
Áramütés végzett
egy hivatásos 
katonával
Gyulafehérváron a december elsejei
rendezvény előkészületei közben
életét vesztette a Marosludashoz tar-
tozó eczkentelepi ifj. Orosz Sándor al-
tiszt, aki a román hadsereg köte-
lékében Afganisztánban is szolgált. 
____________2.
Erdély kolozsvári
szemmel
Az Erdély kolozsvári szemmel című,
tulajdonképpen semmitmondó cím egy
annál érdekesebb, színesebb és gaz-
dagabb fotókiállítást takar, amelynek
anyaga szinte véletlenül került elő, őr-
ződött meg, majd derült ki róla készí-
tőjének kiléte.
____________4.
Óvodapedagógusok
konferenciája 
Szavakból mese – Anyanyelvi nevelés
az óvodában címmel a program első
szakasza szakmai-módszertani fejlesz-
tésének összegzéseként szombaton
került sor a zárókonferenciára a szová-
tai Danubius Szállóban. A rangos ren-
dezvényre Erdély különböző részeiből
érkeztek óvodapedagógusok. 
____________6.

Kétnapos rendezvénysorozattal ünne-
pelte a hét végén fennállásának 20. év-
fordulóját a Studium–Prospero
Alapítvány, amely az elmúlt két évtized
alatt gazdag tevékenységet fejtett ki a
marosvásárhelyi állami magyar felsőok-
tatás háttérintézményeként annak tá-
mogatásáért, a végzett szakemberek
szülőföldön maradásáért.

Rezidensek és kórházigazgatók találkozója 
Szombaton este az Összehozzuk program ke-

retében 120 orvos- és gyógyszerészrezidens ta-
lálkozott nyolc erdélyi kórház igazgatójával,
vezetőségének képviselőjével, akikkel azokat a
lehetőségeket vették számba, amelyeket a szó-
ban forgó intézmények kínálnak számukra.
Mindkét fél számára tartalmas, érdekes eszme-
csere volt. 

Ugyancsak pénteken tartott megbeszélést a
2013-ban alakult Marosvásárhelyi Magyar Di-

ákszövetség elnökeinek konzultatív tanácsa, és
a legközelebbi teendőkről döntöttek. 
Orvosi szolgálati lakásokat adott át 
Csíkszeredában a Studium – Prospero Alapítvány

A marosvásárhelyi székhelyű Studium–Pros-
pero Alapítvány 2017 májusában kezdte el a
csíkszeredai Studium–Prospero Szolgálati La-
kások építési munkálatait. A Nefelejcs sétányon
épült, 440 m2 felületű épületegyüttes, a terület-
rendezés, a parkolók kialakítása a magyar 

Politika és karrier
összefüggései

A napokban lezajlott kormányátalakítás kapcsán
az egyes miniszterek kinevezése körüli politikai csa-
tározás dominálta a címlapokat, ámde az elnöki
aláírást megkapó tárcavezetők közt is van olyan,
akinek a karrierútja pontos diagnózisa az ország ál-
lapotának.

Az ifjúsági és sportminisztérium is új tárcavezetőt
kapott a napokban. Első látásra előrelépésnek
tűnik, hogy az új miniszter – előző két elődjétől el-
térően – legalább sportolt, tehát a szakterületről
származik. Azzal még nincs semmi baj, hogy csak
harmadosztályú csapatokban rúgta a bőrt, elvégre
nem minden spílerben lakozik egy Puskás. De leg-
alább elvégzett egy testnevelői szakot, ami az aktív
korukban krőzusi életet élő, de karrierük után életük
végéig koplaló focistákhoz képest minőségi különb-
ség. A jóakarathoz sem mindig társul ihlet, hősünk
a címzetes tanári vizsgán első nekifutásra 2,75-ös
osztályzatot ért el, amiből egy pont hivatalból járt.
A kudarc nem szegte kedvét, hatszor is nekiment a
vizsgának, ami dicséretes kitartásra vall.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalon)
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Gyulafehérváron a december elsejei rendezvény
előkészületei közben életét vesztette a Maroslu-
dashoz tartozó eczkentelepi ifj. Orosz Sándor al-
tiszt, aki a román hadsereg kötelékében
Afganisztánban is szolgált. 

A baleset körülményeiről a Fehér megyei Katasztrófa-
védelmi Felügyelőség semmit sem tett közzé, viszont a hír-
források szerint egy Tordáról érkező katonai járműveket
szállító vasúti szerelvényen levő Ghepard tankot kellett
előkészíteni a felvonulásra. Az altiszt parancsot teljesítve
felmászott a szerelvényen levő tankra, és áramütés érte. A
baleset körülményeit a rendőrség és a honvédelmi minisz-
térium szakemberei vizsgálják. 

A katona holttestét az eczkentelepi kápolnában ravata-
lozták fel, ahonnan református szertartás szerint november

26-án, hétfőn 13 órakor helyezik örök nyugalomra. Édes-
apja, id. Orosz Sándor, az egyházközség presbitere.

Kali Barna református lelkész, aki közel áll a családhoz,
elmondta, hogy a 35 éves fiatalember példás életű volt, ka-
tonaként is hűséges maradt az egyházához, ahol konfirmált.
Most készült arra, hogy előmenetele érdekében rangvizsgát
tegyen. 

A lelkész az elmondottakból tudja, hogy parancsot tel-
jesítve hárman mentek fel a vonton levő tankra azért, hogy
egy villogó lámpát helyezzenek el rajta. A művelet bizton-
ságos elvégzéséhez áramtalanítani kellett volna a vasúti
sínek fölötti magas feszültségű, 27 ezer voltos vezetéket.
A katonák kétszer megkérdezték, hogy áramtalanították-e
a hálózatot, amire azt válaszolták nekik, hogy igen. Valaki
mulasztása miatt azonban az áramtalanítás nem történt
meg, s Orosz Sándort halálos áramütés érte. Szülei, test-
vére, ötéves gyermeke s a falu közössége megrendülve
gyászolják.

75 éve hunyt el Rejtő Jenő, született Reich Jenő, írói ál-
nevein: P. Howard, Gibson Lavery. Ez alkalomból a Lo-
rántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület és a Maros Megyei
Múzeum szervezésében Rejtő Jenő művei alapján szer-
kesztett felolvasószínházi előadásra kerül sor november 28-
án 19 órától a Kultúrpalota nagytermében. Előadók: András

Gedeon, Ádám Kornél, Czüvek Loránd, Kocsis Anna, Laj-
ter Márkó Ernesztó, Pál Zoltán, Tóth Jess. Rendezők: Deli
Szófia és Abai-Szabó Tamás – a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem hallgatói. Összeállította és bevezetőt mond
dr. Kovács Levente. A rendezvényre a belépés díjtalan, a
szervezők adományokat elfogadnak.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

25, 27, 3, 1, 8 + 2 NOROC PLUS: 7, 6, 1, 4, 2, 0

36, 13, 15, 27, 32, 28 SUPER NOROC: 3, 8, 4, 8, 5, 0

22, 7, 2, 40, 14, 30 NOROC: 6, 4, 1, 4, 1, 8, 3

Működik a radioterápiás részleg
A marosvásárhelyi onkológiai klinika radioterápiás részle-
gének lineáris részecskegyorsítója november 22-étől újra
működőképes – tájékoztatott a Maros Megyei Klinikai Kór-
ház sajtóosztálya. A kiesés időszakában a páciensek új
időpontot kaptak vagy más orvosi központokba irányítot-
ták őket. A kórház vezetősége ezúton kér elnézést a be-
tegektől és hozzátartozóiktól. 

Zárva lesz a városi uszoda 
A Mircea Birău fedett uszoda három napig zárva tart a hét
végén. Pénteken, november 30-án, szombaton, december
elsején és vasárnap, december 2-án nem fogadja a nagy-
közönséget – áll a szerkesztőséghez eljuttatott közle-
ményben.

Könyvbemutató – 
Kilyén Károly: Fennmaradni 

Kilyén Károly Fennmaradni című könyve második kiadá-
sának bemutatójára kerül sor ez év november 27-én, ked-
den este 6 órától a Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében. Minden érdeklődőt szeretettel vár-
nak.

A diakónia barátai – beszélgetőest
A Diakónia Keresztyén Alapítvány marosvásárhelyi fiók-
szervezete november 26-án, hétfőn 19 órakor A diakónia
barátai címmel beszélgetőestet tart a marosvásárhelyi
Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében.

Adventi koszorú készítése
A marosvásárhelyi Női Akadémia szervezésében novem-
ber 29-én, csütörtökön 17.30–20 óra között adventiko-
szorú-készítő műhelybe várják az érdeklődőket a
marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájába. A tevékenysé-
get Kelemen Zelma és Tóth Csilla vezeti.

Archív képek 
a két világháború közötti időszakról

A két világháború közötti Erdélyt megidéző kiállítás nyílt
Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota II. emeleti kiállítóteré-
ben. Az Erdély kolozsvári szemmel című tárlat anyagát
Szabó Dénes és a Fotófilm válogatta az OSZK gyűjtemé-
nyéből. A Budapestről érkező, főleg városképeket és táj-
képeket bemutató kiállítás több olyan rögzített pillanatot
tartalmaz, amely többé nem látható, közöttük 22 maros-
vásárhelyi városképet. 

Focikedvelő gyerekeket várnak
A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2007-ben és 2012-
ben született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A
válogatókat a 2007-ben születettek számára keddtől csü-
törtökig 16 órától, a 2012-ben születettek számára ked-
denként és csütörtökönként 17.30 órától tartják a
víkendtelepi 2-es számú műgyepes pályán. A jelentkezők-
nél legyen sportfelszerelés. A Marosvásárhelyi Városi
Sportklub edzései, illetve a mérkőzésekre való szállítás,
a meccseken való bíráskodás és az orvosi ellátás ingye-
nes. Bővebb tájékoztatás Ştian Dorin edzőtől, a 0745-754-
750-es telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 
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A Nap kel 
7 óra 38 perckor, 

lenyugszik 
16 óra 39 perckor. 
Az év 330. napja, 
hátravan 35 nap.
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IDŐJÁRÁS
Esős idő

Hőmérséklet:
max. 120C
min. 50C

Mezey Sarolta

Megyei hírek

Forrás: Adevărul

Felolvasószínházzal emlékeznek Rejtő Jenőre

Áramütés végzett egy hivatásos katonával

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

Egyetem, magyarul –
KZST-est

A Kemény Zsigmond Társaság
november 27-én, kedden 18 óra-
kor tartja soron következő össze-
jövetelét a marosvásárhelyi
Bernády Házban. A meghívott,
Kása Zoltán, a Sapientia EMTE
professzora, a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem volt rektorhelyet-
tese A romániai magyar
felsőoktatás helyzetének évtize-
des tanulságai címmel tart elő-
adást.

Barokk divatbemutató
November 26-án, ma délután 5
órától a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota nagytermében tizedik alka-
lommal szervezi meg a Phoebo
Egyesület korszakokat felidéző di-
vatbemutatóját. Az eseményen
idén is számos tervező vesz részt
Erdély több városából, iskolások-
tól, egyetemistákon át a tapasztal-
tabbakig. Az inspirációs forrás
ezúttal is a barokk művészet,
akárcsak a sorozatot indító alka-
lommal. A szervezők a régi kor-
szakok értékeit szeretnék
átörökíteni mai ízléshez igazított
alkotásokban. Az előtérben művé-
szetis diákok, kézművesek és mű-
vészek alkotásai is megtekint-
hetők. A belépés díjtalan.

RENDEZVÉNYEK

DR. MERCEA CĂLIN általános sebész, 
onkológus Kolozsvárról 
ELEKTROSZENZOROS, 

HÁROMDIMENZIÓS, TECK SYSTEM
orvosi diagnosztikát biztosít

Ez egy új módszer, melynek segítségével teljes egészében felmérhető
egészségi állapota. Gyors eljárás, tűszúrás és fájdalom nélkül,
eredménykimutatással.
E vizsgálat eredményeként:
– teljes körű információt kaphat minden egyes szerve működéséről

(idegrendszer, érrendszer, emésztőrendszer stb.)
– értékes információkat szerezhet arról, hogy milyen öröklött vagy

nem öröklött betegségekre hajlamos
– megelőzheti vagy korai stádiumban kiszűrheti a rákbetegséget

(rákmegelőzés)
– szakorvosi vizsgálatok (second-opinion) a már máshol kezelt be-

tegségek esetén
A kezelés alapja a hagyományos orvosláson, valamint 

természetgyógyászati terápiákon alapszik. 
A klinikai vizsgálat és kiértékelés 

Marosvásárhelyen történik.

Hívja bizalommal
dr. MERCEA CĂLIN kolozsvári általános sebészt 

és onkológust, urológus szakorvost programálásért, 
kérdései megválaszolásáért a következő telefonszámok

egyikén:
0741.029.271  vagy 0735.221.260

Orvosi újdonság most 
Marosvásárhelyen is!



Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. és a Studium Állandó Támogatók támogatásával valósult
meg mintegy 299.500 euróból.

A vadonatúj épületegyüttes ünnepélyes átadására november
24-én, szombaton került sor. Az eseményt megtisztelték jelen-
létükkel: Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Tóth László, Magyar-
ország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja, Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgármestere.

Dr. Vass Levente, a Studium–Prospero Alapítvány ügyve-
zető elnöke ünnepi beszédében üdvözölte a nemzetpolitika ko-
herens támogatáspolitikáját, amelynek alapja, hogy
Erdély-szerte egységesen, szakterületenként jól átgondolt stra-
tégiák mentén kell segíteni a szülőföldön maradást. Ez érvé-
nyes az egészségügyi szolgáltatáspiacra is, hangsúlyozta dr.
Vass Levente. „Üdvözlöm, hogy Hargita Megye Tanácsa és a
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház azok közé tartoznak,
amelyek időben felismerték a szolgálati lakások építésének
szükségességét, és mi ezt tovább fejleszthettük. A területen te-
vékenykedő alapítványként számunkra az a legfontosabb, hogy

a döntéshozók értsék, illetve megértsék az egészségügy és a
betegek problémáit, és indíttatást érezzenek arra, hogy segít-
senek” – vélte a Studium–Prospero Alapítvány ügyvezető el-
nöke. 

Dr. Vass Levente kifejtette, olyan családi házakat álmodott
az alapítvány Csíkszeredába, amelyek hosszabb időre, 5-10
éves periódusra otthont biztosítanak családorvosok, más szak-
orvosok vagy művészek és családjuk számára. A kényelmes
szolgálati lakásokkal jelentős támogatást nyújtanak, hogy a fi-
atal szakemberek itthon maradjanak, itt eresszenek hosszú
távon gyökeret, itt keressenek fejlődési lehetőséget, hiszen
nagy szükség van a felkészült szakorvosokra, akiknek mun-
kájára hosszú távon számíthat a Hargita megyei egészségügy
és a betegek, hangsúlyozta Dr. Vass Levente.

A három összkomfortos, tágas, világos lakás a nappalik és
konyhák mellett két, illetve három hálószobával szolgálhat ott-
honul többgyerekes családoknak. 

Csíkszereda a negyedik erdélyi megyeszékhely, ahol a Stu-
dium–Prospero Alapítvány lakhatási támogatást nyújt orvosok,
művészek számára a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. és az egykori Apáczai Közalapít-
vány támogatásával.

Jóváhagyták az idei második
költségvetés-kiigazítást

Jóváhagyta pénteken a kormány az idei második
költségvetés-kiigazítást – közölte a pénzügyminisz-
ter. Eugen Teodorovici szerint az eredetileg megsza-
bott büdzséhez képest 9,5 milliárd lejjel nagyobb
bevételt, illetve 10,7 milliárd lejjel több költséget irá-
nyoztak elő. A tárcavezető rámutatott, a kabinet tartja
magát vállalásaihoz: gyakorlatba ülteti a kormány-
programba foglalt gazdasági és szociális intézkedé-
seket, a GDP 3 százaléka alatt tartja a költségvetési
hiányt, és nem növeli a GDP-arányos államadóssá-
got, amely jelenleg 35%-ra tehető. (Agerpres)

Átadta tudományos díjait 
a Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Pénteken, a magyar tudomány ünnepe megnyitóün-
nepsége keretében átadta tudományos díjait a Ko-
lozsvári Akadémiai Bizottság. A Tudomány Erdélyi
Mestere Díjat nemzetközileg elismert tudományos
eredményei, a hazai egyetemi oktatásban évtizede-
ken át végzett kiváló munkája, példás közösségi sze-
repvállalása elismeréseként Kolumbán József
matematikaprofesszor vehette át. Fiatal Kutatói Díj-
ban részesült Sándor Bulcsú fizikus, valamint 
T. Szabó Csaba régész-történész. A Tudományköz-
vetítés és a Tudományos Bírálat Díjat Pákai Enikő
szerkesztő, műsorvezető vehette át, a Fiatal Tanári
Díjat Tamás Adél magyartanár kapta. (közlemény)

Az EU-s vezetők aláírták 
a Brexit-megállapodást

Aláírták a megállapodást a brit EU-tagság megszű-
nésének feltételrendszeréről, valamint a politikai nyi-
latkozatot a jövőbeli kapcsolatokról a Brexit után is
bennmaradó európai uniós tagországok vezetői va-
sárnap Brüsszelben. A két dokumentumot Theresa
May brit kormányfőnek is alá kellett írnia, aki a tervek
szerint a nap folyamán később csatlakozott a huszon-
hetekhez. A már dél körül véget ért találkozót lezáró
sajtóértekezleten Jean-Claude Juncker, az Európai
Bizottság elnöke kijelentette, hogy nem csupán a le-
hető legjobb, de egyben az egyetlen lehetséges meg-
állapodást sikerült tető alá hozni. A kiválási
megállapodásról még a brit parlamentnek is szavaz-
nia kell. (MTI)

Kigyulladt egy személyvonat 
fűtőberendezése

Tűz keletkezett vasárnap reggel a Temesvár és Iaşi
között közlekedő vonat fűtőberendezésénél. Sérültek
nincsenek. A Suceava megyei katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség sajtószóvivője szerint a Temesvár–Iaşi In-
terregio járat utolsó kocsijában utazó mintegy 30
személy a frasini megállóban elhagyta a szerelvényt,
mivel a fütőberendezésen keresztül füst szivárgott be
a vagonba. A vasúttársaság illetékesei lekapcsolták
a kocsit a szerelvényről, majd a közben kiérkező ka-
tonai tűzoltók eloltották a tüzet. Az utasokat más va-
gonokban helyezték el, és a szerelvény folytatta útját
– mondta a szóvivő. (Agerpres)
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És közben beiratkozott a szocdem párt megyei szer-
vezetébe. Ettől kezdve szárnyalni kezdett a pályája, a
címzetes tanári vizsga már a soron következő próbára
abszolválva volt, de a következő évben már iskolaigaz-
gatói székig, újabb két év múlva helyettes főtanfelügye-
lői fotelig is vitte, a két évvel ezelőtti választásokon már
a szenátusba is bejutott. A törvényhozói játéktérre azért
már nem egy Ronaldóként robbant be, két év alatt egy
politikai nyilatkozat, egy interpelláció, és kilenc plé-
numbeli felszólalás a mérlege. De tudományos téren to-
vábbra is töretlen a fejlődés, az új miniszter dolgozata
már készül a fővárosi egyetem testnevelési karának dok-
tori iskolájában.

Vajon hány olyan köztisztséget töltenek be ebben az
országban olyan emberek, akiknek a pártkönyv meg-
szerzésétől indult be a papíron irigylésre méltó, olyan
szárnyalást felmutató karrierük, amilyenre normális ha-
landóknak tisztességes munkával esélyük sincs? Ahogy
az ország kinéz és halad, rengeteg ilyen lehet, csak ke-
vesen jutnak épp annyira szem előtt levő pozíciókba,
hogy szakmai pályájuk hátterét kiderítse a sajtó, mint
emberünkét, akinek szárnyalását a hírportálok hama-
rabb felfedték, mint hogy megbízólevelén a tinta meg-
száradt volna. A különbség a jobb helyek és szép hazánk
közt az, hogy míg máshol a pártok a végrehajtói tiszt-
ségekbe – melyek feltételezik az adott szakterület isme-
retét – a valós életben is megalapozott szakmai
sikerekkel rendelkező s így tekintéllyel is bíró embereket
kérnek fel, addig nálunk megalkotják a saját káderke-
retüket, szakmailag felfújt, s így bármikor kézileg vezé-
relhető „szakpolitikusokból”. Így fért bele közel hetven
miniszter is az utóbbi két év immár negyedik kormá-
nyába.

Politika és karrier 
összefüggései

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A Magyar Unitárius Egyház főhatósági testületeként
az Egyházi Képviselő Tanács felháborodással vette
tudomásul a sepsiszentgyörgyi Református Székely
Mikó Kollégium épülete visszaszolgáltatásának el-
utasítását. 

A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék döntése gyakorlatilag
jogtipró újraállamosítást jelent, amely nemcsak a református
testvéregyházunkkal szembeni megnyilvánulás, hanem a többi
erdélyi magyar felekezet számára is megalázó üzenet. Egyhá-
zaink az 1989. évi államhatalmi rendszerváltozás óta állhata-
tosan kérvényezik az állam által elkobzott ingatlanok teljes
körű természetbeni visszaszolgáltatását, illetve az esetenkénti
méltányos kárpótlásokat. A kezdeti felemás eredményeket az
elmúlt években felváltotta a visszaszolgáltatási folyamat le-
állítása. A Református Székely Mikó Kollégium épületének

újraállamosítása azt jelenti, hogy ezentúl a tulajdonjogilag
rendezett javainkat sem tudhatjuk biztonságban, mert a ma-
gántulajdon és a közösségi vagyon sérthetetlenségét szavatoló
jogállami alapelv érvényesülése kétségessé vált. 

Az erdélyi országgyűlés 1568-ban a világon először, addig
sehol nem ismert mértékben foglalta törvénybe a lelkiismereti
és vallásszabadsághoz való jogot. A jubileumi év ünnepsége-
ire keserű árnyékot vet a 450 éves szellemi és jogelvi öröksé-
get hordozó egyházaink jogfosztása. Ennek jegyében, az
együttérzésünk és tiltakozásunk újbóli kifejezésén túlmenően
testvéregyházainkkal közösen kívánunk fellépni minden le-
hetséges fórumon igazságunk és tulajdonjogaink maradékta-
lan érvényesüléséért.

A Magyar Unitárius Egyház 
Egyházi Képviselő Tanácsa

Állásfoglalás 
a Református Székely Mikó Kollégium ügyében

Szombaton, a Magyar Polgári Párt (MPP) gyergyó-
szentmiklósi tisztújító kongresszusán a küldöttek az
egyedüli jelöltként induló Mezei János Hargita me-
gyei tanácsost, Gyergyószentmiklós volt polgármes-
terét választották a szervezet elnökévé.

Bár a rendkívüli országos tanácskozást bejelentő marosvá-
sárhelyi sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva mind
az akkor még funkcióban levő elnök, Biró Zsolt, mind a vá-
lasztmány akkori elnöke, Mezei János úgy nyilatkozott, hogy
indul az elnöki mandátumért, Biró Zsolt az elnökség nevében
írásban nyújtotta be lemondását a kongresszus előtt, és „átadta
a stafétát”.

Biró elmondta, hogy a tíz éve alakult MPP-nek ma tizenöt
polgármestere van, öt megyének van magyar vezetője, és két
képviselője van a román parlamentben. Mint mondta, elsősor-
ban a feleségének köszönhet mindent, mert az ő bátorítása nél-
kül az MPP nem tartana ott, ahol tart.

A tisztújítás nyomán Mezei János lett az elnök, alelnökök:

Kátai Attila, Fülöp Csaba, Benedek László, Mosdóczi Vilmos
és Simon Csaba 

Az új elnök a párt politikai programját kívánja folytatni az
elkövetkezendőkben is: önálló politikai alakulatként kíván
jelen lenni a politikai életben, viszont nyitott a kapcsolatokra
is a magyar közösség érdekében. Latolgatják, hogy külön in-
duljanak az európai parlamenti választásokon, de a kapcsolat-
teremtéstől sem zárkóznak el.

A tanácskozáson alapszabályzat-módosításra is sor került.
Eszerint az elkövetkezendőkben a Magyar Polgári Párt elnöki
tisztségét betöltő személy nem tölthet be más politikai alakulat
színeiben politikai funkciót. Az országos elnökségről lemon-
dott Biró Zsolt, aki az RMDSZ listáján szerzett parlamenti
mandátumot, a jövőben is az RMDSZ parlamenti frakciója
tagjaként folytatja tevékenységét.

A kongresszuson jelen volt Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt elnöke, Korodi Attila RMDSZ-es képviselő,
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Farkas 
Balázs, a csíkszeredai főkonzulátus vezető konzulja. (mózes)

Tisztújító kongresszust tartott az MPP
Mezei János az új elnök

Az első húsz év
(Folytatás az 1. oldalról)



Igen érdekes és különleges tárla-
tot nyitottak meg a Kultúrpalota
második emeleti galériájában pén-
tek délután. Az Erdély kolozsvári
szemmel című, tulajdonképpen
semmitmondó cím egy annál érde-
kesebb, színesebb és gazdagabb fo-
tókiállítást takar, amelynek anyaga
szinte véletlenül került elő, őrződött
meg, majd derült ki róla készítőjé-
nek kiléte. Az archívumot birtokló
budapesti Országos Széchényi
Könyvtár Fényképtárának összeál-
lításában szereplő képek a harmin-
cas-negyvenes évek Erdélyét
ábrázolják, és olyan korlenyoma-
tok, melyek egy adott pillanatban
örökítették meg azt a valóságot,
amelyet mi már soha többé nem lát-
hatunk. A főleg városképeket és táj-
képeket bemutató tárlat fényképei
közül 22 fotó a két világháború kö-
zötti Marosvásárhelyt, annak épüle-
teit, tereit ábrázolja. A képek
készítője a nagyváradi születésű,
1907 és 1982 között élt Szabó
Dénes fotográfus, akinek kései ma-
rosvásárhelyi kiállítását a Sapientia
EMTE keretén belül működő, ko-
lozsvári székhelyű Erdélyi Audiovi-
zuális Archívum Egyesület
szervezte meg a Maros Megyei Mú-
zeummal közösen. 

A tárlatot Soós Zoltán, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója, Blós
Jáni Melinda adjunktus, az Erdélyi
Audiovizuális Archívum Egyesület
képviselője és Both Gyula, a Ma-
rosvásárhelyi Fotóklub elnöke nyi-
totta meg. Amint az a tárlatnyitón
elhangzott, az OSZK 1982-ben vá-
sárolta meg azt a 3200 tételből álló,

üveg- és cellulóznegatívot tartal-
mazó kollekciót, amelyről a feldol-
gozás során kiderült, hogy együvé
tartoznak: a hajdan Kolozsváron
működő Fotofilm cég és Szabó
Dénes archívumának egy részét al-
kotják. A többezernyi negatív döntő
része városkép, tájkép, és a cég ké-
peslapkiadói tevékenységéhez kap-
csolódik. Egyedi felvételek, és már
feliratozott, sokszorosításra előké-
szített képeslapnegatívok egyaránt
szép számban vannak a kollekció-
ban: a képeken az 1930-as és 1940-
es évek elejének erdélyi városai,
fontosabb épületei, falvai, termé-
szeti szépségei mutatkoznak meg.
Emellett műtermi fotók, családi,
társadalmi események felvételei is
felidézik a mai szemlélőnek a nyolc
évtizeddel ezelőtti látványt és han-
gulatot. 

– Noha a harmincas-negyvenes
évekből elég sok képanyaggal ren-
delkezünk, mindenképpen sajátos
látásmódot örökített meg szá-
munkra Szabó Dénes és az a hagya-
ték, ami szerencsés módon az
OSZK gyűjteményébe került. Ter-
mészetesen marosvásárhelyi vonat-
kozása is van ennek a kollekciónak,
olyan épületekről, városrészekről,
amelyeket ismerünk, de ebből a lá-
tószögből még nem találkoztunk
velük – mondta a megnyitóünnep-
ségen Soós Zoltán, majd átadta a
szót Blós Jáni Melindának. 

– A kolozsvári Sapientia Egye-
tem adjunktusa vagyok, és az egye-
temen van egy projektünk, amit
Erdélyi Audiovizuális Archívum-
nak nevezünk. E projekten keresz-
tül ismertem meg Csillag Katalint,
ezen kiállításnak a kurátorát, a

képek feldolgozóját. A tárlat Ma-
gyarországról Kolozsvárra e projek-
tünk keretében, az én
meghívásomra jött el. Azért tartot-
tuk nagyon fontosnak elhozni eze-
ket a képeket, mert így alkalom
nyílik arra, hogy hazatérhessenek,
és mert ez a kiállítás nemcsak azo-
kat a képeslapokat mutatja be újra,
amelyeket valahol már láthattunk,
hanem azt is megmutatja, hogy ho-
gyan működött egy korabeli fotó-
műterem, egy képeslapgyártással
foglalkozó cég. Szabó Dénes ilyen
szempontból egy nagyon fontos
egyéniség, aki az általa készített ké-
peslapokon keresztül a két világhá-
ború közötti erdélyi fotóművészet
meghatározó alakja volt. Az az ér-
dekes, hogy a kolozsvári fotóstúdió,
amit Szabó Dénes vezetett, mindkét
vizuális médiumban, a fotóban és a

filmben is nagyon jeleset alkotott,
ugyanis a Fotofilm cég első tulajdo-
nosa Fekete László volt, Janovics
Jenő operatőre. Ő a saját laborató-
riumát nevezte el Fotofilmnek, és
amikor változtatni akart a mestersé-
gén, meghívta Nagyváradról Szabó
Dénest, aki – információink szerint
– az unokaöccse volt. Így 1935-től
Szabó Dénes működtette, immár fo-
tóműhelyként ezt a vállalkozást.
Nagyon kedvelt fotóműteremmé
vált, a legtöbb magán- és nyilvános
eseményt megörökítették, nemcsak
képeslapokat gyártottak, hanem na-
gyon jelentős színházi fotókat is ké-
szítettek. Szabó Dénes állítólag a
színházi próbákat újrarendezte,
hogy minél szebb fotókat készíthes-
sen róluk, és a színház teljes mér-
tékben elfogadta ezen
munkastílusát. A kiállításból az is
kiderül, hogy mennyire jó életképe-
ket, néprajzi jellegű fotókat is tudott
készíteni. Rögzítette Erdély városait
és tájait, képein egyfajta romantikus
történelmi és tájszemlélet elevene-
dik meg, a vadregényes táj egyedi-
sége és az emberi kultúra egyaránt
érdekes számára. A képei a várost,
a természetet egyfajta műemlékként
keretezik, és emiatt korának króni-
kásaként tekinthetünk rá.

Both Gyula párhuzamot vont
Szabó Dénes munkássága és kor-
társa, Marx József marosvásárhelyi
fotográfus életműve között, és el-
árulta: e képanyagot eddig nem is
ismertük, noha Szabó Dénes neve
ismert volt az idősebb fotósok kö-
zött. A hagyatéka azonban nem,
ezért is nagy dolog, hogy ezen, sze-
rencsére jó helyre került kordoku-
mentumokat most megtekinthetjük
– mondta a fotóklub elnöke.

A Maros Megyei Múzeum Törté-
neti Osztályának tárgyaival kiegé-
szült kiállítás december 15-ig
látogatható.

Három jelentős Erasmus+
nemzetközi projektben vesz
részt a marosvásárhelyi Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum
három csapata: a programo-
zás, az elektronika, az egész-
séges életmód, valamint az
iskolai zaklatás témakörében
– jelentette be november 24-
én Mátéfi István igazgató. A
sajtótájékoztatón jelen volt
Macarie Ioan megyei főtanfel-
ügyelő, aki értékelte az tanin-
tézmény teljesítményét, és
gratulált a programfelelős ta-
nároknak.

– Amikor Hajdu Zoltán aligaz-
gató kollégámmal 2017-ben elvál-
laltuk az iskola vezetését, egyik
célként a nemzetközi projektekben
való részvételt tűztük ki. Ezt az el-
képzelést is sikerült megvalósítani,
és ezáltal lehetővé válik, hogy a ta-
nárkollégák külföldi országok okta-
tási rendszerével ismerkedjenek, a
diákok pedig az informatikai, elekt-
ronikai és egészségügyi felkészült-
ségüket bővíthessék, ami segíthet a
pályaválasztásban. A külföldi uta-
kon, a szakmai felkészítőkön szer-
zett ismeretek, az új nyelvekkel

való ismerkedés, valamint a projek-
tek nyelvét jelentő angol nyelvben
való elmélyülés nyomán a szemlé-
letváltás lehet jelentős hozadéka a
részvételnek. Ezáltal a diákokat az
életre neveljük, hiszen ők lesznek a
jövő szakemberei – nyilatkozta az
igazgató. 

– Az informatika témájú projekt-
ben 32 diák vesz részt németországi
és portugáliai továbbképzésen,
amelynek során programok írását
tanulják mobiltelefonokra, és mivel
az iskolánk a kezdeményező,
97.670 euró áll a rendelkezésünkre,

amit a diákok költenek el – tette
hozzá.

Az ANDRIOS, a jövőt a mobil
eszközök programozása jelenti
című projektet vezetője, Jakab
Tünde tanárnő mutatta be. A diákok
gyakorlati programozási készsége
kiegészül az Android/IOS alapú
mobilalkalmazások megismerésé-
vel, ezt Europass Mobility szakmai
tanúsítvány fogja igazolni. A képzé-
sük a jövő évben a németországi Al-
fatraining szervezet révén
Karlsruhéban, illetve a portugáliai
Mobility Friends Interkulturális
Egyesület révén a portugáliai Bar-
celosban lesz. Ezáltal a részt vevő
diákoknak javul a kommunikációs
készségük és csoportos alkalmazás-
fejlesztési tapasztalatot szereznek
majd, kiválasztásuk pályázat alap-
ján történik, akárcsak a többi pro-
jekt esetében. 

A másik két projektben partner-
ként vesz rész a Bolyai iskola. Az
Elektronikai témájú innovatív tan-
anyag fejlesztése a köznevelés szá-
mára című projektet annak helyi
felelőse, László József fizikatanár
ismertette. A cél, amint a cím is
jelzi, egy 24 fejezetből álló elektro-
nika tankönyv kifejlesztése az Xta-
lin Mérnöki Tervező Kft. által,
három különböző ország három is-
kolájának és egy alapítványának a
tapasztalatai alapján. A projektben
szereplő középiskolás diákok he-
tente megtartott köri tevékenységek
révén az elektronikai és programo-
zási alapismeretektől eljutnak a
szükséges műszerek és alapvető al-
katrészek működésén valamint a
mikrovezérlők programozásán át
az egyszerűbb vezérlések megvaló-
sításáig. A részt vevő iskolák a Bo-
lyai mellett az ELTE szombathelyi
Bolyai János Gyakorló Általános
Iskolája és Gimnáziuma, a komá-
romi Selye János Gimnázium, va-

lamint a szlovákiai Pro Ratio Ala-
pítvány. A partnerek közötti állandó
internetes kapcsolat és a három  is-
kolában létrejövő találkozások a
legeredményesebben szereplő diá-
kok balatoni nyári továbbképző tá-
borozásával egészülnek ki. A
rendelkezésre álló összeg a diákok
itthoni és külföldi képzésének költ-
ségeit teszi lehetővé. A terv vég-
eredménye az elkészülő tankönyv,
amelyet a következő nemzedékek is
haszonnal forgathatnak. 

A harmadik humán projekt, ame-
lyet annak felelőse, dr. Kálmán 
Attila történelemtanár mutatott be,
Egészség az iskolában címmel az
egészséges életmód alapvető szabá-
lyaira hívja fel a figyelmet, továbbá
az internethasználat veszélyeire a
fiatalok körében és az iskolai zakla-
tások következményeire.

A 17.000 eurós keret lehetővé
teszi, hogy három partneriskolával
(a bajai III. Béla Gimnázium, a gö-
rögországi 20 Gymnázio Almyrou,
valamint a frankfurti Integrierte 
Geamtschule Nordent) együtt ve-
gyenek részt a közös tevékenysége-
ken. Ezeken elsajátíthatják, hogyan
lehet a zaklatást felismerni és meg-
előzni, illetve az áldozatokat segí-
teni, ezenkívül az egészséges
életmódra való rátérést és ezen is-
meretek népszerűsítését diáktársaik
körében.

– Az előkészítő munka mellett
partnereket kellett találni, ami nem
volt nehéz, ha az iskola hírnevére
gondolunk, ahol tehetséges diákok
és jól képzett, lelkiismeretes tanár-
kollégák dolgoznak, akiknek a diá-
kokkal együtt vállalniuk kell a
többletmunkát, ami a várható ered-
mények tükrében megéri a fáradsá-
got. Már a jövőre is gondolunk, egy
sevillai iskolával vettük fel a kap-
csolatot, hogy az idegen nyelvek
terén indítsunk el egy programot –
nyilatkozta az igazgató. (bodolai)   

Kaáli Nagy Botond
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Fotó: Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

Egy újabb cél is valóra vált 
Sikeres nemzetközi projektek a Bolyaiban 

Erdély kolozsvári szemmel
Korabeli képeken a harmincas évekbeli mindennapok



Hogyan kerül a hold a versbe,
honnan jön az ihlet, mennyi
idő alatt születnek meg a lírai
alkotások, és mikor határozza
el egy szerző, hogy sok köny-
vet fog írni? – egyebek mel-
lett ezekről faggatták a
bolyais kisdiákok Cseh Katalin
költőnőt, aki a könyvvásár al-
kalmával érkezett Marosvá-
sárhelyre a legújabb,
Szóvarázs-lak című kötetét
megjelentető Ábel Kiadóval
együtt.

A Bolyai líceumban hagyomány,
hogy a novemberi könyvünnep al-
kalmával Pop Ágnes alsó tagoza-
tos tanár szervezésében évről évre
vendégül látnak egy gyermeknyel-
ven jól értő alkotót. A tanintézet-
ben zajló javítási munkálatok miatt
az idei meghívottat a diákoknak
ideiglenesen otthont adó 7-es
Számú Általános Iskolában fogad-
ták. Bár a helyszín nem volt olyan
tágas, mint a Bolyai díszterme, a
költő verseit szavaló, énekelő
gyermekek és pedagógusaik ünne-
pélyessé és meghitté tették az
együttlét óráját.

Cseh Katalin három évvel koráb-
ban már megismerkedett a bolyai-
sokkal, és most elárulta, hogy olyan
meleg fogadtatásban azóta sem volt

része, gyakran eszébe is jut a talál-
kozás, és a gyermekektől kapott
sárkányos rajzokat is megőrizte. A
Szivárvány és Napsugár folyóira-
tokban megjelenő alkotásai révén
rendszeresen jelen van a diákok
életében – jegyezte meg Pop Ágnes,

aki az első körben arról kérdezte a
vendéget, hogy mit jelent számára
a vers.

– A szív rebbenése – hangzott a
költői meghatározás, majd Cseh
Katalin azt is elárulta, hogy a vers
gyógyszer a szívnek és a léleknek.

A vendég röviden magáról is me-
sélt, elmondta, hogy Kolozsváron él
és dolgozik, a versírás mellett több
normál programú tanintézetben és a
látássérültek iskolájában is tanít.
Kedvenc költői között Weöres Sán-
dort, Nemes Nagy Ágnest, Zelk

Zoltánt említette. Hamarosan a
gyermekkérdések is záporozni
kezdtek. A kíváncsi kisdiákok meg-
tudták, hogy a „költő néni” másodi-
kos korában írta az első versét, és
így hangzott: „Szép hegy, nagy
hegy a Kárpátok, akárcsak egy
szürke ló”. Bármi meg tudja ihletni,
amit lát, tapasztal, első versesköte-
tét 1993-ban publikálta, és eddigi
12 könyve közül a legújabbat tartja
a legsikeresebbnek, azt, amelyiket
a bolyais kisdiákok is nagy élvezet-
tel lapozták a találkozón.

A költővendéget ezúttal a publi-
kálási lehetőséget biztosító kiadó
képviselője is elkísérte. Szikszai 
Ildikó, az Ábel Kiadó ügyvezető
igazgatója a könyvszületés folya-
matáról mesélt a gyermekeknek, a
kéziratok szerzőinek bekopogásától
a szöveg gondozásán át a megfelelő
illusztrátor megtalálásáig. 

Az együttlét második felében az
osztályok saját Szóvarázs-lakukba
hívták be a költőt, párosával és na-
gyobb csoportokban, szópiramist
rakva és énekelve, furulyázva szó-
laltatták meg a nyelvtani szabályo-
kat kedves ritmusokkal, rímekkel
megszerettető új kötetet. 

– Így kel életre a vers – vonta le
a következtetést a műsor végén
Cseh Katalin, majd a könyvek de-
dikálása előtt ő is felolvasott a Szó-
varázs-lakból.

A múlt hét végén tartották
meg Erdőszentgyörgyön a
Színpad című Kis-Küküllő
menti műkedvelő színjátszó
találkozót, amely már hosszú
évek óta nem csupán a kükül-
lőmentiek, annál inkább az
erdélyi amatőr színjátszók
évenkénti fesztiválja.

Sarány István Garabonciások
című kötetének csütörtök délutáni
zenés bemutatóját követően pénte-
ken délután elkezdődtek a színházi
előadások is. Felléptek az erdő-
szentgyörgyi Bodor Péter színkör
Trücskök és Csillámpadlizsánok
csoportjai, a csíkfalvi Tündérkert
gyerekszínjátszói, a nyárádgálfalvi
Napsugár és a nyárádszeredai ne-
gyedik osztályosok színjátszói,
majd este a megmérettetésen kívül
a Mezőkövesdi Színészeti Egyesü-

let mutatott be előadást. Szombaton
folytatódott a rendezvény a szilágy-
bagosi amatőrök, a balánbányai
Vidám Retkek, a szilágysomlyói Já-
tékakadémia, a marosvásárhelyi
Kamaszok színtársulat, a szászrége-
niek Fantázia és Csim-Bumm cso-
portjai, valamint a magyarfenesi
Stúdiószínpad fellépésével, a nap
pedig a szászrégeni Kemény János
Társulat előadásával zárult. Vasár-
nap a krasznai Tinikomédiások és
Amarilla csoportok léptek fel, majd
a házigazda Gyújtogatók és Drót-
szakajtók szereplésével zárult a
fesztivál.
Rendkívül jó előadások

Az előadásokat Koszta Gabriella
helyi származású színésznő, Kocsis
Tünde kolozsvári színházi irodalmi
titkár, tanár és rendező, valamint
Válik István, a gyöngyösi Mozaik
színtársulat vezetője értékelte szak-
mailag. Szerintük egészen színvo-
nalas volt az idei fesztivál, sok jó

előadással, látszik, hogy komoly
munka folyik a csoportokon belül,
és egyetlen előadásról sem lehetett
azt mondani, hogy nem odavaló lett
volna. Ezért mindenképp arra buz-
dították a gyerekeket és fiatalokat,
hogy folytassák a színjátszást,
mivel rendkívül gazdagítja a mű-
veltséget, segít a személyiségfejlő-
désben, egyáltalán kultúra-
fogyasztóvá neveli az embert.

A színpadon számos kiemelkedő
teljesítményt láthattunk, de a szeré-
nyebb anyagi keretek miatt idén ke-
vesebb díjat oszthattak ki. A legjobb
gyermekelőadást a csíkfalvi Tün-
dérkert hozta, a legjobb címszerep-
lőnek Mester Zsolt bizonyult
(régeni Csimm-Bumm), a legjobb
női alakítást Hajas Tímea Gabriella
mutatta (krasznai Tinikomédiások),
a legjobb összjátékot a magyarfene-
siek fellépése eredményezte, a fesz-
tivál legjobb előadásának a helyi
színkör Gyújtogatók csoportjának

produkcióját minősítették, de a
fesztiválon először fellépő balánbá-
nyaiakat is díjazták.

Kovrig Magdolna főszervező is
az egyik legsikeresebb fesztiválnak
tartja az ideit, hiszen „hatalmas lé-
pést tettünk a darabok minőségét il-
letően. Voltak olyan csoportok,
amelyek most jöttek először a fesz-
tiválra, mégis rendkívül jó, a közön-
ség által nagyra értékelt előadások
voltak, és mindenik kiemelkedett
valamivel, amit a zsűri értékelt”. A
szervező mindenkinek köszönetet
mondott a szervezésben nyújtott se-
gítségért, de a szűkös anyagi keret
megteremtőinek is: a legnagyobb
támogatást a helyi önkormányzat
nyújtotta, mellettük volt a Maros
Megyei Tanács is a Hagyományos
Kultúra és Művészeti Oktatás
Maros Megyei Központja révén, to-
vábbá a helyi Szent György szak-
képző líceum és a Naplemente
idősklub, valamint lelkes pedagó-
gusok. Őszi erdélyi turnéja bevéte-
lének egy részét idén is a fesztivál
támogatására adományozza a cell-
dömölki színház.
Imádnak játszani, alkotni

A másfél éve működő balánbá-
nyai Vidám Retkek diákszínjátszó

csoport idén kezdte megmérettetni
magát, a gyergyói fesztivál után a
Színpadra is eljött, hogy megismer-
jék és megérezzék a közönség igé-
nyeit, visszajelzéseit – mondta el a
Népújságnak Pál Bíborka, a cso-
port egyik vezetője. Kezdő, nagyon
lelkes együttesről van szó, amely
nagy hangsúlyt fektet az önisme-
retre és a készségfejlesztésre, saját
szövegeket, jeleneteket írnak, így
alapozzák meg azt, hogy a jövőben
irodalmi szövegekhez is nyúlhassa-
nak. Ugyanilyen kreatívak az erdő-
szentgyörgyiek – tudtuk meg Szász 
Enikőtől, aki már ötödik éve dolgo-
zik a Trücskök csoporttal. A gyer-
mekek nagyon lelkesek, előadásaik
a játékon alapulnak, ők jönnek öt-
leteikkel, jeleneteikkel, ezt gyúrják
össze a rendezővel. Nagyon szeret-
nek játszani, van köztük kiemelke-
dően tehetséges gyermek is, akiről
remélik, hogy folytatni fogja tanul-
mányait ezen a téren, továbbá
nemrég tértek haza Mezőkövesd-
ről, ahol három kislány alakítását
is díjazták a szakmabeliek –
mondta el a pedagógus, aki szá-
mára a diákszínjátszás játékot je-
lent, és élvezi e munka minden
egyes pillanatát.
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Minden előadásban volt valami kiemelkedő, amit a zsűri értékelni tudott Fotó: Gligor Róbert László

Fotó: Nagy Tibor

Bolyaisok visszatérő vendége
Szóvarázs-lakban Cseh Katalinnal

Huszonhatodik alkalommal találkoztak a színjátszók
Kiváló teljesítmények a Színpadon

Gligor Róbert László

Nagy Székely Ildikó 



Magyarország kormánya, a
Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkárságának tá-
mogatásával, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövet-
sége gondozásában Erdély-
ben megvalósuló Kárpát-
medencei óvodafejlesztési
program első szakaszában az
ingatlanberuházások, külső
játszóterek létesítése mellett
hangsúlyos szerepet kapott
az óvodapedagógusok kép-
zése, konferenciák szervezése
is. Szavakból mese – Anyanyelvi
nevelés az óvodában címmel a
program első szakasza szak-
mai-módszertani fejlesztésé-
nek összegzéseként
szombaton került sor a záró-
konferenciára a szovátai Da-
nubius Szállóban. A rangos
rendezvényre Erdély külön-
böző részeiből érkeztek óvo-
dapedagógusok. 

A konferencia megnyitóján
Burus Siklódi Botond, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek elnöke kifejtette: rendkívül fon-
tosnak tartja azt, hogy az
óvodáskorú gyerekekkel foglalkozó
szakemberek találkozzanak, tapasz-
talatot cseréljenek, megismerjék
egymás munkáját. 

– Kisgyermekkorban, óvodás-
korban kiemelt szerepe van a tanu-
lásnak, a képességek, készségek
fejlesztésének. Ez az az életkor,
amikor a gyerekek a legképléke-
nyebbek, a legfogékonyabbak, és az
ekkor elsajátított ismereteknek
meghatározó szerepe és hatása van
a későbbi életpályájukra. Kisgyer-
mekkorban, amikor a gyerek még
nem tudja, hogy tanul, hiszen csak
játszik, hatalmas lehetőségek kínál-
koznak a képességek fejlesztésére.
Ezeknek a lehetőségeknek a kihasz-
nálása elsősorban az ezzel a korcso-
porttal foglalkozó szakembereken,
óvónőkön múlik, ezért munkájuk-
nak, szakmai felkészültségüknek
meghatározó szerepe van. Ugyan-
akkor kiemelten fontos az is, hogy
a kisgyerekekkel milyen környezet-
ben, milyen infrastruktúrával ren-
delkező épületekben, milyen
segédeszközök, oktatási anyagok,
játékok felhasználásával foglalkoz-
nak... Két évvel ezelőtt a magyar
kormány által elindított Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési program és
ennek a Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének az együttmű-

ködésével megvalósuló erdélyi/ro-
mániai része arra kínál lehetőséget,
hogy minél több gyermek részt ve-
hessen az iskola előtti oktatásban,
hogy megfelelő körülmények kö-
zött, korszerű eszközökkel sajátít-
hassa el a további életéhez
szükséges alapvető ismereteket,
készségeket, amelyekre később, az
iskolai oktatásban majd építeni
lehet – adott hangot véleményének
az elnök.

Dr. Kovács Irén Erzsébet oktatás-
ügyi államtitkár rámutatott, az óvo-
dai nevelés nagymértékben
hozzájárul a gyermekek fejlődésé-
hez. A nemzetközi felmérések bizo-
nyítják, hogy a kisgyermekek
részvétele az óvodában jelentős sze-
repet játszik a későbbi iskolai telje-
sítményükben. Az államtitkár
elmondta, minisztériumi szinten
megalakult egy munkacsoport, a
magyar óvodai oktatással foglal-
kozó szakemberek azon dolgoznak,
hogy a lehető leghamarabb elké-
szüljön a kisebbségi óvodai okta-
tásra alkalmas új tanterv.

– Tudjuk mindannyian, hogy
magyar oktatásunk alapja az óvoda,
tudjuk azt is, hogy lassan megszám-
láltatunk, és nem enged-
hetjük meg magunknak,
hogy egyetlen egy kis-
gyerek is kimaradjon az
óvodából, ha azt akarjuk,
hogy iskoláink is meg-
maradjanak. Ezért kö-
szönetet mondok a
magyar kormánynak,
hogy folyamatosan tá-
mogatja a romániai ma-
gyar anyanyelvi oktatást.
A minőségi szolgáltatá-
sok, beruházások, képzé-
sek szervezésével
hozzájárul az oktatás fej-
lesztéséhez, ezáltal is szi-
lárd alapot biztosítva
gyermekeinknek és a pe-
dagógusoknak. Köszönet
a Romániai Magyar Pe-
dagógusok Szövetségé-
nek, hogy küzd magyar
pedagógusainkért és gye-
rekeink minőségi oktatá-
sáért, munkálkodik
közösségünkért, a legkisebb telepü-
léstől a legnépesebbig – fogalma-
zott az államtitkár. 

Balázs Attila főosztályvezető ki-
emelte: 2018 nyarán megkezdte
munkáját a Kárpát-medencei ma-
gyar oktatás fejlesztéséért felelős
helyettes államtitkárság, és ennek a
szervezeti egységnek a létrehozásá-
val az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma a külhoni magyar közokta-
tás és felsőoktatás ügyét hangsúlyo-
sabban szándékszik támogatni. 

Hozzátette, a támogatások mel-

lett a magyarság megmaradásának
egyik alapfeltétele a pedagógusok
áldozatkész munkája. 

Soós Zoltán csíkszeredai konzul
hangsúlyozta: a magyar oktatási
rendszer alapja az óvoda. Magyar-
ország kormánya azért támogatja,
hogy minden magyar gyerek, a
szórványban élők is, magyar óvo-
dába járjanak, mert ezáltal nagyobb

a valószínűsége annak, hogy majd
anyanyelvükön fognak továbbta-
nulni. A Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének nevében
Fekete Irén köszöntötte az erdélyi
kollégákat.

Lehetőség a tapasztalatcserére
A konferencia célja kapcsán

Burus Siklódi Botond lapunknak el-
mondta: tavaly, november végén in-
dították útjára azt a szakmai
fejlesztési programot, amely konfe-
renciákból, kerekasztal-beszélgeté-
sekből, illetve képzésekből tevődött
össze, és egy nagyon tudatosan ösz-
szeállított terv szerint működött.

– Az igényfelmérés során kide-
rült az, hogy az anyanyelvi oktatás,
illetve az ezzel kapcsolatos ismere-
tek továbbítása konkrét elvárás az
óvonők részéről, ezért is döntöttünk
úgy, hogy az évet záró szakmai
programok befejező konferenciájá-
nak ez legyen a fő témája. Fontos
hangsúlyozni, hogy a konferencia
lehetőséget teremt, hogy az anya-
nyelv oktatásával kapcsolatos ta-
pasztalatokat megoszthassuk egy
szekció keretében a felvidéki, a dél-
vidéki, valamint az anyaországi
kollégákkal is – emelte ki az
RMPSZ elnöke. 

Mint mondta, 2016-ban született
a döntés a Kárpát medencére kiter-
jedő fejlesztési programról, amely-
nek keretében a szakmai
fejlesztések mellett infrastrukturális
beruházások is történnek, új óvo-
dák, bölcsődék épülnek, a meglé-
vők bővülnek, megújulnak,
játszóterek létesülnek, az intézmé-
nyek oktatási segédeszközökkel
gazdagodtak. 

A bölcsőde-, illetve óvodaépítés
terén elsősorban a történelmi egy-
házak vállaltak stratégiai partneri
szerepet.

– A pedagógusszövetség által
felvállalt fejlesztési objektumok
száma az első ütemben 19, ebből
négy zöldmezős beruházás, a többi
felújítás, bővítés. 223 játszóteret te-
lepítünk Erdély-szerte, ebből 26-ot
a református egyház, 197-et a peda-
gógusszövetség. 231 óvodát szerel-
tünk fel különböző oktatási
segédeszközökkel, a saját igényeik-
nek megfelelően. Több mint kétezer
pedagóguskollégánk vett részt to-
vábbképzésen. Olyan nagy lehető-
ség tehát ez, amit az óvodai oktatás
nagyon rég, de talán soha nem ta-
pasztalt – világított rá a program je-
lentőségére az RMPSZ elnöke. 
Főszerepben a mese

A szombati konferencián több
neves anyaországi szakember tartott
előadást. 

Elsőként Tancz Tünde, a Pécsi
Tudományegyetem szakembere
Mesetarisznya – Útravaló a népme-
sék óvodai felhasználásához cím-
mel osztotta meg gondolatait a
szakmabeliekkel. Mint mondta, ma-
napság azt tapasztaljuk, hogy a te-
levízió, a fogyasztói társadalom
átformálja a gyerekek irodalmi íz-
lését. Nem kedvez a hagyományos,
ráérős epikai műfajoknak, hanem
inkább az akciódús, lerövidült, sok-
szor zanzásított történetek kerülnek
előtérbe. Az irodalmi példaképek
szerepét a tömegkultúra gyorsan
változó divatsztárjai veszik át.
Ugyanakkor a gyermekkönyvpia-
con terjed a giccs, az irodalmi pe-
dofília, azaz olyan műfajokat
kínálnak a gyerekeknek, amelyek
nem nekik valók. 

A szakember szerint a mesével
való találkozás már egészen pici
korban el kellene kezdődjön, hiszen
a mese holisztikus eszköz, amely-
nek jelentős szerepe van a szemé-
lyiségfejlesztés folyamatában, a
szimbólumok nyelvén szól a gyer-
mekhez, azon a nyelven, ahogyan ő
gondolkodik. Mesehallgatáskor a
gyermek gondolkodási műveleteket
végez: összehasonlít, analizál, szin-
tetizál, ítéleteket alkot, következtet,
általánosít. A mese az élet nagy kér-
déseiről beszél, az emberi kapcso-
latokról, a barátságról, az adott szó
jelentőségéről, és azt a mondaniva-
lót közvetíti a gyerek számára, hogy
bár az élet tele van nehézségekkel,
konfliktusokkal, amelyeket nem
lehet elkerülni, mégis felül lehet ke-
rekedni ezeken – hangsúlyozta a
mese, a mesélés jelentőségét az elő-
adó, aki szerint a mese hiánya a
gyerek életében nem pusztán a be-
fogadói élmények és ismeretek hiá-
nyát okozza, hanem nyelvi és lelki
szegényedést is előidézhet. Ezért
kell a mesék védelmében és népsze-
rűsítésében pedagógusként sokat
tenni – mutatott rá Tancz Tünde.

Klein Ágnes, a Pécsi Tudomány-
egyetem szakembere az óvodai ne-
velés második nyelven témában
osztotta meg gondolatait a jelenlé-
vőkkel, majd Szinger Veronika (Ne-
umann János Egyetem,
Pedagógusképző Kar), Szűcs Antal
Mór (ELTE, Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar), Ványi
Ágnes (Magyar Logopédusok
Szakmai Szövetsége) előadásai sze-
repeltek a programban. A délutáni
szekciófoglalkozások során több
téma került terítékre, többek között
az anyanyelvi nevelés a Kárpát-me-
dencében, valamint az erdélyi ma-
gyar gyermekirodalom helyzete. 

Burus Siklódi Botond                           Fotó: Nagy Tibor
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A Marosvásárhelyi MSE nyerte
a labdarúgó 3. liga V. csoport-
jának idei harmadik megyei
rangadóját, miután 1-0
arányban jobbnak bizonyult
Radnót csapatánál. Az egy-
más után második győzelmet
arató MSE ezzel a három
ponttal elhagyta a kiesési
zónát, Radnót viszont to-
vábbra is mindössze hat pont-
tal, kilenc pontra van
lemaradva a biztonságot je-
lentő 11. helytől.

Mindkét csapat azzal a tudattal
kezdte meg a Sziget utcai stadion-
ban a találkozót, hogy úgynevezett
hatpontos mérkőzésről van szó. A
házigazda MSE volt a kezdeménye-
zőbb fél az elején, azonban Radnót
igen veszélyes ellentámadásokat
vezetett, és az első jobb lehetőségek
Molnár kapuja előtt alakultak ki.
Cheţan már a 2. percben megpró-
bálta a labdát távolról kapura
emelni, azonban pontatlanul, míg a
11. percben Ghirca ívelt lövését
Molnár nagy bravúrral tolta ki a léc
alól. Az MSE első komolyabb hely-

zetét a 18. percben jegyeztük, ami-
kor Velichea vetődő fejese 6 mé-
terről mellé szállt. Alig egy
perccel később Velichea ugratta ki
Dudást, ő azonban késlekedett a
lövéssel, kisodródott, és beadása a
védőkhöz került. Egy-egy pontat-
lan lövést jegyezhettünk fel a foly-
tatásban mindkét oldalon, Gliz,
illetve Ruja részéről, majd miután
Ghirca lövése kevéssel elkerülte

Molnár kapuját, a 33. percben egy
bal oldali szögletet Ruja ívelt be, és
az ötös hosszú sarkából Ungur a
rövid sarokba bólintott (1-0).

A gól megfogta a radnótiakat, de
az MSE nem tudta kihasználni szü-
netig a lélektani előnyt, előbb Ruja
lövése volt pontatlan, majd Ungur
küldött egy 35 méteres szabadrú-
gást mellé.

A második félidőben az egyenlí-
tésért rohamozó radnótiak játszot-
tak fölényben, és mintha az MSE
védőit egy kicsit megijesztette
volna a második győzelem lehető-
sége, mert néha úgy tűnt, hogy még
a labdák kivagdosása is nehezükre
esik. Nagy önbizalmat adott a csa-
patának azonban Molnár, aki ebb-
ben a játékrészben legalább három
tiszta gólhelyzetet hárított, az 59.,

60. és 66. percben, utóbbi esetben
Szilágyi hat méterről küldött lapos
lövését tolta óriási bravúrral szög-
letre. A házigazdák ugyanakkor a
68. percben Ruja révén az egész
meccs legnagyobb helyzetét hagy-
ták ki. Az MSE csatára a saját tér-
feléről indulva teljesen egyedül
vihette rá Olteanra, de 8 méterről a
kapu mellé gurított. 

Az utolsó húsz percben a radnóti
támadások egyre szervezetlenebbé
váltak, és az MSE még kétszer nö-
velhette volna az előnyét. A 87.
percben Ungur szabadrúgását kiü-
tötte Oltean, Székely duplázását

azonban már nem tudta hárítani. A
játékvezető azonban les címén nem
adott gólt. A 90+4. percben Dudás
próbált helyezni egy lövést a tizen-
hatos vonaláról, a radnóti kapus ezt
a levegőben úszva fogta meg.

A labdarúgó 3. ligában az idén
még egy forduló van hátra. Ennek
keretében az MSE Kolozsvárrra lá-
togat, a CFR második csapatának
otthonába, ahová Fehér Csaba edző
szavai szerint pontot, pontokat sze-
rezni utaznak. Radnót hazai pályán
fejezi be az őszi idényt, a Besztercei
Gloriát fogadja.

Az MSE nyerte az őszi idény
harmadik megyei rangadóját

Budai Barna-Loránd, valamint
Răzvan Dan legénysége az
őszi idény utolsó hazai kör-
nyezetben lejátszott mérkő-
zésén a csoport sereg-
hajtóját, az eddig mindössze
négy pontot gyűjtő Medgyesi
Gaz Metan II gárdáját fo-
gadta. Az összecsapás nem
pusztán azért ígérkezett
könnyednek, mert a medgye-
siek az utolsó helyet foglalják
el a rangsorban, hanem abból
kifolyólag is, hogy Dumitru
Solomon gárdája több mint fi-
atal... Ugyanis a „gázasok” já-
tékoskeretében a „legidő-
sebb” labdarúgó mindössze
21 esztendős, a legfiatalabb
pedig csupán 15! Mindezekre
való tekintettel a hazai pályán
főként a megszerzett pontok
szempontjából jó teljesítő
Avântulra úgynevezett köte-
lező, papírformának megfe-
lelő győzelem várt...

Azonban meglepetés! Az első
félidő a szászrégeniek szempontjá-
ból nagyon halványra, sőt, kiábrán-
dítóra sikeredett! Ezzel szemben a
medgyesi tinédzserek lazán, bátran
és ugyanakkor elismerésre méltóan
futballoztak. Tették ezt olyannyira,

hogy a nagy gólhelyzetek aránya
3:1 volt a javukra. Az Avântul vi-
szonylag könnyedén uralta a játék-
teret, ám támadásai nemigen
jelentettek veszélyt az ellenfél ka-
pujára. A 3. percben Feketics pró-
bálkozott lövéssel, ám a
marosvásárhelyi középpályás kísér-
lete 3-4 méterrel elkerülte a jobb
kapufát. A vendégek első helyzetét
a 8. percben jegyezhettük: Bîrza
gyors ütemben lódult meg a jobb
szélen, azonban a beadása nem ta-
lált senkit a szászrégeni kapu előte-
rében. A 15. percben ismételten a
medgyesiek veszélyeztettek, ám
Sîncelean 20 méteres lövését a fia-
tal Vlasa magabiztosan védte. Mi-
után két perccel később Stavilă
kecsegtető szögből jócskán fölé
emelt, a 18. percben a vendégek
megszerezték a vezetést: ekkor
Mateş zavartalanul betört a házigaz-
dák büntetőterületére, s mintegy 10-
11 méterről könnyedén továbbított
a régeniek kapujába (0-1). Emlí-
tésre méltó, hogy a játék képe alap-
ján a medgyesiek vezető gólja
korántsem minősíthető meglepetés-
nek. A 33. percben lejegyezhettük
az Avântul legnagyobb első félidő-
beli gólhelyzetét: ekkor Sîplăcan tá-
voli lövését a vendégek kapusának
komoly erőfeszítéssel, valamint a
szerencsének is köszönhetően köz-
vetlenül a gólvonal előtt sikerült há-
rítania. Két perccel később azonban

a vendégek nagyon közel álltak az
előnyük megduplázásához: ekkor
Iorga könnyedén jutott túl a házi-
gazdák álmodozó védelmén, ám 
6-7 méterről küldött lövését Vlasa
lábbal, óriási bravúrral hárította! A
39. percben Doda távoli lövését a
hazaiak hálóőre igencsak körülmé-
nyesen tolta szögletre. A 45. perc-
ben Murar jó pozícióból, erőtlenül
lőtt kapura, majd az első felvonás
hosszabbításainak utolsó másodper-
ceiben az Avântul szabadrúgáshoz
jutott, amit Sîplăcan 17 méterről lát-
ványosan lőtt a kapu bal felső sar-
kába (1-1).

Miután a szászrégeniek épp bőr-
rel megúszták az első felvonás tör-
ténéseit, a szünet után eléggé
határozottan kezdtek: a 48. percben
mintegy 10 méterről Truţa fejelhe-
tett kapura, ám Gîrnod résen volt.
Az 54. percben Feketics ígéretes
szögből jócskán fölé lőtt, majd négy
perccel később Bogăţan tette
ugyanezt. Miközben az Avântul
szinte folyamatosan támadott, a
medgyesi ifikorú gárda állandóanl
védekezett, s csupán elvétve lépte át
a középpályát, ennek ellenére, a 68.
percben sikerült újra átvennie a ve-
zetést: ekkor a büntetőterület köze-
péből Sîncelean a kapu bal alsó
sarkába küldte a labdát (1-2). Öt
perc elteltével Avram, egyedül a ka-
pussal, képtelen volt túljárni a re-
mekül kimozduló Vlasa eszén, aki

újból kivételes és hatékony reflex-
szel lépett közbe! A 77. percben is-
mételten hatalmas Gaz Metan-
gólhelyzetnek lehettünk szemtanúi:
ekkor egy hosszan tartó ellentáma-
dást követően Sîncelean a tizenhatos
vonaláról, szemben az üres kapuval,
jóval fölé emelt! Noha a mérkőzés
végén a páyaválasztók szinte ál-
landó nyomást gyakoroltak Gîrnod
kapujára, nagyon úgy tűnt, hogy egy
teljesen váratlan, ám ugyanakkor
szégyenteljes vereséget könyvelhet-
nek el. Azonban az összecsapás haj-
rájában bekövetkezett a csoda: a
temesvári sípmester négy perc hosz-
szabbítást mutatott fel – „legalább
van még van egy kis idő az egyenlí-
tésre”, mondták néhányan halkan a
lelátón... s mint kiderült, nem csak
arra volt elegendő. A 90 +1. percben
Sîplăcan hajszálpontosan ívelt a bal
oldalról, a labdát Truţa fejére vará-
zsolta, a régeniek lelkes csapatkapi-

tánya pedig hat méterről a léc alá
„bólintott” (2-2)! Ezt követően,
szárnyra kapva a találkozó 90+4.
percében – gyakorlatilag az utolsó
másodpercekben – a szászrégeniek-
nek sikerült itthon tartaniuk mind-
három bajnoki pontot: ekkor
Feketics határozottan tört be a ven-
dégek büntetőterületére, s mintegy
11 méternyiről higgadtan lőtt a ven-
dégek hálójába (3-2)! Feketics Nor-
bert ismételten megvillant tehát,
bizonyítva vitathatatlan tehetségét,
s ezzel ugyanakkor elhallgattatva
olyan személyeket, akik folyamato-
san bírálták, adva a „nagy szakér-
tőt”, miközben a Norbert tízévesen
elsajátított focitudásával sem ren-
delkeznek...

Ami a mérkőzést összességében
illeti, noha az Avântul szenzációs és
már nem remélt győzelmet aratott,
a siker igencsak nyögvenyelősnek
és dicstelennek könyvelendő el.
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Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 14. fordulójában a következő eredmények szü-
lettek: Csíkszeredai FK – Tasnádi Unirea 3-0, Barcarozsnyói Olimpic Cetate –
Szászhermányi AFC 2-1, Szászrégeni Avântul – Medgyesi Gaz Metan 3-2, Kolozs-
vári Sănătatea – Lénárdfalvi Comunal 0-0, Tordai Sticla Arieşul – Kolozsvári CFR
II 1-0, Marosvásárhelyi MSE – Radnóti SK 1-0, Besztercei Gloria – Székelyudvar-
helyi FC 1-1, Nagybányai Minaur – Dési Unirea 3-1.

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 14. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Radnóti SK 
1-0 (1-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai Tran-Sil stadion, 450 néző. Vezette: Tudor Jurca
(Arad) – Marius Lazăr (Beszterce), Andrei Buda (Vajdahunyad). Ellenőr: Teodora
Albon (Kolozsvár), Mihail Lazăr (Kovászna).
Gólszerző: Ungur (33.).
Sárga lap: Molnár (13.), Papp (33.), Székely (58.), Török (63.), Velichea (74.), Mihály
(90.), illetve Fekete (38.), Angyal (60.), Ghirca (85.), Pop Solovăstru (90+2.).
MSE: Molnár – Mihály, Székely, Lőrincz (74. Brai), Török (66. Totó), Ungur, Ruja
(83. Potor), Balázs Ferenc (87. Bucur), Dudás, Papp, Velichea. 
Radnót: Oltean – Pop Solovăstru, Maftei, Sîncrăian, Circa, Fekete, Angyal, Ghirca,
Cheţan, Gliz, Szilágyi.

Szabó Antal-Lóránd

Mircea Ungur a mérkőzés 33. percében fejelte a találkozó egyetlen gólját.                                                                           Fotó: Blur Spor Events

1070.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Hihetetlen hazai fordítás a találkozó hajrájában

Ranglista
1. Lénárdfalva 14 11 1 2 38-13 34
2. Csíkszereda 14 9 3 2 36-10 30
3. Nagybánya 14 8 5 1 23-8 29
4. CFR II 14 7 5 2 29-16 26
5. Barcarozsnyó 14 8 1 5 17-14 25
6. Sănătatea 14 7 3 4 22-14 24
7. Torda 14 7 3 4 21-17 24
8. Avântul 14 6 5 3 20-14 23
9. Tasnád 14 5 5 4 25-26 20
10. MSE 14 4 3 7 16-24 15
11. Beszterce 14 4 3 7 16-24 15
12. Szászhermány 14 4 2 8 19-24 14
13. Dés 14 2 6 6 15-24 12
14. Székelyudvarhely14 2 4 8 12-22 10
15. Radnót 14 2 0 12 11-47 6
16. Gaz Metan II 14 1 1 12 13-36 4

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 14. forduló: Szászrégeni Avântul – Medgyesi Gaz
Metan II 3-2 (1-1) 
Szászrégen, Avântul-pálya, borús, hűvős időjárás, mintegy 150 néző. Vezette:
Aurel Vărzan (Temesvár) – középen, Ioan Humiţa (Örményes), Alexandru Ilie (Bok-
sabánya) – partjelzők. Ellenőr: Petrişor Chiriţescu (Brassó), Vasile Mărginean
(Gyulafehérvár). 
Gólszerzők: I. Sîplăcan (45+2.), F. Truţa (90+1.), Feketics N. (90+ 4.), illetve M.
Mateş (18.)., L. Sîncelean (68.). 
Szászrégeni Avântul: Vlasa – Bogăţan, Pop, Sîplăcan – Truţa, Ad. Luca, A. Mol-
dovan, Chirilă (46. Horvath), Feketics, Murar – Stavilă (46.A. Pavel).
Medgyesi Gaz Metan II: Gîrnod – Capră, Băcilă, Bîrza, Avram, Doda, Cioban, Cos-
tea (90 +1. Mîndrean), Iorga, Sîncelean, Mateş.
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Jól játszott, de kikapott Nyárádszereda

Nem születtek meglepetések a
Maros megyei 4. liga őszi idényé-
nek szombati zárófordulójában. A
listavezető Marosvásárhelyi CSM
hibátlanul zárt, ezúttal Nyárádsze-
reda vendégeként seperte be a pon-
tokat, viszont a gólzápor ezúttal
elmaradt.

A vendégek vitathatatlan esé-
lyesként léptek pályára, de a játék
képe nem éppen ezt tükrözte: igaz
ugyan, hogy néha gyorsabb táma-
dásokat vezettek fel, és a játékve-
zető egyes döntései is
egyértelműen őket segítette, még-
sem tudták lehengerelni az amúgy
hullámzó formát mutató szeredai
csapatot, amely már a kezdő sípszó
után megmutatta, hogy nem adja
olcsón a bőrét, és a 3. percben csak
a vendégek kapusa bravúrjának kö-
szönhetően maradt érintetlen a vá-
sárhelyiek hálója Cotoară
szabadrúgását követően. A vendé-
gek sem sokat tétováztak, az 5.
percben már övék volt a gólszer-
zési lehetőség, de a hazaiak jó for-

mában levő kapusa, Boros védte
Murar lövését és Candrea közeli fe-
jesét is. A kezdeti támadások lassan
építkezéssé szelídültek vissza, így
a 27. percig semmi érdemleges
nem történt, ekkor Astafei lőtt a
hazai kapu mellé, két perc múlva
pedig a CSM kapusa remeghetett,
ugyanis Dan lövését hárította, de a
támadóról visszapattanó labda
éppen csak elkerülte az üresen ma-
radt kaput. A hazaiak védelme re-
mekül állta a vendégek támadásait,
de a 37. percben egy pillanatra
megtorpant, s ezt kihasználva a vá-
sárhelyiek megszerezték a vezetést,
Candrea közelről a hálóba fejelt
(0-1).

A második játékrész elején a
vendégek átvették a játék irányítá-
sát, ám igazi kapuhelyzetet nem
tudtak kidolgozni az 58. percig,
amikor Iliescu sarokrúgásából
Astafei a kapu fölé küldte a játék-
szert. A vendégek a 71. percben
megszerezték a második találatukat
is: egy szabadrúgást követően a té-
továzó védők közé belépő Birtalan
fürgébbnek bizonyult, mint a hazai
kapus, így Boros elől a hálóba tolta

a lasztit (0-2). Ez valamelyest meg-
nyugtatta a fölényes eredmények-
hez hozzászokott vendégeket, akik
a győzelmi kényszertől megszaba-
dulva elkezdtek ismét futballozni,
így Borosnak a 76. percben háríta-
nia kellett Ferfelea lövését, aztán
ugyancsak Ferfelea maradt egyedül
a 81. percben, de lövése célt té-
vesztett. A 84. percben Boros a léc
alól mentett Ferfelea szabadrúgásá-
nál is, a sarokrúgást követően
pedig Candrea fejesét is elcsípte,
így maradt a 0-2-es végeredmény,
amellyel a listavezető egy újabb
kötelező győzelmet pipálhatott ki,
Nyárádszereda „idegenlégiósai”
pedig a 9. helyen zárták az őszi
pontvadászatot.

Gligor Róbert László

Hibátlanul zárta az őszi idényt a CSM
Befejeződött a 4. ligás labdarúgó-bajnokság elitcsoportjának őszi

idénye. Az előző évekhez képest kevesebb, alig 14 csapattal megren-
dezett megyei szintű labdarúgó pontvadászat őszi idényét a Marosvá-
sárhelyi CSM uralta, amely minden mérkőzését megnyerte, és úgy
tűnik, megállíthatatlanul halad a 4. liga bajnoki címe felé. Az utolsó
fordulóban egy nehéz kiszálláson, Nyárádszeredában gyűjtötte be a
megyeszékhelyi csapat a 3 pontot. Szintén érvényesítették esélyessé-
güket a követők, Marosludas és a Nyárádtői Unirea, azonban a lema-
radásuk öt, illetve hét pont, ami nagyon nehezen hozható be, ha az
éllovas nem hibázik.

A ligában az utolsó két hely is kibéreltnek látszik, a korábbi években
sokkal jobb képességű Dános a jobb játékosokat elszippantó Segesvári
CSM létrejöttét követően nulla ponttal zárta az őszi idényt, míg a Nyá-
rádtői Viitorul sem tudja igazán tartani az iramot, miután a kisvárosban
egy sokkal erősebb és magasra törő ambíciókkal rendelkező vetélytárs
jött létre.

A 13. forduló eredményei: Segesvári CSM – Ákosfalva 5-0, Dános
– Kutyfalva 2-5, Marosludas – Náznánfalva-Marosszentkirály 2-1,
Nyárádtői Viitorul – Nyárádtői Unirea 2-5, Nagysármás – Szováta 
1-3, Marosvásárhelyi Atletic – Marosoroszfalu 3-5, Nyárádszereda –
Marosvásárhelyi CSM 0-2.

A labdarúgó 4. liga elitcsoportjában a visszavágók március elején
kezdődnek. (bálint)

Ranglista

1. CSM 13 13 0     0 83-8 39
2. Marosludas 13 11 1     1 54-15 34
3. Unirea 13 10 2     1 63-17 32
4. Marosoroszfalu 13 6 2     5 38-28 20
5. Atletic 13 5 4     4 35-32 19
6. Szováta 13 5 3     5 21-26 18
7. Ákosfalva 13 5 3     5 21-29 18
8. Kutyfalva 13 5 3     5 32-44 18
9. Nyárádszereda 13 4 3     6 26-17 15
10. Segesvár 13 4 2     7 32-38 14
11. Náznánfalva 13 4 2     7 26-33 14
12. Nagysármás 13 3 3     7 21-50 12
13. Viitorul 13 2 0    11 19-64 6
14. Dános 13 0 0    13 7-77 0

A gólzápor elmaradt, de a vendégek begyűjtötték a három pontot. Fotó: Gligor Róbert László
Jegyzőkönyv

Maros megyei labdarúgó 4.
liga elitcsoportja, 13. forduló:
Nyárádszeredai SK – Marosvá-
sárhelyi CSM 0-2 (0-1)

Nyárád Aréna, kitűnő játékfel-
tételek, mintegy 80 néző. Ve-
zette: Preda Florentin (Medgyes),
Codorean Adrian, Marcu Gelu
(mindketten Dicsőszentmárton-
ból). Ellenőr: Sütő János (Maros-
vásárhely).

Gólszerzők: Candrea (37.),
Birtalan (71.).

Sárga lapok: Boros, Arion, Ci-
oban, Dan, illetve Husar, Miclea,
Cîrlean.

Nyárádszereda: Boros –
Negru, Vultur, Oprea, Cotoară,
Szőcs, Rad, Saxon (79. Graur),
Arion, Cioban, Dan

CSM: Husar – Murar, Miclea
(82. Demian), Birtalan, Caliani
(87. Tüzes), Candrea, Iliescu,
Ferfelea, Bocicor (76. Iusan),
Cîrlean (64. Kanyaró), Astafei.

Gyönyörű góllal nyert a Sepsi OSK
Prosser Dániel és Lang

Ádám csapata, a Sepsi OSK,
illetve a CFR is győzött
szombat délután a román lab-
darúgó-bajnokság élvonalá-
ban, ám a két magyar légiós
közül csak utóbbi lépett pá-
lyára, a 95. percben, időhúzó
jelleggel.

A Sepsi OSK közel három
hónapos hazai nyeretlenségi
sorozatát egy jól eltalált, ti-
zenhatoson kívüli lövés törte
meg a Gyurgyevói Astra
ellen. Már a helyzetekben
szegény első félidőben is a
székelyföldi csapat kezdemé-
nyezett többet, de az Ibra-
hima Tandiának szánt
indítások rendre lesen talál-
ták a háromszékiek Francia-
országban született
gólgyárosát.

A második játékrészben
már jöttek a Sepsi-helyzetek
is, főleg átlövésekből. Vas-
vari kísérleténél még kapu-
fára ütötte a labdát Lazăr
kapus, Tandia bal felsőbe
küldött bombáját azonban ő
sem tudta hárítani. Sikerével
a Sepsi – amelyben Prosser
Dániel kispados volt –
éppen az Astrát megelőzve
feljött a felsőházi rájátszást
érő hatodik helyre.

A kolozsvári csapat a
Concordia Chiajna otthoná-
ban győzött, végig kontrol-
lálva a mérkőzést, ám csak
egyetlen kaput találó labdá-
val. Damjan Djokovic közeli
fejese azonban a bal kapufá-
ról a hálóba pattant, s mivel
a hazai együttes erejéből
még ennyire sem futotta, a
CFR megerősítette vezető
helyét a táblázaton – jelenti
az NSO.

A vendégek a ráadás
utolsó két percét emberhát-
rányban játszották le, mivel
Juan Culio megkapta a má-
sodik sárga lapját – ekkor
cserélte be Toni Conceicao
edző Lang Ádámot.

A kapus hiába repül, a labda (éppen a kapufa takarásában) a hálóba tart –
ezzel a góllal nyertek a sepsiszentgyörgyiek
FOTÓ: a Sepsi OSK Facebook-oldala

Ranglista

1. CFR 16 9     6 1 22-10 33
2. FCSB 15 8     4 3 29-15 28
3. Craiova 15 7     5 3 27-12 26
4. Viitorul 15 8     2 5 17-15 26
5. Medgyes 16 7     5 4 18-18 26
6. Sepsi OSK 16 6     5 5 18-15 23
7. Astra 16 5     5 6 17-15 20
8. Nagyszeben 16 5     3 8 16-18 18
9. Dinamo 16 4     6 6 16-22 18
10. Călăraşi 16 3     8 5 12-15 17
11. Jászvásár 15 5     2 8 13-23 17
12. Chiajna 16 4     5 7 10-20 17
13. Botoşani 15 3     7 5 19-23 16
14. Voluntari 15 1     5 9 14-27 8

Eredményjelző
* 1. liga, 16. forduló: Bukaresti Dinamo – Medgyesi Gaz

Metan 1-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Gyurgyevói
Astra 1-0, Concordia Chiajna – Kolozsvári CFR 0-1, Dună-
rea Călăraşi – Nagyszebeni Hermannstadt 0-1.

* 2. liga, 18. forduló: Petrolul Ploieşti – Aradi UTA 2-2,
CS Mioveni – Temesvári ACS Poli 1-1, FC Argeş Piteşti –
Academica Clinceni 1-0, Energeticianul Şirineasa – Buka-
resti Metaloglobus 2-1, Bákói Aerostar – Sportul Snagov 
0-2, Bukaresti Daco-Getica – Temesvári Ripensia 1-1, Nagy-
váradi Luceafărul – Chindia Târgovişte 0-0, Konstancai SSC
Farul – Dacia Unirea Brăila 2-0, Temesvári ASU Politehnica
– Zsilvásárhelyi Pandurii 1-1, Kolozsvári Universitatea – CS
Baloteşti 0-0. Az élcsoport: 1. Târgovişte 40 pont, 2. Snagov
40, 3. Petrolul 39.

* 3. liga, V. csoport, 14. forduló: CSM Paşcani – Bodza-
vásári Metalul 1-0, FC Botoşani II – Şomuz Fălticeni 0-3,
CSM Râmnicu Sărat – Galaci Suporter Club Oţelul 1-0, Şti-
inţa Miroslava – Sporting Lieşti 1-0, Sănătatea Darabani –
Kézdivásárhelyi KSE 3-3, Bodzavásári Gloria – Foresta Su-
ceava 4-0, Radóci Bucovina – CSM Focşani 2-0. Az élcso-
port: 1. Gloria 38 pont, 2. Galac 32, 3. Miroslava 31.

Győzelemmel avatta fel 
új stadionját a MOL Vidi

A MOL Vidi FC az Újpest FC 1-0-s legyő-
zésével avatta fel új stadionját, a MOL Aréna
Sóstót a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik
fordulójából elhalasztott, szerdán pótolt mér-
kőzésen. A székesfehérváriak Juhász Roland
fejes góljával harcolták ki a sikert, amellyel
a tabella harmadik helyére léptek előre.

A mérkőzés előtti nyitóünnepségen Cser-
Palkovics András, Székesfehérvár polgár-
mestere köszönetet mondott a szurkolóknak
az elmúlt években tanúsított türelemért, és
reményét fejezte ki, hogy az „új ékszerdoboz
kárpótol mindenkit”.

A találkozót eredetileg augusztus utolsó
hétvégéjén játszották volna, ám a fehérvá-
riak AEK Athén elleni Bajnokok Ligája-se-
lejtezős párharca miatt későbbre
halasztották. A mérkőzés előtt a Vidi 22
ponttal a negyedik helyen állt, míg az Újpest
szintén 22 ponttal éppen mögötte.

A meccs első helyzetét az ötödik percben
Georgi Milanov hagyta ki, alig lőtt a vendé-
gek kapuja mellé. Később még közelebb volt
a Vidi a gólszerzéshez: Marko Scepovic pró-
bálkozásába azonban Litauszki Róbert bele-
kapott, így a labda a kapufáról vágódott a
játéktéren kívülre. A folytatásban a fehérvári
gárda birtokolta többet a labdát, de komoly
helyzetekig nem jutott, az Újpest viszont va-
lamelyest veszélyesebb lett, a vendégek ve-
zettek néhány ígéretes kontratámadást, de
gólt ők sem szereztek.

A második félidőt lendületesebben kezdte
a hazai csapat. Előbb Kovács István lövését
védte Pajovic, majd Stopira is veszélyezte-
tett egy szögletet követően. A székesfehér-
vári fölény végül góllá érett, az új stadion
első találata az 58.
percben született: a
Vidi csapatkapitá-
nya, Juhász Roland
Milanov szögletét
fejelte az újpesti
kapu bal oldalába. A
hátrányba került Új-
pest szerb trénere,
Nebojsa Vignjevic
kettős cserével pró-
bálta frissíteni csa-
patát, de a
piros-kékek biztosan
őrizték előnyüket,
míg a vendégek nem

tudtak mit kezdeni a felállt védelemmel. A
fővárosiak a 91. percben jártak a legköze-
lebb az egyenlítéshez, amikor Diallo 23 mé-
teres bombája a felső léc tetejét érintve
hagyta el a pályát. 

Ranglista

1. Ferencváros 15 10 3 2 29-11 33
2. Honvéd 15 8 4 3 19-9 28
3. Vidi 14 7 4 3 25-13 25
4. MTK 15 7 3 5 23-23 24
5. Mezőkövesd 15 6 5 4 23-18 23
6. Újpest 15 6 5 4 17-12 23
7. Debrecen 14 5 6 3 20-18 21
8. Paks 15 5 6 4 20-19 21
9. Puskás Akad. 15 5 2 8 18-22 17
10. Diósgyőr 15 3 3 9 14-26 12
11. Kisvárda 15 2 3 10 13-34 9
12. Szombathely 15 2 2 11 12-28 8

Eredményjelző

NB I, 6. forduló: MOL Vidi FC – Újpest
FC 1-0; 15. forduló: Budapest Honvéd –
Mezőkövesd Zsóry FC 1-1, Újpest FC –
Paksi FC 1-1, Ferencváros – Kisvárda
Master Good 2-0, Puskás Akadémia FC –
Szombathelyi Haladás 2-0, Diósgyőri
VTK – MTK Budapest 3-2.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó OTP Bank Liga, 6. forduló:
MOL Vidi FC – Újpest FC 1-0 (0-0) 

Székesfehérvár, 11.251 néző, vezette:
Andó-Szabó.

Gólszerző: Juhász R. (58.).
Sárga lap: Milanov (34.), Hadzic (60.)

illetve Onovo (62.), Bojovic (91.).
MOL Vidi FC: Kovácsik – Nego, Juhász

R., Vinícius, Stopira – Berecz (72. Niko-
lov), Hadzic, Pátkai – Kovács I. (90+2.
Hangya), Milanov (88. Hodzic) – M. Sce-
povic.

Újpest FC: Pajovic – Balázs B. (66. Pa-
uljevic), Bojovic, Litauszki, Burekovic –
Obinna, Sankovic, Onovo, Beridze (66.
Nagy D.), Zsótér (88. Diallo) – Novothny.



Veretlenül zárta a férfikosárlabda Nem-
zeti Liga C értékcsoportja alapszakaszá-
nak első felét a Marosvásárhelyi CSM. A
csapat Kolozsvárra látogatott, ahol a se-
reghajtó Kolozsvári U ellen (nem össze-
tévesztentő az A értékcsoportban játszó
U-BT-vel) aratott nagyarányú győzel-
met.

Az odavágók zárófordulóját a C értékcsoport-
ban akkor rendezték, amikor a legjobbak már
megkezdték a válogatott mérkőzései miatti baj-
noki szünetet. A marosvásárhelyiek számára
nem okozott különösebb gondot a kolozsvári ve-
télytárs legyőzése. Akárcsak az előző fordulóbeli
ellenfél, a Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium,
a Kolozsvári U sincs a marosvásárhelyiekkel egy
szinten, ami a végeredményben is megmutatko-
zott. Ezúttal is a statisztika minden elemében
magasan felülmúlta az ellenfelét a CSM, amely-
nek a kezdő ötöse már az első tíz percben eldön-
tötte a találkozót, amikor 26 pontos előnyre tett
szert. Utóbb kicsit visszafogták magukat a ma-
rosvásárhelyiek, hiszen az ellenfélnél két olyan

tizenéves játékos volt a húzóember, akiket az
egykori Maros KK-ból már megismerhettünk, a
marosvásárhelyi kosárlabda neveltjei, és talán
még láthatjuk őket fehér-kék színekben: Dan Bi-
chişről és Vlad Poriméről van szó. 

A mérkőzésen Sánta Szabolcsék már aligha-
nem a folytatásra gondoltak, hiszen a következő
fordulóban, amelyet szokatlan módon december
4-ére, egy keddi napra írt ki a sportági szövetség,
nagy valószínűséggel eldől a C értékcsoport első
helye. A CSM ugyanis annak a Galacnak az ott-
honába látogat, amely eddig csak Marosvásár-
helyen kapott ki, szoros meccsen, mindössze öt
ponttal. Igaz, előtte George Trif tanítványai két-
szer is 30 ponttal nyertek a Duna-partiak ellen a
kupában, azonban a galaci csapat akkor alig
kezdte meg a felkészülést. A mostani fordulóban
hajszálon múlt, hogy Galac botoljon Zsilvásár-
helyen, hiszen nyolc pont hátrányban volt az
utolsó tíz perc előtt, és akkor talán nem lett volna
annyira lényeges a meccs, így azonban a CSM-
nek nyernie kell, hogy gyakorlatilag bebiztosítsa
magának az első helyet a C értékcsoportban, és
annak a jogát, hogy a középszakaszban a Sárga
csoportban játsszon, jövőre pedig biztosan a B
értékcsoportban indulhasson.

A már ötszörös világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes
brit pilótája nyerte a vasár-
napi Forma–1-es idényzáró
Abu-dzabi Nagydíjat, megko-
ronázva ezzel karrierje egyik
legsikeresebb szezonját. A 33
éves versenyzőnek ez volt az
idei 11. és pályafutása 73. fu-
tamgyőzelme, Abu-Dzabiban
negyedszer állhatott a do-
bogó felső fokára. 

A második helyen a négyszeres
vb-győztes Sebastian Vettel, a Fer-

rari német pilótája végzett, harma-
dikként pedig Max Verstappen, a
Red Bull holland versenyzője ért
célba.

A rajtot nagyobb probléma nél-
kül „túlélte” a mezőny, azonban
még az első körben megtörtént a
szezon egyik leglátványosabb bal-
esete: Nico Hülkenberg (Renault)
csatázott Romain Grosjeannal
(Haas), és az egyik kanyarban a Re-
nault jobb hátsó kereke összeért a
Haas bal első abroncsával, aminek
következtében Hülkenberg autója

kétszer megpördült a tengelye
körül, s végül fejjel lefelé állt meg
a pályát övező gumifalban. A német
pilóta sérülés nélkül megúszta az
esetet, de a biztonsági autónak a pá-
lyára kellett hajtania a mentés ide-
jére.

A safety car a negyedik körben
engedte útjára a mezőnyt, a sorrend
a dobogós helyeken Hamilton, Bot-
tas, Vettel volt.

A hetedik körben a finn Kimi Rä-
ikkönen Ferrarija műszaki hiba
miatt a célegyenesben megállt, így

a 2007-es világbajnoknak nem sike-
rült jó eredménnyel búcsúznia az
olasz csapattól. A műszaki mentés
ideje alatt Hamilton a bokszba haj-
tott kerékcserére, és ötödiknek tért
vissza a pályára.

Vettel a 16., Bottas pedig a 17.
körben kapta meg a friss abroncso-
kat, és az élmezőnyben a sorrend
nem változott, igaz, ideiglenesen az
ausztrál Daniel Ricciardo (Red
Bull) vette át a vezetést, mivel ő
csak a 34. körben állt ki kerékcse-
rére.

Vettel a 35. körben utolérte és
meg is előzte a hibázó Bottast, ezzel
feljött Hamilton mögé a második
helyre. Bottast rövidesen Verstap-
pen is beérte, és egy agresszív ma-
nőverrel elment mellette, majd a

másik Red Bull-lal Ricciardo is el-
hagyta a finnt.

Tíz körrel a leintés előtt Hamil-
ton, Vettel, Verstappen volt az első
három sorrendje, s ez a leintésig
már nem változott.

A kétszeres világbajnok Fer-
nando Alonso egy 11. hellyel bú-
csúzott a McLarentől és a
Forma–1-től, a 37 éves spanyol pi-
lótának ugyanis ez, pályafutása 312.
futama volt az utolsó az F1-ben.

A levezető körön Hamilton és
Vettel „közrefogta” Alonsót, a
három versenyautó egyszerre for-
dult be a célegyenesbe, ahol aztán
mindhárom pilóta gumiégetéssel
ünnepelt. 

A Forma–1-es vb következő idé-
nye jövő márciusban startol Auszt-
ráliában.

Bálint Zsombor

2018. november 26., hétfő _______________________________________________SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

A vb-pontversenyek végeredménye
* pilóták: 1. Hamilton 408 pont, 2. Vettel 320, 3. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 251,
4. Verstappen 249, 5. Bottas 247, 6. Ricciardo 170, 7. Nico Hülkenberg (német, Re-
nault) 69, 8. Perez 62, 9. Magnussen 56, 10. Sainz 53, 11. Fernando Alonso (spa-
nyol, McLaren) 50, 12. Esteban Ocon (francia, Force India) 49, 13. Leclerc 39, 14.
Grosjean 37, 15. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 29, 16. Stoffel Vandoorne
(belga, McLaren) 12, 17. Marcus Ericsson (svéd, Sauber) 9, 18. Lance Stroll (ka-
nadai, Williams) 6, 19. Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 4, 20. Szergej Szi-
rotkin (orosz, Williams) 1
* csapatok: 1. Mercedes 655 pont, 2. Ferrari 571, 3. Red Bull 419, 4. Renault 122,
5. Haas 93, 6. McLaren 62, 7. Force India 52, 8. Sauber 48, 9. Toro Rosso 33, 10.
Williams 7

Eredményjelző
* Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi (55 kör, 305,355 km, a pontszerzők): 1. Lewis Ha-
milton (brit, Mercedes) 1:39:40.382 óra, 2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 2.581
másodperc hátrány, 3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 12.706 mp h., 4. Daniel
Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 15.379 mp h., 5. Valtteri Bottas (finn, Mercedes)
47.957 mp h., 6. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 1:12.548 perc h., 7. Charles
Leclerc (monacói, Sauber) 1:30.789 p h., 8. Sergio Perez (mexikói, Force India)
1:31.275 p h., 9. Romain Grosjean (francia, Haas) 1 kör h., 10. Kevin Magnussen
(dán, Haas) 1 kör h.
* pole pozíció: Hamilton

Eredményjelző
* 1. torna: csoport: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Agronomia 12-11, Marosvásárhelyi CSM
– Kolozsvári U 19-7; negyeddöntő: Marosvásárhelyi CSM – CSM Târgovişte 21-20; elődöntő:
Marosvásárhelyi CSM – Aradi ICIM 11-12; a torna döntőjében: Konstancai Phoenix – Aradi ICIM
19-12.
* 2. torna: csoport: Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSU 14-16, Marosvásárhelyi CSM –
Szatmárnémeti CSM 21-16; negyeddöntő: Marosvásárhelyi CSM – Sepsiszentgyörgyi Sepsi
SIC 19-21; a torna döntőjében: Konstancai Phoenix – CSM Târgovişte 18-17.
* 3. torna: csoport: Marosvásárhelyi CSM – Konstancai Phoenix 12-16, Marosvásárhelyi CSM
– Kolozsvári U 16-13, Marosvásárhelyi CSM – Rapid 12-13; a torna döntőjében: Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC – Szatmárnémeti CSM 15-17.
* 4. torna: csoport: Marosvásárhelyi CSM – Aradi ICIM 17-16, Marosvásárhelyi CSM – Rapid
21-11; negyeddöntő: Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári U 14-12; elődöntő: Marosvásárhelyi
CSM – Aradi ICIM 8-15; a torna döntőjében: Aradi ICIM – Konstancai Phoenix 12-19.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 9. forduló: Kolozsvári U – Marosvásárhelyi CSM 61:122 (13-39,
17-27, 15-30, 16-26)
Kolozsvár, Horia Demian csarnok, 40 néző. Vezette: Vlad Antonio Sandu (Nagyszeben), Faluvégi István (Szász-
régen), Marius Szilagyi (Déva). Ellenőr: Constantin Ioan (Bukarest).
Kolozsvári U: Bichiş 17 pont, Mihăşan 17 (1), Porime 10 (1), Avram 7, Vasile 6 (1), Bîrlean 3 (1), Cristea 1, Ma-
neasz, Şutea, Călugăreanu.
Marosvásárhely: Sánta 23 pont, Martinić 22 (4), Borşa 19 (3), Kalve 14, Engi-Rosenfeld 14 (4), Onea 10 (1),
Şolopa 8, Kilyén 7 (1), Şteţca 3, Steff 2, Bölöni. 

Kétszer jutott elődöntőbe, egyszer
pedig negyeddöntőbe a Marosvásárhelyi
CSM női streetball kosárlabdacsapata a
sportág 3x3-as válfajában szervezett Ro-
mánia-kupa első négy tornáján. A buka-
resti kosárlabda-arénában csütörtöktől
vasárnapig naponta egy tornát rendeztek
az összesen tíz tornát összesítő sorozat-
ból, ezeken kizárólag román állampolgár-
ságú játékosokból álló csapatok vettek
részt. Nem szerepelhettek a rendezvé-
nyen a válogatott kosárlabdázók sem, hi-
szen ezeket éppen az Európa-bajnoki
selejtezők miatt elrendelt bajnoki szünet-
ben rendezték meg.

A Marosvásárhelyi CSM-t Cristina
Badi, Georgiana Plaviţu, Mihaela Maxim
és Andreea Feiseş képviselte a tornákon.
A csapat a négy nap alatt összesen 14-

szer lépett pályára, nyolc mérkőzést meg-
nyert és hatot elveszített. Az első és a ne-
gyedik tornán játszott elődöntőt,
mindkettőt az Aradi ICIM-mel szemben
veszítette el, ugyanezt az ellenfelet vi-
szont az egyik selejtező csoportban le
tudta győzni. 

A legjobban a négy nap alatt a Kons-
tancai Phoenix szerepelt, amely négyből
három tornát megnyert.

A streetball-Románia-kupa következő
két tornáját decemberben, majd további
négyet februárban rendeznek, majd má-
jusban elődöntő tornákat és döntő tornát
játszanak. A sorozat egyben olimpiai kva-
lifikációnak is számít, hiszen a sportág
Tokióban már bekerült az ötkarikás játé-
kok programjába. (bálint)

Streetballoztak a bajnoki szünetben

Veretlenek 
a férfikosarasok az alapszakasz felénél

Abu-dzabi Nagydíj: Hamilton megkoronázta szezonját

Berki András 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorában Berki Andrást,
az egykori Marosvásárhelyi Voinţa és a válogatott volt íjászát, későbbi edzőjét lát-
hatják. A többszörös országos bajnokkal, az 1980-as moszkvai olimpia résztvevőjével
Szucher Ervin beszélget. 

Az első körben megtörtént a szezon egyik leglátványosabb balesete: Nico Hülkenberg csatázott Romain Grosjeannal, és az egyik kanyarban
a Renault jobb hátsó kereke összeért a Haas bal első abroncsával, aminek következtében Hülkenberg autója kétszer megpördült a tengelye
körül, s végül fejjel lefelé állt meg a pályát övező gumifalban. Fotó: Mirror

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga C értékcsoportjának 9. fordulójában a következő eredmények születtek: Bu-
karesti Rapid – Bukaresti Agronomia 82:64, Csíkszeredai VSKC – CSM Focşani 77:62, Zsilvásárhelyi ACS –
Galaci Phoenix 77:82, Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium – Máramarosszigeti CSM 56:83, Kolozsvári U –
Marosvásárhelyi CSM 61:122.



A sajtótájékoztató elején Ovidiu
Maior, az Azomureş Rt. közkapcso-
lati menedzsere elmondta, hogy a
vegyi kombinát létrehozásáról szóló
államtanácsi rendeletet 1962. no-
vember 15-én írták alá, és még
ugyanabban az évben december
elején megkezdték az alkalmazottak

toborzását. Ez volt a kezdet. Az új-
rakezdést 2012 jelentette, amikor a
svájci Ameropa cégcsoport  átvette
a gyárat. 2012 és 2016 között a cég
a környezetvédelmi és a technoló-
giai folyamatokat megújító beren-
dezésekre összesen 250 millió eurót
fektetett be. Jelenleg a figyelmet új
termékek kidolgozására fordítják,
így eljött az innováció időszaka. 

A gyár piaci helyzetéről Liviu
Bădărău, a cég kereskedelmi igaz-
gatója tájékoztatta a jelenlevőket.
Elmondta: az ország növényter-
mesztőinek a 45%-át szolgálják ki
termékeikkel. Tudomásuk szerint
Romániában 8 millió hektáron ter-
mesztenek haszonnövényeket, a
műtrágyaszükséglet mintegy 2,5
millió tonna, ebből az Azomureş 1,6
milliót szállít le a mezőgazdászok-
nak. A statisztikák szerint mintegy
2 millió növénytermesztő van, akik
16.000 farmon dolgoznak,  közöt-
tük van 2500 olyan gazda, aki 700
hektárnál nagyobb területet művel.
Az új termékekkel ösztönzik a ha-
tékony gazdálkodást, ugyanis keve-

sebb ráfordítással feljavíthatják a
talaj cink-, magnézium- és szulfát-
tartalmát, amivel a kukoricater-
mesztést segíthetik. Ehhez azonban
azt a műtrágyatípust kell választani,
amelyet – az adott növények szük-
ségletét figyelembe véve – a talaj
összetételének és az időjárási viszo-
nyoknak megfelelően adott idő-
szakban kell adagolni. 

Az új termékeket a gyár a Ko-
lozsvári Agrártudományi és Állat-
orvosi Egyetemmel közösen
próbálta ki különböző farmokon. A
kieserit ásványból nyert magnézium
és kén a növények számára köny-
nyebben hozzáférhető, mivel teljes
mértékben vízben oldódó formában
van jelen a természetben, így  min-
den olyan növényhez ajánlott, ami

magas kéntartalmat igényel.
Ugyanakkor – a magnéziumtar-
talma miatt – szinte az összes szán-
tóföldi kultúra esetében
alkalmazható. Legjobban a repcénél
és napraforgónál, amelyeknek köz-
tudottan magas a kénigénye, de ku-
koricához és búzához is, mert akkor
a kijuttatott nitrogéntrágyából sok-
kal többet tud hasznosítani a nö-
vény, bármely szemes gabonának
megfelelő kénellátást biztosít, így
jobb lesz a termés minősége. A kie-
serit által kijuttatott szulfát ellenál-
lóbbá teszi a a növényeket a
környezeti hatásokkal és a kárte-
vőkkel szemben.  Kiegyensúlyozot-
tan fejlődhet a növény, mivel az
anyag serkenti a saját védőanyagok
képződését. A kén- és magnézium-
ellátottság mellett a növény sokkal
jobban hasznosítja a klasszikusan
makrotápelemekként emlegetett nit-
rogént, foszfort és káliumot, így
számottevően több terem, és jobb
lesz a termés minősége is. A növé-
nyek harmonikus fejlődésük köz-
ben igényeiknek megfelelő
mennyiségben és arányban használ-
ják az adott tápanyagokat, ezáltal
csökken a környezeti terhelés. A
megfelelő arányban adagolt fő tápe-
lemek – nitrogén, foszfor, kálium,
magnézium, kén, kalcium – bizto-
sítják a növény életfolyamatainak
zavartalan működését, nagymérték-
ben javítják az enzimatikus folya-
matokat, így jelentősen nő a
tápelemek hatása.  A kukoricánál a
magnéziumhiány a csöveken hiá-

nyos szemképződést, ezáltal jelen-
tős terméskiesést okoz, ami a
kieserittel megelőzhető. A cink hiá-
nya rendellenes, torz levélfejlődést,
gyenge növekedést s ezáltal nagy-
méretű terméskiesést okoz. Az ola-
jos magvú növények esetében a
kénhiány rontja a termés minőségét.
A kísérleti parcellákon jelentősen
több volt a termés, mint a más

műtrágyával kezelt talajon növeke-
dett növényeknél. Igaz, hogy drá-
gább a termék, de a befektetés
megtérül – hallhattuk a sajtótájé-
koztatón. 

Roxana Vidican, a kolozsvári
egyetem dékánja elmondta: 2012-
ben kötöttek partnerkapcsolati szer-
ződést a vegyi kombináttal,
elsősorban azért, hogy a termékeik

hasznosságát tudományos kutatá-
sokkal is megalapozzák, másrészt
szeretnék – szintén a kutatásokra
alapozva – a gazdákat a megfelelő
műtrágya használatára ösztönözni.
Megtudhattuk, hogy kidolgoztak
egy okostelefon-applikációt FertAs-
sist elérhetőségen, amely lehetővé
teszi, hogy a növények igényeinek

megfelelően ki lehessen számítani
az optimális műtrágya-adagolást.
Ugyanakkor megadják a legköze-
lebbi műtrágya-forgalmazó GPS-
koordinátáit is. 

A sajtótájékoztató után az újságí-
rók kérdésére a kereskedelmi igaz-
gató elmondta: a mezőgazdasági
termelést többek között a kombájn
megjelenése és a műtrágya haszná-
lata forradalmasította. Tisztában
vannak azzal, hogy az egészséges
táplálkozás érdekében egyre többen
– így az Európai Unió is – állnak ki
a vegyszermentes mezőgazdálko-
dás mellett, de a hagyományos me-
zőgazdálkodással a Föld
összlakosságának alig a 25-30%-át
látják el élelmiszertermékekkel, így
jelenleg nem nélkülözhetők a
műtrágyák. A kieserittel gazdagí-
tott, természetes anyagokat tartal-
mazó műtrágya is a gyár egyik

lépése a fenntartható mezőgazdál-
kodás felé. Rusu Mihai professzor,
a kolozsvári egyetem szaktanára el-
mondta, azért fontos betartani a
műtrágya-adagolás szabályait, hogy
a talaj minőségétől függően csak az
a mennyiség jusson ki a földekre,
amelyet a növények felhasználnak,
és így a környezet sem károsodik,
és a növény is a számára szükséges

anyagot használja fel. Olyan ható-
anyagokat használnak fel az új ter-
mékekben, amelyek megtalálhatók
a biogazdálkodásra vonatkozó kata-
lógusokban is – hallhattuk. 

Mircea Duşa prefektus elmondta,
hogy az Azomureş kombinát nem-
csak a megye, hanem az ország gaz-
dasági életében is fontos szerepet

tölt be, hiszen termékeivel hozzájá-
rul a mezőgazdaság fejlesztéséhez,
ugyanakkor azt sem szabad elfelej-
teni, hogy 2600 alkalmazottat fog-
lalkoztat, így messze a megye
legnagyobb gazdasági egysége. Re-
ményét fejezte ki, hogy az úthálózat
(autópálya, vasút) bővítésével, kor-
szerűsítésével az áruforgalmuk is
jelentősen megnő. 

Ovidiu Maior azt is elmondta,
hogy a cég számos jótékonysági és
kulturális eseményt is felkarol. Pél-
dául a vidéki településeken szorgal-
mazzák az olvasást, könyveket
adományoznak, könyvtárak létreho-
zását segítik, s ebbe az akcióba part-
nerként a kolozsvári agrár-
tudományi egyetem is bekapcsoló-
dott. 

A sajtótájékoztatót követően a je-
lenlevők gyárlátogatáson vettek
részt. 
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Vajda György

Liviu Bădărău, a cég kereskedelmi igazgatója és Rusu Mihai professzor, a kolozsvári egyetem
szaktanára Fotó: Vajda György

A termelőrészleg korszerű vezérlőterme

Új termékek az Azomureş vegyi kombinátban 
Három új terméket bocsátott a piacra a marosvásárhelyi vegyi
kombinát. A környezetbarát műtrágyák jobban alkalmazkod-
nak a hazai földtani feltételekhez és klímához, kiegészítve a
termőföld tápanyag-szolgáltató képességét. Elsősorban az új
termékekről és a kombinátban eszközölt beruházásokról volt
szó múlt kedden az ipari egységben tartott sajtótájékoztatón,
amelyen  részt vett Mircea Duşa prefektus, Péter Ferenc, a me-
gyei tanács elnöke, Ştefănescu Dănuţ, a megyei környezetvé-
delmi ügynökség vezetője, Ovidiu Săvâşcă, az APIA vezetője és
Ioan Rus, a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezérigazga-
tója, valamint a Kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi
Egyetem tanárai is. 



ADÁSVÉTEL

I. OSZTÁLYÚ garzon eladó a Kárpá-
tok sétányon, 35.000 euró. Tel. 0745-
330-565. (2138-I)

ELADÓ Marosvásárhelyen, a No-
vember 7. negyedben 40 m2-es, két-
szobás lakás második emeleten,
saját hőközponttal és termopán abla-
kokkal. Ár: 38.000 euró. Tel. 0751-
999-084. (11491-I)

KIADÓ 2 szobás, központi, felszerelt,
bebútorozott tömbházlakás. Tel.
0265/219-063, 0740-227-108. (3/46)

MINDENFÉLE

TETŐFEDŐ-BÁDOGOS CSAPAT
15% kedvezménnyel vállal: tetőjaví-
tást fémcseréppel, kisebb sürgősségi
javítást, ácsmunkát, manzárdkészí-
tést, tetők építését, csatorna-, lefolyó-
készítést és -javítást, házak és
tömbházak hőszigetelését, alpinista-
munkát. 10 év garanciát vállalunk.
Tel. 0758-613-855. (7/56-I)

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, lefolyók,
csatornák, fali- és padlócsempera-
kás.  Tel. 0751-471-965, 0726-638-
909. (2133)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. 
(11363-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Örök kőszálra állva a lelkem
megpihen.”

In memoriam
NAGY ÁGNES

tanárnő
(1951-2012)

Immár hat esztendeje az
igazak és halhatatlanok égi
hazájában az áldott Édesanya,
Hitvestárs, Nagymama, a
szelídség, az emelkedett
jellem és nemes emberi
erények Nagyasszonya. Rá
emlékezünk és emlékeztetünk
november 26-án.
Jelenléte életünkben állandó,
nálunk, velünk és bennünk
van, idegen csöndben
rügyezik szeretetének bokra.
A feltámadás édes remény-
ségével együtt haladunk a
jézusi úton.
Szerettei. (-I)

„Fáj a szívünk, mert itt
hagytál,
búcsú nélkül elaludtál.
Halál bölcsője örökre lezárt,
nem látunk többé soha már.
Végleg elmentél hosszú
utadra, 
hangod nem halljuk többé már
soha.”
Fájó szívvel emlékezünk
november 26-án KÁDÁR
GYÖRGYRE, Marosszent-
király volt alpolgármesterére
halálának 7. évfordulóján.
Szerető felesége, fia, lánya,
veje és unokái. (2154-I)

Nem az a fájdalom, amitől
könnyes lesz a szem, hanem
amelyet magunkban hordo-
zunk egy életen át némán,
csendesen.
Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk november 26-án
KÁLMÁN ISTVÁNRA halá-
lának 2. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (5/71)

Ma 21 éve a szentháromsági
ifj. CSIKI BÉLA (Béluka)
cukorgyári munkabaleset
áldozata lett. Pihenjen
békében összetört tested.
Szép testvéri szereteted
örökre megőrzöm. Ilona és
családja. (11341)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
após, testvér, vő, apatárs, rokon,
jó szomszéd és ismerős, 

özv. NAGY DEZSŐ 
életének 81. évében váratlanul el-
hunyt. Utolsó útjára 2018. no-
vember 27-én 13 órakor kísérjük
a Jeddi úti temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, após, nagy-
tata, dédtata, rokon, szomszéd
és ismerős, a szabédi születésű 

VARGA MIHÁLY 
nyugdíjas postás 

életének 90. évében 2018. no-
vember 23-án eltávozott közü-
lünk. Drága halottunkat 2018.
november 27-én délután 1 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
szabédi családi háztól. 

Búcsúznak tőle szerettei. 
(5/79-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, anyós,
nagymama, dédnagymama, test-
vér, rokon, szomszéd, jó ismerős, 

DIMÉNY SÁNDORNÉ
szül. NAGY IRÉN 

életének 87., özvegységének 46.
évében, folyó év november 23-án
nehéz betegség után elhunyt.
Drága halottunkat folyó év no-
vember 27-én, kedden 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra az
abásfalvi családi háztól a helyi
temetőbe, unitárius szertartás
szerint. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott! 

A gyászoló család. (6/80-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Nagy Leventének és családjának,
és együttérzünk velük a szeretett
ÉDESAPA, APÓS és NAGYTATA
elvesztése okozta fájdalmukban.
Nyugodjon békében! Nagy Tibi
és családja. (-I)

Amikor a legdrágább lény, az
ÉDESANYA mindörökre eltá-
vozik, még a napsugarakból is
kivész a meleg, és a hátramaradt
űrt többé semmi nem töltheti ki.
Együttérzünk Dimény Gábor
kollégánkkal e nehéz meg-
próbáltatás fájdalmas perceiben.
Őszinte részvétünk.
A Gedeon Richter Románia Rt.
munkaközössége (-I)
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A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal: hétfőtől szombatig, hétfőtől
péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: Annamari,
tel.: 0756-128-308; Tudor övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla,
tel.: 0756-128-311. (62968-I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím:
Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
VÁSZON ALAPANYAGÚ FALIKÉPEK NYOMTATÁSÁVAL, KERETEZÉSÉVEL ÉS FORGAL-
MAZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ CÉG MUNKATÁRSAKAT keres az előállítási
osztályra. Jelentkezni naponta 9-16 óra között az office@norand.ro e-mail-címen vagy a 0748-238-740-
es telefonszámon lehet. (62950-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk november 26-án
TŐKÉS KLÁRÁRA, aki tíz éve
eltávozott szerettei közül. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (4/47)

A múltba visszanézve szívünk fáj,
téged keresünk, de hiába már.
Temető csendje ad nekünk
nyugalmat, szívünkben az érted
érzett fájdalom megmarad. 
Szomorú szívvel emlékezünk
november 26-án a felejthetetlen
férjre, édesapára, nagyapára, id.
SZÉKELY GYÖRGYRE halálának
25. évfordulóján. Emléked
szívünkben él. 
Feleséged, gyermekeid és azok
családja, unokáid: Boti, Emese,
Beti. Nyugodj békében! (1/75-I)

Mikor elmentél, kialudt egy
csillag, 
az angyalok a mennyországba
hívtak.
De sajnos itt lent elvesztettünk
téged,
a legtisztább angyalát a földnek és
az égnek.
Gyászol az ég, ha nincs fénylő
csillaga,
gyászol a szív, ha a remény
elhagyja.
Reményünk csillagát fedi a
sírhalom, 
s emlékét őrzi a családi fájdalom.
Múlnak az évek, te nem vagy már velünk, de tovább élsz
szívünkben, soha el nem feledünk. A búcsú nélküli elválás
fájdalmával emlékeztünk november 25-én NAGY JÓZSEFRE
halálának 11. évfordulóján. 
Áldott, szép emlékét őrzi szerető lánya, Imola és unokája, Baba. 
Nyugodj békében, drága kicsi tatám! (7/81)

KLARA gyógyító és javasasszony a
leghatékonyabban, gyógynövényekkel, taliz-
mánokkal, 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, gyógyít-
hatatlan 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.)
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Körutazások 
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:
• Belgium – Hollandia, 2019. április 8. / 8 nap, 489 euró/fő
• Skandinávia és a fjordok, 2019. június 29. / 13 nap, 949 euró/fő
• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /

9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a  Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. / 

9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. / 

8 nap,  345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei, 

2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639

euró/fő
• Törökország – Kappadókia  – Rhodosz, 2019. szeptember 17. / 

14 nap, 559 euró/fő

Indulás Marosvásárhelyről  +  25 euró/fő 

Az árak tartalmazzák az előfoglalási kedvezményeket 
a 2018. december 15-ig történő foglalásokra

Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban

dolgozni, 
akkor nálunk a helyed. 

Munkádért cserébe 
megbecsülés, bónuszok 

és versenyképes juttatás jár. 
Küldd önéletrajzodat 

a hr@kovacs.ro címre, 
vagy érdeklődj 

a 0727-092-727-es 
telefonszámon. 


