
A marosvásárhelyi kultúremberek és a kreativitásukat szíve-
sen megmutató diákok számára október vége évről évre Ber-
nády György szellemiségét idézi. A világjárvány tavaly
ellehetetlenítette a városépítő polgármester tiszteletére
szervezett, többnapos rendezvénysorozatot, idén – ha az
eredeti forgatókönyv átírásával, bizonyos programpontokat

összevonva is – létjogosultságot kapott a Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány 23. ünnepi programsorozata. 

Melldöngetés lufival
Rendeztek egy okos városfejlesztési konferenciát a napokban

Szebenben, ahol korábban az államelnök polgármesterkedett
sikeresen. Ezen a rendezvényen egy világbanki fejlesztési szak-
értő az egész másról szóló előadása közben megemlítette, hogy
intézményének adatai szerint szép hazánk a történelemben elő-
ször megelőzte Magyarországot a lakosságarányosan számított
bruttó nemzeti össztermék értékében, és ilyen iramban foly-
tatva a fejlődést, két éven belül a lengyeleket is megelőzzük.
Erre a liberális pártelnökké avanzsált ügyvivő miniszterelnök
(civilben kirúgott bankár) közzé is tett a pártja közösségi mé-
diaoldalán egy diadalmas bejegyzést. Fényesen szemléltetve,
hogy a fejében élő realitás mennyire párhuzamos a hétköznapi
valósággal.

A bruttó nemzeti össztermékre vonatkozó adatok és statisz-
tikák érdekesek, és a politikusok szívesen példálóznak ilyenek-
kel, ha a számok kedvező fényt vetítenek a tevékenységükre.
Azonban ezeknek az adatoknak a hétköznapi valóságban ta-
pasztalható életszínvonalra nézve nem sok jelentőségük van.
Ez sehol nem világosabb, mint nálunk, ahol a vidéki iskolák
felében nincs vezetékes víz és illemhely, szélessávú internetről
és rendes tanszerellátásról nem is beszélve, vagy ahol a vidéki
települések jelentős részében még nincs gáz, vezetékes víz és
csatornázás 2021 novemberében. Sem, ami még fontosabb
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Határidő előtt 
csatlakozhat 
a gyorsforgalmira
Az A3-as autópálya Marosvásárhely–
Nyárádtő közötti szakaszának, vala-
mint a bekötőút építésének a
munkálataival továbbra is jól halad-
nak.
____________2.
Mindenszentek 
ünnepe és halottak
napja
Mindenszentek (latinul: festum om-
nium sanctorum) a katolikus egyház-
ban az összes üdvözült lélek
emléknapja, a protestánsok az elhuny-
takról emlékeznek meg ilyenkor. A ha-
lottak napja fokozatosan vált egyházi
ünnepből az elhunytakról való meg-
emlékezéssé.
____________3.
Folytatódik 
a Fagypont 
program
A fagyos éjszakák beköszöntével
ismét hangsúlyosabb figyelmet fordít a
hajléktalanokra a marosvásárhelyi 
Solidaris Egyesület. 
____________4.
Megoldják az
ügyfélfogadást 
a közintézmények
A legtöbb intézményt ez a rendelet
váratlanul érte, de egy kis leleményes-
séggel és az adott lehetőségekhez
mérten a legtöbb helyen hamar sike-
rült többé-kevésbé megfelelően meg-
oldani az ügyfelekkel való
kapcsolattartást. 
____________6.
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Mától igényelhető a fűtéspótlék
November 1-jétől fogadják a lakásfűtésre és az energia-
pótlék folyósítására a kérelmeket. A Marosvásárhelyi Szo-
ciális Igazgatóság a nyári színpadnál, a Rózsák tere 42.
szám alatt fogadja személyesen az igénylőket, vagy elekt-
ronikus úton kitöltve, aláírva lehet elküldeni (intelligens
PDF) az igénylést a registratura.das@tirgumures.ro e-
mail-címre, az igazoló iratokkal együtt. Azok a családok ré-
szesülhetnek belőle, akiknek az egy családtagra jutó nettó
havi jövedelme nem haladja meg az 1386 lejt, illetve olyan
egyedülálló személyek, akiknek nettó havi jövedelme nem
haladja meg a 2053 lejt. Megkeresésünkre Andreia Mo-
raru, az igazgatóság vezetője elmondta, hogy a kérelem
személyes benyújtása nincs az oltási védettségi igazolás-
hoz kötve. Bővebb felvilágosítással munkanapokon a
0365/430-859, 0725-403-312, 0725-403-315 telefonszá-
mokon szolgálnak.

Gazdafórum Balavásáron
A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete szervezésében
november 2-án, kedden 14 órától Balavásáron Miklós
Gyula agrármérnök farmján gazdafórum lesz, ahol bemu-
tatják az érdeklődő gazdáknak a mezőgazdaságban hasz-
nálatos drónokat, szó lesz a pályázati lehetőségekről és a
vetőmagajánlatokról is. Kapcsolattartó: Dósa József Géza
(Dóczi), telefonszáma: 0756-726-290.

Beteltek a helyek a megyei 
kórházakban

A Maros Megyei Tanács által fenntartott kórházakban je-
lenleg 202 koronavírussal fertőzött személyt kezelnek,
ebből 10 beteget az intenzív terápián. Összesen 224 ágyat
tartanak fenn a koronavírusos betegeknek a megyei kór-
ház különböző osztályain, 10-et az intenzív terápián, ezek
mindegyike foglalt.

Kulturális eseményekre, 
múzeumokba korlátozott a látogatás 

A vírusjárvány okán a megyei tanács alárendeltségébe tar-
tozó intézményekben kötelező a védőmaszk viselése, a
fertőtlenítés, és csak a szabályok által előírt csökkentett
látogatói létszámmal fogadnak nézőket a kulturális esemé-
nyekre, illetve a múzeumokba.

Újabb támogatócsoport indul 
A marosvásárhelyi Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoz-
tató Központja november 15-én újabb támogatócsoportot
indít olyan személyek számára, akik demenciával élő hoz-
zátartozókat gondoznak. A csoportfoglalkozásokat Cosma
István klinikai pszichológus, pszichoterapeuta, mentálhigi-
énés szakember és Szigyártó Adrienn pszichológus, csa-
lád-pszichoterapeuta vezetik. A foglalkozássorozat 11
alkalomból áll, amelyek heti rendszerességgel zajlanak
majd online térben vagy a marosvásárhelyi Teréz Anya
Idősek Nappali Foglalkoztató Központjában, a Mărăşti utca
13. szám alatt, a járványügyi határozatok függvényében
és az óvintézkedések betartásával. Az egyes alkalmak idő-
pontjait a csoport tagjainak igényeihez igazítják. A részvé-
teli díj 20 lej alkalmanként, amivel a jelentkezők a Teréz
Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjának program-
jaihoz járulnak hozzá. A részvételhez előzetes regisztráció
szükséges, a helyek száma korlátozott. Jelentkezni no-
vember 8-ig lehet Szigyártó Adrienn csoportvezetőnél:
0734-888-417, adrienn.szigyarto@caritas-ab.ro.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 
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Utolsó simítások a Marosvásárhely–Nyárádtő autópálya-szakaszon
Határidő előtt csatlakozhat a gyorsforgalmira

Az A3-as autópálya Marosvásárhely–Nyárádtő
közötti szakaszának, valamint a bekötőút építé-
sének a munkálataival továbbra is jól haladnak.
Ezúttal kevesebb mint másfél év alatt sikerült ki-
lenc kilométernyi gyorsforgalmi szakaszt meg-
építeni. A lőrincfalvi és kiscsergedi felüljárókat át
is adták a járműforgalomnak. 

Az A3-as autópálya része az a 4,5 km-es szakasz, amely
Nyárádtő és Marosvásárhely között épült, a négysávos be-
kötőút pedig, amely a Metro áruház melletti felhajtó révén
kapcsolja össze a gyorsforgalmit, 4,7 km. Hosszas huza-
vona előzte meg azt a közbeszerzési versenytárgyalást,
amelyre 12 ajánlat érkezett, ezek közül választotta ki az or-
szágos útügyi igazgatóság a Strabag építőcéget. Nem vé-
letlen, hogy sokan adnak hangot reményüknek, hogy a
Straco cég által el nem végzett Maroskece–Aranyosgyéres
szakasz befejezésével is a Strabag vállalatot bízzák meg.
A csomópont és bekötőút révén Marosvásárhely bekerül az
épülő gyorsforgalmi úthálózat vérkeringésébe, ugyanakkor
a tervek szerint a nyárádtői körforgalomnál megszűnne a
zsúfoltság. Abban már csak reménykedni lehet, hogy a ma-
rosvásárhelyi Metro áruház előtti körforgalomnál nem ala-
kulnak ki torlódások. Egyelőre az autópályával összekötő
útszakasz nagy részét aszfalt borítja, a két megyei úti fe-
lüljárót – Ákosfalva felé a lőrincfalvit, Mikefalva felé a
csergedit – már átadták a forgalomnak, többek között azért,
hogy az alatta zajló helyreállítási, tereprendezési munká-
latokat zavartalanul folytathassák. Nehézséget a közműve-
zetékek áthelyezése, többek között a vegyi kombinát
vezető tápkábelének az áthelyezése jelentett.

A bekötőút majdnem teljesen elkészült, helyenként a
koptatórétegen még dolgoznak, valamint a vízelvezető
árkok egyes szakaszain. Jelenleg a nem annyira látványos,
de nélkülözhetetlen munkálatokat végzik – oldalstruktúrák
kialakítása, a biztonsági korlátok, fényvisszaverő elemek
felszerelése, jelzőtáblák kihelyezése, útburkolati jelek fel-
festése –, amelyek igencsak aprólékos munkák – tájékoz-
tattak a szakemberek. A Nyárád folyó szabályozását, a
medernek a tervek szerinti kibetonozását is folytatják. Az
útépítés példaképének is tekinthető a Strabag cég az általa
felvállalt és eddig teljesített feladatok, az útburkolatok, fe-
lüljárók minősége miatt, valamint az autópályát és a bekö-
tőutat körülvevő övezet rendezése, a növényzet
visszaállítása okán gyepszőnyeg kialakításával és cseme-
teültetéssel. 

Szakértelem, komolyság és pénz… 
A kivitelezési szerződést tavaly május végén írta alá az

osztrák útépítő cég, a Strabag Kft. vezérigazgatója és az
Országos Autópálya- és Közútkezelő Társaság (CNAIR)
vezérigazgatója. A munkálatok megkezdését 2020. július
22-én írták alá, a kivitelezés időtartamát 18 hónapban je-
lölték meg, a szerződés értelmében az átadás határideje
2022. Összesen 9,2 km-t kellett megépíteni ahhoz, hogy
már a megyeszékhelyről, a vegyi kombináttal szemben ki-
alakított körforgalomból feljuthassanak a járművek az au-
tópályára, illetve leszállhassanak, és a városi forgalomban
folytassák útjukat. Első ízben 2014-ben írtak ki verseny-
tárgyalást a beruházásra, amit 2015 februárjában egy
három cégből álló konzorcium nyert meg, azonban 2016-
ban a pénzhiányra hivatkozva a szerződés felbontását kérte.
Azt követően, hogy újra meghirdették a pályázatot, halasz-
tások és óvások sorozata következett. A kivitelező cégek
lassan visszaléptek, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Orszá-
gos Társaság ezt követően bízta meg a Strabag vállalatot a
munkával.

Az osztrák tulajdonban lévő Strabag útépítő vállalattal
aláírt szerződés összértéke 1.823.730.674,94 lej a Brassó
– Marosvásárhely – Kolozsvár – Nagyvárad épülő autópá-
lya Marosvásárhely – Marosugra – Aranyosgyéres szaka-
szára. A beruházást vissza nem térítendő európai uniós
forrásokból is finanszírozták. A CNAIR által megpályázott
uniós támogatás 1.286.102.486 lej volt – tájékoztatott a
Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság sajtóképviselője,
Elekes Róbert. 

A Nyárádtő és Dózsa György község közötti, lőrincfalvi
csomópont megépítésével remélhetőleg megszűnnek a
nyárádtői körforgalomnál gyakran kialakuló forgalmi
dugók, ugyanakkor a Nyárádtő–Ákosfalva 151D megyei
úton közlekedő járművek is felszállhatnak az A3-as autó-
pályára. Bár a forgalom csökkenésére a Nyárád menti te-
lepülések lakói nem számíthatnak, Nyárádtő és
Maroskeresztúr azonban a tervek szerint mentesül a sűrű
járműforgalomtól.

Az új szakasz két csomópontot és összesen kilenc hidat,
valamint felüljárót foglal magában, az övezetben található
patakok és a Nyárád folyó miatt. Az építési munkálatok
összköltsége 192 millió lej, a kivitelezési határidő 18 hónap
volt, a jótállási idő kilenc év. Ennek az autópálya-szakasz-
nak a munkálatai során három hidat és felüljárót kellett épí-
teni a bekötőút, és hat hidat az autópálya számára. A
meglévő országúthálózathoz való csatlakozást pedig két
körforgalom kialakításával valósítja meg a vállalkozó,
mindezt még ebben az évben átadják a járműforgalomnak.

Baricz Lajos

Ma mindenki útja
Ma mindenki útja a temetőbe visz,
találkozik ott az élet s a halál,
nincsen ma különbség, hisz-e vagy nem hisz,
a sír közelében megnyugvást talál.

Megnyílnak a sírok, és szeretteink
az árnyékvilágból indulnak felénk,
van, aki megszólal, más csak csöndben int,
de újra élőként állnak ők elénk.

Az elmúlt idők újra visszatérnek,
mert szeretteink lelkünk mélyén élnek,
elmúlás ködén át látjuk arcukat,

és miként korábban, halljuk hangjukat.
A temetők ma életről beszélnek:
bár eltemettük – szeretteink élnek!

2021. október 27.

Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska



Mindenszentek ünnepe és halottak napja

Négyszáz felett az áldozatok
száma

7424 személyt diagnosztizáltak SARS-CoV-2-fertő-
zéssel közel 35.000 teszt elvégzése nyomán, ami azt
jelenti, hogy az elvégzett tesztek pozitivitási aránya
21,2 százalékos volt az elmúlt 24 órában – közölte
vasárnap a stratégiai kommunikációs törzs (GCS). A
jelentés szerint 427 koronavírussal összefüggésbe
hozható halálesetet regisztráltak, ezekből 386 beteg
oltatlan volt, 40 oltott pedig társbetegségben szenve-
dett. Ezzel 47.751-re emelkedett a vírussal összefüg-
gésbe hozható halálesetek száma Romániában.
(Agerpres)

Újabb adag Pfizer-BioNTech- 
oltóanyag érkezik

Újabb, 751.140 dózist tartalmazó szállítmány érkezik
hétfőn Romániába a Pfizer-BioNTech vállalat korona-
vírus elleni oltóanyagából – tájékoztatott vasárnap a
Covid–19 elleni oltáskampányt koordináló országos
bizottság (CNCAV). Ebből a szállítmányból a brassói
központ 193.050 adagot kap, a kolozsvári 5850-et, a
temesvári 43.290-et, a konstancai 152.100-at, a cra-
iovai 216.450-et, a iaşi-i 140.400-at. Mindeddig
13.981.949 adag Pfizer-BioNTech-oltás érkezett Ro-
mániába, ebből 9.481.171 dózist használtak fel a la-
kosság immunizálására – közölte a CNCAV.
(Agerpres)

További járványellenes 
intézkedéseket javasolnak

A járvány negyedik hullámának megfékezésére Ni-
colae Ciucă kijelölt miniszterelnök többek közt a call-
centerek számának növelését, valamint a favipiravir
gyógyszertári árusítását javasolja. Ciucă szombaton
Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszterrel, Raed
Arafat belügyi államtitkárral, Valeriu Gheorghiţă oltás-
parancsnokkal, valamint Alexandru Rafila és Adrian
Streinu-Cercel járványügyi szakértőkkel, szociálde-
mokrata párti törvényhozókkal tanácskozott a pandé-
mia visszaszorításának lehetőségeiről. 
(Agerpres)

Decemberben jöhetnek 
a PNRR-be foglalt első összegek

Romániának decemberben kellene megkapnia az
első pénzösszegeket az országos helyreállítási
tervbe (PNRR) foglalt beruházásokra – jelentette be
csütörtökön az ügyvivő miniszterelnök. Florin Cîţu az
uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei
tanácsának (Ecofin) ülésén vett részt, amelyen meg-
vitatták a Románia által benyújtott tervet. Az ügyvivő
kormányfő elmondta, a tanácskozás szokatlanul
rövid volt, senki sem tett fel kérdéseket a tervvel kap-
csolatban, ami azt jelzi, hogy mindenki elfogadta azt.
Hangsúlyozta: Brüsszel megtett mindent, ami az ő
feladata volt, most a román hatóságok munkájának
kell következnie. (Agerpres)

lenne, tisztességesen megfizetett kereseti lehetőség. És
akkor még szót nem ejtettünk arról, hogy a hivalkodás
alapját szolgáltató említett adatsor más forrásoknál
más képet mutat. A nemzetközi valutaalap adatai szerint
például szó nincs „előzésről”, a hosszabb távra vetített
előrejelzéseik szerint még remény sincs rá.

A politikusoknak, ha igazán fel akarnának vágni, in-
kább a kereseti adatokkal kéne kérkedniük, mert a hét-
köznapi ember a bércéduláján keresztül érzékeli a
legjobban az életszínvonalat. Na de itt már nem olyan
könnyű ugrálni. Az uniós országok nettó átlagos kere-
seti rangsorában szép hazánk az utolsó előtti helyen áll,
egyedül a bolgárokat előzzük meg ezen a listán. Még…
Konkrét számokkal itt is fölösleges példálózni, mert ná-
lunk a valóságot nagyon eltorzítja, hogy az állami al-
kalmazottak bérét az utóbbi években számottevően
emelték, de a munkavállalók közel harmada minimál-
bért keres. Ám még ez a torz átlag is kisebb az anyaor-
száginál, még inkább a lengyelnél. Hogy ne is említsük
azokat a nyugati országokat, amelyekkel több mint
három évtizeddel a rendszerváltás után nemhogy kö-
szönő viszonyban lennénk életszínvonal terén, inkább
távolodtunk tőlük.

Melldöngetés lufival

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Szerdán szavaz a parlament a PNL
és az RMDSZ által alakítandó, Ni-
colae Ciucă vezette kormányról –
döntött szombaton a parlament
egyesített házbizottsága.

A miniszterjelöltek szakbizottsági
meghallgatását kedden rendezik 
meg.

Ciucă a kormányalakításra szánt tíz-
napos határidő utolsó napján, szombaton
kért bizalmat a parlamenttől az általa ja-
vasolt kormány számára, anélkül, hogy
sikerült volna megegyeznie a korábbi
jobbközép kormányból kilépett USR-vel
vagy a két éve ellenzékben lévő PSD-vel
az általa javasolt kisebbségi kormány
parlamenti támogatásáról.

A Ciucă-kabinet szerkezete és névsora
nagyjából megegyezik Florin Cîţu PNL-
elnök október ötödikén megbuktatott
kormányának összetételével. A minisz-
terelnökön kívül a korábban USR-s mi-
niszterek által vezetett tárcák élén van
változás, ezekre a posztokra többnyire a

PNL jelölt új tisztségviselőket. Kivételt
az európai alapok minisztériuma képez,
amelyre az RMDSZ ügyvezető alelnö-
két, a tárcánál jelenleg államtitkárként
tevékenykedő Hegedüs Csillát jelölték.

Az RMDSZ megtartaná a – Kelemen
Hunor szövetségi elnök által betöltött –
miniszterelnök-helyettesi tisztséget, és
Cseke Attila maradna a fejlesztési, Tánc-
zos Barna a környezetvédelmi, illetve
Novák Eduárd az ifjúsági és sportmi-
nisztérium élén.

A kormányprogram a legsürgősebb te-
endőkre, a koronavírus-járvány által elő-
idézett válság kezelésére és az energia-
és élelmiszerárak megfékezésére össz-
pontosít, ugyanakkor folytatása a ko-
rábbi kormányprogramnak és az
országos helyreállítási terv gyakorlatba
ültetésére is kiterjed – mondta a PNL mi-
niszterelnök-jelöltje szombaton, miután
beterjesztette a parlamentnek a kor-
mányprogramot és a miniszterek 
listáját.

A kormány parlamenti jóváhagyásá-
nak esélyeiről úgy vélekedett: nem lehet
elvonatkoztatni a számoktól, de neki
meggyőződése, hogy össze fog gyűlni a
szükséges szavazatszám. Ciucă szerint a
PNL–RMDSZ kisebbségi kormány
megoldás lehet a jelenlegi válságra, be-
iktatásával a pártok időt nyernének arra,
hogy folytassák a tárgyalásokat és stabil
kormánytöbbséget alakítsanak ki.

A PNL-nek – Ludovic Orban volt
pártelnök és nyolc támogatója távozása
után – már csak 125 törvényhozója ma-
radt, az RMDSZ-nek 29 képviselője és
szenátora van, a kisebbségi frakció 18
tagú. Az új kormány parlamenti jóváha-
gyásához a törvényhozók legalább felé-
nek támogatására, vagyis legkevesebb
234 szavazatra van szükség.

Amennyiben a mostani, második kor-
mányalakítási kísérlet is meghiúsul, az
államfő – a rendszerváltás óta először –
előre hozott választásokat írhat ki. 
(MTI)

Szerdán szavaz a parlament a Ciucă által javasolt
PNL–RMDSZ-kormányról

Karanténkötelezettség nélkül léphet be Románi-
ába minden Magyarországon koronavírus ellen leg-
alább tíz napja beoltott, oltási igazolvánnyal
rendelkező utas, attól függetlenül, hogy milyen ol-
tóanyaggal immunizálták – közölte pénteken az
RMDSZ.

A szabályozást a kormánykoalícióban részt vevő RMDSZ
közbenjárására módosították, miután az országos járványügyi
operatív törzs (CNSU) vasárnaptól kezdődően sárga zónába
sorolta Magyarországot a járványügyi kockázat szempontjá-
ból.

Az új rendelkezés, amelyet pénteken írt alá a 
kormány RMDSZ-es ügyvivő egészségügyi minisztere és az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (DSU) vezetője,
a határátlépések járványügyi feltételeit érintő szabályozást
pontosítja.

„Amennyiben valakinek az illető ország egészségügyi ha-
tósága által kibocsátott papíralapú vagy digitális oltási igazol-
ványa van az illető ország nyelvén és angolul, függetlenül
attól, hogy milyen veszélyességi besorolású országból érke-
zik, karanténkötelezettség nélkül léphet be Romániába” –
idézte az RMDSZ hírlevele Cseke Attilát, az RMDSZ ügyvivő
egészségügyi miniszterét.

Ennek értelmében nemcsak az Európai Unió által elfoga-
dott négy vakcinával, hanem például a Magyarországon hasz-
nált Szputnyik és Sinopharm vakcinával oltott személyek is
karanténmentesen léphetnek be Romániába – szögezte le az
RMDSZ közleménye.

Románia azokat az országokat sorolja a sárga zónába, ame-
lyekben az utóbbi két hétben a lakosság több mint 1,5 ezrelé-
kénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést. A sárga zónából
érkező utasok közül eddig csak azok mentesültek a kéthetes
karanténkötelezettség alól, akik okostelefonjukon vagy nyom-
tatott formában fel tudták mutatni az európai uniós zöldiga-
zolvány QR-kódját, amely igazolja, hogy legalább tíz napja
megkapták az EU-ban elfogadott valamelyik védőoltás máso-
dik (vagy a Janssen-vakcina egyetlen) adagját, vagy legfeljebb
fél éve kigyógyultak a koronavírus-fertőzésből, vagy rendel-
keznek friss negatív teszttel.

Romániában október 25-től kezdődően általánossá vált az
– EU-ben engedélyezett vakcinák valamelyikével történt be-
oltást, vagy a betegségből legfeljebb fél éve történt kigyógyu-
lást tanúsító – uniós zöldigazolvány használata: enélkül
ügyfélként semmilyen zárt nyilvános térbe nem szabad be-
lépni az élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével. 
(MTI)

A Magyarországon beoltottak karanténmentesen
léphetnek be Romániába

November 1. mindenszentek ünnepe, november 2.
a halottak napja a keresztény világban. Az MTVA
Sajtóarchívumának összeállítása:

Mindenszentek (latinul: festum omnium sanctorum) a ka-
tolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a
protestánsok az elhunytakról emlékeznek meg ilyenkor. A ha-
lottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhuny-
takról való megemlékezéssé.

A 4. században mindenszentek ünnepét a pünkösd utáni
első vasárnap ülték meg, az ortodox keresztény egyház ma
is akkor tartja. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác
pápa alatt került be, aki a pogány istenek tiszteletére épült
római Pantheont 609. május 13-án Mária és az összes vér-
tanúk tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa (731–741)
kiszélesítette a megünneplendők körét, „a Szent Szűznek,
minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerek-
ségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknap-
jává tette mindenszentek ünnepét, amely IV. Gergely pápa
(827–844) döntése értelmében került november 1-jére. (A
mindenszenteket megelőző naphoz kapcsolódik halloween, a
kóbor lelkek kelta ünnepe – az All Hallows’ Eve kifejezésből
származó elnevezés magyarul annyit tesz: mindenszentek
előestéje.)

Általános szokás, hogy mindenszentek napján a temetők-
ben rendbe teszik, virággal díszítik a sírokat, amelyeken
gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. A gyertya fénye az
örök világosságot jelképezi, a katolikus egyház szertartása
szerint a „temetők nagy keresztjénél” ma is elimádkozzák
mindenszentek litániáját és megáldják az új síremlékeket.

A magyar nép körében ezen a napon harangoztattak a
család halottaiért, máshol ételt ajándékoztak a szegények-

nek. Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán
kikelnek a sírból, ezért a családi lakomán nekik is terítettek,
és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy eligazodja-
nak a házban. Egyes falvakban ezen a napon választották
meg a bírót, fogadták fel a cselédeket.

Mindenszentek Magyarországon 2000-ben – fél évszázad
után – lett ismét munkaszüneti nap. Az ünnep a katolikusok
számára 2013-tól nem tanácsolt, hanem kötelező ünnep, azaz
a hívőknek kötelező a szentmisén való részvétel.

A november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű:
Szent Odilo clunyi apát 998-ban vezette be emléknapként az
apátság alá tartozó bencésházakban. Hamarosan a renden
kívül is megülték, és a 14. század elejétől a katolikus egyház
egésze átvette. A megemlékezés a halottakról, elhunyt sze-
retteinkről, az értük való közbenjárás a purgatórium (tisztí-
tóhely) katolikus hittételén alapul. Eszerint azoknak, akik
Isten kegyelmében hunytak el, de törlesztendő bűn- és bün-
tetésteher van még a lelkükön, Isten színe előtt meg kell tisz-
tulniuk. Lelkileg nagy vigasztalás a hátramaradott híveknek,
hogy imával, vezekléssel, szentmisével tehetnek valamit meg-
halt szeretteikért.

E napon gyertyákat, mécseseket gyújtanak az elhunyt sze-
rettek emlékére. A szokáshoz kapcsolódó népi hiedelem sze-
rint ennek az a célja, hogy a „véletlenül kiszabadult lelkek”
visszataláljanak sírjukba, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák
az élőket. A sírokat is azért kell megszépíteni ilyenkor, hogy
a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. A bukovinai
székelyek – ahogy más kultúrákban is szokásos – még enni-
valót is vittek ilyenkor a temetőbe. Az eredetileg az örök élet-
ről szóló „reményünnepet” a mediterrán népek ma is
fiesztával ünneplik.
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Már „a csapból is koronavírus folyik”.
Amint tapasztaljuk, nap mint nap parttalan
viták bontakoznak ki a koronavírussal és az
oltakozással kapcsolatosan. A világháló, a
mai technikai lehetőségek éppúgy lehetőséget
nyújtanak a vélemények kibontakozásának és
ütköztetésének, mint a demokráciával járó
szólásszabadság. Valóban, a demokrácia a
szabadság, a jólét, a biztonság megalapozója.
A második éve tartó koronavírus-járvány
azonban arra is rávilágít, hogy az emberiség
könnyen beleeshet a saját demokratikus ki-
teljesedése során akaratlanul felállított jelké-
pes csapdába. Bizonyos értelemben az általa
létrehozott fejlett anyagi-szellemi világrend
foglyává válhat, amikor önnön érdekei felül-
írják a józan ész kívánalmait, a természet ter-
mészetességét, a közösség iránti
felelősségvállalást.

Hogy mire is utalok? Alapvetően a szak-
mai véleményeket gyakran felülíró, számos
esetben egészen oktondi (félre)magyaráza-
tokra, az oltástagadás zsigeri vagy időközben
szerzett megnyilvánulásaira. A kép természe-
tesen árnyalt, de nincsenek olyan sötét tónu-
sok benne, amint azt a vírus- és/vagy
oltástagadók terjesztik. Eközben kialakult a
„bent a bárány, kint a farkas” patthelyzet.
Egyesek részéről a szabad véleménynyilvá-
nítás előtérbe helyezése a megalapozott szak-
mai következtetésekkel szemben. Az
alábbiakban tíz pontban foglaltam össze az
általam megfogalmazott következtetéseket, a
lényeget.

1. A védőoltás (vakcina) az emberiség
egyik legnagyobb és legjótékonyabb felfede-
zése, aminek köszönhetően a fertőző beteg-
ségek száma jelentősen csökkent, egyesek

eltűntek vagy igen ritkává váltak. Nélküle
nemcsak az életszínvonal, hanem maga a lét
van kockázatnak kitéve. 

2. A magas fertőzöttséggel és újabb mután-
sok létrejöttével járó koronavírus-járványban
a védőoltás a leghatékonyabb módszer arra,
hogy az egyéni védettségen túl a közösségi
védettség szintje magassá váljon. A védőol-
tások alkalmazhatósága számos szakmai
szerv szűrőjén ment át, amelyek felelősséget
vállalnak, miközben nyilvánvalóan nem zár-
hatók ki politikai és gazdasági érdekek, eset-
leges tévedések sem.

3. A védőoltással kapcsolatos egészség-
ügyi, gazdasági és egyéb hatás-, haszonvizs-
gálatok egyöntetűen mellette szólnak. Az
összegző vizsgálat nem egy-egy példa kieme-
léséből, felnagyításából áll, hanem tudomá-
nyosan megalapozott statisztikák és
következtetések felsorakoztatásából. Követ-
kezésképpen a megközelítőleg az egész la-
kosságra kiterjesztett védőoltás a lehető
leghatékonyabb módszer, hogy az újabb ko-
ronavírus-fertőzéseket megelőzzük, másrészt
pedig a súlyos lefolyást mérsékeljük.

4. Az egyfolytában hangoztatott egyéni jo-
gokon túl a kötelezettségeket is szükséges tu-
datosítani, hiszen a jogok és a kötelezettségek
együtt járnak. Ezért jóval többet kellene be-
szélnünk az egyéni kötelezettségekről is, hi-
szen a társadalomnak mégiscsak joga az,
hogy jogos elvárásai legyenek az általa támo-
gatott polgárok részéről. Mivel a tét a társa-
dalmat alkotó polgárok egészsége,
életminőségük javulása, elvárható, hogy az
egyéni jog a közösségi érdek alárendeltje le-
gyen. 

5. Egyéb betegségekkel, akár önsorsrontó

állapotokkal szemben a fertőző járvány soha-
sem magánügy, hiszen a beteg vagy vírushor-
dozó egyén kockázatot jelent mások számára.
A fentiek jegyében teljesen jogosnak tartom
a társadalom elvárását az állampolgárok ol-
takozásával kapcsolatosan. Az emberi élet
védelme, a gazdaság fenntartása, a méltányos
életmód kialakítása megkívánja mindezt.

6. Elfogadom, hogy az oltás nem lehet kö-
telező, még ha ingyenes is (az viszont már
tragikomikus, hogy szerencsejátékon lehet
nyerni a beoltottaknak). Akinél nem ellenja-
vallt, és mégsem óhajtja, pedig nem esett át
igazolható módon a betegségen, és nem ren-
delkezik megnyugtató antitestszinttel, annak
léteznek alternatív módszerek is: folyamatos
tesztelés, a közösségi tér kerülése – legalább
mások védelme érdekében.

7. Nem értek egyet azokkal, akik a beol-
tottakat pozitívan diszkrimináltaknak tekin-
tik, és tiltakoznak adott helyzetekben a
védettségi igazolvány vagy alternatív igazo-
lás felmutatása ellen. Egyrészt bárkinek jo-
gában áll ingyenesen beoltatni magát,
semmiféle kedvezőtlen megkülönböztetésben
sincs része. Másrészt az annyit hangoztatott
egyenlőség eszméje nem a mesterségesen lét-
rehozott természetellenes egyenlőségen alap-
szik. A beoltott és az oltást elutasító közé –
járványbiztonsági szempontból – éppen úgy
nem lehet egyenlőségjelet tenni, mint a férfi
és a nő, a munkát vállaló vagy azt elutasító
stb. egyének közé.

8. A minap olvashattuk, hogy a nép
ügyvédje szerint alkotmányellenes Románi-
ában az egészségügyi dolgozók és a szociális
otthonok alkalmazottai számára a védettségi
igazolás kötelezővé tétele, mivel korlátozzák

a munkához való jogot, sértik a jogegyenlő-
ség elvét, és hiányzik a parlamentben elfoga-
dott erre vonatkozó törvény. Szánalmasnak
tartom az ilyenfajta demokráciásdit, amikor
a baj nemcsak az ajtón kopogtat, hanem már
„harcolni kell a barikádokon”. A képzeletbeli
fegyvert előre tartva és nem hátrafelé sze-
gezve. 

9. Ebben a modern kori „világháborúban”,
amelyet a már-már önmaga fölé fejlődött em-
beriség a piciny koronavírus ellen vív, túlbe-
szélés helyett hiteles és következetes
informálással, az álhírterjesztők elleni ke-
mény fellépéssel, az intézkedések következe-
tes betartásának szigorú ellenőrzésével lehet
hatékonyan fellépni. Kemény kezű veze-
tőkre, szigorú hatósági képviselőkre, követ-
kezetes határozatokat hozó testületekre,
önfeláldozó polgárokra van szükség a bajban.
Nem karosszékben megfogalmazott bírála-
tokra, de még a paragrafusok lapozgatására
sem. Háborúban más a helyzet, mint békeidő-
ben. Miközben az sem tagadható, hogy sike-
resebb kommunikációra lenne szükség, a
hiteles információk túlsúlyára, helyenként
több hozzáértésre és jobb szervezettségre. 

10. Az okos ember a vírustól fél, míg a
buta az oltástól – olvastam nemrég. Vagyis:
az okos ember beoltatja magát, a buta nem
tesz semmit az ellen, hogy elkapja a vírust.
Sőt, még a rokonok, barátok, ismerősök kö-
rében tomboló járvány sem elég figyelmez-
tető jel számára. Álljon előttünk az egyszerű
népi bölcsesség: „az okos ember más kárán
tanul, a buta a sajátján, a hülye pedig semmi-
ből sem”.

Dr.ÁbrámZoltán
egyetemitanár,Marosvásárhely

Tíz pontban járványról, oltásról

A fagyos éjszakák beköszön-
tével ismét hangsúlyosabb 
figyelmet fordít a hajléktala-
nokra a marosvásárhelyi Soli-
daris Egyesület. Bár a nyáron
sem engedték el a nehéz sor-
súak kezét, december elejétől
gyakrabban, heti két alkalom-
mal visznek majd nekik meleg
ételt néhány étterem adomá-
nyaként, valamint ruhane-
műt, vitamint, gyógyszert. Mi
több, egy egyedi kezdemé-
nyezés is körvonalazódik, egy
konténert állítanának fel a
szülészeti parkban, ahol a ter-
vek szerint rezidens orvosok
segítségével szűrővizsgálato-
kat biztosítanának a hajlékta-
lanoknak.

Fagypont a neve annak a prog-
ramnak, amit tavaly december ele-
jén indított Marosvásárhelyen a
Solidaris Egyesület a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal szociá-
lis igazgatóságával közösen a
hajléktalan személyek megsegíté-
sére. Hetente háromszor biztosítot-
tak számukra élelmet, emellett
adományokból igyekeztek besze-
rezni mindazt, amire a leginkább
szükségük van: meleg pokrócot,
vastag bakancsot, pulóvert, kabátot,
kesztyűt, gyógyszert vagy éppen
sebgyógyító kenőcsöt.

Mivel azt tapasztalják, hogy az
utcákon tengődőknek sok esetben
nincsenek irataik, sem lakhelyük,
sem háziorvosuk, miközben szám-
talanszor fájdalmakra panaszkod-
nak, de nem jutnak el orvoshoz, a
Solidaris Egyesület egy konténer
felállítását tervezi a marosvásárhe-
lyi szülészet szomszédságában lévő
parkban, hogy egészségügyi ellá-
tást, különféle szűrővizsgálatokat is
lehetővé tegyenek számukra rezi-
dens orvosok bevonásával. Egy fel-
ajánlásnak köszönhetően megvan a
konténer, ugyanúgy a jóváhagyás is

a parkban való elhelyezésére,
ugyanakkor külföldi jótevők részé-
ről két helyről is ígéretet kaptak,
hogy ennek a költségeit felvállalnák
– tudtuk meg Sajó Norberttől, a So-
lidaris Egyesület vezetőjétől.

– Ez a második tél lesz, amikor
felkaroljuk őket. A nyáron heti egy
alkalommal találkoztunk velük a
szülészeti parkban, december 1-től
pedig visszatérünk a heti két alka-
lomra, a délelőtti időpontot pedig
áttesszük délutánra, mivel néhány
vendéglő jelezte, hogy az aznap
megmaradt ebédet hajléktalanok-
nak adományoznák. A Bioeel jóvol-
tából vitaminokkal, különböző
táplálék-kiegészítőkkel láttuk el
őket a nyáron is, ez folytatódik a téli
időszakban. Emellett nagyobb
hangsúlyt fektetünk most arra, hogy
téli, meleg ruhákkal lássuk el őket,
ugyanakkor igyekszünk maszkot,
fertőtlenítőszereket is biztosítani
számukra. A járvány sajnos tovább
nehezíti a helyzetüket, hiszen ha
nincsenek beoltva, akkor bevásárló-
központba sem tudnak bemenni
melegedni, vagy a mosdóba, de
cukrászdába sem engedik be őket
egy meleg teára – tette szóvá Sajó
Norbert.
Személyre szabott segítségre
van szükségük

A Telefonos Szeretetszolgálatot
is működtető Solidaris Egyesület
szívügyként kezeli a hajléktalanok
ügyét, hiszen tudják, hogy a decem-
ber–március időszak kritikus azok-
nak, akiknek nincs fedél a fejük
fölött. Ebben a nehéz időszakban
szeretnék valamelyest megkönnyí-
teni a mindennapjaikat, ezért indí-
tották el a Fagypont nevű
programot. Sajó Norbert megje-
gyezte, a hajléktalanokkal való
munka során megtanultak odafi-
gyelni arra, hogy mire van szüksége
az adott embernek, nem pedig arra,
hogy ők miben látják a segítséget,
mert a kettő gyakran nem egyezik.

A legtöbb ember, amikor hall egy
segítő kezdeményezésről, össze-
szed néhány zsák ruhát és felajánlja.
Viszont női csizmát nem adhatnak
oda egy férfinak, mint ahogy negy-
venes bakancsot sem annak, akinek
negyvenkettes a lába. 

– A hajléktalanok sok esetben azt
sem tudják, hol húzzák meg magu-
kat aznap éjszaka, nincsen lehetősé-
gük magukkal hordozni nagy
mennyiségű ruhát, ezért fontos,
hogy célirányosan segítsünk, azt
adjuk nekik, amire szükségük van.
Aki segíteni szeretne rajtuk, az
három úton teheti ezt meg: egyrészt
csatlakozhat hozzánk, hiszen szük-
ség van segítő kézre, például a
szendvicsek előkészítésében, más-
részt fel lehet vállalni egy hajlékta-
lan támogatását, havi 300 lejjel
biztosítható számára a meleg étel,
gyógyszer, ruhanemű. Fontos lenne,

hogy legalább a téli hónapokban ke-
rüljön 35 magánszemély vagy cég,
akik ezt felvállalnák. Ugyanakkor
óriási segítség az is, ha valaki kö-
veti a Facebook-oldalunkat, ahol
közzétesszük, hogy éppen milyen
méretű kabát, bakancs szükséges, és
ha neki éppen van, azt erre fel-
ajánlja.

Érdeklődésünkre a Solidaris
Egyesület elnöke elmondta: jelen-
leg mintegy 35 hajléktalannal áll-
nak kapcsolatban, egyharmaduk nő.
A visszajárókon kívül akadnak új
arcok is, éppen a napokban érkezett
egy lakossági bejelentés az egyesü-
let munkatársaihoz, hogy egy férfi,
akiről amúgy tudták, hogy értelmi-
ségi, kint alszik a padon. A velük
való munka során számtalan példá-
ját látják annak, hogy miként lehet
nagyon magasról nagyon mélyre
zuhanni, hiszen a hetente élelemért,

ruháért érkezők között volt taní-
tónő, mérnök, élsportoló is.
Oltási igazolás nélkül is 
bemehetnek az éjjeli 
menedékhelyre

Lévén, hogy az utóbbi napokban
éjszakánként fagypont alá süllyedt
a hőmérő higanyszála, kíváncsiak
voltunk, hogy a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal által működ-
tetett Rozmaring utcai éjszakai me-
nedékhelyen befogadják-e azokat a
hajléktalanokat, akik nincsenek be-
oltva. Érdeklődésünkre Andreia
Moraru, a hivatal szociális 
osztályának vezetője elmondta, sen-
kit sem utasítanak el emiatt, van a
menedékhelyen egy elkülönítő,
ahol elhelyezik az újonnan érkező-
ket mindaddig, amíg tesztelik őket,
és utána kerülnek be a szobákba,
ahol többen vannak együtt.

Az élelem és ruha mellett egészségügyi szűrővizsgálatokat is biztosítanának a hajléktalanoknak
Folytatódik a Fagypont program

Fotó: Nagy Tibor

Menyhárt Borbála 
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Az együttlét csütörtökön délután
a korábbi ünnepségek zárógálájá-
nak kiemelt mozzanatával, a Ber-
nády-emlékplakett átadásával
kezdődött a Bernády Házban. A –
járványügyi előírások szerinti – telt
házas közönséget Nagy Miklós
Kund, a szervező alapítvány kura-
tóriumának alelnöke, majd Borbély
László kuratóriumi elnök köszön-
tötte. 

Borbély László elismerte, hogy
minden évben felmerül benne a kér-
dés, tudnak-e újat mondani a Ber-
nády Napok alkalmával a
nagyérdeműnek.

– Rájöttem, hogy mióta ezt a ren-
dezvénysorozatot szervezzük, fel-
nőtt egy nemzedék, a
húsz-huszonhárom éve születettek
és a még fiatalabbak számára pedig
van mit üzenni. A Bernády Napokat
ezért is folytatni kell, és csak együtt
lehet folytatni – szögezte le a kura-
tóriumi elnök, majd annak a hajdani
38 éves fiatalembernek az alakját
idézte fel, akinek 1902-ben közfel-
kiáltással szavazott bizalmat Ma-
rosvásárhely helyi tanácsa, és aki
ígéretéhez híven egy új várost épí-
tett.

– Két év alatt építette fel a Város-
házát, kevesebb mint két év alatt,
110 évvel ezelőtt a közművelődési

palotát, a Kultúrpalotát. Elképzelte
a teret, ahova egy vigadót és egy
színházat álmodott, de közbeszólt
az első világháború. Bernády ma-
kacs, csökönyös ember volt. Min-
den reggel 6 órakor beült a fiákerbe,
és végigjárta az építőtelepeket, 8
órakor pedig már kérdőre is vonta a
hivatalnokokat, ha valahol nem mű-
ködtek a dolgok. 110 év után mit
mondhatunk? Elsősorban azt, hogy
aggódunk, mert nem gondoltuk
volna, hogy egy vírus ennyire meg-
változtatja az életünket. De me-
gyünk előre. Van egy új
városvezetésünk, van egy Bethlen-
szobrunk, remélhetőleg hamarosan
egy Sütő András-szobrunk is lesz,
és még annyi minden van, amit
együtt kell elterveznünk és megva-
lósítanunk. Marosvásárhelyen min-
dig voltak, vannak és lesznek olyan
kitűnő emberek, akik nagyon sokat
tettek, tesznek a városért – hangsú-
lyozta Borbély László, majd újra
Nagy Miklós Kundnak adta át a
szót, aki a Bernády-emlékplakett új
tulajdonosának öt és fél évtizedes
munkásságát méltatta.
A teljességre törekvő újító 

Az idei kitüntetést dr. Kikeli Pál
István orvosprofesszornak, nyugal-
mazott belgyógyász, kardiológus
főorvosnak ítélte oda a Dr. Bernády

György Közművelődési Alapítvány
kuratóriuma. Gazdag életpályáját a
laudáló az „Erdély Hippokratészé-
nek” is nevezett polihisztor, Pápai
Páriz Ferenc vezérlőelvével hozta
összefüggésbe, akinek a nevét vi-
selő emlékdíjat prof. dr. Kikeli Pál
István 2013-ban vehette át.

„… több mint fél évszázados, ki-
tartó gyógyító és oktató pályája
során úgy próbált »békességet te-
remteni magának és másoknak«,
hogy nem hagyta, hogy a külső kö-
rülmények kényszere a céljaitól el-
tántorítsa. (…) 1962-től, mióta a
szatmárnémeti születésű fiatalem-
ber sikerrel felvételizett a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemre, sok minden történt
ebben a városban, nyilván Kikeli
professzor életében is, több siker-
történet az ő nevéhez is köthető.
Úgy vált elkötelezett lokálpatrió-
tává, köztiszteletnek örvendő sze-
mélyiséggé, hogy országos és
nemzetközi viszonylatban is egyre
ismertebbé lett. Ismereteit, gyakor-
lati tapasztalatát folyamatosan gaz-
dagító, az orvostudományok
újdonságaira mindig nyitott doktor-
ként, az informatika vívmányait si-
kerrel alkalmazó kutatóként,
sokoldalú egyetemi tanárként, 
fontos könyvek, tudományos közle-
mények szerzőjeként, intézmény-

alapítóként, menedzserként,
miniszteri tanácsosként, közösségi
feladatvállalóként, kultúrapártoló-
ként, a honi magyarság következe-
tes szószólójaként. (…) Mindenben
teljességre törekszik, és kerek
egészként szemléli az életjelensége-
ket. (…) Az általa létesített Procar-
diában együtt dolgozik kardiológus,
családorvos, laboros, kinetoterape-
uta, pszichológus, szociális mun-
kás, így valósul meg a diagnózis, a
prevenció, a gyógyítás és a rehabi-
litáció szerves folyamata. (…) A
mai nyugalmazott, de továbbra is
nyughatatlan, szakmailag jelenleg
is fiatalosan aktív professzor leg-
többször olyan újszerű dolgok be-
vezetését kezdeményezte, amelyek
eleve kiváltották a becsontosodott
szelleműek ellenállását. Ő azonban
kitartott elképzelései, meggyőző-
dése mellett. És végül általában
neki lett igaza” – hallhattuk a mél-
tatótól, aki prof. dr. Kikeli sikerei
közül egyebek mellett az itthon és
külföldön is elismert marosvásárhe-
lyi rehabilitációs központot, a pre-
venciós erőfeszítéseket, a lakosság
egészségi állapotának felmérését
emelte ki, majd olyan kezdeménye-
zésekre is kitért, mint a 100 méter
az egészségért mozgalom, a Szívna-
pok és az Egészségforgatag, 
emellett a kitüntetettnek

A családorvoslás alapjai című, az
orvos – beteg közötti partnerség
erősítését bátorító kötetéről is emlí-
tést tett. A méltatás végén Nagy
Miklós Kund Kikeli doktor kultúrát
szolgáló megvalósításairól, a Bo-
lyai utcai Bolyai–Gauss Dokumen-
tációs Központról és
könyvesboltról, a Téka Rotary Klub
tevékenységeiben való részvételről,
valamint a Pro Cultura díj létreho-
zásának ötletéről is szólt. 

A kitüntetett a Mindenhatónak, a
Kós Károly-szellemiséget átörökítő
szüleinek, feleségének, gyermekei-
nek, távolba mutató mentorainak és
munkatársainak, tanítványainak
mondott köszönetet az elismerésért,
ami meggyőződése szerint nemcsak
őt illeti meg, hanem mindazokat,
akik őt életútján vezették, támogat-
ták.
Xantus Géza fényvilága

Az est második részében a művé-
szeté volt a főszerep. Miután Kar-
dos Margit brácsaművész
Bach-muzsikával töltötte be a ter-
met, Nagy Miklós Kund Xantus
Géza csíkszeredai festőművész
Fénykereső című tárlatát ajánlotta
az egybegyűltek figyelmébe. 

Xantus Géza nem először állít ki
a Bernády Házban, most viszont –
egy album kiadásával ösztönzött,

erőteljes munkafolyamat során szü-
letett – legújabb képeit hozta el Ma-
rosvásárhelyre. 

– Ég és föld közötti világ az, amit
az ő különleges, transzcendentális
módján, a szakrális világ szellemé-

ben próbál továbbadni. Transzpa-
renciás technikája van, műveit az
áttetszőség jellemzi. Ha megnézzük
ezeket a meleg, visszafogott, már-
már pasztell színvilágú képeket,
mindeniken mozgást látunk, és az a
benyomásunk támad, hogy meg-
szűnt a gravitáció. Abban az álom-
szerű világban, amit Xantus Géza
elénk varázsol, a fény felé lebegnek
az emberek, a távolba vagy valami-
lyen belső tájba haladnak, vagy az
ég felé vonzza őket a hitük –
mondta a méltató, a művészeti
album előszavának szerzője. A to-
vábbiakban Nagy Miklós Kund arra
hívta fel a figyelmet, hogy a festő-
művész eredetileg a lelkészi pályára
készült, el is végezte a teológia sza-
kot a budapesti Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetemen, de az alkotói
tehetség korán feltört belőle, így
már az egyetemi időszakban festett,
rajzolt, plasztikákat készített. Az
üvegfestészettől a bronzszobrásza-
tig, a grafikától a hatalmas kompo-
zíciókig megannyi területen
bizonyító művész hamarabb vált is-
mertté a magyar fővárosban, mint
itthon. Festészeti tudását római ta-
nulmányai alatt tökéletesítette, ezt
követően tehetségét a Premio Inter-
nazionale Beato Angelico nemzet-
közi díjjal ismerték el. 

A méltató két nagyobb kompozí-
ciót emelt ki a galéria falain sora-

kozó műremekek közül, majd így
összegzett: 

– Ezt a piktúrát nem tudatilag,
hanem lelkileg, befelé fordulva kell
megközelíteni.

A rendezvény utolsó mozzanatá-
ban Sarány István, a Hargita Népe
című csíkszeredai lap főszerkesz-
tője szólt a tárlatnyitó alkalmából
három nyelven – magyarul, romá-
nul és angolul – kiadott albumról,
amelynek szerkesztője, gondozója
volt. 

– A külcsínt sikerült a belbecshez
igazítani. Ehhez kellett a művész,
aki pályafutásának talán egyik leg-
termékenyebb, ugyanakkor legiz-
galmasabb időszakát éli, és
kellettek az új művek, amelyek jel-
legzetesen Xantus Gézá-sak, mégis
mindig újat sugallnak. Kellett hozzá
egy éles szemmel, éles elmével és a
művészetek iránti empátiával meg-
áldott tanulmányszerző, aki érti és
érzi Xantus Géza művészetét, meg-
találja az összefüggéseket azzal a
közeggel, környezettel, amelyben a
művek születtek, meglátja a művész
által követett fényt, és ő maga is
abba az irányba tart, abba az
irányba vezeti az olvasót – mondta
Sarány István, majd a képanyag és
a szöveg egységét emelte ki, ami az
albumot önálló műalkotássá teszi,
végül az értékes kiadvány megszü-
letésében részt vállaló munkatár-
saknak mondott köszönetet.

Huszonharmadszor a városépítő emlékére

Fotó: Nagy Tibor
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Egyelőre nem gond a kormányrendelet alkalmazása
Megoldják az ügyfélfogadást a közintézmények

Sok kérdést felvetett a múlt
pénteken megjelent, a Covid–
19-vírusfertőzés megakadá-
lyozását és legyőzését célzó,
a veszélyhelyzetben alkal-
mazható intézkedésekről
szóló 1130. számú kormány-
rendelet életbe léptetése. A
legtöbb intézményt ez a ren-
delet váratlanul érte, de egy
kis leleményességgel és az
adott lehetőségekhez mérten
a legtöbb helyen hamar sike-
rült többé-kevésbé megfele-
lően megoldani az
ügyfelekkel való kapcsolat-
tartást. 

A kormányhatározat kimondja,
hogy a közintézményekbe, közszol-
gáltatók, egészségügyi, igazságügyi
és közigazgatási intézmények vagy
közpénzből fenntartott kereske-
delmi egységek épületeibe az alkal-
mazottakon kívül csak azok
léphetnek be, akik legalább tíz
napja megkapták a teljes védőoltást,
akik 72 óránál nem régebbi negatív
PCR-tesztet vagy 48 óránál nem ré-
gebbi negatív antigéngyorstesztet
tudnak felmutatni, vagy igazolni
tudják, hogy legalább 15 napja, de
nem több mint fél éve átestek a ví-
rusfertőzésen. Az előírásoktól sür-
gősségi esetekben (például születési
vagy elhalálozási anyakönyvezés)
el lehet tekinteni, az előírásokat

nem teljesítő személyek számára is
biztosítani kell az ügyfélszolgálatot
online úton, vagy szabadtérre nyíló,
vagy az épületeken kívül nyitott
munkapontok felállításával, a vírus-
fertőzés megakadályozását célzó
járványügyi intézkedések betartásá-
val.

Körképünkben arra kerestük a
választ, hogy milyen lehetőségeik
vannak az ügyfeleknek az új hely-
zetben, de főleg arra voltunk kíván-
csiak, hogy miképp biztosított az
ügyfélszolgálat az úgynevezett
zöldigazolvánnyal nem rendelke-
zők számára.
A megyei intézményeknél
nem jelent gondot

A kormányhatározat gyakorlatba
ültetése nem jelentett mindeddig
gondot a Maros megyei személyi
nyilvántartó igazgatóság számára.
Azoknak, akik nem tudják bizonyí-
tani az oltás felvételét, a betegség-
ből való gyógyulást, vagy nem
tudnak felmutatni tesztet, az intéz-
mény földszintjén egy munkapontot
hoztak létre. Az érkezőket leellenőr-
zik, aki nem léphet be, azt ide irá-
nyítják. Itt egy megbízott személy
átveszi az ügyfelektől az iratokat,

kérvényeket, anélkül hogy bárki be-
lépne az épületbe – közölte lapunk-
kal Codruţa Sava igazgató,
kiemelve, hogy az intézménynek
főleg a megye 102 közigazgatási
egységével való kapcsolattartás, irá-
nyítás és ellenőrzés a feladata. A
megyében 17 személyi nyilvántartó
hivatal működik, ezek anyakönyve-
zési és nyilvántartói értelemben is
ügyfeleket fogadnak, míg a többi 85
polgármesteri hivatalban anyaköny-
vezési ügyfélszolgálat van. Mind-
egyik hivatalt írásban értesítették,
hogy tegye meg a szükséges lépé-
seket annak érdekében, hogy bizto-
síthassa az ügyfélfogadást, és hogy
sürgősségi esetekben a digitális iga-
zolással vagy teszttel nem rendelke-
zőket is kiszolgálhassa az előírt,
fentebb említett lehetőségek egyi-
kével élve. Ezeknek az intézkedé-
seknek a megvalósítása a
polgármesterek feladata – hangsú-
lyozta az igazgató.

Ami a prefektusi hivatalt és a
hozzá tartozó gépjármű-bejegyzési
és jogosítványkibocsátó közszolgá-
latot, valamint az útlevélosztályt il-
leti, azok működése normális
program szerint zajlik, a hozzájuk
forduló személyeket a bejáratnál tá-
jékoztatják a törvényes rendelkezé-
sekről. Az ügyfélfogadás
zökkenőmentes: mivel létezik on-
line kapcsolattartási lehetőség, az
említett közszolgálatokat ezen az
úton érhetik el a digitális igazol-
vánnyal nem rendelkező ügyfelek,

a prefektusi hivatal pedig nem so-
rolható be a kivételt képező esetek
sorába, tehát ott is fennáll a digitá-
lisigazolás-kötelezettség. Továbbá a
be nem oltott személyek PCR- vagy
gyorsteszt felmutatásával bármikor
fordulhatnak bármelyik intézmény-
hez – közölte lapunkkal a prefektusi
hivatal szóvivője.

A Maros Megyei Tanáccsal csak
online kapcsolattartási lehetőségük
van azoknak, akiknek nincs oltási
vagy felgyógyulásról szóló bizony-
latuk, ők a cjmures@cjmures.ro
elektronikus postafiók révén juttat-
hatják el kérvényeiket, beadványa-
ikat. Egyelőre nincs lehetőség
utcára nyíló ügyfélfogadó pontot
nyitni, egyrészt, mert az épület fel-
újítás alatt áll, másrészt a bejáratok
melletti ablakok erre nem alkalma-
sak. Amúgy is az intézménynek
kevés közvetlen kapcsolata van az
állampolgárokkal, oda csak több-
nyire építkezési engedélyekért fo-
lyamodnak. Ez az intézkedés csak a
főépületre érvényes, a megyei ön-
kormányzat alárendeltségébe tar-
tozó és más ingatlanokban székelő
intézmények a saját hatáskörükben,
a lehetőségekhez igazodva oldják
meg az ügyfélfogadást – tájékoz-

tatta lapunkat Molnár Imola, a me-
gyei önkormányzat sajtókapcsola-
tért felelős munkatársa.

A Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság épü-
letébe is csak a zöldigazolvánnyal
vagy negatív teszttel rendelkezők
léphetnek be. Akik számára nem
megengedett a belépés, azoknak
elektronikus postán állnak rendel-
kezésükre, valamint a hivatal egy
postadobozt is felállított a bejárat-
nál, ahová benyújthatók a kérések,
jelzések és egyéb dokumentumok.
Kérésre az intézmény alkalmazottai
útmutatóval szolgálnak. Aki a fo-
gyatékossági fokozat megállapítá-
sáért fordul hozzájuk, elektronikus
postán is benyújthatja igénylését –
tájékoztatott Miklea Hajnal Katalin
igazgató.
Nagyobbak és kisebbek

Erdőszentgyörgyön ezután is az
ügyfelek rendelkezésére állnak,
annyi különbséggel, hogy a zöld-
igazolvánnyal nem rendelkezőket
kültéren, azaz az intézmény előtt fo-
gadják, és ügyét az illetékes mun-
katárs megoldja – közölte közösségi
oldalán Csibi Attila polgármester. 

Nyárádszeredában átszervezték
az ügyfélfogadást: a bejáratnál test-
hőmérsékletet mérnek, felveszik az
ügyfél adatait, a zöldigazolvánnyal
rendelkezők bemehetnek az épü-
letbe, a többiek rendelkezésére áll
két személy az előtérben, aki átve-
szi és továbbítja az aktákat a meg-
felelő osztályra, az onnan érkező
válaszokat pedig kiadja. A személyi
nyilvántartó szigorított feltételek
mellett, de felkereshető, ugyanis
akinek személyi igazolványt kell ki-
állítani, azt le kell fényképezni.
Halál vagy születés bejelentésekor
pedig az anyakönyvvezető minden-
képp elérhető mindenki számára –
részletezte megkeresésünkre Tóth
Sándor polgármester. 

Szovátán a zöldigazolvánnyal
nem rendelkezők ezúttal is online
fordulhatnak a városházához, kér-
vényeiket elektronikus postán küld-
hetik, de jelentkezhetnek az
önkormányzat közösségi oldalán is,
hívhatják az intézmény telefonszá-
mát, az adókat és illetékeket to-
vábbra is fizethetik a hivatal
weboldalán vagy banki átutalással.
Ez a kapcsolattartási forma az el-
múlt hullámok esetében is jól mű-
ködött. A zöldigazolvánnyal
rendelkezőket ezentúl is a szerdai
ügyfélfogadó napon várják, de ha
valakinek hamarabb akad elintézni-
valója, azt is fogadni tudják más na-
pokon is, mivel csak néhány
személyről van szó – tájékoztatta
lapunkat Moldovan Kriszta szó-
vivő. Aki pedig még nem tette meg,
az szovátai oltásközponthoz  fordul-
hat a vakcina felvétele érdekében,
és így hamarabb megszabadulhat az

effajta akadályoktól. Az oltópont
ezután hétfőn és szombaton 8–20
óra között működik.

A kisközségek is megtalálták a
módját a kormányrendelet alkalma-
zásának. Székelyhodoson hétfőn
csengőt szereltek a bejárati ajtóra,
az ügyfelet egy munkatárs fogadja,
és átveszi az iratait, de megoldást
keresnek, hogy senkinek ne jelent-
sen gondot a következőkben sem a
kérvények benyújtása – jelezte Ba-
rabási Ottó polgármester. Csíkfal-
ván előzetesen telefonon vagy
elektronikus postán is jelentkezhet-
nek az ügyfelek, vagy a községháza
előterében elhelyezett asztalnál te-
hetik le aktáikat, ha viszont van
zöldigazolványuk, bemehetnek az
illetékes ügyosztályra – rendelte el
Balogh István polgármester.
Át kell venni 
a fűtéspótlék-igényléseket

Mezőpanitban elektronikus pos-
tán és telefonon jelentkezhetnek az
ügyfelek, van online adófizetési le-
hetőség is, de azoktól is átveszik a
bejáratnál a kérvényeket, akik nem
tudják használni az informatikai
eszközöket, vagy nem léphetnek be
az épületbe – értesültünk Bodó Előd
Barna polgármestertől. A lakossá-
got tájékoztatták, hogy egyelőre
csak az forduljon a községházához,
akinek nagyon szükséges. Hamaro-
san meg kell oldják a fűtéspótlék-
kérelmek átvételének módozatát is,
hiszen sokan kellene jelentkezzenek
az önkormányzatnál, és ebben az
esetben számos dokumentumot be
kell nyújtani, illetve igényel-
ni.

Gernyeszegen a községháza előtt
két személy telefonos alkalmazással
ellenőrzi a zöldigazolványokat, mi-
előtt bárkit beengedne az épületbe.
Azok számára, akik nem léphetnek
be, az épület előtt egy fűthető sátrat
állítottak fel, az ügyfelek itt tölthe-
tik ki a kérelmeket, majd egy alkal-
mazott beviszi ezeket, illetve kiviszi
a szükséges dokumentumot, ugyan-

így az adófizetőktől átveszi a fize-
tendő összeget, és elintézi a tran-
zakciót. 

A községben már a hét folyamán
fogadják a fűtéspótlékot igénylők
kéréseit, a más-más települések
lakói külön megjelölt időpontokban
jelentkezhetnek. Ugyanakkor ha-
marosan megteszik azt is, hogy a
személyzet egy csapata kiszáll min-
den faluba, magukkal viszik a szük-
séges informatikai eszközöket,
biztosítva van az internetkapcsolat,
így mindenhol helyben ki tudják
szolgálni a lakosokat, át tudják
majd venni a kérvényeket, és adót
is lehet fizetni ugyanott – magya-
rázta el Kolcsár Gyula polgármes-
ter. Az elmúlt napokban főleg a
társadalmi segélyben részesülők je-
lentkeztek, hogy fűtéspótlékot igé-
nyeljenek, de várják a
kisnyugdíjasokat is, és mindenkit
arra kérnek, hogy ne halassza az
ügyintézést az amúgy is zsúfolt
utolsó napokra.
A járvány sem lehet 
akadály

Tavaly tavasszal, a járvány első
hulláma során Nyárádkarácson köz-
ség önkormányzatánál felütötte a
fejét a fertőzés, az alkalmazottak
fele kénytelen volt otthoni elkülöní-
tésbe vonulni. Hasonló eset áll fenn
most is, a húsz munkatársból nyolc
fertőzött – értesültünk Bodó Károly
Gyula polgármestertől. Ennek elle-
nére megtesznek mindent az ügyfe-
lek kiszolgálása érdekében: a
bejáratnál egy személy ellenőrzi az
embereket. Aki nem léphet be, attól
a kiérkező illetékes munkatárs veszi
át a kérvényt. Sokaknak van szük-
sége adóigazolásra, velük is hason-
lóan járnak el. Kevesebb olyan
személy keresi fel a polgármesteri
hivatalt, akinek van zöldigazolvá-
nya – nem tudni, hogy sokaknak
nincs-e és ezért maradnak távol,
vagy éppen a fertőzés lehetőségétől
tartva nem mennek közintézmé-
nyekbe.

Gligor Róbert László

Gernyeszegen az ökormányzat előtt álló sátorban tölthetik ki a kérvényt azok, akik nem léphetnek be az épületbe         Fotó: Kolcsár Gyula

Belépés előtt mindenhol be kell mutatni a zöldigazolványt, vagy kint várni az ügyintézésre
Fotó: Gligor Róbert László

Kevesebben, de a benti ügyfélablakoknál is jelentkeznek kérvénnyel
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Megkezdődtek a visszavágók a labdarúgó 3. liga
alapszakaszában. A IX. csoportban a Nyárádtői
Unirea 2018 zsinórban a második mérkőzését ját-
szotta idegenben: míg egy hete az utolsó előtti, most
az utolsó helyezett otthonában lépett pályára a
Maros megyei alakulat, és ezúttal is megszerezte a
három pontot.

A Gyulafehérvári Unirea 1923 otthonában ren-
dezett találkozó nem bővelkedett kapujelenetekben,
de végig a nyárádtőiek fölényében zajlott. A házi-
gazdák már az első tíz perc után a kezdő kapusuk
nélkül maradtak, aki a pályát elhagyó labda után
futva kificamította a bokáját. 

A nyárádtői fölény a 20. percben góllá érhetett
volna, de Astafei, aki a hálóba küldte a labdát, lesről
indult. Az egykor 1. ligás csatár utóbb azonban kár-
pótolta magát. Közvetlenül azután, hogy a házigaz-
dák kihagyták a legnagyobb helyzetüket Mocan révén, Astafei
megszerezte a vezetést: a 33. percben Istrate beadásából kö-
zelről a hálóba talált (0-1).

Szünetig nem változott az eredmény, újrakezdés után pedig
ismét Astafei volt eredményes. A gyulafehérvári Giurgiu hi-
báját követően került hozzá a labda, kicselezte a kimozduló
Bartókot, és az üres kapuba lőtt (0-2). Ebben a játékrészben
még Birtalan helyzete említhető, aki azonban a hatos sarkán
kevéssel lemaradt a beadásról.

A nyárádtőiek azzal a célkitűzéssel indultak a bajnokságban,
hogy az alapszakasz után a felsőházban folytassák, és egyelőre
ez teljesíthetőnek tűnik. Pénteken, a 11. fordulóban hazai pá-
lyán a Beszterce-Naszódi Gloria 2018-at, egyik közvetlen ri-
válisukat fogadják.

A kupában sikerül, ami a bajnokságban nem

A második körön is túljutott a Románia-
kupában a Sepsi OSK, miközben a bajnok-
ságban július óta nem tudott nyerni. Ráadásul
a Konstancai Farul és az Universitatea 1948
Craiova ellen is idegenben és a rendes játék-
időben győzött.

Alaposan megváltozott kezdőcsapattal lé-
pett pályára Szörényváron, az Universitatea
1948 Craiova ellen a Románia-kupa nyolcad-
döntőjében a sepsiszentgyörgyi alakulat a
CFR 1907 elleni, múlt hétvégi bajnoki talál-
kozóhoz képest. Nyolc helyen is változtatott
a kezdőcsapaton Cristiano Bergodi, ebben
nyilván a pihentetés szükségessége is szere-
pet játszott, de az olasz mester is keresi még
a legjobb formulát. A játék képe azonban nem
sokban különbözött a bajnokságban látottól.
A Sepsi OSK ezúttal is uralta a középpályát,
azt is megszokhattuk azonban, hogy nehezen

találja az utat az ellenfél kapuja felé, renge-
tegszer folyamodik hátra- és keresztpasszhoz.
Az első helyzetet Craiova részéről a 6. perc-
ben Bălan hagyta ki, aki valamilyen módon
a védők mögé settenkedett, azonban a kimoz-
duló Niczulyba rúgta hét méterről a labdát.
Az OSK részéről a 9. percben Mitrea hagyott
ki egy helyzetet, aki Popa ölébe fejelt egy
szabadrúgásból beívelt labdát. Ștefănescu a
30. percben csak centiméterekkel lőtt mellé,
a 38. percben viszont Achahbar lövése már a
hálóban kötött ki, miután megpattant Gajić
fején (0-1).

A második félidőben Craiova próbálta 
átvenni a kezdeményezést, ám helyzetek
most is inkább Popa kapuja előtt alakultak ki.
A legnagyobbat Askovszki hagyta ki a 60.
percben, aki 10 méterről belerúgta Popába,
majd Bărbuț sietett el egy szögből leadott lö-
vést. Más esetekben az utolsó passz előtt hoz-
tak rossz döntéseket Bergodi legényei.
Craiova részéről Raicea beküldése jelentett

veszélyt, aki két szabadrúgást is kiharcolt
közvetlenül a tizenhatos vonala előttről, ám
Marquet felső léc irányába tartó lövését Ni-
czuly fölé tolta, Sidibe pedig nem talált kaput.

A mindvégig sportszerű mérkőzés a hosz-
szabbítás perceiben vált feszültté, amikor
Niczuly nem engedte el azonnal a labdát,
amiből Craiova el akart végezni egy szögle-
tet, és miután előtte pár perccel időhúzásért
kapott már egy sárgát, a játékvezető kiállí-
totta. A kakaskodás következtében két cra-
iovai is pirosat kapott. Úgy tűnt azonban, az
OSK van nagyobb pácban, mert, csere híján,
Aganovićnak kellett kapuba állnia. A három-
székiek szerencséjére azonban már nem volt
elég idő arra, hogy a horvát középpályás ka-
puskvalitásait próbára tegye az ellenfél.

A Sepsi OSK a negyeddöntőben is nagy
valószínűséggel idegenben lép majd pályára,
otthon csak abban az esetben játszik, ha a
másik craiovai csapattal kerül szembe a sor-
solás eredményeként. Azonban minden bi-

zonnyal szívesebben játszanának a két 2.
ligás (Bodzavásári FC, Temesvári Politeh-
nica) vagy az egyetlen 3. ligás (CSO Filiași)
továbbjutó valamelyikével.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Románia-kupa, nyolcaddöntő: Universitatea 1948 Craiova – Sepsiszent-

györgyi Sepsi OSK 0-1 (0-1).
Szörényvár, városi stadion, zárt kapus mérkőzés. Vezette: Marian Barbu (Fogaras) –

Mircea Orbuleț (Bukarest), Bogdan Gheorghe (Bukarest). Tartalék: Iulian Călin
(Ștefănești). Ellenőr: Cristian Nica (Ploiești).

Gólszerző: Achahbar (38.).
Sárga lap: Niczuly (87.), illetve Kovačić (.).
Kiállítva: Niczuly (90+3.), illetve Kovačić (90+3.), Hugo Vieira (90+3.).
Universitatea 1948 Craiova: Popa – Negru, Kovačić, Gajić, Huyghebaert (73. Bușu),

Baeten (55. Hugo Vieira), Asamoah, Marquet, Sidibe, Bălan (73. Ondaan), van Durmen
(55. Raicea).

Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Mitrea, Dumitrescu (78. Ispas), Eder, Păun,
Achahbar (78. Aganović), Askovszki (67. Bărbuț), Ștefănescu (89. Golofca), Luckassen
(79. Csuncsukov).

Gyulafehérváron is nyert Nyárádtő

Fotó: az Unirea 2018 közösségi oldala

Eredményjelző
* Románia-kupa, nyolcaddöntő: CSO Filiaşi – Nagyszebeni FC Hermannstadt 2-2, bün-

tetőkkel: 4-3; Medgyesi Gaz Metan – Chindia Târgovişte 0-1, Bukaresti Dinamo – Cam-
pionii FC Argeş Pitești 1-2, Nagybányai Minaur – CSU Craiova 0-4, Bodzavásári FC –
Dunărea 2005 Călăraşi 3-0, Universitatea 1948 Craiova – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
0-1, Temesvári Politehnica – Bukaresti Rapid 1923 2-0. Az FC Voluntari – FCSB mérkő-
zést nem játszották le, mert utóbbi jelezte, nincs elég bevethető játékosa.

* 1. liga, 14. forduló: Botosáni FC – Konstancai Farul 0-2, CSU Craiova – CS Mioveni
5-2, Kolozsvári CFR 1907 – FC Voluntari 1-0. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 1907 36
pont/14 mérkőzés, 2. CSU Craiova 28/14, 3. FCSB 24/12.

* 2. liga, 12. forduló: Bukaresti CSA Steaua – Concordia Chiajna 0-0, Zsilvásárhelyi
Viitorul Pandurii – Bukaresti Metaloglobus 0-0, Dacia Unirea 1919 Brăila – Jászvásári
CSM Politehnica 0-2, Unirea 04 Slobozia – Konstancai Unirea 2-0, Brassói FC – Nagy-
szebeni Hermannstadt 1-2. Az élcsoport: 1. Petrolul 52 Ploiești 30 pont/11 mérkőzés, 2.
Nagyszebeni Hermannstadt 28/12, 3. Kolozsvári Universitatea 27/11.

Bálint Zsombor

Meglepetések 
fordulója

Több meglepetés is született a labdarúgó 4. elitliga
alapszakasza visszavágóinak első fordulójában. Az
1. csoportban csupán egy mérkőzésen jegyezhettük
fel a várt eredményt, amelynek köszönhetően az
ACS Marosvásárhely az egyetlen hibátlan csapat ma-
radt a teljes mezőnyben. A második helyen álló ASA
viszont váratlanul kikapott Mezőrücsön, a harmadik
Ákosfalva pedig Szovátán. Szintén a meglepetések
közé sorolható a Kinder veresége Marosoroszfalun.

A második csoportban Radnót újabb botlása – ez-
úttal az Academica Transilvania otthonában – sem a
várt eredmények közé tartozik, mint ahogy Maros-
ludas váratlanul nagy arányú veresége Nyárádtőn,
bár utóbbi minden bizonnyal több játékost használt
a 3. ligás keretből. Ezek az eredmények kissé szoro-
sabbá tették a tabellákat, és – főleg a második cso-
portban – bizonytalanabbá a bajnokság kimenetelét.

Idén még két fordulót vettek tervbe az alapszakasz
visszavágói közül, a szombati játéknap programjából
a Mezőszengyel – Marosludas találkozó tűnik a leg-
fontosabb összecsapásnak.

Eredményjelző
A labdarúgó 4. elitliga 10. fordulójának ered-

ményei:
* 1 csoport: Mezőrücsi Câmpia – Marosvásár-

helyi ASA 2-1, Szováta – Ákosfalvi Napsugár 3-
2, Marosoroszfalui Mureșul – Marosszentgyörgyi
Kinder 4-2, ACS Marosvásárhely – Nyárádsze-
reda 8-0. Az Erdőszentgyörgyi Kis-Küküllő állt.

* 2 csoport: Marosvásárhelyi Academica Tran-
silvania – Radnót 0-0, Marosvásárhelyi Atletic –
Búzásbesenyői Înfrățirea 2-0, Nyárádtői Unirea
2018 II – Marosludasi Mureșul 5-1, Kerelői
Mureșul – Mezőszengyeli Inter 3-2. A Dicső-
szentmártoni Viitorul állt.

Eredményjelző
3. liga, IX. csoport, 10. forduló: Tordai Sticla Arieșul –

CS Marosújvár 1-1, Gyulafehérvári Unirea 1924 – Nyá-
rádtői Unirea 2018 0-2, Kolozsvári Sănătatea – Kudzsiri
Metalurgistul 1-7, Beszterce-Naszódi Gloria 2018 – Szász-
régeni CSM Szászrégeni Avântul 0-0, CS Vajdahunyad –
Kolozsvári Viitorul 4-1.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 10. forduló: Gyulafehér-

vári Unirea 1924 – Nyárádtői Unirea 2018 0-2 (0-1)
Gyulafehérvár, városi stadion. Vezette: Feleki Gellért

(Székelyudvarhely) – Bedőházi Gergely (Sepsiszent-
györgy), Recsenyédi Hunor (Sepsiszentgyörgy). Ellenőr:
Vasile Marc (Kolozsvár), Leontin Moga (Zilah).

Gólszerző: Astafei (33., 73.).
Gyulafehérvár: Ciorgovean (10. Bartók) – Bârdea,

Scrob, Giurgiu, V. Codrea, Mocanu, Tineiu (69. Lupea),
Dehelean, Mâlnă, Morariu, Fetița.

Nyárádtő: Feier –  Bîrsan, Birtalan, Fl. Pop, Bucur,
Ganea (65. L. Moldovan), Iuga, Săvoaia (55. Hăjmășan),
Toboşaru (84. Potor), Astafei (84. Pogăcean), Istrate.

Bálint Zsombor



Hatvanadik születésnapja alkal-
mából szombat délután köszöntötte
Bozsik Pétert az Aranycsapat Testü-
let és a Nagy Béla Hagyományőrző
Egyesület.

Az Aranycsapat Testület elnöke,
Lomnici Zoltán az ünnepségen kie-
melte, hogy Bozsik Józsefnek, az
Aranycsapat legendás játékosának
fia a kezdetek óta tagja a 2017-ben
létrehozott testületnek, amely már
több mint 400 eseménnyel vette ki
a részét a hagyományőrzésből, az
anyaország mellett a Felvidéken, a
Délvidéken és Erdélyben is.

Hozzátette: egy olyan kiváló 
futballista édesapa mellett, mint 
Bozsik József – akiről stadiont ne-
veztek el és akinek a neve foga-
lommá vált a futballban – nem volt
könnyű dolga Bozsik Péternek.
Mégis sikerült maradandót alkotnia,
hiszen remek labdarúgó lett, és ed-
zőként is kiemelkedő eredményeket
ért el.

Trénerként a Vasassal bronzér-
met, a Zalaegerszeg együttesével
bajnoki címet nyert, a Bajnokok Li-
gája selejtezőjében pedig utóbbival
egy mind a mai napig felejthetetlen
mérkőzésen 1-0-ra legyőzte a Man-
chester Unitedet. Lomnici Zoltán
emlékeztetett arra: a labdarúgás tör-
ténetében első alkalommal Bozsi-
kékkal fordult elő, hogy apa és fia
is volt szövetségi kapitány. Bozsik
Péter 2006-ban töltötte be a tisztsé-
get.

Az Aranycsapat Testület elnöke
méltatásában kiemelte, hogy a szak-
ember az M4 Sporton szakkom-
mentátoraként is tevékenykedik.

A Nagy Béla Hagyományőrző
Egyesület nevében Takács Tibor

elnök felelevenítette, hogy Albert
Flórián, az egyetlen magyar arany-
labdás (aki tíz éve hunyt el, teg-
nap volt halálának a tizedik év-
fordulója), egy beszélgetés során el-
mondta neki: pályafutása legna-
gyobb élménye az volt, amikor
együtt játszhatott Bozsik József-
fel, hiszen „a labda csak úgy su-
hant”.

Bozsik Péter az édesapjától ka-
pott útmutatással kezdte beszédét:
„úgy add a labdát, hogy abban min-
dig benne legyen a folytatás lehető-
sége”.

„Amikor annak idején megkere-
sett a testület, egy percig sem gon-
dolkodtam, hogy segítsem a
munkát, hiszen őrizni kell a hagyo-
mányokat, mivel a sporttörténelem
ugyanúgy egy nemzet része, mint
az igazi és talán még tisztább is. Aki
visszagondol a korábbi sportsike-
rekre, az tud fejlődni, abban neve-
lődik és érlelődik a haza iránti
tisztelet és elkötelezettség. Akinek
nincs történelme, annak nincs ha-
zája és nem lehet múltja és jövője
sem” – mondta.

Bozsik Péter 60 éves

Távozott a Debreceni VSC labdarúgócsapatának szakmai
stábja, Huszti Szabolcs és Toldi Gábor.

A vezetőedző azután ajánlotta fel lemondását, hogy a DVSC
szerdán hosszabbítás után 2-1-re alulmaradt a másodosztályú
Kecskeméti TE vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyedik
fordulójában, így nem jutott a tizenhat közé.

A szakember lemondását a klub vezetősége elfogadta. 
A szombati, MTK elleni bajnoki mérkőzésre Jeremiás Gergő

mint megbízott edző, valamint Dombi Tibor pályaedző készítette
fel az együttest. Munkájukat a csapat korábbi sikertrénere, Herc-
zeg András szakmai tanácsadóként segítette.

Huszti Szabolcs februárban váltotta a debreceni kispadon Kon-
dás Elemért, és a gárda már az ő irányításával jutott vissza az él-
vonalba. Mivel nem volt megfelelő edzői képesítése, ezért Toldi
Gábor személyében segítőt is kineveztek vele együtt.

Távozott 
a DVSC kispadjáról 

a Huszti, Toldi kettős

A sereghajtó Újpest 2-2-es dön-
tetlent játszott a Mezőkövesd ven-
dégeként a labdarúgó NB I 11.
fordulójának első szombati mérkő-
zésén. A pontosztozkodással mind-
két gárda három kör óta veretlen.

Noha az Újpest már az első
percben kapura lövéssel veszélyez-
tetett, mégis a Mezőkövesd kezdte
jobban a mérkőzést, mivel nem-
csak többet birtokolta a labdát,
hanem irányította is a játékot. Ju-
rina vezető találata után visszavett
a tempóból a hazai csapat, ez pedig
megbosszulta magát, mert Kocsis
egy szerencsétlen mozdulattal saját
kapujába fejelte a labdát, így
egyenlített az Újpest. A fővárosiak
a szünetben akár már vezethettek
volna is, de Kone a kapufát találta
el.

A második félidő a két büntető-
terület közötti mezőnyjátékkal telt,
mígnem a Mezőkövesd egy meg-
pattanó lövéssel ismét előnybe ke-
rült. Hátrányban Michael Oenning
vezetőedző hármas cserével pró-
bálta felrázni az együttesét, amely
a frissítés hatására nagyobb sebes-
ségi fokozatba kapcsolt. A lila-fe-
hérek a hajrában kifejezetten
veszélyesen futballoztak, előbb
újabb kapufáig jutottak, majd az
egyenlítés is összejött.

Az utolsó percekben mindkét
csapat megszerezhette volna a
győztes gólt, de az Újpest a harma-
dik kapufája után még 11-esből
sem tudott betalálni, így maradt a
pontosztozkodás.

Az Újpest a hajrában bukta el a győzelmet
Mezőkövesden

A címvédő Újpest FC az NB I-ben
éllovas Kisvárda Master Good csapa-
tát fogadja a labdarúgó Magyar Kupa
nyolcaddöntőjében. A csütörtök esti
sorsolás alapján ez lesz az egyetlen
élvonalbeli párharc a legjobb 16 kö-
zött, ahol viszont a három harmad-
osztályú együttes közül kettő, a
Kolorcity Kazincbarcika és a Ceglédi
VSE egymással találkozik, azaz a ne-
gyeddöntőben mindenképpen lesz
NB III-as gárda.

A bajnoki címvédő és az Európa-
liga csoportkörében is érdekelt Fe-
rencvárosra fővárosi rangadó vár
majd, ugyanis a másodosztályban a
feljutást jelentő második helyezett
Vasast kapta ellenfélül.

Mivel a negyedik fordulóból két
mérkőzést csak szerdán rendeznek,
így az egyaránt másodosztályú Sze-
ged-Csanád Grosics Akadémia és
Aqvital FC Csákvár riválisa egyelőre
nem ismert.

A párharcok egy mérkőzésen dől-
nek el, a kijelölt játéknap február 
9-e.

A címvédő a bajnoki éllovast fogadja 
a Magyar Kupa következő körében

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
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A mezőkövesdi kapus, Tordai Örs György Árpád (b) védi az újpesti Junior Tallo (j) tizenegye-
sét Fotó: MTI/Vajda János

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 11. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC 2-2
(1-1)
Mezőkövesd, vezette: Solymosi.
Gólszerzők: Jurina (18.), Kutrumpisz (61., öngól), illetve Kocsis (26.,
öngól), Bjelos (81.).
Sárga lap: Kocsis (37.), Lakveheliani (41.), illetve Kutrumpisz (53.),
Mack (89.).
Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai – Farkas, Kocsis, Szépe, Lakveheliani
(78. Vadnai) – Karnyicki, Cseke (60. Chrien) – Nagy D. (30. Calcan),
Vojtus (60. Drazic), Cseri (78. Madarász) – Jurina.
Újpest FC: Banai – Kastrati (79. Simon K.), Diaby, Kutrumpisz, An-
tonov – Mitrovic, Mack – Beridze (65. Viana), Katona (65. Bjelos),
Csongvai – Kone (65. Tallo).

Eredményjelző
NB I, 11. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC 2-2, MTK Bu-
dapest – Debreceni VSC 1-1, Gyirmót FC Győr – Ferencvárosi TC 0-
2, MOL Fehérvár FC – Paksi FC 2-1.

A felcsúti Alexandru Mihail Băluță (b) és győri Tuboly Máté a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójá-
ban játszott WKW ETO FC Győr – Puskás Akadémia mérkőzésen (1-0)      

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Huszti Szabolcs, a Debrecen edzője a labdarúgó NB I 10. fordulójában játszott Deb-
receni VSC – Puskás Akadémia mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban, ok-
tóber 24-én. A Puskás Akadémia 3-0-ra győzött                      Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Új edző két másik csapatnál is 
Az MTK Budapest és a Mezőkövesd kispadján is változás

történt nemrégiben. A fővárosiaknál Giovanni Costantino helyét
megbízottként Teodoru Vaszilisz vette át, míg Mezőkövesden
a korábbi szövetségi kapitány Pintér Attilát a tapasztalt Supka
Attila váltotta.

A párosítások
Labdarúgó Magyar Kupa, nyol-
caddöntő: Kecskeméti TE Hufbau
(II. osztályú) – Budapest Honvéd,
Vasas FC (II.) – Ferencvárosi TC,
BVSC-Zugló (III.)/MOL Fehérvár
FC – Szeged-Csanád Grosics Aka-
démia (II.), III. Kerületi TVE
(II.)/Paksi FC – Aqvital FC Csák-
vár (II.), Ceglédi VSE (III.) – Ko-
lorcity Kazincbarcika (III.),
Békéscsaba 1912 Előre (II.) –
Gyirmót FC Győr, Újpest FC –
Kisvárda Master Good, FC Nagy-
kanizsa (III.) – WKW ETO FC
Győr (II.).

Eredményjelző
Labdarúgó Magyar Kupa, 4. forduló (a 16 közé jutásért): ZTE FC – Bu-
dapest Honvéd 0-1 – hosszabbítás után; Budafoki MTE (II.) – Újpest FC
1-2, Aqvital FC Csákvár (II.) – Pécsi MFC (II.) 2-0, Szombathelyi Haladás
(II.) – Gyirmót FC Győr 0-0 – 11-esekkel: 2-3, Kecskeméti TE Hufbau
(II.) – Debreceni VSC 2-1– hosszabbítás után, Szeged-Csanád Grosics
Akadémia (II.) – Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 – 11-esekkel: 3-1, VSK Tököl
(megyei I.) – Ferencvárosi TC 0-7, Kisvárda Master Good – MTK Buda-
pest 4-1, WKW ETO FC Győr (II.) – Puskás Akadémia FC 1-0, FC Nagy-
kanizsa (III.) – Tatabánya SC (III.) 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) – hosszabbítás után,
Jászberényi FC (III.) – Vasas FC (II.) 0-1, ESMTK (III.) – Békéscsaba
1912 Előre (II.) 2-4, Szegedi VSE (megyei I.) – Ceglédi VSE (III.) 0-2,
Kolorcity Kazincbarcika (III.) – Diósgyőri VTK (II.) 3-2.

November 3-án játsszák: BVSC-Zugló (III.) – MOL Fehérvár FC, III.
Kerületi TVE (II.) – Paksi FC.



A lengyelországi Tarnowo Podgornéban rendezték
az idei csapat teke-világbajnokságot. Románia női
csapatának vezetőedzőjeként a marosvásárhelyi Rom-
gaz-Elektromarost is irányító Orosz István utazott a
vb-re, akit három marosvásárhelyi játékos – Fekete
Réka, Noemi Budoi és Roxana Bordianu – kísért el.
Számunkra meglepőnek tűnik, hogy csak ők hárman,
hiszen a Romgaz-Elektromarosban többen is vannak,
akik megérdemelték volna, hogy ott legyenek, de úgy
tűnik, hogy a szövetségben fontosnak tartották, hogy
több klubcsapat is elküldje a legjobbjait, ne csak ma-
rosvásárhelyi játékosok alkossák a válogatottat.

Mivel a sportban sincs sok értelme a mi lett volna,
ha típusú kérdéseknek, csak rögzítjük: Románia csa-
pata a selejtező csoportban 7-1-re legyőzte Szlovákiát
és 6-2-re Észtországot, majd sima 8-0-s vereséget szen-
vedett Horvátországtól. Csoportmásodikként a negyed-
döntőben Csehország volt az ellenfele, amelytől
szintén 8-0-ra kapott ki, és így az 5-8. helyen végzett.

Az egyéni eredményeket megvizsgálva azt lehet
megállapítani, hogy az elődöntőbe jutott csapatok játé-
kosai között csak elvétve találhatunk olyanokat, akik
600 fa alatt teljesítettek, bármelyik mérkőzésen. Mi
több, néhány 650 fa fölötti eredményt is regisztráltak.
A magas eredményeket a vb-re a lengyel szervezők által
előkészített kifogástalan minőségű pálya is lehetővé
tette. A pályával azonban Románia csapatának játékosai
nem tudtak könnyen megbarátkozni, 600 fa fölé csak
néhányszor jutottak. Fekete Rékának ez egyszer sike-
rült, ő egyébként a többi mérkőzésen is megközelítette
ez a határt. Noemi Budoi azonban rossz napokat fogott
ki, hiszen Szlovákia ellen a szerénynek számító 536,
Észtországgal még gyengébb, 524 fás eredményt ért el.
Horvátország ellen Roxana Bordianu váltotta, aki szin-
tén elmaradt a legjobb szintjétől, 537 fával. A negyed-
döntőre visszatért Noemi Budoi a csapatba, de csak 558
fára tudott javítani, ami nem volt elég a pontszerzéshez.
(bálint)

Negyeddöntőig, 
marosvásárhelyi 

játékosokkal a vb-n

Két veretlen csapat lépett pályára
Marosvásárhelyen a női kosárlabda
Nemzeti Liga 5. fordulójában
bőven a mezőny színvonala fölé
emelkedő mérkőzésen. A bajnok
Sepsiszentgyörgyöt korábban
simán, 22 ponttal verő Szatmárné-
meti először szembesült ebben a
bajnoki idényben komolyabb ellen-
állással, ám végül három ponttal
megnyerte a találkozót. A ven-
dégcsapat győzelme, amint a parci-
ális eredményekből is látható, a
második negyedben körvonalazó-
dott. Ebben azonban vastagon
benne van a játékvezetői hármas
(pontosabban leginkább a kolozs-
vári Tudor Crișan), amely néhány
visszás ítélettel hozzásegítette a
vendégeket, hogy tíz pont fölé nö-
veljék előnyüket a szünet előtt.
Hogy mi történt volna utóbb, ha
nincsenek ezek a téves döntések,

nem lehet tudni, mert a pillanatnyi
eredmény is befolyásolja a játékot.
A megtorpanás után azonban a ma-
rosvásárhelyi csapat nagyon közel
állt hozzá, hogy fordítson.

A játékvezetők stílusa már az
első negyedben az agresszív véde-
lemmel játszó marosvásárhelyi csa-
patot érintette hátrányosan, amikor
hat személyi hibát fújtak be a Sirius
ellen, míg fordítva csak kettőt. A ki-
válóan játszó marosvásárhelyiek
lendülete azonban azt követően tört
meg, amikor a második negyed kö-
zepe táján, 24:24-es állásnál, a ko-
sárra törő Džombeta ütközött a
palánk alatt álló Griffinnel. Utóbbi
elesett, a dobás viszont kimaradt.
Tudor Crișan játékvezető pedig –
technikai faultot ítélt Griffin ellen
(!!?), úgymond szimulálásért, noha
nyilvánvalóan látszott, hogy Džom-
beta a jobb karjával feltaszította.
Ezzel nem csak egy szabaddobás-
ból szerzett pontot ajándékozott az
ellenfélnek, hanem egy triplával

végződő új támadást is. Nem telt el
sok, amikor Taylor dobását Griffin
lesapkázta, ám a játékvezető csak
egy általa látott szabálytalanságot
fújt. A felhorkanó marosvásárhelyi
kispad felé pedig már repült is az
újabb technikai. Újabb három sza-
baddobás (kettő a személyi hiba,
egy a technikai miatt) és újabb szat-
márnémeti támadás, és tegyük
hozzá – néhány percig egy leforrá-
zottan játszó marosvásárhelyi csa-
pat. Így jutott oda Szatmárnémeti,
hogy 14 pontos előnnyel vonuljon
szünetre.

Ez az előny végül behozhatatlan-
nak bizonyult, bár a második félidő-
ben a Sirius volt a jobb csapat. A
szövetségi ellenőr minden bizony-
nyal szóba állt a játékvezetőkkel a
szünetben, mert már nem fújtak
egyetlen irányba, de egy szarvashi-
báról még be kell számolnunk: Badi
ellen sportszerűtlen hibát ítéltek, az
ellentámadás meghiúsítása miatt,
miközben már két marosvásárhelyi

játékos is közelebb volt a saját pa-
lánkjához, mint a támadó. 

Az utolsó negyed előtt 15 pont
volt a vendégek előnye, ám le a ka-
lappal, ahogy a marosvásárhelyi lá-
nyok az utolsó percig küzdöttek.
Három perc alatt öt pontra közelítet-
ték meg az ellenfelet, és kettőre is
lett volna lehetőségük, de Allen trip-
lakísérlete kiszédült a gyűrűből.
Ezek után a különbség újra 14 pontra
nőtt, de egy marosvásárhelyi időké-
rés és 64:77 után fergeteges utolsó
két perc következett. 74:77-nél sike-
rült kivédekezni az ellenfél támadá-
sát, azonban a maradék 8
másodpercben már nem sikerült
megközelíteni a szatmári kosarat.
Chiș így csak nagyon távolról – saját
pályáról – próbálkozhatott egy két-

ségbeesett triplával, amely azonban
kimaradt, így nyertek a vendégek. 

A lepattanókat jobban gyűjtötte
be a marosvásárhelyi csapat (40-
31), azonban az eladott labdák
száma 22-re emelkedett, az ellenfél
16-jával szemben. És míg Szatmár-
németi 50%-ban dobott a félkörön
túlról, a Sirius csak 26%-ban. 19 tá-
voli dobás maradt ki – egy kellett
volna „beszédüljön” a kosárba a
hosszabbításhoz. Vagy talán a kö-
zönség támogatása hiányzott ahhoz
a 3 ponthoz...

A vereség, reméljük, nem hagy
nyomokat a csapatban, amely
szombaton Konstancára látogat,
egy igen kellemetlen ellenfél ottho-
nába, a mérkőzést ráadásul egy 560
kilométeres utazás után játsszák.

Igazi rangadó, kár, hogy belenyúltak a bírók

Újabb mérkőzéseket halasztottak el a férfi Nemzeti Ligában: Nagyvárad
sem a szombati, sem az e heti mérkőzését nem játssza le a tervezett idő-
pontban – vélhetően azért, mert a hét közepén Varsóba utaznak az Európa-
kupában.

A lejátszott találkozók hoztak viszont néhány váratlan eredményt, külö-
nösen azok a mérkőzések, amelyeket az előző fordulóról szóló beszámo-
lónk után játszottak. Ide sorolható a Rapid győzelma Craiova ellen, illetve
az előtte négy vereséget begyűjtő Nagyszeben győzelme a korábban ve-
retlen Voluntari ellen. A mezőnyben két veretlen csapat maradt: a Bajnokok
Ligájában is eredményesen szereplő Kolozsvári U-BT, valamint a Campi-
onii FC Argeș Pitești. Zsilvásárhely, Galac és Csíkszereda ugyanakkor még
nem nyert mérkőzést.

Férfi Nemzeti Liga liga, 6. forduló: Temesvári SCM OMHA – CSM
Ploiești 95:72, Zsilvásárhelyi CSM – Kolozsvári U-BT 70:85, Bukaresti
Dinamo – Nagyszebeni CSU 85:80, CSO Voluntari – Galaci CSM 73:61.
A Konstancai Athletic Neptun – CSM Foksány és a SCM U Craiova –
Csíkszeredai VSKC mérkőzést lapzárta után játszották, a Bukaresti CSA
Steaua – Campionii FC Argeș Pitești találkozót ma rendezik. A Nagyváradi
CSM – Bukaresti Rapid mérkőzést elhalasztották.

Az előző fordulóból: Bukaresti Rapid – SCMU Craiova 81:79, Nagy-
szebeni CSU – CSO Voluntari 86:83. Elmaradt mérkőzéseken: Konstancai
Athletic Neptun – Galaci CSM 88:87, SCM U Craiova – Kolozsvári U-BT
79:90. 

Megszerezte első győzelmét a női röp-
labda A2 osztály Nyugati csoportjában a
Marosvásárhelyi CSU Medicina csapata.
Az idén kizárólag fiatal és nagyon fiatal,
elsősorban helyi játékosokból álló csapat
az idén a semmiből megjelenő újonc
Aradi Pro Volei ellen tudott 3:1-re
nyerni.

Az élvonalbeli röplabdához szokott
szemmel nem tartogatott sok látnivalót a
két kezdőkből álló alakulat mérkőzése,
amelyen ugyan felbukkantak néha a
sportágra jellemző látványosabb megol-
dások, azonban ezeket a legtöbbször na-
gyon sok, megmosolyogtatóan gyerekes
hiba követte. A keretek fizikai képessé-
gei is messze elmaradnak a korszerű röp-
labda követelményeitől, így Miloš
Živanovićnak, akire az idéntől a klub
együtteseit bízták, sok munkája lesz,

amíg ezt a gárdát elfogadható szintre
hozza. 

Az első két játszmában hemzsegtek a
ki nem kényszerített hibák, amelyeket
főleg az aradiak követtek el, így az ered-
ményjelzőn viszonylag simán alakult ki
a kétjátszmás hazai előny. A harmadik és
negyedik játszmában viszont lényegesen
javult a vendégek összpontosítása, és
már meg kellett dolgoznia a Mediciná-
nak a pontokért. Ez kissé meg is lepte a
marosvásárhelyi játékosokat, így a har-
madik szettben alulmaradtak, hogy aztán
a negyedik játszma legyen a mérkőzés

legszínvonalasabb része, már amennyire
színvonalról beszélhetünk ezen a szin-
ten.

A harmadik fordulóban a megyeszék-
helyi együttes a Temesvári Poli ottho-
nába látogat. A bánságiak simán nyertek
annak a Máramarosszigetnek az otthoná-
ban, amely az első fordulóban könnye-
dén legyőzte a Medicinát. Ebből is
látható, hogy nem lesz könnyű a vendég-
játék. 

Újabb halasztások és meglepetések 
a férfiak bajnokságában

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga 5. forduló: Brassói Olimpia – Kons-

tancai Phoenix 60:78, Bukaresti Rapid – Bukaresti Agronomia 45:63,
CSM Alexandria – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 49:88, Aradi FCC –
Botosáni Triumf 97:67, Kézdivásárhelyi KSE – Kolozsvári U 66:44,
Marosvásárhelyi Sirius – Szatmárnémeti CSM 74:77. A CSM
Târgoviște állt. Az előző fordulóból: Konstancai Phoenix – CSM
Târgoviște 74:64.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 5. forduló: Marosvásárhelyi Sirius –

Szatmárnémeti CSM 74:77 (15-14, 15-30, 18-19, 26-14)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, zárt kapus mérkőzés. Vezette:

Octavian Goina (Nagyvárad), Tudor Crișan (Kolozsvár), Szőcs Janka
(Gyergyószentmiklós). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).

Sirius: Sherill 20 pont, Chiș 15 (2), Griffin 11, Sólyom 11 (3), Allen
10 (1), Czimbalmos 4, Feiseș 3 (1), Lipovan, Badi.

Szatmárnémeti: Taylor 29 pont (3), Džombeta 18 (1), Fodor 11 (1),
Kostowicz 10, Biszak 6 (2), Ardelean 2, Moore 1, Vučković, Cucu.

Eredményjelző
Női teke csapat-világbajnokság:
* negyeddöntő: Horvátország – Ausztria 8-0,

Németország – Szlovénia 7-1, Csehország – Ro-
mánia 8-0, Szerbia – Magyarország 6-2

* elődöntő: Németország – Horvátország 5-3, 
Csehország–Szerbia 6-2

* a 3. helyért: Horvátország – Szerbia 5-3
* döntő: Németország – Csehország 7-1

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati

csoport, 2. forduló: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Aradi Pro Volei 3:1
(25:14, 25:20, 19:25, 25:20), Temes-
vári CSM – Nagyváradi CSU 0:3,
Máramarosszigeti CSM – Temesvári
Poli 0:3.

Nagyváradi CSU 0:3, Márama-
rosszigeti CSM–Temesvári Poli 0:3.

A CSU Medicina kerete
A csapat összetétele: Ambrus Dóra,

Clara Cătănescu,  Maria Codreanu,
Andreea Cotor, Allegra Dan, Dariana
Ghimbășan, Daria Ielciu, Denisa Iel-
ciu, Alexandra Șumandea, Szász Lea.
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A nem várt eredmények kategóriájába tartozik a Rapid sikere 
a Craiova ellen. Fotó: a fővárosi klub közösségi oldala

Fotó: a Sirius közösségi oldala

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Medicina-győzelem az Aradi Pro Volei ellen



A bákói táblabíróság csütörtö-
kön jogerősen érvénytelení-
tette Dărmăneşti város
önkormányzati testületének
azt a 2019 márciusában ho-
zott határozatát, amellyel a
város közvagyonává nyilvání-
totta az úzvölgyi katonateme-
tőt.

A táblabíróság megalapozatlan-
nak tartotta, és elutasította Dărmă-
neşti város és a Dărmăneşti városi
tanács fellebbezését az önkormány-
zati határozatot érvénytelenítő első-
fokú ítélet ellen. A határozat
végleges. A perben Csíkszentmár-
tont a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat
ügyvédje képviselte.

Az eseményről Benkő Erika, a
szolgálat vezetője számolt be közös-
ségi oldalán. Amint leírja, az ügy té-
mája a Dormánfalva tanácsa által
hozott tanácsi határozat és mellékle-
teinek megsemmisítése, melyben el-
rendelik az úzvölgyi temető
területének Dormánfalva város köz-
tulajdoni nyilvántartásába sorolását,
törvénytelenül. 

„Ebben a perben a bíróság helyt
adott a keresetünknek, vagyis Dor-
mánfalva törvénytelenül hozta a ha-
tározatot a temető városi tulajdonba
való helyezéséről. A későbbiekben,
amikor kézhez kapjuk a részletes in-
doklást, be fogunk számolni az
ügyről; arra kérem az újságírókat és
a közvéleményt, legyenek addig tü-
relemmel. De addig is hadd fejez-
zem ki örömömet a döntés miatt,

köszönöm a nagyszerű munkát a
szolgálat jogi csapatának és ügyvéd-
jének, Kis Juliának!” – írja Face-
book-bejegyzésében Benkő Erika, a
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat ve-
zetője.

***
2019-ben köztudottan az elmúlt

évek egyik legkiemelkedőbb
román–magyar botrányának tárgya
volt az úzvölgyi katonai temető. A
vita lényege az volt, hogy mind a
Bákó megyei Dormánfalva, mind a
Hargita megyei Csíkszentmárton
községközpont – amelyhez Úzvöl-
gye falu is tartozik – magáénak
vallja a temetőt. 

A 2010. évi 299-es kormányhatá-
rozatban módosították és kiegészítet-
ték a korábbi, Hargita megye
területéről és a Hargita megyei váro-
sok, községek és falvak tulajdonában
álló javakról szóló 1351/2001-es kor-
mányhatározat mellékleteit. Ebben té-
telesen megjelenik az úzvölgyi temető
a Csíkszentmárton tulajdonában álló
javak felsorolásánál. 

A katonatemető Hargita megye
legnagyobb és legjelentősebb első
világháborús emlékhelye. Azonban
Dormánfalva (Dărmăneşti) önkor-
mányzata önkényesen 52 beton- és
egy nagy méretű ortodox keresztet
állított fel a bekerített sírkertben. Az
összetűzés azt követően alakult ki,
hogy három román aktivista vitába
keveredett a helyszínen több magyar
emberrel, mert ismeretlenek szeme-
teszsákokkal takarták le a temetőben
elhelyezett betonkereszteket, illetve
az ortodox emlékművet. 

Több ezer román „megemlékező”

érkezett a helyszínre, akik a gyenge
csendőrkordont és az imádkozó
helyi magyarok láncát áttörve beron-
tottak a sírkertbe. „Győzelmüket” az
emlékmű felavatásával, illetve a ma-
gyar katonakeresztek kidobálásával
„ünnepelték” meg. 

Az eset diplomáciai feszültséget
okozott.

A múlt héten a Bákói Táblabíró-
ság jogerősen érvénytelenítette Dăr-
măneşti város önkormányzati
testületének azt a 2019 márciusában
hozott határozatát, mellyel a város
közvagyonává nyilvánította az úz-
völgyi katonatemetőt.

A csütörtökön érvénytelenített ön-
kormányzati határozat elfogadása
volt az első azoknak a lépéseknek a
sorában, amelyekkel a Bákó megyei
város elindította a katonatemető át-
alakítását. A most érvénytelenített
határozat alapján állította ki a maga
számára az építési engedélyt, amely-
lyel román parcellát hozott létre, és
emlékművet épített a temetőben.
Csíkszentmárton község az építési
engedélyt is megtámadta a Bákó me-
gyei törvényszéken, annak a pernek
a tárgyalását azonban a törvényszék
2020 júniusában felfüggesztette,
amíg a tulajdonjogi vitában jogerős
ítélet nem születik.

Korábban Dărmăneşti önkormány-
zata is pert indított Csíkszentmárton
ellen, annak az önkormányzati hatá-
rozatnak az érvénytelenítését kérve,
amelyben a székelyföldi község nyil-
vánította közvagyonává a katonate-
metőt. Ezt a pert tavaly októberben a
moldvai önkormányzat jogerősen el-
veszítette.

Elfogadták a 15 százalékos
globális minimumadó 

bevezetését
A G20-országcsoport vezetői támogatják a Gazdasági Együtt-

működési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD) a 15 százalékos
globális minimumadóra vonatkozó megállapodását – erről hatá-
roztak szombaton a tagállamok vezetői római csúcstalálkozóju-
kon.

A tervezet értelmében – amelybe a Reuters hírügynökség bete-
kintést nyert – a csoport vezetői felszólítják mindazokat az orszá-
gokat és joghatóságokat, amelyek együttműködnek az OECD 15
pontból álló, adóalap-erózió és nyereségátcsoportosítás (Base Ero-
sion and Profit Shifting, röviden BEPS) elleni akciótervének vég-
rehajtásában, hogy mielőbb dolgozzák ki a modell szabályait és a
többoldalú eszközöket, ahogyan az a részletes végrehajtási tervben
szerepel, hogy az új szabályozás globális szinten 2023-ban életbe
léphessen.

Az OECD 2019-ben kezdte kidolgozni a globális minimumadó-
szabályozás keretrendszerét. Az októberben 136 ország által Pá-
rizsban elfogadott megállapodás lényege, hogy a jövőben
egységesen 15 százalékos társasági adót alkalmaznának a kormá-
nyok a multinacionális vállalatokra, köztük az olyan óriáscégekre,
mint a Google, az Amazon, a Facebook, a Microsoft és az Apple,
megnehezítve számukra az adóelkerülést, amelyet úgy értek el,
hogy alacsony adózású országokban hoztak létre irodákat.

A G20 csúcstalálkozóját szombaton nyitotta meg Mario Draghi
olasz miniszterelnök, aki nagyobb mértékű nemzetközi együttmű-
ködést kért a politikai vezetőktől a koronavírus-világjárvány és a
klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális gazdaság hely-
reállítása jegyében. Az olasz kormányfő felszólította az országok
vezetőit: tegyenek további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy
megvalósulhassanak az Egészségügyi Világszervezet (WHO) cél-
kitűzései, amelyek értelmében 2021 végéig a globális lakosság 40,
2022 közepéig pedig 70 százalékát beoltják.

A tanácskozáson videókapcsolaton keresztül felszólaló Hszi
Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök a WHO által jó-
váhagyott, koronavírus elleni vakcinák kölcsönös elismerésére
szólított fel.

A Hszinhua kínai hírügynökség jelentése szerint Hszi azt
mondta: országa hajlandó együttműködni minden féllel annak ér-
dekében, hogy a fejlődő országok még könnyebben hozzájuthas-
sanak a koronavírus elleni védőoltásokhoz. Kijelentette:
támogatják, hogy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) a lehető
leghamarabb döntést hozzon a koronavírus elleni vakcinák szel-
lemi tulajdonjogi védelmének feloldásáról, egyúttal felszólította a
vakcinagyártó cégeket, hogy bátran bocsássák a technológiát a fej-
lődő országok rendelkezésére.

Hszi arra kérte a G20-tagállamokat, hogy mutassanak példát a
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, a fejlődő országokat pedig
lássák el technológiával és finanszírozással ezen a területen. Az
elnök közölte: a kínai gazdaság már a „zöld átmenet” útján van.
Megismételte a 2020-as G20-csúcson tett kijelentését, amelynek
értelmében Kína még 2030 előtt megpróbálja elkezdeni szén-dio-
xid-kibocsátásának csökkentését, mindezt annak érdekében, hogy
még 2060 előtt megszüntesse a kibocsátást.

A római G20-csúcson szintén videókapcsolaton keresztül részt
vevő orosz elnök a koronavírus elleni védettségi igazolások gyors,
kölcsönös elismerését szorgalmazta. A Kreml közleménye szerint
Putyin kijelentette: javasolják, hogy a G20-tagállamok egészség-
ügyi minisztériumai azonnal kezdjenek el foglalkozni ezzel az
üggyel. Az államfő felszólította a WHO-t, hogy gyorsítsa fel az
újabb készítmények tesztelését. Putyin felelősségteljes fellépésre
szólított fel az energiapiacon a magas gázárak tekintetében. Ezen-
kívül intézkedéseket is szorgalmazott világszerte, elkerülendő a
magas inflációt.

A Fehér Ház közleménye szerint az Egyesült Államok, Fran-
ciaország, Nagy-Britannia és Németország vezetői a csúcs kere-
tében egyeztettek egymással az Irán nukleáris programját
szabályozó, 2015-ös hathatalmi megállapodás helyreállításáról
szóló tárgyalásokról a közös álláspont érdekében. A négy ország
közös közleménye szerint vezetőik felszólítják Iránt, hogy miha-
marabb térjen vissza a tárgyalásokhoz. Angela Merkel leköszönő
német kancellár úgy vélekedett, hogy ideje arról beszélni: mi a te-
endő annak biztosítása érdekében, hogy Irán ne juthasson hozzá
nukleáris fegyverekhez.

A csúcstalálkozó első napján tiltakozásokat is tartottak az olasz
fővárosban. Az Olasz Kommunista Párt (PCI) a kormány ellen tün-
tetett, amely szerinte nem a munkások érdekeit szolgálja. Szombat
reggel néhány tucat ülősztrájkoló klímaaktivista zárta le a csúcs
helyszínére vezető utat. A felvételek tanúsága szerint a rendőrök
elcipelték az úttestről a sztrájkolókat, akik később a belvárosba in-
dultak.

Olaszország fokozta a rendőri jelenlétet a tanácskozás idejére,
a fővárosba a biztonsági erők csaknem 5300 tagját vezényelték
erősítésként. A hadsereg mintegy kétezer katonával biztosítja a
főbb helyszínek, a vasútállomások, a látványosságok, a nagykö-
vetségek és a minisztériumi épületek környékét. (MTI)

Mózes Edith
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Végleges ítélet az úzvölgyi temető ügyében

A bákói táblabíróság elutasította Dărmăneşti
fellebbezését

A nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem eu-
rópai ügy – jelentette ki az autonómiaügyekkel foglal-
kozó miniszterelnöki megbízott szombaton 
Budapesten.

Szili Katalin a Nyugat-európai Országos Magyar
Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) közgyűlésén
a nemzeti kisebbségvédelemről és az autonómiáról tar-
tott előadásában azt hangsúlyozta, hogy az őshonos ki-
sebbségek európai jogairól szóló diskurzusba fontos
beemelni a nemzeti jelzőt.

Az Európai Unióban minden kisebbséggel szívesen
foglalkoznak, azonban az európai közösség lakosságá-
nak 10 százalékát kitevő őshonos kisebbségekkel, 
mintegy 50 millió emberrel nem óhajtanak – mondta.

Példaként említette, hogy 2019-ben az Európai Par-
lament határozatot fogadott el az afrikai származású em-
berek alapvető jogairól, amelyek között a munkához és
lakhatáshoz való jogukat is elismerte, miközben nem
hozott hasonló határozatot az őshonos kisebbségekről.

Szili Katalin közölte: ezért Magyarország az Európa
Tanácson (ET) keresztül képviseli ezzel kapcsolatos ja-
vaslatait.

A miniszterelnöki megbízott a feladatok között emlí-
tette a nemzetközi intézményrendszer tematizálását, il-
letve a jogsértések és jogfosztások bemutatását.
Közölte: az ET magyar elnöksége több konferenciát is
szervezett a kisebbségvédelemről, amelynek nyomán
született egy Strasbourgi Nyilatkozat elnevezésű doku-
mentum is. A nyilatkozat rögzíti, hogy a nemzeti kisebb-
ségek ügye nem belügy, hanem európai ügy. Szerepel
benne az is, hogy a nemzeti identitás elválik az állam-
polgárságtól – mondta.

A politikus szerint ezzel a kérdéssel foglalkozni kell,
mivel a kisebbségvédelem alapja az identitás védelme,
egyúttal az identitás védelméhez való jogot különösen
fontosnak nevezte a globalizálódó világban.

Szili Katalin közölte: ehhez szükséges a kollektív
jogok biztosítása is, mivel azok hiánya asszimilációhoz
vezet.

Az országoknak – Magyarországhoz hasonlóan – el
kellene ismerniük, hogy a nemzeti kisebbségek állam-
alkotó tényezők. Romániában, Szlovákiában, Francia-
országban ez jelenleg nincs így – mondta.

A miniszterelnöki megbízott javasolta: a közgyűlés
záródokumentumába kerüljön be, hogy a NYE-

OMSZSZ kiáll a kormány elmúlt tíz évben folytatott
„következetes nemzetpolitikája” mellett, egyúttal támo-
gatja az ET magyar elnöksége által elfogadott Stras-
bourgi Nyilatkozatot, és kiáll a Minority SafePack és
Nemzeti régiók elnevezésű európai polgári kezdemé-
nyezés mellett.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpo-
litikáért felelős államtitkára javaslatot tett a NYE-
OMSZSZ nyugat-európaiból összeurópai szervezetté
alakítására, szorgalmazta közép-európai és balkáni or-
szágok bevonását a szervezetbe.

Közölte: a tavalyi és az idei nemzetpolitikát a kiszá-
míthatóság és folytonosság, valamint a járványhelyzet-
hez való alkalmazkodás jellemezte.

Tavaly 82 nemzeti jelentőségű intézmény 12 nemzeti
jelentőségű programját, összesen 270 ilyen tevékenysé-
get támogattak, köztük a NYEOMSZSZ működését –
tette hozzá.

Az államtitkár szólt az idei Nemzeti Újrakezdés Prog-
ram diaszpóra alprogramjáról, amelynek keretében mű-
ködésre és fejlesztésre 208 pályázatot támogattak
csaknem 132 millió forinttal, továbbá 138 pályázó ren-
dezvényeit segítették mintegy 43 millió forinttal.

A mintegy 250 hétvégi magyar iskola és az azokhoz
kötődő óvodák működtetése szempontjából kiemelte a
civil szervezetek és egyházak jelentőségét, fejlődésüket
dinamikusnak nevezte, majd kitért arra is, hogy új hét-
végi iskolák is alakultak.

Potápi Árpád János elmondta, hogy a pandémia alatt
is folytatódtak a külhoni magyar intézmények fejlesz-
tései. Ezek közül a Stockholmi Magyar Ház felújítását,
az Országos Svájci Magyarház TV kiépítését, Báthory
István tartui emléktáblájának felújítását emelte ki.

A politikus beszámolt arról, hogy a magyar gyöke-
rekkel rendelkező külföldi hallgatók magyar felsőokta-
tási intézményekben folytatandó tanulmányait támogató
felsőoktatási ösztöndíjprogramra a 2021/2022-es tan-
évre több mint 150-en jelentkeztek mintegy 40 ország-
ból, közülük 76-an kezdhették meg tanulmányaikat.

Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a 2022-
es országgyűlési választásokon való részvételhez a ma-
gyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar
állampolgároknak regisztrációval kell rendelkezniük,
amelyet legkésőbb 2021. decemberig meg kell tenniük.
(MTI)

Szili Katalin: a nemzeti kisebbségek ügye nem
belügy, hanem európai ügy



LAKÁS

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

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást,
csatornajavítást, bármilyen kisebb ja-
vítást és mindenféle más munkát, ke-
rítéskészítést is. Tel. 0721-443-518.
(13508-I)

VÁLLALUNK építkezési munkát,
kerítéskészítést, tetőkészítést,
ereszcsatorna-készítést stb. Tel. 0755-
672-446. (13637)

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

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, ács-,
bádogosmunkát, cserépforgatást,
tetőkészítést. Tel. 0741-662-191.
(13434)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, meszelést, bármilyen ki-
sebb javítást és mindenféle más
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(13452-I)

ALKALMAZUNK lakatost és he-
gesztőt. Tel. 0744-572-889.
(22815-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, bármilyen szigetelést, csatorna-
készítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéské-
szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-
782. (13611)

MEGEMLÉKEZÉS

Istenbe vetett hittel, hálával és
soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk november 1-jén, ha-
lálának 30. évfordulóján az erdő-
csinádi JENEI MIHÁLYRA.
Emlékét őrzi lánya, Juliánna és
családja, fia, Albert és családja. 
Emléke legyen áldott! (13685)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
BARTALIS GABRIELLA

született Ferencz
nyugdíjas tanítónő

rövid betegség után, 2021. októ-
ber 30-án, életének 95. évében
csendesen nyugalomra tért. Te-
metése 2021. november 2-án,
kedden 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi római katolikus teme-
tőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (-I)

Megrendült szívvel szereztünk
tudomást volt kolléganőnk,

BARTALIS GABRIELLA 
elhunytáról. 
Nyugodj békében, drága GABI! 
Kollégái az egykori 4-es Számú
Általános Iskolából. (-)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mélyen együttérzünk Petelei
Ambrus Imolával szeretett
ÉDESAPJA elvesztése okozta
mély fájdalmában. Őszinte
részvétünk a gyászoló
családnak. 

A Petelei család. (sz.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!

AGYULAFEHÉRVÁRICARITAS SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÁGAZATA KÖNYVELŐT alkalmaz
Marosvásárhelyre. Részletek a www.caritas-ab.ro/hu/allashirdetesek honlapon, érdeklődni a 0741-131-025-
ös telefonszámon lehet. (sz.)

ATIMKOalkalmaz a pékségbe SZEMÉLYZETET és üzleteibe ELADÓT. Tel. 0756-128-300, 0756-128-
310. (sz.-I)

AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FA-
IPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Ma-
rosvásárhelyről és támogatás a más helységbelieknek. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro
e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22813-I)

AmarosszentgyörgyiGASTROMETALMAGÁNCÉGLEMEZHAJLÍTÓGÉP-KEZELŐT alkalmaz.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881,  az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-
mail-címre várják. (66012-I)

TULAJDONOSITÁRSULÁSalkalmaz TAKARÍTÓNŐT egész normával, 8 órás munkaprogrammal.
Érdeklődni a 0740-481-487-es telefonszámon. (13700)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása 
helyszíni kiszállással. 

Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 

a 0799-998-899-es telefonszámot. (65949-I)
A Maros Megyei Klinikai Kórház intenzív terápiás

osztályán járt az Erdélyi Magyar Televízió stábja. Dr.
Mircea Stoian osztályvezető főorvos és Márton Ildikó
orvosi asszisztens számoltak be tapasztalataikról: hó-
napok óta minden ágy foglalt, a betegek döntő több-
sége oltatlan. A túlterheltség miatt mobil egységre és
egészségügyi személyzet áthelyezésére volt szükség
az ország más kórházaiból. A helyzet már-már hábo-
rús, közel az összeomlás. 

Az osztályvezető főorvos azt mondja: „Munkatár-
saim már nagyon ki vannak merülve, minden szabad-
ságkérelmet törölnünk kell, gyakorlatilag az
egészségügyi személyzet áldozata, alvatlansága és fá-
radtsága árán működünk. Már lassan két éve, hogy
ilyen körülmények között dolgozunk, nyugodtan ne-
vezhetjük háborús körülményeknek”.

Megrázó képsorok következnek:
https://youtu.be/eWO5e2cdP8k

Exkluzív riport a Maros Megyei Klinikai Kórház
intenzív terápiás osztályáról az Erdély TV-ben
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„Szívetekből tudom, hogy hiányzom, 
szeressétek egymást, összetartsatok, 

hisz a lelketekben én is veletek vagyok.
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, 

nem volt időm arra, el kellett indulni.”
Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,

de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Úgy mentél el tőlünk, hogy búcsút sem mondtál,

szeretnénk, ha itt lennél, mert a miénk voltál.
Mély fájdalommal, a szívünkben örökös bánattal emléke-
zünk november 1-jére, amikor egy éve oly hirtelen elragadta
a halál a drága jó férjet, gondos, szerető édesapát, apóst és
nagytatát, a szentgericei születésű 

BÖLÖNI BÁLINT 
marosvásárhelyi lakost.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá szeretettel. 
Könnyes szemmel tekintünk az égre, kérjük a Jóistent, hogy
nyugtasson békében.
Drága emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
Felesége, Ilona, leánya, Enikő, veje, László és egyetlen uno-
kája, Blanka-Edina. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Isten nyugtassa békében! (13640)

Marton Márta Ágota grafikai 
kiállítása

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templom
Bözödi György termében november folyamán is
megtekinthető Marton Márta Ágota művésznő gra-
fikai kiállítása hétköznapokon 9–13 óra között, va-
lamint vasárnapokon a délelőtt 11 órától kezdődő
istentisztelet előtt és után.

Mezőgazdasági tanfolyamok
A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány
és a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete me-
zőgazdasági tanfolyamokat szervez. Az egyik az
ökológiai szemléletű állattenyésztésbe és a szán-
tóföldi, illetve a kertészeti növénytermesztésbe ve-
zeti be a gazdákat kétlépcsős tanfolyamon. A
másik kurzuson a mezőgazdasági munkák elvég-
zéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudás-
sal, a vállalkozói tevékenység alapismereteivel
gazdagodhatnak a résztvevők. Továbbá azok szá-
mára is szerveznek felkészítőt, akik a mezőgaz-
dálkodás mellett agroturizmussal foglalkoznának.
A részvételi szándékot Bajkó Aliz falugazdásznál

a 0756-726-302-es telefonszámon vagy az 
office@szekelygazda.ro e-mail-címen lehet je-
lezni. Jelentkezési határidő: november 12., péntek,
16 óra. Az órákat személyes részvétellel tartják, a
helyszínről értesítik az érdeklődőket.

Ideje az építésnek – 
vándorkiállítás

A Maros Megyei Múzeum szervezésében a ma-
rosvásárhelyi múzeum várbeli épületében meg-
nyílt a Teleki László Alapítvány Ideje az építésnek
című vándorkiállítása. A tárlat erdélyi műemlékek
restaurálási folyamatait mutatja be. Az épületekről
készült művészi fotók és ismeretterjesztő leírások
mellett több eredeti tárgy, kordokumentum, mű-
tárgymásolat, hang- és filmfelvétel segíti, hogy a
látottak az érdeklődők és a hozzáértők számára
egyaránt emlékezetesek legyenek. A bemutató
számos interaktív elemet is tartalmaz, így a láto-
gatók maguk is megtapasztalhatják a restaurátori
munka nehézségeit és szépségeit. A kiállítás de-
cember 5-ig marad Marosvásárhelyen, keddtől
péntekig, naponta 9–16 óra között, hétvégén 9–13
óra között látogatható. A belépés díjtalan, a jár-
vány miatt a résztvevők száma korlátozott.

RENDEZVÉNYEK
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Hirdetőink figyelmébe!
Felhívjukhirdetőinkfigyelmét,
hogyhirdetéseketfeladhatnak

aszerkesztőségben,
anepujsag.roweboldalonlevőonlinefelületenis,

vagybeküldhetike-mailen
areklam@e-nepujsag.rocímre.

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 

9–14 óra között. 


