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A ma iskolája formálja a jövőt

Országos tanévnyitó Küküllődombón

Sokan kerülnek
súlyos állapotban
kórházba

Sajnos egyre gyakoribb, hogy súlyos
állapotban kerülnek kórházba a koronavírusos betegek, sokan egyenesen
az intenzív terápiára, ugyanis annak
ellenére, hogy tüneteik vannak, roszszul érzik magukat, nem fordulnak orvoshoz. A csütörtök reggeli adatok
szerint a Maros Megyei Klinikai Kórház részlegein 16 koronavírusos pácienst kezeltek, kilencet az intenzív
terápián.

____________4.
Nincsenek
égbekiáltó gondok
A helybeli unitárius templom volt a
helyszíne szeptember 11-én a magyar
iskolák országos tanévnyitó ünnepségének. A Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetsége által szervezett rendezvényen Erdély minden magyarok lakta
megyéje képviseltette magát pedagógusok, elöljárók, közszereplők, képviselők, szenátorok révén. Jelen voltak az
anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériumának tisztségviselői, Magyaror-

szág csíkszeredai főkonzulja és kolozsvári vezető konzulja, a Nemzeti Pedagógus Kar vezetői, a Magyarországi
Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, a Sapientia Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egy-egy
tanára, Dicsőszentmárton polgármestere.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Az ünnepségen ismert és kevésbé ismert idézetekre épülő beszédek sokasága hangzott el a
tanítás szépségéről és nehézségeiről, amihez az
alaphangot a Zsoltárok könyvéből vett bibliai
gondolat adta meg: „Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk”
(Zsolt.9.12). Ez szerepelt a pedagógusszövetség
által kiadott szórólapon, és erre építette áhítatát
Rácz Norbert Zsolt, a Magyar Unitárius Egyház
(Folytatás a 6. oldalon)

A legtöbb helyen tanévnyitóra készen
állnak a vidéki iskolák, ahol szükség
volt javításra, és lehetőség is volt rá,
ott elvégezték. Vannak községek, ahol
a tavalyihoz hasonló körülmények között, de nem az iskolaépületben tanulnak továbbra is a gyerekek.

____________7.
In memoriam
prof. dr.
Benedek István
____________12.

Tornyok a mátrixban

Kaáli Nagy Botond
Szinte napra pontosan húsz évvel ezelőtt egy átmulatott éjszaka utáni másnapos felhőben ébredtünk egy barátunk Vár
sétány melletti házában. Fiatalok voltunk, vidámak és bohók
– bejutottunk az egyetemre, ezt ünnepeltük vadul, mámorban
és túlzásosan, olyannyira, hogy ott alvás lett a vége. Lefőztük
a reggeli (délelőtti, déli?) kávét, szivarra gyújtottunk, bekapcsoltuk a tévét – és lefagytunk. Mindenhol ugyanaz ment,
mintha minden állomás hírcsatornává vált volna: a füstölgő
tornyok, a rémült emberek, a szirénázó rohamkocsik, a teljes
káosz, a szemmel láthatóan szinte sokkos állapotban lévő bemondók, hírszerkesztők, akik azért láttak, tapasztaltak egyet s
mást. Hitetlenkedve, tátott szájjal néztük, azt hittük először,
hogy valami vicc, mint Orson Welles ufós rádiójátéka, de
hamar kiderült: nem az, korántsem az. Élőben láttuk, amint a
második repülő belecsapódik a toronyba, majd ahogyan az az
épület is összedől. Már nem számított az egyetemi felvételi, az
átbulizott éjjel, csak guvadt szemmel, meredten bámultuk a képernyőt, majd mindenki sietett haza, megtárgyalni az otthoniakkal, hogy mi is történt éppen. Azt a délelőttöt soha nem
felejtem el, és elképzelni sem tudom, hogy ha minket ennyire
lesokkolt, akkor hogyan voltak vele azok, akik ott voltak, akik
túlélték, azok, akiknek szeretteik, barátaik haltak meg az ikertornyok elleni támadásokban, és legfőképpen azok, akik hirtelen megértették, hogy utolsó perceiket élik éppen, teljesen
váratlanul, egy átlagosnak induló reggelen.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 57 perckor,
lenyugszik
19 óra 39 perckor.
Az év 256. napja,
hátravan 109 nap.

Ma KORNÉL, holnap
SZERÉNA és ROXÁNA
napja.
IDŐJÁRÁS
Változóidő

Hőmérséklet:
max.250C
min. 90C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

11,3,21,30,2+15
14,38,40,3,28+10
2,24,8,29,13,37
37,27,32,10,1,3

41,49,34,12,14,45
7,48,27,33,21,14

NOROC PLUS: 325193

SUPER NOROC: 338145
NOROC: 9567408

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Az Élet kenyere Marosszentgyörgyön

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony estéjén zsúfolásig
megtelt a marosszentgyörgyi plébánia tanácsterme, ahol
Kovács Enikő magyartanár bemutatta Baricz Lajos Az élet
kenyere – 88 vers az Eucharisztiáról című vereseskötetét.
Amint mondta, 88 imádság, elmélkedés, vallomás található
a kötetben, amely a pap-költő hitét, Istennel való személyes
kapcsolatát, az eucharisztiában köztünk lakó Úr Jézushoz
fűződő viszonyát tárja elénk. A versek nagyobb része már
a korábban megjelent 24 kötetben megtalálható, de vannak
egészen új keltézésűek is szép számmal, ám most az időzítés kiváló, mert épp a napokban zajlott Budapesten az 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus.
A bemutató végén házi feladatként adta a jelenlévőknek, hogy keressék meg a kötetben a költő vallásos ars poeticáját. A kötet összeállításakor minden negyedik vers
után bekerült egy eucharisztiáról készült kép, melyet az
előző években, a plébánián zajló Szent Lukács festőtábor
alkotói – Abonyi Mária, Albert Katalin, Crişan Anamaria,
Czirjék Lajos, Kakasi Irén, Kárp Klára, Kelemen Tibor,
Pădurean György, Suba Piroska és Takács Judit – készítettek, valamint helyet kapott Lukácsovits Magda és Imets

László festménye is. A kötetből Pataki Ágnes olvasott fel.
Az ismertető után átvette a bemondó szerepét, és előadásra
felkérte az egyházközségi Szent György kórust, a MaKiTa
gyerekkórust, melyet Simon Kinga vezet, és a Kolping
Család kórusát Székely Szilárd vezetésével. De szóra bírta
a szerzőt is, aki arról beszélt, hogy már a tavaly összeállított egy kötetet a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére, és mivel az elmaradt, idén ezzel a
gyűjteménnyel tiszteleg a nagy esemény előtt. Mindkét
kötetet eljuttatta az erdélyi plébániáknak, és két-két ezer
példányt Magyarországra juttatott ki. És még azt is elmondta, hogy a könyv első borítóján látható képet a gyergyóalfalvi Balázs József festette kimondottan a szerző
kérésére, ez a kép most a budapesti Szent István-bazilika
altemplomában van kiállítva.
A jelenlévők megtekinthették közben a kötetben szereplő képekből készített kiállítást. Az est dedikálással és
szeretetvendégséggel zárult. (Különben a marosszentgyörgyi plébánia úgy kapcsolódott be lélekben a NEK-be, hogy
minden este egyórás szentségimádást tartott, utána pedig a
hívek szentmisén vettek részt.) (Szentgyörgyi)

Tel.0742-828-647

Megyei hírek

Nyit a Mircea Birău uszoda

Szeptember 14-én megnyílik a marosvásárhelyi Mircea
Birău uszoda. A létesítmény most hosszabb időintervallumot és teret szán a nagyközönségnek. A továbbiakban is
2 órás turnusokban egyszerre legfeljebb 40-en tartózkodhatnak az uszodában, a nyitvatartási idő változatlan. A nap
bizonyos szakaszaiban osztoznak majd a medencéken a
sportolók a nagyközönséggel. A nagy medencében keddtől
péntekig 12–14 óra között három sávon a 10 évnél fiatalabb sportolók edzenek, 16–18 óra között pedig két sávot
tartanak fenn a sportolók számára. A kis medencében
keddtől péntekig 10–12 között babaúszás és torna van,
12–18 óra között pedig úszásoktatást tartanak. A sportolóknak fenntartott sávok mellett úszhatnak azok is, akik
kedvtelésből járnak uszodába. Szombaton és vasárnap
reggel 6 órától 22 óráig kizárólag a nagyközönséget várják
az uszodába. Az infraszauna, a szolárium, a jacuzzi és a
gőzfürdő zárva marad.

Gazdanap Szovátán

Az RMGE Maros szervezet szeptember 18-án, szombaton
szervezi meg a X. gazdanapot. Idén Szovátán a Maros
Közbirtokosság (Iszujka u. 1. szám) ad helyet a rendezvénynek. A gazdanapot 11 órakor nyitják meg, az ünnepi
köszöntő után átadják a Pro Agricultura Transilvaniae díjakat.

Gabi és a repülő nagypapa

Szeptember 15-én, szerdán 18 órakor a Gabi és a repülő
nagypapa című előadásra várják a gyermekeket és felnőtteket a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházba. Rendező: Vidovszky György. Mivel a járványügyi
előírásoknak megfelelően a helyek száma korlátozott, előzetes telefonos helyfoglalás szükséges a 0740-566-454es mobilszámon, naponta 9-13 óra között. Belépni
kizárólag maszkkal lehet, a bejáratnál történő érintésmentes testhőmérés és kézfertőtlenítés után. 6 év alatti gyerekeknek a maszk viselése nem kötelező. Az Ariel színház
társulata szeptember 17–24. között a Bethlen Gábor Alap
támogatásával részt vesz a világ legnagyobb nemzetközi
bábfesztiválján (Festival Mondial des Theatres de Marionnettes) a franciaországi Charleville-Mezieres-ben.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Rajtol a Mozaik új évada
az Erdélyi Magyar Televízióban

Szeptember 13-án rajtol a Mozaik új évada. Az Erdélyi
Magyar Televízió napi színes élő magazinműsora hétköznap 18.20-tól ismét várja a nézőket izgalmas témákkal, érdekességekkel.
A Mozaikban a már megszokott módon helyet kapnak
az aktuális közéleti események, divat, kultúra, egészséges
életmód, trendek, és kiderül, mi történik a nagyvilágban,
mindez kisfilmek, tudósítások, élő beszélgetések során. Ki-

emelt figyelmet kap ugyanakkor az, hogy mi történik Erdélyben. A műsor célja közelebb hozni, megismertetni a
nézőkkel, ami egyedi, különleges és értékes Erdélyben. A
magazinműsor házigazdái, Ambrus Laura és ZsigmondMagyari Izabella minden hétköznap 18.20-tól várják a nézőket a képernyők elé élőben az Erdélyi Magyar
Televízióban és szintén élőben a csatorna Facebook-oldalán.

Az idén ősztől két árva vagy nehéz anyagi helyzetben
levő fiú hallgatónak biztosít ingyenes lakhatási és étkezési
lehetőséget az Egyetemi Oktatást Segítő Hollanda Alapítvány. A helyszín az egyetemalapító dr. Hollanda Dénes
nyugalmazott professzor Koronka 419/B számú, háromszintes, kertes, szép természeti környezetben fekvő villája,
amelyet az általa létrehozott alapítványnak adományozott,
hogy a későbbiekben 16 hallgató lakhasson benne. A majdnem teljes mértékben önfenntartó épületben levő szobákat
azok a diákok pályázhatják meg, akik a Sapientia Tudományegyetem marosvásárhelyi karának hallgatói. A felvé-

teli lejártával a Hollanda Alapítvány kuratóriuma bírálja el
azon diákok pályázatát, akik már hallgatók, vagy ösztöndíjas helyre jutottak be a felvételi vizsgán. A nagyon jól tanuló, nehéz anyagi helyzetben levő diákok tanulmányi és
szociális ösztöndíjat kapnak. Mindkét ösztöndíj a hallgatónál marad költőpénzként. A pályázatokat a
hollanda@ms.sapientia.ro e-mail-címre lehet beküldeni a
pályázati űrlap kitöltésével. Telefonon a 0721-208-951-es
számon naponta 11-13 óra között nyújtanak tájékoztatást.
Részletek a https://www.hollandaalapitvany.ro weblapon
olvashatók (a Szabályzatok rovatban).

Ingyenes lakhatás és étkezés sapientiás
hallgatóknak
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52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Budapesten

Zárómise a Hősök terén

Ország – világ

3

Vaddisznótámadás

Vaddisznó sebesített meg szombaton egy 64 éves
férfit a Kolozs megyei Bálványosváralján. A sérültet
a SMURD helikopterével szállították kórházba. A Kolozs megyei rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a férfi mezei munkát végzett a falu határában,
amikor rátámadt a vaddisznó. Az utólagos rendőrségi
nyomozás során kiderült, hogy a közelben illegális
vadászat folyt. A rendőrség bűnvádi eljárást indított
az ügyben. (Agerpres)

Drogcsempészeket fogtak
Kolozsváron

Többféle drogot találtak a kolozsvári nemzetközi repülőtéren egy francia és egy brit állampolgárnál. A két
férfi azt nyilatkozta a román hatóságoknak, hogy látogatóba jöttek az országba, és a drogot saját használatra hozták. A két külföldi 32, illetve 38 éves,
egyikük Londonból, a másik Párizsból érkezett pénteken Kolozsvárra. A határőrök kockázatfelmérés
alapján választották ki a két férfit személyes poggyászuk alapos átvizsgálására. (Agerpres)

Növelni kell az intenzív terápiás
helyek számát

Ferenc pápa az 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus (NEK) zárómiséjére érkezett Magyarországra. A katolikus egyházfőt vasárnap reggel katonai tiszteletadás mellett egyházi és állami
delegáció fogadta a Liszt Ferenc-repülőtéren. Látogatásán a Szépművészeti Múzeumban Áder János
köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel, a magyar püspöki kar tagjaival, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a
magyarországi zsidó szervezetek delegációjával is
találkozott. Ezt követően Erdő Péter bíboros kíséretében a pápamobilon utazva a Hősök terén a magyar híveket is köszöntötte.

Szent István és Szent Erzsébet példája
Ferenc pápa a Jézussal való találkozás példaképeiként említette az államalapító Szent Istvánt és Árpád-házi Szent Erzsébetet az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
(NEK) zárómiséjén mondott beszédében a budapesti Hősök
terén vasárnap.
Ferenc pápa a hívőkhöz fordulva azt mondta: engedni kell,
hogy „a találkozás Jézussal az eucharisztiában átalakítson
bennünket, ahogyan átalakította a nagy és bátor szenteket, akiket tiszteltek, mint Szent István és Szent Erzsébet is”. „Csakúgy mint ők, mi se elégedjünk meg kevéssel: ne érjük be egy
olyan hittel, amely csak a szertartásokból és az ismétlésekből
él” – tette hozzá.
Az egyházfő megjegyezte, a NEK egy út végét jelenti, de
„legyen még inkább egy kiindulópont”. Homíliáját Ferenc
pápa kérdéssel kezdte, azt firtatva, mit és kit jelent Isten minden egyes ember számára. A pontos választ nem a katekizmus
alapján, hanem személyes életünkkel kell megadni – mondta
az egyházfő. Hangsúlyozta, az eucharisztia emlékeztet bennünket, kicsoda Isten, és ezt nem szavakkal teszi, hanem kézzelfoghatóan megmutatva, hogy „Isten a megtört kenyér, a
keresztre szegezett és másokért odaajándékozott szeretet”.
Ferenc pápa többször megismételte, hogy a kereszt sohasem volt divatos, sem régen, sem napjainkban, pedig „benső
gyógyulást” hoz. Úgy látta, a kereszt miatti vita és küzdelem
nem más, mint összeütközés Isten logikája és a világ logikája
között.
Isten logikája az alázatos szeretet. Isten útja távol áll minden kényszertől, magamutogatástól és diadalittasságtól, mindig a másik javát keresi, egészen önmaga feláldozásáig. A
másik oldalon viszont ott van az „emberi gondolkodás”, a
világ logikája, amely ragaszkodik a megbecsüléshez és az előjogokhoz, a kedvező megítélést és a sikert keresi.
Az egyházfő hozzátette: „nem abban áll a különbség, hogy
ki a vallásos és ki nem. A lényegi különbség a valódi Isten és
az énünk istene között van”.
Legyen a kereszt a híd múlt és jövő között
Ferenc pápa azt kívánta a budapesti Hősök terén elmondott
Úrangyala imádságban (Angelus), hogy legyen a kereszt a híd
a múlt és a jövő között. A katolikus egyházfő úgy fogalmazott,
a vallásos érzés az éltető nedve a gyökereihez olyannyira kötődő magyar nemzetnek. „De a földbe szúrt kereszt nemcsak
arra indít bennünket, hogy jól gyökerezzünk meg, hanem a
magasba is nyúlik, és kitárja a karjait mindenki felé” –
mondta. Ferenc pápa hangsúlyozta, a kereszt „arra hív, hogy
ragaszkodjunk gyökereinkhez, de ne elégedjünk meg ezzel;
hogy merítsünk a forrásból, és adjunk inni mindazoknak, akik
szomjaznak a mi korunkban”.
Az egyházfő azt kívánta a híveknek, legyenek „megalapozottak és nyitottak, mélyen gyökerezők és másokat tisztelők”.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Kiemelte, a missziós kereszt, a kongresszus szimbóluma arra
kell hogy ösztönözze a hívőket, hogy életükkel hirdessék az
„evangéliumot, amely megszabadít, annak jó hírét, hogy Isten
végtelenül gyöngéden szeret minden embert”.
„A mai szeretetre éhes világban ez az a táplálék, amelyre
minden magyar ember vágyik” – mondta.
Ferenc pápa beszédében köszönetet mondott a „nagy magyar keresztény családnak”, amelyet – mint mondta – szeretne
magához ölelni „különböző rítusaival, történelmével, a katolikus és a más felekezetekhez tartozó testvérekkel, akik valamennyien a teljes egység irányába” haladnak.
A katolikus egyházfő ezt követően köszönetet mondott I.
Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárkának, továbbá a megjelent püspököknek, papoknak, szerzeteseknek és szerzetesnőknek, valamint valamennyi hívőnek, továbbá a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus szervezőinek, megvalósítóinak.
„Amikor újfent hálámat fejezem ki az engem fogadó állami
és vallási vezetőknek, szeretném kimondani: köszönöm nektek, Magyarország népe” – mondta.
„Áldásom innen, ebből a nagy városból szeretne mindenkit
elérni, főként a gyermekeket és a fiatalokat, az időseket és a
betegeket, a szegényeket és a kirekesztetteket” – fogalmazott.
Ferenc pápa – az utolsó szavakat magyarul mondva – úgy
zárta imádságát: „veletek és értetek mondom: Isten, áldd meg
a magyart!”
A szentmise a pápai és a magyar himnusz, a Boldogasszony
anyánk, majd a kongresszus himnuszának eléneklésével fejeződött be.
Orbán Viktor kérése Ferenc pápához
Orbán Viktor miniszterelnök arra kérte Ferenc pápát vasárnapi budapesti találkozójukon, hogy ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot – mondta az MTI érdeklődésére
Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.
A közlés szerint Orbán Viktor átadta Ferenc pápának annak
a levélnek a másolatát, amelyet IV. Béla magyar király IV.
Ince pápához intézett.
Ferenc pápa a Szépművészeti Múzeumban találkozott Áder
János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel,
majd a magyar püspöki kar tagjaival, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a magyarországi
zsidó szervezetek delegációjával.
A Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában tartott találkozón magyar részről Áder János köztársasági elnök, Orbán
Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vett részt, míg Ferenc pápa kíséretében jelen volt Pietro
Parolin bíboros-államtitkár és Paul Richard Gallagher érsek,
az Államközi Kapcsolatok Részlegének vezetője.
A Vatikán közlése szerint a „szívélyes légkörű” találkozó
mintegy 40 percig tartott. A katolikus egyházfő és Magyarország vezetői az egyház magyarországi szerepéről, a környezetvédelem iránti elkötelezettségről, valamint a családok
védelméről és támogatásáról beszélgettek.
A pápa megajándékozta a köztársasági elnököt Ippolito
Caffi olasz festőnek az 1800-as évek közepén készült, jelenleg
a Római Múzeumban őrzött egyik festményének mozaikból
készült másolatával. A Pápai áldás a Szent Péter téren című
alkotás azt ábrázolja, amint a reggeli napfényben fürdő Szent
Péter téren gyülekeznek a pápai áldásra várakozó emberek.
***
Az eucharisztikus kongresszus záró szentmiséje, a statio
orbis és az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa Pozsonyba repült. (hírösszefoglaló)

Az intenzív terápiás ágyak számának növelését kérte
Florin Cîţu miniszterelnök a közegészségügyi igazgatóság (DSP) képviselőivel és a prefektusokkal tartott vasárnapi videókonferencián. Cîţu figyelmeztette
a tanácskozás résztvevőit, hogy vasárnap már 600ra nőtt az intenzív terápián fekvő Covid-fertőzöttek
száma, ezért az ATI-helyek számát mielőbb 1600-ra
kell emelni a jelenlegi 860-ról, hogy a helyzet esetleges súlyosbodása ne érje felkészületlenül a rendszert. Arra is figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a
járvány felfele ível Romániában, egyes megyék helyzete már „aggasztó”, és gyors megoldást kell találni
rá. (Agerpres)

Tornyok a mátrixban

(Folytatás az 1. oldalról)
Eltelt azóta húsz év. Azt gondolnánk, hogy ma, a mindent is látó kamerák, a Nagy Testvér, az azonnali információt nyújtó szociális média világában ez a két évtized
aprócska idő. És mégis, mindmáig nem tudjuk, mi is történt pontosan. Ott van ugye a hivatalos verzió, a terrortámadás. És mellette ott van egy csomó olyan
kiszivárgott adat, amely ennek abszolút ellentmond, és
teszi ezt olyan információhalmaz alapján, amelyet öszszeesküvés-elméletre alapozva könyökből elvetni botorság lenne. Számos komoly dokumentumfilm, tanulmány
és cikk született a témában, vannak, akik belső melót
emlegetnek, irányított robbantásokat, biztosítási csalást, casus bellit és hasonlókat. Nem tisztünk ezt megítélni, és nem is fogjuk ezt itt tárgyalni, de a tények
tények, és e tények alapján véglegesen mindmáig nem
lehet kizárni egyik lehetőséget sem. És az ikertornyok
elleni támadásban meghalt ezrek tragédiájának ez az
egyik legégetőbb problémája: hogy két évtized után sem
tudjuk pontosan, mi is történt. Hogyan bízhatnánk akkor
azokban az adatokban, amelyek sokkal régebbiek? Csodálkozunk, hogy azt sem tudjuk pontosan, mi történt a
második világháború alatt és azt követően oly sok helyszínen? Ne csodálkozzunk – ha a közösségi média világában, az azonnali információáramlás korában is így
lehet ködösíteni, akkor mire gondolhatott az az ember,
aki hetven évvel ezelőtt csak a hozzá eljutó, propagandával teletömött napilapokból tájékozódhatott a világ
sorsáról? Úgy hülyítették, ahogyan akarták. Ahogyan
minket is. És minél mélyebbre ásunk a történelem bugyraiban, mindez csak fokozódik. Pár, a kortársak által
bőségesen (és részrehajlóan) dokumentált antik szuperhatalomtól eltekintve, csak elvétve felbukkanó írásokra
és tárgyi leletekre hagyatkozhatunk, a közhelyet pedig
ismerjük: a történelmet a győztesek írják.
Kérdés, hogy mi fog majd szerepelni a történelemkönyvekben a 9/11-ről, az azt követő, nemrégiben szinte
szégyenteljes visszavonulással véget érő, emberek ezreinek életét és dollármilliárdokat követelő háborúról,
annak hatásairól, amelyeket majd a jövőben fogunk
érezni. Hogy ki fog-e derülni valaha, mi is történt pontosan? Hogy kik írják majd a ma történelmét? Hiszen
egy olyan korban élünk, amelyben nincsenek már egyértelmű győztesek és vesztesek. Csak áldozatok vannak és
karosszékekből diktáló hóhérok, online tömeghülyítés
és hamis hírek áradata, kifinomult propaganda és eltorzított valóságtartalom. A sok igazság korát éljük,
amelyben nem találni már az igazat, amelyben a személyes vélemény és az önmeghatározás szentsége felülírja tények száraz adatait. Melyik lesz hát az a
kanonizált igazság, amelyet majd rólunk tanítanak?
Az ikertornyok elleni támadás ennek a korszaknak a
drámai berobbanása volt a világtörténelem színpadára,
a kornak, amely ugyan végletekig dokumentált, leírt és
felleltározott, ám amelynek működési mechanizmusairól
még így sem tudunk szinte semmit – pedig benne élünk.
Akár egy mátrixban.
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Fontos, hogy szakember kövesse a koronavírusos betegek állapotának alakulását

Sokan kerülnek súlyos állapotban kórházba

Sajnos egyre gyakoribb, hogy
súlyos állapotban kerülnek
kórházba a koronavírusos betegek, sokan egyenesen az intenzív terápiára, ugyanis
annak ellenére, hogy tüneteik
vannak, rosszul érzik magukat, nem fordulnak orvoshoz.
A csütörtök reggeli adatok
szerint a Maros Megyei Klinikai Kórház részlegein 16 koronavírusos
pácienst
kezeltek, kilencet az intenzív
terápián.

Menyhárt Borbála

A Maros Megyei Klinikai Kórházhoz tartozó klinikákon jelenleg
66 ágy áll a koronavírussal fertőzött
páciensek rendelkezésére, ebből tíz
az intenzív terápián, emellett 36
ágyat tartanak fenn a koronavírus-

gyanúval beutalt betegek számára –
közölte érdeklődésünkre Gáll
Boglárka, a kórház sajtófelelőse.
Mint mondta, a csütörtök reggeli
adatok szerint 16 igazoltan koronavírussal fertőzött pácienst kezeltek
kórházban, közülük kilencet az intenzív terápián, tehát sajnos a tíz
ágyból csupán egy volt csak szabad
a nagyon súlyos állapotban lévő betegek számára.
Az igazoltan koronavírusus betegeket továbbra is elsősorban a ferkezelik,
a
tőzőklinikákon
tüdőgyógyászati klinikára egyelőre
csak olyan pácienseket utalnak be,
akiknél fennáll a fertőzés gyanúja.
Amennyiben a tesztelés nyomán
valakinél beigazolódik a fertőzés,
átszállítják a Dózsa György utcai
fertőzőkilinikákra. A két fertőzőmellett, ahol az előző hullámokban
is a koronavírusos betegek nagy ré-

Fotó: Nagy Tibor

szét kezelték, jelenleg a nőgyógyászati részlegen, az újszülöttosztályon, a sebészeten, az urológián,
valamint a szemészeti- és a pszichiátriai klinikákon is fenntartanak néhány ágyat a koronavírussal
fertőzött betegeknek. Ez a jelenlegi
helyzet, amely azonban egyik napról a másikra változhat, a kórház fel
van készülve arra, hogy a fertőzöttek számának függvényében át kell
majd szervezni az egyes részlegeket. Egyelőre a két fertőzőklinikát
nem alakították vissza kizárólag
Covid-kórházzá, olyan pácienseket
is fogadnak, akik nem koronavírussal fertőzöttek.
Érdeklődésünkre Gáll Boglárka
rámutatott: a kórházi ellátásra szoruló páciensek zöme nincs beoltva,
ugyanakkor több a súlyosabb eset,

ami elsősorban annak tudható be,
hogy sokan, bár rosszul vannak, otthon próbálják kezelni magukat, és
csak akkor fordulnak orvoshoz,
vagy hívnak mentőt, amikor már
nagyon súlyos állapotba kerülnek,
esetleg alig kapnak levegőt, és
azonnal intenzív terápiás ellátásra
szorulnak. Ezt alátámasztja, hogy a
csütörtök reggel, a Maros Megyei
Klinikai Kórházban fekvő 16 koronavírusos páciens több mint fele,
azaz kilencen az intenzív terápián
feküdtek. A szakemberek arra kérik
a lakosságot, hogy ha tüneteket észlelnek magukon, mindenképp forduljanak orvoshoz, hogy az
követhesse az állapotuk alakulását,
és az időben elkezdett, megfelelő
kezeléssel esetleg megelőzzék a betegség súlyosbodását.

lamtitkára is beszédet mondott. A
FUEN-t a magyar kormány egyik
legfontosabb nemzetközi partnerének nevezte a nemzetiségek összefogásában. „Mi, magyarok, tudjuk,
hogy egy nemzet határa nem feltét-

lenül esik egybe egy ország határaival, ezért is fontos számunkra, hogy
olyan európai, nemzetközi szervezetek legyenek, mint a FUEN, amelyek vállalják a nemzeti közösségek
képviseletét” – fogalmazott. Hozzátette: a Minority SafePack felhívta
az európai döntéshozók figyelmét,
hogy Európa sokkal színesebb
annál, mint az a térképre nézve látszik.
A nyitóbeszédeket követően a
FUEN-díj átadására is sor került,
ezt Vincze Loránt FUEN-elnök
Fernand de Varennes kanadai professzornak, az ENSZ kisebbségügyi
különmegbízottjának nyújtotta át,
az őshonos kisebbségek érdekében
kifejtett következetes munkájáért. A
különmegbízott 2018-ban Erdélyben személyesen tájékozódott a romániai magyar kisebbséget érintő
kérdésekről, a FUEN szervezésében
Kolozsváron az anyanyelvhasználatról, Marosvásárhelyen oktatási
kérdésekről szóló rendezvényeken
vett részt.
Az európai kisebbségi ernyőszervezet szeptember 9-12. között zajló
65. éves kongresszusának házigazdája az olaszországi szlovén kisebbség. A rendezvényen több mint húsz
országból mintegy 150-en vannak
jelen. (közlemény)

Vincze Loránt: Új feladatunk napirenden tartani a kisebbségvédelem ügyét
Európában

– A kisebbségi közösségek európai védelmében előbbre tartunk,
mint egy évtizeddel ezelőtt, és a
minden más témát háttérbe szorító
koronavírus-járvány idején sikerült
láthatóvá tenni és a Minority SafePackkel az európai politika napirendjére emelni a nemzeti
közösségeket, kisebbségeket, nyelvi
csoportokat, nemzetiségeket. Ma az
európai őshonos kisebbségek ügye
jóval ismertebb, láthatóak vagyunk,
felkerültünk a térképre. Büszkéknek kell lennünk az elért eredményekre, és építenünk kell rájuk a
jövőben is, amire most ismét kiváló
lehetőségek mutatkoznak, hiszen az
Európai Unió jövőjéről szóló konferencia, illetve a kisebbségvédelmet a fókuszba állító Európa Tanács
magyar elnöksége is alkalmas arra,
hogy a számunkra fontos ügyeket
tematizáljuk – mondta el Vincze
Loránt EP-képviselő, a FUEN elnöke a szervezet csütörtöki, Triesztben megrendezett kongresszusának
megnyitóján.
Az Európa jövőjéről szóló párbeszéd kapcsán Vincze Loránt elmondta: világos elképzelésünk kell
legyen Európa jövőjéről és benne a
mi közösségeink helyéről. Hozzá
szeretnénk járulni a közös Európa
építéséhez és megszerezni a minket

megillető elismerést. Európa jövőjének az őshonos közösségek jövője
is része kell legyen.
Európa legnagyobb kisebbségi
seregszemléjén Trieszt polgármestere, a helyi autonómiáért felelős re-

gionális miniszter, a külhoni szlovénokért felelős miniszter és az olaszországi
szlovén
szervezetek
szövetségének elnöke mellett
Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikai ál-

Fotó: rmdsz.ro
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A kormányhivatal, a tanfelügyelőség, a közegészségügy szerint

Biztonságos körülmények között kezdődik a tanév

Szeptember 13-án 83.547
diák kezdi meg személyes jelenléttel a 2021–22-es tanévet a megye 600 oktatási
egységében biztonságos körülmények között – jelentette
be a sajtó képviselőivel való
csütörtöki találkozáson Mara
Togănel prefektus, Sabin Gavril
Păşcan megyei főtanfelügyelő
és dr. Iuliu Moldovan közegészségügyi igazgató társaságában.

Bodolai Gyöngyi

Amint kifejtette, a biztonságos
körülményeket a diákok egészségére és a testi épségére érti, amit a
megyei szakszervek (tanfelügyelőség, közegészségügyi igazgatóság,
rendőr-felügyelőség, katasztrófavédelmi felügyelőség) biztosítanak, a
hétfőn kezdődő tanév előkészítése
pedig a megye 102 polgármesterének a közreműködésével valósult
meg.
Minden oktatási egységben eleget tesznek a higiéniai előírásoknak,
a fűtés és a tanulók utaztatása meg
van oldva, a még hiányzó működési
engedélyek rendezése is folyamatban van. Az előkészítés során az
említett szervek képviselői minden
tanügyi egységet ellenőriztek, majd
az iskolaigazgatókkal tartottak
munkaülést.
Ezt Sorin Gavril Păşcan főtanfelügyelő is megerősítette, majd bejelentette, hogy az egészségügyi és
az oktatási minisztérium közös rendelete értelmében a járványhelyzet
alakulásának megfelelően két forgatókönyv lép életbe a korábbi
három helyett. Ha hat ezrelék vagy
az alatt lesz a fertőzöttek száma,
marad a jelenléti oktatás, hat ezrelék fölött fognak áttérni a távoktatásra, a sajátos képességű
gyermekeket oktató iskolák kivételével. A forgatókönyv szükség szerinti
megváltoztatásáról
a
közegészségügytől kapott adatok
alapján az iskolák vezetőtanácsa a
pénteki napokon dönt, ezt a tanfelügyelőségnek, a közegészségügyi
igazgatóságnak és végül a katasztrófavédelmi felügyelőségnek is láttamoznia kell, azután ültethetik
életbe. A közös rendelet szabályozza a tanévnyitó ünnepség megszervezését is.

Újdonságot jelent, hogy a most
kezdődő tanévben a pedagógusok
jelen kell legyenek az iskolában,
függetlenül attól, hogy krónikus betegek, vagy kétségeik vannak a védőoltást illetően, és még nincsenek
beoltva. Az előírásokban nem szerepel, hogy igazolást kell bemutassanak arról, hogy voltak-e tesztelve
vagy sem. Ha megbetegszik a pedagógus, a közegészségügy meg kell
tegye az iskolában, óvodában szükséges intézkedéseket.
A krónikus beteg gyermekek a
családorvos és a kezelőorvos által
adott igazolás alapján kérhetik,
hogy otthonról kövessék a tanórákat, a lehetőséget az iskoláknak biztosítaniuk kell. Továbbá azt is, hogy
újra kiosszák az újonnan érkezett
tanulóknak a végzős évfolyamoktól
visszakapott táblagépeket. Ha egy
osztályban, csoportban megbetegedik egy diák, a közegészségügyi
ankét nyomán a tanítást 14 napra
felfüggesztik. Nyolc nap után azok
a diákok, akik nincsenek beoltva,
egy negatív teszttel térhetnek vissza
az iskolába. A VI., XII., XIII. osztályokba járó diákok, akik védőol-

tást kaptak, illetve akik átestek a betegségen, és azóta eltelt három
hónap, nem kell áttérjenek a távoktatásra.
A főtanfelügyelő beszámolt a
nyitóünnepségek megtartására vonatkozó előírásokról, továbbra a
sportórákra vonatkozó rendeletekről is.
Kitért arra is, hogy ott, ahol az
építőanyag drágulása miatt elmaradtak a felújítási munkálatokkal –
egyébként három tanintézmény van
ebben a helyzetben –, két váltásban
fognak tanítani, ameddig az építők
befejezik az elkezdett munkát.
Mara Togănel bejelentette, hogy
valamennyi sporttermet, ahol oltási
központok működtek, felszabadítottak, hogy az új tanévben rendben
megtarthassák a sportórákat.
Iuliu Moldovan közegészségügyi
igazgató ismertette, hogy a fertőzések száma növekszik (0,31 ezrelék),
ezért minden lehetséges megelőző
intézkedést meg kell tenni a járvány
terjedésének a megakadályozására.
Szavaiból kiderült, hogy megyei
szinten 17 tanügyi intézménynek
nincsen közegészségügyi működési

Ismét lesznek írók az iskolában

Immár negyedik alkalommal
kerül sor az Írók az iskolában eseménysorozat
megszervezésére
szeptembertől novemberig. Öt
román és három magyar író fog találkozni hét marosvásárhelyi líceum
diákjaival. Az előző évekhez hasonlóan, idén is rendhagyó irodalomórákat tartanak az írók a diákoknak.

Az események során összesen több
mint 600 diáknak lesz lehetősége
személyesen találkozni kortárs írókkal.
Idén hat líceumban (Unirea
Nemzeti Kollégium, Alexandru
Papiu Ilarian Nemzeti Kollégium,
Bolyai Farkas Elméleti Líceum,
Gheorghe Şincai Technológiai Lí-

ceum, II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Líceum, Traian Săvulescu Mezőgazdasági Kollégium és
Marosvásárhelyi Művészeti Líceum) tart majd irodalomórákat
Ioana Pârvulescu, Dan Coman,
Simon Márton, Láng Zsolt, Alina
Nelega, Robert Gabriel Elekes,
György Alida és Horia Marchean.

engedélye, ebből háromnak fogják
hamarosan megadni, a többiben
még nem fejeződtek be az elnyert
pályázatokból megvalósuló felújítások, ezért a diákok ideiglenes helyszínen kezdik meg a tanévet.
Az igazgató hangsúlyozta, hogy
ezt leszámítva a megye minden tanegységében biztosítják a fertőtleníés
a
szükséges
tőszereket
védőfelszerelést.
Megyénkben 34.461 diák 12-18
év közötti, közülük 2.609, azaz
nyolc százalékuk van beoltva, ezzel
a százalékkal országos szinten a hetedik Maros megye – jelentette be a
prefektus, akinek szívügye az oltási
kampány, és azt szeretné, ha ennek
fontosságát a pedagógusok is megértenék. A főtanfelügyelő ígéretet
tett, hogy hetente fel fogják mérni
azoknak a diákoknak a számát is,
akik szülői beleegyezéssel szeretnék felvenni az oltást.
Elhangzott, hogy az iskolai személyzetnek a 47 százaléka, a pedagógusoknak a 33 százaléka van
beoltva. Szorgalmazzák, hogy többen vállalkozzanak, és remélik,
hogy újabb oltási kampányokat

Fotó: Bodolai Gyöngyi

A találkozók sorrendjét és pontos
időpontját később tesszük közzé.
Az Írók az iskolában idén sem
valósulhatott volna meg a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal társfinanszírozása nélkül. E támogatást
a kulturális projektek vissza nem térítendő támogatásáért folyó pályázat nyomán nyertük el, értéke pedig
26.309 lej.
Nagy örömmel tapasztaltuk,
hogy az év első felében a kulturális
tevékenységet folytató civil szervezetek képviselői, a polgármesteri hivatal képviselői és a helyi
tanácsosok között folytatott tárgyalások eredményeként a projektértékelési kritériumok jelentősen
javultak. Néhány dolgot azonban
tisztázni szeretnénk, különösen
azok számára, akik nem ismerik a
helyi hatóságok által társfinanszírozott projektek lebonyolításának menetét.
Először is, a kapott társfinanszírozás nem azt jelenti, hogy a szervező automatikusan hozzáfér az
összeghez. A szervező 30% előleget
kap, majd minden tevékenység elvégzése és az ezt igazoló dokumentumok benyújtása után – beleértve
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szerveznek – hangsúlyozta a prefektus.
Eddig egy iskola sem kérte, hogy
oltási pontot nyissanak az intézmény keretében, de a közegészségügyi igazgató szerint remélik, hogy
a tanítás megkezdése után lesznek,
ahol vállalkoznak erre.
A kérdések kapcsán szó volt a
félbehagyott iskolai felújításokról,
a főtanfelügyelő azt válaszolta,
hogy mindhárom helyen tovább
folytatják a munkát.
Megyénkben nem találtak hamis
oltási igazolványt, válaszolta dr.
Iuliu Moldovan közegészségügyi
igazgató, amit a prefektus is megerősített.
A Népújság kérdésére, hogy elegendő iskolaorvos van-e Marosvásárhelyen és a megyében, a
főtanfelügyelő szerint minden intézményben biztosítják az elsősegélynyújtást, vagy akár a tesztek
elvégzését, ha nem is orvosok, de
egészségügyi asszisztensek révén.
A közegészségügyi igazgató elismerte, hogy szükség lenne iskolaorvidéken
például
vosokra,
mindössze egy van, de többet nem
tudnak alkalmazni, mivel az egészségügyi minisztérium befagyasztotta az állásokat, a polgármesteri
hivataloknak pedig nincsen anyagi
lehetősége a fizetések biztosítására.
– A helyettesítők számára szervezett vizsga után sikerült-e betölteni
a szabadon maradt állásokat?
Hány szakképzetlen személyt alkalmaztak? – kérdeztük a főtanfelügyelőtől.
A válasz szerint jobbára töredékkatedrák maradtak üresen, amire
ideiglenesen órabérrel alkalmaznak
személyzetet, és október végéig kell
megyei szinten versenyvizsgát szervezni az állások betöltésére. A képzetlen helyettesítők számára kiírt
vizsgára 125-en jelentkeztek, és 5253-at vettek fel – hangzott el a sajtótájékoztatón. Szóba került az
elektronikus napló szükségessége
is, amelynek próbája a Papiu középiskolában van folyamatban.
Érdeklődésükre a főtanfelügyelő
azt válaszolta, hogy elkészült a kilencedik osztályban oktatott minden
tantárgy számára a tanterv, és ellenőrizi fogják, hogy azokat hogyan
ültetik életbe.
azt is, hogy a szervező minden
számlát kifizetett –, a projekt költségvetésének megfelelően kérheti a
költségek megtérítését a versenyt
követően megállapított összeg keretein belül.
Ezért különösen nagyra értékeljük a szponzoroktól kapott támogatást. Nemcsak azért, mert ez segít a
saját hozzájárulásunk fedezésében,
amely minden projekt költségvetésében kötelező módon jelen kell legyen, hanem azért is, mert a
költségek megtérítéséig teljes mértékben fedeznünk kell a projekt
anyagi részét.
Főtámogatónk a Reea cég, ezúton is köszönjük, hogy hozzájárulnak a projekt létrejöttéhez.
Köszönetünket fejezzük ki
ugyanakkor a tanároknak is, akik a
Podium Egyesület legfontosabb
partnerei az Írók az iskolában projekt lebonyolítása során.
Írók az iskolában – 2021, a Podium Egyesület projektje, melyet
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala társfinanszíroz a kulturális
projektek vissza nem térítendő támogatásáért folyó pályázat nyomán. (közlemény)
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püspökhelyettese, aki Kovács
István püspök áldását tolmácsolta.
A Miatyánkot Márkos Hunor Elemér küküllődombói unitárius lelkésszel együtt mondta el a színes,
sok helyről összesereglett gyülekezet, a helybeliek fohászát erősítve.
Törékeny világunkban az a cél,
hogy az utánunk jövő nemzedékek
megtalálják az Istentől való tiszta
szívhez vezető ösvényt. Ennek
bölcs jelzője nem pusztán a tudást,
az embert belsőleg formáló, alakító
erőt is jelenti, ami az oktatás mellett
a nevelés eredménye – hangzott el
a püspökhelyettes beszédében, aki
bevallotta, hogy négygyermekes
édesapaként és pedagógus felesége
révén személyes kérdést jelent számára az iskola, és beszédében a személyes találkozás fontosságát
hangsúlyozta.
Az áhítatot követően a helybeli
Kisgyörgy József Unitárius Dalkör
előadásában hangzott fel a Szózat,
és Márkos Andor helybeli unitárius
egyháztag Reményik Sándor
Templom és iskola című versét
mondta el.
A pedagógusszövetség elnökét,
elnökségének tagjait, a tiszteletbeli
elnököt, a főtanfelügyelőket, főtanfelügyelő-helyetteseket, tanfelügyelőket és pedagógusokat, a diákság
képviselőjét, továbbá valamennyi
vendéget műsorvezetőként SzékelyVarga Melinda, az Ádámosi Iskolaközpont igazgatóhelyettese, és
Küküllődombón működő magyar
tagozatának történelemtanára köszöntötte.
Műsorvezető társa Székely-Varga
Béla, a dicsői Traian Általános Iskola pedagógusa a szót Miklós
Tibor Lászlónak adta át. A 31 százalékban magyarok lakta Ádámos
község polgármestere hálásan szólt
szülőfaluja, Küküllődombó egykori
pedagógusairól, akik összetartó közösséggé formálták a helyi magyarságot, és felismerték a tanítás,
tanulás fontosságát. Ezt a példát követi ő is polgármesterként, nagy
hangsúlyt fektetve arra, hogy a
helybeli fiataloknak biztonságot
nyújtó környezetben teremtsenek
lehetőséget képességeik szabad kibontakozására. Mert „olyan lesz a
jövő, mint a ma iskolája” – idézte
Szent-Györgyi Alberttől a rendezvény másik alapgondolatát.
„Fontos, hogy odafigyeljünk a
szabályokra, egymásra, és értékeljük pengeélen táncoló szabadságunkat”– figyelmeztette a hallgatóságot
Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke. Közösségünk megmaradása
attól függ, hogy iskolarendszerünk
mennyire versenyképes, mennyire
veszi figyelembe a munkaerőpiac
lehetőségeit, a diákok igényeit. A
kormányon lévő RMDSZ vezetői
ennek a felelősségnek a tudatában

A ma iskolája formálja a jövőt

dolgoznak, és a magyar kormány
óriási segítséget nyújt abban, hogy
felkészült fiataljaink itthon maradjanak. „Tennünk kell azért, hogy
azok a gyermekek, akik magyar iskolába járnak, soha ne kerüljenek
hátrányba” – hangsúlyozta
„Figyeljünk azokra, (…) akik
példamutató életükkel ma is segítenek eligazodni a nehéz döntések
előtt” – hangzott el Potápi Árpád
János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkárának üzenetében. Kiemelte, hogy Dávid Ferenc
és Apáczai Csere János „állhatatossága mérce a mai kor számára is. A
magyar művelődés és kultúra fellendülése nem történhet meg az erdélyi
magyarság boldogulása nélkül, ezért
„erőt, kitartást, erős és összetartó
közösségben végzett jó munkát” kívánt üzenetében, amelyet SzékelyVarga Béla olvasott fel.
A fennállásának három évtizedes
évfordulóját ünneplő RMPSZ történelmi egyházainkkal együttműködve tartotta évről évre az
ökumenikus tanévnyitó ünnepséget,
ami a járvány miatt a múlt évben elmaradt – szólt a hallgatósághoz
Burus-Siklódi Botond, a pedagógusok szövetségének elnöke. Az új
tanév újabb nehézségeket ígér, de a
nehézségek ellenére fontos meglátni és kihasználni minden kínálkozó lehetőséget azért, hogy
gyermekeink egy jól működő, megbízható oktatási rendszer keretében
tanulhassanak. Ennek kialakításáért
több szinten kell mindenkinek megtennie a legtöbbet, amit tudása, tehetsége, társadalmi és szakmai
helyzete lehetővé tesz. Más a feladat, de a cél közös: az oktatási
rendszer és ezen belül a magyar oktatási rendszer fejlesztése, a minőségi oktatás biztosítása, aminek
alapja az együttműködés.
„Az embernek kétféle attitűdje
lehet az életben: az Építés vagy az
Ültetés” – idézte Paulo Coelhót a
szövetségi elnök. Erre a kettőre van
a legnagyobb szükség az új tanévben. Az építőkre, akik szívós, kitartó munkájukkal jelen vannak a
törvényhozásban, az önkormányzatokban, minisztériumokban, és nem
riadnak meg a visszautasítástól,
építő munkájukat a felrakott falak
leomlása esetében is újrakezdik –
értékelte az együttműködést.
A folyamatos munka viszont az
ültetőké, akiknek tevékenysége állandó és folyamatos, akik felelősséget kell hogy vállaljanak azért, amit
elültettek, de ők a jövőért dolgoznak – köszöntötte a rendszerbe most
belépő, az ott dolgozó és a rendszerből távozó pedagógusokat és a diákságot, és köszönetet mondott a
média képviselőinek is.
Beszédének végén kiemelte az
anyaország több mint tíz esztendeje
folyó támogatását, az itthon mara-

dást segítő, bátorító magatartását.
Ennek megőrzéséért a 2022-es magyarországi választásokon való
részvételre biztatta a jelenlévőket,
gyermekeink jövője, intézményeink, közösségünk megmaradása érdekében.
Dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős államtitkára a
közösséghez való tartozás fontosságát hangsúlyozva kijelentette: az
egyre sűrűbb természeti katasztrófák világában történő rossz irányú
változások arra figyelmeztetnek,
hogy eljött az újratervezés ideje, ha
azt akarjuk, hogy a következő nemzedékeknek is esélye legyen a boldogságra…
Beszédében kiemelte, hogy a magyar kormány számára mennyire
fontos a magyar nemzet összetartása, a külhonban élő nemzettársak
helyben maradásának és helyben
boldogulásának az elősegítése. A
Magyarországon élő nemzetiségek
jogait illetően példát mutatva, a
nemzetközi és kétoldalú szerződésekben vállalt kötelezettségeiket betartva, a közös érdekek mentén való
jó együttműködésre törekednek Romániával is. Hiszik és remélik,
hogy az elmúlt 11 évben a külhonban felépített száznál több óvoda, a
felújított több ezer templom, iskola
az idők végzetéig a magyar gyermekek zsivajától lesz hangos, és falaik között büszkén tanulhat,
énekelhet sok pedagógus és tanítvány. Majd a diákokhoz szólt a biztatás: legyenek büszkék arra, hogy
olyan nemzethez tartoznak, amely
sok vihart megélt a történelem
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során, de mindig fel tudott állni, és
rajtuk is múlik, hogy történelmünk
hogyan folytatódik tovább. Majd
arra kérte a jelenlevőket, hogy a
magyar iskola választásának szorgalmazásával, az iskolában végzett
munkájukkal továbbra is járuljanak
hozzá a magyarság fennmaradásához tett erőfeszítésekhez.
A beszédeket ünnepi mozzanat, a
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
átadása követte, ami az Emberi Erőforrások Minisztériumának a rendelete
alapján
azoknak
a
pedagógusoknak jár, akik legalább
25 éven át a gyermekek oktatásanevelése érdekében tevékenykedve
kiemelkedő munkát végeztek. A
Maros megyében kitüntetésben részesülő tíz pedagógus közül négyen
vettek részt az ünnepségen: Albertini Zoltán testnevelés, dr. Bálint
István biológia, Soós Katalin magyar és Stan Ágota Irma matematika szakos tanárok. A kitüntetettek
tevékenységét
Székely-Varga
Mária-Melinda, az Ádámosi Iskolaközpont igazgatóhelyettese méltatta, a díszoklevelet és az
emlékérmet dr. Lőrinczi Zoltán államtitkár és Horváth Gabriella, a
pedagógusszövetség Maros megyei
szervezetének elnöke adta át a Légy
jó mindhalálig musical dallamára.
„A szüleim nyelvét a gyerekeim
hangján elkopni nem hagyom” –
énekelték, és el is játszották megható zenés-irodalmi összeállításukban a küküllődombói általános
iskolások. A nyelv csak élve tündököl című zenés-verses összeállításukban, amelyet Székely-Varga
Mária-Melinda történelem szakos
tanáruk vezetésével tanultak be,
saját és pedagógusaik hitvallását
tolmácsolták az anyanyelvről.
Műsorukat követően Kallós
Zoltán, az Oktatási Minisztérium
kisebbségi oktatásért felelős államtitkára mondta el beszédét, aki szerint a napi esetszámok növekedése
miatt újabb emberpróbáló kihívásokkal teli év elé néznek a pedagógusok. Ennek ellenére nem szabad
hagyni, hogy a napi feladatok háttérbe szorítsák a megoldandó problémákat: a román nyelv minél
alaposabb elsajátítása, a hatékony
pedagógus-továbbképzés, a szülők
meggyőzése arról, hogy az anyanyelvi oktatás nem hátrányos.
Ezenkívül nem kell megfeledkezni
arról, hogy a pedagógusnak is folyamatosan tanulnia kell, valamint
a hatékony kommunikációról, a
kapcsolatok ápolásáról sem az államtitkárság és a pedagógustársadalom szószólója, az RMPSZ között.
Az ünnepségen dr. Mara

Gyöngyvér, a Sapientia EMTE rektorhelyettese dr. Tonk Márton rektor
üdvözletét tolmácsolta, arra biztatva
a pedagógusokat, hogy éljenek az
RMPSZ által szervezett és a Sapientia EMTE által támogatott érdekképviseleti,
továbbképző
és
tehetséggondozó tevékenységeken
való részvétellel.
A rendezvényt köszöntötte
Horváth Péter, a magyarországi
Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, aki
a tapasztalatai birtokában tisztelettel
és elismeréssel szólt pedagógusaink
és vezetőik erőfeszítéseiről.
Vass Péter, a Romániai Magyar
Középiskolások Szövetségének elnöke az oktatás elsődleges haszonélvezői, a diákok nevében számolt be a szervezet tevékenységéről. Továbbá arról, hogy a
göröngyös, befejezetlen úthoz hasonló oktatási rendszer nem garantálja a diákok életre való
felkészítését, nem az ő igényeikhez
alkalmazkodik, hanem a diákokat
akarja megfeleltetni a rendszernek.
Az RMPSZ országos elnökségének tanévnyitó üzenetét szép dombói viseletben Márkos-Mátyás
Erzsébet Zita, a désfalvi iskola magyar szakos tanára tolmácsolta, kiemelve a bátorságot, a szakma és a
szerepek újragondolásának szükségességét. „Paradigmaváltás csak
akkor következhet be a színvonalas
oktatásban, ha tudunk, akarunk mi
magunk is változni és változtatni.
Nem erőnkhöz képest többet, de
jobbat (..). Tudjuk Szent Ágoston
szavaiból(…): „Benned égnie kell
annak, amit lángra akarsz lobbantani másokban.”
A helybelieket a rendkívüli lelkesedéssel éneklő küküllődombói
Kisgyörgy József Unitárius Dalkör,
a férfikar és az asszonyok szépen
szóló kórusa képviselte, a beszédek
között énekükkel a hangulatot színesítették Szakács Noémi-Renáta
vezetésével. Loghin Anett unitárius
egylettag küküllődombói népdalokat énekelt. A rendezvény az aszszonykórus fellépésével, amely
Horváth Sándor megzenésített versét (Mert a haza nem eladó) énekelte, és a Himnusszal zárult.

*
Szombaton reggel az eseményre
érkezett hivatalosságok részvételével felavatták a dicsőszentmártoni
óvoda, napközi és bölcsőde épületét, amely Magyarország kormányának a 4,5 millió lejes
támogatásával és a helyi önkormányzat pozitív hozzáállásával
épülhetett fel.
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Nincsenek égbekiáltó gondok
A legtöbb helyen tanévnyitóra
készen állnak a vidéki iskolák,
ahol szükség volt javításra, és
lehetőség is volt rá, ott elvégezték. Vannak községek,
ahol a tavalyihoz hasonló körülmények között, de nem az
iskolaépületben tanulnak továbbra is a gyerekek.

Gligor Róbert László

Jedd községben csak apróbb javításokat, festést kellett néhány osztályteremben végezni, különösebb
munkálatokra nem volt szükség a
nyáron. Az elmúlt tanév folyamán
viszont rendbe tették a négy település iskolaudvarait, kosárlabda-palánkokat is szereltek fel, mindezt a
magyar kormány támogatásával
vagy európai források felhasználásával – értesültünk Bányai István
jeddi polgármestertől, aki hozzátette: idén is óvodával és napközivel
is várják a kisgyerekeket Jedden.
Kibéden is kimeszelték az öszszes tantermet az óvodában és az iskolában, bár az elmúlt tanévben
kevesebbet voltak jelen a tanintézményben a gyerekek. Ez volt a fontosabb, és a napokban tett
látogatásukkor elégedetten távoztak
a megyei hatóságok – tájékoztatott
Szilveszter László alpolgármester.
Azt is elmondtas, hogy évente rendszeresen végeztet fertőtlenítést, meszelést a községvezetés.
Kibéd évente támogatást kap az
anyaországi Gyál testvértelepülésről, ez idén sem maradt el: minden
gyerek közel 25 ezer forintos iskolakezdő csomagot kap, amelyben
különböző tanszerek vannak, korosztályok függvényében. A végzős
nyolcadik osztályosok még a júniusi búcsúzáskor kézhez vehették az
ajándékokat.
Felszerelésekbe fektettek pénzt
Balavásár községben nagyon jó
állapotban vannak az iskolahelyiségek, az épületek rendben vannak,
hiszen az önkormányzat az utóbbi
években figyelt erre – tudtuk meg
Vajda József Attila iskolaigazgatótól. Ettől eltekintve néhány óvodai
és tanteremben végeztek belső javítást, meszeltek, minden évben a
kezdő (előkészítő, első és ötödik)
osztályok tantermeit kimeszelik
tanévkezdés előtt, és a fertőtlenítés
sem marad el.
Az utóbbi időben azonban a felszerelésekre is fordított pénzt saját
költségvetéséből az iskola, így az

Tanévnyitóra készek az iskolák

idén a balavásári és kendi felső tagozatokon kicserélték az osztályok
bútorzatát, és minden osztály (az alsósok is) két-két szekrényt kapott,
ahol a diákok tárolni tudják a tornafelszerelést és tanszereiket, ezzel is
szeretnék részben megkímélni a sok
cipekedéstől a gyerekeket. A kisebb, félreeső települések is rendelkeznek megfelelő bútorzattal, így
oda egyelőre nem vásároltak újakat.
Ezenkívül a kormánytól kapott
táblagépek mellé az online oktatás
támogatása, kiterjesztése céljából az
iskola 60 további eszközt is vásárolt, amit használatra kiosztott a diákok között.
Egrestőn folyamatban van az
óvoda építése, de csak a következő
tanévtől lesz használható, ezért a
kisgyerekek a következő időszakban is ott tanulnak, ahol az elmúlt
tanévben is – részletezte az igazgató.
Még nem fejezték be a felújítást
Nyárádgálfalván folyamatban
van az általános iskola bővítése és
felújítása, de az idén még nem lesz
használható, ezért a diákok már a
harmadik tanévet kezdik a szentháromsági iskolában – mondta el
Gáspár Ildikó igazgató. Ennek ellenére csak apróbb javításokra volt

Gálfalván még folyamatban van az épületbővítés, így idén is Szentháromságra járnak a diákok
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Csíkfalván szépen megújult az iskola külseje, de a belső munkálatok még javában zajlanak, így itt is más megoldást kellett keresni az osztályok
elhelyezésére
Fotó: Gligor Róbert László

szükség, a termek elő vannak kéCsíkfalva községben négy teleszítve az új tanévre, és minden tele- pülésen van folyamatban a tanintézpülésen rendelkeznek a szükséges mények megújítása. Csíkfalván a
közegészségügyi engedélyekkel.
nagy iskolaépületet ki kellett üríteni

a munkálatok miatt, ezért a napközi
épületében és a polgármesteri hivatalnál helyezték el az osztályokat,
ám így is egy osztályt át kellett helyezni Nyárádszentmártonba, amíg
a csíkfalvi épületben legalább az
alsó szinten befejezik a felújítást.
Amúgy jól haladnak a községközponti iskola munkálataival, a nyáron befejezték a külső felújítást,
jelenleg a belső munkálatok zajlanak. Búzaházán kibővítették az
épületet, ott is előrehaladott állapotban vannak a munkálatok, így
Balogh Tünde igazgató reméli,
hogy mindkét helyen legalább az
osztályok egy része még tanév közben visszatérhet az iskolaépületekbe. Vadadban kezdték el a
leghamarabb a bővítést és felújítást,
de ott nagyon sokat késett a kivitelező. Jobbágyfalván tavaly lebontották a régi iskolát, de a
kivitelezővel szerződést kellett bontani, ezért az új iskolaépület építése
csak ezután kezdődik el, néhány
nappal ezelőtt kötött szerződést az
önkormányzat egy új építővel –
ecsetelte a helyzetet az intézményvezető. A jobbágyfalvi óvodában és

a csíkfalvi tornateremben meszeltek
a nyáron, a jobbágyfalvi, vadadi és
búzaházi osztályok számára bérelt
épületekben most nem volt szükség
felújításra.
Hasonló helyzetben van Székelybere község is, ahol négy tanintézmény bővítése, felújítása van
folyamatban. A tanévkezdésre nem,
de egy-két héten belül befejeződik
a berekeresztúri iskolaépület felújítása, így oda visszatérhetnek a diákok, de a nyárádszentimrei, seprődi
és berei épületek esetében nagyobb
csúszások vannak, egyik esetben a
szerződésbontás lehetőségét is fontolgatják – vázolta a jelenlegi állást
Benedekfi Csaba polgármester.
Ezeken a településeken ugyanott
folytatódik az oktatás, ahol az elmúlt tanévben kaptak helyet a diákok. A márkodi általános iskolában
ezúttal nem végeztek felújítást, bár
ott is időszerű volna – tette hozzá az
elöljáró.
Kellene, de még késik
Backamadaras is két tanintézmény – a madarasi általános és a
szentgericei elemi iskola és óvoda
– felújítására nyert pályázati támogatást a regionális operatív program
keretében, de több tényező miatt
még nem sikerült lebonyolítani a
közbeszerzési eljárásokat. Mivel
ezek a munkálatok kilátásban vannak, az önkormányzat most nem végeztetett semmilyen felújítást a két
épületben – számolt be Szőcs Antal
polgármester. Bálintfalván viszont
a tanintézményben kialakítottak egy
második óvodahelyiséget is a nagyobb gyereklétszám miatt. Ezen a
településen is szeretnék felújítani az
épületet, erre hamarosan pályázatot
nyújtanak be a Környezetvédelmi
Alaphoz.
Ha elkezdődnek a beruházások,
Backamadarason van ahová átköltöztetni a diákokat, a kultúrotthonban és a sportbázisnál rendelkezésre
állnak megfelelő helyiségek. Az új
tanévtől a faluban beindul a napközis óvoda is, ehhez megszerezték a
szükséges engedélyeket, és szívesen látják az ezután jelentkezőket is.
Eszköz- és bútorzatbeszerzés
nem történt a közelmúltban, hiszen
a megnyert pályázati támogatásból
a madarasi iskolában új bútorzatot
is tudnak biztosítani, továbbá létesül fizika-kémia laboratórium, és
egy számítógépes tantermet is felszerelnek, valamint több osztályban
is elhelyeznek digitális táblát.
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Eredményes hétvége Maros megye csapatainak

Bálint Zsombor

Győzelmekkel zárták a labdarúgó 3. liga hétvégi fordulóját
Maros megye képviselői. Ha a Szászrégeni CSM Avântul minimális különbséggel nyert (és hibátlan eddig a bajnokságban),
a Nyárádtői Unirea 2018 kitömte a marosújváriak hálóját.
A nyárádtői találkozó első helyzetét a vendégek jegyezhették, de GuT 18 méteres szabadrúgása kevéssel a kapu fölött
szállt el. A házigazdák azonban nagyon gyorsan könnyűvé tették maguk számára a mérkőzést. A 6. percben Istrate kotorta
be az ötös sarkáról egy hosszas támadó akció végén (1-0), míg
a 11. percben Astafei használta ki a vendégek kapusának hibáját, aki kiejtett a kezéből egy már megszerzett labdát (2-0).
A kétgólos előny magabiztossá tette a nyárádtőieket, és elbizonytalanította a vendégeket, így a meccs gyakorlatilag már
az első félidőben eldőlt, ám a második játékrészben teljesedett
ki. Miután a vendégek részéről Marcu lövését Feier üggyel bajjal hárította, amivel Marosújvár elpuskázta a szépítés lehetőségét, Toboșaru szépségdíjas találatával végleg eldőlt a meccs
(3-0). Később Astafei még egyszer bevette közelről a marosújvári kaput (4-0), beállítva a végeredményt.
A sikernek köszönhetően az Unirea 2018 feljött a rangsorban a 3. helyre, közvetlenül a hibátlan Vajdahunyad és a CSM
Avântul mögé. Pénteken pedig a Szászrégenben szervezett megyei rangadón mérkőzik meg a megye két képviselője, amelyen azonban Astafei egy buta piros lappal megtagadta
önmagától a részvétel lehetőségét. A játékvezető azért adott
neki második sárga lapot, mert levetette a mezét, amikor lecserélték.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 3. forduló: Nyárádtői
Unirea 2018 – CS Marosújvár 4-0 (2-0)
Nyárádtői labdarúgópálya. Vezette: Cosmin Apetrei
(Roznov) – Cosmin Cercel (Karácsonkő), IonuT Andrei
(Karácsonkő). Ellenőr: Paul Unimătan (Zilah), Bogdan Lie
(Fogaras).
Gólszerzők: Istrate (6.), Astafei (11., 75.), Toboșaru (67.).
Nyárádtő: Feier – Hreniuc, Aldea, L. Moldovan, Fl. Pop,
Săvoaia, Toboşaru, Istrate, Culda, Astafei. Cserék: Eremiaş,
Bârsan, Pogăcean, Cârloanţă, Laczkó, Bucur, Ganea, Rotaru, Hăimăşan.
Marosújvár: Anghel – Cunţan, Haiduc, Cioplântă, Király,
Guţ, Socaci, Creţ, Frenţiu, Cioară, Ceaca. Cserék: Pintilie,
Casian, Marcu, Hetea, Truţă, Mihail, Neşan, Lupşan,
Moise.

1202.

A Kolozsvári CFR elszenvedte első vereségét

A balszerencsét és a játékvezetők tévedését okolja a Kolozsvári CFR 1907 kispadjára visszatért Dan Petrescu, akinek irányításával az 1. ligában bajnoki címvédő és éllovas alakulat
elszenvedte idénybeli vereségét Botosánban. A vezetőedző szerint egy óriási kapushiba miatt kaptak gólt, de szerinte az eredmény alakulásában az is közrejátszott, hogy a bíró nem adott
meg nekik két-három büntetőt, és hogy nélkülözniük kellett a
támadói sorukból Alibec-et és Omranit.
Lapzártánkig jegyzett, hétvégi bajnoki eredmények a román
labdarúgóligákból:
* 1. liga, 8. forduló: CS Mioveni – Chindia Târgoviște 0-1,
Aradi UTA – Bukaresti Rapid 2-2, Campionii FC Argeș Pitești
– FC Universitatea 1948 Craiova 1-0, Botosáni FC – Kolozsvári
CFR 1907 1-0. Az élcsoport: 1. CFR 1907 21 pont/8 mérkőzés,
2. Rapid 17/8, 3. Botosán 17/8. Az utolsó helyeken: 15. Medgyesi Gaz Metan 4/7, 16. Academica Clinceni 2/7.
* 2. liga, 6. forduló: Dunărea 2005 Călărași – Konstancai
Unirea 1-1, Dacia Unirea 1919 Brăila – Concordia Chiajna
0-2, Temesvári Ripensia – Gyurgyevói Astra 2-1, Sellemberki
CSC 1599 – Brassói FC 2-1, Bukaresti Metaloglobus – Temesvári Politehnica 4-1, Dési Unirea – Bukaresti CSA Steaua 2-1.
Az élcsoport: 1. Chiajna 16 pont/6 mérkőzés, 2. CSA Steaua
13/6, 3. Nagyszeben 13/5. Az utolsó helyeken: 19. FK Csíkszereda 0/5, 20. Gyurgyevói Astra –2/6 (10 büntetőpont levonva).
* 3. liga, IX. csoport, 3. forduló: Szászrégeni CSM Avântul
– Tordai Sticla Arieșul 1-0, Nyárádtői Unirea 2018 – CS Marosújvár 4-0, Kolozsvári Viitorul – Gyulafehérvári Unirea 1924
1-0, CS Vajdahunyad – Kolozsvári Sănătatea 2-0, Kudzsiri Metalurgistul – Beszterce-Naszódi Gloria 2018 1-2.

A 3. liga IX. csoportjának állása

1. Vajdahunyad
2. Szászrégen
3. Kudzsir
4. Nyárádtő
5. Viitorul
6. Marosújvár
7. Beszterce-Naszód
8. Sănătatea
9. Torda
10. Gyulafehérvár

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
1
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
1
2
2
2
3
3

11-3
8-1
9-6
9-4
4-6
2-6
7-12
2-6
3-6
2-7

Másfél év szünet
után ismét 4. liga

Bálint Zsombor

Ha a májusban négy hét alatt lezavart szükségbajnokságot nem számoljuk, több mint másfél év
után játszottak a hétvégén először 4. ligás labdarúgó mérkőzéseket Maros megyében. 2020 márciusában a visszavágókat már nem lehetett
megkezdeni a járvány miatt, a 2020–2021-es
idény gyakorlatilag kimaradt, így a mostani mecscsek az elsők voltak 2019 novembere óta. Talán
nem csoda, hogy így a bajnokságba 18 csapat nevezett be, amelyeket – mint már ismertettük – két
kilences csoportba soroltak.
Az első forduló mérkőzései megadták az alaphangot, azok a csapatok, amelyeknek feljutási ambíciói vannak, győzelemmel zárták az első
játéknapot. Természetesen még nagyon korai bármilyen következetetést levonni, azonban meglepő
az eredmény, amellyel az ACS Marosvásárhely
nyerni tudott Nyárádszeredában, még akkor is, ha
utóbbi egy alig alakult, fiatal csapat.
Az egykori nagy nevet továbbvinni szándékozó
új Marosvásárhelyi ASA, amely a Sziget utcai stadionban rendezi a hazai mérkőzéseit, első hazai találkozóját vasárnap játszotta, és kétgólos
különbséggel nyerte.

Eredményjelző

A labdarúgó 4. elitliga 1. fordulójának eredményei:
* I csoport: Marosvásárhelyi ASA – Mezőrücsi Câmpia, Ákosfalvi Napsugár – ACS Szováta 4-3, Marosszentgyörgyi Kinder –
Marosoroszfalui Mureșul 3-0, ACS Nyárádszereda – ACS Marosvásárhely 0-13, Marosvásárhelyi ASA – Mezőrücsi Câmpia 2-0.
* II. csoport: CS Radnót – Marosvásárhelyi
Academica Transilvania 4-1, Búzásbesenyői
ÎnfrăTirea – Marosvásárhelyi Atletic 2-2, Marosludasi Mureșul – Nyárádtői Unirea 2018 II 3-1,
Mezőszengyeli Inter – Kerelői Mureșul 3-7.

9
9
7
6
6
3
3
1
0
0

A címvédő Ferencváros emberhátrányban nyert Kispesten

A Budapest Honvéd otthon 1-0-s
vereséget szenvedett a 23. perctől
emberhátrányban játszó, címvédő
Ferencvárostól a magyar labdarúgó
NB I. hatodik fordulójának szombati játéknapján.
Jó iramú, kiegyenlített mezőnyjátékkal indult a találkozó, aztán a 16.
percben a vendégek vezetést szereztek: Tokmac 15 méterről, középről,
fordulásból leadott lövése a blokkolni szándékozó Batik kézfején is
irányt változtatott még, és a hálóban
kötött ki (0-1). Támadásban maradt,
de a 23. percben megfogyatkozott a
vendégcsapat: Botka lerántotta a
16-os előterében a ziccerben lévő
Nagy Dominikot, amiért piros lapot
kapott. A Honvéd próbálta érvényre
juttatni létszámfölényét, de csak
rövid ideig volt képes irányítani a
játékot. A Ferencváros gyorsan rendezte sorait, és a hajrában még lövésekre is futotta az erejéből.
A szünet után fegyelmezetten,
zártan védekezett a vendégcsapat,
az így területhez jutó hazaiaknak
pedig lehetőségeik is adódtak. A Ferencváros kontrái azonban mindig
veszélyt jelentettek, R. Mmaee a
lécet is eltalálta, és később Szappanos bravúrjai kellettek ahhoz, hogy
minimális maradjon a különbség. A
hajrához közeledve támadó szellemű játékosok becserélésével kockáztatott a házigazda, amely kapura
sokáig nem jelentett veszélyt, és a

hajrában ugyan Dibuszt is megdolgoztatták a kispestiek, egyenlíteniük nem sikerült.
A Ferencváros legközelebb csü-

törtökön, az Európa-liga csoportkörében lép pályára, ahol a nyitófordulóban a Bayer Leverkusen
vendége lesz.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó NB I, 6. forduló: Budapest Honvéd FC – Ferencvárosi
TC 0-1 (0-1)
Bozsik Aréna, 4046 néző, vezette: Karakó.
Gólszerző: Nguen (16.).
Sárga lap: Pantelic (25.), Zsótér (48.), Klemenz (58.), illetve R.
Mmaee (31.), S. Mmaee (87.).
Kiállítva: Botka (23.).
Budapest Honvéd: Szappanos – Lovric, Batik, Klemenz, Tamás K.
(72. Balogh N.) – Pantelic (46. Nono), Hidi (61. Eppel) – Bőle (72.
Machach), Zsótér (84. Talys), Nagy D. – Lukic.
Ferencváros: Dibusz – Botka, Blazic, S. Mmaee, Civic – Vécsei,
Laidouni – Zubkov (26. Wingo), Zachariassen (65. Uzuni), Tokmac
(65. Somália) – R. Mmaee.
A ferencvárosi Tokmac Nguen (k), valamint Dusan Pantelic (b) és Hidi Patrik, a Honvéd játékosai. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A 94. percben vesztett pontokat,
de veretlen maradt a Fehérvár FC

Zsinórban harmadik győzelmét aratta a címvédő Ferencváros és a
Paks a magyar labdarúgó NB I. hatodik fordulójában szombati játéknapján. Előbbi Kispesten győzte le 1-0-ra a Budapest Honvédot,
utóbbi 3-2-re múlta felül az MTK-t. A Mezőkövesd a ráadásban szerzett góllal mentett pontot a vendég MOL Fehérvár ellen.
NB I, 6. forduló: Budapest Honvéd – Ferencvárosi TC 0-1, Paksi
FC – MTK Budapest 3-2, Mezőkövesd Zsóry FC – MOL Fehérvár FC
2-2, Debreceni VSC – Gyirmót FC Győr 5-0.

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

5
6
4
4
5
6
6
6
6
5
6
5

4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
0
0

A tabella
0
1
0
0
3
2
2
1
1
1
3
2

1
2
1
1
0
2
2
3
3
3
3
3

9-5
17-13
10-5
7-8
8-6
17-12
9-12
8- 9
8- 9
7-11
3-10
6- 9

12
10
9
9
9
8
8
7
7
4
3
2
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Nem várt sorsolási eredmény a kupában

Bálint Zsombor

Elkészítette a labdarúgó-Románia-kupa tizenhatoddöntőjének sorsolását a sportági szövetség.
Ebben a fázisban már az 1. ligás csapatok is csatlakoznak a sorozathoz. A néhány évtizeddel korábbi szokástól eltérően, amikor a kiemelési
rendszer szerint az alsóbb kategóriákból továbbjutott csapatoknak biztosan egy élvonalbeli ellenfél jutott, és 1. ligás csapatok csak akkor
játszottak egymás ellen, amikor 18 csapatos volt
a mezőny, így csak 14 együttes érkezett alsóbb
ligákból, a jelenlegi kiemelési rendszer néhány
igen erős párharcot eredményezett. Mindjárt
ebben a körben egymás ellen lép pályára a bajnok Kolozsvári CFR 1907 és a kupagyőztes
CSU Craiova, azaz megismételik a Szuperkupa
döntőjét a kupa tizenhatoddöntőjében. Nem volt

szerencséje a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-nak
sem, amely a Konstancai Farult kapta ellenfélnek, ráadásul idegenben. A bajnoki találkozón a
Farul úgy nyert, hogy a konstancai hálóőr volt a
mérkőzés legjobbja, így a mostani meccs is keménynek ígérkezik. Még két párharc van, amelyen 1. ligás klubok az ellenfelek, így
természetszerűleg négy olyan is van, amelyekben alsóbb kategóriás csapatok találkoznak, azaz
a nyolcaddöntőben legkevesebb négy nem 1.
ligás klub is lesz.
A Románia-kupa tizenhatoddöntőit szeptember 22-én 16.30 órai kezdettel játsszák, kivéve
azokat, amelyeket közvetít a tévé, ezek programját a közvetítő televízióval közösen állapítja meg
utóbb a szövetség. A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el, döntetlen esetén 2x30 perces
hosszabbítás következik, illetve szükség esetén
büntetőpárbaj.

A párosítások

Labdarúgó-Románia-kupa, tizenhatoddöntő:
* CSU Craiova – Kolozsvári CFR 1907
* Nagybányai Minaur (3. liga) – Jászvásári CSM Politehnica (2. liga)
* CSM Slatina (2. liga) – Dunărea 2005 Călărași (2. liga)
* FK Csíkszereda (2. liga) – Chindia Târgoviște
* Temesvári Ripensia (2. liga) – Bukaresti Dinamo 1948
* Petrolul 52 Ploiești (2. liga) – FC Universitatea 1948 Craiova
* CS Vajdahunyad (3. liga) – Bukaresti FCSB
* Campionii FC Argeș Pitești – Botosáni FC
* CSO Filiași (3. liga) – Aradi UTA
* Unirea 04 Slobozia (2. liga) – Temesvári Politehnica (2. liga)
* Concordia Chiajna (2. liga) – Medgyesi Gaz Metan
* Bodzavásári FC (2. liga) – Academica Clinceni
* Konstancai Farul – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
* Şomuz Fălticeni (3. liga) – FC Voluntari
* CS Mioveni – Bukaresti Rapid
* Nagyváradi AC (3. liga) – Nagyszebeni Hermannstadt (2. liga).
Az első csapatok a házigazdák. Amennyiben egy-egy alsóbb kategóriás alakulatnak nincs villanyvilágítású
pályája, és a meccset a közvetítő televízió esti órára programálja, olyan semleges helyszínen játszanak, ahol
biztosított a megfelelő fényerő.

Nehezen nyert a Rossi-csapat

Szalai Attila (b) fejel az andorrai Emili García elől.

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re legyőzte Andorrát
a jövő évi katari világbajnokság európai selejtezősorozatának hatodik fordulójában,
szerda este a Puskás Arénában.

Jól kezdett a magyar válogatott,
és már a kilencedik percben megszerezte a vezetést az albánok otthonában elveszített összecsapást
pozitív koronavírustesztje miatt kihagyó Szalai Ádám találatával. A
csapatkapitánynak ez volt a 25.
gólja a válogatottban. A második
magyar találatra sem kellett sokat
várni, egy szöglet után Botka Endre
pályafutása első gólját szerezte a

nemzeti csapatban. A folytatásban
is fölényben futballozott a magyar
együttes, de igazán nagy helyzetet
nem tudott kialakítani.
A második félidőre a szünetben
beállt Szoboszlai Dominiknak és
Sallói Dánielnek köszönhetően
jóval veszélyesebb lett a magyarok
támadójátéka, de nem tudták növelni az előnyüket. A 67. percben
elképesztő jelenetsort láthatott a közönség: az andorraiak úgy szereztek
gólt, hogy csatáraik három lepattanó lövésből sem találták el a
kaput, de a magyar védőkön „flipperezve” a labda a hálóba jutott. A
komikus találatot végül les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

Életben maradtak
a románok továbbjutási esélyei

Gól nélküli döntetlent harcolt ki Románia Észak-Macedóniában, a labdarúgó-vb európai selejtezősorozatának J
csoportjában. A 6. forduló szerdai mérkőzésén a Mirel Rădoi irányította vendégegyüttes több játékosát nélkülözni
kényszerült.
A román csapat húszfős kerettel utazott el a szkopjei találkozóra, mivel az
előzetesen kijelölt 26 játékos közül ketten elkapták a koronavírust, négyen
pedig lesérültek.
A fertőzöttek közül elsőként Dorin
Rotariuról derült ki, hogy elkapta a koronavírust. Múlt kedden pedig Ianis
Hagin diagnosztizálták a betegséget, aki
ebéd után fejfájásra panaszkodott az orvosi stábnak. A koronavírusteszt pozitív
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eredményt hozott, ezért a Glasgow Rangers középpályását elkülönítették.
Rotariu és Hagi mellett Marian
Aioanit, Denis Alibec-et, Denis Drăgușt
és Florin Tănasét is nélkülöznie kellett a
szakmai stábnak.
A csapat nélkülük is állta a sarat
Észak-Macedónia ellen, és kiegyensúlyozott küzdelmet követően gól nélküli
döntetlenre játszott Szkopjéban. Ezzel
életben tartja esélyét a pótelejtezőt jelentő csoportmásodik hely megszerzésére. A mérkőzés román hőse a kapus,
Florin Niţă volt, aki többször nehéz helyzetben mentette meg csapatát a góltól, és
ezzel a vereségtől is.
A csoport másik két mérkőzésén: Izland – Németország 0-4 (0-2), Örményország – Liechtenstein 1-1 (1-0).

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-vb-selejtező, J csoport, 6. forduló: Észak-Macedónia – Románia 0-0
Szkopje, Todor Proeski Aréna, vezette: Antonio Mateu Lahoz (holland).
Észak-Macedónia: Dimitrievszki – Stefan Risztovszki, Velkoszki (64. Risztevszki), Muszliu,
Alioszki – Elmasz, Bardhi (90. Askovszki), Kosztadinov, Stefan Szpirovszki (78. Trajkovszki)
– Milan Ristovski (64. Jahovics), Curlinov (78. Nikolov).
Románia: Niţă – Raţiu, Chiricheş, Nedelcearu, Camora – Stanciu, Nedelcu (63. Răzvan Marin),
Cicâldău – Man, Markovic (63. Cordea), Sorescu (74. Marius Marin).
Sárga lap: Milan Risztovszki (27.), Musliu (85.), illetve Nedelcu (48.)

1. Németország
2. Örményország
3. Románia
4. Észak-Macedónia
5. Izland
6. Liechtenstein

6
6
6
6
6
6

A J csoport állása
5
3
3
2
1
0

0
2
1
3
1
1

1
1
2
1
4
5

17- 2
7-9
9-6
11-6
6-14
2-15

15
11
10
9
4
1

Mestermérleg

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A vendégek a 82. percben egy
rögzített helyzetet követően mégis
szépítettek, a közönség jó része
pedig fütyülni kezdett. Az andorraiak tűzbe jöttek, és megpróbálták letámadni a láthatóan megzavarodott
magyarokat, így meglepően izgalmas lett a végjáték, de az eredmény
nem változott.
A magyarok hat nyeretlen öszszecsapást követően diadalmaskodtak újra.
A kvalifikációs sorozat októberben folytatódik, a magyar csapat
előbb 9-én az albánokat fogadja,
majd az Európa-bajnoki döntős angolok otthonába látogat 12-én.

Albán siker és lengyel–angol döntetlen a magyarok csoportjában

A magyar válogatott mellett az albánok sikerét hozta a szerdai játéknap a jövő évi katari labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának I csoportjában, a lengyel–angol rangadó pedig döntetlenre végződött.
A tabellán helycsere történt, Albánia ugyanis megelőzte a lengyeleket, és a második helyre lépett előre.
A csoportból az első helyezett jut ki a világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőt játszhat a részvételért.
I csoport, 6. forduló: Lengyelország – Anglia 1-1 (0-0), Albánia – San Marino 5-0 (1-0), Magyarország
– Andorra 2-1 (2-0).

* Marco Rossi (Magyarország):
„Az első fél óra után azt gondolhattuk, eldőlt a mérkőzés, de ezt követően úgy kezdtünk játszani, mint az
angolok ellen, amikor elfelejtettük
az első gól után, mit kellene csinálnunk. Nem lehet négyszer-ötször
úgy érkezni a 16-oson belülre, hogy
abból nem lesz semmi. Túl sokszor
hibáztunk az ellenfél büntetőterületén, lesz mit megbeszélnünk. Ne lepődjenek meg a következő
A szövetségi kapitány több játékos pro- kerethirdetéskor, akik nem kapnak
dukciójával elégedetlen, ezért kijelentette: ne lepődjenek meg azok, akik nem meghívást, mert nem teljesítették az
teljesítették, amit kért, hogy legközelebb általam elvártakat! Ha mi nem
nem kapnak meghívást a válogatottba.
nyújtjuk a maximumot, akkor biFotó: MTI/Kovács Tamás
zony Andorra ellen össze kell tennünk a kezünket a végén, hogy nyertünk. Hat nap alatt fordult a világ,
mi voltunk a nagy hősök, bár én mondtam, hogy két lábbal álljunk a
földön, most pedig mi vagyunk, akiket ki kell dobni a kukába. Hallom,
hogy mondjon le, olyan játékosokat hívjunk be, akik korábban már
voltak? Három évvel ezelőtt a Nemzetek Ligája harmadik csoportjában
szerepeltünk, most sztárcsapatokkal fogunk találkozni, ott voltunk az
Eb-n, most pedig én szégyellem magam az ötvenezer ember előtt, de
öngyilkos nem lehetek, mert családos ember vagyok.”
* Koldo Álvarez (Andorra): „Az első húsz percet leszámítva egyenragú
ellenfelei tudtunk lenni a magyar válogatottnak, és a végén még a pontszerzésre is esélyünk volt. Nagyon szépen küzdöttünk egy olyan ellenféllel szemben, amely kiválóan szerepelt a nyári Európa-bajnokságon.”

Jegyzőkönyv

Labdarúgó világbajnoki selejtező, I csoport, 6. forduló: Magyarország – Andorra
2-1 (2-0)
Budapest, Puskás Aréna, 46.370 néző, vezette: Rade Obrenovic (szlovén).
Gólszerzők: Szalai Á. (9 – 11-esből), Botka (18.), illetve Llovera (82.).
Sárga lap: Sallai (12.), Szalai Á. (89.), Tamás (93.), illetve E. García (9.), Vieira (38.),
San Nicolás (63.), Alavedra (87.).
Magyarország: Dibusz – Botka (90+1. Tamás Márk), Lang, Szalai Attila, Fiola –
Kleinheisler (46. Szoboszlai), Nagy Ádám (65. Gazdag), Schäfer – Sallai (46. Sallói), Szalai Ádám, Schön (46. Nikolics).
Andorra: Álvarez – Moisés, Llovera, Emili García, Alavedra, Marca García – Aláez,
Márcio Vieira (76. Cristian Martínez), Cervós (76. Álex Martínez) – Ricard Fernández (80. Bernat), Marc Pujol (80. Lima).
1. Anglia
2. Albánia
3. Lengyelország
4. Magyarország
5. Andorra
6. San Marino

6
6
6
6
6
6

5
4
3
3
1
0

A tabella
1
0
2
1
0
0

0
2
1
2
5
6

18-2
10-6
19-8
12-10
4-14
1-24

16
12
11
10
3
0
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Ismét a Városháza nyerte
a Harmónia Kupát

Címvédőként érkezett és
újból nyertesként távozott
a labdarúgó Harmónia Kupa
idei, immár 8. kiadásáról
Marosvásárhely polgármesteri hivatala.

Mint többször is az elmúlt
években, a városháza a sajtóválogatottal küzdött meg az elsőbbségért. A két csapat azonos
pontszámmal, és egymás elleni
1-1-es döntetlennel zárta a négyes tornát, az önkormányzat a
jobb gólkülönbségének köszönhetően nyerte el a kupát.
A mindent eldöntő egymás elleni közvetlen mérkőzés nemcsak szorosra, hanem rendkívül
küzdelmesre és látványosra sikeredett. A kapujelenetek egymás
után pörögtek, a felek közül bármelyik megszerezhette volna a
győzelmet. Az, hogy nem esett
több találat, nem a csatárokon
múlott; ők mindent megtettek
ennek érdekében, ám a két kapus
csúcsformában volt. Az önkormányzat hálóőre az egykori A
ligás, a 62 évesen is kiváló reflexszel rendelkező Biró Levente
csodálatos (és mentő) parádékkal
kápráztatta el a nézőket, míg a
magabiztosan
PRESSingnél
védő Szucher Ervinen meg sem
látszott a súlyos sérülés okozta
szinte egyéves kényszerpihenő. A
vezető gólt az újságírók szerezték, amire alig két perc múlva az
önkormányzat válaszolt.
A torna másik két résztvevője,
a Nemzeti Színház és a megyei
önkormányzat sem játszott alá-

Bálint Zsombor

rendelt szerepet. A színészek és
műszaki kollégáik az utolsó mérkőzésen még megszerezhették
volna az ezüstöt, de kikaptak a
sajtósoktól. Az RMDSZ új marosvásárhelyi elnöke, Kovács Levente által vezetett megyei tanács
csapata ugyan elveszítette mindhárom mérkőzését, azonban minden ellenfelét megizzasztotta. A
pechet a rövid, pontosabban nem
létező kispad jelentette. A díjazást követően a megyeieket már
a visszavágó gondolata foglalkoztatta: a Kultúrpalota ügyvezetője, Szántó Lóránt megígérte,
hogy „ennek lesz majd folytatása, és nem marad minden enynyiben!”
Bár egy-egy forróbb helyzetben akadtak „elszólások”, szikrázó jelenetek és teátrális
fetrengések, sem Dumitru Bîrsanu Corduneanu játékvezetőnek, sem az orvosi szolgálatot
teljesítő személyzetnek nem
akadt dolga. Elvégre a harmóniáról szólt a péntek délutáni minifoci.

Eredmények: Városháza –
Nemzeti Színház 3-0, Megyei
Tanács – Pressing 0-2, Nemzeti
Színház – Megyei Tanács 5-1,
Pressing – Városháza 1-1, Megyei Tanács – Városháza 0-5,
Nemzeti Színház – Pressing 1-3.
Táblázat: 1. Városháza 7 pont
(9-1-es gólkülönbség), 2. Pressing 7 pont (6-2-es gólkülönbség), 3. Nemzeti Színház 3 pont,
4. Megyei Tanács 0 pont.

Szászrégenben tovább robog a fiatalos Lendület

Fiatalság , bolondság – tartja
egy közismert mondás... Ez jutott eszünkbe, miután a Szászrégeni CSM Avântul jobbára
ifjú játékosokból álló 3. ligás
labdarúgócsapata
megszerezte zsinórban a harmadik
győzelmét a bajnokságban.

Szabó Antal-Lóránd

A hosszan tartó nyári szünetben
nem csupán a szakvezetés újult meg
(immár Enyedi Andrei szakmai igazgató és Stoica Vilmos vezetőedző
irányít), de a csapat is gyökeresen
megfiatalodott – történt mindez
leginkább a klub igencsak mostoha
pénzügyi körülményei miatt. Az elmúlt labdarúgóidényhez viszonyítva
ugyanis olyan kulcsfontosságú játékosok intettek búcsút a csapatnak
mint Merdariu, Covaciu, S. Chirilă,
Bujor és Stavilă. Ennek dacára a
CSM Avântul semmi jelét nem adja,
hogy megszenvedte volna a váltást,
sőt! A húszas éveik legelején járó
labdarúgók újabb győzelmet arattak,
miután a 2021–2022-es pontvadászat első két játéknapján is eléggé
meglepő módon szintén három pontot gyűjtöttek be.
Ezúttal azt a Tordai Sticla Arieșult
sikerült két vállra fektetniük, amely
korántsem játszott úgy, mint aki két
fordulót követően pont nélkül áll a
tabellán...
A találkozó kezdeti perceiben a
vendégek kezdeményeznek, többet
birtokolva a labdát. Az első kapura
lövésük a 9. percben történt, ám az
összecsapás alatt végig nagyon aktív
Veres 18 méterről leadott kísérlete
erőtlenre sikeredett. Kilenc perccel
később ugyanő a bal oldalról, 20 mé-

terről próbálkozott, ám a jól eltalált
labdát Bucin szögletre tolta. Az első
játékrésznek nagyon gyatra volt a
színvonala, így eléggé eseménytelenre sikeredett. Inkább a tordaiak
uralták a mezőnyt, és három-négy alkalommal eléggé könnyedén Bucin
kapujának előterébe kerültek. A hazaiak hatalmas szerencséjére azonban a Kolozs megyei együttes nem
dolgozott ki említésre méltó gólszerzési lehetőségeket. Az eléggé halvány
teljesítményt
nyújtó
szászrégeniek első – s egyben az
egyetlen említésre érdemes – helyzete az első félidőben a 26. percben
adódott, amikor Daniel Popa a büntetőterület vonaláról lőtt, de Onciu
kapus védett.
Szünet után (a 49. percben) Harkó
próbálkozott távoli lövéssel, ám az
apró termetű szélső védő kísérlete
nyomán a labda jócskán a kapu fölé
ment. Az 53. percben a vendégek
előtt kecsegtető gólhelyzet kínálkozott: egy hosszú indítást követően
Veres egyedül vezethette a játékszert
Bucinra, ám a házigazdák tapasztalt
hálóőre remekül hárított. Az Avântul
legnagyobb gólszerzési lehetősége a
64. perc eseménye: ekkor C. Chirilă
ellenállhatatlanul lódult meg a bal

szélen, s a tizenhatos sarkából leadott
erős lövését Onciu hatalmas bravúrral szögletre tolta! Két perc elteltével
Veres 40 méteres, boltíves lövése fölészállt. Ezt követően – mivel a két
csapat fő célja leginkább a steril labdabirtoklás volt – már nagyon úgy
tűnt, hogy igazságos gól nélküli döntetlent könyvelhetünk el, ezért némileg meglepőként hatott, hogy a
találkozó 86. percében megszületett
az összecsapás egyetlen, három bajnoki pontot érő gólja: Harkó remekül
ívelt be egy 30 méteres szabadrúgásból, a labda a fiatal Raul Suciu fejére
került, aki pár méterről látványosan
a vendégkapuba „bólintott” (1-0).
Ezzel a hajrában elért, kissé szerencsés sikerrel Stoica Vilmos legénysége immár három győzelmet számlál
a három lehetségesből, amit a bajnokság kezdetén minden valószínűség
szerint sem a szakvezetés, sem a fiatal
labdarúgók még a legszebb álmaikban sem reméltek! A következő fordulóban a Szászrégeni CSM Avântul
Maros megyei riválisát, a Nyárádtői
Unirea 2018 együttesét látja vendégül. A nyáradtőiek igen kemény diónak ígérkeznek, s félő, hogy egy
péntekihez hasonló halvány teljesítmény kevés lesz az üdvösséghez.

Jegyzőkönyv

3. liga, IX. csoport, 3.forduló: Szászrégeni CSM Avântul – Tordai Sticla Arieșul 1-0
(0-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 250 néző, napsütéses időjárás. Vezette: Răzvan
Necrici (Románkékes) – Alexandru Turian (Zilah), Adrian Iancău (Kisderzsida). Ellenőr: Cătălin Popescu (Ploiești), Veress Lóránt (Sepsiszentgyörgy).
Gólszerző: R. Suciu (86.).
Szászrégen: Bucin – Bugnar, Hasnaș, D. Chirilă, Harkó, R. Suciu, C. Chirilă, (82. M.
Pop), Vrabie (73. R. Moldovan), Serbănați, D. Popa (62. Baki N.), Murar.
Torda: Onciu – Pârv, Cordoș, Budin, Manu, Veres, Paleoca (75. Marcu), Cimpoeșu,
Salcău, Cobârzan, Svichi (67. Savu).

Kisorsolták a bajnoki programot, de még nem végleges

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal üléstermében sorsolták ki a
női kosárlabda-bajnokság programját és a Románia-kupa első körének
párosításait. Akár jelzésértékűnek is
tekinthető, hogy itt gyűlt össze a
sportágban tevékenykedő csapatok
és a szövetség vezetősége. A kosárlabdát irányító szerv nyáron, néhány év szünet után újabb
mandátumra megválasztott elnöke,

Carmen Tocală nem titkolja, hogy
vissza szeretné helyezni Marosvásárhelyt a romániai kosárlabda térképére, ahonnan egy ideje
gyakorlatilag hiányzik, vagy csak
alig pislákolva van jelen.
A 2021–2022-es idény női kosárlabda-bajnokságába 14 csapat iratkozott be a tavalyi 12 helyett. Nem
indul a Nagyváradi Rookies, amely
csak a korosztályos pontvadászatba
nevezett, visszatér viszont a Marosvásárhelyi Sirius, valamint jelentke-

zett a Botosáni Triumf és a Gyulafehérvári CSU is.
Éppen az utóbbi két csapat teszi
azonban bizonytalanná, hogy
mennyire végleges a program, amelyet amúgy emiatt még nem is tettek
közzé a szövetség honlapján, csak a
Berger-táblázat számait ismerjük.
Míg ugyanis 12 klub biztosan indul,
a két utoljára említett klub részvétele egyelőre kétséges. Ezeknek a
képviselői nem is vettek részt a marosvásárhelyi sorsoláson. Nem hi-

vatalos információk szerint Botosán
elég valószínű, hogy részt vesz a
bajnokságban, Gyulafehérvár felől
azonban semmi hír nincs, és elképzelhető, hogy noha beiratkozott,
mégsem áll rajthoz.
Az biztos, hogy a kisorsolt program akkor is érvényes marad, ha 13
együttes vesz részt, legfeljebb mindig áll valaki, ám ha mindkét klub
kiesik, akkor a 12 csapatos Bergertáblázat szerint újra kell a programot gondolni. Állítólag ennek a
sorsolását is megtartották (a nyilvánosság kizárásával), hogy tartalékban használható legyen.
Hivatalosnak azonban jelenleg a
14 klubos bajnokság tekinthető, illetve hogy az első fordulót egyetlen
helyszínen játsszák le október 3-án.

Hogy hol, az még nem végleges, de
Marosvásárhely jó eséllyel pályázik
rá. Ebben a fordulóban a Sirius ellenfele a CSM Târgoviște lenne, ráadásul utóbbi számít házigazdának,
így a vásárhelyi csapat van kedvező
helyzetben.
A Románia-kupa sorsolása végleges, ha valamelyik csapat nem
indul, ellenfele játék nélkül jut tovább. Mint arról beszámoltunk, az
első körből eleve játék nélkül jutott
tovább a két tavalyi döntős, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC és a Szatmárnémeti CSM, a negyeddöntők
mezőnyét a hat első körös párharc
győztese egészíti ki. A szeptember
25-én és 29-én oda-vissza rendezett
első körben a Sirius ellenfele a Botosáni Triumf lesz.

Ambíciós elnöki tervek

Igen ambíciós terveket osztott meg a nyilvánossággal a marosvásárhelyi akció
során Carmen Tocală elnök, akinek feltett szándéka, hogy kimozdítsa a romániai
női kosárlabdát a holtpontról. Jelenleg ugyanis csak a Sepsiszentgyörgyi Sepsi
SIC számít nemzetközi szinten is tényezőnek, a többi klubnak nincsenek ilyen
ambíciói, sőt, eleve már legfeljebb a második helyet célozzák az érinthetetlennek
tűnő háromszékiek mögött. Tocală bejelentette, hogy a magyar modellt tartja követendő példának, hisz a magyar bajnokságból kilenc klub vesz részt különböző
nemzetközi sorozatokban. Megvalósítható célként 16 csapatos bajnokságot jelölt
meg legkésőbb három év múlva, illetve ugyanakkor az a célja, hogy három év
múlva Romániából az euroligás szereplésre aspiráló Sepsi SIC mellett még négy
klub induljon különböző európai kupákban.

Az 1. forduló programja

Fotó: Nagy Tibor

* Románia-kupa (szeptember 25. és 29.): Marosvásárhelyi Sirius – Botosáni Triumf, CSM Alexandria – Gyulafehérvári CSU, Kézdivásárhelyi KSE – Aradi FCC,
Bukaresti Agronomia – Brassói Olimpia, CSM Târgoviște – Bukaresti Rapid, Kolozsvári U – Konstancai Phoenix CSU Simona Halep;
* Nemzeti Liga (október 3.): Aradi FCC – Brassói Olimpia, CSM Alexandria – Bukaresti Rapid, CSM Târgoviște – Marosvásárhelyi Sirius, Gyulafehérvári CSU –
Kézdivásárhelyi KSE, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Botosáni Triumf, Konstancai Phoenix – Kolozsvári U, Bukaresti Agronomia – Szatmárnémeti CSM.
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Szeptember 11.

Megemlékezések
a terrortámadás 20. évfordulóján

A hagyományoknak megfelelően a Világkereskedelmi
Központ (WTC) terrortámadásban lerombolt ikertornyai
helyén megépített emlékműnél, helyi idő szerint reggel 8
óra 46 perckor – az első eltérített repülőgép becsapódásának
pillanatában
–
kezdődött a megemlékezés
szombaton New Yorkban a
2001. szeptember 11-i merényletek 20. évfordulóján.

Az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet 19 terroristája 2001.
szeptember 11-én eltérített négy
kereskedelmi repülőgépet az Egyesült Államok területén. Kettőt közülük
a
New
York-i
Világkereskedelmi
Központ
(WTC) ikertornyaiba vezettek, egy
repülőgép a védelmi minisztérium,
a Pentagon arlingtoni épületébe
csapódott. A negyedik eltérített
gép, amelynek vélhetően egy
másik washingtoni célpontot szemeltek ki (a Kongresszus épületét
vagy a Fehér Házat), az utasok ellenállása miatt a pennsylvaniai
Shanksville-nél zuhant le. A történelem legvéresebb merényletsorozatában csaknem háromezren
vesztették életüket.
Az emlékezés harangjának megszólaltatása után felolvasták a terrortámadásban elhunyt valamennyi
áldozat nevét. A Nemzeti szeptember 11. emlékműnél tartott megemlékezésen részt vett Joe Biden
jelenlegi, Barack Obama és Bill
Clinton korábbi amerikai elnök,
házastársukkal együtt.
Biden New Yorkba, Virginiába
és Pennsylvaniába is elutazott,
hogy a húsz évvel ezelőtti terrortámadás mindhárom helyszínén részt
vegyen a megemlékezésen, de beszédet egyik helyen sem mondott.
Pénteken egy, a Fehér Ház által

közzétett, előre rögzített videóüzenetben az elnök nemzeti egységre
szólította fel az amerikaiakat.
„Számomra ez szeptember 11.
központi üzenete. (...) Az egység a
legnagyobb erősségünk. Az egység
nem azt jelenti, hogy ugyanazt kell
hinnünk, de tisztelnünk kell egymást és ezt a nemzetet” – fogalmazott Biden. „Ez a feladat áll
előttünk, hogy ne csak az erőnk
példájával, hanem a példánk erejével mutassunk utat. És tudom,
hogy meg tudjuk tenni” – tette
hozzá.
A Virginia államban található
Pentagonban szombaton az ottani
támadások 184 halálos áldozatára
emlékeztek. Napkeltekor felvonták
az amerikai nemzeti lobogót a védelmi minisztérium épületének
nyugati oldalán, ahol az American
Airlines 77-es járata becsapódott
az épületbe.
Lloyd Austin védelmi miniszter
a megemlékezésen – amelyen részt
vett Mark Milley tábornok, az
amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke is – azt
mondta: „nemcsak arra emlékezünk, hogy kik voltak az elesett
társaink, hanem a közös küldetésükre is. Emlékezünk közös elkötelezettségükre azzal kapcsolatban,
hogy megvédik köztársaságunkat,
és hogy egyenesen szembenéznek
az új veszélyekkel”.
A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államoknak
„gondoskodnia kell arról, hogy
minden amerikai honfitársunk
tudja és megértse, mi történt szeptember 11-én. Felelősségünk emlékezni. Kötelességünk megvédeni a
demokráciát” – tette hozzá Austin.
A Pennsylvania állambeli
Shanksville mellett található nemzeti emlékhelyen, a United Airlines
93-as járatán elhunyt 40 ember

tiszteletére családtagok és meghívott vendégek tartottak megemlékezést szombaton, ahol az
„emlékezet harangjainak” megszólalásakor felolvasták az utasok és a
repülőgép személyzetének nevét.
A megemlékezésen részt vett
George W. Bush is, aki a terrortámadások idején volt az Egyesült
Államok elnöke. Bush beszédében
szintén az egységre helyezte a
hangsúlyt. „A szeptember 11-i támadásokat követő hetekben és hónapokban büszke voltam arra,
hogy egy elképesztő, ellenálló,
egységes népet vezethetek. Ami
Amerika egységét illeti, azok a
napok távolinak tűnnek” – fogalmazott a volt elnök.
„Magyarázatok és megoldások
nélkül jöttem. Csak azt tudom elmondani, amit láttam. A megpróbáltatás és gyász napján azt láttam,
hogy emberek milliói ösztönösen
megragadják a szomszédjuk kezét,
és összefognak egymással. Ezt az
Amerikát ismerem” – tette hozzá.
Kamala Harris alelnök a 93-as
járat lezuhanásánál felállított emlékműnél arról beszélt: az áldozatok egyszerre megtestesítik a
hősiességet, az egységet és a bátorságot. Az alelnök szerint az amerikaiaknak
emlékezniük
kell
szeptember 11-re, de egyszerre a
jövőbe is kell tekinteniük. „A jövőbe is kell tekintenünk. Mert azt
hiszem, hogy ők negyvenen is
ezért küzdöttek – a jövőnkért” –
fogalmazott Harris.
A hivatalos ünnepségeken kívül
országszerte megemlékezéseket
tartottak a tragikus események huszadik évfordulóján. A legtöbb helyen kulturális rendezvényekkel és
dokumentumfilmek vetítésével
tisztelegtek a 2001. szeptember
11-i terrortámadások emléke előtt.
(MTI)

Az USA-t az orosz választásokba való
beavatkozással vádolja Moszkva

Dokumentáltan bizonyított,
hogy az Egyesült Államok beavatkozik az orosz választásokba a Navalnij-féle „okos
szavazás” támogatásával –
jelentette ki Marija Zaharova
orosz külügyi szóvivő a hétvégén a Szolovjov Live YouTube-csatornának
nyilatkozva.

Zaharova szerint amerikai informatikai nagyvállalatok támogatják
az Alekszej Navalnij ellenzéki politikus csapata által kidolgozott
„okos szavazás” nevű projektet,
amelynek célja a választásokon
azoknak a jelölteknek a támogatása, akik a kerületükben a legnagyobb eséllyel vehetik fel a
versenyt a kormányzó Egységes
Oroszország párt jelöltjével szemben. Pénteken John Sullivan amerikai nagykövetet bekérették a
moszkvai külügyminisztériumba,
ahol Szergej Rjabkov tárcavezetőhelyettes fogadta, és „kategorikusan elfogadhatatlannak” nevezte az
orosz belügyekbe való beavatkozást. „Konkrét tényeket mutattunk
be az amerikai félnek, amelyek bizonyítják, hogy az Amerikai Egyesült Államok területéről, amerikai
internetes monopóliumok tulajdonában lévő és moderált internetes
platformok segítségével, egyértelműen beavatkoznak belső folyamatainkba
–
a
politikai
folyamatokba, a választási folyamatokba, a választásokba –, ami

dokumentáltan bizonyított” – nyilatkozott Zaharova a Szolovjov
Live YouTube-csatornán.
Az orosz szóvivő közlése szerint
amerikai részről a kérdést még nem
kommentálták. Zaharova emlékeztetett, hogy az orosz tömegtájékoztatási és távközlési felügyelet
(Roszkomnadzor) az elmúlt hetekben amerikai online cégeket szólított fel az „okos szavazást”
támogató oldalak és termékek eltávolítására, és ezek oroszországi elérhetőségét blokkolta.
Zaharova a Ragyio Rossziji adónak nyilatkozva rámutatott, hogy
az „okos szavazás” szervereinek
IP-címe túlnyomórészt amerikai. A
szóvivő a Roszkomnadzorra hivatkozva azt állította, hogy a projekt
központi elemét jelentő alkalmazást a Pentagonhoz köthető szakemberek fejlesztették ki.
Vaszilij Piszkarjov, a parlamenti
alsóház orosz belügyekbe való külföldi állami beavatkozás tényeit
vizsgáló bizottságának elnöke
szombati Telegram-bejegyzésében
azt állította, hogy Oroszországban
szélsőségesnek minősített szervezetek aktivistáinak bevonásával és
az „okos szavazás” alkalmazás felhasználásával „aktív agitációs
kampány” zajlik a külföldön élő
orosz állampolgárok körében.
Andrej Klimov, az orosz felsőház államszuverenitás-védelmi és
külföldi beavatkozás elleni ideiglenes bizottságának elnöke csütörtö-

kön azt mondta, hogy egy amerikai
cég, a Momentus Space részese
volt a Navalnij-féle választási projekt tesztelésének. A Kommerszant
című lap Leonyid Volkovra, az
Oroszországban június elején szélsőségesnek minősített és betiltott
Navalnij-törzsek hálózatának koordinátorára hivatkozva azt írta, hogy
a Navalnij-alkalmazást Roman Rubanov, a Momentus Space munkatársa, az ugyancsak betiltott
Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványt (FBK) volt igazgatója
jegyeztette be 2014-ben. 2021-ben
az applikáció kibővült az „okos
szavazás” lehetőségeiről való tájékoztatással. Az orosz választók
szeptember 17-19. között szavaznak a szövetségi parlament alsóházának új összetételéről. Ezzel
egyidejűleg kilenc régió vezetőjét
közvetlenül, háromét pedig közvetve választják meg, és eldől 39
regionális törvényhozás mandátumainak sorsa is.
A VCIOM állami közvéleménykutató intézet csütörtökön közölt
előrejelzése szerint az Egységes
Oroszország a voksok 42 százalékára számíthat, a kommunisták 19,
a liberális demokraták 11, az Igazságos Oroszország – Hazafiak – Az
igazságért tömörülés pedig 8 százalékot kaphat. Átlépheti az ötszázalékos bekerülési küszöböt az Új
Emberek elnevezésű új párt is. A
részvételi arány a VCIOM szerint
48-51 százalékos lesz.

AzEUROSANDOOR
garázsajtó-éskapugyár
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ÉRTÉKESÍTÉSIKOORDINÁTORT
alkalmaz
amarosvásárhelyiszékhelyén!

Elvárások:
–kellemesmegjelenés
–komolyságéspontosság
–jókommunikációskészség
– számítógépes tudás, ezen belül a MICROSOFT
OFFICEcsomagnagyonjóismerete
Fényképesönéletrajzokat
aszasztimea@eurosandoor.roe-mail-címrevárjuk.
Érdeklődnia0746-053-002-estelefonszámonlehet.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ÉPÍTŐCÉG KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET alkalmaz, lehetnek csoportok is. Tel. 0742-664-124. (13038)

AVIESSMANNTRANSILVANIAcég NŐI MUNKÁSOKAT keres a
termelésbe. Jelentkezni lehet személyesen önéletrajzzal a Depozitelor
utca 30. szám alatt, illetve önéletrajzot lehet küldeni az
a.nagy@viessmann-modell.com e-mail-címre. (sz.-I)

A VIESSMANN TRANSILVANIA cég Németországba keres akár
azonnali kezdéssel KŐMŰVES SEGÉDMUNKÁST. A német nyelv ismerete nem szükséges. Szállás és kiutazás biztosítva. Jelentkezni lehet
önéletrajzzal személyesen a cég székhelyén, a Depozitelor utca 30. szám
alatt, illetve a h.wellmann@viessmann-modell.com e-mail-címen.
(sz.-I)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz MUNKATÁRSAT a termelésbe. Tapasztalat nem szükséges, szívesen betanítunk. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet: 0756-128-307. (65913-I)
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. (65818-I)

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

LAKÁS
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0746-747089. (sz.-I)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, bármilyen kisebb javítást
és mindenféle más munkát. Tel.
0747-508-707, Misi. (13012-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766214-586. (12852)
VÁLLALUNK
tetőjavítást
Lindablemezből,
cserepezést,
belső
munkálatokat.
Tel.
0749-641-982.
(12997)
TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, meszelést, tetőkészítést cserépből, lemezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel.
0742-734-062,
Krisztián.
(13049-I)
VÁLLALOK
építkezési
munkát,
kerítéskészítést,
tetőkészítést,
ereszcsatorna-készítést stb. Tel. 0755672-446. (13045)

VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb javítást, külső, belső
munkát 10% kedvezménnyel. Tel.
0720-313-818. (13061-I)
MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást vállalok. Tel. 0755-825-502.
(12924-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk
MÁTHÉ
ISTVÁNRA
(Pisti)
és
feleségére, MÁTHÉ NAGY
JOLÁNRA szeptember 13-án,
haláluk első évfordulóján.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünk őrzi szép
emléketeket.
Nyugodjatok
békében!
A Biró család. (13090)

ELhALÁLoZÁS
Mély fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy életének 81. évében
örökre
megpihent
a
legdrágább édesanya, anyós,
nagymama és dédnagymama,
özv. SIMON ISTVÁNNÉ
szül. TORZSA MAGDOLNA.
Temetése szeptember 14-én 13
órakor lesz a katolikus temetõ
felsõ ravatalozójából. Szép emléke örökre szívünkben fog élni.
A gyászoló család. (-I)
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Aszékelyudvarhelyiszékhelyű
SELGUSSKFT.

eladásrakínálmegmunkáló,valamintöntödeieszközöket:
Megmunkáló eszközök:
1. Esztergagépek: SNB 400, Ranghet 400, SNA 360, SNA
560x1500, SPA 630x3000
2. Marógépek: FUS 200; FUS 250; FUS 22, FU 36,
TOS-univerzális gépek:
3. Fúrógépek: G13; G23 TOS; G25, G40
4. Köszörűgépek: RU 200-320; RPO 100-350
5. Dupla köszörű: PD500
6. Hidraulikus prés: PH 40T, 3.15T
7. Szikraforgácsoló: AGIE EMS15
8. Fúró-marómű: Bohrwerk UNION BFT90/3
9. Gyalugép: S 425 (fémeknek)
10. Sűrítettlevegő-tartály
11. Mechanikus ollók: 8 mm, 10x3150 mm lemezvágáshoz
(gillotin), cseh gyártmány
12. CNC-esztergagép: EEN 320 Csepel
13. CNC-megmunkáló központ: MK 500 Csepel
14. Keretes fűrészgép (ferăstrău alternativ)
15. Különböző mérlegek 100-tól 1000 kg-ig
16. Famegmunkáló körfűrész és gyalugép
17. Automata vízszintes fűrészgép fémeknek: JESPA
18. Függőleges szalagfűrész fának
19. Fémdaraboló gép (dörzsvágó)
20. Kőtörő
Öntödei gépek és eszközök
1. Formázógépek: MF 13 – 2 darab
2. Önsűrítős légkalapácsok: 200T; 400T
3. Excenteres rezgőrács (dezbătător)
4. Légsűrítő 15 m3 (compresor)
5. Mágneses emelőfej

További információkért hívja a 0744-633-521-es telefonszámot.

