
A hétvégén ismét benépesült Mikháza, 
ezúttal viszont nem régészek, a rómaiak 
hagyatékának őrző vagy a színművé-
szet szerelmesei lepték el a felső-nyá-
rádmenti települést, hanem a magyar 
népi kultúra iránt érdeklődők. 

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány 
(EHHA) és a budapesti Hagyományok Háza 
(HH) által szervezett mikházi szabadegyetem 
egy családias hangulatú szakmai fórum, ahol az 
etnográfiával és hagyományőrzéssel foglalkozó 
szakma elméleti és gyakorlati szakemberei a 
mindennapi munka során tapasztalt kérdéseket, 
problémákat közösen vitatják meg. Célja a 

szakmai találkozások megteremtése – áll az ese-
mény beharangozójában. 

Az idei szabadegyetem a plenáris előadások 
mellett nyolc panel révén szekcióülésekkel, in-
teraktív műhelyfoglalkozásokkal, gyakorlati be-
mutatókkal és szórakoztató programokkal várta 

Becsengettek 
Korán kezdődik a tanév, és nem ez az egyetlen újdonság. Az új sza-

bályzat értelmében a tanulókat nem lehet kizárni az iskolából, évente 
egyetlen jegyátlaguk lesz, a szülők nem gyűjthetnek pénzt a tanároknak 
ajándékra. Az új tanévben nem lesz kötelező a dolgozatírás, az éves 
átlagmédiát matematikai szabályok szerint számítják ki, a líceumi fel-
vételinél nem veszik figyelembe az 5-8. osztálybeli tanulmányi átlagot 
stb.  

Ma reggel tehát becsengettek. Azonban nem minden szülő gondolta 
maga számára kötelezőnek az iskolakezdést. Sokan legyintettek, hogy 
„nem vagyunk Németországban, hogy megbüntessenek, ha nem va-
gyunk ott az első nap”. 

Gond azonban bőven akad. Sok helyen még mindig probléma az 
udvar végében található illemhely. A tanügyminiszter szerint „a hegy-
tetőn lakó gyerekeknek is joguk van az oktatáshoz, de a hegytetőn sem 
Svájc, sem az Egyesült Államok, de Japán sem találta fel a csatorná-
zást.” Ezek után kijelentette, hogy amíg ő az oktatási miniszter, nap 
mint nap az oktatás problémáival fog foglalkozni. Vajon mire gondolt? 
Hiszen ez a dolga! 

Az idei iskolakezdés más szempontból sem problémamentes. Emlé-
keztetünk a marosvásárhelyi római katolikus iskola kálváriájára. A 
vásárhelyi önkormányzat a minap megszavazta az iskolahálózat struk-
túrájának módosítását, és ezen belül a II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Líceum ismételt létrehozását, hogy a 2023/2024-es tanévtől 
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Családias hangulatú szakmai fórum 

Mikházi szabadegyetem  
harmadszor 
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Csökkent  
a balesetek száma 
Összesítette nyolc hónap közlekedési 
statisztikáját a Maros Megyei Közleke-
dési Rendőrség, és megállapította, 
hogy a 2022. január elseje és augusz-
tus 30-a közötti időszakban csökkent 
ugyan a közlekedési balesetek száma, 
azonban az országos átlaghoz viszo-
nyítva elég sok a súlyos eset.   

____________2. 
Hat járat áll  
a diákok  
rendelkezésére 
Szeptember 5-től ismét igénybe vehe-
tik a marosvásárhelyi diákok az iskola-
buszokat, hétfőtől a 10-es, 12-es, 
18-as, 19-es, 23-as és 32-es számú 
járatok útvonalán indulnak újra a tanu-
lóknak szánt buszok a reggeli csúcs-
időben. 

____________3. 
Kanyaró György 
80 éves 
Futballtevékenységével kivívta a ma-
rosvásárhelyi sportkedvelők tiszteletét 
és megbecsülését Kanyaró György, 
aki augusztus 29-én lett 80 éves. A 
labdarúgás nagy népszerűségnek ör-
vendett a családjában, nem véletlen, 
hogy két testvére is focizott. 

____________5.

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László 

20% kedvezményben részesülnek a gyermekek  
antireflexes lencse rendelése esetén.



Összesítette nyolc hónap közleke- 
dési statisztikáját a Maros Megyei  
Közlekedési Rendőrség, és megállapí-
totta, hogy a 2022. január elseje és  
augusztus 30-a közötti időszakban 
csökkent ugyan a közlekedési balese-
tek száma, azonban az országos átlag-
hoz viszonyítva elég sok a súlyos eset.  

105 olyan baleset volt, amiben 19-en el-
hunytak és 98 személy súlyos sérüléseket 
szenvedett. Jó jel, hogy 2021 hasonló idősza-
kához viszonyítva 12 balesettel kevesebb  
történt, azonban mindössze néggyel volt ke-
vesebb az elhunytak és hattal a súlyos sérül-
tek száma. 19,04%-ban gyalogosok okoztak 
balesetet. Ez idő alatt 20 gyalogost gázoltak el, közülük 
heten elhunytak, további 13-an pedig megsérültek. Az ese-
tek 22,85%-ában gyorshajtás miatt történt baleset (24), 
aminek következtében egy személy életét vesztette, 27-en 
pedig kórházi kezelésre szorultak. 10,47%-ban a kerékpá-
rosok okoztak balesetet (11 súlyos baleset történt emiatt). 
Továbbá 9,52%-ban az elsőbbségadás elmulasztása miatt 
történt baleset (egy személy meghalt, kilenc pedig kórházi 
kezelésre szorult), öt esetben az átjárón gázoltak el gyalo-
gosokat, mind az öt személy súlyos sérüléseket szenve- 
dett.  

Az említett időszakban a rendőrség 294 balesetmegelőző 
akciót hajtott végre, közülük 45 alkalommal a gyalogosok 
tiltott helyen való átkelését próbálták megakadályozni, 50 
alkalommal a gyorshajtók ellen intézkedtek, 12-szer pedig 
a kerékpárosokat célozták meg, 18-szor a járművek és 15-
ször a gyalogosok elsőbbségadását, illetve az erre vonat-
kozó szabály megszegését figyelték. Összesen 2375 
jogosítványt vontak be, 661 esetben gyorshajtásért (615 al-

kalommal több mint 50 km-es óránkénti sebességgel ha-
ladták meg a megengedett sebességet, 46-szor már több 
mint 70 km/órával hajtottak gyorsabban), 313 gépkocsive-
zetőt ittas vezetés miatt vontak felelősségre, 413 járműve-
zető nem adta meg az elsőbbséget a gyalogosoknak, 230-an 
pedig a járműveknek, ezért időszakosan felfüggesztették a 
jogosítványukat. Továbbá 1443 forgalmi engedélyt is visz-
szatartottak, 235 esetben azért, mert a jármű nem felelt meg 
a műszaki követelményeknek, a többi 1208 esetben külön-
böző kihágásokat követtek el a gépkocsivezetők.  

821 esetben bűnvádi eljárást kezdeményeztek, amiből 
241-ben erősen ittas állapotban történő vezetésért, 93 eset-
ben jogosítvány nélküli vezetésért, 28 alkalommal vissza-
vont, lejárt vagy a járműnek nem megfelelő jogosítvánnyal 
történő vezetéséért, 30 esetben drogos állapotban történt 
vezetésért, a további 399 esetben pedig különböző jogsza-
bálysértés miatt kellett felelősségre vonni a járművezetőket 
– tájékoztattak a Maros Megyei Rendőrség sajtóosztályá-
ról. (v.gy.)

IDŐJÁRÁS 
Többnyire felhős 
Hőmérséklet: 
max.  22 0C 
min.   12 0C

5., hétfő 
A Nap kel  

6 óra 47 perckor,  
lenyugszik  

19 óra 55 perckor.  
Az év 248. napja,  
hátravan 117 nap.

Mineralia – a rodokrozit  
a „díszvendég”  

 A Mineralia kiállítás őszi kiadása szeptember 8–11. között 
tér vissza a Maros Megyei Múzeum Néprajzi és Népművé-
szeti Osztályának székhelyére, a Toldalagi-palota belső ud-
varára, a Rózsák tere 11. szám alá. 8-án, csütörtökön 
kezdődik, négy napig tart a kőzetek világának szentelt idei 
második kiállítás. A múzeum belső udvarán több száz féle 
ásványt, lenyűgöző méretű kristályokat, kőzeteket, kövüle-
teket és meteoritokat állítanak ki. A természetes állapotú 
ásványok és kristályok mellett a látogatók megcsodálhat-
nak és megvásárolhatnak számos, drágakövekből, féldrá-
gakövekből (lazurit, malachit, turmalin, gránát stb.), 
valamint gyöngyből, korallból és borostyánból készült ék-
szert. A mostani kiadás középpontjában a rodokrozit áll. A 
belépés ingyenes. 

Látogathatók a zsiráfok  
Az elefántházban kialakított helyiségben múlt szombattól 
látható a Marosvásárhelyre érkezett két fiatal – egyik két-, 
a másik hároméves – recés zsiráf, Pumpkin (Sütőtök) és 
Kamala. A zsiráfokat az Európai Állatkertek és Akváriumok 
Szövetsége (EAZA) európai fajmegmentési programján 
(EEP) keresztül telepítették át a svédországi kolmårdeni ál-
latkertből. A külső kifutóba később, a számukra szükséges 
tereprendezési munkálatok elvégzése után engedik ki az 
új jövevényeket.  

Teleki teljesítménytúra –  
helyszínváltás  

Szeptember 24-én, szombaton a tizenhatodik alkalommal 
szervezi meg a Teleki teljesítménytúrát az Erdélyi Kárpát 
Egyesület Marosszéki Osztálya. A gróf Teleki Samu Afrika-
kutató tiszteletére szervezett előző rendezvényektől elté-
rően az idén az Outward Bound Romania Társaság az 
Ifjúságért szervezet szovátai telephelyéről indulnak a túrá-
zók, és ide is érkeznek vissza. A résztvevők továbbra is a 
Görgényi-havasok vadregényes tájain próbálhatják ki erőn-
létüket, teljesítőképességüket, gyalogolva, szaladva, akár 
kerékpárral 10, 25, 35 és 45 km-es távokon, ellenőrző pon-
tokat érintve. Az idei rendezvény másik újdonsága, hogy 
kizárólag online lehet benevezni a https://teleki.ekemvh.ro 
oldalon nemsokára megjelenő jelentkezési űrlap kitöltésé-
vel. Természetesen itt közlik majd a szervezők a teljesít-
ménytúrával kapcsolatos részletesebb információkat is.  

Időszakosan nyitva a gernyeszegi  
kastély  

A turistaidény után csak időszakosan látogatható a kastély. 
Szeptemberben a következő dátumokon lehet megtekinteni 
az épületet, illetve körbejárni a kastélykertet: 11-én, 17-én, 
18-án, 24-én és 25-én. Minimum 30 személyes csoport 
esetében a 0757-779-649-es telefonszámon igényelhető 
az idegenvezetés. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma VIKTOR és LŐRINC,  
holnap ZAKARIÁS napja.

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

21, 40, 16, 38, 44 + 6 NOROC PLUS:   6 8 6 8 2 1

7, 11, 8, 19, 3, 28 SUPER NOROC:   7 5 3 1 6 1

47, 31, 8, 36, 26, 27 NOROC:   9 3 7 8 1 1 0

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Összesített a közlekedési rendőrség 
Csökkent a balesetek száma 

Szeptember 5-étől 10-éig, naponta 15 és 17 óra között, 
13–15 éves lányok és fiúk jelentkezését várja a Kamaszok 
ifjúsági színtársulat a marosvásárhelyi vár Kapubástyájá-
ban levő székhelyén. A jelentkezőknek egy verset kell el-

szavalni és egy dalt elénekelni, ezenkívül improvizációs 
gyakorlattal is tesztelik majd készségeiket. A felvételiről 
bővebben a 0726-221-504-es telefonszámon Kozsik Jó-
zseftől lehet érdeklődni. 

Felvételit hirdet a Kamaszok ifjúsági színtársulat  

Lemezbemutató a Kultúrpalotában  
Szeptember 14-én, szerdán 20 órakor a Kultúrpalotá-
ban az RVQ (Radu Vâlcu Quintet) lemezbemutató kon-
certet tart a Maros Megyei Múzeum szervezésében. A 
meghívott együttes legújabb, Shapes című albumát 
mutatja be országos turnéjának egyik állomásán, Ma-
rosvásárhelyen. Az együttes a jazz, a fusion és a 
klasszikus, valamint a világzene stílusában fogalmazza 
meg zenei gondolatait. Az együttes augusztus 6-án a 
Maros Megyei Múzeum által szervezett 10R (Római) 
Fesztiválon Mikházán is fellépett. Tagjai: Radu Vâlcu 
(gitár), Mihai Balabaş, (hegedű, live electronics), And-
rei Petrache (zongora), Răzvan Florescu (vibrafon, 
ütőhangszerek) és Philip Goron (dobok).  

Pálosok a marosvásárhelyi várban  
A Vásárhelyi Forgatagon, augusztus 28-án, a maros-
vásárhelyi várban a múzeum Történeti és Régészeti 
Osztályán megnyitott Pálosok című rendtörténeti kiállí-

tás az épület emeleti termeiben keddtől péntekig 9 és 
16, szombaton 9 és 14, valamint vasárnap 9 és 13 óra 
között látogatható.  

Konferencia a rendszerváltás 
előtti könnyű- és rockzenéről  

Szeptember 8-án és 9-én, csütörtökün és pénteken a 
marosvásárhelyi Apolló palotában és a Studium HUB-
ban a magyarországi Hangőr Egyesület, a beatkor-
szak.blog.hu és a Marosvásárhelyi Rocksuli közös 
szervezésében az NKA Hangfoglaló Program támoga-
tásával az 1989 előtti határon túli magyar könnyűzenei 
életről, zenekarokról, koncertekről, lemezekről, hely-
színekről szóló konferenciát szervez. A rendezvény 
keretén belül fotókiállítás, kettős könyvbemutató (Er-
délyi magyarock és a Mindenki!), lemez- és korabeli 
plakátkiállítás lesz. A kerekasztal-beszélgetéseken 
pedig az érdeklődők képet kaphatnak arról, hogy mi-
lyen volt a rendszerváltás előtti anyaországi, valamint 
az erdélyi, a szlovákiai, a kárpátaljai és a vajdasági 
magyar rockzenei élet. (Részletes program a szom-
bati lapszám Múzsa mellékletében.) 

ismét önálló intézményként működhessen. Addig önálló 
státus nélkül, a Bolyai Farkas líceum alegységeként foly-
tatja tevékenységét. 

Hasonló gondokkal küzd Nagyvárad, ahol akadályoz-
zák, hogy az egyik iskola magyar diákjai új épületbe köl-
tözzenek. A Nicolae Bălcescu általános iskola nyolc 
magyar osztálya számára a Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület ingyen biztosítana egy felújított, a cél-
nak tökéletesen megfelelő ingatlant, de a minisztérium 
nem hagyta jóvá, hogy a diákok az új épületben kezdhes-

sék a tanévet, bár az önkormányzat és az egyházkerület 
még márciusban aláírta a szerződést az iskolaépület in-
gyenes használatáról. Bukarest szegregációra hivatkozva 
megtagadta az új oktatási helyszín engedélyeit. 

A központi épületben nagy a helyhiány, ezért az iskola 
vezetősége pár nappal a tanévkezdés előtt úgy döntött, 
hogy két váltásban fognak járni a gyerekek. A döntéssel 
sem a magyar, sem a román szülők, de a pedagógusok sem 
értenek egyet, ezért sztrájkra készülnek.  

Bánffyhunyadon meg a helyi tanács többségi sza- 
vazattal elutasította a magyar kormánypénzből épült óvo-
dának az önkormányzati kezelésbe vételét és működ- 
tetését.  

És még nem szóltunk az anyagi problémákról, sem a 
romániai oktatási rendszer egyéb visszásságairól.  

Viszont a mai évnyitókon bizonyára hallgathatjuk a po-
litikusok egymást túllicitáló nagyotmondásait.

Becsengettek

Fotó: ISU Mures 

RENDEZVÉNYEK

(Folytatás az 1. oldalról)



az érdeklődőket, különböző, a ha-
gyományápoláshoz köthető temati-
kákban. A Csűrszínházban zajló 
plenáris előadások pénteken az er-
délyi élő népművészet helyzetéről és 
a Kárpát-medencei hagyományápo-
lásról szóltak, szombaton az Emberi 
Erőforrások Támogatáskezelő, a 
Nemzeti Kulturális Alap, a Csoóri 
Sándor Alap, a Nemzeti Művelődési 
Intézet és a Magyar Kultúráért Ala-
pítvány képviselői tartottak interak-
tív beszélgetést. A kézművespanel 
keretében a kézművesoktatás lehe-
tőségeiről, kézművesiskolákról, 
szakkörökről, tárgyalkotó népművé-
szeti együttműködésekről esett szó, 
de a Mesterségek Ünnepéről is lehe-
tett érdekességeket hallani. A gyűj-
tés/múzeum/kiállítás panel magán- 
és intézményes gyűjtésekről, gyűj-
tőkről, múzeumokról, gyűjtemé-
nyekről és a szentendrei szabadtéri 
néprajzi múzeum erdélyi tájegysé-
géről hozott új tudnivalókat, ezenkí-
vül a múzeumok gyűjteményeinek 
ismertetését szolgáló új, digitális 
eszközök és lehetőségek is szóba ke-
rültek. A népzenepanel hallgatói ze-
neiskolákról, zeneoktatásról, 
nótafákról és adatközlőkről, a nép-
dal és néptác hagyományozódásáról, 
színpadi jelenlétéről tájékozódhat-
tak, míg a néptáncpanel szakemberei 
a néptáncoktatásról, táncházakról és 

a néptánc színházi megjelenítéséről 
beszélgettek. Lehetett újdonságokat 
hallgatni a pályázatokról, a fényké-
pezésről, filmezésről, és különösen 
érdekes előadások folytak a népme-
semondás fortélyairól, élőszavas 
mesemondásról, gyakorlati bemuta-
tóval is egybekötve. Nagy figyelmet 
kaptak a gyermekek is, rájuk külön 
panelt szántak: a jeles napok, drama-
tikus népszokások, népi gyermekjá-
tékok megjelenítéséről beszélgettek, 
de volt mesés, játékos foglalkozás, 
gyakorlati bemutató is, és külön sát-
rat állítottak fel a gyermekeknek 
szánt kézműves-foglalkozásokhoz, 
ahol fajátékokat készíthettek, neme-
zelhettek, interaktív hangszerkészítő 
foglalkozások folytak, valamint népi 
gyermekjátékokra is várták az apró-
ságokat. A Maros Művészegyüttes 
péntek estére az erdélyi néptáncok 
gyöngyszemeiből válogatott egy 
folklórműsorra-valót, szombat este 
a Heveder zenekar és Márdiosz 
Ágnes koncertjére várták az érdek-
lődőket a nézőtérre, de volt folk-
kocsmakvíz, mesekocsma is, 
esténként pedig énekoktatás Nyitrai 
Mariannával, valamint táncház. 
Itt a helye  
a szabadegyetemnek 

A budapesti Hagyományok Háza 
2019-ben a hagyományteremtés 
szándékával indította el a mikházi 

szabadegyetemet: a kiváló helyszín, 
az adottságok, a falu kisugárzása, 
egyházi, művelődési, oktatási 
múltja már arra „ítélte” Mikházát, 
hogy itt legyen a szabadegyetem – 
mondta el lapunknak a HH volt fő-
igazgatója és az EHH jelenlegi el-
nöke. Kelemen László nagyon 
fontosnak tartja a szabadegyetem 
megteremtését és évenkénti meg-
szervezését, és nemcsak azért, mert 
az egész Kárpát-medencében kiala-
kult a HH hálózata, hanem azért is, 
mert egy évben legalább egyszer 
meg kell mutatniuk, hogy mit csi-
nálnak jól, tehát ez a szabadegye-
tem a jó gyakorlatokról szól; 
kiderül, hogy mit végeznek jól a fü-
leki, a sepsiszentgyörgyi, a zentai, 
abudapesti szakmabeli társak. 

Az idei rendezvényre is nagyon 
sok, száznál is több szakember ér-
kezett, és nagyon tanulságos elő-
adásokat lehetett hallgatni. Az elnök 
reméli, hogy mindenki visz haza a 
tarsolyában valamit, amit majd ki is 
próbál, és ezáltal előreléphetnek a 
hagyományátadás módszereivel is. 
A legtöbb bejelentkező meg is érke-
zett Mikházára, de a másfél napos 
eső egy kisé visszatartotta a maros-
vásárhelyi nagyközönséget attól, 
hogy kilátogasson a rendezvényre, 
viszont nem befolyásolta a szakem-
berek munkáját. Ugyanakkor Kele-
men László abban is bízik, hogy 

még nagyon sokáig 
lesz ennek a szabad-
egyetemnek folyta-
tása, Mikházához is 
ragaszkodnak, és 
nemcsak az előbbi 
adottságok miatt, 
hanem azért is, mert 
ez minden erdélyi 
számára elérhető 
központi helyen fek-
szik. 
Új kezekbe kerül-
het a helyszín (?) 

Kelemen László 
2018-ban Mikházán 
tartózkodott, ekkor 
beszélgettek Szélyes 
Ferenccel, hogy a HH 
itt is elkezdhetne egy 
programot, s mivel az 
akkori főigazgatónak 

nagyon tetszett a környezet, meg-
született az ötlet, hogy útjára kel-
lene indítani egy szabadegyetemet. 
A következő évben meg is szervez-
ték az elsőt, idén már a harmadikat 
az EHHA-val közösen – idézte fel 
a kezdeteket a Csűrszínházi Egye-
sület elnöke. Ez a rendezvény már 
bevonult a köztudatba, és viszi a 
falu hírét, öregbíti a Csűrszínház 
nevét. „Már van folytonossága, és 
remélhetőleg gyökeret is ereszt itt. 
Nagy reményeket fűzünk hozzá, 
hogy ez az együttműködés megma-
rad, és szeretnénk bővíteni is, part-
neri kapcsolatot kötni” – mondta el 
lapunknak Szélyes Ferenc. Örülne, 
ha az EHHA bátrabban beavat-
kozna a programjaival a Csűrszín-
ház életébe, mert a nyugalmazott 
színművész előbb-utóbb szeretné 
átadni másnak az épületet és az in-
tézményt, és ennél jobb, megbízha-
tóbb szervezőcsapatot nem is tud 
elképzelni utódként. „A csűrszín-
házi programok legnagyobb büsz-
kesége ez a szabadegyetem” – 
emelte ki. 
Magyarként Amerikában  
és Magyarországon 

A számos programpont és elő-
adás között olyan téma is szerepelt, 
mint az amerikai magyar mene- 
dzsment. Itt a 78 éves Magyar Kál-
mán arról beszélt a hallgatóságnak, 
hogy milyen programokat szervez-
tek az Észak-Amerikában élő ma-
gyarok kultúrájának ápolása érde- 
kében az elmúlt évtizedekben. Elő-
adása után lapunknak elmondta: 
1962-ben, 18 évesen költözött át a 

másik kontinensre, mint akkor min-
denki, politikai okokból. Egész éle- 
tében vegyészként dolgozott, de 
New York és New Jersey környékén 
élő barátaival nagyon fontosnak tar-
tották a magyar identitástudat meg-
tartását, ezért egyfajta kultúrdiplo- 
máciai munkát végeztek évtizede-
ken át az ottani magyarok körében. 
Ezen a szabadegyetemen arról szá-
molt be, hogy milyen eredményeket 
sikerült elérniük, miként tudták a 
magyar kultúra értékeit megismer-
tetni az amerikai társadalomban, 
hogyan tudták elfogadtatni, hogy a 
magyar kultúra gyönyörű, és érde-
mes igazán odafigyelni rá. Ezzel a 
munkával sikerült valamilyen szin-
ten az összmagyarságot is megis-
mertetni, elfogadtatni a világban – 
véli. Nyugdíjazása után, közel hat-
van év elteltével Magyar Kálmán 
visszatért Budapestre, de még min-
dig támogatják az amerikai magya-
rok tevékenységeit, az ottani 
magyar szervezeteket, ott maradt 
gyerekei és egykori munkatársai 
folytatják a magyar kultúra megis-
mertetését az amerikaiakkal. A leg-
utóbbi népszámlálás szerint másfél 
milliósra tehető az amerikai magyar 
diaszpóra, s bár New Yorkban, New 
Jersey-ben, Clevelandben, Chicagó-
ban, Torontóban még vannak jelen-
tősebb magyar közösségek, a 
„gyakorló” magyarok száma már 
csak néhány százezerre tehető, ám 
ha sikerül tovább folytatni a jó kul-
túrdiplomáciai munkát, akkor akár 
még az ötödik generációs magyarok 
is büszkék lesznek származásukra – 
véli Magyar Kálmán.

Mikházi szabadegyetem harmadszor

Szeptember 5-től ismét 
igénybe vehetik a marosvá-
sárhelyi diákok az iskolabu-
szokat, hétfőtől a 10-es, 
12-es, 18-as, 19-es, 23-as és 
32-es számú járatok útvona-
lán indulnak újra a tanulók-
nak szánt buszok a reggeli 
csúcsidőben – tette közzé kö-
zösségi oldalán Portik Vilmos, a 
városi közszállításért felelős 
alpolgármester. A megkülön-
böztető felirattal ellátott jár-
művek kizárólag diákokat 
szállítanak iskolába, és az 
utazás ideje alatt egy helyi 
rendőr felügyel a tanulók biz-
tonságára. 

Tavaly, a szeptemberi iskolakez-
déskor kísérleti jelleggel indította el 
Marosvásárhelyen a polgármesteri 
hivatal a helyi közszállítási vállalat-
tal együtt az Iskolajárat-programot 
azért, hogy így segítsék a családo-
kat, ahol iskolás gyerek van, ezáltal 
a reggeli csúcsforgalomban a gép-
kocsihasználat mellőzésére kínál-
nak alternatív megoldást. 

Portik Vilmos alpolgármester kö-
zölte, a marosvásárhelyi Iskolajárat-

projekt gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy hétköznapokon, reggelente a 
7.15–7.30 óra közötti időinterval-
lumban bizonyos menetrend sze-
rinti járatokon egyszerre két 
autóbusz indul. A megállóba érkező 
első jármű mindig a külön táblával 
ellátott iskolabusz, amelyre kizáró-
lag az iskolába igyekvő diákok és 
egy-egy kísérőjük szállhat fel (a kí-
sérőknek jegyet kell váltaniuk, vagy 
bérlettel kell rendelkezniük). Az is-
kolabuszok vakációban, hétvégén 
és hivatalos ünnepnapokon nem 
közlekednek, kizárólag a tanítási 
napokon vehetők igénybe, és min-
denik járművön helyi rendőr fel-
ügyel a gyerekek biztonságára. 

Az alpolgármester szerint a kí-
sérleti projekt részeként a tavaly 
első lépésben négy közszállítási út-
vonalon (10-es, 18-as, 19-es és 23-
as) vezették be az iskolajáratokat, 
majd a lakosság igényeit figye-
lembe véve néhány hét elteltével 
hatra bővítették a járatok számát, 
így a tanév nagy részében a 10-es, 
12-es, 18-as, 19-es, 23-as és 32-es 
vonalakon indultak reggelente isko-
labuszok, és a hétfőn kezdődő új 
tanévben is ezeket a jól bevált jára-
tokat vehetik igénybe a diákok. A 
marosvásárhelyi lakhellyel rendel-

kező iskolások ingyenes diákbérlet-
tel utazhatnak az iskolabuszokon, 
illetve bármely más járaton is. 

A tavalyi, 2021-2022-es tanévre 
rányomta a bélyegét a járványhely-
zet, ami az iskolabusz-hálózat mű-
ködésében és kihasználtságában is 

megmutatkozott. Az iskolásoknak 
szóló járatokon utazók száma 800 
és 2000 között mozgott, átlagban 
heti 1500 személy vette igénybe 
ezeket. 

Bár már a projekt indításakor fel-
merült és komoly igény mutatkozik 

erre a mai napig, a törvény nem 
teszi lehetővé azt, hogy a marosvá-
sárhelyi közszállítási vállalat autó-
buszai és járatai a városhatárt 
elhagyva is közlekedjenek – szö-
gezte le honlapján Portik Vilmos al-
polgármester.

Hat járat áll a diákok rendelkezésére 
Hétfőtől ismét közlekednek az iskolabuszok 
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Menyhárt Borbála

Fotó: Portik Vilmos Facebook-oldala

(Folytatás az 1. oldalról)

Nyolc helyszínen és témakörben zajlottak előadások, szekcióülések, a jó példák gyakorlati át-
adását célozták meg a szakemberek

Nagy figyelmet kaptak idén a gyermekfoglalkozások: nemcsak mesélésre, hanem gyermekjátékok készítésére is 
be lehetett térni



Hat nap alatt három vereséget 
szenvedett a Sepsi OSK a labdarúgó 
Szuperligában, és ezzel, miután a 
kolozsvári győzelmet követően még 
az első helyről álmodozott, a tabella 
alsó felébe süllyedt. Talán nem vé-
letlen, hogy Mitrea távozása után 
sorozatban hibázik a védelem, és 
kap a csapat elkerülhető gólokat (az 
most mellékes, hogy Craiován Si-
dibe kézzel vette át a találata előtt, a 
védelmi hiba attól még nagyon is 
valós volt), ám a korábbi csapatka-
pitány hiánya nem magyarázza a tá-
madásban tapasztalt teljes 
ötlettelenséget. Šafranko érkezése 
egy hete még optimizmusra adhatott 
okot, de az azóta eltelt idő nem volt 
elég arra, hogy megkapja a játékjo-
got, és egyébként is, ő mit tehet, ha 
a középpálya, egy igazi játékmester 
híján, képtelen a középcsatárokat 
megjátszani? 

A CS Mioveni elleni találkozó 
ideálisnak tűnt arra, hogy kilábalja-
nak a hullámvölgyből, hiszen az 

Argeș megyeiek korábban még nem 
nyertek meccset. És noha a ven-
dégcsapat nagyon határozottan kez-
dett, és a 2. percben Mateinek már a 
gólvonalról kellett mentenie, a to-
vábbiakban az OSK birtokba vette a 
labdát, és egykapuzássá tette az első 
félidőt. A baj csupán az volt, hogy a 
mezőnyfölény a labda félkörön való 
sétáltatásában merült ki, ha sikerült 
is elvinni a tizenhatosig, onnan 
szinte minden esetben visszakerült 
a középhátvédekhez, és innen kez-
dődött minden elölről. Egyetlenegy-
szer sikerült helyzetet összehozni: a 
24. percben Ștefănescu helyezett lö-
vése a keresztlécet találta telibe. Ez 
a momentum talán megváltoztat-
hatta volna a meccset, ám így csak 
folytatódott a kínlódás. 

A második félidő is nagy OSK-
lehetőséggel indult, a 48. percben 
Rondón hat méterről küldött labdá-
ját vakreflexszel, üggyel-bajjal há-
rította Iustin Popescu, aki a meccs 
után bevallotta, hogy nem látta a 
labdát, vaktában nyúlt utána. Aztán 
az 53. percben az addig is több eset-

ben bizonytalan Bălașa sörmeccs-
hez illő mozdulattal, sarokkal pró-
bált felszabadítani, ezzel tempót 
veszített, nem érte utol a Krasniqit, 
és az albán csatár 18 méterről élesen 
kilőtte a hosszú sarkot (0-1). 

Ha eddig nem remekelt támadás-
ban a Sepsi OSK, ezt követően bo-
hózathoz méltóan játszott a csapat, 
Dimitrov egyedül esett át a labdán, 
amikor be kellett volna adnia, hem-
zsegtek a rossz passzok és butasá-
gok. A 68. percben Tudorie a hálóba 
küldte ugyan a labdát, ám korai volt 
az öröm, mert előtte Ștefănescu mé-
teres lesen kapta. Mioveni pedig a 
lehető legotrombább módon húzta 
az időt, ám a játékvezető által meg-
ítélt hét perc hosszabbítás csak az 
agónia meghosszabbítására volt jó, 
többé nem forgott veszélyben a ven-
dégek kapuja. 

Most nyolc nap van arra, hogy 
Bergodi megpróbálja kissé gatyába 
rázni a társaságot, no meg beépíteni 
a csapatba nem csak Šafrankót, 
hanem a mérkőzés előtt néhány órá-
val bejelentett újonnan leigazoltat, 

az egyszeres magyar válogatott 
Tamás Márkot is, aki középhátvéd-
ként Mitrea távozását hivatott kivál-
tani. A 28 éves Tamás Márk a 
lengyel Śląsk Wroclaw csapatától 
érkezik, és két évre írt alá Sepsi-
szentgyörgyre. A következő meccset 
szombaton 13 órától rendezik, ami-
kor az OSK a Chindia Târgo- 
viștéhez látogat – Ploiești-re, mert 
majdani vendéglátója az ottani Ilie 
Oană stadionban játssza hazai mér-
kőzéseit. 

Zárásként még két OSK-hoz  
kapcsolódó hír. Vitalie Damașcant, 
aki Šafranko érkezése után kiszorult 
az alaprotációból, egy évre köl- 
csönadták az FC Voluntari-nak. 
Hogy a későbbiekben azonban szá-
mítanak rá, jelzi, hogy előtte három 
évvel meghosszabbították a szer- 
ződését.  

Távozik Askovszki is, ő a görög 
PASZ Lamiához igazolt, miután az 
OSK-ban az utóbbi időben kevés le-
hetőséget kapott.

A házigazda Debrecen egygólos 
győzelmet aratott a MOL Fehérvár 
FC ellen a magyar labdarúgó NB I 
7. fordulójának szombati játéknap-
ján. 

Jó iramú, lendületes első félidőt 
játszottak a csapatok, mindkét olda-
lon kialakultak veszélyes helyzetek, 
de a kapusok jól végezték a dolgu-
kat. A Debrecen többet birtokolta a 
labdát, és több lehetősége is akadt, 
s az egyiket – közvetlenül a szünet 
előtt – sikerült gólra váltania. Az 
első félidő krónikájához tartozik, 
hogy egy szögletet követően Bamg-

boye és Horváth Krisztofer összeüt-
között, utóbbi a földre került, ápolni 
kellett, majd miután lecserélték, 
kórházba szállították agyrázkódás 
gyanújával. 

A fordulás után a hazaiak ott 
folytatták, ahol abbahagyták, Ko-
vács kapusnak többször is nagyot 
kellett védenie. A Fehérvár pontat-
lanul, átütőerő nélkül játszott, ezért 
a játékrész derekán négy cserével 
próbálta frissíteni csapatát Michael 
Boris vezetőedző. Ez sem segített 
azonban, továbbra is a hazaiak irá-
nyítottak, a vendégek többször is 

beszorultak saját kapujuk elé. A haj-
rában fáradni látszott a Debrecen, 
de végül sikerült megőriznie mini-
mális előnyét.

Közvetlenül a szünet után Rondón (j) megszerezhette volna a székelyföldi csapatot minden bi-
zonnyal felszabadító találatot, ám hatméteres  lövését vakreflexszel hárította a Mioveni kapusa, 
Iustin Popescu, aki a meccs után bevallotta, hogy nem látta a labdát, vaktában nyúlt utána 

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

1244.Szerkeszti: Farczádi Attila

Válságban a Sepsi OSK 

Megszerezte első győzelmét a Debrecen

A Szuperliga állása 
1. Rapid 1923            9         7 0 2 10-4 21 
2. FCV Farul             8         5 3 0 13-5 18 
3. Petrolul 52            8         4 2 2 7-6 14 
4. Nagyszeben           7         3 4 0 10-5 13 
5. CFC Argeș            8         4 1 3 9-10 13 
6. CFR 1907              7         4 0 3 13-9 12 
7. Botosán                 7         3 3 1 7-5 12 
8. UTA                      9         3 3 3 8-10 12 
9. U 1948 Craiova     9         3 2 4 11-10 11 
10. CSU Craiova       7         3 2 2 7-6 11 
11. Sepsi OSK          9         2 4 3 9-7 10 
12. Voluntari             9         2 2 5 6-10 8 
13. FCSB                  7         1 4 2 9-12 7 
14. Mioveni               9         1 3 5 5-13 6 
15. Kolozsvári FCU  9         0 4 5 5-11 4 
16. Târgoviște           8         0 3 5 9-15 3

A tabella 
1. Kisvárda                6         4 2 0 16-8 14 
2. Ferencváros           4         4 0 0 9-1 12 
3. Kecskemét            7         3 3 1 10-6 12 
4. ZTE                       6         3 1 2 13-9 10 
5. Puskás AFC          7         2 4 1 7-5 10 
6. Paks                       6         2 2 2 12-13 8 
7. Debrecen               7         1 4 2 10-13 7 
8. Fehérvár FC          6         2 0 4 7-11 6 
9. Honvéd                 6         1 2 3 6-12 5 
10. Mezőkövesd        7         1 2 4 8-15 5 
11. Vasas                   7         0 5 2 6-8 5 
12. Újpest                  5         0 3 2 4-7 3

Távozott Joao Janeiro 
Múlt héten közös megegyezés-

sel távozott a DVSC vezetőedzői 
tisztségéből Joao Janeiro, miután 
a DVSC kedden 4-2-re alulmaradt 
Zalaegerszegen.  

A debreceni klub szerdán a 
honlapján jelentette be: a június 
végén érkezett 41 éves portugál 
tréner mellett távozik Daniel 

Castro asszisztens edző és Töreki 
Amand elemző is. Janeiro koráb-
ban a Kisvárda, majd a Dunaszer-
dahely edzője volt, és a spanyol 
Joan Carillót váltotta az elmúlt 
idényt az élvonal hetedik helyén 
záró hajdúságiak kispadján. 

A MOL Fehérvár FC ellen 
megbízott vezetőedzőként Dombi 
Tibor irányította szombaton a 
Debrecent.

Eredményjelző 
* Szuperliga, 8. forduló: Chindia Târgoviște – Petrolul 

52 Ploiești 2-3, Kolozsvári CFR 1907 – FC Voluntari  
4-0, Konstancai FCV Farul – Bukaresti FCSB 3-1, Bo-
tosáni FC – Campionii FC Argeș Pitești 0-0, Nagysze-
beni Hermannstadt – CSU Craiova 1-0; 9. forduló: 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – CS Mioveni 0-1, Ko-
lozsvári FCU – Universitatea 1948 Craiova 1-1, Aradi 
UTA – Chindia Târgoviște 1-1, FC Voluntari – Bukaresti 
Rapid 1923 0-1. 

*  2. liga, 4. forduló: Újszentesi CSC – Bukaresti CSA 
Steaua 0-3; 5. forduló: Bukaresti CSA Steaua – Jászvá-
sári CSM Politehnica 2-1, Bukaresti Progresul 1944 
Spartac – Brassói FC 2-1, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandu-
rii – Sellemberki CSC 1599 1-0, Dési Unirea – Konstan-
cai Unirea 2-1, Unirea 04 Slobozia – FK Csíkszereda 
0-1, Nagybányai Minaur – CSM Slatina 2-1, Temesvári 
Ripensia – Bukaresti Metaloglobus 2-1, Galaci Suporter 
Club Oțelul – Temesvári Politehnica 1-0, Concordia  
Chiajna – Bukaresti Dinamo 1948 0-1. Az élcsoport: 1. 
Dés 12 pont, 2. Galac 11, 3. Sellemberk 10.

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Szuperliga, 9. forduló: Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK – CS Mioveni 0-1 (0-0) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Ve-
zette: George Găman (Craiova) – Daniel 
Mitruți (Craiova), Marius Marchidanu (Bră-
ila). Tartalék: Andrei Chivulete (Bukarest). 
Ellenőr: Ioan Onicaș (Zilah). Videóbíró: Ko-
vács István (Nagykároly). Segéd-videóbíró: 
Ovidiu Artene (Vaslui). 
Gólszerző: Krasniqi (53.). 
Sárga lap: Bălașa (46.), Rondón (65.), illetve 
Toma (73.). 
OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Bălașa, 
Ispas, Aganović (59. Francisco Junior), Păun, 
Matei (59. Tudorie), Ștefănescu, Rondón (82. 
Bărbuț), Ion Gheorghe (59. Golofca). 
CS Mioveni: Popescu – Iacob, Scarlatache, 
Garruti, Oancea, Lixandru, Pop, Trif, Rădescu 
(72. Toma), Blănaru (46. Krasniqi), Buziuc 
(64. Kabananga).

Eredményjelző 
NB I, 6. forduló: Budapest Honvéd – Újpest FC 0-0, Paksi FC – 

Kisvárda Master Good 1-3, MOL Fehérvár FC – Kecskeméti TE 2-1, 
Vasas FC – Ferencvárosi TC 0-1, Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd 
Zsóry FC 1-0, Zalaegerszegi TE FC – Debreceni VSC 4-2; 7. forduló: 
Kecskeméti TE – Paksi FC 3-1, Vasas FC – Puskás Akadémia FC  
1-1, Debreceni VSC – MOL Fehérvár FC 1-0, Mezőkövesd Zsóry  
FC – Zalaegerszegi TE FC 0-5. Jegyzőkönyv 

NB I, 7. forduló: Debreceni VSC 
– MOL Fehérvár FC 1-0 (1-0) 
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 
5014 néző, vezette: Karakó. 
Gólszerző: Do. Babunszki 
(45+2.). 
Sárga lap: Do. Babunszki (37.), 
Szécsi (74.), Baráth (86.), 
Dzsudzsák (90.), illetve Rúben 
Pinto (11.), Hangya (27.), Sto-
pira (54.). 
DVSC: Hrabina – Bévárdi, Ro-
mancsuk, Deslandes, Ferenczi J. 
– Baráth, Dzsudzsák, Varga J. 
(70. Lagator) – Horváth K. (37. 
Kiziridisz), Szécsi (89. Neofiti-
disz) – Do. Babunszki (70. 
Dieye). 
Fehérvár: Kovács D. – Serafi-
mov (86. Ljednyev), Larsen, 
Stopira – Nego, Rúben Pinto 
(67. Bumba), Fiola, Hangya (72. 
Heister) – Dárdai (67. Schön), 
Bamgboye (67. Kodro) – Zivzi-
vadze. 

Bálint Zsombor 

Fotó: DVSC
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Futballtevékenységével kivívta a 
marosvásárhelyi sportkedvel k tisz-
teletét és megbecsülését Kanyaró 
György, aki augusztus 29-én lett 80 
éves. 

A labdarúgás nagy népszer ség-
nek örvendett a családjában, nem 
véletlen, hogy két testvére is foci-
zott: a méltán népszer  Attila az 
egykori AS Armata aranycsapatá-
nak játékosa volt, míg Dezs  tragi-
kus hirtelenséggel hunyt el 
1986-ban, mindössze 31 éves korá-
ban. 

Kanyaró György tizennégy éve-
sen, a helyi MTE csapatában 
kezdte, majd a Mure ulban foly-
tatta pályafutását. Els  edz je 
Csíki Ferenc volt, majd Kiss 
Árpád keze alatt formálódott. Ka-

tonaévei alatt a Foksányi Dinamo 
B osztályos, majd a Bukaresti Di-
namo Obor C osztályos együttesé-
ben játszott, kés bb a 
Marosvásárhelyi IRA, a Szászré-
geni Voin a, a Marosvásárhelyi 
Medicina, majd a Székelykeresz-
túr játékosa volt. Labdarúgói pá-
lyafutása egy baleset miatt a 
Viitorul Prodcomplex C divíziós 
együttesében befejez dött. 

Id vel edz ként folytatta: az 
1976–1977-es évadban a helyi ti-
in a Medicinából lett S n tateával 
felkerült a megyei bajnokságba (ma 
4. liga), majd a csapat 1978-ban 
egybeolvadt az IRA-val – ahol Ka-
nyaró György 20 évet edz sködött 
–, ott rendszerint az els  három kö-
zött tanyázott. 

Id vel több ismer sével, barátjá-
val megalapította az Apollo Old 

Boys amat r labdarúgó-csapatot – 
amely több hajdani helyi labdarúgót 
tömörít. Az alakulat felkészülésével 
évekig foglalkozott, és különböz  
öregfiútornákon és nemzetközi ta-
lálkozókon vett részt az együttessel. 
(Jelenleg Márton Géza egykori 
helyi kiválóság foglalkozik a csa-
pattal.) 

Mint Kanyaró György egykoron 
e sorok írójának elmondta,  
edz i pályafutásának legnagyobb 
eredményei között tartja számon, 
hogy tanítványa volt többek  
közt Jenei Ferenc és Török  
Csaba – mindketten ismert futbal-
listák Marosvásárhelyen (és nem 
csak). 

Kanyaró György fia, Zsolt szin-
tén futballozott az ASA ifjúsági csa-
patában. 

Isten éltesse, Gyuri bácsi! 

Kanyaró György 80 éves

A fordulatos mérk zések bajnokává 
kezd válni a Nyárádt i Unirea 2018, 
amely a szerdai, rült kupameccs után 
újabb hasonló meccset játszott, ezúttal 
egy másik kolozsvári alakulat, a S n -
tatea ellen, a labdarúgó 3. liga IX. cso-
portjának 2. fordulójában. Kolozsvár 
háromszor is vezetett, ám Nyárádt  
mindannyiszor egyenlített, végül 5-3-
ra megszerezte a gy zelmet. 

A 30. percig semmi érdemleges 
nem történt a pályán, ám a 31. percben 
Pa ca betört az ötös és az alapvonal ta-
lálkozásáig, élesen bel tt labdája 
pedig a nyárádt i kapusról a hálóba 
pattant (0-1). Nem sokáig vezetett 
azonban a S n tatea, a 34. percben 
Astafei felbukott a tizenhatoson belül, 
a játékvezet  büntet t adott, és a sér-
tett értékesítette (1-1). Szünetre mégis 
a vendégek vezettek ismét: a 43. perc-
ben egy nyárádt i szöglet után gyor-
san indítottak, s a három az egy elleni 
létszámfölényes ellentámadást aro i 
fejezte be, laposan, Feier alatt a ka-
puba küldte a labdát (1-2).  

A második félid ben az els  negyed- 
óra végén érkezett a nyárádt i válasz: 

Istrate belépett a tizenhatos jobb sar-
kába, és élesen bel tt labdáját Astafei 
két méterr l a léc alá küldte (2-2). Ez-
után a S n tatea vált veszélyesebbé, 
és néhány kimaradt lehet sége után 
ismét vezetéshez jutott: a 64. percben 
kezezés miatt büntet t  ítélt a játékve-
zet , és Oltean gólra váltotta (2-3). 
Nyárádt  a 75. percben állította vissza 
ismét az egált, egy bal oldali szöglet 
után Ndiesse az ötös rövid sarkáról 

fejjel a hálóba küldte (3-3). A hajrá 
pedig Nyárádt nek kedvezett, ehhez 
hozzájárult, hogy a S n tatea túl koc-
kázatosan támadott ki. Így a 85. perc-
ben Nyárádt  létszámfölényben 
ellentámadhatott, és Codrea passzát 
Istrate a jobb alsó sarokba helyezte (4-
3). A kölcsönt három perccel kés bb 
adta vissza, amikor Codrea kapta Ist-
ratét l teljesen üresen, és nem hibáz-
hatott (5-3). 

Háromszor került hátrányba Nyárádt , mégis nyert

Kedvez tlen id járási körülmények között rajtolt a lab-
darúgó 4. liga. A pályák mély talajúak voltak, többfelé esett 
az es  a meccs id ponjában. Az els  fordulóban az a priori 
favoritoknak kikiáltott csapatok magabiztos gy zelmeket 
arattak. Radnót a 6-0-s sikerének köszönhet n máris a ta-
bella élére állt, míg a Marosvásárhelyi ASA egy kényelmet-
len ellenfél otthonában gy zött. E között a két csapat között 
d l el majd vélhet en a 4. liga bajnoki címe, bár ott van még 
az er sebb együttesnek tartott Marosludas és Marosorosz-
falu is, amelyek most csak döntetlent értek el idegenben. A 
mez ny sötét lovának számít Dános, amely egy év önkéntes 
szám zetés után tért vissza az elitligába, és máris 4-0-val 
kezdett. Meglátjuk azonban, mire lesz elég ez a kezdeti len-
dület.  

A 4. elitliga a legkiszámíthatóbb labdarúgó-bajnokság, 
hiszen heti rendszerességgel játsszák a fordulókat minden 
szombaton 11 órától. Az szi idény november 26-án ér 
véget, pontosan 13 héttel, azaz annyi fordulóval kés bb, 
mint ahányból az els  bajnoki kör áll. 

Gy zelemmel kezdtek  
a favoritok 

Állva maradt Maros megye egyetlen képvisel je, a 
Nyárádt i Unirea 2018 a labdarúgó-Románia-kupában 
a 2. kör mérk zései után, noha idegenben az egyik nagy 
rivális, a Kolozsvári Viitorul otthonában lépett pályára, 
ahol büntet kkel harcolta ki a továbbjutást. 

Az ilyen mérk zésekre szokták ráaggatni az „ rült” 
jelz t, vagy az elcsépelt „szívbetegeknek nem ajánlott” 
kifejezést. Tény, hogy fordulatban, izgalomban nem volt 
hiány. El ször Kolozsvár jutott vezetéshez, ám a közép-
hátvéd Ndiesse egy szöglet után a 37. percben egyenlí-
tett, így az els  félid  1-1-re zárult. Újrakezdés után a 
Astafei a 86. percben el nyhöz juttatta a Maros megyei 
együttest, és noha csupán négy perc volt hátra, az em-
berhátrányban játszó hazaiak az utolsó percben hosszab-
bításra mentették a mérk zést. A ráadásban minden 
összeomlani látszott, hiszen a Viitorul újra gólt szerzett, 
ám ezúttal Nyárádt  volt az, amely az utolsó (120.) perc-
ben egyenlített Petra révén. 

S ha az izgalmakból és fordulatokból még nem volt 
elég, nem kevesebb mint 25 (!) büntet  elvégzésére volt 
szükség (tehát a kapusokat beleértve mindenkinek kellett 
tizenegyest rúgnia, voltak, akik kétszer is!) amíg Nyá-
rádt  végül 13-12-re lezárta a sorozatot. 

A Románia-kupa 3. körét két hét múlva rendezik, 
ekkor a 2. ligás csapatok is bekapcsolódnak. A gy zte-
sekhez a play-off (gyakorlatilag a negyedik) körben 
nyolc 1. ligás klubot rendelnek hozzá, azt követ en 
pedig az idén el ször csoportkört rendeznek a kupában, 
ám a hatcsapatos csoportokban furamód csak három-
három meccset játszik minden együttes. 

Több mint fordulatos meccs és továbbjutás  
a kupában
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Eredményjelz  
3. liga, IX. csoport, 2. forduló: ACS Marosvásárhely – Kudzsiri Meta-

lurgistul 2-2, Kolozsvári Viitorul – Gyulafehérvári Unirea 0-0, Nyárádt i 
Unirea 2018 – Kolozsvári S n tatea 5-3, Vajdahunyadi Corvinul – Szász-
régeni CSM Avântul 3-0, Gyulafehérvári CSU – CS Marosújvár 0-0. 

Jegyz könyv 
3. liga, IX. csoport, 2. forduló: Nyárádt i Unirea 2018 – Kolozsvári S -

n tatea 5-3 (1-2) 
Nyárádt , városi stadion. Vezette: Robert Ciorbea (Barcaszentpéter) – 

Mircea Rusu (Bertea), Alin Ionic  (Ploie ti). Ellen rök: Daniel Cioc nea 
(Nagyszeben), Dan Costin (Zilah). 

Gólszerz k: Astafei (35. – büntet b l, 58.), Ndiesse (75.), Istrate (85.), 
Codrea (89.), illetve Feier (31. – öngól, aro i (43.), Oltean (64. – büntet -
b l). 

 

Eredményjelz  
Labdarúgó 4. elitliga, 1. forduló: Erd szentgyörgy – 

Marosvásárhelyi ASA 0-3, Szováta – Ákosfalva 1-0, 
Nyárádszereda – Búzásbeseny  1-1, CSM Segesvár – 
Dános 0-4, Marosvásárhelyi Academica Transilvania – 
Marosludas 2-2, Radnót – Mez rücs 6-0, Marosvásárhe-
lyi Atletic – Marosoroszfalu 2-2. 

Eredményjelz  
Labdarúgó-Románia-kupa, 2. kör: Szatmárnémeti 

CSM – Szilágysomlyói Sportul 2007 2-0, Kisjen i Cri-
ul – Lippai oimii 1-6, Besztercei Gloria 2018 – Dés-

aknai Minerul 1947 1-0, Lugosi CSM – Gy r di CSC 
1-4, Dévai CSM – Vajdahunyadi Corvinul 1921 2-1, 
CS Marosújvár – Kudzsiri Metalurgistul 4-3, Petrozsé-
nyi Jiul – Gilortul Târgu C rbune ti 2-0, Flac ra Ho-
rezu – Viitorul D e ti 1-0 hosszabbítás után, Petrolul 
Potcoava – ACSO Filia i 3-2 hosszabbítás után, Unirea 
Bascov – CSM Alexandria 0-3, Înainte Modelu – Du-
n rea 2005 C l ra i 1-2, Flac ra Moreni – FC Pucioasa 
6-2, Perjámosi Avântul – Pécskai Progresul 3-1, Félix-
fürd i Lotus – Nagyváradi FC Bihor 2-0, Kolozsvári 
Viitorul – Nyárádt i Unirea 2018 3-3 hosszabbítás 
után, büntet kkel 12-13, Kiskrassói Voin a – Resica-
bányai CSM 0-6, SC Pope ti-Leordeni – Gyurgyevói 
Astra 6-0 (félbeszakadt, miután az Astra a megenge-
dettnél kevesebb játékossal maradt), Recolta Gheorghe 
Doja – CS Afuma i 0-4, CS Blejoi – Bodzavásári Me-
talul 0-0 hosszabbítás után, büntet kkel 5-4, Axiopolis 
Cernavod  – Agricola Borcea 3-1 hosszabbítás után, 
Viitorul Ianca – Dacia Unirea 1919 Br ila 5-0, Brassói 
SR Municipal – Székelyudvarhelyi FC 3-2,  Kézdivá-
sárhelyi KSE – Foksányi CSM 2007 3-2, Bákói Di-
namo – Bákói Aerostar 3-3 hosszabbítás után, 
büntet kkel 5-6, tiin a Miroslava – Sporting Juniorul 
Vaslui 5-0, omuz F lticeni – Foresta Suceava 1-2,  
Viitorul D r bani – Botosáni Dante 3-0. 

Négyb l három gól büntet b l született  
Cudar id ben játszották az ACS Marosvásárhely – Kudzsiri 

Metalurgistul találkozót a 3. liga IX. csoportjának 2. forduló-
jában. A víkendtelepi pályának pedig nem a vízelvezetés az 
er ssége, így a játékosoknak a labda mellett a nagy mennyiség  
vízzel is meg kellett küzdeniük. Az els  félid ben Kudzsir volt 
a veszélyesebb, két büntet t is kiharcolt, és mindkett t értéke-
sítette. Lehet, hogy ezek után elkönyvelte megnyertnek a mecs-
cset, mert a marosvásárhelyi csapatnak a második félid ben 
sikerült egyenlítenie két cserejátékos révén: el bb Ungur bün-
tet jéb l, majd Vecerdea Szilágyi beadásából talált a hálóba. A 
marosvásárhelyi pontszerzésben oroszlánrészt vállalt a Sepsi 
OSK-tól kölcsönbe vett Szántó kapus, akinek a védései meg-
mentettek egy pontot a csapatának. 

Eredmény: ACS Marosvásárhely – Kudzsiri Metalurgistul  
2-2 (0-2) 

Marosvásárhely, víkendtelepi pálya. Vezette: Octavian Ciu-
canu (Brassó) – Gabriel Boncz (Fogaras), Pavel Cojocaru 
(Brassó). Ellen r: Marcel Savaniu (Szatmárnémeti), tefan 
Donciu (Sepsiszentgyörgy). 

Gólszerz k: Ungur (68. – büntet b l), Vecerdea (73.), illetve 
P curar (21. – büntet b l), Vitinha (42. – büntet b l). 

ACS Marosvásárhely: Szántó – Szilágyi, Dumbr vean, 
Circa, Bakó, Csala, Potor, Gliga, Moldován, Greu, Lupule . 
Cserék: Molnár, Csáki, Oprea, Ungur, Vecerdea, Borbély, Cse-
göldi, Fehér, Negru a.  

Metalurgistul: Jisa – Haj, Vl dia, Grozav, Vitinha, Tîrla, 
Udrea, Boldea, P curar, auc , Dom a. Cserék: Perjeriu, 
Neagu, Cocan, uteu, Bura, S. Itu, Pop, L.  Itu, Topor. 

Fotó: Kanyaró Zsolt 

Czimbalmos Ferenc Attila



A magyar női vízilabda-váloga-
tott a várakozásoknak megfelelően 
rendkívül simán, 22-0-ra legyőzte a 
román csapatot a Splitben zajló Eu-
rópa-bajnokság szombati napján, 
így csoportja harmadik helyén vég-
zett. 

A magyarok már az első táma-
dásból vezetést szereztek, egy em-
berelőnyös bejátszást a korona- 
vírus-fertőzése után még nem száz-
százalékos Parkes váltott gólra. A 
második találatot a visszatérő Szi-
lágyi lőtte, ehhez viszont kellett a 
román kapus hathatós segítsége  
is.  

Az első pillanattól nem volt kér-
dés, hogy nincs azonos súlycsoport-
ban a két gárda, de ezt követően 
sorra születtek a könnyebbnél köny-
nyebb gólok, mert a román csapat 
háromszor még a félpályáig sem ju-
tott el, a labdavesztéseket pedig kí-
méletlenül kihasználták a magya- 
rok, akik így 7-0-ra vezettek az első 
nyolc percet követően. 

A magyar szakvezető szinte sor-

cserét hajtott végre a második fel-
vonásra, csak a kapus Magyari és az 
előző meccset kihagyó Szilágyi ma-
radt a vízben. A magyar góltermelés 
kis szünetet követően folytatódott, 
mert Garda hiányában a csapatkapi-
tányi szerepet betöltő Leimeter bün-
tetőt hibázott, de aztán Szilágyi 
ejtése már a kapuba pottyant. A ro-
mánok azt a kétes bravúrt is végre-

hajtották, hogy már középkezdésből 
eladták a labdát, így Leimeter is fel-
iratkozott a góllövők közé. A rivális 
első kaput eltaláló lövésére a 14. 
percig kellett várni, ám akkor em-
berhátrányban Magyari állta útját a 
labdának. A nagyszünetre 11 gó-
losra hízott a magyar előny. 

A fordulást követően egyetlen 
kérdés maradt: kap-e gólt a magyar 

válogatott, amelynek kapujában 
Magyarit Kiss váltotta. Támadás-
ban továbbra is potyogtak a gólok, 
az első triplázó a torna góllövőlistá-
ján a játéknap előtt második helyen 
álló Gurisatti volt, de a nyáron a Fe-
rencvároshoz szerződött játékos 
meg sem állt ötig. Hátul Kissnek 
végül egyetlen dolga volt, de román 
emberelőnyben két kézzel húzta le 
a rivális lövését. 

Az utolsó nyolc percben is foly-
tatódott az egyoldalú küzdelem, a 
huszadik magyar gól például úgy 

született, hogy egy pontatlan haza-
adásra Parkes csapott le. A vége  
22-0 lett, mert Kiss még egy védést 
bemutatva megőrizte a kapuját a 
góltól. 

A női tornán szereplő 12 csapatot 
két hatos csoportba osztották, ame-
lyekből az első négy-négy jut a ne-
gyeddöntőbe. A magyarok ma, a 
nyolc között az olimpiai ezüstérmes 
és címvédő spanyolokkal találkoz-
nak. Románia pont nélkül, utolsó-
ként zárta a csoportot, így ma a 11. 
helyért játszik Szlovákia ellen.

Csütörtökön megkezdte a felkészülést 
az új bajnoki idényre a Sirius női kosár-
labda-csapata. Az állapotfelméréssel és a 
bemelegítő jellegű gyakorlatokkal járó 
első találkozón szinte a teljes marosvásár-
helyi keret jelen volt, a belföldi játékosok, 
illetve az osztrák útlevéllel rendelkező Só-
lyom Sára mellett a szerb Podunavac és a 
bosnyák Bučuk is. Hiányzott egyelőre az 
amerikai Jasmyne Harris, akinek az érke-
zését a hétvégére várták, illetve az ötödik 
légiós a bedobó posztra, akinek a nevét 
csak szombaton jelentette be a klub. Az 
ukrán Vita Horobecről van szó, aki az 
előző idényt az Európa-kupában szereplő 
Prometej Kamenszkoje együttesében 
kezdte, az ukrajnai háború kirobbanása 
után pedig a litván Daugavpilshez igazolt. 
Utóbbiban átlagban 9 pontot és 6,8 lepat-
tanót szerzett mérkőzésenkénti 30 percnyi 
szerepléssel.  

Időközben sajnos kiderült, hogy 11 csa-
patosra fogyatkozik a bajnoki mezőny, 
Szatmárnémeti kiválását nem sikerült pó-
tolni. A CSM Konstanca beiratkozott 
ugyan, de a tengerparti városnak nem lesz 
két csapata, a keret nélkül maradó Phoenix 
nem folytatja. Így minden fordulóban egy 
csapatnak állnia kell. Ami számunkra rej-
tély, hogy akkor viszont a sportági szövet-
ség hogyan akar 16 csapatos bajnokságot 
a következő idényben, ha idénre nem sike-

rült 12-t sem összegyűjteni? Női kosárlab-
dában ugyanis nincs másodosztály, össze-
sen annyi felnőttcsapat működik az 
országban, ahányan részt vesznek a ligá-
ban. A bajnokság első fordulóját október 
1-2-án rendezik, egyetlen, egyelőre meg 
nem nevezett helyszínen. A Sirius a CSM 
Târgoviște elleni mérkőzéssel rajtol. 

Ha a bajnokságban páratlan számú csa-
pat lesz, a Románia-kupában ezt úgy hidal-
ták át, hogy az ifjúsági válogatottat is 
beírták, ezt követően kisorsolták a párosí-
tásokat. A kupa első körét november 30-án 
és december 3-án rendezik, oda-vissza pár-
harcokkal. A hat mérkőzés győztesei, il-
letve a két legkisebb arányú vereséget 
szenvedő csapat bejut a februárban rende-
zendő nyolcasdöntőbe. A Sirius ellenfele 
az egyik legádázabb riválisa, a CSM Ale-
xandria lesz, az első mérkőzést idegenben 
játsszák a marosvásárhelyiek.

Megkezdte a felkészülést a Sirius, 
kiegészült a keret Időtlen időknek tűnő szünet után ismét él-

vonalbeli kosárlabda-mérkőzésekre készül 
Marosvásárhely a sportág férfiaknak kiírt  
szakágában. Szombaton az idényt megelőző 
felkészülési időszak első barátságos mérkő-
zését játszották a Nagyszebeni CSU ellen. 
Hogy mennyire várta ezt a marosvásárhelyi 
közönség, jelzi, hogy a meccsen többen vol-
tak a lelátón, mint az 1. ligás bajnokikon, és a 
hangulat is meghaladta kissé a barátságos 
mérkőzésen megszokottat. 

A pályán pedig? Nem taktikai felállásokat 
gyakorolt, hanem győzelemre hajtott a csapat, 
tekintve azt is, hogy a legtöbb játékos már ját-
szott együtt, így nincs sok szükség összeszo-
kásra. A bajnokságra jellemző lendület is 
benne volt a fiúkban, sokkal inkább, mint az 
előző idény sokszor tengő-lengő ritmusa, ami-
kor biztosak lehettek a sikerben. Most viszont 
bizonyítani akarták, hogy felnőnek az élvonal 
szintjére. Ezért lehet mondani, hogy több volt 
ez, mint barátságos meccs, és a győzelem na-
gyon fontos az önbizalom megalapozásához. 
Azonban nagy hiba lenne túlértékelni a sikert, 
hiszen Nagyszebennek új csapata van, és már 
nem tartozik a legjobbak közé. Arra azonban 
elég, hogy lássuk: ha a felsőházba jutás kicsit 
merész álomnak tűnik is, a csapat képes lehet 
néhány meglepetést okozni, és szoros mecs-
cseket játszani a legjobbak ellen is.  

Martinić és Gajović részéről számítottunk 
a jó teljesítményre; nagyon jó benyomást tett 
Sólyom, akinek jól fogott a magyar kosárlab-
dában szerzett tapasztalata, illetve minden 
megilletődöttség nélkül játszott két nagyon fi-
atal csapattag, Nistor és Mureșan is. Person 

sajnos a második negyedben sérülést szenve-
dett, egy ütközés után feldagadt a szeme kör-
nyéke, így csak viszonylag keveset volt a 
pályán. Vélhetően nem súlyos a dolog, azon-
ban elővigyázatosságból kórházba szállították 
kivizsgálásra. 

A marosvásárhelyi együttes Bukarest- 
ben folytatja a formaellenőrző mérkőzések 
sorát, a Dinamo és a Laguna ellen, majd a 
Csíkszeredai VSKC elleni, keddi, hazai  
találkozón hivatalosan is bemutatják az idei 
keretet. (B. Zs.)

Több mint barátságos meccs 
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Nagyon elverte a magyar csapat a románt 

A kupaprogram 
A női kosárlabda Románia-kupa első 

körének párosítása: Aradi FCC Baschet 
– Bukaresti Rapid, Brassói Olimpia – 
CSM Târgoviște, CSM Alexandria – 
Marosvásárhelyi Sirius, Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC – Konstancai CSM, 
Kolozsvári Universitatea – Kézdivásár-
helyi KSE, Ifjúsági válogatott – Buka-
resti Agronomia. 

Jegyzőkönyv 

Barátságos kosárlabda-mérkőzés: Maros-
vásárhelyi CSM – Nagyszebeni CSU 85:69 
(21-22, 20-15, 24-19, 20-13) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 800 
néző. Vezette: Bukuresti László, Bukuresti 
Loránd, Csíki Zsolt (mind Marosvásár-
hely). 
Marosvásárhelyi CSM: Martinić 22 pont 
(4), Gajović 22 (2), Sánta 10, Person 7 (1), 
Sólyom 7, Borșa 6, Nistor 5, Engi-Rosen-
feld 5 (1), Șolopa 1, Mureșan. Kispadon: 
Blaga, Szilveszter. 
Nagyszebeni CSU: Blumbergs 13, Mendi-
cote 12, Dragoste 9, Manchon 8 (1), 
Djordjević 7 (1), M. Barro 6, Gavriloaia 5 
(1), Walton 5, Ozkan 4 (1), Bădițașcu, 
Banciu. Kispadon: Ionescu. 

Jegyzőkönyv 
Női vízilabda Európa-bajnokság, A csoport, 5. forduló: Magyarország 
– Románia 22-0 (7-0, 4-0, 6-0, 5-0) 
Split, 50 néző. Vezette: Wengenroth (svájci), Kuníková (szlovák) 
Magyarország: Magyari A. – Szilágyi D. 3 gól, Gurisatti 5, Máté Zs. 
2, Parkes 3, Faragó K. 2, Vályi V. 1. Csere: Kiss A. (kapus), Horváth 
B. 3, Farkas T., Leimeter 2, Mahieu 1, Peresztegi-Nagy. 
Románia: Dvorzhetska – Szeghami, Melnychuk, Bonca, Carpatorea, 
Tóth A., Szilágyi Sz. Csere: Togănel (kapus), Olteanu, Gandrabura, 
Bunea, Nagy D., Matei. 
Gól – emberelőnyből: 3/3, illetve 3/0. Gól – kettős emberelőnyből: 1/1, 
illetve 0. Gól – ötméteresből: 1/0, illetve 0. 
Kipontozódott: Peresztegi-Nagy (29.), Bonca (29.).

Eredményjelző 
Vízilabda-Európa-bajnokság, nők, csoportkör: 
* A csoport, 1. forduló: Németország – Románia 15-10, Horvátor-

szág – Hollandia 6-22, Magyarország – Görögország 8-9; 2. forduló: 
Románia – Görögország 3-24, Németország – Horvátország 8-15, Hol-
landia – Magyarország 13-4; 3. forduló: Magyarország – Németország 
26-4, Horvátország – Románia 15-6, Görögország – Hollandia 8-13; 
4. forduló: Németország – Görögország 3-13, Románia – Hollandia  
0-28, Horvátország – Magyarország 6-22; 5. forduló: Görögország – 
Horvátország 24-4, Hollandia – Németország 29-3, Magyarország – 
Románia 22-0. 

A végeredmény: 1. Hollandia 15 pont, 2. Görögország 12, 3. Ma-
gyarország 9, 4. Horvátország 6, 5. Németország 3, 6. Románia 0. 

* B csoport, 1. forduló: Szerbia – Spanyolország 3-32, Szlovákia – 
Olaszország 1-26, Franciaország – Izrael 7-8; 2. forduló: Franciaország 
– Szerbia 15-14, Izrael – Szlovákia 18-7, Spanyolország – Olaszország 
9-12; 3. forduló: Szlovákia – Szerbia 6-9, Franciaország – Spanyolor-
szág 4-16, Olaszország – Izrael 18-5; 4. forduló: Szerbia – Olaszország 
7-23, Spanyolország – Izrael 20-3, Franciaország – Szlovákia 28-5;  
5. forduló: Spanyolország – Szlovákia 26-3, Izrael – Szerbia 15-4, 
Olaszország – Franciaország 19-6. 

A végeredmény: 1. Olaszország 15 pont, 2. Spanyolország 12, 3. Iz-
rael 9, 4. Franciaország 6, 5. Szerbia 3, 6. Szlovákia 0.

Bálint Zsombor 

Magyar–román párharc lehet a férfiaknál is 
Románia az Eb-bronzérmes montenegrói együttessel találkozott a 

férfiak Európa-bajnokságának nyolcaddöntőjében, amely tegnap lap-
zárta után fejeződött be Splitben. A győztes a címvédő magyarokkal 
mérkőzik a holnapi negyeddöntőben. 

A magyar csapat imponáló magabiztossággal végzett az élen a D 
jelű kvartettben, így a nyolcaddöntőben nem kellett szerepelnie. A fér-
fiak tornáján szereplő 16 csapatot ugyanis négy csoportba osztották, 
amelyekből az elsők rögtön a negyeddöntőbe jutottak, míg a második 
és harmadik helyezettek keresztbe játszottak egymással a nyolc közé 
kerülésért. 

Románia a Hollandia elleni 12-12-es döntetlennel fejezte be szerep-
lését a C csoportban, csak gyengébb gólkülönbsége miatt szorult a 
kvartett harmadik helyére, a németalföldi alakulat mögé, miután mind-
két együttes egyaránt 4 pontot gyűjtött. A csoportot Spanyolország 
nyerte nagy fölénnyel, 9 ponttal, és Németország lett az utolsó, pont 
nélkül. A román válogatott tagja, a marosvásárhelyi Szeghalmi Krisztina-Emese (b) és Horváth Brigitta csatája a Magyarország – Románia mérkőzésen 

Splitben, szeptember 3-án         Fotó: MTI/Illyés Tibor 



MINDENFÉLE 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos- 
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-
003, Fülöp Hunor. (17003-I) 

VÁLLALUNK bármilyen építkezési 
munkát, szigetelést, meszelést, tető-
javítást, bádogosmunkát, kapuk, ke-
rítések hegesztését, bármilyen kis 
javítást. Adunk anyagot akármilyen 
munkához. Vállalunk sürgős munká-
latokat is. Tel. 0767-763-947, András. 
(16780) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab-lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Nyugdí-
jasoknak 10% kedvezmény. Tel. 
0745-680-818, Csaba. (17004-I) 

TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új 
tetők készítését, cserépforgatást, 
sürgős javítást, építkezési munkát. 
Tel. 0750-826-225. (16832) 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 
bármilyen kisebb javítást, tetőfedést 
cseréppel, fémcseréppel, külső-belső 
festést, saját anyaggal is dolgozunk. 
Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300-
332. (17031) 

MEGEMLÉKEZÉS 

A szeretet soha el nem fogy. 
Hiába borul rád a temető 
csendje, szívünkben élsz 
mindörökre. 
Lelki fájdalommal, szomorú 
szívvel emlékeztünk szep- 
tember 4-én PEPELA 
HAJNALKÁRA halálának 5. 
évfordulóján.  
Édesanyja, fia, Botond és 
családja. (17029) 

Elvesztettem azt, akit nagyon 
szerettem, jókedvem, nyugal- 
mam vele elvesztettem. A 
fájdalmat leírni nem lehet, 
csak letörölni az érted hulló 
könnyeket. 
Mély fájdalommal emlékezünk 
szeptember 4-én a 
demeterfalvi ifj. SZŐCS 
PÉTERRE, a drága jó férjre, 
édesapára, tatára, apósra, 
testvérre halálának első 
évfordulóján. 
„Vágytam maradni még 
szeretteim között, a sors végül 
ellenem döntött. Búcsúzni 
nem tudtam, ajkam nem 
engedett, amit mondani 
akartam, tudja, aki szeretett.”  
Emlékét szívében őrzi 
felesége, fia, lánya, imádott 
unokái: Balázs és Zsanett. 
(16982) 

ELHALÁLOZÁS 

 
„Ama nemes harczot megharcol-
tam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam.” Pál II. levele 
Timótheushoz (4, 7.)  
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesapa, nagyapa, 
dédnagyapa, testvér, rokon, 
szomszéd, barát,  

BODÓ SÁNDOR  
nyugalmazott tanár  

életének 93. évében csendesen 
megpihent. Temetése szeptem-
ber 5-én, hétfőn 14 órakor lesz a 
mezőpaniti református temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes!  

A gyászoló család. (-I) 

 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, após, rokon, jó 
szomszéd, az abafáji születésű 

id. BARTA ZOLTÁN  
nyugalmazott tanár 

életének 74. évében, 2022. szep-
tember 2-án hirtelen elhunyt. 
Temetése szeptember 5-én 15 
órakor lesz a remeteszegi refor-
mátus temetőben.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

A gyászoló család. (-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

Összeverekedtek Báldon  
Augusztus 28-án hajnalban a 112-es segélyhívó számon értesítették a 

rendőröket, hogy az egyik családi rendezvényen két fiatal összeverekedett, 
hét személynek súlyos testi sérüléseket okoztak egy bottal, majd elhagyták 
a helyszínt.  

A sérültek kórházi kezelésre szorultak. A mezőzáhi és a nagy- 
sármási rendőröknek sikerült azonosítani a fiatalokat, majd 24  
órás vizsgálati fogságba helyezték őket.  

Testi sértés és közrendbontás miatt bűnvádi eljárást indítottak ellenük. 

Ittasan vezetett  
Augusztus 30-án délben Marosludason a Maros utcában ellenőrzés 

során megállítottak egy járművet. Kiderült, hogy 61 éves vezetője ittasan 
vezetett, leheletében 0,96 mg/l alkoholt mértek, így vérvételre vitték, majd 
ittas vezetésért bűnvádi eljárást kezdeményeztek ellene. 

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz üzleteibe MUNKATÁRSAT. Érdek-
lődni a 0756-128-310-es telefonszámon. (66723-I) 

AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

2022. szeptember 5., hétfő _______________________________________  HIRDETÉS – KÖZÉLET ______________________________________________  NÉPÚJSÁG 7 

Szeptember 6-án, kedden 17.30–19.30 óra  
között a Női Akadémia szeretettel várja Marosvásár-
helyen az Ügyes Kezű Nők csoport heti rendszeres-
séggel megszervezett tevékenységére a Divers 
Egyesület Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám  
alatti székházába azokat a 16 éven felüli lányo- 
kat, asszonyokat (és az őket kísérő gyerekeket),  
akiket érdekel az újrahasznosítás és a dísztárgyak ké-
szítése.  

A foglalkozáson a résztvevők Lajos Anna kézmű-

ves irányításával kavicsokból képeket készítenek és 
kövekre festenek. Mindenki vigyen különböző nagy-
ságú köveket, kavicsokat, a többi tevékenységhez 
szükséges kelléket a szervezők biztosítják.  

További információt a 0265-311-727-es  
telefonszámon, a Facebook-oldalon vagy az  
office@divers.org.ro e-mail-címen lehet igényelni.  

A szervezők további tevékenységek megszervezése 
érdekében a résztvevőktől adományt köszönettel el-
fogadnak. 

Kézműves-tevékenységek a Divers székhelyén 

Szeptember 6-án, kedden 18 órától a Napsugár 
néptáncegyüttes Kiöntött a Kis-Küküllő című folkló-
relőadását mutatja be a marosvásárhelyi vár színpa-
dán. 

A táncegyüttes hitvallása: minél szélesebb körben 
megszerettetni a gyermekjátékokat, ezen keresztül a 
néptáncot, a népdalt, a népzenét, hagyományainkat és 
ünnepköri szokásainkat. Feladatának tartja a közösség 
formálást, a csapatszellem erősítését és magyarsá-
gunk, identitásunk megtartását.  

A műsorban mezőmadarasi, küküllőmenti, kalocsai 
lányos, kalotaszegi legényes, szászcsávási, cigány, 
dunántúli karikázó és sóvidéki táncokat láthatnak az 
érdeklődők. Énekel Kiss Boglárka, kísér a Maros Mű-
vészegyüttes zenekara. Együttesvezető Füzesi Albert, 
asszisztensek: Füzesi Nándor Albert és Csibi Tímea, 
szervező a Maros Művészegyüttes, a Pro Folk Dance 
Egyesület.  

Az esemény fő támogatója a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal. 

A Napsugár néptáncegyüttes  
a marosvásárhelyi vár színpadán 

Tematikus héttel indítja új 
évadát az Erdélyi Magyar Te-
levízió. Magazinműsorainak 
nagy része csatlakozik a tan-
évkezdéshez, a tanuláshoz. 

A tanévkezdéssel egy időben új-
raindulnak az Erdély TV magazin-
műsorai is, amelyek az ebben az 
időszakban aktuális témákkal fog-
lalkoznak.  

A napi műsorok közül a Moza-
ikban szeptember 5-én, hétfőn 
18.20 órától az új tantervről kér-
dezzük Körtesi Sándor iskolaigaz-
gatót, illetve Szabó Eszter végzős 
diákot.  

A hétfőtől csütörtökig 21 órától 
jelentkező 24 Plusz közéleti, poli-
tikai műsorban az oktatási rendszer 

változtatásai kerülnek terítékre. Új 
tanév, régi gondokkal – erről fag-
gatjuk a témában legilletékesebb 
oktatási szakembereket a hétfő esti 
adásban. 

Anya! Kezdődik az iskola! De 
hogyan? a címe a Nőszemközt 
évadnyitó adásának. A pénteken 
este 9 órától jelentkező műsor 
meghívottjai: Molnár-Kovács 
Emese tanítónő, dr. Borka Balás 
Réka gyermekgyógyász főorvos, 
valamint Trella-Várhelyi Gyopár 
négygyermekes édesanya.  

Aki a hétvégén szeretné az Er-
dély TV műsorait követni, a té-
mába illő beszélgetést láthat az 
Üzenet szeretettelben is, vasárnap 
13.30 órától. Mikor jelenthetjük ki, 

hogy mi már öregek vagyunk a ta-
nuláshoz? – erre a kérdésre várjuk 
majd a választ a műsor vendégétől, 
aki nem mindennapi élettörténetét 
osztja meg a nézőkkel: a 94 éves 
Radványi Hajnal nyugdíjas koráig 
volt vasútállomás-vezető, ezt köve-
tően végezte el a teológiát.  

Az Erdélyi Magyar Televízió 
őszi műsorkínálatában szerepel 
még a Metszet, a Jó napot! Megjöt-
tem…, a Kultúrcsepp, a Hitélet, az 
Ügy-félóra és a Magyar Világ, 
amelyek a megszokott időpontban 
követhetők az új évadban is. A Hír-
adó pedig változatlanul jelentkezik 
a nap legfontosabb eseményeivel 
minden hétköznap 19 órától. (ETV-
közlemény)

A tanévkezdésről az Erdély TV-ben 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata Molnár Ferenc–Kellér Dezső–Zerkovitz 
Béla A doktor úr című, többszörösen díjazott zenés 
vígjátékával (Keresztes Attila rendezésében) szeptem-
ber 7-én, szerdán 19 órától Szászrégenben az Eugen 
Nicoară Művelődési Házban vendégszerepel.  

Molnár Ferenc neve egybeforrt a tökéletes színpadi 
ismeretekkel megírt, pergő bohózatokkal.  A doktor 
úr a szerző fiatalkori, első színpadi műve, ám páratlan 
drámatechnikája, fordulatos szerkesztése és ironiku-
san megrajzolt vígjátéki karakterei már ebben is meg-
találhatók. Dr. Sárkány, a jónevű, sikeres ügyvéd és 
Puzsér, a szimpatikus betörő a társadalom két végletét 
képviselik, ám szinte szimbiózisban élnek: az ügyvéd 
húzza ki folyton a bajból védencét, miközben ő maga 
hírét elsősorban a Puzsér védelmében bevetett 
ügyvédi bravúrjainak köszönheti. Amikor egy napra 
szerepet cserélnek, fejre áll körülöttük a világ. 

Szereposztás: DR. SÁRKÁNY – Kovács Botond; 
SÁRKÁNYNÉ – Kádár Noémi; PUZSÉR – Galló 
Ernő; CSATÓ – Rózsa László; CSERESNYÉS – 
Varga Balázs; BERTALAN – Tamás Fábián Csanád; 

LENKE – Kiss Bora; MAROSINÉ – Fodor Piroska; 
SZOBALÁNY – Benő Kinga; FÖLDRAJZTANÁR 
– Meszesi Oszkár; IGAZGATÓ – Bálint Örs; 
RENDŐR I. – Nagy Levente; RENDŐR II. – Nagy 
Péter; SINGER – Bokor Barna. ZENEKAR: Korpos 
András, Kostyák Márton, Sántha Huba József, Apos-
tolache Kiss Zénó. Hangszerelés: Apostolache Kiss 
Zénó; jelmeztervező: Lokodi Aletta; díszlet: Keresz-
tes Attila; díszlet- és jelmeztervező-asszisztens: Oláh 
Réka; dramaturg: Szabó Réka; koreográfus: Kányádi 
György; ügyelő: Rigmányi Lehel; súgó: Tóth Kata-
lin. 

Az előadást engedélyezték a Pentaton és Umpa 
ügynökségek. Molnár Ferenc örököseinek engedélyét 
a Hofra Kft. közvetítette. www.hofra.hu  

A 14 éven felülieknek ajánlott előadásra jegyeket 
személyesen az Eugen Nicoară Művelődési Ház jegy-
pénztárában lehet váltani, hétköznaponként 9 és 20 
óra között. 

Bővebb információkért látogassanak el a Tompa 
Miklós Társulat honlapjára (www.nemzetiszinhaz.ro). 
(PR-titkárság) 

A doktor úr Szászrégenbe látogat
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A Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat  
közleménye 

A diákok figyelmébe!  
Kedves diákok, ezúton tudatjuk, hogy az előző iskolai évben 

kibocsátott diákbuszbérletek szeptember 30-ig érvényesek.  
Szeptember 6-ától kezdődően lehet az új, 2022-2023-as tan-

évre érvényes utazási okmányt kiváltani a Mihai Eminescu If-
júsági Házban, a N. Grigorescu utca 19. szám alatt, a recepción. 
Hétfőtől péntekig naponta 10–17 óra között fogadják az érde-
kelteket.  

Szükséges iratok:  
– igazolás az iskolából 
– a 14. évet betöltött diákoknak a személyi igazolvány má-

solata 
 – a 14 éven aluli diákoknak a keresztlevél másolata, illetve 

az egyik szülő személyi igazolványának másolata. 
A bérlet kibocsátási díja: 10 lej. 
Az ingyenes bérletre csak az állandó marosvásárhelyi lak-

hellyel rendelkező diákok jogosultak.  
 A Helyi Közszállítási Vállalat  

vezetősége


