. A közösség
nemcsak igényli, meg is tudja szervezni a falunapot. Egyetlen fájó
pont, hogy egyes szülők a gyerekeiket a nyárádszeredai óvodákba,
napközibe íratják, ezért jelenleg Torboszlóban nincs óvodai oktatás –
mutatott rá Kacsó Lajos.
Sajnálja a helyzetet a falut a magyarósi önkormányzatban közel harminc éve képviselő Kacsó Gergely
tanácsos is, akinek a gyerekei két
évtizede még itt tanultak, de az
elemi iskola után ma már az óvoda
is zárva van. Pedig hét-nyolc olyan
fiatal család is van, ahol két-három

kisgyerek szaladgál, tehát a falu él
és élni akar. Ezt mutatja az is, hogy
Torboszlóban minden évben rendeznek egy hasonló alkalmat, amikor a
nagyvárosokban lakó elszármazottak is hazatérnek. Az önkormányzat
támogatja a faluközösséget, de az
idei támogatást más célra használták
fel a torboszlóiak, ezért a hétvégi
programot önerőből szervezték
meg, bekapcsolódtak a fiatalok is,
akik a helyi tanácsos segítségére
voltak.
Az elszármazottak is örülnek az
évente sorra kerülő torboszlói rendezvényeknek, ahová nemcsak a jó
programok csábítják haza őket. Öszszetartó kis falu, egy-egy ilyen alkalom mindenkit kimozdít otthonról,
hogy jól érezze magát falustársai
között – mondta el lapunknak a
Marosvásárhelyre
elszármazott
Benedekfi Sándor.
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Frissítették az országok járványügyi besorolását

Románia vörös, Magyarország zöld listás

Múlt héten csütörtök este frissítette az országos járványügyi
operatív törzs (CNSU) a koronavírus-fertőzés
szempontjából
kockázatosnak minősített országok és térségek listáját.

Szer Pálosy Piroska

Így október 3-ától a legnagyobb arányú fertőzöttségű országokat tömörítő
vörös listára felkerült Románia, valamint
többek között Bulgária, Horvátország,
Montenegró, Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Szlovénia, a Moldovai Köztársaság, Törökország, az Amerikai Egyesült
Államok. A sárga listán Görögország,
Svájc, Belgium, Ausztria, Szlovákia,
Ciprus, Ukrajna, Kanada is szerepel.
Magyarország viszont továbbra is a zöld
listán van, akárcsak Németország, Svédország, Olaszország, Lengyelország.
A vörös listán szereplő országokból
érkezők csak oltási igazolással mentesülnek a karantén alól, míg a sárga listás
országokból beutazók negatív teszttel is
kiválthatják azt. A zöld zónás országokból érkezőkkel szemben nincs utazási
korlátozás. Az új lista október 3-ától érvényes.

A magas fertőzöttségű arányú településeken

Fotók: Maros Megyei Rendőrség

Nyitva maradhatnak az iskolák – egyelőre

Nyitva maradhatnak az iskolák a 6 ezreléknél magasabb
koronavírus-fertőzöttségű településeken – többek között
erről döntött a kormány, a
vendéglőkbe való belépés
azonban csak oltási vagy
gyógyultsági igazolással lehetséges. Emellett több enyhítést is bevezetnek a fenti
értéket meghaladó helységekben.

Csak azok látogathatják a vendéglátóegységeket, művelődési intézményeket és sportrendezvényeket, akik megkapták a koronavírus elleni védőoltást vagy átestek

a betegségen legalább 15, de nem
több mint 180 napja. A döntés értelmében azokon a településeken,
amelyeken az elmúlt 14 nap elérte
vagy meghaladta a 6-ot az ezer főre
jutó koronavírus-fertőzések száma,
sem a negatív gyorsteszt, sem a negatív PCR-teszt nem ad mentesítést
a korlátozások alól.
Enyhítés a korábbi intézkedésekhez képest, hogy 6 ezrelék felett is
nyitva maradhatnak az éttermek,
bárok, játéktermek, játszóházak,
színházak, mozik, más művelődési
intézmények, illetve bel- és szabadtéri sportrendezvényeket, uszodákat is lehet látogatni – a befo-

gadóképesség feléig –, de csak a
fent leírt, védettségről szóló igazolással.
A 6 és 7,5 ezrelékes fertőzöttségű településeken az üzletek pénteken, szombaton és vasárnap 5–22
óra között tarthatnak nyitva, 7,5 ezrelék felett pedig a hét minden napján ez az órarend érvényes (este tíz
után legfeljebb házhoz szállíthatnak) – olvasható a korona.rmdsz.ro
honlapon. Az uniós Covid-igazolvánnyal rendelkezők mentesülnek
az éjszakai kijárási tilalom alól,
amit 6 ezrelék felett hétvégén, 7,5
ezrelék felett mindennap bevezetnek 20 és reggel 5 óra között.

Maros megyei települések vörös besorolásban

Marosvásárhely, Segesvár, Dicsőszentmárton is

Maros megyében az október 4-i
adatok szerint 26.411 Sars-Cov2-vírussal fertőzöttet vettek nyilvántartásba, egy nap alatt
116-tal nőtt az új fertőzések
száma, a 14 nap alatt ezer lakosra számított fertőzöttségi
arány a megyében 2,41 volt, 5-én
azonban már 2,56-ra emelkedett.

A prefektusi hivatal honlapján közzétett adatok szerint október 5-én Marosvásárhelyen már elérte 3,77-et az ezer
lakosra számított fertőzöttségi arány,
Segesváron ez 3,66, Dicsőszentmártonban pedig 3,28 volt, így vörös besorolásba kerültek.
A listát a megyében Marosszentkirály
vezeti 5,05-ös értékkel, ezt követi Marosszentgyörgy, Zágor, Maroskeresztúr,
Koronka, Fehéregyháza. A megyei közegészségügyi igazgatóság október 4-i tájékoztatása
szerint a megyében 212 fertőzött személyt kezeltek
kórházakban, 120-an pedig otthoni elkülönítésben
vannak, 1084-en lakhelyi karanténba kerültek.
A Maros Megyei Rendőrség tájékoztatása értelmében csendőrökből, rendőrökből álló vegyes csapatokkal folytatják a járványügyi óvintézkedések
betartásának ellenőrzését, és az előírások megszegése

Alkotó tehetségek
támogatására

Idén is meghirdetik a Székely
Előfutár Ösztöndíjat a Székelyföldről és Erdélyből származó
alkotó
tehetségek
támogatására. A pályázatok
beküldési határideje: november 10.

A Székely Előfutár Ösztöndíj
célja a Székelyföldről és Erdélyből
származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka elsajátításában,
melyet
választott
tanácsadó segítségével egyetemi
vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. A kutatómunka megtanulása, a kutatási eredmények sikeres
alkalmazása és új kutatási eredmények kitermelése mind fontosak. A
Székely Előfutár Alapítvány – a
nemzetközi Forerunner Federation
(Előfutár Szövetség) tagja – elkötelezett a kisebbségi nemzetek versenyképes részvételében az élenjáró
tudományok és nagy hatású művészetek területén. A regionális fejlődés támogatásával az alapítvány
fellép a társadalmi nyitottságért, a
kisebbségi hagyományok megbecsüléséért és a kulturális sokszínűségért. Az alapítvány egyaránt
érdeklődik természet- és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és a székely nép sajátos
hagyományait ápoló pályázatok
iránt. Az alapítvány kuratóriuma érdeklődik a következők iránt: a székelyföldi és erdélyi gazdasági
fejlődést segítő alkalmazott természettudományi kutatás és újítás; sikerek és hagyományok a történelmi
Erdélyben; helyi hagyományokat
folytató és megújító művészetek;
elkötelezettség a kisebbségi anyanyelvű oktatás iránt. Emellett az
idei, még mindig válságos év eseményeire is tekintettel, az alapítvány történettudományi pályázatokat is vár krízis és újjászületés Erdély múltjában, a jövőnek szóló
tanulságokkal témákban. A pályázáshoz további hasznos tudnivalókkal és tanácsokkal szolgál Balás
Andrásnak, a Forerunner Federation elnökének Tudomány és helytállás című könyve (Tortoma Kiadó
2012).

Alap- és eredményességi
támogatás

A Székely Előfutár Ösztöndíj teljes összege nyertes pályázónként
maximum ezer amerikai dollár.
Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén az alapítvány 6-8 Székely Előfutár Ösztöndíj kiadását
tervezi ebben az évben. Az ösztöndíjat az alapítvány két részletben
utalja át a nyerteseknek. Az alaptámogatás, az összeg első egyharmad
részének az átvétele a pályázó elismerését és a pályázati munka
megkezdését szolgálja. Az eredményességi támogatást, az ösztöndíj
további kb. kétharmad részét a pályázó egy év múlva, akkor kapja
meg, miután az elkészült, referált

vagy zsűrizett, közlésre alkalmas
munkát másolatban eljuttatta az alapítványhoz. Az alapítvány ehhez
mellékelve elfogadó levelet kér,
mely az eredményeket közlésre alkalmasnak ítéli. Az eredményesség
elbírálásának benyújtására és a támogatás utalására félévenként van
alkalom. A teljesítést a benyújtott
eredmények alapján az alapítvány
saját hatáskörében egyénileg dönti
el.

Alkalmassági
követelmények

Elbírálásban az alábbi követelményeknek megfelelő pályázók részesülnek: kizárólag székelyföldi,
illetve erdélyi születésű és ott lakóhellyel rendelkező személyek.
Egyetemre felvett hallgató vagy
olyan egyetemet végzett pályázó,
aki kutatómunkában vagy művészeti alkotómunkában vesz részt.
Bizonyította sikeres tanulmányi
előmenetelét és/vagy vezetői képességeit a közösség szolgálatában.
Továbbfejlődéséhez és a munkához
anyagi támogatásra van szüksége.
Tandíj fedezésére azonban nem
lehet pályázni. A következő hónapokban többször Erdélyben tartózkodik, mert az esetleges ösztöndíj-átutalás kizárólag ott vehető fel.
Az alapítvány elutasít mindenfajta hátrányos megkülönböztetést, és várja a pályázatokat valamennyi, a történelmi Székelyföld és
Erdély területén élő nemzetiségtől.
Az ösztöndíjpályázatot magyarul
vagy angolul lehet beadni, mellékelve az Európai Unió szabványa
szerinti önéletrajzot, tanulmányi/
kutatási tervet (kb. 3 oldal), írásos
támogató nyilatkozatot a választott
tanácsadótól, egy vagy több ajánlólevelet jelenlegi vagy egykori tanártól, munkahelyi vezetőtől vagy
közösségi vezetőtől; iskolai bizonyítványok másolatát az utolsó 3
évről (középiskola és/vagy egyetem). Jelentkezési határidő: 2021.
november 10-én éjfélig. A pályázatot e-mailen kell beküldeni pdf formátumban és a 10 Mbyte méretet
nem meghaladva. A jelentkezési
formanyomtatvány és a pályázat
benyújtási útmutatója letölthető az
alapítvány weboldaláról.
Beküldési e-mail-cím:
ffapplications@gmail.com
Minden beérkezett pályázat viszszajelzést kap 48 órán belül. Elérhetőség: Forerunner Federation,
e-mail: forerunner.federation@
gmail.com, honlap: http://forerunnerfederation.org/. (szer)

Segítség, krízisben vagyok!

esetén bírságolnak. Múlt hét végén 75 rendőr bevetésével 24 óra alatt 65 kereskedelmi egységet, 800 helyszínt és 115 tömegközlekedési eszközön ellenőrizték
a 2020. évi 55-ös számú törvény betartását, több mint
1.685 személyt igazoltattak.
Három esetben bírságoltak, összesen 3.000 lej értékben, a lakhelyi karantén megszegése és a védőmaszk hiánya miatt.

AzegyrenehezedőkülsőkörülményekellenéreaTelefonos
Szeretetszolgálatcsütörtökönként15-20óraközötttovábbra
is várja a krízisben lévők telefonhívását a 0265/555-555-ös
számra.
ASzolidaritásiAlapkeretébenazalkalmankéntisegítséget
akárhavi,heti,sőtnapirendszerességgelisföltudjukvállalni
önkénteseinkésmunkatársainkrévén.
AmennyibenÖnnekrendszeresbevásárlásra,ügyintézésre,
kísérőrevagyegyébjellegűsegítségrelenneszükségeMarosvásárhelyen,hívjabizalommala0741-555-555-östelefonszámotahétbármelyikmunkanapján!
Solidaris Egyesület – A megoldás helyben van! (sz.-I)
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„Elszámolta magát”
a labdarúgó-szövetség

A Román Labdarúgó-szövetség versenyszervezésének furcsaságaként a női labdarúgó 1. ligában hamarabb rendezték meg a
6. fordulót, mint az ötödik játéknapot, amelyet jövő héten játszanak. Feltételezzük, hogy a döntés hátterében a versenynaptár
módosítása áll, ám hogy miért kellett felcserélni a meccsek sorrendjét, rejtély marad.
A Marosvásárhelyi Ladies így ismét hazai pályán játszott,
csakhogy most nem egy feljutó kolléga ellen, hanem egy felsőházba tartó együttessel, a CSM Alexandriával, amelytől 7-0-s
vereséget szenvedett. Amúgy a bajnokság kezdete óta a megyeszékhelyi csapat nem tud szoros meccset játszani, vagy nagyon
nyert (a kiesés elleni két riválisa ellen), vagy ha már kikapott,
akkor nagyon.
A női bajnokságban egyébként három csapat (Borgóprund,
Székelyudvarhely és a bajnok Kolozsvár) szerzett meg eddig
minden lehetséges pontot, míg Galac és Târgoviște nulla pontosak, utóbbi öt meccs során még gólt sem rúgott.
A hatodik forduló után tehát – az ötödik következik vasárnap.
Ekkor a Ladies Resicabányára látogat.

Eredményjelző

Női labdarúgó 1. liga, 6. forduló: CSS Târgoviște – Kolozsvári Olimpia 0-13, Bukaresti Fair Play – Temesvári Politehnica 3-1, Székelyudvarhelyi Vasas Femina – Aradi Piros
Security 3-2, Marosvásárhelyi Ladies – CSM Alexandria 07, Borgóprundi Heniu – Nagybányai FF 5-0. A Galaci Universitatea – Resicabányai Banat Girls mérkőzést
elhalasztották.

„Óriások” a faluban

Összerázó napot rendezett a
múlt hétvégén Csíkfalván a marosvásárhelyi Sirius Kosárlabdaklub azoknak a közösségeknek,
amelyekben kosárlabda-oktatás
zajlik az ő szakmai irányítása
alatt.

Gligor Róbert László

Az első osztályban szereplő együttes több vidéki településen próbálkozott
a
kosárlabdasport
meghonosításával, Nagyernye és Marossárpatak mellé idén Csíkfalva is
csatlakozott, ugyanis május óta az itteni
iskolában is van oktatás. A diákokkal

Olaszországban zárul a Nemzetek Ligája

A héten Olaszországban rendezik a labdarúgó
Nemzetek Ligája második kiírásának négyes döntőjét: az elődöntőben előbb szerdán a házigazda, Európa-bajnok olasz válogatott a spanyol csapatot látja
vendégül, csütörtökön pedig a világbajnok franciák
szomszédjukkal, a világranglista-vezető belgákkal ta-

Fotó: az Európai Labdarúgó-szövetség közösségi oldala

lálkoznak. A bronzmérkőzést és a döntőt vasárnap
játsszák.
Az olasz és a spanyol csapatnak a milánói lesz a
12. egymás elleni összecsapása nagy tornán: a 2008as Eb-n a spanyolok büntetőkkel mentek tovább, és
meg sem álltak a végső győzelemig, négy évvel később pedig Kijevben a fináléban 4-0-ra ütötték ki riválisukat.
Az olaszok a 2016-os kontinensviadal negyeddöntőjében aratott 2-0-s sikerükkel vágtak vissza, majd a
nyári tornán az elődöntőben 11-esekkel búcsúztatták
a spanyolokat, hogy aztán történetük során másodszor
is a kontinens legjobbjai legyenek.
A Roberto Mancini vezette olasz csapat világcsúcsot jelentő 37 mérkőzés óta nem talált legyőzőre, és
ezúttal is esélyesebb Luís Enrique „csikócsapatánál“,
amely tele van tinédzser futballistákkal.
A belga és a francia válogatott közös története 75.
összecsapását játssza majd, a helyszín Torino lesz.
Mivel a két ország fővárosa, Brüsszel és Párizs
csak valamivel több mint 250 kilométerre helyezkedik el egymástól, így nem meglepő, hogy már 1904
óta rendszeresen találkoznak egymással a csapatok:
eddig 30 belga és 25 francia siker született 19 döntetlen mellett, de nagy tornákon a legutóbbi négy alkalommal a gallok örülhettek.
A vasárnapi döntőt az M4 Sport élőben közvetíti.

Biztató bajnoki kezdés

Bálint Zsombor

A marosvásárhelyi sportcsarnokban rendezte a sportági szövetség a
női kosárlabda Nemzeti Liga első
fordulójának valamennyi mérkőzését. Így történt, hogy a Marosvásárhelyi Sirius idegenbeli meccsen
nyert – saját pályáján. Carmin Popa

a 12-13 éves korosztályig folynak a
foglalkozások hetente kétszer, hétfőn
és szerdán délután, jutányos díj ellenében. Az iskola és a klub partnersége
alapján a község a helyi tornatermet
biztosítja a munkához, az önkormányzat pedig a gyerekek szállításában
segít.
A vasárnapi összerázóra a profi csapatát vitte ki a klub a nyárádmenti
községbe, hogy az ernyei, sárpataki,
csíkfalvi és jobbágytelki gyerekek
igazi kosárlabdázókkal, a számukra
szenzációnak számító „óriásokkal”,
románokkal, magyarokkal, amerikaiakkal találkozzanak, és ne csak meg-

csapata igen biztatóan kezdte a bajnokságot a tavalyi bajnokság 5. helyen végzett csapata, a CSM
Târgoviște ellen.
Végig uralta a mérkőzést a megyeszékhelyi alakulat az első bajnoki fordulóban, Târgoviște először
és utoljára az első percben vezetett,
miután a meccs első pontjait Dobă

Fotó: a Sirius közösségi oldala

szerezte két szabaddobásból. Sólyom azonban egy triplával válaszolt, aztán később még háromszor
megszórta az ellenfél gyűrűjét távolról, 57%-os hatékonysággal. A palánk alatt Sherill és Griffin uralta a
teret, míg Chiș azok közé a látványos irányítók közé tartozik, akikért
szívesen járnak az emberek
meccsre. Csupán a második negyedben volt egy kisebb megtorpanása a
marosvásárhelyi csapatnak, amikor
Târgoviște négy pontra szűkítette a
hátrányt, a harmadik negyed azonban a Sirius nagyon hatékony védekezéséről, támadásban pedig
egy-két tetszetős megoldásáról
szólt, így a különbség behozhatatlanná vált az utolsó tíz perc előtt.
A statisztikai mutatók jó dobópontosságról (52% mezőnyből),
megfelelő labdabiztonságról (13 eladott labda) és palánk alatti fölényről (46-36 lepattanók) tanúskodnak.
A mérkőzés legjobbjának járó oklevelet Ruth Sherill vehette át, akinek
csak egy lepattanó hiányzott a
dupla-duplához.
„Úgy érzem, a játékosaim kezdik
megszokni egymást” – mondta a
meccs után Carmin Popa edző –,
aki elmondta, azzal, hogy mindvé-
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csodálják őket, hanem játszhassanak
is együtt, de ugyanúgy a szülőket is
pályára szólították a vásárhelyi kosárlabdázók. A jó hangulatról nemcsak a
sok játék és gyakorlás révén gondoskodtak, hanem a móka és a gulyásfőzés sem hiányzott, mindez azzal a
céllal, hogy vidéken is megkedveljék
a gyerekek a kosárlabdát, de általában
a mozgást, játékot, sportot.
A vasárnapi alkalomra mintegy 80
személy gyűlt össze, ezek ellátásában
a Lanka és Genesis cégek nyújtottak
támogatást a szervezőknek – értesültünk Szekeres Levente csíkfalvi-jobbágytelki testnevelő tanártól.

Glogovácon kezdenek
a CSM teremlabdarúgói

Bálint Zsombor

Az Arad melletti Glogovácon
kezdi a szereplését a teremlabdarúgó 2. ligában a Marosvásárhelyi
CSM csapata. A bajnokság amúgy
a három csoport közül kettőben
már elrajtolt, ezekben heti fordulókat rendeznek, az egyetlen kivétel
a 3. csoport, amelynek a városi
sportklub is tagja, és amelyben
négy háromfordulós torna keretében játsszák le a bajnokságot. Az
első tornának október 15-17. között a simándi Șoimii a szervezője,
ám a településen nincs megfelelő
csarnok, ezért a 35 kilométernyire
található Glogovácon fogadják
vendégeiket.
A marosvásárhelyi együttesnek,
amelynek az idén a feljutás a célkitűzése, első nap a házigazda Simánd, második nap a Dévai West,
míg harmadnap a Metropolitan
gig emberfogással védekezett a csapata, a távolról jól dobó ellenfelet
próbálta bekényszeríteni a palánk
alá, ahol a Sirius fölényben volt.
„Tudtuk, hogy előbb-utóbb elfáradnak” – mondta.
Az első negyedben három triplát
szerző Sólyom Sára szintén arról
beszélt, hogy kezdik kiismerni egymás erősségeit és hibáit, így adott

IșalniTa lesz az ellenfele. Az első
tornát három további követi, egyelőre ismeretlen időpontokban, ám
mindegyiket egy-egy klub rendezi
a mostani három vendég közül,
tehát vagy még az idén, vagy tavasszal, Marosvásárhelyen is lesznek mérkőzések.
A kiírás szerint a három csoportgyőztes és az 1. liga 7. helyezettje
játszik osztályozót a feljutásért, és
az első kettő szerepelhet a 2022–
2023-as idényben az élvonalban.
A marosvásárhelyi csapat két játékosa egyébként, Nagy Tamás és
Cristian Nicola, a napokban az
U19-es válogatott székelyudvarhelyi edzőtáborában tartózkodik,
Șuteu pedig csak sérülés miatt
hagyja ki a tábort. A csapat a korosztályos Európa-bajnokság tavaszi selejtezőire készül Robert Lupu
edző irányítása alatt.

esetben olajozottabb az összjáték.
Ám noha négy triplát is jegyzett,
amelyek közül az első negyedbeli
három igen fontos volt az alaphang
megadásához, túlságosan szigorú
volt önmagával, és csak hatosra értékelte a saját játékát a tízes skálán.
A bajnokság rendes heti fordulókkal folytatódik, a Sirius pedig a
Brassói CSU Olimpiát fogadja.

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 1. forduló: CSM Târgoviște – Marosvásárhelyi Sirius 47:77 (16-22, 15-18, 7-20, 9-17)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 250 néző. Vezette: Bukaresti
László (Szováta), Amalia Marchiș (Kolozsvár), Claudia Handrea (Bukarest). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).
CSM Târgoviște: Irimia 21 pont (3), Stoenescu 7, Dobă 6, Tănase 4,
Dumitru 4, Popescu 3 (1), Ivan 2, Avășan, Pricop, Ignat-Kleemann.
Sirius: Sherill 21 pont, Griffin 16 (1), Sólyom 12 (4), Chiș 9 (1),
Badi 7 (1), Allen 4, Anca 3 (1), Feiseș 3 (1), Lipovan 2, Czimbalmos,
Szász.

Eredményjelző

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 1. forduló: CSM Târgoviște – Marosvásárhelyi Sirius 47:77, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Botosáni Triumf 124:47, Konstancai Phoenix – Kolozsvári U 57:66, Bukaresti
Agronomia – Szatmárnémeti CSM 57:91, Aradi FCC UAV – Brassói
CSU Olimpia 96:45, CSM Alexandria – Bukaresti Rapid 101:58. A
Kézdivásárhelyi KSE állt.
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Az EU frissítette az adózási
szempontból nem együttműködő
országok és területek jegyzékét

Az Európai Unió illetékes tanácsa
felülvizsgálta és frissítette az
adózási
szempontból
nem
együttműködő országok és területek uniós jegyzékét, amelyből
törölte a Seychelle-szigeteket, a
Nagy-Britannia tengerentúli területének számító, a Kis-Antillák
szigetcsoporthoz tartozó Anguilla szigetet, valamint a szintén a
Karib-térségben található Dominikai Közösséget, a listán kilenc
joghatóság maradt.

Az uniós pénzügyminisztereket tömörítő tanács (Ecofin) luxembourgi
ülését követően közölte: a három felsorolt ország, illetve terület már a közösen
kitűzött határidő előtt sikeresen végrehajtotta mindazokat a reformokat, amelyek szükségesek a jó adóügyi
kormányzás uniós elveinek való megfeleléshez.
A listán Vanuatu, Szamoa, az Egyesült Államok fennhatósága alatt álló
Amerikai Szamoa, Trinidad és Tobago,
Palau, Panama, Guam, Fiji (Fidzsi-szigetek), valamint a Virgin-szigetek szerepel, mert a tanács indoklása szerint
ezek a joghatóságok nem hajtották
végre azokat az adóreformokat, amelyekre kötelezettséget vállaltak.
A jegyzék azokat az országokat, illetve területeket tartalmazza, amelyek
nem folytatnak konstruktív párbeszédet
az EU-val az adóügyi irányításról, vagy

pedig nem teljesítették határidőre az
uniós kritériumoknak való megfeleléshez szükséges reformok végrehajtására
tett vállalásaikat.
Azok az országok, illetve területek,
amelyek még nem felelnek meg az öszszes nemzetközi adóügyi standardnak,
de kötelezettséget vállaltak reformok
végrehajtására, együttműködőnek minősülnek, és az aktuális helyzet áttekintéséről szóló külön dokumentumban
szerepelnek.
Ezekkel összefüggésben a tanács
arról tájékoztatott, hogy Costa Rica,
Hongkong, Malajzia, Észak-Macedónia, Katar és Uruguay még nem felelnek meg az összes nemzetközi adózási szabványnak, de elkötelezték
magukat az adóügyi jó kormányzás elveinek végrehajtása mellett.
Ausztrália, Szváziföld és a Maldív-szigetek minden adóügyi kötelezettségét
teljesítette, ezért ezeket az országokat el kell távolítani a dokumentumból. Emellett emlékeztettek: a legutóbbi, februári felülvizsgálat alkalmával a tanács felkérte Törökországot,
hogy hárítsa el az adóügyi információcsere akadályait, és aktiválja automatikus
információcsere-kapcsolatát mind a 27 uniós tagállammal.
Annak ellenére, hogy azóta számos előrelépés történt, további intézkedésekre
van szükség Ankara részéről – tették
hozzá. (MTI)

Macron hivatalában fogadta
az amerikai külügyminisztert

Emmanuel Macron a hivatalában fogadta
kedden Antony Blinken amerikai külügyminisztert, akivel azokról a „konkrét
döntésekről” egyeztetett, amelyeket a
francia államfő a hónap végén kíván bejelenteni Joe Biden amerikai elnökkel
együtt az úgynevezett tengeralattjáróügy miatt kialakult diplomáciai válság
megoldására – közölte az Elysée-palota.

A tájékoztatás szerint a „hosszú négyszemközti megbeszéléssel sikerült helyreállítani a
Franciaország és Egyesült Államok közötti bizalmi viszonyt”. A két szövetséges folytatja „a
közös érdekek mentén a koordinációs munkát, legyen szó az EU és a NATO közötti viszonyról, a
Száhel-övezetről vagy az indiai–csendes-óceáni
térségről”.
Amerikai diplomáciai források az AFP hírügynökségnek pozitívak és produktívnak minősítették a megbeszélést, „közös megállapodást
született, amely alkalmat teremt a francia–amerikai együttműködés elmélyítésére és megerősítésére”. Az amerikai fél szerint azonban „még
sok nehéz munka van hátra a közös döntések
meghozataláig”, amelyeket a két elnök október
végi európai találkozóján fog véglegesíteni.
Az Egyesült Államok, Ausztrália és Nagy-Britannia – Franciaország előzetes tájékoztatása nélkül – szeptember 15-én biztonsági partnerségi
szerződést kötött AUKUS néven. Ezzel összefüggésben pedig Ausztrália úgy döntött, hogy nukleáris meghajtású tengeralattjárókat vásárol az
Egyesült Államoktól, egyúttal felmondja a Franciaországgal kötött, dízel- és elektromos meghajtású
tengeralattjárók
gyártásáról
szóló
szerződését. Emiatt Franciaország egy 56 milliárd dolláros szerződéstől esett el, ami diplomá-

Tajvan elítélte, hogy a kínai légierő gépei
berepültek a sziget légterébe

Tajvan kedden elítélte, hogy
Kína harci repülőket küldött
a légvédelmi zónájába hétfőn, a kötelék mérete ráadásul megdöntötte a szombaton felállított, legutóbbi
rekordot.

A China Times című tajvani
újság internetes kiadásának beszámolója szerint Szu Csen-csang tajvani miniszterelnök kedden úgy
fogalmazott: Tajvannak résen kell
lennie, mert Kína egyre szélsőségesebb magatartást mutat. Hozzátette: az egész világ láthatja, hogy
Kína ismételten veszélyeztette a
régió békéjét, és nyomást gyakorolt Tajvanra. A miniszterelnök
egységre szólította fel a sziget lakosságát, aláhúzva, hogy „aki
magán segít, azt mások is megsegítik”.
Hétfőn 56 kínai harci repülő repült a sziget légvédelmi zónájába,
ezzel négy napon belül harmad-

szorra döntve meg az egyszerre a
tajvani légvédelmi zónába repülő
kínai harci gépek rekordját. Az elmúlt négy nap során a kínai légierő
összesen 149 harci gépe hatolt a
tajvani légtérbe. Az akciók kezdete
egybeesett a Kínai Népköztársaság
1949-es megalakulásának péntekre
eső évfordulójával, amellyel Kína
szárazföldi részén egyhetes munkaszünet vette kezdetét.
Ned Price amerikai külügyi szóvivő vasárnapi közleményében az
Egyesült Államok felszólította
Kínát, hogy hagyjon fel provokatív
katonai tevékenységével Tajvan
közelében. Peking erre azzal reagált, hogy Washingtonnak a tajvani
szeparatista erők támogatásával
kellene felhagynia. Hua Csun-jing
kínai külügyi szóvivő hangsúlyozta: Kína elszántan meg fogja
védeni nemzeti szuverenitását és
területi integritását.
Washington ugyan hivatalos

diplomáciai kapcsolatot nem tart
fenn Tajvannal, de a sziget legnagyobb fegyverbeszállítója, és rendszeresen küld hadihajókat a
Tajvani-szorosba a szabad hajózás
elvének demonstrálására.
Kína saját területe részeként tekint az egyébként 1949 óta saját
kormányzattal rendelkező Tajvanra. Peking és Tajpej között a viszony többéves közeledés után
ismét fagyossá vált, azt követően,
hogy a Caj Jing-ven tajvani elnök
vezette kormányzat elutasította azt
az 1992-ben elfogadott, az egy
Kína elvét magában foglaló egyezményt, amelyet Peking a tárgyalások alapfeltételeként kezel. A kínai
kormányzat azóta diplomáciai eszközökkel igyekszik korlátozni Tajvan mozgásterét a nemzetközi
színtéren, gazdasági nyomást alkalmaz Tajvannal szemben, és
rendszeres hadgyakorlatokat tart a
sziget közvetlen közelében. (MTI)

Globálisan elérhetetlenné vált a Facebook
és a tulajdonában lévő platformok

Amerikai idő szerint hétfőn délben globálisan elérhetetlenné vált a Facebook közösségi oldal és az óriásvállalat tulajdonában lévő egyéb platformok, mint az Instagram és a WhatsApp – számolt be az amerikai
sajtó.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy néhány embernek
gondjai vannak a Facebook alkalmazás elérésével.
Dolgozunk azon, hogy a lehető leggyorsabban visszaálljunk a normális kerékvágásba, és elnézést kérünk
az esetleges kellemetlenségekért!” – közölte a Facebook a Twitteren.
A Facebook a webhely „nem érhető el” üzenetet jelenítette meg a felhasználóknak, az Instagram pedig
„szerverhibát” mutatott. A platformokon nem lehetett
új tartalmakat betölteni.
A vállalat arról is beszámolt, hogy a belső – az al-

kalmazottak által használt – rendszereik is összeomlottak.
A társaság nem közölte, hogy mi okozhatta a szolgáltatás kimaradását, amely szakértők szerint nem
ritka jelenség, azonban ritkán fordul elő globális szinten.
A Facebook és platformjainak globális leállása nem
sokkal az után következett be, hogy Frances Haugen,
a vállalat korábbi termékmenedzsere olyan belső dokumentumokkal látta el az amerikai sajtót, amelyek
– állítása szerint – bizonyítják, hogy az amerikai cég
tisztában van a termékei által okozott károkkal.
Haugen azt állítja: a Facebook saját kutatása is azt
mutatta, hogy a platform fokozza a gyűlöletet és a félretájékoztatást, fokozott polarizációhoz vezet, valamint hogy az Instagram kifejezetten károsíthatja a
tizenéves lányok mentális egészségét. (MTI)

ciai válságot okozott Franciaország és az Egyesült Államok között, s Párizs visszahívta
washingtoni és canberrai nagykövetét. A francia
államfő azóta telefonon egyeztetett Joe Biden
amerikai elnökkel, majd Franciaország washingtoni nagykövete múlt héten ismét elfoglalta állomáshelyét.
Az amerikai külügyminiszter a nap folyamán
a francia kollégájával, Jean-Yves Le Driannal is
egyeztetett. Ez utóbbi találkozó azonban diplomáciai források szerint hűvösebb légkörben történt, a két fél nem tartott sajtótájékoztatót a
megbeszélést követően.
A francia diplomácia júniusban melegen üdvözölte a Párizsban felnőtt és franciául anyanyelvi szinten beszélő Antony Blinkent, aki
Franciaországot második hazájának tekinti. Amióta azonban Jean-Yves Le Drian ausztrál hátba
szúrásnak és durva amerikai döntésnek nevezte
a tengeralattjáró-ügyet, a fogadtatás kevésbé szívélyes.
A francia külügyminiszter annak demonstrálására, hogy Franciaország nem szigetelődött el,
hétfőn megbeszélést folytatott német, spanyol és
lengyel kollégájával, valamint Josep Borrell
uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselővel.
Kedden pedig olasz és holland kollégájával
egyeztetett.
Franciaország úgy tekinti, hogy a válság megoldásának tétje nem kizárólag a francia, hanem
az európai érdekek is a szövetségesek közötti
együttműködéseket, illetve az indiai–csendesóceáni térségben való jelenlétet illetően.
Emmanuel Macron azt szeretné, hogy Franciaországot „indiai–csendes-óceáni hatalomként” ismerjék el az angolszász szövetségesek, de ennek
keretei még nem tisztázottak. (MTI)

Borrell: az EU-nak alkalmazkodnia kell
ahhoz, hogy Washington
számára Kína a legnagyobb kihívás

Az Egyesült Államok számára
jelenleg az a prioritás, hogy
kezelje a Kínához kötődő kihívásokat, az Európai Uniónak
(EU) ehhez alkalmazkodnia
kell, és bizonyos részét ennek
a tehernek, a világbéke megőrzése érdekében, át kell vállalnia – jelentette ki az
Európai Parlament (EP) keddi
plenáris ülésén Josep Borrell
uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő.

Az EU és az Egyesült Államok
közötti jövőbeli kapcsolatokról
szóló uniós parlamenti jelentés
megvitatása keretében Borrell aláhúzta: „továbbra is együtt fogunk
működni az Egyesült Államokkal a
biztonság területén, különösen Kínára vonatkozóan, azonban nem
szeretnénk egy új hidegháborút elkezdeni”.
A főképviselő továbbá hangsúlyozta: Amerika kétségkívül az EU
legfontosabb stratégiai partnerei
közé tartozik, ez a kapcsolat létfontosságú és pótolhatatlan, azonban
szilárdabb alapokra kell helyezni.
Véleménye szerint a múlt hónapban
kötött amerikai-brit-ausztrál biztonsági
partnerségi
egyezmény
(AUKUS) egyben arra is rámutatott, hogy az amerikai társadalom
változik, és ez kihat az EU-ra is.
Az EU-nak a továbbiakban saját
védelmi autonómiája megerősítésére is koncentrálnia kell. A NATO
ugyan alapvető intézmény a kollektív védelem terén, de több uniós tagállam nem tagja. Továbbá az unió
szomszédságához tartozó területek
válságkezelésében az EU-nak kell
fellépnie – mondta a főképviselő.
Borrell bejelentette azt is, hogy

jövő héten Washingtonba utazik,
hogy Anthony Blinken amerikai
külügyminiszterrel tárgyaljon. A
egyeztetés célja, hogy megerősítsék
a párbeszédet az EU és az Egyesült
Államok között, hogy a jövőben el
lehessen kerülni olyan problémás
kérdéseket, mint az AUKUS-egyezség.
Az EU és az Egyesült Államok
közötti kapcsolat a jólét és a szabadság egyik pillére, de tovább kell
„építenünk autonómiánkat, mert érdekeink nem mindig esnek egybe”
– szögezte le Josep Borrell.
Győri Enikő EP-képviselő a vitához hozzászólva elmondta: „már jó
egy éve Joe Biden elnök vezeti az
Egyesült Államokat, így ideje felébredni azoknak, akik azt hitték,
hogy Donald Trump volt elnök nélkül minden szép és jó lesz, Amerika
az EU kedvét fogja keresni”. A képviselő szerint az AUKUS-paktum, a
fennmaradó vámok és az afganisztáni kudarc is bizonyítja, hogy a
tengerentúlon mindig „Amerika az
első”. „Nekünk viszont Európa kell
hogy az első legyen, és ezen az alapon kellene az Egyesült Államokkal együttműködni” – hangsúlyozta.
Mint mondta, „az amerikai vezetés mesterien adja el saját érdekeit
mint globális közjót, ékes példa erre
a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezetben (OECD)
erőltetett adókezelés. A globális társasági minimumadó azért kell
nekik, mert adókat akarnak emelni
otthon, hogy aztán erre rávehessenek mindenkit a világon, anélkül,
hogy hátrányos helyzetbe kerülnének – jegyezte meg a képviselő. (MTI)
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Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, www.bookyard.ro

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATIMKO alkalmaz 3-as fokozatú BETEGNYUGDÍJAST. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0756-128-300. (sz.-I)

ATORDAICÉGalkalmaz SOFŐRT és KARBANTARTÓT. Tel.
0744-644-026. (22796)
KFT. SOFŐRT alkalmaz (3,5 t) árukiszállításra Maros megyében.
Tel. 0721-458-860. (-I)

Azon gazdasági egységek vezetőinek figyelmébe, amelyek elektronikus pénztárgépeket használnak, és kötelesek
csatlakoztatni ezeket az Országos
Adó- és Pénzügyi Hivatal adatfelügyeleti és pénzügyi informatikai rendszeréhez

Tájékoztatjuk az érintett gazdasági egységeket működtetőket,
hogy az Adó- és Pénzügyi Hivatal 435/2021-es elnöki rendelete
alapján nemsokára lejár az elektronikus pénztárgépek csatlakoztatási határideje az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal adatfelügyeleti
és pénzügyi informatikai rendszeréhez, és az adóhatóság ellenőrző
szervei, különösen a Pénzügyi és Adócsalás Elleni Országos Főigazgatóság felügyelői ellenőrzik, hogy az érintett cégek betartották-e a rendszerhez való csatlakozás és az online pénzügyi
adatközlést szabályzó 28/1999-es sürgősségi kormányrendelet 3 1.
cikkelye (4) bekezdésében foglaltakat, nevezetesen azt, hogy a határidőre bekapcsolódtak-e a rendszerbe.
Ugyanakkor az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal felhívja az
érintett kis és közepes adóköteles gazdasági egységek figyelmét,
hogy közeleg a csatlakozási határidő, kevesebb mint 60 nap áll rendelkezésükre a csatlakozáshoz, az említett rendelet szerint.
A 435/2021.03.25-i elnöki rendelet 3. cikkelyének (2.) bekezdése
alapján azok a gazdasági egységek, ahol elektronikus pénztárgépeket használnak, de az övezetükben nincs internetszolgáltatás, továbbra is kötelesek a saját felelősségre kitöltött, az említett rendelet
2. számú mellékletében közölt F4110-es formanyomtatványt kitölteni és eljuttatni az pénzügyi igazgatósághoz.
A rendszerhez való csatlakozás elmulasztásáért a 28/1999-es
sürgősségi kormányrendelet 10. cikkelye ff) betűje, megerősítve a
11. cikkely (1) bekezdésének j) betűje alattiakkal, a gazdasági egységeket 8000 és 10.000 lej közötti pénzbírsággal sújtják, mivel kihágásnak minősül.
A Média-, Közkapcsolati és Kommunikációs Osztály

KLARA gyógyító és javasasszony Marosvásárhelyen
tartózkodik, sokak kérésére. Garantáltan a legnagyobb
gyógyító erővel rendelkezik, a leghatásosabb rituálékkal és
gyógyírekkel segít rövid időn belül. Jeruzsálemben a
megoldott
ügyekért
varázsgömbbel
jutalmazták.
Kötéseket, átkokat old fel, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, kibékíti a szétvált
családokat. Segít depresszió, alkoholizmus, impotencia,
káros szenvedélyek, epilepszia stb. esetén. Hívja
bizalommal, élete garantáltan jobbra fog fordulni,
meghallgatásra talál, segít, hogy vágyai megvalósuljanak,
érzelmi és pénzügyi gondjai megoldódjanak.
Köszönetnyilvánítások:
Monica Maros megyéből hálás Klara asszonynak, mert
ismét együtt lehet szerelmével; Matei Ákosfalváról köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Magdolna Régenből köszöni, hogy a 28 éves fia jó útra tért,
megszabadult a rossz társaságtól; Ágnes Jeddről hálás, mert újból együtt van
férjével; Bogdan Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult az impotenciából;
Ghizela Szovátáról köszöni, hogy megszabadította a depressziótól, és élete rendbe
jött.
Hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

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

ADÁSVÉTEL
ELADÓ Peugeot 307-es személygépkocsi, 2004-es évjárat, 2000
cm3-es, HDI dízel, jó állapotban. Tel.
0745-611-445. (13353)

LAKÁS

A SZABADSÁG utcában kiadó 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)
KIADÓ 3 szobás lakás félig bebútorozva a Bucinului u. 4B szám alatt.
250 euró, alkudható. Tel. 0742-139445. (13357-I)
KERESEK egy vagy két szobát
albérletbe vagy megvételre. Tel. 0773345-605. (13368)

MINDENFÉLE

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-szerelést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13124)
VÁLLALUNK tetőmunkát, lemezmunkát, ácsmunkát, szigetelést, csatornák,
teraszok,
kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467356. (13124)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0771-605-189. (13287-I)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(13330-I)
MAGÁNSZEMÉLY
vállal
festést,
padlócsempe-lerakást,
szigetelést
polisztirénnel, régi cserép kicserélését.
Tel. 0747-816-052. (13346)

Kiket szeretünk, mindenben ott vannak,
bármit teszünk vagy gondolunk – bennünk élnek.
Hat éve távozott az öröklétbe
VÁRADI TERÉZ
volt urológiai asszisztensnő.
Halálának 6. évfordulóján is őrzöm fájó
emlékét.
Volt élettársa, Sz. Gábor. (13337-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab,
Weterbest fémcserépből, hullám- és
sima lemezből, Tondach, Creaton
kerámiacserépből,
faszerkezetek
építését, ácsmunkát. Tel. 0757-256-244.
(13364)
ELTAKARÍTJUK udvarról, garázsból, tömbházlakásból a szemetet,
limlomot, és el is szállítjuk. Tel. 0743512-168. (13346)
VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
lépcsőházfestést, csempe-, grészia-,
lamináltparkett-lerakást garanciával.
Tel. 0746-552-473. (13286-I)
VÁLLALUNK háztetőkészítést cserépből vagy Lindab lemezből, szigetelést és kisebb javítást. Tel.
0758-639-258. (13371-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Az élet hosszú vagy rövid,
mit számít, öröklét ha vár;
lent búcsúzunk, de fent
megint
találkozunk, hol nincs halál.”
(Emily Brontë)
Szomorú szívvel gondolok
DRÁGA ÉDESANYÁMRA, a
vajdaszentiványi
születésű
DEMETER IRÉNRE mennybe
vonulásának harmadik évfordulóján. ISTEN nyugtassa
fáradt testét, és lelkét vegye
tenyerére.
Szerető fia, Jancsi. (13345)

Nincsen olyan nap, hogy ne
gondoljunk rátok. Halljuk
lépteitek, hangotok, töröljük
könnyeink sírhantra borulva,
halljuk oly kedves hangotok,
de marad a keserű bánat s a
fájdalom. Emléketek szívünkben örökre megmarad.
Fájó
szívvel
emlékezünk
október 6-án édesanyánkra,
ILYÉS MAGDOLNÁRA, és
október 12-én édesapánkra,
ILYÉS GYULÁRA haláluk első
évfordulóján. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes!
Szeretteik. (13280)

Múlnak az évek, te nem vagy
már velünk, de tovább élsz
szívünkben, soha el nem
feledünk.
Fájó
szívvel
emlékezünk
október 6-ára. Ma 4 éve, hogy
a kegyetlen halál elragadta
közülünk a drága férjet,
édesapát, nagyapát, apóst,
ASZALOS ATTILA vásárhelyi
lakost. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(13358)

Ezen a napon minden más,
újra mélyen érint meg az
elvesztésed. Nincs velünk, kit
oly nagyon szerettünk s
féltettünk,
egy
gondos
családapa, de ma lélekben
újra
együtt
lehetünk.
Eszünkbe jutnak az együtt
töltött
napok,
az
évek,
fülemben újra megcsendült a
hangod, szinte látom minden
mozdulatod, nem is tudhatod,
mennyire fáj a hiányod.
Legyen csendes az álmod,
találj
odafönt
örök
boldogságot. Kísérje utadat
Isten és az ég, a felhőkön túl
találkozunk még. Az élet
csendesen megy tovább, de a
fájdalom elkísér egy életen át.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a mezősámsondi
születésű
id.
BALOGH
MÁRTONRA halálának
7.
évfordulóján. Felesége, két fia
és azok családja. Emléked
legyen áldott, nyugalmad
csendes! (13208)

ELHALÁLOZÁS
Megrendült

szívvel

tudatjuk,

hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagynéni, rokon,

szomszéd és jó barát,

CSEH MÁRIA-MAGDOLNA
(született Vajda)

szíve életének 72. évében rövid
szenvedés után megszűnt do-

bogni. Drága halottunkat folyó

hó 6-án délután 3 órakor helyez-

zük örök nyugalomra a mezőcsávási református sírkertben.

A gyászoló család. (p.-I)
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