
Zene, izgatott gyermekek és sok-
sok bicikli – pár szóban így le-
hetne körülírni Marosvásárhely
főterének vasárnap déli hangula-
tát. 

A Marosszéki Közösségi Alapítvány
által szervezett kerékpáros napra, a
szeptemberi Kritikus Tömegre ezúttal is
több százan érkeztek. 

Az egészséges közlekedési formát
népszerűsítő rendezvény első perceiben
a felnőttek a Tekerj az óvodákért! jóté-
konysági akció keretén belül meghirde-

tett pontgyűjtő játékra jelentkeztek, a 14
éven aluli bringások pedig a kilencállo-
másos kalandhoz szükséges úgyneve-
zett menetlevelekért álltak szüleikkel
sorba. 

A gyermekeknek szóló próbákat a
Creactivity Egyesület állította
össze.Volt rajzos, színezős feladat, út-
építés, akadálypályás próba, ugyanak-
kor a közlekedési táblákról és a
kerékpár alkatrészeiről is fontos tudni-
valókhoz juthattak a résztvevők. Nagy
sikere volt a rendőrök vezette feladat-
nak is, amelynek során a közlekedésirá-
nyításban használt kézjeleket kellett
felismerni. A legnépszerűbbnek talán
mégis az újdonságnak számító 3D-s óri-
áskockás kirakós bizonyult. Ez utóbbi
játék varázsát csak az halványította el,
hogy egyes kisgyermekes szülők a sor-
ban várakozó nagyobbakat félretusz-
kolva igyekeztek mindenáron hamarabb
előre jutni, így nem egy mérges, csaló-
dott kisiskolást láthattunk a fegyelme-
zetlen tömegben.

Vihar csapott le 
Temesvárra
Rendkívül erős vihar csapott le vasár-
nap délután Temesvárra. A vihar kö-
vetkeztében négy személy életét
vesztette, többen megsérültek, köztük
gyermekek is.
____________3.
Őssejtdonorok
nemzetközi napja
Az őssejtdonorok nemzetközi napja al-
kalmából az életmentő gesztus jelen-
tőségére hívták fel a figyelmet
szombaton a Marosvásárhelyi Hema-
tológiai és Csontvelő-
átültetési Klinikán tartott sajtótájékoz-
tatón. Az intézményben egy alig tizen-
két fős, lelkes szakembercsapattal
évente több mint félszáz őssejtátülte-
tést végeznek.
____________4.
Székely-mezőségi
vigadalom 
Mezőpanitban 
Marosvásárhely szomszédságában, a
Mezőség kapujában található telepü-
lés mindig is arról volt nevezetes,
hogy hűen ragaszkodik a hagyomá-
nyaihoz, ennek megfelelően alakítja
ünnep- és hétköznapjait úgy, hogy a
modern kor kihívásaival is felveszi a
versenyt. 
____________5.
Szétesőben 
a Marosvásárhelyi
ASA
Annak, hogy idáig fajultak a dolgok,
több oka van, azonban a közvetlen
előidézője az a prefektusi döntés,
amely néhány órával a hat hónapos
határidő lejárta előtt megtámadta a
közigazgatási bíróságon azt a városi
tanácsi határozatot, amellyel támogat-
hatták volna a klubot. ____________7.

Különleges vízi élményt kínált a hét
végén a Maros Megyei Katasztrófavé-
delmi Felügyelőség a Maros-partra, a
folyó Víkendtelep mögötti szakaszára
érkezőknek. 

Péntektől vasárnapig délelőtt 10 és délután 2
óra között a felügyelőség egyik motorcsónakján
tehetett egy izgalmas kört minden érdeklődő –
gyermekek és felnőttek egyaránt –, az utasokat

természetesen a katasztrófavédelmisek kísérték
a komptól induló, mintegy két kilométeres
távon. 

A körülbelül tíz percig tartó kalandra legfő-
képpen gyermekes családok jelentkeztek, de az
idősebbek is szívesen kipróbálták a vízi menté-
seknél használt járművet. 

A sétacsónakázás szeptember 13-a, a tűzol-
tóság napja alkalmából szervezett egész hetes
rendezvénysorozat részét képezte. Bár az érdek-
lődők a meghirdetett program szerint vízimentő

bemutatóra is számítottak, ez elmaradt. A mo-
torcsónakáztatást lebonyolító tűzoltók kedves-
sége, az, hogy a helyek függvényében többször
is elvitték egy vízi túrára a lelkes gyermekeket,
és azt is megengedték nekik, hogy a magukra
öltött mentőmellényen lévő sípot kipróbálják,
majd a parton közszemlére tett autóba és csó-
nakba is beüljenek, mindenkit kárpótolt. Szom-
bat délben a ragyogó napsütés is fokozta a
hangulatot.

Emberek és kutyák 
Minden korábbinál ünnepélyesebb keretek között, a Kul-

túrpalota nagytermében tartotta meg szeptember 15-én a
megyei tanfelügyelőség vezetősége az iskolaigazgatókkal
és a meghívottakkal a tanévkezdeti elemző ülést. A napi-
renden a 2016/17-es iskolai év eredményeiről készült je-
lentés bemutatása és az új iskolai év előkészítéséről szóló
beszámoló szerepelt. 

Ioan Macarie főtanfelügyelő a szokásos hosszú felolva-
sás helyett a legfontosabb adatok bemutatására törekedett,
és értékelte a diákok országos és nemzetközi szinten elért
teljesítményét. A számokból kiderült, hogy megyénk 641
tanintézményében (621 állami és 20 magán) 8.294 peda-
gógus irányításával 86.471 diák kezdte el az új tanévet
(több mint ezerrel kevesebb tavaly őszhöz képest). A tan-
erők száma még nem végleges, és a 261 vezetői állásból
202-t töltöttek be a két szakaszban megtartott versenyvizs-
gán. 59 tanintézmény élére ideiglenes jelleggel neveztek
ki igazgatót, aligazgatót. A meghirdetett 170 közép- és
szakközépiskolai osztályból 147 és egy fél valósult meg.
Megyénkben mindössze két iskolának nincsen működési
engedélye – közölte a jó hírt a főtanfelügyelő. Beszédében
elhangzott egy kellemetlen bejelentés is, miszerint Maros-
vásárhelynek nincsen beiskolázási terve. Ez valójában bot-
rányos, hiszen azt jelenti, hogy a város valamennyi
tanintézménye törvénytelenül működik. Ehhez képest szinte
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Kicsik, nagyok két keréken
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Mentőcsónakkal a Maroson

Életmentők ajándéka



Hónapok óta kilométereket kell
gyalogolniuk a megyeszék-
helyre tartó harasztkerékiek-
nek, a településről Maros-
vásárhelyig közlekedő buszjárat
ugyanis a júniusi tanévzárás
után megszűnt – panaszolta el
szerkesztőségünknek egy helyi
lakos. 

Olvasónknak középiskolás unokája
van, aki az iskolakezdés óta hajnali 5-
kor kel, hogy elérje a falutól négy ki-
lométerre levő Nyárádszentbenedek-
ről 7 óra után nem sokkal induló buszt.

– Azt, hogy mi, idősebbek hogy ol-
dottuk meg a közlekedést a nyáron, ha
dolgunk akadt a városban, például or-
voshoz kellett menni, csak mi tudjuk.
Ha nem értük el a benedeki járatot,
nem maradt más, mint az alkalmi, a ta-
xizás ugyanis 50 lejbe is belekerül. De
most gyermekekről van szó. 16 közép-
iskolás jár be Harasztkerékről Vásár-
helyre. Egyeseket autóval

hoznak-visznek a szülők, de mit tegye-
nek azok, akiknek nincs kocsijuk? –
tette fel a költői kérdést olvasónk,
majd azt is megjegyezte, az ingázó di-
ákok a kialakult helyzet miatt folya-
matosan késnek az iskolából.

– Nekünk nincs lehetőségünk autót
vásárolni, és a kerékpár is csak ideig-
óráig jelenthet megoldást, télen, ha
beáll a fagy, úgysem lehet két keréken
közlekedni – tette hozzá, majd azt is
elmondta, hogy a probléma a felnőtt
lakosságot is érinti, többen ugyanis
Vásárhelyen dolgoznak. Sokszor zsú-
folásig volt telve a busz, a járat mű-
ködtetője mégis úgy érezte, hogy nem
kifizetődő a Harasztkerék – Marosvá-
sárhely közötti utaztatás. 

– Velünk, idősekkel valóban előfor-
dult néha, hogy reggel bejöttünk az or-
voshoz, és ha lehetőségünk volt
hamarabb hazamenni, nem vártuk meg
a délután 3 órakor Vásárhelyről induló
buszt. De az iskolásoknak bérletük
volt, azt akkor is kifizették, ha nem is
mindig a busszal mentek haza.

Gazdag falunak nem kell busz?
Az ügy kapcsán elsőként a járatot

működtető Metana Serv Rt. tulajdono-
sát kerestük meg. Gheorghe Urcan
megerősítette, hogy a múlt tanév végé-
től nincs buszjárat Harasztkerék és
Marosvásárhely között.

– A törvényes előírásoknak megfe-
lelően még a tavasszal lemondtam a li-
cencről. Harasztkerék gazdag falu, az
emberek többségének van autója, a
gyermekeket is azzal viszik be Vásár-
helyre iskolába, akinek pedig nincs
saját kocsija, az valamelyik szomszéd-
jával megy. A diákok közül így kevesen
váltottak bérletet. Tíz éve járok ezen az
útvonalon, de az utóbbi években már
semmi anyagi hasznom nem származott
belőle – állította a cégtulajdonos.

– Mi jelenthet megoldást? – kérdez-
tük Osváth Csabát, Ákosfalva község
polgármesterét.

– Sajnálattal vettem tudomásul a
nyáron kialakult helyzetet, hiszen sok
harasztkeréki diákunk tanul Marosvá-
sárhelyen, illetve többen a városban
dolgoznak. Az üggyel a megyei tanács-

hoz fordultam, ott tájé-
koztattak arról, hogy
október közepén meghir-
detik a megyei útvonalak
ellátására vonatkozó új li-
cenceket. Bízom benne,
hogy akkor valaki elvál-
lalja ezt az útvonalat. Ide-
iglenes megoldásként
annyit tudtunk tenni,
hogy a Harasztkerékről a
községközpontba bejáró
iskolabuszra minden diá-
kot felengedünk, azokat
is, akik Vásárhelyre tarta-
nak – tette hozzá a köz-
séggazda, aki szerint a
megyében még 7–8 busz-
járat esetében lehetne ha-
sonló helyzetről beszélni.

Fotó: Nagy Tibor

Lakásigénylők figyelmébe
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
szociális és állami lakásalapba tartozó lakásokra igényt
tartó személyeket, hogy szeptember 15–október 15. kö-
zött az igénylők feliratkozhatnak a 2018-as évi listára.
Azok, akik az előző években adtak le lakáskérvényt, sze-
mélyesen meg kell jelenjenek a dossziék időszerűsítése
végett. Az ANL-s lakásokra összeállított 2014-es évi lista
érvényes marad 2018-ra, így arra nem kell pótiratcsomót
leadni.

Terrorelhárítási gyakorlati 
bemutatók 

Szeptember 18–22. között Marosvásárhelyen Maris 17
névvel fémjelzett gyakorlati bemutatókat tart az országos
terrorelhárító és megelőző szolgálat. Kedden, március 19-
én reggel kilenc órakor az Arató utcai áruházi parkolóban
gyakorolnak, szerdán 16 órakor a megyei törvényszéken,
csütörtökön reggel kilenc órakor a megyei csendőr-fel-
ügyelőség kiképzőtelepén. A csendőrségi közleményben
felhívják a lakosság figyelmét arra, hogy a bemutatók
miatt ne essenek pánikba, őrizzék meg nyugalmukat és
tartsák tiszteletben a rendfenntartók utasításait.

Jogi tanácsadás
Szeptember 20-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztő-
ségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a
II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizető-
inknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük,
hogy vigyék magukkal előfizetési szelvényüket, illetve az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

Utánpótlás-válogató 
a futballcsapatba

A marosvásárhelyi ASA Futballklub szeptember 20-ától
kezdődően utánpótlásválogatót szervez 2011-ben szüle-
tett gyermekek számára. A válogatást keddenként és csü-
törtökönként 17.30 órától tartják a Víkendtelep 1-es számú
műgyepes pályáján. Arra kérik a jelentkezőket, hogy sport-
felszerelésben jelenjenek meg a helyszínen. Bővebb fel-
világosítással a 0745-754-750-es telefonszámon
szolgálnak.

Posztgraduális képzés
A Román Tüdőgyógyászati Társaság – partnerségben a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel
– ultrahangos mellkasvizsgálat témakörben posztgraduá-
lis tanfolyamot szervez szeptember 28-29-én a marosvá-
sárhelyi Business Hotelben neves hazai és külföldi
előadók részvételével. A kurzus szakorvosoknak szól, de
az egyetemistákat is várják. 

XXV. Hajnal akar lenni
November 11-én és 12-én Szatmárnémetiben szervezik
meg a XXV. Hajnal akar lenni népdaléneklési versenyt a
műkedvelő népdalénekesek számára, a népdaléneklés
népszerűsítéséért. Bárki jelentkezhet, aki nem végzett
ének szakot akadémián vagy főiskolán, nem engedélye-
zett énekes, és betöltötte 12. életévét. Jelentkezési határ-
idő október 31. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma DIÁNA, 
holnap VILHELMINA
napja.18., hétfő

A Nap kel 
7 óra 3 perckor, 

lenyugszik 
19 óra 28 perckor. 
Az év 261. napja, 

hátravan 104 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max. 230C
min. 80C

Megyei hírek

Október 3-ig látogatható a JÉGKORSZAK kiállítás
Marosvásárhelyen

Művelődési események Segesváron
Szeptember 19-én, kedden 17.30 órakor Segesváron a
Gaudeamus Házban Luther asztalánál címmel a refor-
máció irodalmából rendezett összeállítás tekinthető meg
Marosán Csaba kolozsvári színművész előadásában.
Ugyanakkor bemutatásra kerül a Szent László-emlékév
és az Arany János-bicentenárium alkalmából készült
kisfilm, melynek címe: Szent László legendája. Szep-
tember 22-én, pénteken 19 órakor magyarnóta-estet
szerveznek, melyen fellép Nisztor Mihály népi zenekara,
szólisták: Ábrám Tibor, Koós Éva és Buta Árpád – áll a
Farkas Miklós által szerkesztőségünkhöz eljuttatott köz-
leményben.

A gyertya könnye Erdőszentgyörgyön
Szeptember 21-én, csütörtökön 18 órai kezdettel az er-
dőszentgyörgyi református egyházközség tanácstermé-
ben Kilyén Ilka és Ritziu Ilka-Krisztina bemutatja A

gyertya könnye című, Sütő András műveiből készült
összeállítását. Az előadást követően Demeter József re-
formátus lelkész, a Sütő András Baráti Egyesület elnöke
emlékezik a 90 éve született és 2006-ban elhunyt íróra,
majd kötetlen beszélgetésre kerül sor. A belépés díjta-
lan, mindenkit szeretettel vár a Bodor Péter Művelődési
Egyesület.

Őszi hálaadás és harangszentelés
Szeptember 21-én, csütörtökön délután 6 órai kezdettel
a nyárádszeredai unitárius templomban a helyi Deák
Farkas Általános Iskola diákjai Ferencz Örs tanár veze-
tésével, szeptember 22-én, pénteken pedig az Imreh
Jenő mezőkölpényi református lelkész által irányított if-
júsági zenekar lép fel az őszi hálaadás előtti zenei áhítat
alkalmával. Szeptember 23-án, szombaton délelőtt 11
órától harangszentelési szertartásra kerül sor Bálint
Benczédi Ferenc püspök szolgálatával, valamint a Dux-
bury UUCH testvérgyülekezetből érkező valamint a hol-
landiai vendégek részvételével. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak. 

RENDEZVÉNYEK

Az évfordulós lottóhúzás nyerőszámai
20, 39, 40, 29, 36+16
27, 20, 35, 5, 13+17 NOROC PLUS: 6770889

37, 33, 18, 13, 25, 20
38, 14, 8, 37, 36, 27 SUPER NOROC:  781121

21, 30, 39, 46, 3, 9
5, 14, 10, 23, 26, 40 NOROC: 6499556

Nagy Székely Ildikó 

Kevesebb mint egy hónapig időzik Marosvásárhelyen a
budapesti Természettudományi Múzeum Jégkorszak című
kiállítása.  A Föld utolsó jégkorszakát bemutató tárlat a ma-
rosvásárhelyi Természettudományi Múzeumban, a Horea
utca 24. szám alatt tekinthető meg.

A látogatók újra találkozhatnak a jégkorszak után kihalt,
de jól ismert állatfajokkal (életnagyságú rekonstrukciók,
csontvázak), amelyeket az eredeti élőhelyükre emlékeztető
környezetbe helyeztek. Megtekinthető egy mamutfióka,

kardfogú tigris, hiéna, barlangi hiéna, pézsmatulok és egy
gigantikus gliptodon.

A kiállítást különféle médiaeszközök gazdagítják, ame-
lyek a korabeli klímáról, illetve az akkori állatok életéről
tartalmaznak információkat. A Jégkorszak október 3-ig idő-
zik Marosvásárhelyen.

Látogatás: – keddtől péntekig: 9–16;
– szombaton:  9–14;
– vasárnap: 9–13. 

Buszjárat nélkül a harasztkerékiek
Hajnali túra diákoknak



Lefoglalták a spanyol csendőrök a felfüggesztett
katalán népszavazás propagandaanyagait vasárnap
egy Barcelona melletti településen, Montcada i Re-
ixacban – közölte a spanyol belügyminisztérium.

A tárca honlapján megjelent közlemény szerint egy reklám-
anyagok terjesztésével foglalkozó cég üzemében becsoma-
golva, raklapokra téve, már a kiszállításra várt a mintegy 1,3
millió darab nyomtatvány, amelyek között tájékoztató brosú-
rák, plakátok, szórólapok is találhatóak.

A lefoglalt anyagok a katalán függetlenségi népszavazáson
való részvételre és az igennel szavazásra, vagyis a Spanyol-
országtól történő elszakadás támogatására buzdítanak.

A katalán kormány október 1-jére írta ki az önrendelkezési
népszavazást, amelynek megrendezését a spanyol alkotmány-
bíróság felfüggesztette.

Katalónia vezetése viszont közölte: ennek ellenére meg-
tartja a referendumot, és előkészületeit változatlanul folytatja.

A katalán főügyészség utasította a katalán és a spanyol
rendőrséget, valamint a csendőrséget, hogy foglalják le a nép-
szavazásra szánt nyomtatványokat, és emlékeztetett, illegális
az alkotmánybíróság határozata ellenében cselekedni.

Katalónia nem először készül függetlenségi referendumra.
A spanyol alkotmánybíróság felfüggesztő határozata ellenére
2014. november 9-én „alternatív népszavazás” címen rende-
zett népszavazást, hogy megtudja, mennyien támogatják a tör-
ténelmi régió elszakadását Spanyolországtól.

A 7,5 milliós lakosú Katalóniában akkor az 5,4 millió vá-
lasztásra jogosult közül több mint 2,3 millióan vettek részt a
szavazáson. A függetlenséget és az elszakadást közülük 
mintegy 1,8 millióan támogatták.

A katalán kormány utoljára júliusban készíttetett hivatalos
felmérést a függetlenség támogatottságáról Katalóniában,
akkor a megkérdezettek többsége nem támogatta az elszaka-
dást Spanyolországtól. (MTI)

Klaus Johannis részt vesz 
az ENSZ közgyűlésén

Klaus Johannis államfő részt vesz az Egyesült Nem-
zetek Szervezetének New York-i, szeptember 18–23-
i közgyűlésén. Az államelnök találkozik az ENSZ
főtitkárával, a közgyűlés elnökével és több hivatali
kollégájával is – tájékoztatott az Agerpres hírügynök-
ség. Az Államelnöki Hivatal közleménye szerint Klaus
Johannis megtartja beszédét az ENSZ közgyűlése
előtt, ahol az elvekre és szabályokra épülő nemzet-
közi rend fontosságát, a jogállamiság és az ENSZ
megerősítését fogja hangsúlyozni, a jelenlegi kihívá-
soknak megfelelően, ezt követően magas rangú sze-
mélyekkel találkozik, és részt vesz a Donald Trump
elnök által szervezett fogadáson is. (Agerpres)

A nyolcadik halálesetet okozza 
a nyugat-nílusi vírus

Újabb áldozata van Romániában a nyugat-nílusi ví-
rusnak. A nyolcadik halálesetet Bukarestből jelentet-
ték – derül ki az Országos Közegészségügyi Intézet
(INSP) honlapján közzétett adatokból. A nyár elejétől
mostanig országszerte összesen 39 olyan fertőzést
regisztráltak, amelyeket a nyugat-nílusi vírus okozott,
és nyolc halálesetet jegyeztek. Bukarestben négy,
Buzău, Brăila, Olt és Ialomiţa megyében pedig egy-
egy beteg halt bele a fertőzésbe. Két nappal ezelőtt
közzétett jelentésében még 22 megbetegedésről és
hét halálesetről számolt be az INSP. (Agerpres)

Illegális iraki határátlépők
Tizenhárom iraki állampolgárt, akik korábban mene-
dékjogot kértek Romániában, tartóztattak fel az Arad
megyei határrendészek. A tornyai határrendészek
csütörtökön tizenhárom személyt – köztük két gyer-
meket – észleltek, akik gyalogosan haladtak a mezőn
Magyarország irányába. Mintegy 300 méterre a ha-
tárvonaltól tartóztatták fel őket, és bekísérték vala-
mennyiüket a határrendészet tornyai székhelyére. Az
irakiak elmondásuk szerint a schengeni övezetbe
szerettek volna átjutni, de mivel nincs érvényes vízu-
muk, ehhez a megoldáshoz folyamodtak. Azt is el-
mondták, hogy taxival mentek Tornyáig, ahonnan
gyalogosan folytatták útjukat, amíg fel nem tartóztat-
ták őket. Illegális határátlépésre tett kísérlet miatt
indul ellenük eljárás. (Mediafax)

Elpusztult a nagyváradi állatkert
kisoroszlánja

Elpusztult a nagyváradi állatkert kisoroszlánja, akit
nem fogadott el az édesanyja, ezért a gondozók cu-
misüvegből táplálták. Liviu Andrica, a nagyváradi
Közterületfenntartó Igazgatóság (ADP) vezetője pén-
teken a Mediafax tudósítójának elmondta, a kisorosz-
lán 40 kilogrammos volt. A Moja nevű elpusztult
kisoroszlánt a Bihar Megyei Állategészségügyi Igaz-
gatóság orvosai megvizsgálták, ultrahangos vizsgá-
lattal kiderült, hogy hashártyagyulladása volt.
Szerdán megműtötték, de néhány órával később
életét vesztette. Az állatkertben nemrég külön kifutót
is készítettek Mojának, ami csak az övé lett volna,
amint meggyógyul. (Mediafax)
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jelentéktelenek a Római Katolikus Teológiai Líceum fel-
számolásához vezető helytelen megfogalmazások. 

A katolikus iskola körüli hercehurcáról szólva Ioan
Macarie elpanaszolta, hogy milyen rendkívüli nehézsé-
geken ment át elsősorban a szülők miatt. Megjegyezte,
hogy a harmadik évezredben az emberi viselkedés na-
gyon alacsony szinten maradt. A katolikus iskoláról
szóló mondanivalóját egy II. Károlynak tulajdonított
idézettel fejezte be: „mennél jobban megismerem az em-
bereket, annál jobban szeretem a kutyákat”. Megjegy-
zését hangos tapssal jutalmazta a nevetgélő közönség.
Személy szerint megdöbbentem, az idézetet ugyanis egy
éve Auschwitzban hallottam. Idegenvezetőnk a náci ve-
zérnek, Hitlernek tulajdonította ezeket a szavakat, és
Hitler-idézetként olvashatók a Wikicitat honlapon is.
Ezért hátborzongató egy főtanfelügyelő szájából hal-
lani, aki több ezer gyermek sorsáért felel, és aki koránt-
sem mutatkozott olyan megértőnek a katolikus iskolába
járó gyermekek szüleivel, ahogy arról beszámolt. Az el-
múlt időszakban például a rendőrségen jelentette fel a
gyermekének a sorsáért jogos türelmetlenséggel aggódó
szülőt. A hitleri kutyás hasonlat pedig szöges ellentétben
áll a felelősségre, szakmaiságra, a tiszteletre, a toleran-
ciára és a gyermekek iránti szeretet fontosságára utaló
szavaival, ahogy azzal a kijelentésével is, hogy minden
véleményt tiszteletben tart, még akkor is, ha azok ellen-
keznek az övével. 

Ha nem kerül szóba a katolikus iskola, és Porkoláb
Annamária, a neveléslélektani központ vezetője nem üd-
vözli magyarul is a megjelenteket, a tanácskozásból
nem derült volna ki, hogy a diákság és az igazgatók
több mint egyharmada magyar nemzetiségű. A megbe-
szélés fogadással ért véget a kisteremben, amit a jelen
levő iskolaigazgatók többsége nehezen talált meg, lát-
szólag nem jártak ott soha. 

Emberek és kutyák 
(Folytatás az 1. oldalról)

Csökkentették tegnap a londoni
metróban pénteken elkövetett
merénylet után elrendelt legma-
gasabb, kritikus szintről a brit ter-
rorkészültségi fokozatot. Ez azt
jelenti, hogy az elhárító hatósá-
gok már nem tartanak azonnali
újabb támadástól.

Amber Rudd belügyminiszter vasár-
nap délután bejelentette: a hírszerzési és
elhárítási szolgálatok, valamint a Scot-
land Yard terrorellenes ügyosztályának
vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuse-
lemző Központ (Joint Terrorism Analy-
sis Centre, JTAC) a pénteki intézkedésig
érvényben volt második legmagasabb
szintre állította vissza a készültséget.

A központ legutóbb a májusban elkö-
vetett, 22 emberéletet kioltó manchesteri
öngyilkos merénylet után léptette életbe
a legmagasabb készültségi szintet, amely
akkor öt napig volt érvényben.

A kritikus riasztási fokozat elrende-
lése lehetővé teszi, hogy a brit hadsereg
segítséget nyújtson a rendőrségi munká-

hoz. A legmagasabb készültségi szint
mostani elrendelésének előzményeként
a londoni District metróvonal egyik sze-
relvényén a tenisztornáiról híres délnyu-
gati Wimbledon városrésztől nem
messze pokolgépszerű szerkezet lépett
működésbe a péntek reggeli csúcsforga-
lom idején. A szerkezet nem robbant fel,
csak nagy erővel lángra kapott, de a tá-
madásban így is 30 utas megsérült, egyi-
kük sem súlyosan.

A rendőrség azóta két embert elfogott
a merénylettel összefüggésben, és több
helyszínen házkutatásokat kezdett.

Amber Rudd belügyminiszter vasár-
napi nyilatkozatában „nagyon jelentős-
nek” nevezte az őrizetbe vételeket a
nyomozás szempontjából.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a
most ismét érvénybe lépett második leg-
magasabb riasztási szint is súlyos terror-
fenyegetettséget jelent az ötfokozatú brit
készültségi rendszer hivatalos meghatá-
rozása alapján, és azt tükrözi, hogy az el-
hárító hatóságok megítélése szerint nagy

valószínűséggel kell számítani terrorcse-
lekményekre Nagy-Britanniában.

Amber Rudd ennek alapján kérte a la-
kosságot, hogy ne éljen félelemben, de
legyen éber.

Mark Rowley, a Scotland Yard terror-
elhárító ügyosztályának főparancsnoka
a készültségi szint csökkentésének va-
sárnapi bejelentése utáni nyilatkozatá-
ban közölte: a vizsgálat nagy
sebességgel folytatódik, és a hatóságok
gyorsan haladnak a merénylet hátterének
feltárásával. Részletek nélkül elmondta
azt is, hogy a rendőrségnek „egyre tisz-
tább képe van” a robbanószerkezet elké-
szítésének módjáról.

Rowley szerint sok még a tennivaló,
de az eddigi vizsgálat során kialakult vi-
lágosabb összkép nyomán jutottak a
JTAC szakértői arra a véleményre, hogy
immár nem kell tartani azonnali újabb
merénylettől, és így csökkenteni lehetett
a pénteken elrendelt kritikus szintről a
készültséget. (MTI) 

Csökkentették a brit terrorkészültségi szintet

Hazatérhetett vasárnap Loup Bureau francia újságíró, akit
51 napig tartottak fogva Törökországban.

A 27 éves férfi Isztambulból érkezett a párizsi Charles de
Gaulle repülőtérre, ahol hozzátartozói és Francoise Nyssen
francia kulturális miniszter fogadta.

Loup Bureau azt mondta, hogy megkönnyebbült, ugyanak-
kor meglepődött, hogy pénteken szabadon engedték a török
hatóságok. „Természetesen megkönnyebbültem, hogy haza-
értem. Kissé meglepődtem, amikor elengedtek, mert semmi
nem utalt arra, hogy szabadon engednének” – mondta francia
újságíróknak a repülőtéren.

A szabadúszó újságírót, a TV5 Monde és az Arte televízió,
valamint a Slate online magazin külsős munkatársát július
26-án állították elő az iraki-török határon, miután több olyan
fényképet találtak nála, amelyeken az Ankara által terrorszer-
vezetnek tekintett Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd mi-
lícia több tagjával együtt volt látható. A török hatóságok
„fegyveres terrorszervezethez való tartozással” gyanúsítják.

Az újságíró tagadja a vádat, és azt állítja, hogy a fotók
2013-ban készültek, amikor szíriaiak életkörülményeiről ké-
szített egy riportot, amelyet a TV5 Monde azóta sugárzott is.

Elmondása szerint eleinte „bonyolult” körülmények között
tartották fogva, de „miután Emmanuel Macron köztársasági
elnök nyilvánosan bejelentette (augusztus közepén), hogy
kérte a szabadon engedésemet (Recep Tayyip Erdogan török
államfőtől), változások történtek. Az őrök például kezdték
megérteni, hogy nem vagyok terrorista” – fogalmazott az új-
ságíró. Apja ugyanakkor azt mondta, hogy a fiát „úgy kezel-
ték, mint a kurd foglyokat, fizikai és pszichológiai
bántalmazásoknak tették ki”.

Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter múlt héten hi-
vatalos látogatást tett Ankarában, ahol többek között az ál-
lamfővel is találkozott, akitől személyesen kérte Loup Bureau
elengedését.

Francia sajtóértesülések szerint a vádakat ugyanakkor nem
ejtették a francia újságíró ellen, akit „továbbra is terroriz-
mussal gyanúsítanak, de szabadon védekezhet”. A BFM hír-
televízió szerint az eljárás folytatódik ellene Törökországban,
ahol az ügyvédjének kell magyarázatot adnia a bíróságon, de
neki nem kell megjelennie.

Emmanuel Macron pénteken a Twitteren üdvözölte az új-
ságíró elengedését. (MTI)

Hazatérhetett a Törökországban fogva tartott francia újságíró 

Ország – világ

Lefoglalták a felfüggesztett katalán népszavazás
propagandaanyagait

Rendkívül erős vihar csapott le vasárnap délután
Temesvárra. A vihar következtében négy személy
életét vesztette, többen megsérültek, köztük gyer-
mekek is.

A város szórakozóhelyeinek teraszairól felkapta a szél a
székeket és asztalokat, letépte tömbházak tetejét, cserepeket
sodort le a háztetőkről és fákat is döntött ki – tájékoztatták az
Agerpres hírügynökséget a bánsági katasztrófavédelmi fel-
ügyelőség képviselői. 

„Egy asszony az állatkertben vesztette életét, egy férfi a
Baron hotelnél hunyt el, miután megütötte egy leszakadt rek-
lámtábla. Másik öt személy megsérült” – nyilatkozta a ka-
tasztrófavédelem szóvivője, Elena Megherea. Buziásfürdőn
két személy hunyt el, a tűzoltók folyamatosan dolgoztak a jár-
dák, utak felszabadításán és a sérült villanyhálózatok helyre-
állításán. „Másik két személy is életét vesztette a vihar miatt,
a sérültek száma folyamatosan növekszik, már 12 személyről
van tudomásunk. Az érintett területeken 145 tűzoltó dolgozik”
– nyilatkozta a katasztrófavédelem szóvivője. 

Temes megyében viharra vonatkozó narancsszínű figyel-

meztetés volt érvényben, emiatt aktiválták a katasztrófavéde-
lem operatív csoportját. A rossz időjárás Arad megyében is
károkat okozott, a tűzoltók folyamatosan dolgoztak a károk
elhárításán. (Agerpres)

Vihar csapott le Temesvárra
Négyen vesztették életüket, sok a sérült



Az őssejtdonorok nemzetközi
napja alkalmából az élet-
mentő gesztus jelentőségére
hívták fel a figyelmet szomba-
ton a Marosvásárhelyi Hema-
tológiai és Csontvelő-
átültetési Klinikán tartott saj-
tótájékoztatón. Az intéz-
ményben egy alig tizenkét
fős, lelkes szakembercsapat-
tal évente több mint félszáz
őssejtátültetést végeznek.

Marinela Lazăr, a marosvásárhe-
lyi Vértranszfúziós Központ sajtó-
szóvivője elmondta, jelenleg
Romániában 46 ezer személy szere-
pel az országos őssejtdonor-regisz-
terben, amely 2013-ban jött létre, és
ennek a számnak a növekedése a
feltétele annak, hogy minél több
transzplantációra szoruló beteg kap-
jon egy új esélyt. Az elmúlt négy év
alatt kilenc romániai személy vált
donorrá. Marosvásárhelyen eddig
1684-en iratkoztak fel az őssejtre-
giszterbe, és közülük öt potenciális
donort kerestek meg behatóbb vizs-
gálatok végett, viszont egyik eset-
ben sem állt fenn a kompatibilitás az
átültetésre szoruló beteggel. Mint
mondta, az őssejt-átültetésre váró
betegek esetében a legnagyobb ki-
hívás az, hogy kompatibilis donort
találjanak, ennek az esélye ugyanis
egy a több százezerhez. Ezért fon-
tos, hogy az adatbázisba minél töb-

ben bekerüljenek, hiszen így nő az
esély, hogy szükség esetén megta-
lálják azt a személyt, akinek az ős-
sejtjei kompatibilisek a betegével.
Viszont ugyanolyan fontos, hogy
azok, akik felvállalták ezt az élet-
mentő gesztust, a végsőkig tartsanak
ki az elhatározásuk mellett. 
A betegre nézve végzetes lehet, 
ha a donor meggondolja magát

Dr. Lázár Erzsébet, a Marosvá-
sárhelyi Hematológiai és Csont-
velő-átültetési Klinika főorvosa
rámutatott, sokan nincsenek tisztá-
ban azzal, hogy mekkora felelősség,
ha valaki vállalja, hogy őssejtdonor
lesz. Sajnos volt rá példa, hogy mi-
után két hónapig vártak rá, és a
beteg számított arra, hogy megkapja
az életmentő őssejteket, a donor
visszalépett. A főorvos szerint ez
óriási felelőtlenség, ugyanis amel-
lett, hogy az előzetes vizsgálatok
költsége mintegy ezer euróra rúg,
döntésével az illető a páciens életét
sodorja veszélybe. Az orvosok
ugyanis napokkal azelőtt, amikorra
várják az őssejteket, elkezdik a ke-
zelést, a páciens beavatkozásra való
előkészítését, és végzetes lehet szá-
mára, ha a várt őssejtek végül nem
érkeznek meg. Egyik napról a má-
sikra nem lehet újabb donort találni.
Mint mondta, az Európában a legné-
pesebbnek számító németországi re-
giszterben szereplő donorok
esetében, akik sok esetben mentik
meg romániai betegek életét, sosem
fordult elő, hogy visszalépjenek.

Ennek kapcsán Marinela Lazăr, a
Vértranszfúziós Központ sajtószó-
vivője egy olyan esetről számolt be,
amikor egy galaci önkéntes donor
az utolsó pillanatban gondolta meg
magát, akkor, amikor az átültetésre
szoruló hatéves kislányt az orvosok
már elkezdték előkészíteni a bea-
vatkozásra. 

Dr. Lázár Erzsébet hangsúlyozta,
a donor egészségére nézve az ős-
sejtlevétel semmiféle veszélyt nem
jelent. – Aki vállalja, az a beavatko-
zást megelőzően naponta kap két
injekciót bőr alá, ami egy oltásnál
is csekélyebb fájdalommal jár. Az
ötödik napon, amikor megjelennek
a sejtek a perifériás vérben, akkor a
vénát egy vastagabb tűvel megszúr-
ják, és egy négyórás procedúra
maga a sejtgyűjtés egy speciális
géppel. Nem jár semmiféle veszély-
lyel, különösebb mellékhatásai sin-
csenek, és aki ezt vállalja, egy
ember életét menti meg ezáltal –
mutatott rá a főorvos.
Kis létszámú, de lelkes csapat

A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy sajnos egyre nő a vérképző-
szervi betegek, leukémiával diag-
nosztizált páciensek száma. 
Dr. Benedek István professzor, a he-
matológiai klinika vezetője el-
mondta, évente ötezer körül van a
klinika járóbeteg-rendelőiben meg-
forduló páciensek száma, közel
ezerkétszáz személy szorul beuta-
lásra, és átlagban ötven-hatvan át-
ültetést végeznek. Idén eddig 53

ilyen beavatkozást végeztek Maros-
vásárhelyen. 

Mind dr. Benedek István profesz-
szor, mind dr. Lázár Erzsébet elis-
merően szóltak a kiváló
szakemberekből álló csapatról, akik
kitartóan és példaértékű odaadással
segítik a munkájukat. Kevesen van-
nak, hiszen rajtuk kívül két orvos,
dr. Köpeczi Judit Beáta és dr. Ka-
kucs Enikő, illetve nyolc asszisz-
tens: Codarcea Simona, Demeter
László, Henter Katalin, Koré Éva,
Maior Natalia, Molnar Maria Anto-
nia, Nistor Lidia és Szász Enikő
vállalnak oroszlánrészt az élet-
mentő beavatkozások elvégzésé-
ben. A marosvásárhelyi ugyan kis
központ, ahol csupán két steril
szoba áll a rendelkezésre, viszont
országos viszonylatban a legaktí-

vabb, ugyanis az évek során több
mint ötszáz őssejtátültetést végez-
tek. Az országban még a bukaresti
Fundeni kórházban, valamint Te-
mesváron hajtanak végre ilyen be-
avatkozásokat, előbbiben tizenhat,
utóbbiban pedig hat steril szoba van
kialakítva. 

A szakemberek munkáját sajnos
az is nehezíti, hogy folyamatosan
gondot okoz a gyógyszerellátás. Dr.
Lázár Erzsébet rámutatott, miköz-
ben ellátják a súlyos állapotban lévő
betegeket, nem azon kellene fájjon
a fejük, hogy vajon mikor érkezik
már meg a kezelésben létfontossá-
gúnak számító gyógyszer. Mivel az
igényelt négyszáz adag helyett csu-
pán százat kaptak meg, jelenleg öt
beteg kezeléséhez szükséges adag
áll a rendelkezésükre. 

A vízi mentésekről Virag 
Cristian Petricát, a megyei ka-
tasztrófavédelmi felügyelőség szó-
vivőjét kérdeztük. Tőle tudtuk
meg, hogy a megyei egységnek
négy búvárja van, őket az eltűnt
személyek keresésénél vesznek
igénybe, amikor vízbefulladás
esete áll fenn, a mentéseknél egy
másik tűzoltóalakulat teljesít szol-
gálatot. Többféle mentőcsónakja is
van az egységnek, az, hogy melyi-
ket használják a bevetésnél, nagy-
mértékben a víz mélységétől függ. 

A megyei katasztrófavédelmi
felügyelőség honlapján közzétett
jelentések szerint az év elején
vízbe esett állatokhoz is riasztották
a tűzoltókat, Szászrégenben egy
kutyát mentettek ki a Marosból,
Dicsőszentmártonban a Küküllő-
ből egy jégtömbök közé szorult
hattyút szabadítottak ki. Március-
ban a megyeszékhelyi Kárpátok
sétányon a Turbina-árokból men-
tettek ki egy nőt. A búvárokat a
Maros szentkirályi, szászrégeni,
marosszentgyörgyi, ernyei és ger-
nyeszegi szakaszához riasztották
vízbe fulladt személyek megtalálá-
lására.
Víz alatti hivatás

Bálint Barna egy évtizede telje-
sít szolgálatot a megyei katasztró-
favédelmi felügyelőségnél, öt éve
búvár. 

– Amikor a rendszeren belül
megalakult ez az alakulat, én is je-
lentkeztem a versenyvizsgára –
kezdte történetét. – A megmérette-
tést orvosi vizsgálat, illetve külön-
féle képességfelmérések követték.
Ezt követően három másik társam-
mal egy kéthetes képzésen vettünk
részt Konstancán. Azóta is minden
évben öt hetet ott töltünk. 

– Mi vezette e felé a hivatás
felé?

– A különlegessége, az új élmé-
nyek utáni vágyakozás. De hamar
kiderült, hogy sokkal nehezebb,
mint elképzeltem. Hat-hét megyét
fedünk le, Maros mellett többek

között Beszterce-Naszódot, Bras-
sót, Hargita megyét, egyszóval
több olyan régiót, ahol nincs bú-
váralakulat. Nemrég Máramarosba
küldtek, és Konstancán sem csak a
kiképzéseken, edzéseken veszünk
részt, hanem szolgálatot is teljesí-
tünk. Olyankor itthon a kolozsvári
alakulat helyettesít.

– Beszéljen egy kicsit a beveté-
sekről.

– A víz alatti keresésnél többféle
eljárást alkalmazunk. Egy vagy két
kötéllel egy súlyt dobunk a víz alá,
és tapogatózva haladunk előre,
mindig szűkítve a területet. Van,
amikor több napba telik a keresés.
Tudjuk, hogy mire számíthatunk,
mégis mindig meglep a látvány.

– Mennyi időt lehet egyvégté-
ben a víz alatt tölteni?

– Ez a felszereléstől függ, de a
12 méternél mélyebb vízben na-
ponta csak kétszer két órát.

– Melyik időszakban érkezik a
legtöbb riasztás?

– Egyértelműen nyáron. Idén
télen például egyetlen ilyen eset
volt, Marosszentkirályon a Marosba
fulladt egy férfi. Nyári időszakban
hetente három riasztásunk is van, és
a legtöbb esetben tizenéves fiúkat
keresünk, akik fürdőzés közben

nem mérték fel a folyó erejét. 
– Melyik volt idén a legmegrá-
zóbb eset?

– A konstancai kiképzés idején
egy 18 éves, Piatra Neamţi-i fiút
kerestünk a Fekete-tengerben. A
rokonoktól megtudtuk, hogy akkor
járt életében először a tengeren, na-
gyon várta a nyaralást, és az első
fürdéskor nyelték el a hullámok.

Bálint Barna tragikus történetek
sorát ismerheti meg hivatása telje-
sítése közben. Egy alkalommal
azonban szerencsés kimenetelű
mentőakció résztvevője volt. 

– Úszóedzésről jöttünk éppen a
társaimmal. A Kárpátok sétányon,
a turbinába esett be nemsokkal az-
előtt egy középkorú férfi, és mivel
a környéken voltunk, mi segítettük
ki a vízből – mesélte beszélgetőtár-
sam, akit végül a búvárfelszerelés-
ről kérdeztem.

– Kezdetben négyünkre három
búvárruha jutott, ma már mindany-
nyiunknak kétféle – egy nyári és
egy téli – öltözete is van. Ugyan-
akkor új, korszerű járművel is ren-
delkezik az alakulat. Úgy
gondolom, a felszereltségünk min-
den elvárásnak eleget tesz – ösz-
szegzett a búvár.

Tűz egy bútorgyárban
Szombaton tűz ütött ki egy szászrégeni bútorgyár festőrészlegén. A tűz

fellángolásakor nem tartózkodott munkás a körülbelül 500 négyzetméte-
res csarnokban, szombaton ugyanis nem dolgoznak, így csak anyagi károk
keletkeztek, senki nem sérült meg. 

Az oltásban öt tűzoltóautó és több mint húsz tűzoltó vett részt, a lán-
gokat egy óra alatt sikerült eloltani. (nszi)

Fotó: Nagy Tibor

Menyhárt Borbála

(Folytatás az 1. oldalról)

Őssejtdonorok nemzetközi napja
Évente több mint félszáz őssejtátültetést végeznek Marosvásárhelyen 
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Fotó: Nagy Tibor

Életmentők ajándéka

Az Erdélyi Római Katolikus
Státus Alapítvány kuratóri-
uma szombati csíksomlyói
ülésén megállapította, hogy a
Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal nem tartotta be az
iskolaépületek bérlésére vo-
natkozó, 2014-ben kötött
szerződést, ezért a szerződés
jogilag érvényét veszíti.

Az egyház vagyonkezelőjének a
nyilatkozatát a Gyulafehérvári
Római Katolikus Érsekség honlap-
ján tették közzé szombat délután. A
Státus Alapítvány ugyanakkor kije-
lentette: elvárja, hogy a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal 30
napon belül egyeztessen az alapít-
vánnyal egy új bérleti szerződés
megkötéséről. Álláspontja szerint
így lehet elkerülni, hogy a román
nyelvű Unirea Főgimnázium diákjai
„arra a sorsa jussanak, mint amilyen
bizonytalan helyzetbe kerültek a
(magyar nyelvű) katolikus gimná-
zium diákjai”.

Az alapítvány reményét fejezte
ki, hogy az érintett intézmények kö-
zösen megoldást találnak mind a
Római Katolikus Teológiai Líceum,
mind pedig az Unirea Főgimnázium
diákjai érdekében, és biztosította az
érintetteket arról, hogy az alapít-
vány folyamatosan keresi az
ügyben érintett felek számára elfo-
gadható megoldást.

A Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Főegyházmegye vagyonkeze-
lője 2014-ben kötötte a legutóbbi
szerződést Marosvásárhely polgár-
mesteri hivatalával – a város isko-
láinak a fenntartójával – a katolikus
tulajdonban levő iskolaépületek
bérbeadásáról. A szerződés rögzíti,
hogy az egykori II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Gimnázium épü-
letein 2014 és 2019 között miként
osztozik az Unirea Főgimnázium,
mely Marosvásárhely román elitis-
kolájának számít, és a Római Kato-
likus Teológiai Líceum. A szerződés
külön cikkelyben rögzíti: „Ha a
Római Katolikus Teológiai Líceum
nem alakul meg, vagy a bérleti idő-
szakban megszűnik, a szerződés ér-
vényét veszti”.

Holló László, az Erdélyi Római
Katolikus Státus Alapítvány igazga-
tója korábban az MTI-nek azt
mondta: a szerződés érvényben ma-
radhat, ha a felek hallgatólagosan
érvényben tartják. Akkor úgy vélte:
ha az egyház bejelentené, hogy a
szerződést felbontottnak tekinti, a
bejelentés azonnali következménye
az lenne, hogy a város nem tudná
már törvényesen fizetni az iskolák
számláit a közüzemi szolgáltatók-
nak, és az iskolaépületek minden bi-
zonnyal hónapokon belül áram és
víz nélkül maradnának. (MTI)

Státus Alapítvány: 
érvényét veszíti 

az iskolabérleti szerződés



A Critical Mass Juniorra több
mint 300 gyermek nevezett be. A
játék végén valamennyien választ-
hattak a nyereménytárgyak – pólók,

sportzsákok, biciklilámpák – közül,
és akiknek a szülei tombolát is vá-
sároltak, a későbbi sorsoláson is
részt vehettek. Mivel a gyermekek-
nek szóló tombolák vásárlása elhú-

zódott, elsőként a felnőtt biciklisek
között sorsolták ki a nyereménye-
ket. A fődíjat, az Easy Rider által
felajánlott biciklit egy marosvásár-
helyi hölgy nyerte, számát a cég
Ausztriából érkezett képviselője
húzta ki. A gyermekek közül az öté-
ves Zalán bizonyult a legszerencsé-
sebbnek, ő – mivel szülei több
tombolát vásároltak – egy iskolatás-
kát és a főnyereményt, egy kerék-
párt is hazavihetett. 

A tombolákból begyűlt összegből
a szervezők marosvásárhelyi óvo-
dáknak vásárolnak futóbicikliket,
védősisakokat és egyéb kiegészítő-
ket. Mint már hírt adtunk róla, a ta-
vasszal az esős idő miatt mindössze
2000 lej gyűlt be, remélhetőleg
most jóval több adomány érkezett.
Erről a későbbiekben adunk hírt.

A kerékpáros nap fénypontja

mindig a felvonulás. A gyermekek
a menetleveles játék végén sorakoz-
tak fel a rajthoz, és jelezték bicikli-
csengőikkel, hogy készen állnak az
indulásra, a felnőttek a meghirdetett

program szerint másfél órával ké-
sőbb emelték magasba kerékpárjai-
kat. A rendőrautóval vezetett
„kritikus tömeg” a hagyományos
útvonalon a Sörpatikáig haladt.

Marosvásárhely szomszédsá-
gában, a Mezőség kapujában
található település mindig is
arról volt nevezetes, hogy
hűen ragaszkodik a hagyo-
mányaihoz, ennek megfele-
lően alakítja ünnep- és
hétköznapjait úgy, hogy a
modern kor kihívásaival is
felveszi a versenyt. 

A község elöljárói, az iskola, az
egyház szívügyének tekinti e kettő
ötvözését. Ezt a Székely-mezőségi
vigadalom című esemény is alátá-
masztja, hiszen a fiatal nemzedék
az idősebb generáció példáját kö-
vetve a népi kultúra ápolásáról tett
tanúbizonyságot. A vigadalomba
több néptáncegyüttest hívtak meg,
akik településük viseletét, tánc-
rendjét mutatták be a Kádár Már-
ton Általános Iskola udvarán
összesereglett közönségnek.
Élő hagyományok őrzői

Mivel is kezdődhetne egy viga-
dalom? A bemutatkozással, aminek
a legészszerűbb módja a felvonu-
lás, hogy a pompás látvány révén
örülhessenek a helybeliek, milyen
szépek a népviseletbe öltözött fia-
talok, akik szépszámú utánpótlást
képviselnek, akiknek fontos ez a
kultúra. A vigadalom főszervezője
a Pro Pambus Ifjúsági Egyesület,
amelynek éppen az a feltett célja,
hogy a fiatalokat mozgósítsa a
közös értékek megőrzésére. Per-
sze, egy ilyen nagyszabású rendez-
vény csak a faluban működő többi
intézmény támogatásával jöhetett
létre. 

Az egybegyűlteket a szervezők
nevében Csiszér Albert, Pálfi Bo-
tond, az egyesület képviselői kö-
szöntötték, Deák Júlia tanárnő
Mezőpanitot mint hagyományőrző
települést mutatta be, Bodó Előd
Barna polgármester pedig e ren-
dezvény lényegét domborította ki: 

– A helybeliek, a meghívott
együttesek azért dolgoznak nap

mint nap, hogy lángként tovább
adják azokat a népi értékeket, ame-
lyekre büszkék vagyunk. A nép-
zene, a néptánc, a népdal pár
évtizeddel ezelőtt sokkal mélyeb-
ben jelen volt a mindennapokban,
hiszen az emberek minden életese-
mény alkalmával énekeltek, ünne-
peken táncoltak. Ma azon
fáradozunk, hogy megteremtsük a
feltételeket arra, hogy ezeket újra-
tanulják a fiatalok, s be is mutat-
hassák. Nagy szerepük van az
oktatóknak, a koreográfusoknak,
hiszen ők vigyáznak arra, hogy mi-
nőségi átörökítés történjen. Az ér-
tékvesztés korszakát éljük, amikor
trendi elhagyni azt, ami a mi érté-
künk, ami nemzetünket meghatá-
rozza, s trendi belevágni valami
újba. Képes-e megmaradni az a
nemzet, amely megtagadja őseinek
tudását és bölcsességét? A válasz:
nem. Szerencsére a Székely-Mező-
ségen vannak olyan példamutató
emberek, akik fontosnak tartják
megőrizni és mindennapjainkban
éltetni a népi kultúrát, s ezt meg-
mutatni széles e világban – fogal-
mazott a polgármester. 
Tánc, muzsika és jókedv

A korszerűen kialakított iskola-
udvar ideális hely, hiszen amfiteát-
rum jellege épp megfelel az ilyen
rendezvényeknek. Kik léptek fel a
körbevirágozott színpadon? Első-

ként a Bokréta, a Kádár Márton
Általános Iskola néptánccsoportja.
Az iskolában 25 éve heti rendsze-
rességgel folyik néptáncoktatás, a
gyerekek megismerkedhettek a
népszokásokkal, a népi mestersé-
gekkel, számos rendezvényen vet-
tek résMarosvásárhely
szomszédságában, a Mező-
ség kapujában található tele-
pülés mindig is arról volt
nevezetes, hogy hűen ra-
gaszkodik a hagyományai-
hoz, ennek megfelelően
alakítja ünnep- és hétköz-
napjait úgy, hogy a modern
kor kihívásaival is felveszi a
versenyt. 

5.zt. Két éve három korcsoport-
ban folyik az oktatás Bugnár Zsolt,
Varró Huba és Kovács Ildikó veze-
tésével. Aztán sorra jöttek a nép-
tánccsoportok: a mezőpaniti
Muskátli, Moréh Zsolt és Kovács
Ildikó vezetésével, a Porka, a me-
zőpaniti adatközlők, a mezőcsávási
Harangláb, oktatójuk Pápai Zsolt,
a csittszentiváni Gyöngyvirág, ko-
reográfusuk és oktatójuk Puskás
Árpád Attila, a mezőbergenyei
Kincsásó néptánccsoport, táncok-
tatójuk Ferenc Erika és Szász Ró-
bert, vezetőjük Mihály Szabolcs, a
szabédi Fürge Lábak, oktatójuk
Kásler Magda és Farkas Sándor
Csaba, a mezőmadarasi Árvalány-
haj, oktatójuk Fazakas János, veze-
tőjük Kovács Annamária, a
Napsugár együttes, vezetőjük Fü-
zesi Albert és Csibi Tímea, a nyá-
rádremetei Csavargó
néptánccsoport, csoportvezetőjük
Siklódi Csaba, a mezőkölpényi
Vackorvirág néptáncegyüttes, ok-
tatójuk Bugnár Zsolt, Varró Huba
és Kovács Ildikó Melinda, vala-
mint a vajdaszentiványi hagyo-
mányőrző néptánccsoport, vezető-
jük Mădărăşan Judit. 

Énekeltek a mezőpaniti Kádár
Márton Általános Iskola tanulói:
Barabási Beatrix, Gálfi Rebeka és
Nagy Szilvia. 

A szervezők gondoskodtak
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Fotó: Nagy Tibor

Székely-mezőségi vigadalom Mezőpanitban 
Legyen a népi kultúra trendi!

Csütörtökön délben a megyei
tanfelügyelőség székhelyén
indították útjára a Safe4Cycle
kerékpáros közlekedésre ne-
velő programot, amelyet
Maros megyei középiskolások
számára szerveznek. 

Annak ellenére, hogy a megyé-
ben és a megyeszékhelyen mind ez
idáig nem sikerült összefüggő ke-
rékpársávokat kialakítani, egy civil
szervezet célkitűzése a kerékpárral
való közlekedés népszerűsítése.
Ennek érdekében különböző pro-
jektekkel és eseményekkel – Velo
Akadémia, Critical Mass biciklis
felvonulás, kerékpárral közlekedők
reggeliztetése stb. – próbálják fel-
hívni a figyelmet a kerékpárutak lé-
tesítésének fontosságára. Ugyan-
akkor a bringázókat figyelmeztetik
a kerékpárjaik felszereltségének
esetleges hiányosságaira és hangsú-
lyozzák a láthatósági kellékek élet-
mentő funkcióját is. A Marosszéki
Közösségi Alapítvány az Erasmus+
program keretei között három euró-
pai szakmai szervezet programjá-
hoz csatlakozott. Az országban
egyedülálló kísérleti jellegű progra-
mot felkarolta a megyei tanfelügye-
lőség, és támogatásáról biztosította
a megyei prefektúra, valamint a
rendőrség is.

A kísérleti programba a Nevelés
a biztonság érdekében című vá-
lasztható tantárggyal középiskolai
kilencedik osztályokat vontak be,
azt a korosztályt, amely az ország
törvényeinek előírásai szerint köz-
lekedhet kerékpárral a közutakon. A
magyarországi kezdeményező mel-
lett osztrák, holland és a marosvá-
sárhelyi székhelyű Marosszéki
Közösségi Alapítvány tagja a part-
nerségnek. A megvalósítás két és fél
év, jövő év februárjában zárul az
Erasmus+ program amelynek során
340.000 eurós támogatásában ré-
szesültek a résztvevők, ebből az
utólag csatlakozott megyeszékhelyi
civil szervezet 70.000 euróban ré-
szesül. A projekt célja egy oktatási
program összeállítása a hozzá kap-
csolódó mentorképzési tananyaggal
együtt. Amint Gál Sándor, a Maros-
széki Közösségi Alapítvány ügyve-
zetője elmondta, míg szervezetük
2015-ben kezdett a Velo Akadémia
projekt révén oktatótevékenységbe,
a magyar és osztrák partnernek év-
tizedes tapasztalata van a kerékpá-
ros közlekedésbiztonsági okta-
tásban, a holland partner tanácsadó-
ként vesz részt a projektben. Az is-
kolai oktatási program elméleti és
gyakorlati elemeket egyaránt tartal-
maz, és interaktív rövidfilmek segí-
tik az oktatást. Maros megyei nyolc
iskolájából tizenegy tanárt készíte-
nek fel, azt követően pedig elkezdik
választható tantárgyként oktatni a
biztonságos kerékpáros közleke-

dést, amely kiegészül a rendőrség
által kidolgozott előadásokkal. 
Személyes biztonság – 
rendőrségi neveléssel

A rendőrség részéről Gabriela
Pîncă rendőrtiszt, a bűnmegelőző
osztály vezetője a program jelentő-
ségéről beszélt, hangsúlyozva
annak fontosságát, hogy a fiatalko-
rúakat testi épségük és biztonságuk
érdekében iskolai keretek között is
felvilágosíthatják, akik aztán 
továbbadják majd a hasznos infor-
mációkat környezetüknek. A tervek
szerint a nyolcvan óra kerékpáros
oktatás mellett – elmélet és gyakor-
lat – huszonkét óra a közúti forga-
lomban való biztonságos
közlekedésről, valamint a személyi
biztonságról, a betörők, csalók el-
leni védekezésről, a kábítószerfo-
gyasztás megelőzéséről szól.
Ezenkívül az emberkereskedelem-
ről is tartanak előadásokat a pro-
jektben részt vevő középiskolák
diákjainak. A rendőrség fontosnak
véli a programban való részvételt,
mert ezáltal hasznos információk
juthatnak el a szülőkhöz, nagyszü-
lőkhöz is – hangsúlyozta a rendőr-
ség képviselője.

Safe4Cycle program keretében a
2017/2018-as tanévben a szakkö-
rökre jelentkező tanulók megismer-
kedhetnek a kerékpárosokra,
kerékpározásra vonatkozó alapvető
szabályokkal, a mentorok az isko-
lák udvarán szerveznek gyakorlati
foglalkozásokat. A cél azoknak a
készségeknek a fejlesztése, melyek
elengedhetetlenek a magabiztos és
biztonságos kerékpározáshoz. A
programmal a gyerekek, a szülők,
az iskolaigazgatók és a pedagógu-
sok figyelmét szeretnék felhívni a
közlekedésbiztonsági oktatás fon-
tosságára. Hosszú távon abban re-
ménykednek, hogy még többen
használják majd kerékpárjukat köz-
lekedési eszközként. A módszertani
fejlesztés keretében kidolgozták az
oktatási segédanyagot a program-
ban részt vevő mentorok számára,
akik a diákokat felkészítik a bringá-
zásra. Az anyag tartalmazza a ke-
rékpárosok számára legfontosabb
közúti szabályokat, az elsőbbséga-
dást, áthaladást egy útkereszteződé-
sen stb. A kerékpár kötelező
felszerelései, a megfelelő bringa ki-
választása és beállítása mellett szó
esik a fejvédő és a láthatósági mel-
lény és kellékek fontosságáról is, il-
letve arról, hogy hol szabad és hol
tilos kerékpárral közlekedni. Meg-
tanulják, milyen táblák szabályoz-
zák az elsőbbségi viszonyokat, mi a
teendő, ha nincs tábla. Bringázás
közben nemcsak a szabályokra kell
odafigyelni, hanem olyan egyszerű-
nek tűnő helyzetekre is, mint a ka-
nyarodás, egy kézzel irányítás és
irányjelzés, akadály kikerülése, il-
letve a járművek holttere – fejtette
ki az ügyvezető.

Safe4Cycle program – kerékpáros nevelés
Biztonságos bringázás

Kicsik, nagyok két keréken

Fotó:  Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska

Mezey Sarolta
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Letértünk az aszfaltos útról, majd
a fák között egy ösvényen egy tisz-
tás melletti gúlaszerű építményhez
értünk. 

– Nem költői túlzás, hogy ezen a
helyen minden sziklához vér tapad
– állapítja meg a helyszínen Rózsafi
János. – Az 1915. november 10-e és
december 2-a közötti 4. isonzói csa-
tában teret nyertek az olaszok, és
óriási erőfeszítést tettek, hogy el-
foglalják  a 197-es magaslatot, a
templomdombot, amely az osztrák-

magyar hadsereg kezében volt. Azt
hitték, hogy a templom tornyában
megfigyelőállást létesítettek a ma-
gyarok. A haditerv szerint a ma-
gaslat elfoglalásával tűz alá veszik
a falut, elfoglalják és a Monte 
san Michelén harcolók hátába ke-
rülnek. 

Ma dús növényzet takarja az egy-
kori állásokat, de 100 évvel ezelőtt
a lakosság nagy része kecskete-
nyésztéssel foglalkozott, és az ál-
latok mindent lelegeltek, így csak fű
és a csupasz fehér karsztsziklák
uralták a tájat. A magyar fővonalhoz
négy felvezető árok is tartozott,
amelyeken a másodvonalban levő
15-15 katonának menedéket nyújtó
kavernákból lehetett kijutni. Ahhoz,
hogy erősítsék állásaikat, át kellett
jutniuk a mezőn, azonban az ola-
szok felől négy géppuska fedezte a
rétet. Valahányszor magyar katona
megpróbált bajtársaihoz jutni, a ki-
vezényelt csoportot megtizedelték
az olaszok. A történész szerint ma
sem lehet tudni, hogy hány halálos
áldozata volt ezeknek a „váltások-
nak”. 1916. június végére az ola-
szok 28 méteren U alakban
építették ki állásaikat, közéjük ke-
rültek a magyarok, helyenként alig
ötméternyi – drót és műszaki aka-
dályokkal ellátott – terület válasz-
totta el egymástól a szemben álló
katonák lövészárkait. Többszöri
próbálkozás és kézitusa után nem
sikerült a magyaroknak elfoglalniuk
az olasz állásokat, mi több, június
28-án az olaszok jutnak be a ma-
gyarok árkaiba, így kritikussá válik
a helyzet, és július 4-én Sipos Gyula

alezredes a székesfehérvári gyalog-
ezred parancsnoka úgy dönt, hogy
öt palackkal gáztámadást hajt végre.
Az olaszok azonban felkészültek
erre, fát gyűjtöttek össze állásaikba,
alágyújtottak, és a meleg levegő fel-
vitte a gázt. Ennek következtében
egyszerre 30-an is életüket vesztik,
de ezt követően egyik irányba sem
történt elmozdulás. A nyugati fron-
ton többet nem használnak gázfegy-
vert. 

„Alig ecsetelhető munkát és gon-
dot okozott az ezzel szembeni vé-
dekezés. A sziklák, kövek közé

temetni nem lehetett; de különben
is minden erre rendelkezésre álló
erőt igénybe vett a saját halotta-
ink hátrahozása és azoknak a mö-
göttes községek vagy arcvonal

mögötti dolinába való eltemetése.
Az ellenséges hulláktól úgy kellett
állásainkat megszabadítani, hogy
azokat ott, ahol a hegyoldal az el-
lenség felé meredeken lejtett,
minél távolabb tőlünk valósággal
legurították embereink! Külön, is-
mételten elrendelem, hogy hullá-
kat, sebesülteket elszállító
ellenségre embereink ne lőjenek.

Másik veszedelem volt a felhő-
számra elszaporodott nagy kék
légy. Ezek a forróságban alig pár
óra alatt élvezhetetlenné vált és
kiöntött feketekávé helyét lepték
el, s szaporodtak azon hihetetlen
mennyiségben. Később a hullákat
is ellepték a legyek úgy, hogy em-
bereink jó részének idegzete fel-
mondta a szolgálatot: nem tudtak
enni, sokat szenvedtek a hányási
ingertől.” (Vitéz Sipos Gyula ny.
á. tábornok, volt ezredparancs-
nok visszaemlékezése – megjelent
a nagyhaboru.blog.hu oldalon)

Ezen a helyen történt szintén az
az epizód, amely a legjobban il-
lusztrálja azt, hogy milyen helyzet-
ben is voltak a katonák a
lövészárkok mindkét oldalán –
mondja közben a történész. Miköz-
ben javában dúlt a 6. isonzói csata
(1916. augusztus 6-a és 17-e kö-
zött), 14-én este elcsendesedtek a
fegyverek, és a magyar katonák
meghallották, hogy az olaszok az O
sole mio című, világszerte ismert
dalt énekelték, amit a magyar kato-
nák megtapsoltak. Erre, hogy „ne
maradjanak alul”, a parancsnokság-
ról az első vonalba hívták az ezred
cigányzenészét, aki hegedűn elját-
szotta és a katonák elénekelték a
Csak egy kislány van a világon
című dalt, amit az olaszok szintén
tapssal jutalmaztak. Mindezek elle-
nére másnap egymásnak estek és
folytatták az öldöklést. 

A halálréttől nem messze állt egy
szederfa, amely bekerült a történe-
lembe. Míg a bombázások és a lö-
vések gyakorlatilag mindent
kipusztítottak, csupán egy szederfa
maradt meg – a történészek szerint
– egyrészt azért, mert ez kimagas-
lott a dombtetőn, és jó viszonyítási
pont volt mindkét tüzérség számára.
Életerejének köszönhetően az itt
harcoló 46-os szegedi gyalogezred
jelképévé vált. 

„Az egész Doberdó-fennsíkon
uralkodó hófehérre borotvált
sziklahegyen […] San Martinó
romjain, a Templomdombon, a
Monte San Michelén egyetlen egy
élő lény se mozdul, egyetlen élő
növény, fűszál, fa sem látszik. Sőt,
hogy valaha volt itt növényzet, azt
is a Templomdombon álló élette-
len csonka fatörzs tanúsítja,
amely mint egy fenyegető felkiál-
tójel sötétlik béna, de még mindig
talpon álló törzsével a gránátzá-
por által letarolt terepen. Mintegy
tanújaként annak, a már ezen a
részen egy év óta dühöngő bor-
zasztó küzdelemnek, hol annyi
ezer és ezer ember pusztult el lát-
szólag ezekért a kopár kövekért,
de végeredményében a hazájáért
harcolva.” (Részlet Kókay László
naplójából – megjelent a nagyha-
boru.blog.hu oldalon) 

A fát a hadtestparancsnokság
kezdeményezésére 1916. június 12-
én kivágták, a segeti háttértáborba
került, ahol július 4-én ünnepélye-
sen megáldották és búcsúztatták,

majd 16-án ugyancsak nagy ünnep-
ség keretében fogadták Szegeden.
Jelenleg a Móra Ferenc Mú-
zeumban áll, és tanúsítja az egykori
katonák hősiességét. A fa Magyar-
országra való küldésének 100. év-
fordulóján a szegediek a helyszínen

egy új fát ültettek. A halálréten le-
kaszált szénából szénakazlak 
sorakoztak. Miután a csoport meg-
emlékezett a nagyváradiak gúlájá-
nál, elmerészkedem oda, ahol
valamikor az olasz állások voltak. A
sűrű bozóttól nem lehet haladni.
Egy lövészároknak vélhető kőhal-
mazba botlok, aztán nincs tovább,
utamat kerítés állja. A mező köze-
lébe valaki nyaralót épített, udvará-
ról gondtalan gyerekkacagás
hallatszik. 

A doberdói véráldozat hiábavaló-
nak bizonyul, az 1916. augusztus 8-
ára virradó hajnalban az olaszok
hatalmas tüzértámadásnak vetik alá
Görzöt, átkelnek az Isonzón, majd
9-én bevonulnak a városba, elfog-
lalják a hídfőállást. Veszélybe 
kerülnek a Doberdói-fennsíkon har-
coló magyar alakulatok, és ezért 15
hónapnyi keserves küzdelem után
éjfélkor kivonják alakulataikat, fel-
adják az állásokat.  

„…ma van az utolsó nap, melyen
ez az oly keményen és oly sok hős
vérrel megvédett fennsík – 15 hó-

napos dicsőségteli történetével –
még a kezemben van. A számtalan
sok emléket, szeretettel ápolt síro-
kat, mindent, mindent, ami hűsé-
get és vitézséget teremtett – át kell
engednünk az olaszoknak. Ez bor-
zasztó nekem. Egy azonban mégis

megmarad nekünk, amit senki és
semmi – még az évszázadok múló
idejének szürke pora, maró rozs-
dája sem – pusztíthat el, hogy a
VII. hadtest ezen a világtörténe-
lemben egyedülálló nagy küzdel-
met dicsőségesen fejezi be. […]
Éjfélkor, midőn minden löveg,
minden hadianyag biztonságba
volt hozva, parancsomra a gya-
logság csak kis utóvédeket
hagyva hátra szintén megkezdte a
visszavonulást a Vallone mögé.
Hajnali 2 órakor minden üldözte-
tés vagy nyomás nélkül, látszólag
észrevétlenül az utóvédek is el-
hagyták az állást. Reggel 4 óra-
kor az egész Doberdói-fennsík
önként át volt engedve az ola-
szoknak.” (József főherceg visz-
szaemlékezése – megjelent a
nagyhaboru.blog.hu oldalon)  

Vajda György

A Nagy Háború emlékezete (7.) A halálréten

Rózsafi János a nagyváradiak gúlájánál Fotó: Vajda György

Ilyen volt a „magyarok fája”

Emléktábla a halálmező mellett

Ennyi maradt a régi templomból

A magyarok újraültetett fája

Emlékkép a gúla mellé felállított kopjafán

A halál rétje jelenleg



Ma este 2. ligás mérkőzést szerveznek
Marosvásárhelyen, 18 órától a helyi ASA a
Chindia Târgovişte csapatát fogadja. Haj-
szálon múlt azonban, hogy a találkozóra
már ne kerüljön sor, a marosvásárhelyi tör-
vényszéken ugyanis pénteken tárgyalták a
közpénzügyi hivatal beadványát, amely a
klub csődjének a kimondását kérte a bíró-
ságtól. A klub egyelőre haladékot kapott,
október 6-ára halasztották a döntést, azon-
ban ha addig nem sikerül rendezni az ál-
lamháztartási adósságot, akkor fennáll a
veszély, hogy felszámolják a klubot, amely
egyenértékű azzal, hogy nem tudja folytatni
a bajnoki szereplését.

Annak, hogy idáig fajultak a dolgok,
több oka van, azonban a közvetlen előidé-
zője az a prefektusi döntés, amely néhány
órával a hat hónapos határidő lejárta előtt
megtámadta a közigazgatási bíróságon azt
a városi tanácsi határozatot, amellyel támo-
gathatták volna a klubot. A vezetőség pedig
leginkább ebben a pénzben bízott, miután
a két éve zárolt hétmillióhoz továbbra sem
fér hozzá. Nem véletlen, hogy az utóbbi
időben elhagyta a klubot Dinu Gheorghe
elnök, Bálint László edző és Dumitru Mun-

tean, valamint Cornel Ene játékosok. Őket
a múlt héten további labdarúgók követték,
miután már nem bíznak abban, hogy sike-
rülhet helyrebillenteni a helyzetet. Az alig
érkezett horvát Luka Mijoković már hétfőn
távozott, Florin Iacob, Florin Ilie, Ale-
xandru Boiciuc, Marvin Schieb és Ale-
xandru Neagu a hét közepén bontottak
szerződést. A többieknek sem igen volt
kedve edzeni. A klub továbbra is igen fukar
az információszolgáltatásban, bár a távozá-
sokat bevallották a hivatalos honlapon is.
Köszönjük a távozóknak, amit a csapatért
tettek, és köszönjük azoknak is, akik a ma-
radás mellett döntöttek – fogalmaz a köz-
lemény. 

Hogy kik döntöttek a maradás mellett,
nem világos, ez a ma esti mérkőzésen kör-
vonalazódhat, azonban az már most látszik,
hogy még akkor is, ha a csőd kimondását
sikerül megakadályozni, a keret annyira el-
vékonyodott, hogy az eddigi eredmények
dacára aligha bízhat benne, hogy feljutó he-
lyen végez. (A feljutásról azért nem beszé-
lünk, mert a jövőtől érvényes szabályzat
szerint csődeljárás alatt álló klub nem in-
dulhat az élvonalban.) (Drukker)

Megszerezte első győzelmét
Nyárádszereda a Maros me-
gyei. liga 3. (hétközi) forduló-
jában, amikor a múlt héten
hazai pályán Dánost fogadta.
Ezúttal is egyetlen nyárádsze-
redai játékos szerepelt a
hazai kezdő tizenegyben,
majd – a nézők nyomására is
– a másodikban még kettő
kapott játéklehetőséget, és
mindegyikük megküzdött a
csapat becsületéért.

Nem ígérkezett könnyű mérkő-
zésnek a két csapat összecsapása,
ám a hazaiak az első félidőben jól
felépített játékkal meglepték az el-
lenfelet, s egy negyedóra múlva
meg is szerezték a vezetést, amikor
Oprea A. levett egy hosszú labdát s
a dánosi hálóba lőtte (1-0). Újabb
negyedóra múlva további hazai
helyzeteket jegyezhettünk, de Vul-
tur próbálkozását védte a vendégek
kapusa, aki Oprea A. elől is elcsípte
a labdát, majd Vultur szabadrúgását
Tulbure fejelte kapu mellé, Cotoară
szabadrúgása pedig a kapufát találta
el, mígnem a 39. percben sikerült
növelni az előnyt: Cîmpean szépen
kifordult a labdával a védők közül
és belőtte (2-0).

A második játékrészt rögtön Tul-
bure góljával kezdte a hazai csapat
(3-0), az 50. percben pedig Oprea

R. büntetőből szerzett góljával húz-
tak el (4-0), de a vendégek hamar
válaszoltak: Ivaniţchi lövését hárí-
totta Chiselciuc, a sarokrúgást Ale-
man fejelte a hálóba (4-1). A
hazaiak ismét ráléptek a „gázra”,
Vultur labdáját az utolsó pillanatban
mentették a dánosi védők, a másik
kapunál Rupa a léc fölé emelt, míg-
nem az 59. percben ismét betaláltak
a hazaiak, Oprea A. 30 méteres vá-
ratlan lövését tehetetlenül nézte
Varga (5-1). A vendégek a követ-
kező néhány percben ráhajtottak, s
mire a hazaiak felocsúdtak, lefarag-
tak a nagy hátrányból: az üresen

maradt Hegbeli passzát Aleman
lőtte be (5-2), majd Dîrlosan lopta
el a labdát az elaludt Tulbure elől,
és nem kegyelmezett (5-3). Curuţi
lövése elszállt a kapu fölött, Chisel-
ciuc pedig nagyot védett Lupea lö-
vésénél, majd a hazaiak – Somodi,
Oprea R., Cotoară – hibázták el
sorra helyzeteiket, de az egyedül
maradt Oprea A. és Istvánfi sem
tudta kihasználni helyzeteit a hajrá-
ban. 

Az utolsó percben a vendégek
Hegbeli és Aleman révén rontottak,
majd a hosszabbításban Istvánfi ál-
lította be a végeredményt (6-3).
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A harmadik labdarúgóvonal 4. játéknapján
a szászrégeniek a nagy múltú Gyulafehérvári
Unirea gárdáját látták vendégül. A találkozó
erősen kiegyensúlyozottnak ígérkezett, hiszen
a mérkőzés előtt mindkét alakulat a mezőny
közepén tanyázva, tökéletesen egyforma mér-
leggel rendelkezett, mindenféle szempontból:
a győzelmek, a döntetlenek, a vereségek, a
gólarány, valamint a pontszámot illetően is!

Várakozásunknak megfelelően alakultak a
dolgok a mérkőzésen, amelynek 3. percében
Sîplăcan 23 méterről végezhetett el szabadrú-
gást, ám kísérlete elkerülte Suciu C. kapuját.
Öt perc elteltével megszületett a találkozó
első, egyben egyetlen találata: ekkor Fülöp
András jól elvégzett bal oldali szögletrúgását
követően a kiválóan helyezkedő Cristi Merda-
riu mintegy 5 méterről zavartalanul továbbí-
tott a vendégek hálójába: 1-0. A 11. percben
az Unirea nagyon közel állt az egyenlítéshez,
ekkor Selagea elszántan betört a büntetőterület
jobb oldalán, azonban a mintegy 7-8 méterről
köldött erős lövését Husar kapuvédő lábbal,
bravúrosan szögletre hárította. Hat perccel ké-
sőbb az Avântul kétgólosra növelhette volna
előnyét az eredményjelzőn: ekkor Fülöp A.
pontos, jobb oldalról beadott labdája egyedül
találta Bogăţant, aki azonban mintegy 10 mé-
terről, ajtó-ablak helyzetben, nemes egyszerű-
séggel föléemelt! A hazaiak tovább támadtak,
s a 30. percben Sîplăcan jobb oldali, boltíves
szabadrúgásánál Suciu kapus ébersége kellett
ahhoz, hogy ne módosuljon másodszorra is a
tabellán az eredmény. A gyulafehérvári gárda,
jó replikát nyújtva, eléggé kényelmetlen ellen-
félnek bizonyult. Ennek eredményeként a 32.
percben ismételten veszélyes gólhelyzetet dol-
goztak ki Davidas réven, aki közelről zavarta-
lanul lőhetett kapura, ám a szászrégeniek
hálóőre újra résen volt, s szögletre hárított.

A második játékrészben csökkent az iram

az elsőhöz képest, az együttesek teljesítmé-
nyét szemlélve csupán azt mondhatjuk, amit a
szurkolók szoktak, éspedig: „ez csupán a 3.
liga, kérem szépen, ez a színvonal, így nem
csodálkozhatunk...” A 47. percben a mindig
aktív és lendületes Murar 16 méterről lőtt, ám
kísérletét Suciu C. magabiztosan hárította. Az
ötvenedik perctől csaknem negyedórán át zö-
mében a vendégek irányították a játékot,
ennek eredményeként Adrian Himcinschi ta-
nítványai határozott és erőteljes támadásaik
során néhányszor komoly pánikot okoztak
Husar kapujának előterében, ám a Cristi Mer-
dariu vezette védelem remekül állta a sarat.
Ehhez azonban hozzájárult a vendégek kapko-
dása és pontatlansaga is… A találkozó hajrájá-
ban az Avântul ismételten magára talált, s
átvette az irányítást. A 70. percben Feketics ke-
csegtető lövőhelyzetbe került, ám a vendég
védők végül időben blokkolták, három perc el-
teltével Bogăţan a kapu torkából küldött lövését
Suciu C. hihetetlen reflexszel védte, majd a 82.
percben Murar ígéretes szögből fölélőtt. Noha
a vendéglátók az utolsó perceket szinte végig-
támadták, az eredmény már nem változott. A
hármas sípszó elhangzása úgynevezett vé-
konyka, dicstelen, ámde teljesen megérdemelt
győzelmet nyugtázott a házigazdák számára.

Kiizzadt, ámde megérdemelt 
szászrégeni siker

Eredményjelző
A 3. ligás labdarúgó-bajnokság V. csoportjá-

nak 4. fordulójában a következő eredmények
születtek: Kudzsiri Metalurgistul – Medgyesi
Gaz Metan II 2-1, Kolozsvári CFR II – Felek FC
4-0, Magyarigeni Performanţa – Lénárdfalvi
Fotbal ACS 3-3, Szászrégeni Avântul – Gyulafe-
hérvári Unirea 1-0, Magyargáldi Industria –
Radnót SK 1-1, Dési Unirea – Kolozsvári Sănă-
tatea 0-1, Tasnádi Unirea – Kolozsvári Universi-
tatea 2-0. A Vidombáki Viitorul állt.

Eredményjelző
A 4. ligás labdarúgó-bajnokság 4. fordulójának eredményei: Nyárádtő – Me-

zőméhes 2-0, Marosvásárhelyi Atletic – Marosludas 0-2, Ákosfalva – Nagysár-
más 5-1, Dános – Marosvásárhelyi Gaz Metan 2-3, Marosvásárhelyi MSE –
Nyárádszereda 2-2, Náznánfalva – Marosoroszfalu 1-2, Kutyfalva – Dicsőszent-
márton 1-1.

Szétesőben a Marosvásárhelyi ASA

Szép meccsen nyert Nyárádszereda

Szabó Antal Lóránd

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 4. forduló: Szász-

régeni Avântul – Gyulafehérvári Unirea 1-0 (1-0)
Szászrégen, zavartalan, napsütéses időjárás,

Avântul-pálya, mintegy 150 néző. Vezette: Rareş
Moca (Kolozsvár) – középen, Iosif Nasc (Ara-
nyosgyéres). Robert Mereş (Kolozsvár) – partjel-
zők. Ellenőr: Ion China (Nagybánya), Nicolae
Botezatu (Karácsonkő).

Gólszerző: C. Merdariu (8.).
Szászrégeni Avântul: Husar – Inţa (67. Stavilă

B.), Merdariu, Hasnaş, Sîplăcan (53. Feketics),
Fülöp A., Palcău, Ghirca (57. Moldovan), Truţa,
Bogăţan (90+1. Popa A.), Murar.

Gyulafehérvári Unirea: Suciu C. – Boboia,
Grozav, Rus, Matei, Morar, Selagea (33. Stef),
Apetri, Lasconi, Davidaş (69. David), Ţuruş.

Eredményjelző
* 1. liga, 10. forduló: Bukaresti Juventus – Botoşani FC 0-2, Jászvásári CSM Politehnica – Vo-

luntari FC 2-1, Temesvári Poli ACS 0-0, USK Craiova – Bukaresti Dinamo 2-2. Az élcsoport: 1. Ko-
lozsvári CFR 22 pont, 2. USK Craiova 19, 3. Botoşani FC 19.

* 2. liga, 8. forduló: Sportul Snagov – Szatmárnémeti Olimpia 2-0, Zsilvásárhelyi Pandurii –
Afumaţi CS 1-1, Ştiinţa Miroslava – Nagyszebeni Hermannstadt AFC 1-3, Foresta Suceava – Mio-
veni CS 2-0, Nagyváradi Luceafărul – Academica Clinceni 1-1, Temesvári Ripensia – Bukaresti
Metaloglobus 4-1, Dacia Unirea Brăila – Argeş FC 3-1, Aradi UTA – Dunărea Călăraşi 0-1, Temes-
vári Politehnica ASU – Baloteşti CS 2-2. Hátravan: Marosvásárhelyi ASA – Chindia Târgovişte
(ma 18 óra). Az élcsoport: 1. Nagyszeben 21 pont, 2. Ripensia 17, 3. ASA 16.

* 3. liga, I. csoport, 4. forduló: Bákói Aerostar – CSM Paşcani 3-0, Galaci Metalosport – Csík-
szeredai FK 1-3, Barcarozsnyói Olimpic Cetate – Románvásári CSM 3-0, Sporting Lieşti – Kézdi-
vásárhelyi KSE 2-2, Szászhermányi AFC – Sănătatea Darabani 4-0, Székelyudvarhelyi FC –
Focşani CSM 2-1, Galac Suporter Club Oţelul – Bucovina Rădăuţi 2-0. Az Avântul Valea Mărului
szabadnapos volt. Az állás: 1. Oţelul 10 pont, 2. Szászhermány 10, 3. Aerostar 8, ...5. Csíkszereda
7, 6. Székelyudvarhely 6, ...8. Kézdivásárhely 5.

1013.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Jegyzőkönyv
Maros megyei 4. liga, 3. forduló: Nyárádszereda SK – Dánosi Gaz-Metan 6-3

(2-0)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna, mintegy 100 néző. Vezette: Chiorean Dragoş,

David Oliviu, Vega Viorel (Marosvásárhely).
Gólok: Oprea A. (4., 59.), Cîmpean (39.), Vultur (47.), Oprea R. (50.), Istvánfi

(90+2.), illetve Aleman (54., 64., Dîrlosan (66.).
Sárga lap: Varga, Kádár, Pupea, Popica.
Nyárádszereda: Chiselciuc – Pál (55. Somodi), Negru (86. Cioban), Core, Tul-

bure, Rad (71. Cucuta), Vultur (71. Szőcs), Cotoară, Oprea R., Cîmpean (59. Ist-
vánfi), Oprea A.

Dános: Varga – Curuţi, Bálint, Kádár, Oltean (23. Rupa), Lupea, Popică (46.
Peter), Aleman, Dîrlosan, Hegbeli, Ivaniţchi.

Ranglista
1. MSE 4 3 1 0 11-5 10
2. Marosludas 3 3 0 0 12-0 9
3. Gaz Metan 4 2 2 0 6-4 8
4. Nyárádtő 4 2 1 1 14-6 7
5. Marosoroszfalu 4 2 1 1 13-7 7
6. Dicsőszentmárton 4 2 1 1 11-5 7
7. Szováta 3 2 0 1 11-2 6
8. Ákosfalva 4 1 3 0 7-3 6
9. Nyárádszereda 4 1 3 0 8-5 6
10. Atletic 4 1 1 2 4-3 4
11. Mezőméhes 3 1 0 2 3-9 3
12. Kutyfalva 3 0 2 1 4-13 2
13. Náznánfalva 4 0 1 3 4-8 1
14. Dános 4 0 0 4 7-25 0
15. Nagysármás 4 0 0 4 3-23 0

Gligor Róbert László

Gólgazdag mérkőzésnek örülhettek a nézők.                                     Fotó: Gligor Róbert László

1. Magyargáld 4 3 1 0 9-4 10
2. Lénárdfalva 4 3 1 0 9-4 10
3. Kudzsir 4 3 0 1 6-4 9
4. CFR II 4 2 2 0 7-2 8
5. Magyarigen 3 2 1 0 9-3 7
6. Sănătatea 4 2 1 1 5-2 7
7. Avântul 4 2 1 1 4-5 7
8. Tasnád 3 2 0 1 4-2 6
9. Universitatea 3 1 1 1 5-3 4
10. Gyulafehérvár 4 1 1 2 3-6 4
11. Dés 4 1 0 3 2-8 3
12. Radnót 4 0 1 3 4-7 1
13. Medgyes II 4 0 1 3 2-8 1
14. Felek 4 0 1 3 2-8 1
15. Vidombák 3 0 0 3 3-8 0



Az FC Portóban sze-
replő Iker Casillas 174.
európai kupameccsén lé-
pett pályára, ezzel im-
máron egyedül áll az
örökranglista élén, hon-
fitársát, Xavit meg-
előzve. Az FC Porto
némi meglepetésre a Be-
siktassal szemben otthon
3-1-re alulmaradt a lab-
darúgó Bajnokok Ligája
csoportkörének szerdai
játéknapján.

A címvédő Real Mad-
rid simán legyőzte a cip-
rusi APOEL Nicosiát a
labdarúgó BL első for-
dulójában. Az elmúlt két
szezonban BL-győztes
madridi csapat végig
uralta a találkozót, sikere
egy pillanatig sem for-
gott veszélyben. A fővá-
rosiak találatait a duplázó Cristiano
Ronaldo és Sergio Ramos szerezte. A ven-
dégeknél Sallai Roland 60 percet játszott,
ezalatt egy sárga lapot gyűjtött be.

Az európai kupaújonc Lipcse kapuját a
magyar válogatott Gulácsi Péter védte az
előző idényben elődöntős AS Monacóval
szemben. A találkozó első félidejében a
német csapat futballozott mezőnyfölény-
ben, és a svéd Emil Forsberg találatával ve-
zetett is – igaz, a franciák egy perc múlva
válaszoltak a belga Youri Tielemans révén.

A második játékrészben nem változott az
eredmény.

A játéknap rangadói közül a Tottenham
viszonylag simán 3-1-re verte a meddő me-
zőnyfölényben futballozó Borussia Dort-
mundot, míg a Liverpool és a Sevilla 2-2-re
végzett.

Az ezúttal a Feye-noord otthonában 4-0-
ra nyerő Manchester City kapuját Ederson
védte, aki a hét végén súlyosnak tűnő 
arcsérülést szenvedett, de végül nem lett
komoly baja.

Az Arsenal, hátrányból fordítva, 3-1-re
legyőzte a vendég 1. FC Kölnt a labdarúgó-
Európa-liga csoportkörének első, csütörtöki
fordulójában.

A találkozót egy órával az eredetileg ter-
vezett 22.05-ös kezdési időpont után tudták
megrendezni, mivel több ezer, jeggyel nem
rendelkező vendégszurkoló gyűlt össze az
Emirates Stadionnál, és nem engedték be
azokat, akiknek volt belépőjük.

A kölni csapat drukkerei 2900 jegyet kap-
tak a mérkőzésre, de a hírek szerint mintegy
20 ezer német szurkoló utazott el a londoni
összecsapásra.

Egy román érdekeltségű mérkőzést is ját-
szottak csütörtökön: a Bukaresti FCSB ma-
gabiztosan futballozva 3-0-ra legyőzte a
Viktoria Plzent (lásd a jegyzőkönyvet).

Európa-liga, csoportkör, 1. forduló, 
eredmények:

* A csoport: Slavia Prága (cseh) – Mak-
kabi Tel-Aviv (izraeli) 1-0 (1-0), Villarreal
(spanyol) – Asztana (kazah) 3-1 (1-0);

* B csoport: Young Boys (svájci) – Parti-
zan Belgrád (szerb) 1-1 (1-1), Dinamo
Kijev (ukrán) – Skënderbeu (albán) 3-1 (0-
1);

* C csoport: Basaksehir (török) – Ludo-
gorec (bolgár) 0-0, 1899 Hoffenheim
(német) – Braga (portugál) 1-2 (1-1);

* D csoport: HNK Rijeka (horvát) – AEK
Athén (görög) 1-2 (1-1), Austria Bécs (oszt-
rák) – AC Milan (olasz) 1-5 (0-3);

* E csoport: Apollon Limasszol (ciprusi)
– Olympique Lyon (francia) 1-1 (0-0), Ata-
lanta (olasz) – Everton (angol) 3-0 (3-0);

* F csoport: FC Koppenhága (dán) – Lo-
komotiv Moszkva (orosz) 0-0, Fastav Zlín
(cseh) – Sheriff Tiraspol (moldovai) 0-0;

* G csoport: FCSB (román) – Viktoria
Plzen (cseh) 3-0 (2-0), Hapoel Beer-Seva
(izraeli) – Lugano (svájci) 2-1 (1-0);

* H csoport: Arsenal (angol) – 1. FC Köln
(német) 3-1 (0-1), Crvena zvezda (szerb) –
BATE Boriszov (fehérorosz) 1-1 (0-0);

* I csoport: Vitoria Guimaraes (portugál)
– Red Bull Salzburg (osztrák) 1-1 (1-1),
Olympique Marseille (francia) – Konyaspor
(török) 1-0 (0-0);

* J csoport: Hertha BSC (német) – Athle-
tic Bilbao (spanyol) 0-0, Zorja Luhanszk
(ukrán) – Östersunds (svéd) 0-2 (0-0);

* K csoport: Vitesse (holland) – Lazio
(olasz) 2-3 (1-0), Zulte Waregem (belga) –
OGC Nice (francia) 1-5 (0-3);

* L csoport: Real Sociedad (spanyol) –
Rosenborg (norvég) 4-0 (3-0), Vardar
Szkopje (macedón) – Zenit (orosz) 0-5 
(0-3).

A Ferencváros a
remek formában
futballozó Varga
Roland duplájának
is köszönhetően 3-
1-re nyert a cím-
védő Budapest
Honvéd otthoná-
ban szombaton a
labdarúgó OTP
Bank Liga kilen-
cedik fordulójá-
ban.

A címvédő és a
kupagyőztes ösz-
szecsapásán a ven-
dégek a kilencedik
bajnoki találkozó-
ján kilencedik gólját szerző Varga Roland jóvol-
tából kerültek gyorsan előnybe. A bajnok
Honvédot nem törte meg a gyorsan kapott gól,
próbálta nyomás alá helyezni ellenfelét, Gazdag
Dániel révén pedig a kapufát is eltalálta. A kis-
pesti fölény a félidő közepén góllá érett, a ha-
zaiaknál is a gólfelelős, Davide Lanzafame volt
eredményes 11-esből.

A második félidőt is egy gyors Varga-találat
nyitotta, akárcsak az elsőnél, Bobál Dávid ez-
úttal is határozatlan volt a saját kapuja előtt.
Nem sokkal később rövid időre nagy lett az
ijedtség a kispadoknál, amikor Bobál és Botka
Endre összefejelése után utóbbi egy pillanatra
elveszítette az eszméletét.

Aztán hosszú eseménytelen percek után egy
gyors jobb oldali támadás végén Paintsil gya-
korlatilag el is döntötte a találkozó kimenetelét.
Az utolsó bő negyedórát az exkispesti Botka ki-
állítása miatt emberelőnyben futballozhatta
végig a Honvéd, de az eredmény nem változott.
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A spanyol kapuvédő megelőzte honfitársát, Xavit

A kispesti Dorde Kamber (hátul) és a ferencvárosi Josiph Paintsil a labdarúgó OTP Bank
Liga 9. fordulójában játszott Budapest Honvéd – Ferencváros mérkőzésen a Bozsik Stadion-
ban 2017. szeptember 16-án. MTI Fotó: Illyés Tibor

Vargát és a Ferencvárost a címvédő
Honvéd sem tudta megállítani

Bajnokok Ligája: 
Cassilas az új rekorder

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF)
szerződést bontott Christoph Daum szövet-
ségi kapitánnyal – tette közzé csütörtök este
hivatalos honlapján az FRF. 

„Az FRF technikai bizottságának ajánla-
tára Răzvan Burleanu, a szövetség elnöke és
Christoph Daum szövetségi kapitány az
együttműködés megszakításáról döntött a vi-
lágbajnoki csoportselejtező utolsó két mér-
kőzése előtt. Az egyezség azt követően lép
érvénybe, hogy ezt jóváhagyja az FRF vég-
rehajtó bizottsága” – írja az FRF közlemé-
nyében, amely szerint a stáb többi tagja
folytatja tevékenységét. 

Az idézett dokumentumban a szövetség
köszönetet mond a német szakembernek 15
hónapos tevékenységéért, amely alatt „új
standardokat vezetett be, ami a fizikai és
szellemi felkészülést, a fegyelmet, a táplál-
kozást, a kommunikációt illeti. Mindezek
azonban, sajnos, nem bizonyultak elégséges-
nek ahhoz, hogy a válogatott kijusson az
oroszországi világbajnokságra” – mutat rá a
közlemény, amely zárásként további sikere-
ket kíván Christoph Daumnak.

A labdarúgó-szövetség technikai bizott-
sága múlt hétfői ülésén javasolta az FRF-

nek, hogy miután a román válogatottnak ma-
tematikai esélye sem maradt kijutni az orosz-
országi vb-re, bontsanak szerződést
Christoph Daummal. 

Christoph Daum az első külföldi szakem-
ber, aki a román nemzeti csapatot irányít-
hatta: 2016 júliusában nevezték ki
tisztségére. 

A román csapat a montenegrói vereséggel
(0-1) minden esélyét elveszítette, hogy to-
vábbjusson az E jelű selejtezőcsoportból. A
válogatottnak még két mérkőzése maradt
hátra a sorozatban: október 5-én Kazahsztán-
nal játszik Ploieşti-en, október 8-án pedig
Dánia ellen, idegenben. 

Románia utoljára 1998-ban vett részt lab-
darúgó-világbajnokságon.

Már nem Daum a románok szövetségi kapitánya Európa-liga: 
Fordított és nyert az Arsenal

Ranglista
1. Videoton                 9        6        2       1       20-10 20
2. Ferencváros             9        4        4       1       20-10 16
3. Honvéd                   9        4        3       2       16-14 15
4. Debrecen                 9        4        2       3       13-8 14
5. Puskás Akadémia    9        4        2       3       15-13 14
6. Vasas                       9        4        1       4       13-15 13
7. Diósgyőr                 9        3        3       3       15-17 12
8. Paks                         9        2        4       3       16-18 10
9. Újpest                      9        2        4       3       11-13 10
10. Szombathely         9        3        0       6       7-18 9
11. Mezőkövesd          9        2        2       5       10-18 8
12. Balmazújváros      9        1        3       5       11-13 6

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 9. forduló:
Budapest Honvéd – Ferencváros 1-3 (1-1)
Budapest, Bozsik Stadion, 4423 néző, ve-
zette: Farkas Á.
Gólszerzők: Lanzafame (33., 11-esből), il-
letve Varga R. (6., 47.), Paintsil (69.).
Sárga lap: Lanzafame (42.), Kabangu
(82.), illetve Botka (32., 72.), Otigba (81.).
Kiállítva: Botka (72.).
Budapest Honvéd: Gróf – Baráth, Lovric
(63. Danilo), Bobál D. (83. Holender), La-
tifu – Kamber, Gazdag, Banó-Szabó,
Nagy G. (76. Kabangu) – Lanzafame,
Eppel.
Ferencváros: Dibusz – Botka, Otigba,
Blazic, Pedroso – Gorriaran, Spirovski,
Varga R. (86. Moutari), Paintsil (77. 
Leandro), Lovrencsics G. (46. Böde) –
Priskin.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európa-liga, G csoport, 1.
forduló: Bukaresti FCSB – Viktoria
Plzen 3-0 (2-0) 
Bukaresti, Nemzeti Aréna, 20.000 néző,
vezette: Andris Treimanis (lett).
Gólszerzők: Constantin Budescu (21 –
büntetőből, 44.), Denis Alibec (73). 
Sárga lap: Budescu (55.), illetve Hro-
sovsky (34.), Bakos (90+3.).
FCSB: Niţă – R. Benzar, Planic, Bălaşa,
Morais – Pintilii, Nedelcu – Golofca,
Budescu (83. Man), Coman (57. O. Po-
pescu) – Alibec (74. Gnohéré).
Viktoria Plzen: Hruska – Reznik, Hejda,
Hajek, Limbersky – Zivulic (61. Ho-
rava), Hrosovsky – Petrzela (80. Zeman),
Kolar, Kopic – Reznicek (61. Bakos).

FIFA-világranglista: Románia a 41., Magyarország az 59.
Románia egy helyet javított, Magyarország hármat rontott a Nemzetközi Labdarúgó-

szövetség (FIFA) világranglistáján, amelynek élmezőnyében a legutóbbi rangsorhoz ké-
pest komoly változások történtek.

A FIFA honlapján nyilvánosságra hozott legfrissebb rangsorban a román csapat a 41.,
Magyarország az 59. helyet foglalja el. A románok vb-selejtezős ellenfelei közül Len-
gyelország egy helyet visszaesve a 6., Dánia 20 helyet javítva a 26., Montenegró 15 po-
zíciót ugorva a 37., miközben a csoport utolsó két helyezettje visszaesett: Örményország
83. (augusztusban a 72. volt), Kazahsztán a 126 (105.).

A magyarok ellenfelei közülk a portugálok a hatodikról a harmadik pozícióba ugrottak,
míg a továbbra is százszázalékos Svájc három helyet rontva a hetedik. A sorban a Feröer-
szigetek a 93., Andorra a 144., míg Lettország a 148. helyet foglalja el.

A lista tetején a németek és a portugálok közé beékelődve az eddigi első Brazília talál-
ható, a vb-selejtezőkön továbbra is szenvedő Argentína a negyedik, míg a négy helyet ja-
vító belgák az ötödikek.

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:
* E csoport: Maribor (szlovén) – Szpartak Moszkva (orosz) 1-1 (0-0) – gól: Bohar
(85.), illetve Szamedov (59.); FC Liverpool (angol) – Sevilla (spanyol) 2-2 (2-1) –
gól: Firmino (21.), Szalah (37.), ill. Ben Yedder (5.), Correa (72.), kiállítva: Gomez
(94., Liverpool);
* F csoport: Feyenoord (holland) – Manchester City (angol) 0-4 (0-3) – gól: Stones
(2., 63.), Agüero (10.), Jesus (25.); Sahtar Donyeck (ukrán) – SSC Napoli (olasz) 
2-1 (1-0) – gól: Taison (15.), Ferreyra (58.), ill. Milik (72., 11-esből);
* G csoport: RB Leipzig (német) – AS Monaco (francia) 1-1 (1-1) – gól: Forsberg
(33.), ill. Tielemans (34.); FC Porto (portugál) – Besiktas (török) 1-3 (1-2) – gól:
Tosic (21., öngól), ill. Talisca (13.), Tosun (28.), Babel (86.);
* H csoport: Real Madrid (spanyol) – APOEL (ciprusi) 3-0 (1-0) – gól: Ronaldo (12.,
51. – a másodikat 11-esből), Ramos (61.); Tottenham Hotspur (angol)-Borussia Dort-
mund (német) 3-1 (2-1) – gól: Szon (4.), Kane (15., 60.), illetve Jarmolenko (11.),
kiállítva: Verthongen (92., Tottenham).

Eredményjelző
A magyar labdarúgó NB
I. 9. fordulójának ered-
ményei: Diósgyőr –
Paks 2-4, Szombathelyi
Haladás – Újpest 1-0,
Puskás Akadémia – Me-
zőkövesd 1-0, Vasas –
Videoton 3-1, Balmaz
Kamilla Gyógyfürdő –
Debreceni VSC 0-1,
Budapest Honvéd – Fe-
rencváros 1-3.

Cosmin Contra az új főnök
Lapzártakor érkezett a hír: megegye-

zett a Román Labdarúgó-szövetség veze-
tősége a Bukaresti Dinamo edzőjével, így
2020-ig Cosmin Contra irányítja a román
labdarúgó-válogatottat. A szakvezető fel-
adata kijuttatni a román csapatot a követ-
kező Európa-bajnokságra.



Váratlan csapás érte a marosvásárhelyi
Maros KK férfikosárlabda-csapatát (a többi
olyan klub mellett, amelyet a városi költség-
vetésből támogattak volna), miután Lucian
Goga prefektus, a hat hónapos határidő le-
járta előtt néhány órával (!) megtámadta a
közigazgatási bíróságon a városi tanács feb-
ruári határozatát, amely elfogadta a társulási
szerződést az önkormányzattal. Ezzel hóna-
pokig ismét városi támogatás nélkül maradt
a klub, amely így kénytelen kizárólag ma-
gánszponzorokra támaszkodni. Olyan körül-
mények között, hogy a Maros KK az előző
években felhalmozott tartozásokat is cipel
még magával, ez különösen érzékenyen érin-
tette a klubot. Azonban a férfikosárlabda-csa-
pat még így is az a klub, amely a prefektusi –
egyértelműen politikai bosszúhadjárat indo-
kolta – intézkedés dacára, viszonylag jó ké-
pességű keretet tudott kialakítani.

Ne várjanak az idén tőlünk csodákat –
mondták el többször is az eddigi sajtótájékoz-
tatókon, és ez a mostani fordulat után hang-
súlyosabban érvényes. Azonban az egyes
szurkolók részéről észlelhető világvége-han-
gulat sem indokolt. A klub nehéz helyzetben
van, de nincs végveszélyben, és azon dolgoz-
nak, hogy egy-két éven belül helyrebillentsék

a költségvetést, és egészséges finanszírozási
hátteret biztosítsanak. És a barátságos mér-
kőzéseken elszenvedett vereségek ellenére,

egyáltalán nem tűnik a jelenlegi keret sem
biztos áldozatnak. A múlt héten Nagyszeben-
ben rendezett Tordai Elemér-emléktornán
ugyan két vereséget könyvelt el a csapat, de
a házigazdáktól például alig négy ponttal
kaptak ki olyan körülmények között, hogy
Mitchell sérülés miatt nem játszott, míg az
Eurokupára készülő szebeniek egyszerre öt
légióst is használtak, ami a bajnokságban
nem lehetséges. Piteşti-től szintén kevéssel,
alig hat ponttal kaptak ki, és ezen a meccsen
két légiós, Mitchell és Mladenović maradt a
padon kisebb sérülésekkel.

„A legkevésbé az eredmény volt a fontos
ezeken a mérkőzéseken – mondta el Szász-
gáspár Barnabás vezetőedző. – Ne feledjük,
hogy nagyon sok fiatal játékos van a keret-
ben, akiknek lehetőséget akartam biztosítani,

hogy tapasztalatot, bátorságot gyűjtsenek.
Nem lépett pályára Mitchell, a második
meccsen pedig Mladenović sem, és így is
szoros meccseket tudtunk játszani. Nagyon
sok pozitív dolgot mutatott a csapat, ugyan-
akkor világosan körvonalazódtak azok a hiá-
nyosságok is, amelyeknek a kijavításán
dolgoznunk kell és dolgozni fogunk.”

A Maros KK a bajnoki rajt előtt még
három barátságos mérkőzést vett tervbe.
Szeptember 18-án Kolozsváron vendégszere-
pel a Bajnokok Ligájára készülő csapat edző-
partnereként, míg 23-án és 24-én Jászvásárt
fogadja. Az utóbbi találkozón mutatják be hi-
vatalosan a keretet is a közönségnek. A hiva-
talos mérkőzések sora szeptember 30-án
kezdődik a Románia-kupa első körével, ami-
kor a Maros KK Piteşti-re látogat. A vissza-
vágót Marosvásárhelyen október 4-én
rendezik.

A háromszoros világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes
brit pilótája nyerte vasárnap
a Forma–1-es Szingapúri
Nagydíjat, ezzel 28 pontra nö-
velte az előnyét összetettben
a négyszeres vb-győztes Se-
bastian Vettellel, a Ferrari
német versenyzőjével szem-
ben. A 32 éves Hamiltonnak
ez volt az idei hetedik s pálya-
futása 60. futamgyőzelme.
Vettel egy baleset miatt már
az első körben feladni kény-
szerült a versenyt.

Hamilton mögött Daniel Ricci-
ardo, a Red Bull ausztrál pilótája
végzett a második, míg Valtteri Bot-
tas, a Mercedes finn versenyzője a
harmadik helyen.

A verseny előtt megérkezett az
eső a szingapúri pályára, így a
Forma–1 történetében most először
rendeztek esős éjszakai futamot.

A rajtot a negyedik kockából
Kimi Räikkönen (Ferrari) kapta el a
legjobban, s a belső íven próbálta
megelőzni a harmadik pozícióból
startoló Max Verstappent (Red
Bull), aki mellett a külső íven a pole
pozícióból induló Vettel igyekezett
„bezárni az ajtót” és védeni a saját
helyét. Räikkönen és Verstappen
autóinak hátsó kerekei összeértek, a
ferraris oldalról nekicsapódott Vet-
tel autójának, de a négyszeres vb-
győztes német tovább tudott
hajtani. Räikkönen Ferrarija irányít-
hatatlanul csúszott végig a pálya
szélén az első kanyarig, ahol telibe
találta a forduló Verstappen Red
Bullját, illetve Fernando Alonso
McLarenjét. Räikkönen és Verstap-
pen feladni kényszerült a futamot,
Alonso tovább tudott hajtani, Vettel
pedig néhány méterrel később a be-
tonfalnak csapta amúgy is sérült

Ferrariját, amelyről leszakadt az
első légterelő, így a német pilóta
gyakorlatilag azonnal kiállt a ver-
senyből.

A biztonsági autó a roncsok és a
pályára került törmelék eltakarítá-
sának idejére a pályára hajtott, s öt
kör után engedte útjára a mezőnyt.
A dobogós helyeken ekkor sorrend-
ben Hamilton, Ricciardo és Nico
Hülkenberg (Renault) száguldott,
miközben Alonsónak műszaki
probléma miatt szintén fel kellett
adnia a viadalt.

A 11. körben újra „főszerephez
jutott” a safety car, Danyiil Kvjat
(Toro Rosso) ugyanis elmérte az
egyik kanyar féktávját és belecsú-
szott a gumifalba. A biztonsági
autós fázisban Ricciardo és Hülken-
berg is bejött a bokszba kerékcse-
rére, így amikor három kör után
folytatódhatott a verseny, Hamilton,
Ricciardo, Bottas volt az első
három helyen haladók sorrendje.

Ricciardo és Bottas a 29. körben
hajtottak a bokszba száraz aszfaltra
alkalmas gumikért, a pálya ugyanis
eddigre már szinte teljesen felszá-
radt. Hamilton egy körrel később
kapott friss abroncsokat, s vissza is
tért a vezető pozícióba.

A 38. körben Marcus Ericsson
(Sauber) csapta falnak az autóját,
ezért a futam során harmadszor haj-
tott a pályára a safety car. A bizton-
sági autó néhány körrel később
útjára engedte a mezőnyt, de ekkor
már nem a körök számában, hanem
percekben kellett számolni a hátra-
lévő versenytávot, mert csak így le-
hetett tartani a szabályokban foglalt
kétórás időhatárt.

A hajrában már nem történt vál-
tozás az élmezőnyben, így Hamil-
ton jelentősen növelni tudta előnyét
Vettellel szemben a vb-pontver-
senyben.

Szingapúri Nagydíj: Hamilton győzött
és növelte az előnyét összetettben

Dacol az anyagi nehézségekkel a Maros KK

Újabb visszalépés zsugorí-
totta tízcsapatosra a női ko-
sárlabda Nemzeti Liga
mezőnyét. Jászvásár után,
amely anyagi gondok miatt
dobta be a törülközőt, Târgo-
vişte is bejelentette, hogy
nem indul az élvonalban,
csak az 1. ligában. Az évek
során élmezőnyhöz tartozó
csapat esetében jogi problé-
mák merültek fel, emiatt
megtiltották a számára a já-
tékosok igazolását, így nem
tud versenyképes keretet ki-
alakítani.

Miután az eredetileg 12 csapatos
mezőnyből 10 maradt, annak érde-
kében, hogy ne kelljen minden for-
dulóban kettőnek állnia,
újrasorsolták az alapszakasz mér-
kőzéseit, és módosítottak a lebo-
nyolítási rendszeren is. Mivel az
alapszakasz csupán 18 fordulóból
áll, semleges helyszínen megrende-
zett két tornát is programba iktattak
ezt követően a rájátszás előtt. Erről
a szövetség azonban a klubok meg-
kérdezése nélkül döntött, így vár-
hatóan lesz még ebből vita,
utóbbiak ugyanis a többletköltsé-
gek miatt nem fogadták kitörő lel-
kesedéssel az ötletet. Ugyancsak a
klubok egyhangúan kérték, hogy
töröljék el azt a kötelezettséget,
hogy az élvonalbeli csapatok fiók-
együttest működtessenek az 1. ligá-
ban. Erről ugyan még nem született
döntés, de a legtöbb csapat inkább
hajlandó kifizetni a szabályzat sze-
rinti 5000 lejes büntetést, mint
ennek többszörösét költeni az 1.
ligás csapat idényére.

Az idénykezdet időpontja nem
változott, az első forduló mérkőzé-
sét továbbra is október 4-ére iktat-
ták műsorba, a marosvásárhelyi
UPM Sirius azonban már nem a
Gyulafehérvár ellen hazai pályán,
hanem Galacon, a Phoenix ellen
kezd. A folytatásban az alábbi a
marosvásárhelyi csapat programja:
2. forduló (október 7.): Sirius –
Alexandria; 3. forduló (október
14.): Gyulafehérvár – Sirius; 4. for-
duló (október 21.): Szatmárnémeti
– Sirius; 5. forduló (október 28.):
Sirius – Brassó; 6. forduló (novem-
ber 19.): Sepsi SIC – Sirius; 7. for-
duló (november 25.): Sirius –
Kolozsvári U; 8. forduló (decem-
ber 2.): Temesvár – Sirius; 9. for-
duló (december 9.): Sirius – Arad;
10. forduló (december 16.): Sirius

– Galac; 11. forduló (december
23.): Alexandria – Sirius; 12. for-
duló (december 28.): Sirius – Gyu-
lafehérvár; 13. forduló (január 6.):
Sirius – Szatmárnémeti; 14. for-
duló (január 13.): Brassó – Sirius;
15. forduló (január 17.): Sirius –
Sepsi SIC; 16. forduló (január
20.): Kolozsvári U – Sirius; 17.
forduló (január 27.): Sirius – Te-
mesvár; 18. forduló (február 3.):
Arad – Sirius. 

A Románia-kupa sorsolását nem
változtatták. A nyolcas döntőbe az
Eurokupában induló Sepsi SIC és
Jászvásár visszalépése után Brassó
játék nélkül jut. A négy selejtező
oda-vissza párharc négy győztese
mellett a két legjobb vesztes is
bejut a február 23-25. között rende-
zett Final Eightbe. A Sirius ellen-
fele Alexandria lesz, amely ellen
szeptember 27-én idegenben, 30-án
hazai pályán mérkőzik.

Visszalépés, újrasorsolás
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Bálint Zsombor

Eredményjelző
A X. Sirius-kupáért rendezett torna eredményei:
* 1. forduló: UPM-Sirius – Brassói Olimpia 85:80 (16-26, 27-23, 19-8, 23-23) –

a Sirius pontszerzői: Angel Robinson 26, Zorica Mitov 18, Pop Alina 12, Mé-
száros Kata 8, Lawrence Alyssa 6, Gál Emese 6, Andreea Beldian 5, Andjela
Radovic 4; Kolozsvári U – Kecskemét 99:51

* 2. forduló: Brassói Olimpia – Kolozsvári U 75:82; Kecskeméti KC – UPM-
Sirius 61:75 (15-21, 13-17, 13-17, 18-17) – a Sirius pontszerzői, illetve pontot
nem szerző, de pályára lépő játékosai: Alyssa Lawrence 16, Andjela Radovic
13, Zorica Mitov 10, Pop Alina 9, Gál Emese 9, Beldian Andreea 4, Angel Ro-
binson 4, Mészáros Kata 4, Imreh Dorottya 4, Feises Andreea 2, Nagy Eszter,
Gál Noémi, Fazakas Ingrid.

Bálint Zsombor 

Nagyszebenben sem az eredmények, hanem a játék volt a
fontos, akárcsak az egy héttel ezelőtt rendezett Maros-
kupán. Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelző
A férfikosárlabda Tordai Elemér-emléktorna eredményei:
* elődöntő:
BCM U Piteşti – KB Kassa 75:85, Nagyszebeni CSU – Maros KK 70:66 (21-14, 19-20, 16-14, 14-18).

Mijović 22 (3). A Maros KK pontszerzői: Martinić 12, Bolds 9 (1), Mladenović 8, Sánta 8, Stăncuţ 4 (1),
Steff 3 (1).

* a 3. helyért: BCMU Piteşti – Maros KK 85:79 (16-22, 31-21, 27-15, 11-21). A Maros KK pontszerzői:
Bolds 17 (2), Mijović 17 (2), Sánta 16, Martinić 14 (1), Stăncuţ 4, Gîrbea 3 (1), Kilyén 3, Engi 3 (1), Borşa
2, Steff.

* az 1. helyért: Nagyszebeni CSU – KB Kassa 93:80.

Swart nem kapott vízumot
Két hónapi halogatás után a johennesburgi román nagykövetség in-

doklás nélkül visszautasította Sune Swart vízumkérelmét, aki a ma-
rosvásárhelyi Siriushoz jött volna kosárlabdázni. A dél-afrikai beállósra
azért esett a klub választása, mert posztján már bizonyított az amerikai
egyetemi bajnokságban, és sikerült elfogadható áron megszerezni. A
román hatóságok döntését megdöbbenéssel fogadta a klub, amely így
az utolsó pillanatban kénytelen váltani, és más palánk alatti játékossal
kötni szerződést. A gond csupán az, hogy a bajnoki kezdés a küszöbön
áll, az új játékos érkezése időbe telik, arról nem is szólva, hogy a fel-
készülésen sem vehetett részt, ami kihat majd a bajnoki teljesítmé-
nyére. Kiss István klubelnök elmondta: jelenleg három lehetőséget is
vizsgálnak, és azt szeretnék, hogy a legjobb olyan játékossal kössenek
szerződést, amely még belefér a klub viszonylag szűk költségvetésébe.
Sok idő nincs azonban a gondolkozásra, mert az első hivatalos mér-
kőzést alig másfél hét múlva, szeptember 27-én játssza a Sirius, a Ro-
mánia-kupa első körében.

Fotó: Nagy Tibor



ADÁSVÉTEL

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (3571-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1545)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)

HEGESZTŐT és LAKATOST alkal-
mazok. Tel. 0766-519-187. (sz.)

BÁRMILYEN munkát vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna készítése, famunkálatok,
tetőkészítés. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(3728)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 18-án SZABÓ
LÁSZLÓRA halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, lánya, fia és azok
családja. (3725)

„Ha emlegettek, köztetek
leszek, szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek.”
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a
szerető édesapára és jó
testvérre, BICSI GYÖRGYRE
szeptember 18-án, halálának
első évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük. Fia,
Norbert, nővérei: Ági és
Marika. (3781-I)

Maroknyi fény, tengernyi
bánat és mélységes csend
maradt utánad. Neved a szél
simítja egy táblán, az örök kék
ég alatt az örök magány, de
mégis bennünk élsz tovább,
mert az emlék erősebb, mint a
halál. 
Mély fájdalommal emlékezünk
szeptember 18-án a nyomáti
NAGY S. IDÁRA halálának 19.
évfordulóján. Nyugodjál
békében, drága mamánk!
Emlékét őrzik szerettei. (sz-I)

Az idő múlik, szállnak az évek,
de a mi szívünkben megmarad
az emléked.
Szomorú és fájó szívvel
emlékezünk szeptember 18-án
BICSI GYÖRGYRE halálának
első évfordulóján. Nyugodjon
békében! Emlékét szívében
őrzi élettársa, Gyöngyi, nevelt
lányai: Erika családjával és
Emese. (3802-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, míg élünk, velünk
lesz szeretett emléked.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 18-án RÁDULY
JÁNOSRA halálának 6.
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emlékét szívünkben meg-
őrizzük: felesége, lányai, vejei
és unokái. Nyugodjon
békében! (3797)

ELHALÁLOZÁS

Hát elment, elment örökre,
Lelkét a Megváltó magához
emelte,
De szívünknek rejtekén, az emlé-
kek között
Mindörökké itt lesz, lelkünkbe
költözött.
(Vajay Tiborné)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
testvér, sógornő, rokon és jó is-
merős, a mezőfelei születésű 

özv. VARGA SÁMUELNÉ 
szül. NAGY ERZSÉBET 

életének 87. évében, 2017. szep-
tember 16-án csendesen megpi-
hent. Drága halottunk temetése
szeptember 18-án 14 órakor lesz
a szabédi családi háztól, unitá-
rius szertartás szerint. Nyugod-
jon békében!

A gyászoló család. (3804-I)

Elment az, akit kimondhatatlanul
nagyon szerettünk. Búcsú nél-
kül, hirtelen itt hagyott minket.
Utána csak az üresség maradt.
Lélekben mindig itt lesz velünk.
Odafentről féltőn őriz minket.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, sógor, keresztapa,
nagybácsi,  rokon, szomszéd és
jó barát,

ÖLVEDI IGNÁC
hirtelen elhunyt. Temetése szep-
tember 19-én, kedden 13 órától
lesz a marosjárai családi háztól.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Megrendülten, mély fájdalommal
és Isten akaratában megnyu-
godva vettük tudomásul szere-
tett sógorunk, 

ÖLVEDI IGNÁC 
örökkévalóságba való eltávozá-
sát. Emléke szívünkben örökre
megmarad, mert akit szerettünk,
soha nem feledünk. Nyugodjál
békében! 

Iluska és Sanyi. (-)

Megrendülten, mély fájdalommal
búcsúzunk a szeretett sógortól
és nagybátyától, 

ÖLVEDI IGNÁCTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Pityu és Manyi. (-)

Szomorú szívvel búcsúzunk a jó
keresztapától, 

ÖLVEDI IGNÁCTÓL 
aki 80 éves korában itt hagyott
minket. 

Búcsúzik keresztfia, Attila 
és családja. (-)

Mély megrendüléssel vettük tu-
domásul szeretett nagybátyánk, 

ÖLVEDI IGNÁC 
keresztapánk váratlan távozását.
Emlekét szívünkben őrizni fog-
juk. Isten nyugtassa! 

Az Ördögh család. (-)

Szomorú szívvel búcsúzunk ked-
ves nagybátyánktól, 

ÖLVEDI IGNÁCTÓL. 
Nyugodjon békében! 

Loránd, Attila, Szabolcs 
és családjuk. (-)

Fájó szívvel veszünk búcsút a
szeretett keresztapától, 

ÖLVEDI IGNÁCTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A Daróczi család. (-)

Szomorú szívvel búcsúzunk 
ÖLVEDI IGNÁCTÓL. 

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A Székely család. (-)

Szomorú szívvel tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy 

NEAGOI MIKLÓS 
70 éves korában hirtelen eltávo-
zott közülünk. Utolsó útjára 2017.
szeptember 18-án, hétfőn 13 óra-
kor kísérjük a református teme-
tőbe. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Szerettei, a gyászoló család.
(3791-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együtt érzünk a gyászban Fehér
Sándorral ÉDESANYJA elhunyta
miatt. Nyugodjon békében!
Szomszédai a 625-ös
lakótársulástól. (3803)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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Már egy éve, hogy örökre
elmentél, itt hagytál bennünket,
és búcsút nem vettél. Itt hagytál
minket és mindent, pedig te
voltál nekünk szemünk
ragyogása, szívünk dobbanása,
lelkünk vigasztalója.
Szívünkben leszel, míg élünk e
világon, és kérjük a Jóistent,
őrködjön pihenésed felett, és
nyugtassa meg beteg szíved és
lelked. 
Megtört szívvel emlékezünk
szeptember 18-án egyetlen,
drága gyermekünkre, BERECZKY ATTILÁRA halálának első
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, és
emlékezzenek rá kegyelettel, akik ismerték és szerették!
Megtört szívű, bánatos édesanyja, édesapja és a rokonok.
(3782-I)

„Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Ki tündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fényben.”
(Juhász Gyula)
Kegyelettel emlékezünk a drága szülőkre, CSISZÉR LAJOSRA
és feleségére, ERZSÉBET-JUDITRA haláluk 20. évfordulóján.
Leányuk, Éva és családja. (3788)

Azonosították 
a tömegverekedés
15 résztvevőjét

A Kolozs megyei rendőrség
azonosította és előállította
a múlt szombati kolozsvári
sportrendezvényen kitört
tömegverekedés 15 részt-
vevőjét.

A rendőrség a honlapján szom-
baton közleményben tudatta,
hogy a kolozsvári polgárok sok,
a helyzetet tisztázó felvételt és in-
formációt bocsátottak a nyomo-
zók rendelkezésére, egyúttal
köszönetet mondott mindazok-
nak, akik segítettek a futballhuli-
gánok azonosításában. Az
előállítottak 19 és 35 év közötti
kolozsvári, dési és tordai férfiak;
ellenük rendbontás és csendhábo-
rítás miatt a rendőrség bűnügyi
vizsgálatot rendeltek el.

A közlemény szerint az előál-
lítottak „közbotrányt okoztak”
egy kolozsvári sporttelepen, és „a
helyzet erőszakba torkollott”. A
rendőrség azt is közölte: az ese-
mény kapcsán még senki nem tett
feljelentést.

Kolozsváron a múlt szombaton
a helyi Universitatea labdarú-
gócsapat szurkolóihoz tartozó
román futballhuligánok behatol-
tak egy sporttelepre, ahol a rivális
CFR 1907 focicsapat magyar
szurkolói csoportja által szerve-
zett nemzetközi amatőr labdarú-
gókupa zajlott. A kupán erdélyi,
magyarországi és felvidéki ma-
gyar szurkolói csoportok csapatai
vettek részt családjaikkal együtt.
A támadókat a rendezők előbb ki-
tessékelték a kibérelt sporttelep-
ről, de azok később láncokkal és
botokkal tértek vissza, és tömeg-
verekedés tört ki.

Mire a segélyhívó számon ri-
asztott csendőrség a helyszínre
ért, a magyar futballkupa résztve-
vői visszaverték a támadást, és a
támadók elmenekültek. A történ-
tekről három nappal később szá-
moltak be kolozsvári portálok. A
rendőrség csak a sajtóvisszhang
után indított nyomozást az
ügyben. Elsősorban a megkésett
hatósági fellépést sérelmezte Ke-
lemen Hunor, a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elnöke a belügymi-
niszternek küldött levelében,
amelyben az ügy szigorú kivizs-
gálását kérte. (MTI)
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FIATAL HÖLGYEKET felveszünk CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA. Tel. 0745-
520-408. (19288-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RE-
CEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára
ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60258)
AUTÓMOSODÁBA AUTÓMOSÓKAT alkalmazunk nappali és éjjeli műszakra is.
Tel. 0732-539-275. (19300-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBAN-
TARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro
e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-
es telefonszámon. (19356)
NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai
tapasztalat nem szükséges. Jelentkezzen önéletrajzával: cv@petry.ro (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Vajon mit szeretnének csinálni a gyer-
mekek, ha nagyok lesznek? Egyeseknek si-
kerül csacsi válaszokat adniuk, míg mások
már zsenge koruktól tudják, mire hivatottak.
Horia Tecău, a New York-i US OPEN turné
nemrégi győztese elejétől fogva tudta, hogy
élsportoló lesz. A kitartása segítette abban,
hogy az egyik legismertebb román tenisze-
zővé váljék, és most arra szeretné ösztönözni
a kicsiket, hogy egészséges és aktív életutat
válasszanak.

Az Azomureş és a Densit támogatásával
Horia Tecău és a Curtea Veche Egyesület csa-
pata meglátogatja a Călăraşi megyei Chirnogi
település tanulóit, akiknek 500 kötetet aján-
dékoz a Gyermekkorom könyvei gyűjte-
ményből, és az első könyv címe, amelyet a
kicsiknek dedikál, az Élet a tenisz ritmusá-
ban. Az eseményre a helyi iskola sporttermé-
ben kerül sor, több mint 250 gyerek vesz
részt, akiknek az ismert teniszező elmeséli,
hogyan segítette őt az olvasás mindabban,
amit eltervezett, hogy miért a könyv és a
sport a sikeres karrier sava-borsa. 

A találkozón részt vesz Andreea Lupescu
művész, újságíró, aki interaktív olvasást szer-
vez, amivel azt akarja bemutatni a gyerme-
keknek, hogy az olvasás szórakoztató lehet.

Horia Tecău a sport iránti szenvedélyével
valósítja meg az álmait. A siker nem változ-
tatta meg, mert tudatában van annak, hogy
nem a siker tette azzá, amivé vált. A hit, az
erőfeszítés, a nevelés, amit a sporttól, illetve
a családban kapott, azok a pillérek, amelyek
az egészséges fejlődésben segítették. 

A Curtea Veche Publishing kiadásában
megjelent Élet a tenisz ritmusában kötetből a
kicsik megtudhatják, hogy a Horia által gya-
korolt első sport lényegében az úszás volt, és
azt is, hogy hogyan fedezte fel a teniszt és

nyerte meg az első országos bajnokságot, kik
voltak az edzői, melyek voltak az első Grand
Slam vagy a Wimbledon-turné tapasztalatai.

Az akció a Gyermekkor könyvei elneve-
zésű országos program keretében a Curtea

Veche Egyesület egyik átfogó projektjének a
része, amelyet Románia legfontosabb műtrá-
gyagyártójával, az Azomureşsel partnerség-
ben fejt ki a mezőgazdasággal foglalkozó
közösségekben. A könyvek szállítását a Sa-
meday Courier biztosítja.

Bővebb információ a Curtea Veche Egye-
sületről és az olvasást támogató kezdeménye-
zéseiről a www.asociatiacurteaveche.ro
honlapon és a Facebook.con/Asociatia
CurteaVeche közösségi oldalon található.

Horia Tecău és a Curtea Veche Egyesület
könyvet adományoz iskolakezdésre 

Călăraşi megyei gyermekeknek
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

gépbeállító, gépkezelő

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-

szolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés


