
Szeptember 18-án, pénteken délután a közúti forgalom szá-
mára megnyitották az A3-as erdélyi autópálya Radnót–Ma-
roskece közötti 17,9 km-es szakaszát. A járműforgalom
ráterelését a déli órákban az államelnök, a miniszterelnök, 
a szállítási miniszter látogatása, a hivatalos átadás előzte
meg. Jelen voltak a kivitelezők, valamint az országos és re-
gionális útügyi igazgatóság képviselői, a környékbeli polgár-
mesterek és meghívottak.

Az átadást megelőző este a prefektusi hivataltól küldött meghívó sze-
rint Ludovic Orban miniszterelnök és Lucian Bode szállítási miniszter
érkezett volna munkalátogatásra Maros megyébe. Társaságuk azonban
péntek délre váratlanul Klaus Iohannis államelnökkel bővült. Az au-
tópályaszakasz átadásán kívül aznap meglátogatták Dicsőszentmárton-
ban az Avram Iancu iskola új sportcsarnokát és a szászrégeni
traktorgyárat is. 
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Fotó: Nagy Tibor

Öngáncsolás 
liberális módra

Bele sem melegedett még a diáknép rendesen az oktatásba, máris
jön az első minivakáció: pár napra bezárják az iskolákat a helyha-
tósági választások megszervezése miatt. Annak alapján, amit a szak-
miniszter bejelentett erről a hét végén, látható, hogy az egészségügyi
szempontból talán érthető döntésnél nem meglepően megint az ab-
szurdisztáni forgatókönyv érvényesült. Káosz a sokadik hatványon,
aminek a levét a gyerekek és szüleik isszák meg, de a kormánypárt
is tankönyvbe illő példát mutatott önmaga elakasztására.

Annak alapján, hogy alig egy hét oktatás után egész megyék kez-
denek elpirulni a vírustérképen, egészségügyi szempontból még
jónak is lehetne nevezni azt, hogy a választás idejére két-három
napra bezárják az iskolákat, hiszen számtalan helyen szavazóhelyi-
ségeket szoktak berendezni minden választás alkalmával a taninté-
zetekben. Persze ez akkor érvényes, ha tényleg tisztességesen
fertőtlenítenek a választási folyamat előtt és után is, amiben azért
lehet némi egészséges kételye annak, aki ismeri ezt az országot, főleg
a hegyen túli részét.

Ha volna ész az emeleten, el is lehetett volna kerülni egy ilyen fel-
fordulást. Például azzal, hogy a választást még a tanévkezdés elé
időzítik. Csak el kellett volna látni a naptárig, meg nem ártott volna

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István

Szer Pálosy Piroska

Átadták a Marosludast elkerülő szakaszt

Nyárádtőtől Maroskecéig autópályán

Újra színpadon 
a Bekecs
Csak hosszú hónapok után térhetett
vissza a színpadra a nyárádszeredai
Bekecs Néptáncszínház, de to-
vábbra is bizonytalan az együttes
helyzete, amin csak keveset segít-
het az idén még szóba jövő néhány
fellépés.
____________5.
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A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) idén tizennegyedik al-
kalommal szervezi meg a nagy népszerűségnek örvendő
Adj, király, katonát! ifjúsági vetélkedőt, ezúttal online. Az
Erdély-szerte meghirdetett vetélkedőre olyan V-VIII. osz-
tályos diákok jelentkezését várják, akik játékosan, a mesék
világán keresztül szeretnének a közösségekről és családról
tanulni, akik a hasonló korú gyerekekkel való ismerkedés,
barátságkötés által szeretnék feltérképezni a világot. Az
eddigi évektől eltérően ezek a csapatok nem véletlensze-
rűen alakulnak meg, a versenyzők előre összeállított cso-
porttal jelentkezhetnek a vetélkedőre. A csapatok 
tagjai között kötelezően szerepelnie kell legalább egy ötö-
dik osztályos tanulónak is. A bejelentkezési űrlap 2020. ok-
tóber 2-ig érhető el a következő linken:
https://akk.mitesek.net/regisztracio/

A tavalyi vetélkedőhöz hasonlóan, a környezettudatos-
ság jegyében zajló elődöntők feladatsoraihoz a gyerekek

a vetélkedő weboldalán (https://akk.mitesek.net/) férhet-
nek hozzá, a meséket is itt teszik közzé, így egy számító-
gépről vagy akár okostelefonról is bármikor elérhetők
lesznek. Az első három fordulón elért pontszámok össze-
sítése után a szervezők értesítik azokat a csapatokat, me-
lyek bejutnak a november 21-i székelyudvarhelyi
MindentEldöntőre.

További információ a vetélkedő Facebook-oldalán
(www.facebook.com/adjkiralykatonat), a MIT weboldalán
(www.mitesek.net), vagy Facebook-oldalán (www.face-
book.com/MITESEK). Felvilágosítás a mit@mitesek.net
e-mail-címen vagy a 0751-891-215 telefonszámon.

A szervezők felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy
amennyiben az aktuális járványügyi szabályozások nem te-
szik lehetővé a MindentEldöntő hagyományos módon való
megtartását, a meghirdetett időpontban egy online térben
zajló fordulóval helyettesítik azt. (MIT-sajtóközlemény)

A Bekecs Néptáncszínház 
a Kultúrpalotában

Reliktum címmel hozza el Marosvásárhelyre is elő-
adását a Bekecs Néptáncszínház. A szeptember 
25-én, pénteken 19 órakor a Kultúrpalotában
bemutatandó előadással az alkotók őseink hagyatékát
igyekeznek átmenteni a modern világba. A zenei anya-
gok és a különböző tájegységek táncainak választá-
sánál a fő szempont a változatosság, az igényesség
és a hitelesség volt. A műsorban több település táncai
jelennek meg: Gyergyóremete, Gyergyóalfalu és
Orotva a Gyergyói-medencéből, a Mezőségről Ma-
gyarpalatka, a Kalotaszeg vidékéről Nádaspapfalva,
Kide és Bodonkút, valamint az Alföldről nagyecsedi
táncok. Zenei szerkesztő Koncz Gergely. Rendező-ko-
reográfus: Farkas Tamás és Farkas Ágnes. Muzsikál

a Tokos zenekar. Énekel Samu Etel Imola. A helyek
száma korlátozott, jegyeket elővételben a Kultúrpalota
jegypénztáránál lehet váltani keddtől péntekig 9 és
15.30 óra között. Jegyárak: nyugdíjas- és gyerekjegy
15, felnőttjegy 20 lej, valamint előadás előtt a helyszí-
nen 50 és 100 lej értékű mecénásjegyeket is lehet vál-
tani.

Koszorúzás a magyar dráma 
napján

Szeptember 21-én, ma 15 órától megkoszorúzzák a fel-
világosodás kori erdélyi művelődésszervező, Aranka
György szobrát. A magyar dráma napja alkalmából Ma-
dách Imre Az ember tragédiája című drámai költemé-
nyének 1883. szeptember 21-én tartott ősbemutatójára
emlékezve szervez ünnepi eseményt a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház. A koszorúzás alkalmával Dragomán
György író gondolatait Somody Hajnal és Bálint Örs
színművészek tolmácsolják. 

IDŐJÁRÁS
Napos idő 
Hőmérséklet:
max. 27 0C
min. 12 0C

21., hétfő
A Nap kel 

7 óra 8 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 21 perckor. 
Az év 265. napja, 

hátravan 101 nap.

Petráskó, a vásárhelyi örmény 
fegyverboltos 

Ezzel a címmel tart előadást dr. Osváth Pál vadász, diplo-
mata szeptember 23-án, szerdán 18 órai kezdettel a Bolyai
téri unitárius egyház tanácstermében. Az előadó korabeli
fényképekkel mutatja be a város híres fegyverboltját, ahol
erdélyi és külföldi személyiségek is megfordultak, és beszél
a tulajdonos életéről és kapcsolatairól. Az előadás a jár-
ványügyi előírások betartása mellett zajlik, a szervezők
arra kérik a résztvevőket, hogy maszkot vigyenek. A belé-
pés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak. A Marosvásár-
helyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület nevében dr.
Puskás Attila és dr. Kálmán Attila tájékoztatta szerkesztő-
ségünket.

Távmunkához szükséges eszközök
vásárlását támogatják

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal közzétette,
hogy a 132/2020-as sürgősségi kormányrendelet 6. cikke-
lye értelmében a munkaadók támogatást igényelhetnek
távmunkához szükséges eszközök vásárlására. A támoga-
tás igényléséhez szükséges dokumentumokat az 1376-os
minisztériumi rendeletben sorolják fel, a rendeletet a szep-
tember 10-i 832-es számú román nyelvű Hivatalos Köz-
lönyben tették közzé. A dokumentumok megtalálhatók a
gov.ro portálon, az igényléseket ott kell feltölteni.

Fotó- és kisplasztika-kiállítás 
Marosvécsen

A Kemény Auguszta Kulturális Egyesület és a Bethlen
Gábor Alap szervezésében október 3–4-én Marosvécsen
kastélynapokat tartanak. A rendezvény részeként október
3-án, szombaton déli 12 órakor a Kemény-kastély boros-
pincéjében megnyílik Barabás Dénes orvos fotó- és
kisplasztika-kiállítása.

Megnyitották az ócskapiacot
A helyi katasztrófavédelmi bizottság szeptember 8-i hatá-
rozata értelmében szeptember 13-ától megnyílt a maros-
vásárhelyi ócskapiac is. Az ószer vasárnaponként fog
nyitva tartani az árusok számára 6–14, a vásárlók számára
7–13 óra között. A piacra kizárólag a Kossuth utca felőli
kapun lehet majd belépni, a távozás a Ligetnél, illetve a vá-
rosi stadionnál lévő kijáraton engedélyezett. A járványügyi
előírásoknak megfelelően mind az árusok, mind a vásárlók
számára kötelező a védőmaszk viselete, ugyanakkor be
kell tartani a távolságtartás szabályait, a kereskedőknek
védőkesztyűt is kell viselniük, standjaiknál biztosítaniuk kell
a fertőtlenítőszert, valamint arra is oda kell figyelniük, hogy
a stand előtt egyszerre csak egy vásárló tartózkodjon – tá-
jékoztatott közleményben a Piacigazgatóság.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma MÁTÉ és MIRELLA,
holnap MÓRIC napja.

Megyei hírek

Balázs Attila vezeti az Erdély TV Hitélet műsorát min-
den vasárnap 17.30-tól.

Az Erdélyi Magyar Televízió Hitélet műsora már 12 éve
elhivatottan törekszik arra, hogy felekezeti hovatartozástól
függetlenül megerősítse nézőit hitükben, különböző példa-
értékű történetek, események és személyek bemutatása
révén. 

Ebben fontos szerepe van a műsorvezetőnek, akinek sze-
mélyisége sokat ad hozzá az egyes kérdések és témák fel-
dolgozásához. Az Erdélyi Magyar Televízió Hitélet
műsorának új műsorvezetőjét röviden így lehetne jelle-
mezni: nyitott, közvetlen és sokoldalú.

Balázs Attila tele van lendülettel és tenni akarással, amit
a nézők is látni fognak a képernyőn, hiszen színes, pozitív
személyiségével pillanatok alatt elvarázsol bárkit. Életpá-
lyája sem nevezhető egysíkúnak, hiszen az iskolapadból
kikerülve egyetemi tanulmányait több tudományterületen
is elvégezte a természettudományoktól a teológiáig.

Attila egyszerű embernek tartja magát, akinek széles az
érdeklődési köre. A Hitélet műsorban lelkipásztori hivatása
kerül előtérbe, ennek kapcsán így fogalmaz: keresztyén
emberként a legfontosabbnak azt tartom, hogy felekezettől
függetlenül folytassunk párbeszédet, keressük egymásban
azt, ami közös, és próbáljuk ezt megerősíteni. (közlemény)

Keressük egymásban azt, ami közös 
Új műsorvezető az Erdély TV Hitélet műsorában

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

14. Adj, király, katonát! online ifjúsági vetélkedő



A magyar-román viszony „udvari-
asan korrekt”, sok vitás kérdés
van, amit nem sikerült tisztázni,
de az benne a legpozitívabb, hogy
a budapesti kormány végezni
tudja a magyar nemzeti közösség
érdekében folytatott munkát –
így véli Potápi Árpád János, a ma-
gyar kormány nemzetpolitikáért
felelős államtitkára.

Az államtitkárral a Krónika napilap
közölt interjút a pénteki számában.

Potápi Árpád János reményét fejezte
ki, hogy előbb-utóbb olyan helyzet ala-
kul ki újra Romániában, amikor az
RMDSZ is tagja lesz a kormánykoalíci-
ónak, és politikusai olyan tisztségeket
töltenek be, amelyekben többet tehetnek
a magyar közösségért.

A közelgő helyhatósági választásokról
szólva fontosnak tartotta, hogy a ma-
gyarságnak minden szinten erős kép-
viselete legyen. „Stratégiai szövetsége-
sünk az RMDSZ, őt támogatjuk, mert a
legerősebb. Nélküle nem képzelhető el
magyar politikai jövő Erdélyben” – fo-
galmazott.

A kisebb magyar pártok színeiben,
függetlenként vagy román pártok jelölt-
jeiként versenybe szálló magyar jelöl-
tekre vonatkozó kérdésre válaszolva „a
magyar közösség érdekei elleni cseleke-
detnek” minősítette az esélytelen ma-
gyar jelöltek indítását olyan
településeken, ahol nincs elsöprő több-
ségben a magyarság. Hozzátette: azok a
települések, ahol a magyarok vannak 80
százalék fölötti többségben, elviselik ezt,
de még ott se jó megoldás a magyar-ma-
gyar verseny, mert egymásnak ugrasztja
az embereket.

Megemlítette: nemrég találkozott
Josef Nogglerrel, az olaszországi dél-ti-
roli tartományi parlament elnökével, 
aki úgy vélekedett, hogy az etnikai poli-

tizáláshoz nem hatékony a többpártrend-
szer. Ott is arra kellett rájönniük, hogy
csak úgy tudnak közösen dolgozni az ot-
tani németekért immár hetven éve, ha a
nemzeti közösséget egyetlen párt képvi-
seli.

A Klaus Iohannis Erdély vélt kiárusí-
tásáról tett kijelentését kommentálva az
államtitkár megemlítette: a román ál-
lamfő az erdélyi magyarok szavazataival
került tisztségbe, de nem viszonozta a tá-
mogatást. Azt is hozzátette: Klaus Iohan-
nisnak tudnia kell, hogy a szászokat a
magyar királyok hívták be az 1200-as
évek elején Erdélybe, kiváltságokat, au-
tonómiát biztosítottak a Királyföldnek,
amit a magyar uralom idején élveztek.
Az erdélyi szászok azonban ezt úgy há-
lálták meg, hogy a magyar szabadság-
harcok idején a magyarok ellenségeivel
szövetkeztek, és 1918. december 1-je
után kimondták a csatlakozást Románi-
ához. „Én nem vártam sokkal jobbat
Klaus Iohannistól” – tette hozzá az ál-
lamtitkár.

Arra reagálva, hogy az ukrán hatósá-
gok nemrég a járványra hivatkozva nem
engedték be Ukrajnába, hogy ott részt
vegyen egy magyar állami támogatással
felújított iskola átadásán, kijelentette:
óriási visszalépést jelent, hogy Ukrajná-
ban előbb-utóbb azokat a jogokat sem
fogja élvezni a magyar nemzeti közös-
ség – és a többi kisebbség, például a
román –, amelyek a kommunizmus ide-
jén a Szovjetunióban megillették őket.

„Így hogy várják el, hogy saját állam-
polgáraik hűek és odaadóak legyenek a
független Ukrajnához? Miközben ráeről-
tetik az ukrán nyelvet a nemzeti kisebb-
ségekre, a kijevi kormány tagjai oroszul
beszélnek egymással. (…) Magyaror-
szág az euroatlanti csatlakozási folya-
matban minden ukrán törekvést
korlátozni, vétózni fog, amíg ilyen lesz

Kijev hozzáállása” – jelentette ki. Azt is
hozzátette: ha egy ukrán államtitkár ér-
kezne Magyarországra, hogy a kijevi
kormány által támogatott ukrán oktatási
intézményeket avasson fel – amire
egyébként nincs példa –, akkor Magyar-
ország mindent megtenne azért, hogy
akadálymentesen tudjon beutazni, és
egészségügyi kockázatok nélkül vegyen
részt az ünnepségeken.
A román külügy nem kommentálta, 
de elrugaszkodottnak minősítette 
Potápi interjúját

A román külügyminisztérium nem kí-
vánta kommentálni, de elrugaszkodott-
nak minősítette Potápi Árpád
nemzetpolitikáért felelős államtitkárnak
a Krónika napilap pénteki számában kö-
zölt megállapításait.

Iulia Matei külügyi államtitkár a
Digi24.ro hírportál kérdésére válaszolva
fogalmazta meg szombaton a román dip-
lomácia álláspontját.

Közölte: nem kommentálják Potápi
Árpád János „választásokra hangolt”
kijelentéseit, azért sem, mert ezek a
történelem egyoldalú szemléletén ala-
puló nacionalista retorikát idéznek, ami
mesterségesen kelthet nézetkülönbsé-
geket, és ronthatja a kétoldalú kapcso-
latokat. „A román fél ismételten
elutasítja a reagálást az ilyen megnyil-
vánulásokra” – fogalmazott a külügyi
államtitkár.

A román fél azt is nyomatékosította,
hogy a jelenlegi választások előtti hely-
zetben különösen fontosnak tartja a visz-
szafogottságot a román belpolitikai és a
román hivatalosságokat érintő kérdések-
ben. Teljes mértékben elrugaszkodottnak
minősítette ugyanakkor a román állam-
főre vonatkozó megállapításokat. „Az
államfő valamennyi román elnöke,
azoké is, akik megválasztották, és azoké
is, akik nem” – szögezte le. (MTI)

A tesztek alig több mint
9 százaléka lett pozitív

Az elmúlt 24 órában 1231 új fertőzést igazoltak, a
nyilvántartott fertőzöttek száma 112.781-re emelke-
dett – közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs
Csoport (GCS). Összesen 33 új halálesetet jelentet-
tek, az áldozatok száma így 4435-re nőtt. A járvány
kezdetétől 89.771-en gyógyultak meg, így az aktív
fertőzöttek száma 18.575. Jelenleg 7120-an vannak
kórházban, közülük 470-en az intenzív osztályon. Az
elmúlt 24 órában 13.391 koronavírustesztet végez-
tek. Az 1231 új koronavírusos megbetegedést olyan
személyeknél igazolták, akiknek korábban nem volt
pozitív teszteredményük. Eddig 2.223.462 koronaví-
rusteszt eredményét dolgozták fel országszerte, ezek
közül 13.391-et az elmúlt 24 órában végeztek el,
7937-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll
alapján, 5454-et pedig saját kérésre. Országszerte
359 újratesztelt fertőzött személynek ismét pozitív lett
a koronavírustesztje. (Agerpres)

Rendezik a joghézag ideje alatt
kiadatlan betegszabadságokat

Kormányhatározat-tervezet készül a jogi vákuum
alatt ki nem adott betegszabadságok rendezésére –
jelentette be csütörtökön Nelu Tătaru egészségügyi
miniszter. „Kormányhatározat készül ezzel kapcsolat-
ban. Az egészségbiztosító pénztár (CNAS) átvizsgálta
azon személyek esetét, akik a törvényalkotási vá-
kuum időszakában nem voltak kórházban, vagy ké-
résre hazaengedték őket, és amikor munkába álltak,
nem kaptak betegszabadságot. Ezeket az eseteket
újraértékelik, a megfelelő ajánlást a szakorvos fogja
adni a családorvosnak” – magyarázta Tătaru. A tár-
cavezető információi szerint a kéthetes jogi vákuum
alatt kilencszáz koronavírus-fertőzött személy kérte,
hogy engedjék haza a kórházból, és további hárome-
zer fertőzött elutasította a beutalást. (Agerpres)

Halasztással kezdődött a Colectiv-
per fellebbviteli tárgyalása

A bukaresti ítélőtábla szeptember 30-ára halasztotta
a Colectiv-per fellebbviteli tárgyalását. A pénteki ülé-
sen az ügyvédek halasztást kértek, a bírói testület
pedig úgy döntött, hogy öt tárgyalást ütemez be. Az
első időpontja szeptember 30. A per vádlottjai – Cris-
tian Popescu Piedone fővárosi negyedik kerületi pol-
gármester, több városházai hivatalnok, a klub
tulajdonosai, két tűzoltó, tűzszerészek és a pirotech-
nikai cég képviselői – ellen tavaly decemberben szü-
letett meg első fokon az ítélet, amelynek értelmében
Cristian Popescu Piedonéra nyolc év és hat hónap
letöltendő börtönbüntetést szabtak ki, de szabadság-
vesztésre ítélték a klubtulajdonosokat, a tűzoltókat és
a cég vezetőit is. A Colectiv klubban 2015. október
30-án kiütött tűzvésznek 64 halálos áldozata és 160-
nál is több sebesültje volt. A tragédiát megelőző, az
illetékes hivatalok korrupciós ügyeinek nyilvános-
ságra kerülése olyan tömegmegmozdulásokhoz ve-
zetett, amelyek nyomán megbukott az akkor Victor
Ponta vezette kormány. (Agerpres)

elemista szinten számolni is tudni hozzá. De ha már ez
nem ment, akkor lőn két hét oktatás, három nap szünet,
folytatódhat a tanítás, hadd örvendjen a diák meg a csa-
lád a változatos programnak. Eddig csak a megszokott
balkáni kapkodás, de volt még egy tromf a liberális öt-
letpakliban. Ugyanis a miniszter felhívta a figyelmet,
hogy mivel az oktatási szünetet nem a közegészségügyi
hatóságok rendelték el, ezért a szülőknek nem lesz
módja fizetett szabadnapokat kérvényezni, amennyiben
otthon kell maradniuk a gyerekeikkel ezekben a napok-
ban. Ha már ki lett tolva a jónéppel, apróktól a nagyo-
kig, akkor már legyen rendesen megadva a módja is,
hadd érezzék a törődést. És mindezt bejelentik a hely-
hatósági választások kampányának utolsó hete előtt,
hogy legalább legyen ideje is a jelöltjeiknek veszteni a
népszerűségükből rendesen.

Ilyen kormánycsapatnak ellenzék sem kell, el tudják
ezek intézni magukat önkezűleg is, csupán kell hagyni
őket dolgozni. Csak annyiban sovány a vigasz, hogy a
választási mezőny többi része sem fényes, de ezt a tel-
jesítményt alulmúlni már igen komoly kihívás. És egyre
veszélyesebb a helyzet is, mert edzett humorérzékű vá-
lasztók körében a nevetőgörcs is komoly áldozatokat
szedhet ennek a sokbalkezes csapatnak a mutatványai
láttán.

Öngáncsolás 
liberális módra

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)
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Potápi: a magyar–román viszonyban 
a legpozitívabb, hogy végezhetjük 

a magyar közösség érdekében kifejtett munkánkat

Elhunyt az amerikai szövetségi legfelsőbb bíróság
egyik tagja, a 87 éves Ruth Bader Ginsburg – jelen-
tette be péntek este maga a bíróság, amely a szö-
vetségi alkotmánybíróság szerepét tölti be az
Egyesült Államokban.

„Ruth Bader Ginsburg bíró délután hunyt el washingtoni
otthonában, a családja körében, áttétes hasnyálmirigyrákban”
– olvasható a legfelsőbb bíróság közleményében. Ginsburg az
alkotmánybíróság legidősebb tagja volt, 1993-ban, a demok-
rata párti Bill Clinton elnök jelölésére választották a taláros
testület tagjává. Az elhunyt bírót a női jogok egyik élharcosa-
ként és a liberálisok ikonjaként tartották számon az Egyesült
Államok politikai és közéletében. Alkotmánybírói döntéseiben
is csaknem mindig liberális elvei szerint hozott döntést. A
2016-os választások idején – megsértve az alkotmánybírákra
érvényes előírásokat – nyilvánosan véleményt formált politikai
kérdésekben, a demokrata párti elnökjelölt, Hillary Clinton
mellett.

Péntek éjjel az amerikai politikai élet személyiségei párt-
hovatartozástól függetlenül méltatták őt.

Donald Trump elnök „nagyszerű asszonynak” nevezte, s azt
mondta: szomorúsággal tölti el a halála. A minnesotai kam-
pánykörúton lévő Trump a kíséretében lévő újságíróknak úgy

fogalmazott: Ginsburgnak „kivételes élete volt”. Mitch
McConnell, a szenátus republikánus többségének vezetője
szintén kifejezte részvétét, és közleményben szögezte le, hogy
kész megszervezni a szenátusi szavazást Ginsburg utódjáról,
amennyiben Trump elnök jelöli az új bírát. „Ígéretet tettünk
arra, hogy együtt dolgozunk Trump elnökkel, és támogatjuk
programját, nevezetesen figyelemre méltó választásait a szö-
vetségi bírói posztokra. Ígéretünket ezúttal is meg fogjuk tar-
tani. Trump elnök jelöltjének joga lesz a szavazásra az
Egyesült Államok szenátusában” – írta közleményében
McConnell. A szenátus kisebbségben lévő demokrata párti
csoportjának vezetője, Chuck Schumer ezt azonnal visszauta-
sította a Twitteren, azzal érvelve, hogy Ginsburg utódjáról
majd az elnökválasztás után kell dönteni.

Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje a sajtónak küldött
nyilatkozatában szintén így foglalt állást. „A választóknak
meg kell választaniuk az elnököt, és az elnöknek javasolnia
kell egy bírát a szenátusnak” – írta. Ruth Bader Ginsburg ha-
lála elemzők szerint drámaian megváltoztathatja a kilenctagú
alkotmánybíróság összetételét. Eddig öt konzervatív és négy
liberális bíró foglalt helyet a testületben, egy újabb – Trump
által jelölt – konzervatív bíró „átbillentené” ezt a törékeny
egyensúlyt a konzervatívok oldalára. (MTI)

Elhunyt az amerikai szövetségi alkotmánybíróság
legidősebb tagja

Hozzáértők szerint választási kampányban, a vágyott siker
érdekében szinte bármi megengedett. Alulírott nem vagyok
szakértője a kampányoknak, ezért jogom van a fenti „tételt”
megkérdőjelezni.

Mi mindent olvastunk az elmúlt hónapokban a romániai 
közéletben? Bár január első napjaitól kezdve „az én kormá-
nyom” (Klaus Iohannist idéztem) mindent elkövetett, hogy
lázas tevékenységét valamilyen sikeres munkának láttassa, a
káosz egyre inkább eluralta a közbeszédet. Jut rögtön
eszembe, hogy a „lázas” jelző ebben a járvány sújtotta évben
vajon a koronavírusos betegség tünete a kormány tagjain,
vagy „csupán” a hatalmon maradáshoz való görcsös ragasz-
kodás következménye?

A küszöbön levő helyhatósági és a közeledő parlamenti
választások miatti igyekezetet látva sem tartom színvona-
lasnak az államfő minapi erőfitogtatását a parlamenttel. Ha

valaki nem tudná: hirtelenjében, hetekkel azután, hogy a
román parlament többségi szavazattal elfogadta a Trianon-
törvényt, amely nemzeti ünnepnapnak nyilvánítaná június
4-ét, a törvény kihirdetése helyett az államfő aggódó levél-
ben utalta vissza a jogszabályt a Tisztelt Háznak. Hivat-
kozva, a többi között, a társadalmi szervezetek
fenntartásaira.

Igyekezete, hogy ezzel a gesztussal maga mellé próbálja ál-
lítani azokat, akiket mindeddig valami külföldről pénzelt, sötét
masszának állított, szerintem szánalmas. Nem csak azért, mert
hiteltelen, hogy hirtelenjében ez éppen most jutott eszébe,
holott a törvényt már hónapokkal ez előtt tárgyalta és sza-
vazta meg a parlament mindkét háza, hanem azért is, mert
az előkészületek idején sem kormányon levő pártja, sem ő
maga nem szólalt meg a nyilvánvalóan tendenciózus tervezet
ellen, sőt!

Fölöslegesnek is tartom több szót fecsérelni erre a lépésre.
Ha „stílusosan” próbálom befejezni mondandómat, az állam-
főt idézem: „jonopot!”

Szánalmas 
Virág György



Fülöp László Zsolttal, Szováta
első emberével arról beszél-
gettünk, hogy bár nagyon
nehéz volt az elmúlt pár
hónap a koronavírus miatt, a
járványügyi intézkedéseknek
voltak pozitívumai is, amelye-
ket kellő kreativitással hasz-
nosítani lehetett. 

Elmondta, hogy szeretnének egy
nagyobb sportkomplexumot épí-
teni, mert bár van jelenleg sportpá-
lya, szükségük lenne egy nagyobb
műfüves komplexumra, ahová akár
nevesebb csapatok is jöhetnének
edzőtáborba. 

– Régebb Szovátára sokan jártak
edzőtáborba. Most egy picit az ef-
féle turizmus visszaesett. A járvány
előtt a nagyobb csapatok csak kül-
földön tudtak edzeni. A járványügyi
intézkedéseknek rengeteg a negatí-
vuma, de azért vannak pozitívumai
is. Meggyőződésem, hogy ez a
szegmens is fog erősödni. 

– Melyek a pozitívumai a jár-
ványügyi intézkedéseknek?

– Véleményem szerint sok min-
denben rádöbbentünk, hogy sok
esetben kissé el voltunk szállva. A
szigorítások előtt – a saját minden-
napjaimban látom –, sokat rohan-
gáltunk, de aztán rá kellett jönnünk,
hogy az ember más munkamódszere-
ket is kialakíthat, és meg lehet oldani
olyan dolgokat is, talán még köny-
nyebben is, mint korábban, amiről
azt hittük, helyben nem lehetséges. 

Mi hamar alkalmazkodtunk, pél-
dául a tanácsüléseknél is minden

rendben volt. A járvány előtt Vásár-
helyen például szinte több szováta-
ival találkoztunk, mint itthon.
Mikor azt mondták, nem lehet any-
nyit menni, rögtön meg lehetett ol-
dani másként is. 

Amúgy én optimista vagyok, és
azt mondom, hogy minden rosszban
van valami jó, a kérdés az, hogy
észrevesszük-e vagy nem. Ha egész
nap azon siránkozunk, hogy valami
milyen rossz, abból biztos, nem lesz
semmi jó. Vagy az üdülések szem-
pontjából: régebb eszünkbe sem ju-
tott itthon körülnézni, most pedig
akár 10-20 kilométeres körzetben is
jól érezhetjük magunkat. Tavasszal
mindenki kertészkedett az udvarán,
a teraszán, ilyent legalább 10-15
éve nem láttunk. 

Mint agárfuttatáson a műnyulak…
– Amikor a megszorítások hirte-

len beütöttek, akkor sok terv elő
volt készítve. Rengeteg mindent
akartunk városszinten is, és akkor
hirtelen minden le kellett álljon. Mi
azonban nem álltunk le, a fürdőte-
lepen felújítottuk a járdát, a villany-
vezetékeket a földbe ágyaztuk, új
díszoszlopokat állítottunk. Az igaz-
ság az, hogy ezt a munkálatot nem
tudtuk volna elvégezni, ha nem lett
volna ilyen restrikció. Nem jártak
kint az emberek, tudtunk dolgozni
márciusban, áprilisban, túrhattunk,
fúrhattunk, és mire kezdődött a sze-
zon, megújult fürdőtelepet tudtunk
átadni a vendégeinknek, amit érté-
keltek is.

A felbontott járdakövekből a
rendőrség mellett kialakítottunk egy
parkolót. Úgymond második életet
adtunk ennek a kőnek, és új kővel
burkoltuk fenn a fürdőtelepi járdá-
kat. 

Amikor elrendelték, hogy fertőt-
leníteni kell, volt néhány eset, ami-
kor este későn elrendeltek valamit,
ami reggelre úgy kellett legyen.
Mint az agárfuttatáson a műnyula-
kat, minket is sakkban tartottak:
mire egyvalami meglett volna, rög-
tön jött egy másik rendelkezés. 
Fontos a leleményesség

– A fertőtlenítést úgy oldottuk
meg, hogy két évvel ezelőtt vásárol-
tunk egy kicsi utcaseprő gépet,
amelyik nedvesen seper, annak a
tartályába fertőtlenítőszert tettünk,
és szinte éjjel-nappal sepertük az
utakat. Meggyőződésem, hogy egy
járvány jobban terjed, ha nagyobb a

kosz. A kollégák a lakatosműhely-
ben a tűzoltóautóhoz készítettek
egy spriccolófejet, a tűzoltóautó
víztartályában vegyszert oldunk fel,
és hajnalonként bejárjuk a várost és
a fürdőtelepet. Nagyon jól műkö-
dik. Ez mind pozitívum, és beigazo-
lódott, hogy bármit meg lehet
oldani. 

Természetesen nem beszélhetünk
olyan bevételekről, mint más évek-
ben, mert meg vannak nyirbálva a
lehetőségek, jó ha az idén nem lesz
veszteségünk. De jöttek-mentek az
emberek, ha csak egy napra is. Bár
a bevétel nem volt akkora, mint ko-
rábban, ugyanúgy kellett takarítani,
ugyanúgy rendben kellett tartani a
virágokat. Mindezek mellett eddig,
nem ütötte fel a fejét nálunk egyet-
len gócpont sem. 
Szinte tömeghisztéria lett

– Az elején voltak problémák a
karanténelhelyezésekkel… 

– Március 11-én a kormány el-
döntötte, hogy a tanügyminisztéri-
umhoz tartozó egységekbe
karanténba helyezik a Nyugatról
hazafelé tartó embereket. Másnap
arra ébredtünk, hogy a táborba be
vannak költöztetve az emberek.
Ebből szinte tömeghisztéria lett.
Nem akarok senkinek szemrehá-
nyást tenni, de ezeket az embereket
úgy hozták ide, hogy nem értesítet-
tek senkit a város vezetőségéből. A
szovátai rendőrfőnök hívott fel,
hogy tudok-e arról, hogy ide kiket
hoznak. 

– Ki hozta ide őket?
– A belügyminisztérium egy este

hirtelen eldöntötte, hogy mindenütt,

ahol minisztériumi ifjúsági táborok
vannak, befogadóközpontokat léte-
sítenek. Eldöntötték, helyi szinten
meg sem kérdeztek senkit. Hogy
még jobb legyen, még aznap behív-
tak a prefektúrára gyűlésbe. Mint
kiderült, ott sem tudtak a dologról,
a nagy kapkodásban csak a kor-
mány intézkedett.

Szerencsére meg tudtuk oldani az
ügyet. Nem mindenki volt fertőzött.
Volt két nő például, akik a repülőté-
ren őszintén elmondták, hogy Né-
metországból jönnek, őket azonnal
bevágták karanténba. Másokat, akik
nem mondták meg, hogy honnan
jönnek, hazaengedtek. A két nő meg
két hétig karanténban kellett marad-
jon. Hál’istennek túl vagyunk rajta.
Ez is azt bizonyítja, hogy az ember
higgadtan meg akarja oldani a prob-
lémát. Hiszem, hogy a Jóisten az
embereken keresztül dolgozik. A
jóság bennünk van, azt is érezzük,
akiben van, azt is, akiben nincs, de
ha a jóság uralkodik, és úgy vá-
lasztjuk meg a partnert is, jó lesz az
eredmény. Remélem, nem szóltam
el magam, egy kissé elébe mentem
a dolgoknak, mert gondoltam, hogy
majd októberben mondjuk el eze-
ket. 

Volt olyan nap is, hogy tízezer
vendég volt a fürdőtelepen. Az,
hogy az idény így lejárt, egyrészt
elismerés is nekünk, hogy az elő-
írásokat betartva mindent megtet-
tünk, hogy nem ütötte fel a fejét a
vírus. Másrészt mindenképp jó
reklám Szovátának, hogy ide lehet
jönni, mert ez egy biztonságos
hely. 

Fotó: Nagy Tibor

Mózes Edith
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Pozitívumai is vannak a járványügyi intézkedéseknek
Minden rosszban van valami jó

A Közúti Infrastruktúrát Kezelő
Országos Társaság által pénteken
megnyitott szakasz része az erdélyi
autópálya Marosugra–Aranyosgyé-
res közötti 2A szakasznak a 3+600
–21+500 km között. A 437.630.000
lej értékű munkálat kivitelezője az
Astaldi SPA – Max Boegl Romania
Kft. – Astalrom Rt. – Consitrans
Kft. társulás volt. A megnyitott sza-
kasz révén Nyárádtő és Maroskece
között Radnót és Marosludas érin-
tése nélkül 33 km-es távot lehet a
gyorsforgalmi útszakaszon meg-
tenni. Az eseményt megelőző na-
pokban a radnóti csomópontot is
megnyitották a közúti forgalom
előtt, melynek átadása a 14A or-
szágút 4+970 km-énél azok szá-
mára jelent előnyt, akik Radnót–Di-

csőszentmárton–Medgyes irányába
közlekednek. A Lidl-lerakattól épí-
tett, az autópálya és a vasútvonal
fölött átívelő felüljáró hossza 270
méter, átadásával pedig folyama-
tossá vált a forgalom. 

A hivatalosságok köszöntése
előtt tájékoztatták a sajtó képvise-
lőit, hogy a gyors viziten kívül új-
ságírói kérdésekre nem
válaszolnak.
Folyamatban az utolsó szakaszok
versenytárgyalása

Elsőként az átadott pályasza-
kaszt, az építési munkálatok folya-
matát ismertette Dragoş Eugen
Burlan, az Astaldi cég képviselője.
A szóban forgó szakasz építési ne-
hézségei között a Maros árterületén
végzett talajerősítési munkálatokat
említette. Mint hangsúlyozta, nem

volt mellékes az sem, hogy a gyors-
forgalmi út a Maros folyót három
ponton is átszeli 70-80 méteres nyi-
tással, ugyanakkor Marosbogát
központi övezetén halad át, ami
azonban az autópályán száguldók
számára alig érzékelhető. Egyik
legnagyobb csomópontként a rad-
nótit mutatta be, melynek egyik
nagy előnye, hogy a felüljáró át-
adásával megszűnt a vasúti átkelő-
nél a sorompó miatt gyakorta
kialakuló forgalmi dugó. Az utóbbi
16 év alatt az Astaldi cég az ország-
ban 218 km autópályát épített, ez a
12. autópályaszakasz, mint mondta,
évente átlag 22 kilométernyit építet-
tek.

Mihai Ghidineci, a Straco cég
képviselője a maroskecei 3,7 km-es
le- és felhajtón végzett munkálato-

kat ismertette, és azt ígérte, hogy jö-
vőre az aranyosgyéresi szakasz is
elkészül. (Ezt az ígéretet azonban a
csődközeli cég képviselőjétől a je-
lenlévők sem vehették komolyan,
ugyanis közismert, hogy a munká-
latok stagnálnak, ami miatt e sza-
kasz átadása évek óta késett.)

Lucian Bode szállításügyi mi-
niszter az erdélyi autópálya kapcsán
a közúti infrastruktúra fejlesztésé-
nek nevezte a 2020-as évet. Tavaly
novemberben az erdélyi autópálya
tíz szakaszából két szakaszon zaj-
lott munkálat, az is vérszegény volt.
Tíz hónap alatt azonban sikerült 25
km-t átadni, éspedig a Bihar község
és Bors, valamint a Radnót–Maros-
kece szakaszt. Az erdélyi autópálya
67 km-es utolsó két szakaszának a
versenytárgyalása zajlik, az ajánla-
tok benyújtásának határideje no-
vember.
A lemaradt infrastruktúrát 
fejleszteni

Klaus Iohannis államelnök kö-
szöntése során hangsúlyozta, hogy
nem csupán az ünnepségen való
részvétel miatt érkezett. Célja az
volt, hogy jelenlétével nyomatéko-
sítsa, számára fontos az ország inf-
rastruktúrájának a fejlesztése,
amely nagyon le van maradva, ezért
elvárásai vannak a kormány és a ki-
vitelezők felé. Mint hangsúlyozta, a
nagy infrastruktúrák megépítése a
gerincét képezik annak a gazdaság-
élénkítő programnak, amelyet a
kormány nemrég dolgozott ki. Ez
nem csupán politikai kampányígé-
ret, hanem alapvető szükséglet.
Szerinte eddig hiányzott az akarat a
romániai autópálya-építésekhez, de
a mostani eredmény bizonyíték
arra, hogy eltökéltséggel megvaló-
síthatók a tervek.

Ludovic Orban miniszterelnök
reményének adott hangot, hogy a
2002-ben megálmodott erdélyi au-
tópályán mihamarabb el lehet majd

jutni az országhatárokig. A minisz-
terelnök értékelte az átadott pálya-
szakasz készítőjének, az Astaldi
cégnek a tevékenységét. Ugyanak-
kor figyelmeztette a Maroskece–
Aranyosgyéres közötti szakasz
építtetőjét, a közbeszerzést egykor
megnyerő Straco céget, hogy jövő
év július elsejére készüljön el a 15,6
kilométeres szakasz, ellenkező eset-
ben felbontják a szerződést. A mi-
niszterelnök azért is tartja fontosnak
az A3-as autópálya megépítését,
mert ezen keresztül teremtenék meg
Moldva és a Moldovai Köztársaság
összeköttetését Nyugat-Európával.
Több szakaszon zajlanak autópálya-
építési munkálatok, és egyik vá-
gyuk a Maros megyei Nyárádtő és
a besszarábiai Ungheni közötti au-
tópálya kiépítése. Kiemelt fontossá-
gúnak mondta a Marosvásárhely–
Târgu Neamţ autópálya megépíté-
sét is, azonban egyelőre csak a
megvalósíthatósági tanulmány 
készül.

Vass Levente Marosvásárhely és
Maros megye RMDSZ-es parla-
menti képviselőjeként volt jelen az
eseményen. Kérdésünkre ő is remé-
nyének adott hangot, hogy Maros-
vásárhelyről mihamarabb
autópályán juthatunk el Nyugat-Eu-
rópába. Véleménye szerint a pálya-
szakasz átadása rendkívül fontos
Maros megye és Marosvásárhely
gazdasági fejlődése szempontjából,
mint hangsúlyozta, a pénteki ese-
mény egy új kezdetet jelent, mely
ugyanakkor egy régi terv folytatása.
Mint megtudtuk, az autópályasza-
kasz átadási ünnepsége előtt pár
órával nyújtotta be újabb parlamenti
képviselői mandátumra a jelölési
dossziéját. Beszélgetésünk során ki-
fejtette, folytatni szeretné azt a
munkát, amely az eltelt négy év
alatt rendkívül hasznos volt, ugyan-
akkor az emberek támogatását is él-
vezte.

(Folytatás az 1. oldalról)

Nyárádtőtől Maroskecéig autópályán

Fotó: Nagy Tibor
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Csak hosszú hónapok után
térhetett vissza a színpadra a
nyárádszeredai Bekecs Nép-
táncszínház, de továbbra is
bizonytalan az együttes hely-
zete, amin csak keveset segít-
het az idén még szóba jövő
néhány fellépés.

Augusztusban tértek vissza a
kényszerszabadságról a Bekecs
táncosai. Igaz, nem mindenkinek
kellett otthon rostokolnia, és a la-
katot sem kellett az ajtóra feltenni,
ugyanis a táncosok egy része sze-
rencsésebb helyzetben volt, és már
május-június óta dolgozhatott. Az
online néptáncoktatás mellett 
Nyárádszereda polgármesteri hiva-
talának megrendelésére két fonto-
sabb projektbe is belekezdtek
abban az időszakban, amikor a
színpadi fellépés még szóba sem jö-
hetett.

Az egyik projekt keretében egy
néptáncoktatási tantervet dolgoztak
ki, amely nulladiktól nyolcadik osz-
tályos diákoknak szól, és amelyet
engedélyeztetni szeretnének, hogy
a jövőben bevezethessék a néptán-
cot is az általános iskolai oktatásba.
Ez a kerettanterv különböző erdélyi
táncdialektusokat tartalmaz, ame-
lyeket a gyerekek életkori sajátos-
ságaiknak megfelelően
sajátíthatnak majd el egy tapasztalt
néptáncpedagógustól. Az együttes
tagjai konkrétan a magyarországi
néptáncoktatási tantervet alakították
át úgy, hogy annak tartalma legin-
kább erdélyi magyar dalokból, tánc-
anyagokból, dallamokból, valamint
a hazai népköltészet kincstárából
merítkezik. Ebben Farkas Tamás
rendező, koreográfus, néptáncok-
tató volt a segítségükre, az anyagot
pedig az önkormányzatnak részletes
videómelléklettel adják át, amely
segédanyagként szolgál majd a pe-
dagógusoknak. 

A másik projekt a Román Televí-
zió marosvásárhelyi stúdiójának
együttműködésével jött létre,
ugyanis lefilmezték az Ember az
embertelenségben, a Mátyás király
igazságai és a Reliktum című elő-
adásokat, amelyek a közeljövőben
a képernyőkön is megjelennek. To-
vábbá a Bekecs Néptáncszínház né-
hány tagja egy dokumentáció
megírásába is belefogott a Nyárád-
mente néptánckultúrájáról a kom-
munizmustól napjainkig.
Összezsugorodott a fellépéssorozat

A társulat augusztusra magyaror-
szági turnét szervezett, viszont ez
bizonyult a legnehezebb idei válla-
lásuknak. Két hónapot szerettek
volna lefedni, ugyanis a tavalyi száz
előadásos turnésorozatukból tizen-
négy előadást idénre terveztek, ezek
mellé még tizenhatot szerveztek a
tavasszal, így havonta két-három al-
kalommal utaztak volna külföldre
egy-egy néhány napos kiszállásra
augusztus 7. és október 12. között.
Ez azonban egy hónapi szervezés
után meghiúsult, mert kiderült,
hogy vírustesztet kell készíteni min-
den kiutazáshoz. Ezért az előadáso-
kat tömbösítették, és a tesztek
elvégzése után augusztus második
felében két hetet töltöttek az anya-
országban. Így a Bekecs egy aradi
fellépés után tíz előadást tartott a
határon túl. A turnét a Hagyomá-
nyok Háza finanszírozta, emellett a
költségekhez a helyszíneken is hoz-
zájárultak a közösségek a lehetősé-
geik szerint – számolt be az
együttes vezetője, Benő Barna
Zsolt.
Hazatértek, de…

A turné utolsó napjaiban értesül-
tek arról, hogy szeptember elsejétől
Romániában is engedmények kö-
vetkeznek, és akár beltéri rendezvé-
nyek is szervezhetők
ötvenszázalékos helykapacitással.
Mivel csak szeptember 6-án derült
ki, hogy milyen feltételeknek kell
eleget tenni, már csak a hónap má-
sodik felére sikerült előadásokat

szervezni. A napokban Nagybá-
nyára vitték a Mátyás király igazsá-
gai című táncjátékot, a múlt héten
pedig egy újabb hazai körút kezdő-
dött: 16-án Kézdivásárhelyen vol-
tak, 20-án Gyimesközéplokon,
24-én Nyárádszeredában, 25-én
Marosvásárhelyen, 26-án Temesvá-
ron, 28-án Csíkszeredában lépnek
fel a Reliktum című műsorukkal,
amelynek bemutatója márciusra
volt tervezve, de a járvány miatt el-
maradt. A Bekecs új előadása auten-
tikus folklórműsor, a nagyecsedi
koreográfia kivételével mind erdé-
lyi táncanyagot dolgoz fel, az elő-
adások során a Tokos zenekar vagy
Bartis Zoltán és zenekara muzsikál.
Ezek kül- és beltéri előadások lesz-
nek, ahol kötelező a maszkviselés,
és minden hatósági előírást is szigo-
rúan betartanak. Ezért helyfoglalás
is szükséges, mert a helyek száma
korlátozott, legjobb esetben is csak
a nézőtér egyharmados foglaltságá-
val számolhatnak. Ezért kénytele-
nek a jegyárakat is módosítani, és
mecénásjegyeket is áruba bocsáta-
nak, amivel az együttes munkáját
lehet támogatni.

A nyárádszeredai előadásra a
0755-289-832 telefonszámon lehet
helyeket foglalni, a marosvásár-
helyire a Kultúrpalota jegypénztárát
kell majd felkeresni.
Továbbra is bizonytalanságban

A jegyár emelkedése egyenes
következménye annak a helyzet-
nek, amelyben van az együttes:
mivel nem állami fenntartású, ma-
gának kell kitermelnie nemcsak a
működési költségeket, hanem a bé-
reket és adótartozékokat is, ezért
igen nehéz időszakot élnek át –
mondta el őszintén az együttesve-
zető. Ha mindennap előadást tarta-
nának, akkor sem volna elég a
bevétel, hogy saját erőből fenntart-
sák magukat. Ugyanis idén nagyon
megcsappantak a támogatási forrá-
sok is, a magyar államtól érthető
módon kevesebb támogatást kap-
nak, a Maros megyei támogatások
idén a nullára estek vissza a járvány
miatt.

Ha a feltételek ugyanilyenek ma-
radnak, októberre újabb fellépé-
seket szerveznek Erdély-szerte. Az
együttes új kihívások elé néz, hi-
szen az idei az első alkalom, amikor

a Bekecs is részt vesz az Erdélyi Hi-
vatásos Táncegyüttesek Találkozó-
ján, ahová az Ember az
embertelenségben című táncszín-
házi produkcióval készülnek.

Nemsokára egy következő új
előadást is színpadra állítanak –
közölte az új hírt Benő Barna. Ez
a táncszínházi előadás a bukovi-
nai székelyek sorsával foglalko-
zik, nagy reményeket fűznek
hozzá. A produkció rendezője
Tőkés Csaba Zsolt, zenei szer-
kesztője Pál István „Szalonna”,
dramaturg Kádár Elemér, de re-
mélik, hogy további magyaror-
szági néptáncpedagógusok és
társkoreográfusok társulnak a
szakmai csapathoz. Ebben a té-
mában készült már egy dokumen-
tumfilm Sír az út előttem címmel,
amely ihletforrásként szolgál a
munkában. Az előadást a székely
szabadság napján, jövő év már-
cius 10-én szeretnék bemutatni,
és megvalósításához megpróbál-
nak minden pályázati forrást meg-
keresni, a zene biztosításához
például a Halmos Béla-programra
nyújtottak be támogatási kérelmet.

A járványhelyzet diktálja a lépést
Újra színpadon a Bekecs

Szociális téren tevékeny maros-
vásárhelyi civil szervezetek akció-
csoportja tanácskozást hívott össze,
amelyre szeptember 15-én került
sor a Kultúrpalota kistermében. A
kezdeményezésre hivatalosak vol-
tak a Marosvásárhely polgármesteri
tisztségére pályázó jelöltek, vala-
mint a szociális szolgáltatásokat
nyújtó civil szervezetek. A rendez-
vényt hat jelölt tisztelte meg szemé-
lyes vagy képviselő általi
jelenlétével: Ştefana Roman (USR
PLUS), Adrian Mureşan (POL), 
Teodora Benedek (PNL), Nadia 
Dinuca Raţă (ADN), Lavinia 
Corina Cosma (Zöld párt), Andreia
Moraru (Soós Zoltán független je-
lölt képviselőjeként), valamint az
RMDSZ, a POL és az USR PLUS
tanácsosjelöltjei.

A kezdeményezés célja a legége-
tőbb marosvásárhelyi szociális kihí-
vások és a lehetséges megközelítési,
megoldási lehetőségek feltérképe-
zése a polgármesterjelöltek olvasa-
tában.

A meghívottak egyetértettek
abban, hogy városunk legégetőbb
szociális kihívásai a peremre szorult
környékek és közösségek, a fogya-
tékossággal élő személyek, különö-
sen a gyerekek, valamint az
ápolásra, gondozásra szoruló idősek
szociális biztonsága. A prioritások

közé felkerült még a családon belüli
erőszak áldozatainak a kérdése, az
iskolán belüli kábítószer-fogyasztás
és az iskolaelhagyás.

A tanácskozás résztvevői egy-
hangúlag kihangsúlyozták a bea-

zonosított komplex problémák sür-
gős és integrált orvosolásának a
szükségességét, infrastruktúra-fej-
lesztés (csatornázás, vízvezetés,
épületek és járdák bejárhatóságá-
nak biztosítása), intézményi átala-

kítás (a polgárok jogai igénylésé-
nek bürokráciamentesítése, a se-
gítségre szoruló csoportok és
személyek aktív módon történő
beazonosítása), valamint szociális
és egészségügyi szolgáltatások-
hoz, nevelési és oktatási progra-
mokhoz, megelőzési
szolgáltatásokhoz való széles körű
hozzáférés biztosítása révén, töb-
bek között a szolgáltatások tisztes-

séges kritériumok szerinti kiszer-
ződése által.

Meghívottak és civilek egyaránt
kifejezték a reményüket és szándé-
kukat a jövőben való szoros együtt-
működésre, a marosvásárhelyi
szociális szolgáltatások tervezése,
kivitelezése és fejlesztése terén, a
rászorulók javára, a város szociális
egészségének és méltóságának ki-
teljesítése érdekében.

Amint Ludescher László, a civil
akciócsoport elnöke elmondta, a
Munkaügyi Minisztérium adatai
szerint jelenleg a megyeszékhelyen
28 akkreditált szociális szolgáltató
56 engedélyezett szociális szolgál-
tatást biztosít 2585 kedvezménye-
zett számára. Ebből 39 szolgáltatást
a 24 magánszolgáltató (1820 ked-
vezményezett), 17 szolgáltatást
pedig a négy kormányzati szolgál-
tató biztosít összesen 765 kedvez-
ményezett számára. 

Aláírók:
Az akciócsoport elnöke:
Ludescher László ágazati igaz-

gató, Gyulafehérvári Caritas;
Az akciócsoport vezetőségi tag-

jai:
Ábrám Noémi ügyvezető igaz-

gató, Diakónia Keresztyén Alapít-
vány, Marosvásárhely;

Simon Judit elnök, HIFA Romá-
nia Egyesület;

Alexandru Lupşa elnök, Alpha
Transilvana Alapítvány.

Kapcsolati személy elérhetősége,
további információk: laszlo.ludes-
cher@caritas-ab.ro, 0741077000

(közlemény)

A polgármesterjelöltekkel találkoztak 
a civil szervezetek

Négy hónapi kényszerszünet után augusztusban állhatott ismét színpadra az együttes Fotó: Bereczky Sándor

Gligor Róbert László



Szeptember 16-án, szerdán
ünnepélyesen megnyílt Ma-
rosvásárhely új – minden ko-
rábbinál nagyobb és
modernebb – filmszínháza, a
Shopping City bevásárlóköz-
pontban található Cineplexx
mozi. A Közép- és Kelet-Eu-
rópa egyik legjelentősebb
moziláncának számító Ci-
neplexx International két
bukaresti, illetve a szatmári
és a szebeni létesítménye
után az ötödik helyszínnel
erősítette jelenlétét a romá-
niai piacon. 

A moziavatón a média képviselői
mellett az első nézők is részt vettek.
A jelenlévőket Christof Papousek,
a – 13 európai országban jelen levő,
osztrák gyökerekkel rendelkező –

vállalat partnermenedzsere köszön-
tötte. Papousek megnyitóbeszédé-
ben hangsúlyozta, hogy romániai
beruházásaikkal az államvezetésbe,
illetve a hetedik művészet hazai pi-
acának növelhetőségébe vetett bi-
zalmukat bizonyítják. 

– Marosvásárhely Erdély szívé-
ben található, és egy gazdag kultu-
rális múlttal rendelkező, érdekes
város – indokolta meg a mozilánc
vásárhelyi terjeszkedését a társme-
nedzser, majd a helyszínválasztás
kapcsán azt is megjegyezte, hogy a
Shopping Cityben minden megta-
lálható, ami egy tartalmas családi
együttléthez szükséges, az üzletek
kínálata a szórakozási lehetőségek-
kel találkozik, emellett az épületet
körbevevő festői táj sem elhanya-
golható szempont.
A magyar nézőkre is gondoltak 

– A mozi és az emberiség egyik
legnagyobb válságát éljük, de a je-

lenlegi, rendkívül nehéz helyzetben
is szándékunkban áll folytatni a be-
ruházásokat, továbbfejleszteni a
moziláncot. Terveink megvalósí-
tása új munkahelyeket is jelent,
így a helyi gazdaság fellendítésé-
hez is hozzájárul, ugyanakkor a
moziélmény minőségét növelve a
filmbarátoknak is kedvez – tette
hozzá a Cineplexx társmene-
dzsere. A Népújság kérdésére vá-
laszolva Christof Papousek
elmondta, hogy bár a világjárvány
miatt a filmstúdiók sorra halasz-
tották el a premiereket, igyekez-
nek minél több új filmet bemutatni
– egyebek mellett az idei gyártású,
élő szereplős Mulan is látható lesz
még ebben az évben a romániai
Cineplexx vásznain –, a hangsúlyt
a közönségsikernek ígérkező alko-
tásokra helyezik, de a szűkebb cél-
közönségű művészfilmeknek is
teret adnak. Fontos szempont,
hogy a filmek többsége magyar
szinkronhanggal is megtekinthető
lesz, függetlenül attól, hogy milyen
korosztálynak szól a vetítésre ke-
rülő alkotás. 

Harry Antonopoulos, a romániai
és görögországi Cineplexx mene-
dzserigazgatója a Shopping Cityt
működtető Nepi Rockcastle-lal való
stratégiai partnerség fontosságáról
szólt, és megtisztelőnek nevezte,
hogy a legfejlettebb technológiájú
Cineplexx-moziélmény a vállalat
bevásárlóközpontjainak elsődleges
szolgáltatásai között szerepel.
Helikopter a nézőtér fölött 

A sajtótájékoztató után az illeté-
kesek körbevezették a jelenlevőket
az új létesítményben. Az öt mozite-
rem összesen 676 férőhelyes, a fo-
kozatosan emelkedő nézőtéren
kényelmes bőrszékek várják a film-

barátokat, és a széksorok úgy van-
nak elhelyezve, hogy egy magasabb
néző ne korlátozza a mögötte ülő
moziélményét. A standard ülőhe-
lyek mellett lábtartóval ellátott, hát-
rahajtható, illetve kis asztalkával
rendelkező prémiumhelyekre is
lehet jegyet váltani, a Love Box és
Love Seats elnevezésű, páros ülő-
helyeken pedig kettesben élvezhe-
tők a vetítendő kasszasikerek. A
valósághű filmélményt, a nézőnek
a történetbe való bevonását szol-
gálja a faltól falig terjedő filmvá-
szon, a Real 3D technológia,
valamint a tökéletesen életszerű
hangzást biztosító Dolby Atmos
rendszer. Ez utóbbinak, illetve a
mennyezetre szerelt hangfalaknak
köszönhetően a nézők az eső vagy
egy helikopter hangját úgy érzékel-
hetik, mintha valóban a képernyőn
látott cselekmény részesei lenné-
nek. Erről a megnyitón tartott pró-
bavetítésen a sajtó képviselői is
meggyőződhettek. Az ünnepi ese-
mény Cristopher Nolan új filmje, a
Tenet című új akcióthriller premier-
jével zárult. 

A marosvásárhelyi Cineplexx
mozi első hétvégéjén, szeptember
19-én, szombaton és 20-án, vasár-
nap a nézők kedvezményes áron, 8
lejért válthattak jegyet a vetíté-
sekre, és egyebek mellett olyan al-
kotásokból válogathattak, mint a
Jumanji, az Előre és a Hamupi-
pőke. A mozizáshoz ezen a két
napon ingyen üdítő és pattogatott
kukorica (popcorn) is járt. A teljes
filmkínálat, valamint a kedvezmé-
nyekkel kapcsolatos részletek a
www.cineplexx.ro honlapon, il-
letve a mobiltelefonra ingyen le-
tölthető Cineplexx applikáción
érhetők el.

Fotó: Nagy Tibor

A Cineplexx valósághű filmélményt kínál
Moziavató a Shopping Cityben 
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Mérkőzésről mérkőzésre egyre
szerényebben játszik a Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK a labdarúgó 1.
ligában, ám ha az első fordulóban,
amikor a legjobb teljesítményt
nyújtotta, végül vereséget szenve-
dett, most, az eddigi leggyengébb
találkozón, sikerült egy pontot
megmentenie – méghozzá ugyan-
annak a szlovák csatárnak, Šafran-
kónak a góljával, aki az előző
fordulóban a mérkőzés utolsó tá-
madása során egyenlített.

Már az első percben hatalmas le-
hetőséget puskázott el a Sepsi OSK
a Konstancai Viitorul elleni mérkő-
zésen, de Nouvier nem tudta ki-
használni az ellenfél védőinek a
hibáját. Ettől kezdve azonban las-
san eltűnt a háromszéki alakulat a
pályáról. A semmiben evickélt a

piros–fehér középpálya, a labdák
nem jutottak el a csatárokhoz, Pu-
rece messze elmaradt a Craiova el-
leni önmagától, Ștefan
„elfelejtette” a bal oldali felfutá-
sait, mint ahogy a kizárólag a 21 év
alatti játékosokra vonatkozó sza-

bály miatt kezdő Csiszér helyett
korán beálló Dimitrov sem jeleske-
dett ebben. A Viitorul egyre feljebb
tolta a játékot, és végül Ciobanu
szabadrúgásból vezetéshez juttatta
csapatát. A labda megpattant Fo-
fana fején, magas ívet írt le, és
éppen befért a keresztléc és az
OSK kapujában Niczuly helyett
bemutatkozó Fernandez keze közé.

A második félidőre beállt
Ștefănescu és Golofca sem hozta
meg a kívánt változást az OSK já-
tékában, amely egyre jobban bele-
bonyolódott a steril és kilátástalan
labdabirtoklásba. A Viitorul pedig
elsősorban ellenakciókra összpon-
tosított, és három ordító lehetősé-
get is kihagyott, Luckassen előbb
az üres kapu mellé fejelt öt méter-
ről, majd ugyanilyen távról síp-
csonttal találta el a labdát, és az
mellészállt. Később pedig Iancu re-
megtette meg a felső lécet, miután
becselezte magát jobb oldalról, a
kipattanót pedig Mățan a hosszú
sarok mellé küldte.

Az OSK játéka akkor vált kissé
összeszedettebbé, amikor a Fülöp
testvérek is pályára léptek. A 82.
percben István indította Lorándot a
jobb oldalon, és utóbbi beadása
pontosan érkezett Šafranko fejére,
aki közelről nem hibázott.

A hosszabbítás utolsó percében
akár a második gólt is megszerez-
hette volna az OSK, de Cojocaru a
gólvonalról hárított, azonban Leo
Grozavu is elismerte a meccs után,
hogy már a döntetlen is több, mint
amit ezen a meccsen megérdemel-
tek. De – lásd a Craiova elleni
meccset az első fordulóban –, van
ilyen a fociban...

A Sepsi OSK az előző bajnokság
négy felsőházban érdekelt csapata
ellen kezdte az idényt, legközelebb
pedig az idei bajnokság egyik leg-
jobb formában játszó csapata, az FC
Voluntari otthonába látogat. A meccs
pénteken 18 órától kezdődik.

Újabb pontot mentett a „tót atyafi”

A címvédő Budapest Honvéd hátrányból fordítva
7-1-re nyert a Tiszaújváros vendégeként a labdarúgó
Magyar Kupa hatodik fordulójában, és ezzel bejutott
a legjobb 64 közé.

A fővárosi együttes a 4. percben hátrányba került a
vasárnap déli találkozón, de aztán még a szünet előtt
sikerült egyenlítenie, a folytatásban pedig a négygólos
Gazdag Dániel vezérletével teljesen megtörte az NB
III-as hazaiak ellenállását.

Eredmény: Magyar Kupa, 6. forduló (a 64 közé ju-
tásért), az élvonalbeli csapatok mérkőzései: Termál-

fürdő FC Tiszaújváros (NB III) – Budapest Honvéd
1-7 (1-1), 43. Sz. Építők SK (megyei I.) – MTK Bu-
dapest 0-8 (0-4), Mohácsi TE 1888 (megyei I.) – Bu-
dafoki MTE 0-6 (0-2), Mezőkeresztes VSE (megyei
I.) – Zalaegerszeg 0-11 (0-4), WATI-Kecskéd KSK
(megyei I.) – Kisvárda Master Good 0-10 (0-4), Rác-
keve VAFC (megyei II.) – Ferencvárosi TC 1-6 (0-2).

Október 7-én játsszák: Balassagyarmati VSE (NB
III) – Diósgyőri VTK, Iváncsa KSE (NB III) – Újpest
FC. Október 10-én rendezik: Toponár SE (megyei I.)
– Puskás Akadémia FC.

Hátrányból nyert Tiszaújvárosban 
a címvédő Honvéd

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 4. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –

Konstancai Viitorul 1-1 (0-1)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Sebas-

tian Colțescu (Craiova) – Octavian Șovre (Szatmárnémeti), Se-
bastian Gheorghe (Suceava). Tartalék: Florin Andrei
(Marosvásárhely). Ellenőr: Marian Salomir (Kolozsvár).

Gólszerzők: Šafranko (82.), illetve Ciobanu (39.).
Sárga lap: Fofana (2.), Nouvier (23.), Aganović (46.), Fl. Ștefan

(70.), illetve Castaneda (82.), Mățan (90+2.).
Sepsi OSK: Fernandez – Csiszér (11. Dimitrov), B. Mitrea, Bo-

uhenna, Fl. Ștefan, Aganović, Fofana (46. Golofca), Purece (71.
Fülöp Loránd), Nouvier (59. Fülöp István), Šafranko, Carnat (46.
Ștefănescu).

Viitorul: Cojocaru – Boboc, Mladen, Ghiță, Dussaut (90. Ge-
orgescu), Ciobanu (89. Bodișteanu), C. Matei, Casap (65. Casta-
neda), Iancu, Luckassen, Mățan.

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 4. forduló: Chindia Târgoviște – Nagyszebeni

Hermannstadt 1-3, Gyurgyevói Astra – Kolozsvári CFR 
0-2, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Konstancai Viitorul 1-1, CSU
Craiova – FC Voluntari 2-1.

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

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 2. forduló: Tordai Sticla Arieșul

– Szászrégeni Avântul 1-2 (1-1)
Torda, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Cristian Vieru

(Nagydisznód) – Marius Talpoș (Temesvár), Cristian Cășuț (Arad).
Ellenőr: Filon Mărginean (Gyulafehérvár).

Gólszerzők: Salcău (19.), illetve Zachei (30.), S. Luca (82.).
Sárga lap: Manu (47.), Cocoară (54.), Băiețan (81.), illetve Zachei

(45.), Merdariu (59.), G. Chirilă (90.).
Kiállítva: Cocoară (85.).
Torda: Onciu – Salcău (78. Hetea), Ionescu, Cocoară, Indreica

(58. Cimpoieșu), Paleoca, Ciurcui (58. Băiețan), Fl. Dan, Savu,
Manu, Lemnaru.

Szászrégen: Bucin – Baki, Merdariu, Zachei, Truță, S. Luca, Sta-
vilă (72. G. Chirilă), Roșca (90+3. Suciu), Covaciu, Harkó, Murar
(90. Chirteș).

Eredményjelző
• 2. liga, 4. forduló: Concordia Chiajna – Zsilvásárhelyi Pandurii

Lignitul 4-0, CS Mioveni – Bukaresti Metaloglobus 0-1, Konstancai
Farul – Bodzavásári SCM Gloria 2-2, Resicabányai CSM – Temes-
vári ASU Politehnica 0-0, Temesvári Ripensia – Bákói Aerostar 
2-0, CSM Slatina – Lénárdfalvi Fotbal 2-0, Bukaresti Rapid 
– Turris-Oltul Turnu Măgurele 1-1. Az élcsoport: 1. Rapid 10 pont,
2. Chiajna 8, 3. ASU Politehnica 8.

• 3. liga, IX. csoport, 2. forduló: Dési Unirea – Alsógáldi Industria
2-0, Tordai Sticla Arieșul – Szászrégeni Avântul 1-2, Vajdahunyadi
CS – Marosújvári CS 1-0, Kudzsiri CSO – Nyárádtői Unirea 1-0,
Kolozsvári Sănătatea – Gyulafehérvári Unirea 1-3. Az élcsoport: 
1. Dés 6 pont, 2. Szászrégen 4, 3. Kudzsir 3, 4. Torda 3, 5. 
Nyárádtő 3.

Kedden kupaforduló
Kedden újabb kört rendeznek a labdarúgó-Románia-kupában.

Maros megye egyetlen állva maradt képviselője, a Nyárádtői Uni-
rea a Székelyudvarhelyi FC-t fogadja, amely az előző körben Szász-
régent búcsúztatta. A győztes a 3. megyeközi szakaszban már 2.
ligás együttessel találkozhat.

Fotó: Look Sport

A tiszaújvárosi Tóth Márk (b) és a kispesti Kesztyűs Barna a labdarúgó Magyar Kupa 6. forduló-
jában játszott Tiszaújváros – Budapest Honvéd mérkőzésen a tiszaújvárosi stadionban. 

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

1154.

Tordán fordított és nyert 
a szászrégeni Avântul

Három ponttal tért vissza tordai
kiszállásáról a Szászrégeni Avântul
a labdarúgó 3. liga IX. csoportjának
2. fordulójában rendezett találkozó-
ról.

A mérkőzést a házigazdák kezd-
ték jobban, többször veszélyeztet-
ték Bucin kapuját, a 6. percben
Florin Dan teljesen zavartalanul ve-
hette át az ötös vonalán, azonban
belerúgta a kiszolgáltatott Bucinba.
A tordaiak rohamai folytatódtak, és
a 19. percben megszületett a haza-
iak gólja. Ciurcui becselezte magát
a tizenhatos bal sarkába, kipöccin-
tette a labdát Florin Dan elé lövésre,
utóbbi azonban azt átlépve tovább-
engedte a teljesen szabadon érkező
Salcăunak, ő pedig könnyedén he-
lyezte a hosszú sarokba. A tordai
csapat azonban nem tudta kihasz-
nálni a lélektani előnyét, lankadt a
lendülete, és az Avântul a 30. perc-
ben egyenlített. Covaciu végzett el
egy szabadrúgást a jobb oldali part-
vonal mellől, és a beívelő labdát Za-
chei a keresztléc alá fejelte.

Az első félidő azonban a tordaiak
előnyével zárulhatott volna: a 45.

percben Zachei lebirkózta az ötösön
Florin Dant, a megítélt büntetőt
pedig a sértett végezhette el. A tor-
dai játékos becsapta Bucint, azon-
ban az ellenkező sarok felé tartó
labda a kapufa tövén csattant.

A kihagyott tizenegyes megfogta
a házigazdákat, mert a második fél-
időben már kevésbé voltak veszé-
lyesek. Ahogy telt az idő, a régeniek
egyre nagyobb vérszemet kaptak, és
a helyzetek is megjelentek Onciu
kapuja előtt, Roșca kétszer is jó
helyzetbe került, majd Harkó, egye-
dül az ötösön, a labda lekezelése he-
lyett a kapáslövés sokkal nehezebb
megoldásával próbálkozott, sikerte-
lenül. Ezek a helyzetek azonban be-
harangozták a győztes gólt: Roșca
levitte a labdát jobb oldalon az ötös
és az alapvonal találkozásáig, Luca
beadását pedig nem ronthatta el.

Mivel a meccs lefújásáig – né-
hány sárga és egy piros lapon kívül
– semmi más említésre méltó nem
történt, az Avântul három ponttal
tért haza Tordáról.

A másik 3. ligás Maros megyei
csapat, a Nyárádtői Unirea Kudzsi-
ron lépett pályára, és 82. percben
kapott góllal 1-0-s vereséget szen-
vedett.
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A Ferencváros hazai pályán 2-1-
re legyőzte a horvát Dinamo Zág-
ráb csapatát a labdarúgó Bajnokok
Ligája selejtezőjének 3. fordulójá-
ban, így biztossá vált, hogy vala-
melyik európai kupasorozat
főtábláján lesz érdekelt.

Első támadásából gólt szerzett a
Ferencváros, Lovrencsics Gergő
fejezte be tökéletesen az akciót.
Ezután a horvátok magukhoz ra-
gadták a kezdeményezést, fölé-
nyük a játékrész közepén góllá
érett. Az egyenlítés után kissé visz-
szavett a Dinamo, ez pedig lehető-
séget adott a hazaiaknak a
labdabirtoklásra és a helyzetek ki-
alakításra: egyet sikerült is össze-
hozniuk, de az öngólt vétő Myrto
Uzuni elhibázta a nagy lehetőséget.

A második játékrész első tíz per-
cében újra következtek a vendég-
helyzetek, a Ferencváros csak a
kontrákban bízhatott, és ez be is
jött: a 65. percben Uzuni gyorsasá-
gát kihasználva csapott le a labdára,
és passzolt higgadtan a hálóba.

A hátralevő időben a horvátok

ugyan hajtottak az egyenlítésért, de
a Ferencváros magabiztosan véde-
kezett, Dibusznak is volt még egy
nagy védése.

A zöld-fehérek a BL csoport-
körbe jutásért a norvég Moldéval
találkoznak, az a párharc már két
mérkőzésen dől el.

A Bukaresti FCSB drámai csatá-
ban, gólgazdag mérkőzést (6-6) kö-
vetően, a tizenegyespárbajban
5-4-re diadalmaskodva jutott tovább
a szerbiai Topolyával szemben az
Európa-liga selejtezőjének 2. fordu-
lójában.

Jól kezdett a TSC, hiszen előbb
Djuro Zec beadása után Dejan Mili-
csevics fejelte a labdát a vendégek
kapujába a 11. percben, majd három
perccel később Nenad Lukics szó-
lója végén Borko Duronjicshoz
passzolt, aki higgadtan a kifutó
kapus felett a kapuba pörgette a lab-
dát, kezdte beszámolóját az NSO.

A kétgólos előny túlságosan is
megnyugtatta a hazaiakat, aminek az
lett a vége, hogy a vendégek legérté-
kesebb játékosa, Florinel Coman a
26. minutumban jól feltalálta magát
a TSC tizenhatosán belül, és a hosszú
sarokba lőtt. Arról, hogy a topolyai-
aknak igazán meg kelljen izzadniuk
a továbbjutásért, Ponjevics gondos-
kodott, aki az első félidő végén
megkapta második sárga lapját is,
így a TSC tíz emberre fogyatkozott. 

A második félidő elején Coman
cselsorozata után Dennis Man elé
passzolt, aki húsz méterről kilőtte a
bal felső sarkot. Sokáig nem örül-
hettek a vendégek, mert hatvan má-
sodperccel később már ismét a
TSC-nél volt az előny: bal oldali
szabadrúgást követően a rossz ütem-
ben kifutó Ducan kapus hibája után
Lukics fejjel továbbította a labdát az
üresen álló Goran Antonicshoz, aki
három méterről nem hibázott. A 63.
percben másodszor is egyenlítettek
a vendégek: Balázs szabálytalanko-
dott a 16-osban, s a jogosan megítélt
büntetőt Man magabiztosan váltotta
gólra.

A bírói ráadás harmadik percében
Ion góljával az FCSB karnyújtás-
nyira került a továbbjutáshoz, hiszen
csak két perc volt hátra a mérkőzés-
ből, a következő akcióból azonban
Szasa Tomanovics lefordult a védő-
jéről, és egyenlített (4-4).

Az első hosszabbításban hatalmas
gólhelyzetet hagyott ki a csereként
beálló Szilágyi Vladimir, akit aztán
a 103. percben a játékvezető – talán
túl szigorúan – kiállított egy nyújtott
lábas becsúszás miatt. A következő
akcióból a vendégek megszerezték
ötödik góljukat, Manra senki sem fi-
gyelt, és ő 16 méterről a kapu bal ol-
dalába lőtt. Kilenc emberrel kellett
volna a TSC-nek egyenlítenie, ami
lehetetlen feladatnak tűnt, mégis   si-

került! A bírói ráadás első percében
egy előreívelt szabadrúgás végén
Tumbaszevics kapáslövéssel egyen-
lített. A vendégek hatodik találata a
108. percben született, amikor egy
jobb oldali akciót Petre lapos lövés-
sel fejezett be – góllal. És még min-
dig nem volt vége, ugyanis a 117.
percben Tomanovics fejes gólja azt
jelentette, hogy 6-6 az eredmény, s
mivel több gól már nem született, a
tizenegyespárbaj döntött a továbbju-
tásról.

Ebben Banjac hibázott, a többi já-
tékos viszont magabiztosan értéke-
sítette a tizenegyest, ami azt
jelentette, hogy az FCSB 5-4-re
nyert, és bejutott a harmadik fordu-
lóba.

Őrületes, 12 gólt hozó meccs után 11-esekkel
jutott tovább a FCSB

BL-selejtező: A Dinamo Zagrebet is kiejtette a Ferencváros

A Fehérvár FC továbbjutott a labdarúgó-Európa-
liga selejtezőjének második fordulójából, miután csü-
törtökön 1-0-ra nyert a máltai Hibernians
vendégeként.

Nagy fölényben, a labdát sokat birtokolva futbal-
lozta végig az első félidőt a magyar bajnoki ezüstér-
mes, és a helyzetei is megvoltak, de nem tudott élni
velük. A szünet után sem változott a játék képe, sőt, a
fehérváriak még nagyobb nyomás alá helyezték rivá-
lisukat, és végül egy szöglet után a 61. percben meg-
érdemelten szereztek vezetést. Nem sokkal később
Petrjak dönthette volna el a párharcot, de hatalmas le-
hetőséget rontott el. A hajrában ugyan próbálkozott a
máltai együttes, amelynek az utolsó percekben több-
ször volt esélye egyenlíteni, de csak kapufáig jutott.

A következő körben a francia Reims vár a székes-
fehérváriakra.

Továbbjutott a Fehérvár
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Kétgólos vereséggel 
búcsúzott a Honvéd

Európa-ligás eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, 

selejtező, 2. forduló: 
• nem bajnoki ág: Hammarby IF (svéd) – Lech Poznan (lengyel) 0-3,

B36 Tórshavn (feröeri) – The New Saints (walesi) 2-2  – 11-esekkel 5-4,
Progres Niederkorn (luxemburgi) – Willem II (holland) 0-5, Hibernians
FC (máltai) – Fehérvár FC 0-1, Honvéd – Malmö (svéd) 0-2, Dunaszer-
dahely (szlovákiai) – Jablonec (cseh) 5-3 – hosszabbítás után, Topolya
(szerbiai) – FCSB (román) 6-6 – 11-esekkel 4-5, Eszék (horvát) – Basel
(svájci) 1-2, Kajszar (kazah) – APOEL (ciprusi) 1-4, FK Ventspils (lett) –
Rosenborg BK (norvég) 1-5, KF Renova (északmacedón) – Hajduk Split
(horvát) 0-1, Teuta Durrës (albán) – Granada CF (spanyol) 0-4, FC
Botoșani (román) – Shkëndija (északmacedón) 0-1, Lokomotiv Plovdiv
(bolgár) – Tottenham Hotspur (angol) 1-2, Bodö/Glimt (norvég) – FK Zal-
giris (litván) 3-1, FK Riteriai (litván) – Slovan Liberec (cseh) 1-5, Neftci
(azeri) – Galatasaray (török) 1-3, IFK Göteborg (svéd) – FC Koppenhága
(dán) 1-2, Olimpija Ljubljana (szlovén) – HSK Zrinjski Mostar (bosnyák)
2–3 – hosszabbítás után, Maccabi Haifa (izraeli) – Kajrat Almati (kazah)
2-1, Sfântul Gheorghe (moldovai) – FK Partizan (szerb) 0-1 – hosszabbí-
tás után, Lokomotivi Tbiliszi (grúz) – Dinamo Moszkva (orosz) 2-1,
CSZKA Szófia (bolgár) – BATE (fehérorosz) 1-0, KF Laci (albán) – Ha-
poel Beer-Seva (izraeli) 1-2, OFI (görög) – Apollon Limassol (ciprusi) 
0-1, FK Borac Banja Luka (bosnyák) – Rio Ave FC (portugál) 0-2, FK
Kukësi (albán) – VfL Wolfsburg (német) 0-4, Arisz (görög) – FK Kolosz
Kovalivka (ukrán) 1-2, Piast Gliwice (lengyel) – TSV Hartberg (osztrák)
3-2, Shamrock Rovers FC (ír) – AC Milan (olasz) 0-2, Standard Liege
(belga) – Bala Town FC (walesi) 3-0, NS Mura (szlovén) – Aarhus GF
(dán) 3-0, Coleraine FC (északír) – Motherwell FC (skót) 2-2 – 11-esekkel
0-3, Viking FK Stavanger (norvég) – Aberdeen FC (skót) 0-2, Servette
FC (svájci) – Stade de Reims (francia) 0-1, Linfield FC (északír) – Flori-
ana FC (máltai) 0-1.

• bajnoki ág: Ararat-Armenia (örmény) – CS Fola Esch (luxemburgi)
4-3 – hosszabbítás után, FK Asztana (kazah) – FK Buducsnoszt Podgorica
(montenegrói) 0-1, Lincoln Red Imps (gibraltári) – Rangers FC (skót) 
0-5, KuPS (finn) – Pozsonyi Slovan (szlovák) 1-1 – 11-esekkel 4-3, FC
Flora (észt) – KR (izlandi) 2-1, Riga FC (lett) – Tre Fiori FC (San Ma-
rinó-i) – elmaradt, Djurgarden IF (svéd) – Europa FC (gibraltári) 2-1, Con-
nah’s Quay Nomands (walesi) – Dinamo Tbiliszi (grúz) 0-1, Inter Club
d’Escaldes (andorrai) – Dundalk FC (ír) 0-1, FK Szileksz (északmacedón)
– FC Drita (koszovói) 0-2.

A Budapest Honvéd hazai pályán
2-0-ra kikapott a svéd Malmö csa-
patától a labdarúgó-Európa-liga se-
lejtezőjének második fordulójában,
így búcsúzott a sorozattól.

A mérkőzés elején a Malmö sok-
kal többet birtokolta a labdát, mint
a Honvéd, amelynek a labda kiho-
zatalával is gondjai akadtak az ál-
landó svéd letámadás
miatt. A vendégek
rengeteg beíveléssel
próbálkoztak, ezeket
rendszerint hatástala-
nították a kispesti
védők. A Honvéd
szlovák kapusának
először a 34. percben
kellett védenie, mi-
közben a kollégájá-
nak már több dolga is
akadt. A szünet előtt
a Malmö egy lesgól-
lal szerzett vezetést.

A folytatásra ag-
resszívabb lett a Hon-
véd játéka, kiegyen-
lítetté vált a labdabir-
toklás is, de veszé-
lyesebb nem lett a
kispesti együttes,
amelynek nagyon
nem feküdt a svédek
fizikális futballja. A
játékrész első komo-

lyabb hazai próbálkozására így a
75. percig kellett várni, akkor Ugrai
tekert a bal sarok mellé. A hajrában
is vezetett néhány ígéretes akciót a
Honvéd, azonban a kulcspasszokba
rendre hiba csúszott, így nem sike-
rült egyenlítenie, sőt, a svédek egy
gyors ellentámadás végén eldöntöt-
ték a továbbjutást.

A malmői Sören Rieks (b) és a kispesti Gazdag Dániel. 
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 2. forduló: Budapest Honvéd

– Malmö (svéd) 0-2 (0-1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapus, vezette:

Anasztasziosz Papapetru (görög).
Gólszerzők: Toivonen (43.), Traustason (86.).
Sárga lap: Mezgrani (35.), Baráth (57.), Ugrai (68.), Traore (71.),

illetve Nielsen (39.), Berget (59.), Nalic (79.).
Budapest Honvéd: Tujvel – Mezgrani, Batik, Baráth, Aliji – Zsó-

tér (46. Szendrei), Bocskay (84. Kesztyűs), Hidi, Gazdag – Ugrai,
Balogh (69. Traore).

Malmö: Johansson – Larsson, Ahmedhodzic, Nielsen – Berget,
Lewicki (90+3. Adrian), Rakip, Knudsen – Sarr (67. Nalic), Toivo-
nen, Rieks (79. Traustason).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 2. forduló:

Hibernians (máltai) – Fehérvár FC 0-1 (0-0)
Ta’ Qali, zárt kapus, vezette: Ivajlo Sztojanov

(bolgár).
Gólszerző: Nikolov (61.).
Sárga lap: Almeida (66.), J. Grech (94.) illetve

Kovácsik (77.), Evandro (92.), Stopira (90+3.).
Kiállítva: Shodiya (93.).
Hibernians: Cremona – Agíus, Almeida,

Apap – Z. Grech (Winchester, 64.), Shodiya, J.
Grech, Attard (Vella, 82.), Artiles – Teixeira
(Uzeh, 74.), Degabriele.

Fehérvár FC: Kovácsik – Bolla, Musliu, Sto-
pira, Fiola – Alef (Pátkai, 51.) – Nego, Nikolov,
Houri, Petrjak (Evandro, 82.) – Zivzivadze (Ni-
kolics, 88.).

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló: Midtjylland

(dán) – Young Boys (svájci) 3-0 (0-0), Ferencváros – Dinamo Zág-
ráb (horvát) 2-1 (1-1), Makkabi Tel-Aviv (izraeli) – Dinamo
Breszt (fehérorosz) 1-0 (0-0) Qarabag (azeri) – Molde (norvég) 
0-0 – 11-esekkel: 5-6, Omonia Nicosia (ciprusi) – Crvena zvezda
(szerb) 1-1 (1-1, 1-1, 1-1) – 11-esekkel: 4-2.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló: Ferencváros

– Dinamo Zágráb (horvát) 2-1 (1-1)
Budapest, Groupama Aréna, zárt kapus, vezette: Tobias Stieler

(német).
Gólszerzők: Lovrencsics (2.), Uzuni (65.) illetve Uzuni (23. –

öngól).
Sárga lap: Boli (67.), Nguen (78.), Frimpong (79.), Civic (87.),

illetve Gojak (61.), Jakic (81.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics (Botka, 25.), Blazic, Kova-

cevic (Frimpong, 73.), Civic – Sigér, Somália, Haratin – Nguen,
Boli (Isael, 67.), Uzuni.

Dinamo Zágráb: Livakovic – Stojanovic, Dilaver, Gvardiol, Le-
ovac – Ademi – Kastrati, Gojak (Gavranovic, 71.), Majer (Jakic,
60.), Orsic (Ivanusec, 72.) – Petkovic.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 2. forduló: FC Botoşani – KF

Shkendija 0-1 (0-1)
Botoşani, városi stadion, nézők nélkül. Vezette: Mohammed Al-Hakim

(svéd).
Gólszerző: Besart Ibraimi (2.).
Sárga lap: Rodriguez (45+1.), Florescu (62.), illetve Alimi (38., 67.),

Doriev (61.), Ibraimi (70.).
Kiállítva: Alimi (67.).
FC Botoşani: Pap – Haruţ, Chindriş, Şeroni, Ţigănaşu – Florescu (71.

Patache), Rodriguez, Babunski (79. Roman I) – Askovski (46. Keyta),
Dugandzic, Ofosu. 

Shkendija: Zahov – Murati, Krivak, Bejtulai, Pavic – Alimi, Dita –
Ahmedi, Totre (75. Zejnulai), Doriev (70. Nafiu) – Ibraimi (89. Merd-
jani).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 2. forduló: Topolyai SC (szerbiai) –

FCSB (román) 6-6 – 11-esekkel 4-5
Zenta, Gradszki Stadion, zárt kapuk mögött. Vezette: Higler (hol-

land).
Gólszerzők: Milicsevics (11.), Duronjics (14.), Antonics (51.), Toma-

novics (90+4., 117.), Tumbaszevics (105+1.), ill. F. Coman (26.), Man (50.,
63., 105. – a másodikat 11-esből), Ion (90+3.), Petre (108.).

Kiállítva: Ponjevics (44. – Topolya), Szilágyi V. (103. – Topolya).
Topolya: Filipovic – Balázs, Antonic, Babic (64. Banjac), Ponjevic –

Zec, Tomanovic, Tumbasevic, Milicevic (114. Djuric) – Lukic (75. Szilá-
gyi), Duronjic (45+1. Petrovic).

FCSB: Ducan – Creţu, Simion, Briceag, Pantea (22. Petre) – Moruţan,
Perianu, Panţîru – Man, Buziuc (46. Ion), Coman (73. Horşia).



Hat havi versenyszünet után
ismét próbára tehették képességei-
ket a Marosvásárhelyi Iskolás
Sportklub úszói: hatan nemzetközi
sporttalálkozóra utazhattak Bulgá-
riába. Augusztus 27-én és 28-án
Várnában az Aton-kupáért vetélke-
dett 330 sportoló, 30 klub és négy
ország képviseletébem. A maros-
vásárhelyi úszók 17 érmet szerez-
tek, ebből 4 arany, 8 ezüst és 5
bronz. A verseny tapasztalatait a
csapat edzőjével, Szeghalmi Andre-
ával foglaltuk össze.

– Hogyan sikerült a felkészülés a
hosszú kényszerszünet után?

– Négy hónapot ültek a gyer-
mekek víz nélkül. Július elsejétől
szerencsére lehetőségünk nyílt
használni a víkendtelepi 50 méteres

medencét. Elsősorban igyekeztünk
visszaszokni a vízhez, az úszóknak
ugyanis van egy ilyen mondásuk,
hogy: „kell hogy érezzem a vizet”.
Ezt körülbelül 5 hét után kezdték el
mondani a gyermekek. A felkészü-
lést érdekesnek mondanám, hiszen
nem szoktunk ilyen hosszú szüne-
teket tartani, legtöbb háromhetes ál-
talában a leállás, amikor vakációt
adunk a gyermekeknek. Az elején,
miután újraindultak az edzések, na-
gyon féltem, nehogy túlterheljem
őket, nehogy túl sok legyen egyből,
éppen ezért fokozatosan kezdtünk
el úszni. Azonban néha az időjárási
viszonyok is beleszóltak az edzé-
sekbe, hiszen nemegyszer megtör-
tént, hogy eleredt az eső. Ez kétélű
volt, mert az elején a gyermekek él-
vezték, hiszen még nem úsztak eső-
ben, de egy idő után már nem volt

annyira jó, mert az eső lehűtötte a
vizet. A programunkat igyekeztünk
tartani, mert nemcsak erre a ver-
senyre, hanem az országos bajnok-
ságokra is készen kell állnunk,
hiszen azokat is meghirdették. A
hónap végén kezdődik az ifjúsági-
aké, utána a gyerekbajnokság, majd
pedig a serdülőké következik. 

– Milyen országokból érkeztek
versenyzők az Aton-kupára?

– Többségük román nemzetiségű
volt. Ez főként azzal magyarázható,
hogy itthon nem voltak megméret-
kezési lehetőségek február óta. Ro-
mánián kívül még Lengyelország, a
Moldovai Köztársaság és értelem-
szerűen Bulgária vett részt az Aton-
kupán.

– Mennyire volt erős a mezőny?
– Voltak bizonyos évfolyamok,

amelyek erősebbek voltak, de vol-
tak gyengébbek is. Viszont összes-
ségében egy jó, nagyon komoly és
szépen megszervezett verseny volt.

– Mennyire elégedett az eredmé-
nyekkel?

– Nem az aranyérem vagy a do-
bogó felső foka a fontos, hanem az
idő, amelyet a gyermekek úsznak,
mivel ebben a sportban a legna-
gyobb ellenfelünk a stopperóra. Azt
kell mondanom, hogy a szép ered-
ményeken kívül nagyon jó időket is
úsztak. Ha a mostaniakat összeha-
sonlítjuk azokkal, amelyeket febru-
árban produkáltunk, amikor utoljára
volt lehetőségünk megméretni ma-
gunkat, akkor egyértelműen látszik,
hogy jobbak lettünk, tehát fejlőd-

tünk, javult a teljesítményünk.
Ennek kimondottan örvendek. Per-
sze, üdvözlendő minden érem és
minden dobogós helyezés, gratulá-
lok is mindenkinek, hogy a nehéz
időszak után erre képesek voltunk,
de még egyszer hangsúlyozom,
hogy az időeredmények a legfonto-
sabbak. 

– Hogyan készülnek a további
versenyekre?

– Ez jó kérdés, hiszen már hűvö-
sebb az idő, és nem tudjuk hasz-
nálni a víkendtelepi medencét. Múlt
héten a gyermekek már mondták,
hogy nagyon fáznak, ekkor azonnal
ki is hívtam őket a vízből. Jelenleg
lehetőségünk van egy magánuszo-
dába menni, ami nem a legmegfele-
lőbb, hiszen nem versenymedence,
de most ott próbálunk valamilyen
szinten felkészülni. Az úszáshoz
medence és víz kell, ezt nem lehet
otthon gyakorolni.

– Mikor lesznek még versenyek?
– Szeptember 30. és október 3.

között tartják a hosszú pályás 
junior-, ifi- és szeniorbajnok-
ságot, a rá következő héten pedig a
gyermekbajnokságot, amelyen a
10–11 évesek vehetnek részt. Októ-
ber 16. és 18. között lesz a serdü-
lőbajnokság a 12–14 éves kor-
osztálynak. Mindhárom versenyt
Bukarestben, a Lia Manoliu-uszo-
dában rendezik, fűtött, kültéri me-
dencében, ha egyáltalán lesz rá
lehetőség, és a járványhelyzet lehe-
tővé teszi. 

– Milyen elvárásokkal mennek el
ezekre a versenyekre?

– Elsősorban azt szeretném, hogy
részt tudjunk venni. Persze szeret-
ném azt is, hogy a gyerekek jól tel-
jesítsenek és elégedettek legyenek.
Azonban az egészség a legfonto-
sabb, tehát ha valami közbejön,
akkor nem utazunk el.

Nagy-Bodó Szilárd

A Hunyad megyei Aninószán rendezte
meg az országos terepíjász és szabadtéri
olimpiai rendszerű íjászbajnokságot a sport-
ági szövetség. Marosvásárhelyt a Maros-
széki Íjászok és Maros Solymok néhány
sportolója képviselte, de jelen volt a mind-
össze 14 éves olimpiai reménység, Moréh
Tamás is, aki anyagi megfontolások miatt
továbbra is a Dévai SCM klubot képviseli,
a városban ugyanis továbbra sincs kiépített
rendszer a helyi tehetségek felkarolására és
itthon tartására.

Moréh Tamás pedig ezen a két versenyen
sem hazudtolta meg önmagát, hiszen a te-
repíjászversenyen országos bajnoki címet
szerzett. A versenyt három szakaszban ren-
dezték, az első körben ismeretlen távolságra
helyezték el a célokat. Ez kissé nehezebben
ment Tamásnak, amikor azonban már tudta
a távolságot, feltornászta magát a negyedik
helyre, ami elég volt az elődöntőbe jutás-

hoz. Innen már minden párharcát meg-
nyerte, és a dobogó legfelső fokára állhatott. 

Ennél talán fontosabb volt az olimpiai
rendszerű, 70 méterre elhelyezett céltáblák-
kal rendezett szabadtéri bajnokság, amelyet
párhuzamosan rendeztek ugyanezen a hely-
színen. Itt Tamás az ifjúsági korosztályban
nevezett, és miután az országos csúcsot be-
állító 639 körrel megnyerte a selejtezőt, a
főtáblán sem talált legyőzőre. A két egyéni
országos bajnoki címe mellett Moréh Tamás
vegyes párosban (dévai klubtársával, Mik-
lós Betarice-szal) és felnőttcsapatverseny-
ben a dévai csapattal is bajnoki címet nyert.

A Marosszéki Íjászok színeiben Csíki
Gábor, Nagy Zsolt és Moréh Zoltán  a te-
repíjász-csapatversenyben 3. helyet szerzett
felnőtt Barebow íjkategóriában, míg az
olimpiai íjban Moréh Zoltán egyéniben or-
szágos 2. lett. A Barebow íjkategóriában a
Maros Solymok versenyzője, Cătălin Til-
vescu terepíjász országos bajnoki címet
szerzett.
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Fél év után versenyeztek ismét

Fotó: Sports Gallery

A díjazott fiatalok listája
• Máday Tímea (sz. 2008) – harmadik helyezés a 200 méteres gyorsú-
szásban
• Gherman Ianis (sz. 2007) – harmadik helyezés az 50 méteres hátú-
szásban
• Feiffer Hunor (sz. 2009) – második helyezés az 50 méteres pillangó-
úszásban és harmadik helyezés az 50 méteres mellúszásban
• Kovács Csanád (sz. 2007) – második helyezés az 50, illetve a 100
méteres mellúszásban
• Orbán-Kis Orsolya (sz. 2005) – első helyezés az 50, illetve 100 mé-
teres mellúszásban, második helyezés az 50, illetve a 100 méteres pil-
langóúszásban, valamint az 50 méteres hátúszásban
• Márton Janka (sz. 2004) – a legjobb női úszó díjat is elnyerte a 
16–17 éves kategóriában; első helyezés az 50 méteres gyorsúszásban
és a 200 méteres vegyesben, második helyezés az 50 és 100 méteres
mellúszásban, harmadik helyezés az 50 méteres pillangó és hátúszás
kategóriában 

Bálint Zsombor

Felnőttbajnok Moréh Tamás
Jól szerepelt a marosvásárhelyi Szász Al-

bert Sportlíceum két rúdugrója, Dacian Cos-
tea és Balázs Norbert Zsolt az augusztus
28-án Bukarestben, a Balázs Jolán Arénában
rendezett U20-as országos atlétikai döntőn:
előbbi országos bajnok lett 4,30 méteres ug-
rásával, míg Norbert az előkelő 3. helyen
végzett. 

A két tehetséges marosvásárhelyi sportoló
egy héttel korábban, azaz augusztus 22–23-
án Kolozsváron rendezett nemzetközi atléti-
kai versenyen is remekelt. Mint Szabó
Ferenc testnevelő tanár elmondta, a kettős le-
igazolású Dacian – aki a CSM Craiova ver-

senyzője is egyben – második, míg Norbert
(aki még junior II-es versenyző) hatodik lett
rúdugrásban. Egy másik marosvásárhelyi at-
léta, az eddig Baczó László által felkészített
Darius Făgăraş, aki jelenleg a Jászvásári Po-
litehnica versenyzője, kétszeres román baj-
nok lett a 110, illetve a 400 méteres gát-
futásban.

Az immár 45 éve atlétikát oktató 72 éves
Szabó Ferenc azt is elmondta, hogy D. Cos-
tea és Balázs Norbert előtt szép jövő áll, a
jövő felnőtt országos bajnokai lehetnek. A
koronavírus-járvány ideje alatt kevés verse-
nyen és felkészítőn vehettek részt, de mivel
folyamatosan edztek, így az eredmények
nem maradtak el.

Czimbalmos Ferenc Attila

Két arany atlétikában

• Megdőlt egy 26 éves világcsúcs Rómá-
ban. Armand Duplantis 6,15 méterre javította
a férfirúdugrás szabadtéri világcsúcsát az
olasz fővárosban rendezett Gyémánt Liga-
versenyen. A svéd atléta második kísérletre
vitte át a szenzációs magasságot, átadva a
múltnak a legendás ukrán Szerhij Bubka
1994-ben felállított 6,14 méteres rekordját.

• Hat kézilabdázója pozitív koronavírus-
tesztje miatt nem játszották le a MOL-Pick
Szeged mérkőzését a Paris Saint-Germain
ellen a férfikézilabda Bajnokok Ligája-cso-
portkörében, csütörtökön. A szombati, Ceg-
léd elleni bajnoki meccset is elhalasztották.

• Kétszáz nap után nyert újra meccset a

19-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal.
A spanyol játékos honfitársát, a US Openen
elődöntős Pablo Carreno Bustát verte 6:1,
6:1-re a római salakpályás tenisztornán. A 33
éves Nadal a február végi acapulcói torna
megnyert döntője óta nem versenyzett a ko-
ronavírus-járvány korlátozásai miatt.

• Őrizetbe vették a grúz rögbiszövetség al-
elnökét, miután lábon lőtte országa hetes-
rögbi-válogatottjának korábbi csapatkapi-
tányát. Az Agerpres hírügynökség jelen-
téséből nem derült ki, hogy min különbözött
össze Merab Beselia Ramaz Harazisvilivel a
föderáció épületében. Annyit írtak, hogy a
vita hevében a sportvezető előkapta a pisz-
tolyát, és rálőtt a játékosra. Harazisvilit meg-
műtötték, nincs életveszélyben.

Röviden



ADÁSVÉTEL

BORSZŐLŐ rendelhető Ákosfalván. Jó
minőségű! Tel. 0756-811-553. (p.)

MINDENFÉLE

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb
javításokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Misi. Tel. 0735-288-
473. (8861)

MINDENFÉLE tető készítése, szige-
telés, festés. 15% kedvezmény
nyugdíjasoknak. Tel. 0756-232-404.
(8918-I)

KÉSZÍTEK és javítok tetőt, bármilyen
szigetelés, festés, járólap- és parket-
talerakás. Tel. 0751-619-617. 
(8817-I)

TETŐKÉSZÍTÉS, tetőjavítás, tetőfedés
cseréppel, fémcseréppel, csatornázás,
lefolyók készítése, manzárdolás,
műemlék épületek festése, javítása,
tetőfestés, bármilyen javítási
munkálatok. Garanciát vállalunk. Tel.
0744-857-964. (8870)

VÁLLALUNK tetőkészítést A-tól Z-
ig, kisebb tetőjavításokat, ácsmun-
kát, manzárd, csatorna, lefolyó
készítését, szigetelést és tömbházak
szigetelését.  Tel. 0742-397-376.
(8673-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk szep-
tember 21-én GLIGOR JÁNOSRA
halálának negyedik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi fia, Csaba,
menye, Zsóka, unokája, Betty,
barátja, Mátyás, anyatársa, közeli
és távoli rokonai. (sz-I)

Kegyelettel emlékezünk szep-
tember 21-én a drága testvérre,
SIMÓ ANIKÓRA szül. Porcza, aki
22 éve távozott szerettei köréből.
Emléke legyen áldott, nyugalma
fölött őrködjön szeretetünk. Sze-
rettei. (8857-I)

Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel emlékezünk SZABÓ
LÁSZLÓRA, aki szeptember 21-
én 14 éve adta vissza lelkét Te-
remtőjének. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei. (8877-I)

„Ezen a napon minden más,
Újra mélyen érint meg a gyász.
Nincs már velünk együtt,
Kit ismertünk vagy szerettünk,
De ma lélekben újra együtt lehe-
tünk.”
Szívünkben örök szeretettel em-
lékezünk id. SZŐCS GYULÁRA
halálának 25. évfordulóján, és
SZŐCS ANNÁRA szül. Szántó
halálának 5. évfordulóján. Nyu-
godjanak békében! Szeretteik.
(8880)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülten tudatjuk, hogy
drága Édesanyám, 

SZÁLASI VIORICA 
született BÁRSONY IBOLYA 

2020. szeptember 18-án, tragikus
hirtelenséggel, rövid szenvedés
után elköltözött egy jobb világba. 
2020. szeptember 21-én, hétfőn
15 órakor búcsúzunk tőle a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. 
Gondolatban mindig velünk le-
szel, drága Édesanyám! 
Emlékét szívében őrzi lánya, 
Ibolya, veje Sorin, fogadott
lánya, Izabella, sógornője, Kati,
rokonai, barátnői és jó szomszé-
dai.(-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT és üzleteibe NŐI MUNKATÁR-
SAT. Érdeklődni a Bodoni utca 85. szám alatt vagy a 0756-128-310-es telefonszámon. (64989-I)

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk, tetőkészítést, cserépforgatást, kerítés-, kapukészítést, kül- és beltéri mun-
kálatokat.  Tel. 0740-933-727. (8790-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Megállt egy szív, mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imá-
dott. 
„Az emlékezéshez szeretet kell, és
akit szeretünk, azt nem feledjük
el.”
Fájó szívvel emlékezünk a balavá-
sári SZENTMÁRTONI MÁRIÁRA
szül. Marton halálának 10. évfordu-
lóján. Testvére, Rózsika családjá-
val együtt. Nyugodjál békében,
drága jó testvérem!  (8871) 
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• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

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

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

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

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

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446
•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077

hidegtálak készítése - 0365/404-664
• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola      - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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TÁjÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

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

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

VíZZEL ÉS SZAPPANNAL RENDSZERESEN
KEZET MOSUNK

MINDIG HORDjUK AZ ARCMASZKOT, 
MINT A SZUPERHŐSÖK

BETARTjUK A TÁVOLSÁGOT
AZ ISKOLÁBAN ÉS jÁTÉK KÖZBEN IS

KÖVETjüK A TANÁROK 
UTASíTÁSAIT

EGY CSAPAT VAGYUNK, BIZTONSÁGBAN MEGŐRIZZüK A JöVŐNKET


