
Főnix Próba 
a Kishegyszőlőben
A Marosszéki Íjászok Egyesülete ötö-
dik éve szervezi meg hagyományos
őszi versenyét, amely harmadik éve a
Főnix Próba nevet viseli. Az idei meg-
mérettetés időpontja szeptember 22-
ére, szombatra, az őszi
napéjegyenlőségre esik. 

____________2.
A Mobilitás Hete
Marosvásárhelyen
Szombaton a Maros-parton több –
vízi, illetve szárazföldi – sportágat le-
hetett kipróbálni, vasárnap pedig a ke-
rékpárosok vették birtokba a város
főterét: a legkisebbeket a helyes köz-
lekedéssel kapcsolatos interaktív játé-
kok várták.

____________4.
Gazdag ajándék
tanévnyitóra
Nem mindennapi meglepetések fo-
gadták a tanévnyitón a kibédi Mátyus
István Általános Iskola diákjait: meg-
újult iskolaudvaron sorakozhattak fel,
majd az osztályokba vonulva ajándé-
kot kaptak.

____________5.

A Castellum Alapítvány ifjúsága páratlanul nagyszabású és
rendkívül tartalmas rendezvénnyel dobbantott a marosvécsi
Kemény-kastélyban. Ez annál is inkább dicséretes, mivel az
alapítvány környezetében felnövő gyermekek most már lel-
kes fiatal csapatként vállalnak részt az alapítvány által meg-
fogalmazott célok elérésében, éspedig az erdélyi arisztokrata
családok összefogásában és hagyatékuk mindenki számára
közérthető ismertetésében. A kastélynapot hídnak szánták,
így a látogatók, az előadások résztvevői betekintést nyerhet-
tek az egykori erdélyi főnemesek életébe, s a régitől eltérő,
kevésbé fényes jelenbe. A kastélynap főszervezői Reichen-
berger Iringó, Szekeres-Ugron Villő és Ugron Győző voltak. 

Kemény János öröme
A kastély belső udvarán Ugron Győző köszöntőjével és a Castellum

Alapítvány történetének ismertetésével kezdődött a nagyszabású rendez-
vény, majd Ördög Ferenc, Marosvécs polgármesterének vallomása hang-
zott el, miszerint a falu mindig is büszke volt a kastélyra, a kastélyban
élő családra, s bárhová utazott, Kárpát-medence-szerte mindenki tudta,
miről hírneves a település. Haller Béla, a Castellum Alapítvány elnöke
kitért a szervezet 25 ével ezelőtti, Papp László plébános nevéhez főződő
nagyenyedi alapítására, ami 18 éve marosvásárhelyi székhellyel műkö-
dik. Azóta számos irodalmi esttel, történelmi témájú előadással, ifjúsági
tevékenységgel hívta fel magára a figyelmet. – Az arisztokrata családok
mint társadalmi réteg nem éri be a múlt kesergő felemlegetésével, hanem

Megérett a lemondásra 
Politikusaink szerint a kormánypárt vezetője ígéretet tett a

romániai magyar közvéleményt, és különösen az I-IV. osztályos
oktatás résztvevőit (szülők, diákok, tanítók, azaz alsó tagozatos
pedagógusok) felkavaró vita rendezésére, ami beárnyékolta az
idei becsengetést. 

Az a szakszerűtlenség, hozzá nem értés, helyzetismeret-hiány,
törvény- és alkotmánysértő, cinikus rosszindulat, amiről „par-
tizánakciójával” a közoktatási miniszter tanúbizonyságot tett,
már napok óta a lemondását kellett volna maga után vonja.
Mert jócskán sántít a sértődöttségére vonatkozó magyarázat,
hiszen az idei érettségi és képességvizsga eredményeiből kiin-
dulva joggal tiltakozott a Diszkriminációellenes Tanácsnál a
Hargita megyei önkormányzat. A 2011. évi tanügyi törvény 46-
os cikkelye ugyanis már hét éve kimondta, hogy a kisebbségi di-
ákoknak speciális program szerint kell oktatni a román nyelvet
és irodalmat. Ennek ellenére a folyamat „nyögvenyelősen” ara-
szolgat előre, és még csak a hatodik osztálynál tart az elsősor-
ban párbeszédre, kommunikációra alapozott, könnyített tanterv
életbe ültetése. Ennek a folyamatnak a felgyorsítását várják a
minisztertől, hiszen azokban az osztályokban, ahol bevezették a
román nyelvnek egy második nyelv oktatásának a módszertana
alapján történő tanítását, már érezhetőek az eredmények. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Felfrissült az Erdély FM reggeli
műsora, a Naplopó: új műsorvezetők,
új szerkezet, jó hangulat és lendület!
Zeneileg  továbbra is az egyedi hang-
zás, a különleges és jó muzsika vilá-
gába kalauzoljuk a hallgatókat  minden
hétköznap reggel 8 és déli 12 óra kö-
zött. Naponta megosztó és vitatott
témák kerülnek terítékre, meghívottak-
kal körbejárva, személyes történetek-
kel ötvözve és persze sok aktualitással
és ajánlóval fűszerezve. 

Mindezt két új kolléganő, Gáll Or-
solya és Merényi Eszter, valamint Né-
meth Szabolcs Előd szakavatott rádiós
hozza. A hozzászólás, beszólás lehető-
sége és a hallgatók aktivitása is hang-
súlyosabb mostantól, minderre
lehetőség van a 0747-373-359-es
SMS-számon.  

Újdonság még az ősz kezdetétől az
Infóbazár nevű rovat, amelyet György
„Bródy” Levente szerkesztő hoz na-
ponta a technikai újdonságok és tudo-
mány világából. 

A zenei műsorok színes palettája
marad, hiszen minden este tematikus
zenei műsorok kerülnek az éterbe.
Mindenki kedvére válogathat, van
dzsessz, klasszikus, világ- és filmzene
az Erdély FM marosvásárhelyi 97,1
FM és csíkszeredai 88,1 frekvenciáján,
és persze online is, az erdelyfm.ro
weboldalon, illetve az applikáción bár-
mikor és bárhonnan, amely ingyenesen
letölthető a honlapról is.

Erdély FM – egy másik rádió 
csapata 

A Marosszéki Íjászok Egyesülete
ötödik éve szervezi meg hagyományos
őszi versenyét, amely harmadik éve a
Főnix Próba nevet viseli. Az idei meg-
mérettetés időpontja szeptember 22-
ére, szombatra, az őszi
napéjegyenlőségre esik. A délelőtt 10
órai kezdettel a Kishegyszőlőben zajló
verseny részleteiről közleményben tá-
jékoztattak az illetékesek.  

A szintfelmérő verseny minden
távot ellenőriz 7-től 151 méterig. Min-
denki a szintjének megfelelő érmet
kap, és felkerül az örök ranglistára leg-
jobb eredményével, amin ezúttal javít-
hat is. Benevezni csak hagyományos
íjjal és fa nyílvesszővel lehet (még
jobb, ha van távlövő). Kor és nem sze-
rinti kategóriák nem lesznek, az aján-
lott alsó korhatár 9 év. A versenyzők
legtöbb öt nyilat lőnek ki egyszerre, de
a szervezők azt javasolják, hogy legye-
nek náluk pótvesszők is. Legjobb, ha
hagyományos öltözékben jelennek
meg, tornacipő, farmer, póló, golf-
sapka viselete nem ajánlott. Két for-
duló lesz, az első közeledő, a második
távolodó lövésekkel a kilenc távról,
melyből három rövid táv (7,2 m, 14,4
m, 21,6 m), három középtáv (50,4 m,
64,8 m, 93,6 m) és három hosszú táv
(108 m, 136 m, 151,2 m). A nevezési
díj a 18 év feletti versenyzőknél 50 lej,
a fiatalabbaknál 35 lej, ebben az ebéd
ára is benne van.  A verseny ideje alatt
a szervezők ivóvizet biztosítanak a
résztvevőknek, akiknek azt javasolják,
hogy kizárólag a saját korábbi eredmé-
nyüket próbálják meg túlszárnyalni. A
rendezvény keretében 15 órakor
Mónus József többszörös világrekor-

der tradicionális távlövő íjász bemu-
tató lövést tart a Kishegyszőlőben,
majd 19 órakor a Kultúrpalota kister-
mében vetítéssel egybekötött közön-
ségtalálkozón vesz részt, amelyre

ingyenes a belépés. A verseny kiemelt
vendégei és támogatói között van Kal-
már József íjász is, aki szeptember 23-
án, vasárnap reggel az egyesület
edzéspályáján tart nyílt edzést. (nszi)

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

2, 37, 34, 15, 21 + 4
21, 12, 18, 28, 32 + 13 NOROC PLUS: 5 3 2 1 4 2

1, 19, 4, 31, 23, 26
36, 2, 11, 4, 39, 8 SUPER NOROC:  7 0 8 0 5 3

33, 22, 37, 36, 42, 29
14, 10, 23, 30, 8, 37 NOROC: 2 4 7 4 1 5 5

Jogi tanácsadás
Szeptember 19-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztő-
ségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődő-
ket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Újraindul a kézműves-foglalkozás
A Női Akadémia az Ügyes kezű nők elnevezésű kézmű-
ves-tevékenységre várja hétfő délutánonként az érdeklődő
lányokat, asszonyokat. A tevékenységeket Marosvásárhe-
lyen, az Avram Iancu utca 29. szám alatt tartják. Az első
foglalkozásra ma 17 órai kezdettel kerül sor, a résztvevők
Kiss Katalin és Tóth Csilla irányításával nemezelni tanul-
nak. A tevékenységhez szükséges anyagot a szervezők
biztosítják. A résztvevők 5 lejes adománnyal járulhatnak
hozzá a soron következő foglalkozások alapanyagainak
beszerzéséhez és a Játéktár gyarapításához. Bővebb tá-
jékoztatás a 0740-598-563-as telefonszámon 18 és 20 óra
között kérhető.  

Bábelőadás a Gyermekkönyvtárban
A Maros Megyei Könyvtár szervezésében Egyszer volt, hol
nem volt címmel bábelőadás lesz szeptember 19-én, szer-
dán 17 órakor a Gyermekkönyvtárban. Fellépnek a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem bábművészet szakos
hallgatói: Gidófalvi Imola és Sánta Ivette. 

Tabutéma a mai Zebrában
Az Erdélyi Magyar Televízió Zebra című műsorában az
örökbefogadásról beszélgetnek a meghívottak, Somodi
Katalin versenytáncos, táncoktató és Kovács Szabolcs lel-
kipásztor. A műsorvezetők, Gecse Ramona és Kovács Ká-
roly ma 20 órától várja a nézőket a képernyők elé.

Hoppláda – 
bemutató az Ariel színházban

Idén 70 éves a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színház. A jubileumi évad első bemutatójára szeptember
21-én, pénteken 17 órakor kerül sor az Ariel színházban.
A Hoppláda című, 4 éven felüli gyermekeknek szóló pro-
dukciót magyarországi, Blattner-díjas vendégművészek ál-
lították színpadra: Kolozsi Angéla rendező és Mátravölgyi
Ákos tervező. A zenét Dull János, a koreográfiát Ruszuly
Ervin jegyzi. 

II. Székely-mezőségi vigadalom 
Mezőpanitban

Szeptember 22-én a Pro Pambus Mezőpanitért Ifjúsági
Egyesület és a Bazsarózsa néptánccsoport második alka-
lommal szervezi meg a Székely-mezőségi vigadalom nevű
néptánctalálkozót a helyi Kádár Márton általános iskola
udvarán. A rendezvény 13 órakor a meghívott 15 tánccso-
port felvonulásával kezdődik, ezután következnek az elő-
adások. A nap folyamán és az esti táncházban Bartis
Zoltán és zenekara muzsikál. Az esemény főtámogatói:
Mezőpanit Önkormányzata, a Maros Megyei Tanács és a
Communitas Alapítvány. További információk a Pro Pam-
bus Egyesület facebook-oldalán:
http://www.facebook.com/propambus. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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A Nap kel 
7 óra 1 perckor, 

lenyugszik 
19 óra 30 perckor. 
Az év 260. napja, 
hátravan 105 nap.
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Megyei hírek

Főnix Próba a Kishegyszőlőben

Változások az Erdély FM-nél

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Rendkívüli 
szimfonikus hangverseny

Szeptember 20-án, csütörtökön 19 órakor rendkívüli
szimfonikus hangverseny lesz a Kultúrpalota nagyter-
mében a Romániai Japán Nagykövetség, a Kumamoto-
Romania Egyesület és a marosvásárhelyi Művészeti
Líceum együttműködésében. Vezényel: Shinya Ozaki,
zongorán játszik Chiyo Hagiwara. A Művészeti Líceum

tanulói közül Antal Andrea zongorán, Bosca Darius kla-
rinéton játszik. Műsoron: Bach-, Beethoven-, Bernhard
Crusell-, Csajkovszkij-művek.

Évadnyitó hangverseny 
Segesváron

Őszi évadnyitó hangversenyre kerül sor Segesváron
szeptember 17-én, ma 18 órakor a polgármesteri hivatal
dísztermében. Fellép Chyio Hagiwara japán zongoramű-
vésznő. Műsoron Mozart- és Carl Flitsch-művek. A be-
lépés díjtalan.

RENDEZVÉNYEK



Csáky Pál, Sógor Csaba és Winkler Gyula EP-képvi-
selők csütörtökön nyílt levélben fordultak Jean-
Claude Junckerhez, az EB elnökéhez, mivel az Euró-
pai Bizottság elnöke évértékelő beszédében meg
sem említette az őshonos nemzeti kisebbségeket és
nyelvi közösségeket, holott Európában ötvenmil-
lióan tartoznak ezekhez. 

Annak ellenére sem szólt az őshonos nemzeti kisebbségek-
ről és nyelvi közösségekről, hogy július 4-én több EP-képvi-
selő intézett közösen parlamenti kérdést Junckerhez, és kérte,
hogy évértékelő beszédében szóljon az őshonos kisebbségek-
hez is. Hangsúlyozták: az unióban még mindig hátrányos meg-
különböztetésben van részük az őshonos nemzeti
kisebbségeknek, és az ötvenmilliós közösségnek arra van
szüksége, hogy az évértékelőn egyértelmű, bátorító üzenetet
kapjon.   

A július 4-i parlamenti kérdést Csáky Pál (EPP), Sógor
Csaba (EPP) és Winkler Gyula (EPP) mellett Gál Kinga
(EPP), Bocskor Andrea (EPP), Schöpflin György (EPP), Ernest
Urtasun (Verts/ALE), Andrejs Mamikins (S&D), Ramon Tre-
mosa i Balcells (ALDE), Yana Toom (ALDE), Andor Deli
(EPP), Milan Zver (EPP), Herbert Dorfmann (EPP) írta alá. 
Vissza kell nyerni az európaiak bizalmát!

Keddi felszólalásában Winkler Gyula csalódottságának
adott hangot, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság
elnöke évértékelő beszédében ezúttal sem említette meg az ős-
honos nemzeti kisebbségeket és nyelvi közösségeket. Ezt kö-
vetően fogalmazta meg nyílt levelét a három magyar
EP-képviselő, amit csütörtökön küldtek el a Bizottság elnöké-
nek.

„Reményeink szerint a Bizottság jövőképének kialakítása-
kor találnak alkalmat arra, hogy az őshonos nemzeti és nyelvi
kisebbségeknek is üzenetet fogalmazzanak meg. Az őshonos
nemzeti és nyelvi kisebbségek közösségeihez ötvenmillió eu-
rópai polgár tartozik, kifejezetten nekik szóló üzenetet vártunk,
egy olyan üzenetet, amely az ezeknek az uniós tagállamokban
élő közösségeknek a jövőjükkel kapcsolatos aggodalmát eny-
híti” – fogalmaztak. 

Hangsúlyozzák, Juncker elnök beszédével az utolsó remény
is szertefoszlott, hogy a következő hónapokban a Bizottság
elemzi és megoldja a  kérdésben megfogalmazott problémákat.
Az EP-képviselők aggodalmukról számolnak be, szerintük
fennáll a veszély, hogy az EU tovább bürokratizálódik, az
uniós intézmények a polgároktól egyre távolabbi pályán mo-
zognak, mind kevesebb eséllyel, hogy megnyerik az európa-
iak, különösen a fiatalok bizalmát.

„Az Európai Uniónak arra kell összpontosítania, hogy visz-
szanyerje az európaiak bizalmát. Az EU zászlója új, pozitív
érzelmeket kell hogy kialakítson, az EU-nak inspirálónak, re-
ménykeltőnek kell lennie! Az őshonos, történelmi nemzeti ki-
sebbségekhez és nyelvi közösségekhez tartozó ötvenmillió
európai polgár hű Európához, hiszen  alapvető értékük a sok-
színűség. Ugyanakkor ma, jobban, mint valaha, szükségük van
arra, hogy az EU jutalmazza ezt a lojalitást, gondoskodva
arról, hogy ezeknek a közösségeknek a jövője biztosított le-
gyen tagállami és uniós szinten is” – áll a nyílt levélben.

Az EP-képviselők ugyanakkor elítélik, hogy az Európai Bi-
zottság intézményrendszere sem erőforrást, sem szándékot
nem mutat arra, hogy foglalkozzék azokkal a javaslatokkal,
amelyeket a több mint egymillió aláírással támogatott Mino-
rity SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezésben fogalmaz-
tak meg. „Ezek a javaslatok az őshonos, történelmi nemzeti
kisebbségek kulturális identitásának megőrzésére, az anya-
nyelvhasználati problémákra, az oktatáshoz való hozzáféréssel
kapcsolatos gondokra vonatkoznak, a hátrányos megkülön-
böztetésre, amelyet az őshonos, történelmi nemzeti kisebbsé-
gek és nyelvi kisebbségek nap mint nap éreznek” – mutat rá
az EB elnökének címzett nyílt levél.

A képviselők arra is felhívják a figyelmet, hogy Közép- és
Kelet-Európa stabilitása, a csatlakozásra váró balkáni országok
stabilitása az őshonos, történelmi nemzeti kisebbségek és
nyelvi közösségek problémáinak pozitív megoldásától függ.
„A holnap Európai Uniója sokszínűségében egységes, a nem-
zetek, a nemzeti közösségek és a régiók Európai Uniójává kell
válnia. Egy ilyen unióban a többség és az őshonos, történelmi
nemzeti kisebbségek, nyelvi közösségek biztonságban érzik
magukat, és egyforma esélyük van egy biztosabb és jobb jövő
építésére” –  olvasható végül a nyílt levélben. 

(forrás: RMDSZ)

Kolozsváron átadták a Református Kollégium ma-
gyar állami támogatással megújult épületét vasár-
nap. A Farkas utcai református templomban tartott
hálaadó istentisztelet után Soltész Miklós, a Minisz-
terelnökség egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és
az üldözött keresztények megsegítéséért felelős ál-
lamtitkára mondott köszönetet mindazoknak, akik
megőrizték és továbbvitték a kollégium szellemisé-
gét.

Az államtitkár Románia vezetőinek azt üzente, hogy ne fél-
jenek a magyaroktól. „Mi innen keresztény embereket bocsá-
tunk ki, akik nemzetük hűséges tagjai, de országuk hűséges
állampolgárai lesznek, és ezt az országot erősítik” – jelentette
ki.

Hozzátette: attól se kell félni, ha Magyarország támogatja
az egyházi iskolák fejlesztését, mert ezáltal romániai mun-
kások kapnak munkát, akik ebben az országban fizetik be az
adót, és ezáltal Románia gazdasága fejlődik. Ezért köszönet
jár a magyar kormánynak – értékelt.

Az államtitkár úgy vélte: nem olyan természetes az ünnep-
lés azt követően, hogy hetven éve az egész térségben bezárták
az egyházi iskolákat, és azt követően, hogy voltak tanárok,
akik vérükkel őrizték az intézményt. Úgy vélte: a keresztény-
ség a magyarság megmaradásának a záloga, és ha valaki szét
akarja verni a családot, nem tartja értéknek a férfi és nő há-
zasságából származó gyermekeket, a családi közösséget,
akkor az a magyarság és a kereszténység ellen is cselekszik.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elnöke hangsúlyozta, hogy Kolozsvár belvárosában
olyan nagy múltú iskolák sorakoznak, amelyeket 400-450 éve
az egyházak alapítottak. Hozzátette: ezek és a különböző vé-
lemények is jól elfértek egymás mellett a városban, mert min-
denki elfogadta, hogy az emberi méltóság csorbíthatatlan.

Az RMDSZ elnöke szerint az iskolák közötti versenynek
köszönhető, hogy nemcsak a vezérek, az államférfiak váltak
az erdélyi közösség hőseivé, hanem a tanítók, a prédikátorok
és a tudósok is. „Mindig minőséget kell tudni adni, és akkor a
jövő építése lehetséges” – fogalmazott a politikus.

Kovács Irén Erzsébet, a román oktatásügyi minisztérium
kisebbségi oktatásért felelős államtitkára szerint jelentősek az
erdélyi magyar oktatásban elért eredmények, de ugyanolyan
nagyok az újra és újra jelentkező kihívások is. Az államtitkár
a jövő ellehetetlenítési kísérletének nevezte a román nyelv
elemi iskolai tanításának a kedvezőtlen módosítását.

A hálaadó istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Prédikációjában kije-
lentette: azért újult meg a kollégium, mert nemcsak a hozzá-
értő munkások és a pénz, hanem a szeretet építette, és a
szeretet be is épült ismét a falakba. A nemzet építette, és amit
egy nemzet épít fel, az hosszú ideig megmarad, mert egy kö-
zösség akarja azt.

A püspök egy régi mondást idézett, amely szerint a temp-
lom a nagyok iskolája, az iskola a kicsik temploma. Úgy vélte,
a hit és az oktatás összetartozik.

Az istentisztelet után az iskola udvarán leleplezték az épület
felújításának emléktábláját. A két év alatt elvégzett munkála-
tokat a magyar kormány 700 millió forinttal támogatta.

Az 1990-ben újraindított Kolozsvári Református Kollégium
– amint igazgatója, Székely Árpád felidézte – az ingatlan-visz-
szaszolgáltatás után 2002-ben költözhetett be az 1801-ben
épült Farkas utcai öreg épületébe. Az iskola 1902-ben átadott
új épületét és tornacsarnokát az egyháznak nem sikerült visz-
szaszereznie. Ebben az egyik legrangosabb kolozsvári román
tannyelvű iskola működik.

A Kolozsvári Református Kollégiumban olyan hírességek
tanultak, mint Áprily Lajos költő, Kós Károly építész, Sütő
András drámaíró és Wass Albert író. Az intézménynek ma 800
diákja van. (MTI)

Több méhész igényelt támogatást
Idén mintegy 48,5 millió lej értékben igényeltek támo-
gatást a méhészek az országos méhészeti program
keretében; ez az összeg 42%-kal meghaladja a 2018-
as támogatási keretet – közölték a Mezőgazdasági Ki-
fizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) illetékesei.
A program keretében augusztus 1-jéig fogadták a tá-
mogatási kéréseket. Az APIA szakembere, Cristina
Şurlea elmondta, tavalyhoz képest csaknem ezerrel
nőtt az igénylők száma, mintegy 5.300 méhész nyúj-
totta be. Az idei program költségvetése 34 millió lej.
Mivel jelentősen nőtt az igénylések száma, a támoga-
tás összege ezzel arányosan csökkenni fog. A 2017-
2019-es országos méhészeti program keretében
méhbetegségek megelőzésére, eszközbeszerzésre
és állományvásárlásra kérhetnek támogatást a méhé-
szek. Országos szinten a hozzávetőlegesen 900.000
méhcsaláddal rendelkező mintegy 40.000 méhész évi
22.000 tonna mézet termel. Ezzel a mennyiséggel
Románia a harmadik helyet foglalja el az európai or-
szágok rangsorában. (Agerpres)

Gyorsan terjed a vírus
Az afrikai sertéspestis vírusa nagyon gyorsan terjed,
és most már az ember terjeszti – nyilatkozta Petre
Daea mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető vasár-
nap Târgoviştéra látogatott, miután Lucieni község-
ben azonosították az első Dâmboviţa megyei
sertéspestisgócot. A miniszter azt mondta, folyamat-
ban vannak a vizsgálatok, de információi szerint most
már „az emberi tényező” terjeszti a sertéspestis víru-
sát, „mivel nem mindenki érti meg, hogy nagyon ve-
szélyes betegséggel állunk szemben”. Az Országos
Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság
múlt hét végi közlése értelmében addig 12 megye
207 településén ütötte fel a fejét az afrikai sertéspes-
tis vírusa, 898 fertőzési gócot azonosítottak. A vírus
2017. július 31-i, első megjelenése óta összesen
232.722 sertést pusztítottak el Romániában, hogy
elejét vegyék a kór terjedésének. (Agerpres)

Egészségügyi szűrés 
Hat orvos és 12 szakdolgozó indult útnak Szolnokról
vasárnap Hargita megyébe, hogy hétfőtől egy héten
át egészségügyi szűréssel segítséget nyújtson a ma-
gyarlakta területen élőknek a betegségek kezelésé-
ben, illetve egy-egy kór felfedezésében,
megelőzésében. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet csapata Ká-
nyádon végez többek között szív- és érrendszeri, bőr-
gyógyászati, szemészeti, neurológiai, mozgásszervi
és szájüregi vizsgálatokat. A szakemberek a tervek
szerint csaknem 3000 vizsgálatot végeznek el. A He-
tényi kórház a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkor-
mányzattal közösen 2009 óta indít egészségügyi
szűrőprogramokat. A mostani akcióhoz a Bethlen
Gábor Alaptól 1,2 millió forint pályázati támogatást
nyertek. (MTI)
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Megengedhetetlen, hogy minderről fogalma se le-
gyen egy közoktatási miniszternek (ha csak nem teszi
magát), továbbá arról sem, hogy a romániai tanítók
zöme immár főiskolát végzett alsó tagozatos tanár, aki-
ket elsősorban az anyanyelv és a román nyelv, valamint
a matematika oktatására képeztek ki, és vizsgáztattak
több alkalommal. A helyzetismeret hiányából fakad,
hogy a román nyelv és irodalom tanításáról szól a sür-
gősségi kormányrendelet, pontosan arról, ami az új tan-
tervben megváltozott, és eltűntek a többoldalas
regionalizmusokkal teli irodalmi művek. A szucsávai
rektornak arról sincsen fogalma, hogy évekkel ezelőtt
minisztériumi rendelet szabályozta, hogy az egyetemet
végzett szaktanárok, akik alsó tagozaton kívánták foly-
tatni a tevékenységüket, négy évet kellett tanuljanak
azért, hogy ezt a minősítést megszerezzék. A román ta-
nítónőket pedig nem készítették fel arra, hogy kisebbségi
diákoknak tanítsák az ország nyelvét, ennek ellenére,
magyar kolléganőikkel szemben, ők is felhatalmazást
kaptak erre a feladatra. Valentin Popa tájékozatlansága
nem mentség, hiszen minisztériumának azért van ki-
sebbségi főosztálya, hogy pontosan tájékoztassák a tár-
cavezetőt. 

Az első napok rendkívül kellemetlen élményei, a nagy
lendülettel érkező, és az előkészítő osztályt percek alatt
otthagyó román tanárok, akik csak a saját nyelvüket be-
szélik, kellemetlen élményt jelentettek mindkét fél szá-
mára. Nem véletlen a többi romániai nemzetiség, a
németek, szerbek, ukránok, szlovákok tiltakozása sem. 

Ha lehet hinni a szociáldemokrata párt vezetőjének,
a miniszter önkényes akciójának a kormány által szen-
tesített eredményét sürgősségi rendelettel törölni fogják,
mielőtt egész évre szóló szerződést kötnének a vállal-
kozó szellemű többségi tanárokkal, tanítókkal, akiket a
pluszórákból befolyó összeg, némelyeket pedig a haza-
fias kötelesség csábított erre a feladatra. Ha sikerül a
parlament két házában is érvényteleníteni a közoktatási
törvény kisebbségeket sértő módosítását, érdekes lesz
követni, hogy miképpen vall színt az ügyben a magát
német nemzetiségűnek valló kormányfő.

Megérett a lemondásra
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Mózes Edith

Az iskola felújított udvara 2017-ben                                     Forrás: Wikipedia

Kolozsváron átadták a Református Kollégium 
megújult épületét

Az EU-ban még mindig diszkriminálják az őshonos
nemzeti kisebbségeket
Nyílt levél Jean-Claude Junckerhez



A marosvásárhelyi állatbará-
tok számára minden szep-
tember tartogat egy olyan
hétvégét, amikor négylábú
szépségek és gazdáik népesí-
tik be a  Ligetet. Így volt ez
most is, a Maros Megyei Ebte-
nyésztők Egyesülete és a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal szervezésében Dra-
cula Dog Show néven 13. al-
kalommal létrejött nem-
zetközi szemlén, amelyre Eu-
rópa számos országából és az
óceánon túlról is érkeztek díj-
nyertes kutyák és tenyésztők.

Az idei megmérettetésre orszá-
gos viszonylatban rekordszámú –
összesen 4000 – nevezés érkezett,
ebből több mint 800 külföldről. A
hazai versenyzők után – a korábbi
évektől eltérően – Magyarország
helyett Finnország képviseltetett a
leghangsúlyosabban, ugyanakkor
Észtországból és Svédországból is
szép számban jöttek kutyák és ku-
tyatartók Marosvásárhelyre. Orszá-
gos rekordnak számít az is, hogy
ezúttal 31 országból érkezett neve-

zés. Az európaiak mellett amerikai
és ázsiai versenyzők gazdagították
a négylábú palettát. Lokodi Csaba
Attilától, a Maros Megyei 
Ebtenyésztők Egyesületétől azt is
megtudtuk, hogy a Nemzetközi Ki-
nológiai Szövetség (FCI) által elis-
mert 350 fajból 200-zal
találkozhattak a hét végén a Ligetbe
látogatók. A kínálatból idén sem hi-
ányoztak a ritka fajok, ilyen volt
például az amerikai meztelen terrier
és a nemrég elismert lancashire 
heeler angol faj.

A program már péntek délután

elkezdődött, ekkor a Bukarestben
idén alakult Angol Bulldog Klub
versenye zajlott le a Ligetben. Az
események szombat délelőttől
kezdtek sűrűsödni. A zsűrizés reg-
gel 9 órakor kezdődött, a számos
európai országból, valamint a dél-
amerikai Kolumbiából érkezett
bírák 15 kifutóban értékelték az
ebeket. Piramisszerűen, többek kö-
zött korcsoportok és fajták szerint,
illetve bajnokok és veteránok kate-
góriában mérhették össze szépségü-
ket a négylábú versenyzők. Délután
5 órától a vár előtti téren került sor

a fajtagyőztesek programjára, a zsű-
rizésre és díjazásra. Vasárnap dél-
előttől késő délutánig a Ligetben
folytatódtak a versenyek. A két nap
alatt két nemzetközi és négy hazai
verseny zajlott le, és a Dracula Dog
Show márkanév mellett ez alkalom-
mal a Transilvania Dog Show véd-
jegy is bekerült a köztudatba. Az
eseményeken részt vettek az egyik
leghíresebb, kutyákról szóló szak-
lap, az angliai Our Dogs illetékesei,
akik bizonyára jó hírét viszik a
nemzetközi szinten már évek óta
népszerűvé vált szemlének.

A Mobilitás Hete keretében
számos, mozgásra, valamint a
gépkocsi helyett kerékpárral,
hajtánnyal vagy gyalogosan
való közlekedésre ösztönző
szabadtéri program várta a
hét végén a marosvásárhelyi
családokat. Szombaton a
Maros-parton több – vízi, il-
letve szárazföldi – sportágat
lehetett kipróbálni, vasárnap
pedig a kerékpárosok vették
birtokba a város főterét: a
legkisebbeket a helyes közle-
kedéssel kapcsolatos interak-
tív játékok várták, ugyan-
akkor sokan próbálták ki az
országszerte egyedülállónak
számító pumpapályát. Dél-
után több százan kapcsolód-
tak be a Kritikus Tömeg
kerékpáros felvonulásba. 

Szombaton délelőtt az időjárás is
kedvezett a szabadtéri programok-
nak, így főként kisgyerekes csalá-
dok, vállalkozó kedvű fiatalok
látogattak ki szép számban a
Maros-partra. Az Outdoor Experi-
ence csapatának jóvoltából ingye-
nesen ki lehetett próbálni a
kajakozást, a mászófalat, a jógát, és
igen érdekes kihívásnak bizonyult
az egyensúlypróba, amire nemcsak
a gyerekek, hanem a felnőttek is
előszeretettel neveztek be, a két fa
között kihúzott erős szalagon kellett
végigegyensúlyozniuk. 

Komáromi Réka főszervező la-
punknak elmondta, az Európai Mo-
bilitási Hét keretében első
alkalommal szervezte meg az Out-
door Experience a szabadtéri prog-
ramot a Maros-parton. – A célunk
az, hogy minél több családot – gye-
reket és felnőttet egyaránt – kimoz-
dítsunk a négy fal közül, és
különféle szabadtéri sportok, tevé-
kenységek kipróbálására ösztönöz-
zük őket. Szeretnénk megmutatni,
hogy mennyi lehetőség van, amivel
az ember kellemesen és hasznosan
el tudja tölteni a szabadidejét, hi-
szen az egészségünk megőrzése ér-
dekében kiemelt fontosságú a
mozgás – mutatott rá. A szervezők
kis meglepetéssel, almával, müzli-
szelettel kedveskedtek azoknak,
akik otthon hagyták a gépkocsit, és
gyalogosan, hajtánnyal vagy kerék-
párral érkeztek a Maros-partra. 
A rendőr bácsi válaszolt

Vasárnap kerékpáros gyerekek és
felnőttek vették birtokba a város fő-
terét. A Kritikus Tömeg rendezvény
részeként a Marosszéki Közösségi
Alapítvány, a Creactivity Egyesület,
valamint a Pro Biciclo Urbo egész
napos programmal várta az érdek-
lődőket. A délelőtt folyamán a gye-
rekprogramoké volt a főszerep, a
Creactivity Egyesület csapata ezút-
tal is interaktív tevékenységeivel
próbálta játékosan elsajátíttatni a
helyes közlekedés alapjait, valamint
népszerűsíteni a kerékpározást, a
szabadban való mozgást a gyerekek
körében. A Kreaktivitás a forgalom-

ban nevű játék igen népszerű, álta-
lában háromszáznál több gyerek
kapcsolódik be. Gál Csilla, a Cre-
activity Egyesület vezetője el-
mondta, egy menetlevél alapján a
gyerekek 27 pont közül választhat-
nak ki kilencet, amelyeken végigha-
ladva pecséteket gyűjtenek, és a
játék közben a helyes és biztonsá-
gos közlekedéssel kapcsolatos is-
mereteiket gazdagítják. A
gyerekeket célzó tombolajátékon
vonzó nyereményeket kínáltak fel,
a főnyeremény egy gyerekkerékpár,
a második díj egy sisak, három har-
madik díjként pedig az Eldi cég
által felajánlott ajándékutalványo-
kat sorsolták ki. Emellett értékes
tanszercsomagokat, pólókat is haza-
vihettek a szerencsések. Idén is

jelen volt a nyárádmenti rendőr iker-
pár, Kocsis Szabolcs és Kocsis
Zsolt, akik jó hangulatú beszélgetés
során válaszoltak a gyerekek közle-
kedéssel kapcsolatos kérdéseire. A
két „rendőr bácsi”, közvetlensége és
humora okán, igen népszerű volt a
gyerekek körében. A délelőtt folya-
mán labirintusjátékra is benevezhet-
tek a legkisebbek, ahol azt játszták
el, hogy elhagyják a sisakot, és az
útvesztőben meg kellett találniuk. 

Mivel a tizennégy év alattiak
nem vehettek részt a délutáni kerék-
páros felvonuláson, számukra dél-
ben minifelvonulást szerveztek a
főtéren, amelyre már 3 év körüli
apróságok is beneveztek, kismotor-

ral hajtottak nagyobb társaik mel-
lett. A rendezvény keretében idén is
volt adománygyűjtés, Tekerj egy jó
célért címen, ezúttal a Ştiinţescu
Alap javára gyűjtöttek, amely által
különböző tudományos témakörű

iskolai projekteket támogatnak. A
vasárnapi rendezvényen az eddigi
projektekbe is betekintést lehetett
nyerni. 
Sokan kipróbálták a pumpapályát

Főként a tizenéves fiúk számára
az egyik legérdekesebb program-
pontnak a Marosvásárhelyen újdon-
ságnak számító pumpapálya
kipróbálása bizonyult, egyesek ke-
rékpárral, mások hajtánnyal, gör-
deszkával gurultak végig a több
mint hatvan méter hosszú pályán.
Jó hír a mozgást kedvelőknek, hogy
ezentúl a városban délutánonként
elérhető lesz a pálya. Imecs Hunor
lapunknak elmondta, szombaton
megnyitották Vásárhelyen, a Dózsa

György utca 204. szám alatt a bel-
téri pumpapályát – negyven méter
hosszú, szétszedhető –, ahová hét-
köznaponként 17 és 22 óra között
várják a sportolni vágyókat. Két-
évesnél nagyobb gyerekek már ki-

próbálhatják. Versenyeket is fognak
szervezni rajta, és egy mozgással
egybekötött szülinapi buli végett
máris bejelentkezett egy húszfős
gyerekcsapat. Az országban még
Brassó megyében van ilyen, de
szinte kihasználatlanul áll. 

A délutáni órákban gyülekezni
kezdtek a felnőtt kerékpárosok,
akik csatlakoztak a Kritikus Tömeg
felvonuláshoz, a megszokott útvo-
nalon közel tíz kilométer hosszú
távot tettek meg, hogy népszerűsít-
sék a kerékpározást, illetve felhív-
ják a hatóságok figyelmét a
kerékpárutak fontosságára. 

Fotó: Antalfi Imola 
és Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor
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Menyhárt Borbála

Nagy Székely Ildikó

Kutyaszépségek szemléje
Rekordszámú versenyzővel

A Mobilitás Hete Marosvásárhelyen
A kerékpáros és gyalogos közlekedésre ösztönöznek



Nem mindennapi meglepeté-
sek fogadták a tanévnyitón a
kibédi Mátyus István Általá-
nos Iskola diákjait: megújult
iskolaudvaron sorakozhattak
fel, majd az osztályokba vo-
nulva ajándékot kaptak.

Az anyaországi testvértelepülés,
Gyál egy tavaly februári önkor-
mányzati rendelete alapján 57 cso-
magot szánt idén Kibédnek. A Gyáli
Élet Program keretében cikluskez-
dők jutottak az ajándékhoz: 20 óvo-
dás, 25 nulladik osztályos és 12

középiskolás. Az adományt a pün-
kösdi magyarországi látogatása al-
kalmával vette át a kibédi
önkormányzat, a csomagok nagy
részét tanévkezdéskor kapták meg
a gyerekek – tudtuk meg Orbán
Sándor alpolgármestertől. 
Amire az iskolában szükségük van

Az óvodások egy-egy hátitáskát
kaptak, benne napközis ágyneműt
(lepedő, paplan- és párnahuzat),
pólót, rövidnadrágot, kéztőrlőt, szí-
nes ceruzát, hegyzőt. Az előkészítő
osztályosok egy-egy dobozt, benne
számos olyan tárggyal, amit a tanító
néni irányításával használhatnak az
iskolában: füzetek, író- és színes

papír, hegyző, vonalzó, színes ceru-
zák, betűtartó sín, ragasztó, azaz a
táska és tolltartó kivételével szinte
minden, amire a tanévben szüksé-
gük lesz.

A középiskolát kezdők már a
nyár eleji tanévzárón átvehették a
hátitáskákat, amelyek kerékpár-
lámpa-csomagot, kulacsot, adathor-
dozót és kitűzőt tartalmaztak.

A megújult iskolaudvarral kap-
csolatban az elöljáró elmondta: a te-
rületet régen röplabdapálya foglalta
el, de nagyon tönkrement, ezért a
helyet az önkormányzat lekövez-
tette, aztán megszületett az ötlet,
hogy le kellene aszfaltozni, és több-

funkciós sportpályává alakítani. A
közel 20 ezer lejes beruházást a
helyi költségvetésből fedezték,
szeptember elején leaszfaltozták az
udvart, kialakítva egy 375 négyzet-
méteres kispályát. Egyelőre csak a
kosárlabdapalánkok állnak, de a
röplabdának is lesz helye. A héten a
két sportnak megfelelő vonalazást
is felfestették az új felületre, de
Orbán Sándor nem zárja ki, hogy
más sportágakra is használják, pl.
kézilabda, kispályás foci, tenisz, hi-
szen a községben a stadiont kivéve
egyelőre nincs más, ennél kisebb
sportlétesítmény,  műfüves kispálya
vagy sportcsarnok. A település hol-
land barátai sportszereket ajánlottak
fel az iskolaudvaron létrehozott
sportpályához – részletezte a köz-
ség alpolgármestere.
„Hálásak vagyunk”

Sokat segített, hasznos a gyáliak
adománya – szögezte le lapunknak
Barabási Zsuzsánna iskolaigazgató.
Egyformán kaptak belőle azok is,
akik anyagilag rászorultak, és azok
is, akik nem. Nemcsak a gyerekek

és szülők örültek neki, hanem a ta-
nítónők is, hiszen akadtak gyere-
kek, akik híjával voltak a kellő
tanszereknek, így nem tudtak volna
egyformán haladni, ezzel ez a prob-
léma megoldódott, megkönnyítette
a pedagógus és a gyerekek közös
munkáját, továbbá a szülők válláról
is levette a tanszervásárlás terhét az
idén. Az intézményvezető ezúton is
kifejezte háláját a gyáli testvérek-
nek, de nem felejtette el megkö-
szönni a helyi önkormányzatnak
sem, hogy a vakáció végén megépí-
tették a sportpályát, mert ezzel az
iskola fejlődik, és javulnak a spor-
tolási körülmények. 

A községvezetés jóvoltából ta-
valy az iskolai tornahelyiség is
megújult, de az előkészítősök osz-
tálya is, az iskola és óvoda is fel van
újítva – mutatott rá az igazgatónő.
A kibédi oktatási egységekben ösz-
szesen 230 gyerek kezdte el a tan-
évet, a diáklétszám évek óta nem
csökken a faluban, és a gyerekek
örömmel jönnek egy ilyen felújított
iskolába – tette hozzá. 

Az első fél évben számos
olyan tervet állítottak össze a
Szászrégeni Polgármesteri Hi-
vatalban, amellyel uniós vagy
hazai költségvetésből felkí-
nált összegre pályáznak. Töb-
bek között a közszállítás, az
infrastruktúra felújítását cé-
lozzák. Mindezekről Márk
Endre alpolgármester számolt
be. 

Elektromos autóbuszok 
Június 14-én jelent meg a Hiva-

talos Közlönyben a 47-es sürgős-
ségi kormányrendelet, amely
lehetővé teszi, hogy a Regionális és
Közigazgatási Minisztériumon ke-
resztül a Regionális Operatív Prog-
ram városi mobilitást támogató
pályázati kiírására a közigazgatási
egységek egyebek mellett elektro-
mos meghajtású közszállítási esz-
közök vásárlására pályázhatnak.
Ennek megfelelően a  polgármesteri
hivatal előkészített egy pályázatot
10 autóbusz vásárlására, ugyanak-
kor – mivel társult projektről van
szó – négy fontosabb utcát, az
Axente Severt, a Herbust, az Aká-
cost és a Mezőt teljesen felújítanák.
A minisztériumhoz eljuttatott pályá-
zat összege 6,7 millió euró. Hogy
sikeres lesz-e, nem tudni,  az or-
szágból  több száz hasonló pályáza-
tot nyújtottak be. 
Iskola-, óvodaépítés, felújítás 

Az unió 2014-2020-as időszakra
szóló Regionális Operatív Tervének
10.1-es kiírása alapján, amely az
oktatási intézmények és a folyamat
fejlesztését támogatja, a Szászré-
geni Polgármesteri Hivatal pályáza-

tott nyújtott be a Boldog Manók
napközi otthon felújítására. Az épü-
let, amely korábban iskolához tar-
tozott, jelenleg üresen áll.
Minisztériumi engedélyt kaptak,
hogy bölcsődévé alakítsák. Elké-
szült a látványterv. A projekt kivite-
lezése 3,2 millió lejbe kerül,
jelenleg a szakhatóságnál vár elbí-
rálásra. Ezenkívül azt tervezik,
hogy teljesen felújítják és bővítik a
2-es számú óvodát és a 3-as számú
napközi otthont, az előbbi költsége
5,7,  az utóbbié 4,1 millió lej. Az or-
szágos vidékfejlesztési terv  lehe-
tővé teszi, hogy az Augustin Maior

iskola udvarán egy öt osztályt ma-
gába foglaló különálló épületet húz-
zanak fel. Ez szükségessé vált,
ugyanis nő a diáklétszám. Ez utóbbi
pályázat esetében meghirdették az
elektronikus pályáztatási rendszer-
ben a kivitelező kiválasztásáért a
versenytárgyalást, várják a cégek
jelentkezését. 
Parkátalakítás és múzeumlétesítés 

Azt is tervezi a város, hogy
uniós támogatással átalakítják az
Avântul stadion melletti szabadidő-
parkot, amelyet kibővítenének.
Ennek az összevont projektnek a
keretében új épületbe kerül a Kohl

István-gyűjtemény. Hosszú évek
hányattatása után, végre, úgy tűnik,
megfelelő helyre kerül Kohl István,
a város szülötte, természettudomá-
nyi író, ornitológus, preparátor
gyűjteménye. Kohl István  1922. jú-
lius 30-án született Szászrégenben,
az evangélikus gimnázium elvég-
zése után Marosvásárhelyen szűcs-
mesterséget tanult, édesapjától
tanulta meg az állatpreparálást.
1942-től a budapesti Madártani In-
tézet megfigyelője,  1949-től a fok-
sányi Vadászati Múzeum, 1951-től
a szászrégeni magyar nyelvű Peda-
gógiai Iskola, ill. az ebből alakult 2.
számú líceum preparátora volt
nyugdíjba vonulásáig (1982). Meg-
alapítja  a szászrégeni madártani

múzeumot, amelybe nemcsak  ma-
dártani, madárrendszertani anyag
került, hanem más állatok prepará-
tumai is. Több szakdolgozata és kö-
tete jelent meg,  jelentős
kutatómunkát is végzett élete során.
Romániai, magyarországi, csehor-
szági és szlovákiai szaklapok ál-
landó munkatársa volt. De nemcsak
erről volt ismert, 1945-ben az ő kez-
deményezésére jött létre a városi fú-
vószenekar, amelynek sokáig
karmestere volt. A város díszpolgá-
rává választották. 1988. március 27-
én hunyt el.  

A gyűjteménye sokáig saját la-
kásában, műhelyében volt, majd év-
tizedekig a 2-es számú líceum
(Lucian Blaga) két termét foglalta
el. Itt elhanyagolták a kiállított tár-
gyakat, a zsúfolt helyiséget nem is
lehetett látogatni. Később a Florea
Bogdan líceumhoz szállították a
preparátumokat, ahol  különálló
épületben kaptak helyet. Amint át-
helyezték a gyűjteményt, nyilván-
valóvá vált, hogy ez sem igazán
alkalmas arra, hogy  természetrajzi
múzeumként látogatható legyen. Az
idén nyílt arra lehetőség, hogy uniós
támogatással, egy 5,8 millió eurós
projekt keretében, felújítsák az épü-
letet, amelyet kibővítenek, és ebbe
foglalták a sportpark átalakítását is,
amelyet a Regionális Operatív Terv
13.1-es – a lakosság életminőségé-
nek javítását célzó – pályázati ki-
írásra nyújtanak be a
szakhatósághoz. 
Épül a vásárcsarnok 

Épül a nagypiac vásárcsarnoka.
Amint korábban írtunk róla, szintén
uniós segítséggel – 1,7 millió euró
értékben – korszerű, az EU szabvá-
nyainak megfelelő, mezőgazdasági-
élelmiszeripari termékek forgal-
mazására való fedett csarnok fogadja
itt a kereskedőket jövő tavasszal. 
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Fotó: Vajda György

Az előkészítősök dobozban, a többiek hátitáskában kapták meg a gyáliak ajándékát 
Fotó: Borbély-Nagy Ildikó Éva

A diákok örömmel vették birtokba az új pályát Fotó: Orbán Sándor

Vajda György 

Fejlesztési tervek Szászrégenben 

Gligor Róbert László

Az önkormányzatok derűssé tették a kezdést
Gazdag ajándék tanévnyitóra



éber történelmi készenlét vibrál
benne. A tragédiák után nem kez-
dett rabszolga módra méltatlan-
kodni, hanem tűrt, tett, tovább
tanult és élt. Megtaláltuk egymás
kezét, nem ültünk le hamis próféták
lábaihoz, a keresztény öntudat éltet
bennünket. 1993-ban báró Apor
Csaba és báró Csávossy György
adták meg a szellemi irányt, amit a
Castellum ma is követ – fogalma-
zott köszöntőjében Haller Béla
elnök. 

Nagy Kemény Géza, aki a kastély
tulajdonosaként helyet adott a ren-
dezvénynek, elsősorban arra kérte a
hallgatóságot, hogy báró Kemény
Jánost és feleségét, Augusztát, a
marosvécsi kastély egykori urát és
feleségét, az ő nagyapját és nagy-
anyját köszöntsék, hiszen itt min-
den, az épület, a szellemiség az ő
hagyatékuk. „Örülne Táti és Mámi,

ha látná, hogy élettel tele a kastély,
hogy ennyien megtisztelik ma is!”
– fogalmazott. 

Kovács Levente, a Maros megyei
RMDSZ ügyvezető elnöke kitért
arra, hogy éppen az európai kultu-
rális örökség napjára esik a kastély-
nap, s éppen abban a kastélyban
ünnepelünk, amely az Erdélyben
listázott műemlékek között a vajda-
hunyadi vár után a második. Márk
Endre szászrégeni alpolgármester a
kastélynap családbarát jellegét
emelte ki, ahol minden generáció
talál magának érdekes programot. 
Híd az időben 

Lukács Bence Ákos, Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulátusá-
nak vezető konzulja Brendus Réka,
a Miniszterelnökség Nemzetpoliti-
kai Államtitkársága erdélyi osztá-
lyának főosztályvezetője, a
kastélynap fővédnöke üzenetét tol-
mácsolta. 

– Híd az időben. Ez a rendezvény
üzenete. Híd, mely a korosztálytól
független érdeklődők és a kastély
szépsége között, másrészt a kastély

múltja és jelene, harmadrészt pedig
az erdélyi épített örökség, különö-
sen a nemesi kastélyok értékközös-
sége között jön létre. Olyan híd ez,
mely az ember és múltjának tiszte-
lete, az ember és a felelősségtudat,
az ember és az értékválsággal szem-
beni tudatos és tevőleges tenniaka-
rása között próbál maradandó
értéket teremteni itt, ahol Wass Al-
berttel együtt Kemény János és a
kastély falai is azt üzenik: „a kő
marad”. És a kővel együtt mara-
dunk mi is, hiszen ez a rendezvény
egyben az ember és a közösségi
megmaradás kötelessége közötti híd
is. Maradunk, megmaradunk, ha ké-
pesek vagyunk megismerni, megér-
teni és megőrizni mindazt, ami
bennünket körülvesz épített örök-
ségben, hagyományban, kultúrában,
nyelvben... Itt, Marosvécsen, a Ke-
mény-kastélyban mindez adott: tör-
téneti utazásokkal, hagyományőrző

és kézműves-tevékenységekkel, le-
gendák közötti játékos időutazások-
kal, tematikus előadásokkal és
kiállításokkal kerülünk közel azok-
hoz az értékekhez, amelyek évszá-
zadokon át építették a közösséget –
fogalmazott Lukács Bence Ákos
vezető konzul. 
Rendkívül változatos, 
gazdag program

Miben is válogathattak a résztve-
vők? Az ismertető füzetecske tartal-
mas programot kínált. A
nagyteremben, amelyet szépen res-
tauráltak és rendezvényszervezésre
alkalmassá tettek, a Kemény János
teremben Átmenthető örökség cím-
mel kerekasztal-beszélgetés zajlott.
Ugron Katalin meghívottjai Haller
Béla, az alapítvány elnöke, Lázár
Pál, az alapítvány etikai bizottságá-
nak elnöke, valamint Szekeres-
Ugron Villő, a kastélynap
programigazgatója voltak. Ugyan-
ebben az időben a Reményik Sán-
dor teremben lovas öltözet és
viselettörténeti kamarakiállítás volt,
melynek kurátora Szebeni Zsuzsa,
a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet

– Magyar Kulturális Központ veze-
tője volt. Ugyancsak a Kemény
János terem adott otthont annak a
beszélgetésnek, amelyet Káli Király
István gróf Bethlen Anikóval foly-

tatott a nemrégiben megjelent Bi-
zony csoda! című kötet kapcsán.
Meghívott volt Csinta Samu, aki az
Erdély újranemesítői – Arisztokra-
ták honfoglalása című dokumen-
tumregényében a Kálnoky, Apor,
Mikes, Haller, Bethlen és Teleki
család tagjaival folytatott beszélge-
tés anyagát dolgozta fel, továbbá
Oláh-Gál Elvira, Az erdélyi magyar
történelmi családok XX. századi
sorsa című könyv szerzője.

A Bánffy Miklós teremben Kál-
noky Mátyás egyetemi hallgató a
reneszánszról tartott előadást, ezt
követően Bartha László Zsolt és
Varga Balázs, a Tompa Miklós Tár-
sulat színészeinek előadását hall-
gathatta meg a közönség. 

Nagy érdeklődést váltott ki Ta-
karó Mihály Millió székely apos-
tola című, Nyirő Józsefről szóló
előadása, melyet dedikálás követett. 
Kastélykúriák kálváriája 

A délután folyamán ismételten
telt házas kerekasztal-beszélgetés
zajlott a Kemény János teremben

Kastélykálváriák címmel. A téma is
vonzó volt, ám a meghívottak, a
kastélytulajdonosok személyes von-
zereje még népszerűbbé tette az
eseményt. A Kálmán Attila mode-
rálta beszélgetésen Barabássy Sán-
dor, a héderfáji kúria tulajdonosa,
Kálnoky Tibor, a miklósvári és sep-
sikőröspataki kastély, Nagy Ke-
mény Géza, a marosvécsi kastély,
valamint Teleki Kálmán, a gernye-
szegi kastély tulajdonosa vett részt.
Elsőként vetített képekkel illusztrál-
ták a sok küzdelem árán visszaszol-
gáltatott tönkrement vagy éppen
romhalmazzá lett épületeket. Min-
denik kastély története külön írást
érdemelne. A kastélytulajdonosok
nyíltan, őszintén mesélték el kálvá-
riájukat, a falubeliek visszaszolgál-
tatást követő viszonyulását, s
beszéltek a vívódásról, ami a kasté-
lyok felújítását illeti. 

Családbarát programok
Akiket a történelmi vonatkozású

előadások nem vonzottak, azok pél-
dául az otthon dolgozó nők tapasz-
talataival ismerkedhettek meg
Reichenberger Iringó, a Castellum
Alapítvány Bizottságának tagja ve-
zetésével. A családok számos szóra-
kozási lehetőséget találtak a
kastélyban. Rögtön az elején a Ke-
mény-kastély őrei csoport, majd a
marosfelfalusi Bíborka Néptánc-
együttes lépett fel. A gyermekprog-
ramok között is lehetett válogatni.
A kastély mögötti Dühöngőben volt
arcfestés, kézműves-foglalkozás,
ugrálóvár, íjászat, szabadtéri ját-
szás, amibe belefért a fagyizás is. A
Dsida teremben például a Székely
Legendárium filmjeiből vetítettek,
az Áprily Lajos teremben a Pont
csoport munkatársai által kifejlesz-
tett EduKastély interaktív játékok
révén ismerkedhettek meg a jelen-
levők a kastélyok életével. 

Az álladó kiállítások között láto-
gatható volt Szabó Tamás Kastély

Erdélyben, Ferencz András A kő
marad című tárlata és A bolondo-
zástól az őrületig című kiállítás. 

Az esti órákban is változatos
programokat kínáltak. A kastélyká-
polnában ökumenikus istentisztele-
tet tartottak Jakabos Barnabás
római katolikus, Nagy László uni-
tárius és Ötvös József református
lelkészek részvételével. Ezt köve-
tően a Seprődi József pincészet bo-
rait kóstolhatták meg a
borkedvelők. 

A Titán zenekar koncertje az el-
eredő eső miatt elmaradt. 

A közkincsként felkínált Ke-
mény-kastély történelmi környeze-
tében jó hangulatú, széles
spektrumú tevékenységeket kínáló
kastélynap kellemes és tartalmas ki-
kapcsolódást nyújtott a látogatók-
nak. Köszönet érte a Castellum
ifjúságának!

Fotók: Mezey Sarolta és Vajda György
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(Folytatás az 1. oldalról)

Kastélynap Marosvécsen



Lassan körvonalazódik azoknak
a csapatoknak a köre, amelyek a
Maros megyei labdarúgó 4. liga 
elitcsoportjának bajnoki címéért
versengenek. Három forduló után
három csapatnak van ugyanannyi
győzelme, valamennyien már az
eredeti esélylatolgatás szerint ott
voltak a feljutásra pályázók között,
és úgy tűnik, közülük kerül majd ki
az a csapat, amely majd a 3. ligás
részvétel jogáért küzd. Nem szabad
azonban leírni még olyan csapato-
kat sem, mint Segesvár vagy Ma-

rosoroszfalu, hiszen hosszú a baj-
nokság. Lám, az első két forduló-
ban gólzáporos győzelmeket arató
Nyárádtői Unirea is csak alig 2-1-re
tudott nyerni hazai pályán Nyárád-
szereda ellen.

Az új nyárádtői csapat egyébként
szombaton a marosvásárhelyi CSM
Tîrgu Mureşhez látogat, a bajnok-
ság eddigi legnagyobb rangadójá-
nak ígérkező találkozón, amelyen a
győztes csapat olyan előnyhöz jut-
hat, amely akár döntő fontosságú is
lehet a végelszámolásnál. (bálint)

A labdarúgó 3. liga 4. forduló-
jában jól indult Tasnád ven-
dégeként a Marosvásárhelyi
MSE számára a mérkőzés, hi-
szen a kezdeti tapogatózás
után jobb oldali szöglethez
jutott a vendégcsapat, Ungur
félmagasan végezte el, és az
ötös rövid sarkára érkező
Székely Ervin megperdítette
külsővel a labdát, amely a
hosszú sarokban a kapufa
mellett a hálóban landolt. A 6.
percben jártunk ekkor, és
megcsillant a jó eredmény re-
ménye.

A vendégek vezető gólját köve-
tően szinte természetesnek tekint-
hető, hogy az első félidő további
részében Tasnád volt a kezdemé-
nyezőbb, de az, hogy az MSE kicsit
hátrébb húzódott, annak is tulajdo-
nítható, hogy továbbra is egy kispá-
lyás csapatra való sérültje van,
közöttük olyanok is, akik rendes
körülmények között a kezdőcsapat-
ban játszanak. Hiába birtokolta
azonban többet Tasnád a labdát, alig
tudta megközelíteni veszélyesen
Kristály kapuját. Legfeljebb a Stan-
ciu fejese említhető, amelyet bizto-
san fogott Kristály, valamint a
Cubaşé, amely elsuhant a bal ka-

pufa mellett. Az MSE Ungur révén
növelhette volna az előnyét, de a
marosvásárhelyi játékos erős, távoli
lövését Görbe nagy nehézségek
árán hárította.

A második félidőben azonban
megfordult a mérkőzés. Igaz, ez is
egy MSE-lehetőséggel rajtolt, ami-
kor Moldován Tamás szabadrúgását
a kapufa tövéből tornázta ki a házi-
gazdák kapusa, azonban néhány
perccel később a marosvásárhelyi
védők lemaradtak Cristian Szekely-
ről, aki egy hosszú labdát kapott

színüresen a tizenhatoson belül, az
átvétellel becsapta Kristályt, és az
üres kapuba gurított. A lendületbe
jött házigazdák három perccel ké-
sőbb a vezetést is átvették, amikor
egy bal oldali beívelést az ötösről
Cubaş a hálóba bólintott.

A második tasnádi gól után az
MSE megpróbált kitámadni, de
sokszor mintha nem lettek volna
elég „harapósak” a marosvásárhelyi
játékosok. Ruja előtt így is ott volt
az egyenlítés lehetősége, ő azonban
teljesen üresen, tíz méterről a ka-

pusba rúgta a labdát. És ha ez nem
lett volna elég, egy újabb fővel bő-
vült a sérültek száma: Totó Szilárd
a 78. perctől nem tudta folytatni,
sőt, amikor a csapat emiatt ember-
hátrányban játszott, Silaghi egy
újabb fejessel 3-1-ra növelte a tas-
nádiak előnyét, öt méterről, senki
által nem zavartatva.

Az utolsó tíz percben már telje-
sen kedvetlenül játszott az MSE,

szinte muszájból próbált szépíteni,
de gólt ismét a házigazdák rúgtak:
egy gyors ellentámadás végén egy
jobb oldali lapos beadást gurított
Kristály alatt a hálóba Cocean.

A marosvásárhelyi csapat a kö-
vetkező mérkőzését hazai pályán a
megszokott pénteki időpontban, 17
órai kezdettel játssza a Sziget utcai
stadionban, amikor a Barcarozsnyói
Olimpic Cetate együttesét fogadja. 

Miután az elmúlt játéknapon
bravúros győzelmet arattak a
2. ligába való feljutásra elsző
számú esélyesnek tartott FK
Csíkszereda fölött, Dan Răz-
van tanítványai ugyancsak
hazai környezetben a csoport
egy másik ütőképes gárdáját
fogadták. A Zöld Vírusoknak
is nevezett kolozsváriak
igencsak kemény diónak
ígérkeztek a vendéglátók
számára, hiszen a Szamos-
parti együttesben a tapasz-
talt Filip Lăzăreanu kapuvédő
mellett hírneves, korábban 1.
ligás csapatokban futballozó
játékosok léptek pályára:
Dan Matei, Ionuţ Rada és
Cosmin Tilincă.

A találkozó kezdeti perceiben a
kolozsváriak kezdeményeztek, töb-
bet birtokolva a labdát, ám támadá-
saik nem okoztak veszélyt Claudiu
Bucin kapujának előterében. Egy-
két lendületes és ígéretes támadást
követően a mérkőzés 17. percében
a házigazdák megszerezték a veze-
tést: szabadrúgáshoz jutottak a
jobb szélről, amelyet Iulian Sîplă-
can pazarul értékesített, kilőve a
kapu bal felső sarkát (1-0)! Az
ilyen  szépségdíjas találatra szokás
mondani a futball berkeiben, hogy
„bombagól” vagy „eurógól”. A ta-
lálatot követően szintén a szászré-
geniek uralták a játékot, gyors és

ötletdús támadásokat vezetve.
Murar (23.), valamint Truţa (28.)
távoli lövésekkel próbálták be-
venni a vendégkaput, ám Murar kí-
sérleténél Lăzăreanu résen volt,
utóbbi rúgása pedig erőtlenre sike-
redett. Hét perc elteltével az aktív
Murar ezúttal egy erős, jól eltalált
lövést küldött, ám a vendégkapus-
nak – noha körülményesen  – sike-
rült hárítania. Az első félidőben a
vendégcsapat meglepően gyenge
teljesítményt nyújtott, az egyéb-
ként eléggé jó ütemű ellentámadá-
sok nem nyilvánultak meg
egyetlen komoly, említésre méltó
gólszerzési lehetőségben sem. A
36. percben a veterán Tilincă pró-
bálkozott egy 22-23 méteres lövés-
sel, ám a labda a bal kapufa mellé
szállt. Ezzel szemben két perccel
később az Avântul kétgólosra nö-
velhette volna előnyét: Bujor kivá-
lóan továbbított labdája Moldovan
elé került, aki kecsegtető szögből,
csupán 5-6 méterről gyenge lövést
küldött Lăzăreanu kapujára.

A második játékrész is Avântul-
helyzettel vette kezdetét, mindjárt
a 46. percben Sîplăcan jobb oldal-
ról végezhetett el szabadrúgást, ám
ezúttal a vendégportás résen volt,
könnyedén elcsípve a pöttyöst. Az
57. percben a lassacskán ébredezni
tűnő Sănătatea szabadrúgáshoz ju-
tott, ám I. Rada 25 méteres rúgása
3-4 méterrel a kapu fölé szállt, ez
pedig a lelátón ironikus tapsvihart
váltott ki. Ezt követően mintegy
húsz percen át a Zöld Vírusok ural-
ták a játékteret, két hatalmas gól-
szerzési lehetőséget dolgoztak ki: a

65. percben Paul Cristian ajtó-
ablak szituációban, mintegy 9-10
méterről erős lövést küldött Bucin
kapujára, ám a szerencse a régeni-
eknek kedvezett, hiszen a labda a
bal alsó kapufán csattant. A 74.
percben Dan Matei hajszálpontos
jobb oldali szöglete után Roman
mintegy 7 méterről teljesen zavar-
talanul fejelhetett kapura, ám a re-
mekül helyezkedő Bucin higgadtan
hárított. Miután sikeresen átvészel-
ték a kritikus perceket, a mérkőzés
hajrájában Dan Răzvan legénysé-
gét leginkább a labdabirtoklás fog-
lalkoztatta. Ez többnyire sikerült is,
minden eltelt perc közelebb hozta
a régenieket egy újabb fontos si-
kerhez. A 88. percben Stavilă min-
tegy 20 méterről lőtt, ám a
vendégkapus megfogta a pöttyöst.
A hosszabbítás első percében a há-
lóőr megpróbálta kicselezni Truţát,
ám rizikós próbálkozása sikertelen-
nek bizonyult: az Avântul  lelkes
csapatkapitánya szerelte, s Lăzăre-
anu a büntetőterületen kívül, kény-
szerhelyzetben, utolsó védőként
buktatta, ennek eredményeként
pedig Florin Mazilu szatmárnémeti
játékvezető teljesen jogosan kiállí-
totta. A találkozó utolsó három per-
cében a régeniek leginkább
védekeztek, értékes és megérde-
melt győzelmet szerezve. 

Noha a hazaiak második félidő-
beli teljesítménye korántsem
mondható fényesnek, a csapat vé-
delme újra kimagaslóan teljesített,
Bucin, Sîplăcan, Murar, valamint
Bujor elismerésre méltó játéka
mellett hozzájárult a három bajnoki
pont megszerzéséhez.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 4. forduló: Szászrégeni Avântul – Kolozsvári Sănătatea 1-0 (1-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, zavartalan, napsütéses időjárás, mintegy 350 néző. Vezette: Florin Mazilu – középen, Bogdan
Gireadă (mindketten Szatmárnémeti), Sergiu Duma (Zilah) – partjelzők. Ellenőr: Somolyák István (Székelyudvarhely), Ion
Hotico (Nagybánya).
Gólszerző: I. Sîpăcan (17.).
Szászrégeni Avântul: Bucin – Bugnar (69. Pavel Alex), Morar, Sîplăcan, Truţa, Bogăţan, Moldovan, Murar, Chirilă (90+3.
Crişan), Feketics, Bujor (81. Stavilă). 
Kolozsvári Sănătatea: Lăzăreanu (90+1. Tand), Tand, D. Matei, I. Rada, Gîrjoabă, P. Cristian, Lupu (55. Chelariu), Creţ, Tilincă
(62. Rus), Roman, Ceaca.
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Hatásos szászrégeni szérum 
a Zöld Vírusok ellen

Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 4. fordulójában a következő eredmények születtek:
Kolozsvári CFR II – Székelyudvarhelyi FC 1-1, Lénárdfalvi Comunal – Dési Unirea
2-0, Medgyesi Gaz Metan II – Nagybányai Minaur 0-2, Szászhermányi AFC – Besz-
tercei Gloria 1-2, Tasnádi Unirea – Marosvásárhelyi MSE 4-1, Barcarozsnyói Olim-
pic Cetate – Tordai Sticla Arieşul 2-1, Szászrégeni Avântul – Kolozsvári Sănătatea
1-0. A Csíkszeredai FK – Radnóti SK mérkőzést lapzárta után játszották.

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 3. fordulójában a következő eredmények
születtek: Marosoroszfalu – Ákosfalva 4-1, Szováta – Marosvásárhelyi CSM 2-8,
Nyárádtői Unirea – Nyárádszereda 2-1, Náznánfalva-Marosszentkirály – Maros-
vásárhelyi Atletic 1-3, Kutyfalva – Nagysármás 3-1, Segesvári CSM – Nyárádtői
Viitorul 3-1, Dános – Marosludas 1-8. Elmaradt mérkőzésen: Kutyfalva – Maros-
ludas 1-6.
A 4. liga klasszikus csoportjának 1. fordulójában: Küküllődombó – Mezőceked
5-0, Magyaró – Kerelőszentpál 6-1, Kerelő – Radnót II 4-4, Mezőzáh – MSE II 1-0.

Mestermérleg
„Egy jó első félidő utány gyenge második félidő következett. Nem lehet elfogadni
azt a hozzáállást, amit a szünet után mutattunk. Olyan meccset veszítettünk el,
amelyen pontot vagy pontokat kellett volna szereznünk” – mondta Fehér Csaba
edző.

Szabó Antal-Lóránd

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 4. forduló: Tasnádi Unirea – Marosvásárhelyi MSE
4-1 (0-1)
Tasnádi stadion. Vezette: Dragoş Lunca (Kolozsvár) – George Suciu (Aranyosgyé-
res), Anghel Todea (Kolozsvár). Ellenőrök: Traian Marchiş (Nagybánya), Melian
Nădăşan (Cege).
Gólszerzők: Cr. Szekely (51.), Cubaş (54.), Silaghi (80.), Cocean (90.), illetve Szé-
kely Ervin (6.).
Sárga lap: Varga (71.), Vincze D. (72.), Stanciu (90+2.).
Tasnád: Görbe – Bălău, Vădan, Palinceac, Ciul (84. Nemes), Vincze L., Vincze D.,
Cubaş (63. Parnău), Stanciu, Varga (84. Cocean), Cr. Szekely (66. Silaghi).
MSE: Kristály – Mihály (76. Tamás Attila), Székely, Ungur, Papp, Totó (82. Simó),
Moldován, Ruja, Tamás Róbert, Velichea, (65. Dudás), Borbély (61. Laczkó).

1060.
Szerkesztette: Farczádi Attila

Bálint Zsombor
Ranglista

1. Nagybánya                4 3 1 0 9-1 10
2. Lénárdfalva               4 3 0 1 7-3 9
3. Sănătatea                  4 2 1 1 7-3 7
4. Avântul                      4 2 1 1 2-1 7
5. Csíkszereda              3 2 0 1 7-2 6
6. Tasnád                       4 1 3 0 7-4 6
7. CFRII                          4 1 3 0 6-3 6
8. Beszterce                  4 2 0 2 8-9 6
9. MSE                           4 2 0 2 8-9 6
10. Barcarozsnyó         4 2 0 2 3-6 6
11. Székelyudvarhely   4 1 2 1 8-8 5
12. Torda                        4 1 1 2 4-6 4
13. Szászhermány        4 1 0 3 5-9 3
14. Radnót                     3 1 0 2 2-8 3
15. Dés                           4 0 2 2 3-6 2
16. Medgyes II               4 0 0 4 3-11 0

A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának állása

1. Unirea 3 3 0 0 20-2 9
2. Marosludas 3 3 0 0 18-3 9
3. CSM 3 3 0 0 16-2 9
4. Segesvár 3 2 0 1 10-5 6
5. Atletic 3 2 0 1 6-6 6
6. Kutyfalva 3 2 0 1 8-9 6
7. Marosoroszfalu 3 1 1 1 5-6 4
8. Ákosfalva 3 1 0 2 3-8 3
9. Szováta 3 1 0 2 4-12 3
10. Nyárádszereda 3 0 1 2 3-5 1
11. Náznánfalva 2 0 1 1 1-3 1
12. Nagysármás 3 0 1 2 2-16 1
13. Viitorul 2 0 0 2 3-7 0
14. Dános 3 0 0 3 1-16 0

Egy teljes félideig reménykedhetett az MSE

4. liga: Hárman veretlenek
három forduló után
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A Honvéd legyőzésével nőtt a listavezető Ferencváros előnye
A Honvéd vendégeként 1-0-ra győzött a Ferencvá-

ros a labdarúgó OTP Bank Liga 8. fordulójának rang-
adóján szombaton, így a tabellán négy pontra nőtt a
különbség a listavezető és a második helyezett kö-
zött.

A kezdés előtt egyperces gyászszünetet tartottak
Géczi István emlékére, a Ferencváros olimpiai 
ezüstérmes kapusa hétfőn 74 évesen hunyt el.

Az első félidőben a Honvéd bátran letámadta ellen-
felét, a ferencvárosiak így jobbára a mezőnyben ado-
gattak. A vendégek a 16. percben egy labdaszerzés
után viszont gyors kontrát vezettek, és egy kiugratás
végén Petrjak megszerezte a vezetést. A kispestiek me-

zőnyben egyenrangú partnerei voltak a ferencvárosi-
aknak, de a házigazdák előtt csak egy lehetőség adó-
dott a gólszerzésre, akkor N’Gog előbb legyűrte
Leandrót, lövése azonban elakadt Dibuszban.

A második játékrészben fokozta a nyomást a ven-
déglátó, a Ferencváros beszorult a térfelére. A Honvéd
fölénye azonban meddőnek bizonyult, Dibusznak nem
kellett védenie. A hajrához közeledve cseréivel előbb
a Honvéd, majd válaszként a Ferencváros váltott szer-
kezetet, de a játék képe és az eredmény sem változott.

A Ferencváros – a mezőnyben egyedül – továbbra
is veretlen, az éllovas két döntetlen mellett a hatodik
sikerét könyvelte el.

A kispesti Cirino Danilo (k) és a ferencvárosi Lovrencsics Gergő (j) a labdarúgó OTP Bank
Liga 8. fordulójában játszott Budapest Honvéd – Ferencváros mérkőzésen az Új Hidegkuti
Nándor Stadionban 2018. szeptember 15-én. MTI Fotó: Czagány Balázs

Jegyzőkönyv

Labdarúgó OTP Bank Liga, 8. forduló: Bu-
dapest Honvéd – Ferencváros 0-1 (0-1)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion,
4500 néző, vezette: Erdős.

Gólszerző: Petrjak (16.).
Sárga lap: Batik (57.), illetve Spirovski

(43.), Petrjak (90.).
Honvéd: Gróf – Batik, Kamber, Baráth –

Heffler (74. Kukoc), Nagy G., Pilík (59. Banó-
Szabó), Gazdag, Holender – Danilo, N’Gog
(64. Tischler).

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Bla-
zic, Leandro, Heister – Sigér, Spirovski –
Varga R. (62. Otigba), Bőle (88. Csernik), Petr-
jak – Lanzafame (73. Böde).

Eredményjelző

* OTP Bank Liga, 8. forduló: Újpest FC – Debreceni
VSC 1-0, Puskás Akadémia FC – MOL Vidi FC 2-1, Me-
zőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK 4-2, Paksi FC –
MTK Budapest 3-0, Kisvárda Master Good – Szombat-
helyi Haladás 4-1, Budapest Honvéd – Ferencváros 0-1.

* Merkantil Bank Liga NB II, 7. forduló: Balmaz Ka-
milla Gyógyfürdő – Ceglédi VSE 2-2, Nyíregyháza Spar-
tacus FC – Vasas FC 3-3, Kaposvári Rákóczi FC – BSS
Monor 3-2, Békéscsaba 1912 Előre – BFC Siófok 1-0,
WKW ETO FC Győr – Aqvital FC Csákvár 1-3, Budafoki
MTE – Gyirmót FC Győr 1-0, Vác FC – Budaörs 1-0,
Duna Aszfalt TVSE – ZTE FC 1-2, Soroksár SC – Ka-
zincbarcika 4-3, Dorogi FC – Credobus Mosonmagyaró-
vár 0-2. Az élcsoport: 1. Soroksár 16 pont, 2. Békéscsaba
14 (12-6), 3. Zalaegerszeg 14 (12-8).

Az OTP Bank Liga állása

1. Ferencváros 8 6 2 0 18-6 20
2. Honvéd 8 5 1 2 12-6 16
3. MTK 8 4 1 3 11-13 13
4. Mezőkövesd 7 3 2 2 11-7 11
5. Paks 8 2 4 2 10-9 10
6. Újpest 7 2 4 1 6-6 10
7. Debrecen 8 2 4 2 9-10 10
8. Vidi 6 2 3 1 12-6 9
9. Kisvárda 8 2 2 4 7-14 8
10. Diósgyőr 8 1 3 4 7-14 6
11. Puskás Akadémia 8 1 2 5 9-14 5
12. Szombathely 8 1 2 5 10-17 5

Agyrázkódása volt a Vidi FC kapusának
A labdarúgó NB I szombati játéknapján agyrázkódása volt Kovácsik Ádámnak, az Európa-liga cso-

portkörére készülő Vidi FC kapusának. A játékos a Puskás Akadémia FC otthonában rendezett bajnoki
meccs 71. percében sérült meg. A székesfehérvári klub honlapján Kovács Tibor csapatorvos elmondta,
hogy a néhány perces eszméletvesztéses állapotot követően a baleseti sebészeti ambulanciára szállí-
tották, ahol gyors ambuláns és CT-vizsgálatot végeztek rajta.

„A diagnózis agyrázkódás, emiatt a sportsebészeti osztályra megfigyelésre felvették. Koponyatörést
nem szenvedett, állapota a körülményekhez képest jó, kommunikációra képes” – mondta Kovács Tibor.

A Kovácsik helyére beállt szlovák Tomás Tujvel úgy fogalmazott, reméli, hogy csapattársa mielőbb
rendbe jön, de egyelőre nem tudja, a közeljövőben ki fog védeni.

A mérkőzést a Puskás Akadémia nyerte 2-1-re. A találkozó lefújását követően elszabadultak az in-
dulatok: a Vidi játékosa, Hadzic összeszólalkozott a felcsúti kispadon helyet foglalókkal, majd több
csapattársa is csatlakozott hozzá – volt, aki nyugtatni akarta –, a csetepatéban egy pillanatra még a
Puskás Akadémia vezetőedzője, Benczés Miklós is a földre került.

Az első lépés a feljutás felé
Az egyik legnehezebb kiszállással kezdte bajnoki szereplését

a marosvásárhelyi CSM teremlabdarúgó-csapata a 2. ligában,
amelynek a végére a feljutást tűzte ki célul. Karácsonkőn 
nemigen szoktak a vendégcsapatok nyerni, hiszen a csapatban
nagyon sok tapasztalt teremlabdarúgó játszik, akik közül azon-
ban nem mindegyik utazik a kiszállásokra is, mert a csapat nem
célozza a feljutást. Hazai pályán azonban a legjobbak közé tar-
toznak. Ráadásul egy kezdet mindig nehéz, különösen, ha a cél-
kitűzés nyomása is nagy, a csapat pedig új, még nem rázódott
össze kemény bajnoki összecsapásokon. Mindezeken az aka-
dályokon tette túl magát Lucian Nicuşan csapata, amely kie-
gyensúlyozott játék és a szimmetrikus félidők után 8-6-ra
szerezte meg a győzelmet.

Nem volt sima a dolog, a házigazdák jutottak vezetéshez, de
aztán a CSM került 4-2-es előnybe. Küsmödi azonban, miután
rúgott egy gólt, már az első félidőben begyűjtött két sárga lapot
is, és az emberfölényt kihasználva szépítettek a házigazdák.
Hogy igen kemény összecsapás volt, és a játékvezetők számos
szabálytalanságot toroltak meg, nem csak ez mutatja, hanem az
is, hogy a CSM két gólját is kisbüntetőből szerezte Ţipău és
Aramă révén, miután az ellenfélnek kigyűlt az öt szabálytalan-
sága egy félidőben.

A második játékrész eleje ismét Karácsonkőnek kedvezett,
amely 5-4-re átvette a vezetést, és 6-5-re is előnyben volt, azon-
ban a második félidő második felében ismét a CSM akarata ér-
vényesült, és zsinórban három góllal beállította a
végeredményt.

A győzelemmel megtette az első lépést a feljutás felé a CSM,
amely legközelebb várhatóan sokkal könnyebb feladat elé néz,
vasárnap 17 óráról a Segesvári Pro Tineret gárdáját fogadja.

A labdarúgó 2. ligában ez volt az első mérkőzés, az első for-
duló két további találkozóját (Bodzai Fortius – Gyergyószent-
miklósi Inter és Segesvári Pro Tineret – Kézdivásárhelyi SE)
lapzárta után rendezték, míg a Gyergyóremetei Kereszthegy –
Pro Academy Falticsény találkozót ismeretlen időpontra ha-
lasztották. Az első fordulóban a Galaci United II szabadnapos.

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv

Teremlabdarúgó 2. liga, 1. forduló: Karácsonkői Futsal
Ceahlăul – Marosvásárhelyi CSM 6-8 (3-4)

Karácsonkő, sportcsarnok. Vezette: Flavius Cojocaru
(Galac), Dumitru Balaban (Galac). Ellenőr: Sebastian Capţan
(Galac).

Marosvásárhelyi CSM: Cătinean (Tătar) – Boroş, Criţan,
Ţipău, Szőcs László II (Kiss, Iszlai, Szabó, Aramă, Kurcsi,
Küsmödi).

Gólok: Ţipău 3, Iszlai 2, Küsmödi, Szabó, Aramă.
Piros lap: Küsmödi.

A szezonban először nyert idegenben a Sepsi OSK
Türelmes játékkal és francia légiósainak góljaival sze-

rezte meg első idegenbeli győzelmét az élvonalbeli baj-
nokságban a Sepsi OSK labdarúgócsapata, amely ezzel
pontszámban beérte az éllovas FCSB-t.

A péntek délutáni találkozó első félidejében unalmas,
statikus és a kapukra szinte teljesen veszélytelen futballt
játszott a két csapat. A hazaiak még a kaput sem tudták el-
találni, de a túloldalon is csupán egy éles szögből leadott
lövés adott munkát Costache kapusnak, írja beszámolójá-
ban az NSO.

Szünet után a Sepsi OSK felpörgette a meccs iramát,
ám ezáltal a Concordia játékosai is gyorsabban át tudták
játszani a középpályát. A tizenhatosra beküldött labdákat
azonban mindig hárítani tudta a csapatkapitány Viera ve-
zényelte vendégvédelem, így a Chiajna futballistái csak
távolról lődözgethettek.

Ezek közül mindössze egy ment kapura, a 75. percben
Gorobsov bombáját ütötte szögletre Niczuly Roland – az
egész találkozón ez volt az egyetlen eset, amikor védenie
keltett. A hazai sarokrúgásból pedig Sepsi-gól született: az
ellentámadásnál Fülöp István Birahima Tandiát indította,
az addig nem sok vizet zavaró francia támadó lövése után
pedig a labda felpörgött a becsúszó hazai védő lábán, és a
kapus fölött a hálóba hullott (0-1).

A kapott gól teljesen megtörte a táblázat utolsó előtti
helyén álló Chiajnát, az utolsó negyedóra már az addig ki-
várásra játszó Sepsi OSK-ról szólt. Fülöp sorfalon meg-
pattanó szabadrúgása alig ment mellé, majd ugyanő
passzolt a védők közül kilépő Bryan Nouvier elé, aki a ti-
zenegyespontról külsővel a labdát a jobb alsó sarokba he-
lyezte (0-2). A ráadáspercekben Tandia ugyanonnan lőtt
ugyanoda, bár ő jóval szerencsésebb labdát kapott a védők
között csetlő-botló Draghici-tól (0-3).

Az 1. liga állása

1. FCSB 7 4 2 1 18-8 14
2. Astra 8 3 5 0 10-5 14
3. Sepsi OSK 8 4 2 2 9-4 14
4. Medgyes 8 4 2 2 11-11 14
5. CFR 7 3 3 1 9-6 12
6. Călăraşi 8 3 3 2 9-8 12
7. Craiova 8 3 2 3 15-9 11
8. Viitorul 7 3 1 3 8-8 10
9. Dinamo 8 3 1 4 12-16 10
10. Botoşani 8 1 5 2 11-11 8
11. Jászvásár 7 2 2 3 6-11 8
12. Nagyszeben7 2 1 4 7-8 7
13. Chiajna 8 2 1 5 6-14 7
14. Voluntari 7 0 2 5 4-16 2

Távozott 
a Chiajna edzője

A Sepsi OSK-tól elszenvedett vereséget követően
szerződést bontott edzőjével a Concordia Chiajna: Ionuţ
Badea közös megegyezéssel távozott, közölte a klub kö-
zösségi oldalán. A kenyértörés okát nem részletezték.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga Betano, 8. forduló: Con-
cordia Chiajna – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
OSK 0-3 (0-0)

Chiajna-stadion, vezette: Colţescu.
Gólszerzők: Tandia (76., 90+1.), Nouvier

(82.).
Sárga lap: Leca (42.), Gorobsov (60.),

Marc (63.), illetve Sato (30.), Viera (52.), Jo-
vanovic (87.).

Concordia: Costache – G. Matei, Leca,
Marc, Nivaldo – Gorobsov (80. Cristescu),
Bucşa, Prepeliţă (80. Guessan) – Bawab (85.
Ivanovici), Batin, Grădinaru.

Sepsi OSK: Niczuly – Moura, Viera, Jova-
novic, Sato (83. Sato) – Velev, Vaşvari (69.
Karnitskiy) – Drăghici, Fülöp, Nouvier (89.
Hamed) – Tandia.

Eredményjelző

* 1. liga, 8. forduló: Concordia Chiajna – Sepsi OSK
0-3, Bukaresti Dinamo – Gyurgyevói Astra 1-2, Dunărea
Călăraşi – Botoşani FC 3-2, Medgyesi Gaz Metan –
USK Craiova 3-2.

* 2. liga, 7. forduló: Mioveni CS – Bukaresti Energe-
ticianul 2-1, Bukaresti Daco-Getica – Chindia Târgo-
vişte 2-2, Konstancai Farul SSC – Bukaresti
Metaloglobus 1-2, Dacia Unirea Brăila – Zsilvásárhelyi
Pandurii 0-4, Temesvári Ripensia – Baloteşti CS 2-1,
Aradi UTA – Academica Clinceni 0-1, Bákói Aerostar
– Nagyváradi Luceafărul 3-1, Temesvári Poli ACS –
Sportul Snagov 1-2, Petrolul Ploieşti – Temesvári Poli
ACS 2-0. Az élcsoport: 1. Clinceni 18 pont, 2. Snagov
17, 3. Ploieşti 16.

* 3. liga, I. csoport, 4. forduló: Râmnicu Sărat – Su-
ceava 1-1, Románvásár – Focşani 0-1, Paşcani – Dara-
bani 2-1, Kézdivásárhely – Fălticeni 4-0, Bodzai Metalul
– Botoşani II 2-1, Lieşti – Rădăuţi 0-2, Miroslava – Ka-
rácsonkő 1-0, Galac – Bodzai Gloria 0-0. Az élcsoport:
1. Galac 10 pont, 2. Gloria 10, 3. Focşani 10, 4. Kézdi-
vásárhely 9.



A vendégek kérésére zárt kapus,
meg nem hirdetett barátságos mér-
kőzéssel készült az idény rajtjára a
Marosvásárhelyi CSM férfikosár-
labda-csapata. Az A csoportban ját-
szó, és a bajnoki cím
megszerzésének célkitűzésével in-
duló Kolozsvári U volt a marosvá-
sárhelyi csapat vendége. A
találkozón a vendégek – ahhoz ké-
pest, hogy elméletileg nagy a kü-
lönbség a két csapat kerete között
– viszonylag szorosan, 88:71-re
nyertek. Az első negyedben alakult
ki a legnagyobb különbség, ekkor
az U 29-13-as előnyhöz jutott, a
folytatásban a CSM kiegyenlítette
a küzdelmet, és a többi negyedben
a következőképpen alakult az ered-
mény: 16-22, 19-19, 23-18.

Persze az eredményből messze-
menő következtetéseket nem lehet
levonni, hiszen kosárlabdában egé-
szen más célokat követnek az
edzők barátságos meccsen, mint
hivatalos találkozón, másrészt
pedig a csapatokból többen hiá-
nyoztak. Az U nélkülözte Kuti
Nándort, a marosvásárhelyi csapat-
ból viszont hiányzott két nagyon
fontos játékos: Martinić és Solopa
nem lépett pályára, enyhe sérülé-
sek miatt nem akartak kockáztatni.
Ilyen körülmények között a CSM

legeredményesebb játékosa Er-
nests Kalve volt 24 ponttal és 6 le-
pattanóval, Sánta Szabolcs 18
pontot és 9 lepattanót jegyzett. A
csapat további pontjait Engi (11),
Steff (7 +7 gólpassz), Dominic (5),
Bölöni (4), Borşa (2) szerezték. Pá-
lyára lépett továbbá Kilyén és
Şteţca.

A nyilvánosság kizárása miatt
háborgó szurkolókat a hagyomá-
nyos Maros-kupával engesztelheti
ki a klub, amelyet kedd és csütör-
tök között rendeznek a ligeti
sportcsarnokban. Idéntől az idény

eleji barátságos torna a Takács
Károly-emléktorna nevet is viseli,
az egykori kiváló kosárlabdázóra,
a volt Herlitz-Mobex és Maros
KK edzőjére és vezetőjére emlé-
kezve.

A tornán három férfi- és három
női csapat vesz részt. A férfiaknál
a Medgyesi CSM és a Cuza Sport
Brăila lesz a CSM vendége, míg a
női csapat ellenfelei a Brassói Bar-
caság és a Kolozsvári U lesznek. A
belépés a mérkőzésekre ingyenes.
A részletes program a mellékelt ke-
retben tanulmányozható.

A címvédő és négyszeres világ-
bajnok Lewis Hamilton, a Merce-
des brit pilótája nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Szingapúri Nagydíjat,
ezzel a sikerrel pedig újabb lépést
tett pályafutása ötödik vb-győzelme
felé. A 33 éves Hamiltonnak ez volt
az idei hetedik, és pályafutása 69.
futamgyőzelme, az összetettben
pedig 40 pontra növelte előnyét leg-

főbb riválisával, a Szingapúrban
harmadikként célba ért, szintén
négyszeres világbajnok Sebastian
Vettellel, a Ferrari német verseny-
zőjével szemben.

A villanyfényes szingapúri GP-n
Max Verstappen, a Red Bull hol-
land pilótája lett a második.

A rajtot Hamilton, a mellőle star-
toló Verstappen, valamint a harma-

dik helyről induló Vettel is jól kapta
el, miközben a két Force India-pi-
lóta, Sergio Pérez és Esteban Ocon
összeakadt egymással, utóbbi pedig
a falnak csapódott. A versenybíró-
ság ezért a pályára küldte a bizton-
sági autót, de Vettel még ezt
megelőzően meg tudta előzni Vers-
tappent.

A negyedik körben engedte út-

jára a mezőnyt a biztonsági autó, a
dobogós helyeken sorrendben Ha-
milton, Vettel és Verstappen szágul-
dott.

Vettel a 15. körben kiállt kerék-
cserére, egy körrel később Hamil-
ton is így tett, a 18. körben pedig
Verstappen is megkapta a friss ab-
roncsokat, ráadásul sikerült vissza-
térnie a versenybe Vettel elé.

Féltávnál Hamilton öt másod-
perccel vezetett Verstappen előtt, a
harmadik pozícióban pedig Vettel
száguldott, nagyjából nyolc másod-

perccel lemaradva Hamiltontól.
Verstappen a 38. körben utolérte

Hamiltont, miután a brit jelentősen
lelassult a lekörözések közben. A
holland versenyző egy alkalmas pil-
lanatban megpróbálkozott az elő-
zéssel, de nem járt sikerrel.

Tíz körrel a leintés előtt Hamil-
ton előnye négy másodperc volt
Verstappennel szemben, míg a hol-
land pilótát több mint 11 másod-
perccel követte Vettel a harmadik
helyen.

A hajrában már nem történt vál-
tozás, Hamilton magabiztos sikert
aratott, és közelebb került pályafu-
tása ötödik vb-címének megszerzé-
séhez.

A vb két hét múlva Szocsiban, az
Orosz Nagydíjjal folytatódik.

Mint jeleztük, a Marosvásárhelyi
CSM női röplabdacsapata az idén a
másodosztályba iratkozott be, ahol
a feljutást célozza. A sportági szö-
vetség a napokban tette közzé a má-
sodosztály csoportbeosztását és
programját, a CSM-t a Nyugati cso-
portba sorolták, ahol tíz együttes
kapott helyet. Ezek közül a Nagy-
váradi CSU (amelynek joga lett
volna indulni az élvonalban, de ezt
anyagi okok miatt nem vállalta), az
FC Argeş Piteşti és a frissen alakult
Nagyszebeni CSM tűnnek a legerő-
sebb ellenfeleknek, a többi csapat
gyengébb játékerőt képvisel.

A kiírás szerint az oda-vissza
alapszakasz után rájátszás követke-
zik, majd a Nyugati és a Keleti cso-
port első két helyezettje egyetlen
helyszínen rendezett döntő tornán
mérkőzik meg a két feljutó helyért.
Vagy akár többért, hiszen már az
idén sem sikerült feltölteni a 12 csa-
patos létszámot az A1 osztályban,
jelenleg ott is csak tíz induló van,
sőt, fennáll a veszély, hogy kilenc
marad, miután Jászvásár nem biz-
tos, hogy vállalja végül az indulást.

A női röplabda A1 osztály októ-
ber 6-án rajtol, heti rendszeres for-
dulókkal december közepéig zajlik
a közdelem, majd február 23-án
zárul az alapszakasz.

A marosvásárhelyi csapat au-
gusztus végén kezdte meg a felké-
szülést Predrag Zucović vezetőedző
irányításával, elsősorban a tavaly az
élvonalban – akkor még a CSU Me-
dicina színeiben – kipróbált fiata-
lokra alapozva. A tavalyi keretből
távozott a tapasztalt Roxana Iancu,
így csak a 18-20 éves fiatalok ma-
radtak, azonban a klub vezetősége
azon van, hogy – másodosztály ide
vagy oda – erősítsen, hogy a feljutás
minél biztosabb legyen. Jászvásár-
ról Andreică játékjogát szerezték
meg, és bár arról volt szó, hogy nem
lesz idegenlégiós a keretben, a na-
pokban egy montenegrói univerzá-
lis is érkezhet, szükség esetén
(hiszen gyakorlatilag a rájátszásban
dől el minden) pedig akár még to-
vább is lehet bővíteni a keretet.

A szakvezetés a bajnoki rajt előtt
néhány barátságos mérkőzést is
tervbe vett a Kolozsvári U ellen,
emellett maradnak a keret kettéosz-
tásával játszott egymás elleni edző-
mérkőzések.

A Marosvásárhelyi CSM hazai
pályán kezd, október 6-án Márama-
rossziget együttesét fogadja, az
alapszakasz programja alább tanul-
mányozható, ebből megtudható az
is, hogy mely csapatok alkotják az
A2 osztály Nyugati csoportjának
mezőnyét.

Bálint Zsombor Bálint Zsombor
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A Takács Károly-emléktorna programja
Szeptember 18., kedd:
* 15.30 óra: Marosvásárhelyi CSM – Brassói Barcaság (nők) 
* 17.45 óra: Cuza Sport Brăila – Medgyesi CSM (férfiak) 
Szeptember 19., szerda:
* 15.30 óra: Kolozsvári U – Brassói Barcaság (nők)
* a két mérkőzés között: a Marosvásárhelyi CSM csapatainak hivatalos bemuta-
tása
* 17.45 óra: Marosvásárhelyi CSM – Cuza Sport Brăila (férfiak)
Szeptember 20., csütörtök:
* 15.30 óra: Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári U (nők)
* 17.45 óra: Marosvásárhelyi CSM – Medgyesi CSM (férfiak)

Megkéseltek két amerikai kosárlabdázót Brăilán
Megkéseltek szombatról vasárnapra virradó éjszaka két amerikai kosárlabdázót egy brăilai vendéglő te-

raszán – közölte a Brăila megyei rendőr-főkapitányság. A 24 éves Darrel Bowie-t és a 25 éves Joseph 
McClaint egy hónappal ezelőtt szerződtette a helyi kosárlabdaklub. A sportolók több csapattársukkal együtt
egy brăilai vendéglő teraszán tartózkodtak a múlt éjszaka, amikor egyelőre ismeretlen tettesek üvegekkel
és késekkel támadtak rájuk. 

Mindkét amerikai kosárlabdázót megműtötték a brăilai kórházban, állapotuk stabil. Darrel Bowie súlyo-
sabb sérüléseket szenvedett, az orvosok egyelőre megfigyelés alatt tartják, és amennyiben indokoltnak ta-
lálják, átszállítják egy bukaresti kórházba – mondta az Agerpres hírügynökségnek a brăilai megyei
sürgősségi kórház sajtószóvivője, Alina Neacşu. 

A rendőrség vizsgálja a térfigyelő kamerák felvételeit a tettesek azonosítása érdekében. 

A Marosvásárhelyi CSM bajnoki programja
Október 6.: Máramarossziget (hazai); október 13: Nagyváradi CSU (idegenben);
október 20.: Temesvári Poli (h); október 27.: Lugosi CSM II (i); november 3.: Dévai
Cetate (h); november 10.: Nagyszebeni CSM (h); november 17.: Temesvári CSM
(i); november 24.: Craiovai SCMU (h); december 1.: FC Argeş Piteşti (i); december
8.: Máramarossziget (i); december 15.: Nagyváradi CSU (h); január 12.: Temesvári
Poli (i); január 19.: Lugosi CSM II (h); január 26: Dévai Cetate (i); február 2.: Nagy-
szeben CSM (i); február 9.: Temesvári CSM (h); február 16.: Craiovai SCMU (i); feb-
ruár 23.: FC Argeş Piteşti (h). 

Eredményjelző
* Szingapúri Nagydíj, Szingapúr (61 kör, 308,706 km, a pontszerzők): 1. Lewis Ha-
milton (brit, Mercedes) 1:51:11.611 óra, 2. Max Verstappen (holland, Red Bull) 8.961
másodperc hátrány, 3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 39.945 mp h., 4. Valtteri
Bottas (finn, Mercedes) 51.930 mp h., 5. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 53.001 mp
h., 6. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 53.982 mp h., 7. Fernando Alonso (spa-
nyol, McLaren) 1:23.011 perc h., 8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 1 kör h., 9.
Charles Leclerc (monacói, Sauber) 1 kör h., 10. Nico Hülkenberg (német, Renault)
1 kör h.
* pole pozíció: Hamilton

A CSM-ről a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden délelőtt 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Síp-
szó után című műsorának meghívottja Szászgáspár Barnabás, aki augusztus
elsejétől a városi sportklub (CSM) alelnöki tisztségét tölti be. A frissen létesült
önkormányzati klubról és az új szerepkörről Szucher Ervin faggatja a Maros Ko-
sárlabdaklub volt edzőjét.

A vb-pontversenyek állása 15 futam után
* pilóták: 1. Hamilton 281 pont, 2. Vettel 241, 3. Räikkönen 174, 4. Bottas 171, 5.
Verstappen 148, 6. Ricciardo 126, 7. Hülkenberg 53, 8. Alonso 50, 9. Kevin Mag-
nussen (dán, Haas) 49, 10. Sergio Perez (mexikói, Force India) 46, 11. Esteban
Ocon (francia, Force India) 45, 12. Sainz 38, 13. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso)
28, 14. Romain Grosjean (francia, Haas) 27, 15. Leclerc 15, 16. Stoffel Vandoorne
(belga, McLaren) 8, 17. Lance Stroll (kanadai, Williams) 6, 18. Marcus Ericsson
(svéd, Sauber) 6, 19. Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 2, 20. Szergej Szi-
rotkin (orosz, Williams) 1
* csapatok: 1. Mercedes 452 pont, 2. Ferrari 415, 3. Red Bull 274, 4. Renault 91, 5.
Haas 76, 6. McLaren 58, 7. Force India 32, 8. Toro Rosso 30, 9. Sauber 21, 10. Wil-
liams 7Kiemelik Esteban Ocon autóját, aki az első körben ütközött csapattársával, Sergio Perezzel. A baleset nyomán pályára küldték a biztonsági

autót

Rajt előtt 
a röplabda A2 osztály

Forma–1, Szingapúri Nagydíj: 
Hamilton győzött, és közelebb került ötödik vb-címéhez

Zárt kapus meccs után 
Takács Károly-emléktorna 



A múlt vasárnap hetedik alka-
lommal rendezett gazdanapot
tagjai számára a Romániai
Magyar Gazdák Egyesülete
(RMGE) Maros szervezete,
hogy alkalmat adjon az
együttlétre, a közös kérdések
számbavételére és hasznos
információk átadására.

A Csűrszínházban egyperces
csenddel, főhajtással tisztelegtek a
szervezet idén elhunyt elnöke, Cso-
mós Attila emléke előtt, majd az új
elnök üdvözlőbeszéde nyitotta meg
a felszólalások sorát. Dr. Sándor
Tibor László, Magyarország buka-
resti nagykövetségének mezőgaz-
dasági és környezetügyi attaséja
gratulált a szervezőknek, a gazdák
figyelmét pedig felhívta, hogy érde-
mes művelni a földet. Szabó Árpád
tanácsos a Maros Megyei Tanács és
Péter Ferenc elnök üdvözletét adta
át, köszöntötte a gazdákat, akiknek
ez a rendezvény nemcsak ünnep,
hanem tapasztalatcsere és tanulási
lehetőség is lehet. Az, hogy Becze
István, a Székelyföldi Gazdaszerve-
zetek Egyesületének elnöke is meg-
tisztelte jelenlétével a rendezvényt,
azt is mutatja, hogy közösen kell
meghatározni a székelyföldi agrá-
rium célját, hogy hová szeretnénk
eljutni, és megmutatni a fiatalok-
nak, hogy lehet a szülőföldön oko-
san gazdálkodni – hangsúlyozta a
megyei tanács volt alelnöke.

Dr. Torda Márta, a magyar 
Földművelésügyi Minisztérium
nemzetközi és Kárpát-medencei
kapcsolatok főosztályának vezetője
évek óta részt vesz a gazdanapokon,
látta a kibontakozását, fejlődését, és
gratulált a szervezetnek, hogy to-
vábbra is az itthon maradás és a
gazdák érdekében munkálkodik.
Álmodni, kezdeményezni, bele-
vágni! – biztatott mindenkit, hozzá-
téve, hogy teremtés és közösségi
összefogás nélkül nem gyümöl-
csöző a munka. Felhívta a figyel-
met: a minisztérium a jövőben a
fiatalok agrárképzésére fekteti a
hangsúlyt, mert a mezőgazdaság
kemény, de biztos megélhetést
nyújt, és a szülőföldön való boldo-
gulás szempontjából kiemelt jelen-
tőséggel bír. Kocsy Béla, a
magyarországi Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara külkapcsolati igaz-
gatója az együttműködés,
összefogás szükségességét hangsú-
lyozta. Ha a gazdaszervezetek
mellé oda tudjuk állítani az önkor-
mányzatokat és a megyei intézmé-
nyeket, sikeresen teremthetünk
jövőt itthon – véli. Milyen támoga-
tási rendszerek lesznek 2020 után és
hogyan tudjuk erre felkészíteni a
gazdákat, hogyan tudnak az itteni
gazdák sikeresen helytállni a globá-

lis termelési versenyben – nagyon
sok témában kell közösen gondol-
kodni, cselekedni, de ehhez van egy
erős anyaországi háttér is – biztosí-
totta a hallgatóságot a szakember.

Végül Kozma Mónika mutatta be
a Pro Economica alapítvány által le-
bonyolított sikeres anyaországi gaz-
daságfejlesztési programot, amely
révén a Maros-Mezőségen 495 jogi
és magánszemély jutott pályázat
révén legtöbb 15 ezer eurós segít-
séghez fejlesztésre. Mivel komplex,
átfogó erdélyi gazdaságfejlesztési
stratégiát tudtak letenni a budapesti
kormány asztalára, a program foly-
tatódni fog Székelyföldön is, gaz-
dák, vállalkozók  pályázhatnak
nemsokára. Ez óriási lehetőség –
mutatott rá az ügyvezető igazgató,
arra kérve a gazdákat, hogy figyel-
jék a pályázatokat, és használják ki.
Megmutatták  termékeiket

A  továbbiakban a Csűrszínház-
ban szakmai előadásokra került sor.
Bordi-Kacsó Zsolt, a Mezőgazda-
sági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség megyei kirendeltségé-
nek aligazgatója a jelenlegi és vár-
ható támogatási módozatokat

sorolta fel, de volt előadás az élel-
miszer-biztonsági kérdésekről, a si-
keres értékesítés titkairól, a
drónoknak a mezőgazdaságban
való hasznosításáról, a fiataloknak
a gazdálkodáshoz való viszonyulá-
sáról, az erdélyi kendertermesztés-
ről, a cserepes fűszerek, a
fűszerpaprika és a tárkony termesz-
téséről, valamint méhészetről is. Az
előadásokat kulturális műsorok  szí-
nesítették, színpadra léptek a ma-
rosludasi, mezőpaniti,
marosszentannai és sóváradi nép-
táncosok és a héderfájai dalkör.

Eközben a színház kertjében
folyt a terefere, ismerkedés, a nyá-
rádkarácsoni, fehéregyházi, istván-
házai, sáromberki, sóváradi
gazdakörök sátrainál a munka is
folyt, ők idejében begyújtottak az
üstök alá, s nótaszó és koccintás
közben  tisztították, aprították a

hozzávalókat, hogy bab- és krump-
ligulyást főzzenek ebédre a résztve-
vőknek.

Egy ilyen rendezvényről a kiállí-
tás sem maradhat el, így ha a tava-
lyinál kisebb számban is, de
felsorakoztak a standok: szakcégek
mutattak be állattenyésztési kellé-
keket, eszközöket, tartozékokat,
népszerűsítettek japán traktorokat,

a magyarországi Milk-Pasteur Kft.
ismét elhozta feldolgozóüstjeit,
amelyekben ezúttal szilvalekvár és
zakuszka főtt. A mezőkölpényi bo-
rászat többféle nedűvel jelentkezett,
a kebelei Cseh János lekvárokat,
szörpöket, a marosszentannai Far-
kas György tárkonyt, a balavásári
Miklós György kevésbé népszerű
vetőmagvakat kínált, mint máriatö-
vis, len, őszi borsó, sárga köles,
fénymag, de mezőgazdasági hitelle-
hetőségeket, továbbá nagy termés-
növekedést ígérő baktériumokat is
népszerűsítettek. Egyik asztalnál a
kisillyei idősb és ifjabb Márkodi
Sándor szárazbabot, üvegekben  za-
kuszkát és babfőzeléket kínált. A
család a munkahely mellett  húsz
éve foglalkozik babtermesztéssel,
de tavaly és idén nagyobb területen
vetettek, mert jobb az értékesítési
lehetőség. A nyárádremetei, nyárád-

szeredai és marosvásárhelyi piacon
kínálják többnyire a babot, vannak
visszatérő vevőik, és tavaszra min-
dig elfogy a betakarított mennyiség,
ezért más fajták vetését és a termő-
terület növelését tervezik. A héder-
fájai Bali Mihály savanyúságokat és
lekvárokat sorakoztatott fel aszta-
lán, a család zöldségtermesztéssel is
foglalkozik, a nyers vagy félig fel-

dolgozott terményt főleg a dicső-
szentmártoni piacon árulják.
Tavasszal palántákat is termeszte-
nek, egy részét kiültetik, a másik ré-
szét eladják, de tejet is visznek a
piacra  évtizedek óta – mutatta be a
családi gazdaságot. Az egyik sarok-
ban szőtteseket és ékszereket kínált
a nyárádszeredai Lokodi Irén.

Délutánra kisütött a nap, a jókedv
fokozódott, hiszen az előadások
után a zsűri megkóstolta az elké-
szült ételt, a sóváradiak, héderfája-
iak és fehéregyháziak főztjét találva
a legfinomabbnak, így már csak a
közös ebéd és a nótázás maradt
hátra, hogy ismét felejthetetlen al-
kalmat jegyezhessenek a gazdák.
Szinte minden gazdán 
segíteni tudnak

Az RMGE Maros szervezetének
új elnöke, Fazakas Miklós az egye-
sület ünnepének nevezte a  gazda-
napot, amikor lehetőséget adnak a
tagságnak az együttlétre, a sütés-fő-
zésre, a szórakozásra és bemutatko-

zásra. A szervezetnek 24 jogi sze-
mélyiséggel rendelkező és 12 nem
bejegyzett gazdakör a tagja, és
újabb két kör van bejegyzés alatt.
Fazakas  húsz éve a mezőgazdaság-
ban tevékenykedik, de most látja,
hogy valami megmozdult, megmu-
tatkozik az igény az összefogásra,
az irányításra, mert az emberek rá-
jöttek, hogy egyenként nagyon
nehéz, szinte lehetetlen boldogulni.
A szervezet munkájának nagy része
„láthatatlan”. Folyamatos a szakta-
nácsadás,  egyrészt azok a gazdák
végzik, akik egy adott területen bi-
zonyítottak, másrészt szakemberek
bevonásával akkreditált mezőgaz-
dasági képzéseket tartanak. Ennél is
fontosabb, hogy minden olyan in-
tézménnyel jó kapcsolatban van-
nak, amely a gazdákat segítheti,
mint a megyei mezőgazdasági igaz-
gatóság, kifizetési ügynöség, vidéki
fejlesztési ügynökség, de egyedüli
magyar szervezetként tagjai a leg-
nagyobb romániai gazdaszövegség-
nek (LAPAR) is, így szinte minden
gondjukban segíteni tudnak a gaz-
dáknak.

A volt elnök halálával lezárult
egy korszak, ezután a  fiatal gaz-
dákra fognak összpontosítani, akik

úgy gondolják, hogy a szülőföldön
kell megteremteni a megélhetést, itt
kell családot alapítani. A jövő év
legfontosabb terve az, hogy megte-
remtik a gazdák közötti, Kárpát-
medencei szintű ismerkedés
lehetőségét. Ehhez már az idén el-
készül az egyesület interaktív web-
oldala, ahol elsősorban a tagdíjat
fizetők  jutnak információkhoz, de
mások látogatását is szívesen fo-
gadják – részletezte az elnök.

Ami a gazdanapot illeti, a szerke-
zete az eddigiekéhez hasonló volt,
de a szakmai részben főleg olyan
gazdálkodóknak adtak bemutatko-
zási lehetőséget, akik valamely te-
rületen eredményesek, és akiket
követendő példaként mások elé tud-
nak állítani – mondta el Fazakas. A
rendezvényt a magyar Földműve-
lésügyi Minisztérium és a Bethlen
Gábor Alap  támogatta, de a legna-
gyobb segítséget a gazdakörök és
magántámogatók (maguk is gaz-
dák) jelentették.
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Gligor Róbert László

Hetedszer mutatkozott be a vidék
Gazdák ünnepe Mikházán

Számos  szakmai előadást és  néptáncbemutatót láthatott-hallhatott a közönség Fotó: Gligor Róbert László

Több gazdakör, termelő, szakvállalat mutatkozott be a mikházi rendezvényen



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb-
házlakás a Kövesdombon, a Parângului
utcában. Tel. 0748-151-982. (10382)

LAKRÉSZ külön bejárattal, búto-
rozva, az Orvosi Egyetem közelében
magánházban kiadó. Tel. 00-49-
15789198286. (1946-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (10377)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831.
(10376)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (10377)

BÚZAKORPA eladó  a koronkai
malomnál. Tel. 0722-396-107. (10383)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701) 

VáLLALOK bármilyen hegesztési
munkát, tetőfedést, cserepezést, Lin-
dab-lemez-felszerelést, külső-belső
munkát. Tel. 0736-538-198. 
(10274-I)

VáLLALUNK bármilyen tetőkészítést és
manzárdkészítést, sürgősségi javítást,
cserépforgatást (bármilyen cseréppel).
Nyugdíjasoknak kedvezmény. Tel. 0740-
389-928. (10340)

BáRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatást, régi tető javítását, csa-
tornajavítást. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)

NYUGDÍJASOKNAK 16%-os
kedvezménnyel  vállalok tetőjavítást,
csatornakészítést, lefolyókészítést. Tel.
0726-638-909, János. (10205)

áCSMUNKáT vállalunk, cserépjaví-
tást, Lindab lemezzel tetőfedést, csa-
tornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

TAKARÍTáST vállalok. Tel.: 0753-628-
139. (-)

FESTÉST vállalok. Tel.: 0754-321-542. 
(-)

MEGEMLÉKEZÉS

„És minden bánat lassan béke
lesz 
És mindenik gyötrődés
győzelem 
S a kínok kínja, mely vérig
sebez, 
Segít túllátni a szűk életen.”
(Juhász Gyula)
Kegyelettel emlékezünk
KOLCSáR DOMOKOSRA
halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(10314-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
ifj. SZŐCS ZOLTáN 

szeptember 13-án tragikus körül-
mények között megszűnt élni. Te-
metése szeptember 17-én, hétfőn
15 órakor lesz Marosvásárhe-
lyen, a református temetőben, re-
formátus szertartás szerint.
Nyugodjál békében! 

Édesapja, édesanyja és leánya,
Dorottya. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk, 

ifj. SZŐCS ZOLTáN 
szeptember 13-án életének 52.
évében tragikus körülmények kö-
zött eltávozott az élők sorából.
Temetése szeptember 17-én 15
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben, református
szertartás szerint. Nyugodjál bé-
kében! 

Testvérei, Tibi, Attila 
és családjuk. (sz.-I)

Amikor Isten látta, hogy az út túl
hosszú, a domb túl meredek, a
légzés túl nehéz lett, átölelt és
mondta, gyere haza! 
Fájó szívvel búcsúzom szerető
férjemtől, 

ifj. SZŐCS ZOLTáNTÓL. 
Életed 52. évében megpihentél.
Temetése szeptember 17-én 15
órai kezdettel lesz  a református
temetőben. 

Szerető feleséged, Edit. (-I)

,,Elfáradtál az élet tengerén, pi-
henj csendben a föld lágy ölén.” 
Megrendülten és szomorúan bú-
csúzunk 

ifj. SZŐCS ZOLTáNTÓL. 
Szívünkben hordozunk. 

Nevelt lányaid:
Edit  és Dorottya. (-I)

Fájó szívvel búcsúzom szeretett
unokaöcsémtől, 

SZŐCS ZOLTáNTÓL. 
Nyugodj békében! Emléked szí-
vemben örökké élni fog. 

Nagynénje, Buba. (sz.I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
unokatestvérünktől, 

SZŐCS ZOLTáNTÓL. 
Emlékedet fájó szívvel megőriz-
zük. 

Unokatestvéreid, Mónika 
és Barni. (sz.-I)

Drága ZOLIKA, elmentél fiatalon,
itthagytál mindent egy utolsó szó
nélkül. Maradt nekünk a nagy
szomorúság és az örökös bánat.
Búcsúzunk 

ifj. SZŐCS ZOLTáNTÓL 
(Zolikától). 

Nyugodjál csendesen! 
Nagybátyja, Tibi, Eta néni, Enikő

és családja. (sz.-I)

„Elmentem, mert mennem kellett,
de a szívetek mélyén örökké ve-
letek leszek!” 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, nagynéni, 

GYÖRGY ILONA 
életének 84. évében 2018. szep-
tember 13-án Csíkszeredában
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk földi maradványait szep-
tember 15-én, szombaton
helyeztük végső nyugalomra
szülőfalujában, Iklandon. Köszö-
net mindazoknak, akik utolsó út-
jára elkísérték, valamint az utolsó
órákban is mellette voltak. Emlé-
ked szívünkben örökké megma-
rad. 
„Aki hisz énbennem, ha meghal
is, él.” Nyugodjál békében, te
drága lélek! 

Gyászoló szerettei. (sz.-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy a drága férj, édes-
apa, nagytata, testvér, apatárs,
nagybácsi, após, koma, jó barát,
szomszéd, 

KACSÓ ANDRáS 
a kombinát volt dolgozója 

türelemmel viselt, hosszú beteg-
ség után életének 80. évében ha-
zatért megváltó Urához. Szeretett
halottunktól 2018. szeptember
18-án, kedden 14 órakor veszünk
végsú búcsút a marosszentgyör-
gyi református temető ravatalo-
zójában. Drága emlékét örökké
megőrizzük szívünkben. 

Gyászoló szerettei. (sz.-I.)

Szomorú, megtört szívvel tudat-
juk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, testvér,
anyatárs, 

JAKAB MAGDOLNA 
szül. Gyorgyica 

életének 69. évében hosszú
szenvedés után szeptember 15-
én méltósággal visszaadta lelkét
az Úrnak. Temetése szeptember
18-án 14 órakor lesz a maroske-
resztúri sírkertben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (sz.-I.)

RÉSZVÉTNyILVÁNíTÁS

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki
barátunknak, Csernovitz Ibinek
édesanyja, CSERNOVITZ ANIKÓ
elhunyta alkalmából.
A Grün és Grünfeld család. (v.-I)
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A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai ta-
pasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk
tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAK-
KÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313.
(62673-I)
A BAV KFT. alkalmaz profi SOFŐRT Románia–Európa más or-
szágai útvonalra, oda-vissza. Tel. 0759-016-217. (20512)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT, BÁROS-RECEPCIÓST. Tel. 0731-824-217. 
(20522-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

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

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Rovar- és rágcsálóirtás
A polgármesteri hivatallal megkötött 2011. szeptember 13-i 313-

as számú koncessziós szerződés alapján a Coral Impex Kft.
2018. szeptember 17–21. között rovarirtást végez Marosvásárhely
köz- és magánterületén. A munkálatok időtartama kedvezőtlen idő-
járás esetén meghosszabbodhat. A rovarirtó anyagok: EC 250 és
Vectobag WG. 

Szeptember 17–28. között rágcsáló- és rovarirtást végeznek a ma-
rosvásárhelyi tulajdonosi társulásokhoz tartozó tömbházakban is.
A rovarirtásra a Super killer 25 EC és a Dimilin 25 WP, míg a rág-
csálóirtásra a Saphir Pasta anyagokat használják, az egészségügyi
minisztérium által engedélyezettek, az Xn és Xi mérgezési kategó-
riához tartoznak. 

A kellemetlen helyzetek elkerüléséért emlékeztetünk, hogy Ma-
rosvásárhely közterületén, a tulajdonosi társulásoknál, a háztáji
gazdaságokban, valamint a gazdasági egységeknél csupán az egyet-
len erre feljogosított cég, a Coral Impex Kft. végezhet fertőtlenítést,
rovar- és rágcsálóirtást. 

Az Ingatlankezelő 
és Piacigazgatóság Kft. 

nyilvános kikiáltásos árverést szervez 
a napipiacokon található következő kereskedelmi felületek 

bérbeadására:
1. raktárhelyiség a Cuza Vodă utcai napipiacon, 65 négyzetméter
2. kereskedelmi célra alkalmas felület a Cuza Vodă utcai napipiacon,

régi vásárcsarnok, 13,5 négyzetméter
3. mellékhelyiségnek alkalmas felület a Cuza Vodă utcai napipiacon,

31 négyzetméter
4. kereskedelmi felület az 1989. December 22. utcai napipiacon, 50

négyzetméter
5. közétkeztetési célra specializált felület az ócskapiacon, 164 négy-

zetméter
6. közétkeztetési célra specializált 50,80 négyzetméteres felület a

Cuza Vodă utcai napipiacon
7. közétkeztetési célra specializált 56,50 négyzetméteres felület a

Cuza Vodă utcai napipiacon
8. 10. számú felújított árusítóbódé a Cuza Vodă utcai napipiacon,

11,05 négyzetméter 
Az árverésre 2018. szeptember 25-én 10 órakor kerül sor a társaság

marosvásárhelyi székhelyén, a Cuza Vodă utca 89. szám alatt.
A részvételi dossziék benyújtásával kapcsolatos információkkal, va-

lamint az árverés megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó rész-
letekkel a társaság székhelyén szolgálnak, kapcsolattartó: Şomodi
Gabriel. 

A dossziék benyújtásának  határideje 2018. szeptember 21., 11 óra.

KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a legrövidebb idő
alatt oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett családokat egyesít,
sikert visz otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában, epilepsziában, alkoholizmusban,
depresszióban, psoriasisban, reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen
hálás, mert Klara segítségével meggyógyult epilepsziás
gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért a kedvese;
Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje
kigyógyult az impotenciából, alkoholizmusból; a marosvásárhelyi Enikő köszöni,
hogy ismét együtt lehet a kedvesével; Márton Ákosfalváról a játékszenvedélyből
gyógyult ki a segítségével; Marika hálás, mert megszabadult a kötésektől, és
ismét boldog lehet; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy újra együtt lehet a
feleségével, hosszú és szomorú távollét után. 
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

TŰZIFA és FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL foglalkozik a
MAROSVáSáRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL.
Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek térségében,
útszélen ajánljuk: Mezőrücs, Mezőbergenye, Marosszentkirály, Marossárpatak,
Erdőszengyel, Székelykál, Székes, Tófalva, Marosszentgyörgy, Marosvásárhely,
Szentháromság, Szentgerice, Nyárádkarácson, Fintaháza.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális mennyiség, a fafajtától
függően, 183,65 lej/kemény lombos erdei m3, illetve 117,28 lej/lágy lombos erdei m3

ár alatt kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet elérhetőségei: 0732-810-
075, 0745-100-003,  illetve 0744-500-773. (20520)
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2018 – Barangolás hazai tájakon 
Felsőbánya (Baia Sprie) – Máramaros

Szállás: Casa Verde 3* Pan-
zió: 120 lej/2 fő ártól, ellátás
nélkül

Körutazás: 5 nap /4 éj-
szaka: 800 lej/fő félpanzióval 

Látnivalók: Kék-tó, Bányi-
hegy, Kálvária, Kommuniz-
mus Áldozatai Múzeum,
Vidám temető, Peri kolostor,
Mogosa-tó, hegymászás a Ka-
kastaréjra, Felső-Visó, Bâr-
sana kolostor


