
A magyar kormány támogatásával, az egyház hozzájárulásá-
val, jó szándékú vállalkozók és a hívek adományainak kö-
szönhetően teljesen megújult Marosvásárhely egyik éke, a 
Vártemplom épülete. A Teleki-ház és a Kántortanító-képző 
Főiskola épülete is új köntösbe öltözött. A három egyházi in-
gatlant szombaton ünnepélyesen szentelték fel egyházi elöl-
járók, közéleti személyiségek és a hívek jelenlétében. 

A hálaadó istentisztelet keresztelővel vette kezdetét, Kató Béla, az Er-
délyi Református Egyházkerület püspöke keresztelte meg a kislányt. – 
Azért építünk, fáradunk, dolgozunk, mert vannak örököseink, van akinek 
átadni ezt a gyönyörű szép templomot, amit egykor mi is kaptunk. De 
ennek akkor van értelme, ha a megkeresztelt gyermekeket szülőként, 
nagyszülőként, gyülekezeti tagként hitben neveljük, példamutatásunkkal, 
nem csak a külső feltételeket biztosítjuk számukra – mondotta Kató Béla.  

 
Normális helyzetben sem vall ép eszű kormányzásra, ha egy parlamenti fel-

ügyelet alá tartozó hatóság döntőképességét sürgősségi kormányrendelettel 
tartják életben, de amikor az energiaellátás- és -biztonság terén háborús időket 
élünk, ez egészen komoly gondokhoz is vezethet. 

A napokban a kormány egy sürgősségi rendelettel hosszabbította meg fél 
évre az energiaár-szabályozó hatóság elnökének és vezetőtanácsa további 
három tagjának a mandátumát. Valószínűleg politikai játszmák lehetnek a hát-
térben, mert az elnököt a szocik jelölték, és biztosan nem szívesen adnák át ezt 
a pozíciót a liberálisoknak. Ez az illetékes elvtárs a múlt télen került rövid ideig 
rivaldafénybe, amikor az égbe katapultált villanyszámlák első botrányának 
idején épp egy karib-tengeri üdülőszigeten melegedett. Sem azelőtt, sem azután 
nem sokat lehetett hallani erről a valamikori villanyszerelőről, aki szakszer-
vezeti elnökként futott fel, onnan nyergelt át a politikába, és egy mandátum ide-
jéig még az egészségbiztosító alelnöke is volt, bármilyen odavágó szakképesítés 
nélkül, tehát a pártvezetésnél évtizedek óta jól áll a szénája. 

Róla és az intézményéről is lehet, hogy bővebben hallunk majd a közeli jö-
vőben, és nem kedvező kontextusban. Jogi szakértők szerint a szóban forgó ha-
tóság döntései is megtámadhatóvá váltak a közigazgatási bíróságon, ráadásul 
az intézmények függetlenségét szabályozó európai szintű előírásokat is áthágott 
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Politika és  
környezettudatosság  
a fiatalok szemével  
A COHERENT (Circle Of youth for tHe 
EuRope wE waNT) projekt célja, hogy 
hozzájáruljon az EU fiatalokat célzó 
stratégiájának megvalósításához. A 
program romániai partnere a marosvá-
sárhelyi Fókusz Öko Központ, amely 
felmérést készített annak kiderítésére, 
hogy miért idegenkednek a fiatalok a 
közélettől.  
____________2. 
Döntetlen a  
megyei rangadón 
Noha Nyárádtő támadott többet, és 
alakított ki nagyobb helyzeteket, 1-1-
re végződött az Unirea 2018 – Szász-
régeni CSM Avântul megyei rangadó a 
labdarúgó 3. liga IX. csoportjának 9. 
fordulójában. 
____________4. 
Az épített örökség 
védelme 
Rekordösszegű uniós támogatást ka-
pott az épített örökség védelmére és 
népszerűsítésére Románia. A Hívo-
gató Románia – az országjáró névre 
keresztelt projekt célja egyrészt az, 
hogy népszerűsítse a hazai útvonala-
kat, a kulturális és épített örökséget.  
____________7.(Folytatás a 3. oldalon)
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Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 



a kormány ezzel a lépéssel, mivel a hatóság a parlament 
felügyelete alá tartozik, és annak lett volna dolga dönteni 
a vezetőség mandátumáról.  Szokványos helyzetben egy 
ilyen hatóságnak még a létezését sem könnyű észrevenni 
a hétköznapi életben, csakhogy a már egy éve a nyakun-

kon levő energiakrízis kezelésében ez fontos szerv, amely-
nek a döntései kihatnak a piaci szereplőkre, és közvetve 
a fogyasztókra is. Ebben a helyzetben jogilag ingatag lá-
bakra helyezni az energiaárakat szabályozó hatóságot 
nem volt okos lépés a kormánytól, amelynek enyhítenie 
kellene a válságot, nem tovább mélyítenie. Az még hagy-
ján, ha adott esetben a brüsszeli nagyágyúk fognak mo-
rogni rá emiatt, de ennél sokkal nagyobb baj lehet az 
adófizetők számára, ha a télen a sokaknak létfontosságú 
árkompenzációs folyamatban okoz zavart, netán fennaka-
dást ez a döntés. 

IDŐJÁRÁS 
Változó időjárás 
Hőmérséklet: 
max.  19 0C 
min.   9 0C

24., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 52 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 21 perckor.  
Az év 297. napja,  
hátravan 68 nap.

Terápiás program  
szenvedélybetegekért 

A Bonus Pastor Alapítvány október 31. és november 11. 
között 12 napos terápiás programot szervez férfi és női 
szenvedélybetegeknek és hozzátartozóknak a magyarózdi 
terápiás otthonban. A program célja az absztinencia elkez-
dése, információszerzés a függőségről, terápiás terv készí-
tése, önismeret. A felvétel előzetes interjú alapján történik. 
Jelentkezni október 29-ig lehet. A Maros megyeiek a 0742-
653-331-es telefonszámon McAlister Magdolnától érdek-
lődhetnek. 

Virágvásár a Rózsák terén 
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala október 28. – no-
vember 6. között virágvásárt szervez a Rózsák terén. Bő-
vebb tájékoztatással a 0365-807-872-es telefonszám 
108-as mellékállomásán vagy a 0265-268-330-as telefon-
szám 174-es mellékállomásán szolgálnak.  

Irodalmi pályázat 
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája meghirdette a Méhes György 
tehetségkutató pályázatát próza és vers kategóriában 
1997. január 1-je után született alkotók számára. Beküldési 
határidő: november 10. A pályázati anyagot a mehespalya-
zat@gmail.com címre várják. 

Párhuzamos központok 
Október 30-ig hosszabbította meg a Maros Megyei Mú-
zeum a Kultúrpalota második emeletén Párhuzamos köz-
pontok: Kolozsvár és Marosvásárhely (1920–1990) címmel 
nyílt kiállítás látogatási idejét. Az Erdélyi Művészeti Központ 
által rendezett tárlat az 1920–1990 közötti romániai magyar 
művészet olyan jeles alkotóit vonultatja fel, akik kiemelkedő 
helyet foglaltak el a két legfontosabb belső-erdélyi központ, 
Kolozsvár és Marosvásárhely képzőművészeti életében. A 
kiállítás elsősorban az iskolateremtő alkotók, egyebek mel-
lett az 1948-tól működő kolozsvári képzőművészeti főis-
kola, valamint az 1949-ben alapított marosvásárhelyi 
képzőművészeti líceum tanárainak munkásságát idézi 
meg. 

Kábítószer-forgalmazókat állítottak elő  
Október 19-én 24 órára őrizetbe vettek két személyt, akiket 
fokozott kockázatú kábítószer-csempészet és tudatmódo-
sító szerek forgalmazásának bűntettével gyanúsítanak. A 
marosvásárhelyi és a Hargita Megyei Szervezett Bűnözés 
Elleni Szolgálat rendőrei és az ügyészség által végzett nyo-
mozás kiderítette, hogy Hargita megyében kiskorúaknak is 
értékesítettek kábítószernek minősülő anyagokat és tudat-
módosító szereket. Egy tanintézményben azonosítottak is 
egy kiskorút, akinél egy gramm marihuánát találtak. Ezt kö-
vetően 19 házkutatást tartottak Csíkszeredában, aminek 
eredményeként megközelítőleg 70 gramm marihuánát és 
10 gramm NPS kristályt, Xanax tablettákat, öt darálót, több 
precíziós mérleget, mobilterminálokat és 3.700 lejt foglaltak 
le, ennek nyomán 14 embert hallgatnak ki. A speciális tá-
mogatást a Román Rendőrség Főfelügyelőségéhez tartozó 
Különleges Műveleti Igazgatóság biztosította. Az akcióban 
Hargita megyei rendőrök és csendőrök is részt vettek. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma SALAMON,  
holnap BLANKA napja. 

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

34, 3, 40, 6, 25 +9 NOROC PLUS:  2 2 1 5 4 2

9, 1, 8, 6, 40, 13 SUPER NOROC:  7 2 4 8 8 6

24, 38, 18, 6, 25, 2 NOROC:   1 8 8 7 8 9 1

Pénzhamisítás és csalás miatt előzetesben  
Valutaváltókat vert át

Október 17-én a Marosvásárhelyi Szervezett Bű-
nözés Elleni Szolgálat rendőrei a Segesvári Bíró-
sághoz tartozó ügyészséggel közösen öt 
helyszínen tartottak házkutatást Bukarestben és 
Neamţ megyében egy olyan büntetőügyben, 
amelyben pénzhamisítás, hamis deviza forga-
lomba hozatala, csalás, személyazonossági hami-
sítása miatt folyik nyomozás. 

Június 6–7-én Hargita és Maros megyében négy valuta-
váltó irodában jelentkezett egy férfi, aki hamis (román és 
szlovák) személyazonosító okmányok felmutatásával állí-
tólag 23 darab hamis 500 eurós bankjegyet váltott be. A 
Marosvásárhelyi Szervezett Bűnözés Elleni Szolgálat rend-

őrei a vizsgálatok során azonosítottak egy 36 éves férfit. A 
házkutatásokat követően lefoglaltak egy, a bankjegyek va-
lódiságának ellenőrzésére szolgáló készüléket, négy paró-
kát, 5.550 lejt, 1.200 dollárt, 6.100 eurót, három 
mobiltelefont és három laptopot. Végrehajtották az elfoga-
tóparancsot, majd a gyanúsított kihallgatását követően az 
igazságügyi rendőrség nyomozó szervei elrendelték a 24 
órás előzetes letartóztatását. Ezt utólag a bírák 30 napos 
előzetes letartóztatásra változtatták. Az akció a Román 
Rendőrség Különleges Műveleti Igazgatóságának speciális 
támogatásával, valamint a Pénzhamisítás Elleni Nemzeti 
Iroda és a Neamţ megyei csendőrség különleges beavatko-
zási csoportjának bevetésével zajlott. (pálosy) 

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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László király öröksége –  
könyvbemutató 

Október 27-én, csütörtökön 18 órától mutatják be a ma-
rosvásárhelyi Studium Hub közösségi központban (Bo-
lyai tér 15.) Balla Ede-Zsolt László király öröksége című 
kötetét. A sokrétű, Szent László királyhoz kapcsolódó 
szellemi-kulturális örökséget ismertető könyv több mint 
húsz középkori helyszínen keresztül mutatja be a közel 
évezredes értékeket. A 120 oldalas, színes fényképek-
kel gazdagon illusztrált kötetben a szerző lépésről lé-
pésre tárja az olvasó elé a középkori ember 
világképének egy szeletét, és felkelti az érdeklődést az 

egyetemes értékek iránt is. László király öröksége a lát-
szat ellenére nem kötődik közvetlenül történelmi korhoz, 
időszakhoz sem, így modern korszakunkban is aktuális. 
A szerző előadást tart Szent Lászlóról. Közreműködik a 
Tűzvarázs együttes. 

Majdnem csodák –  
könyvbemutató 

Október 25-én, kedden 18 órától Marosvásárhelyen, a 
Studium Hub előadótermében mutatja be a Mentor 
Könyvek Kiadó Dubb László Majdnem csodák című no-
velláskötetét. A szerzővel a kötet szerkesztője, Miklóssi 
Szabó István író beszélget. A novellákból felolvas Se-
bestyén Mihály történész, író, műfordító. 

Krízist rendeletre 
(Folytatás az 1. oldalról) 

RENDEZVÉNYEK

Miért nem vállalnak közéleti szereplést a fiatalok? 
Politika és környezettudatosság a fiatalok szemével  

 
A COHERENT (Circle Of youth for 

tHe EuRope wE waNT) projekt célja, 
hogy hozzájáruljon az EU fiatalokat 
célzó stratégiájának megvalósításához. 
Célkitűzései között szerepel a fiatalok 
társadalmi szerepvállalásának erősí-
tése, a határokon átnyúló mobilitás 
előmozdítása és a fiatalok együttmű-
ködésének ösztönzése projekttevé-
kenységeken keresztül. A projektben 
14 partnerintézmény vesz részt kilenc 
európai uniós országból és egy EU-n 
kívüli államból. 

A program romániai partnere a ma-
rosvásárhelyi Fókusz Öko Központ, 
amely felmérést készített annak kide-
rítésére, hogy miért idegenkednek a fi-
atalok a közélettől.  

Dr. Hajdú Zoltán, a Fókusz Öko 
Központ elnöke szerint ennek több 
oka is lehet, ezért fontos, hogy bemu-
tassák a fiataloknak a közélet szépsé-
geit, illetve próbálják arra nevelni 
őket, hogy tegyenek a környezetükért. 
Bár egy fecske nem csinál tavaszt, 
ahogy a mondás tartja, figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a mai fiatalok 
kezdjenek el törődni a környezetükkel, 
és ne azon gondolkozzanak, hogy 

minél nagyobb házat építsenek, 
amelynek az udvarán hatalmas autó 
áll, hanem hogy találjanak olyan alter-
natívákat és éljenek is velük, amelyek 
nem károsítják annyira a környezetet. 

A Fókusz Öko Központ szervezésé-
ben október 20-án a Studium Hubban 
a fiatalok politikusokkal találkoztak, 
akik kötetlen beszélgetésen  
próbálták közelebb vinni hozzájuk a 
közéletet. Az eseményre húsz fiatalt 
hívtak el, a közéleti szereplők közül 
Kakassy Blanka és Iszlai Tamás városi 
tanácsosokat, valamint Kovács Mihály 
Leventét, a Maros Megyei Tanács al-
elnökét. 

Nagy-Bodó Szilárd



Kolumbán Vilmos főjegyző, püs-
pökhelyettes igehirdetésében a vá-
lasztott nép, Izrael népe 
templomának a többszöri újjáépíté-
sét hozta fel példaként. Mint 
mondta, a marosvásárhelyi Vár-
templom történelmünk egy darabja, 
ahol évszázadokon keresztül több 
országgyűlést, zsinatot tartottak, bi-
zonyítva, hogy a hitélet és a közélet 
együttese vitte előre és tartotta meg 
erdélyi magyarságunkat, és azon 
belül a református közösséget. – E 
falak egyszerre adtak helyet a közé-
letnek és a hitéletnek, a világ és az 
egyház dolgainak, Isten színe előtt 
rendeztük dolgainkat, és kértük a 
segítségét. Itt bizonyították előde-
ink, hogy nemcsak a hitéletben kell 
segítségül hívni Istent, hanem a köz- 
életben is. És csak akkor tudunk 
egészséges, kiszámítható életet élni, 
ha a világi és egyházi dolgainkban 
is folyamatosan az Ő segítségét kér-
jük – fogalmazott a főjegyző. 
Az utóbbi évtizedben több 
egyházi ingatlan újult meg 

A Vártemplom lelkipásztora, 
Henter György köszönetet mondott 
mindazoknak, akik adományaikkal, 
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy a Vártemplom, az esperesi hi-
vataloknak otthont adó Teleki-ház, 
valamint a Vártemplom régi paró-
kiája, amelyben ma a Kántor-taní-
tóképző Főiskola működik, teljesen 

megújult. – Az 500 éves erdélyi re-
formáció egyik központi színhelyén 
vagyunk. Az erdélyi református 
egyház testi és lelki építményeihez 
minden nemzedék hozzátette a 
maga vívmányait, a hitét, építő és 
megtartó alkotásait. Ezt tesszük mi 
is, a ’90-es évektől fokozottabb 
mértékben, hiszen ’90 után, amikor 
elkezdődött az államosított egyházi 
ingatlanok visszaszolgáltatása, az 
egyházkerület szervezésében, az 
anyaország támogatásával, sok 
szakember tudásával, presbiterek, 
gondnokok, hívek buzgóságának és 
adományának köszönhetően az el-
múlt évtizedben itt, Marosvásárhe-
lyen hozzájárulhattunk több 
egyházi ingatlan felújításához. Ma 
nemcsak három épület átadásának 
lehetünk tanúi, számításaim szerint 
az elmúlt 5-10 esztendőben kilenc 
épületet tettünk rendbe. Megújult a 
Vártemplom, a Kántor-tanítóképző 
Főiskola épülete, a Pici-házként is-
mert kántorlakás, a leányiskola és 
részben a Posta utcai IKE-ház, azaz 
a bábszínház néven ismert épület, 
illetve megújulóban van a Forrada-
lom utcában a Makariás-ház. A 
munkálatok költségei több mint 3 
millió euróra rúgnak, ebből 1,3 mil-
lió a magyar kormány támogatása, 
egy jelentős rész a marosvásárhelyi 

református egyházközségek kurató-
riumának bevételeiből származik, 
de támogatók, hívek adományai, 
valamint a polgármesteri hivatal, a 
vallásügyi államtitkárság is a segít-
ségünkre voltak a megvalósításban 
– adott hangot hálájának a Vár-
templom lelkipásztora. 
Hitében erős, múltjához  
ragaszkodó gyülekezet él itt 

Tóth László főkonzul szerint az 
elvégzett munka minden kétséget 
kizáróan jelzi, hogy itt egy hitében 
erős, múltjához ragaszkodó refor-
mátus magyar gyülekezet él. – A 
magyar kormány 2017 decemberé-
ben döntött úgy, hogy több száz, 
templom és világi célokat szolgáló 
egyházi ingatlan felújításához és 
építéséhez nyújt támogatást a kül-
honi magyar egyházaknak, köztük 
az Erdélyi Református Egyházkerü-
letnek. Az azóta eltelt öt évben ezek 
a beruházások nagyrészt befejeződ-
tek, a felújított templomok visz-
szanyerték régi fényüket, a 
települések ékkövévé és számos kö-
zösség meleg otthonává váltak. A 
támogatásról szóló döntés értékvá-
lasztás és határozott állásfoglalás 
amellett, hogy a magyar kormány 
hisz az egyházak megtartó erejében. 
Ezt különösen fontos hangsúlyozni 
napjainkban, egy mindent relativi-
záló világban, ahol a legalapvetőbb 
emberi tulajdonságok, értékek kér-
dőjeleződnek meg – fejtette ki a fő-
konzul. 

Keresztes Géza műépítész a fel-
újítás műszaki részleteit ismertette, 
Nagy Éva, a Vallásügyi Államtitkár-
ság tanácsosa pedig beszédében rá-
világított: megmaradni és 
maradandót alkotni csak úgy lehet, 
ha megőrizzük értékeinket, ha van 
elképzelésünk a jövőről, ha össze-
fogunk. Ennek bizonyítéka a Vár-
templom felújítása is, amely 
büszkén hirdeti a múltat, és bizako-
dóan tekint a jövőbe, mert ahol 
templom épül és szépül, ott jövő is 
lesz. 

Soós Zoltán, Marosvásárhely 
polgármestere szerint a Vártemp-
lom épületének története különlege-
sen alakult az évek során, de 
mindvégig megmaradt, és a keresz-
tény kultúra megmaradását szol-
gálta. Városunk védjegye és 
névjegye, Erdély egyik legszebb, a 
Székelyföld egyik legjelentősebb 
gótikus épülete – mutatott rá a vá-
rosvezető, aki nemcsak polgármes-
terként vett részt az ünnepélyes 
felszentelésen, hanem az ásatást ve-
zető szakemberként is. 

A sárospataki testvérgyülekezet 
lelkipásztora, dr. Fodor Ferenc be-
szédében kiemelte, aki templomot 
épít, az a jövendőre gondol, az 
ősök is, akik több száz évvel ez-
előtt Isten dicsőségére itt hajlékot 

emeltek, és most is, amikor a temp-
lom megújult. Ugyanakkor, aki 
templomot épít, felújít, az rendel-
kezik a fölfelé tekintés és az iden-
titás igényével – osztotta meg 
gondolatait a lelkész. 

Dr. Vass Levente államtitkár a 
megvalósulást megelőző nehézsé-
gekről szólt, és a közös akarat, ösz-

szefogás jelentőségét emelte ki. 
Háláját fejezte ki a magyar kor-
mánynak, hogy felvállalta a határon 
kívül szorult magyar közösség tá-
mogatását, hogy mert nagyot gon-
dolni, mert 500 templom 
felújításában gondolkodni, ami a 
mai magyarországi anyagi helyzet-

ben óriási támogatás. – Ne fárad-
junk el, együtt, közösen, összetar-
tóan az elkövetkezőkben is 
keressük és találjuk meg azokat az 
együttdolgozási lehetőségeket, 
amelyek eredményeképpen folytat-
hatjuk Marosvásárhely, Székely-
föld, Erdély építését – hangsúlyozta 
az államtitkár. 
Magyar történelmi zászlósor 
díszíti a templomot 

A szombati templomszentelés 
egyik legünnepélyesebb mozzanata 
az volt, amikor a hagyományőrző 
huszárok Liszt Ferenc 14. rapszódi-
ájára bevonultak a magyar törté-
nelmi zászlósorral, amit Kali István 
a Regeneráció Egyesületen keresz-
tül pályázott meg a Bethlen Gábor 
Alapnál. – Ma itt egy beteljesedést 
ünnepelünk. Ehhez kellett egy kö-
zösség, egy gyülekezet, egy egy-
házfő bátorsága, kellettek a közélet 
azon szereplői, akik egyengették az 
utakat, a támogatók, hogy megle-
gyenek a szükséges anyagiak. És 
persze kellett a legfontosabb, az is-
teni kegyelem. Azért tartottam fon-
tosnak, hogy Marosvásárhelyen is 
meglegyen ez a zászlósor, mert a 
zászlónak nagy ereje van, a jelenlé-
tet, a megmaradást jelképezi, a csa-
tában pedig irányt mutat. Bár a 
zászlók a Regeneráció Egyesület tu-
lajdonát képezik, a marosvásárhelyi 
magyar közösségé lesznek, és a 
Vártemplom lesz az otthonuk – 
hangsúlyozta beszédében Kali Ist-
ván. 

A 14 zászlóból álló történelmi 
zászlósor tartalmazza a többi mel-
lett Szent István zászlaját, Árpád-

házi királyi zászlót, Hunyadi János, 
a fekete sereg, a szigetvári hős, Zrí-
nyi Miklós, Bethlen Gábor, Rákóczi 
Ferenc fejedelem zászlaját, 1956 
jelképét, a lyukas zászlót. 

A templomszentelési ünnepség 
zárómozzanataként ft. Kató Béla 
elmondta, eredetileg 2020-ra ter-
vezték a templomszentelést, Isten 
azonban másként rendelkezett, a 
járvány meghiúsította a terveket. – 
Amikor a megvalósításokat látjuk, 
szinte megkísért a gondolat, hogy 
dicsfénnyel illessük ezeket. De mi 
ma nem dicsekedni gyűltünk 
össze, a dicsekvés méltatlan volna 
hozzánk, hiszen egyedül Istené a 
dicsőség. Egy öndicsőítő, teljesít-
ményekre büszke vagy alulteljesít-
ményekre is büszke, dicsekvő 
világban élünk, amikor mindent az 
egyéni sikerekben mérünk. Ebben 
a világban különösen fontos tuda-
tosítani, hogy egyedül Istené a di-
csőség mindörökké. Az elmúlt öt 
esztendőben olyan dolgokat vé-
geztünk, amire nem is gondoltunk 
volna, és ez visszaadta a remény-
ségünket abban, hogy Isten rólunk 
sem feledkezett meg, gondja van 
ránk, kisebbségi sorban élő embe- 
rekre. Mindezt azonban csak az az 
ember tudja így felfogni,  
akinek van hite – emelte ki a püs-
pök. 

A szombati eseményt a Vártemp-
lom gyermekkórusa, valamint a 
Musica Humana női kamarakórus 
műsora tette még ünnepélyesebbé. 
A templomszentelés után a felújított 
Teleki-ház, valamint a régi reformá-
tus parókia megújult épületére is 
Isten áldását kérte a püspök. 

Megújult Marosvásárhely egyik ékessége, a Vártemplom
(Folytatás az 1. oldalról)
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Bár címvédőként a Románia-kupa nem 
számít másodrendű sorozatnak a Sepsi OSK 
számára, a frissen bevezetett csoportkör 1. 
fordulójában a Petrolul 52 Ploiești elleni mér-
kőzésre Cristiano Bergodi csupán egyetlen 
játékost nevezett a kezdőbe azok közül, akik 
a Kolozsvári CFR 1907 elleni bajnokin – a 
vereség ellenére nem rosszul – játszottak. Azt 
az egyet is inkább kényszerből, hiszen a jobb-
hátvéd poszton Dimitrovnak nincs helyette-
sítője, így oda a középhátvéd Bălașát küldte 
az olasz mester, aki Kolozsváron is azért ját-
szott kezdőben, mert Ninaj el volt tiltva. 

Igaz, a Petrolul 52 sem a legjobbjaival lé-
pett pályára, és a háromszékiek tartalékait 
sok csapat kezdőként is elfogadná, mégis 
meglátszott, hogy ez a Sepsi OSK nem az a 
Sepsi OSK. Nem tudott kialakulni a már-már 
névjeggyé változott passzjáték a középpá-
lyán, ahol némi bizonytalanság már a 2. perc-
ben észlelhető volt: nem tudták 
megakadályozni az ellenfél gyors ellenakci-
óját, és Begannak kellett védenie, hogy Mă-
zărache gólra ne váltsa a nagy lehetőségét. 
Túloldalon Rondón önzősködött egy sort egy 
ígéretes támadás során a 15. percben, lövése 
pedig nem volt elég erős. Egy perccel később 
Grozav lövése pattant le az OSK védőiről, a 
42. percben pedig Bratu szabadrúgása tette 
próbára az ebben az idényben először hasz-
nált szentgyörgyi kapust. 

A meccs azonban a második félidőben pör-
gött fel igazán, s mindjárt az elején, a 48. 
percben Bălașa elfelejtette, hogy most nem 
középhátvédet, hanem jobbhátvédet kellene 
játszania, így Grozav teljesen üresen kaphatta 
a tizenhatos bal oldalán, ahonnan laposan a 
hosszú sarokba lőtt (1-0). Az OSK válasza 
azonban szinte azonnal jött, mégpedig Rod-

rigueznek köszönhetően, aki szerelte Groza-
vot a középpályán, indítása Rondónhoz ke-
rült, aki  betört a jobb oldalon, és a rosszul 
vetődő Leitner mellett a rövid sarokba küldte 
a labdát (1-1). Az egyenlítés után kétszer is 
veszélyeztetett a Petrolul 52, ám a 63. perc-
ben az OSK fordított, amikor Ninaj egy szög-
letből érkező labdát az ötösről a hálóba fejelt 
(1-2). A második szentgyörgyi gól görcsössé 
tette a házigazdákat, és a Sepsi OSK a kis-
padról érkező, máskor kezdőembereinek kö-
szönhetően átvette az irányítást, és a 89. 
percben megadta a kegyelemdöfést is: Bărbuț 
megpróbálta magát lövőhelyzetbe cselezni, 
aztán mégis bepasszolta a tizenegyes pont tá-
jékán található Safrankónak, aki balról meg-
fordult a védője mellett, és bal lábbal a jobb 
alsó sarokba talált (1-3). 

Az új rendszerben játszott Románia-kupa 
csoportkörének következő fordulójában a 
Sepsi OSK november 9-én a másodosztály-
ban szereplő Bukaresti Dinamo 1948 ottho-
nában játszik, ahol egy győzelemmel 
gyakorlatilag biztosíthatja a továbbjutását a 
negyeddöntőbe. 

Noha Nyárádtő támadott többet, és ala-
kított ki nagyobb helyzeteket, 1-1-re vég-
ződött az Unirea 2018 – Szászrégeni CSM 
Avântul megyei rangadó a labdarúgó 3. 
liga IX. csoportjának 9. fordulójában. 

Az idén mindkét csapat a felsőházat 
célozza, így mindkettőnek fontos lett 
volna a győzelem. Az első félórában 
azonban egyiküknek sem sikerült igazán 
veszélyes támadásokat vezetnie, bár 
enyhe hazai mezőnyfölény volt érezhető. 
A jeget végül a 30. percben Astafei törte 
meg, aki egy tetszetős kombináció végén 
átlósan betört a tizenhatosba, elvitte 
Bucin mellett is, majd fordulásból az üres 
kapuba küldte a labdát (1-0). A kapott gól 
után szünetig Szászrégen volt némileg 
veszélyesebb, ám igazi helyzetet nem tu-
dott kidolgozni. 

Szünet után Nyárádtő többször növel-
hette volna az előnyét, ám Rusu, Ciubăn-

can és Astafei lehetőségei sorra kimarad-
tak. A legnagyobb helyzetet a 65. percben 
Ciubăncan hagyta ki, aki az ötösön egye-
dül találta magát, ám egyenesen a kapus 
ölébe emelte a labdát. Ezt aztán duplán 
bánhatta, hiszen Bucin azonnal indította 
Chirlejant, Feier kijött a régeni csatár fo-
gadására, ám nem találta el a labdát, 
amellyel így előbbi egyedül sétálhatott be 
a kapuba (1-1). Nyárádtő nem tudta feldol-
gozni az egyenlítés sokkját, és a folytatás-
ban, bár többet birtokolta a labdát, már 
nem volt veszélyes a régeni kapura, így 
maradt a pontosztozkodás.  

Ugyancsak a 9. fordulóban megszerezte 
második idénybeli győzelmét, és az elsőt 
hazai pályán az ACS Marosvásárhely. A 
vendég az a Marosújvár volt, amely a hét 
közepén hatalmas meglepetést okozott a 
Románia-kupa csoportkörében a Chindia 
Târgoviște 1-0-s legyőzésével. Talán emi-

att is a marosújváriak, akiknek több sérült 
játékosuk hiányzott, eleve fáradtan léptek 
pályára (vagy talán túltengett bennük az 
önbizalom a kupasiker után), mert a ház-
igazdák az első bő negyedóra elteltével há-
romgólos előnyre tettek szert. A vendégek 
a 20. percben szépítettek, ám utóbb hiába 
próbálkoztak, már nem tudtak többet el-
érni, különösen miután a 60. percben em-
berhátrányban is maradtak, Ceaca 
kiállítását követően. 

A labdarúgó 3. liga a 9. forduló mérkő-
zéseivel az alapszakasz feléhez ért. A Nyá-
rádtői Unirea 2018 a 2. helyről várja a 
folytatást, míg a Szászrégeni CSM Avântul 
szintén a felsőházi vonal fölött, a 4. helyen 
áll. Az ACS Marosvásárhely a 7. helyről 
fordul a felénél. A bajnokság azonban szü-
net nélkül folytatódik a visszavágókkal: az 
ACS a CSM Avântult fogadja, míg a nyá-
rádtői pályára Kudzsir érkezik.

Fotó: a Petrolul 52 közösségi oldala 

1251.Szerkeszti: Farczádi Attila

Eredményjelző 
* Szuperliga, 15. forduló: Bukaresti Rapid 1923 

– Konstancai FCV Farul 1-1, FC Voluntari – Chin-
dia Târgoviște 0-3, Universitatea 1948 Craiova – 
Nagyszebeni Hermannstadt 1-1. Az élcsoport: 1. 
Konstanca 34 pont/15 mérkőzés, 2. Rapid 1923 
29/15, 3. Kolozsvári CFR 1907 25/12; 

* 2. liga, 11. forduló: CSM Slatina – Jászvásári 
CSM Politehnica 1-0, Dési Unirea – Brassói FC 2-
1, Concordia Chiajna – Zsilvásárhelyi Viitorul Pan-
durii 2-0, Temesvári Ripensia – Konstancai Unirea 
4-0, FK Csíkszereda – Újszentesi CSC 3-0, Buka-
resti Metaloglobus – Bukaresti Dinamo 1948 1-2. 
Az élcsoport: 1. Dés 24 pont/11 mérkőzés, 2. Bu-
karesti CSA Steaua 23/10, 3. Galaci Suporter Club 
Oțelul 21/10; 

* 3. liga, 9. csoport, 8. forduló: Kolozsvári Să-
nătatea – Kolozsvári Viitorul 2-2, Gyulafehérvári 
CSM Unirea – Kudzsiri Metalurgistul 3-1, Nyárád-
tői Unirea 2018 – Szászrégeni CSM Avântul 1-1, 
ACS Marosvásárhely – CS Marosújvár 3-1, Vajda-
hunyadi Corvinul 1921 – Gyulafehérvári CSU 2-
0. Az élcsoport: 1. Vajdahunyad 27 pont, 2. 
Nyárádtő 16, 3. Kudzsir 15, 4. Szászrégen 14; 

* megyei I. osztály, 8. forduló: Marosvásárhelyi 
ASA – Dános 4-2, Búzásbesenyő – Marosludas 1-
1, Ákosfalva – Mezőrücs 0-0, Erdőszentgyörgy – 
Marosoroszfalu 0-0, Szováta – Marosvásárhelyi 
Atletic 0-1, Nyárádszereda – Radnót 1-2, Segesvár 
– Marosvásárhelyi Academica Transilvania 1-1. Az 
élcsoport: 1. Radnót 22 pont, 2. ASA 22, 3. Atletic 
17; 

* megyei II. osztály, 7. forduló: Alsóidecs – Ge-
rendkeresztúr 6-1, Harasztkerék – Gernyeszeg 2-
0, Kerelőszentpál – Mezőpagocsa 2-2, Mezőzáh – 
Magyaró 2-1. Az élcsoport: 1. Mezőpagocsa 16 
pont/7 mérkőzés, 2. Görgénysóakna 15/5, 3. Me-
zőgerebenes 13/6.

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 9. forduló: ACS Marosvásárhely – 

CS Marosújvár 3-1 (3-1) 
Marosvásárhely, víkendtelepi pálya. Vezette: Marius Naidin 

(Pitești) – Paul Pojar (Kolozsvár), Claudiu Giorgiu (Kolozsvár). El-
lenőr: Fodor József (Székelyudvarhely), Alexandru Gherghe (Foga-
ras). 

Gólszerzők: Veress (4.), Ungur (12. – büntetőből), Moldován (18.), 
illetve Goronea (20.). 

Kiállítva: Ceaca (60.). 
ACS Marosvásárhely: Szántó – Precup, Oprea, Dumbrăvean, Cali-

ani, Gliga, Ungur, Moldován, Vecerdea, Lupuleț, Veress. Cserék: Mol-
nár, Borbély, Circa, Csegöldi, Potor, Ghirca, Greu, Csáki, Fehér. 

Marosújvár: M. Țăranu – Gorba, Cimpoieșu, Al. Țăranu, Király, 
Cioargă, Paleoca, Giurgiu, Goronea, Roman, Coman. Cserék: Bucșa, 
Socaci, Ceaca, Stângă, Cadar, Guț, Oprinca. 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 9. forduló: Nyá-

rádtői Unirea 2018 – Szászrégeni CSM Avântul 1-1 
(1-0) 

Nyárádtői stadion. Vezette: Răzvan Negară (Vas-
lui) – Cosmin Vițelaru (Vaslui), Ionuț Andrei (Kará-
csonkő). Ellenőr: Marcel Savaniu (Szatmárnémeti), 
Vlad Călușer (Bukarest). 

Gólszerzők: Astafei (30.), illetve Chirlejan (65.). 
Nyárádtő: Feier –  Ndiesse, Chiorean, Suslak, 

Ganea, Piper, Onișor, Bálint, Rusu, Ciubăncan, Asta-
fei. Cserék: Vlasa, Boar, Vînău, Birtalan, Rady, 
Petra, Sămărghițan, Todoran, Kecskés.  

Avântul: Bucin – Bugnar, Suciu, Chirilă, Truța, 
Șerbănați, Enescu, Valer, R. Bucur, Murar, Chirlejan. 
Cserék: Raica, Luca, S. Bucur, Harkó, Oltean, Pop. 

Eredményjelző 
Labdarúgó Románia-kupa csoportkör, 1. forduló: 
* A csoport: Bukaresti Dinamo 1948 – Universitatea 

1948 Craiova 0-0, Unirea 04 Slobozia – FC Voluntari 0-1, 
Petrolul 52 Ploiești – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-3; 

* B csoport: Bodzavásári Gloria – Botosáni FC 0-1, 
Aradi UTA – Bukaresti FCSB 2-2, Galaci Suporter Club 
Oțelul – CS Mioveni 0-1; 

* C csoport: CSM Alexandria – Konstancai FCV Farul 
2-2, Újszentesi CSC – Bukaresti Rapid 1923 1-4, Kolozs-
vári FCU – Kolozsvári CFR 1907 1-1; 

* D csoport: Marosújvári CS – Chindia Târgoviște 1-0, 
Nagyszebeni Hermannstadt – CSU Craiova 0-2, Nagybá-
nyai Minaur – Campionii FC Argeș Pitești 0-0. 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Románia-kupa, csoportkör, 1. forduló: Petrolul 52 Ploiești–

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-3 (0-0) 
Ploiești, Ilie Oană-stadion. Vezette: Horia Mladinovici (Bukarest) – Mir-

cea Grigoriu (Bukarest), Bogdan Gheorghe (Bukarest). Tartalék: Florin 
Chivulete (Bukarest). Ellenőr: Ioan Onicaș (Zilah). Videóbíró: Sorin Cost-
reie (Buftea). Segéd-videóbíró: Andrei Constantinescu (Bukarest). 

Gólszerzők: Grozav (48.), illetve Rondón (51.), Ninaj (63.), Safranko (89.). 
Petrolul 52: Leitner – Borța, Meijers, Huja, Țicu, Cebotaru (66. Jair), 

Dumitriu, Bratu (76. Ivanovszki), Cioiu (72. Budescu), Grozav, Măzărache 
(72. Irobiso). 

Sepsi OSK: Began – Bălașa, Ninaj, Tamás, Ispas, Bărbuț (90. Păun), 
Rodriguez (82. Aganovi), Achahbar (71. Ștefănescu), Ion Gheorghe, Go-
lofca (72. Fr. Junior), Rondón (71. Safranko). 

Bálint Zsombor 
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Döntetlen a megyei rangadón

Fordított a tartalékcsapat, némi segítséggel a kispadról 



A címvéd  Ferencváros 4-2-es gy zel-
met aratott a Puskás Akadémia vendége-
ként a magyar labdarúgó NB I 12. 
fordulójának szombat esti mérk zésén. A 
zöld-fehérek, akik szerdán bombameglepe-
tésre kiestek a Magyar Kupából a harmad-
osztályú Iváncsával szemben (lásd 
mellékelt összefoglalónkat – a szerk.), si-
kerükkel visszavették az els  helyet a tabel-
lán az újonc Kecskemétt l úgy, hogy két 
találkozóval kevesebbet játszottak. 

A hazaiak els  támadásukból 11-eshez és 
vezetéshez jutottak, mivel Samy Mmaee 
teljesen feleslegesen szabálytalankodott a 
büntet területen belül (1-0). A gól megadta 
a mérk zés alaphangját, kifejezetten lendü-

letes játékot láthattak a néz k, a címvéd  
zöld-fehérek pedig hamar egyenlítettek 
Marquinhos pontos lövésével (1-1). Mind-
két csapat lendületes és veszélyes akciókat 
vezetett, a második találatot a f városiak-
nak sikerült el bb megszerezniük Ryan 
Mmae remekbe szabott góljával (1-2), de 
az egyenlítésre ezúttal sem kellett sokáig 
várni, mert Nagy Zsolt fejese a bal kapufá-
ról a hálóba pattant (2-2). A szünet el tti 
slusszpoén a Ferencvárosé volt, ugyanis 
Traore a hazai kapus lába között talált a há-
lóba (2-3). 

A f városiak a második félid  elején 
azonnal megduplázták el nyüket (bedobást 
követ en Ryan Mmae a jobbszélr l bel tte 

a labdát a kapu elé, az egyedül hagyott Tra-
ore formalitást teljesített, 2-4), s t, akár 
végleg eldönthették volna az összecsapást, 
ez viszont nem sikerült nekik. A felcsútiak 
szép lassan átvették az irányítást, bátran 
futballozva számos helyzetet alakítottak ki, 
de Dibusz sorozatos bravúrjai megakadá-
lyozták a felzárkózást. A hajrában ismét a 
FTC járt közelebb a gólhoz, ekkor viszont 
Tóth védett többször bravúrosan, így ma-
radt a 4-2-es vendégsiker a kifejezetten él-
vezetes összecsapáson.

A címvéd  Ferencváros óriási meglepetésre 
3-2-es vereséget szenvedett az NB III-as Iván-
csa otthonában a labdarúgó Magyar Kupa  
negyedik fordulójában, így búcsúzott a soro-
zattól. 

Sztanyiszlav Csercseszov bajnokcsapata, 
amely vezeti az NB I tabelláját és az Európa-
ligában is csoportja élén áll, kétszer is el nybe 
került a találkozó elején.  

A hazaiak ugyanakkor Aradi Csaba révén a 
második félid  közepén egyenlítettek, és kihar-
colták a hosszabbítást, amelynek hatodik per-
cében Kercsó Bence találatával megszerezték 
a 16 közé jutást ér  találatot. 

Az Iváncsa ellenfele a nyolcaddönt ben a 
másodosztályú Budafok csapata lesz, derült ki 
az M4 Sport stúdiójában megtartott csütörtöki 
sorsoláson.

Az NB III-as Iváncsa 
kiütötte a címvéd t, 

Budafok ellen  
folytatja

Felcsúti gy zelmével visszavette az els  helyet  
a Ferencváros 

Eredményjelz  
Magyar Kupa, 4. forduló (a 16 közé jutá-
sért): Fehérvár FC – Puskás Akadémia FC 
0-1, Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II) – 
ZTE FC 0-2, Iváncsa KSE (NB III) – Fe-
rencvárosi TC 3-2 – hosszabbítás után, Cre-
dobus Mosonmagyaróvár (NB II) – 
Kisvárda Master Good 0-3, BTE Fels -
zsolca (megyei I.) – MTK Budapest (NB II) 
0-6, Debreceni EAC (NB III) – Debreceni 
VSC 0-4, FC Nagykanizsa (NB III) – Bé-
késcsaba 1912 El re (NB II) 1-4, Balaton-
füredi FC (NB III) – Paksi FC 0-3, 
Nagyatádi FC (megyei I.) – Monor (NB III) 
0-3, Nyergesújfalu SE (megyei I.) – Mez -
kövesd Zsóry FC 1-4, Budafoki MTE (NB 
II) – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB 
II) 1-0 – hosszabbítás után, ESMTK (NB 
III) – BFC Siófok (NB II) 3-1 – hosszabbí-
tás után, Szombathelyi Haladás (NB II) – 
Budapest Honvéd 1-2, FC Ajka (NB II) – 
Újpest FC 1-3, ETO FC Gy r (NB II) – 
Kecskeméti TE 1-0, Nyíregyháza Spartacus 
FC (NB II) – Vasas FC 1-2.

Bognár György távozott az MTK-tól,  
Horváth Dávid az új vezet edz  

A magyar labdarúgó NB II-ben szerepl  MTK Bu-
dapest vezet sége közös megegyezéssel szerz dést 
bontott Bognár György szakmai igazgatóval, és Hor-
váth Dávidot nevezte ki a csapat vezet edz jének. A 
budapesti klub honlapjának vasárnapi közleménye ki-
emeli, hogy a legutóbbi hat forduló eredménye alapján 
az MTK az NB II 20., vagyis utolsó helyén állna, a 
megszerezhet  18 pontból mindössze kett t gy jtött be. 
Emiatt az MTK 13 fordulót követ en nyolcpontos hát-
rányban van az els  helyt l, és hatra a még feljutást ér  
második helyt l. 

„A szezonkezdet el tt világossá tettük, hogy az 
MTK-nak az els  osztályban van a helye, az azonnali 
visszajutás a minimumcél, ebben nem kötünk kompro-
misszumot. A jelenlegi szakmai stábbal, sajnos, a baj-
nokság egyharmadát követ en már nem látjuk 
biztosítottnak a célunk elérését, ezért a váltás mellett 
döntöttünk” – indokolta Selei András klubigazgató a 
változtatást. 

Az újonnan kinevezett vezet edz , Horváth Dávid a 
jelenlegi szezonban az MTK Budapest második csapa-
tát irányította, valamint az ifjúsági Bajnokok Ligájában 
 vezette az MTK U19-es csapatát, amelynek vezet -

edz jeként egymás után kétszer nyerte meg a magyar 
bajnokságot. Horváth az el z  szezon utolsó négy NB 
I-es mérk zésén irányította az MTK-t, ezeken 10 pontot 
szerzett a csapat, az utolsó pillanatig életben tartva a 
bennmaradási reményeket. 

A ferencvárosi Ryan Mmaee (j) és a felcsúti Patrizio Stronati (b2)         Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A tabella 
1. Ferencváros              10      8          0          2           25-7             24 
2. Kecskemét                12      6          5          1           19-11           23 
3. Puskás AFC              12      5          5          2           16-12          20 
4. Kisvárda                   11      5          3          3           21-19          18 
5. ZTE                          11      4          3          4           19-15          15 
6. Paks                          11      4          3          4           17-21          15 
7. Debrecen                  11      3          4          4           18-20          13 
8. Honvéd                     12      3          4          5           14-19          13 
9. Fehérvár FC              12      3          3          6           12-18          12 
10. Újpest                     11      3          3          5           13-20          12 
11. Mez kövesd           11      2          3          6           14-22          9 
12. Vasas                       12      1          6          5           11-15           9 

A nyolcaddönt  párosítása 
Kisorsolták a labdarúgó Magyar Kupa 

nyolcaddönt jének párosításait. A legutóbb 
tavaly, összesen 11-szer kupagy ztes Újpest 
a Puskás Akadémia otthonába látogat, a 
2020-as aranyérmes Budapest Honvéd el-
lenfele pedig a Vasas lesz. 

A továbbjutás ebben a szakaszban is egy 
mérk zésen d l el. A kijelölt játéknap feb-
ruár 8., szerda. 

A párosítások: Monor SE (NB III) – 
Paksi FC, Vasas FC – Budapest Honvéd, 
Békéscsaba 1912 El re (NB II) – Zalaeger-
szeg, Iváncsa KSE (NB III) – Budafoki 
MTE (NB II), MTK Budapest (NB II) – 
Mez kövesd Zsóry FC, ESMTK (NB III) – 
Kisvárda Master Good, Puskás Akadémia 
FC – Újpest FC, ETO FC Gy r (NB II) – 
Debreceni VSC.
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Szalai Ádám egyéni edzéseket végez Bázelben, elhagyhatja  
a svájci klubot 

Gulácsi Péter elkezdte a rehabilitációt 
Elkezdte a térdm téte utáni rehabilitációt Gulácsi 

Péter, az RB Lipcse labdarúgócsapatának magyar válo-
gatott kapusa. 

A játékos a közösségi oldalán pénteken azt írta, Thal-
gauban, profi körülmények között kezdte meg a munkát, 
minden nap keményen edz, hogy elérje célját: még er -
sebben visszatérni. 

„Megtettem az els  lépéseket” – fogalmazott a 32 
éves háló r. 

Az 51-szeres válogatott Gulácsinak október 5-én, a 
Celtic Glasgow elleni Bajnokok Ligája-mérk zés 13. 
percében egy passz közben szakadt el a keresztszalagja. 
A kapust október 9-én megoperálták Innsbruckban. 

Jegyz könyv 
NB I, 12. forduló: Puskás Akadémia FC – Ferencvárosi TC 2-4 (2-3) 
Felcsút, Pancho Aréna, 3121 néz , vezette: Erd s. 
Gólszerz k: Puljic (3., 11-esb l), Nagy Zs. (33.), illetve Marquinhos 
(7.), R. Mmaee (29.), Traore (44., 52.). 
Sárga lap: Spandler (9.), Corbu (37.), B lu  (49.), Kiss T. (91.), illetve 
Laidouni (51.), Besic (75.). 
Puskás Akadémia FC: Tóth B. – Batik, Stronati, Spandler – Mezghrani 
(14. van Nieff), Baluta (87. Zahedi), Favorov (46. Urblik), Nagy Zs. – 
Corbu, Puljic (83. Colley), Kiss T. 
Ferencvárosi TC: Dibusz – Wingo, S. Mmaee, Knoester, Pászka – La-
idouni (61. Gojak), Vécsei – Marquinhos (69. Besic), Zachariassen, 
Traore – R. Mmaee (86. Tokmac). 

Eredményjelz  
* NB I, 12. forduló: Zalaegerszeg – Bu-
dapest Honvéd 0-2, Fehérvár FC – Paksi 
FC 1-1, Puskás Akadémia FC – Ferenc-
városi TC 2-4, Vasas FC – Kecskeméti 
TE 1-2. 
* NB II, 12. forduló: Diósgy ri VTK – 
Budafoki MTE 2-1, FC Ajka – Szeged-
Csanád Grosics Akadémia 1-4, Tisza-
kécskei LC – Pécsi MFC 1-2, BFC 
Siófok – Gyirmót FC Gy r 1-3, HR-
Rent Kozármisleny – Credobus Moson-
magyaróvár 0-4, Szombathelyi Haladás 
– MTK Budapest 3-2; 13. forduló: MTK 
Budapest – BFC Siófok 1-1, Kolorcity 
Kazincbarcika SC – Tiszakécskei LC 2-
2, Pécsi MFC – FC Ajka 1-0, Békés-
csaba 1912 El re – Nyíregyháza 
Spartacus FC 4-3, Budafoki MTE – Aq-
vital FC Csákvár 2-2, Dorogi FC – ETO 
FC Gy r 0-1, Gyirmót FC Gy r – So-
roksár SC 2-2, Credobus Mosonmagya-
róvár – Diósgy ri VTK 0-3, Szentl rinc 
– Szombathelyi Haladás 2-0, Szeged-
Csanád Grosics Akadémia – HR-Rent 
Kozármisleny 1-0. Az élcsoport: 1. Pécs 
29 pont, 2. DVTK 27, 3. Szeged 24.

A svájci Blick cím  napilap értesülé-
sei szerint a magyar labdarúgó-váloga-
tottól szeptemberben visszavonult Szalai 
Ádám egyéni edzéseket végez Bázelben, 
s nem látogathatja a svájci élvonalban 
szerepl  Basel tréningjeit, miközben a 
támadó menedzsere értetlenül áll a ki-
alakult helyzet el tt. 

A Blick csütörtökön írt arról, hogy „a 
magyar válogatott h se” nagy valószín -
séggel többet már nem lép pályára a  
bajnokságban legutóbb ezüstérmes 

együttesben, amellyel elvben jöv  nyárig 
áll szerz désben. A lap azt írta, Szalai az 
er nléti edz  segítségével egyéni trénin-
geket végez, ugyanakkor a Blick Philipp 
Kaufmann bázeli sportigazgató múlt heti 
nyilatkozatát idézve úgy véli, a 34 éves 
csatár hamarosan távozik a klubtól. 

„Tárgyalásban vagyunk Ádám me-
nedzsmentjével” – idézte az újság Kauf-
mannt, s egyben megszólaltatta Oliver 
Fischert, Szalai Ádám menedzserét is.  

„Arra számítunk, hogy az FC Basel a 

lehet  leghamarabb visszavonja ezt az 
érthetetlen és elfogadhatatlan döntést – 
nyilatkozta Fischer, majd hozzátette: 
meglepett minket az edzések látogatása 
alóli felmentés, különösen azután, hogy 
Ádám milyen kiemelked  teljesítményt 
nyújtott a magyar válogatott legutóbbi 
mérk zésein.” 

Szalai februárban, a német élvonal-
beli Mainzból igazolt a Baselhez, 
amelynek színeiben azóta 16 bajnoki ta-
lálkozón négy gólt szerzett. 
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Újabb nyerhető meccset veszített 
a Marosvásárhelyi CSM kosárlab-
dacsapata, ráadásul most hazai pá-
lyán, egyetlen ponttal. 

Ezúttal is a második negyedi vé-
dekezés bizonyult végül döntő je-
lentőségűnek, de említhetjük 
Kwamain tripláját, gyakorlatilag le-
hetetlen helyzetből, az első félidő 
utolsó másodpercében (mint emlí-
tettük, a végén egy pont volt a kü-
lönbség), illetve hogy a Petrolul a 
második félidő első három percében 
négy hárompontost vágott be, és el-
húzott 15 pontra. 

Ahhoz képest pedig, hogy a 
ploiești-iek 40%-kal dobták a triplá-
kat mezőnyből, összesen pedig 
53%-uk volt, végül mégis majdnem 
sikerült megnyernie a meccset a 
marosvásárhelyi csapatnak, csak-
hogy nagyon későn eszmélt, a befe-
jezés előtt nyolc perccel ugyanis 
még 15 pont volt a Petrolul előnye. 
Ekkor kapcsoltak rá egy kicsit erő-
sebben a hazaiak, és a végére igen 
szorossá tették a találkozót, amely 
akár CSM-győzelemmel is zárulha-
tott volna. 

Húsz másodperccel a vége előtt, 
86-83-as vendégvezetésnél Person 
triplával próbálkozott, de hatalmas 

homályt dobott, és úgy tűnt, ezzel 
vége. Csakhogy a gyors szabályta-
lanság után Milin csak egyik sza-
baddobását értékesítette, majd 
Martinić triplakísérletére szabályta-
lankodott az ellenfél, és a monte-
negrói származású marosvásárhelyi 
mindhármat bedobta. Ezt követően 
Borșa újabb taktikai szabálytalan-
sága következett, és négy másod-
perccel a vége előtt az öt 
hárompontost vágó Misters mind-
két kísérlete kimaradt. Nem volt idő 
tehát gondolkodásra, Gajović robo-
gott végig a pályán, és Kwamain, 
valamint Brkić között kibújva, esté-
ben dobta rá a dudaszóra, ám a 
labda nem volt hajlandó beszédülni 
a gyűrűbe. 

A közönség és a marosvásárhelyi 
kispad egy emberként hördült fel, 

szabálytalanságot kiáltva, Kwamain 
ugyanis mintha egy picit megtaszí-
totta volna a marosvásárhelyi játé-
kost, azonban a játékvezetők a 
reklamálás után sem akartak változ-
tatni a döntésen. A Petrolul pedig a 
lelátók füttykoncertjével, illetve 
„Tolvajok, tolvajok” skandálás alá-
festéssel ünnepelte a sikert. 

Az igazság az, hogy a szabályta-
lanság, ha volt is egy kicsi, nem volt 
egyértelmű. No meg miért kellett 
15 pontra elengedni előtte az ellen-
felet? 

Szombaton a CSM két olyan ve-
reség után, amelyeket nem feltétle-
nül kalkulált be, és amelyek 
elkerülhetők lehettek volna kicsivel 
több összpontosítással, Pitești-re lá-
togat, ahol már nagy meglepetés 
lenne, ha sikerülne győznie. 

A dánok elleni, marosvásárhelyi 
sikere után a román futsalváloga-
tott Finnországban is nyert a 2024-
es világbajnokság 8. számú 
selejtezőcsoportjában, mégpedig 
2-1-re. A Kacsó Endre irányította 
együttes így hatpontos a csoportjá-
ban, és a továbbjutás első számú 
esélyese. 

A Vantaában rendezett találkozón 
a román együttes indulásból nagy 
nyomást helyezett ellenfelére, letá-
madással kezdett, így az első jelen-
tősebb akciók a házigazdák 
kapujánál alakultak ki, Paulo Ferre-
ira, Felipe Oliveira és Daniel Araujo 
lövései azonban rendre elkerülték a 
célt. A finnek hosszú labdákkal pró-

bálkoztak, Petrișor Toniță azonban 
többnyire összeszedegette ezeket. 
Amikor pedig verve volt, akkor a 
kapufa parancsolt megálljt a labdá-
nak (Korpela szabadrúgásánál). 
Szünetre így 0-0-s döntetlennél vo-
nultak a csapatok. Újrakezdés után 
a románoknak jött össze jobban a 
játék, a 22. percben így megszerez-
ték a vezetést Sasse révén, aki le-
csapott a Sovalainen által első 
fázisban hárított labdára, és a há-
lóba pöckölte (0-1). A házigazdák 
válasza nem sokat váratott magára, 
támadásukat szabálytalansággal ál-
lította meg Paulo Ferreira, aki buk-
tatta Kunnast, Korpela büntetőjét 
pedig, bár rajta volt, nem tudta há-
rítani Toniță (1-1). A finnek vérsze-
met kaptak, Korsunov révén a 
vezetést is átvehették volna, aztán 
Crăciun és Araujo hagyott ki jó 
helyzetet. Végül Araujo betalált (1-
2), s bár a házigazdák ezután áttér-
tek a vészkapus játékra, az öt a négy 
elleni rohamaik nem vezettek ered-
ményre. A végéig maradt az egy- 
gólos román előny, így Kacsó 
Endre örömmel nyugtázhatta a 
végén „az egység és odaadás győ-
zelmét”. 

A 8. számú selejtezőcsoport ál-
lása: 1. ROMÁNIA 6 pont, 2. Finn-
ország 0, 3. Dánia 0. 

A 12 darab hármas csoport első 
helyezettjei az elitkörbe jutnak, 
ahová a csoportmásodikok közül 
csatlakozik melléjük a négy leg-

jobb, míg a többi nyolc a rájátszás-
ban, párokra osztva folytathatja sze-
replését. Onnan a négy győztes jut 
tovább. A vb-re az elitkör hat vagy 
hét csapata jut ki, attól függően, 
hogy mely ország lesz a 2024-es 
torna házigazdája.

Európa-bajnoki döntős a magyar női futsalválogatott
Magyarország női futsalváloga-

tottja 3-0-ra legyőzte a házigazda 
cseh válogatottat a brnói Eb-selej-
tező torna utolsó játéknapján, ezzel 
megnyerte a csoportját, és kihar-
colta a jövő márciusi Európa-baj-
noki négyes döntőbe jutást. 

A négycsapatos torna utolsó já-
téknapja előtt még mind a négy csa-
patnak volt esélye az Eb-részvétel 
kiharcolására, de a magyar váloga-
tott volt a legjobb helyzetben, hi-
szen négy ponttal vezette a 
csoportját (a szlovákok ellen 1-1-re, 
a bosnyákok ellen 3-2-re játszot-
tak), így a csehek legyőzése esetén 
nem kellett figyelnie a másik mér-
kőzés eredményére, adott betekin-
tést az előzményekbe a Magyar 
Labdarúgó Szövetség honlapja. 

A magyar csapat tökéletesen 
kezdte a meccset, már a 20. másod-
percben megszerezte a vezetést, 

Kota Gabriella egy szöglet után a 
csehek kapujába bombázott (1-0).  
Frank Tamás együttese a folytatás-
ban is fegyelmezetten, stabilan vé-
dekezett, a csehek hiába próbáltak 
egyenlíteni, nem nekik voltak a na-
gyobb helyzeteik, hanem a magya-

roknak: Krascsenics Csilla és Varga 
Adél is ziccerbe került, de mindkét-
szer védett a cseh kapus. 

A második félidőben tartották az 
eredményt, a csehek nagy erőket 
mozgósítottak az egyenlítés érdeké-
ben, de képtelenek voltak átjátszani 

ellenfelük védelmét. Még a félidő 
felénél sem jártunk, mikor a haza-
iak támadásban lehozták a kapust, 
és átálltak öt a négy elleni játékra. 
Ám így sem boldogultak a rivális 
nagyszerűen záró védelmével, sőt a 
labdaszerzések után amazok alakí-
tottak ki helyzeteket. A 32. percben 
Krascsenics Csilla kapott jó labdát, 
és lőtt a kapus mellett a hálóba (2-
0), majd a 38. percben labdát sze-

reztek öt a négy elleni védekezés 
során, és Krascsenics az üres ka-
puba helyezett, beállítva a 3-0-s 
végeredményt. 

Az Európa-bajnoki négyes dön-
tőt március 16-19. között rendezik 
meg, a magyarokon kívül a spanyo-
lok és az ukránok harcolták ki egye-
lőre az Eb-szereplést, az utolsó 
csoportból a portugál válogatott áll 
az élen az utolsó játéknap előtt. 

Fotó: MLSZ

Fotó: FRF

Fotó: a városi sportklub közösségi oldala

A veterán birkózóbajnokok  
a Marosvásárhelyi TVR-ben 
 
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportmű-

sorának meghívottja Fazakas Csaba és ifj. Szép Árpád. A Plovdivban 
szervezett veterán birkózó-világbajnokság két marosvásárhelyi részt-
vevőjével Szucher Ervin az ő, illetve a román válogatott kiváló sze-
repléséről beszélget. 

Horvátországi vereséggel folytatták a magyarok 
A magyar futsalválogatott 5-1-re kikapott Horvátország vendége-

ként a világbajnoki selejtező második fordulójának pénteki játéknap-
ján. Turzó József szövetségi edző csapata a tizedik percig jól tartotta 
magát, utána azonban hét perc alatt négy gólt kapott a csoport esélye-
sének számító horvátoktól, és mint később kiderült, ezzel el is dőlt a 
mérkőzés. A magyar gólt Harmisch szerezte a 16. percben. 

Az állás: 1. Horvátország 3 pont/1 mérkőzés, 2. Izrael 1/1 (2-2), 3. 
Magyarország 1/2 (3-7). 

A magyar válogatott – amely 1989-ben tagja volt az első világbaj-
nokság mezőnyének, azóta viszont egyetlen vb-re sem jutott ki – szep-
temberben Szombathelyen 2-2-es döntetlent játszott Izraellel a 
selejtező első fordulójában. 

Súlyos vereséget szenvedett a Sirius 
Marosvásárhely női kosárlabdacsapatára is rájár a rúd: a Sirius 31 

pontos vereséget szenvedett Konstancán, a helyi CSM otthonában. A 
tengerparton semmi nem ment a Carmin Popa edzette alakulatnak: mi-
közben mezőnyből nagyon alacsony hatékonysággal szereztek ponto-
kat a megyeszékhelyi játékosok, sokatmondó, hogy a harmadik 
negyedben csupán három pontot sikerült szerezniük. Az eredmény: 
Konstancai CSM – Marosvásárhelyi Sirius 81:50. 

Jegyzőkönyv 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 4. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Pet-

rolul Ploiești 86:87 (22-16, 19-31, 23-26, 22-14) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1600 néző. Vezette: Stretea 

Máté András (Nagyvárad), Narcis Dan (Szatmárnémeti), Ioana Drăgoi 
(Temesvár). Ellenőr: Radu Bucerzan (Temesvár). 

Marosvásárhely: Sánta 14 pont, Martinić 14 (3), Person 13, Gajović 
13 (1), Șolopa 10 (1), Sólyom 7 (1), Borșa 6, Nistor 4, Engi-Rosenfeld 
3 (1), Lowrance 2. Kispadon: Mureșan, Szilveszter. 

Petrolul: Brkić 26 pont (2), Misters 21 (5), Popa Calotă 16 (2), Kwa-
main 12 (1), Milin 6, Ene 3 (1), Chițu 2, Popa 1, Funderburk, Augh-
burns. Kispadon: Pătraru, Dinu.

Eredményjelző 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 4. forduló: 
* A konferencia: Csíkszeredai VSKC – Zsilvásárhelyi CSM 92:87, 

Marosvásárhelyi CSM – Petrolul Ploiești 86:87, Kolozsvári U-BT – 
Nagyszebeni CSU 112:88;  

* B konferencia: Bukaresti Laguna Sharks – Bukaresti CSA Steaua 
63:77, Foksányi CSM 2007 – Konstancai CSM Athletic 63:74, Nagy-
váradi CSM – Bukaresti Dinamo 85:68, CSO Voluntari – Temesvári 
OMHA Mozzart Bet 72:65. 

Jegyzőkönyv 
Futsal vb-selejtező, 8. csoport, 2. forduló: Finnország – Románia 

1-2 (0-0) 
Vantaa, Energia Areena, vezette: Daniel Matkovic, Darko Boskovic; 

Marco Rothenfluh (svájciak). 
Gólszerzők: Korpela (25.), illetve Sasse (22.), Araujo (30.). 
Finnország: Savolainen – J. Kytölä, Korsunov, C Hosio, Korpela. 

Cserék: Alamikkotervo, Alasuutari, Pikkarainen, M. Kytölä, Lintula, 
Koivumäki, Kunnas, Pöyliö, Lilja. 

Románia: Toniță – Cireș, Oliveira, Sasse, Ferreira. Cserék: Dincuță, 
Iszlai, Gavrilă, Araujo, Hadnagy, Nastai, Mánya, Miklós, Crăciun. 

Románia Finnországban is nyert 

Egypontos meccs, némi botránnyal fűszerezve
Bálint Zsombor 



MINDENFÉLE 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (17586-I) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, 
garázsfelújítást, csatornajavítást, 
bármilyen kisebb javítást és mindenféle 
más munkát, kerítéskészítést is. Tel. 
0742-474-684. (17441) 

MEGEMLÉKEZÉS 

 
Szomorú szívvel, de a 
feltámadásba vetett hittel 
emlékezünk dr. VÁNCZA 
JÓZSEF állatorvosra 
halálának első évfordulóján. 
Ismételten köszönetet mon- 
dunk az „öregdiákoknak”, 
akik sírjára koszorút helyeztek 
és mindazoknak, akik 
kegyelettel őrzik emlékét. 
A gyászoló család. (17610-I) 
 
 
 
Szép emlékek, sok jó 
cselekedet, ami utánad 
maradt. 
Soha nem feledünk, 
szívünkben élsz örökké. 
Október 24-én kilenc éve 
távoztál el közülünk, 
MEDGYESI GYÖRGY. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Felesége, lánya, veje, unokája, 
unokahúga és családja. 
(17477) 
 
 
 
„Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet 
megtartottam.” 

(Pál II. levele Tim. 4.7-8)  
Az évek telnek, az idő halad, 
de szereteted és jóságod 
örökre velünk marad. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
október 23-án a drága jó 
édesanyára, nagymamára, 
anyósra, a marosszentgyörgyi 
INCZE LIDIÁRA halálának 
második évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma 
csendes! Emlékét őrzi két 
leánya: Melinda és 
Annamária, veje, István, két 
unokája: Katalin és Bálint.  
(p.-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették a 
marosugrai születésű 

MÁTHÉ JÓZSEFET 
a Bútorgyár egykori alkalmazott-
ját, futballistáját, hogy hosszú 
szenvedés után visszaadta lelkét 
a Teremtőjének Békéscsabán. 
Búcsúznak tőle a marosvásárhe-
lyi, a marosugrai és az ákosfalvi 
rokonok, jó barátok. 
Ilyen egyéniség volt: megbe-
csült, szókimondó, egyenes 
ember. 
Lelj igazabb hazára Isten orszá-
gában! Nyugodj békében! 
A Máthé család Ákosfalváról. 
(17603) 
 
 
 
„Ha emlegettek, köztetek leszek, 
szeressétek egymást, ahogy én 
szerettelek. Ne sírjatok, én már 
nem szenvedek, a fájdalom az, 
hogy nem lehetek veletek. Bú-
csúztam volna, de erőm nem en-
gedett, csak a szívem súgta 
halkan: isten veletek.” 
Mély fájdalommal és megtört 
szívvel tudatjuk, hogy a szerető 
férj, drága jó édesapa, testvér, 
sógor  és rokon, az abafáji szüle-
tésű 

FEKETE FERENC 
életének 76. évében, súlyos 
szenvedés után, október 20-án 
csendesen megpihent. 
Drága halottunk temetése októ-
ber 25-én 13 órakor lesz a  
marosvásárhelyi református te-
metőben.  
A virrasztás október 24-én 17 
órától lesz a Pax temetkezési vál-
lalat ravatalozójában.  
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!  
A gyászoló család. (17611) 
 
 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagymama, 
dédnagymama, testvér, anyós és 
jó szomszéd, 

özv. LUKÁCS IBOLYA  
szül. Vészi 

életének 86. évében, türelemmel 
viselt, hosszas betegség után 
csendesen megpihent. 
Temetése 2022. október 24-én 
délután 3 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes!   

A gyászoló család. (-I) 

A hirdetési rovatban megje-
lent közlemények, reklámok  
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdek-
lődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.) 
A THERÉZIA KFT. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSIRENDSZER-ME-
NEDZSERT alkalmaz. Önéletrajzát a cég székhelyére vagy a  
therezia@therezia.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0749-228-
434-es telefonszámon lehet. (66821-I) 
Az OLIGRAF NYOMDA műhelyébe MUNKAERŐT alkalmaz. A 
betanítás biztosított. Tel. 0725-917-421. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Rekordösszegű uniós támogatást kapott 
az épített örökség védelmére és népsze-
rűsítésére Románia. A Hívogató Románia – 
az országjáró névre keresztelt projekt célja 
egyrészt az, hogy népszerűsítse a hazai 
útvonalakat, a kulturális és épített örök-
séget. Ennek érdekében különféle sajtóor-
gánumokat és influencereket hívnak el, 
hogy azok bemutassák a helyeket, egy 
okostelefonra letölthető alkalmazás is ké-
szül. Emellett az útvonalak mentén támo-
gatják tizenkilenc kastély, vár és római 
tábor felújítását. Ezek között van a Ko-
vászna megyei Kálnoky-kastély, a Szilágy 
megyei Béldy-kastély, a Maros megyei Te-
leki-kastély, a Hunyad megyei Vajdahu-
nyad vára (részlegesen) és a Hargita 
megyei Urmánczy-kastély, amelyeket ösz-
szesen 22,3 millió euróból újítanak meg. 
Az a vállalás, hogy 20 százalékkal növelik 
a Romániába látogató turisták arányát. 

A fentiekkel kapcsolatban Hegedüs Csillát, az Eu-
rópai Beruházások és Projektek Minisztériumának ál-
lamtitkárát kérdeztük. 

– Államtitkár asszony, mit kell tudni a fenti terv-
ről? 

– A projekt tizenkét kulturális útvonalat fed le, és 
az a szerepe, hogy fellendítse a kulturális turizmust 
Romániában. Nemcsak a belső, hanem a nemzetközi 
turizmust is. A tizenkét útvonalnak (mint például: a 
várak, a kastélyok, a római táborok, a hagyományos 
falvak, a fatemplomok és nem utolsósorban a kúriák 
útja) két komponense van. 

Mindenekelőtt azt mondom el, hogy meghirdettük, 
és beérkeztek a pályázatok a népszerűsítésre. A közel 
12 millió eurós összegből virtuális sétákkal, drónfel-
vételekkel és különféle más, vonzó módokon népsze-
rűsítjük az épületeket és útvonalakat mind 
Romániában, mind külföldön. Ebben benne van egy 
olyan komponens is, hogy utazási influencereket kell 
hozzanak azok, akik az útvonalakat bemutatják, a Na-
tional Geographictól kezdve több nemzetközi publi-
kációban. 

Továbbá készül egy telefonos applikáció, amelyben 
mindenki megkeresheti a számára legvonzóbb desz-
tinációt, ahova elmehet látogatóba – beszéljünk itt pél-
dául a kastélyokról, ahol audioguidek fogják várni a 

turistákat. Ezekkel az eszközökkel is igyekszünk ösz-
szehangolni a kulturális kínálatot.  

Mindennek az a szerepe, hogy minél vonzóbbá te-
gyük az épített örökséget annak érdekében, hogy 
minél több turistát vonzzunk oda, minél jobb szolgál-
tatásokat biztosítsunk, és újabb munkahelyeket hoz-
zunk létre, melyek magukkal hozzák a helybélieknek 
a pluszkereseti lehetőséget.  

– És a második komponens? 
– A másik komponense ennek a 12 útvonalnak az, 

hogy többnyire minden útvonalon néhány épületet fel 
is újítunk. Aláírtuk a kastélyok, a várak és a római tá-
borok útján levő öt-öt helyszín felújítására a szerző-
dést. A kastélyok útjára 22,25 millió euró van. 
Romániában ekkora összeg még sohasem állt rendel-
kezésre a kulturális örökség felújítására. Azonban 
tudni kell, hogy a kastélyok útján csak erdélyi kasté-
lyok vannak, mint például: a vajdahunyadi vár és a 
kastély, a sepsikőröspataki Kálnoky-kastély, a gernye-
szegi Teleki-kastély, a zsibói Béldy-kastély, a maros-
hévízi Urmánczy-kastély 4,4 millió euróhoz jutnak, 
hogy felújítsák az épületeket, hogy egykori ragyogá-
sukban nyíljanak meg a turisták előtt.  

– A felújítások 2026-ra kell meglegyenek. Mekkora 
fellendülést várnak a turizmusban ettől a programtól?  

– Mi azt vállaltuk, hogy 20 százalékkal több kül-
földi jön az országba, mint addig. Ez nagyon komoly 
indikátor, és nyilván teljesítenünk kell.  

Az épített örökség védelme 
Romániában még sohasem volt ennyi pénz  

a kulturális örökség felújítására

A modern technika mind na-
gyobb szerepet játszik a minden-
napjainkban, és bár azt mondják, 
hogy a mostani fiatalok az anyatej-
jel együtt szívták magukba az 
ilyesféle tudást, nekik sem árt a to-
vábbképzés, hiszen folyamatosan 
jelennek meg új eszközök, ame-
lyeknek a használata nem is olyan 
egyszerű. Többek között ilyenek a 
VR-, azaz a virtuálisvalóság-szem-
üvegek, amelyek révén egy új di-
menzió nyílik meg a felhasználók 
előtt. Most Marosvásárhelyen is 
lesz lehetőségük a diákoknak ki-
próbálni ezeket az eszközöket, hi-
szen elkészült a helyi EON-XR  
központ. 

A terem kész, viszont a hivatalos 
megnyitóra még várni kell. W. 
Szabó Péter városi tanácsos szerint 
azonban nem sokáig, hamarosan 
megszervezi a polgármesteri hiva-
tal a megnyitóünnepséget, már 
csak a szalagvágás hiányzik. A 
terem teljesen fel van szerelve, töb-
bek között 50 Oculus Rift 2 VR 
szemüveg áll a diákok rendelkezé-
sére. Ezek a VR-szemüvegek csú-
csát jelentik, és a tanácsos biztos 
benne, hogy ahogy érkeznek majd 

az újabb generációk, a VR-terem-
ben is megtörténik a fejlesztés. Az 
Oculus Rift 2-es szemüvegeken 
kívül olcsóbb virtuálisvalóság-
szemüvegek is lesznek a központ-
ban. 

A központot a város összes isko-
lája használhatja, továbbá mind a 
négy marosvásárhelyi egyetemmel 
– George Emil Palade Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- és 
Technológiai Egyetem, Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem, Sapi-
entia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem és Dimitrie 
Cantemir Egyetem – megállapod-
tak, így a felsőoktatási intézmé-

nyek hallgatói is használhatják a 
központot. W. Szabó Péter azt 
mondta, remélik, hogy a központ 
által fejlődni fog a városban az ok-
tatás színvonala, és érdekes kutatá-
sok is elindulhatnak. 

A tanácsos azt is elmondta, hogy 
egyelőre csak a középiskolások és 
az egyetemi hallgatók használhat-
ják a termet, de nem kizárt, hogy 
később a nagyobb közönség szá-
mára is elérhetővé teszik a közpon-
tot, erről egyelőre nem született 
döntés. W. Szabó Péter úgy véleke-
dett, ez nagyban függ attól, hogy 
mennyire lesz rá igény és időkeret 
az oktatási tevékenységek mellett. 

Kész a marosvásárhelyi EON-XR központ 
Hamarosan indulnak  

a virtuálisvalóság-képzések

Nagy-Bodó Tibor

Nagy-Bodó Szilárd

Fotó: a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya

Fotó: RMDSZ
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A Brantner Veres  
Hulladékszállító Vállalat   

tájékoztatja Önöket, hogy 2022. október 17-től Marosvásár-
hely körzetében megkezdődött a kukák ingyenes kiosztása 
a családi háztartások számára.   

Minden háztartás egy 120 literes barna kukát kap a szer-
ves hulladék gyűjtésére, egy 240 l-es sárga szemeteskukát 
a műanyag/fémhulladék gyűjtésére, illetve egy 120 l-es kék 
zsákot a papír- és kartonhulladék gyűjtésére.  

Kérjük, hogy azok, akiket a cég munkatársai a kukák  
kiosztásakor nem találnak otthon, menjenek el a cég  
székhelyére, az Alsógát–Barajului utca 8. szám alá, a kukák  
átvételéért.

A hulladékszállító  
vállalat munkára kész 

 
A Brantner Veres Hulladékszállító Vállalat 2022. október 

20-án bemutatta a 2. zónában közlekedő teherautó-flottá-
ját.  

A bemutatóra egy olyan rendezvényen került sor, ame-
lyen a 2. övezet önkormányzatainak képviselői, az ADI Eco-
lect, a maroskeresztúri válogató- és átrakóállomás, 
valamint a szentpáli mechanikai-biológiai hulladéklerakó 
üzemeltetőjének képviselői vettek részt.  

Az eseményen a Brantner Veres vállalat tájékoztatta a 
együttműködőit, hogy a mozgósítási határidőn belül telje-
sítette a követelményeket, készen áll a hulladékgyűjtés 
megkezdésére és minőségi szolgáltatás nyújtására.  

A szolgáltatás kezdési időpontját a vállalat később közli, 
miután az ADI Ecolecttől megkapta a megrendelést. 


