
Mint hírül adtuk, a Marosvásárhelyi Bíróság és a Maros Me-
gyei Törvényszék polgári és közigazgatási részlege ideigle-
nesen az 1918. December 1. úton található Business Szálló
épületébe költözik. Erre azért kerül sor, mert a belvárosi mű-
emlék épületet felújítják és bővítik. A bíróságok bűnügyi
részlege a Dózsa György utcai Ciao Szállodában fog működni.
A költözés folyamatban van, a tárgyalásokat október elsejé-
től a Business Szálloda épületében fogják bonyolítani. Az új-
donságokról Szasz Veronica, a törvényszék elnöke
tájékoztatott. 

– A marosvásárhelyi Bolyai utca 30. és a Törvényszék utca 1. szám
alatti épületben általános javításokat végeznek, továbbá újabb épületré-
szekkel bővítik az intézményt. A munkálatok hozzávetőlegesen mostan-
tól számítva két évet tartanak, és az Országos Beruházási Társaság
kezelésében zajlanak, így a befejezés 2021 nyarára várható. Tekintettel
ara, hogy az építkezések ideje alatt az igazságszolgáltatással kapcsolatos
tevékenységet nem végezhetjük zavartalanul, két évvel ezelőtt elindult
a közbeszerzési procedúra. Egy olyan kibérelhető ingatlanra volt szük-
ség, amely megfelel a bírósági tevékenység lebonyolításához. A közbe-
szerzési procedúrát nyolcszor kellett megismételni, mert a legtöbb

Elfújta a szél....

Most, hogy nyilvánossá vált, hogy az Európai Bizottság (EB)
három romániai regionális sürgősségi kórház megépítését támo-
gatja, mégpedig Kolozsváron, Jászvásáron és Craiován, úgy gon-
dolom, végleg lemondhatunk arról a gondolatról, tervről,
miszerint Marosvásárhelyen is megépítenek egy ilyen egészségügyi
intézményt. 

Hírügynökségek számoltak be arról, hogy a Strukturálisreform-
támogató Szolgálat (SRSS) révén, egy 2017-ben kezdődött együtt-
működés alapján segíti az EB a szóban forgó építkezések
megtervezését és kivitelezését. A közölt cél konkrétan: a megvaló-
síthatósági tanulmányok vizsgálata, a hasonló más országbeli
projektek gyakorlatainak integrálása, valamint az európai struk-
turális és beruházási alapok társfinanszírozásának megszerzésé-
hez szükséges dokumentáció elkészítése a három regionális kórház
számára. 

A marosvásárhelyi regionális kórház építését – másik hét ilyen
intézmény mellett – elsőként Eugen Nicolăescu liberális képviselő
(két kormányzati ciklusban is egészségügyi miniszter) több mint
10 évvel ezelőtt lebegtette meg, később már visszakozott, csak négy
regionális kórházról beszélt. Tanulmányok, licitek, pénzszórás,
kórházak sehol. 

(Folytatás a 3. oldalon)
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A református
iskolahálózat
partnerintézménye
lett a Bolyai
Mindkét fél történelmi pillanatnak ne-
vezte a marosvásárhelyi Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum felekezeti
jellegéről szóló megállapodás megkö-
tését, amelyet nagytiszteletű Kató
Béla, az Erdélyi Református Egyház-
kerület püspöke és Mátéfi István, az
iskola igazgatója írt alá szombaton.
____________3.
Körkép
tenyésztőkkel
A marosvásárhelyi állatbarátok szá-
mára a szeptemberi hónap mindig tar-
togat egy különleges hétvégét, amikor
szemet-szívet gyöngyörködtető lát-
vány vár rájuk a Ligetben és a várban. 
____________5.
Szelídség,
kövekből
A »látó« megtalálja az összefüggése-
ket, és próbálja a mára is megragadni
üzenetüket. Látó szemmel járt Raven-
nában dr. Nagy Attila, aki vetített
képes előadáson számolt be élmé-
nyeiről a Bolyai téri unitárius egyház-
község Dersi János termében.
____________6.(Folytatás az 5. oldalon)

Bővítik a megyei törvényszék épületét

Szállodákba költöznek a bíróságok
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A Nap kel 

7 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 33 perckor. 
Az év 259. napja, 
hátravan 106 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
16, 43, 23, 24, 20 + 16
17, 5, 6, 37, 44 + 10 NOROC PLUS: 676828
20, 14, 16, 36, 11, 13
25, 28, 22, 5, 17, 20 SUPER NOROC:  270577
27, 45, 25, 8, 10, 39
37, 8, 4, 10, 28, 21 NOROC:  6783046

Az én kreatív világom –
gyermekkonferencia

Tehetségüket, ügyességüket megmutatni kívánó gyer-
mekek jelentkezését várják Az én kreatív világom című
gyermekkonferenciára, amelyre november 9-én, szomba-
ton Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes köves-
dombi székhelyén kerül sor Csíki Andrea klinikai
pszichológus, iskolai tanácsadó szervezésében. A konfe-
rencia különlegessége, hogy a bemutatók szüneteiben
gyermekek készítette kézműves és egyéb alkotásokból tar-
tanak vásárt, a gyerekek saját termékeiket árusítják. Jelent-
kezni Csíki Andreánál a 0751-207-926-os telefonszámon
vagy a heartcare.andrea@gmail.com e-mail-címen lehet.

Szászrégenben az Ariel Színház
Szeptember 19-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor Volt egy-
szer egy című előadásával vendégszerepel Szászrégen-
ben az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház. 22-én, vasárnap
délelőtt 11 órakor Marosvásárhelyen, Nyomda utcai szék-
helyén a Hoppláda című mesejátékot adja elő a társulat.

Márton Áron szobra
Marosszentgyörgyön

300 évvel ezelőtt, 1719-ben került vissza a marosszent-
györgyi templom a római katolikus egyház tulajdonába, és
alakult meg újra az egyházközség. Erre a jelentős ese-
ményre emlékezik a helyi katolikus egyházközség szep-
tember 21-én, szombaton délelőtt 11 órakor a hálaadó
szentmisével, majd a templom udvarán felállított Márton
Áron-szobor leleplezésével. A szobor Bálint Károly szob-
rászművész alkotása. A szentmisét és a szobor megáldá-
sát msgr. Csíki Dénes pápai káplán, nyárádköszvényesi
plébános végzi, aki hosszú ideig Márton Áron püspök mun-
katársa volt.

Rhédey-múzeum-avató
Szeptember 20-án, pénteken délelőtt 11 órától felavatják az
erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély emeletének öt termében
berendezett állandó Rhédey-kiállítást. Az esemény köszön-
tőbeszédekkel kezdődik, ezt követi a szalagátvágás és a
tárlatvezetés, majd utána kerekasztal-beszélgetés lesz,
amelyen a Rhédey családot érintő négy nemzet (angol,
német, magyar, román) képviselői beszélgetnek Történelem
és kultúra – a kulturális örökség mint több nemzet közös kin-
cse témában. Moderátor: gróf Kálnoky Tibor. A nagyközön-
ség előtt délután 4 órakor nyitják meg a kiállítást. 

Előadás a stresszkezelésről
Szeptember 19-én, csütörtökön 18 órai kezdettel Stressz-
kezelés a mindennapokban címmel kerül sor újabb elő-
adásra a Máltai Szeretetszolgálat székhelyén. Köllő
Orsolya pszichoterapeuta hatékony stresszkezelési mód-
szereket ismertet meg hallgatóságával.

Büntettek a rendőrök
Múlt hét első felében, szeptember 9–11. között több mint
220 bevetésen vett részt a Maros Megyei Rendőr-felügye-
lőség, az esetek nagy részét az 112-es hívószámon jelez-
ték. A hatóság 57 bűncselekményt észlelt, és 340
pénzbüntetést rótt ki közel 120 ezer lej értékben. A rendőrök
550 lej értékben javakat koboztak el, és 22 hajtási jogosít-
ványt tartottak vissza. Az akciók során nyolc személyt értek
tetten, és öt országosan körözött személyt azonosítottak.

Híszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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Erdélyi Politikai Iskola – indul a harmadik évfolyam
Harmadik évfolyamát indítja októberben az Erdélyi Po-

litikai Iskola, amelyre erdélyi magyar, a politika iránt ér-
deklődő, valamint a közösség építésében aktívan részt vevő
fiatalok jelentkezését várják a szervezők. A képzés ingye-
nes, erre szeptember 30-ig lehet pályázni. Az Erdélyi Poli-
tikai Iskolát a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szervezi
– partnerségben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség-
gel (RMDSZ) és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel (MIÉRT). 

A négy hétvégéből álló képzés során a résztvevők bete-
kintést nyerhetnek a politikai pártok és kampányok műkö-
désébe, a közösségépítés folyamatába, a
közvélemény-kutatás módszertanába, vezetői készségeiket
pedig tárgyalástechnikai, retorikai és prezentációs trénin-
geken fejleszthetik.

A képzésben többek között olyan vendégelőadók vesz-
nek részt, mint Novák Katalin, az EMMI család és ifjúság-
ügyért felelős államtitkára; David Venter, Nelson Mandela
volt kommunikációs főtanácsadója; Malcolm Gillies, a
London Metropolitan Egyetem egykori rektora, vagy 

Richard Hamilton, a brit KPMG korábbi, vállalati ügyekért
felelős igazgatója. Az előadók között találjuk még Claude
Chollet-t, a francia Observatoire du journalisme alapítóját;
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert, va-
lamint Orbán Balázs miniszterhelyettest, parlamenti állam-
titkárt.

A képzés október utolsó hétvégéjén Kolozsváron indul,
majd Bukarestben folytatódik, míg a további- budapesti és
sepsiszentgyörgyi – alkalmakat már a következő évben tart-
ják.

Mindazok, akik érdeklődnek a program iránt, szeptember
30-án éjfélig adhatják le jelentkezésüket. Az Erdélyi Poli-
tikai Iskoláról és a jelentkezés feltételeiről bővebb infor-
máció a képzés honlapján (erdelyipolitikaiiskola.mcc.hu)
olvasható. Jelentkezni a http://erdelyipolitikaiiskola.mcc.hu/
jelentkezes linkre kattintva lehet.

A programot a Pro Iuventute Egyesület, a Miniszterel-
nökség és a Polgári Magyarországért Alapítvány támogatja.
(közlemény)

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

Beszéljünk a Medve-tóról
A keletkezéstől a rekordok könyvéig

Olvasóinkat már júliusban tájékoztattuk, hogy
2019. július 3-án a Medve-tó bekerült a rekordok
könyvébe. A World Academy Record, a világre-
kordokat tömörítő és csoportosító legnagyobb
szervezet a világ legnagyobb heliotermikus tava-
ként ismerte el Szováta, sőt egész Maros megye
koronaékszerét, a Medve-tavat.

A nyár végén Szovátán Fülöp László Zsolt polgármes-
terrel idéztük fel ismét röviden a jelentős eseményt. Hiszen
a világ legnagyobb és legmélyebb heliotermikus tavának
tulajdonképpen rövidebb élettartamot jósoltak. 

A polgármester szerint mindig büszkék voltak a tóra és
egész Szovátára, és örülnek, hogy végre méltó elismerést
nyert. „Ebben rengeteg munka van, mert talán már el is tűnt
volna, ha annyian nem küzdöttek volna azért, hogy meg-
maradjon.”
A perek lezárultak, a tulajdonos az állam,
a használati jog a fürdővállalaté

Köztudott, hogy évekig folytak a perek a Medve-tó tu-
lajdonjoga miatt, amit annak idején a szovátai önkormány-
zat magának követelt. Közben még telekeltette is magának.
Öt évig tartó pereskedés után a fürdővállalat kapta meg a
tó használati jogát, és törleszti az államnak a koncessziós
szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségeit. 

A polgármester szerint érdekes módon az önkormány-
zatnak ma is megvan az érvényes telekkönyvi kivonata,
nem szüntették meg. A bírósági végzésben nem kérték
annak a felszámolását. 

„Ez egy nagyon régi vita, valójában lezártnak tekintem.
Ahelyett, hogy a harcba fektetnénk energiát, mindenki vé-
gezze a dolgát, s haladjunk előre” – jelentette ki Szováta
első embere.
1875. május 27.

A Medve-tó keletkezéséről számos feljegyzés áll rendel-
kezésünkre. Különlegessége, hogy az egyetlen olyan tó,

mely kialakulásának kezdetét napra pontosan ismerjük:
1875. május 27-e. Ezt a dátumot dr. Lengyel Béla közjegy-
zői hivatalban felvett jegyzőkönyve alapján határozták
meg, melyet 1898-ban ismertetett Budapesten. A jegyző-
könyvet 1897. október 30-án írták, amely két sóőr és egy
szovátai lakos tanúvallomását tartalmazza – olvasható a
www.medveto.ro honlapon.

„A helyszínelés itt Szovátán 1873-1874-ben folyt le, s
ezután egy évvel, tehát 1875 év nyarán – jól emlékszem,
éppen Úrnapja délelőttje volt – néhai Simon András sóőr
társammal a mostani Illyés-tó fenekén lévő réten szénát
gyűjtöttünk. Délelőtt 11 órakor a hirtelen gyülemlett fel-
hőkből borzalmas égiháború mellett nagy záporeső kelet-
kezett, a Cseresznyés-hegy felől jövő két patak rohamosan
felnőtt, s magával sodorta az általunk boglyákba gyűjtött
szénát, s levitte a Zoltán-hegy alá. A hatalmas felhőszaka-
dás után tapasztaltuk, hogy a víz nem folyt le, hanem ter-
jedelmes tóvá gyűlt össze. Merem állítani, hogy a víz
azután soha többé nem folyt le, hanem terjedve, szaporodva
mostani tömegét nyerte” – tudjuk a tó keletkezését vizsgáló
bizottság jegyzőkönyveiből.

A szovátai sóstavak keletkezése a só felszíni megjelené-
sével és a régi sóbányászattal áll szoros kapcsolatban, a
tavak a hajdani bányák beszakadása, a könnyen oldódó só,
valamint a beszivárgás következtében sós dolinákban ala-
kultak ki.

A mai tó területe a Pálné gödre néven volt ismeretes,
ahol feltehetően már több ízben is kialakulhattak sóstavak.

A Medve-tó elődje a Fehér-tó volt, melynek gátja az
1850-es években beszakadt. Egy felhőszakadás, a tó a he-
lyén található kaszáló beszakadása és az így kialakult víz-
elnyelő elzáródása indította el a tó keletkezésének
folyamatát. A kaszáló beszakadását előidéző sómozgások
már 1860-ban elkezdődtek, de a Medve-tó a maihoz ha-
sonló formáját 6 év alatt, azaz 1875 és 1881 között nyerte
el. Több év kellett hozzá, mivel a tómedence beszakadása
is több részben történt, és a beömlő patakok sem töltötték
fel azonnal a mélyedést. (Forrás: www.medveto.ro) 

Mózes Edith



Mindkét fél történelmi pillanatnak
nevezte a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Elméleti Líceum felekezeti
jellegéről szóló megállapodás
megkötését, amelyet nagytiszte-
letű Kató Béla, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület püspöke és
Mátéfi István, az iskola igazgatója
írt alá szombaton. Az eseményre
az erdélyi református gimnáziu-
mok találkozója alkalmával került
sor a püspökség tanügyi taná-
csosa, a két iskolát képviselő igaz-
gatók, tanárok, a szülői bizottság
elnöke és a diákok megbízottjai-
nak jelenlétében. 

A szerződés aláírása a tanári kar és az
iskola vezetőtanácsának a beleegyezésé-
vel történt, és az egymás iránti bizalmat
erősíti – hangsúlyozta felvezető szavai-
val Mátéfi István igazgató. 

Egy lépés a normalitás felé – fogalma-
zott Kató Béla püspök, aki emlékeztetett
arra, hogy a Református Egyház évszá-
zadokon keresztül vállalta az ifjúság ne-
velését, és ennek érdekében Erdélyben
hat református gimnáziumot hozott létre,
amelyek vezető szerepet töltöttek be
abban a régióban, ahol működtek. A
szászvárosi kollégiumot már az 1920-as
években elvette a hatalom, és csak peres
úton fizették ki a kártérítést, a nagyenye-
dit, a kolozsvárit, a marosvásárhelyit, a
székelyudvarhelyit és a sepsiszentgyör-
gyit 1948-ban államosították. Bár a rend-
szerváltás után üggyel-bajjal sikerült
visszakapni az épületeket, a visszaszol-
gáltatás felemásra sikerült, ugyanis az
egyház nem lett jogutódja az általa ala-
pított iskoláknak. A visszaszolgáltatott
épületekben a már működő állami fenn-
tartású iskolák mellett az állam által ala-
pított, úgynevezett teológiai líceumok
jöhettek lére, így egy-egy épület két in-
tézménynek ad helyet. Az áldatlan álla-
potot fokozta, hogy az egy épületben
működő iskolákat megpróbálták szembe-
állítani, egymás ellen uszítani. Ezen sze-
retnének változtatni úgy, hogy az
intézményeket közelebb vigyék egymás-
hoz, mivel az egyház mind a kettőt a sa-
játjának tekinti, ezért gondoskodik az
infrastruktúra fejlesztéséről. Cserébe azt
várja, hogy ha jogilag nem sikerült el-
érni, szellemiségükben az iskolák eggyé
váljanak, és az ott tanuló fiatalokat olyan
értelmiségiekké formálják, akik az erdé-
lyi közösségünk hasznára válnak. Bár a
nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumnak
nincsen egyházi tagozata, önmagát refor-
mátus kollégiumként határozza meg, Ko-
lozsváron a későbben visszakapott
egykori leánygimnáziumban működő
Apáczai Csere János gimnáziummal ha-

sonló szerződést kötött a püspökség, és
erre törekednek Sepsiszentgyörgyön is.
A fejlesztések, az iskolák épületének fel-
újítása, amire nagy szükség volt, és ame-
lyek eredményeként korszerű feltételeket
biztosítanak, mindenkinek a javára válik,
ezért az egyház elvárja, hogy szoros kap-
csolat alakuljon ki az egyazon épületben
működő intézmények között. Ezt sze-
retné elősegíteni azzal, hogy iskolalel-
készt nevez ki a Bolyai iskolába, aki
segíteni fogja a lelki nevelést, és szükség
esetén támogatást nyújt a gyermekek
mellett a szülőknek és a pedagógusoknak
is. Az új lelkész Csenteri Levente, a
meggyesfalvi gyülekezet lelkipásztora,
aki az iskola diákja, Mátéfi István igaz-
gató tanítványa volt – mondta Kató Béla,
majd hozzátette, hogy mindenki gazda-
godik azáltal, ha egy szűkülő kisebbségi
létben nem másokat bekebelezve, hanem
a kapukat kinyitva lesz hatékonyabb,
erősebb az iskola.
Keresztény szellemiség, színvonalas
oktatás

A püspök beszédét követően Gáll
Sándor kancellár, az egyházkerület tan-
ügyi tanácsosa és Hajdu Zoltán, a Bolyai
iskola aligazgatója olvasta fel a megálla-
podás szövegét. 

Az egyházkerület kötelezettségei kö-
zött szerepel, hogy a Bolyai középiskolát
a református iskolahálózat partnerintéz-
ményének tekinti, amelynek használatba
adja az épületet, és gondoskodik az inf-
rastrukturális fejlesztésekről az intéz-
mény egy oktatási helyszínen való
működése érdekében. Felelősséget vállal
a magyar keresztyén református hitval-
lásos szellemiség, lelkiség erősítéséért az
iskolai közösségben. Ennek érdekében
biztosítja a református vallástanárok al-
kalmazását és munkájuk ellenőrzését, az
iskola vezetőségével egyeztetve rész-
munkaidős iskolalelkészt nevez ki és tart
fenn, bentlakási lehetőséget biztosít az
iskola diákjai számára, esetenként támo-
gatást nyújt a tanulók rendezvényeken
való részvételéhez, lehetőségei szerint
ösztöndíjban részesíti a szegény sorsú di-
ákokat. Az egyházkerület képzéseket
szervez a tanárok és diákok számára. Le-
hetőséget biztosít az iskola alkalmazot-
tainak kölcsön folyósítására az
egyházkerület önsegélyző pénztárán ke-
resztül. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum ve-
zetősége és nevelőtestülete a szerződés-
ben vállalja az egyházkerület
vezetőségével, Tanügyi Osztályával és
Református Pedagógiai Intézetével való
együttműködést, jó gazdaként használja
és tartja karban az egyház tulajdonában
levő épületet. Az iskola működési rend-
szabályzatát a keresztyén és az alapvető
emberi értékrend szellemében fogal-
mazza meg, és ezt tiszteletben tartja az

oktatási és nevelési folyamat során. Re-
formátus és más felekezethez tartozó ta-
nulóinak szabad vallásgyakorlást
biztosít, és saját, illetve egymás vallási
és felekezeti értékei iránti toleranciára
neveli őket. A nevelőtestület tagjait és a
személyzetet a vallástanárok és a rész-
munkaidős iskolalelkész által biztosított
lehetőségek kihasználására buzdítja,
éves jelentést készít az egyházkerület il-
letékes szerveinek az iskolában végzett
oktató-nevelő tevékenységről és a lelki
életről – olvasható az együttműködési
megállapodásban, amelyet szeptember
14-én írtak alá.
Engedélyek hálójában

A szerződés megkötését követően új-
ságírói kérdésre válaszolva elhangzott,
hogy a polgármesteri hivatallal az új tan-
évre nem kötötték még meg a szerződést,
bár az egyház a törvényes útra törekedik.
Jelenleg folyamatban van az engedély
beszerzése a főépület felújításának a
megkezdésére, aminek birtokában foly-
tatni tudják a munkát. Hosszas peres el-
járás után a legfelsőbb igazságügyi
szinteken sikerült elismertetni, hogy a
Református Egyházat illeti meg az épület
– szögezte le Kató Béla püspök. Majd
beszámolt arról is, hogy nagyon sok ne-
hézséget kellett leküzdeni a régi épület
felújításakor, és a tető javítása azért nem
fejeződött be, mert nehéz volt egyeztetni
a tűzvédelmi és a műemlékvédelmi ha-
tóságok által külön-külön, néha egymás-
nak ellentmondó módon megszabott
feltételeket. Reményeik szerint október
végére fejezik be az eredetinek megfe-
lelő új tetőszerkezetet, s bár az osztály-
termek készen vannak, mivel az
épületben még folyik a munka, nem köl-
töztethették be a diákokat, akiket az alsó
tagozat kivételével sikerült a főépületben
úgy elhelyezni, hogy ne legyen délutáni
oktatás. 

A felújítás létfontosságú volt, a mert a
régi épület, ahol sok osztály tanult, már
nem volt biztonságos. A történtekből
okulva a főépület felújítását három sza-
kaszban fogják elvégezni, először a Bo-
lyai utca, azután a park, majd a Sáros
utca felőli rész következik, az előrejelzé-
sek szerint mindez két évet vesz igénybe.
A ma iskolába járó gyermekeknek és
szüleiknek áldozatot kell hozniuk, de év-
százados lemaradásokat kell pótolni, és
mire elkészül, korszerű, felvonóval is el-
látott épületben folyhat az oktatás – tette
hozzá Mátéfi István igazgató szavaihoz
Kató Béla püspök. 

Végül Benedek Zsolt igazgató üdvö-
zölte a református kollégiumok és refor-
mátus jellegű partnerintézményeik
sorában a Bolyai Farkas Elméleti Líceu-
mot, hozzátéve, hogy egy közös gyökerű
iskolának közös jövőt kell elképzelni. 

Kerékpárparkolókat építtetnének
Törvénytervezetet nyújtott be a Nemzeti Liberális Párt
tizenkét képviselője annak érdekében, hogy kerék-
párparkolókkal lássák el a középületeket, piactereket,
buszállomásokat és pályaudvarokat. A javaslat értel-
mében legalább tíz biciklit lehet majd egy időben tá-
rolni az erre kialakított, lopásgátló berendezéssel
ellátott parkolóban. A bicikliparkolók létrehozásának
költsége a központi vagy helyi közigazgatást, illetve
az érintett jogi személyeket terheli, akiknek a munka
átvételekor civil szervezetek képviselőit kell bevonni
az ellenőrző bizottságba. A javaslat szerint a rendel-
kezés be nem tartása kihágásnak minősülne, és
2000 és 4000 lej közötti pénzbírságot vonna maga
után. A jogszabály a kerékpárhasználat elterjedését
segítené elő. A javaslatról először a szenátus, majd
döntő fórumként a képviselőház fog szavazni.
(Agerpres)

Kiút a politikai válságból
Az előre hozott választások jelentik az egyetlen de-
mokratikus kiutat a jelenlegi politikai válságból – je-
lentette ki pénteken Dan Barna, a Mentsétek meg
Romániát Szövetség (USR) elnöke. Az USR vezetője
felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly 230.000 ember
hagyta el az országot. Közölte, kötelességünk be-
szélni erről a problémáról, és most kell megoldásokat
találni. (Agerpres)

Bírósághoz fordul Meleşcanu
A bíróságon fogja igazát keresni a Liberálisok és De-
mokraták Szövetségéből (ALDE) való kizárása miatt
Teodor Meleşcanu. A szenátus elnöke ezt csütörtö-
kön jelentette be a parlamentben, hozzátéve, véle-
ménye szerint kizárása alkotmány- és
törvényellenesen történt. Azt is közölte, kérni fogja,
hogy a bíróság az ALDE állandó bizottsági ülése után
tárgyalja az ügyét. A miniszteri jelölések elfogadása
miatt ALDE-ból kizárt kollégáival kapcsolatban azt
mondta, egyelőre csak egy nyilatkozat hangzott el
Călin Popescu-Tăriceanu pártelnök részéről, tehát a
hivatalos eljárások véglegesítéséig az érintettek
közül mindannyian ALDE-tagok. (Agerpres)

Kórházi kísérletek 
Több tucat krónikus beteget és ítélőképességüket ve-
szített pácienst használhattak fel gyógyszerek tesz-
telésére a Brassó megyei Szászvolkány kórházának
pszichiátriai osztályán – jelentette be Nicuşor Bîgiu,
a brassói pszichiátriai és neurológiai kórház igazga-
tója. Közölte, vizsgálatot rendelt el, miután olyan in-
formációk jutottak a birtokába, amelyek szerint több
tucat krónikus beteget és ítélőképességüket veszített
pácienst használhattak fel gyógyszerek tesztelésére.
A vizsgálat azonban elakadt, a klinikai tesztelés ve-
zetője megtagadta a kísérletben részt vevő pácien-
sek listájának kiadását, amelyen szerepelnie kell
annak is, hogy beleegyeztek a kísérletbe. Az értesü-
lés szerint 2005-ben a szászvolkányi osztályon
gyógyszereket teszteltek. 20-30 páciensről van szó.
A kísérlet vezetője a kórház egyik orvosa” – részle-
tezte Bîgiu. Közölte: bűnvádi feljelentést tesz az
ügyben.

Nicolae Bănicioiu későbbi szaktárcavezető már csak
három regionális kórházat vizionált, amelyek kiemelt fi-
nanszírozással járó besorolást kapnának. A jelek szerint
az akkor született politikai döntés bizonyult időtállónak,
Bănicioiu ugyanis Jászvásárról, Craiováról és Kolozs-
várról beszélt, ezek fejlesztésére 2014-20 között egymil-
liárd eurót ígért. A „kifelejtett” marosvásárhelyi
regionális kórház miatt „aggódó” orvostársadalom, a
megyei és marosvásárhelyi közigazgatás-vezetők akkor
bejelentették: szolidárisan lépnek fel a regionális kór-
ház ügyében. Hát ennyit az ígéretekről, politikai dönté-
sekről, aggodalomról, szolidaritásról, küzdelemről. 

Vagy mégsem, hiszen idén májusban Sorina Pintea,
az egészségügyi tárca vezetője Viorica Dăncilă kor-
mányfő kíséretében Marosvásárhelyen járva súlyos
égési sérülteket ellátó központ megépítését ígérte. Azt
mondta, aláírták a szerződést a megvalósíthatósági ta-
nulmányok elkészítésére négy ilyen  központ megépítése
céljából. Az összeg több mint 40 millió euró, ami állí-
tása szerint megvan. A miniszter asszony arról a tervről
is beszélt, hogy országos viszonylatban négy sejt- és
szövetbank létrehozása van tervben, ezek egyike Maros-
vásárhelyen épül meg. Mivel a terület jogi helyzete tisz-
tázott, „ez az ügy is halad előre” – tette hozzá májusban
a sajtó kérdéseire Sorina Pintea. 

Az biztos, hogy az ígéret nem kerül semmibe politi-
kusainknak. A többit elfújja a szél...

Elfújta a szél....

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

A református iskolahálózat partnerintézménye
lett a Bolyai
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Fotó: Bodolai Gyöngyi

Bodolai Gyöngyi



esetben az ajánlatok nem voltak el-
fogadhatók, vagy az ajánlattevők
nem rendelkeztek a kért dokumen-
tációval, így nem beszélhettünk
nyertes pályázóról sem. Volt olyan
is, hogy a kiírásra nem jelentkezett
senki. Két évig tartó pályázati pro-
cedúra után, végül a nyolcadik ki-
írásra megfelelő és a
követelményrendszert teljesítő pá-
lyázó jelentkezett. Tudni kell, hogy
egy bírósági intézmény szigorúan
meghatározott követelmények kö-
zött működhet.
Hat teremben folynak a tárgyalások 

– A költözés elkezdődött, hogy
állnak most? 

– A bérleti szerződést megkötöt-
tük a Business Szálló (Koronka fe-
lőli) épületszárnyának egy részére,
pontosabban két emelet használa-
tára. A szálloda épülete az 1918.
December 1. út 250-254. szám alatt
található. A város szélén van, de ez
az épület felelt meg a követelmé-
nyeknek. Megjegyzem, a bíróság és
a törvényszék polgári részlege köl-
tözött ide. Az adminisztrációs
munka lebonyolítására a törvény-
szék 15 irodát, míg a bíróság nyolc
irodát foglal el. A törvényszéknek
ezenkívül három tárgyalóterme és
egy tanácsterme van. A bíróságnak
ugyancsak három tárgyalóterme
van, amelyek befogadóképessége és
felszereltsége megfelel a követel-

ményeknek. Reméljük, hogy az
igazszolgáltatási feladatokat a le-
hető legjobb körülmények között
végezzük, hiszen olyan közszolgá-
lati tevékenységről beszélünk, amit
az állampolgárok érdekében vég-
zünk. 

– Nem láttam, hogy táblákat
függesztettek volna ki az ideig-
lenes székhelyre.

– Még nem. Ez azért van, mert a
tárgyalások még a régi székhelyen
zajlanak. Az idézőket úgy küldték
ki, hogy az érintetteknek ott kell je-
lentkezniük. A tárgyalásokat és a
közönségszolgálati tevékenységet
október elsejétől kezdjük el az új
székhelyen, akkor kihelyezzük a tá-
jékoztató táblákat is. Ezek az infor-
mációk megtalálhatók a
törvényszék honlapján is:
portal.just.ro. 

– Az ügyes-bajos, peres ügyeiket
intézők számára hol lesz a bejá-
rat? 

– Az épületrészek el vannak kü-
lönítve, lesz egy külön bejárat kizá-
rólag a bíróság ügyfelei számára,
így nem lesz átfedés azokkal, akik
az épület másik szárnyába, a szál-
lóba tartanak. Ezek az információk
megtalálhatók a törvényszék hon-
lapján is. 

– Hová költözik a bíróságok
bűnügyi részlege? 

– A Marosvásárhelyi Bíróság és
a Maros Megyei Törvényszék bűn-

ügyi részlege a Dózsa György utcai
Ciao Szállóban – a távolsági autó-
busz-állomás (Voiajor) épülete –
fog működni. 

Két szárny is épül a törvényszék
mellé

– Milyen új épületeket emelnek
a törvényszék udvarán, illetve
mellette? Műemlék épületről
lévén szó, hogyan lehetett ott
építkezni?

– A főjavításokon kívül két új
épületszárnyat is építenek, a Bolyai
utca 30. szám alatt, az ingatlan ud-
varán, valamint a táblabíróság és a
börtön épülete között. A műemlék
épület felújítását és az új épületré-
szek építését az Országos Beruhá-
zási Társaság felügyeli és
adminisztrálja, a tervben figye-
lembe vették a műemlék jelleget, és
ennek megfelelően történnek a
munkálatok. Meggyőződésem,
hogy minden szükséges jóváha-
gyással rendelkeznek. 
Busszal is megközelíthető
az ideiglenes törvényszék

– Lévén, hogy a városközponttól
távolabb esik az ideiglenes szék-

hely, s nem mindenki jár sze-
mélygépkocsival, milyen köz-
szállítási járművel közelíthető
meg a Business épülete? 

– A közelben van egy autóbusz-
megálló. Ahogy világossá vált,
hogy ide költözik a törvényszék,
kértük a városi tanácsot, tegyék le-
hetővé az épület megközelíthetősé-
gét. Jelenleg három vonalon
közlekedik autóbusz erre, a 26-os, a
27-es és a 44-es, melyek végállo-
mása a Sapientia Egyetem campu-
sában van. A helyi tanácstól azt is
kértük, hogy létesítsenek még egy
jelzővel ellátott gyalogátjárót, te-
kintettel arra, hogy az országúton
nagy a forgalom. 
Áttanulmányozhatók az online
dossziék 

– A költözéssel kapcsolatban
milyen más információnak kell
eljutnia az igazságszolgáltatási
ügyekben érintetteknek?

– Azok az ügyfeleink, akiknek
internet-hozzáférhetőségük van, be-
léphetnek az intézmény honlapjára,
és az INFODOSAR applikáció
révén a dossziészám ismeretében

egy jelszóval beléphetnek, és meg-
tekinthetik az elektronikus dosszié-
jukat. Ezzel kiiktatjuk azt, hogy az
ügyfelek személyesen jöjjenek el a
törvényszékre. Adott dosszié ott-
honról is áttanulmányozható, s
ennek tudatában megválasztható
stratégia. Ha valakinek otthon nincs
saját eszköze, akkor a törvényszé-
ken lehetőség lesz egy számítógép
használatára. Ha valaki ezt sem
veszi igénybe, akkor kérvény alap-
ján két napon belül kézhez veheti a
papíralapú dossziéját. 

– A bérleti díjról beszélhetünk? 
– Nem. De az átláthatóság

jegyében ezek az adatok megtekint-
hetők a honlapunkon. Attól kezdve,
hogy közbeszerzés révén köttetett
meg a szerződés, ezek a bérleti
díjak nyilvánosak – mondta Szasz
Veronica, a Maros Megyei Tör-
vényszék elnöke.

Ha már nyilvános információ a
bérleti díj is, akkor a kíváncsiság rá-
vitt, megnéztem. Mindkét ingatlan-
ban – Business és Ciao Szálló – a
bérelt felület négyzetméterenkénti
díja havonta 8 euró. (Folytatás az 1. oldalról)

Szasz Veronica Fotó: Nagy Tibor

Szállodákba költöznek a bíróságok
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Tisztelt főszerkesztő úr!
A 2019. szeptember 12-én megjelent Szi-

gorúan magánvélemény – kiszámíthatatlan
következményekkel című, Sebestyén Mihály
által jegyzett cikk kapcsán kérjük, hogy a lap
hasábjain tegye közzé a következő replikát:

A polgármesteri hivatal munkaközössége
túlnyomó többségének megbízásából írok
önnek, akiket foglalkoztat és aggaszt az ön
lapjában 2019. szeptember 12-én megjelent
cikk szerzőjének személyes ellenszenvéből
eredő agresszivitás és intolerancia.

Először is szeretném biztosítani önt arról,
hogy egyáltalán nem kérdőjelezzük meg a
szabad véleménynyilvánítás jogát és a polgá-
rok azon jogát, hogy ne értsenek egyet azok-
kal a dolgokkal, amelyek szerintük sértik az
értékrendjüket. Azonban mindezt csupán
akkor, ha tisztességes és objektív módon fo-
galmazzák meg.

A szóban forgó újságcikknek, amelyet egy
tiszteletre méltó korban levő kultúrember
(Sebestyén Mihály) jegyez, az érveken ala-
puló vitát kellett volna előmozdítania, és nem
mérget, széthúzást, uszítást, perifériás kifeje-

zéseket és személyes szentenciákat fröcsköl-
nie.

Következésképpen, jelen esetben, a szemé-
lyes ellenszenv fitogtatása és a marosvásár-
helyi lakosok egy részének sértegetése miatt
kénytelenek vagyunk megfogalmazni ezt a
replikát.

1) A szerző kijelenti: „…a város minden
bajának forrása kizárólag a polgármester”.
De vajon 2000-től napjainkig nem az
RMDSZ és szövetségesei alkották a többsé-
get a marosvásárhelyi önkormányzatban? Is-
mételjük át: 2000-es választások: RMDSZ –
13 mandátum, 2004-es választások: RMDSZ
– 12 mandátum, 2008-as választások:
RMDSZ+PSD – 12 mandátum, 2012-es vá-
lasztások: RMDSZ+USR – 16 mandátum,
2016-os választások: RMDSZ+PSD+POL –
17 mandátum!!! A polgárok tudják, hogy a
polgármester csak a helyi tanács döntéseit ül-
tetheti gyakorlatba!!!

2) A szerző kijelenti: „a nyugdíjasok az in-
gyenbérlettel és más populista kedvezmé-
nyekkel le vannak kenyerezve évekre”. Ismét
elmondjuk: minden hasonló szociális intéz-
kedésről a helyi tanácsban SZAVAZNAK,

ahol az RMDSZ-nek van és volt többsége!!
3) Marosvásárhely Megyei Jogú Város

közszállításának kérdéskörét úgyszintén a
Részvényesek Közgyűlése koordinálja,
amelynek tagjai a megyeszékhely helyi taná-
csosai. 

4) A szerző kijelenti: „a jelenlegi polgár-
mesternek soha nem volt komoly és számba
jöhető román ellenzéke”. Emlékeztetünk
arra, hogy minden helyhatósági választáson
a magyar közösségnek, az RMDSZ-en ke-
resztül, egyetlen jelöltje volt, a román pártok
pedig 2000-ben 12 jelöltet, 2004-ben 7 jelöl-
tet, 2008-ban 5 jelöltet, 2012-ben 3 jelöltet,
2016-ban 5 jelöltet állítottak. A szerző ismét
félretájékoztatni akarta a közvéleményt.

Megfigyeltünk ugyanakkor egyfajta „elé-
gedetlenséget” a város nagyon sok román és
magyar lakosa közötti együttműködéssel és
jó megértéssel szemben, ami olyan együttmű-
ködés és megértés, ami
SEMLEGESÍTI/MEGSEMMISÍTI az önök
és mások összeveszítési és szeparációs erő-
feszítéseit.

Voltam alpolgármester, és elmondhatom,
hogy a jelenlegi magyar alpolgármester sér-

tegetése nem válik az ön dicsőségére! Az
ügyvezetőség képviselői mindig betartották
a törvényt, nem voltak elfogultak, és nem
voltak megkülönböztető megnyilvánulásaik
a polgárokkal szemben.

A munkatársaimmal, köztisztviselőkkel,
Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgár-
mesteri hivatalának alkalmazottaival kapcso-
latban pedig biztos vagyok abban, hogy
méltóságteljesen és odaadással teljesítik a
munkaköri leírásaikban szereplő feladataikat.

Zárójelben elismétlen önnek és mindazok-
nak, akik a város megosztására törekszenek,
hogy a polgármesteri hivatal alkalmazottai-
nak jelentős hányada magyar. Tisztelje őket,
kezelje őket méltósággal, és bizonyítsa be,
hogy a tanulmányai, a kiadott könyvei és a
sok éves tapasztalata bölcsességgé és kie-
gyensúlyozottsággá tud alakulni.

Elismerem, vannak dolgok, amelyeket va-
lószínűleg ki lehetne javítani, nem tökélete-
sek, javíthatók, fejleszthetők, ezért bármikor
várom konkrét javaslatokkal egy építő jellegű
beszélgetésre a polgármesteri hivatalba.

Főszerkesztő úr, végezetül önhöz fordulok,
azzal a meggyőződéssel, hogy az ön által az
újság élén a kezdetektől tanúsított objektivi-
tással és szakmaisággal a jövőben megszűri
a nyomtatásba kerülő újságcikkeket.

Claudiu Maior,
a polgármester tanácsadója

A replika jogán
A Népújság napilap szerkesztőségének

Karácsonyi Zsigmond főszerkesztő figyelmébe



Harmincöt táblagépet, egy vi-
deoprojektort és egy laptopot
kapott a Digitaliada csapatá-
tól az ákosfalvi általános is-
kola. A programot a
mobiltelefon-szolgáltató, az
Orange alapítványa támo-
gatja. A nyertes pályázatról
Józsa Gabriella, az iskola igaz-
gatója tájékoztatott. 

– A pályázati lehetőségről két
évvel ezelőtt értesültem, amikor
egy megyei matematikai versenyen
a marosszentkirályi kollégám el-
mondta, hogy ők sikeresen próbál-
koztak, így már meg is kapták a
táblagépeket. Tavaly mi is benyúj-

tottuk a pályázatot, nem nyertünk.
Az idén újrapróbálkoztunk, ezúttal
pozitívan bírálták el pályázatunkat
– mondta a tanárnő.

Az idén negyedik alkalommal
hirdették meg a Digitaliada elneve-
zésű pályázatot, amelynek alapján
tíz iskolát támogatnak az ország-
ban, köztük az egyetlen Maros me-
gyeit, az ákosfalvi általános iskolát.
Az idei tanévben 95 gyerekhez jut-
tatnak el táblagépeket, digitális fel-
szerelést. Eddig az alapítvány 50
vidéki iskolába vitt számítástechni-
kai eszközöket. A pályázati kiírás
alapján be kellett mutatni az okta-
tási intézményt, ugyanakkor  szán-

déklevélben indokolták meg a pá-
lyázók, hogy  mire szeretnék hasz-
nálni az eszközöket, ehhez
partnerséget kellett kötni a polgár-
mesteri hivatalokkal. A polgármes-
teri hivatal tulajdonában levő
ákosfalvi iskolában az önkormány-

zat támogatásával rendbe tettek egy
osztálytermet, amelyet informatikai
laboratóriumként használnak majd a
diákok. Ezt el kellett látni a megfe-
lelő műszaki hálózattal, rendszerrel. 

– Változatossá szerettem volna
tenni a matematikaórákat, de hang-

súlyoztam a diákoknak, hogy a di-
gitális eszközök csak kiegészítik a
klasszikusokat, nem azt jelenti,
hogy többet nem vesszük elő a ce-
ruzát és a kockás füzetet. Azt szeret-
ném, ha nem csak a matekórákon,
hanem az idegen nyelvek vagy bár-
mely más tantárgy oktatásában is se-
gítenének ezek az eszközök. A
pályázattal ugyanis nemcsak a gépe-
ket, a táblát, hanem a szükséges
programokat is beszereztük – hang-
súlyozta Józsa Gabriella.

Az informatikai kabinet hivatalos
avatása decemberben lesz, addig a
diákok is megszokják majd az esz-
közök és a program használatát. A
példa igazolja, hogy lehet és érde-
mes pályázni. Az érdekeltek a
www.digitaliada.ro honlapon tud-
hatnak meg többet a pályázatról.
(vajda) 

A marosvásárhelyi állatbará-
tok számára a szeptemberi
hónap mindig tartogat egy
különleges hétvégét, amikor
szemet-szívet gyöngyörköd-
tető látvány vár rájuk a Liget-
ben és a várban. 

A Maros Megyei Ebtenyésztők
Egyesülete szervezésében idén 49.
alkalommal mérettettek meg váro-
sunkban a „háziak” mellett több ro-
mániai városból és Európa számos
országából, illetve a tengerentúlról
érkezett négylábúak. 

A 14 éve Dracula Dog Show
néven ismert nemzetközi kutyakiál-
lításról ezúttal sem hiányoztak a kü-
lönleges fajták, de természetesen jól
ismert kedvencekkel is találkozhat-
tak a Ligetbe látogatók.

Mint korábban hírt adtunk róla, a
kétnapos szemlére rekordszámú ne-
vezés érkezett, a nemzetközi zsűri
ezernél több fajtatiszta egyedet ér-
tékelt, a két nap alatt összesen 4600
bíráskodásra került sor. Az érdeklő-
dők két nemzetközi és négy hazai
versenyen szurkolhattak a legin-
kább tetszésükre váló kutyaszépsé-
geknek.

Szombat délelőtt a megszokott
rendben zajlott a kifutókban a zsű-
rizés, a későbbi órákban sorra ke-
rülő vagy a versenyen már túlesett
ebek pedig a legnagyobb nyuga-
lomban sziesztáztak vagy sétáltak a
gazdikkal a liget fái alatt. Mindösz-
sze egy németjuhász-páros törte
meg időnként területvédő ugatással
a harmóniát. Rövid körsétánkon
őket jobbnak láttuk elkerülni, a leg-
több versenyző azonban némi simo-
gatás ellenében megengedte, hogy
gazdájával, illetve felvezetőjével
pár szót váltsunk.
Héra első versenye

A labradorok köztudottan a leg-
barátságosabb kutyafajtákhoz tar-
toznak, ez alól a marosvásárhelyi
Bereczki Zoltán első ízben ver-
senyző kutyusa, a 11 hónapos Héra
sem kivétel. A szépséges kölyök en-

gedelmesen várakozott, miközben
gazdáját arról kérdeztük, hogyan
készültek a megmérettetésre.

– Mivel ez nem képességeket
mérő verseny, az eb megjelenésén,
illetve azon van a lényeg, hogy
mennyire felel meg az eredeti fajtá-
nak. Fontos a jó kondíció, a fogak
állapota. Különösebb felkészülésre
nem volt szükség, mindössze arra
igyekeztem odafigyelni, hogy a fel-
vezetéskor hogyan követ – mondta
Héra gazdája. A labradorkölyökről
azt is megtudtuk, hogy az otthoni
teret két kisebb testű kutyussal, egy
csivavával és egy bichonnal osztja
meg, továbbá két nem fajtatiszta,

mentett kutyus is a lakó- és játszó-
társai közé tartozik.
A komondortenyésztő hitvallása

– Magyar ember, magyar kutya
– ez a jelmondata a szintén maros-
vásárhelyi Ballai Józsefnek, aki az
egyedüli komondortenyésztő Ro-
mániában. Tenyészete jelenleg 12
egyedből áll, közülük egy háromé-
ves többszörös bajnok szukát és egy
két és fél éves, világszinten máso-
dik, Európa-bajnok kant hozott ver-

senyezni, a párost mind a hat ver-
senybe beíratta. Beszélgetésünkkor
az első megmérettetésen voltak túl,
és az elvárásoknak megfelelően
szerepeltek – tudtuk meg a tenyész-
tőtől, akit a fajta sajátosságairól, a
tartással kapcsolatos tudnivalókról
kérdeztünk.

– A komondor az egyik legis-
mertebb pásztorkutyafajta, eredeti
feladata tehát a nyájőrzés volt, de
urbanizálódott világunkban válto-
zott a szerepköre. A családi vagyont
élete árán is védelmezi – mondta
Ballai József, majd a fajta gondo-
zása terén azt is kiemelte, hogy a
hosszú szőrzetből elég naponta egy-
egy tincset elsimítani, fésülni pedig
nem szükséges. A komondor nem
hullatja a szőrét, legfeljebb egy-egy
tincset ejt el, amit könnyű észre-
venni és eltakarítani. Mozgásigénye
nem nagy, a napi sétának viszont
nagyon örül – tette hozzá a négy-
lábú szépségek eredeti létformáját
öltözetével tükröző tenyésztő. 
Tizenéves felvezető

A versenyre felsorakozó felnőtt
handlerek, azaz felvezetők sorában
messziről feltűnt a 14 éves Korós

Bálint. Az Egerből érkezett fiú egy
barátja másfél éves drótszűrő német
vizslájával vett részt a megmérette-
tésen. 

– A szüleim foxterrier és ausztrál
juhászkutyák tenyésztésével foglal-
koznak, így én már kiskoromban
megtanultam, hogyan kell kutyákat
szépségversenyekre felkészíteni.
Otthon naponta 4-5 kutyával gyako-
rolok, mindenikkel külön-külön
egy-két órát. Jutalomfalatokkal
szoktatom őket arra, hogyan kell
szépen futni, megállni. A juhászku-
tyák szófogadóbbak, a terrierek vi-
szont pörgősebbek, velük nehezebb
dolgom van – mesélte Bálint, majd
udvariasan elköszönt, mert indulnia
kellett a kifutóhoz. 
Ördög a kifutóban

A marosvásárhelyi Székely
Mihály sokadik versenyére hozta el
a Devilként törzskönyvezett, ezért
Ördög névre hall-
gató, szelíd drót-
szőrű tacskót. Az
ötéves kutyusról
megtudtuk, hogy
romániai bajnok,
és a mostani szem-
lének mind a hat
versenyére beírat-
ták.

– Nem igényel
sajátos ellátást, és
jól elfér egy tömb-
házlakásban. Csak
szeretni kell –
jegyezte meg mo-
solyogva a kutya-
tartó, akinek
Ördögön kívül
nincs más négy-
lábú kedvence.
Szocializálódó óriáskölykök

A kolozsvári Pojar Sorin közép-
ázsiai juhászkutyáival több szemlén
részt vett már, most azonban nem
versenyezni jött Marosvásárhelyre,
hanem azért, hogy ebtartó barátai-
val találkozzon. Tizennégy egyedes
tenyészetéből két 2 és fél éves kant
hozott „szocializálódni” a Ligetbe,
mindketten korábbi versenyeken ki-
tűnő minősítéseket kaptak.

– Anyagilag nem jelent extrém

kiadást ennek a fajtának a tartása, a
legnagyobb befektetés nem a pénz,
hanem a rájuk szánt idő. Főleg a nö-
vekedési időszakban igényelnek
rengeteg mozgást, és őrző-védő faj-
táról lévén szó, a biztonsági intéz-
kedésekre is oda kell figyelni –
tudtuk meg a tenyésztőtől.
A franciák jól érezték magukat

Mint előzetes tudósításunkban is
említettük, az idei szemlén 33 or-
szág képviseltetett. Egy Franciaor-
szágból érkezett pár első
alkalommal hozta el a Ligetbe ko-
rábbi versenyeken bajnoki címet
szerzett kan rottweilerét. Az angol
nyelvet törve, de annál nagyobb lel-
kesedéssel nyilatkoztak a marosvá-
sárhelyi szemléről, azt mondták,
elégedettek az itteni körülmények-
kel, majd többször is elismételték,
mennyire rokonszenvesek a maros-
vásárhelyi emberek.

A szombati versenyek után – a
korábbi évek forgatókönyve szerint
– a fajtagyőztesek díjazására a vár
előtti téren került sor. Itt zajlott a
marosvásárhelyi kutyakiállítás véd-
jegyéhez, a Dracula Dog Show-hoz
kapcsolódó látványos műsor is. Va-
sárnap délelőtt a Ligetben folytató-
dott a verseny, majd a délutáni
órákban szedelőzködtek, és négy-
lábú szépségeikkel hazaindultak a
49. marosvásárhelyi kutyakiállítás
résztvevői. 

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Ezernyi kutyaszépség megmérettetése
Körkép tenyésztőkkel

Kiegészítő taneszközök 
Digitalizálás az ákosfalvi iskolában
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„Ravenna mozaikjain őske-
resztény történelmi emlékek
és teológiai viták tárulnak
elénk. A »látó« megtalálja az
összefüggéseket, és próbálja
a mára is megragadni üzene-
tüket. Látó szemmel járt Ra-
vennában dr. Nagy Attila, aki
vetített képes előadáson szá-
mol be élményeiről a Bolyai
téri unitárius egyházközség
Dersi János termében” – állt a
Marosvásárhelyi Örmény-Ma-
gyar Egyesület legutóbbi ta-
lálkozójának meghívóján. 

És valóban: a marosvásárhelyi
orvos, költő látó szemmel szemlélte
az itáliai város őskeresztény bazili-
káinak dísztelenségét és kevés, ám
annál megkapóbb díszítését, moza-
ikjait. Az 1500 éves alkotások döb-
bentették rá arra, hogy a kezdeti
irányvonaltól mennyire eltávolod-
tak a mai világ egyházai. Mindezt
érdekes, vetített képes előadásán
keresztül szemléltette.   

A Bolyai téri unitárius egyház-
község Dersi János terme zsúfolásig
telt szerda délután, a résztvevőket
dr. Puskás Attila, a MÖMKE el-
nöke üdvözölte. Elmondta: az elő-
adás a szeptemberi, hagyományos
találkozás része, ugyanakkor e
héten mintha az őskereszténységet
ünnepelnénk – itt járt egy örmény-
országi örmény katolikus lelkipász-
tor, és közismert, hogy az
örménység a világ első keresztény
népe – a ravennai építészeti emlé-
kek is kicsivel az örmény keresz-
ténység létrejötte után létesültek. 

– Ugyanaz a zenekar, de a tagok
más bandában játszottak: érdekes az
őskeresztény Kelet–Nyugat párhu-
zam. Aki lemegy az Olaszország

keleti partján fekvő Ravennába,
lehet, hogy megnézi a mozaikokat,
de nem mindig látja őket. Ahhoz,
hogy üzenetüket megértse, tudás
kell, érdeklődés és nagy háttérmű-
veltség – mondta Puskás Attila,
majd Nagy Attila tartotta meg vetí-
tett képes értekezését. 

– Sem teológus, sem művészet-
történész nem vagyok. Régi álmom,
hogy eljussunk Ravennába, és nem
a Passuth László könyve miatt,
hanem mert vannak olyan helyek a
Földön, ahol kereszteződnek bizo-
nyos dolgok, és az a kereszteződés
újat hoz az emberi lélek számára.
Ravenna történelme nagyon gazdag
– etruszk telelepülés volt, ahol na-
gyon sokan megfordultak, majd jöt-
tek a longobárdok, a gótok, a
frankok, később a pápai állam, majd
az Olasz Köztársaság része lett.

Ravenna körülbelül akkora, mint
Marosvásárhely, kombinátja már
nincsen. Ahogyan Szerb Antal is
írta 1936-ban, valóban nem túl szép
város, ennek ellenére azt a benyo-
mást, ami ott ért, soha nem tapasz-
taltam, még Itáliában sem. Azt, ami
az embert megérinti, életben tartja,
Ravennában találtam meg. Ott jöt-
tem rá, hogy amit ma keresztény-
ségnek nevezünk, nem az, ami a
kezdetén volt. A mait emberi mar-
haságok, rengeteg dogma jellemzi,
magyarázzuk az igét, vagy félrema-
gyarázunk. Amit a kereszténység
jelentett akkor, az ma már nem lé-
tezik. És ami Ravennát naggyá
teszi, az a kegyelme: a kegyelem,
amely ezeken az őskeresztény mo-
zaikokon máig megtalálható. A ra-
vennai kereszténységről az első
századtól vannak írásos emlékek,

tudjuk, hogy i. sz. 41-ben már volt
püspöke. A bazilikái 1500 évesek.
A ravennai lakosságra és ezáltal a
hitükre nagy hatásuk volt azoknak,
akik uralták: az etruszkok, kikről
keveset tudunk, mert a legnagyobb
történelemhamisító, a Római Biro-
dalom tett róla. Utánuk jöttek a
gótok, egy germán társaság, akik le-
csorogtak odáig, és az elsők között
lefordították a Bibliát. 

Ravenna három helységre tago-
lódik, mindháromban hasonló bazi-
likák épültek, mindannyiuk
remekmű. Nem találunk bennük
magukba fagyott ortodox ikonosz-
tázokat, éppen ellenkezőleg: ember-
és természetközeli dolgokat látunk
mozaikba alkotva. Ravenna védő-
szentje Szent Apollináriusz, az
egyik jelentős templom a síremléke
fölé emelt bazilika, a Sant’Apolli-
nare in Classe. A szentélyrészében
a teljes természet látható, a közepén
ott van a szent. Angyalok, bárá-
nyok, fák, zöld, természet  minde-
nütt. Ott van Jézus is, aki a bárányt
simogatja – az őskereszténység ezt

jelentette, ezt az összetartozást. A
teljes templom a maga egyszerűsé-
gében grandiózus, dísztelen, csak a
szentélyrész díszített. Az élet színe-
ivel: ott a zöld, az arany, a hófehér
bárány. Az állatok az apostolok
szimbólumai. Ami feltűnt, hogy az
arckifejezések és az állatok semmi-
lyen vadságot nem tükröznek. A kö-
zépkorban az egyház megijesztette
az embereket: – Vigyázz, ne tedd
ezt, ne tedd azt, mert magadra
vonod Isten haragját! Itt még
nyoma sincs ennek. A természet fel-
tölt, ahogyan ezek az alkotások is.
Fák, virágok, madarak – azok az
emberek nem szakadtak el úgy a
valóságos világtól, mint a maiak.
Az őket körülvevő világ részei vol-
tak. Szent Mihályról például egy
harcos jut az eszünkbe, az itteni
mozaikon egy szelíd emberi arc néz
velünk szembe, van benne büszke-
ség, tartás, jellem. Ráadásul a 6.
század körül megszülető mozaik
idején még nem élt Giotto, aki – el-
sőként – emberi kifejezéseket visz
fel az arcra. Ezek a mozaikok körül-
belül 700 éve előzik meg őt és a re-
neszánsz kort. A lélek azóta
elszakadt a vele együtt élő élőlé-
nyek lelkétől. Akkor ez még nem
volt így. 

Az új Szent Apollinariusz-bazili-
kában ugyanaz a stílus fogad, szinte
teljesen dísztelen bazilika mozai-
kokkal, ahol minden aranyban és
zöldben ragyog. A szűzek fején lévő
mirtuszágak komoly művészi ér-
zékről és tudásról tanúskodnak, ke-
zükben ajándékok, mellettük
kisgida. De testtartásukban nincsen

megalázkodás. Az utolsó vacsorát
hallal és kenyérrel ábrázoló mozai-
kon egymásba folynak a kultúrák.
Ezt a fajta étkezést az etruszkok
hozták magukkal. A résztvevők
kommunikálnak egymással, Jézus
teljesen nyugodt, de már másfelé
néz, miközben a mellette ülők be-
szélgetnek. Az arcok beszélnek.
Semmi bánatnak, keserűségnek
nyoma nincs egyik ravennai bazili-
kában sem. 

A San Vitale nevű ravennai főba-
zilika nyolcszögletű templom, 1500
éves. Tele van mozaikkal. Az egyi-
ken Jézus is ott van négy tanítvá-
nyával, lebegő állapotban, odafönt
bárányok, akik felé igyekszik az
emberi lélek. Itt is minden zöld és
arany. Az apostolok itt is emberkö-
zeliek, az ízléses és szép mozaikok
vonzzák a tekintetet. A középkor
elején létezett még az ariánusoknak
nevezett, később eretneknek nyilvá-
nított irányzat, amely utódainak az
erdélyi unitáriusok tekinthetők, ta-
gadták ugyanis Jézus istenségét.
Nagy szerencsénk van, mert Justi-

nianus császár és udvara ezt a val-
lást képviselte, rengeteg mozaik az
ariánusoknak köszönhető, közöttük
egy Justinianust és családját, udvar-
tartását ábrázoló mozaik is látható. 

Galla Placidia, az utolsó ravennai
császár, Honorius testvére volt. Ma-
uzóleumában gyönyörű mozaikok
fogadják a látogatót. A Pétert és Pált
ábrázoló mozaik között az ablak
alabástromból készült. Jézus és a
bárány alatt látható a szarkofág. A
mennyezet az égboltot ábrázolja,
stilizált csillagokkal. 

A ravennai ortodox és ariánus ke-
resztelőkápolnák kupolájának díszí-
tései világszerte egyedülállóak:
mennyezetükön körben láthatók az
apostolok, a ciprusfák, középen
Jézus meztelenül áll a Jordánban,
mellette a galamb, a Szentlélek, és
mellettük – a víz pogány istene!
Ilyen azóta sem látható sehol más-
hol. És itt van 1500 éve, az ariánus
uralom korából. A késő antik em-
léke az új vallás, a kereszténység
kezdetén, amelyre áldást ad a víz
pogány istene – zöld ággal, tiszte-
letteljesen. 

E korai ábrázolások sokban kü-
lönböznek a későbbi korok Isten- és
vallásszemléletétől. A gótikában az
ember felfelé néz, itt mintha Isten
szállna le és ölelne körül a színek-
kel és formákkal – mondta Nagy
Attila az idézetekkel, verssel (Szé-
kely János: Dante Ravennában)
gazdagított előadás során, amely-
ben számos, további ravennai építé-
szeti emléket is megismerhetett az
érdeklődő közönség. (Knb.)
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Fotó: Kaáli Nagy Botond

Forrás: internet

Ravennai őskeresztény emlékek és élmények
Szelídség, kövekből



Nem lesz képviselője Maros
megyének a labdarúgó Románia-
kupa tizenhatoddöntőjében. Az
utolsó állva maradt csapat, a
Szászrégeni Avântul nem tudta ki-
harcolni a továbbjutást az Alsó-
gáldi Industria ellen, 4-3-ra
alulmaradt a gáldiak otthonában.

Nem kapott verhetetlen ellenfe-
let a Szászrégeni Avântul a labda-
rúgó Románia-kupa 4. megyeközi
szakaszában, ám mégiscsak ide-
genben kellett helytállnia egy szin-
tén 3. ligás ellenfél otthonában.
Ráadásul már a 4. percben súlyo-
san hibázott a régeni védelem, Cio-
ară egyedül maradt Vlasával
szemben, és mellette a hálóba lőtte
a labdát. A régeniek a 25. percben
egyenlítettek, amikor Murar fejjel
megtolta Covaciu szabadrúgásból
érkező beadását, de sokáig nem
örülhettek, mert négy perccel ké-
sőbb, Cioară duplázása után ismét
a gáldiak kerültek előnybe.

Az Avântul dicséretére legyen
mondva, a második hazai gól után
sem adta fel, és egy újabb fejes
góllal egyenlített Dumitru Chirilă
révén. Azonban ezúttal is keveset
tartott az egyenlő állás, az Industria
négy perccel később egy szeren-
csésen pattanó labdából harmad-
szorra is megszerezte a vezetést. A
meccs a 85. percben dőlt el végleg
Munteanu találatával. A hosszabbí-
tásban a régeni Bujor még értéke-
sített egy szabadrúgást, azonban ez
már késő volt a fordításhoz.

A Románia-kupa tizenhatoddön-
tőjében, amikor az élvonalbeliek is
bekapcsolódnak, így nem lesz ér-
dekelt Maros megyei klub. Két

székelyföldi csapat viszont pályára
lép, az 1. ligás Sepsi OSK és a 2.
ligás FK Csíkszereda. Ebben a fá-
zisban már sorsolták a párosításo-

kat, és nem a földrajzi szempontok
döntöttek.

A tizenhatoddöntőket szeptem-
ber 24-26. között rendezik.

A jó időt kihasználva sietősre
vette az iramot a labdarúgó 4. liga
elitcsoportjának mezőnye, amely-
ben két fordulót rendeztek a múlt
héten. Ezúttal nem voltak elhalasz-
tott mérkőzések, de Kutyfalva 
visszalépése kissé megzavarta a
bajnoki programot. A hétközi fordu-
lóban egy újabb 11-0-t jegyezhet-
tünk fel, a negyediket az első három
fordulóban, ami azért mégsem any-
nyira szokványos eredmény.

Négy forduló után lassan kikris-
tályosodnak az erőviszonyok, és le-
játszották az első rangadót is,
amelyen Marosludas 3-2-re meg-

nyerte a 3. ligából az elmúlt évad-
ban kiesett Radnót elleni találkozót.
Eközben a Nyárádtői Viitorul hibát-
lan maradt, és a Marosludas és Rad-
nót elleni mérkőzésekre vár, hiszen
az körvonalazódik, hogy ez a három
csapat küzd majd a bajnoki címért.
Nagy különbség viszont az előző
idényhez, hogy míg akkor a Maros-
vásárhelyi CSM (amely utóbb szé-
gyenszemre visszalépett a 3.
ligából) egy pontot sem engedett az
ellenfeleknek, az idén vannak olyan
csapatok, amelyek képesek pontot
rabolni a favoritoktól, és ezzel be-
folyásolni a végső rangsort. (bálint)
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Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 3. fordulójában a következő eredmények szü-
lettek: Nyárádszereda – Nagysármás 5-3, Erdőszentgyörgy – Nyárádtői Viitorul
5-1, Nyárádtői Unirea – Marosszentkirály-Náznánfalva 11-0, Segesvár – Kerelő 4-
1, Marosludas – Radnót 3-2, Marosvásárhelyi Atletic – Ákosfalva 1-0, Szováta –
Marosoroszfalu 1-0. Mezőszengyel állt. 
A 4. forduló eredményei: Nyárádtői Viitorul – Nagysármás 4-1, Marosszentkirály-
Náznánfalva – Erdőszentgyörgy 1-0, Nyárádtői Unirea – Kerelő 5-0, Radnót – Se-
gesvári CSM 1-0, Mezőszengyel – Marosludas 2-5, Marosoroszfalu –
Marosvásárhelyi Atletic 4-1, Szováta – Nyárádszereda 2-3. Ákosfalva állt.

Eredményjelző
A labdarúgó-Románia-kupa 4. megyeközi fordulójában a következő eredmé-
nyek születtek: Váradszentmártoni CSC – Kolozsvári Universitatea 1-2, Ko-
lozsvári Sănătatea – Lénárdfalvi Comuna 3-1, Alsógáldi Industria –
Szászrégeni Avântul 4-3, Kisjenői Crişul – Aradi UTA 1-3, Győrőd-Szőlőtelepi
CSC – Temesvári Ripensia 1-3, Resicabányai CSM – Temesvári Politehnica
ASU 1-0, Vediţa Coloneşti – U 1948 Craiova 1-2 (hosszabbítás után), Flacăra
Horezu – Campionii FC Argeş Piteşti 2-1, Flacăra Moreni – CS Mioveni 1-2,
Barcarózsnyói Olimpic Cetate – FK Csíkszereda 0-1 (hosszabítás után),
Sportul Snagov – Petrolul Ploieşti 0-1, CS Tunari – Bukaresti Metaloglobus 
0-2, Bukaresti Steaua – Concordia Chiajna 1-2 (hosszabítás után), Bukaresti
Rapid – Dunărea Călăraşi 3-0, SC Popeşti-Leordeni – Turris-Oltul Turnu Mă-
gurele 1-2, CS Făurei – Konstancai Farul 2-1, Bodzavásári Metalul – CSM 
Focşani 1-0 (hosszabbítás után), Foresta Suceava – Bákói Aerostar 2-1.

Két forduló
a 4. liga elitcsoportjában

Az éllovas Fehérvár 1-0-ra
nyert a Budapest Honvéd ven-
dégeként a labdarúgó OTP
Bank Liga 6. fordulójának
szombati játéknapján, így
megőrizte százszázalékos
mutatóját a bajnokságban.

A jó iramú, küzdelmes első fél-
időben a kapuk csupán egy-egy al-
kalommal forogtak veszélyben,
miután a támadásokat egyik csapat
sem tudta lövéssel befejezni. Az
első húsz percben a fehérváriak vol-
tak aktívabbak, utána azonban ki-
egyenlítődött a mezőnyjáték.

A szünet után energikusabb kis-
pesti csapat érkezett, ennek köszön-
hetően a hazaiak irányították is a
játékot, de komolyabb helyzetet

változatlanul nem tudtak kidol-
gozni. Csakúgy, mint a több hibával
játszó vendégek. A második félidő
közepén egy cserével egyben szer-
kezetet is váltott a Fehérvár, a súly-
pont pedig áthelyeződött a
kispestiek térfélre. A Honvéd idővel
reagált erre, de a 82. percben remek
akció végén Hodzic góljával mégis
vezetést szerzett a vendégcsapat. A
hajrában a Honvéd hiába frissített
két cserével, a ráadásban csak kapu-
fáig jutott, egyenlítenie már nem si-
került.

A Honvéd ötödször kapott ki
ebben a szezonban a bajnokságban,
a fehérvári együttestől pedig soro-
zatban a hetedik vereségét szen-
vedte el.

A Honvéd sem tudta megállítani
az éllovas Fehérvárt

Kiesett Szászrégen a Románia-kupából

Kikapott 3-1-re Zilahon a labda-
rúgó 3. liga 4. fordulójában a Szász-
régeni Avântul. Az első vereség a
szerdai, Románia-kupabeli kudarcot
követi, azaz nem jött ki túlságosan
jól ebből a kettős kiszállásból Dan
Răzvan edző csapata, amely így a
rangsorban mindössze egy pontra áll
a kiesési övezettől, 5 ponttal a 9. he-
lyet foglalja el. A szilágyságiak győ-
zelme már az első félidőben
körvonalazódott, amikor a 3. ligában
újonc házigazdák kétgólos előnyre
tettek szert, az egyik gól Crişan bal-
szerencsés öngóljából született.

Újrakezdés után megpróbált újí-
tani a régeni együttes, és David Po-
tornak sikerült faragnia a hátrányból.
A végjátékban azonban büntetőhöz
jutottak a házigazdák, és ennek érté-
kesítésével biztosították a három
pontot.

A Szászrégeni Avântul a követ-
kező fordulóban a szintén újonc
Sellemberki Viitorult fogdja pénte-
ken 17 órától az Avântul stadionban.
(bálint)

Elszenvedte első vereségét az Avântul

1106.

Eredményjelző
Labdarúgó OTP Bank Liga, 6. forduló: Újpest FC – Debreceni VSC 3-2, Budapest
Honvéd – MOL Fehérvár FC 0-1, Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry FC
1-2, Diósgyőri VTK – ZTE FC 1-0, Puskás Akadémia FC – Kaposvári Rákóczi FC 
2-0, Paksi FC – Ferencvárosi TC 0-4.

Ranglista
1. Unirea 4 4 0 0 35-2 12
2. Marosludas 4 3 1 0 22-7 10
3. Marosoroszfalu 4 3 0 1 14-2 9
4. Segesvár 4 2 1 1 7-4 7
5. Radnót 3 2 0 1 14-3 6
6. Erdőszentgyörgy 3 2 0 1 11-3 6
7. Szováta 3 2 0 1 9-6 6
8. Nyárádszereda 3 2 0 1 8-12 6
9. Kerelő 4 1 1 2 7-14 4
10. Marosszentkirály4 1 1 2 3-24 4
11. Viitorul 4 1 0 3 5-18 3
12. Atletic 3 1 0 2 2-15 3
13. Kutyfalva 1 0 0 1 2-3 0
14. Ákosfalva 2 0 0 2 0-4 0
15. Mezőszengyel 2 0 0 2 5-11 0
16. Nagysármás 4 0 0 4 7-23 0

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Románia-kupa, 4. megyeközi szakasz: Alsógáldi Industria – Szász-
régeni Avântul 4-3 (2-1)
Alsógáldi pálya, vezette: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea) – Marian
Truţă (Băbeni), Gheorghiţă Bălan (Piteşti). Ellenőr: Teodora Albon (Kolozsvár),
Melian Nădăşan (Cege).
Gólszerzők: Cioară (4., 27.), Costea (56.), Munteanu (85.), illetve Murar (25.), D.
Chirilă (52.), Bujor (90+3.).
Industria: Căt. Suciu – Fl. Schiau, Haiduc, Cioplântă, Petruse – D. Lupşan – Ov.
Truţă (76. Gergely), Al. Costea, G. Goronea (73. Baghiu), Ad. Lăcătuş – Cioară
(66. P. Muntean.
Avântul: Vlasa – Inţa, Fl. Pop, Merdariu, D. Chirilă – Ad. Luca (46. Horvath), P.
Luca – Murar, Covaciu, G. Chirilă (85. L. Moldovan) – Bujor.

A további program
A labdarúgó-Románia-kupa tizenhatoddöntőjének párosításai: Bukaresti Rapid
– Jászvásári CSM Politehnica, Concordia Chiajna – FC Voluntari, Turris-Oltul
Turnu Măgurele – Academica Clinceni, Flacăra Horezu – Gyurgyevói Astra, Te-
mesvári Ripensia – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, FC Botoşani – Kolozsvári
CFR, Foresta Suceava – Medgyesi Gaz Metan, Aradi UTA – Bukaresti Dinamo,
CS Făurei – CS Mioveni, Kolozsvári Sănătatea – Konstancai Viitorul, U 1948
Craiova – Kolozsvári U, Bodzavásári Metalul – FK Csíkszereda, Resicabányai
CSM – CSU Craiova, Bukaresti Metaloglobus – Bukaresti FCSB, Chindia Târ-
govişte – Nagyszebeni Hermannstadt, Alsógáldi Industria – Petrolul Ploieşti.

Ranglista
1. Lénárdfalva 4 3 1 0 15-7 10
2. Luceafărul 4 3 0 1 12-8 9
3. Sellemberk 4 2 2 0 6-3 8
4. CFR II 4 2 1 1 7-5 7
5. Torda 4 2 1 1 4-3 7
6. Gyulafehérvár 4 2 0 2 8-3 6
7. Nagybánya 4 1 2 1 4-4 5
8. Kudzsir 4 1 2 1 3-3 5
9. Avântul 4 1 2 1 4-5 5
10. Székelyudvarhely4 0 4 0 6-6 4
11. Dés 4 1 1 2 2-3 4
12. Sănătatea 4 1 1 2 5-7 4
13. Váradszentmárton4 1 1 2 9-12 4
14. Beszterce 4 1 1 2 1-6 4
15. Alsógáld 4 0 0 4 2-12 0
16. Zilah 4 1 1 2 5-6 -2

Ranglista
1. Fehérvár FC 6 6 0 0 17-3 18
2. Mezőkövesd 6 5 0 1 9-4 15
3. Puskás Akadémia 6 3 1 2 10-6 10
4. Debrecen 5 3 0 2 12-9 9
5. Ferencváros 4 3 0 1 7-4 9
6. Kisvárda 6 3 0 3 8-10 9
7. Újpest 6 2 1 3 9-12 7
8. Paks 6 2 1 3 6-9 7
9. Diósgyőr 6 2 0 4 5-12 6
10. ZTE 5 1 1 3 7-6 4
11. Honvéd 6 1 0 5 8-14 3
12. Kaposvár 6 1 0 5 4-13 3

Eredményjelző
* 1. liga, 9. forduló: Academica Clinceni – Gyurgyevói Astra 1-1, Kolozsvári CFR – FC Voluntari 5-0, Chindia Târgovişte –
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-0, Bukaresti Dinamo – FC Botoşani 1-1. Az állás: 1. Kolozsvári CFR 20 pont/9 mérkőzés,
2. Medgyesi Gaz Metan 18/8, 3. CSU Craiova 16/8, ...8. Sepsi OSK 10/9.
* 2. liga, 7. forduló: Resicabányai CSM – Turris Oltul Turnu Măgurele 1-1, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Concordia 
Chiajna 0-0, Bodzavásári SCM Gloria – Bukaresti Daco-Getica 2-0, Bukaresti Metaloglobus – Zsilvásárhelyi Pandurii 0-1,
FK Csíkszereda – Temesvári Ripensia 2-2, Dunărea Călăraşi – Kolozsvári Universitatea 3-2, Temesvári ASU Politehnica –
Konstancai Farul 0-0. Az állás: 1. Turris Turnu Măgurele 19 pont, 2. Bodzavásári SCM Gloria 16, 3. CS Mioveni 14.
* 3. liga, I. csoport, 4. forduló: Bákói Aerostar Bacău – Radóci Bucovina 3-2, FC Botoşani II – CSM Paşcani 4-2, Németvásári
Ozana – Karácsonkői CSM Ceahlăul 1-2, Sporting Lieşti – Şomuz Fălticeni 1-1, Kézdivásárhelyi KSE – Bákói CSM 0-0,
Ştiinţa Miroslava – Foresta Suceava 2-3, CSM Focşani – Galaci Universitatea Dunărea de Jos 1-0, Galaci SC Oţelul – Husz-
városi Huşana 2-0. Az állás: 1. Bákói Aerostar 12 pont, 2. Foresta Suceava 10, 3. Radóci Bucovina 9.
* 3. liga, V. csoport, 4. forduló: Dési Unirea – Nagybányai Minaur 0-1, Alsógáldi Industria – Kudzsiri Metalurgistul 0-1,
Nagyváradi Luceafărul – Lénárdfalvi Comuna 3-4, Székelyudvarhelyi FC – Tordai Sticla Arieşul 1-1, Kolozsvári Sănătatea
– Kolozsvári CFR II 2-3, Gyulafehérvári Unirea – Váradszentmártoni CSC 3-0, Zilahi SCM – Szászrégeni Avântul 3-1, 
Sellemberki Viitorul – Besztercei Gloria 0-0.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 4. forduló: Zilahi SCM – Szászrégeni Avântul
3-1 (2-0)
Avântul: Bucin – Crişan, Merdariu, F. Pop, S. Chirilă, P. Luca, A. Luca, Murar,
Covaciu, C. Chirilă, Bujor. Cserék: Vlasa, A. Pop, Pavel, Laczkó, Potor, Inţa,
Horvath.
Gólszerzők: Culda (20.), Crişan (31. – öngól), Băican (87. – büntetőből), il-
letve Potor (73.).
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Hazalátogatott a világbajnokBravúros győzelemmel kezdett 
a Szeged a férfikézilabda BL-ben

A Szeged házigazdaként 31-28-ra legyőzte
a Barcelonát a férfikézilabda Bajnokok Ligája
csoportkörének első fordulójában, szombaton.

A magyar szurkolók „Köszöntünk itthon,
Thiagus” felirattal üdvözölték a katalánok
brazil játékosát, Thiagus Petrust, aki 2015 és
2018 között a Szegedet erősítette. A szegediek
közül az izlandi Stafan Sigurmannsson, a hor-
vát Alen Blazevic és az orosz Dmitrij Zsitnyi-
kov is hiányzott sérülés miatt. A házigazdák
ennek ellenére – a nyári szünetben visszatért
– Mikler Roland bravúros védéseinek és a

spanyol Jorge Maqueda góljainak köszönhe-
tően remekül kezdtek. Kiváló védekezésükkel
a 22. percben már hat góllal vezettek (14-8),
amit a szünetig tovább növeltek.

A második felvonásban tíz percig kitartott
a szegediek lendülete (23-17), azt követően
viszont felzárkózott a Barcelona. A Mikler
helyére beállt Mirko Alilovic is remekül vé-
dett, erre alapozva csapattársainak végül sike-
rült három találatot megőrizniük az
előnyükből. Bár a katalánok a hajrában egy

gólra felzárkóztak, az
utolsó percekben a
Szeged támadásban
és védekezésben is
hatékonyabbnak bi-
zonyult és nagy bra-
vúrral győzött.

A mezőny legered-
ményesebb játékosa
a Barcelona francia
beállója, Ludovic
Fabregas volt nyolc
góllal, a szegediek
közül a spanyol 
jobbátlövő, Jorge
Maqueda hétszer volt
eredményes.

A magyar csapat
vasárnap a Paris
Saint-Germain ven-
dége lesz.

Szülővárosában töltötte rövid szabadsá-
gát Marosvásárhely sportkiválósága, a 2003
májusa óta Győrben élő és magyar színek-
ben versenyző Palecian Judit. A tizenötszö-
rös fitnesz- és kétszeres hivatásos ökölvívó
világbajnokot párja és egyben edzője, La-
katos Mihály is elkísérte. Ő a Beszterce me-
gyei Mezőköbölkúton született, de
Marosvásárhelyen az egykori Constructo-
rulnál lett testépítő; NAC-verziójú vererán
testépítő világbajnok. 

A minden idők egyik legsikeresebb ma-
rosvásárhelyi sportolójának tekinthető Pa-
lecian Judit most is szakított időt arra, hogy
a Népújságnak meséljen idei évadjáról. El-
mondta, a 2019-es esztendőt tudatosan ki-
hagyta, de jövő tavasszal újra feltöltődve
szeretne színpadra állni. 

„Ez az év a tanítványaink felkészítésével
telt, hiszen gondolnom kell a potenciális
utánpótlásra is, amikor az ökölvívó-kesz-
tyűk után a csillogó versenybikinimet is
végleg szegre akasztom. Természetesen ez
alatt az idő alatt is igyekeztem jó kondíció-
ban tartani magam: bár kíméletesebben, de
folytattam a súlyzós edzéseket, és az alap-
diétára is odafigyeltem. Fontosnak tartom,
hogy ne veszítsem el teljesen a testformám,
amelynek tökéletesítéséért annyit kell szen-
vedni egy versenyfelkészülés alatt. Ezzel a
mentális hozzáállással könnyebbé teszem a
következő idényre való felkészülésem” –
mondta el a bunyót kedvelő, szívós testal-
katú lányból lett izmos amazon. 

A „Miss Boxing” művésznévre hallgató
sportoló hölgy megjegyezte: idén novem-
berben lesz 48 éves, és minden vágya az,
hogy 50 évesen is a színpadra álljon. El-
mondta, hogy annak ellenére, hogy amint
telnek az évek, egyre nehezebb a korábbi
versenyformáját színpadra vinni, érez még
magában annyi potenciált, hogy tisztessé-
ges eredményeket érjen el, és biztos benne,
hogy a búcsú napja még távol van.

Addig is mind az edző, mind tanítványa
Győrben testépítést és fitneszt tanítanak, az
újabb leendő világbajnok tanítvány felbuk-
kanása reményében.

Kállman Jónás (b), a MOL-Pick Szeged és Tomas Gonzalaz Viktor (j), a Barcelona játékosa
a férfi Bajnokok Ligája 1. fordulójának A csoportjában játszott MOL-Pick Szeged – Barcelona
mérkőzésen Szegeden 2019. szeptember 14-én. MTI/Ujvári Sándor

Czimbalmos Ferenc-Attila

Hisztérikusnak tartja a magyar külügy 
a szlovák bürokraták viselkedését

Eltúlzottnak és hisztérikusnak nevezte a pozso-
nyi „külügyi bürokraták” reagálását a magyar–
szlovák válogatott labdarúgó-mérkőzésen
történtekre az M1 aktuális csatorna péntek reggeli
műsorában a magyar külgazdasági és külügymi-
niszter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a mérkőzést And-
rej Danko szlovák parlamenti elnökkel nézte
végig, aki a lefújás után „tiszteletre méltó” interjút
adott, az együttműködést, a hangulatot dicsérte. A
miniszter úgy vélekedett, hogy a szlovák külügyi
bürokratáknak a politikai vezetőkhöz hasonlóan
azon kellene dolgozniuk, hogy a közép-európai
együttműködés minél hatékonyabb és szorosabb
legyen.

A szlovák diplomácia arra hívta fel a figyelmet,
hogy a hétfői mérkőzésen sértő, szlo-
vákellenes jelszavak hangzottak el,
és megsértettek egy állami jelképet
is. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta: szá-
mára fontos a sportszerűség és az el-
lenfél tisztelete, majd hozzátette: „ha
én minden egyes olyan eset után be-
hívnám a szlovák nagykövetet a kül-
ügyminisztériumba, amikor egy
sporteseményen szlovák szurkolók
tiszteletlenül viselkednek magyar
emberekkel, sportolókkal, a magyar
nemzettel szemben, akkor a szlovák

nagykövet állandóan ott lenne a minisztériumban”.
A budapesti Európa-bajnoki selejtezőt feszült

hangulat jellemezte a lelátókon. A szlovákiai ven-
dégek számára fenntartott szektorban a rendőrök-
nek kellett elválasztaniuk egymástól a hazai
csapatnak drukkoló, magyar nemzetiségű szlovák
állampolgárokat a szlovák szurkolóktól. A feszült
hangulathoz az is hozzájárult, hogy a magyar szur-
kolók kifütyülték a szlovák himnuszt, de a szlovák
oldal sem viselkedett úriemberekhez méltóan. A
szlovák fociválogatott fizioterapeutája csapata si-
kerén felbuzdulva nadrágját letolva meztelen fe-
nekét mutogatta a magyar szurkolóknak. A
Szlovák Labdarúgó-szövetség szóvivője jelezte,
hogy sajnálják a történteket, és foglalkoznak az
üggyel.

Vizsgálat sálgyújtogatás miatt
A magyar Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) terror-

ellenes egysége nyomozást indított a múlt hétfői, Magyarország
– Szlovákia Eb-selejtező kapcsán. A rendőrség Facebook-be-
számolója szerint a nézőtéren megpróbáltak felgyújtani egy
sálat, amely Szlovákia címerét ábrázolta. A magyar Főügyész-
ségen csütörtökön tettek feljelentést, az ügyben nemzet, faj és
vallás ellen irányuló bűncselekmény gyanújával indítottak el-
járást. A magyar hatóságok a nézőtéren és a mérkőzés után tör-
téntekkel kapcsolatban két személyt vettek őrizetbe: egy
magyar és egy szlovák szurkolót – előbbit garázdaság, utóbbit
hivatalos személy elleni támadás miatt.

Újabb profi tenisztorna a Sziget utcában
Augusztus elején tizenöt év

után rendeztek először profi te-
nisztornát Marosvásárhelyen, az
ITF égisze alatt. Öt héttel később
újabb hasonló versenyre várják a
világranglistán felfelé kapasz-
kodni vágyó teniszezőket a Szi-
get utcai salakos pályákra. 

A 15 ezer dolláros összdíja-
zású versenyen elsősorban a vi-
lágranglista 500. helye alatt
tanyázó teniszezők indulnak a
kiosztásra kerülő pontok meg-
szerzése reményében, amelyek-
kel aztán magasabb szintű és
több pénzzel kecsegtető verse-
nyekre nevezhetnek.

A marosvásárhelyi tornára

száznál több játékos nevezett, a
szabályok értelmében azonban
csak húszat vettek fel közvetle-
nül a főtáblára, 48-an próbálkoz-
hatnak kvalifikáció révén
megszerezni a nyolc helyet a 32-
es táblán, míg négy szabadkártya
sorsáról a szervezők döntenek.

A selejtezőkkel vasárnap kez-
dődött tornára többen visszajöt-
tek az augusztusi résztvevők
közül, így a győztes szerb Marko
Tepavac is, aki amúgy a legjob-
ban helyezett a világranglistán az
indulók közül, az 525. helyen áll.
Az első hatszázban, az 590. he-
lyen található az orosz Kirill Ki-
vatszev is, míg a népes számú

román különítményből a legjobb
helyezéssel a világranglistán
Bogdan Apostol rendelkezik, aki
a 675. helyet foglalja el. A főtáb-
lán argentin, ukrán, osztrák és
lengyel versenyzők vannak még,
a selejtezőből német, holland,
török, francia, olasz, bosnyák,
szlovák, brit sportolók próbálnak
továbbjutni, de Indiából is re-
gisztráltak egy nevezést.

A tornán két marosvásárhelyi
teniszező is indulhat, George Bo-
tezan és Doru Junior Borşan,
utóbbi augusztusban is pályára
lépett, de már az első körben ki-
esett. 

A torna vasárnap zárul, ami-
kor a döntőt szervezik. A
pontos programot minden
nap estéjén közlik a követ-
kező napra, ez a nemzetközi
szövetség honlapján, az itf-
tennis.com-on követhető.
(bálint)

Novák Ede bronzérmet szerzett 
a parakerékpáros-világbajnokságon

Bronzérmet nyert múlt csütörtökön
az MC4 kategóriában Novák Ede a
hollandiai Emmenben zajló parakerék-
páros-világbajnokságon.

Novák, aki a Román Kerékpáros-
szövetség elnöke, 41 perc 38
másodperc alatt tette meg a
verseny 31,2 kilométers távját,
amelyet a szlovák Jozef Me-
telka 40 perc 50 másodperc, az
orosz Szergej Pudov pedig 41
perc 8 másodperc alatt teljesí-
tett.

„Nincsenek szavaim arra,
hogy leírjam, mit érzek hat év
után. Ismét a világbajnokság
dobogóján vagyok, ez egy
álom nekem. Nagyon sokat ed-
zettem, de az elmúlt hat évben
nem álltam dobogóra... Na-
gyon nehéz volt ez alatt az idő
alatt, de az érem visszaadta az
önbizalmamat. (...) Minden
időmet arra fordítom, hogy
újabb érmet szerezzek a tokiói
paralimpiai játékokon” – írta
pénteki Facebook-bejegyzésé-
ben.

Novák Ede aranyérmet nyert
a londoni paralimpiai játéko-

kon, a C4-es kategória üldözőverse-
nyében. A csíkszeredeai sportolónak
még van két olimpiai ezüstérme, és
több érmet szerzett az Európa- és vi-
lágbajnokságokon is.

Fotó: Novák Ede közösségi oldala

Halep jövőre ismét régi 
edzőjével készül 

Jövőre ismét régi edzőjével, Darren
Cahill-lel készül Simona Halep wimb-
ledoni bajnok női teniszező. „Darren
ismét mellettem lesz a következő sze-
zonban. Alig várom, hogy befejezzük,
amit elkezdtünk” – mondta Twitter-ol-
dalán közzétett videóban a román játé-
kos.

Halep koráb-
ban négy évet
dolgozott az
ausztrál tréner-
rel, akinek irá-
n y í t á s á v a l
megnyerte pá-
lyafutása első
Grand Slam-
tornáját a tava-
lyi Roland
Garroson, il-
letve kétszer
világelsőként
zárta az évet.

Cahill tavaly novemberben azért
hagyta el tanítványát, mert több időt
szeretett volna tölteni a családjával.

A 27 éves játékos Cahill nélkül is si-
keres idényt zárt, ugyanis júliusban
megnyerte Wimbledont, jelenleg pedig
hatodik a világranglistán.

Fotó: SI



Megszólalt a marosvásárhelyi városi
sportklub, a CSM. Több hónapos mély
hallgatás után közleményben ismer-
tették, hogy mi is a helyzet a szerve-
zet háza táján. 

Félretéve néhány zavaró körülményt, mint
például, hogy a közlemény tartalma kerülő-
úton, a klub szurkolóinak közösségi oldalán
jelent meg (a többszörös és konkrét ígéretek
ellenére a honlap soha nem működött, akkor
sem, amikor még lett volna rá pénz), és nem
a klub hivatalos közösségi oldalán, hogy a
sajtónak nem küldték meg, illetve azt furcsa-
ságot, hogy mintegy kései siratóként szep-
tember 12-én került ki a nyilvánosság elé a
szeptember 2-án tartott ülésén hozott határo-
zat, a semmitmondás művészetét is megcsil-
logtatja.

Mert mit tudhatunk meg belőle? Amit már

eddig is tudtunk ilyen-olyan nem hivatalos,
vagy harmadik féltől, sportági szövetségtől
származó információból, bár amikor a tudo-
másunkra jutott, akkor nem örültünk a hír-
nek. Hogy a női röplabdacsapat marad az A1
osztályban, de a kiválósági központ ifijeire
alapoz. Hogy a férfi-kosárlabdacsapat az 1.
ligában indul ifjúságiakkal. Hogy a női kézi-
labdacsapat – amely már meg is kezdte a baj-
nokságot – az A osztályban indul, helyi
fiatalokkal. Hogy a labdarúgó-szakosztály-
ban felnőtt szinten csak a 2. ligás női csapat
marad. Hogy a teremlabdarúgó-együttes a
feljutás dacára a 2. ligában folytatja. Hogy a
felnőtt-vízilabdacsapat megszűnik. A közle-
mény ugyanakkor bejelenti, hogy valameny-
nyi (13) szakosztály tovább működik,
beleértve az egyéni sportágakat is, leginkább
ifjúsági szinten.

„A Marosvásárhelyi CSM valamennyi
szakosztálya, kevesebb sportolóval és csapat-
tal, de a továbbiakban is folytatja tevékeny-

ségét” – áll a közlemény végén, szinte dia-
dalittasan, miután gyakorlatilag a marosvá-
sárhelyi sport legyilkolásának voltunk a tanúi
az utóbbi hónapokban. A pénzügyekről?
Néma csend. A perspektívákról? Egy pissz
sem. Akarunk-e még teljesítménysportot Ma-
rosvásárhelyen, az erdélyi és romániai sport
hagyományosan erős fellegvárában, vagy
csupán elpancsolnánk a langyos holtágban
anélkül, hogy bármilyen magasztosabb célt
tűznénk ki magunk elé?

Amikor a tavaly ősszel nagy svunggal be-
indult a CSM, és minden szakosztályban a
feljutást tűzte ki célul maga elé, több józan
hang megfogalmazta: talán nem kellene egy-
szerre ekkorát markolni, hiszen nem fogja
megbírni a város annyi szakágban az élvona-
lat. Talán a hagyományok és a közönségigény
alapján ki kellene választani egy-két, esetleg
három kiemelt szakosztályt, amelyekkel va-
lóban magas célokat lehet kitűzni.

Ugyanakkor azt is látni lehetett, hogy
ebben a válogatásban nem a szakmai érvek,
hanem az adott szakosztály politikai hátteré-
ben állók ereje érvényesült volna, és ezeknek
az erőknek akkor még nem volt érdeke az

egymásnak feszülés. A politikai érdekek
mentén azonban az idénre már sikerült szét-
verni a klubot.

A CSM nevű kísérlet ékesen bizonyítja,
hogy az ilyesfajta konstrukció, amíg a városi
tanácsban megszavazott költségvetéstől, va-
lamint a hitelutalványozó polgármester ké-
nyétől-kedvétől függ, nem lehet életképes
hosszú távon. Nemzetközi szinten azok a klu-
bok tudnak erősek lenni, amelyek vagy üzleti
alapon szerveződnek (ehhez Marosvásárhely
gazdasági ereje kevés), vagy erős magán-
szponzorokat tudnak vonzani. Utóbbiaknak
azonban meg kell érje ez a befektetés, ehhez
pedig megint csak politikai akaratra lenne
szükség, a szponzortörvény megváltoztatá-
sára. 

A teljesítménysport nélkül maradt város-
ban pedig majd a példakép nélkül maradt
gyerekek is inkább a számítógépen játszanak
majd FIFA-t, bármennyire is szeretné egy bi-
zonyos frakció a városi tanácsban, hogy ki-
zárólag a tömegsport maradjon meg. Nem,
uraim! Teljesítménysport nélkül tömegsport
sincs. Semmi sincs. Csak egy kései sirató.

Megerősítették esélyesi státuszu-
kat a Marosvásárhelyi CSM női ké-
zilabdázói az A osztály D
csoportjában, miután a 2. forduló-
ban Resicabányán, az első két he-
lyért zajló küzdelemben a két rivális
egyikének otthonában győztek. A
megyeszékhelyi csapat annak elle-
nére vett villámrajtot, hogy a játé-
kosok gyakorlatilag ingyen
képviselik a klubot, és amennyiben
sikerül kiharcolni a továbbjutást,
semmilyen perspektíva nem nyílik
meg előttük. Talán abban remény-
kednek, hogy a bajnoki idény vé-
gére, jövő nyárig valami
megváltozik...

Tavalyi eredményei alapján az
alakulat nyilván favoritnak számí-
tott, de a felnőtt játékosok elhagy-
ták a klubot, és Bucin például
személyes okok miatt nem tudott
elutazni a meccsre. Továbbá And-
reea Târşoagă visszatérésére súlyos
térsérülése után még várni kell.

Ennek – és az anyagi nyomor –
ellenére a resicabányai mérkőzést a
helyi CSU ellen mindvégig a ma-

rosvásárhelyi gárda uralta, már a
kezdetkor villámrajtot vett, és 3-0-
ra elhúzott. A házigazdák megpró-
báltak felzárkózni a szünetig, de
csak egy gólra tudták szűkíteni a
különbséget, egyszer sem tudtak
egyenlíteni. A szünetben regisztrált
kevés gólt számláló eredmény jól
mutatja, hogy mindkét csapat ag-
resszíven védekezett, és a kapusok
teljesítményére sem lehet panasz. 

A második félidőben ismét a
CSM kezdett jobban, és először
három gólt lőtt, majd ötgólosra nö-
velte az előnyét. A folytatásban a
házigazdák megpróbálták kihasz-
nálni, hogy a játékvezetők bőke-
zűen szórták a kétperces
kiállításokat, adott pillanatban
három mezőnyjátékossal maradt a
CSM, ám így is sikerült megőrizni
a végére három gól előnyt.

Szombaton rangadó következik,
hiszen az idén a csoport nagy favo-
ritjának számító Kisjenői Crişul lá-
togat a Ligetbe, amely a tavaly is a
legerősebb ellenfél volt, idén azon-
ban jelentősen megerősítette a ke-
retét, és a feljutás kinyilvánított
céljával vágott neki az idénynek.

Szerdán játssza első barátsá-
gos mérkőzését a ligeti
sportcsarnokban a marosvá-
sárhelyi Sirius női kosárlab-
dacsapata. Az új idény előtt
barátságos torna megszerve-
zésére készült a klub, azon-
ban lehet, hogy csupán
egyéni mérkőzések sorozata
lesz belőle.

A terv szerint a Sirius-kupán
négy csapat vett volna részt, azon-
ban elsőként Konstanca jelezte,
hogy még nem áll készen a kerete
az új idényre, így későbbre kért ba-
rátságos meccseket a Siriustól. Ne-
hézségek mutatkoznak azonban a
két további vendégcsapat program-
jának az összehangolásával is.
Nagyvárad ugyanis csak szerdán
tud jönni Marosvásárhelyre, amikor
két meccset is játszana: egyet a Si-
riusszal és egyet Brassó ellen. Ezt
követően csütörtökön találkozna a
Sirius és Brassó, illetve a tornától
függetlenül pénteken is játszana

egymás ellen a két csapat. Ahhoz
viszont, hogy Nagyvárad ellen is
pályára lépjenek a brassóiak, így
tevén teljessé a hármas tornát, már
szerdán Marosvásárhelyen kellene
legyenek, és nem biztos, hogy meg-
éri nekik, hogy három nap itt-tar-
tózkodás költségeit vállalják,
azonban ezzel kapcsolatosan még
nem adtak végleges választ.

Amennyiben Brassó nem vál-
lalja, hogy már szerdán itt lesz, a
Sirius kétszer játszik aznap Nagy-
várad ellen, majd a következő két
napon Brassóval, a Sirius-kupát
pedig nem rendezik meg – mondta
a csapat menedzsere. Kiss István
hozzátette, hogy a bajnoki kezdé-
sig még Konstanca ellen vannak
tervben barátságos mérkőzések.

Megtudtuk, hogy rendben meg-
érkezett Marosvásárhelyre az ame-
rikai irányító, Brittney Dunbar, és
csatlakozott a csapat edzéseihez. A
korábban ismertetett keretben
annyi a változás, hogy egy év kiha-
gyás után visszatér a csapatba Gál
Emese, akit pontos távoli dobásai
miatt fogadott szívébe a közönség.
Biztos ugyanakkor, hogy annak el-
lenére, hogy Nagyszeben visszalé-
pett, Antonia Radu nem tér vissza
a csapatba, munkája Nagyszeben-
hez köti, így inkább a visszavonu-
lás mellett döntött.

A női kosárlabda hivatalos idé-
nye október 9-én, azaz három és fél
hét múlva kezdődik, a Sirius az
első fordulóban Kézdivásárhely
együttesét fogadja.

Szerdán mutatkozik be a Sirius

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 2. forduló: Resicabányai CSU – Marosvásárhelyi
CSM 19-22 (9-10)
Resicabányai sportcsarnok. Vezette: Ovidiu Durnea, Florin Toacă (mindketten Te-
mesvár)
Marosvásárhelyi CSM: Ugran (Stan) – Munteanu 2 gól, Lăcătuş 1, Sîngeorzan 3,
Ghemeş 7, Bărăbaş 4, Moldovan 3 (Darie 2, Ola, Radu, Coşarcă, Guţă, Bercea, Pos-
telnicu).

Bálint Zsombor

Újra felnőttvízilabda nélkül maradt a megyeszékhely Fotó: Nagy Tibor

Kései sirató
Az elmúlt évadban a városi klub nevében szereplő együttes visszatért a korábbi szervezeti formához Fotó: Nagy Tibor

Közlemény
A Marosvásárhelyi CSM igazgatótanácsa a 2019. szeptember 2-án tartott ülésén a klub átszervezéséről
döntött. Ennek értelmében mostantól a következő szakosztályok, illetve csapatok működnek:
– női röplabda – főként ifijátékosokkal, A1 osztályos csapat;
– kosárlabda – kimondottan marosvásárhelyi fiatalokból összeállított 1. ligás férficsapat, U16-os

fiú-, U15-ös lánycsapat, valamint gyermekcsoportok;
– kézilabda – helybéli fiatal játékosokból összeállított A osztályos női csapat, valamint minikézilabda;
– labdarúgás – 2. ligás és U15-ös női csapat, valamint junior és gyermek fiúcsapat;
– teremlabdarúgás – 2. ligás és ifjúsági csapat;
– vízilabda – ifjúsági és gyermek fiú-, valamint lánycsapat;
– úszás – kisifjúsági, ifjúsági és felnőtt úszócsapat, valamint folytatódik az iskolások oktatási prog-

ramja;
– teke – fiú-, illetve lánycsapat;
– birkózás – ifjúsági és felnőttcsapat;
– súlyemelés – gyermek- és ificsapat;
– ökölvívás – összes korcsoport;
– tenisz – gyermekek oktatása;
– autó- és motorversenyzés – ifjúsági és felnőttkategória.

A Marosvásárhelyi CSM valamennyi szakosztálya kevesebb sportolóval és csapattal, de a továbbiakban
is folytatja tevékenységét.

A női kosárlabdáról
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának fő témája
az újjáéledő marosvásárhelyi női kosárlabda. Szucher Ervin meghívottja a
nemrég megszűnt városi sportklub (CSM) technikai igazgatója, Kiss István,
aki Sirius KK néven alakított új, szintén az első osztályban induló csapatot.

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D csoportjának 2. fordulójában a következő eredmények
születtek: Temesvári Universitatea – Nagyváradi CSU 29-30, Resicabányai CSU
– Marosvásárhelyi CSM 19-22, Kisjenői Crişul – Nagybányai Marta 34-26.

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

2019. szeptember 16., hétfő ______________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

Rivális otthonában győztek
a kézilabdások
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Románia első szkoliózistábora, a Sco-
liCamp elnyerte a tekintélyes Érték és
Minőség Nagydíjat. A ScoliCamp egy
Romániában egyedülálló speciális
tábor, melyet az OrtoProfil Prod Ro-
mánia Kft. a marosvásárhelyi Rehabi-
litációs Központjában szervez,
partnerségben a Terapie pentru Miş-
care (Terápia a szabad mozgásért)
Kft.-vel. A tábor elsődleges célja,
hogy bemutassa és kiemelje a gyer-
mekkori és serdülőkori idiopátiás
szkoliózis konzervatív kezelésének
fontosságát, valamint, hogy ismer-
tesse a kezelés pszichológiai aspektu-
sait. A ScoliCamp tábor lassan
hagyományossá válik, ugyanis ez
évben immár negyedik alkalommal
került megrendezésre.

Az Érték és Minőség Nagydíj a kiváló-
ság emblémáját képviseli, és a versenybe
szállt pályázatok kimagasló minőségét jelzi,
hozzájárul a versenyképes kínálat kialakulá-
sához a nemzetközi piacon, valamint támo-
gatja a fogyasztókat a minőségi termékek
kiválasztásában. Az ünnepélyes díjátadóra
szeptember 10-én került sor a budapesti Or-
szágházban.

„Megtisztelve érezzük magunkat az Érték
és Minőség Nagydíj elnyerése miatt, mely a
ScoliCamp innovativitását és egyediségét is-
meri el. Pácienseink iránt elkötelezve érezzük
magunkat, és igyekszünk folyamatos segítsé-
get nyújtani nekik a legmagasabb minőségű
termékek és szolgáltatások segítségével.
Nagy örömmel tölt el az, hogy az OrtoProfil
tevékenysége határon túl is elismerésben ré-
szesül” – nyilatkozta dr. Boga Ferenc, az Or-
toProfil vezérigazgatója. 

A tábor egyedi szemszögből közelíti meg
a szkoliózis okozta problémákat kamasz-
korú fiatalok esetében, egy olyan összetett
programot kínálva, mely modern szkoliózis-
kezelési terápiát, pszichoterápiát és társa-
dalmi integrációs gyakorlatokat is magába
foglal. 

„Azért szervezzük ezeket a táborokat, mert
segíteni szeretnénk a szkoliózisban szenvedő
gyerekeken, hogy teljesebb életet élhessenek.
Szakértő terapeuták, valamint a megfelelő,
többoldalú kezelés segítségével a szkoliózisos
betegek rátérhetnek a gyógyulás útjára. Az
Érték és Minőség Nagydíj elismerés ismétel-
ten megerősíti az OrtoProfil szolgáltatásai-
nak rendkívüli minőségét” – nyilatkozta
Frunda György, az OrtoProfil elnöke. 

A ScoliCamp terápiás programját Szilágyi
Zsolt, az OrtoProfil Országos Rehabilitá-
ciós Központ gyógytornásza, valamint Bog-
dan Goga, a bukaresti Terápia a Szabad
Mozgásért (Terapie pentru mişcare) alapí-
tója koordinálták. Egy olyan programot állí-
tottak össze a résztvevők számára, mely az
intenzív edzési programot és interaktív moz-

gástevékenységeket ötvözi, melyek elősegítik
az egészségügyi fűzővel való szabad mozgást.

„A táborban egy olyan multidiszciplináris
csapatot állítottunk össze, mely gyógytorná-
szokból, pszichoterapeutákból, oktatókból és
ortopéd technikusokból állt. Nagyon büszkék

vagyunk erre a díjra, hiszen ez munkánk kü-
lönleges elismerése” – vallotta Szilágyi
Zsolt.

„Számunkra nagy öröm ez a nemzetközi ki-
tüntetés, mellyel Magyarország megillette ezt
a romániai projektet. Több mint 5 éve dolgo-
zunk együtt az OrtoProfillal, mindvégig a leg-
jobb megoldásokat keresve pácienseink
számára. A ScoliCamp ennek az együttműkö-
désnek az egyik legszebb gyümölcse” – han-
goztatta Bogdan Goga. 

Larisa egyike azon gyerekeknek, akin a
Schroth-terápia és a Cheneau-fűző rengeteget
segített, miután szkoliózissal diagnosztizál-

ták. Ő a ScoliCampen többször is részt vett,
idén harmadjára jött el a táborba. A Scoli-
Camp ideje alatt a résztvevők az OrtoProfil
szakemberei által tervezett, meghatározott te-
rápiás programot követnek. A sport- és szo-
cializációs tevékenységek mellett a lányok
megtanulják a fűzőviselés helyes technikáját,
és pszichológiai támogatást is kapnak. A fia-
talok támogató csoporttevékenységeken
vesznek részt, ahol hasonló gondokkal küsz-
ködő páciensekkel találkozhatnak, kifejezhe-
tik és megbeszélhetik tapasztalataikat. A
szkoliózis egy olyan betegség, melynek igen
komoly pszichológiai hatása van a gyerekek
és kamaszkorúak fejlődésére, tele felhalmo-
zott érzelmekkel, melyek során néhányan
akár elszigetelődhetnek a többiektől, vagy
akár negatív gondolatokkal is telítődhetnek.
„A ScoliCamp egy olyan hely, ahol Larisa ta-
lálkozhat vele egykorú lányokkal, akik ha-
sonló gondokkal küszködnek. Itt barátságok
születtek, akikkel évközben is tartja a kapcso-
latot. Azáltal, hogy problémáiról pszicholó-
gusokkal és terapeutákkal beszélhet, Larisa
könnyebben megérti, hogy nincs egyedül
ebben a harcban. Látja azt, hogy más embe-
reknek is vannak hasonló gondjaik, akikkel
megoszthatja tapasztalait és akikkel együtt
küzdhet a betegség ellen” – nyilatkozta Laura
G., Larisa édesanyja. 

A szkoliózissal diagnosztizált fiatalok
2016 óta vehetnek részt a ScoliCamp tábor-

ban, mely lehetőséget kínál arra, hogy a pá-
ciensek többet megtudjanak saját egészségi
állapotukról, megtanuljanak együtt élni a fű-
zővel, pszichológus által moderált csoportos
beszélgetésekben vegyenek részt, valamint
olyan barátokra tegyenek szert, akik hasonló
egészségi problémával, a szkoliózissal küsz-
ködnek. 

Kapcsolat:
Szilágyi Zsolt: 0734-227-909
Bogdan Goga: 0737-147-895
Vargancsik Tekla: 0740-504-977

(Sajtóközlemény)

Érték és Minőség Nagydíj kitüntetésben részesült
Magyarországon a ScoliCamp Románia

Orvosok és művészek számára épített
két szolgálati lakást Gyergyószent-
miklóson a Studium–Prospero Alapít-
vány a Nemzetpolitikai Államtitkárság
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tá-
mogatásával, az átadásra csütörtökön
délután került sor. Gyergyószentmik-
lóson az avatóünnepséget alapkőleté-
tel követte Borszéken, ahol két
orvoslakás építésébe kezdett az ala-
pítvány.

A két eseményt megtisztelték jelenlétük-
kel: Potápi Árpád János, a Miniszterelnök-
ség nemzetpolitikáért felelős államtitkára,
Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkárságának főosztályve-
zetője, Tóth László, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja,
Bende Sándor, az RMDSZ parlamenti kép-
viselője, Barti Tihamér, Hargita Megye Ta-
nácsának alelnöke, Gyergyószentmiklós és
Borszék önkormányzati vezetői. 

Dr. Vass Levente, a Studium–Prospero
Alapítvány ügyvezető elnöke, Maros megyei
parlamenti képviselő köszöntőbeszédében el-
mondta: „húsz évvel ezelőtt az akkori Stu-
dium Alapítvány a Kárpát-medencében
elsőként kezdeményezte szolgálati lakások,
szakkollégium építését Marosvásárhelyen pá-
lyakezdő orvosok, fiatal egyetemi oktatók,
művészek számára. A támogatást akkor is és
ma is a gyergyói lakások építésénél, a bor-
széki munkálatok megkezdésénél a magyar
kormány nemzetpolitika iránt elkötelezett tá-

mogatási rendszere biztosította. 2003-ban el-
sőként Marosvásárhelyen építettünk szolgá-
lati lakásokat, azóta Erdély-szerte a
támogatottaink száma a háromszázhoz köze-
lít: orvosok, gyógyszerészek, egyetemi okta-
tók, rezidensek, színművészek, klasszi-
kushangszer-művészek és családjuk. Örven-
detes, hogy a megyei és helyi önkormányza-
tokkal összefogva immár Gyergyószent-
miklóson is szolgálati lakásokkal tudjuk se-
gíteni a pályakezdő orvosokat, művészeket.
Hálózatot építünk, a megmaradás hálózatát,
kőről kőre, Marosvásárhelyről, Erdély-szerte.”

A gyergyószentmiklósi Szurokfőző utcá-
ban épített ikerházban két szolgálati lakás ka-

pott helyet. Mindkét lakás bútorral és elekt-
ronikai cikkekkel felszerelt konyhával ren-
delkezik, valamint nappalival, 2
hálószobával, fürdőszobával. A lakások hasz-
nos felülete egyenként 115 m2. A 3000 m2

kert további fejlesztési lehetőségeket biztosít
a gyergyószentmiklósiak számára.

A gyergyószentmiklósi lakásokra szeptem-
ber hónap folyamán hirdet pályázatot a Stu-
dium–Prospero Alapítvány. 

Borszéken egy kétszintes ingatlant épít az
alapítvány, amelynek alsó szintjén háromszo-
bás, felső szintjén pedig négyszobás szolgá-
lati lakást alakít ki helyi és környékbeli
orvosok számára. A borszéki telek 1700 m2.

A Studium–Prospero Alapítványról
A marosvásárhelyi székhelyű Studium–

Prospero Alapítvány partnerei támogatásával
immár húsz éve azon dolgozik, hogy a ma-
rosvásárhelyi állami magyar felsőoktatásban
tanuló diákok, egyetemi oktatóik, illetve a fi-
atal erdélyi magyar orvosok, gyógyszerészek,
művészek szülőföldön való boldogulását se-
gítse.

Ezt a célt szolgálják egyetemi oktatók szá-
mára épített szolgálati lakásaink Marosvásár-
helyen (2003), fiatal, hazaköltöző
orvosoknak kialakított lakásaink Sepsiszent-
györgyön (2015), Szatmárnémetiben (2017),
Csíkszeredában (2018), Krasznán (2019). 

A MOGYE, illetve a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem háttérintézményeként igyek-
szünk fejleszteni a magyar orvos- és
művészképzés infrastruktúráját, hogy egye-
temi hallgatóink itthon is versenyképes tudást
szerezhessenek. Ennek érdekében működte-
tünk orvosi, színház- és filmművészeti szak-
könyvtárat Marosvásárhelyen több mint
9000-es könyvállománnyal, indítunk rend-
szeresen taneszköz-pályázatot a MOGYE és
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem okta-
tói, doktori iskolája számára, működtetünk
vendégtanár-programot, hirdettünk kutatási
pályázatot az MTA-val közösen a MOGYE
oktatói, tanársegédei és diákjai számára. A
Studium Kiadóban hiánypótló, minőségi, ma-
gyar nyelvű orvosi szakkönyveket adunk ki,
ötvenet az elmúlt 20 évben. (közlemény)

A Studium–Prospero Alapítvány orvoslakásokat avatott
Gyergyószentmiklóson, orvosi szolgálati lakások alapkövét tette le Borszéken 



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 1,5-2 kg közötti vegyes
hasznú csirkék, 8 lej/kg. Érdeklődni
8-16 óra között a 0265/331-016 és
0730-713-205-ös telefonszámokon.
(64023-I)

ELSŐÉVES ORVOSTANHALL-
GATÓ-szakkönyveket vásárolok: Az
ember anatómiájának atlasza, Funk-
cionális anatómia. Tel. 0771-424-669.
(1/4373-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (14/4255)

A STANDARD UNIVERSAL
CONSTRUCT KFT. 10% kedvez-

ménnyel vállal tetőjavítást, ácsmun-

kát, homlokzati munkát, festést,

polisztirénnel való bevonást, bitume-

nes szigetelést, a tetőszerkezet teljes

kicserélését. Az ügyfél anyagával is

dolgozunk. Tel. 0736-045-781.

(4/4274-I)

IDŐS, BETEG NŐ gondozását vállalom.

Tel. 0756-610-200, 0759-668-333.

(4/4323)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?

Ázik be a háza? Minőségi munkát

szeretne? Ha minőségi munkát sze-

retne, akkor válasszon minket! Cé-

günk garanciás munkát vállal. Tel.:

0742-344-119. (14/4353-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-

ből és lemezből, famunkát stb. Nyug-

díjasoknak 15% kedvezmény. Tel.

0745-680-818, Csaba. (15/4354-I)

EGY IDŐS HÁZASPÁR mellé (75,

86 évesek) keresünk hosszú távra

megbízható ápolót a balatoni há-

zukba, bentlakással, havi váltásban

kellene a segítségükre lenni. Mind-

ketten demenciában szenvednek, és

a mindennapi teendők ellátásában

kellene nekik segíteni. Tel. 0751-058-

165. (sz.-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-

javítást, bármilyen szigetelést, festést,

vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)

TETŐJAVÍTÁS 25% őszi kedvez-
ménnyel nyugdíjasoknak. Tel.
0747-816-052. (5/4275)

A NONIS CONSTRUCT KFT. tetőfe-
dést, tetőjavítást, cserépforgatást és
más munkálatokat vállal. Tel. 0746-
647-479. (1/4318-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést
polisztirollal, bármilyen kisebb javí-
tást. Tel. 0744-227-906, Misi.
(4/4376-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, feledni nem
lehet, csak letörölni a hulló
könnyeket. Minden mulandó
ezen a világon, csak egy van,
ami a sírig vezet: szívünkben a
szeretet.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 16-án a
nyárádszeredai születésű id.
MAJOR LÁSZLÓ volt
maroskeresztúri lakosra
halálának 4. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(8/4380)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagyapa,
dédnagyapa, rokon és szom-
széd, 

id. DUCA BÉLA 
életének 81. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése 2019.
szeptember 16-án, hétfőn 13 óra-
kor lesz a Jeddi úti temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (4388-I)

RÉSZVÉTNyILVÁNíTÁS

Megrendülten értesültünk Aranka
FÉRJÉNEK haláláról. Együtt-
érzésünket és részvétünket
fejezzük ki a gyászoló családnak.
Kollégái az egykori 4-es
iskolából. (1/4389)

KÖSZÖNETNyILVÁNíTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik TEMESVÁRI
ENIKŐ temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak és
sírjára virágot helyeztek. A
gyászoló család. (4/4386-I)

2019. szeptember 16., hétfő ______________________________________ KÖZÉLET – HIRDETÉS ___________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Focioktatás Marosvásárhelyen 
Téged is várunk az MSE-hez!

Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja az
MSE Focisuli. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó-akadé-
mia marosvásárhelyi alközpontja.

Jelentkezési lehetőség:
* 2005–2006-ban született fiúk: hétfő, 20 óra, Sziget utcai nagy mű-

füves pálya (a Tran-Sil stadion mellett)
* 2010–2011-ben született fiúk és lányok: hétfő, 18 óra, Romulus

Guga (volt 18-as) általános iskola műfüves pályája
* 2012–2014-ben született fiúk és lányok: hétfő, 17 óra, Romulus

Guga (volt 18-as) általános iskola műfüves pályája
További részletek a 0720-522-618-as telefonszámon. 

Web: www.focisuli.ro.
KEZDJ EL FOCIZNI MOST!

ZARÁNDOKLATOK:
Október 7–12. – Medjugorje (a szervita nővérek lelki vezetésével) 

Október 8–12. – Fatima és környéke, Lisszabon (ft. Hajlák Attila-István vezetésével) 
Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon lehet. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba és
Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a

www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

„Itt hagytál bennünket, mint a
lenyugvó nap, emléked
szívünkben 
örökké megmarad.”
Szívünk mély fájdalmával
tudatjuk, hogy a szerető
édesapa és nagytata, rokon és
mindig segítőkész jó barát, 

ISZLAI GÉZA 
vegyészmérnök 

75 évesen, 2019. szeptember
13-án rövid betegség után
csendesen elhunyt. 
Életét a becsületességgel
végzett munka, a családja, barátai, munkatársai, szomszédai
iránti állandó segítőkészség, unokái iránti szeretet jellemezte.
Drága halottunkat 2019. szeptember 17-én délután 3 órakor
helyezzük örök nyugalomra Csíkszeredában, a Szentlélek utcai
temetőben, a református egyház szertartása szerint. 
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család. (2/4390-I)

Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após,
kedves nagytata, rokon, 

MOSZKOVITS ARTÚR KÁROLY 
a Munkaügyi Igazgatóság volt jogtanácsosa 

2019. szeptember 14-én, 92 éves korában, házasságának 68.
évében megtért Teremtőjéhez. Drága szerettünket szeptember
17-én, kedden 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi római katolikus temetőben. 
Részvétnyilvánítást a család hétfőn, szeptember 16-án fogad a
római katolikus temető felső kápolnájában 17 és 19 óra között. 

A gyászoló család. (4391-I)

Öt háztartásból majdnem
kettő (37,6%) csak nehezen
fizeti ki a havi folyó kiadá-
sait, és ha figyelembe vesz-
szük azokat a háztartásokat,
amelyeknél akadnak bizo-
nyos nehézségek a minden-
napi kiadások fedezésében,
már a háztartások 80%-ánál
tartunk, derül ki az Országos
Statisztikai Intézetnek (INS)
a romániai életszínvonalat
vizsgáló, tavaly készült
elemzéséből. 

Ezzel szemben ötből egy háztar-
tásnak nem okoz gondokat a napi
kiadások fedezése. 

A napi kiadásokat csak nehezen
vagy nagyon nehezen fedező ház-
tartások zömét egyedülálló nők (az
ilyen típusú háztartások 47,4%-a
van ebben a helyzetben) vagy 65
évnél idősebb személyek vezetik
(44,7%), de a három vagy annál
több gyermeket nevelő családok
57,1 százaléka is ide tartozik, va-
lamint azon háztartások 59,9%-a,
ahol a család feje munkanéküli és
azon háztartások 52,6%-a is, ame-
lyeket mezőgazdaságban tevé-
kenykedő családfő vezet. A
legfontosabb költségeket és szám-
lákat (közköltség, banki hitelek

törlesztőrészletei, villany- és gáz-
számlák) azonban a lakosság
igyekszik idejében kifizetni, a ház-
tartásoknak csak 30%-a késett is-
mételten ezek kifizetésével. Tavaly
a legtöbb esetben (55,3%) a vil-
lanyszámla kifizetésével késett a
lakosság, majd a közköltségek kö-
vetkeznek 50,1%-kal és a telefon-
bérlet 41,7%-kal. A hitelek
törlesztőrészlete ezzel szemben
csak 8,2%-on áll ebben a rangsor-
ban, ami azzal magyarázható,
hogy a bankok késedelmi kamat-
politikája sokkal szigorúbb. 

A munkanélküli családfenntar-
tóval rendelkező háztartások
59,5%-a, a többgyermekes csalá-
dok 40,2%-a, az egyszülős csalá-
dok 30,9%-a késett a költségek és
számlák kifizetésével, derül még
ki az INS elemzéséből. Az INS
szerint ugyanakkor a háztartások
több mint egynegyedében vélik
úgy, hogy havi 1.001 és 2.000 lej
közötti nettó jövedelemből fedezni
tudják a folyó költségeket, de öt
háztartásból háromnak legalább
2.000 lejre van szüksége. A háztar-
tások több mint egyharmada sze-
rint havi 3.000 lejt meghaladó
jövedelemből sikerülne fedezni a
költségeket. (Agerpres)

Nehéz anyagi helyzetben
a háztartások

A héten az időszakhoz ké-
pest majdnem az egész or-
szág területén melegebb lesz
a levegő hőmérséklete, a
nappali átlaghőmérséklet 11
és 26 Celsius-fok között ala-
kul, derül ki az Országos Me-
teorológiai Szolgálat (ANM)
szeptember 14-20. közötti
időszakra vonatkozó agro-
meteorológiai előrejelzésé-
ből.

A nappali csúcsok 18 és 32 Cel-
sius-fok között váltakoznak a me-
zőgazdasági régiók többségében, a
minimumok pedig 4 és 20 fok kö-
zött alakulnak majdnem az egész
ország területén, ennél alacso-
nyabb hőmérsékletek csak Erdély
keleti fennsíkjain lehetségesek, tá-
jékoztatnak a meteorológusok.

A földfelszín alatt 5 centiméter-
rel a hőmérséklet 12 és 25 fok kö-
zött alakul, ami optimális az őszi
vetések előkészítéséhez, illetve a
már elvetett repce- és árpamagok
kicsírázásához.

Mezőgazdasági szempontból je-

lentős csapadékra nem lehet szá-
mítani az elkövetkező héten. A
felső talajrétegben (0-20 cm) a víz-
tartalék alacsony és nagyon ala-
csony határértéken lesz, a
talajaszály mérsékelt, súlyos vagy
rendkívül súlyos lesz az ország
legnagyobb részében. A talajned-
vesség-tartalom elszigetelten a
Bánság északnyugati részében ér
el kielégítő értékeket.

Az ANM szerint ilyen időjárási
körülmények között a mezőgazda-
sági térségek zömében beérik a
napraforgó, és egyes vidékeken a
begyűjtés is befejeződhet már. A
kukoricát szintén be lehet takarí-
tani országszerte, a burgonyát úgy-
szintén az ország legnagyobb
részében.

Az időjárás kedvez az őszi me-
zőgazdasági munkálatok – begyűj-
tés, a termés elszállítása és
elraktározása, a talaj megtakarítása
a növényi maradványoktól, szán-
tás, magágy-előkészítés, vetés stb.
– elvégzéséhez, állítják a meteoro-
lógusok. (Agerpres)

Kedvez az időjárás
az őszi mezőgazdasági

munkálatoknak



Közlemény

Lakásigénylők figyelmébe
Marosvásárhely Megyei Jogú Város felhívja a szociális lakások

és állami alapú bérlakások kérelmezőinek figyelmét:
• 2019. szeptember 16. – október 15. között lehet feliratkozni a la-

kásigénylők jegyzékébe a 2020-as évre;
• Azoknak a kérelmezőknek, akik a korábbi években nyújtottak be

igénylést, frissíteniük kell a leadott okiratokat.
A típusnyomtatványokat a polgármesteri hivatal 10-es irodájában

lehet beszerezni. 
Cosmin Blaga-Zătreanu

DASCPC ügyvezetőigazgató-helyettes
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Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:

– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap 
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)

– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euó / 4 nap
(2019. december 5.)

Indulás Marosvásárhelyről 
+ 25 euró / fő 

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Hatékonyság, telje-
sítmény függvényében versenyképes, stabil jövedelem biztosítása.
Tel. 0734-123-877. (21546-I)
LEMEZMEGMUNKÁLÓ MŰHELYBE SEGÉDMUNKÁSO-
KAT alkalmazunk. Érdeklődni a 0728-328-881-es telefonszámon 9-
17-óra között. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre
várjuk. (64039-I)
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET FORGALMAZÓ
CÉG RAKTÁROST alkalmaz. Feladatok: beérkező áru betárolása,
csomagolás, az áru előkészítése szállításra, raktári rend folyamatos
fenntartása, raktárkészlet nyilvántartása, egyéb, kihívást jelentő fel-
adatok. Elvárások: önnálló és precíz munkavégzés, terhelhetőség, szá-
mítógépes ismeretek (legalább középfokon), korrektség. Az
önéletrajzokat a comenzi@vital-logistic.ro  e-mail-címre várjuk szep-
tember 30-ig. (64035-I)
SZAKMAI GYAKORLATI TRÉNERT KERESÜNK! Feladatkör:
németországi szállodai munkára jelentkező személyek gyakorlati be-
tanítása. Tapasztalat: nem szükséges, teljes körű oktatást biztosítunk.
Elvárás: magyar és román nyelv ismerete. Előny: német nyelv isme-
rete. Helyszín: Marosvásárhely, időszakosan Németország. Jelentkezz
önéletrajzoddal a ro@clearservice.eu e-mail címen. (64033-I)
KÖNYVELŐT alkalmazunk 8 órás munkaprogrammal. Érdeklődni
a következő telefonszámon lehet: 0723-244-200.  (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat


