2021. október 25., hétfő
LXXIII. évfolyam
246. (20922.) sz.
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

Kiegészítették
a megye költségvetését

Csütörtökön ülésezett a megyei tanács

Erdélyi címerekről
a címertani
világkongresszuson

Az erdélyi rendek – vármegyék, székelyek és szászok – címerhasználatáról tartott előadást dr. Szekeres Attila
István, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke október 21én Madridban a VI. Fülöp,
Spanyolország királya fővédnökségével október 20–23-a között zajló 34.
Genealógiai és Címertani Világkongresszuson.

____________5.
Az egyetlen biztos
pont a változás

Felújítják a tüdőklinikát

Maros megye 8 millió 415 ezer lejes költségvetés-kiegészítésben részesült a kormány tartalékalapjából a héavisszaosztás révén, a 2 százalékos jövedelemadóból származó 5,73
millió lejes többlet a megyei tanács alárendeltségébe tartozó
kulturális intézmények támogatására fordítható.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

A megyei képviselő-testület csütörtöki ülésén hozott döntése értelmében 4,13 millió lejt hagytak jóvá a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
társulatának, 1,6 millió lejt fordítanak az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház
fenntartására, ezek az összegek a 2 százalékos jövedelemadóból származnak. Továbbá 700 ezer lejben részesül a megyei érdekeltségű létesítmények
őrző-védő szolgálata, 80 ezer lejt kap a Salvamont Barlangi- és
(Folytatás a 4. oldalon)

Kevesen tudják, hogy az Azomureş
vegyi kombinát gazdasági igazgatója
budapesti. Komoly szakmai kitérő
után került a vállalathoz, amikor az
Ameropa cégcsoport átvette az egységet. A többi között az ő feladata volt
a kombinát műszaki felújítását célzó
beruházásai számára az anyagi háttér
megteremtése, és továbbra is felügyeli azt, hogy minél nagyobb hatékonysággal fektessék be a pénzt a
technológia korszerűsítése érdekében, ugyanakkor hozzá tartozik a gyár
IT-részlegének koordinálása is.

____________6.

Színlelt huszárvágás

Benedek István

Látszatmegoldást talált az elnök a játszmázása nyomán kialakult
politikai válság megoldására: miután eddigi kedvenc bábjának a pártszékház bevételére irányuló ostroma közben szétmállott a koalíció
mögül a parlamenti többség, most előkapta a kézelőből a korábban
már ügyvivői kormányfői tisztséggel napokig megbízott volt vezérkari
főnököt, hogy az katonás fegyelemmel vezesse ki az országot a bajból.
Ha elfogadjuk, hogy közéleti szerepvállalás esetében a kifogástalan
szakmai előélet fontos tényező, a tábornokot illetően szó nem érheti a
ház elejét. A felkészültségét a harcmezőn bizonyította, az egyenruhások
esetében elérhető legmagasabb tisztséget, a vezérkari főnökséget is
betöltötte. És ebben a pozícióban volt tartása az előző kormányzat idején politikusokkal is csatát vállalni. Mindez klasszisokkal helyezi az
utóbbi idők számtalan, fontos pozíciókban megfordult megélhetési politikusa fölé.
Azonban politikai tapasztalata minimális, és a következő időszakban
a kormánynak egyszerre kellene sikerrel megbirkóznia az egészségügyi
válsággal, amelyért az elnök és az oltáskampányt személyesen (nem)
koordináló volt kormányfő a felelősek, valamint az energetikai válsággal. Ezek mellé már csak ráadás a költségvetés és a helyreállítási alapok kezelésének kérdésköre. Mindez a politikai csatatéren is tábornoki
szinten harcedzett ember számára ugyancsak kemény feladat lenne.
Különösen egy olyan helyzetben, amikor kisebbségi kormányzás körvonalazódik, ahol annak, aki az igazi erő birtokában van,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 53 perckor,
lenyugszik
18 óra 19 perckor.
Az év 298. napja,
hátravan 67 nap.

Ma BLANKA,

holnap DÖMÖTÖR napja.
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Járművel a Transzalpinán csak Râncáig,
a Transzfogarason a Bâlea-vízesésig

Lezárják a transzfogarasi utat is

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 12 0C
min. -1 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

6, 45, 23, 22, 17 + 13
3,15, 36, 22, 1, 7

33, 5, 12, 27, 16, 24

NOROC PLUS: 4 1 2 1 5 6

SUPER NOROC: 1 2 6 3 2 4
NOROC: 2 6 0 7 5 2 0

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

A Máltai Szeretetszolgálat
segítőhálója

A marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei továbbra is várják azon idős, beteg vagy fogyatékkal élő személyek telefonhívásait, akik segítségre szorulnak a
bevásárlásban, a számlák kifizetésében, gyógyszereik kiváltásában és egyéb szolgáltatásokban. Tel.: 0772-034410, munkanapokon 9–13 óra között.

Részképességzavarral küzdő
gyermekek fejlesztése

Szakemberek olyan 5–12 éves, beszédhibás és/vagy tanulási nehézséggel küzdő gyerekek szüleinek jelentkezését várják, akik szeretnék/szükségét érzik annak, hogy
gyermekük fejlesztésben, terápiás foglalkozáson vegyen
részt, amit felmérés, konzultáció, tanácsadás előz meg.
Három nehezebb anyagi körülmények között élő, több területen elmaradó, súlyosabb részképesség-problémás gyerek terápiájának nyolc fejlesztési ülése ingyenes, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja. A fejlesztések helyszíne
a Lurkó-kuckó Egyesület (Ştefan cel Mare u. 26. szám).
Ma, hétfőn még lehet jelentkezni a 0745- 606-851-es telefonszámon.

Jelentkezőket várnak
a terápiás programra

A Bonus Pastor Alapítvány november 1–12. között 12
napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek
és felnőtt hozzátartozóiknak a magyarózdi terápiás otthonban (Marosludastól 15 km-re). Várják mindazok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy
társfüggőséggel terhelt életmódjukon. Jelentkezni október
26-áig lehet a 0752-246-814-es telefonszámon McAlister
Magdolnánál.

Általános nagytakarítás
Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen november 19-ig tart az általános nagytakarítás, melynek keretében elszállítják a háztartási és növényi hulladékot. A tevékenység előre meghatározott,
napokra és utcákra lebontott ütemterv szerint zajlik munkanapokon és szombaton 7 – 16 óra között. Kedden, október 26-án a T. Vladimirescu utca (a Budai utcától), a
Cserealja, Királykút, Brassó, Arató, Moldova, Năvodari,
Szelistye, Păltiniş, Bazsalikom, Vadász, Bucsin, Kovászna,
Hátszeg, Vrancea, Sellemberk utcákból szállítják el a hulladékot.

Szexuális kizsákmányolás miatt
vették őrizetbe őket

A marosludasi rendőrök október 21-én hét helyszínen tartottak házkutatást Maros és Kolozs megyében, három 25
és 34 év közötti férfit pedig 24 órára őrizetbe vettek. A bűnügyi dosszié szerint a marosludasi és aranyosgyéresi férfiak augusztus és október között kilenc nőt kényszerítettek
prostitúcióra, hogy anyagi haszonhoz jussanak. A házkutatások során mobiltelefonok, laptopok mellett 5 kg tiltott szert
is lefoglaltak, valamint 10.350 lejt és 1.250 eurót. A Marosludasi Bírósági Ügyészség bűncselekmények vádjával próbálja felgöngyölíteni a teljes tevékenységüket.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Hétfőtől, október 25-étől lezárják a gépkocsiforgalom elől az Erdélyt Havasalfölddel összekötő
7C jelzésű transzfogarasi magashegyi országutat, a Transzalpinát már lezárták.

Szer Pálosy Piroska

A hegyvidéki utakon való közlekedésről szóló jogszabály értelmében a Déli-Kárpátokat átszelő 7C jelzésű
transzfogarasi országutat és a 67C jelzésű országutat
(Transzalpina) október 20-ától zárták volna le a forgalom elől. Az Argeş és Szeben megyét összekötő transzfogarasi út esetében azonban pár nappal később zárják
le a Bâlea-vízesés és a Fekete-csúcs (Piscul Negru) közötti szakaszt, mivel kedvező volt az időjárás. A
Transzalpina néven ismert út Obârşia Lotrului (Vâlcea
megye) és Rânca (Gorj megye) közötti szakaszát azonban korábban lezárták, csak Râncáig lehet gépjárművel
közlekedni.
Az Országút- és Autópálya-kezelő Társaság tájékoztatása szerint a Transzfogarason előreláthatólag június 30-ig
nem lehet majd közlekedni. Ez azonban annak függvényében változhat, hogy miként alakul az időjárás, lesz-e hó,
jég, lavinaveszély a nyitás tervezett időpontjában, akkor
ugyanis tovább tart az útlezárás. A DN7 C jelzésű transz-

Fotó: Szer Pálosy Piroska

fogarasi út a Fogarasi-havasok központi részén szeli át a
Déli-Kárpátokat. Az 1970-es években épített útszakasz 90
kilométer hosszú, 2042 méteres magasságba vezet. Összesen 578 híd és viadukt, valamint öt alagút található rajta.
A lavinaveszély miatt azonban csupán nyáron áll nyitva a
forgalom előtt.
A Közúti Infrastruktúráért Felelős Országos Társaság
(CNAIR) közleményében hangsúlyozza, hogy a közúti forgalom lezárásáról az előre láthatatlan és hirtelen változó
időjárási körülmények miatt fennálló balesetek megelőzése
érdekében döntött a bizottság. Az éles hajtűkanyarok miatt
elővigyázatos vezetésre, az útviszonyokhoz igazított sebesség betartására intik a járművezetőket, és figyelmeztetnek, hogy mindkét turistaútvonalon alpesi időjárási
viszonyokra kell számítani, rendkívül gyorsan változó légköri eseményekre, amelyek instabilitása miatt a látótávolság hirtelen csökkenhet. Ugyanakkor arra figyelmeztetik
a járművek tulajdonosait, hogy mindenik hegyvidéki útszakaszon téli gumiabroncsokkal, megfelelő felszereltséggel közlekedjenek. Bővebb felvilágosítás az országutak és
autópályák állapotáról a Közúti Infrastruktúráért Felelős
Országos Társaság diszpécserszolgálatától kérhető a
021/264.33.33 és a 021/9360-os telefonszámon vagy
ww.cnadnr.ro honlapon, valamint a társaság közösségi oldalain.

Egészségügyi központ létesülne

Évek óta üresen áll a nyárádmagyarósi önkormányzat tulajdonában levő ingatlan, amelyet korábban a községközpontban lakó családorvos
használt. Nyugdíjba menetele után nem volt, aki
beköltözzön, így romos állapotba került az épület. Hogy a fiatal orvosok számára is vonzóvá tegyék a községet, azt tervezik, hogy felújítják a
lakást, és az udvaron levő új épületben rendelőket alakítanak ki. Az utóbbi épület egy pályázatból épült, de miután lejárt a program, nem
használták. Úgy tűnik, hogy a PNRR-s programon keresztül lesz pályázati lehetőség, csak még
nem készült el az útmutató. Ahogy ez megjelenik, hozzáfognak a felújítási tanulmányokhoz.
Mindenképpen a két ingatlan felújítása és rendeltetésszerű átalakítása a jövő évi költségvetés
összeállításakor prioritás lesz – tájékoztatott a
polgármester. (v. gy.)
Felújítanák az egykori háziorvosi lakást

RENDEZVÉNYEK

Operettest a Kultúrpalotában

Október 27-én, szerdán 18 órától a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermében operettestet szervez a Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület. Ez alkalommal
hármas évfordulót ünnepelnek: az egyesület fennállásának 30. évfordulóját, azt, hogy 15 éve szervezték
meg először Marosvásárhelyen október 24-én az ope-

rettestet a város fiatal énekeseivel, valamint október 24.
a magyar operett napja – ezen a napon született Kálmán Imre és halt meg Lehár Ferenc, 2013-ban pedig
hungarikum lett az operett. Fellépnek: Buta Árpád,
Trozner Kincső, Szabó Levente, Marosvásárhely fiatal
felfedezett tehetségei: Tasnády Ádám és Portik Viktor.
Meghívott: Lévai Enikő, a Budapesti Operettszínház
énekművésze. A részvétel díjtalan, adományt elfogadnak. Az esten az érvényes járványügyi előírásokat be
kell tartani.
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PNL–RMDSZ kisebbségi kormányról
kezdődtek tárgyalások

Közös, kétpárti kisebbségi kormány alakításáról tását. A PNL és PSD közti állítólagos paktumra vonatkozó
kezdődtek tárgyalások pénteken a PNL és az vádakat elhárítandó megjegyezte: azért alakult ki kormányválság Romániában, mert az USR megszavazta a PSD bizalRMDSZ között.

Nicolae Ciucă, a PNL kormányalakítással megbízott miniszterelnök-jelöltje és Florin Cîţu, a PNL elnöke a PNL székházában egyeztetett Kelemen Hunorral, az RMDSZ
elnökével.
A megbeszélést követen csak a két pártelnök nyilatkozott a
sajtónak. Kelemen Hunor elmondta: elsősorban azt kellett
megbeszélniük: tudják-e folytatni a közös kormányzást, és
arra a következtetésre jutottak, hogy igen.
Cîţu úgy vélekedett: hétfőn véglegesítheti a miniszterek
névsorát, így Nicolae Ciucă kedden terjesztheti be az általa
javasolt kabinet névsorát és programját a parlamentnek, tehát
a legvalószínűbb az, hogy a miniszterjelöltek szakbizottsági
meghallgatása után csütörtökre hívhatják össze bizalmi szavazásra a két ház együttes ülését.
Újságírói kérdésre válaszolva Cîţu tagadta, hogy pártja már
alkut kötött volna a – PNL és Klaus Iohannis államfő által
rendszeresen bírált – Szociáldemokrata Párttal (PSD) a kisebbségi kormány parlamenti elfogadásához szükséges támogatásról. Jelezte: a Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel
(USR) is tárgyalni fognak a parlamenti többség megszerzése
érdekében. Cîţu szerint az USR-nek megvan a lehetősége,
hogy szavazatával segítse a PNL–RMDSZ-kormány beikta-

matlansági indítványát, és megbuktatta az általa vezetett
kormányt.
Cîţu azt állítja, nem lesz tagja a Ciucă-kormánynak
Florin Cîţu nem lesz tagja a Ciucă-kormánynak – erről vasárnap nyilatkozott a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke.
A jelenlegi ügyvivő kormányfőt a PNL székháznál kérdezték meg az újságírók, hogy tagja kíván-e lenni a Nicolae Ciucă vezette kabinetnek. „Nem, semmi esetre sem.
Sok a munka a pártnál, ez tehát szóba sem jöhet” – válaszolt Cîţu.
A PNL elnöke hozzátette, azt sem döntette még el, hogy a
PNL–RMDSZ-kormány beiktatása után jelölteti-e a magát a
szenátusi elnöki tisztségre, egyelőre ugyanis nem foglalkoznak ezzel, azon dolgoznak, hogy meglegyen a parlamenti
többség a kabinet beiktatásához.
A téma kapcsán kifejtette még: jómaga és a PNL bizonyították felelősségtudatukat azzal, hogy más személyt jelöltek
a miniszterelnöki tisztségre. „Itt az idő, hogy azok a pártok,
amelyek megszavazták a voltaképpen a személyem ellen irányuló bizalmatlansági indítványt, most ugyanígy tegyenek, és
támogassák a PNL és RMDSZ alkotta kormányt” – fogalmazott. (hírösszefoglaló)

Romániában látványosan megugrott az oltási hajlandóság, amióta az államfő újabb járványügyi korlátozásokat jelentett be az oltatlanok számára, és
pénteken már rekordot döntött az egy nap alatt
újonnan beoltottak száma.

földön is bevezeti az uniós védettségi igazolvány használatát.
Az oltakozás üteme a szeptember eleji napi 5700-as átlagról
viszonylag egyenletesen hétfőig napi 30 ezer fölé emelkedett,
az újabb szigorítás bejelentése után pedig néhány nap alatt
több mint duplájára ugrott.
Az oltási hajlandóság emelkedését a hatóságok most oltási
maratonokkal próbálják kamatoztatni. A hét végén az ország
legfertőzöttebb térségének számító Bukarestben rendeztek folyamatos oltási akciót péntek reggeltől hétfő reggelig, amelyen csaknem ötven oltósor várta minden vakcinatípussal az
oltásra jelentkező bukarestieket. Hétfőn és kedden a védelmi
minisztérium rendez a román hadsereg napja (október 25.) alkalmából oltási maratont az ország hat katonai kórházában.
A 19,3 milliós Romániában eddig 6 millió 242 ezer ember
jelentkezett oltásra, ami az összlakosság kevesebb mint egyharmadát, illetve a beoltható (12 év feletti) lakosság 36,4 százalékát teszi ki. Ezzel az átoltottsággal Románia (Bulgáriát
megelőzve) utolsó előtti az Európai Unióban, az egészségügyi
szakemberek pedig elsősorban a lakosság alacsony immunizációs arányának tulajdonítják azt, hogy a járvány negyedik
hulláma csaknem félmillió igazolt fertőződést és közel tízezer
ember halálát okozta az elmúlt három hónapban. (MTI)

Látványosan megugrott az oltási hajlandóság

Klaus Iohannis államfő kedden jelentette be, hogy újabb
megszorításokat kell bevezetni, miután Romániában meghaladta az ötszázat az egyetlen nap alatt elhunyt koronavírusos
betegek, illetve megközelítette a húszezret az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma. Az elnök által beharangozott intézkedésekről pénteki ülésén fogadott el határozatot a
kormány, így október 25-től (az élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével) semmilyen zárt térbe nem mehetnek be
az ügyfelek, illetve fogyasztók védettségi igazolvány nélkül.
Kedden valamivel kevesebb mint 37 ezer ember jelentkezett oltásra. Szerdán már 44 ezerrel, csütörtökön 62 ezerrel,
pénteken pedig több mint 86 ezerrel emelkedett a beoltottak
száma. Ezzel megdőlt az április 21-i csúcs, amikor 63 ezer
ember kapta meg a koronavírus elleni oltás első adagját.
Az országban – a korlátozások nélküli nyári hónapok teljes
érdektelensége után – szeptember elején kezdett emelkedni az
oltási hajlandóság, miután a kormány bejelentette, hogy bel-

Az ügyészség továbbra sem lát bűncselekményt
az erőszakos temetőfoglalásban

A Moineşti városi ügyészség továbbra sem látja,
hogy bűncselekmény történt volna 2019. június 6án, amikor nacionalista románok többezres csoportja
erőszakkal
behatolt
az
úzvölgyi
katonatemetőbe, hogy ott felszentelje és megkoszorúzza a román hősöknek létrehozott parcellát.

Az ügyészséget a Moineşti városi bíróság kötelezte tavaly
decemberben arra, hogy folytassa a temetőfoglalás kivizsgálását, miután megsemmisítette az ügyet lezáró ügyészségi rendeletet. Akkor élénk sajtóvisszhangot és emberi jogi
szervezetek tiltakozását váltotta ki, hogy a történteket kivizsgáló ügyész kizárólag román tanúkat hallgatott meg, és nem
vélte például gyűlöletre vagy diszkriminációra való uszításnak
a temetőnél skandált „kifele a magyarokkal az országból!” jelszót.
A megismételt vizsgálatot lezáró, hasonló tartalmú ügyészségi rendeletet az egyik feljelentő fél, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) sajtóirodája ismertette szombati
közleményében.
Az EMSZ összefoglalója szerint a vizsgálat során ezúttal
is kizárólag román tanúkat hallgattak meg, akik azt vallották,
hogy nem történt rendzavarás, noha ezt számos videófelvétel
cáfolja. A román tanúk beszámolói szerint épp a jelen lévő
magyar közösség képviselői viselkedtek úgy, hogy az erőszakos cselekedethez vezethetett volna, de szerencsére a románok
nem válaszoltak a provokációra.
Az ügyészség kitért arra, hogy a csíkszentmártoni önkormányzat nem tett feljelentést a katonatemető kapujának megrongálása miatt, ezért ejtette a rongálásra vonatkozó vádat.
Ugyanígy ejtette az ügyészség a testi sértésre vonatkozó vádakat is, arra hivatkozva, hogy ilyen feljelentés nem érkezett
hozzájuk. Ejtették a garázdaság és közrend megzavarására vonatkozó vádakat is, mondván, csak hazafias dalok és a román
himnusz hangzott el a helyszínen.
Az indoklás egy későbbi pontján az ügyészség beismerte,
hogy mégiscsak hallhatók voltak a jelen lévő magyarokat gyalázó rigmusok. Ezeket azért nem tekintette kisebbségellenes
gyűlöletbeszédnek, mert szerinte nem a nagyközönségnek,
hanem csak egy meghatározott számú csoportnak szóltak.
„Ebből a példából is jól kivehető az állampolitikává emelt
romániai magyarellenesség. Számos videófelvétellel bizonyítottuk magunk is, hogy az úzvölgyi temetőnél nem csak hősi
halottaink emlékét gyalázták meg, hanem botokkal, zászlórudakkal támadtak a magyarokra. Úgy tűnik, minden tény és bi-

zonyíték ellenére az ügyészség az agresszorokat védi, s ez
egyetlen dolgot bizonyít, mégpedig azt, hogy Románia nem
jogállam” – idézte az EMSZ közleménye Csomortányi Istvánt, a szövetség társelnökét.
„Én ott voltam az úzvölgyi temető kapujában, amikor az
odagyűjtött román tömeg ránk támadt, és betört a temetőbe.
A saját szememmel láttam, amit a videófelvételek is igazolnak. Sajnálatos, hogy a román igazságszolgáltatás ilyen mértékben figyelmen kívül hagyja a valóságot, az európai és a
romániai jogrendet semmibe véve” – tette hozzá Mezei János,
az EMSZ másik társelnöke.
A Hargita és Bákó megye határán fekvő elnéptelenedett Úzvölgye falu a törvények értelmében a Hargita megyei Csíkszentmárton község része. Az első világháborúban az itt
elesett magyar katonák számára alakítottak ki temetőt a településen, amelybe a háború után a román hadisírgondozó hatóságok más nemzetiségű katonák maradványait is eltemették.
A Csíkszentmárton önkormányzata által felújított és gondozott
sírkertet a Bákó megyei Dărmăneşti polgármesteri hivatala
saját közvagyonaként telekkönyveztette, és tavaly áprilisban
Csíkszentmárton értesítése nélkül román parcellát és emlékművet hozott létre a temetőben. Június hatodikára Dărmăneşti
önkormányzata román nacionalista szervezetek felvonulását
és koszorúzását engedélyezte a temetőben. A temető előtt elhaladó útra pedig Hargita megye önkormányzata engedélyezte
a Kovászna megyei önkormányzat magyar képviselőinek kihelyezett rendkívüli ülését, melyre Székelyföld településeit is
meghívták.
A székelyföldiek élő láncot vontak a temető elé, hogy a koszorúzás leple alatt ne lehessen egyházi szertartással felavatni
a román parcellát, melynek létrehozása perek sorozatának a
tárgyát képezi.
A temetőt a magyar élő láncot megkerülő futballhuligánok
csoportjai foglalták el, akik kitépték a sírkert kapuját, és a székelyföldi tüntetőket, újságírókat bántalmazva utat nyitottak a
román parcellát felavató papoknak és a román koszorúzóknak.
Az események után több magyar résztvevő, szervezet és intézmény is ügyészségi feljelentést tett a nacionalista szólamokat skandáló támadók ellen, ám a terület hovatartozásának a
tisztázatlansága miatt ezek egy része a Bákó megyében illetékes moineşti-i ügyészséghez, más része a Hargita megyében
illetékes ügyészséghez került. Utóbbi még sem vádemelésről,
sem az ügy lezárásáról nem rendelkezett. (MTI)

Ország – világ
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Több mint 11 ezer új fertőzött

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) vasárnap
közölte: az utóbbi 24 órában 11.725 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-fertőzéssel és 389, koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet
regisztráltak. A halálesetek közül nyolc korábban,
szombaton történt, de csak vasárnap regisztrálták.
A 11.725 új esetet 42.786 teszt eredményének feldolgozása nyomán közölte a GSC, amely esetekkel 1.561.928-ra nőtt a járvány eleje óta
diagnosztizált fertőzöttek száma. A 389 halálos áldozat közül 361-en nem voltak beoltva, ugyanakkor 347-nek volt valamilyen társbetegsége. A 28
beoltott áldozat 40 és 49 év közötti, illetve 80 éven
felüli volt, és valamennyien más betegségekben is
szenvedtek. (Agerpres)

Közel 200 városban
és 1000 községben 6 ezrelék
feletti a fertőzöttségi arány

Az ország 186 városában és 988 községében elérte
vagy meghaladta a 6-ot az ezer lakosra számított új
koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben
jegyzett száma – közölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs. 64 városban meghaladja a 10 ezreléket a fertőzöttségi ráta. Az ország 284 városában
és 2008 községében haladja meg a fertőzöttségi ráta
a 3 ezreléket. (Agerpres)

Újabb adag Pfizer-BioNTecholtóanyag érkezik

Újabb, 304.200 dózist tartalmazó szállítmány érkezik
hétfőn Romániába a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyagából – tájékoztatott vasárnap a COVID19 elleni oltáskampányt koordináló országos testület
(CNCAV). A vakcinák légi úton érkeznek az
otopeni-i, a kolozsvári és a temesvári repülőtérre,
ahonnan speciális konténerekben szállítják a tárolóközpontokba. Ebből a szállítmányból a brassói központ 58.500 adagot kap, a konstancai 70.200-at, a
kolozsvári 58.500-at, a craiovai 40.950-et, a iaşi-i
58.500-at, a temesvári 17.550-et. Ez idáig
13.677.749 adag Pfizer-BioNTech-oltás érkezett Romániába, ebből 8.924.285 dózist használtak fel a lakosság immunizálására – közölte a testólet.
(Agerpres)

A lépcsőházak előtt tesztelne
Adrian Streinu-Cercel

A szenátus egészségügyi bizottságának elnöke, Adrian Streinu-Cercel infektológus szerint tömeges
tesztelésre is szükség van a járvány visszaszorítása
érdekében. Erről az Oltási maraton az életért elnevezésű bukaresti rendezvény keretében beszélt a szakember az egyik oltóközpontnál. Azt mondta, egy sor
intézkedésre van szükség a vírus terjedésének fékezése érdekében, ugyanakkor „el kellene kezdeni a
tesztelést minden egyes lépcsőház előtt”, mert a fertőzés korai diagnosztizálása esetén jelentősen nő a
túlélés esélye. Hozzátette, a jelenlegi vírustörzs sokkal gyorsabban terjed, mint a korábbi, „minden igazolt
fertőzött mögött ott van még 8 vagy 10 tünetmentes
személy, akikről nem tudunk”. Elmondta azt is, a korlátozó intézkedések hatásai majd hat hét után mutatkoznak meg. (Agerpres)

Színlelt huszárvágás

(Folytatás az 1. oldalról)
semmi felelőssége a döntésekért, de mindent számon tud
kérni, és oda telepíthet aknamezőt, ahova éppen kedve
tartja. Lehet, hogy a tábornok győztes csatára készülő
hadvezért lát reggelente a tükörben, de valójában egy
eldobható gyalogossá fokozták le a politikusok sakktábláján. Akár a múlt heti kormányalakítási bohózatot
egyedüliként komolyan vevő progresszíveket, akikkel
még menthető lenne a koalíció.
Minden arra mutat, hogy katonásan szólva ez egy
hátraarc a kilenc éve alakult szociálliberális koalíció
időszakának irányába, annyi különbséggel, hogy az elnököt a nagypolitikába emelő akkori csapat erősebb tagozata az árnyékból szemlélheti a balekok botladozását,
a visszatérésre várva. Egy ilyen helyzetnek a parlamenti
támogatást adó, de a kemény döntésekért semmilyen felelősséggel nem terhelt szocdemek az igazi győztesei.
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Kiegészítették a megye költségvetését

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
Hegyimentő Szolgálat, 102 ezer
lejes többletköltséget hagytak jóvá
a lakosság-nyilvántartó hivatalnak,
1,4 millió lejben részesül a Maros

Művészegyüttes, továbbá 20-20
ezer lejes büdzsékiegészítése lesz a
Látó és a Vatra szépirodalmi folyóiratok szerkesztőségeinek, 850 ezer
lej jut a Maros Megyei Múzeum-

nak, 330 ezer lej a Hagyományos
Kultúra és Művészeti Oktatás Központjának.
Külön tételben 10,5 millió
lejt utalnak át a Szociális és

Hétfőtől csak védettségi igazolvánnyal lehet ügyfélként
vagy fogyasztóként belépni a
nyilvános zárt terekbe az
alapvető árucikkeket forgalmazó boltok és gyógyszertárak kivételével – döntött a
koronavírus-járvány miatt a
kormány pénteken.

Hasonlóképpen a vendéglátóhelyek, kulturális intézmények,
mozik, bevásárlóközpontok, szállodák, fitnesztermek sem fogadhatják
el a friss negatív teszt alapján kiállított zöldigazolványt. Az újabb
korlátozások bevezetését ismertető
Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár magyarázatképpen hozzáfűzte: a frissen tesztelt emberek
könnyen megfertőződhetnek, súlyosan megbetegedhetnek és másokat is megfertőzhetnek, míg a
beoltottak vagy a betegségből nemrég kigyógyultak szervezete „már
megtanulta”, hogyan védekezzen a
vírussal szemben, ők sokkal védettebbek.
Mindazonáltal a hivatalokba és
ügyfeleket fogadó, ötvennél több
alkalmazottat foglalkoztató magáncégek épületeibe azokkal a zöldigazolványokkal is be lehet majd lépni,
amelyeket friss negatív teszt alapján
állítottak ki.
Hétfőtől teljesen betiltják a magánrendezvényeket – köztük az
esküvőket,
keresztelőket
–,

koncerteket, tanfolyamokat. A szórakozóhelyeknek – bároknak, diszkóknak, játéktermeknek – is be kell
zárniuk, sporteseményeket pedig
csak közönség nélkül szabad rendezni.
Az egyházakat a korlátozás
nem érinti.
A pénteken elfogadott határozattal azokat a rendelkezéséket módosították, amelyeket a veszélyhelyzet
30 napos meghosszabbításáról
szóló legutóbbi, október 10-én hatályba lépett kormányhatározat írt
elő. Az államtitkár szerint azonban
a mostani korlátozó intézkedések az
országos járványügyi operatív törzs
(CNSU) ajánlása alapján nemcsak
november 8-ig, hanem hétfőtől kezdődően legalább 30 napig maradnak
érvényben,
hatályuk
meghosszabbításáról pedig majd
később dönt a kormány.
Hétfőtől a közoktatásban is kéthetes rendkívüli szünet kezdődik:
az iskolák bezárását miniszteri rendelettel szabályozzák a CNSU felhatalmazása alapján. (MTI)

Szigorítják a járványügyi korlátozásokat

Az alkalmazottakra a szabályozás egyelőre nem vonatkozik,
mert a munkavállalók jogait csak
a parlament korlátozhatja törvénnyel.
Hétfőtől országszerte korlátozzák az éjszakai kijárást: csak védettségi igazolvánnyal, munkaügyben
vagy halaszthatatlan gyógykezelés
miatt szabad 22 és 5 óra között kimenni az utcára, az üzleteknek
pedig legkésőbb 21 órakor be kell
zárniuk.
Az éjszakai kijárási tilalom alól
csak az a védettségi igazolás nyújt
felmentést, amely a koronavírus elleni teljes beoltottságot vagy a fertőzésből az utóbbi fél évben történt
kigyógyulást tanúsítja.

Alkalmazható a fiataloknak szánt lakások
vételárát szabályozó rendelkezés

Az RMDSZ javaslatára fogadta el pénteki ülésén a kormány az alkalmazási szabályozást
ahhoz a kormányrendelethez, amely a fiataloknak szánt lakások (ANL) bérleti díját és
vételárát rendezi. Az új szabályozásnak köszönhetően kezdhetik alkalmazni a törvényt
mindenhol az országban, és a fiatalok méltányos áron vehetnek lakást – jelentette be
Cseke Attila fejlesztési miniszter.

Az Országos Lakásügynökség (ANL) által épített
lakások vételára és bérleti díja 2020-ban megemelkedett, szinte megduplázódott azt követően, hogy az építőiparban béremelést rendeltek el, hiszen egy lakás
eladási árának fedeznie kellett a korábbi szabályozás
szerint egy új lakás megépítésének költségét. „Az
RMDSZ javaslatára orvosoltuk ezt a gondot, módosí-

tottuk a törvényt, de ahhoz, hogy az önkormányzatok
alkalmazni tudják az új törvényt, szükség volt arra,
hogy a kormány elfogadja az új alkalmazási szabályozást is” – mutatott rá Cseke Attila. A szaktárcavezető
hozzátette: „a cél az, hogy a fiataloknak segítsünk
abban, hogy biztosítani tudják maguk és új családjuk
számára a lakhatást. Ezt az elvet követi az új rendelkezés, amely a 2019-eshez hasonló árakat szab meg.”
Az alkalmazási szabályozást pénteken fogadták el,
és a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után lép
érvénybe. Ez az ingatlan felépítésének eredeti költségeit veszi alapul, és leszámolja abból az eladás pillanatáig fizetett lakbér egy részét, illetve figyelembe
veszi a település besorolását is, így a kisvárosokban
olcsóbb lesz a lakás, mint a fővárosban vagy a nagyvárosokban. (közlemény)

Gyermekvédelmi Igazgatóságnak.
A Maros Megyei Klinikai Kórház költségvetése 1,2 millió lejjel
nőtt az országos egészségügyi programokra szánt összegek átutalását
követően. A dicsőszentmártoni Dr.
Gheorghe Marinescu Municípiumi
Kórház bevétele is emelkedett 516
ezer lejjel – tájékoztatott a megyei
tanács sajtóirodája.
Felújítják a tüdőklinikát, intenzív terápiás részleget építenek a fertőzőkórház udvarára
– Az egészségügyi rendszer fejlesztése mindig is prioritás volt számunkra, a jelenlegi helyzet pedig
egyértelműen azt mutatja, hogy
szükség van korszerűen felszerelt
kórházakra – mondta Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke.
Ennek szellemében a megyei tanácsosok jóváhagyták a Maros Megyei Klinikai Kórház több
fejlesztési projektjének megvalósíthatósági tanulmányát is. Ezek
egyike a tüdőklinika energiahatékonyságának növelésére és a tetőtér
kibővítésére, a másik megvalósíthatósági tanulmány az 1-es számú fertőzőkórház udvarára tervezett
intenzív terápiás részleg felépítésére vonatkozik, a harmadik a Vajdahunyad utca 28. szám alatt levő
volt munkaorvostani klinika felújításának megvalósíthatósági tanulmánya.

Folytatódhat a Kultúrpalota
felújítása, vidékfejlesztési osztállyal
bővül a Visit Maros
Elfogadták ugyanakkor a Kultúrpalota felújítására elkülönített
megemelt összeget, amely a megnövekedett munkabérek és a megdrágult építőanyagárak miatt vált
szükségessé. A műemlék épület
felújítására szánt keretösszeg 1,12
millió lejjel nőtt, így a munkálatok összértéke 10,91 millió,
amelyből 4 millió 841 ezer lej a
Maros Megyei Tanács önrésze.
Ezzel a döntéssel ismét meghirdethetővé válik a Kultúrpalota felújítására vonatkozó közbeszerzési
eljárás.
A tanácsülésen jóváhagyták továbbá a Visit Maros Egyesület módosított statútumát, amely ezentúl
vidékfejlesztési osztállyal is bővül.
Így a megye turisztikai lehetőségeinek népszerűsítése mellett a vidékfejlesztési osztály abban segítene a
gazdáknak, hogy könnyebben, egyszerűbben tudják fejleszteni gazdaságukat
és
értékesíteni
terményeiket.
– Vásárok, bemutatók, képzések
szervezése mellett jogi tanácsadással, képviselettel is segítenénk a
gazdákat – nyilatkozta Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

Nevetés vagy sírás lesz a vakáció?

Kinek hiányzott ez most?

Ismert a mondás, mely szerint a diákok a tanévben a
legjobban a vakációt várják.
Mostanra azonban a járvány
erre is rácáfolt. Bár nem
könnyes szemmel mentek
haza pénteken a diákok az
iskolából a kéthetes potyavakáció előtti utolsó tanítási
napon, nem is látszott az arcukon az a felszabadult
öröm, ami rendszerint megfigyelhető egy-egy szünidő
előtt. A diákok véleménye
szinte egyöntetűen megegyezik: tudták, érezték,
hogy valami fog következni,
de mindenki leginkább az
online oktatásra volt felkészülve, vakációra senki sem
számított.

Nagy-Bodó Szilárd

A cikluszáró osztályok vannak
a legrosszabb helyzetben, hiszen
náluk teljes a bizonytalanság. Nem
tudják, hogy mikor és hogyan lesz
lehetőségük bepótolni a kimaradást, és ott lebeg folyamatosan a
fejük fölött az érettségi vagy a képességfelmérő vizsga gondolata is.
Így nem is csoda, hogy nem tudják
kiélvezni a szabadságot, amiben
az elsődleges kérdés, hogy azt
mivel és hogyan fogják eltölteni?
Természetesen lesznek olyan szülők, akik odarakják gyermekeiket,
hogy tanuljanak, de az otthoni,
egyéni felkészülés nem ugyanolyan, mint amikor az iskolában a
tanár segítségével sajátítják el a
tananyagot a diákok. Arról nem is
beszélve, hogy lesznek olyanok is,
akik bár tartanak a közelgő vizsgáktól, nem tanulással fogják tölteni a vakációt, hanem valamilyen
más elfoglaltságot keresnek.
Azonban a lezárások miatt nem
lesz lehetőségük sok mindenre,
így marad a telefonozás, a tévénézés és a közösségi média böngészése, amivel, lássuk be, nem
haladnak sokat. Szabó Szabolcs, a
Maros Megyei Magyar Diákta-

nács elnöke elmondta, hogy a diákok nem is reménykednek abban,
hogy két hét múlva újra az iskolapadban ülhetnek, teljes az egyetértés abban, hogy online fog
folytatódni a tanév, viszont mindenki reménykedik, hogy nem
lesz több kiesés, mert az a vizsgák
előtt álló diákoknak nagy gondot
jelentene.
Mátéfi István, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum igazgatója arra is
rávilágított, hogy ezt a két hetet
még be lehet hozni, például fel
lehet használni oktatási tevékenységre az Iskola másként hetet,
ahhoz hasonlóan, ahogy tavaly is
tették a Bolyaiban. Azonban, ha
további kimaradások következnek, kimondottan nehéz helyzetbe
kerülnek az érettségi előtt állók,
már amennyiben nem változtatja
meg az Oktatási Minisztérium a
vizsgák követelményeit, nem egyszerűsít rajtuk. Az iskolaigazgató
szerint is az online oktatás a járható út, és a tanárok, illetve iskolavezetők
is
erre
voltak
felkészülve, meg sem fordult a fejükben a vakáció lehetősége,
abban viszont egyetértenek, hogy
szükség volt valamilyen intézkedés bevezetésére. A Bolyai igazgatója továbbá elmondta, hogy ők
szerencsés helyzetben vannak, hiszen minden eszközük megvan az
online oktatás zökkenőmentes lebonyolításához, azonban vannak
olyan iskolák, ahol majdnem két
év után sem tudnak megfelelő
színvonalat elérni az online oktatásban. Mátéfi István meglátása
szerint ezért is volt szükséges a
kéthetes vakáció, hogy ez idő alatt
a többi iskola is fel tudjon zárkózni. Külön kellemes meglepetésként könyveli el az igazgató,
hogy voltak olyan osztályok, amelyek arra kérték, hogy adjon nekik
valamilyen feladatot matematikából annak érdekében, hogy a vakációban is tudjanak gyakorolni.
Tehát az akarat és a tanulni vágyás
ott van a diákokban, csak meg kell
nekik adni a lehetőséget erre.
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Századszor a dobogón! Elhozták az első két helyet
a BBTE közgazdász diákjai a pécsi menedzsmentversenyről
létesíteni Magyarországon, és a csapattagok környezetvédelmi, technopénzügyi
és
lógiai,
menedzsmentproblémákra kellett
választ adjanak megoldásukkal.
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és
Gazdálkodástudományi Magyar Intézetét három csapat képviselte, az
online selejtezőn mindhárman bejutottak a top 12-be:
* A Codex csapat: Bereczki LillaKatinka (marketing, III. év), Kovács Dorottya (menedzsment, III.
év), Pelger Ivett-Petra (vállalkozásmenedzsment mesteri, I. év) és
Szép Hunor (vállalati pénzügyi menedzsment mesteri, I. év).
* A Cryptex csapat: Apetroae
Lucas-Matteo (gazdasági informatika, III. év), Ábrahám Andrea Tekla
(gazdasági informatika, III. év), Kovács Alpár-Botond (menedzsment,
III. év) és Martonos Magor-Tamás
(gazdasági informatika, III. év).

A kolozsvári BBTE magyar tagozatos közgazdász diákcsapatainak győzelmével és
második helyével zárult a jelenléti formában megszervezett I. pécsi menedzsment
esettanulmányi
verseny,
amely helyezések a Közgazdaság- és GazdálkodástudoKar
magyar
mányi
tagozatának 21 éves történelmében már a 100. nemzetközi
esettanulmány-versenyen
elért dobogós helyezést jelentik.

A versenyre 2021. október 16-18.
között került sor a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
Karán. Témáját egy ingatlankezelő
vállalat szolgáltatta. A Kárpát-medencei online selejtezőt sikeresen
teljesítő tizenkét csapatnak 30 óra
állt rendelkezésére megoldani a vállalat gazdasági problémáját. A vállalat egy adatközpontot akart

A Codex csapat

A Cryptex csapat
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* A Stonks csapat: Réti DávidÁrpád (menedzsment, III. év), Székely Csaba (menedzsment, III. év),
Tófalvi Nóra (menedzsment, III.
év) és Veres Andor (menedzsment,
III. év).
Két kolozsvári csapat az elődöntős csoportok megnyerésével jutott
a verseny döntőjébe, ahol az első
helyezést a Codex, míg a második
helyezést a Cryptex csapat szerezte
meg.
A kolozsvári csapatok felkészítő
tanárai: dr. Györfy Lehel, dr. Szász
Levente és dr. Rácz Béla-Gergely.
A verseny dobogósai:
1. díj: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
2. díj: Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
3. díj: Pécsi Tudományegyetem.
(A BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karának közleménye)

A BBTE versenyzői

Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület közleménye

venni az ülésszakon, online jelentkezhessen be. A javaslatot értékelték, döntés egyelőre nem született
az ügyben.
Ugyancsak most tartotta meg
Londonban, egy nemzetközi címer- raldikai Világszövetség most tartott tőségét: amennyiben a tudományos éves közgyűlését a Nemzetközi Cíés zászlótudományi konferencián küldöttgyűlésén felvetette a hibrid tanács által elfogadott előadás gaz- mertani Akadémia, melynek SzekeLengyelországban, a Nemzetközi kongresszusok szervezésének lehe- dája nem tud személyesen részt res Attila István levelező tagja.
Genealógiai Akadémia tudományos
kollokviumán Varsóban, két keleteurópai címertani konferencián Kisinyovban.
Továbbá az egyesület abban a
megtiszteltetésben részesült, hogy
megalakulása óta részt vehetett a
kétévente megrendezett címertani
világkongresszusokon. Így volt ez
2016-ban Skóciában, ahol a szervezet elnöke a székely címerről értekezett, valamint 2018-ban Franciaországban, ahol Erdély címerének
útja Magyarország címeréből Románia címerébe című előadásával
szerepelt. A 2020-ra
tervezett, de a pandémia miatt elhalasztott, Madridban most zajlott
címertani
világkongresszuson A kora újkori Erdély
társadalmi felépítésének címertani megjelenítése című előadásával jelentkezett az elnök.
A világkongresszuson való részvételben az egyesületet a Bethlen
Gábor Alapon keresztül Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága, valamint az RMDSZ által
létrehozott Communitas Alapítvány
támogatta. Mivel a Nyugat-Európában és a tengerentúlon rendezett világkongresszusokon
való
megjelenés igen költséges, Szekeres
Fotó: Mihai-Bogdan Atanasiu
Attila István a Genealógiai és He- Előadás közben az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke

Erdélyi címerekről a címertani világkongresszuson

Az erdélyi rendek – vármegyék, székelyek és szászok –
címerhasználatáról
tartott
előadást dr. Szekeres Attila
István, az Erdélyi Címer- és
Zászlótudományi Egyesület
elnöke október 21-én Madridban a VI. Fülöp, Spanyolország királya fővédnökségével
október 20–23-a között zajló
34. Genealógiai és Címertani
Világkongresszuson.

Az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület tudományos
civil szervezet, 2014-ben alakult
Sepsiszentgyörgy székhellyel, 2015
januárjában vált hivatalos jogi személlyé Romániában, 2019-től tagja
a Genealógiai és Heraldikai Világszövetségnek.
Célja az erdélyi történelmi jelképek – címerek, pecsétek, zászlók –
kutatása és a kutatási eredmények
népszerűsítése romániai magyar és
román nyelvű, magyarországi, valamint nemzetközi konferenciákon,
romániai és külföldi folyóiratokban,
továbbá tematikus konferenciák
szervezése, saját kiadványok megjelentetése.
Az egyesület két konferenciát
szervezett
Sepsiszentgyörgyön
(egyik nemzetközi), négy szakkönyv kiadásában volt partner, számos konferencián képviseltette
magát előadással, köztük egy zászlótudományi világkongresszuson
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Az egyetlen biztos pont a változás

Kevesen tudják, hogy az Azomureş vegyi kombinát gazdasági igazgatója budapesti.
Komoly szakmai kitérő után
került a vállalathoz, amikor az
Ameropa cégcsoport átvette
az egységet. A többi között az
ő feladata volt a kombinát
műszaki felújítását célzó beruházásai számára az anyagi
háttér megteremtése, és továbbra is felügyeli azt, hogy
minél nagyobb hatékonysággal fektessék be a pénzt a
technológia korszerűsítése
érdekében, ugyanakkor hozzá
tartozik a gyár IT-részlegének
koordinálása is. Az utóbbi időszakban elszabadult energiaárak
okozta
pénzügyi
kihívásokkal is meg kell birkóznia. Mindezekről irodájában
beszélgettünk
Lipták
Péterrel, az Azomureş Rt. gazdasági igazgatójával.

Vajda György

– Egy vállalkozás sikere leginkább a gazdasági irányítástól függ,
hiszen felmerülhetnek jó ötletek, üzleti lehetőségek, de ha a pénzügyi
helyzetet nem kezelik megfelelően,
akkor ezek a tervek könnyen kudarcba fulladhatnak, és akár csődbe
is juthat a cég. Ezért is fontos a gazdasági igazgatók, menedzserek szerepe. Ezt a munkakört 2012 óta a
megye legnagyobb vállalatánál a
budapesti Lipták Péter látja el. Az
Azomureş a megye legnagyobb nagyipari egysége, amelynek gazdasági igazgatói tisztsége igazi
szakmai kihívást jelent, és valószínűleg nem volt könnyű döntés az,
hogy elvállja ezt a beosztást. Hogyan került ön a céghez?
– Budapesten születtem, ott is
jártam iskolába, majd az egyetem
gazdasági IT szakának elvégzése
után a svájci–svéd tulajdonban levő
ABB konszernhez kerültem gyakornokként, utána pedig lassan a
cégen belül emelkedtem a szakmai
ranglétrán. Kontroller lettem, majd
ennek a részlegnek a vezetője, és
így közösen építettük fel a kontrolling rendszert. Ennek az osztálynak
a feladata (a kontrolling) az üzleti
döntések támogatása, elemzése
volt. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy
az igazgatótanács döntéseit elemeztük pénzügyi szempontok szerint,
felmértük a kockázati tényezőket, a
megvalósíthatóságot, majd a számítások függvényében támogattuk
vagy elvetettük az adott ötletet.
Mindez összekapcsolódott az ITrészleggel is. Volt ugyan egy olyan
szoftver, amit használtunk az elemzésekhez, de tökéletesíteni kellett a
rendszert, és ez is az én feladatom
volt. Sikeresnek bizonyult a kontrolling vezetői munkám, később
gazdaságivezető-helyettes lettem.
Szerettem volna továbblépni. Az
ABB-nek a világ 120 országában
van kirendeltsége, és kihívásnak
tartottam azt, hogy valamelyik külföldi egységhez kerüljek. Adódott
egy lehetőség, hogy a Romániát,
Bulgáriát és a Moldvai Köztársaságot koordináló klaszter gazdasági
vezetője legyek, így 2006-ban Bukarestbe, a központi irodába költöztem. Bulgária és Románia között
ingáztam. Bulgáriában több gyárat
üzemeltet az ABB, míg Romániában
inkább a projektmenedzselés és a
mérnöki részlege működik. Nyolcévi

budapesti munka után hat évet töltöttem Bukarestben, és eljött az
ideje annak, hogy váltsak. 2012-ben
vásárolta meg az Ameropa cégcsoport az Azomureşt, és gazdasági vezetőt kerestek, mert lecserélték a
korábbi menedzsmentet. Felkerestek az ajánlattal, részt vettem az állásinterjún, és 2012. július
közepétől „átigazoltam” a marosvásárhelyi kombináthoz.
– Közel tíz éve költözött Marosvásárhelyre. Mennyire sikerült lehorgonyozni a városban?
– Egy kicsit féltem ide költözni,
mert mindig nagyvárosban, Budapesten, majd Bukarestben éltem,
igaz, magyarországi viszonylatban
Marosvásárhely is nagyvárosnak
számít. Kellemes meglepetés volt a
város, szép a főtér, a vár, a gasztronómia meg kiváló, mindig is szerettem a tradicionális vidéki,
háziasabb konyhát. Sokkal nyugodtabb az élet itt, mint egy fővárosban, közel van a természet is.
Családostul költöztünk ide, azonban az oktatási rendszerrel nem voltunk megelégedve, mert nem
kreatív, gyerekközpontú. Sajnos
többször váltottunk iskolát, és úgy
döntöttünk, hogy emiatt a család
egy része visszaköltözik Bukarestbe. Így most kétlaki vagyok.
Hétköznap Marosvásárhelyen vagyok, míg a hétvégén utazom Bukarestbe a családomhoz.
– Milyennek találta munkatársait, kollégáit, beosztottjait?
– Mielőtt idejöttem volna, arra
gondoltam, hogy az Azomureş egy
korábbi állami vállalat volt, és mint
ilyen – a régi rendszerben berögződött mentalitás szerint – mindenki
csak arra vár majd, hogy leteljen a
nyolc óra. Számomra nagy meglepetés volt, hogy szakmailag nagyon
felkészült, lojális csapatot találtam
itt. Olyanok is, akik már 10-15-20
éve itt dolgoztak, nyitottak voltak a
változásokra. Nem volt kontrolling
csapat, de nem kellett külsősöket
felvenni, gyakorlatilag a belső emberek átképzésével alakítottam ki
közvetlen munkatársi csapatomat,
akikkel sikeresen, hatékonyan tudunk dolgozni. Az a „legenda”
járta, hogy az Azomureşben klánok,
családok vannak. Valószínűleg így
is volt évtizedekig, de ennek a pozitív hozadéka az, hogy akik évek
óta itt dolgoznak, nem akarnak elmenni, és odaadással végzik munkájukat,
szabadidejüket
sem
kímélve, éjt nappallá téve ott vannak, ahol és amikor szükség van
rájuk. Erre a legjobb példa a robbanás utáni helyreállítás, azóta is a
karbantartó, javító, műszaki részleg
munkatársai folyamatosan talpon
vannak, azon dolgoznak, hogy

Fotó: Nagy Tibor

minél előbb helyreállítsák a tönkrement részleget, közben pedig más
részlegek felújítását is végzik. Ez
igazán kiváló.
– Bár rendelkezett többéves pénzügyi-gazdasági tapasztalattal, gazdasági
igazgatóként
milyen
kihívásokkal kellett szembenéznie,
megbirkóznia az Azomureşnél?
– Számomra a legnagyobb gondot az jelentette, hogy Bukaresthez
viszonyítva kevesen beszéltek angolul. Én néhány szót tudtam
románul, de a fővárosban munkatársaimmal angolul kommunikáltunk. Az Azomureşnél a menedzsmenti szinten beszélték a nyelvet,
azonban volt olyan részleg, ahol
egyáltalán nem, így aztán egyre többet kellett románul tanulnom. De
néhány év után ezt az akadályt leküzdöttük. Szakmai feladatköröm
az előző munkahelyhez viszonyítva
annyiban változott, hogy az ABB
cégcsoport központosítva működik,
az ottani döntéseket az alegységekben kellett végrehajtani. Az Ameropa
decentralizált
döntési
szervezetként működik, így nagyobb a felelősségem is. Míg az
ABB-nél rendelkezésünkre bocsátották a pénzt, addig itt az volt a
kérés, hogy nekem kell megoldanom a jövedelmezőséget. Ez azt jelentette, hogy a beruházási
projektek esetében nekem kellett letárgyalnom a finanszírozást a bankokkal, hitelkeretet csak az
Azomureş garantált. Ez azt jelentette gyakorlatilag, hogy míg az
ABB-nél a hitelfeltételeket Zürichben tárgyalták meg, itt az egész folyamatot én végeztem el...
mondhatni sikerrel. Mert a cégcsoport abban az időben, 30 év után,
több mint 240 millió eurót ruházott
be, elsősorban környezetvédelmi
jellegű fejlesztésekre. Felújítottuk a
karbamid- és az ammóniarészlegeket, új szennyvíztisztító állomás
épült, és különböző porszűrő berendezéseket is felszerelt a cég. A 240
millió eurós beruházásból 90 millió
euró volt az önrész, míg 150 millió
külső finanszírozásból származott,
melyet nekem kellett előteremtenem. Abban az időben az unió a kisés középvállalatok műszaki felújítását támogatta, a nagyvállalatoknak erre nem teremtettek keretet.
Valószínű, hogy erre majd a jövőben nyílik lehetőség, hiszen uniós
követelménnyé vált a szén-dioxidkibocsátás csökkentése. Az Ameropa
fontosnak
tartja
a
környezetvédelmi követelmények
betartását. Nem csupán azért, hogy
igazodjon az uniós követelményekhez, hiszen a cél nem csak a megadott határérték „elérése” volt.
Ennél jóval többet sikerült megva-

lósítani. Most meg fontos szempont
az ún. zöldegyezmény (Green Deal)
előírásainak a betartása, aminek alapján 2030-ig országonként bizonyos
szint alá kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, 2050-ig el kell érni a
semlegességet. Ez a kombinát esetében is további hatalmas beruházást
jelent az elkövetkezendő években,
amelynek a finanszírozását az én
csapatomnak kell előkészítenie.
– A beruházások pénzügyi feltételeinek megteremtése mellett milyen napi teendőket kell ellásson az
Azomureş gazdasági igazgatója?
– Jelenleg munkámban az egyetlen biztos pont a változás. Előreláthatólag
az
elkövetkezendő
időszakban több száz olyan kisebb
projektet kell előkészíteni, ami a
gyártási folyamatok felújítását, az
üzem működésének hatékonyabbá
tételét célozza. A beruházások előkészítése mellett ott vannak még a
napi teendők: tranzakciók könyvelése, adózás, a pénzügyi mozgások
ellenőrzése stb. Hozzám tartozik az
IT- és a beszerzési részleg egy
része, így a beszállítókkal is tárgyalnom kell. Ezenkívül mindig
van egy-egy nagyobb projekt, amit
követnem kell. Most például a forgótőke refinanszírozásának ügyvitele van az asztalomon. Ezenkívül
új vállalatirányítási rendszert is bevezetünk, ami mind az IT-részleg,
mind pedig a folyamatokért felelős
személyek szempontjából nagyon
munkaigényes feladat. Az „operational excellence” célja, hogy minél
jobban optimalizáljuk a folyamatokat, csökkentsük a fogyasztást, hatékonyabb
munkaköröket
dolgozzunk ki mind az irodában,
mind a gyárban, a termelésben és a
termelést kiszolgáló egységekben.
A rendszer bevezetése nagyon sokat
segít majd az energiagazdálkodásban, ugyanakkor a már említett környezetvédelmi célunk elérésében,
ami a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése.
– Mennyire érintik az egyre jobban
emelkedő
energiaárak
az Azomureş pénzügyi-gazdasági
helyzetét?
– Jelenleg félkapacitással működünk, mert még folyamatban van a
robbanás következtében tönkrement
részleg helyreállítása, így most
jóval kevesebb gázt használunk fel,
mint amennyi a feldolgozási kapacitás. A gázárral párhuzamosan a
műtrágyaárak is emelkednek. Ez elkerülhetetlen. Vásárlóink meg emiatt drágábban adják el a gabonát,
ezért megdrágul a kenyér is. Az alkalmazottak meg fizetésemelésért
folyamodnak majd, mert drágább a
megélhetés. Az ördögi kör bezárul.
Az igazi gondot nem csak a magas
energiaárak jelentik, hanem azok
jövőbeni hatásai is. Amint említettem, a robbanás utáni helyreállítást
követően több projektet szeretnénk
megvalósítani, emiatt a bankokkal
folyamatosan tárgyalunk a finanszírozási feltételekről. Ezek a tervek a
különböző részlegek műszaki felújítását, a gyáron belüli folyamatok
optimalizálását, az értékesítési lánc
fejlesztését, a logisztikai rendszer
átszervezését jelentik, amivel némiképpen kivédhetjük az energiaárak
drágulásának gazdasági hatását is.
Mindegyik mögött ott vannak a
gazdasági számítások, ami választ
ad arra, hogy az adott projekt mit
eredményez rövid, közép- és hosszú
távon. Elkerülhetetlen a műtrágya
árának drágulása, mert ezzel részben ki tudjuk egyensúlyozni a gázárak növekedését. Szerencsénkre
mindig hosszú távon tervezünk, így
nem kell gyorsan azonnali döntést

hoznunk. Hogy meddig fog tartani
ez a folyamat? Előbb-utóbb eléri
majd azt a szintet, amit a gazdák
nem tudnak megfizetni, és akkor
felborulhat az integrált rendszer, és
gazdák nem vásárolnak műtrágyát.
Enélkül is lehet termeszteni, de ez a
mennyiség és minőség rovására történik. Ez azt is jelenti, hogy nem
tudja megfelelő áron eladni a gazda
a termést, nem tudja az optimális
gazdálkodáshoz szükséges műtrágyát megvásárolni. Bezár több gyár,
és akkor nem lesz gázfogyasztó
sem. Remélem, hogy nem jutunk el
idáig.
– Említette, hogy több száz terv
kivitelezésén is dolgoznak, ezek
közül az egyik az elosztórendszer
korszerűsítése.
– Jelenleg disztribútorokkal dolgozunk, és a mostani rendszer jól is
működik. Azonban fennakadás van
a nyári gabonaraktározásban,
ugyanis elosztóink raktározzák a
gabonát és a műtrágyát is, így az év
egy időszakában fennakadás van a
rendszerben, hiszen az Azomureş
folyamatosan termel, és nem fogy
megfelelően a műtrágya. Ezt kell áthidalnunk, hogy ne legyen fennakadás akkor, amikor a gyár teljes
kapacitással fog üzemelni. Elemezzük a raktározási megoldásokat,
melyek által mind az Azomureş
mind pedig forgalmazóink tovább
tudnak fejlődni. Mindenképpen a
gazdasági számítás dönti el, hogy
melyik irányba lépjünk.
– Az Azomureş a gazdasági jelenléte mellett számos társadalmi projekt finanszírozását is felvállalta.
Milyen irányvonalak alakultak ki a
mecenatúra terén?
– Az Azomureş még idejövetelem előtt is aktívan részt vállalt a
város és a megye társadalmi, szociális és kulturális életében. Azonkívül, hogy több mint ezer
alkalmazottat foglalkoztatunk a
gyáron belül, a szatellitcégeken keresztül is még ugyanennyit, így öszszesen több mint kétezer személy és
családjuk anyagi jóléte függ a cég
működésétől. Az sem mellékes,
hogy jelentős adóval járulunk hozzá
a városi költségvetéshez. Ami a társadalmi jelenlétet illeti, az Azomureş igazgatótanácsa elsősorban az
egészségügyet és az oktatást támogatja. Rendszeresen támogattuk a
nagykórházat több fronton is, mint
például az étkeztetési rendszerét,
azért, hogy a betegek jobb ellátásban részesüljenek, vagy a különböző osztályok műszerezését. A
Covid idején több alkalommal segítettük a kórházat. Továbbá támogattuk diabetikus és a rákos betegek
táboroztatását, a Yuppi táborok
szervezését. Együttműködünk a
MOGYTTE-vel, a mérnöki karon
berendeztünk egy laboratóriumot,
továbbá a kolozsvári Babeş–Bolyai
és a Mezőgazdasági és Állategészségügyi Egyetemmel is jók a kapcsolataink. Az ún. internship
program keretében évente lehetőséget teremtünk arra, hogy az egyetemet frissen végzettek nálunk
gyakornokoskodjanak, többüket
pedig a gyakornoki időszakot követően alkalmaztuk. Sokan érdeklődnek e lehetőség iránt. Legutóbb a
meghirdetett 20 helyre 144-en jelentkeztek. Mindig is úgy gondoltam, hogy Azomureş szerves része
a város életének, és ennek érdekében reméljük, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal
együttműködve partnerek lehetünk
a város fejlesztésében. A cég továbbra is nyitott erre, hiszen gyakorlatilag az egész város érdekében
is dolgozunk.
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Emberhátrányban szerezte meg
első győzelmét az Újpest

A sereghajtó Újpest megszerezte
első győzelmét a labdarúgó OTP
Bank Liga 2021/22-es kiírásában: a
tizedik forduló pénteki játéknapján
a 13. perctől emberhátrányban játszó lila-fehérek otthon múlták felül
1-0-ra a MOL Fehérvár gárdáját.
Az Újpest már a mérkőzés elején
emberhátrányba került – Pauljevic
rátaposott Nego bokájára, ami elsőre még csak sárga, VAR-elemzést
követően azonban már piros lapot
ért –, de tíz emberrel is hősiesen és
eredményesen védekezett a sablonos, körülményes és sok hibával
játszó vendégek ellen. A félidő
egyetlen helyzeténél Bamgboye 12
méterről leadott lövését látványos
vetődéssel mentette Banai.
A második felvonást kapitális védelmi hibák sora vezette fel, de Beridze két ziccerből sem jutott
lövésig, majd fehérvári ellenakciót
kontrázott meg az Újpest, és
Csongvai az 50. percben már nem
hibázta el az ajtó-ablak helyzetet
(1-0). A vendégcsapatba sorra érkeztek a kispadról a friss játékosok,
de velük sem jutott előbbre a kapura továbbra is teljesen veszélytelen Fehérvár. A sok munkával
védekező Újpest így kihúzta a lefújásig kapott gól nélkül.
Az Újpest négy győzelem és öt
döntetlen mellett aratta első sikerét
az idényben, a Fehérvár vendégként
négy döntetlent követően először
maradt pont nélkül.

Bálint Zsombor

Eredményjelző
NB I., 10. forduló: ZTE FC – Gyirmót FC Győr 2-1, Paksi FC –
Kisvárda Master Good 2-2, Újpest FC – MOL Fehérvár FC 1-0.
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Nyárádtő megszakította
a negatív sorozatot

A Kolozsvári Sănătatea otthonában játszott mérkőzéssel megszakította a Nyárádtői Unirea 2018 a
hetek óta tartó rossz sorozatát a labdarúgó 3. liga 9. csoportjában.
Előtte Dan Stupar edző csapata
egymás után három találkozót is elveszített, és lecsúszott a csoport dobogójáról. Az idei bajnokságban
gyengélkedő kolozsváriak otthonában azonban sikerült mind a három
pontot megszereznie.
A nyárádtőiek éppen az ellenfél
formáját használták ki, hiszen már
az első félidőben három gólt szereztek, mindháromhoz hozzájárultak a
házigazdák szarvashibái is. Miután
szinte félóra eltelt úgy, hogy egyik
csapat sem tudta komoly veszélybe
sodorni az ellenfél kapuját, a 27.
percben saját térfelükön vesztettek
labdát a kolozsváriak, a védelmük
pedig csak az első próbálkozást
tudta hárítani, a lendületből érkező
Culda a jobbról beadott labdát a hálóba küldte (0-1). Még nagyobb
védelmi hiba előzte meg ugyanakkor Astafei gólját, amikor a kolozsvári kapus egy hosszan
előrevágott labdára rámozdult, az
azonban átpattant rajta, így a nyárádtői csatár formaságot teljesítve
lőtt az üres kapuba (0-2). Végül a
43. percben Culda egyetlen passzból egyedül találta magát az ellenfél hálóőrével szemben, aki mellett
könnyedén elgurítva tovább növelte
az előnyt (0-3).

Szerkeszti: Farczádi Attila 1208.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I., 10. forduló: Újpest FC – MOL Fehérvár
FC 1-0 (0-0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 1508 néző, vezette: AndóSzabó.
Gólszerző: Csongvai (50.).
Sárga lap: Stieber Z. (83.), Banai (94.), illetve Petrjak (14.), Makarenko (32.), Rus (79.).
Kiállítva: Pauljevic (13.).
Újpest: Banai – Kastrati, Kutrumpisz, Csongvai – Pauljevic,
Mack, Mitrovic, Katona (75. Stieber Z.) Antonov – Mory (19.
Diaby), Beridze (70. Croizet).
MOL Fehérvár: Kovács D. – Fiola (71. Dárdai), Rus, Musliu, Stopira (78. Heister) – Nego, Makarenko – Bamgboye, Kodro (71. Jallow), Petrjak (46. Kovács I.) – Zivzivadze (61. Nikolics).

1. Kisvárda
2. Ferencváros
3. Puskás AFC
4. Paks
5. ZTE
6. Fehérvár FC
7. Honvéd
8. Mezőkövesd
9. MTK
10. Debrecen
11. Gyirmót
12. Újpest

A második félidőben a házigazdák kiegyenlítették a csatát,
az eredményt azonban már nem
tudták, csupán a szépítésre futotta Tilincă révén (1-3). Ez volt
az alapszakasz odavágóinak
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utolsó fordulója, a hétvégén a
visszavágó első fordulójával
folytatódik a 3. ligás labdarúgóbajnokság. Nyárádtő a Gyulafehérvári Unirea 1924 otthonába
látogat.

Eredményjelző
* 1. liga, 13. forduló: Universitatea 1948 Craiova – Medgyesi Gaz
Metan 2-0, Chindia Târgoviște – CSU Craiova 0-1, FC Voluntari –
Campionii FC Argeș Pitești 0-2, CS Mioveni – Botosáni FC 1-1, Bukaresti Dinamo 1948 – Bukaresti Rapid 1923 1-1. Az élcsoport: 1.
Kolozsvári CFR 1907 30 pont/12 mérkőzés, 2. CSU Craiova 25/13,
3. Bukaresti FCSB 24/12.
* 2. liga, 11. forduló: Petrolul 52 Ploiești – Bukaresti CSA Steaua
2-0, Bodzavásári FC – Unirea 04 Slobozia 1-1, Gyurgyevói Astra –
Dunărea 2005 Călărași 3-0, Konstancai Unirea – Dacia Unirea 1919
Brăila 2-0, Jászvásári CSM Politehnica – Zsilvásárhelyi Viitorul
Pandurii 1-3, Bukaresti Metaloglobus – FK Csíkszereda 1-1, Nagyszebeni Hermannstadt – Sellemberki CSC 1599 3-2, Temesvári Politehnica – Temesvári Ripensia 1-3. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 30
pont/11 mérkőzés, 2. Nagyszebeni Hermannstadt 25/11, 3. Kolozsvári Universitatea 24/10.
* 3. liga, IX. csoport, 9. forduló: Kolozsvári Viitorul – Tordai
Sticla Arieșul 1-0, CS Vajdahunyad – Kudzsiri Metalurgistul 3-1,
Kolozsvári Sănătatea – Nyárádtői Unirea 2018 1-3, Gyulafehérvári
Unirea 1924 – Szászrégeni CSM Avântul 0-0, Beszterce-Naszódi
Gloria 2018 – CS Marosújvár 2-0.
A 3. liga IX. csoportjának állása
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Hajós Alfréd-díjas lett
Dzsudzsák Balázs

Fotó: DVSC

A DVSC 108-szoros válogatott
labdarúgója ünnepélyes keretek
között kapta meg szombaton Debrecen város Hajós Alfréd-díját.
Az elismerés azoknak adományozható, akik a versenysportban,
a szabadidősportban, az utánpótlás-nevelésben, a sportvezetői,
edzői szakterületeken magas színvonalú munkát végeznek, valamint azoknak a sportolóknak, akik
kimagasló eredményeket értek el,
illetve azoknak, akik a testnevelés
és a diáksport terén éveken át kiemelkedő sportszakmai, oktatói
munkájukkal maradandó értékeket
nyújtó tevékenységet folytattak.
A Nyírlugoson nevelkedett, 34
éves Dzsudzsák Balázs tehetségének köszönhetően hamar Debrecenbe került. Végigjárta az
utánpótlás-korosztályokat, és ezzel
egy időben korosztályos válogatott
is lett. 2005-ben mutatkozott be a
DVSC felnőttcsapatában, ahol
hamar meghatározó játékossá vált.
Részese volt a klub első bajnoki
címe megszerzésének. 2007-ben

behívták a felnőtt nemzeti együttesbe is, 108-szoros válogatottként
Király Gáborral együtt csúcstartó
a szereplések számát tekintve. Válogatottbeli legnagyobb sikereként
részt vett a 2016-os Európa-bajnokságon, ahol ő volt a csoportgyőztesként nyolcaddöntőig jutó
magyar együttes csapatkapitánya.
A portugálok elleni összecsapáson
két gólt is szerzett.
Hamar felfigyeltek rá a külföldi
klubok is, így 2008-ban a holland
PSV játékosa lett, a csapattal többek között Európa-liga-negyeddöntős volt. Ezt követően orosz és
török csapatokban is játszott, majd
az Egyesült Arab Emírségekben
folytatta. 2020-ban tért vissza
Debrecenbe, ahol vezetésével a
DVSC-nek sikerült visszajutnia az
NB I.-be.
Dzsudzsák Balázs Magyar
Kupa-győztes,
háromszoros
magyar bajnok, háromszoros szuperkupa-győztes, egyúttal holland bajnok és szuperkupagyőztes is.

A feléhez jutott a labdarúgó 4.
elitliga alapszakasza. Kilenc forduló és csapatonként nyolc mérkőzés
után
elég
világosan
körvonalazódik a felsőházi rájátszás mezőnye, amelyben a feljutásért kiírt osztályozón való
részvételi jog a tét.
Az első csoportban a két marosvásárhelyi csapattól aligha
lehet elvitatni az első két helyet,
csupán a harmadik helyért zajlik
még a küzdelem. Ákosfalvának
és a Marosszentgyörgyi Kindernek egyaránt 12 pontja van,
előbbi éppen szombaton veszített
fontos pontokat Marosoroszfaluban.

A második csoport sokkal kiegyensúlyozottabb. A múlt szerdára
halasztott rangadón Radnót elvette
Marosludas veretlenségét, beérte
pontszámban, aztán szombaton
ismét fórt adott a riválisának a Marosvásárhelyi Atletic otthonában
elhullatott pontokkal. Ez a két csapat szinte biztos ott lesz a felsőházban, a harmadik helyért viszont
hárman is versenyben vannak: Kerelő, a Marosvásárhelyi Academica Transilvania és a Nyárádtői
Unirea 2018 fiókcsapata.
A bajnokság szombaton a viszszavágók első fordulójával folytatódik. Az idén összesen három
fordulót játszanak le ezekből.

Az alapszakasz felénél

Eredményjelző
A labdarúgó 4. elitliga 9. fordulójának eredményei:
* 1. csoport: ACS Marosvásárhely – Marosszentgyörgyi Kinder
5-1, Marosoroszfalui Mureșul – Ákosfalvi Napsugár 3-3, ACS
Szováta – Marosvásárhelyi ASA 0-2, Mezőrücsi Câmpia – Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő 2-0. Nyárádszereda állt.
* 2. csoport: Kerelői Mureșul – Nyárádtői Unirea 2018 II 5-3,
Marosludasi Mureșul – Búzásbesenyői Înfrățirea 2-0, Marosvásárhelyi Atletic – CS Radnót 1-1, Marosvásárhelyi Academica
Transilvania – Dicsőszentmártoni Viitorul 3-1. A Mezőszengyeli
Inter állt. Az előző fordulóból: CS Radnót – Marosludasi Mureșul
2-0.
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Konferencialiga: továbbra is nyeretlen a Kolozsvári CFR

Zsinórban harmadik vereségét szenvedte el a Kolozsvári
CFR 1907 az Európakonferencialigában. A
román labdarúgóbajnok ezúttal a holland
AZ Alkmaartól kapott
ki hazai pályán, és
egyre reménytelenebb
a helyzete a csoportban.
Az AZ Alkmaar totálisan uralt első és
biztonsági második
félidővel győzött Kolozsváron. A holland
együttes már az első
húsz percben öt helyzetet alakított ki a Kolozsvári CFR 1907 Eredménytelenül küzdött holland ellenfelével a román bajnok.
kapuja előtt – Jordy Fotó: a CFR 1907 közösségi oldala
Clasie ugyan még a
kapufát találta el a tizenhatos vonaláról, az egyedül kilépő Vangelisz Pavlidisz pedig a hazai kapusba lőtt, de Jesper Karlsson fejesét már Cristian
Bălgrădean sem tudta védeni (0-1), tudósított a mérkőzésről az NSO.
A második félidőben már hiába vette át a kezdeményezést a román bajnok, Bilel Omrani fejese és lövése is középre ment, a végén pedig Claudiu
Petrila szabadrúgása után a felső lécet súrolva került kapu fölé a labda.

Három forduló után már csak az
Olympique Lyon és a West Ham
United százszázalékos a labdarúgóEurópa-ligában.
A francia együttes csütörtökön
kétgólos hátrányból fordítva 4-3-ra
győzött a Sparta Prága vendégeként, míg az angol gárda hazai pályán 3-0-ra verte a belga Genket.
Európa-liga, csoportkör, 3. forduló:
* A csoport: Glasgow Rangers
(skót) – Bröndby (dán) 2-0, Sparta
Prága (cseh) – Olympique Lyon
(francia) 3-4. Az állás: 1. Olympique Lyon 9 pont, 2. Sparta Prága 4,
3. Glasgow Rangers 3, 4. Bröndby
1.
* B csoport: PSV Eindhoven
(holland) – AS Monaco (francia)
1-2, Sturm Graz (osztrák) – Real

Jegyzőkönyv

Konferencialiga, D csoport,
3. forduló: Kolozsvári CFR
1907 – AZ Alkmaar 0-1 (0-1)
Kolozsvár, Dr. Constantin
Rădulescu stadion, vezette:
Halis Oezkahya (török).
Gólszerző: Jesper Karlsson
(18.).
Kolozsvári CFR 1907:
Bălgrădean – Manea, Burcă,
Cestor, Camora – Păun (72.
Alibec), Bordeianu (82. Sigurjonsson), Culio (46. Adjei-Boateng) – Deac, Debeljuh (61.
Petrila), Omrani (82. Costache).
AZ Alkmaar: Vindahl-Jensen – Sugawara, Hacidiakosz,
Martins Indi, Wijndal (68.
Witry) – de Wit (63. Duin),
Clasie, Midtsjoe – Gudmundsson (82. Reijnders), Pavlidisz
(63. Evjen), Karlsson.
Sárga lap: Burcă (27.),
Culio (45+1.), Debeljuh (61.),
illetve Pavlidisz (49).

Eredményjelző

Konferencia-liga, csoportkör, 3. forduló:
* A csoport: Alaskert (örmény) – LASK Linz (osztrák) 0-3, HJK Helsinki (finn) – Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 0-5. Az állás: 1. Makkabi TelAviv 7 pont (10-2), 2. LASK Linz 7 (6-1), 3. Helsinki JK 3, 4. Alaskert 0.
* B csoport: Partizan Belgrád (szerb) – Gent (belga) 0-1, Anortoszisz
Famaguszta (ciprusi) – Flora Tallinn (észt) 2-2. Az állás: 1. Gent 9 pont,
2. Partizan Belgrád 6, 3. Flora Tallinn 1 (2-5), 4. Anortoszisz Famaguszta
1 (2-6).
* C csoport: CSZKA Szófia (bolgár) – Zorja Luhanszk (ukrán) 0-1,
Bodö/Glimt (norvég) – AS Roma (olasz) 6-1. Az állás: 1. Bodö/Glimt 7
pont, 2. AS Roma 6, 3. Zorja Luhanszk 3, 4. CSZKA Szófia 1.
* D csoport: KOLOZSVÁRI CFR 1907 (román) – AZ Alkmaar (holland) 0-1, Jablonec (cseh) – Randers (dán) 2-2. Az állás: 1. AZ Alkmaar
7 pont, 2. Jablonec 4, 3. Randers 3, 4. KOLOZSVÁRI CFR 1907 1.
* E csoport: Feyenoord (holland) – Union Berlin (német) 3-1, Makkabi
Haifa (izraeli) – Slavia Prága (cseh) 1-0. Az állás: 1. Feyenoord 7 pont,
2. Makkabi Haifa 4, 3. Slavia Prága 3, 4. Union Berlin 3.
* F csoport: Slovan Pozsony – Lincoln Red Imps (gibraltári) 2-0, FC
Koppenhága (dán) – PAOK (görög) 1-2. Az állás: 1. PAOK 7 pont, 2. FC
Koppenhága 6, 3. Slovan Pozsony 4, 4. Lincoln Red Imps 0.
* G csoport: Vitesse (holland) – Tottenham Hotspur (angol) 1-0, Mura
(szlovén) – Rennes (francia) 1-2. Az állás: 1. Rennes 7 pont, 2. Vitesse 6,
3. Tottenham Hotspur 4, 4. Mura 0.
* H csoport: FC Basel (svájci) – Omonia Nicosia (ciprusi) 3-1, Qarabag (azeri) – Kairat Almati (kazah) 2-1. Az állás: 1. FC Basel 7 pont
(7-3), 2. Qarabag 7 pont (6-2), 3. Kairat Almati 1 (3-6), 4. Omonia Nicosia
1 (2-7).

Európa-liga: két százszázalékos csapat maradt

Sociedad (spanyol) 0-1. Az állás: 1.
AS Monaco 7 pont, 2. Real Sociedad 5, 3. PSV Eindhoven 4,
4. Sturm Graz 0.
* C csoport: SSC Napoli (olasz)
– Legia Varsó(lengyel) 3-0, Szpartak Moszkva (orosz) – Leicester
City (angol) 3-4. Az állás: 1. Legia
Varsó 6 pont, 2. SSC Napoli 4
(7-5), 3. Leicester City 4 (6-6),
4. Szpartak Moszkva 3.
* D csoport: Eintracht Frankfurt
(német) – Olimpiakosz (görög) 3-1,
Fenerbahce (török) – Royal Antwerpen (belga) 2-2. Az állás: 1.
Eintracht Frankfurt 7 pont, 2. Olimpiakosz 6, 3. Fenerbahce 2, 4. Royal
Antwerpen 1.
* E csoport: Lokomotiv
Moszkva (orosz) – Galatasaray
(török) 0-1, SS Lazio (olasz) –

Bajnokok Ligája:
Piqué és Cristiano Ronaldo
is győztes gólt szerzett

Az FC Barcelona házigazdaként 1-0-ra legyőzte az ukrán Dinamo Kijevet a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójának szerdai játéknapján.
A meccs egyetlen gólját Gerard Piqué szerezte a 36. percben. A
világ- és Európa-bajnok középhátvédnek ez volt az 576. mérkőzése és az 52. találata a katalán csapat színeiben, egyben 34 évesen
és 260 naposan ő lett az FC Barcelona legidősebb gólszerzője a
BL-ben.
Ugyancsak szerda este a Bajnokok Ligája-csoportkör 3. fordulójában a Manchester United kétgólos hátrányból fordított az olasz
Atalanta csapata ellen az Old Traffordon. A találkozó győztes gólját Cristiano Ronaldo szerezte, akinek ez volt a 300. meccse a
Manchester United színeiben. A másik szerdai rangadón a Bayern
München 4-0-ra legyőzte a Benfica csapatát Lisszabonban.

Olympique Marseille (francia)
0-0. Az állás: 1. Galatasaray 7
pont, 2. SS Lazio 4, 3. Olympique Marseille 3, 4. Lokomotiv Moszkva 1.
* F csoport: Midtjylland
(dán) – Crvena Zvezda Belgrád (szerb) 1-1, Ludogorec
(bolgár) – Braga (portugál)
0-1. Az állás: 1. Crvena
Zvezda 7 pont, 2. Braga 6, 3.
Midtjylland 2, 4. Ludogorec 1.
* G csoport: Real Betis
(spanyol) – Bayer Leverkusen
(német) 1-1, Celtic Glasgow
(skót) – FERENCVÁROS 2-0.
Az állás: 1. Bayer Leverkusen A Ferencváros Glasgow-ban zsinórban harmadszor vesztett a főtáblán. Fotó: FTC
7 pont (7-2), 2. Real Betis 7
(8-5), 3. Celtic Glasgow 3, 4. FE- (angol) – Genk (belga) 3-0, Rapid United 9 pont, 2. Dinamo Zágráb 3
Bécs (osztrák) – Dinamo Zágráb (4-4), 3. Rapid Bécs 3 (2-4), 4.
RENCVÁROS 0.
* H csoport: West Ham United (horvát) 2-1. Az állás: 1. West Ham Genk 3 (1-6).

Magyar vereség Skóciában,
Románia Svájcban maradt alul

A magyar női labdarúgó-válogatott 2-1re kikapott a skótoktól Glasgow-ban, a világbajnoki selejtezősorozat harmadik
fordulójában. A házigazdák a 90. percben
szerezték második, győzelmet érő találatukat.
A mérkőzés 42. percében a skótok
Christy Louise Grimshaw góljával kerültek előnybe, Vágó Fanni révén a magyarok az 56. percben egyenlítettek – a
magyar szövetség közösségi oldalának

közlése szerint Vágó 62. alkalommal volt
eredményes a nemzeti együttesben. A találkozó végjátékában hazai szögletet követően a védő Rachel Corsie talált a
magyar kapuba.
Románia Svájcban maradt alul 2-0-ra.
A találkozó mindkét gólját Crnogorčević
jegyezte, aki a 48. és a 90. percben talált
be, az utolsó percben büntetőből. A csoport másik mérkőzésén Olaszország 3-0ra nyert Horvátország ellen.

Eredményjelző

Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló:
* E csoport: Benfica (portugál) – Bayern München (német)
0-4, FC Barcelona (spanyol)-Dinamo Kijev (ukrán) 1-0. Az
állás: 1. Bayern München 9 pont, 2. Benfica 4, 3. Barcelona 3,
4. Dinamo Kijev 1.
* F csoport: Young Boys (svájci) – Villarreal (spanyol) 1-4,
Manchester United (angol) – Atalanta (olasz) 3-2. Az állás: 1.
Manchester United 6 pont, 2. Villarreal 4 (7-5), 3. Atalanta 4
(5-5), 4. Young Boys 3.
* G csoport: Lille OSC (francia) – Sevilla (spanyol) 0-0,
Salzburg (osztrák) – VfL Wolfsburg (német) 3-1. Az állás: 1.
Salzburg 7 pont, 2. Sevilla 3, 3. Lille 2 (1-2), 4. Wolfsburg 2
(2-4).
* H csoport: Chelsea (angol) – Malmö FF (svéd) 4-0, Zenit
(orosz) – Juventus (olasz) 0-1. Az állás: 1. Juventus 9 pont, 2.
Chelsea 6, 3. Zenit 3, 4. Malmö 0.

Fotó: MLSZ

Eredményjelző

Női világbajnoki selejtező, 3. forduló:
* B csoport: Skócia –
Magyarország 2-1 (1-0).
Gólszerzők: Grimshaw
(42.), Corsie (90.), illetve Vágó (56.). Ukrajna – Feröer szigetek
4-0. Az állás: 1. Skócia 9
pont/3 mérkőzés, 2. Spanyolország 6/2, 3.
Ukrajna 3/1, 4. Magyarország 0/3 (1-11), 5. Feröer-szigetek 0 (1-21).
* D csoport: Svájc –
Románia 2-0 (0-0). Gólszerző: Crnogorčević
(48., 90 – büntetőből).
Olaszország – Horvátország 3-0. Az állás: 1.
Svájc 9 pont/3 mérkőzés
(12-1), 2. Olaszország 9
(11-0), 3. Románia 6/3,
4. Litvánia 0/2 (1-7), 5.
Moldova 0/2 (0-9), 6.
Horvátország 0/3 (0-10).
A csoportokból az
első jut ki a vb-re, a második helyezett a pótselejtezőben
folytatja
szereplését.
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Két hét múlva rajtol
a férfiak 1. ligás bajnoksága

Bálint Zsombor

Aligha vádolható meg azzal a Román
Kosárlabda-szövetség, hogy elsiette a
férfiak 1. ligás bajnokságának a rajtját,
amelyre végül két hét múlva, november
7-én kerül sor. Mint korábban már közölték, a 2022–2023-as idényben zárt
bajnokságot terveznek a Nemzeti Ligában, amelyben a jelenlegi 16 együttes
mellé az idei 1. liga első két helyezettje
nyer részvételi jogot, így most talán
még nagyobb a bajnokság tétje, mint valaha. Való igaz azonban az is, hogy a
zárt bajnokság inkább elméleti elképzelésnek tűnik, hiszen még vannak a mezőnyben olyan klubok, amelyek nem
fognak belenyugodni abba, hogy bezárják előttük a kaput, mint például a Jászvásári Politehnica, amely a bejelentés
szerint ezt az évet az alapozásnak
szánja, később lépne szintet – mintha
nem is vettek volna tudomást a szövetség bejelentéséről.
A kosárlabda 1. ligába ezúttal 12 csapat nevezett be, eggyel több, mint a tavaly. Azonban nem csak a két feljutott
együttes tűnt el a mezőnyből, a tavalyiak közül hiányzik a CSU Ploiești és
a Bukaresti Lumina is, visszatér három
fővárosi klub, az Agronomia, a Știința
és a Laguna, valamint a Nagyszebeni
CSU fiókcsapata és a Kolozsvári U. Új
együttesek a Bukaresti Ulise és Eagles,
a Jászvásári Poli Stomart, a Brassói
Ralph, a CSU Craiova (ez nem azonos

az élvonalban szereplő SCM U Craiovával), illetve beiratkozott a Nagyváradi
CSM-CSU második csapata is. Ami a
marosvásárhelyi csapatot illeti, az a tavalyival azonos, de mégsem. Míg az
előző idényben az egyetemi sportklub
képviselte a várost, az idén ismét a Városi Sportklub nevezett be – nagyrészt
ugyanazzal a kerettel. Miután azonban
Sánta Szabolcs és Alin Borșa is visszatért szülővárosába, az együttes csakis a
feljutás gondolatával vághat neki a
pontvadászatnak.
Ami a rendezés módját illeti, a 12
csapat egyetlen csoportban oda-vissza
játszik az alapszakaszban heti fordulókkal, a mérkőzéseket alapjáraton vasárnaponként rendezik. Az odavágó
november 7-én kezdődik és február 13án zárul, míg a visszavágókat február
20. és május 22. között játsszák. Az
alapszakasz első négy helyezettje jut a
rájátszásba, amelyet június 3-5-e között
rendeznek, és a két legjobb szerez jogot
az élvonalban való szereplésre.
A Marosvásárhelyi VSK Bukarestben, az Ulise otthonában kezd, és azt
szerettük volna írni, hogy egy héttel később, a szintén Bukaresti Eagles ellen
lesz látható először hazai pályán, a jelenlegi járványhelyzet miatt azonban
erre mérkőzésre nem engednek be nézőket. Így, ha a remények szerint 30 nap
múlva feloldják a korlátozásokat, akkor
az első hazai mérkőzés nézőkkel
december 5-én lesz, a Nagyszebeni
CSU második csapata ellen.

A marosvásárhelyiek őszi programja
1. forduló (november 7.): Bukaresti Ulisse (idegenben)
2. forduló (november 14.): Bukaresti Eagles (hazai)
3. forduló (november 21.): Jászvásári Politehnica Stomart (i)
4. forduló (december 5.): Nagyszebeni CSU II (h)
5. forduló (december 12.): CSU Craiova (i)
6. forduló (december 19.): Brassói Ralph (h)
7. forduló (január 9.): Nagyváradi CSM CSU II (i)
8. forduló (január 16.): Bukaresti Laguna (h)
9. forduló (január 23.): Bukaresti Stiinţa (i)
10. forduló (január 30.): Kolozsvári Universitatea (h)
11. forduló (február 13.): Bukaresti Agronomia (h)

Bálint Zsombor

Az első forduló,
amikor nem volt halasztás

Az első osztályú bajnokságban az 5. forduló mérkőzéseit rendezték, és ez volt az első
játéknap, amelynek minden mérkőzését hiánytalanul megrendezték. Meglepetés nem
született, bár például Konstanca igen közel
állt hozzá Pitești-en, de a hosszabbításban egy
pontocskával alul maradt. Csíkszereda is csak
három ponttal kapott ki a lényegesen esélyesebb
Steauától. Három csapat veretlen eddig: a listavezető Pitești, illetve a csupán három-három
mérkőzést játszott Kolozsvár és Craiova.
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Nagy Emőke és a SportOK a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától Nagy Emőke lesz a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának
vendége. A meghívott ezúttal nem a televízió munkatársaként jelenik meg a képernyőn,
hanem a SportOK gyermekrendezvény szervezőjeként válaszol Szucher Ervin kérdéseire.

Dávid Kornél 50 éves

Pénteken ünnepelte 50. születésnapját Dávid
Kornél 127-szeres magyar válogatott kosárlabdázó, aki eddig egyedüli magyarként játszott az
észak-amerikai profi bajnokságban (NBA).
A jelenleg a bajnok Milwaukee Bucks játékosmegfigyelőjeként dolgozó korábbi kosaras ebből
az alkalomból felidézte élete első NBA-mérkőzését: a Chicago Bulls a Utah Jazz-zel játszott,
amely ellen júniusban még a bajnoki finálét
vívta. „Az előző évben, mint mindenki más, még
én is itthonról figyeltem a döntőt, majd a következő szezonban azokkal a játékosokkal kellett
felvennem a harcot, akiket a tévén néztem. Ezek
a pillanatok beleégtek az agyamba” – emlékezett
vissza debütálására Dávid Kornél, aki a Karl Malone és John Stockton fémjelezte Jazz elleni nyitányon 12 perc alatt 11 pontot és négy lepattanót
szerzett.
„A napjaimat azóta is kiteszi az NBA, bár az
európai kitérőim alatt annyira nem figyeltem a
liga történéseit. Sok minden ugyanaz, de legalább ugyanennyi dolog sokat változott azóta,
hogy ott játszottam. Mindig is érdekelt, mi van a
háttérben, hogyan lehet játékosokat kiválasztani,
utána miként kerülnek oda, hogyan épül fel egy
sikeres klub. Voltam olyan szerencsés, hogy ezt
megtapasztalhattam, mert bajnok lett az a csapat,
amelyiknél dolgozom” – utalt a Bucks nyári sikerére Dávid Kornél, aki négy együttesnél összesen 109 NBA-mérkőzésen lépett pályára.
A nagykanizsai születésű kosaras az NBA-ben
a Bulls után a Cleveland Cavaliersben, a Toronto
Raptorsban és a Detroit Pistonsban szerepelt, öt
pontot és 2,8 lepattanót átlagolt 1999 és 2001 között. A tengerentúli liga mellett a francia Strasbourgban, a litván Zalgirisban, valamint két
spanyol csapatban, a TAU Cerámicában és a
Gran Canariában játszott, Magyarországon pedig
az Albacomp mellett a Budapest Honvédot és a
Malév SC-t erősítette. Magyar bajnokságot háromszor, Magyar Kupát egyszer nyert, emellett
kétszeres Spanyol Kupa- és spanyol szuperkupagyőztesnek, valamint litván bajnoknak is mondhatja magát. Az Euroligában négy szezonban
szerepelt, ezalatt 11,6 pontot és 5,5 lepattanót átlagolt.

Kosárlabda Nemzeti Liga, 4. forduló: Bukaresti Dinamo – Zsilvásárhelyi CSM 94:91,
Bukaresti Steaua – Bukaresti Rapid 91:88;
5. forduló: Foksányi CSM – CSM Ploiești
84:86, Kolozsvári U-BT – Bukaresti Dinamo
82:60, Csíkszeredai VSKC – Bukaresti Steaua
86:89, FC Argeș Pitești – Konstancai Athletic
Neptun 77:76, Zsilvásárhelyi CSM – Temesvári SCM OMHA 64:69, Nagyváradi CSM –
Galaci CSM 84:62. A Bukaresti Rapid – SCM
U Craiova és a Nagyszebeni CSU – CSO
Voluntari mérkőzés lapzárta után fejeződött
be.

Bálint Zsombor

Dávid Kornél – az egyetlen magyar NBA-játékos (Facebook)

Tárgyalások kezdődtek az NBA európai
divíziójának létrehozásáról
Az észak-amerikai profi kosárlabda-szövetség (NBA) és a Nemzetközi Kosárlabda
Szövetség (FIBA) tárgyalásokat kezdett a
sportág európai divíziójának (NBA Europe) létrehozásáról.
A madridi Marca híre szerint az NBA
szponzorálná az új ligát, amelynek csapatai
ugyanakkor nem játszanának az NBA-s
együttesekkel.
A spanyol sportlap úgy értékeli, hogy a
kezdeményezés új kontinentális klubsorozat életre hívásához vezet, egyszersmind a
jelenlegi Euroligának, a legjobb európai
klubcsapatok tornájának a végét jelentheti.

Háromból három

A harmadik bajnoki mérkőzését is megnyerte a Marosvásárhelyi Sirius női kosárlabdacsapata. Igaz, nem is vártunk mást a
szerény képességű Botosáni Triumf otthonában, amelyet a Románia-kupa első körében már kétszer legyőzött a Sirius, és
összesítésben 100 pontnál nagyobb különbséggel jutott tovább.
Ezúttal valamivel „szorosabb” volt a
mérkőzés, azonban a megyeszékhelyi védelem úgy is 50 alá szorította a kapott pontok
számát, hogy az utazó tíz játékos közül (a
sérült Sólyom Sára itthon maradt) valamennyi tíznél több perces játéklehetőséghez jutott, 25 percnél többet pedig senki
nem játszott. Amint az eredményen is talán
észlelhető, az első és az utolsó negyedben
a csapat légiósai többnyire a kispadon maradtak. Ugyanakkor az ellenfél ugyanazzal
az öt játékossal fejezte be a mérkőzést,

amelyekkel elkezdte, a tartalékok közül
senkit sem küldött játékba. Kosárlabdában
ilyennel még nemigen találkoztunk.
A marosvásárhelyi csapatból Sherill ért
el dupla duplát 14 ponttal és 11 lepattanóval. Griffin csupán 17 perc játék alatt szintén 11 labdát gyűjtött be, és 8 pontot dobott.
Az, hogy az ellenfél nem késztette őket nagyobb összpontosításra, abból is látszik,
hogy a Siriusnak 21 eladott labdája volt,
több mint eddig bármikor.
Négy bajnoki forduló után a marosvásárhelyi csapatnak három győzelme van, egy
mérkőzését pedig elnapolták. Az Arad elleni meccs pótlásának időpontját még nem
tűzték ki, miközben az aradiak a 4. fordulóbeli, Kézdivásárhely elleni meccsüket is
elhalasztották. A Sirius következő találkozója hazai pályán a Szatmárnémeti CSM
ellen lesz, ami az eddigi eredmények alapján rangadónak számít. Kár, hogy a találkozón nem lehetnek jelen nézők.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 4. forduló: Botosáni Triumf – Marosvásárhelyi Sirius 47:79 (11-12, 11-26, 10-21, 15-17)
Botosán, Elisabeta Lipă-csarnok, vezette: Adrian Hăpău (Jászvásár), Böjte
László (Csíkszereda), Szőcs Janka (Gyergyószentmiklós). Ellenőr: Alexandru
Columban (Kolozsvár).
Triumf: Afanaszjeva 14 pont (4), Karaszevics 14 (1), Dănălache 7,
Bucureșteanu 7, Ciotir 5 (1).
Sirius: Sherill 14 pont, Chiș 10 (2), Mircea 10 (1), Czimbalmos 9, Griffin 8,
Allen 8 (1), Mészáros 6, Anca 6 (2), Badi 3 (1), Feiseș 2.

Kolozsvár simán nyert a Dinamo ellen

Fotó: az U-BT közösségi oldala

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 3. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Konstancai Phoenix 79:61, Brassói Olimpia – Botosáni Triumf 120:50; 4. forduló: Botosáni Triumf – Marosvásárhelyi Sirius 47:76, Kolozsvári U – Bukaresti Rapid
69:55, Bukaresti Agronomia – CSM Alexandria 49:53, Szatmárnémeti CSM –
Brassói Olimpia 105:69. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC állt. A Konstancai Phoenix – CSM Târgoviște mérkőzés lapzárta után fejeződött be, a Kézdivásárhelyi
KSE – Aradi FCC találkozót elhalasztották.
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Együttes a családban, család az együttesben

Dr. Csapó Katalin családjának életében
a Magyar Állami Népi Együttes főszerepet játszott. Édesapja, Csapó Károly
Liszt-díjas énekművész az együttes
énekkarában ismerte meg feleségét,
Pórfy Irmát. Katalin 1972-től egy évtizedig szerepelt a tánckarban, míg
férje, Kása Endre az énekkart erősítette. Saját és szülei emlékeiről kérdeztem.

Dr. Csermák Zoltán

Már gyermekéveimből nagyon szép emlékeket őrzök a Magyar Állami Népi Együttesről. A vezetőség minden év végén ünnepséget
rendezett a legkisebbeknek, ahol a Krampusznak, Mikulásnak beöltözött táncosok
szórakoztattak minket, s természetesen az
ajándék sem maradt el. Ekkor még túl kicsi
voltam, hogy előadásokra járjak, de tisztában
voltam vele, hogy szüleim énekesként keresik kenyerüket. Otthon sokat gyakoroltak a
zongoránál, s édesapám korrepetálásomat is
kezébe vette, egész korán tanultam meg szolmizálni, s nagyon élveztem, hogy a kézjelekről olvashattam. Később már előadásokra is
elmehettünk Manci mamával. Anyai nagymamám gyermektelen testvére nálunk lakott,
s szüleim elfoglaltsága alatt vigyázott is ránk.
Leginkább a vasárnap délutáni, az Erkel
Színházban tartott bemutatókra emlékszem:
a fergeteges tánckar valósággal elkábított, az
énekkarban – kis távcsövemmel – megkerestem szüleimet, s büszkeség töltött el, amikor
édesapám szólófeladatot kapott. Amikor
Manci mama nem ért rá, akkor a zenekari
árokban kerestek nekem helyet, s az üstdob

1952, Kína. Győri Magdolna a kórusból Mao elnökkel

tetején csücsülhettem, ahonnan „békaperspektívából” követhettem a fellépést. Egy szabadtéri előadásnál viszont a színpad mellett
álldogáltam, s tágra nyílt szemmel figyeltem, ahogy az első számnál, a Kállai kettősnél az énekkar bevonult a helyére. Mikor
megláttam édesapámat, úgy megörültem,
hogy a színpadon keresztülfutva repültem
felé, ezzel kiváltva jogos haragját, s a közönség derültségét. Többször Kodály Zoltán
is meglátogatta az együttest. Az egyik alkalommal, Manci mama lökdösött, hogy álljak
be az autogramkérők sorába, s amikor a
Mesterhez értem, némán nyújtottam felé a
műsorfüzetet. Kodály – szokása szerint –
megkérdezte, hogy tudok-e szolmizálni, s
öntudatos válaszomra mosolyogva szignálta
a lapot.
Szüleimet alapító tagokként 1951-ben
szerződtették, nem is akármilyen körülmények között. Apám, a Podmaniczky utcai
székház – az egykori Szabadkőműves Páholy
épülete – mellett lakott, s számos kórusban
szerzett már tudást és tapasztalatot. Magyarangol szakos egyetemistaként élte világát, s
a szomszédból kiszűrődő énekhangok forrásáról érdeklődött a házmesternél. „Valami
Senki nevű dolgozik egy dalárdával” – szólt
a lakonikus válasz. A derék házfelügyelő csak
egy betűt tévedett, a debreceni Kollégiumi
Kórus s a debreceni MÁV Filharmonikusok
neves karnagya, Csenki Imre próbált a szomszédban. Apám először amatőr énekkarnak
vélte az együttest, de a tánckar felé orientálódó egyetemistatársa, a későbbi zenei szerkesztő Lengyelfi Miklós felvilágosította,
hogy hivatásos társulatba csöppent, s még fizetést is kaphat. Apám a művészi pályát vá-
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lasztotta, s csak jóval később fejezte be egyetemi tanulmányait.
Édesanyám tanárképző főiskolai diplomával a zsebében már tanított, amikor egykori
debreceni karnagya, Csenki Imre hívta a „csapatba”. Sokat hezitált, de nővére rábeszélésének engedve ment el a felvételire. Nagyon
szép alt hangja s abszolút hallása volt, s bármilyen nehéz feladat elé állították, azt sikeresen megoldotta. Végül is elment a felvételire,
ahol édesapám nyitotta ki neki az ajtót, s
meleg szavakkal biztatta az izguló teremtést.

Az 1952-es kínai turné igazi „párosítóként” vonult be az együttes történetébe. A
moszkvai és leningrádi fellépés után felszálltak a Transzszibériai expresszre, s két hétig
utaztak együtt. Az összezártságból és a kellemes társaságból nagyon sok házasság született, szüleim is hamarosan egybekeltek,
majd a gólya is tüsténkedett, s a gyermekek
is – mint én – sorra láttak napvilágot. A kínai
útról egyébként sokat meséltek: a vendéglátók hogyan lesték minden kívánságukat, s a
legfelsőbb szinten fogadták őket.
A művészeti vezető Rábai Miklóst egy nagyon tehetséges koreográfus-rendezőnek,
emellett kedves embernek ismerték meg szüleim, aki lelkesíteni is tudta a fiatal társaságot. Szcenikai tudásának köszönhetően a
három együttest, a tánckart, az énekkart és a
zenekart gyakran beleálmodta a jelenetbe. A
színpadon például nemcsak a tánckar táncolt,
hanem a mindhárom egységet felvonultató
„triós” számokban – életképszerűen – az
énekkar tagjai is szerepeltek, és sokszor a zenekar is a színtéren kapott helyet. Rábainak
a fantáziáját szinte minden megragadta, így
nagyon sok produkció fűződik a nevéhez.
Volt, amikor a szvites előadás módszerével
élt, máskor egy történetet dolgozott fel. Leggyakrabban az Ecseri lakodalmas volt a kért
és kedvelt műsor a Margitszigeti Szabadtéri
Játékokon és a Szegedi Szabadtéri Játékokon
is. Emellett olyan összeállítások öregbítették
hírnevét, mint a Hétszínvirág, ami a magyarországi nemzetiségek kultúrájának volt színes
lenyomata. A Jeles napokban a népi hagyományokban élő fontos eseményeket – mint
például az aratást, a betlehemest – örökítette
meg. A kor szellemének megfelelően mun-

földköveit. Mindegyik epizód egy történeten
alapult. A sámán eksztázisát egy nagyheti
gregorián ének – az „Ecce lignum Crucis –
Íme a keresztfa” – szakítja meg, édesapám
aszkétára maszkírozva hozott be ezalatt egy
hatalmas keresztet, s a sámánok kiűzettek a
színről. A Hajdúk című számban én is táncolhattam az egyik megkötözött rablány szerepében. A fogva tartó törökök vad kardtáncot
lejtettek körülöttünk, s megjelentek a hajdúk,
elűzték a zsarnokokat, elvágták köteleinket,
s mi együtt táncolhattunk „megszabadítóinkkal”. A Rabéneknek édesapám volt a főszereplője.
Számtalan kedves momentumra is szívesen emlékszem. Sokat utaztunk, s az utolsó
előadáson úgynevezett „temetést” rendeztünk: mindig valami meglepetésen törtük a
fejünket. Például a Rácz házaspárnál a férj
nagybőgős volt a zenekarban, a felesége
pedig a kórusban énekelt, fiuk, Janó szintén
a zenekarban játszott. „Temetéskor” Janó –
nagy meglepetésre – az énekkarba állt be, s
őt egy csellózni tudó énekes helyettesítette a
zenekarban. E tréfák kedves, de kockázatos
színfoltjai voltak életünknek. Sokszor rögtönözni is kellett, egyik társunkat, mikor forgás
közben leesett az alsószoknyája, gyorsan körülálltuk, s természetes könnyedséggel, új
„koreográfiával” orvosoltuk a botlást.
1981-ben egy újabb váltásnak lehettem részese: Tímár Sándor került az együttes élére.
Jövetelét legjobban azok várták, akik már
dolgozhattak vele együtt a Balettintézet néptánctagozatában. A régebbi tagoknak viszont
a korábbinál egészen más munkamódszerhez
kellett szokniuk. Tímár korábban amatőr
együttesekkel dolgozott, s a megszokott heti
kétszeri próba után naponta kellett foglalkoznia egy professzionális együttessel. Az általa
elképzelt motívumkincset a színpadon próbáltatta ki, gyakran improvizálnunk kellett.
Ez a módszer mára elnyerte létjogosultságát,
akkor viszont nagyon szokatlannak számított:
mi kész koreográfiához, motívumsorhoz
szoktunk. Sokan nehezményezték e metódust, másoknál a koordinálatlanság nyomán
térdproblémák, sérülések léptek fel. Az
együttes egysége is felbomlott, mivel nem tudott mit kezdeni a kórussal, aminek tagjai
más hivatásos énekkarokban találtak munkát,
a zenekar java része pedig a 100 Tagú Cigányzenekarban folytatta hivatását. A tánckarba fiatalok szép számban kerültek be, az
idősebbek viszont javarészt megváltak a társulattól, az együttes pedig már Tímár pedagógiai módszere nyomán fejlődött tovább.
Édesanyám 1967-ig énekelt az együttesben, majd főiskolán nyelvet tanított. Édesapám 1979 után a Zenetudományi Intézet
Népzenekutató Csoportjában kamatoztatta
tudását, férjem, Kása Endre a kórus feloszlatása után a Magyar Rádió Énekkarában helyezkedett el. Jómagam két évig dolgoztam
együtt az új vezetővel, majd amikor várandós
lettem, kiváltam az együttesből, s szülés után
már más pályát választottam, tehettem ezt
azért is, mert abban az évben diplomáztam az
ELTE néprajz szakán.

kásmozgalmi témáknak is helyet adott, s a
ballada-összeállítása is élénken él bennem.
Nagyon jó szemmel választotta ki a karaktereket és a tehetségeket, így a táncosok adottságaira is bátran épített. Az egyik robosztus,
nagy bajuszú táncosnak, Léka Gézának például táncra sem kellett perdülnie, máris sikert
aratott bejövetelével. Varga Erzsébet, az
együttes táncos szólistája többek között a
Jeles napokban alakított emlékezeteset. A Sirató című számban egy olyan szívhez szóló
gyászéneket adott elő, amitől mindenki megborzongott. A színpad közepén álló koporsó
mellett állt „Böbe” fehér gyászruhában, elkezdett énekelni, s szaggatott mozdulataival
valóságos transzba esett. Ekkor léptek be a
táncosok, akik átvették mozdulatait, s a drámai hatás nem maradt el.
Húgom és én igazi polgári nevelést kaptunk, zenei általánosba jártunk, s zongorázni
is tanultunk. Művészi tornára is beírattak, az
akkoriban híres Kovács Éva–Berczik Sára
Mészáros utcai stúdiójában csiszolták mozdulataimat, az ott tanultakat a táncban tudtam
hasznosítani. Először a KISZ Központi Művészegyüttes utánpótlás-csoportjába vettek
fel, majd a Vasas Művészegyüttesben töltöttem három évet. Eredményeim közé sorolom,
amikor megnyertük az 1972-es Ki mit tud?
versenyt. A Vasast az egyik legismertebb
amatőr együttesként tartották számon, s az
ottlétem nagyszerű iskola volt számomra.
Szigorúságáról ismerték, a próbái igen kemények voltak. Persze árnyoldalai is megmaradtak bennem, találkoztam az idősebb féltékeny
lányok viselkedésével, sőt ki is akartak közösíteni. Rosszulesett, de összeszorított foggal
jártam a próbákra, s mindig tudásom legjavát
nyújtottam.
A Magyar Állami Népi Együttesben számontartották, hogy a Vasasban táncolok, és
számos fesztiválon s a Ki mit tud? során is találkoztam Rábai Miklóssal mint zsűritaggal.
Az együttes több próbáján is részt vettem nézőként, így a repertoárral is tisztában lehettem. A szerencse is kezemre játszott, az egyik
lány – egy olaszországi turné után – nem tért
haza. Rábai diszkréten érdeklődött édesapámnál terveimről, s szó ami szó, 1972.
szeptember 1-jén szerződtettek. Szigeti Károly, a Vasas vezetője, amikor megtudta távozásomat, „Kígyót melengettem a keblemen!”
felkiáltással kommentálta döntésemet, mivel
Rábaiban sokan a riválist látták, sőt produkcióit is gyakran leszólták. Két évet dolgozhattam még Rábaival. Életritmusom is
megváltozott, naponta voltak próbák, először
az egyszerűbb darabokat tanultam meg, majd
a teljes repertoárt is elsajátítottam. Ebben segítségemre volt Ripka Ilona, a művészeti vezető asszisztense, aki mindent precízen és
türelemmel tanított be.
Rábai Miklós haláláról 1974-ben egy szegedi fellépés után értesültünk; az előadás alatt
nem akarták megmondani a gyászhírt. A szomorúság mellett a bizonytalanság is eluralkodott rajtunk, sötéten láttuk a jövőt;
emblematikus egyénisége meghatározta az
együttes egész életét.
A tánckar vezetését
Létai Dezső vette át,
majd 1976-ban művészeti vezetőnek is kinevezték.
Sokat
dolgozott Rábaival,
tanítványának számított, s számos koreográfiát is készített az
együttesnek: az Ecseri
lakodalmas botolója
is az ő tudását dicsérte. Sokkal befelé
fordulóbb egyénisége
volt, mint elődjének,
de nagyon tehetséges
koreográfusnak számított. Próbákon szigorú és precíz volt,
élveztük a vele való
közös munkát. A Magyar századok című
összeállítása igazi katartikus élményt nyújtott, s ezzel a műsorral
írta be nevét az együttes történetébe. Ez a
darab egy nagy ívű
tabló volt, többek között az Őseink idézése, A kereszt, a
Rabének, a Bihari
verbunkja képviselték
történelmünk mér- Alsó sor, balról a 2. Pórfy Irma
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100 éve történt
a második királypuccs

Száz éve, 1921. október
20-án kísérelte meg
másodszor,
immár
fegyveres erővel az
utolsó magyar király,
Boldog IV. Károly trónjának visszaszerzését.
Az MTVA Sajtóarchívumának anyaga:

Az első világháború
végén összeomlott a vesztes
Osztrák-Magyar Monarchia, az 1916-ban megkoronázott Habsburg Károly (I.
Károly néven osztrák császár, IV. Károlyként magyar
Forrás: Wikipédia
király) 1918. november 11- IV. Károly
én felfüggesztette osztrák csá- fel. Károly, engedve a nyomásnak,
szári, 13-án pedig az eckartsaui április 6-án elhagyta Magyarornyilatkozatban magyar királyi jo- szágot: véget ért az első, úgynevegainak gyakorlását. November zett húsvéti királypuccs. Az
16-án kikiáltották a „független és események nyomán kiéleződött
önálló magyar népköztársaságot”, Horthy és a legitimista Teleki Pál
amelyet 1919. március 21-én a kormányfő viszonya, az utóbbi
133 napig fennálló Tanácsköztár- nem sokkal később le is mondott.
saság követett.
Károly második visszatérési kíA Kommün leverése után az el- sérlete már korántsem ilyen békélenforradalmi rendszer nemzet- sen játszódott le. 1921. október
gyűlése az 1920. február 27-én 20-án este felesége társaságában
elfogadott 1920. évi I., „az alkot- repülőgéppel érkezett a Sopron
mányosság helyreállításáról és az közeli Dénesfára, ahol másnap a
állami főhatalom gyakorlásának helyőrség felesküdött rá, ő pedig
ideiglenes rendezéséről” szóló kinevezte Rakovszky Istvánt kortörvénycikkben hatályon kívül mányfőnek. A lemondott uralkodó
helyezte a forradalmak intézkedé- október 22-én vonattal indult Buseit. Az államfői teendők ideigle- dapestre, az alig négyórás utat két
nes ellátására bevezették a nap alatt tette meg: szerelvénye
kormányzó intézményét, megala- több állomáson is megállt, ahol a
pozva „a király nélküli királysá- katonai helyőrségek és a polgári
got”, a tisztségre 1920. március vezetők hűségesküt tettek neki.
1-jén Horthy Miklóst választották Az antant tiltakozása most sem
maradt el, az utódállamok pedig
meg.
IV. Károly nem tett le arról, casus bellinek minősítették meghogy visszatérjen a trónra, ehhez jelenését.
A hadsereg és a polgárság java
a jogalapot lemondó nyilatkozatának formulájában találta meg, része azonban Horthyt támogatta,
mivel abban „az vitelében való és nem állt Károly mellé a legitirészvételről” és nem magáról a mista párt szabad királyválasztó
trónról mondott le. Az exural- áramlata sem. Október 23-án a
kodó, aki bízott a Magyarorszá- tragikomikus budaörsi „csatában”
gon még erős legitimista a Gömbös Gyula vezette reguláris
mozgalomban, 1921 márciusában hadsereg és az egyetemista önkísérelte meg első ízben a trónra kéntesek megállították, majd széttörténő visszatérést. Károly meg- szórták a királypárti egységeket.
próbált kész helyzetet teremteni, Károlyt másnap – ugyan királyde hamar világossá vált számára, nak kijáró külsőségek közepette,
hogy sem a kül-, sem a belpoliti- de mégis csak fogolyként – Tikai helyzet nem kedvez neki. A hanyba vitték. Mivel a trónról tokorábban legitimistának tűnő vábbra sem volt hajlandó
Horthy vonakodott az egyértelmű lemondani, november 1-jén átadállásfoglalástól, a monarchia ták az antant megbízottainak, akik
utódállamai részleges mozgósítást családjával együtt a távoli Maderendeltek el, hiszen Károly nem ira szigetére szállították. Károly
írta alá a trianoni békét, így ural- itt halt meg 1922. április 1-jén, a
kodói és öröklési jogokat támaszt- katolikus egyház 2004-ben avatta
hatott volna az 1914-ben még boldoggá.
Magyarországhoz tartozó terüleA nemzetgyűlés 1921. novemtekre. 1921. április 3-án a nagyha- ber 6-án az 1921. XLVII. törvénytalmak
közös
jegyzékben cikkben 1707 és 1849 után
szögezték le, hogy nem tűrik el a harmadszor is kimondta a HabsHabsburg-restaurációt, idehaza burg-ház trónfosztását, bár a kipedig a hadsereg, a kisgazdapárt rályság intézményét továbbra is
és a kormányzó is ellene lépett fenntartotta.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!
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VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, terasz-

készítést,

garázsfelújítást,

csa-

tornajavítást, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más munkát, ke-

rítéskészítést is. Tel. 0721-443-518.
(13508-I)

BEGYŰJTÜNK rossz kábeleket, ócs-

kavasat, kalorifert. Kitakarítunk udvart,

garázst,

pincét.

0747-816-052. (13597)

Tel.

ALKALMAZUNK lakatost és he-

gesztőt.

Tel.

(22815-I)

0744-572-889.

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső

szigetelést, meszelést, bármilyen kisebb javítást és mindenféle más

munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.

(13452-I)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tető-

fedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (13530-I)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-,

ács-, bádogosmunkát, cserépforga-

tást, tetőkészítést. Tel. 0741-662191. (13434)

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-sze-

relést vállalok. Tel. 0746-638-960.

(13362-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (13415)

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65949-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, bármilyen szigetelést, csatornakészítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéskészítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837782. (13611)

MEGEMLÉKEZÉS
Drága édesanyámra, a kutyfalvi
SZÁNTÓ GIZELLÁRA és szeretett
testvéremre,
SZÁNTÓ
JÁNOSRA emlékezem haláluk
29., illetve 44. évfordulóján.
„Szeretteink nem halottak,
amíg élünk, élők.” (A. E.)
Bartha Gizella. (13341-I)
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A lélek oda áhítozik,

ahonnan a földre szállt.

Ott örök nyugalom vár rá,
tekintete megnyugszik

a tiszta és csillogó fényeken.

A veszteség érzésével, szívünk
mély fájdalmával búcsúzunk
HOCK IRÉNKÉTŐL.

Testvére, Béla, sógornője, Ma-

rika, keresztfia, Attila, Tündi és

családja.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (13603-I)

„Küzdöttél, de már nem lehet,

csend ölel át és szeretet. Csak az

hal meg, kit felednek, örökké él,
kit igazán szeretnek.”

E mai napon mély fájdalommal
emlékezünk szeretett édesanyánkra, PÓZNA ROZÁLIÁRA
szül. Trombitás halálának első
évfordulóján. Kérünk mindenkit,
aki ismerte és szerette, emlékezen rá szeretettel és kegyelettel.
Két fia és menyei, unokái és dédunokái. (–)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama,
testvér, anyós, rokon és ismerős,
HOCK IRÉN
életének 62. évében, türelemmel
viselt szenvedés után hirtelen eltávozott szerettei köréből.
Drága halottunk temetése 2021.
október 25-én, hétfőn 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (13613-I)

Szívünk mély fájdalmával búcsú-

zunk

HOCK IRÉNTŐL.

Nyugodjál békében!

A Bőjte, Babos, Hock, Ghirbe

család. (–I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
MÁRKOS ÉVA MÓNIKA
a CEC volt dolgozója

54 éves korában elhunyt.

Drága halottunk temetése októ-

ber 25-én, hétfőn 14 órakor lesz
a marosvásárhelyi katolikus temetőben.

A gyászoló család. (–I)

Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva tudatjuk,

hogy a felejthetetlen

özv. NAGY ÁRPÁDNÉ
szül. Kacsó Margit

2021. október 23-án, 79 éves ko-

rában, méltósággal viselt, rövid

szenvedés után csendesen meg-

pihent. Drága halottunk földi ma-

radványait 2021. október 26-án,
kedden 13 órakor helyezzük örök

nyugalomra a marosszentkirályi
református

templomkertben.

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a

hitet megtartottam: Végezetre el-

tétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr

ama napon ….”

Emlékét soha el nem múló szere-

tettel megőrzik gyerekei, uno-

kája,

keresztfia,

testvére,

rokonai, barátai és mindazok,

akik ismerték és szerették. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRT és üzleteibe ELADÓT. Tel. 0756-128-300, 0756-128-310.
(66002-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz TÖLTŐNŐT HENTESÁRUHOZ, SOFŐRT, KARBANTARTÓT. Tel. 0744644-026. (22810)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FAIPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről és támogatás a más helységbelieknek. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro
e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)
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Fontos közlemény!

Feliratkozás a téli időszakra vonatkozó lakásfűtési-, illetve energiadíjpótlék-támogatásra

2021. november 1-jétől a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság elindítja a kérvények fogadására irányuló intézkedéseket – saját felelősségre tett nyilatkozat a lakásfűtés és energiadíj-pótlék folyósítására – a 2021. szeptember 16-i 226-os törvény
alkalmazása céljából, a szociális védelmi intézkedések foganatosítása érdekében, amit
az 1073/2021-es kormányhatározat hagyott jóvá, és a 2021. november 1. – 2022. március 31. közötti időszakra vonatkozik.
Azok a családok részesülnek ebből, ahol az egy családtagra jutó nettó havi jövedelem
nem haladja meg az 1386 lejt, illetve az egyedülálló személyek, akiknek nettó havi jövedelme nem haladja meg a 2053 lejt. A háztartási fűtési támogatásra való jogosultságot a
hideg évszak teljes idejére csak egyszer állapítják meg.
A kérések benyújtása az alábbiak szerint történik:
• A hónap 20. napjáig, a jogosultság az illető hónaptól érvényes;
• A hónap 20. napját követően a jogosultság a következő hónaptól érvényes.
A kitültendő űrlap – Cerere – Declaraţie pe propria răspundere – letölthető a www.tirgumures.ro honlapról, vagy személyesen átvehető, kiegészíthető és benyújtható Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 42. szám alatt (a nyári színpadnál), vagy elektronikus úton
kitöltve, aláírva és elküldve (intelligens PDF) a registratura.das@tirgumures.ro e-mailcímre, az igazoló iratokkal együtt.
2021. november 1-jétől, az alábbi program szerint lehet benyújtani:
• Hétfő: 8:00–16:00 óra között;
• Kedd: 10:00–18:00 óra között;
• Szerda: 8:00–16:00 óra között;
• Csütörtök: 8:00–16:00 óra között;
• Péntek: 8:00–16:00 óra között, fertőtlenítési szünet naponta 12:30–13:00 óra között.
Ugyanakkor azok a családok és egyedülálló személyek, akiknek jövedelme család esetében legfeljebb 1386 lej/fő, egyedülálló személyeknél pedig legtöbb 2053 lej havonta, az
igénybe vett fűtési módozatok szerint rögzített összegű energiadíj-kiegészítést kapnak:
• 30 lej/hónap az elektromosáram-fogyasztásra;
• 10 lej/hónap gázfogyasztásra;
• 10 lej/hónap hőenergia-fogyasztásra;
• 20 lej/hónap szilárd tüzelőanyagok és/vagy kőolaj felhasználása esetén.

Az energiadíj-kiegészítést havonta folyósítják, egész évben, és a következőképpen
kell fizetni:
• A szolgáltatónak, de nem többet a kiszámlázott fogyasztásnál a kiegészítés esetén;
• Közvetlenül a tulajdonosnak a szilárd tüzelőanyag-fogyasztás díjának kiegészítése
esetén.
Az energiadíj-kiegészítés a háztartási fűtéspótlékal együtt vagy külön is igényelhető,
ha a támogatás feltételei teljesülnek.
A Cerere – Declaraţie pe propria răspundere űrlaphoz mellékelni kell a következő igazoló iratokat, lásd a honlapon, az Acte necesare în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei – A fűtéspótlék folyósításához szükséges okiratok címszónál.
A honlapon felsorolt javak egyikének birtoklása kizárja a fűtéspótlékra való jogosultságot (Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei – Azon javak listája, melyek birtoklása esetén nem folyósítható a fűtéspótlék.
A családtagok valósnál nagyobb számának, a valóságosnál alacsonyabb jövedelem bejelentése, valamint a tulajdonban lévő vagyontárgyak bejelentésének elmulasztása hamisításnak, megtévesztésnek, bűncselekménynek minősül, és a büntető törvénykönyv
rendelkezései szerint büntetendő.
A villamos energia, földgáz, fa és kőolaj tüzelőanyagok használóinak nyújtandó fűtéstámogatást a családtagonkénti vagy az egyedülálló személy havi nettó átlagjövedelme szerint, olyan referenciaérték alapján nyújtják, amely nem lehet kevesebb, mint 250 lej/hó
(földgáz), 500 lej/hó (villamos energia) és 320 lej/hó (szilárd tüzelőanyagok és/vagy olaj
esetében). (Lásd a honlapon: Cuantum ajutor pentru încălzirea locuinţei – Lakásfűtéspótlék
összegének megállapítása).
A dokumentumok átvételére a hatóságok által előírt szabályoknak megfelelően kerül
sor, a kedvezményezettek és a munkavállalók védelme, biztonsága és egészsége érdekében
hozott intézkedések betartásával.
További információk a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságon, a következő telefonszámokon: 0365-430-859, 0725-403-312 vagy 0725-403-315, amelyeket a lakosság
rendelkezésére bocsátottak, és hétfőtől péntekig 8:00–15:00 óra között hívhatók.
Emlékeztetjük Önöket, hogy amennyiben a helyzet megkívánja, a hideg évszakban a
ház fűtéséhez nyújtott támogatásról és az energiadíj-kiegészítésről naprakész információkat
közlünk.
A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság

