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Egymás tapasztalatából meríteni

Székelyföldön találkozott az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége

Szaporodik
a hepatitisz A-val
fertőzöttek száma

Megyénkben öt személynél kórismézték a nyugat-nílusi láz elnevezésű betegséget. A fertőző betegségek
klinikáján kezelt páciensek közül egy
marosvásárhelyi, egy marosugrai, egy
csapói, egy iklandi és egy alsóbölkényi.

____________4.
Kürtősünnep

Még nem találkoztam olyannal, aki
visszautasított volna egy kívül fényes
és ropogós, belül lágyan foszló, frissen sült kürtőskalácsot. Az erdélyi magyarság és főként a székelység
ünnepi süteménye hungarikum, amely
az elmúlt évtizedekben páratlan népszerűségre tett szert.

Harmincadik szimpóziumát szervezte meg a hét végén Erdőszentgyörgyön és Szovátán az Egészséges Városok Magyar
Nyelvű Szövetsége. A szövetség – amelynek Erdőszentgyörgy immár négy éve, Szováta pedig idén vált tagjává – fő
célja, hogy az egyes településeken élő emberek életminőségét próbálják javítani. A konferenciák lehetőséget nyújtanak
arra, hogy a tagok tapasztalatot cseréljenek, és a helyi prioritásokat alapul véve gyakorlatba ültessenek máshol jól működő példákat.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Pénteken az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyban sajtótájékoztatóval
kezdődött a rangos rendezvény, ahol De Blasio Antonio, az Egészséges
Városok Magyar Nyelvű Szövetségének elnöke, dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Konzulátusának főkonzulja, Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere,
valamint Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere ismertették a szövetség célkitűzéseit.
De Blasio Antonio hangsúlyozta: az idei szimpózium az elmúlt 30 év
összegzése, számvetés az elvégzett munkáról, a felhalmozott tapasztalatokról, a nehézségekről és a sikerekről, azzal a mindenkori céllal, hogy
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Zenélő táska,
radírmalac

Olyan extrém „sulis cuccokat” mutatunk ugyanis be, amelyekkel a gyártók
nemcsak az iskolakezdési depressziót
igyekeznek enyhíteni, hanem egyúttal
– és elsősorban – a pénztárcák súlyán
is könnyítenek.

____________6.

Alattomos
kormányhatározat

Bodolai Gyöngyi

Csütörtökön lapzártakor kaptuk a hírt, hogy már szeptember
13-án elfogadta a kormány azt a határozatot, miszerint öt romániai egyetemnek megváltozik az elnevezése, köztük a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemé is. Az új név:
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Műszaki és Tudományegyetem. A kormányhatározatot nem úgy fogalmazták meg,
hogy az orvosi egyetem bekebelezi a Petru Maior Egyetemet,
avagy a két felsőoktatási intézményt összevonják. Rendkívül
alattomos módon a közoktatási minisztérium szervezésére és
működésére vonatkozó 2017. évi 26-os határozatot módosító
2018/735-ös számú új kormányhatározatnak a 6-os számú mellékletében dugták el. Ez a melléklet (anexa) módosítja a korábbi
3-as melléklet öt pozícióját, azaz öt romániai egyetem nevét. Azt
is jól kitalálták, hogy az úgynevezett „módosítást” nem a határozat meghozatalát követő napon jelentették meg a Hivatalos
Közlönyben, ahogyan szokás, hanem egy hét múlva, amikor kiderült, hogy az érintettek közül senki sem tiltakozik ellene.
Így hát szeptember 20-án már szabad volt az út, hogy a 808as számot viselő Hivatalos Közlönyben nyilvánosságra hozzák
a MOGYE jogutódjának új elnevezését. Ha az egyhetes
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 10 perckor,
lenyugszik
19 óra 16 perckor.
Az év 267. napja,
hátravan 98 nap.

Ma GELLÉRT, MERCÉDESZ,
holnap EUFROZINA, KENDE
napja.
Esős idő

IDŐJÁRÁS

Hőmérséklet:
max. 180C
min. 40C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

24, 22, 40, 39, 27 + 17

NOROC PLUS: 5 0 4 0 1 5

18, 23, 6, 40, 38, 16

SUPER NOROC: 7 4 7 0 8 1

34, 23, 15, 47, 4, 14

NOROC: 4 2 9 0 0 4 8

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

Megyei hírek

Nemezelnek az ügyes kezű nők

A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes Kezű Nők hétfő
délutánonként 17.30 és 19.30 óra között heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére azokat a 16 éven
felüli lányokat, asszonyokat, akik különböző kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani a Divers
Egyesület Avram Iancu utca 29. szám alatti székházában.
Ma, 24-én nemezelés (tűs) lesz, a foglalkozást Kiss Katalin és Tóth Csilla vezeti. A szervezők biztosítják a tevékenységhez szükséges anyagot. A résztvevőktől 5 lej
adományt köszönettel elfogadnak, az összegyűlt adományokat a tevékenységeken használt alapanyagra és a Játéktárra szánják. A Női Akadémia támogató körének tagjai
számára a részvétel ingyenes. Érdeklődni a 0740-598563-as telefonszámon lehet naponta 18 és 20 óra között.

Tárlat és könyvbemutató

Ma 18 órától a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia
tanácstermében Czirjék Lajos, a Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének elnöke megnyitja Veress Zsuzsa
festészeti kiállítását, Nagy Miklós Kund művészeti író bemutatja Baricz Lajos Május negyvenben (Vidám, tréfás
versek) és Baricz Lajos – Simon Kinga Légy vidám! című
kötetét (60 vers, 60 keresztrejtvény). Közreműködik a Kolping Család kórusa, a Szent György kórus, a Szent Cecília
együttes és Pataki Ágnes. Műsorvezető Mureşan Kilyén
Emma.

Közúti kihágások, balesetek

Szeptember 20-án délután Héjjasfalván megállítottak egy
szászkézdi 36 éves gépkocsivezetőt, aki járművét ittas állapotban vezette, 1,41 l/mg alkohol volt leheletében. Kiderült, hogy jogosítványa sem volt, mi több, még a jármű sem
volt bejegyezve. A három kihágásért börtönbüntetést kaphat. Ugyanaznap délelőtt a szászrégeni Állomás utcában
egy 41 éves nő elvesztette uralmát a járműve felett, az útszéli korlátnak ütközött, és súlyosan megsérült. Segesváron hajnalban egy craiovai járművezető halálra gázolt egy
69 éves segesvári lakost, aki – a rendőrségi közlemény
szerint – nem a kijelölt helyen akart átkelni az úttesten. 14
órakor ugyancsak Segesváron egy 64 éves héjjasfalvi
lakos viszont a gyalogátjárón ütött el egy 40 éves nőt, aki
gyerekével lépett a zebrára. Mindketten könnyebb sérülést
szenvedtek. Szeptember 21-én, pénteken délben a marosvásárhelyi felső ortodox templom mellett egy angliai bejegyzésű terepjárót vezető férfi nem adta meg az
elsőbbséget egy kerékpárosnak, és elgázolta. A biciklist a
helyszínen elsősegélynyújtásban részesítették.
Hírszerkesztő: Vajda György

Több mint 30 magyar tankönyv van
„csőre töltve” a Tankönyvkiadónál

Jelenleg több mint 30 magyar tankönyv van „csőre
töltve” az Országos Tankönyvkiadónál. A könyveket október folyamán kaphatják kézbe a magyar diákok – jelentette be az Erdély TV Mérlegen című műsorában Novák
Zoltán. Az RMDSZ szenátora elmondta, nyáron az oktatási minisztérium kisebbségügyi államtitkárságán hatalmas munka zajlott annak érdekében, hogy a magyar
nyelvű tankönyvek terén az elmúlt években felhalmozott
lemaradásokat behozzák, így októbertől már elsőtől hatodik osztályig minden szükséges magyar tankönyv rendelkezésre áll majd. A tanügyminisztériumot azonban,

láthatóan, ismét felkészületlenül érte a szeptember – tette
hozzá.
Mint mondta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak
azért, hogy a kormány által kezdeményezett új tankönyvtörvénybe bevigyék a sajátos kisebbségi célokat is, ez sikerült is, ám az Alkotmánybíróság elkaszálta a jogszabályt.
Ez persze nem jelenti azt, hogy megfeneklett volna a kezdeményezés, a törvényt újra kell gondolni, újból neki kell
vágni, ez azonban késlelteti az előrelépést az anyanyelvű
tankönyvek tekintetében is – mutatott rá Novák Zoltán.
Erdélyi Magyar Televízió

A héten újra felpezsdül a nyárádmenti város művelődési
élete. Az unitárius templomban naponta este 7 órától kulturális eseményekre várják az érdeklődőket. Az őszi hálaadás előtti zenei áhítatokat nyolcadik alkalommal szervezik
meg helyi és meghívott előadók, művészek felléptével.
Eperjesi Noémi marosvásárhelyi grafikus, festőművész
egyéni kiállítással lép közönség elé. A szeptember 28-án,
pénteken nyíló tárlaton rajzaiból, könyvillusztrációiból,

képzőművészeti alkotótáborokban készült festményeiből
mutat be válogatást. Előtte Solymosi Alpár csíkszeredai
unitárius lelkész és dalárdája énekel. Szeptember 27-én a
nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola diákjai adnak
énekes, zenés műsort, és Bardócz-Tódor Zselyke Lélek Színező kiadványát ismerhetik meg az olvasók. Szeptember
29-én a Ferencz Csaba Sándor vezette Bocskai István női
dalárda szerepel.

Eperjesi Noémi kiállítása
Nyárádszeredában

Tabutéma
a mai Zebrában

Az Erdélyi Magyar Televízió Zebra
c. műsorában az örökbefogadásról beszélgetnek a meghívottak, Somodi Katalin versenytáncos, táncoktató és
Kovács Szabolcs lelkipásztor. A műsorvezetők, Gecse Ramóna és Kovács
Károly ma 20 órától várják a nézőket
a képernyők elé.

Közlemény

Az RMDSZ Maros megyei szervezete Alapszabályzatának VI. fejezete 95.
cikkelyének első bekezdése értelmében szeptember 28-án, pénteken 15 órára
összehívom az Ariel bábszínház termébe (Nyomda–Poligrafiei utca 4. szám)
a Területi Képviselők Tanácsának soros ülését, a következő javasolt napirendi
pontokkal:
1. Politikai beszámoló
2. Népszavazás
3. Európai parlamenti választások
4. Különfélék

Péter Ferenc megyei elnök

RENDEZVÉNYEK
Évadkezdés a Kemény Zsigmond
Társaságnál

Szászrégenben
a Mentor Könyvek Kiadó

Ötkarikás élmények

A fán lakó gyermekek

A Kemény Zsigmond Társaság régészeti tárgyú előadással kezdi 2018–19-es évadát. Az eseményre holnap, kedden délután 6 órakor kerül sor a Bernády
Házban. A meghívott Sófalvi András régész, előadásának címe: Rejtélyes eredetű földsáncok a Székelyföldön.
Debussy Syrinx című, fuvolára írt darabját Domahidi
Zsuzsa adja elő.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete és a Pro XXI Sport- és Kulturális Alapítvány szeretettel várja az érdeklődőket a szeptember 27-én,
csütörtökön 17 órától tartandó olimpiai élménybeszámolóra, könyvbemutatóra a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termébe. Meghívott
vendég Jocha Károly magyarországi író, újságíró, moderátor Kádár Zoltán sportriporter.

A ráckevei Vénusz Színház
Szászrégenben

Szeptember 27-én, csütörtökön este 7 órai kezdettel
Szászrégenben vendégszerepel a magyarországi ráckevei Vénusz Színház társulata. Minket nem lehet elfelejteni! című kétfelvonásos, zenés, romantikus
vígjátékukat a régeni Eugen Nicoară művelődési ház
nagytermében adják elő. Helyeket a 0741-024-882-es
vagy a 0757-109-450-es telefonszámokon lehet foglalni.
Egy belépő ára 25 lej.

Szeptember 25-én, kedden 18 órától a szászrégeni DIO
Házban tart könyvvásárral egybekötött író-olvasó találkozót a Mentor Könyvek Kiadó. Az esemény vendégével, Lokodi Imre íróval, riporterrel, műsorvezetővel ifj.
Király István, a kiadó vezetője beszélget a Nekuláj almája című novelláskötet kapcsán. Az est házigazdája
Menyei Ildikó könyvtáros, a Humana Regun Egyesület
elnöke.
Ma, hétfőn 18 órakor a Danny mesél: A fán lakó gyermekek című produkcióra várják a marosvásárhelyi
Spectrum Színház közönségét. Danny Bain az Amerikai
Egyesült Államokban született és nőtt fel, zenélni hazájában, Afrikában és Dél-Amerikában tanult, majd 2010ben Magyarországra érkezett. Jellegzetes mesemondó
stílusa afrikai zenei hagyományokra épül, tradicionális
és saját népmeséket ötvöz fülbemászó dallamokkal és
hipnotikus ritmusokkal „gyil” (afrikai balafon) kíséretében. A Danny mesél program arra nyújt lehetőséget a
gyermekeknek, hogy fejleszthessék nyelvi készségüket,
zenét és táncot tanulhassanak, és új kultúrákat és hangszereket fedezhessenek fel.

Szimfonikus hangverseny

A marosvásárhelyi Kultúrpalotában csütörtökön 19 órakor a filharmónia szimfonikus hangversenyén Vlad
Vizireanu vezényel, zongorán közreműködik Székely Attila németországi művész. Műsoron: Beethoven- és Mozart-művek.
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A népszavazáson való részvétel mellett
foglaltak állást a magyar pártok

Miután a múlt héten az MPP már közzétette a család
alkotmányos meghatározásának a módosításáról
október 6–7-én tartandó népszavazáson való részvétellel kapcsolatos álláspontját, a hét végén az
RMDSZ és az EMNP is állást foglalt a referendum
ügyében.

Lelkiismeret szerinti szavazásra buzdít az RMDSZ
Az RMDSZ arra buzdítja szimpatizánsait, hogy vegyenek
részt a népszavazáson, és szavazzanak a lelkiismeretük szerint.
A szövetség álláspontját hosszas vita után pénteken fogadta
el a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT). Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök a testület kolozsvári ülése után tartott sajtótájékoztatón elmondta: még a népszavazás kiírása előtt közvélemény-kutatást készíttetett a szövetség az erdélyi magyarság
körében, s ez azt mutatta ki, hogy az elsöprő többség konzervatív álláspontot képvisel a család meghatározása ügyében.
Ezt is figyelembe véve kérik azt, hogy az emberek éljenek
a szavazati jogukkal, vegyenek részt a népszavazáson, és szavazzanak a lelkiismeretük szerint. Hozzátette: olyan toleráns
közös álláspontot alakítottak ki, amelyik a megbékélést teszi
lehetővé, és amelyikbe mindenki személyes meggyőződése
belefér.
„A különböző véleményeknek egymás mellett el kell férniük. (…) Ha a vélemények nem férnek el egymás mellett,
előbb-utóbb az emberek sem fognak elférni egymás mellett”
– magyarázta a döntés hátterét Kelemen Hunor.
Korábban az RMDSZ ügyvezető elnöke, Porcsalmi Bálint
a Maszol.ro portálnak adott interjúban kijelentette: a család
meghatározásához kapcsolódó alkotmánymódosítás jogi érte-

lemben fölösleges és értelmetlen, társadalmi szempontból kirekesztő, politikai szempontból pedig káros és hamis, ezért
nem fog részt venni ezen. Hasonló álláspontra helyezkedett a
közösségi médiában Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke.
IGEN a családra, IGEN a házasságra!
Az EMNP országos elnöksége azt javasolja az erdélyi magyar választópolgároknak, hogy vegyenek részt az október 67-i népszavazáson és szavazzanak igennel.
„Erdélyi évszázados hagyományaink, az erdélyi társadalmi
valóság és történelmi egyházaink mértékadó véleményének
tudatában, az október 6-7-i népszavazást egy esélyként látjuk
a család és a házasság intézményének megerősítésére. A család
és a házasság gyakorlatának európai válsága idején a népszavazás egy lehetőség arra, hogy a létező társadalmi egyetértés
mentén a házasság – mint férfi és nő szabad akaratából létrejött
közösség – alkotmányos védelmet kapjon. Bár a polgári törvénykönyv eddig is világosan körülírta a házasság intézményét, Románia tartós politikai instabilitásának fényében
fontosnak tartjuk, hogy a család alapját képező házasság intézménye kapjon alkotmányos megerősítést” – írják az állásfoglalásban. Ebben egyben kiállnak a regisztrált élettársi
viszony törvényes rendezése mellett is. „A közelmúltban kialakított magyar mintát tartjuk mérvadónak. Ennek alapján
fontos hangsúlyozni, hogy a nő és férfi közötti házasság megerősítése mellett a regisztrált élettársi viszony is kapjon törvényes státust. A törvényhozás teremtsen tiszta, átlátható és
világos jogi viszonyokat azok számára, akik a bejelentett élettársi viszony intézményét választják” – áll a párt álláspontját
részletező közleményben. (hírösszefoglaló)

A PSD végrehajtó bizottsága megerősítette
tisztségében Liviu Dragnea pártelnököt

A kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt
(PSD) végrehajtó bizottsága pénteken egy bizalmi
szavazáson megerősítette tisztségében Liviu Dragnea pártelnököt, akinek lemondását előző nap
három alelnök követelte.

Dragnea széles körű bizalmat kapott. Gabriela Firea bukaresti főpolgármester, a pártelnök egyik fő bírálója, a mintegy
nyolcórás tanácskozás után elmondta: az ülés végén Dragnea
bizalmi szavazást kért, 39-en szavaztak a pártelnöki tisztségben való maradása mellett, 10-en ellene voksoltak egy tartózkodás mellett.
A zárt ajtók mögött lezajlott tanácskozást követően Liviu
Dragnea más számokat közölt. Elmondta, hogy a testületnek
64 szavazati joggal rendelkező tagja van, akik közül 55-en bizalmat szavaztak neki, 8-an a leváltása mellett szavaztak és
egy személy tartózkodott.
Dragnea közölte, hogy Viorica Dăncilă miniszterelnök továbbra is teljes mértékben élvezi a bizalmát, és bejelentette:
október első hete után kormányátalakítás lesz, amely során
azokat a minisztereket cserélik le, akiknek a tevékenységével
elégedetlenek.

A PSD elnöke közölte, hogy a menesztését kérő három alelnöknek a pártból való kizárását javasolta több résztvevő is,
de végül ő döntött úgy, hogy nem bocsátják szavazásra Fireáék kizárását, amit egyébként Bukarest főpolgármestere is
megerősített. A PSD elnöke elmondta: azzal a reménnyel döntött így, hogy véget érnek a belső konfliktusok és csak a kormányzásra összpontosítanak.
A szociáldemokrata pártban szeptember elején robbant ki
a nyilvánosság előtt éles vita a főpolgármester és Dragnea között. Az elöljáró, valamint Paul Stănescu miniszterelnök-helyettes és Adrian Ţuţuianu szenátusi alelnök azt kifogásolták,
hogy a PSD elnöke túl szűk körben hozza meg a döntéseket,
amelyek miatt az elmúlt időszakban állításuk szerint a szociáldemokraták több mint tíz százalékot vesztettek támogatottságukból. Azt is kifogásolták, hogy Dragnea bizonytalan jogi
helyzetével veszélybe sodorja a pártot.
A PSD elnöke ellen egy második korrupciós per is folyamatban van. Miután az elsőben felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, az idén egy másodikban első fokon három év és
hat hónap szabadságvesztéssel sújtották. Dragnea fellebbviteli
pere október 8-án fog megkezdődni a legfelsőbb bíróságon.
(MTI)

Bűnvádi eljárás indult a csendőrség vezetői ellen
az augusztus 10-i tüntetés ügyében

Hivatali visszaéléssel és hivatali visszaélésben való
bűnrészességgel gyanúsítja az ügyészség a csendőrség három vezetőjét az augusztus 10-i kormányellenes tüntetésen történt karhatalmi fellépés
ügyében.

Az ügyben a legfőbb ügyészség keretében működő katonai
ügyészség indított vizsgálatot. A vádhatóságra pénteken beidézték Ionuţ Cătălin Sindile ezredest, a csendőrség parancsnokát, annak első helyettesét, Gheorghe Sebastian Cucost,
valamint Laurenţiu Cazan őrnagyot, a bukaresti csendőrség
vezetőjét. Tudomásukra hozták, hogy bűnvádi eljárás indult
ellenük.
A csendőrség ellen összesen mintegy 770 tüntető tett feljelentést, akik fizikai bántalmazás vagy a könnygáz által elszenvedett sérülések miatt tettek panaszt. A bukaresti csendőrség
vezetőjét hivatali visszaéléssel, Sindilét és Cucost hivatali
visszaélésben való bűnrészességgel gyanúsítják.
A napokban a csendőrség is feljelentést tett a szervezett bűnözés elleni ügyészségen (DIICOT) az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló kísérlet, illetve az
államhatalom gyakorlásának a nemzetbiztonságot veszélyeztető akadályozása miatt, szintén az augusztus 10-i tün-

tetések ügyében. Az ellenzéki média szerint ezzel azt akarják elérni, hogy a DIICOT indítson vizsgálatot, s így az akta
kerüljön át ehhez a vádhatósághoz, amelynek élére nemrég
neveztek ki új főügyészt a jelenlegi igazságügyi miniszter javaslatára.
A csendőrség vezetői elutasították az ellenük felhozott vádakat, szerintük jogszerű és szakszerű volt a beavatkozásuk,
amelyet egyes tüntetők erőszakossága tett indokolttá. A csendőri beavatkozást bírálók szerint azonban a karhatalmi erők
provokálták a tiltakozókat, és szerintük szándékosan nem
emelték ki a békés tömegből a futballhuligánokat, hogy később megindokolhassák erőszakos fellépésüket.
Augusztus 10-én a román diaszpóra tüntetéseként meghirdetett demonstráció zajlott a fővárosban annak a kormányellenes tüntetéssorozatnak a részeként, amely tavaly januárban
kezdődött. A tüntetők azt követelik, hogy a kormánykoalíció
ne enyhítse a büntető törvénykönyv szigorát a korrupciós bűncselekmények esetében, és ne hozzon olyan intézkedéseket,
amelyek a korrupció miatt már elítélt politikusoknak kedveznek. A kormánykoalíció azzal indokolja ezen lépések szükségességét, hogy a vádhatóság visszaéléseket követett el az
elmúlt években. (MTI)

Ország – világ
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Szeles, hideg időre figyelmeztetnek

Felerősödik a szél az ország csaknem egész területén – figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Az első fokú (sárga jelzésű)
figyelmeztetés az ország megyéinek zömére érvényes lesz. Hétfőre virradóra és hétfő reggel a Bánságban, a Körösök vidékén, Máramarosban,
Erdélyben, valamint Moldva északi régióiban 55-65,
időnként pedig 65-70 kilométeres óránkénti sebességgel is fújhat a szél. A hegyvidéken a széllökések
erőssége 100-120 km/h is lehet. Vasárnap éjszaka
erőteljesen lehűl a levegő, a hőmérsékleti értékek
akár 10 Celsius-fokkal is alacsonyabbak lehetnek a
szeptemberi sokévi átlagnál. (Agerpres)

Szijjártó: ha Ukrajna konzult utasít
ki, arányos választ ad Magyarország

Ha az ukrán fél konzult utasít ki, az nem maradhat
azonnali arányos válasz nélkül magyar részről, ezt
azonban remélhetőleg el lehet kerülni – jelentette ki
a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten. Szijjártó Péter azt megelőzően nyilatkozott a
repülőtéren, hogy elutazott volna New Yorkba, az
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) közgyűlésére. Közölte, hogy több mint harminc kétoldalú tárgyaláson fog részt venni, amelyek közül kiemelte a
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel kedden folytatandót, mivel szavai szerint az elmúlt időszakban
újabb lendületet vett a magyarellenes hangulatkeltés
Ukrajnában. (MTI)

Macron az elődjénél hamarabb
elvesztette népszerűségét

Emmanuel Macron francia elnök hamarabb elérte azt
a népszerűtlenségi szintet, mint elődje, Francois Hollande – mondta Gazdag Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára az M1 aktuális csatorna
vasárnap reggeli műsorában. A szakértő rámutatott
arra, hogy a francia elnökök, politikusok népszerűségének csökkenése nem új keletű, de úgy tűnik, ez a
folyamat most felgyorsult. A francia politikusok a vezető
pozíciókban hamarabb „amortizálódnak” – jegyezte
meg. Gazdag Ferenc szerint Emmanuel Macron számára a megoldandó problémák túl nagy feladatnak bizonyultak. Kitért arra is, hogy Emmanuel Macron
belpolitikai modelljét szeretné európai szinten is megvalósítani. Ennek lényege, hogy a hagyományos jobbbaloldali formátumot szét kell verni, és egy
transznacionális politikai formációt kell létrehozni. (MTI)

Az oroszok Izraelt hibáztatják
az Il-20-as pusztulásáért

Teljes egészében az izraeli légierőt és az általa végrehajtott csapás elrendelőit terheli a felelősség az
orosz Il-20-as katonai rádióelektronikai felderítőgép
Szíriában múlt hétfőn bekövetkezett pusztulásáért –
jelentette ki Igor Konasenkov, az orosz védelmi tárca
szóvivője vasárnap Moszkvában. A tábornok megismételte a Moszkvában korábban elhangzott vádat,
amely szerint az izraeli F-16-os vadászgépek fedezékként használták a jóval nagyobb felületű orosz repülőt az automata célkeresővel felszerelt szíriai
légvédelmi rakétákkal szemben. Konasenkov egyúttal a véletlen konfliktusoknak a Szíria térségében való
elkerülésére 2015-ben megkötött kétoldalú megállapodás megsértésével vádolta meg Izraelt, rámutatva,
hogy az izraeliek gyakorlatilag csak a támadásukkal
egy időben figyelmeztették az orosz hadsereget, és
nem Szíria északi részére sújtottak le, hanem a nyugaton található Latakija tartományra. (MTI)

Alattomos
kormányhatározat

(Folytatás az 1. oldalról)
időszakra gondolunk, nehéz elhinni az egyetem rektorának szavait, aki szeptember 20-án azt nyilatkozta,
hogy nincsen tudomása semmilyen kormányhatározatról, s pont ő ne értesült volna a hírről? Magyar részről
pedig sajnos nem volt senki, aki figyelmesen követte
volna az egyetemi évkezdés előtt megszülető kormányhatározatokat. Holott az események eddigi alakulását
és az erdélyi magyarságnak alaposan „betartó” kormányintézkedéseket figyelembe véve nem volt kétséges,
hogy október elsejére megszületik a legfelsőbb szintről
érkező rábólintás arra, amit a volt MOGYE „minden
törvények felett álló szenátusa” idén áprilisban kifogásolható körülmények között elfogadott, de ami ellen sajnos nem indult meg a tervezett jogi lépés.
Ha megválasztják a konzorcium új vezetőségét, ami
kényelmesen egyetért majd a MOGYE rangon aluli házasságával, és megszavazza az új vezetőséget, a magyar
oktatóknak – akiknek a részaránya 18 százalékra csökken a vezetőségben – az eddiginél is kevesebb befolyása
lesz az egyetem jövőjének alakítására. Arra a legkevésbé, hogy a közoktatási törvény által előírt főintézeti,
kari önállóságot kivívják.
Egy korszak véget ért. Az 1945-ben rendkívüli nehézségekkel megküzdő egyetemalapítók álma szertefoszlott,
és csupán idő kérdése, hogy mi és meddig marad meg a
magyar tagozatból, amelynek megvédésére mi mindnyájan itt, Erdélyben nem tudtunk úgy kiállni, felsorakozni,
hogy annak látható eredménye legyen.
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Megyénkben is felütötte a fejét a nyugat-nílusi láz

Szaporodik
a hepatitisz A-val fertőzöttek száma

Megyénkben öt személynél kórismézték a
nyugat-nílusi láz elnevezésű betegséget. A
fertőző betegségek klinikáján kezelt páciensek közül egy marosvásárhelyi, egy marosugrai, egy csapói, egy iklandi és egy
alsóbölkényi – tájékoztatott dr. Stelian Caraghiaur, a közegészségügyi igazgatóság sajtószóvivője. A feltételezések szerint a szóban
forgó személyek járhattak olyan országokban, ahol gyakori a fertőzés, illetve már nálunk is megjelentek azok a szúnyogok,
amelyek terjesztik a betegséget.

A fertőzést a nyugat-nílusi vírus okozza, szúnyogcsípés nyomán kerül az ember szervezetébe, és vérrel
is terjedhet. Emberről emberre nem vihető át a fertőzés,
csak ritka esetekben, mint a szervátültetés, véradás, és
az anyától is elkaphatja a csecsemő.
A fertőzés Afrikában a leggyakoribb, a vírust Ugandában azonosították 1937-ben, a legnagyobb járványt
1950-ben Egyiptomban okozta, feltételezhetően innen
az elnevezése is. Ma már világszerte terjed, ÉszakAmerika mellett Európában is, főleg a déli országokban. Olaszországban, Szerbiában az elmúlt évben
hetven körül volt a diagnosztizált esetek száma, Romániában május és augusztus között 23 esetben állapították meg a fertőzést.
A legtöbbször a fertőzött észre sem veszi, hogy vírushordozóvá vált, 10-20 százalékuknál jelentkeznek
az influenzára jellemző tünetek: izomfájdalom, láz,

hányinger, fényérzékenység, kötőhártya-gyulladás,
nyirokcsomó-megnagyobbodás, kiütések a végtagokon. Ezek a tünetek egy hét alatt elmúlnak. A fertőzöttek körülbelül egy százalékánál a vírusfertőzés
gerinc-, agyvelő, agyhártya-gyulladással jár, ami halálos kimenetelű lehet. A fertőzés azoknál az embereknél súlyos, akiknek az immunrendszerük valamiért
legyengült.
Megbetegedhetnek a madarak és a lovak is.
Az iskolakezdés nyomán terjed a hepatitisz A
Amint már évek óta megszokhattuk, a tanévkezdés
a fertőző betegségek által érintett gyermekek számának
a megnövekedésével jár. Stelian Caraghiaur doktor tájékoztatása szerint már elérte a 80-at az A típusú hepatitisszel diagnosztizált esetek száma. Megyénkben hét
gócpontba összpontosult a fertőzések többsége, jobbára oda, ahol olyan közösségek élnek, amelyekben
nem tartják be a legelemibb higiénés szabályokat, aminek az alapja a kézmosás és a tiszta ivóvíz. Marosvásárhelyen a Hegyalja utcában történt a legtöbb fertőzés,
a vidéki települések között pedig Szásznádason, Dánoson, Udvarfalván, Mikefelván, Mezőcsáváson és
Balavásáron érintett elsősorban gyermekeket „a piszkos kéz” betegsége. A közegészségügyi igazgatóság
szakemberei valamennyi helyszínen fertőtlenítenek, az
érintett közösségekben élő egészséges személyek védőoltást kapnak. A betegség nyállal, széklettel, fertőzött vízzel terjed. Védekezni a higiéniai előírások
betartásával lehet. (bodolai)

Egymás tapasztalatából meríteni

(Folytatás az 1. oldalról)
tagjaik egymástól tanulhassanak,
egymást segíthessék a helyi közösségek egészségének javítása terén.
Az idei rendezvény nemcsak a 30.
éves évforduló kapcsán különleges,
hanem amiatt is, hogy az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége
első
határon
túli
tagvárosaiban tartják.
– Célunk, hogy az elmúlt 30 év
magyarországi tapasztalatait határon túli nemzettársaink is hasznosíthassák lakosságuk egészségének
megőrzésében; lehetőségük legyen
közvetlen kapcsolatok kialakítására, közös programok szervezésére a szövetség tagjaival. A
harmincadik évforduló azt jelenti,
hogy harminc éve működik Európában egy mozgalom, ami az
egészséget nem az egészségügy felelősségévé teszi, hanem társadalmi kérdésként tekint rá, tehát a
társadalom minden tagjának, a
helyi plébánostól a tűzoltóig, valamint a helyi pedagógusig van hozzátennivalója az egészségünkhöz.
Nagyon fontos ebben a kérdésben

a helyi önkormányzat. A helyi önkormányzati testületekbe is szeretnénk ezt a gondolkodásmódot
bevinni, hogy amikor döntéseket
hoznak, akkor lássák, hogy az milyen egészségügyi hatásokkal jár.
A cél az, hogy egy olyan Kárpátmedencei mozgalmat indítsunk el,
amelyben nemcsak Kárpát-medencei gazdasági övezetről beszélünk,
nemcsak arról, hogy segítsük a határon túli magyarságot a gazdasági
növekedésben, hanem abban, is
hogy az egészségét hogyan tudja
megőrizni vagy jobbá tenni.
Ezek a konferenciák lehetőséget nyújtanak arra, hogy a tapasztalatokat átvegyük egymástól,
hiszen az okos ember más kárán
tanul, nem megy végig a létrán,
hanem attól, aki eljutott egy adott
szintre, átveszi a módszert és megkérdezi, hogy hol követett el hibákat, hogy ő majd azokat ne kövesse
el. Az Egészséges Városok Szövetsége az elmúlt harminc évben ezzel
a módszerrel dolgozott, nagyon
sokat tanultunk egymástól – fejtette
ki lapunknak a szövetség elnöke.

Dr. Szili Katalin hangsúlyozta,
össze kell fogni azokat a településeket, amelyek ugyanazon célokért
küzdenek. Egy jól dolgozó önkormányzat nyilván sokkal többet
tehet, sokkal több eszközrendszert
használhat fel annak érdekében,
hogy egészséges életmódot biztosítson a polgárainak, az ő bevonásukkal. Nem hanyagolható el az sem,
hogy a vállalkozásokat, önkormányzatokat, a polgárokat, a civil
szervezeteket kell összefogni és ez
alapján kiépíteni egy stratégiát.
– Ma már nemcsak környezetügyről, hanem fenntartható fejlődésről beszélünk, ebben a
társadalompolitikai, szociális kérdések célok, a gazdaság pedig eszköz.
Ugyanakkor látjuk, hogy a környezetünk korlátos, hiszen ma már 1,7
bolygót veszünk igénybe, holott
egyetlen földünk van. Ha mindenki
úgy szeretne élni a világban, mint
az Egyesült Államok polgárai,
akkor kb 4,5 bolygóra lenne szükségünk. Ezt is jelzi, hogy az úgynevezett túllövés napja évente egyre
közelebb kerül az év első feléhez,

Az oktatási miniszter
leváltását kéri az RMDSZ

Az RMDSZ Valentin Popa oktatási miniszter leváltását kéri a bukaresti kormánykoalíciótól – jelentette
ki a Szövetségi Állandó Tanács
(SZÁT) pénteki kolozsvári ülése
után tartott sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor, a szövetség elnöke.
Kelemen Hunor elmondta, az elmúlt hetekben Valentin Popa anélkül
hozott a magyar oktatásra vonatkozó döntéseket, hogy konzultált
volna az RMDSZ-szel vagy a kisebbségi oktatásért felelős államtitkárral. Egyfelől a román nyelv elemi
iskolai oktatásának a rendszerét forgatta fel egy kormányrendelettel,
másfelől kezdeményezésére a kormány olyan határozatot fogadott el,
amely tényként rögzíti a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem (MOGYE) és a helyi Petru
Maior Egyetem egyesítését.
„A miniszter személye iránti bizalom részünkről teljes egészében
megszűnt. Azt kérjük, hogy váltsák
le, mert nem látjuk garantálva, hogy
a következő hetekben, hónapokban
ezzel a miniszterrel hatékonyan,
korrektül együtt tudunk dolgozni” –
jelentette ki Kelemen Hunor.
Az MTI kérdésére, hogy bíznake még a miniszter leváltásának kérése után is abban, hogy a kormány
érvényteleníti az elemi iskolai románnyelv-oktatásra vonatkozó korábbi rendeletét, Kelemen Hunor
igennel válaszolt. Megjegyezte: re-

ményei szerint a jövő heti kormányülésen ez megtörténik. Hozzátette, míg a kormány nem hatálytalanítja az 53 ezer gyermek és 3000 tanító helyzetét felforgató rendeletét,
más kérdésekről nem nyitnak tárgyalásokat a koalícióval. Azt is elmondta:
a hatálytalanításról nem a miniszterrel,
hanem a kormánykoalíció vezetőivel
egyeztek meg. „A miniszternek erről
lehet személyes véleménye, de a tárca
nem az ő személyes birtoka” – jelentette ki.Az egyetemegyesítésre vonatkozó kérdésre válaszolva Kelemen
Hunor úgy vélte, hogy még van esély
a kedvező kifejletre. Elmondta, az
egyetemegyesítést tényként kezelő
kormányhatározat csütörtökön jelent meg a Hivatalos Közlönyben.
Hozzátette: a MOGYE magyar tagozatának a vezetői arra készülnek,
hogy az orvosi egyetem szenátusának vonatkozó határozatát és a kormányhatározatot is megtámadják a
közigazgatási bíróságon. Kelemen
Hunor az RMDSZ támogatását
ígérte a MOGYE magyar tagozatának elhatározásához.
Beszámolt arról is, hogy a SZÁT
október 13-ára Csíkszeredába hívta
össze az RMDSZ kisparlamentjének
számító Szövetségi Képviselők Tanácsát (SZKT), s a tanácskozáson az
EP-választásra való felkészülés, valamint a szövetség 2019 elején esedékes tisztújító kongresszusának
előkészítése lesz a témája. (MTI)

idén július vége volt, tehát július végéig a globális világ annyi erőforrást használt fel, ami arra az
esztendőre áll a rendelkezésre. Ez
azt jelenti, hogy a következő generációk erőforrásait éljük fel. Ezért
úgy gondolom, hogy az egészségnek az egyik legfontosabb prevenciós eleme a környezetvédelem.
Egy hatékony környezetvédelem
elősegíti azt, hogy egészségesebb
polgáraink legyenek. Ma a világ 8
leggazdagabb emberének nagyobb
a vagyona, mint 3,2 milliárd szegénynek az egyévi jövedelme,
tehát jól láthatjuk, hogy milyen társadalmi különbözőségek vannak.
Ezeknek a csökkentése fontos feladat, és ezt egy versenyképes,
prosperáló gazdaság tudja elősegíteni egy olyan társadalmi felelősségvállalással, amiben jelentős
szerepük van a helyi önkormányzatoknak – mutatott rá dr. Szili Katalin.
Tóth László főkonzul szerint
nemzetpolitikai töltete is van annak,
hogy egy ideje a szövetséget úgy
hívják, hogy Egészséges Városok
Magyar Nyelvű Szövetsége, holott
régen Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége volt a neve.
A magyar kormány nemcsak Magyarországban, hanem egységes
magyar nemzetben, egységes Kárpát-medencében gondolkodik, és
lehetőség szerint minél több programot szeretnének megvalósítani
ebben a fizikai térben. A főkonzul
gratulált a polgármestereknek,
hogy csatlakoztak a szövetséghez,
amely 30 éve működik, 30 országban van fiókszervezete és 1400
város a tagja.
– Egy ilyen szövetséghez tartozni jó és hasznos, biztos vagyok
benne, hogy ezt a települések lakói
is meg fogják tapasztalni – mutatott
rá a főkonzul.
Csibi Attila, Erdőszentgyörgy
polgármestere hangsúlyozta: büszkék arra, hogy úttörők voltak, Székelyföldről
Erdőszentgyörgy
elsőként csatlakozott az Egészséges
Városok Magyar Nyelvű Szövetségéhez, és általuk nyílt meg az út a
többi székelyföldi városnak a csatlakozásra. Mint mondta, hálásak
Baja testvérvárosnak ezért a lehetőségért, hiszen nekik köszönhető,

hogy Erdőszentgyörgy kapcsolatba
került a szövetséggel. Jelenleg a
szövetségnek három erdélyi tagvárosa van: Erdőszentgyörgy, Szováta
és Székelyudvarhely.
– Külön öröm számomra, hogy
Szovátával közösen szervezhettük
meg ezt a találkozót, hisz a két városnak óriási a vonzereje, így kár
lenne a Kis-Küküllő menti kisebb
településeket kihagyni az egészséges szemléletből, meg kell adni a
csatlakozás lehetőségét a kisebb régióknak is. Meggyőződésem, hogy
az elmúlt harminc év történéseiből
tudunk meríteni, és tudunk olyan
eseményeket, egészséges életformát
megvalósítani a településeinken,
ami előre visz. Az elmúlt harminc
évben máshol megvalósult programok, tevékenységek példaként állnak előttünk, át kell ültetnünk
ezeket a folyamatokat – mutatott rá
a városvezető.
Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere úgy véli, városvezetőként
kötelességük
mindent
megtenni annak érdekében, hogy a
településükön élhető és egészséges
környezetet biztosítsanak. Mint
mondta, Szovátán a gyógykezelésnek fontos szerepe van, a település
hírneve egyre nő, de emellett nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy megőrizzék azokat az értékeiket, kincseiket, amelyekkel a természet a
települést megajándékozta. A szövetség előnye, hogy van egy tapasztalat, egy irány, egy kapaszkodó,
amiből meríthetnek, ellenkező esetben időbe telne, amíg bizonyos dolgokat kitapasztalnak – fejtette ki a
polgármester.
A pénteki konferencia keretében
dr. Szili Katalin 30 év az egészségért – az Egészséges Városok program és a magyar hálózat elmúlt 30
évének áttekintése című előadására
került sor, majd De Blasio Antonio
elnök, valamint Baja és Győr képviselői tartottak beszámolót a településeikkel kapcsolatos tevékenységekről. A délutáni program
részeként a konferencia résztvevői meglátogatták a Rhédey-kastélyt és a református templomot.
Szombaton a konferencia a szovátai Danubius szállodában folytatódott.
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Még nem találkoztam olyannal, aki visszautasított volna
egy kívül fényes és ropogós,
belül lágyan foszló, frissen
sült kürtőskalácsot. Az erdélyi
magyarság és főként a székelység ünnepi süteménye
hungarikum, amely az elmúlt
évtizedekben páratlan népszerűségre tett szert. Kinőtte
Székelyföld határait, az ország, sőt a világ „magyarjárta” tájain mindenütt sütik,
mert keletje van. Nem véletlen tehát, hogy fesztivált
szerveznek köré, amelyben
tökéletesen alakítja a főszerepet, méghozzá nagy sikerrel.
Ennek
az
idei
sepsiszentgyörgyi kürtőskalács-fesztivál, pontosabban az
Édes ízek fesztiválja résztvevői a megmondhatói, akik fifinomabb
nomabbnál
kürtőskalácsot kóstolhattak a
háromnapos
rendezvény
során.

Kürtősünnep

szolgáljon. A fogyasztó csak így tud
különbséget tenni egy igazi kürtőskalács és egy Konstancán, Szeben
főterén vagy külföldi standokon sütött kürtőskalácsra emlékeztető sütemény között.
A farkaslakiak sütötték meg
az Év Kürtőskalácsát
A zsűrinek nehéz feladat jutott.
Közhely, de valóban így volt. Az
előbbi szempontokat figyelembe
véve – amihez még hozzáadódott a
kalács 25 cm-es szabványmérete, a
cukorborítás karamellizáltsága, a
tésztacsíkok vastagsága, a sütödék
tisztasága stb. –, nehéz volt kiválasztani azt a kürtőst, amely a legjobb körülmények között a
legfinomabbra és legesztétikusabbra sült.
Idén 17 csapat vett részt a megmérettetésen. Akárcsak tavaly, a
zsűri pontszámai szerint egy kürtőssütő csapat sem érte el az aranyfokozatot. Ezüst minősítésű fokozatot
kapott a csíkszentmártoni Zolsport,
a Vitos kürtős, a csíkszeredai Sánta
Elemér (Parázska), a kökösi Virág
Ildikó, a farkaslaki Kovács Kalács,
a
szentivánlaborfalvi
Simon
Aranka, a csatószegi Star Party, a
marosvásárhelyi Lazana, a budapesti Földijó Gasztró, a Vitéz kürtős – a budapesti kürtőskalácsfesztivál szervezője. Bronz fokozattal illették a sepsiszentgyörgyi
Oltiszt, a csernátoni Réti Magdolnát, a székelyudvarhelyi Golden
Tallért, a csatószegi Paty Levarit,
az ozsdolai Duka Enikőt, a marosvásárhelyi Fejér Impext, a farkaslaki Marcsi Kürtősházat. Részvételi
oklevelet kapott a sepsiszentgyörgyi Nasa és a székelyudvarhelyi
Gelvar.
Az év kürtőskalácsa címet kiérdemlő kalácsot a farkaslaki Kovács
Kalács csapata sütötte meg. Őket
720 kg Gyermelyi finomliszttel

Mezey Sarolta

A hagyományos kürtős az igazi
A standok Sepsiszentgyörgy főterén sorakoztak, többnyire ízléses,
népies díszbe öltözött pultokkal.
Két óriáskürtős jelezte, hogy itt
három napon át a székelyek süteménye az úr. A kürtőssütők mindent
bevetettek, hogy a lehető legvonzóbbá tegyék a terméküket. A szép
számmal fesztiválozók, alkalmi vásárlók kedvükre választhattak a
finom csemegéből. Hogy a 17
standnál hány kalács kelt el a fesztivál ideje alatt, nehéz megmondani,
viszont a sorokból ítélve nagyon
sok.
A kürtőskalácsosok fesztiváli
részvételének nemcsak üzleti vonzata, hanem szakmai tétje is volt,
ugyanis az Év Székelyföldi Kürtőskalácsa címért szálltak versenybe. A
megtisztelő cím pedig magasra
emelte a mércét.
A zsűri a szervezők által felállított kritériumrendszer szerint választotta ki a legeslegfinomabb
kürtőskalácsot. A kritériumrendszer
kissé zavart keltett, hiszen nem szögezték le, hogy a versenyzőknek kizárólag hagyományos kaláccsal kell
benevezniük, amit kisebb mennyiségben, a verseny kedvéért sütnek
meg, annak rendje-módja szerint,
hagyományos alapanyagokból, kézzel dagasztva, lehetőleg dagasztóteknőben, vagy azzal a kaláccsal
szállnak versenybe, amit vásári ka-

Töltött kürtős

Miniséfek

lácsnak szánnak. Innen adódtak a
zavarok, ugyanis – szakértők szerint – a két kalács minőségileg merőben eltér egymástól.
Miért is? Azért, mert a házi (hagyományos) változat csak szigorúan megszabott alapanyagokból,
parázson sütve készülhet. A tészta
összetevői között csakis a háztartási
cukor, búzaliszt, tej, vaj, tojás,
élesztő és só szerepelhet. Utóborítása sem lehet más, mint darált, aprított dió, mandula, fahéjpor vagy
természetes vaníliapor felhasználásával készült vaníliás cukor.
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Az idei fesztivál újdonsága volt,
hogy Kovászna, Hargita és Maros
megye összefogásával megsütötték
Székelyföld kürtőskalácsát, amely a
három székelyföldi megye összefogását hivatott jelképezni. A három
megye egy-egy zsák finomlisztet
adott össze a kalácsba. Tamás Sándor, Kovászna megyei tanácselnök
meghívásának eleget téve, Kovács
Levente, a Maros megyei RMDSZ
ügyvezető elnöke is jelen volt a kürtőssütésen.
Palacsinták és kürtőskreációk
A kürtősök mellett helyben sütött borvizes palacsintákkal és kürtős-kreációkkal is versenybe
szálltak az „alkotók”. Az előbbi kategóriában hét csapat versenyzett,
akiknek kizárólag palackozatlan
borvizet volt szabad használniuk.
Nagyon ötletes és finom palacsinták készültek, amelyeket kellő tálalásban kínáltak kóstolásra. A
legfiatalabb csapat – a Miniséfek –
kitörő örömmel vette tudomásul,
hogy a mikóújfalusi Bedő-borvízzel készült, diós, szilvás-csokikrémes és szilvaöntetes palacsintájuk
minősült a legjobbnak. Következtek a Mesterséfek a csokis-mentás
palacsintájukkal, utánuk következett az Ifjúsági Klub Újfaluért 2-es
számú csapata, akik házi szilvalekváros, Biri-borvizes palacsintát sütöttek.
A kreatív kürtős kategóriában ötletes, esetenként bizarr kreációk
születtek. Volt kürtősgerbera, kürtőszserbó, málnás-csokis kürtős, kacsamellel, ananásszal töltött kürtős
málnaöntettel, nyúlpástétomos, lecsós, sajtos kürtős, gombás-túrós
töltelékes, vaníliakrémes, fahéjassült almás, pirított diós-fahéjas,
dupla falú csokis, tejszínhabos, kókuszos-csokis, gumimacis kürtős. A
kreatív kürtős kategóriában a szentivánlaborfalvi Simon Aranka Tünde

Fotó: Mezey Sarolta

A vásári változat tésztája megengedőbb recept szerint készül, és olcsóbb is. Készítése során a vaj
olajjal vagy margarinnal, a tej tejporral, a tojás tojásporral helyettesíthető. Sőt, az élelmiszerbiztonsági előírások szigora ki is rekeszti a tojás és a tej használatát. A
vásári kürtős tésztájához még reszelt citromhéj, természetes citruskivonat vagy citrusféléből készült
lé, rum vagy vaníliás cukorpor is
hozzákeverhető. Felületét bármely,
a cukrászatban alkalmazott utóborítással láthatják el.
Az alkalmi fogyasztóknak lehet,
fel sem tűnik, hogy melyik milyen
kalács, hiszen nincs összehasonlítási alapjuk, sőt még az is előfordulhat, hogy az ízfokozókhoz és
erősebb ízekhez szokott fogyasztók
a szintetikus aromákkal ízesített kalácsokat finomabbnak találják, mint
a hagyományosat.
A Bocskor István csíkszentmártoni pékségtulajdonos, Szőcs Ilona
csernátoni panzióvezető, Jánossy
Alíz gyergyószentmiklósi gasztroújságíró, Szász Elemér székelyudvarhelyi gasztroblogger és jómagam
alkotta
zsűrit
Farkas
Ferenc, a sepsiszentgyörgyi Diómarczipán mestercukrásza elnökölte. Ő hívta fel a figyelmet, hogy
a fesztivál akkor éri el a célját, s
akkor lesz híres országszerte, ha ott
kizárólag kiváló minőségű kürtőskalácsot kínálnak a vásárlóknak. A
versenyzőknek javasolta, hogy a
mesterséges aromákat ezután szigorúan mellőzzék a kürtős ízesítésekor. Bocskor István pékségtulajdonos szintén a természetes
alapanyagok használatára biztatta a
kürtőskalácsosokat, mondván, hogy
az üzleti érdek nem mehet a minőség rovására. A székelyföldi kürtőskalács minőségi etalonként kell

Kreatív kürtős

ajándékozták meg, és egyedüli székelyföldi csapatként vehetnek részt
a budapesti kürtőskalács-fesztiválon. Kovácsék 13 éve sütik a kürtőskalácsot.
Nem
véletlenül
említjük ezt a számot, hiszen a Diószegi Pékséggel közösen 13 kg
lisztből 13 méter hosszú óriáskürtőst sütöttek, ami ráadásul 13 perc
alatt készült el 13 kürtősmester segédletével. A kalácsnak nagy keletje volt, hiszen mindenki szívesen
kóstolta meg ezt az „alkotást”.

és csapata nyert Szerelmes székely
nevű kürtősével.
Az idei kürtőskalács-fesztivál
legszebb standjának járó elismerést
a farkaslaki Marcsi Kürtősház
kapta, nem véletlenül, hiszen ők különlegesen szép, faragott díszítésű
kis házikóból kínálják a kalácsot.
Jövőre is lesz kürtősfesztivál –
ígérték a szervezők, Kovászna
Megye Tanácsa és a Visit Covasna
–, ahol a finom ízek, a jó hangulat
garantált.
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„Elszállt” és poénos diákkellékek

Zenélő táska, radírmalac

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Holnap nyit a pumpapálya

Versenyek is lesznek

A marosvásárhelyi biciklisek és
hajtányosok közül sokan kipróbálták már a Dózsa György utca 204.
szám alatt szeptember 15-én nyílt
moduláris pumpapályát, amelyet
16-án, a Critical Mass – Kritikus
Tömeg rendezvény alkalmával a főtéren is felállított a Zarox Pumpyard
csapata.
Az országban egyedülálló pálya
szeptember 25-étől, holnaptól lesz
folyamatosan használható a Dózsa
György utcai székhelyen – hirdetik
Facebook-oldalukon a működtetők.
Keddtől péntekig 17 és 21.30 óra
között, szombaton és vasárnap 10
órától 21.30-ig látogatható a pálya,
hétfőnként zárva lesz.
A Zarox Pumpyard csapata igény
szerint zártkörű rendezvényekre,
például születésnapokra is kiadja a
pályát, ugyanakkor bemutatókat,
képzéseket és versenyeket is szándékában áll szervezni. A csapathoz
tartozó Imecs Hunortól megtudtuk,
hogy havi rendszerességgel adnának teret a különféle kategóriában

zajló versenyeknek, amelyek során
a hajtányosok, illetve a BMX-es és
Mountain Bike-os kerékpárosok is
összemérhetik gyorsaságukat.
– A hajtánnyal például óriási
eredményeket lehet elérni, egy gyakorlott versenyző akár nyolc másodperc alatt megkerülheti a pályát
– vélte Hunor. A versenyek és más
zártkörű rendezvények esetén a létesítményt természetesen bezárják a
nagyközönség előtt.
A szervezők azt szeretnék, ha
délután 5–7 óra között a kisebb
gyermekek, illetve a kezdők, 7 órától záróráig a gyakorlottabb hajtányosok és biciklisek használnák a
pályát. Egy óráért 20 lejt kell fizetni, ugyanakkor a hűségkártyás
rendszer is beindul, öt belépés után
egy teljes napra ingyenes lesz a
pumpapályás élmény. Minden újdonságról, programváltozásról a
Zarox Pumpyard Facebook-oldalán
lehet
majd
tájékozódni:
https://www.facebook.com/ZAROXpumpyard/.

Bajnok lányok mindennapjai

Akiknek létforma a tánc

Rengeteg edzés és számos
nemzetközi verseny után a 11
éves Varga Vivien és a 9 éves
Nikol a pihenésre szánt időt,
többek között a családi tengerparti nyaralást is végigtornászta, táncolta. A légies
mozgású, tehetséges testvérpárral a vakáció végén beszélgettem. Mindenekelőtt
arról, hogy találta meg őket
az akrobatikus tánc.

A lányok már kiskoruktól legszívesebben kézállásban jártak, állandóan bukfenceztek, tornáztak, ezért
gondolt arra édesanyjuk, Varga
Tímea, hogy jó lenne beíratni őket
valahová, ahol igazán kiélhetik
szenvedélyüket. A sporttánccal kétszer is megpróbálkoztak, de hamar
kiderült, hogy nem ez az ő világuk.
Ezután következtek a ritmikustorna-edzések, amelyeken szívesen
részt vettek, a tanárnőjük azonban
külföldre ment dolgozni, így újra
váltani kellett. Ekkor találták meg a
marosvásárhelyi Together Dance
táncklubot. Pár hét alatt nagyon
megszerették az ottani különleges
mikrovilágot, amelyben Pásztor
Tünde tanárnőnek köszönhetően
minden az akrobatikus táncról, a
tornáról, a munkáról és a művészetről szól. A kezdő csoportból egy év
alatt bekerültek a profik közé, aztán
elindult a megmérettetések sorozata.

Nikol – és egyben az egyesület –
legnagyobb sikere a horvátországi
világbajnokság volt, ahol a törékeny, csupa tűz kislány több mint
száz versenyző közül érdemelte ki
az aranyérmet. Vivien számára az
Európa-bajnokságon elért győzelem jelenti az eddigi legnagyobb élményt.
– Mi az erősségetek? – kérdeztem a lányokat.
– A kezem. A sok kézen járásnak
megvan a haszna. De most már sok
másban, például a kéz nélküli cigánykerekezésben is jó vagyok –
árulta el Vivi. Nikol sikerének titka
a tehetség és szorgalom mellett a
merészség. Talán ezért is szereti
jobban az egyéni táncot, ahol a csoportos produkcióknál szabadabban
megmutathatja, mire képes. Vivien
kedvenc műfaja a kortárs és a látványtánc, szereti, ha a produkciónak van témája, és azt is, amikor az
arcával fejezhet ki érzelmeket. A lányok számos hazai megmérettetésen
részt
vettek,
de
Magyarországon és Bulgáriában is
megmutatták már tehetségüket. Vivien idén Debrecenben egyéni
show-táncával arany, egyéni akrobatikus látványtáncával gyémánt
minősítést szerzett, ugyanakkor elnyerte az Év Tánca díjat. Ugyanitt
Nikol egyéni akrobatikus látványtánccal arany, egyéni kortárs tánccal

A tanszervásárláson már mindenki túl van, alábbi összeállításunkkal nem is ehhez próbálunk
segítséget nyújtani. Olyan extrém
„sulis cuccokat” mutatunk ugyanis
be, amelyekkel a gyártók nemcsak
az iskolakezdési depressziót igyekeznek enyhíteni, hanem egyúttal
– és elsősorban – a pénztárcák súlyán is könnyítenek.
Az idei tanév egyik „csodabogara” a beépített hangfalú iskolatáska, amelyhez fülhallgató,
esetleg VR-szemüveg, számítógépes egér és billentyűzet is tartozik.
Több száz lejért lehetett rendelni
belőle bizonyos internetes oldalakról, kérdés, hogy mennyire jó ötlet
az említett „bónuszokkal” nehezíteni az amúgy is mázsás táskát.
A vicces tolltartók között találjuk az All I care about is pizza
(Csakis a pizza érdekel) feliratút,
amelynek mintázata egy sajtossonkás pizzaszelet. Aki szeret jókat
enni, talán még a matek házihoz is
szívesebben fog hozzá egy ilyen
tartozékkal az asztalán. Egy másik,
szintén cipzáros írószertartó,
amelyhez lakat is jár, a számítógép
képernyőjéről jól ismert, kis sárga
arcokkal (emotikonokkal) kíséri
végig a hét napjaira jellemző hangulatokat a hétfői zokogástól a
pénteki eufórián és szombati vidámságon át az újabb hétfőt előrevetítő csüggedésig. Segítségével

Forrás:

garantáltan nem kevered össze a
napokat, és nem leszel mondjuk
eszelősen vidám egy kedd vagy
szerda reggelen.
Az írószerek közül említésre
méltó az injekciós tű formájú golyóstoll és marker (szövegkiemelő)
– a gyengébb idegzetű padtárs biztos
„értékelni” fogja –,
illetve a láthatatlan
tintával megtöltött
toll, amelynek írása
csak akkor jelenik
meg a papíron, ha a
toll végén lévő kis
UV-lámpával rávilágítunk. Naplóvezetéshez,
titkos
levelezéshez, osztálytárs ugratásához
hasznos
„szerszám”, felméwww.distributor.golding.eu
rők, dolgozatok

gyémánt minősítést szerzett, és az
Év Tánca díjat is kiérdemelte. A határon túl szervezett versenyeken való
részvételt a család rendszerint egy
kisebb kirándulással köti össze, így
jut idő a pihenésre, feltöltődésre is.
– Ha hosszabb útra megyünk, a
kisbuszunkba matracokat is tesznek
anyuék, a versenyek után így tudunk aludni vagy ledőlve zenét
hallgatni, You Tube-os táncos videókat nézni. Ha több napra vagyunk
távol otthonról, a verseny után a hotelszobában összegyűlünk a többi
lánnyal, és megünnepeljük a győzelmet – mesélte Vivien. Niki azt is
elárulta, hogy a fellépések előtt csak
egy kicsit izgul, de aztán annyira
feloldódik, annyira szabadnak érzi
magát, hogy a produkció után legszívesebben visszamenne a színpadra. Legutóbb a Forgatagon
láthatta őt a ligetbeli közönség, egymás után több táncot is előadott. A
lányok a fellépések előtti kulisszatitkokba is beavattak
– Rendszerint már akkor a színfalak mögött állunk, amikor még öt
tánc van előttünk. Ha egymás után
több műsorszámunk van, előfordul,
hogy csak két perc marad az átöltözésre – mesélték. Később az edzésekről érdeklődtem.
– Legszívesebben mindennap
mennének, és ha egy edzés véletlenül elmarad, mérgelődnek, azt
mondják, ez nem igazság – tudtuk
meg az édesanyától. A vakációban
heti négy másfél órás edzésük volt
a lányoknak, de sokszor ennél is

többet is gyakoroltak, az egyéni és
a csoportos felkészítőkön is részt
vettek. A hétvégéik pedig szinte
egész évben a versenyekről szólnak.
Nikolnak októberben lesz egy fontos megmérettetése Szebenben, ez a
Sibiu Dance Competition, amelyen
neves balettiskolák növendékei
mérik össze a tudásukat, tehetségüket. Aztán Bukarestben és Buşteniben is megmutatkoznak a lányok,
jövő év elején pedig a kolozsvári
Dance Starban indulnak. Márciusra
egy bécsi verseny is kilátásban van.
– Jut idő ennyi gyakorlás és megmérettetés mellett valamilyen más
hobbira is? – tettem fel a régóta kikívánkozó kérdést.
– Én például nagyon szeretem
befonni a húgom haját – irányította

Vivi és Nikol

Forrás: www.giftology.ro

írásához nem a legjobb választás.
A különféle figurákat ábrázoló,
szagosított radír nem új keletű találmány, malac formájú szalonnaszagúról viszont most hallottunk
először. A sportosabb diákok számára futball-, tenisz- és rögbilabda
formájú radírokat kínálnak a virtuális boltok.
A választék, persze, ennyiben
nem merül ki, az interneten bőven
találni még meghökkentő és vicces
ötleteket. Az iskolai heteket, hónapokat azonban pénztárcanyúzás
nélkül is színesebbé, vidámabbá
lehet tenni. Kinek hogyan sikerül
ez, melyek a legjobb őszi túlélési
stratégiák? Erről várunk pár soros
vagy hosszabb javaslatokat, beszámolókat a nsildi@yahoo.com email-címre. Írhattok névvel vagy
jeligével, a legjobb, legkreatívabb
ötleteket az októberi Lélekgraffitiben megjelentetjük.
figyelmemet Vivien a kis szőkeség
frizurájára. Nikol elmesélte, hogy
sokat játszik kistestvérükkel, a futballtehetségnek ígérkező Krisztiánnal, ha pedig kedve tartja, az
udvarukon lévő trambulinon ugrál
vagy a kanapén telefonozik. Ami a
távoli jövőt illeti, Vivi a fogorvosi
és az ügyvédi pályát találja vonzónak, de szenvedélyétől, a tánctól
sem válna meg.
– Nem szeretnék hivatásos
tánctanárnő lenni, viszont szívesen besegítenék az edzéseken –
mondta.
– Én leginkább a táncversenyek
zsűrijében ülnék. De azt is el tudom
képzelni, hogy szintén fogorvos
vagy éppenséggel szívgyógyász leszek – árulta el Nikol.
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Büntető döntött
a rangadón

A labdarúgó 4. elitliga első olyan
mérkőzését, amely valószínűleg jelentősen befolyásolja majd a bajnokság
végeredményét,
a
Marosvásárhelyi CSM nyerte hazai
pályán, a legerősebb riválisnak tűnő
Nyárádtői Unirea ellen 2-1-re. A találkozót egy büntető döntötte el,
amelyet a 72. percben Astafei értékesített. A 4. forduló után viszont
egyre világosabban látszik, hogy
az első helyért három csapat: az
említett kettő és Marosludas fognak küzdeni. Néhány eredetileg fatekintett
csapat
voritnak
(Marosoroszfalu,
Segesvár)

ugyanis már most nem tudja tartani
a lépést. A pontszám alapján negyediknek felsorolható a Marosvásárhelyi Atletic is, azonban a
Nyárádtői Unireától elszenvedett
0-5 hazai pályán azt sugallja, hogy
nehezen szólhat bele érdemben az
említett három klub küzdelmébe. A
labdarúgó 4. elitligában néhány
nyugalmasnak ígérkező forduló
következik, legalábbis ami az első
helyért zajló küzdelmet illeti. A következő rangadót október 27-én
rendezik, amikor Marosludason
vendégszerepel a Marosvásárhelyi
CSM. (bálint)

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 4. fordulójában a következő eredmények születtek: Ákosfalva – Marosludas 0-4, Nyárádtői Viitorul – Dános 4-0, Nagysármás – Segesvári CSM 3-2,
Marosvásárhelyi Atletic – Kutyfalva 9-2, Nyárádszereda – Náznánfalva-Marosszentkirály 2-2, Marosvásárhelyi CSM – Nyárádtői Unirea 2-1, Marosoroszfalu – Szováta 0-1. Elmaradt
mérkőzésen: Náznánfalva-Marosszentkirály – Nyárádtői Viitorul 4-1.
1. Marosludas
2. CSM
3. Unirea
4. Atletic
5. Segesvár
6. Szováta
7. Kutyfalva
8. Náznánfalva
9. Marosoroszf.
10. Nagysármás
11. Viitorul
12. Ákosfalva
13. Nyárádsz.
14. Dános

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0

Ranglista
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
2
0

0
0
1
1
2
2
2
1
2
2
3
3
2
4

22-3
18-3
21-4
15-8
12-8
5-12
10-18
7-6
5-7
5-18
8-11
3-12
5-7
1-20

12
12
9
9
6
6
6
5
4
4
3
3
2
0

Nem tudta feldolgozni a tasnádi
második félidőt, amikor 1-0-ról
1-4-es vereséget szenvedett a házigazdáktól a Marosvásárhelyi MSE
3. ligás labdarúgócsapata, mint
ahogy nem sikerült megfelelő
módon helyettesíteni a teljes csapatra való sérültet sem (tizenegy játékos nem állhatott Fehér Csaba
vezetőedző rendelkezésére!). A labdarúgó 3. liga 5. fordulójában az
MSE 2-0-s vereséget szenvedett
Barcarozsnyó csapatától.
Az első félórában még viszonylag kiegyensúlyozott volt a Sziget
utcai stadionban játszott mérkőzés,
sőt, mintha egy fokkal az MSE lett
volna veszélyesebb. A 3. percben
egy szöglet után összjátékot követően Ruja perdítése kevéssel kerülte
el a kaput, míg a 7. percben Velichea beadását ugyanaz a Ruja az oldalhálóba küldte. Az első intő jel a
20. percben következett, amikor a
védelem bizonytalanságát majdnem
kihasználták a vendégek, végül, miután Kristály már verve volt, Simó
ült rá – a szó szoros értelmében
véve – a labdára az ötös vonalán,
így sikerült üggyel-bajjal felszabadítani.
A 31. percben aztán egy szarvashibát követően gyakorlatilag eldőlt
a meccs. Hátul passzolgatott az
MSE, amikor Simó gyakorlatilag
odaajándékozta a vendégek csatárának a labdát. Aztán hiába próbált javítani ő is, meg a társai is, Damian
már könnyen értékesítette az „ajándékot”.
Mint említettük, ekkor dőlt el
gyakorlatilag a meccs, noha még
hatvan perc volt a találkozóból. Az
MSE a folytatásban ugyanis teljesen összeomlott, szinte minden labdánál az ellenfél volt az első, az
egy-egy elleni párbajokat rendre a
barcarozsnyóiak nyerték, akik
ahhoz is elég dörzsöltek voltak,
hogy rutinosan tördeljék a játékot,
húzzák az időt, és védelemben semmit se kockáztassanak. A szünet
előtt Moldován Tamás lövését még
fogta Mutu, a második félidőben
azonban az volt az érzésünk, hogy
ha holnaputánig tartott volna a játék,
akkor sem sikerült volna veszélyesen megközelíteni a vendégek kapuját. Barcarozsnyó pedig, ahányszor
lehetősége volt rá, ellentámadásokat
vezetett, többet az MSE középpályán eladott labdáiból, és az öt nagy
lehetősége közül az egyiket Marie-

A legutolsó pillanatban egyenlített a Sepsi OSK

Nem bírt a sereghajtóval a Sepsi OSK az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 9. fordulójának nyitómérkőzésén, sőt a hazai vereséget is csak a 90+6. percben
szerzett góllal kerülte el a székelyföldi együttes. A Voluntari FC kizárólag Malfleury gyatra helyzetkihasználása miatt szalasztotta el szezonbeli első sikerét.
Hiába reménykedett több mint 3000 sepsiszentgyör-

Hullámvölgyben az MSE

gyi futballrajongó, hogy kedvenc csapata
legalább egy napra ismét a táblázat élére
ugrik, ez még virtuálisan sem történt meg. A
gyenge napot kifogó Sepsi OSK lassú, körülményes, kiszámítható támadójátékával
ugyanis az első félidőben egyszer sem tudott
komoly veszélyt teremteni a vendégek kapuja előtt, miközben az ellenfél három tökéletes ziccert is kijátszott Geoffrey
Malfleuryre. A francia csatár azonban
ezekből csak egyszer tudott betalálni a 28.
percben, Belahmeur indításából – ez volt
a szezon első vendéggólja a szentgyörgyi
stadionban.
A második félidőben a Sepsi OSK támadásai csak annyiban javultak, hogy
legalább rögzített helyzetek után próbára
tették Vâtcát, a Voluntari FC kapusát, aki
előbb Fülöp István szabadrúgása után tornázta ki a bal felső sarokra tartó labdát,
majd Szimonovszki megpattanó fejesét is
leszedte a léc alól. Közben Malfleury még
kétszer eljutott Niczuly kapujáig, de első
lövését a szentgyörgyi védők, a másodikat maga a kapus blokkolta. A meccslabda Gadze lábában maradt, a vendégek
cserecsatára is Niczulyt vette célba.
A második félidőben az időt is látványosan húzó Voluntari FC védelme végül
a meccs utolsó lövésénél adta meg magát:
a tizenhatos vonala környékén pattogó
labdát senki sem tudta megszelídíteni, s a
két védő közé beugró Ibrahima Tandia a
Öröm: Tandia (b) akkor talált be, amikor talán már senki nem remélte. jobb felső sarokba vágta – gólörömre még
maradt idő, középkezdésre már nem.
Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala
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Mestermérleg
„Fájdalmas vereség, nem vagyunk a legjobb időszakunkban. Nagyon nehéz, ha 11 sérült játékos helyettesítését kell megoldani, óriási
gond, ha hiányzik az önbizalom, és a hozzáállás sem megfelelő. Támadásban nem találtuk meg a megfelelő megoldásokat, védekezésben pedig egyéni hibák következtében gólokat kaptunk. Remélem,
hogy a jövő héttől visszatér legalább egy-két játékos a sérültek
közül, és velük sikerül jobb teljesítményt nyújtani” – mondta Fehér
Csaba edző.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, 5. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Barcarozsnyói Olimpic Cetate 0-2 (0-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai stadion, 400 néző. Vezette: Cătălin
Roşu (Szamosőrmező) – Sergiu Corb (Zilah), Lazăr Flavius Seiche
(Almásszentmihály). Ellenőrök: Daniel Ciocănea (Nagyszeben),
Ovidiu Tîlvan (Nagyszeben).
Gólszerzők: Damian (31.), Mariean (74.).
Sárga lap: Moldován (90+1.), illetve Mihai S. (39.), Lascu (70.),
Căpăţînă (85.).
MSE: Kristály – Mihály, Székely, Ungur, Papp (90+5. Laczkó),
Simó (54. Tamás Attila), Totó (46. Balázs Ferenc), Moldován, Tamás
Róbert, Ruja, Velichea (78. Dudás).
Barcarozsnyó: Mutu – Sorin M. (89. Codreanu), Bogyor, Dobre,
Neculăescu, Căpăţînă (85. Portic), Mihai S., Vîrlan, Lascu, Boricean
(68. Mariean), Damian (77. Robu).

Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 5. fordulójában a következő eredmények születtek: Nagybányai Minaur – Szászhermányi AFC 1-0,
Kolozsvári Sănătatea – Csíkszeredai FK 2-3, Tordai Sticla Arieşul
– Szászrégeni Avântul 2-2, Marosvásárhelyi MSE – Barcarozsnyói
Olimpic Cetate 0-2, Besztercei Gloria – Tasnádi Unirea 1-3, Dési
Unirea – Medgyesi Gaz Metan II 1-1, Székelyudvarhelyi FC – Lénárdfalvi Comunal 0-4, Radnóti SK – Kolozsvári CFR II 1-6.
1. Nagybánya 5
2. Csíkszereda 5
3. Lénárdfalva 5
4. CFR II
5
5. Tasnád
5
6. Barcarozsnyó 5
7. Szászrégen 5
8. Sănătatea
5
9. Beszterce
5
10. MSE
5
11. Torda
5
12. Székelyudv. 5
13. Dés
5
14. Szászhermány 5
15. Radnót
5
16. Medgyes II 5

4
4
4
2
2
3
2
2
2
2
1
1
0
1
1
0

Ranglista
1
0
0
3
3
0
2
1
0
0
2
2
3
0
0
1

annak sikerült értékesítenie. A csatár
a bal oldalon kapott hosszú labdát,
az alapvonaltól visszafelé cselezve
becsapta a védőt, majd laposan a
rövid sarokba lőtt: 0-2.
Ha mindez nem lett volna elég, a
hosszabbítás perceiben egy újabb
sérülés tizedelte a marosvásárhelyi
csapatot. Papp Norbert rosszul fogott földet, és fájdalomtól eltorzult

0
1
1
0
0
2
1
2
3
3
2
2
2
4
4
4

10-1
17-4
11-3
12-4
10-5
5-6
4-3
9-6
9-12
8-11
6-8
8-12
4-7
5-10
3-21
4-12

13
12
12
9
9
9
8
7
6
6
5
5
3
3
3
1

arccal csuklott össze, a mentősöknek
kellett ellátniuk, majd kórházba szállítaniuk.
A marosvásárhelyi csapat pénteken Szászrégenben lép pályára,
egy héttel később pedig a Kolozsvári Sănătatea lesz a Sziget utcai
stadion vendége. Októberben a
mérkőzések hivatalos kezdési időpontja 15 óra.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 9. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Voluntari FC 1-1 (0-1)
Sepsiszentgyörgy, városi stadion, 3000 néző. Vezette: Găman George Cătălin.
Gólszerzők: Tandia (90+6.), illetve Malfleury (28.).
Sárga lap: Velev (22.), Tandia (42.), Szimonovszki (63.), Fülöp (87.), illetve
Ricardinho (30.), Căpăţână (48.), Vlad (65.), Vâtcă (90+5.).
Sepsi OSK: Niczuly – Moura, Viera, Jovanovics, Sato – Vaşvari, Velev (72.
Mensah) – Drăghici (61. Hamed), Fülöp, Nouvier (46. Szimonovszki) – Tandia.
Voluntari: Vâtcă – Ricardinho, Balaur, Zgrablics, Vlad – Răuţă, Laidouni –
Căpăţână (81. Ciucur), Belahmeur (90+3. Sesar), Gheorghe – Malfleury (76.
Gadze).

Eredményjelző
Az 1. ligás labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának eddig nem közölt eredményei: Voluntari FC – Jászvásári Politehnica CSM 2-3, Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB 1-1, Konstancai Viitorul – Nagyszebeni Hermannstadt 1-0. A 9.
fordulóban: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Voluntari FC 1-1, Jászvásári Politehnica CSM – Bukaresti Dinamo 1-0, Nagyszebeni Hermannstadt – Kolozsvári CFR 0-1, Botoşani FC – Concordia Chiajna 0-2, USK Craiova –
Konstancai Viitorul 2-0. Az élcsoport: 1. CFR 16 pont/9 mérkőzés, 2. FCSB
15/8, 3. Sepsi OSK 15/9.
A 2. ligás bajnokság 7. fordulójának eddig nem közölt eredménye: Argeş FC
Piteşti – Kolozsvári U 2-1. A 8. fordulóban: Sportul Snagov – Aradi UTA 2-1,
CS Baloteşti – Temesvári Poli ACS 2-0, Zsilvásárhelyi Pandurii – Temesvári
Ripensia 5-2, Bukaresti Metaloglobus – Dacia Unirea Brăila 2-2, Bukaresti
Energeticianul – Bukaresti Daco-Getica 2-1, Bákói Aerostar – Argeş FC 1-0,
Nagyváradi Luceafărul – Academica Clinceni 1-0, Temesvári Politehnica ASU
– CSM Mioveni 1-0. Az élcsoport: 1. Snagov 20 pont, 2. Clinceni 18, 3. Zsilvásárhely 17.
A 3. liga I. csoportjának 5. fordulójában: Botoşani FC II – Sporting Lieşti
0-2, Focşani CSM – Kézdivásárhelyi KSE 3-0, Sănătatea Darabani – CSM
Râmnicu Sărat 2-1, Karácsonkői Ceahlăul – CSM Paşcani 3-1, Radóci Bucovina – Galaci Oţelul 0-1, Şomuz Fălticeni – Bodzai Metalul 0-0, Foresta Suceava
– Románvásári CSM 5-1. Az élcsoport: 1. Oţelul 13 pont/5 mérkőzés, 2. Focşani
13/5, 3. Bodzai Gloria 10/4, 4. Suceava 10/5, 5. Kézdivásárhely 9/5.
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Vereséggel kezdett a Vidi FC az Európa-liga csoportkörében

A Vidi FC 2-0-ra kikapott a fehérorosz BATE
Boriszovtól a labdarúgó-Európa-liga csoportkörének első fordulójában, csütörtökön a budapesti Groupama Arénában.
Hat év szünet után szerepel újra magyar csapat az Európa-liga csoportkörében, és ismételten a székesfehérvári gárda érdekelt a második
számú európai kupasorozatban. A 2012/13-as
idényben a Vidi – két győzelemmel és négy vereséggel – a belga Genk és a svájci Basel mögött, a portugál Sporting Lisboát megelőzve
csoportja harmadik helyén zárt. Abból az együttesből mostanra hárman maradtak hírmondónak: Paulo Vinícius, Stopira és Kovács István,
ők mindannyian a kezdőcsapatban kaptak helyet. Ugyanakkor hiányzott sérülés miatt a
kezdő kapus Kovácsik Ádám, az eltiltott Huszti
Szabolcs és a pályafutását hirtelen befejező
szerb Danko Lazovic.
A magyar bajnok kezdett aktívabban,
a több labdabirtoklás mellett azonban
csak távoli lövésekig jutott. A vendégek első
helyzetére a 25. percig kellett várni, ekkor
Mirko Ivanic lövését öklözte ki magabiztosan Tomas Tujvel. Két perc múlva már ő
is tehetetlen volt: egy szép kiugratást követően
Jasse Tuominen passzolt éles szögből a hazai
kapuba. A Vidi hátrányba kerülve nagyobb sebességre kapcsolt, Kovács István két alkalommal is nagy helyzetbe került, de először rosszul
célzott, majd Gyenyisz Cserbiszkij védett nagyot.
A második félidőben továbbra is nagy akaJegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga csoportkör, L csoport, 1. forduló: Vidi FC – BATE Boriszov
(fehérorosz) 0-2 (0-1)
Budapest, Groupama Aréna, 14.726 néző, vezette: Kristoffersen (dán).
Gólszerzők: Tuominen (27.), Filipenko (85.).
Sárga lap: Stopira (13.), Milanov (30.), illetve Milunovic (36.), Filipovic (51., 90+4.),
Cserbiszkij (90+2.).
Kiállítva: Filipovic (90+4.).
Vidi FC: Tujvel – Fiola (64. Hodzic), Juhász
R., Vinícius, Stopira – Nego, Hadzic, Nikolov (78. Berecz) – Kovács I., Milanov (75.
Hangya) – M. Scepovic.
BATE: Cserbiszkij – Poljakov, Milunovic, Filipenko, Filipovic – Baga, Jablonszkij, Dragun – Ivanic (67. Gordejcsuk), Tuominen
(61. Szkavis), Sztaszevics (88. Volodko).

Jahor Filipenkát, a második fehérorosz gól szerzőjét (k) ünneplik csapattársai. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

rattal, de sok hibával játszott a hazai csapat, míg
a BATE kényelmesen őrizte előnyét. Marko Nikolic cserékkel próbálta frissíteni kissé hitehagyott csapatát, de továbbra is nagyon
pontatlanul futballozott a Vidi. A fehéroroszok
a 85. percben döntötték el a három pont sorsát,
amikor egy szabadrúgást Jegor Filipenko a
hazai kapuba bólintott. Az utolsó másodpercek-

Mestermérleg
* Marko Nikolic (Vidi FC): „A fehérorosz gárda ma nem volt jobb a Vidinél, de megérdemelten
nyert, mert lőtt két gólt, míg mi egyet sem. Az ellenfél kapuja előtt nem voltunk elég élesek,
hadilábon álltunk a góllövéssel, ami nem csoda, hiszen az eddig a legtöbb találatot szerző
három játékos közül Lazovic és Huszti sem állt rendelkezésre. Kicsit kiütközött csapatom tapasztalatlansága, míg a BATE profi módon, szinte minden helyzetét kihasználva nyert. Továbbra sem csak résztvevői szeretnénk lenni a csoportkörnek, hanem jó versenyzőként
eredményesek szeretnének lenni. Két hét múlva a Stamford Bridge-en lépünk pályára, és realistán, de nem előre feladva állunk a meccshez.”
* Alekszej Baga (BATE Boriszov): „Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Jó csapat ellen
játszottunk, amely nagy nyomást gyakorolt ránk, de remekül használtuk ki a helyzeteinket, és
ez döntött. Igazán meglepő taktikai húzást nem láttam a Viditől, azt játszották a fehérváriak,
amit a korábbi európai kupameccseiken, Lazovic és Huszti hiánya csak nehezítette a dolgukat.
Rendkívül fontos a három pont megszerzése, a továbbjutás kérdése azonban nem dőlt el, hiszen
mindkét együttesnek van még öt meccse.”

BL: dulakodás miatt kiállították
Ronaldót, de a Juve így is nyert

A játékteret sírva elhagyó Ronaldo a 154. mérkőzésen lépett pályára a legrangosabb európai kupasorozatban, és először jutott a kiállítás sorsára

A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid hazai pályán magabiztosan, 3-0-ra nyert az AS Roma ellen a
labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában. A spanyolok
Isco 45. percben lőtt szabadrúgásgóljával szereztek vezetést, majd a másoEredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:
* E csoport: Benfica (portugál) –
Bayern München (német) 0-2 (0-1),
Ajax (holland) – AEK Athén
(görög) 3-0 (0-0)
* F csoport: Manchester City
(angol) – Olympique Lyon (francia)
1-2 (0-2), Sahtar Donyeck (ukrán) –
Hoffenheim (német) 2-2 (1-2)
* G csoport: Plzen (cseh) – CSZKA
Moszkva (orosz) 2-2 (2-0), Real
Madrid (spanyol) – AS Roma
(olasz) 3-0 (1-0)
* H csoport: Valencia (spanyol) –
Juventus (olasz) 0-2 (0-1), Young
Boys (svájci) – Manchester United
(angol) 0-3 (0-2)

ben Alekszandr Filipovic kiállítása miatt tíz emberre fogyatkozott a BATE, de ennek már nem
volt jelentősége.
A csoport másik mérkőzésén a Chelsea 1-0ra győzött a görög PAOK vendégeként.
A székesfehérvári együttes legközelebb két
hét múlva Londonban, a Stamford Bridge-en
lép pályára.

dik félidő elején Gareth Bale talált be.
A hajrában Maríano Díaz látványos tekeréssel állította be a végeredményt.
A nyáron több mint százmillió euróért szerződtetett Cristiano Ronaldo
számára rosszul kezdődött új csapatában, a Juventusban „kedvenc” sorozata: 120 góljával a BL történetének
legeredményesebb játékosát Valenciában a 29. percben azonnali piros lappal
kiállította a játékvezető, miután ütközött, majd a 16-oson belül dulakodott
Jeison Murillóval. A játékteret sírva elhagyó Ronaldo a 154. mérkőzésen lépett pályára a legrangosabb európai
kupában, és először jutott a kiállítás
sorsára. A korai emberhátrány ellenére
a Juventus Miralem Pjanic két értékesített büntetőjével magabiztosan vitte
el a három pontot.
A nyitóforduló legnagyobb meglepetést az Olympique Lyon okozta
azzal, hogy az angol bajnok Manchester City otthonában 2-1-re diadalmaskodott. Josep Guardiola együttese ezt
megelőzően nyolc hazai BL-csoporttalálkozóján volt veretlen.

Eredményjelző
A labdarúgó-Európa-liga csoportköre 1. fordulójának eredményei:
* A csoport: Ludogorec (bolgár) –
Bayer Leverkusen (német) 2-3
(2-1), AEK Larnaca (ciprusi) – Zürich (svájci) 0-1 (0-0)
* B csoport: Celtic Glasgow (skót)
– Rosenborg (norvég) 1-0 (0-0),
Leipzig (német) – Salzburg (osztrák) 2-3 (0-2)
* C csoport: Slavia Praha (cseh) –
Girondins Bordeaux (francia) 1-0
(1-0), FC Köbenhavn (dán) – Zenit
(orosz) 1-1 (0-1)
* D csoport: Dinamo Zagreb (horvát) – Fenerbahce (török) 4-1 (2-0),
Spartak Trnava (szlovák) – RSC
Anderlecht (belga) 1-0 (0-0)
* E csoport: Arsenal (angol) –
Vorszkla (ukrán) 4-2 (1-0), Sporting Lisboa (portugál) – Qarabag
(azeri) 2-0 (0-0)
* F csoport: Olimpiakosz Pireusz
(görög) – Real Betis (spanyol) 0-0,
Dudelange (luxemburgi) – AC
Milan (olasz) 0-1 (0-0)
* L csoport: Vidi FC – BATE Boriszov (fehérorosz) 0-2 (0-1), PAOK
(görög) – Chelsea (angol) 0-1 (0-1)
* G csoport: Rapid Wien (osztrák)
– Szpartak Moszkva (orosz) 2-0
(0-0), Villarreal (spanyol) – Glasgow Rangers (skót) 2-2 (1-0)
* H csoport: SS Lazio (olasz) –
Apollon (ciprusi) 2-1 (1-0), Olympique Marseille (francia) – Eintracht Frankfurt (német) 1-2 (1-0)
* I csoport: Genk (belga) – Malmö
(svéd) 2-0 (1-0), Besiktas (török) –
Sarpsborg (norvég) 3-1 (0-0)
* J csoport: Akhisar (török) –
Krasznodar (orosz) 0-1 (0-1), Sevilla (spanyol) – Standard Liege
(belga) 5-1 (2-1)
* K csoport: Dinamo Kijev
(ukrán) – Asztana (kazah) 2-2
(2-1), Rennes (francia) – Jablonec
(cseh) 2-1 (1-0)

Nagyon „mennek”
az NB I-es csapatok a kupában

A címvédő Újpest fölényesen, hat gól különbséggel verte
meg a Tolna megyei első osztályban szereplő Bátaszéket a
labdarúgó Magyar Kupa hatodik fordulójában. A Ferencváros ugyancsak megyei élvonalban játszó csapattal, a Szegedi
VSE-vel csapott össze, és szorosabb mérkőzésen kétgólos
győzelmet aratott. A fővárosi gárda a második találatát a 87.
percben szerezte.
Az élvonalbeli együttesek csak most, a főtábla első körében kapcsolódtak be a küzdelmekbe, ahol még 128 csapat
volt versenyben. Az NB I-es csapatok kiemeltként nem kerülhettek össze, és idegenben játszottak vagy játszanak. A
továbbjutásról egy mérkőzés dönt.
Eredmények, 6. forduló (az élvonalbeli csapatok mérkőzései): Bátaszék SE (megyei I.) – Újpest FC 1-7 (1-2), Szegedi VSE (megyei I.) – Ferencvárosi TC 0-2 (0-1), BKV
Előre (III.) – Debreceni VSC 1-2 (0-1), Komárom VSE (III.)
– Puskás Akadémia 1-3 (1-1), Tállya (III.) – MTK Budapest
0-8 (0-4), Siklós (megyei I.) – Paksi FC 0-5 (0-3), Fővárosi
Vízművek (Budapest I.) – Mezőkövesd Zsóry FC 0-5 (0-0).

A debreceni kapus, Tomas Kosicky (a földön) és csapattársa, Haris Attila (j),
valamint Girán Máté, a BKV Előre játékosa (b) a labdarúgó Magyar Kupa 6.
fordulójában játszott BKV Előre – Debreceni VSC mérkőzésen (1-2).
MTI Fotó: Illyés Tibor

Az 1. ligások számára is indul
a sorozat
Keddtől csütörtökig a román 1. ligás
klubok számára is indul a 2. számú sorozat, de a Románia-kupának ebben a
szakaszában az élvonalban szereplő
Sepsi OSK mellett egy másik székelyföldi alakulat, a 3. ligás FK Csíkszereda is érdekelt. A keddtől csütörtökig
tartó tizenhatoddöntő műsora:
* szeptember 25., kedd:
– 16.00 óra: Voluntari FC (1. liga) –
Botoşani FC (1. liga)
– 16.30 óra: Temesvári Politehnica
ASU (2. liga) – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK (1. liga), FK Csíkszereda
(3. liga) – Bukaresti Energeticianul (2.
liga)
– 18.45 óra: Sportul Snagov (2. liga) –
USK Craiova (1. liga)
– 21.30 óra: Dacia Unirea Brăila (2.
liga) – Bukaresti Dinamo (1. liga)
* szeptember 26., szerda:
– 16.00 óra: Aradi UTA (2. liga) – Jászvásári Politehnica CSM (1. liga)
– 16.30 óra: Academica Clinceni (2.
liga) – Nagyszebeni Hermannstadt (1.
liga), Bukaresti Progresul Spartac (3.
liga) – Kolozsvári U, Sporting Lieşti
(3. liga) – CS Mioveni (2. liga), CSM
Slatina (3. liga) – Dunărea Călăraşi (1.
liga)
– 18.45 óra: Concordia Chiajna (1.
liga) – Konstancai Viitorul (1. liga)
– 21.30 óra: Chindia Târgovişte (2.
liga) – Kolozsvári CFR (1. liga)
* szeptember 27., csütörtök:
– 16.00 óra: Nagyváradi Luceafărul (2.
liga) – Gyurgyevói Astra (1. liga)
– 16.30 óra: Radóci Bucovina (3. liga)
– Medgyesi Gaz Metan (1. liga)
– 18.45 óra: Bukaresti Rapid (3. liga) –
Turris Oltul Turnu Măgurele (3. liga)
– 21.30 óra: Gyulafehérvári Unirea (3.
liga) – Bukaresti FCSB
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FIFA-világranglista:
holtverseny az élen, Románia a 27.,
Magyarország a 49.

A magyarok NL-ellenfelei közül
Görögország a 42. (42.), Finnország
az 58. (62.), Észtország pedig a 98.
(94.) pozíciót foglalja el.
Románia, amely a 40. helyen
kezdte az évet, a 27.-re lépett előre
most, bár az első két NL-meccsen
döntetlenre játszott Montenegró és
Szerbia ellen is – előtte azonban valamennyi mérkőzését megnyerte.
Ennek is köszönhetően valamennyi
NL-ellenfelét megelőzi, hiszen
Szerbia a 35., Montenegró a 41.,
míg Litvánia a 126. helyen áll.
A FIFA még az oroszországi világbajnokság előtt bejelentette: a vb
után jelentősen átalakul a férfi-világranglista pontszámítása, amely
már a magyar származású amerikai
sportvezető és fizikus, Élő Árpád
által kidolgozott és az ő nevét viselő
rendszer alapján történik, ahogyan
a sakkozóknál is. Az újfajta
ranglistaszámítás szerint
A FIFA-ranglista
minden mérkőzés után kap1. (2.) Belgium
1729 pont
1. (1.) Franciaország 1729
nak vagy veszítenek ponto3. (3.) Brazília
1663
kat a válogatottak. A
4. (4.) Horvátország 1634
győzelemért egy, a döntet5. (5.) Uruguay
1632
lenért fél pont jár, de fon6. (6.) Anglia
1612
tosság
szerint
nyolc
7. (7.) Portugália
1606
kategóriába sorolták a talál8. (8.) Svájc
1598
kozókat. A legkisebb szor9. (9.) Spanyolország 1597
(0,5)
azok
zóval
10. (9.) Dánia
1581
rendelkeznek, amelyeket
11. (11.) Argentína
1575
nem hivatalos nemzetközi
12. (12.) Chile
1568
játéknapon rendeznek, a
12. (15.) Németország 1568
legnagyobbak (6) pedig a
14. (14.) Kolumbia
1567
világbajnoki meccsek a ne15. (13.) Svédország 1550
gyeddöntőtől a fináléig.
15. (16.) Mexikó
1550
A rendszert a női váloga...27. (28.) ROMÁNIA 1489
tottaknál már korábban be...49. (51.) MAGYARORSZÁG 1409 vezették, a férfiaknál
* zárójelben az előző havi helyezés
augusztusban tértek át rá.

Bálint Zsombor
A világbajnok Franciaország
immár Belgiummal holtversenyben
vezeti a Nemzetközi Labdarúgószövetség (FIFA) friss világranglistáját, amelyet múlt csütörtökön
hoztak nyilvánosságra. A szervezet
honlapja szerint a vb-bronzérmes
belga válogatott egy helyet javítva
lépett a franciák mellé. A rangsor 25
éves történetében még nem volt
példa holtversenyre az élen. A top
10-ben ezenkívül egyetlen változás
történt: a dánok egy helyet rontottak.
A magyarok – akik a legutóbbi
rangsor elkészítése óta az újonnan
életre hívott Nemzetek Ligájában
előbb Finnországban kikaptak 1-0ra, majd házigazdaként 2-1-re legyőzték a görögöket – két helyet
javítottak, így a 49. helyen állnak.

Meghalt a négyszeres magyar
olimpiai bajnok párbajtőröző

ként dolgozott. 1985-től mesteredző.
Kapitánykodása után, 1986ban Olaszországban vállalt
munkát. Vercelliben 2001-ig
dolgozott sikeresen, tanítványai
közül Maurizio Randazzo olimpiát is nyert, míg Elis Uga ötkarikás ezüstérmet, illetve
Európa-bajnoki aranyat szerzett. A sydney-i olimpia után
hazatért, s 2001 és 2008 között
a Bp. Honvéd szakosztályának
mestereként többek között az ő
tanítványa volt Nagy Tímea
olimpiai bajnok párbajtőrvívó.
Fotó: MTI 2000-ben tagja lett a Minden
Idők Legjobb Magyar Sportolói
Hetvenhét éves korában szerdán
Egyesületnek,
a Halhatatlanok
elhunyt Kulcsár Győző, a Nemzet
Sportolója, négyszeres olimpiai baj- Klubjának. 2006-tól 2012-ig a párbajtőrözők szövetségi kapitánya
nok párbajtőröző.
volt. Legutóbbi nagy sikerét Szász
Kulcsár Győző az 1964-es, az
Emesével érte el, aki Rióban nyert
1968-as és az 1972-es ötkarikás já- aranyérmet.
tékokon csapatban szerzett aranyér2004-ben a nemzet sportolójává
met, Mexikóvárosban egyéniben is választották. 2010 októberében vidiadalmaskodott. Az 1972-es mün- lágszerte nagyra becsült sportolói
cheni játékokon és négy évvel ké- pályafutása, olimpiai és világbajnosőbb Montrealban egyéniben kokat nevelő edzői-nevelői tevébronzérmet nyert.
kenysége, példaértékű életútja
Csapatban háromszoros világbaj- elismeréseként megkapta a Magyar
nok, továbbá két világbajnoki Köztársasági Érdemrend Középkeezüst- és négy bronzérem tulajdo- resztje (polgári tagozat) kitüntetést.
nosa, többszörös országos bajnok. 2012-ben Prima Primissima díjat
A kiváló sportoló mérnöki dip- kapott. 2016-ban Magyar Érdemlomát szerzett, ám csak rövid ideig rend Középkeresztje a csillaggal kihasznosította ezen tudását. Sporto- tüntetést vehetett át. 2016-ban Pro
lói pályafutását követően, 1979- Urbe Budapest díjat kapott. A Maben már főtitkárként irányította a gyar Sportújságírók Szövetsége
Magyar Vívószövetséget, majd (MSÚSZ) és a MOB életműdíját
hat éven át szövetségi kapitány- 2017-ben kapta meg.

Bálint Zsombor

Dzsudzsák Balázs marad
az Egyesült Arab Emírségekben

Dzsudzsák Balázs továbbra is az
Egyesült Arab Emírségekben futballozik: a magyar válogatott korábbi csapatkapitánya múlt szerdán
aláírta szerződését az al-Ittihad
Kalba SC csapatánál a klub közösségi oldalának beszámolója szerint.
Az előző két idényben az alVahda SC játékosa volt, amellyel
nem hosszabbított szerződést, így
szabadon igazolható volt. Korábban
a török Bursasport, az orosz Dinamo Moszkvát és Anzsi Mahacskalát, a holland PSV Eindhovent,
illetve a Debrecen együttesét erősítette.
A magyar válogatottban eddig 97
meccsen 21 gólt szerzett, de az új
szövetségi kapitány, Marco Rossi a
finnek és a görögök elleni Nemzetek Ligája-meccseken nem számított rá, mert nem volt klubja.
Az al-Ittihad Kalba SC újonc az
arab ország élvonalában. A keret

Bálint Zsombor

tagja többek között a brazil csatár,
Myke Bouard Ramos, akit az MTK
Budapest adott kölcsön, valamint a
horvát hátvéd, Antonio Perosevic,
aki a Puskás Akadémiában szerepelt.
Mivel a játékengedélye időben
elkészült, Dzsudzsák már be is mutatkozhatott új csapatában: nem
akárhogyan tette, hiszen pénteken,
az al-Dafra SCC otthonában rendezett harmadik fordulóbeli meccsen
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gólt szerzett új együttese színeiben.
A 31 éves szélső a klub közösségi
oldalának beszámolója szerint a
szünetben állt be csereként, és a 75.
percben büntetőből volt eredményes. Az al-Ittihad Kalba végül
2-0-ra győzött, a második gólt az
MTK Budapest brazil kölcsönjátékosa, Myke Bouard Ramos szerezte. Csapatuk három forduló után
két győzelemmel és egy vereséggel
áll.

Sallai és Ugrai is gólt lőtt
Két másik volt vagy jelenlegi magyar válogatott futballista is első
gólját szerezte új csapatában az elmúlt hét végén. A Freiburghoz
igazolt Sallai Roland góllal, kiharcolt tizenegyessel és sárga lappal
mutatkozott be a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Bundesliga) a Wolfsburg vendégeként 3-1-re megnyert mérkőzésen,
amelyen sérülés miatt már az első félidő végén le kellett cserélni. Az
ötszörös válogatott Ugrai Roland ugyanakkor Sallaitól eltérően már
a második meccsét játszotta az Atromitoszban. Az athéni klub közösségi oldalának beszámolója szerint a Haladás, a Ferencváros és
a Diósgyőr korábbi csatára végig pályán volt a Larisza ellen 2-0-ra
megnyert bajnokin, amelynek 85. percében ő állította be a végeredményt.

A kosárcsapat készen áll

A Marosvásárhelyi
CSM férfikosárlabdacsapata két győzelemmel, a női csapat két
vereséggel zárta a Takács Károly-emlékversenyt. Igazi torna
azonban csak a nőknél
volt, a férfiaknál, miután az elmúlt hétvégi,
sajnálatos incidenst
követően az eredeti
résztvevő, a brăilai
Cuza Sport nem tudott
eljönni, két külön beugró helyettesítette. A
marosvásárhelyi csapat a Csíkszeredai
VSK ellen lépett pá- A Takács Károly-emlékverseny alkalmából bemutatták a férficsapatot...
Fotó: Nagy Tibor
lyára, és nagy arányú
sebben
passzol,
nem
vállal
kockálenféllel
szemben,
és
Kolozsvár
sikert aratott.
ellenében
csak
egy
ponttal
maradt
zatokat.
A csapat készen áll a bajnokságra
A döntésről egyelőre nincs hi- alul.
– írta a klub hivatalos Facebook-olMint ismeretes, a hivatalos idény
dala, miután a CSM 28 ponttal vatalos hír, mint ahogy arról már
szerdán
indul, a Románia-kupa első
van,
hogy
a
női
csapat
megszenyert Csíkszereda ellen. Nos, tekörének
odavágóival, a CSM mindrezte
Angel
Robinson
aláírását,
aki
kintve, hogy az egy értékcsoporttal
két
csapata
idegenben lép pályára:
szintén
csak
félhivatalosan
játszott
magasabban játszó Medgyest is lea
férfiak
Galacra,
a nők Târgovişa
tornán
a
marosvásárhelyi
csapatgyőzték, és az azonos szinten játszó
tére utaznak. A visszavágók szomban.
Vele
együtt
is
azonban
a
maCsíkszereda nem volt érdemi ellenrosvásárhelyi
együttes
két baton lesznek a sportcsanokban,
fél, nehéz lenne vitatkozni a megálvereséget szenvedett. Igaz, mind- nagy valószínűséggel egymást kölapítással, az azonban tény, hogy az
kettőt az A csoportban játszó el- vető időpontban.
utóbbi meccsen három sérült is hiányzott a csapatból, és csak Solopa
Jegyzőkönyv
visszatérését lehet viszonylag bizFérfikosárlabda
Takács
Károly-emlékverseny:
Marosvásárhelyi
tosnak tekinteni. Mint írtuk, Steff
CSM
–
Csíkszeredai
VSK
94:66
(25-17,
29-15,
24-19,
16-15)
legalább egy hónapot ki kell hagyMarosvásárhely,
ligeti
sportcsarnok,
400
néző.
Vezette:
Bukaresti
jon, ami pedig Borşát illeti, aki
Medgyes ellen még játszott, a Csík- László (Marosvásárhely), Faluvégi István (Marosszentkirály).
szereda elleni találkozón egy nagy
Marosvásárhelyi CSM: Martinic 21 (5), Engi-Rosenfeld 18 (4), Kikötéssel a térdén jelent meg a kis- lyén 15 (2), Kalve 14 (1), Crawford 10 (2), Sánta 8, Bölöni 6 (1),
padon. A klub szerint nincs komo- Şteţca 2, Bloj, Szilveszter.
lyabb baj…
Csíkszeredai VSK: Ostojić 21, Medgyesy 15, Lokodi 9 (2), SimeuA Csíkszereda elleni meccsen nović 9 (1), László A. 5 (1), Olariu 4, Magušar 2, Zerkula 1, László
Martinic és Engi-Rosenfeld volt jó T., László B.
dobóformában, Sánta eredményesA másik mérkőzésen: Medgyesi Gaz Metan – Máramarossszigeti
ségét korlátozta, hogy a vendégekCSM
74:60.
nél a center poszton a tapasztalt

Ostojić szerepelt, de ezt bőségesen
ellensúlyozta a 17 (!) lepattanójával. Ami kérdést vet fel, hogy Dominic Crawford marad-e, miután
próbajátékosként használták ezeken
a találkozókon. Róla két dolog állapítható meg. Egyrészt, hogy
amennyiben belföldi lenne, aligha
habozna valaki leigazolni, másrészt
nem az a tipikus amerikai all-rounder, aki erős egy-egy ellen, szíve-

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Takács Károly-emlékverseny: Marosvásárhelyi
CSM – Kolozsvári U 62:63 (14-19, 14-13, 16-12, 18-19)
Marosvásárhelyi CSM: Robinson 21 (1), Nagy-Voica 12 (1), Mészáros 11, Maxim 9 (2), Badi 6, Plaviţu 2, Radu 1, Feiseş, Ignat-Kleemann.
Kolozsvári U: Părău 16, Orban 12, Napier 11, Cenan 10 (2), Morse
7, Bot 5 (1), Biszak 2, Ciciovan, Sfîrlea, Irimieş.
A másik mérkőzésen: Brassói Olimpia – Kolozsvári U 92:70.
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Munkatársakat keres
a Székely Gazdaszervezetek
Egyesülete

Székelyföldi mezőgazdasági szaktanácsadó hálózat kiépítéséhez Hargita, Maros és Kovászna
megyéből területi képviselők, illetve mezőgazdasági szakterületeken jártas szakemberek jelentkezését várja a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete.
Elvárás a közép- vagy felsőfokú agrár szakirányú végzettség, a jó szervezőkészség, kiváló
kommunikációs és önálló munkaszervezési képesség, a gyakorlati szakmai ismeretek; felhasználói szintű számítógépes ismeret, B kategóriás jogosítvány és saját jármű. Ezenkívül alapelvárás a székelyföldi agrárium problémáinak ismerete is.
Magyar nyelvű, fényképes önéletrajzát és kézzel írott motivációs levelét a
szekelygazdak@gmail.com e-mail-címre várjuk.
Bővebb információkat a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete Facebook-oldalán lehet találni: https://bit.ly/2MH6hgs.

Karácsonyi vásárok és városlátogatások

Autóbusszal:
– Bécs – Budapest 125 euró/fő/3 nap (2018. november 30., december 7., 14.)
– Prága – Pozsony – Budapest 125 euró/fő/3 nap (2018. november 30., december 7., 14.)
– Krakkó – Zakopane 125 euró/fő /3 nap (2018. november 30.)
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő

FONTOS TELEFONSZÁMOK

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
plenáris ülésén mutatta be Vincze Loránt
a Minority SafePacket

„Végső célunk, az uniós szintű kisebbségvédelmi
keretszabályozás megalkotása érdekében rendkívül
fontos számunkra, hogy minél több fórumon beszéljünk a kisebbségek értékeiről. Ebből a szempontból jelentős, hogy az EU egy olyan intézményében
mutathattuk be a Minority SafePacket, mint az ötödik
sikeres európai polgári kezdeményezést, ahol talán
még soha nem volt szó kisebbségvédelemről” – nyilatkozta Vincze Loránt azt követően, hogy csütörtökön
az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság brüsszeli
plenáris ülésén bemutatta a kisebbségvédelmi kezdeményezést.
Az Európai Unió nem kormányzati szervezeteit
– köztük a munkáltatói szervezetek, szakszervezetek és szakmai érdekképviseletek – képviselő
uniós intézményt 1958-ban hozták létre, és konzultatív státusa van az Európai Bizottságban. Az
európai polgári kezdeményezés rendszerének kezdeményezőjeként tanácsadással, fordítási szolgáltatással segíti a polgári kezdeményező
bizottságokat, és számos módosító javaslatot nyúj-

tott be az európai polgári kezdeményezések reformját illetően.
A csütörtöki plenáris ülésen a Bizottság elnöke,
Luca Jahier méltatta Vincze Loránt bemutatóját, aki a
sikeres kezdeményezés ismertetése mellett az európai
polgári kezdeményezés korlátairól és nehézségeiről is
beszámolt, úgy értékelve, jelenleg demokráciadeficit
van az Európai Unióban. A polgári kezdeményezés ott
van az európai szerződésekben, csak eredménytelen:
lehetővé tette ugyan, hogy az uniós polgárok éljenek a
döntéshozatalba való beleszólás lehetőségével, de az
eddigi sikeres kezdeményezések közül egyik esetében
sem indult be a törvényalkotási folyamat – mutatott rá.
Vincze Loránt arra kérte a 350 tagú testület tagjait,
hogy az EP-választási kampány előtt vessék latba politikai befolyásukat, és győzzék meg országaikban a
pártokat, hogy a kisebbségi jogok kérdése váljon témává a közelgő EP-kampányban. „A civil társadalom,
az önök szervezetei és hálózatai ezáltal hozzájárulhatnak az uniós demokráciadeficit felszámolásához” – fogalmazott a FUEN elnöke. (közlemény)

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625

• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

KIADÓ 2 szoba-összkomfortos, földszinti tömbházlakás Marosvásárhelyen, a Busuiocului utca 7/A/1. szám
alatt. Komolyságot kérek. Tel. 0742088-262. (10499-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (10377)
ELADÓ
(10376)

tűzifa.

Tel.

0752-576-831.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (10377)
BÚZAKORPA eladó
a koronkai
malomnál. Tel. 0722-396-107. (10383)
TŰZIFA
(10530)

eladó.

Tel.

0758-548-501.

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)
BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatást, régi tető javítását, csatornajavítást.
Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)

A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI JELENBE.

TŰZIFÁT és FELDOLGOZHATÓ FÁT ÉRTÉKESÍT a MAROSVÁSÁRHELYI
ERDÉSZETI HIVATAL.
Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek térségében,
útszélen ajánljuk: Mezőrücs, Mezőbergenye, Marosszentkirály, Marossárpatak,
Erdőszengyel, Székelykál, Székes, Tófalva, Marosszentgyörgy, Marosvásárhely,
Szentháromság, Szentgerice, Nyárádkarácson, Fintaháza.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális mennyiség, a fafajtától
függően, 183,65 lej/kemény lombos erdei m3, illetve 117,28 lej/lágy lombos erdei m3
ár alatt kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet elérhetőségei: 0732-810075, 0745-100-003, illetve 0744-500-773. (20520)

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjavítást, Lindab lemezzel tetőfedést, csatornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

„Az emlék nem temethető, azt

VÁLLALUNK: tetőkészítést Lindab
lemezből, ácsmunkát, teraszkészítést, tetőjavítást, csatornajavítást,
csatornatakarítást, cserépforgatást.
Tel. 0747-871-270. (10485-I)

KOVÁCS GYULÁRA halálának

VÁLLALUNK
háztetőkészítést
cserép- ből vagy lemezből, készítünk
fából teraszt és bármilyen kicsi
javítást. Kedvezmény nyugdíjasoknak
15%. Tel. 0758-639-258. (10523-I)
TETŐBÁDOGOS vállal tetőkészítést
Lindab lemezből, cserépből, lécekkel,
fóliával. Teraszt készítek fából és vasból.
Bármilyen más munkát vállalok. Tel.
0748-669-239, Misi. (10524)
BÉRBE ADOK garázst a Prieteniei
utcában. Tel. 0754-751-829. (10494)
TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel.
0740-527-205. (10526)

MEGEMLÉKEZÉS

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott,
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
De te számunkra sosem leszel
halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk ZUDOR
LŐRINCRE (Sanyi tata) halálának
első évfordulóján. Lánya, Izabella, veje, Antal és unokája:
Anna-Eszter. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (10542)

mindennap átgyönyörködi vagy
átszenvedi az, aki vele él.”

(Szabó Magda)

Szomorú szívvel emlékezünk
6.

évfordulóján.

(10528-I)

Szerettei.

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk
tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313.
(62673-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁHOZ keresünk MUNKATÁRSAKAT. Átlagosnál magasabb jövedelem!
Az
önéletrajzokat
kérjük
e-mailben
a
jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

életünk

végéig

könnyes

Múlnak az évek, és minden szep-

tember 24-e

Egy fájdalmas búcsúzásra emlé-

keztet.

Csak egy út marad, ami a sírig

vezet:

Szívünkben az örök emlékezet.

Családját nagyon szerető, hűséges feleség, édesanya, nagy-

mama, aki földi életedben voltál.

Szívünk fájdalmával emlékezünk a legdrágább feleségre,

édesanyára és nagymamára, SÁNDOR KLÁRÁRA született

csíkszenttamási PUSKÁS KLÁRA, halálának 4. évfordulóján.

Arany volt a szíved, szeretet az életed, de Isten elhívott a vég-

töltött szép évekért. Emléked legyen áldott, nyugalmad csen-

Emléked örökre megőrizzük: bánatos, szerető férjed, Imre,

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
BARANYAI ISTVÁNNÉ
szül. TÓTH ROZÁLIA

szeptember 12-én Székesfehér-

váron elhunyt.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (10533-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, após, nagy-

gyermekeid: Csaba és Tibor, unokáid: Tiborka, Boglárka és

Zétényke édesanyjukkal, Rékával.

Szomorú az út, mely sírodhoz vezet az emlékezés virágaival,

de mindig csak a néma sírodra találunk, melyen soha nem

fogy el a szeretet.

Könnyes szemmel, fájó szívvel tekintünk az égre, kérjük a Jóistent, nyugtasson békében! (3972-I)

Már öt éve, hogy itt hagytál egye-

tata, dédnagytata, sógor, kereszt-

dül engem, de szívünkben őrizzük

id. JORGA FERENC

kincset. Akit éveken át annyira

szeptember 21-én 95. évében

csendesen elhunyt. Temetése

szeptember 24-én 12 órakor lesz

a szászrégeni római katolikus te-

metőben. Drága emlékét örökké

megőrizzük szívünkben. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (1984-I)

Szívünk mély fájdalmával értesít-

jük a barátokat, ismerősöket,

hogy a drága édesanya, élettárs,
testvér, nagymama, anyós, só-

gornő, nagynéni, unokatestvér,
jó barát,

TANÁSZI MÁRIA

2018. szeptember 22-én, életének

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT,
MOSOGATÓT, BÁROS-RECEPCIÓST. Tel. 0731-824-217.
(20522-I)

Arra

szemmel emlékezünk.

des!

(NÉMETH MARIKA)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az élet múlik, de akit szerettünk,

telenbe, mert szeretett. Örök hála és köszönet az egymással

ELHALÁLOZÁS

apa,

drága szép emléked, mint drága

szerettem,

drága

feleségem,

MARISKA, nem lehet többé soha

már mellettem. Amit benned meg-

találtam, nem találtam senkiben,

akit elvesztettem, nem pótolja

senki más. Kegyetlen volt a sors

hozzánk, elválasztott bennünket. Zokogó, megsebzett, fájó

lelkünket, örök álmod őrizze béke és nyugalom. Szívünkben

örökké élni fogsz, mert szeretünk és hiányzol nagyon.

Fájó szívvel, könnyes szemmel és soha el nem múló szere-

tettel emlékezünk szeptember 24-én feleségemre, a radnóti

PAPP MÁRIÁRA halálának 5. évfordulóján. Emlékét őrzik egy

életen át férje, fia, menye és unokája, Csongor. Nyugalma le-

gyen csendes, emléke áldott! (10308)

79. évében elhunyt Svédország-

ban. Hamvait Budapesten helyezzük

örök

nyugalomra.

Emlékét őrzi lánya, fia, élettársa,
testvére, unokái, menye és veje.

Nyugodj békében, drága szeret-

tünk! (1985-I)

Fájó szívvel búcsúzom drága barátnőmtől,

TANÁSZI MARIKÁTÓL.

Sok megpróbáltatást küzdöttünk le együtt az évek során.

Akkor is ott voltunk egymásnak,

amikor kilométerek választottak

el bennünket, de drága kincsünk, a szeretet és bizalom

mindig velünk maradt. Nyugodj

békében, drága Marika! Isten
veled!
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Veres Magdi és családja.
(1985-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédnagymama,
özv. BÖJTE SÁNDORNÉ
szül. FÜLÖP MÁRIA
2018. szeptember 23-án, életének 81. évében szerettei körében elhunyt. Temetése 2018.
szeptember 25-én 14 órakor lesz
a marossárpataki temetőben.
A gyászoló család. (1987-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, apa, testvér, rokon
és barát,
KODÁCZ GYÖRGY
66 éves korában elhunyt. Temetése 2018. szeptember 26-án 14
órakor lesz Csíkszeredában, a
csíktaplocai római katolikus temetőben.
A gyászoló család. (v-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély

fájdalommal

búcsúzunk

drága kereszttatától és régi jó
barátunktól, id. JORGA FERENC

szobrász-festőművész mestertől,
Szászrégen díszpolgárától, aki 95

éves korában békében elhunyt.
Hosszú

éveken

át

közösen

megért sok-sok szép emlék fonta
át

családunk

részvétünk
családnak.

életét.

a

Pop

Őszinte

gyászoló

Teréz,

keresztlánya, Scholz Cleopatra

és családja. Nyugodjon békében!
(1983-I)
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A bujdosó fejedelem
Marosszentgyörgyön

A budapesti Új Nemzeti
Kamara Színház szeptember 25-én, kedden 13.30 és
19 órai kezdettel a marosszentgyörgyi kultúrotthonban bemutatja A bujdosó
fejedelem című 75 perces
darabját, amelyben Mikes
Kelemen törökországi levelei alapján eleveníti fel
II. Rákóczi Ferenc erdélyi
fejedelem életét. Szereplők:
id. Mikes Kelemen – Pelsőczy László örökös tag,
minden idők legelső István, a királya; ifj. Mikes
Kelemen – Illés Dániel;
Zrínyi Ilona – Kovács Éva
Rebecca; Kőszeghy Zsuzsika – Pelsőczy Luca e.h.;
Wratislaw herceg – Lénárt László; Kolonich érsek – Kákonyi
Tibor; I. Lipót császár – Pelsőczy László; Kajdácsi Pálné – Péter
Karola; Juliska szolgálólány –Szalay Tímea. Díszlet: E. Kottek
Péter, jelmez: Húros Annamária, szerkesztő: Fazekas Lajos, rendező: Pelsőczy László. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel
várnak.

Szünetel a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen

Az AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy a hálózaton
végzendő beütemezett bővítési-felújítási munkálatok miatt szeptember 25-én 9–16 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen a következő övezetekben:
• a Bodoni utca 1–65A és 2–34. szám között, a Nyíres, a Bran,
a Bogáti utca 13–39. és 24–42. szám között, a Caraiman és az Ilie
Munteanu utcában.
Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alapjából társfinanszírozott Az ivóvíz és szennyvíz-infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében című projekt részét képező,
a marosvásárhelyi ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivatytyúállomások, vezetékek felújítására és kibővítésére vonatkozó kivitelezési szerződésbe vannak foglalva.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

