
Egy városnak dinamikus, változó élete van, amely elválaszt-
hatatlan azoktól, akik benne élnek. Így volt ez történelmünk
első városainak megjelenésétől napjaink modern települé-
seiig. Az ember, aki beleszületik abba a környezetbe, felnő,
netán a sors úgy hozza, hogy máshova települ, mégis magá-
ban hordozza azoknak a helyeknek az emlékeit, amelyek
életéhez kötődnek. A grundot, ahol először rúgott labdába,
a sarkot, ahol elröppent az első csók, az utcát, ahol bandába 

verődtek az egyidős kölykök, a sikátort, ahol rabló-pandúr
játékot lehetett játszani. Szinte tudattalanul beleivódik
énünkbe a hely szelleme, a házak, az utca, a főtér, a találko-
zások helyének, majd tágabb értelemben a városnak, a tér-
ségnek, a természeti tájnak a lenyomata.

Tripla válságban
Tombol a járvány az országban, és közben Európa-szerte

egy energiaár-krízis miatt is főhet a döntéshozók feje. Ez a
kettő is bőven elegendő lenne bajnak bármely rátermett kor-
mányzat számára, viszont nálunk most az sincs, mert pont úgy,
mint a koronavírus érkezése idején, nálunk politikai válság is
fűszerezi az életet. Amit el lehetett volna kerülni, ha az elnök
nem a lehető legrosszabb pillanatban kezd játszani.

A közelmúlt történéseinek fényében világos, hogy a koalíciót
megbuktató krízist az elnök idézte elő. Az a kormányfő, aki ta-
valy februárban már egyszer készségesen eljátszotta volna az
áldozati bárány szerepét az előre hozott választások kierőlte-
tésére irányuló játszmában, amit csak a vírus érkezése állított
meg, nem saját kezdeményezéséből torpedózta meg a koalíciót
a progresszívek minisztereinek menesztésével. A liberális párt-
kongresszus világosan megmutatta, hogy a párt az elnök játék-
szere, a kormányfő meg a vezérbáb ebben a társaságban.

A most kezdődő kormányalakítási konzultációk előtt számos
elemző vélte a legvalószínűbb forgatókönyvnek azt, hogy ki-
sebbségi liberális kormány fog majd alakulni a szocik árnyék-
támogatásával. Ez már negyedszer fordulna elő az utóbbi
másfél évtizedben, ráadásul a két utóbbi alkalommal, a Colec-
tiv-tragédia után, 2015-ben, illetve 2019-ben is az elnöki pa-
lota jelenlegi lakója volt a karmester. A műsor mindig ugyanaz,
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Az autizmus korai
jeleinek a felis-
merése a cél
Az autizmus korai jeleinek a felismeré-
sét célozza az a projekt, amit a maros-
vásárhelyi Alpha Transilvană
Alapítvány a Maros Megyei Tanfel-
ügyelőséggel, valamint a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal szociális
osztályának a támogatásával indít. 
____________2.
Társak 
a szolgálatban
Az egyedülálló idősek lelki támogatá-
sára számos csoporttevékenységet is
létrehozott az Unitarcoop, ezeket
azonban a világjárvány miatt fel kellett
függeszteni.
____________4.
Hatodik a Romgaz-
Elektromaros 
a Világkupán
A hatodik helyen végzett a horvátor-
szági Otocsánban szervezett 
klub teke-Világkupán a 
Marosvásárhelyi Romgaz-Elektroma-
ros női csapata, így nem jutott a né-
gyes döntőbe. 
____________9.



IDŐJÁRÁS
Többnyirefelhős
Hőmérséklet:
max.170C
min. 70C

11.,hétfő
A Nap kel 

7 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 44 perckor. 
Az év 284. napja, 
hátravan 81 nap.

Változik az adóhivatal munkarendje
Tekintettel a Covid–19-világjárvány okozta jelenlegi hely-
zetre, október 11-től a marosvásárhelyi adófizetők a ma-
gánszemélyek adó- és illetékügyi osztályának helyiségeit
kizárólag előzetes időpontfoglalás alapján látogathatják.
Ezt az intézmény www.tirgumures.ro honlapjának „Online
időpontfoglalás – magánszemélyek adó- és illetékbefize-
tése” elérhetőségén tehetik meg. A sürgősségi esetek szá-
mára egyetlen ügyfélablak áll rendelkezésre, ahol egy
időben legfennebb két személy tartózkodhat. Az adónyilat-
kozatokat, valamint a magánszemélyek adó- és illetékügyi
osztályának címzett kérvényeket el lehet küldeni elektroni-
kus formában az itl@tirgumures.ro e-mail-címre vagy pos-
tai úton, illetve iktathatók a polgármesteri hivatal
iktatóhivatalában (földszint – 13-as iroda). A helyi adók és
illetékek kifizetéséhez, illetve a pénzbírságok törlesztésé-
hez nem szükséges időpontfoglalás, viszont egy pénztár-
nál egy időben csak két személy tartózkodhat.

Szemben ülünk, beszélgetünk –
Nagy Miklós Kund interjúkötete

A szerző új könyvét október 11-én, hétfőn 18 órakor mu-
tatják be a marosvásárhelyi Bernády Házban. A Szemben
ülünk, beszélgetünk című interjúkötet Nagy Miklós Kund
utóbbi években rögzített beszélgetéseiből közöl huszon-
kettőt. Hazai és határon túli alkotók vallanak önmagukról,
munkájukról a Lector Kiadó és a Dr. Bernády György Köz-
művelődési Alapítvány közös kiadványában. Írók, költők,
képzőművészek, művészettörténészek, színházi rendezők,
színművészek életműve rajzolódik ki a Gálfalvi Ágnes szer-
kesztette kötetben. A bemutatón Kovács Levente rendező,
egyetemi tanár méltatja a könyvet, és folytat párbeszédet
a szerzővel.

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

Elektronikai és elektromos hulladék
begyűjtése

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Recolamp és
partnerei révén újabb akciót szervez elektronikai és elekt-
romos készülékek begyűjtésére. Október 16-án, szomba-
ton az alábbi övezetekből szállítják el az elektronikai
hulladékot: Kárpátok sétány (Darina mellett), Szabadi út
(játszótér), Sportcsarnok, Ifjúsági Ház (parkoló); Béke és
Coşbuc utca kereszteződése; Bükkös és Székely Vértanúk
utca kereszteződése. Az idősek segítséget kérhetnek a
0748-196-767-es telefonszámon munkanapokon 8–16 óra
között az 50 kilogrammnál nehezebb tárgyak elviteléhez.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma BRIGITTA és GITTA,
holnap MIKSA napja.

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

19,40,2,23,12+16 NOROC PLUS: 524549

31,18,11,19,24,27 SUPER NOROC: 941161

48,32,7,27,12,42 NOROC: 3520188

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező

hónapraaNépújságszerkesztőségében:
Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,

2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta9-14óra
között,szombat–vasárnapzárva.

Tel.0742-828-647

Örökkévalóság – könyvbemutató 
a Deusban

Október 15-én, pénteken 19 órától a Deus Providebit
Házban kerül sor Csata Éva nyolcadik könyvének be-
mutatójára. A kötet a Bookman Kiadó gondozásában je-
lent meg Örökkévalóság címmel. A regény egy fiatal
hölgy (aki balesetben elveszíti családtagjait) drámáját,
felemelkedését mutatja be. A szerző meghívottai Czirjék
Katalin és Csatlos Tünde. A helyszínen dedikált köny-
vekhez juthatnak a résztvevők. 

Az Ariel színház műsora
Október 13-án, szerdán 10 és 18 órától A varázstükör
című mesejáték látható a színházban, Sramó Gábor ren-
dezésében. 14-én, csütörtökön 13 órától a Viszlek ma-
gammal című diákelőadást ismétli meg a társulat. 15-én,
pénteken 9.30, 11 és 18 órától a Gabi és a repülő nagy-
papa van műsoron Vidovszky György rendezésében.

Kamarazeneest
Október 12-én, kedden 19 órakor kamarazeneesttel
folytatódik a XXXI. Constantin Silvestri nemzetközi
zenei fesztivál a Kultúrpalota nagytermében. Fellép az
Ars Subtilior együttes: Mihai Vaida (fuvola), Iulia-Adri-
ana Cazacu (hegedű), Marius Boldea, Ana Boldea és
Cătălin Răducanu (zongora). Műsoron: Constantin Sil-
vestri-, Dan Constantinescu-, Lipatti-, Dan Dediu- és
Vlad Gînţa-művek.

Vokálszimfonikus hangverseny
Beethoven emlékére

Ludwig van Beethoven emléke előtt tisztelgő vokálszim-
fonikus hangversenyre kerül sor október 14-én, csütör-
tökön 19 órakor a XXXI. Constantin Silvestri nemzetközi
zenei fesztivál keretében a Kultúrpalota nagytermében.
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes karát és
szimfonikus zenekarát Theo Wolters hollandiai karmes-
ter vezényli. Zongorán közreműködik Horia Mihail. Mű-
soron: Beethoven-művek.
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Korunk – október 
Utazó bűnügyek

Milyen Európa-képet mutatnak a bűnügyi történetek, a
krimik? Nyugat-Európa jóléti társadalmai unalmas min-
dennapjainak állóvizét még mindig a kelet-európai bűnö-
zők és a keletről érkező bűnhálózatok kavarják fel?
Vannak-e különbségek a különböző médiumok (irodalmi
szövegek, filmek, sorozatok) bűnügyi történetei között?
Más-e a bűn és bűnözés természetrajza Kelet- és Nyugat-
Európában? Milyen összefüggések mutathatók ki a bűn-
ügyi elbeszélések és az európai identitások működésmódja
között? Mennyire képes a bűnügyi elbeszélés a hibrid és
interszekcionálisan értelmezett identitások felvonultatá-
sára? Milyen a kortárs bűnügyi elbeszélések helyzete a
gyártók, a piac és a fogyasztók szempontjából? 

A lapszám egy európai kutatás eredményeiből válogat.
Az összeállításban az olasz, a francia, a kelet-európai, az
ír, a skandináv, a görög stb. krimikről olvashatók össze-
hasonlító elemzések. Az írások egy európai uniós projekt
keretében készültek, melyet a Bolognai Egyetem koordi-
nált.

A lapszámot Kálai Sándor és Keszeg Anna szerkesz-
tette.

Mintegy ezer gyereket mérnének fel Marosvásárhelyen
Az autizmus korai jeleinek a felismerése a cél

Az autizmus korai jeleinek a fel-
ismerését célozza az a projekt,
amit a marosvásárhelyi Alpha
Transilvană Alapítvány a Maros
Megyei Tanfelügyelőséggel, va-
lamint a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal szociális
osztályának a támogatásával
indít. Marosvásárhelyen ezer
bölcsődés és óvodás gyereket
szeretnének felmérni, hogy ki-
szűrjék az esetleges autizmusra
utaló jeleket, illetve mintegy
félszáz pedagógust készítenek
fel arra, hogy felismerjék eze-
ket a gyerekeknél, akikkel fog-
lalkoznak.

Októberben indult és az év végéig
tart a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal szociális osztályának a támo-
gatásával, valamint a megyei tanfel-
ügyelőséggel karöltve kezdeménye-
zett projekt, amely az autizmus korai
felismerését szeretné elősegíteni. Ma-
rosvásárhelyen ezer 1-6 év közötti
bölcsődés és óvodás kisgyereket mér-
nének fel, hogy kiszűrjék náluk az
esetleges autizmusra utaló jeleket, va-
lamint a velük dolgozó személyeknek,

mintegy ötven pedagógusnak, bölcső-
dei dolgozónak felkészítőt szervez-
nek, ahol szakemberek mondják el,
hogy melyek azok a jelek, amelyek
esetén felmerül egy gyereknél az au-
tizmus gyanúja. 

Gianina Şerban, az Alpha Transil-
vană Alapítvány illetékese lapunknak
elmondta, szakemberekként nem győ-
zik hangsúlyozni, hogy mennyire fon-
tos az, hogy időben felfedezzék az
autizmusra utaló jeleket, ugyanis ha
ez megtörténik (akár már egy-két éves
korban), és az érintett gyerekek minél
előbb hozzájutnak a megfelelő fej-
lesztéshez, jóval nagyobb eséllyel 
tudják a szakemberek fejleszteni a
kognitív, szociális és érzelmi készsé-
geiket, és segíteni nekik abban, hogy
felzárkózzanak a kortársaikhoz, és ne
adódjanak majd gondjaik a közös-
ségbe való beilleszkedés terén, az is-
kolában. Az ilyen gyermek, ahogy
telik az idő, egyre nehezebben tud
majd felzárkózni, ezért fontos az au-
tizmus korai felismerése. Gianina Şer-
ban hozzátette, periodikusan szükség
lenne ilyen jellegű szűrésekre,
ugyanis előfordul, hogy a szülők sem
veszik észre a jeleket, vagy ha észlelik
is, nem akarnak tudomást venni róluk,

vagy éppen nincsenek tudatában
annak, hogy szakember segítségét
kellene kérniük. Az Alpha Transilvană
Alapítvány néhány évvel ezelőtt vég-
zett  ilyen jellegű felmérést, mintegy
300 gyerek körében, és 16 esetében
fedeztek fel autizmusra utaló jeleket.
Mint mondta, a szűrést játékos mód-
szerekkel az óvodákban, bölcsődék-
ben dolgozó pedagógusok végzik
majd a szülők beleegyezésével úgy,
hogy fel tudják mérni ezáltal az inter-
akcióra, a nonverbális kommunikáci-
óra és az érzelmi rezonanciára való
képességeket. Amennyiben felmerül
egyes gyerekeknél az autizmus gya-
núja, értesítik a szülőket, akik majd
elvihetik a gyereket az alapítvány
szakembereihez egy alaposabb felmé-
résre.

A projekt részeként az Alpha Tran-
silvană Alapítvány szakemberei sze-
mináriumon tájékoztatják majd az
óvodapedagógusokat az autizmus
spektrumzavarral kapcsolatos tudni-
valókról, annak korai jeleiről, a haté-
kony csoportmunkához szükséges
stratégiákról, illetve arról, hogy
mennyire fontos az autizmussal élő
gyermekek integrálása a normál osz-
tályokba.

Menyhárt Borbála



1603 koronavírusos beteg 
az intenzív osztályokon

A legutóbbi tájékoztatás óta 10.400 új koronavírusos
megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 
43.500 teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs
(GCS). Az új igazolt esetek mellett 786 személynek
ismét pozitív lett a koronavírustesztje. Az elmúlt 24
órában 211 koronavírussal diagnosztizált személy
halt meg. A halálos áldozatok közül 194-nek volt va-
lamilyen társbetegsége, 193 nem volt beoltva. A be-
oltott elhunytak 40 és 85 év közöttiek voltak,
mindannyian más betegségekben is szenvedtek.
16.179 személyt kezelnek kórházban Covid–19-cel,
1603 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. A
kórházban kezelt páciensek között 447 kiskorú van,
és közülük 31-et ápolnak az intenzív osztályon.
(Agerpres)

Az iskolák dönthetnek az online
oktatásra való áttérésről

A jogszabályok jelenleg is lehetővé teszik, hogy egy
iskola igazgatótanácsa az egészségügyi igazgatósá-
gokkal együtt az online oktatásra való áttérésről dönt-
sön – közölte szombaton a tanügyminiszter. Sorin
Cîmpeanu az Országos Diáktanácsnak arra a kéré-
sére reagált, hogy az iskolák a decentralizáció elve
alapján önállóan dönthessenek az online oktatásra
való áttérésről a 6 ezreléket meghaladó fertőzöttségi
rátájú településeken. Válaszában a miniszter emlé-
keztetett: az oktatási és az egészségügyi tárca közös
rendelete megadja a jogalapot arra, hogy egy iskola
a fertőzöttségi rátától függetlenül térhessen át az on-
line tanrendre, ha a tanintézetben objektív okokból
nem szavatolható az egészségügyi szabályok betar-
tása. „Erről az iskola igazgatótanácsa és az egész-
ségügyi igazgatóság közösen dönt” – közölte
Cîmpeanu. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy
a vonatkozó rendelet nem az egyes iskolák működé-
sét, hanem az oktatás egészének lebonyolítását sza-
bályozza, és nem az érintett felek konzultálása
nyomán, hanem szakértői vélemények alapján dol-
gozták ki. „Megértjük az Országos Diáktanács aggo-
dalmát, de biztosítjuk őket arról, hogy a hatóságok az
iskolák és a tanulók érdekében hozzák meg dönté-
seiket” – olvasható a közleményben. (Agerpres)

Megölték a támadó medvét
Megöltek szombaton a Vrancea megyei Câmpuri
község lakói egy medvét, amelyik aznap rátámadt
három helybéli férfira, és egyiküket súlyosan megse-
besítette. A település polgármestere, Ion Vlad az
Agerpres hírügynökségnek elmondta: a nagyvad a
reggeli órákban hatolt be a községbe, és élelem után
kutatva beleakadt egy drótkerítésbe. A medvét a helyi
állatorvos elaltatta, a csendőrök kiszabadították, majd
a mintegy 200 méterre lévő erdőben elengedték. Né-
hány óra múlva azonban visszatért a településre,
ahol rátámadt a megrongálódott drótkerítésen dol-
gozó három férfira. „A közelben tartózkodó helybéliek
közbeléptek, és megölték a medvét, nem volt más
megoldásuk” – jelentette ki a polgármester, aki sze-
rint a nagyvad áldozatai egyikének állapota válságos.
A Vrancea megyei rendőrség szombati közleményé-
ben megerősítette, hogy egy medve aznap súlyosan
megsebesített a község területén egy 31 éves férfit,
és az állat tetemét is megtalálták az egyik gazdaság
közelében.

a szocik az árnyékban erősödnek, aztán megnyerik a kö-
vetkező választásokat, osztogatnak és fosztogatnak
egyet, majd amikor kezdődne a neheze és a kam-
pányesztendő, mennek vissza az árnyékba. Ebben a ját-
szadozásban jótékony partnerük az egykori szebeni pol-
gármester, aki 2009-ben szoci-liberális közös
kormányfőjelöltként dobbantott fel a nagypolitika szín-
padára. Az akkorihoz hasonló liberális párt megint
adott, progresszívék a színpadról kiszorítva, hogy ne za-
varják az előadást, kezdődhet a játék. A szocik a szava-
zóik kedvéért még emlegetik az előre hozott válasz-
tásokat, de ebben a helyzetben nekik valójában púp
lenne a hátukon a kormányzati felelősség, inkább a
helyreállítási alapok eurómilliárdjaira utaznak, ami így
ellenzékből is kényelmesen elérhetővé válhat számukra.
Hogy közben a vírus a liberális bábkormányfő szemé-
lyes irányításával becsődölt oltáskampánynak is betud-
hatóan naponta egy kisebb falu lakosságát teszi el láb
alól, és hogy a fűtésszámláktól majd fagypont alatt is
megtanulunk izzadni, az nem érdekli az előadókat. Az ő
fejük legfeljebb majd attól fájhat, ha a népszerűségét az
eddigi válságszínházi évad során szinte megduplázott
aranyos kis csapat ugyanilyen iramban erősödik to-
vább, mert akkor nem kell sok idő hozzá, hogy komo-
lyabb szerepet követeljenek maguknak.

Tripla válságban

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Mivel a parlamentben jelenleg
nem létezik kormánytöbbség, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) sem
tesz javaslatot a miniszterelnök-
jelölt személyére az elnöki hiva-
talban hétfőn kezdődő kormány-
alakítási egyeztetésen – jelen-
tette be pénteken a PNL.

Előzőleg a párt végrehajtó testülete
azt közölte, hogy frissen megválasztott
elnöke, a kedden megbuktatott Florin
Cîţu ügyvivő miniszterelnök számára
kér újabb kormányalakítási megbízást az
államfőtől.

A péntek délutáni pontosítás szerint
továbbra is Cîţu a párt miniszterelnök-
jelöltje, de a konzultációsorozat hétfői
fordulójában csak akkor javasolják a
posztra, ha időközben parlamenti több-
séget tudnak kialakítani.

A román média egy része úgy értel-
mezte a visszakozást, hogy a PNL a kor-

mányból kilépett USR követelésének en-
gedve utat nyitott az RMDSZ részvéte-
lével tavaly decemberben alakult
jobbközép kormánykoalíció helyreállí-
tása előtt. A Cîţu-kabinetet az ellenzéki
pártokkal közösen megbuktató USR
ugyanis mindvégig azt állította, hogy
folytatná a közös kormányzást, de Cîţu
nélkül.

Mások szerint a javaslat visszavonását
Klaus Iohannis államfő kérhette volt
pártjától taktikai okokból, hogy egy eset-
leges „áldozati” – a parlament által visz-
szautasítandó – miniszterelnök-jelölt
után Cîţu legyen az államfő második je-
löltje, akinek kénytelen lesz a törvény-
hozás bizalmat szavazni, ha nem akarja
azt kockáztatni, hogy alig egy évvel a
választások után feloszlassák a parla-
mentet.

A PNL volt egyébként az egyetlen
olyan párt, amely megnevezte jelöltjét a

miniszterelnöki posztra. A legnagyobb
frakcióval rendelkező, 2019 óta ellen-
zékben lévő PSD előre hozott válasz-
tásokat szorgalmaz, a nacionalista, ellen-
zéki AUR pedig nemzeti egységkor-
mányt.

A koalíció helyreállítását szorgalmazó
USR azért nem javasolt senkit, mert el-
ismeri, hogy egy jobbközép kormány
élére a nagyobb frakcióval rendelkező
PNL-nek kellene – a koalíciós partnerek
által is elfogadott – miniszterelnököt je-
lölnie.

Klaus Iohannis államfő ma kezdi meg
a kormányalakítási egyeztetést a parla-
menti frakciókkal. 

Az elnök csütörtökön higgadtság-
ra intette az egymást támadó pártokat, és
arra figyelmeztette őket: sokáig csak
ügyvivő kormánya maradhat az or-
szágnak, ha nem képesek megegyez-
ni. (MTI)

Parlamenti többség híján a PNL sem tesz javaslatot
a miniszterelnök-jelölt személyére

Csendőrökre bízták a távolságtar-
tási és maszkviselési kötelezett-
ség betartásának ellenőrzését, és
elrendelték a lépcsőzetes munka-
kezdést szombaton Bukarestben,
Romániában a legtöbb ember itt
fertőződött meg koronavírussal
az utóbbi időszakban.

A fővárosi járványügyi operatív törzs
határozata szerint minden, ötvennél több
alkalmazottat foglalkoztató intézmény-
nek és magáncégnek át kell térnie a táv-
munkára, ahol pedig a tevékenység
jellege ezt nem teszi lehetővé, be kell ve-
zetni a lépcsőzetes munkakezdést. Az in-
tézkedéssel elsősorban a tömegközle-
kedés zsúfoltságát szeretnék csökken-
teni, ennek érdekében a járatok számát
is növelik. 

A piacokon és más zsúfolt helyeken
ezentúl csendőrök fogják ellenőrizni a
védőmaszkok közterületen immár sza-
badban is kötelező viselését.

A fővárosban – az ország másik 88
városához és 427 községéhez hasonlóan
– 20 óra után már csak a beoltottak és a
betegségen az utóbbi fél évben átesettek
léphetnek az utcára, az üzleteknek leg-
később 22 órakor be kell zárniuk, a ven-
déglátóhelyekre és rendezvénytermekbe
pedig csak védettségi igazolvánnyal
lehet belépni.

Jelenleg a főváros a legfertőzöttebb,
Székelyföld pedig a legkevésbé fertőzött
térsége Romániának. Bukarestben egy
hónap alatt tízszeresére emelkedett a fer-

tőzési ráta, amely szombaton már elérte
a lakosság 12,65 ezrelékét. A főváros
metropoliszövezetének számító Ilfov
megyében a lakosság 13,6 ezrelékénél
mutatták ki a koronavírus-fertőzést az
utóbbi két hétben.

A székelyföldi megyék továbbra is a
fertőzöttségi lista utolsó helyein vannak:
Kovászna megyében 2,1, Hargita me-
gyében 2,3, Maros megyében pedig 3,3
ezrelékes volt szombaton a kéthetes fer-
tőzési ráta.
Az oltottak hússzor kisebb 
arányban haltak meg 
az oltatlanokhoz képest

A koronavírus ellen beoltottak négy-
szer kisebb arányban fertőződtek meg és
hússzor kisebb arányban haltak meg a be-
tegségben a beoltatlanokhoz képest – de-
rült ki a közegészségügyi intézet (INSP)
pénteken közzétett összegzéséből.

Az oltási kampány kezdete óta eltelt
több mint kilenc hónapban (szeptember
30-ig) 42 501 második adag oltással is
(vagy a Johnson&Johnson egydózisú
vakcinával) immunizált embernél, va-
gyis a beoltottak 7,9 ezrelékénél mu-
tatták ki a koronavírus-fertőzést. Ugyan-
ebben az időszakban 618 ezer embernél
(a lakosság 32 ezerlékénél) diagnoszti-
zálták a koronavírus-fertőzést.

A szeptember végéig immunizált 5
millió 384 ezer romániai lakos közül 316
halt meg, miután megfertőződött koro-
navírussal: ez a beoltottak kevesebb

mint 0,06 ezrelékét teszi ki. A teljes la-
kosság körében 2020. december 27. és
2021. szeptember 30. között 23 697
Covid-halálesetet jelentettek, ami az
összlakosság 1,22 ezrelékét teszi ki. Bár
ezeknek a haláleseteknek egy része
(mintegy kétezer) még 2020-ban követ-
kezett be, és így torzítja az idei Covid-
statisztikát, a koronavírus-fertőzés így is
csaknem hússzor nagyobb arányban
szedte áldozatait a beoltatlan mintegy
18,8 milliós lakosság körében, mint az
immunizáltak között.

Az egyes vakcinatípusok szerinti bon-
tásból az látszik, hogy Romániában a
Johnson&Johnson volt a leghatéko-
nyabb, de a szakemberek szerint ebben
az is közrejátszhat, hogy ezt a típust csak
nyáron vezették be, tehát a járvány ne-
gyedik hullámának augusztus-szeptem-
beri felívelése idején a néhány hete ezzel
beoltott embereknél még jobb immunre-
akciót produkált, mint amekkora védel-
met az elvileg magasabb hatékonyságú
vakcinák nyújtottak négy-kilenc hónap
után.

A Johnson&Johnsonnal beoltottak 5
ezreléke kapta el a koronavírus-fertő-
zést, és 0,03 ezreléke halt meg. A Mo-
dernánál 5,2 ezrelékes fertőzési és 0,07
ezrelékes halálozási, a Pfizernél 8,4 ez-
relékes fertőzési és 0,07 ezrelékes halá-
lozási, az Astra Zenecánál pedig 10,9
ezrelékes fertőzési és 0,04 ezerlékes ha-
lálozási arányt mutatnak a romániai ada-
tok. (MTI)

Lépcsőzetes munkakezdést rendeltek el Bukarestben

Bejelentette lemondását Sebastian Kurz osztrák
kancellár a szombat esti kabinetülést követően 
az ellene irányuló korrupciós vizsgálatok nyo-
mán.

Utódjaként Alexander Schallenberg külügyminisztert java-
solta. Kurz egyben bejelentette, hogy az Osztrák Néppárt
(ÖVP) frakcióvezetőjeként folytatja politikai karrierjét az
osztrák parlament alsóházában (Nationalrat). 

Közölte, hogy megtartja pártvezetői tisztségét is. Sebastian
Kurz ismételten hangsúlyozta, hogy hamisak az ellene felho-
zott vádak. Mint mondta, a parlamenti munkához visszatérve
megragadja a lehetőséget, hogy megcáfolhassa a gyanúsítá-
sokat.

Azzal indokolta lemondását, hogy elejét kívánja venni egy
hónapokig tartó felfordulásnak és patthelyzetnek.

„Egy ilyen helyzetben nem szabad, hogy a személyes, il-
letve pártérdekek vagy a politikai számítás kerüljön előtérbe”
– hangoztatta. „Országom előbbre való a személyemnél” –
húzta alá Kurz, hozzátéve, hogy a patthelyzet feloldása és az
ÖVP/Zöld Párt koalíciójának megtartása érdekében döntött a
lemondás mellett.

Kijelentette, hogy Alexander Schallenberg rendelkezik
azokkal a diplomáciai készségekkel, amelyek szükségesek a
pártok közti bizalom helyreállításához.

A kormányválságot az idézte elő Ausztriában, hogy a gaz-
dasági és korrupciós ügyekkel foglalkozó ügyészség
(WKStA) vesztegetés és hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgá-
lódik a kancellár közvetlen környezetében. A WKStA azt pró-

bálja kideríteni, hogy manipulálta-e ÖVP az Österreich című
tömeglapban megjelent közvélemény-kutatási adatokat 2016-
ban, és közpénzből fedezték-e a megjelentetésüket. 

Werner Kogler zöldpárti alkancellár csütörtökön kétségbe
vonta Kurz politikai cselekvőképességét a kialakult helyzet-
ben, ami koalíciós válsághoz vezetett az ÖVP és a koalíciós
partner Zöld Párt között. 

A botrány nyomán az ellenzék arra készült, hogy kedden
bizalmatlansági indítványt nyújtson be a kancellár ellen.
Az ellenzék csalódott, hogy folytatja a kormányzást
az eddigi koalíció

Az osztrák ellenzéki pártok csalódottan reagáltak szombat
este arra, hogy folytatja a kormányzást a Zöldek és az Osztrák
Néppárt (ÖVP) kormánykoalíciója Sebastian Kurz kancellár
nem sokkal korábban bejelentett lemondása után.

Miután a néppárti kancellár szombat este lemondott 
tisztségéről, és a szintén néppárti Alexander Schallenberg 
külügyminisztert javasolta utódjának, Werner Kogler zöld-
párti alkancellár üdvözölte a fejleményeket, és bejelen-
tette a Zöldek és a néppárt kormánykoalíciójának folyta-
tását.

Kevésbé lelkesen reagáltak az ellenzéki pártok a kancellár-
cserére, mivel az elmúlt napok tárgyalásai nyomán inkább
abban reménykedtek, hogy az ÖVP kizárásával új, négypárti
koalíció jön létre a szociáldemokraták (SPÖ), a szabadságpár-
tiak (FPÖ), a liberálisok (NEOS) és a Zöldek (Grüne) részvé-
telével. (MTI)

Lemondott Sebastian Kurz osztrák kancellár
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Azonnali európai szintű fellé-
pést sürgetünk az energia-
árak emelkedésének megfé-
kezésére és a kiszolgáltatott
fogyasztók konkrét megsegí-
tésére, ehhez pedig az Eu-
rópai Bizottságnak egy sor
eszközt kell felmutatnia,
amely a tagállamoknak azon-
nali beavatkozást tesz lehe-
tővé, ugyanakkor az EB-nek
az európai költségvetésből tá-
mogatást kell biztosítania a
legrászorultabbak megsegíté-
sét célzó intézkedésekre –
hangsúlyozta Winkler Gyula EP-
képviselő (RMDSZ, EPP).
Szerdán a Strasbourgban ülé-
sező képviselők az emelkedő
energiaárakról, azok hatásá-
ról, illetve a vállalkozásokat
és a fogyasztókat célzó euró-
pai megoldásokról vitáztak.

„Alapvető a kérdés, hogy ez a
helyzet időszakos-e, konjunkturális,

spekulatív áringadozással állunk-e
szemben, és tavaszra már visszaáll
a piac a normális kerékvágásba,
vagy egy strukturális okokra vissza-
vezethető válság kezdetén vagyunk,
amelynek időtartama nehezen jósol-
ható meg. Aggódva hallgattam
Kadri Simson energiaügyekért fele-
lős biztos beszédét, amelyből úgy
tűnik, hogy az Európai Bizottság
időszakosnak tartja a most kialakult
helyzetet. Én sokkal inkább úgy
vélem, hogy kibontakozófélben van
egy hosszan tartó válság, amelyet
rendkívül összetett, többek között
geopolitikai tényezők is befolyásol-
nak. Az Európai Bizottság eszköz-
tárának azonnali intézkedéseket
kell tartalmaznia, elsősorban direkt
kifizetéseket biztosítva a romániai
és az egész unióban élő kiszolgál-
tatott fogyasztóknak, akik nem tud-
ják törleszteni energiaszámlájukat.
A kis- és középvállalkozóknak ál-
lami segélyre van szükségük, ame-

lyet az országos költségvetésből és
európai forrásból kell biztosítani.
Középtávon minden bizonnyal az
Irány az 55%! című intézkedéscso-
mag eredményei is megmutatkoz-
nak majd. Növelni kell az
energiahatékonyságot, előnyt nyúj-
tani a megújuló energia előállításá-
nak, mindezek mellett viszont
Románia és még egy sor uniós tag-
állam teljesen jogosan ragaszkodik
a földgázhoz mint átmeneti üzem-
anyaghoz. A következő három évti-
zedben a földgáz nélkülözhetetlen
energiaforrás marad minden, a rea-
litás talaján álló európai stratégia
számára” – emelte ki Winkler
Gyula nyilatkozatában.

A parlamenti vitát követően az
RMDSZ EP-képviselője rámutatott,
hogy a zöldátmenet kapcsán vita
van földgáz mellett a nukleáris
energia használatáról is. „Az EU
egyik éles vitája éppen a nukleáris
energia szerepéhez kötődik, ez a

vita igazából átlépett az energetikai
stratégiák valóságából az ideoló-
giák világába. Támogatom az Euró-
pai Bizottság által bemutatott in-
tézkedéseket, amelyek a piaci fel-
ügyelet megerősítésére, a földgáz-
tárolási kapacitások növelésére,
illetve egységes európai sürgősségi
gázbeszerzésre vonatkoznak, hogy
a jelenlegi válságot leküzdjük. De
hangsúlyozom, az intézkedéscso-
magnak kötelező módon tartalmaz-
nia kell az egyéni fogyasztók és a
kkv-k azonnali támogatásának mó-
dozatait” – jelentette ki Winkler
Gyula. Véleménye szerint nagyon
fontos, hogy a héten az Európai Bi-
zottság eszköztár-javaslatában fel-
lelhető legyen a kiszolgáltatott
fogyasztó európai meghatározása,
hogy lehessen EU-s forrásokat ren-
delni a rászoruló személyek, nehéz
helyzetbe kerülő családok megsegí-
tésére. „Kíváncsian várjuk az EB
elképzelését az adózásra alapuló in-

tézkedésekről, mint a hozzáadottér-
ték-adó, jövedéki adók, különböző
energetikai termékekre kivetett
adók csökkentése” – tette hozzá.
Mint megjegyezte, az EB által júli-
usban bemutatott Irány az 55%!
című intézkedéscsomag 13 külön-
álló javaslatot tartalmaz, amelyeket
a következő hónapokban fognak
megvitatni. „A kelet-európai gazda-
ságoknak, a térségben élő lakosság-
nak támogatásra és időre van
szüksége, hogy ezeket a reformokat
életbe ültessék. A gyakorlatban is
meg kell valósítani az EB vállalását,
mely szerint senkit nem hagyunk
hátra, ez nem maradhat csak egy
jelmondat. A zöldátmenet legyen
méltányos is, ellenkező esetben az
átmenet miatt hátrányos helyzetbe
kerülők, a leszakadók az unió és az
európai építkezés ellen fordul-
nak” – hívta fel a figyelmet 
az RMDSZ EP-képviselője. (közle-
mény)

Az EU-nak támogatnia kell a legrászorultabb fogyasztókat 
az emelkedő energiaárak miatt

Negyed évszázad szolgálatát, a közös
munkát, az együtt töltött időt ünne-
pelte péntek délután a marosvásárhe-
lyi Unitarcoop Alapítvány. 

A helyi unitárius egyházközség és három
adakozó kedvű magánszemély – Bakó
László, Román Elemér és Szabó László –
által életre hívott szervezet 25. születésnapján
tíz-egynéhányan gyűltek egybe a Bolyai téri
Dersi János teremben, az alapítvány minden-
napjaiba – az otthoni idősgondozásba, a ké-
zimunka- és az irodalmi kör tevékenységeibe,
a kulturális programokba – azonban ennél
sokkal többen kapcsolódtak be az elmúlt két
és fél évtized alatt.

A jelenlevőket Nagy László unitárius lel-
kész, az Unitarcoop soros elnöke Jézus leg-
ismertebb példázatával, az irgalmas sama-
ritánus történetével köszöntötte. 

– Ismeretlen a neve, az életkora, a foglal-
kozása, a családi állapota, csak azt tudjuk
róla, hogy nagy volt a szíve. Lehajolt a szük-
ségben levő emberhez, nem kérdezte tőle, mi-
lyen nemzetiségű, milyen nyelven fáj a sebe,
hanem önzetlenül ápolta, segítette – emelte
ki a lelkipásztor, aki ünnepi beszédét egy
szentírási idézettel, a Zsidókhoz írt levél ige-
versével indította: 

„A jótékonyságról és az adakozásról pedig
ne feledkezzetek meg, mert ilyen áldozatok-
ban gyönyörködik Isten” (Zsidók 13:16).

Nagy László egy Darkó Béla esperestől
hallott kedves történettel illusztrálta, hogy az
ima mellett tettekre is szükség van. A történet
szerint iskolába menet késésben levő gyer-
mekek közül valaki azt javasolta a többiek-

nek, hogy álljanak meg imádkozni, hogy ne
késsenek el, mire egy másik diák azt taná-
csolta: „imádkozzunk, de közben meneges-
sünk is”.

A rendezvény házigazdája arra is felhívta
a figyelmet, hogy a világjárvány legnehezebb
időszakában jó volt megtapasztalni a számos
irányból – például a taxisofőrök részéről – ér-
kező segítségnyújtást, azt, hogy még nem halt
ki az emberekből a jó. 

– Köszönöm a Jóistennek, hogy megsegí-
tett, és 25 évvel ezelőtt pár ember felismerte,
hogy mindig voltak és lesznek támogatást
igénylő idősek, segítségre szoruló nélkülö-
zők. Visszaemlékszem a találkozásokra, ami-
kor nevetés töltötte be a 23. szám alatti udvart
és a termeket, amikor együtt voltak a nőtest-
véreink és férfitestvéreink – mondta a lelkész,
majd köszönetet mondott mindazoknak, akik
az elmúlt időszakban munkatársai voltak a
szolgálatban.
Sok rászoruló, kevés önkéntes

A következő percekben Kilyén Ilka szín-
művésznő Rónay György Verebek című 
versével teremtett derűs hangulatot, majd
Gergely Orsolya, az Unitarcoop szociális
munkása foglalta össze az alapítvány eddigi
megvalósításait.

A „Nem egy másért, hanem egymásért”
mottóra épített tevékenységek közül kiemel-
kedik az otthoni idősgondozás, amelynek ke-
retében az elmagányosodástól fenyegetett
korosztály tagjait meglátogatják, meghallgat-
ják őket, takarítanak, bevásárolnak, számlát
fizetnek nekik, adminisztratív tanácsadással
segítik, illetve a gyógyszereiket is kiveszik az
alapítvány munkatársai és önkéntesei. A
munkaügyi minisztérium által akkreditált

szolgáltatásra egyre nagyobb szükség van, hi-
szen miközben sok fiatal telepedik ki kül-
földre, vagy a munkahelyi kötelezettségei
teljesen lefoglalják, egyre több idős szülő,
nagyszülő marad támasz nélkül. Az önkénte-
sek száma azonban nagyon megcsappant az
utóbbi időben – mondta Gergely Orsolya,
majd az Unitarcoopnak a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal, a Maros Megyei Ta-
náccsal, illetve a Gondviselés Segélyszerve-
zettel közös, anyagi vonzatú szolgáltatásaira,
az élelmiszercsomagok kiosztására és az ado-
mánygyűjtésekre is kitért. 

Az egyedülálló idősek lelki támogatására
számos csoporttevékenységet is létrehozott
az Unitarcoop, ezeket azonban a világjárvány
miatt fel kellett függeszteni. Az otthoni idős-
gondozás viszont a járványidőszakban sem
szünetelt, jelenleg is mintegy 60 személy –
közülük 42 marosvásárhelyi – részesül ilyen
jellegű segítségben. Az alapítvány fiatal ön-
kénteseket szeretne bevonni ebbe a munkába,
hogy minél több kérésnek tudjanak eleget
tenni – hangsúlyozta a szociális munkás.
Lelkeket és templomokat 
„öltöztettek”

A kulturális tevékenységekről – a kézi-
munka- és az irodalmi körről, illetve az ün-
nepekhez kötődő együttlétekről – Antal
Ildikó, az Unitarcoop tagja számolt be. El-
mondta, hogy a pandémia miatt most min-
denki otthon kézimunkázik, hagyományos
terítőikkel éppen a 28. erdélyi templomot ké-
szülnek „felöltöztetni”. Szépséges varrottasa-
ikkal, hímzéseikkel számos vásáron is részt
szoktak venni, és bár ezeknek nincs nagy
anyagi hasznuk, mindig újabb megrendelőket
hoznak az alapítványnak. 

A továbbiakban Szőcs Zsuzsanna Anna,
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
szociális osztályának illetékese köszöntötte
– a magányos időseket a valahova tartozás
érzésével megajándékozó – Unitarcoopot,
amelynek korábban ő is önkéntese volt.
Ünnepi beszédét egy ismeretlen szerzőnek
egy szépkorú szülő nevében gyermekéhez
írt levelével zárta, amelynek legmegérin-
tőbb sorai így hangzanak: „Ha néha nem
emlékszem dolgokra, vagy elvesztem be-
szélgetésünk fonalát, adj gondolkodási
időt, hogy eszembe jusson, és ha mégsem
sikerül megtennem, ne légy ideges. Ami a
legfontosabb, az nem a mondanivalóm,
hanem az, hogy veled legyek, és figyelj
rám...” Erre az idézetre rímelt Kilyén Ilka
újabb szavalata, Szemlér Ferenc Búvópatak
című verse.
Csak az esernyőt

Az együttlét Vargancsik Iringónak, a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem taná-
rának az időskori tanulás lehetőségeiről
szóló előadásával folytatódott.

– Az idősek mindig egyfajta erő- és tu-
dásforrás voltak a társadalomban. Ugyan-

akkor erre az életkorra úgy is lehet gondolni,
mint a tanulás egyik forrására, tehát nem kell
azt hinni, hogy ilyenkor nincs esély a további
fejlődésre – hangsúlyozta az előadó, majd
egy 1920-as kutatásra hívta fel a figyelmet,
amely kimutatta, hogy ez a korosztály a fia-
talabbakhoz hasonlóan képes új dolgok elsa-
játítására.

– Vannak olyan részei az agynak, amelyek
ekkorra elfáradnak, lassabban dolgozzák fel
az információkat, más területek viszont sok-
kal jobban működnek, mint korábban. Amíg
dolgozunk, külső motivációk szabják meg a
tanulási folyamatot, nyugdíjazás után ehhez
belső motivációkra lesz szükség. Ilyen a
kommunikáció, amely a csoportos foglalko-
zásokon tud leginkább megvalósulni, a tech-
nológiai fejlődés, ami elősegíti, hogy a
szépkorúak különféle digitális eszközökkel
tartsák a kapcsolatot szeretteikkel, az egész-
ségi szükségletek – közös torna, ugyanazon
diéta betartása –, a szabadidő hasznos eltöl-
tése és a közös szakmai múlt – sorolta Var-
gancsik Iringó, majd arra is kitért, hogy
ahhoz, hogy az érintett korosztály energiái
megfelelően működjenek, fontos, hogy csak
olyan jellegű segítséget kapjanak, amilyenre
tényleg szükségük van. Ez utóbbi gondolatot
egy kivetített kép illusztrálta, amelyen egy
bevásárlószatyrokkal megrakott idős hölgy
fölé esőben egy kéz esernyőt tart. 
Egy veder víz vagy a figyelem
csendje

A felszólalók sorát Kiss Zsuzsánna, a
Gondviselés Segélyszervezet munkatársa
zárta. 

– Köszönöm, hogy társak lehetünk a szol-
gálatban – mondta beszéde elején Kiss Zsu-
zsánna, majd a személyre szabott segítség
fontosságát fejtette ki. Faluhelyen, ahol az ál-
tala képviselt szervezet tevékenykedik, nagy
támogatást jelenthet, ha valaki bevisz egy
veder vizet a rászorulónak, vagy csak beko-
pog hozzá, és meghallgatja – hangsúlyozta,
majd a segítségnyújtás sokfélesége kapcsán
egy háromgyermekes, szegény sorsú családról
mesélt, ahova az ősz eleji tanszergyűjtés során
beszerzett, iskolakészre felszerelt hátitáskákat
vittek. A gyerekek elújságolták, hogy krumplit
szedni voltak, és az így szerzett pénzből sike-
rült mindeniküknek egy iskolába járásra való
lábbelit és egy tornacipőt vásárolni.

Kiss Zsuzsánna a továbbiakban a Jóisten
áldását kérte az Unitarcoopra, és ezzel együtt
sok mosolyt és sok visszajelzést. Ezután Ki-
lyén Ilka Tompa László Régi út porában
című versét szavalta, majd a jelen levő ala-
pítványi tagok unitarcoopos élményeiket
idézték fel. Barla Júlia tanárnő, az irodalmi
foglalkozások szervezője arra emlékezett,
mennyire imádták a csoporttagok a szép ma-
gyar szót, és milyen lelkesedéssel akartak
verseket tanulni. A magyar költészet óriásai-
nak alkotásaiból műsorokat is összeállítottak,
amivel aztán „tájolni” mentek Udvarhelyre,
Kolozsvárra.

Az együttlét utolsó előtti momentuma az
emléklapok kiosztásáról szólt, majd a jelen-
levők körbeállták a szeretetvendégségre meg-
terített asztalt.

25 évét ünnepelte az Unitarcoop Alapítvány
Társak a szolgálatban

Fotó: Nagy Tibor

Nagy Székely Ildikó
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Október 6-án, a magyar szabadság-
harc vértanúhalált halt tábornokaira,
valamint a székely vértanúkra való
megemlékezés napján a sajtó képvi-
selőivel találkozott Zsigmond Barna Pál,
a Fidesz országgyűlési képviselője,
aki Magyarország főkonzuli tisztségét
töltötte be éveken át Csíkszeredában.
A Kultúrpalota Tükörtermében tartott
találkozón a marosvásárhelyi szárma-
zású vendéget Péter Ferenc, a megyei
tanács elnöke kísérte el és köszön-
tötte.

– Nagyon fontos ma együtt gondolkodni és
a jövőről beszélni – hangsúlyozta a tanácsel-
nök, majd hozzátette, hogy az RMDSZ iro-
dáiban, valamint az Eurotrans Alapítvány
területi kirendeltségeinél regisztrálhatnak a
magyar állampolgársággal rendelkezők a
2022-es magyarországi országgyűlési válasz-
tásokra, és a szükséges tudnivalókról is tájé-
koztatják őket.

„Megyénk amiatt volt annyira sikeres,
mert nekivethetjük a vállunkat Budapestnek
is, ami számunkra azért fontos, mert nemcsak
politikai üzenetekben merült ki, hanem kéz-
zelfogható eredményekben is mérhető az
együttműködés és támogatás. A Maros me-
gyei RMDSZ és a megyei tanács elnökeként
kötelességem köszönetet mondani a Fidesz–
KDNP-kormánynak a kapott támogatásért,
ami minden idők legnagyobb támogatása volt
a Kárpát-medencei magyarságnak – emelte
ki Péter Ferenc. Majd hozzátette: „köszönjük
a segítséget, és a magunk részéről mindent
meg fogunk tenni azért, hogy a jövő évi vá-
lasztáson ennek megfelelően támogassuk a
Fidesz–KDNP-kormányt”.

A vírus negyedik hullámának a megjele-
nése után aggodalommal figyelik, hogy mi
történik Romániában. Bár Magyarországon
is nehéz a helyzet, az átoltottság magasabb,
és azt látják, hogy a beoltottak közül, ha
egyesek meg is kapják a betegséget, kevésbé
súlyosak a tünetek, ezért ebben a nehéz hely-
zetben Zsigmond Barna Pál arra próbál biz-
tatni mindenkit, hogy éljen az oltás
lehetőségével. 

– Együttérzünk Románia népével, és
ahogy Szijjártó Péter külügyminiszter jelezte
román kollégájának, Magyarország kész se-
gíteni ebben a rendkívüli helyzetben. Egyez-
tetések folynak arról, hogy a segítség minél
konkrétabb formát öltsön annak érdekében,
hogy Magyarország és Románia minél köny-
nyebben átvészelje a vírus egyedik hullámát
– hangsúlyozta.

Ilyen körülmények között tett eleget a me-
gyei tanács elnöke meghívásának, és érkezett
Marosvásárhelyre az aradi vértanúk emlék-
napjára. Amikor elindult, még stabil kormá-
nya volt Romániának, és szomorúan látja,
hogy már nincs, holott pártja abban érdekelt,
hogy az ország élén stabil, erős kormány áll-
jon, és abban az RMDSZ-nek biztos pozíciói
legyenek. A szervezet ugyanis stratégiai part-
nere a Fidesznek, és fontosnak tartják, hogy
az együttműködés és partnerség továbbra is
fennmaradjon a két párt között. 

Útban Marosvásárhely felé, Fehér megyé-
ben megtekintették azokat az oktatási és egy-
házi létesítményeket, amelyeket a magyar
állam támogatott, amely soha nem látott mér-
tékben nyújtott segítséget nemzetpolitikai cé-
lokra az erdélyi magyar közösség
megmaradása és fejlődése érdekében. Maros-
vásárhelyen is számtalan támogatás valósult
meg, amelyek nemcsak az itt élő magyarokat,
hanem a román lakosokat is szolgálják –
emelte ki a vendég. 

A Népújság érdeklődésére Klaus Iohannis
államfőnek a trianoni békeszerződéssel kap-
csolatos kijelentését, amelyet a Károly-díj át-
vételét követő kerekasztal-megbeszélésen
válaszként fogalmazott meg, Zsigmond
Barna Pál nem kívánta minősíteni. „Az törté-
nelmi tény, hogy Erdély hovatartozásáról egy
békeszerződés döntött, ami nem feltétlenül az
itt élő népek népszavazása vagy véleménye
alapján született, hanem nagyhatalmi döntés
következtében jött létre”– tette hozzá. 

A továbbiakban elhangzott, hogy polgár-
mesterekkel folytatott beszélgetés során átte-
kintették a közös dolgokat, a támogatásokat,
továbbá azt is, hogy a jövő évi magyarországi
választásokon részt vehet minden magyar ál-

lampolgár, azok is, akik Erdélyben élnek, de
nem rendelkeznek magyarországi lakhellyel.
Ők levélben szavazhatnak, de ahhoz szükség
van arra, hogy kérjék a felvételüket a válasz-
tói névjegyzékbe, azaz regisztráljanak, mert
csak akkor élhetnek szavazati jogukkal. Fon-
tos az is, hogy abban az esetben, ha lakcímük
a korábbi regisztrációt követően megválto-
zott, jelentsék be az új lakcímet, mert csak a
helyes címre tudja a posta közvetíteni a vá-
lasztási borítékot. 

A kérdésre, hogy milyen Maros megyei
megvalósításokra utalt a képviselő, elhang-
zott, hogy mindenekelőtt a Sapientia EMTE
Marosvásárhelyi Műszaki és Humán Tudo-
mányok Karára, ezenkívül számos templom
újult meg (mint például a Vártemplom vagy
a mezőpaniti templom), óvodák, bölcsődék,
iskolák épültek, újulnak meg, továbbá sport-
létesítmények jöttek létre, mint például a jég-

korongpálya, és épül a futballakadémia is…
Ezenkívül sok rendezvény megszervezésére,
valamint a Bekecs Néptáncszínháznak, a
Maros Művészegyüttesnek nyújtott támoga-
tást említette. Nagyon fontosak a gazdasági
támogatások is (például a mezőségi gazdák-
nak nyújtott segítség, és a sort lehetne sokáig
folytatni…) – válaszolta Péter Ferenc tanács-
elnök.

A Fidesznek azért volt fontos, hogy ilyen
mértékben támogassa Maros megyét, mert
nemzetben gondolkodó párt, és mivel a nem-
zet határai nem érnek véget az országhatárok-
nál, fontosnak tartja, hogy minden magyar
ember, bárhol is éljen a világon, érezze Ma-
gyarország támogatását, hiszen az állam ér-
telme az, hogy a magyar nemzet
megmaradjon és fejlődjön – mutatott rá Zsig-
mond Barna Pál feleletként az elhangzott kér-
désre. (bodolai)

Együtt gondolkodni és a jövőről szólni 
Zsigmond Barna Pál Marosvásárhelyen 

Id. Veress László segesvári főgyógyszerésznek az er-
délyi magyarság körében végzett több évtizedes
közösségi szolgálata, valamint a helyi gyógyszeré-
szet tárgyi emlékeinek megőrzése érdekében vég-
zett tevékenysége elismeréseként Áder János,
Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést adományozta. A kitünte-
tést Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán
adták át. 

A Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán elhangzott
laudációt adjuk közre. Veress László 1943-ban született a
Maros megyei Nyárádszentannán. Felsőfokú tanulmányait a
marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen vé-
gezte. 1967-től a Máramaros megyei Magyarláposra kapott
kihelyezést. Rövid ideig az itteni örmény–német Voith-féle
patikában dolgozott, majd Kápolnokmonostoron és Kapnik-
bányán helyettesített. Ezt követően kinevezték a láposi kór-
házi gyógyszertár élére, amelyet 12 éven át vezetett.
1968-ban megnősült, feleségül vette a fogtechnikus végzett-
ségű Topán Márta Ibolyát, akitől két fia született, ifj. Veress
László és Veress Zsombor. 1975-ben főgyógyszerészi címet
nyert. Családjával 1980-ban költözött Segesvárra. Az 1980-
as évek második felében az egészségügyben végzett munká-
ját állami szakmai elismeréssel jutalmazták.

A rendszerváltást követően a megyében elsők között nyi-
tott magángyógyszertárat, 1991-ben. Rubin néven bejegyzett
patikája ma az Állomás utcában működik. Id. Veress László
az országban először kezdte el a kapszulák gyógyszertári ké-
szítését, patikája ma több mint hetven saját előállítású készít-
ménnyel, termékkel büszkélkedhet. 2019-ben a receptúrában
végzett tevékenységéért a Romániai Gyógyszerészkollégium
éves gáláján kiválósági díjjal tüntették ki. 

Szakmája, hivatása művelésén túl id. Veress László 1984
óta töltött be különböző tisztségeket a Küküllői Református
Egyházmegyében és az Erdélyi Református Egyházkerület-
ben. Előbbiben tanácsos, főjegyző, 2012–2018 között fő-
gondnok, utóbbiban igazgatótanácsi tag volt, de tagja volt a
Romániai Református Egyház Zsinatának is. 

1989 utolsó napjaiban részt vett a segesvári RMDSZ helyi
szervezetének a létrehozásában, majd választmányában,

amelynek tagja napjainkban is. Hosszú időn keresztül Seges-
vár területi szervezetének küldöttje volt Maros megyében.
2000–2004 között önkormányzati tanácsos volt Segesváron,
az RMDSZ színeiben. A Maros megyei magyarságért vállalt
közösségi szolgálatának elismeréséül 2017-ben Könyv és
Gyertya díjat vehetett át.

Péter H. Mária marosvásárhelyi gyógyszerész, nyugalma-
zott egyetemi adjunktus ösztönzésére látott neki a segesvári

gyógyszerészet-történet kutatásának. Régi patikai tárgyi em-
lékek tudatos gyűjtőjeként otthonában több ezer tételt szám-
láló, elsősorban 20. századi, jórészt erdélyi tárgyat őriz,
melyek hamarosan a főtéri Rosenthal-házban kialakítandó
magánmúzeumban lesznek megtekinthetők. 2020-ban nap-
világot látott a Segesvári Történelmi Múzeum gondozásában
Materia medica című kétnyelvű kötete, az Óratoronyban be-
rendezett gyógyszertári gyűjtemény állványedényeinek ka-
talógusa. Kiadás előtt áll Segesvár gyógyszerészet-történeti
emlékeiről írott monográfiája. Cikkeit a Magyar Gyógysze-
résztörténeti Társaságnál, illetve a marosvásárhelyi Népújság
című napilapban közölte. Itt jelentek meg úti 
beszámolói is.

Id. Veress László gyógyszerész számára nagyon sokat je-
lent ez a kitüntetés, lapunk megkeresésére az elismeréssel
járó érzéseiről, a család összetartásáról beszélt.

– Az igazság az, hogy nagyon jólesett a kitüntetés, nehéz
szavakba önteni az érzést. Amikor értesítettek a konzulátus-
tól, hogy rám gondoltak, és megkapom a kitüntetést, nagyon
megtisztelőnek éreztem, felemelő volt. Ez a díj önbizalmat
ad nekem, ami igazából nem mindig volt meg bennem. Pró-
báltam ezt eltussolni, mások előtt eltitkolni. Amikor augusz-
tus 20-án láttam a televízióban a magyarországi
kitüntetetteket, úgy éreztem, „kicsi fiú” vagyok mellettük.
Viszont olyan életkorban jött az elismerés – 78 éves vagyok
–, hogy megkoronázza az egész tevékenységemet. Gyógy-
szerészként – mint minden gyógyszerész – a feladatomat lát-
tam el, azt, amire tanítottak. Tettem a dolgomat, és nem
vártam el különösebb kitüntetéseket.

A családban is nagy volt az öröm. Amikor átvettem a ki-
tüntetést, az egész család „kivonult”. Ott voltak a gyerme-
keim családjukkal, a hat unokámmal együtt. A helyiségbe,
ahol a ceremónia zajlott, nem mehetett be csak a kitüntetett
és még két személy. A két személy a két fiam lett volna, a fe-
leségem azt mondta, lemond a fiúk javára, de aztán sikerült
őt is bekönyörögni. A család többi tagja később érkezett.
Amikor kijöttünk a konzulátusról, jöttek az unokák, a me-
nyeim, s ahogy közeledtek a konzulátus felé, a szemem
könnybe lábadt. Nagyon jólesett, hogy mindnyájan megtisz-
teltek. Amúgy is olyan szépek voltak a kis szőkeségek, aho-
gyan a csíkszeredai főtéren sétálgattak. Jó érzés volt! –
fogalmazott id. Veress László főgyógyszerész, a Magyar
Arany Érdemkereszt friss birtokosa. 

Megkoronázott életút

Mezey Sarolta

Zsigmond Barna Pál és Péter Ferenc



A kor és hely szelleme 
Attól lesz mindez korokat átívelő

örökség, hogy büszkék vagyunk rá,
hozzáidomulunk egy életen át,
meghatározza identitásunkat. Az
épített környezet elkerülhetetlenül
alakul a kor igénye szerint. Mert a
haladással, a technológia fejlődésé-
vel változnak az igények, a szük-
ségletek, az építőanyagok és sok
minden más. De a múlt csak úgy
kötheti hozzánk az emlékeket, a vá-
rost, ha ennek értékes szeletét meg-
őrizzük. Ma is sokat hallunk az
örökségvédelemről, múltunk épített
jeleinek megőrzéséről, a kultúrától
és az urbánus tájtól idegen elemek
kiszűréséről. Éleződnek azok a
szakmai vagy csupán ízlésvilágot
befolyásolandó elvi viták, amelyek
bizonyos érdekek mentén a múlt ha-
gyatékát megőrzők és az újat alkal-
mazni akarók között robbannak ki
bizonyos körökben. Nehéz egyen-
súlyt találni. Mert a város, a környe-
zetünk folyamatosan változik. És
ebben a kontextusban értékelődik
fel az olyan szakértők életpályája,
műve, akik elkötelezik magukat
arra, hogy műépítészként, törté-
nészként vagy akár csak egyszerű
hazafiságból ápolják épített öröksé-
günket. 

Ilyen ember volt az 1921. au-
gusztus 7-én Marosvásárhelyen
született Keresztes Gyula is, aki Bu-
dapesten a Magyar Királyi József
Nádor Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemen (Műegyetemen)
fejezte be tanulmányait 1944-ben.
Annak ellenére, hogy 1946–1950
között Budapesten dolgozott épí-
tészmérnöki irodákban, majd a Fő-
városi Tervező Intézetnél, hazatért
Marosvásárhelyre, ahol tervezőként
dolgozott, majd az Építészeti Tech-
nikum tanára lett, 1955–1958 kö-
zött Marosvásárhely főépítésze,
nyugdíjazásáig a Maros Megyei
Tervezőintézet főtervezője. 

Már a hatvanas évek elején a
Maros Magyar Autonóm Tarto-
mány területén számba vette a mű-
emlékeket, felmérte, tanulmányoz-
ta, tervezte a helyreállítási munká-
latokat. Később ugyanezt az alapos
munkát Maros megyére szűkülve
végezte el. Ha csak szárazon foglal-
nánk össze a hosszú életű műépítész
munkásságát, akkor lejegyezhetjük,
hogy öt könyve jelent meg, számos
más könyvnek társszerzője, több
mint 400 cikket közölt helyi, orszá-
gos és külföldi újságban, szaklap-
ban. Sorozatban írt a Népújságban
megyénk kastélyairól és udvarhá-
zairól – majd ebből könyvet is meg-
jelentetett 1996-ban. Még ugyan-
abban az évben jelenik meg a Vá-
sárhelyen vásár tartatik, majd két
évvel később a Marosvásárhely régi
épületei, 2000-ben Marosvásárhely
szecessziós épületei, és rá egy évre

a Maros megye középkori templo-
mai című, gazdagon illusztrált, fo-
tókkal, rajzokkal, térképpel ki-
egészített kötetek, amelyek nem
csak a szakmának szólnak, hanem
népszerűsítő, a téma iránt érdeklődő
laikusoknak is, akadémikus precizi-
tással nyújtott információkat tömö-
rítő könyvek. 

Gyula bácsi, merthogy idős ko-
rában majdnem mindenki így ne-
vezte – nemcsak a szakmájának élt,
hanem aktív részese volt feleségé-
vel, Magdi nénivel együtt a város
művelődési életének. Kevés kultu-
rális rendezvényről hiányzott, a
színháztól, a koncerteken át a
könyvbemutatókig, a tárlatmegnyi-
tókig. Az EMKE tagja volt, az
1990-es években a Kelemen Lajos
Műemlékvédő Társaság tevékeny-
ségébe is bekapcsolódott, egykori

diákként a Református Kollégium
Öregdiákok Baráti Körének volt
oszlopos és aktív tagja. Életpályáját
számos díjjal, kitüntetéssel jutal-
mazták. 1997-ben Marosvásárhely
díszpolgára lett, 2001-ben „A város
neves személyisége” címet adomá-
nyozta neki a Marosvásárhelyi
Rádió, 2003-ban a Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány
emlékplakettjét vehette át. Évekig
az alapítvány kuratóriumának a
tagja is volt. 2006-ban a Reformá-
tus Kollégium Bolyai Farkas-em-
lékplakettjét, valamint az Európai
Bolyai Társaság elismerő oklevelét
is átvehette, 2011-ben pedig az
EMKE Maros megyei szervezete
emléklappal tüntette ki a közműve-
lődés szolgálatáért kifejtett tevé-
kenységéért. 2015. január 10-én
hunyt el. 

Túl a kitüntetéseken – a beveze-
tőben is jelzett összefüggésben –
talán az az ember volt, aki csak sze-
rényen végezte a dolgát, de úgy,
hogy valahányszor kellett, szót
emelt épített örökségünk védelme
érdekében, szakértőként, egyszerű
„ősvásárhelyiként”, emberként. 

A fáradhatatlan szakértő 
Keresztes Gyulára emlékeztek

október 5-én, kedden délután a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban egy-
kori pályatársak, ismerősök, jó
barátai, tisztelői. A rendezvényen
Simon György tanár, a Bernády Ala-
pítvány kuratóriumának tagja el-
mondta, hogy amikor Keresztes
Gyulát előterjesztették a Bernády-
díjra, és tudtára adták, akkor is sze-
rényen csak azt válaszolta: „valaki
más biztosan jobban megérde-
melné…” Közben önzetlenül, sze-
retettel, korát meghazudtoló fürge-
séggel vezette az alapítvány által
szervezett városismertető sétákat, de
valahányszor kellett, vetített előadá-
sokat tartott a megye és a város épí-
tett örökségéről. 

Keresztes Géza műépítész el-
mondta: nem volt ugyan tanítványa,

de nyomdokába lépett, és ő is mű-
emlékvédelemmel foglalkozik.
Mindig csodálattal tekintett „Gyula
bátyjára” – habár csak névrokonok,
de a szakma annyira összehozta
őket, hogy e formulával szólította 
őt –, hiszen olyan értékes munkát
végzett, amelyet kevesen tudnak
igazán felmérni és értékelni. 1977-
ben megszüntették az országos mű-
emlékvédő bizottságot, ő fáradságot
nem kímélve járta a megyét, és küz-

dött azért, hogy nyilvántartásba ve-
gyék az 1977 előtti műemléklistáról
kimaradt épületeket: kúriákat, kas-
télyokat, polgári házakat, műemlék
jellegű iskolákat. A javaslatokat
pedig alapos szakmai indoklással is
alátámasztotta. Alaposan tanulmá-
nyozta a marosvásárhelyi reformá-
tus Vártemplomot, és a segesvári
Óratoronyból készített felvételei
alapján hozzájárult annak a doku-
mentációnak az elkészítéséhez,
amelyet beterjesztettek azért, hogy
Segesvárt az UNESCO világörök-
ségi listájára felvegyék. Keresztes
Géza szerint a marosvásárhelyi
főtér átalakításával kapcsolato-
san a Népújságban is megjelen-
tetett intelmei a mai napon is figye-
lemre méltóak. Óvta a városatyákat
attól, hogy megbontsák a szecesz-
sziós épülethomlokzatokból álló
összképet, ugyanakkor a központi
sétány előtérbe helyezését, a közle-
kedés átalakítását, a főtéri parkolás
megszüntetését, az elektronikus

reklámpannók eltüntetését és a le-
vegőben levő kábelek földbe helye-
zését szorgalmazta. 

„Szükség van átalakítására, mo-
dernizálására. Senki sem ellenzi a
modernizálási törekvéseket, az inf-
rastruktúra-fejlesztést, szükség lenne
a sétálórész kibővítésére, a járdák
felújítására, de mindezt előzze meg
alapos tanulmány és helyi tanácsi
döntés” – írta 2003-ban marosvásár-
helyeiként, városvédőként. Át kell
szervezni a főtéri közlekedést is.
2005-ben pedig arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy nagy az össze-
visszaság a főtéren, rendezetlen a vá-
roskép, a történelmi időket tükröző
középkori, barokk empire, sze-
cessziós stílusú épületek közé az
utóbbi 50 évben mindezen követel-
mények figyelmen kívül hagyá-
sával különböző magasságú, a 
tervezők hivalkodó stílusát idéző
épületek kerültek, az új ajtónyílások
vágásával, oda nem illő ablakpárká-
nyokkal, a padlásterek beépítésével,
a több tulajdonban levő bérházak kü-
lönböző színű homlokzata, az új 
építőanyagok (sz.m. műanyag hőszi-
getelő nyílászárók stb.) használata
„zavaros képet, összevisszaságot és
rendezetlen városképet eredménye-
zett”. 

– Közvetlen, barátságos ember
volt, felkarolta és támogatta a fiata-
lokat. Irigyelték a tudását, de emiatt

tisztelték és szerették. Munkássága
eredményes volt, nagyon sok infor-
mációt gyűjtött. Rengeteg, a város-
képet meghatározó épületet újí-
tottak fel. Ha nem avatkozott volna
be, még jobban tönkretették volna a
főtér szecessziós városképét –
mondta Keresztes Géza.

A jelenlevők meglepetésére egy
füzetbe ragasztott fotókkal teli albu-
mot és három olyan jegyzetfüzetet
hozott, amelyet Keresztes Gyula
neki ajándékozott, és amelyekbe
gyöngybetűkkel lejegyezve nyil-
vántartásba vette Segesvár (a vár)
épületeit, egykori tulajdonosainak
nevével, a házak építészeti jellegze-
tességével, illetve sok más hasonló
műemlék épület sajátosságait. Mun-
kái a jelen levő műemlékvédőknek
is alapdokumentációként szolgál-
nak, kutatásait a jelenleg is folya-
matban levő vártemplomi renová-
lásnál is használták a szakértők –
mondta Keresztes Géza. 
Közkinccsé váló hagyaték 

A megemlékezést kezdeményező
Keresztes Pál – Keresztes Gyula 
fia – elmondta, nagyon gyakran kí-
sérte el édesapját a dokumentációs
körutakon. Megszámlálhatatlanul
sok toronyban járt, hiszen felmérték
az épületeket, de hazai és külföldi
kirándulásaik során is számtalan
kastélyba látogattak el. Mégsem
folytatta édesapja szakmáját, ellen-
ben gyerekként játszva leste el a ter-
vezőasztal mellett a műszaki rajz
alapjait, ami abban segített, hogy
amikor egyetemre került, akkor
nem kellett tanítani neki a rajzolási
technikákat. 

Keresztes Pál beszélt édesapja
kevésbé ismert hobbijáról, az óra-
gyűjtésről, amelyet még az ő édes-
apjától, azaz Pali nagyapjától
örökölt. A múzeummá lett szobát
azonban még Keresztes Gyula éle-
tében kirabolták, és ez is hozzájárult
ahhoz, hogy az erős életkedvű, de
már a 90. életévéhez közeledő mű-
építész megroppanjon. 

Pali azt is mondta, hogy szintén
a nagyapától örökölt hobbit, a fotó-
zást, majd később a filmezést ta-
nulta el és folytatta, tudva azt, hogy
az édesapjától, Keresztes Gyulától
örökölt temérdek épületfotónak mi-
lyen dokumentumértéke van, meg-
őrizte ezeket. A fotókat a ren-
dezvényen átadta Ötvös Koppány-
nak, a Maros Megyei Múzeum
igazgatójának, aki elmondta: a mú-
zeumba helyezett dokumentáció
közgyűjtemény, így kutathatóvá,
bemutathatóvá válik az anyag. 

Felmerült, hogy Keresztes Gyu-
láról elnevezett díjat hozzanak létre,
amelyet azoknak adnának át, akik
hozzájárulnak a megye és ezen
belül Marosvásárhely műemlékvé-
delméhez. 

A bensőséges megemlékezés a
Retropolisz című filmsorozat egyik
részének a levetítésével zárult, a fil-
met – amelyben Keresztes Gyula az
udvarházakról beszélt –, az unoka,
Keresztes Péter készítette. A ren-
dezvényen kiállították Gyula bácsi
könyveit, néhány rajzát, díjait és
életének egy-egy mozzanatára em-
lékeztető fotókat is. 

Fotók: Karácsonyi Zsigmond
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A magyar labdarúgó-válogatott
szombaton 1-0-ra kikapott a vendég Al-
bániától világbajnoki selejtezőmérkő-
zésen, ezzel negyedik maradt a
csoportjában, egyúttal csupán matema-
tikai esélye maradt a részvétel kiharco-
lására.

A Puskás Arénában rendezett zárt
kapus találkozót a Southamptonban fut-
ballozó Armando Broja 80. percben
szerzett gólja döntötte el.

A meccset az angolok elleni találko-
zón történt rasszista szurkolói megnyil-
vánulások miatt rendezték üres lelátók
előtt a nemzetközi szövetség döntése
értelmében.

A mindkét csapat számára rendkívül
fontos mérkőzés nem kezdődött túlsá-
gosan nagy iramban, a tét látszólag in-
kább óvatosságra intette a játékosokat,
egyik gárda sem vállalt kockázatot. A
magyarok kifejezetten pontatlanul fut-
balloztak, ráadásul amikor náluk volt a
labda, akkor sem voltak beindulások
vagy labda felé mozgások, így a táma-
dásszövés kifejezetten lassú és körül-
ményes volt. Az egész első félidőben
egyetlen helyzet sem akadt, a hazaiak
45 perc alatt egy veszélyes beadásig ju-
tottak, míg a vendégek két blokkolt lö-
vésig.

A folytatás viszont magyar helyzettel
indult, de Sallói Dániel közelről nem
találta el kaput. Ez sem adott lendületet
Marco Rossi tanítványainak, mivel

utána inkább az albán
csapat birtokolta többet
a labdát. 

Az első ziccerre az
59. percig kellett várni,
akkor Myrto Uzuni lé-
pett ki a magyar védők
között, ám Gulácsi Péter
nagy bravúrral védte a
lövését. A Ferencváros
légiósa nem sokkal ké-
sőbb fejjel is elrontott
egy nagy helyzetet,
akkor a magyar kapus
kezébe bólintott. A 75.
percben nagyon közel
jártak a magyarok a gól-
hoz, de Szoboszlai Do-
minik beadása után
Szalai Attila a jobb ka-
pufát találta el. 

A kihagyott helyzet
megbosszulta magát,
mert tíz perccel a vége
előtt a csereként beállt
Armando Broja egy-
maga megbolondította a
magyar védelmet, majd pontos lövésé-
vel Albánia szerezte meg a meccset el-
döntő gólt (0-1). A hajrában nem jött
össze az egyenlítés a magyar váloga-
tottnak, így szinte biztossá vált, hogy
nem tudja megszerezni a pótselejtezőt
érő második helyet a hatosban.

A vereség nyomán a magyarok hát-

ránya kilenc pontra nőtt a veretlenül él-
lovas angolokkal szemben, továbbá
ötre a második albánok és négyre a har-
madik lengyelek mögött.

Marco Rossi szövetségi kapitány
együttese kedden az Eb-ezüstérmes
Anglia vendége lesz a Wembley Stadi-
onban.

Svájc kedvező helyzetben, Dánia továbbra is hibátlan
Dánia hét forduló után is százszázalékos, Svájc ked-

vező helyzetbe került újabb diadalával, míg a szerbek
csoportjukban az élre ugrottak a jövő évi katari labda-
rúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatában, a
szombati játéknapon. Az ukrán labdarúgó-válogatott öt
döntetlen után először győzött, míg a svéd együttes ott-
hon Koszovó ellen szerzett fontos három pontot.

Az A csoportban Szerbia a szabadnapos portugálokat
megelőzve az élre ugrott, miután nyert Luxemburgban.

A B csoportban a svédek kötelező diadalt arattak a
vendég koszovóiak felett, és így kapaszkodnak az él-
lovas spanyolok után, ráadásul a vesztett pontok tekin-
tetében jobban állnak, mint a Nemzetek Ligája
vasárnap esti döntőjére készülő spanyolok. Georgia
változatlanul nyeretlen, a vendég görögök a 90. és a 95.
percben találtak be, így nyertek 2-0-ra.

A C csoportban az északírek a 37. percben ember-
hátrányba kerültek Svájcban, ezt a továbbra is veretlen
hazaiak kihasználtak, így leszakították a riválist, vala-
mint a többi üldözőt, és az olaszokkal maradtak harc-
ban a biztos vb-kijutást érő első helyért.

A D csoportban az ukránok öt döntetlennel kezdtek,
most viszont Finnországból térhettek haza győzelem-
mel.

Az F csoportban Dánia továbbra is százszázalékos,
mert hetedik meccsén 4-0-ra legyőzte a változatlanul
nyeretlen vendéglátó Moldovát – már az első félidőben
kialakult a végeredmény –, ugyanakkor Ausztria nyert
a Feröer szigetek vendégeként, és így tapad az élme-
zőnyre. A skót–izraeli meccs tétje a csoport második
helye volt, és az, hogy ki tudja tartani a lépést az eddig
százszázalékos dánokkal. A vendégek már az 5. perc-
ben vezetést szereztek, fél óra után azonban egyenlí-
tettek a skótok, aztán két perc múlva ismét az
izraelieknél volt az előny. Arról, hogy a csapatok így
vonultak el pihenőre, Lyndon Dykes tehetett, mert ki-
hagyta a szünet előtti ráadásban megítélt büntetőt. A
hazaiak csatára aztán az 57. percben jóvá tette hibáját.
A skótok nagy mezőnyfölényben voltak, és ez a 94.
percben érett újabb góllá, ezzel otthon tartották a fontos
három pontot.

Románia 
drágán adta az életét 

Németországban
Kikapott Németországban a román labda-

rúgó-válogatott, de mindenki megdicsérte a já-
tékát. A Mirel Rădoi irányította együttes ugyanis
Ianis Hagi révén a 9. percben előnyt szerzett, a
házigazdák pedig – bár végül megfordították az
eredményt Serge Gnabry (52.) és Thomas Mül-
ler (81.) találatával –, alaposan megizzadtak,
hogy begyűjtsék a győzelemért járó három pon-
tot. A románok hátrányban sem adták fel, sokat
támadtak, és tetszetős gólszerzési lehetőségeket
alakítottak ki Ter Stegen kapujánál.

A videóbíró is szerepet játszott ezen a mérkő-
zésen: 5 perc sem telt el, amikor Cakir játék-
vezető a 11-es pontra mutatott, azonban a 
felvételek elemzése után megváltoztatta a dön-
tését.

Románia hétfőn 21.45 órakor Örményor-
szágot látja vendégül. A mérkőzést a Pro TV
közvetíti.

Magyarország hazai pályán is kikapott Albániától

Armando Broja (b), miután gólt szerzett a Magyarország elleni világ-
bajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Mestermérleg
Marco Rossi (Magyarország): „Játékban nem maradtunk

alul. Ugyan voltak hibáink, de nem játszottunk rosszul. Lab-
dabirtoklásban és támadásépítésben is felvettük a versenyt,
a befejezések hiányoztak. A nyári Európa-bajnoksághoz ké-
pest a válogatott visszaesése kétségtelen. Albánia erős válo-
gatott, amely az elmúlt időszak eredményei miatt áll
mögöttünk a világranglistán, nem a gyengébb képességei
miatt. Nem vagyok Jézus, hogy csodát tegyek. A borász is
abból a szőlőből tud bort csinálni, amit leszüretelt. Az ered-
mény az edző felelőssége, de azt is figyelembe kell venni,
hogy mivel rendelkezik. Reálisan már nem juthatunk ki a
2022-es vb-re, de Londonban férfiasan kell játszania a csa-
patnak, hogy emelt fővel jöhessen le a pályáról.”

Edoardo Reja (Albánia): „Előzetesen négy ponttal kalku-
láltam a két októberi vb-selejtezőre, de evés közben megjött
az étvágy, így most már jobban örülnék annak, ha kedden a
lengyeleket is legyőznénk. Már csak azért is, mert válogatot-
tunk sokat fejlődött az elmúlt időszakban: míg korábban
rendre alkalmazkodtunk riválisunkhoz, most helyenként már
mi próbálunk meg irányítani és támadni.”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó világbajnoki selejtezők, I csoport, 7. forduló: 
Magyarország – Albánia 0-1 (0-0)
Budapest, Puskás Aréna, zárt kapus, vezette: Carlos del Cerro
Grande (spanyol).
Gólszerző: Broja (80.).
Sárga lap: Botka (45+2.), illetve Cekici (45+1.), Gjasula
(61.), Veseli (69.), Trashi (73.).
Magyarország: Gulácsi – Botka (83. Lang), Orbán, Szalai A.
– Nego (83. Hahn), Nagy Á. (71. Kleinheisler), Schäfer,
Nagy Zs. – Sallai (71. Vécsei), Szoboszlai – Sallói (58.
Schön).
Albánia: Berisha – Ismajli, Kumbulla, Djimsiti (30. Veseli)
– Hysaj, Bare, Gjasula, Trashi (86. Balliu) – Uzuni (66.
Broja), Cikalleshi (66. Manaj), Cekici (46. Bajrami).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés:
Németország – Románia 2-1 (0-1)
Hamburg, Volksparkstadion, vezette: Cuneyt
Cakir (török).
Gólszerzők: Serge Gnabry (52.), Thomas Mül-
ler (81.), illetve Ianis Hagi (9.).
Sárga lap: Kehrer (87.), illetve Stanciu (41.),
Raţiu (59.), Puşcaş (80.).
Németország: Ter Stegen –Hofmann (85.
Klostermann), Sule, Rudiger, Kehrer –Go-
retzka, Kimmich –Gnabry, Reus (67. Havertz),
Sane (89. Adeyemi) – Werner (67. Müller). 
Románia: Niţă –Raţiu, Rus, Chiricheş., Burcă
(50. Manea), Toşca – Stanciu (82. Albu),
Marin – Hagi (60. Maxim), Puşcaş (82. Mit-
riţă), Mihăilă (60. Ivan).

Eredményjelző
Európai vb-selejtezők, 7. játéknap:
*Acsoport:Luxemburg – Szerbia 0-1, Azerbajdzsán – Írország 0-3. Az
állás:1. Szerbia 14 pont/6 mérkőzés, 2. Portugália 13/5, 3. Luxemburg
6/5, 4. Írország 5/6, 5. Azerbajdzsán 1/6.
*Bcsoport: Georgia – Görögország 0-2, Svédország – Koszovó 3-0 . Az
állás: 1. Spanyolország 13 pont/6 mérkőzés, 2. Svédország 12/5, 3. Gö-
rögország 9/5, 4. Koszovó 4/6, 5. Georgia 1/6.
*Ccsoport: Svájc – Észak-Írország 2-0, Litvánia – Bulgária 3-1. Az
állás:1. Olaszország 14/6, 2. Svájc 11/5, 3. Észak-Írország 5/5 (4-5), 4.
Bulgária 5/6 (4-9), 5. Litvánia 3/6.
*Dcsoport:Finnország – Ukrajna 1-2, Kazahsztán – Bosznia-Hercego-
vina 0-2. Azállás:1. Franciaország 12/6, 2. Ukrajna 8/6, 3. Bosznia-Her-
cegovina 6/5, 4. Finnország 5/5, 5. Kazahsztán 3/6.
*Ecsoport: Csehország – Wales 2-2, Észtország – Fehéroroszország 
2-0. Azállás:1. Belgium 16/6, 2. Csehország 8/6 (10-9), 3. Wales 8/5 (7-
7), 4. Észtország 4/5, 5. Fehéroroszország 3/6.
*Fcsoport: Feröer szigetek – Ausztria 0-2, Moldova – Dánia 0-4, Skócia
– Izrael 3-2. Azállás:1. Dánia 21/7, 2. Skócia 14/7, 3. Izrael 10/7 (16-
14), 4. Ausztria 10/7 (11-13), 5. Feröer szigetek 4/7, 6. Moldova 1/7.
*Gcsoport:Gibraltár – Montenegró 0-3, Lettország – Hollandia 0-1, Tö-
rökország – Norvégia 1-1. Azállás:1. Hollandia 16, 2. Norvégia 14, 3.
Törökország 12, 4. Montenegró 11, 5. Lettország 5, 6. Gibraltár 0.
*Hcsoport:Oroszország – Szlovákia 1-0, Ciprus – Horvátország 0-3,
Málta – Szlovénia 0-4. Azállás: 1. Horvátország 16 (11-1), 2. Oroszor-
szág 16 (11-4), 3. Szlovénia 10, 4. Szlovákia 9, 5. Málta 4 (6-15), 6. Ciprus
4 (1-11).
*Icsoport:Magyarország – Albánia 0-1, Lengyelország – San Marino
5-0, Andorra – Anglia 0-5. Azállás:1. Anglia 19/7, 2. Albánia 15/7, 3.
Lengyelország 14/7, 4. Magyarország 10/7, 5. Andorra 3/7, 6. San Marino
0/7.
*Jcsoport: Liechtenstein – Észak-Macedónia 0-4, Izland – Örményor-
szág 1-1, Németország – Románia 2-1. Az állás: 1. Németország 18 pont,
2. Észak-Macedónia 12 (15-6), 3. Örményország 12 (8-10), 4. Románia
10, 5. Izland 5, 6. Liechtenstein 1.

A csoportokból az első helyezett kijut a jövő évi katari világbajnok-
ságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat a részvételért. Mellettük a
Nemzetek Ligájából a két legjobb olyan csoportgyőztes csatlakozik a pót-
selejtező mezőnyéhez, amely a vb-selejtezők során nem végez az első két
helyen. A 12 csapat egymérkőzéses elődöntő-döntő rendszerben küzd
majd meg a fennmaradó három helyért.



Fotó: Cristiano Bergodi közösségi oldala

Eldőlt az edzőkérdés Sepsiszent-
györgyön: Cristiano Bergodi veszi
át a másfél hete távozott Leo Gro-
zavu helyét. Az olasz szakvezető
ma vezeti az első edzést a Sepsi
OSK csapatánál. A legutóbbi baj-
noki mérkőzésen Ilyés Róbert má-
sodedző irányította a csapatot, a
tulajdonos Diószegi László pedig
már akkor bejelentette, hogy a baj-
noki szünetben hoznak majd valakit
a kispadra.

Nem titok, az első számú kisze-
melt Bölöni László volt. A nemzet-
közi hírnevű 68 éves
marosvásárhelyi szakember leg-
utóbb a görök Olimpiakosz csapatát
vezette, de hónapok óta nincs csa-
pata. Bölöni azonban a szentgyör-
gyiek ajánlatára nemet mondott.
Diószegi a sajtónak elmesélte, hogy
a következő időszakban Bölöni csa-
ládi okok miatt nem akarja elhagyni
franciaországi rezidenciáját, ám
megígérte, hogy hamarosan Sepsi-
szentgyörgyre látogat, tanácsokkal
segíti a klubot, és nem zárta ki,
hogy egyszer majd leül az OSK kis-
padjára is. 

Bölöni után Costel Gâlcă lett
volna az újabb kiszemelt, aki a nyá-

ron a dán Vejle kispadjáról állt fel.
Az egykori válogatott, aki játékos-
ként a Steaua, edzőként a FCSB
kispadján nyert bajnokságot, azon-
ban akkora összeget kért magának
és ötfős stábjának, hogy ezt a klub
nem tudta kifizetni. A bukaresti
sajtó értesülései szerint évi 700 ezer
euróról lett volna szó – nettó.

Cristiano Bergodi révén azonban
olyan edzőhöz jutott a csapat, 
aki kiválóan ismeri a román bajnok-
ságot, hisz 2005 óta jobbára romá-
niai csapatokat is edzett, bár
időnként olasz klubok kispadján is
megfordult. Legutóbb a CSU Cra-
iovától azért kellett távoznia, mert
a bajnokságot eldöntő találkozón
csapata kikapott a Kolozsvári CFR-
től. Első nyilatkozataiban Bergodi
elmondta, hogy kiválóan ismeri az
OSK keretét, jó potenciállal rendel-
kezőnek tartja, és célja kiharcolni a
rájátszásba jutást. Nem lesz egy-
szerű, hiszen az eddigi 11 forduló
alatt a Sepsi OSK mindössze egy
meccset nyert meg.

Az első mérkőzést Bergodival a
kispadon, amely egyben az első
mérkőzése lesz a csapatnak a fris-
sen felavatott Sepsi OSK arénában,
szombaton 17.30 órai kezdettel az
FC Voluntari ellen játsszák.

Cristiano Bergodi 
a Sepsi OSK kispadján

A labdarúgó 4. liga 7. fordulójában a legnagyobb érdeklő-
désre az 1. csoport rangadója tartott számot a korábban két
százszázalékos marosvásárhelyi csapat között. A mérkőzést az
ACS Marosvásárhely nyerte 2-0-ra az újjászületett ASA ellen,
így utóbbi elveszítette veretlenségét. A csoportban már csak a
legyőzője hibátlan, míg a 2. csoportban Marosludas van ugyan-
ebben a helyzetben. A 2. csoport rangadóját egyébként Kerelőn
játszották, ahol a felsőházat célul kitűző házigazdák nem bírtak
a szintén feljutási ambíciókat dédelgető radnótiakkal.

A tabella alsó felében a két csoportban már csak egy csapat,
Dicsőszentmárton maradt nyeretlen, Szováta ugyanis legyőzte
Mezőrücs csapatát, amelyet be is ért pontszámban.

Némileg meglepő, hogy Ákosfalva nem tudott gólt szerezni
Nyárádszeredában, ám az ákosfalviak így is a legnagyobb esé-
lyesek arra, hogy elcsípjék a csoportban a 3. helyet, az utolsót,
amely a felsőházba visz. 

A 4. elitliga alapszakasza első körének végéig még két for-
duló van hátra, az idén azonban négy fordulót a vissszavágók-
ból is lejátszanak.

Már csak egy-egy csapat veretlen a 4. ligában

Azonos eredménnyel kapott ki
idegenben mindkét Maros megyei
csapat a labdarúgó 3. liga 7. fordu-
lójában. A Nyárádtői Unirea 2018
a Kolozsvári Viitorul futballakadé-
mia otthonában, míg a Szászrégeni
CSM Avântul a listavezető Vajda-
hunyad pályáján maradt alul 2-0
arányban. A nagy lendülettel
kezdő Nyárádtő számára ez egy-
más után a második vereség, így a
csapat visszaesett a 4. helyre a
rangsorban, legyőzője mögé.

A Viitorul Futballakadémia –
Nyárádtő mérkőzést a kolozsvári
Dan Anca labdarúgópályán ren-
dezték, a rossz minőségű, már-már
betonkeménységű műgyeppel ellá-
tott játékfelülethez láthatóan nehe-
zen alkalmazkodtak az Unirea
2018 játékosai, míg a házigazdák
sokkal jobban hozzá vannak
szokva a körülményekhez. A
meccs érdekessége, hogy ellen-
kező oldalon találkozott két kol-
léga az egykori Marosvásárhelyi
FCM-ből, Dan Roman (Viitorul)
és Astafei (Nyárádtő). A találko-
zóra Nyárádtő a győzelem célkitű-
zésével érkezett, és az első
félidőben sokkal veszélyesebb volt
a kolozsvári kapura. Míg Feier há-
lója előtt csupán egy nagyobb le-
hetőséget jegyezhettünk, Nyárádtő
három nagy helyzetet is kihagyott.
Előbb Culda találta el öt méterről
az ellenfél gólvonalon álló védőjét,

majd Istratét blokkolta hét méterre
az ellenfél kapusa, végül pedig
Astafei egészen közeli lövése pat-
tant a hálóőrről fölé.

Gólokat azonban csak a máso-
dik félidőben láthattunk. A 66.
percben szöglethez jutott a Viito-
rul, a beívelést még fel tudták sza-
badítani a nyárádtői védők,
azonban ismét szélre került a
labda, és a megismételt beadást
Augustin Pop fejjel a bal alsó sa-
rokba küldte (1-0). A kapott gól
után Nyárádtő többször állt közel
az egyenlítéshez, a hazai kapus
azonban legyőzhetetlennek bizo-
nyult. A legnagyobb lehetőségnél
előbb Astafei rúgott lyukat a hato-

son, a duplázás Săvoaia elé pat-
tant, akinek a húsz méterről el-
eresztett bombáját a léc alól nagy
bravúrral fölé tolta a kapus. Végül
a tabella csak a hosszabbítás ne-
gyedik percében módosult, amikor
Calo a felső sarokba csavart egy
20 méterről megítélt szabadrúgást
(2-0). Utána már középkezdésre
sem maradt idő. 

Nyárádtőnek pénteken megint
roppant nehéz dolga lesz, hiszen a
veretlen éllovas Vajdahunyadot fo-
gadja. Szászrégen is hazai pályán
játszik, ahol a sereghajtó és nyeret-
len Kolozsvári Sănătatea lesz az
ellenfele.

Szimmetrikus vereségek

Az Universitatea 1948 Craiova ellen a kupában
Az Universitatea 1948 Craiova otthonában lép pályára a labdarúgó-

Románia-kupa nyolcaddöntőjében a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. A
két craiovai csapat közül az újonc szintén most váltott edzőt, Adrian
Mutu helyére Flavius Stoican érkezett. A mérkőzést október 28-án, csü-
törtökön 18 órai kezdettel rendezik.

Eredményjelző
A labdarúgó 4. elitliga 7. fordulójának

eredményei:
* 1. csoport: Nyárádszereda – Ákos-

falvi Napsugár 0-0, ACS Marosvásárhely
– Marosvásárhelyi ASA 2-0, Marosorosz-
falui Mureșul – Erdőszentgyörgyi Kis-
Küküllő 1-3, Szováta – Mezőrücsi
Câmpia 2-1. A Marosszentgyörgyi Kin-
der állt.

* 2. csoport: Mezőszengyeli Inter –
Búzásbesenyői ÎnfrăQirea 3-2, Kerelői
Mureșul – Radnót 1-2, Marosludasi
Mureșul – Dicsőszentmártoni Viitorul
2002 4-0, Marosvásárhelyi Atletic – Ma-
rosvásárhelyi Academica Transilvania 
2-3. A Nyárádtői Unirea 2018 II. állt.

Ranglista
1. Vajdahunyad      7           6         1        0        23-5           19
2. Kudzsir              7           5         2        0        16-10         17
3. Viitorul              7           4         1        2        10-10         13
4. Nyárádtő            7           4         0        3        16-9           12
5. Beszterce           7           4         0        3        16-18         12
6. Szászrégen        7           3         1        3        11-9           10
7. Marosújvár        7           2         2        3        9-12           8
8. Torda                 7           1         1        5        7-13           4
9. Gyulafehérvár   7           1         0        6        6-19           3
10. Sănătatea         7           0         2        5        9-18           2

Eredményjelző
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 7. forduló: Kolozsvári Viitorul –

Nyárádtői Unirea 2018 2-0, Kudzsiri Metalurgistul – Tordai Sticla
Arieșul 3-2, CS Vajdahunyad – Szászrégeni CSM Avântul 2-0, Ko-
lozsvári Sănătatea – CS Marosújvár 2-4, Gyulafehérvári Unirea 1924
– Beszterce-Naszódi Gloria 2018 0-4.

Ha szavazhatna, Lionel Messi 
leginkább párizsi csapattársnak
adná az idei Aranylabdát.

A legjobb európai labdarúgót
megillető díjat eddig hatszor kiér-
demelt argentin játékos azután nyi-
latkozott erről a France
Footballnak, hogy a szaklap nyilvá-
nosságra hozta annak a harminc fut-
ballistának a nevét, akik közül
kikerül az Aranylabda 2021-es
nyertese.

„Két játékos van a PSG-ben,
akikre könnyű szívvel szavaznék:
Mbappé és Neymar” – mondta a
Paris Saint-Germainhez a nyáron az
FC Barcelonától érkezett Messi, aki
a mostani bő listán szintén szerepel.

A támadó megemlítette még a
Bayern München lengyel csatárki-
válóságát, Robert Lewandowskit, a
Real Madrid francia támadójáról,
Karim Benzemáról pedig így nyi-
latkozott: „csodálatos éve volt, ő is
remekül játszott”.

Az idei díjra jelöltek között Mes-
sin és az általa említetteken kívül
s     

      

újabb elsőségüket a szakírók ezúttal
valószínűtlennek tartják.

A sportág egyik legrangosabb

egyéni elismerését november 29-én
adják át a párizsi Théatre du Chate-
let-ben.
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Messi leginkább csapattársnak adná az Aranylabdát

A hatszoros győztes argentin sztárjátékos a France Football közösségi oldalán megjelent felvételen

Megvan a 30 jelölt az idei díjra
A France Football szaklap nyilvánosságra hozta annak a harminc lab-

darúgónak a nevét, akik közül kikerül az Aranylabda 2021-es nyertese.
Az Európa-bajnok olasz válogatottból öten kerültek fel a listára, míg

a klubok közül a Bajnokok Ligája-győztes Chelsea, valamint a finalista
Manchester City adja a legtöbb játékost, ugyancsak ötöt-ötöt.

A 2021-es Aranylabda-jelöltek névsora: César Azpilicueta (spanyol,
Chelsea), Nicolo Barella (olasz, Internazionale), Karim Benzema (fran-
cia, Real Madrid), Leonardo Bonucci (olasz, Juventus), Kevin De
Bruyne (belga, Manchester City), Giorgio Chiellini (olasz, Juventus),
Cristiano Ronaldo (portugál, Juventus és Manchester United), Rúben
Dias (portugál, Manchester City), Gianluigi Donnarumma (olasz, Milan
és PSG), Bruno Fernandes (portugál, Manchester United), Phil Foden
(angol, Manchester City), Erling Haaland (norvég, Borussia Dortmund),
Jorginho (olasz, Chelsea), Harry Kane (angol, Tottenham Hotspur),
N’Golo Kanté (francia, Chelsea), Simon Kjaer (dán, AC Milan), Robert
Lewandowski (lengyel, Bayern München), Romelu Lukaku (belga, In-
ternazionale és Chelsea), Rijad Mahrez (algériai, Manchester City), La-
utaro Martínez (argentin, Internazionale), Kylian Mbappé (francia,
PSG), Lionel Messi (argentin, FC Barcelona és PSG), Luka Modric
(horvát, Real Madrid), Gerard Moreno (spanyol, Villarreal), Mason
Mount (angol, Chelsea), Neymar (brazil, PSG), Pedri (spanyol, FC Bar-
c l )  Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool), Raheem Sterling
(        

Bálint Zsombor                  

Bálint Zsombor                  



A magyar női kézilabda-válogatott 34-24-re legyőzte Portugáliát
az Európa-bajnoki selejtezősorozat első, szerdai fordulójában,
Érden. Az augusztus végén kinevezett szövetségi kapitány, Golovin
Vlagyimir ezen a találkozón mutatkozott be a magyar felnőttválo-
gatott kispadján.

A várakozásoknak és az erőviszonyoknak megfelelően a házigaz-
dák kezdtek jobban, nyolc perc alatt 6-2-re elléptek, a portugálok
viszont egyáltalán nem voltak megilletődöttek, és az időkérésük
után felzárkóztak két gólra. A 21. percben Golovin is időt kért, mert
csapata védekezése nem működött tökéletesen – leginkább a két
középső védő összhangja hiányzott az ellenfél beállói körül –, és a
támadások sem voltak kellően olajozottak, elsősorban gyors ellen-
akciók végén voltak eredményesek a magyarok.

A hazaiak a hatos és az öt-egyes védekezéssel is próbálkoztak, a
helyzet azonban nem változott, kettő és négy gól között ingadozott
a különbség, a szünetben pedig 17-15 volt az állás.

A második felvonás elején egyenlített Portugália, a magyarok hat
perc elteltével lőtték első góljukat, ekkor viszont lendületbe kerül-
tek, és nyolc perc alatt egy 6-0-s sorozattal elhúztak. A vendégek
fáradni látszottak, nem tudták tartani a lépést a tokiói olimpián he-
tedik helyezett ellenfelükkel, akik Klujber Katrin és Kácsor Gréta
vezérletével egy újabb ötös gólszériával a 48. percre eldöntötték a
meccset (28-18).

A hajrában Golovin az addig pihentetett játékosokat is beküldte,
a csapat több variációt is kipróbált támadásban, és bár a vendégek
némileg csökkentették a hátrányukat, a legvégén visszaállt a tízgó-
los különbség.

„Jó dolgokat csináltunk, azonban védekezésben nem tudtuk meg-

oldani a beálló körüli játékot, pedig beszéltünk róla, de belealud-
tunk az egészbe. A második félidő első tíz percében is kevés láb-
munkával játszottunk, talán azt gondoltuk, hogy így is, úgy is
meglesz. Csak akkor kezdtünk el igazándiból dolgozni, amikor
egyenlítettek. Aztán sikerült egy kicsit több megállító faultot alkal-
maznunk, ennek hatására a portugálok már csak egyszer-egyszer
tudták megjátszani a beállókat. Örülök, hogy a beállóink bátrak vol-
tak, és szépen megoldották a feladatukat” – nyilatkozta a lefújás
után Golovin Vlagyimir.

További eredmény: Spanyolország – Szlovákia 33-28 (17-11)

A portugálok legyőzésével kezdtek 
a magyarok a női kézilabda Eb-selejtezőben

A hatodik helyen végzett a horvátországi Oto-
csánban szervezett klub teke-Világkupán a 
Marosvásárhelyi Romgaz-Elektromaros női csa-
pata, így nem jutott a négyes döntőbe. A megye-
székhelyiek nem tudták kihasználni a
lehetőséget, hogy a járvány miatt német klub
nem iratkozott be a versenybe, ám meglátszott,
hogy elveszítették Sáfrány Anitát a keretből, így
csupán Duka Tilda maradt húzóemberként, a
többiek pedig mind fiatalok vagy nagyon fiata-
lok. Igaz, ott van még a tapasztaltabbak között
Monica Dan is, őt azonban az első két menet
után cserélni kellett, mert nem érte el az 500 fás
átlagot.

Az otocsáni pálya minősége nem tette lehe-
tővé a nagyon nagy eredményeket, a selejtező-
ben mindössze hárman jutottak 600 fa fölé, talán
nem véletlen, hogy az elődöntőbe került csapa-
tokból. A marosvásárhelyiek közül Duka Tilda
585 fája emelkedik ki, a fiatalok közül pedig va-

lamennyien többre képesek, mint a mostani tel-
jesítményük, bár csak Maria Ciobanu 513 fája
kevesebb annál, amit kielégítőnek lehet tekin-
teni.

A hatodik hely azonban elég a Bajnokok 
Ligájában való induláshoz, amelyben legutóbb
a négyes döntőbe verekedte magát a csapat. 
(B. Zs.)

Hatodik a Romgaz-Elektromaros 
a Világkupán

Nem kedvezett az időjárás a marato-
nistáknak hétvégén a Budapest Marato-
non, de így is több mint háromezren
vágtak neki a 42 kilométernek.

A férfiak futamában Nagy Péter sza-
kította át a szalagot a Pázmány Péter sé-
tányon 2:33:37 órás időeredménnyel, a
női verseny első helyezettje Anna 
Borisenko lett Oroszországból, aki
2:58:12 óra alatt ért célba. A tavalyi
győztes, Csere Gáspár ezúttal párban
állhatott fel a dobogó legfelső fokára
Dani Áronnal a BEAC Atlétikát képvi-
selve (2:23:02).

A maratonisták előtt egy perccel raj-
toltak a handbike versenyzők, akik kéz-
zel hajtható kerékpárral tették meg a 42
kilométert, közülük Schober László
(2:20:47) tekert be elsőként a célba.
Kele Géza a 200. maratonját teljesítette,

míg a hatvani kórház sürgősségi főor-
vosa, Zacher Gábor ezúttal váltóban
versenyzett. A klasszikus távon elindul-
tak még a Magyar Kézilabda-szövetség
bírói, triatlonisták, színészek, valamint
zenészek és művészek is.

Az idén elhunyt nemzet sportolója,
Monspart Sarolta tiszteletére felállított
emléksátorban kiállították a világbaj-
nok tájfutó fényképeit, kupáit, A futás
csodálatos világa című könyvét és a
2010-ben nyert Prima Primissima díját
is.

Több mint 13 ezren vettek részt a 36.
Budapest Spar Maratonon, amelyen
szombaton családi programokat és a rö-
videbb távú viadalokat rendezték meg,
vasárnap pedig a 30 kilométeresek, a
váltók és a maratonisták taposták a fő-
város utcáit. 

Az eső sem tartotta vissza a futókat 
a Budapest Maratonon

Noha sokáig kérdéses volt, mégis indul a
Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplab-
dacsapata az A2 osztályú bajnokságban. Az
előző idényben az együttes drámai végjáték-
ban harcolta ki a bennmaradást az élvonal-
ban, ám közvetlen ezt követően kiderült, a
klub olyan súlyos anyagi helyzetbe került,
hogy nem tudja vállalni a szereplést az A1
osztályban az új idényben. 

Miután az előző szezonban a marosvásár-
helyi kosárlabdacsapat az egyetemi klub szí-
neiben szerepelt, az időközben sorait rendező
városi sportklub felkínálta az együttműködést
az egyetemi klubnak, hogy közös projekt
alapján működtessék a kosárlabda és a női
röplabdacsapatot. Az egyetem vezetősége
azonban visszalépett a tárgyalóasztaltól. 

Ezt követően a röplabdacsapat jövőjét tel-
jes bizonytalanság vette körül, mostanra de-
rült ki, hogy a csapat mégis indul a
másodosztályban, többnyire ifjúsági játéko-
sokkal. A klub továbbra is a szerb edzőiskolát
részesíti előnyben, Predrag Zucović távozása
után a csapatot Miloš Živanović irányítja.

A női A2 osztályos bajnokság Nyugati cso-
portját csupán hat csapat alkotja, amelyek
egy oda-vissza kört játszanak az alapszakasz-
ban. Ami azért furcsa, mert az előző idényben
például, amikor a bajnokságot a járvány miatt
tornák formájában rendezték, kétszer annyi
meccset játszottak a csapatok. 

A kezdés október 23-án lesz, amikor a Me-
dicina Máramarosszigetre látogat, egy héttel
később a Pongrácz Antal csarnokban a Pro
Volei Arad csapatát fogadja. Utóbb Temesvá-
ron a Politehnica otthonában játszik, majd
hazai pályán, a másik temesvári csapat, a
CSM ellen. Az idei utolsó kiszállás a Nagy-
váradi CSU otthonába lesz. A visszavágókat
január-februárban rendezik, míg márciusban
a rájátszás lesz soron.

Indul a Medicina 
az A2 osztályban

Derzsi Zoltán és az amerikai foci a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után műsorának meghívottja Derzsi Zol-

tán. Az ortopéd gyermekorvost és egyben amerikai futballjátékost és -edzőt Szucher Ervin a
Mureş Monsters (Marosszéki Szörnyek) újjáéledéséről faggatja.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda Európa-bajnoki selejtező, 5. csoport, 1. forduló:
Magyarország – Portugália 34-24 (17-15)
Érd, 1800 néző, vezette: Kulovic, Skaljic (bosnyákok).
Magyarország: Bíró B. – Lukács V. 6, Háfra N. 3, Tomori, Bor-
dás, Vámos P. 1, Márton G. 2. Csere: Janurik (kapus), Klujber 9
(4), Tóvizi 3, Kácsor 5, Tóth Eszter 2, Schatzl Nadine, Kovács
Anett 2, Planéta 1, Lakatos R.
Portugália: Ferreira – Gouveiva, Monteiro, Lima 4 (2), S. Rod-
rigues 1, Resende 5 (3), Ribeiro 2. Csere: Gois, A. Costa (kapu-
sok), Pereira 1, Santiago 3 (1), Lage 3, Unjanque 2, Sousa 1,
Minciuna 2, A. Silva. 
Kiállítások: 6, illetve 8 perc.
Hétméteresek: 4/4, illetve 6/6.

Neagu nélkül is nyertek a románok
Vezéregyéniségét, Cristina Neagut nélkülözve kezdte az Eb-

selejtezősorozatot a 2. csoportban a román női kézilabda-válo-
gatott. Az első mérkőzésen, szerdán, Mioveni-ben a Feröer
szigetek csapata volt az ellenfél, és a házigazdák 15-14-es első
félidő után 26-19-es győzelmet arattak. Legtöbb góljukat Pintea
(9) és Bazaliu (6) szerezte.
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Bálint Zsombor

Jona Resende, a portugál, valamint Bordás Réka (b) és Háfra Noémi (j), a magyar vá-
logatott játékosai a női kézilabda Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen     

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Eredményjelző
Női teke Világkupa:
* a selejtező végeredménye: 1. Mlaka Rijeka
(horvát) 3502 fa, 2. Slovan Rošice (cseh)
3459, 3. Ferencvárosi Torna Club 3458, 4.
Alimenta Újvidék (szerb) 3411, 5. Composi-
tes Neunkirchen (osztrák) 3306, 6. Romgaz-
Elektromaros 3287 (Duka Tilda 585, Seres
Bernadett 555, Budoi Noemi 555, Maria 
Ciobanu 513, Fekete Réka 548, Dan Mo-
nica+Jánosi-Halmágyi Kriszta 247+287).
* elődöntő: Mlaka Rijeka – Alimenta Újvi-
dék 8-0, Slovan Rošice – Ferencváros 6-2
* a 3. helyért: Alimenta Újvidék – Ferencvá-
ros 6-2
* döntő: Mlaka Rijeka – Slovan Rošice 4-4
(13-11)

Két csúcsot döntöttek a fiúk
A marosvásárhelyi városi sportklub férfi-

tekecsapata a legfiatalabbnak számít a bel-
földi csapatbajnokságban, ahol a sokkal ta-
pasztaltabb tekézőket felvonultató Kolozsvári
CFR és Jászvásári CFR ellen játszottak. Noha
utóbbitól 5-3-ra, előbbitől 7-1-re kikaptak,
két egyéni csúcsot is felállítottak a marosvá-
sárhely játékosok. A friss ifjúsági világbaj-
noki bronzérmes Szász Tibor 612 fás ered-
ménye bármely világversenyen megállná a
helyét, Kötő Dávid pedig 608 fával tért vissza
hosszabb szünet után az arénába.

A 36. SPAR Budapest Maraton Fesztivál maratoni távjának résztvevői a Henryk Slawik rakparton október
10-én Fotó: MTI/Bruzák Noémi



A Mathias Corvinus Collegium
(MCC) kolozsvári egyetemi
programja kedd délután a
marosvásárhelyi Kultúrpalo-
tában tartotta meg ünnepi
tanévnyitóját. Az esemény
díszvendége Sohrab Ahmari,
iráni születésű amerikai új-
ságíró, jogász, a New York
Post, a The Catholic Herald és
a First Things szerkesztője
volt. Az ünnepi megnyitón fel-
szólalt Orbán Balázs, a Mat-
hias Corvinus Collegium
Alapítvány kuratóriumának
elnöke, Talpas Botond, az
MCC erdélyi tevékenységéért
felelős igazgatója, Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács
elnöke és Soós Zoltán, Maros-
vásárhely polgármestere.

A tanévnyitó díszvendége, 
Sohrab Ahmari saját bevándorlótör-
ténetén keresztül mutatta be, hogy
miért találja oly törékenynek a nor-
malitást világunkban. Maximilian
Kolbe lengyel ferences rendi mino-
rita szerzetes, vértanú sorsát és
ugyancsak Maximilian nevet viselő
kisfia helyzetét bemutatva arról be-
szélt, mennyire fontosnak találja,
hogy az egyén önnön sorsán túlmu-
tató célokkal is rendelkezzen, és ne
uralkodjon el az individualizmus
életünkön. Az élet áldásaiként be-
szélt a házasságról, a gyerekválla-
lásról, az idősek vagy szegények
iránti felelősségérzetről és mindar-
ról, ami valamelyest saját érdekeink
önkéntes háttérbe szorítását feltéte-
lezi. A folytatásban az amerikai tár-
sadalomban tapasztalt disztópikus

folyamatokról számolt be, ame-
lyek mind a felszabadítás, a to-
lerancia jegyében, a tradíciók
elleni lázadás eredményeképpen
következtek be az elmúlt évek-
ben. Végül az MCC-hallgatókat
arra biztatta, hogy miközben a
gazdasági növekedést, a techno-
lógiai fejlődés és a tudás gazda-
gítását keresik, sose érezzék
ebben akadálynak a tradíciót, a
történelmi öntudatot, a családot
vagy a keresztény kultúrát. 

Orbán Balázs miniszterhe-
lyettes, az MCC kuratóriumának
elnöke családtagokként köszön-
tötte a hallgatókat. Hangsú-
lyozta: „amikor a magyar
nemzet sikeres volt, mindig vol-
tak olyan mecénások, később
olyan intézmények, amelyek ki-
fejezetten a legtehetségesebb di-
ákokkal foglalkoztak”. A
kuratóriumi elnök kiemelte: a 25
éve ingyenes tehetséggondozást
nyújtó alapítvány idén ősztől 23
magyarlakta városban nyújt in-
gyenes tehetséggondozó programo-
kat, néhány éven belül ugyanakkor
a Kárpát-medence 35 településén
egyidejűleg tízezer diáknak kíván
majd képzéseket nyújtani. 

Talpas Botond, az MCC erdélyi
tevékenységéért felelős igazgatója
köszöntőjében annak a Bojthi Veres
Gáspárnak a történetét idézte, aki
Bethlen Gábor fejedelem pártfo-
goltjaként heidelbergi tanulmánya-
iból, éppen 400 évvel ezelőtt, 1621
októberében tért vissza Erdélybe.
Az MCC tanévét kezdő 77 egyete-
mistának elmondta, hogy számít

rájuk, hogy az MCC nyújtotta kép-
zések és tevékenységek eredmé-
nyéül „idegen nyelveket beszélő, de
anyanyelvüket nem felejtő, a nagy-
világ dolgaiban jártas, de az itthoni
ügyeket nem lekicsinylő, maga-
biztos tudású, de sosem önhitt, fele-
lősségteljes felnőttekké” fognak
válni.

Most ősszel összesen 1019-en
kezdték meg tanulmányaikat az
MCC erdélyi programjaiban 
Aradon, Nagyváradon, Szatmár-
németiben, Kolozsváron, Maros-
vásárhelyen, Csíkszeredában, Szé-
kelyudvarhelyen és Sepsiszent-
györgyön. 200 ötödik és hatodik
osztályos vesz részt az MCC Fiatal

tehetség programjában, 724 líceu-
mista tagja az Erdélyi középis-
kolás programnak és 18-an nyertek
felvételt az Erdélyi Politikai Isko-
lába.

Az ünnepi megnyitón a diákok és
résztvevők zongorakísérettel éne-
kelték el a Szózatot és nemzeti
imánkat, a Himnuszt.
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Soós Zoltán

Orbán Balázs Sohrab Ahmari Talpas Botond

A felelősségteljes tehetséggondozás nevében nyitotta tanévét 
a Mathias Corvinus Collegium kolozsvári egyetemi programja



LAKÁS

A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)

MINDENFÉLE

ELTAKARÍTJUK udvarból, garázs-
ból, tömbházlakásból a szemetet,
limlomot, és el is szállítjuk. Tel. 0743-
512-168. (13346)

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-sze-
relést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, bármilyen szigetelést, csatorna-
készítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéské-
szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-
782. (13124)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-
munkát, ácsmunkát, szigetelést, csa-
tornák, teraszok, kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467-
356. (13124)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab,
Wetterbest fémcserépből, hullám- és
sima lemezből, Tondach, Creaton
kerámiacserépből, faszerkezetek
építését, ácsmunkát. Tel. 0757-256-244.
(13364)

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést és kisebb javítást. Tel.
0758-639-258. (13371-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (13415)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, 
meszelést, tetőkészítést cserép-
ből, lemezből, szigetelést tömbház-
aknál. Tel. 0742-734-062, Hunor.
(13419-I)

ELHALÁLOZÁS 

„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és szerették, hogy a
drága jó gyermek, testvér, unoka,
rokon, szomszéd és jó barát, 

SZÁSZ ÁKOS
életének 20. évében, 2021. októ-
ber 8-án, türelemmel viselt sú-
lyos betegség után visszaadta
lelkét teremtőjének.
Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2021. október 11-én, hétfőn
14 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben.
Nyugalma legyen csendes, em-
léke áldott!

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
dédtata, após, apatárs, sógor, ke-
resztapa, szerető rokon, jó szom-
széd, 

özv. id. KŐSZEGHI FERENC 
a CFR volt dolgozója 

életének 83. évében megpihent.
Temetése október 11-én 14 órától
lesz a katolikus temető felső ká-
polnájából, katolikus szertartás
szerint.
„Amikor Isten látta, hogy az út
hosszú, a domb túl meredek, a
légzés túl nehéz lett, átölelt, és
azt mondta: gyere haza.” 

A gyászoló család (-I)

RÉSZvÉTNyILvÁNíTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Szász Andrea kolléganőnknek,
és mélyen együttérzünk vele
szeretett fia, ÁKOS elvesztése
miatti fájdalmában. A maros-
vásárhelyi Közegészségügyi
Intézet munkaközössége. (-I)

A szeretet és a gyász határtalan.
Fájó szívvel, de a feltámadás
biztos reményében búcsúzunk
tőled, kedves ÁKOS. Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak, és
vigasztalódást kívánunk. A
Csiszér család. (-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz
SOFŐRT és 3-as fokozatú BE-
TEGNYUGDÍJAST 4 órás
munkaprogrammal. Érdeklőd-
ni a következő telefonszá-
mon lehet: 0756-128-300.
(65976-I)

Szolgáltatás–
Üzletiajánlat

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

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

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

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

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

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

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

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

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

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK 
rovatnak. 

Várjuk jelentkezését  
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK

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. (65761-I)

– egy ADMINISZTRÁTORI állás az adminisztra-
tív, tűz- és munkavédelmi  osztályra; 

– egy I-es besorolású SZAKKÉPZETT MUN-
KÁSI (VILLANYSZERELŐI) állás az adminisztra-
tív, tűz- és munkavédelmi  osztályra;

– egy I-es besorolású SOFŐRI állás a sürgősségi
beavatkozási, visszaélés, hanyagság, kereskedelem,
migráció elleni, a gyermekvédelmi segélyvonalat és
mobilcsapatot működtető osztályra. 
Sajátosfeltételek:
• ADMINISZTÁTOR: érettségi diplomával iga-

zolt középfokú végzettség, minimum 5 év szolgálati
idő, B kategóriás hajtási jogosítvány.

• SOFŐR: általános iskolai végzettség, B kategó-

riás hajtási jogosítvány, minimum 5 év szolgálati idő
sofőrként.

• VILLANYSZERELŐ: általános/középfokú/
szakiskolai végzettség, szakképzettséget igazoló bi-
zonyítvány vagy attesztát, legkevesebb öt év villany-
szerelői tapasztalat.

Írásbeli:2021.november2-án10órakor;
Állásinterjú:négymunkanaponbelül,azírás-

belivizsgátkövetően.
Adossziékatoktóber22-én13óráigkellbe-

nyújtani.
Érdeklődnia0265/213-512,0265/211-699-este-

lefonszámon. (sz-I)

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

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI 
és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát szervez 

a következő megüresedett állások betöltésére:  

Rövid időn belül újra megfertőződhetnek ko-
ronavírussal a fertőzésen már átesett, de be-
oltatlanul maradtak – ezt állapította meg a
Yale Egyetem és az Észak-karolinai Egyetem
kutatói által készített tanulmány.

A pandémia kezdete óta fontos kérdés, hogy vajon
meddig tart azoknak a természetes úton szerzett vé-
dettsége, akik átestek a Covid-19-en. A Yale Egyetem
Közegészségügyi Karának és az Észak-karolinai
Egyetem charlotte-i intézményének kutatóiból alakult
tudóscsoport eredményei szerint a természetes fertő-
zést követő erős védettség rövid életű.

Három hónap vagy ennél is rövidebb idő elteltével
újra megfertőződhet a koronavírussal az, aki csak ter-
mészetes védelmet szerzett, ezért a kutatók szerint
azoknak is fel kell venniük a védőoltást, akik átestek
a fertőzésen. „A korábbi fertőzés önmagában nagyon
kevés hosszú távú védelmet nyújthat a későbbi fertő-
zésekkel szemben” – szögezte le Jeffrey Townsend, a
Yale professzora, a tanulmány vezető szerzője.

A The Lancet Microbe című folyóiratban közzétett
tanulmány az első, amely meghatározza az újrafertő-
ződés valószínűségét a természetes fertőzést követően
olyanok esetében, akik nem kaptak védőoltást – írta
a kutatást ismertető medicalxpress.com portál.

Townsend kollégáival elemezte a SARS-CoV-2 kö-
zeli vírusrokonainak, az egyszerű megfázást okozó
vírusoknak az ismert újrafertőzési és immunológiai
adatait, valamint a SARS-CoV-1 és a közel-keleti lég-
úti szindróma (MERS) immunológiai adatait. A kuta-

tók az evolúciós elvek alapján modellezték a korona-
vírussal való újrafertőződés kockázatát az idő múlá-
sával.

A tanulmány szerint az újrafertőződések már rövid-
del a gyógyulás után is előfordulhatnak, és elő is for-
dultak. Az újrafertőződés az immunitás csökkenésével
és a SARS-CoV-2-változatok megjelenésével egyre
gyakoribbá válik.

„Az immunitásról hajlamosak vagyunk úgy gon-
dolkodni, hogy immunisak vagyunk vagy nem va-
gyunk immunisak. Tanulmányunk arra hívja fel a
figyelmet, hogy inkább az idő múlásával bekövetkező
újrafertőződés kockázatára kellene összpontosítani”
– mondta Alex Dornburg, az Észak-karolinai Egyetem
adjunktusa, a kutatás másik vezetője. „Ahogy új va-
riánsok jelennek meg, a korábbi immunválaszok
egyre kevésbé hatékonyak a vírus elleni küzdelem-
ben. Azok, akik a világjárvány korai szakaszában ter-
mészetes úton fertőződtek meg, a közeljövőben egyre
nagyobb valószínűséggel fertőződnek újra” – tette
hozzá.

A kutatócsoport adatokra épülő modellje feltűnő
hasonlóságokat mutat a SARS-CoV-2 és az endémiás
humán koronavírusok újrafertőződési kockázatai kö-
zött.

Townsend magyarázata szerint „a közönséges meg-
fázáshoz hasonlóan egyik évről a másikra újra meg-
fertőződhetünk ugyanazzal a vírussal, a különbség az,
hogy a mostani pandémiát okozó SARS-CoV-2 sok-
kal halálosabbnak bizonyult”. (MTI)

Rövid életű a megfertőződéssel szerzett erős
immunitás amerikai kutatók szerint
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A PC House csapata új munkatársat keres
ügyfélszolgálati munkakörbe:

Főtevékenység:
• Rendelések feldolgozása és számlázás 
• Kapcsolattartás a vásárlókkal 
• Problémamegoldás 
• Vásárlási tanácsadás 
• Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kér-

dések megválaszolása 

Kiegészítőtevékenységek:
• Termékek feltöltése a weboldalra 

Elvárások:
• Román és magyar nyelv felsőfokú ismerete 
• Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség 
• Rugalmasság, türelem, precizitás 
• Haladó szintű számítógépes és online ismeretek 
• Jó hardware-ismeret 
• Otthonosság az IT világában előnyt jelent 
• Ügyfélszolgálati tapasztalat 
• Marketingismeretek 
• Angol nyelv ismerete 

Amitkínálunk:
• Versenyképes bérezés 
• Dinamikus csapat 
• Modern munkakörnyezet 
• Szakmai fejlődés lehetősége 

A kizárólag részletes önéletrajzodat (CV-t) e-mailben 
a jobs@multiplan.ro címre vagy Facebookon

(https://www.facebook.com/PcHouse.Ro) csatolmányban
várjuk. Kérjük az e-mailben  feltüntetni, hogy 

az ügyfélszolgálati állásra jelentkezel. A hiányos vagy 
csak részben kitöltött önéletrajzokat nem vesszük figyelembe.


