
Több ezer látogató fordult meg a hét végén az erdőszent-
györgyi Pad-dombon, ami nem csoda, hiszen a Marosszéki
Lófuttatás Erdély egyik legnagyobb hagyományőrző lovas
rendezvényévé nőtte ki magát az elmúlt hét év alatt. Sokakat
nem feltétlenül a futamok, hanem a rendkívül látványos lo-
vaskaszkadőr-mutatványok, a legkisebbeknek szánt érdekes
programok, a koncertek, valamint az István, a király rock-
opera csalogattak oda. 

A hűvös időjárás ellenére már pénteken este nagy tömeg dúdolta a
Jakab Csaba& Band, valamint a Kowalsky meg a Vega közismert dalait. 

A rendezvény hivatalos megnyitójára szombaton került sor ünnepélyes
keretek között, a Württemberg-huszárok jelenlétében. A hagyományte-
remtő rendezvény közösségépítő erejét emelte ki a megnyitón elhangzott
beszédében Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke. Vincze Lóránt
EP-képviselő szerint a magyar lovas nemzet, és a lovassport az utóbbi
években reneszánszát éli mind az anyaországban, mind pedig Erdélyben.
Viszont, hogy ennek jövője legyen, szükség van olyan közösségre,

Orvostudomány helyett 
informatika?

Örülnünk kellene, hogy újabb lépésekkel halad a multilkultura-
litás felé az Emil George Palade nevét felvett marosvásárhelyi or-
vosi és gyógyszerészeti egyetem. Bár az egyébként Nobel-díjas
jeles amerikai állampolgárrá vált kutató neve jól cseng nemzetközi
téren, a névadás egyetlen szépséghibája, hogy Paladénak semmi
köze nem volt a marosvásárhelyi egyetemhez, amelynek viszont
voltak olyan jeles orvosprofesszorai, akik a tanítás mellett sokat
tettek mind a kutatás, mind a helyi közösség gyógyítása érdekében.
De érdekel-e ez egy olyan rektort, aki eddigi cselekedetei szerint
azt a megbízást kapta, hogy jelentéktelenné zsugorítsa, majd fel-
számolja mindazt, ami a marosvásárhelyi magyar orvos- és gyógy-
szerészképzésből megmaradt? Nem egy csapásra, hanem a
lassított haldoklást elősegítő módszerekkel. Ezek alattomos arze-
nálját használta fel, s legutóbbi kegyelemdöfésével, az egységes
vizsgáztatás bevezetésével a magyar oktatás még megmaradt szel-
lemiségének a felszámolására tett döntő lépést. Persze azon is el
lehet gondolkozni, ahogyan kórházaink arculatát átformálták, és
egy olyan városban, ahol a lakosságnak közel a fele magyarul be-
szél, az „oszágos hírű” klinikák némelyikén már nincs vagy csak

(Folytatás a 3. oldalon)
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Megáldották 
Márton Áron szobrát
Hálaadó szentmisével, majd a temp-
lom udvarán felállított Márton Áron-
szobor leleplezésével emlékeztek a
helyi katolikus egyházbeliek és a
hívek szombaton délelőtt arra, hogy
300 éve, 1719-ben került vissza a ma-
rosszentgyörgyi templom a római ka-
tolikus egyház tulajdonába, és alakult
meg újra az egyházközség. 
____________3.
Állandó kiállítás
nyílt a Rhédey-
kastélyban
A tárlat mintegy két évszázadnyira ka-
lauzolja vissza az időben a látogatót,
Rhédey Claudia korába, akinek há-
zassága révén az erdélyi arisztokrata
család Európa legelőkelőbb királyi
családjaival került rokoni kapcsolatba.
____________4.
Döntetlen 
Szászrégenben
Újabb döntetlent ért el a Szászrégeni
Avântul a labdarúgó 3. liga V. csoport-
jában. Öt forduló alatt ez már a har-
madik egál, ráadásul hazai pályán,
egy újonc, a Sellemberki Viitorul ellen.
Igaz, az ellenfél eddig nem igazán úgy
szerepel, ahogyan az egy újonchoz
„illik”, hiszen veretlenül a rangsor 4.
helyén áll…
____________7.(Folytatás a 6. oldalon)

Látványos programok a 7. Marosszéki Lófuttatáson

Vadnyugat és rockopera



Festménykiállítás Szovátán
Szeptember 25-én, szerdán 18 órától kiállítás-megnyi-
tóra kerül sor Szovátán, a Domokos Kázmér Művelődési
Ház kistermében. Takács Nagy Judit dombóvári festő
olajkép-kiállítását megnyitja Szász Teréz, közreműködik
Szász Bernadett (ének) és Márton Előd (zongora). Min-
denkit szeretettel várnak. 

Mozogjunk együtt
A Női Akadémia szeptember 23-án 17.30 órától a ma-
rosvásárhelyi vár Tímárok bástyája előtt várja a jóga

iránt érdeklődő nőket. A foglalkozást Benkő Rozália ve-
zeti.

Hőlégballon-fesztivál és veterán
autók szemléje

Szeptember 28-án, szombaton tartják meg Vármezőn a
hőlégballon-fesztivált és a veterán autók felvonulását. A
veterán autók a Defender Productions, az E OF Klub
szervezésében 10.30 órakor indulnak Vármező felé, 12
órakor kezdődik a kiállítás. 19 órától tervezik a közked-
velt hőlégballon-fesztivált. A veterán autók parádéján
előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni, e-mail-
cím: imi@defender-music.net, telefon: 0757-991-586.

RENDEZVÉNYEK

23., hétfő
A Nap kel 

7 óra 10 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 19 perckor. 
Az év 266. napja, 
hátravan 99 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

23, 29, 10, 17, 26 + 14 NOROC PLUS: 6 4 8 0 1 0

30, 19, 40, 25, 35, 12 SUPER NOROC: 8 1 4 9 5 9

25, 24, 27, 17, 29, 20 NOROC: 5 0 9 0 9 6 0

Jogi tanácsadás kedden
A megszokottól eltérően ezúttal szeptember 24-én, kedden
délután 4 órától tart jogi tanácsadást előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd. Szerkesztőségünk marosvásárhelyi,
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában kaphatnak jogi felvilágosítást olvasóink. Az
érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvé-
nyüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Szűrővizsgálat Maros megyeieknek
A Máltai Szeretetszolgálat és a Marosszentgyörgyi Polgár-
mesteri Hivatal szervezésében szakorvosok bevonásával
ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok lesznek szep-
tember 30. – október 3. között a marosszentgyörgyi iskola
sporttermében. A vizsgálatokra előjegyzés szükséges, és
nemcsak a helyiek, hanem Maros megyéből bárki jelent-
kezhet. A helyszínen a szakorvosok korszerű gépekkel és
módszerekkel mérik fel a résztvevők egészségi állapotát,
illetve tanácsokkal látják el őket. A vizsgálatokra küldőpapír
nem szükséges, feliratkozni a Marosszentgyörgyi Polgár-
mesteri Hivatal szociális osztályán, valamint a 0752-857-
292-es telefonszámon lehet hétköznap 8–17 óra között. 

Nyílt nap a magyarózdi 
Terápiás Otthonban

Szeptember 28-án, szombaton 10.30 órától nyílt napot tar-
tanak a magyarózdi Terápiás Otthonban. A résztvevők re-
gisztrációja 10.30–11 óra között zajlik, 11 órától Adorján
Éva intézetfelelős köszönti az egybegyűlteket és ismerteti
a programot. 11.30–13 óra között a választható műhelyek-
ben folyik a tevékenység. Az otthont Horváth Mária prog-
ramfelelős mutatja be, a reggeli találkozót Adorján Éva
vezeti, az Élő Könyvtár program (a felépülőben lévők be-
számolói) Szakács Előd vezetésével történik. 13.30-tól
fórum kezdődik, amelynek során a résztvevők reflexióikat
osztják meg a többiekkel. A nyílt napon való részvétel elő-
zetes regisztrációhoz kötött – a részvételi szándékot szep-
tember 23-ig lehet jelezni a 0265-254-460-as,
0787-691-845-ös, 0743-039-255-ös telefonszámok egyikén. 

Lezárják a Március 8. utcát 
Szeptember 23-án és 24-én 20 és reggel 6 óra között asz-
faltozás miatt lezárják a Március 8. utcát a Drumserv Rt.
székhelyétől a város határáig tartó szakaszon. Arra kérik
a gépkocsivezetőket, hogy vegyék figyelembe a kihelye-
zett irányítótáblákat. 

Szomorú vasárnap a Nemzetiben
A budapesti Madách Színház Müller Péter – Seress Rezső
Szomorú vasárnap című musicaljével vendégszerepel a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban szeptember 28-án,
szombaton 16 és 20 órakor, 29-én, vasárnap 15 és 19 óra-
kor. Jegyeket a színház Kultúrpalotában működő jegyiro-
dájában keddtől péntekig 12-17.30 óra között (tel.:
0372-951-251), a színházban működő jegypénztárnál
keddtől péntekig 9-15 óra között és előadás előtt egy órá-
val (tel.: 0365-806-865), illetve a www.biletmaster.ro olda-
lon lehet vásárolni. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma TEKLA, holnap  GELLÉRT
és MERCÉDESZ napja.
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IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 240C
min. 80C

Megyei hírek

Az idén augusztus 11-én fürödtek a legtöbben a tóban Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Új műsorrács ősztől az Erdély TV-ben
Szeptemberben újraindultak a saját gyártású mű-
sorok az Erdélyi Magyar Televízióban. 

Az ősz java mottóra épülő évadban új műsorrács érvé-
nyesül. 

Az Erdély TV három magazinműsorának időpontja mó-
dosult szeptembertől: a Kultúrcsepp csütörtök helyett ked-
den jelentkezik 20.30 órakor, a Pszichotrillák sem
csütörtökön, hanem vasárnap 17 órától kerül adásba, és csü-
törtököt érintő változás még, hogy korábban, 20 órától kez-
dődik a Mérlegen.

Az Erdély TV naponta, élőben jelentkező műsorait az új
évadban változatlan időpontban követhetik a nézők: a Hír-
adót naponta 19 órától, a szeptember 30-án rajtoló Mozaik
műsort pedig hétköznaponként 18.20-tól. A már megszokott
napon és órában jelentkezik hétfőn a Tájkép és a Zebra,
szerdán az Ügy-félóra és a Sajtóprés, csütörtökön a Magyar
világ, vasárnap pedig az Üzenet szeretettel és a Hitélet. A

saját gyártású műsorok sorát egészíti ki a Kontra, amely to-
vábbra is kéthetente jelentkezik a bukaresti parlamentből.

Jó hír azok számára, akik csak online nézhetik az Erdélyi
Magyar Televíziót, hogy hétfőtől péntekig a 19 órai Híradó
élőben követhető a tv Facebook-oldalán, a híranyagok és
műsorok pedig felkerülnek tévé YouTube-csatornájára is.

*
Fitt test, fitt lélek?

Fitt test, fitt lélek? – ez a témája az Erdély TV ma esti
Zebra című műsorának, amelynek meghívottjai: Nagy
Hunor testépítő, sportoló és Bartha Zsuzsa fizioterapeuta.
A műsorvezetők: Gecse Ramóna és Kovács Károly. 

Kövessék a műsort minden hétfőn 20 órától, vagy újra-
nézhetik az Erdélyi Magyar Televízió YouTube-csatornáján
is.

Erdélyi Magyar Televízió

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

Nagy látogatottsága volt 
a Medve-tónak

Idén szeptember 15-én lehetett utoljára fürdeni
a Medve-tó vizében, ez egyúttal a nyári idény
végét is jelenti Szovátán.

A tó strandját működtető Danubius, új nevén Ensana
szállodák marketingigazgatójára hivatkozó pontmaros.ro
hírportál szerint az idei nyári hónapok forgalma azonos
mértékű volt a tavalyival, az időjárás szempontjából
kedvezőtlen júliust kárpótolta a kimagasló számú au-
gusztusi fürdőző. A strand látogatóinak száma június 21-

től számítva a zárásig elérte a 100 ezret. Ami a strand-
bevételt illeti, a strandolók 85%-a váltott jegyet (a belé-
pőjegy felnőttek számára 30 lej, gyerekeknek és
nyugdíjasoknak pedig 25 lej volt), 15%-a az Ensana
(Danubius) hotelek szállóvendégei közül került ki, akik-
nek alanyi jogon jár a Medve-tó strandjának díjmentes
használata.

Idén a tóra augusztus 11-én léptek be a legtöbben, ekkor
2.973 fürdőzőt számoltak. (gligor)



Hálaadó szentmisével, majd a
templom udvarán felállított Már-
ton Áron-szobor leleplezésével
emlékeztek a helyi katolikus egy-
házbeliek és a hívek szombaton
délelőtt arra, hogy 300 éve, 1719-
ben került vissza a marosszent-
györgyi templom a római
katolikus egyház tulajdonába, és
alakult meg újra az egyházközség.
Bálint Károly szobrászművész alko-
tását Csíki Dénes pápai káplán, ka-
nonok-plébános áldotta meg, aki
hosszú ideig Márton Áron püspök
munkatársa volt.

„Márton Áron püspök csak egy van,
és hála Istennek ő a miénk” – mondotta
Csíki Dénes pápai káplán a szobor lelep-
lezését megelőző szentmisén. A vértanú
püspökre emlékezett, aki „Isten csodála-
tos teremtménye és ajándéka volt az ő
egyházának, népének, rendkívüli volt
mint ember, pap és püspök. Tudása, mű-
veltsége megbámulandó volt, egyenes
jelleme miatt ellenségei is becsülték”.
Felidézte Márton Áron életútját, az ál-
lami hatóságok zaklatásait, a püspök
meghurcoltatását, politikai fogolyként
eltöltött börtönéveit, az elzártságtól, hi-
degtől, élelemhiánytól való szenvedését,
püspökké választását, meg nem alkuvá-
sát a kommunista rendszerrel. „Inkább
vállalta a börtönt, a meghurcoltatást, de
áruló nem lett. Elítélte, hogy sok pap haj-
lott az államhatalommal való együttmű-
ködésre. Azt mondta, majd az idők
döntik el, hogy végeredményben kinek
volt igaza.” Csíki Dénes hangsúlyozta,
nekünk, ma élő embereknek, főleg azok-
nak, akik őt még életében ismerték, fel-
adatunk és kötelességünk, hogy emlékét
őrizzük és tiszteletét terjesszük, valamint
imádságban kérjük, hogy a szentek so-
rába juthasson mielőbb hivatalosan is.
„Tanítása és példaképe világító legyen
mindannyiunk számára, próbáljunk úgy
hinni, mint ahogy ő hitt Istenben, úgy
szolgálni Istent, mint ahogy ő tette ezt,
és úgy szeressük, szolgáljuk népünket,
mint ahogy ő tette ezt.” 
Szükségünk van Márton Áron 
szellemiségére

A szentmisét követően a templom ud-
varán került sor a Márton Áron-szobor
leleplezésére. Csíki Dénes pápai káplán
mellett az ünnepségen részt vett László
Szabolcs nagyernyei plébános, Sándor
Dénes bordosi plébános, Becsky Eörs,
Sütő István, Bányai László és Lukácsy
Szilamér református lelkészek, Kiss
János Csaba unitárius lelkipásztor, Só-
falvi Sándor Szabolcs, Marosszent-
györgy polgármestere, Birtalan István

alpolgármester, községi tanácsosok, va-
lamint a katolikus egyházközség maros-
szentgyörgyi, csejdi, jeddi, tófalvi hívei,
de más vallásúak is szép számban. 

A Jubilate Deo dalcsoport Székely
Szilárd vezényletével énekelt, majd Fe-
rences István Csíkszentdomokos balla-
dái című versét Gál Mihály versmondó
szavalta el. A Kolping Család kórusa fel-
csíki katonadalokat énekelt, illetve azt a
nótát, amelyről úgy tudják, a vértanú
püspök nótája: az Édesanyám is volt
nékem címűt. A Márton Áron-szobrot
alkotója, Bálint Károly szobrászművész,
valamint Baricz Lajos marosszentgyör-
gyi plébános leplezte le, és Csíki Dénes
pápai káplán áldotta meg. Baricz Lajos
plébános a szoborállítás történetéről be-
szélt, aminek az ötlete 2006-ra nyúlik
vissza, és egy, Sófalvi Szabolccsal,
akkor még községi tanácsossal való be-
szélgetése során született meg. Ezt kö-
vetően köszönetet mondott Bálint
Károly szobászművésznek, Lázár Imre
székelyudvarhelyi öntőnek, Paniti Zsig-
mond, Petréd Imre és Tóth István kőmű-
veseknek a talapzat elkészítéséért, Koré
József nagyernyei vállalkozónak, aki el-
szállíttatta a 15 tonna csíkszentdomo-
kosi fehér követ az alapzathoz, Izsák
Lajos sírkészítőnek a tábláért a püspök
nevével és az évszámokkal, és mind-
azoknak, akik adományaikkal, munká-
jukkal hozzájárultak a szoborállításhoz.
Sófalvi Szabolcs polgármester Márton

Áron mellszobra kapcsán arról beszélt,
hogy a szobrok, alkotások üzennek, ál-
taluk megismerjük történelmünket. „Ha
fiataljaink Márton Áronra tekintenek,
azt üzeni nekik: legyen hitük, legyenek
bátrak. Márton Áron példakép, aki nem-
csak hirdette a hitet, de meg is élte, és
bátor volt. Szükségünk van Márton
Áron szellemiségére, az ő üzenetére, és
jó, hogy van itt egy szobor. Idén lesz
még egy szoboravatás Marosszentgyör-
gyön: 1990 fekete márciusra fogunk em-
lékezni. Kell emlékezni, hogy ne
történjen meg többé hasonló tragédia” –
mondta Marosszentgyörgy polgármes-
tere. 

Az ünnepség során több, Baricz Lajos
plébános által írt verset, szonettet szavalt
el Henn Árpád, Mihály Róbert Ernő, Mi-
hály Hunor és Pataki Ágnes, illetve éne-
kelt a Jubilate gyermekkar, Simon 
Kinga megzenésítésében és vezényleté-
vel, valamint a Szent György egyházköz-
ségi kórus. Filip Ignác feldolgozásában
Balassi Bálint verseit a Szent Cecília
együttes énekelte. Márton Áron mell-
szobrának megkoszorúzásával és himnu-
szaink eléneklésével ért véget az
ünnepség. Koszorút helyeztek el a plébá-
nia nevében Bóni László és Kovács Jó-
zsef gondnokok, Sófalvi Sándor
Szabolcs polgármester és Birtalan István
alpolgármester, a Történelmi Vitézi Rend
nevében vitéz Nyulas Sándor és vitéz
Bereczki Sándor. 

Dávid Ferenc-szobrot avattak
Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban szombaton
felavatták Dávid Ferenc unitárius egyházalapító püs-
pök köztéri szobrát. A Harmath István szobrászmű-
vész által megmintázott egész alakos szobrot a
Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség és Sep-
siszentgyörgy önkormányzata állíttatta. A vallássza-
badság erdélyi kinyilvánításának 450. évfordulója
után immár a második egész alakos szobrot állítják
Erdélyben Dávid Ferencnek. Augusztusban Kolozs-
váron az unitárius egyháznak az utca felé megnyitott
telkén állítottak szobrot a város szülöttének, a vallás-
szabadság és az unitárius egyház megalapozójának.
(MTI)

Meghalt Sára Sándor
Életének 86. évében vasárnap meghalt Sára Sándor
Kossuth-nagydíjas filmrendező, operatőr, a nemzet
művésze, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) ren-
des tagja, az egykori Duna Televízió első elnök-fő-
igazgatója – közölte a család az MTI-vel. A Balázs
Béla-díjjal, a Magyar Mozgókép Mestere címmel és
az MMA életműdíjával is kitüntetett művészt hosszan
tartó, méltósággal viselt betegség után érte a halál.
(MTI)

Gyilkos pitbull
A felügyelet nélküli pitbull terrier péntek este, Gyula-
fehérvár egyik utcáján támadta meg a bichont, ame-
lyet gazdája, egy 29 éves nő sétáltatott. A pitbull
megölte a bichont, az azt védelmezni próbáló nőt
pedig több helyen megharapta. Az agresszív állatot
megpróbálták elfogni a helyszínre érkező csendőrök,
sikertelenül. A 29 éves nőt kórházba szállították. A
Fehér megyei rendőrség szombat délután tájékozta-
tott, hogy a pitbullt sikerült elfogni, és azonosították
a gazdáját is. A 35 éves férfi szombaton jelentette a
rendőrségen, hogy eltűnt a kutyája. A pitbull terrier
szabályszerű dokumentumokkal rendelkezik, és
rendőrségi nyilvántartásban volt. (Agerpres)

A rendszerváltásról 
az M5 csatornán 

A 30 évvel ezelőtt történt rendszerváltás eseményeit,
előzményeit és következményeit dolgozza fel az M5
kulturális csatorna hétfő esténként látható sorozata a
korszak meghatározó szereplőinek részvételével –
közölte az MTI-vel Siklósi Beatrix csatornaigazgató.

Gyanús „baleset”
Két testvér kiesett nagybányai, ötödik emeleten levő
lakásuk ablakán, egyikük a helyszínen meghalt, a
másikat pedig több sérüléssel, súlyos állapotban
szállították kórházba, tájékoztatott vasárnap a Mára-
maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség. A
két testvér egyik szomszédja a sajtónak elmondta,
hogy a fiatalok egyedül laktak a lakásban, és a Nagy-
bánya szélén szervezett heti gépkocsivásáron eladott
tárgyak árából éltek. A két testvér szülei már nem
élnek. A szomszéd azt is elmondta, hogy a két fiatal-
nak több kifizetetlen számlája volt, és lehet, hogy
emiatt kétségbeesett lépésre szánták rá magukat.
(Agerpres)

mutatóban maradt egy-két magyar orvos. Ez a helyzet
lehetetlenné teszi, hogy minden súlyos beteg emberhez
az anyanyelvén szóljanak, elmagyarázzák a betegségét
és a kórházi kibocsátás utáni útmutatásokat, ami euró-
pai uniós előírást jelent, és a romániai páciensbizton-
sági előírások is tartalmazzák. 

Kiváltságos helyzetéből adódóan, amelyet az „igaz-
ságszolgáltatás” is megerősített, az egyetem a mai
napig nem tartotta be a közoktatási törvény előírásait
az önálló magyar kar, az önálló magyar főtanszékek
megalapítására. Ezek helyett legutóbbi nyilatkozata
szerint a rektor magyar nyelvű informatika szakot indít,
ami egy újabb cinikus gesztus a magyar orvosoktatás
elsorvasztása érdekében. Mennyire örvendtek volna a
marosvásárhelyi szülők és diákok, ha ezt a szakot évek-
kel ezelőtt indítják az akkor még önálló személyiséggel
bíró Petru Maior Egyetemen. E sorok írója minden ősz-
szel felkereste az egyetem rektorát, hogy nincs-e szán-
dékuk magyar nyelvű képzést indítani a műszaki oktatás
terén, ahol jól képzett magyar tanárok is oktattak. A rek-
tor minden évben azt válaszolta, hogy az egyetem sze-
nátusa nem egyezik bele a kétnyelvű oktatás
bevezetésébe, holott, ha létrehozták volna a kétnyelvű
képzést, ami sok székelyföldi diákot vonzott volna, akkor
a Petru Maior Egyetem a MOGYE-nak való alárende-
lődés helyett megőrizhette volna önálló arcélét. Infor-
matikusokat magyar nyelven két erdélyi egyetemen
Marosvásárhelyen és Kolozsváron is képeznek, de or-
vosi és gyógyszerészeti oktatás magyarul csak a vásár-
helyi egyetemen van. Ezt kellene fejleszteni, önállóvá és
életképessé tenni, ahelyett, hogy a rektor magyar okta-
tókat használna fel magyar oktatók ellenében.

Orvostudomány helyett 
informatika?

Ország – világHáromszáz éve alakult újra a marosszentgyörgyi katolikus egyházközség
Megáldották Márton Áron szobrát
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Fotó:  Antalfi Imola

Antalfi Imola

(Folytatás az 1. oldalról)



Pénteken, a hét végi erdő-
szentgyörgyi rendezvényso-
rozat nyitómozzanataként
állandó kiállítás nyílt meg a
Rhédey-kastélyban. A tárlat
mintegy két évszázadnyira
kalauzolja vissza az időben a
látogatót, Rhédey Claudia ko-
rába, akinek házassága révén
az erdélyi arisztokrata család
Európa legelőkelőbb királyi
családjaival került rokoni
kapcsolatba.

A néhai grófnő tragikusan rövid
életútja, illetve hagyatéka négy
nemzethez, a magyarhoz, a román-
hoz, az angolhoz és a némethez is
kötődik. A megnyitóünnepségen
angol részről Andrew Noble brit,
magyar részről Zákonyi Botond
nagykövet vett részt, a német felet
Klaus Peter Krüger brandenburgi
tartományi képviselő, a helyi ható-
ságokat Péter Ferenc megyei ta-
nácselnök képviselte, akik
valamennyien üdvözölték a kezde-
ményezést a Csibi Attila Zoltán pol-
gármester által levezetett
megnyitón.

A mintegy kétéves kutató-
munka eredményeit felvonultató
tárlat a Rhédey-kastély emeleté-
nek öt termében mutatja be igé-
nyes  és ötletes kivitelezésben a

néhai grófnő életútját, felidézve
a korai tizenkilencedik századi
főnemesi életmód hangulatát, és
mindezt a település történetével
is összekapcsolja. A látogató be-
tekintést kap az erdélyi főúri
család történetébe, megismer-
kedhet az egykori grófkisasz-
szony neveltetésének
körülményeivel, de ízelítőt kap
azoknak a társadalmi esemé-
nyeknek a légköréből is, ahol az
erdélyi grófnő megismerkedhe-
tett szerelmével, Sándor würt-
tembergi herceggel. Kései

leszármazottjuk, Károly walesi
herceg videóüzenetben üdvö-
zölte a megjelenteket egy, a szű-
kebb körű meghívottaknak
rendezett kerekasztal-beszélge-
tésen, ahol a résztvevők a közös
kulturális örökség ápolásának és
értékesítésének lehetséges mó-
dozatait vették górcső alá. Ha-
sonló témakörű panelbeszél-
getést a kiállítás délutáni, nagy-
közönség előtti megnyitását kö-
vetően is tartottak helyi
szakértők részvételével. A rész-
letekre visszatérünk. (benedek)

Fotó: Nagy Tibor

A marosvásárhelyi 
önkormányzat vessen véget 

a félretájékoztatásnak!
Észszerű és szakmai hozzáállást kérünk 

a marosvásárhelyi önkormányzattól a megyei
sürgősségi kórház melletti telek kapcsán
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Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke szombaton benyújtotta
az államfőjelölti iratait a bu-
karesti Központi Választási
Irodához.

A politikus elektromos rollerrel
érkezett a helyszínre. Az összegyűj-
tött közel 270 ezer támogató aláírás
átadása után újságíróknak el-
mondta: gesztusával azt kívánja
üzenni, hogy kevesebbet kell hasz-
nálni a gépkocsit. „Gondoljunk a
környezetünkre, gondoljunk a gyer-
mekeink jövőjére, és ne korlátoz-
zuk senki jogát akár elektromos
kerékpár vagy roller használatában”
– jelentette ki. Hozzátette: nem kor-
látozásokat kell bevezetni az új jár-
művekkel kapcsolatban, hanem
szabályozni kell ezek használatát.

Kelemen Hunor úgy vélte: a je-
lölteknek víziókat, bátor terveket
kell bemutatniuk, amelyek kiveze-
tik az országot a középszerűségből.
Nyomatékosította: a választási
kampánynak túl kell mutatnia az
elnök alkotmányos feladatain, mert
mindenki számára modellértékű az,
amit az elnök mond, ahogyan az
elnök reagál. Ezért a kampány

során elsősorban a jövőről, a jelöl-
tek jövőképéről kellene beszélni.

„Kell beszélni az oktatásról, az
infrastruktúráról, a munkahelyek-
ről, a környezetről, mert mi is egy
jobb Romániát szeretnénk. Egy
igaz jogállamot” – jelentette ki az
elnökjelölt.

Kelemen Hunor azt a meggyőző-
dését hangoztatta, hogy az oktatás
javítása a fejlődés kiindulópontja.
Kijelentette: többet kellene befek-
tetni az oktatásba, a kutatásba,
hogy e tekintetben Románia tér-
ségi központtá váljon. Sérelmezte,
hogy hiába foglalta bele 2011-ben
a román parlament a tanügyi tör-
vénybe, hogy a költségvetés hat
százalékát oktatásra és kutatásra
kell fordítani, e törvénycikkely al-
kalmazását minden évben elhalaszt-
ják.

Kelemen Hunor arra is kitért,
hogy azért választotta kampányá-
nak a Respekt jelszavat, mert az
emberek tiszteletet várnak az állam
intézményeitől. „Az államnak tisz-
teletben kell tartani az állampolgá-
rait, és akkor az állampolgárok is
tisztelni fogják az államot. Ha van

tisztelet, a bizalom is kialakul” – fo-
galmazott Kelemen Hunor. Újságí-
rói kérdésre válaszolva kijelentette:
reményei szerint a parlamenti ellen-
zék már a jövő héten benyújtja a
parlamentben a bizalmatlansági in-
dítványt, és megbuktatja Viorica
Dăncilă szociáldemokrata kormá-
nyát. Hozzátette: az RMDSZ meg-
szavazza a bizalmatlansági indít-
ványt, de nem számol azzal, hogy
kormányra lépjen.

A törvények értelmében azok a
jelöltek mérkőzhetnek meg az el-
nökválasztáson, akik több mint 200
ezer támogató aláírást gyűjtenek
össze. Eddig a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) által támogatott Klaus
Iohannis jelenlegi államfő, Viorica
Dăncilă, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) által támogatott jelenlegi mi-
niszterelnök, Dan Barna, a Mentsé-
tek Meg Romániát Szövetség
(USR) és Szabadság Egység és
Szolidaritás Pártja (PLUS) közös
jelöltje, valamint Theodor Paleo-
logu, a Népi Mozgalom Párt (PMP)
jelöltje nyújtotta be a jelöltségét.

November 10-én tartják az el-
nökválasztás első fordulóját. (MTI)

Kelemen Hunor benyújtotta az államfőjelölti
iratcsomóját 

Állandó kiállítás nyílt a Rhédey-kastélyban

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal egyes képvi-
selői a napokban is foly-
tatták az állampolgárok
megtévesztését annak a
földterületnek a jogi helyze-
tével kapcsolatban, amelyen
az Egészségügyi Miniszté-
rium az Égési Sérülteket El-
látó Központot tervezi
felépíteni. Az önkormányzat
hozzáállása elsősorban a
város és a megye lakosai
számára káros, hiszen a
telek tulajdonjoga körüli
alaptalan vita miatt a megye
elveszítheti ezt a beruhá-
zást, és nem épülhet meg az
Égési Sérülteket Ellátó Köz-
pont. Ahhoz, hogy ezt elke-
rüljük, arra van szükség,
hogy a helyi és a megyei ön-
kormányzat is lépéseket te-
gyen a helyzet tisztázása
érdekében a bíróságok 
rendelkezései szerint, a tör-
vényes előírásoknak megfe-
lelően. 

A marosvásárhelyi önkormány-
zat polgármesterének tanácsadója,
Claudiu Maior olyan nyilatkozato-
kat tett a napokban, amelyek tor-
zítják a valós helyzetet, hiszen
érvelésében olyan dokumentu-
mokra hivatkozik, amelyek több
mint 50 évesek, és amelyeknek
nincs jelentősége a román állam
tulajdonjogának meghatározása-
kor a vitatott földterület kapcsán,
sem pedig a terület rendelkezési
jogának meghatározása kapcsán,
aminek telekkönyvi tulajdonosa a
román állam. 

Azok a dokumentumok, ame-
lyekre a tanácsadó hivatkozik (pl.
a Maros Megyei Néptanács volt
végrehajtó bizottságának 1975.
03. 31./3927. számú átirata), leve-
lezési értékű dokumentumok,
amelyeket az akkori állami ható-
ságok váltottak egymás között, és
ezek is csak a szóban forgó földte-
rület operatív igazgatásának jogá-
ról rendelkeznek, a tulajdonjogról
nem, a tulajdonjog megszakítás
nélkül a román államé volt egé-
szen 2002-ig, amikor Maros me-
gyének adták át a 2002/867-es
kormányhatározattal. Fontos kie-
melni, hogy a marosvásárhelyi ön-
kormányzat az összes hivatkozott
dokumentumot benyújtotta a per-
iratok között a telekvitára vonat-
kozó bírósági eljárás során, és a
bíróság ezeket is szem előtt tar-
totta, amikor meghozta ítéletét az
ügyben.

A szóban forgó terület telek-
könyvi tulajdonosa, a román állam
a 2002/867-es határozattal az
Egészségügyi Minisztériumon ke-
resztül Maros megye tulajdonába
utalta át a 20 hektáros területet,
ahogyan ezt beírták a telek-
könyvbe, valamint az állami köz-
tulajdon leltárába is. 

Mivel a Maros megye tulajdo-
nába történő átruházást megelőző
években, főként a rendszerváltás
előtt, a területen számos változás
történt, azaz több helyi érdekelt-
ségű ingatlan épült (Gheorghe Ma-
rinescu utca, Ion Vlasiu
középiskola, a városi temető bőví-

tése stb.), a bíróság elrendelte,
hogy a telekkönyvben a korábban
szereplő 20 ha-os felület helyett a
kórházhoz „kapcsolódó földterü-
let” kifejezés szerepeljen, és ezál-
tal előírta, hogy konkrét
mérésekkel kell tisztázni a Maros-
vásárhelyi Megyei Sürgősségi Kli-
nikai Kórházhoz tartozó
földterület nagyságát. 

A szóban forgó telek tagolása a
kórházhoz tartozó terület és az
egyéb funkciókat kiszolgáló terü-
letek megkülönböztetésével (elkü-
lönítve azokat a telekrészeket,
amelyek a helyi érdekű ingatla-
nokhoz tartoznak) az első lépés
annak irányába, hogy a telken köz-
beruházásokat lehessen megvaló-
sítani. 

A Maros Megyei Tanács meg-
rendelte a telek tagolásához
szükséges topográfiai tanul-
mányt, és az elkészült dokumen-
tumot a megyei önkormányzat
soros ülésén szavazásra fogják
bocsátani. 

Ezt követően a dokumentumot
a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatalnak is jóvá kell hagynia, és
ezáltal végérvényesen tisztázni
lehet a Marosvásárhelyi Megyei
Sürgősségi Klinikai Kórházhoz
kapcsolódó földterület jogi hely-
zetét az erre az ügyre vonatkozó
bírósági határozatoknak megfele-
lően. Ez után a lépés után a me-
gyei tanács, a telek
tulajdonosaként, átruházhatja az
Égési Sérültek Központjának fel-
építéséhez szükséges terület admi-
nisztrálásának jogát az
Egészségügyi Minisztériumra. Ha
ezt a műveletet nem sikerül végre-
hajtani 2019 végéig, elveszítjük az
Égési Sérülteket Ellátó Központ
építéséhez rendelkezésre álló fi-
nanszírozást. 

A Maros Megyei Tanács képvi-
selőinek a telekvita kapcsán meg-
fogalmazott nyilatkozatai az
ügyben releváns hivatalos doku-
mentumokon alapulnak (kormány-
határozatok, bírósági határozatok,
telekkönyv), és nem spekulatív
elemeken vagy olyan levelezésen,
amelyeknek a tulajdonjog megha-
tározásában semmilyen jogi hatása
nincs. 

Ilyen módon arra kérjük a ma-
rosvásárhelyi önkormányzat kép-
viselőit, hogy vessenek véget a
torzított információkkal való fél-
retájékoztatásnak, a helyi tanácstól
pedig azt kérjük, hogy döntéshozó
fórumként bocsássák szavazásra a
kataszteri dokumentációt, amely
tisztázza a „kapcsolódó földterü-
let” kérdését, és ezáltal lehetővé
teszi, hogy a Maros Megyei 
Tanács továbbadja a terület admi-
nisztrálási jogát az Egészségügyi
Minisztériumnak annak érdeké-
ben, hogy megépítsék az Égési Sé-
rülteket Ellátó Központot. A
marosvásárhelyi önkormányzat
csak így, a törvényes hatáskörei-
nek gyakorlása révén támogathatja
azokat a projekteket, amelyek fon-
tosak a város jövője szempontjá-
ból.

A Maros Megyei Tanács 
Sajtóirodája



Testvérvárosok köszöntése,
könyvbemutató, konferencia,
wild food, fényfestés, kutyák
és csata –  csupán néhány a
nemrég Zalaegerszegen meg-
tartott országos vadpörkölt-
és borfesztivál rendezvényei
közül.

2021-ben vadászati világkiállítás 
– Magyarországot az a megtisz-

teltetés érte, hogy 1971 után 
2021-ben újra a vadászati világkiál-
lítás házigazdája lehet. E rendkívüli
esemény színhelye Budapest mel-
lett Zalaegerszeg lesz. Erre a jeles
alkalomra készülve a testvér- és ba-
ráti városok képviselőit idén az or-
szágos vadpörkölt- és
borfesztiválra hívtuk meg Zalae-
gerszegre. A rendezvény idei té-
mája nemcsak az utánozhatatlan
zalai erdő, vadak, vadászat, vad-
gasztronómia és Göcsej tájegység,
hanem II. Rákóczi Ferenc erdélyi
fejedelemmé választásának 315.
évfordulója is. II. Rákóczi Ferenc
vadászat iránti szenvedélye köztu-
dott volt, ekképpen a megemléke-
zés méltán illeszkedik a fesztivál
szellemiségéhez – hangzott el Ba-
laicz Zoltán városvezető házigazda
köszöntőjében.

A rendezvény egy rendkívüli
vadgasztronómiai borvacsorával
kezdődött a városi hangverseny- és
kiállítóteremben, a második napon
került sor a testvérvárosok ünnepé-
lyes köszöntésére a város díszter-
mében – tájékoztatta a Népújságot
Cseh Gábor, a Marosvásárhely–Za-
laegerszeg Baráti Egyesület elnöke. 

Elmondta, hogy az ünnepség
nemzeti imánk eléneklésével kez-
dődött, ezt követte Zalaegerszeg
2019-es kisfilmjének a levetítése,
majd Zalaegerszeg dalait hallhatták. 

A köszöntőünnepségen Balaicz
Zoltán polgármester beszéde után
felszólaltak Marl (Németország),
Klagenfurt (Ausztria), Krosno
(Lengyelország), Gorizia (Olaszor-
szág), Lendva (Szlovénia, Muravi-
dék), Dunaszerdahely (Szlovákia),
Marosvásárhely és Barót delegáció-
inak vezetői. Minden felszólaló
előtt a díszőrség bevitte a soron kö-
vetkező város zászlaját.

Cseh Gábor köszöntőjében kie-
melte: a két város közötti kapcsolat
23 éves múltra tekint vissza, és ba-
ráti egyesületük is már 19 éve mű-
ködik. „Hűséggel, odaadással,
egymásért érzett felelősséggel ápol-
juk a két város közötti kapcsolatot.
Úgy érzem, hogy a testvéri szálak
az évek folyamán elszakíthatatlanná
erősödtek. Az eredményesség titka,
hogy nem csak a formális, hivatali

kapcsolat  a lényeg, hanem a polgá-
rok közvetlen együttműködése.”
Ünnepi felszólalását II. Rákóczi Fe-
renc gondolatával fejezte be: „Aki
hazáját és nemzetét szereti, azt az
Isten soha nem hagyja el”.
Könyvbemutató 
és szakmai konferencia

A továbbiakban Cseh Gábor el-
mondta, hogy az ünnepi fogadás
után szakmai koferenciára került
sor, de még azelőtt bemutatták Ba-
dacsonyi Lajos Mikor mentem ha-
zafele – Őseink vadászöröksége
című könyvét. A kötetben a 45 éve
vadász szerző osztja meg élmé-
nyeit, emellett történeti kitekintés-
sel szól a vadászat és történelmi
eseményeink kapcsolatáról.

A szakmai konferencián dr. Kun
Edit köszöntötte a megjelenteket,
majd Balaicz Zoltán polgármester
nyitotta meg a rendezvényt.

2008-ban még a szüret jegyében
invitálták a város lakóit és a turistá-
kat az őszi rendezvényre, ám hamar
megmutatkozott, hogy egyedi arcu-
latot kell adni a programnak az ér-
deklődés fenntartásához. A szüret
repertoárja, a szőlő és a bor mellé a
bővítéshez jó alapot jelentettek a
város természeti értékei, Zala vadá-
szati hagyományai, hiszen a megye
harmadát erdő borítja, messze föl-
dön híres a vadállománya, vadgaz-
dálkodása, vadászati turizmusa és
vadgasztronómiája. A rendezvény
magas színvonalát azzal is elismer-
ték, hogy jövőre Zalaegerszeg és
Sohollár lesz az országos vadászna-
pok helyszíne, 2021-ben pedig,
amikor 50 év után újra Magyaror-
szág rendezi a vadászati világkiál-
lítást, az egyik kiemelt helyszín
lesz a zalai megyeszékhely őszi
fesztiválja – hangzott el a konferen-
cián.

A már a magyarországi vaddisz-
nóállományban is felbukkant afrikai
sertéspestisről Vajda Lajos, a Nébih
főállatorvosa, az országos járvány-
védelmi központ vezetője szólt.  Ez-
után az erdélyi kopók vadászatban
betöltött szerepéről, a lehetőségek-
ről Pelczéder Tibor, az erdélyikopó-
klub elnöke beszélt. A konferencia
zárásaként Feiszt Ottó, a Zalaerdő
Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója a
zalai gímszarvasról tartott előadást.
A kínálat: 1000 adag különleges
utcai étel

A 2018 áprilisában alakult Zala-
egerszegi Vadászegyesület ez alka-

lommal is különleges
utcai ételekkel rukkolt
ki. Erről Balaicz Zoltán
polgármester társaságá-
ban beszélt a fesztivál-
utcában Molnár
Marcell, az egyesület al-
elnöke és Tamási
László, az egyesület
gazdasági vezetője. 

Mint elhangzott, a 15
tagú egyesület a vadá-
szati tradíciók felélesz-
tését, népszerűsítését
tartja feladatának.
Ennek egyik eleme a
gasztronómia, azon
belül is a wild food nép-
szerűsítése, olyan kuli-
náris különlegességek
kínálata, mint a sajátos
szószokkal ízesített
szarvashúspogácsás
burger, illetve tépett

vaddisznóhússal (pulled pork) ké-
szített szendvics. 

A sikert jelzi, hogy a nyári Street
Food Weekenden ezekből 600 adag
fogyott el, mégpedig a tervezett idő
harmada alatt. Emiatt a mostani
fesztiválon 1000 adagot kínáltak a
két standon.
Vadászkutya-felvonulás, 
csatabemutató

Nagy sikere volt továbbá a va-
dászkutyák és más ebek felvonulá-
sának, valamint a zalai 47-es
honvéd hagyományőrzők látványos
csatabemutatójának, ahol dörögtek
az ágyúk, szóltak a puskák, végül

nagy ütközetben sikerült legyőzni
a Zalaegerszegen garázdálkodó
horvát csapatot – mesélte Cseh
Gábor. Majd elmondta, hogy a
vendégeket elvitték a Zala Zone
járműipari tesztpályára, ami a
maga nemében a legnagyobb Eu-
rópában. Itt Vigh László ország-
gyűlési képviselő, miniszteri biztos
fogadta a vendégeket. Megint ké-
szül valami innovatív Zalaegersze-
gen, mondta a képviselő,
hozzátéve, hogy tesztelési fázisban
van az a smart city programjukhoz
kapcsolódó projekt, amely időuta-
zásra invitálja az érdeklődőket a
középkori zalaegerszegi várba. A
fejlesztést Háry Ádámmal mutat-
ták be a testvérvárosi delegációk
vezetőinek.

Ezt követően az egervári kastély
látogatásán és vadgasztronómiai
kóstolón vehettek részt.
Jótékonysági vadfőzés

Az országos vadpörkölt- és bor-
fesztivál keretében ismét megszer-
vezték a jótékonysági vadfőzést,
amelyen 110 főzőcsapat vett részt,
600 csapattag serénykedett, látoga-
tók, kóstolók, jótékonykodók pedig
több ezren érkeztek. Az 500 forin-
tos ebédjegyekből 2.457.000 forint
gyűlt össze. Előzetesen a támogató
cégek több mint kétmillió forintot
ajánlottak fel, így összesen 4,5 mil-
lió forintot sikerült gyűjtenünk a
Zala megyei Szent Rafael Kórház
javára, mondta el Cseh Gábor. A
Marosvásárhely–Zalaegerszeg Ba-
ráti Egyesület csapata (Kovács Fe-
renc vadász, csapatkapitány, Valkai
Ferenc és Valkai Márta, a Tip-Top
vendéglő és panzió tulajdonosai,
Bordi Kinga és Vaszi Irénke) külön-
díjat kapott.

Készül a vadpörkölt

Mózes Edith

II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulóján
Országos vadpörkölt- és borfesztivál Zalaegerszegen
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amely igényli, illetve vezetőkre,
akik hangsúlyt fektetnek e hagyo-
mány ápolására – szólt elismerően
Csibi Attila polgármester érdemei-
ről a képviselő, majd Borboly 
Csabának, Hargita megye tanácsel-
nökének adta át a szót. Csibi Attila,
Erdőszentgyörgy elöljárója az ösz-
szefogást és a kiváló csapatmunkát
emelte ki, amelynek köszönhetően
a rendezvény megvalósult. Renge-
teg ember munkája van mögötte, a
kollégáié, valamint a Maros me-
gyei önkormányzat támogatása nél-
kül nem tudták volna azt a
színvonalas programot összehozni,
ami a hét végén várta a Pad-
dombra látogatókat. – Olyan csapat
dolgozik Erdőszentgyörgyért,
amelyre nemcsak büszke vagyok,
hanem szeretem is – fogalmazott a
polgármester. 
Angus, bárány, kakas 
és vaddisznó az üstökben

A színpadtól nem messze fel-
csapták a lacikonyhát, a Marosszéki
Ízek főzőversenyre idén is több
Nyárád, Maros és Küküllő menti

önkormányzat nevezett be. Méretes
üstökben rotyogtak az ínyencségek,
mindenik csapat igyekezett sajátos,
otthoni ízekkel, különleges teríték-
kel előrukkolni. A nyárádszeredaiak
üstjében ottjártunkkor éppen a gom-
bával és vörösborral készült angus
marhapörköltet kavargatta Kacsó
István főszakács, a helyi önkéntes
tűzoltóalakulat parancsnoka. Ízlé-
ses, kézzel festett tulipános tányé-
rok sorakoztak a marosludasi csapat
szépen megterített asztalán, ebben
tálalták az üstjükben rotyogó ha-
gyományos töltött káposztát füstölt
csülökkel. A balavásáriak brassói
aprópecsenyével és gulyással, a
szovátaiak báránypörkölttel próbál-
ták elnyerni a zsűri tetszését. A só-
váradi csapat üstjében kakaspörkölt
főtt nokedlivel, az üst mellett ma-

gyar motívumokkal díszített ruhába
öltözött lányok fogadták a vendége-
ket. A házigazda erdőszentgyör-
gyiek gyömbérrel és rókagombával
megbolondított vaddisznópörkölttel
lepték meg a háromtagú zsűrit, akik
végül a legízletesebbnek a nyárád-
szeredai csapat pörköltjét találták,
nekik ítélték oda az első díjat. Má-
sodik helyezést értek el a szováta-
iak, a harmadik helyet az
erdőszentgyörgyi csapat főztje ér-
demelte ki. A tér másik oldalán szá-
mos kézműves tette közszemlére és
kínálta eladásra munkáit: a bőrdísz-
műves, a levendulakészítményeket,
horgolt ékszereket és mesefigurá-
kat, valamint házi szörpöket készí-
tők. 
Törzsfőnök és banditák – vadnyugati
hangulat a domboldalon

Igazi vadnyugati jelenet hely-
színe volt szombaton a Pad-domb:
törzsfőnök, bandita, indián lányok
és kis indiánok póniháton jelentek
meg a látogatók között, s az izga-
lom fokozása érdekében egy kis
„lövöldözést” is bevetettek, az esti
produkcióban pedig a tűzzel játszot-

tak a Győri Ördöglovasok. Mutat-
ványaik a hétvégi lovas rendezvény
egyik leglátványosabb produkció-
inak számítottak. 

Tóth Szilárd, a társulat vezetője
lapunk érdeklődésére elmondta,
vadnyugati műsorukkal, amit szom-
baton Erdőszentgyörgyön is bemu-
tattak, 2016-ban egy nemzetközi
versenyen elnyerték Az év show-ja
címet. Emellett lovasakrobatikával
és lovagi tornával kápráztatták el a
közönséget, a legkisebbek örömére
vasárnap előadták a Hamupipőke
mesejáték lovas változatát. 

A társulat összetétele igen színes:
több fiatal nőt is láttunk lóháton, a
kisgyerektől az idős „törzsfőnökig”
minden korosztály képviselve van.
– A mindennapi életben is így van:
vannak idősek, fiatalok és gyere-

kek. Nálunk is van öreg indián, aki
varázsol a tűz körül, emellett harcos
indiánok és gyerekek, illetve bandi-
ták, akik beleszólnak a törzs lakói-
nak életébe. A mutatvány igen
komplex: beleszőttünk egy kis ro-
mantikát, de nem marad el az akció,
a lövöldözés sem, illetve jelen van
benne a „cuki faktor”, azaz a póni-
háton lovagoló gyerekek is.

A Győri Ördöglovasok az anya-
országban és nemzetközi szinten is
arról híresek, hogy különféle veszé-
lyes mutatványokat mutatnak be ló-
háton. – Mi mindenhol ülünk a
lovon, ahol más nem: a fenekén, az
oldalán, a hasa alatt – jegyezte meg
a társulat vezetője. A legapróbb lo-
vasok felől érdeklődve megtudtuk,
hogy valójában lovasiskolaként
működnek, azok a gyerekek, akik
náluk tanulnak, úgy lovagolnak,
mint a nagyok. Kis lovakon vágtáz-
nak, ügetnek, és ennek a hátterében
hosszú évek munkája áll. Van olyan
gyerek, aki három-négy évesen
kezdte. Mindenki ügyessége, felké-
szültsége függvényében kap szere-
pet, és bár akadnak kisfiúk, akik
szeretnének hozzáférni például a
fegyverekhez, meg kell érteniük,
hogy ez a felnőtt lovasok dolga –
tette hozzá a szombati műsor ked-
véért banditabőrbe bújt társulatve-
zető. Mint mondta, a százfős
társulat tagjait egy dolog szorosan
összeköti: a ló szeretete. Az Ördög-
lovasok kilencven állatot számláló
ménesükből a hét végére tizennégy
nagy termetű lovat és öt pónit hoz-
tak el Erdőszentgyörgyre. 

Az angol telivérek síkversenyen
Ferrariknak számítanak

Akárcsak az előző években, a
hangsúly idén is a lóversenyeken
volt, az elő- és középfutamokra
szombaton, a döntőkre pedig vasár-
nap került sor. Nagyon jó minőségű
pályával várták a versenyzőket,
Csontos János, a rendezvény szak-
kommentátora a Kárpát-medence
legszebb lovaspályájának nevezte
az erdőszentgyörgyi helyszínt.
Hossza 700 m, egy futam alatt két
kört kellett teljesíteni. Három futam
volt: az angol telivér, a marosszéki
lófuttatás, amelyen sportlovak in-
dulhattak, illetve idén egy új fu-
tamra is benevezhettek a lovasok: a
Szent György-futamra, ahol bármi-
lyen lóval indulhattak, kivéve az
angol telivéreket és a sportlovakat.
Kádár László versenyigazgató la-
punknak elmondta, annak alapján
döntöttek a futamokról, hogy mi-
lyen a székelyföldi lóösszetétel. –
Az angol telivérek a síkversenyen
a világon a legjobbak, mondhatni
Ferrarik, nyilvánvaló, hogy mást
nem versenyeztetünk velük. Mel-
lettük külön kategóriát képeznek a
sportlovak, illetve nagy számban
vannak Székelyföldön különféle
más lovak, ezeknek a származása
általában ismeretlen, a síkverse-
nyen való képességeik gyengébbek
az előző két kategóriához tartozó-
kénál. Rájuk való tekintettel indí-
tottuk a Szent György-futamot –
mutatott rá a versenyigazgató. Mint
mondta, örömmel vették tudomá-
sul, hogy a Székelyföld minden ré-

széről érkeztek lovasok: Kézdivá-
sárhely környékétől, Hargita me-
gyén át egészen Marossárpatakig. –
Örülünk annak, hogy Székelyföl-
dön él még a lótartás hagyománya,
és sok lótartó versenyez, egyre ko-
molyabban veszik, mind maga-
sabb a színvonal. Tulajdonképpen
egy versenyló egész évben valami-
lyen szinten készenlétben kell áll-
jon, egy komoly verseny előtt
általában hat héttel kezdődik a terv
szerinti kiképzés, építjük a ló ké-
pességeit, hogy a versenyre elérje
a maximumot – árulta el a ver-
senyigazgató. 

A futamok mellett számos lovas
és hagyományőrző programot kö-
vethettek a nézők a két nap alatt,
gyakorlott lovasok, lovaskaszka-
dőrök mutatták be saját és lovaik
rátermettségét. A Győri Ördög-
lovasok produkciói mellett igen
látványos volt a Farkasnyom
Egyesület barantabemutatója, az
Erdélyi Lovas Kaszkadőrök lé-
legzetelállító mutatványai,
Pászka Lehel lovas íjász, vala-
mint a Marosszéki Íjászok is ér-
dekes bemutatóval készültek.
Szintén sok nézőt vonzott a szom-
bat délutáni néptáncelőadás, ame-
lyen székely ruhába öltözött
tehetséges gyerekek, fiatalok vet-
ték birtokba a színpadot. Szomba-
ton este az anyaországi Nemzeti
Lovasszínház művészi látványe-
lemekkel, lovas-zenés játékkal
tette emlékezetessé sokak szá-
mára a közkedvelt István, a király
rockoperát. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Vadnyugat és rockopera

Fotó: Nagy Tibor



Több mint kilenc hónap után
nyert ismét hazai pályán a Sepsi
OSK az élvonalban, László Csaba
csapata az FC Hermannstadt hálójába
vágott hármat szombat délután.

Az első félórában szinte nézhetet-
len futballal untatta a közönséget a két

csapat, egyaránt céltalanul előrevá-
gott labdákra építve támadásait, írja
beszámolójában az NSO. A nagysze-
beniek több pontrúgásuknak köszön-
hetően néhányszor odakerültek a
hazai kapu elé, de lövésig már nem
jutottak el. Ugyanakkor mindkét csa-

pat örülhetett, hogy megúszta a piros
lapot: az utolsó védőként, bár a ka-
putól távol szabálytalankodó szebeni
Srdjan Luchin, majd az ellenfele síp-
csontjára taposó szentgyörgyi Ro-
naldo Deaconu is csak sárgát kapott.
Fél óra után, az első igazán veszélyes
hazai támadásnál a korábbi Sepsi-
kapitány, Ousmane Viera karral
blokkolta Peter Gál-Andrezly lövé-
sét, Gabriel Vaşvari pedig gólra vál-
totta a büntetőt (1-0). Négy perccel
később a Sepsi szélső hátvédjei
összehozták a második gólt is: Florin
Ştefan balról beívelt labdáját Kilyén
Szabolcs Nicolae Carnat elé fejelte,
aki még le is vette a kapu előtt, mi-
előtt a jobb alsóba pöckölte (2-0).

Szünet után a Sepsi szélsői és
szélső védői kedvük szerint rohan-
hattak át a fejetlenül kitámadó Her-
mannstadt középpályáján és
védelmén. A harmadik gólt Gál-And-
rezly letámadása hozta meg, aki a ti-
zenhatoson kívülre kalandozó

Figueiredo kapustól elvette, és a há-
lóba fejelte a labdát (3-0). Az utolsó
fél órában így már semmi sem ve-
szélyeztette a szentgyörgyi sikert, a

kaotikus szebeni támadójátékot jól
jellemzi, hogy Fejér Bélának csupán
egyetlen lövést kellett védenie a 90
perc során.

Újabb döntetlent ért el a Szász-
régeni Avântul a labdarúgó 3. liga
V. csoportjában. Öt forduló alatt ez
már a harmadik egál, ráadásul
hazai pályán, egy újonc, a Sellem-
berki Viitorul ellen. Igaz, az ellen-
fél eddig nem igazán úgy szerepel,
ahogyan az egy újonchoz „illik”,
hiszen veretlenül a rangsor 4. he-
lyén áll…

Az első félidő rendkívül vérsze-
gényre sikeredett. Noha derekasan
küzdöttek a felek, a csata többnyire
a középpálya tájékán zajlott. En-
nélfogva a játékot az említésre
méltó kapujelenetek hiánya jelle-
mezte, a közönség pedig unatkoz-
hatott. De nézzük az érdemleges

akciókat. A 7. percben a házigaz-
dák Covaciu révén próbálták ve-
szélyeztetni a mindössze 18
esztendős Matencic kapuját, ám a
középpályás 25 méteres szabadrú-
gása jócskán kapu fölé ment. Egy
perccel később Potor a büntetőte-
rület vonaláról lőtt, am a kísérlet
nagyon pontatlanra sikeredett.
Annak dacára, hogy a vendégek
sem remekeltek, a 28. percben
megszerezték a vezetést: ekkor a
színes bőrű Tegbo ellenállhatatla-
nul elrobogott a bal szélen, beadá-
sát Bucin kapuvédő
elügyetlenkedte, a lecsorgó pöty-
työst pedig az üres kapu torkából a
fiatal Cîrloanţă a hálóba kotorta (0-
1). A kapott gól egyértelműen a ta-
pasztalt szászrégeni hálóőr lelkén

szárad, ám a vendéglátók álmél-
kodó védelme is elmarasztalható.
Egygólos hátrányba kerülve az
Avântul nem talált magára, Răzvan
Dan tanítványainak teljesítménye
a legnagyobb jóindulattal is csak
halványnak minősíthető. A 40.
percben az eléggé aktív David
Potor mintegy 20 méterről fölé
lőtt, ezzel zárult az első félidő.

Szünet után a szászrégeniek va-
lamivel többet kezdeményeztek, s
az 55. percben megszületett az
egyenlítő gól: Bujor 13 méternyi-
ről pazar mozdulattal, látványosan
átejtette a labdát a kimozduló ven-
dégkapuson (1-1). Vlad Bujor ez-
úttal is igazolta, hogy vérbeli
csatár. Az egyedüli… A sellem-
berki gárda a tapasztalt, egykori 1.
ligás Alex Curtean révén próbálko-
zott, ám távoli lövését Bucin ma-
gabiztosan hárította. Curtean
játéka is kiábrándító volt, talán
nem véletlenül játszik az élvonal
helyett a harmadosztályban… A ta-
lálkozó utolsó húsz perce nyílttá,
jó iramúvá és látványossá vált. A
hajrában lejegyezhettünk három
veszélyes kapujelenetet is. A 75.
percben Bujor közel állt a duplá-
záshoz, ám 13 méterről leadott,
üres kapu irányába tartó labdája
megpattant egy vendégvédőn, így
mindössze egy szögletet eredmé-
nyezett. A túloldalon, a 90. percben
Cîrstean kecsegtető pozícióból,
alig 6 méterről fölé lőtt. A 90+3.
percben pedig az Avântul égbeki-
áltó, kettős gólhelyzetet puskázott
el: Murar betört a büntetőterület
jobb oldalán, közeli, erős lövését
Matenciuc hatalmas bravúrral
védte, majd a kipattanó labda a ka-
putól mindössze 4-5 méterre lévő
C. Chirilához került, aki erőtlenül
találta el. Ezt a lehetőséget sokkal
nehezebb volt kihagyni, mint érté-
kesíteni.

Tekintettel arra, hogy a hajrában
mindkét csapat megnyerhette
volna a mérkőzést, a játék általá-
nos összképe alapján a végső síp-
szó által szentesített döntetlen
igazságosként könyvelhető el. A
szászrégeniek az ötödik játéknap
után mindössze hat pont birtoko-
sai, azonban az igazsághoz az is
hozzátartozik, hogy a jelenlegi me-
zőny jóval erősebb az elmúlt lab-
darúgóidénybelinél. 

A 6. fordulóban a szászrégeni
Avântul Besztercén, a Gloria ott-
honában vendégszerepel.
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Eredményjelző
Labdarúgó Magyar Kupa, 6. forduló, az élvonalbeli csapatok

eredményei: Érdi VSE (III. osztályú) – Diósgyőri VTK 0-1 (0-0),
Putnok FC (III.) – Paksi FC 0-5 (0-4), Dunaharaszti MTK (III.) –
Budapest Honvéd 1-7 (0-5), Sárvár FC (III.) – Debreceni VSC 0-3
(0-1), Bonyhád VLC (megyei I.) – Puskás Akadémia FC 0-5 (0-3),
Hévíz SK (III.) – Mezőkövesd Zsóry FC 0-6 (0-6), FC Hatvan (III.)
– Újpest FC 0-2 (0-1), Soltvadkerti TE (megye I.) – Kaposvári Rá-
kóczi FC 0-4 (0-3), Eger SE (III.) – MOL Fehérvár FC 2-4 (1-0).

Mindegyik élvonalbeli csapat tovább-
jutott szombaton a Magyar Kupában

Radnót kiszállt a versenyből?

Döntetlen Szászrégenben

Több mint kilenc hónap után nyert ismét a Sepsi OSK hazai pályán

1107.

Ranglista
1. CFR 9 6 2 1 25-8 20
2. Craiova 10 6 1 3 14-10 19
3. Viitorul 9 5 3 1 23-10 18
4. Medgyes 10 5 3 2 20-13 18
5. Jászvásár 9 4 4 1 12-7 16
6. Astra 10 4 3 3 14-13 15
7. Sepsi OSK 10 2 7 1 9-6 13
8. Botoşani 9 2 6 1 16-14 12
9. Dinamo 10 3 1 6 13-19 10
10. FCSB 9 3 1 5 10-17 10
11. Nagyszeben 10 3 1 6 11-21 10
12. Clinceni 10 2 3 5 15-21 9
13. Târgovişte 9 1 3 5 10-17 6
14. Voluntari 10 1 2 7 7-23 5

Eredményjelző
* 2. liga, 8. forduló: Kolozsvári Universitatea – Petrolul Ploieşti

4-0, Sportul Snagov – FK Csíkszereda 0-1, CS Mioveni – Dună-
rea Călăraşi 1-1, Zsilvásárhelyi Pandurii – Aradi UTA 2-5, Bu-
karesti Daco-Getica – Bukaresti Metaloglobus 2-3, Turris Oltul
Turnu Măgurele – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 2-0, Concor-
dia Chiajna – Campionii FC Argeş Piteşti 1-1, Temesvári ASU
Politehnica – Resicabányai CSM 0-0. Az állás: 1. Turris Oltul
Turnu Măgurele 22 pont, 2. Aradi UTA 16, 3. Bodzavásári SCM
Gloria 16, …14. FK Csíkszereda 8.

* 3. liga, I. csoport, 5. forduló: Bákói CSM Bacău – Galaci SC
Oţelul 0-2, Karácsonkői CSM Ceahlăul – Bákói Aerostar 0-2,
CSM Paşcani – Németvásári Ozana 2-6, Galaci Universitatea Du-
nărea de Jos – FC Botoşani II 2-4, Foresta Suceava – CSM 
Focşani 1-1, Huszvárosi Huşana – Ştiinţa Miroslava 3-0, Şomuz
Fălticeni – Kézdivásárhelyi KSE 2-2, Radóci Bucovina – Sporting
Lieşti 4-0. Az állás: 1. Bákói Aerostar 15 pont, 2. Radóci Bucovina
12, 3. Galaci SC Oţelul 12, …9. Kézdivásárhelyi KSE 5.

* 3. liga, V. csoport, 5. forduló: Lénárdfalvi Comuna – Székely-
udvarhelyi FC 2-0, Szászrégeni Avântul – Sellemberki Viitorul
1-1, Váradszentmártoni CSC – Zilahi SCM 3-2, Kolozsvári CFR
II – Gyulafehérvári Unirea 2-1, Tordai Sticla Arieşul – Kolozsvári
Sănătatea 0-1, Kudzsiri Metalurgistul – Nagyváradi Luceafărul
0-3, Besztercei Gloria – Dési Unirea 1-0, Nagybányai Minaur –
Alsógáldi Industria 2-0.

Ranglista
1. Lénárdfalva 5 4 1 0 17-7 13
2. Luceafărul 5 4 0 1 15-8 12
3. CFR II 5 3 1 1 9-6 10
4. Sellemberk 5 2 3 0 7-4 9
5. Nagybánya 5 2 2 1 6-4 8
6. Torda 5 2 1 2 4-4 7
7. Sănătatea 5 2 1 2 6-7 7
8. Váradszentm. 5 2 1 2 12-14 7
9. Beszterce 5 2 1 2 2-6 7
10. Gyulafehérvár 5 2 0 3 9-5 6
11. Avântul 5 1 3 1 5-6 6
12. Kudzsir 5 1 2 2 3-6 5
13. Székelyudv. 5 0 4 1 6-8 4
14. Dés 5 1 1 3 2-4 4
15. Alsógáld 5 0 0 5 2-14 0
16. Zilah 5 1 1 3 7-9 -2

Eredményjelző
Az 1. ligás labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában: Medgyesi Gaz

Metan – CSU Craiova 2-3, FC Voluntari – Academica Clinceni 1-
2, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Nagyszebeni Hermannstadt 3-0,
Gyurgyevói Astra – Bukaresti Dinamo 3-2.

Szabó Antal-Lóránd

Szerkeszti: Farczádi Attila

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Csak néhány hete rajtolt a 4. ligás
labdarúgó-bajnokság elitcsoportja,
és a 3. ligából kiesett Radnót, amely-
nek a magsabb osztályba való visz-
szakapaszkodás lenne a célkitűzése,
már a második rangadót veszítette el
a közvetlen riválisok ellen, mindket-
tőt idegenben. Ezúttal Nyárádtőn
maradt alul, a végeredmény pedig
kétséget kizáróan azt mutatja, hogy
a házigazdák voltak a jobbak. Mivel
Nyárádtő továbbra is százszázalé-
kos, Marosludasnak pedig egyetlen
döntetlenje van, Radnót a maga két
vereségével nagy hátrányba került,
és az ellenfelek botlására kell várnia,
illetve a maga részéről minden mér-
kőzést megnyernie, hogy ismét esé-
lye legyen az első hely
megszerzésére. Egyelőre úgy tűnik,

a Nyárádtői Unirea nehezen lesz le-
győzhető ebben a mezőnyben.

A labdarúgó 4. liga elitcsoportjá-
nak 5. fordulójában a következő
eredmények születtek: Nagysármás
– Marosszentkirály-Náznánfalva 0-
0, Erdőszentgyörgy – Kerelő 5-1,
Nyárádtői Unirea – Radnót 4-0, Se-
gesvár – Mezőszengyel 3-1, Maros-
ludas – Ákosfalva 6-0,
Marosvásárhelyi Atletic – Szováta 6-
2, Nyárádszereda – Nyárádtői Viito-
rul 3-4. Marosoroszfalu állt.
Elmaradt mérkőzéseken: Erdőszent-
györgy – Nyárádszereda 3-1, Mező-
szengyel – Marosvásárhelyi Atletic
4-3, Ákosfalva – Szováta 2-1.

Az élcsoport: 1. Nyárádtő 15
pont, 2. Marosludas 13, 3. Erdő-
szentgyörgy 12. (bálint)

Mindegyik élvonalbeli csapat győ-
zött szombaton idegenben a labda-
rúgó Magyar Kupa hatodik
fordulójában, s ezzel a 64 közé jutott.

A címvédő MOL Fehérvár 4-2-re
győzött a harmadosztályú Eger ven-
dégeként a labdarúgó Magyar Kupa
hatodik fordulójában, ezzel a 64 közé
jutott. A fehérvári klub honlapjának
közlése szerint a találkozón az egriek
a 43. percben szereztek vezetést, a
vendégcsapat a szünet után Hodzic
és Futács góljával öt perc alatt fordí-
tott, majd a hajrában Nikolov duplá-
jával biztosította be győzelmét és
továbbjutását.

Az élvonalbeli klubok közül a leg-
nehezebb dolga a Diósgyőrnek volt,

amely a koszovói Florent Hasani gól-
jával 1-0-ra nyert az NB III-as Érd
otthonában.

Az élvonalbeli csapatok ebben a
körben kapcsolódtak be a sorozatba,
és a másodosztályban szereplő
együttesekhez hasonlóan kiemeltek
voltak a sorsoláson, tehát egymással
nem kerülhettek össze. A párharcok
pályaválasztói az alacsonyabb osztá-
lyú együttesek, míg azonos osztály
esetén az a klub játszhat hazai pá-
lyán, amelyet előbb húztak ki a sor-
soláson. A továbbjutás egy
mérkőzésen dől el, amennyiben ez
nem sikerül a rendes játékidőben,
úgy kétszer 15 perc hosszabbítás,
majd tizenegyespárbaj következik.

Fotó: NSO



A Ferencváros 1-1-es döntetlenre játszott az
Espanyol vendégeként a labdarúgó-Európa-
liga csoportkörének csütörtöki nyitányán.

Ünnepi hangulatban fogadta a csapatokat a
nagyjából 25 ezer szurkoló, köztük közel ezer
magyar, ami érthető, mivel az Espanyol 12, a
Ferencváros 15 év után szerepelt az európai
kupasorozatok csoportkörében. Az Espanyol
ugyan az első perctől igyekezett magához ra-
gadni a kezdeményezést, de nem kezdett meg-
illetődötten a Ferencváros sem. A zöld-fehérek
már első végigvitt akciójuk végén tesztelték a
rivális kapusát, aki Zubkov lövését szögletre
ütötte. Isael a jobb oldalon rendre megbolon-
dította a védőket, egy ilyen akció végén az
Nguen elől menteni igyekvő csapatkapitány,
Javi López saját kapujába talált a beadásból (0-
1). Negyedóra elteltével már Dibusznak is
akadt dolga, előbb Vu lövését, majd fejesét
védte. Az Espanyol a 20. perctől egyre na-
gyobb mezőnyfölényt harcolt ki, de igazán ve-
szélyes helyzete ismét a Ferencvárosnak volt
Isael újabb remek labdájából, ám Zubkov célt
tévesztett, ahogy egy szöglet után Haratin is.

A félidő végén beszorult ugyan a Ferencváros,
de a spanyol csapat nem tudta feltörni a rend-
kívül jól szervezett védekezést.

A második félidő elején ismét a Ferencváros
járt közelebb a gólhoz: Isael jobb oldali sza-
badrúgásból kapura tekert, a labda átszállt a
beadásra számító spanyol kapus felett, de a ke-
resztlécen csattant. Innentől viszont az Espa-
nyol beszorította a magyar bajnokot,
záporoztak a lövések Dibusz kapujára, egy
ízben Blazic mentett, majd Vargas a kapufa se-
gítségével már betalált (1-1). Az egyenlítés
után is lendületben maradt a spanyol gárda, a
magyar csapat viszont nem omlott össze, to-
vábbra is szervezett maradt. S bár a továbbiak-
ban is csak az Espanyol jutott el az ellenfél
kapujáig, s volt egy kapufája is, újabb gólt már
nem tudott szerezni, így a Ferencváros bravú-
ros pontszerzéssel tért vissza 15 év után az eu-
rópai kupaporond csoportküzdelmeibe.

Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) fellebbviteli bizottsága eluta-
sította a Budapest Honvéd óvását,
amelyet a magyar klub a Craiova el-
leni Európa-liga-selejtező után nyúj-
tott be.

A Budapest Honvéd csütörtökön a
honlapján jelezte: a klub szerdán ka-
pott lehetőséget, hogy ismertesse a
Craiova elleni, augusztus 1-jei, bot-
rányba fulladt visszavágóval kapcso-
latos álláspontját. A fellebbviteli
bizottság egy nap alatt meghozta a
döntését, és ismét elutasította az
óvást, egyúttal helybenhagyta a Hon-
védra nézve is elmarasztaló augusztus
5-i határozatot. A hivatalos UEFA-ér-
tesítésben jelzik, hogy a Honvéd kö-
teles megtéríteni az eljárás 1000 eurós
költségét is.

A gól nélküli párharcot tizenegye-
sekkel vesztette el a magyar együttes,
amely azután óvott, hogy az augusz-
tus 1-jei, romániai visszavágó 120.
percében, miközben a játékosok egy-
mással „kakaskodtak”, a játékvezető
közvetlen közelében felrobbant egy
pályára bedobott hanggránát. Emiatt
több mint fél órát állt a játék, a tizen-
egyeseket pedig a negyedik játékve-
zető felügyelete mellett rúgták a
játékosok.

A magyar együttes vezetése már a
mérkőzés után jelezte, hogy óvást
nyújt be. A Honvéd azt írta, a 120.
percben történtek után a félórás kény-

szerszünet alatt a helyi rendőrség pél-
dátlan módon azt közölte, amennyi-
ben félbeszakítják a mérkőzést, nem
tudja garantálni a jelenlévők bizton-
ságát, ezek után döntött az UEFA de-
legátusa a bírócsere és a folytatás
mellett. A magyar klub álláspontja
szerint félbe kellett volna szakítani a
mérkőzést, mert a helyiek képtelenek
voltak garantálni a játékosok és bírók
biztonságát, a mérkőzés során a
román csapat szurkolói folyamatosan
különböző tárgyakkal – öngyújtóval,
érmékkel, csavarokkal – dobálták a
futballistákat, köpködték a melegítő
cserejátékosokat, így a Honvéd labda-
rúgóinak folyamatos „félelemben kel-
lett futballozniuk”.

Az UEFA etikai és fegyelmi bizott-
sága azzal indokolta az elutasítást,
hogy mivel a botrányos események a
119., tehát az utolsó előtti percben tör-
téntek, azok már nem befolyásolták a
mérkőzés végkimenetelét. A testület a
Craiovát 60 ezer euróra és három zárt
kapus meccsre – ebből egyet felfüg-
gesztve – büntette, míg a Honvéd –
rasszista megnyilvánulásokért, a csa-
pat nem megfelelő viselkedéséért és
rendzavarásért – 30.250 euró pénzbír-
ságot kapott, valamint a következő
hazai nemzetközi kupameccsen 4000
helyet le kell zárnia.

A Craiova a selejtező következő,
harmadik körében búcsúzott a görög
AEK Athénnal szemben.

A Kolozsvári CFR hazai pá-
lyán 2-1-re legyőzte az olasz La-
ziót a labdarúgó-Európa-liga
csoportkörének 1. fordulójában,
az E kvartettben. A csoport másik
mérkőzésén a francia Rennes 1-
1-es döntetlenre játszott a skót
Celticcel.

Ötödik csoportkörös szereplé-
sét is győzelemmel kezdte a CFR
az európai kupákban, és 11 évvel
az AS Roma elleni 2-1-es idegen-
beli győzelem után az olasz fővá-
ros másik csapatát is vert
helyzetből fektette két vállra a
kolozsvári csapat.

A Dr. Constantin Rădulescu-
stadionban csak nagyon lassacs-
kán gyülekeztek a nézők
csütörtök este, pedig a CFR csa-
pata hétéves szünet után játszott
ismét egy európai kupa csoport-
körében. A Lazio vendégjátéká-
nak kezdésekor mintegy
nyolcezren, a szünetben viszont
már csaknem 13 ezren voltak a
lelátókon. Ebben jelentős szerepe
volt a klubvezetés döntésének,
amely az általában megszokott-
hoz képest háromszoros áron kí-
nálta a meccsbelépőket – a
DigiSport értesülése szerint leg-
alábbis.

A szurkolás is ugyanolyan las-
san indult be, mivel a labda főleg
a római játékosoknál volt. A CFR
edzője, Dan Petrescu hiába állt

fel, tőle szokatlanul, öt védővel,
negyven percig csak a Laziónak
volt helyzete. Szergej Milinko-
vics-Szavics fejesét és Correa át-
lövését még védte a kolozsváriak
kapusa, Arlauskis, de egy erőből
belőtt szöglet után a berobbanó
Bastos közeli lövését már ő sem
tudta védeni (0-1), írja beszámo-
lójában az NSO.

Öt perc múlva Lazzari egyedül
mehetett kapura, de a kapu fölé
lőtt, a támadásokban kizárólag
pontrúgások kiharcolására töre-
kedő CFR pedig az első helyzeté-
ből egyenlített: a szöglet után
Lucas Leiva vitte földre a kapu
előtt Djokovicsot, s Ciprian Deac
a jobb alsóba lőtte a büntetőt (1-
1). Milinkovics-Szavics szinte
azonnal visszaszerezhette volna a
vezetést a Laziónak, fejese után a
labda centikkel ment a jobb ka-
pufa mellé.

A második félidőre beállt Billel
Omrani a hazai csapatban az ex-
újpesti Lacina Traoré helyére, és
a BL-selejtezőkön hat gólt szerző
csatárral jóval hatékonyabb lett a
CFR támadójátéka. A francia
ugyan elpuskázta első két helyze-
tét, de a 75. percben a felső lécről
kipattanó labdát befejelve meg-
szerezte a kolozsváriak győztes
gólját (2-1). A Ciro Immobilét
Rómában hagyó Lazio hiába
nyomta meg az utolsó perceket,

Lazzari kapáslövését védte Arla-
uskis, Milinkovics-Szavics pedig
a kapu fölé fejelt.

A fellebbviteli bizottság is 
elutasította a Honvéd óvását

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, H csoport, 1. for-
duló: Espanyol (spanyol) – Ferencváros 1-
1 (0-1)
Barcelona, 25 ezer néző, vezette: Nikola
Dabanovic (montenegrói).
Gólszerzők: Vargas (60.), illetve J. López
(10., öngól).
Sárga lap: Ihnatyenko (41.).
Espanyol: D. López – J. López, Naldo, Es-
pinosa, Didac Vila (67. Pedrosa) – Melendo
(56. Calleri), Marc Roca, Lozano, Granero
– Vu, Vargas (74. Campuzano).
Ferencváros: Dibusz – Botka (66. Lovren-
csics), Blazic, Dvali, Heister – Sigér, Hara-
tin, Ihnatyenko (85. Frimpong) – Zubkov,
Isael (64. Szihnyevics), Nguen.

Mestermérleg
* Szerhij Rebrov (FTC): „Nagyszerű első

húsz percet produkáltunk, de utána nehéz
volt tartani a ritmust. A második félidőben
fölénk nőttek, és elmaradtak az ellentáma-
dások, de így is sikerült egy pontot megtar-
tanunk. Második félidei teljesítményünk
kapcsán megjegyzem, hogy nem egy ma-
gyar csapattal szemben szorultunk be,
hanem egy spanyollal, amely nagyon ko-
moly játékerőt képvisel.”

* David Gallego (Espanyol): „Nem ilyen
kezdésről álmodtunk. Keserédes érzéseim
vannak a két ellentétes félidő miatt. Az el-
sőben nem játszottunk jól, nem volt meg a
ritmus, nem gyakoroltunk nyomást, és a
korán bekapott gól megzavarta a játékoso-
kat. A második már rendben volt a játék
minden elemében, csak a második gól hi-
ányzott.”

Barcelonában bravúros döntetlennel rajtolt a Ferencváros

A ferencvárosi Tokmac (b3), Isael (b2) és Botka (b4) gólöröme, balról Zubkov, jobbról Ihnatenko      Fotó: MTI/Koszticsák
Szilárd

Visszaköszönt az Olimpico: 
ezúttal a Lazio esett a CFR áldozatául

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, 1. forduló: 
* A csoport: APOEL (ciprusi) – Du-

delange (luxemburgi) 3-4, Qarabag
(azeri) – Sevilla (spanyol) 0-3

* B csoport: Koppenhága (dán) –
Lugano (svájci) 1-0, Dinamo Kijev
(ukrán) – Malmö (svéd) 1-0

* C csoport: Basel (svájci) – Krasz-
nodar (orosz) 5-0, Getafe (spanyol) –
Trabzonspor (török) 1-0

* D csoport: LASK (osztrák) – Ro-
senborg (norvég) 1-0, PSV (holland) –
Sporting CP (portugál) 3-2

* E csoport: Kolozsvári CFR (romá-
niai) – Lazio (olasz) 2-1, Rennes (fran-
cia) – Celtic (skót) 1-1

* F csoport: Standard Liege (belga)
– Guimaraes (portugál) 2-0, Eintracht
Frankfurt (német) – Arsenal (angol) 0-
3

* G csoport: Rangers (skót) – Feye-
noord (holland) 1-0, Porto (portugál) –
Young Boys (svájci) 2-1

* H csoport: Espanyol (spanyol) –
Ferencváros 1-1, Ludogorec (bolgár) –
CSZKA Moszkva (orosz) 5-1

* I csoport: Wolfsburg (német) –
Olekszandrija (ukrán) 3-1, Gent
(belga) – Saint-Étienne (francia) 3-2

* J csoport: Mönchengladbach
(német) – Wolfsberg (osztrák) 0-4,
Roma (olasz) – Istanbul Basaksehir
(török) 4-0

* K csoport: Wolverhampton
(angol) – Braga (portugál) 0-1, Pozso-
nyi Slovan (szlovák) – Besiktas (török)
4-2

* L csoport: Manchester United
(angol) – Asztana (kazah) 1-0, Belg-
rádi Partizan (szerb) – AZ Alkmaar
(holland) 2-2
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Miközben a játékosok egymással kakaskodtak, a játékvezető közvetlen közelében robbant fel egy
pályára bedobott hanggránát Fotó: MTI/EPA

Fotó: Fanatik

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, E
csoport, 1. forduló: Kolozsvári
CFR – Lazio (olasz) 2-1 (1-1)
Kolozsvár, Dr. Constantin Ră-
dulescu-stadion, vezette: Da-
niel Stefanski (lengyel).
Gólszerzők: Ciprian Deac (41
– büntetőből), Billel Omrani
(75.), illetve Bastos (25).
Sárga lap: Lucas Leiva (41.),
Cataldi (70.), Milinkovic-Savic
(83.), Arlauskis (85.), Cestor
(90+2.).
Kolozsvári CFR: Giedrius Ar-
lauskis – Ionuţ Peteleu, Andrei
Burcă, Kevin Boli, Mike Ces-
tor, Mario Camora – Mihai
Bordeianu, Damjan Djokovics,
Adrian Constantin Păun (84.
Juan Culio) – Lacina Traore
(46. Billel Omrani), Ciprian
Deac (90. Cătălin Golofca).
Lazio: Thomas Strakosha –
Denis Vavro, Francesco
Acerbi, Bastos (80. Bobby
Adekanye) – Manuel Lazzari,
Sergej Milinkovic-Savic,
Lucas Leiva, Valon Berisha
(67. Danilo Cataldi), Jony (80.
Senad Lulic) – Joaquin Correa,
Felipe Caicedo.



A barátságos Sirius-kupával kezdte meg az
idény előtti barátságos mérkőzések sorozatát
a marosvásárhelyi női kosárlabdacsapat,
amely az idén Sirius-Mureşul néven iratko-
zott be a bajnokságba. Ez az egyetlen „profi”
sportcsapata Marosvásárhelynek a 2019-
2020-as bajnoki idényben, miután a CSM
szakosztályai, ha éppen nem szűnt meg a fel-
nőttcsapat, csupán túlélésre rendezkedtek be.

A CSM a tavalyi idényben átvette az ak-
kori Sirius teljes állományát, megfelelő fi-
nanszírozás ígéretével, egy év után azonban
kénytelen volt ismét a saját lábára állni, és si-
került is felkutatni azt a támogatót, amellyel
biztosítható a részvétel a bajnokságban.

Egyelőre a rendelkezésre álló alapok arra

bizonyulnak elégnek, hogy a csapat egyetlen
légióst foglalkoztasson az irányító poszton,
erre az amerikai Brittney Dunbart találták,
míg a keret többi részét azok a játékosok al-
kotják, akiknek volt türelme kivárni a helyzet
rendeződését, a létszámot pedig saját neve-
lésű ifjúságiak egészítik ki – mondta el Kiss
István csapatmenedzser, aki hozzátette: na-
gyon örülnek, hogy így sikerült anyagi szem-
pontból rendet tenni, ugyanakkor érzik a
nyomást is, hogy előbb-utóbb eredményeket
is fel fog kelleni mutatni. Úgy vélte, ezzel a
kerettel akár a felsőházat is megcélozhatják,
minden attól függ, hogy Kolozsvárnak mi-
lyen szintű kerete van.

Ionel Brustur edző szerint is valószínűleg
Kolozsvárral harcolnak majd a felsőházért,
bár ő kicsit óvatosabb, szerinte korai lenne

még a felsőházat emlegetni. Mindezt a Sirius-
kupán mutatott játék alapján mondták a klub
képviselői, hiszen az azonos „súlycsoport-
ban” található Nagyvárad ellen meggyőző
teljesítményt mutatott az alakulat, és időn-
ként egyenlő ellenfele volt a négy képzett,
ebből három magas légióssal felálló Brassó-
nak is, amely átlagban fél fejjel emelkedett a
marosvásárhelyi csapat fölé. Két logikus
eredmény született: győzelem Nagyvárad
ellen, vereség Brassóval. Szerencsére Brassó
a Keleti csoportban játszik – mondták a
meccs után a Sirius-Mureşul képviselői. Te-
gyük hozzá, hogy a marosvásárhelyi csapat-
ban sérülés miatt nem szerepelt a csapat
kezdő beállósa, Mészáros Kata, és még nem
csatlakozott a kerethez a triplái pontosságáról
ismert Gál Emese sem, aki szeptember végén
érkezik a városba. 

Velük minden bizonnyal tovább javul a tel-
jesítmény, noha ezen a tornán is felfedezhető

volt néhány pozitívum. Olyan játékosok, akik
korábban csak elvétve léptek pályára, mint
Feiseş vagy Borşan, valódi alapemberként 
viselkedtek, míg Dunbarra sokkal kevésbé
jellemző az amerikai irányítók „labdaimá-
data”, kombinatív típus, ugyanakkor véde-
lemben számolatlanul képes elcsípni az
ellenfél kevésbé pontos passzait. Mint ahogy
ő is kiemelte a találkozó után, sokat kell még
dolgozzanak edzésen, hogy érezzék egymást
a pályán.

A marosvásárhelyi Sirius-Mureşul legkö-
zelebb szerdán a Kolozsvári U ellen játszik
barátságos meccset, ami jó lehetőség arra,
hogy felmérjék az ellenfél erejét. A Nyu-
gati csoportban egyelőre Szatmárnémeti és
Arad emelkedik ki a mezőnyből, a felső-
házat jelentő harmadik hely jelenti a valódi
tétet a többiek, így a marosvásárhelyiek szá-
mára is.

A női kézilabda A osztály D csoportjának kétség-
telenül két legjobb csapata találkozott a hét végén a
ligeti sportcsarnokban. Ez a két klub volt a tavaly is a
rivális ebben a csoportban, és ez az idén sincs más-
ként. Csupán a marosvásárhelyi együttes gyengült, a
kisjenői viszont erősödött a nyári szünetben. Ráadásul
a megyeszékhelyieknél nemcsak a továbbra is lába-
dozó Andreea Târşoagă hiányzott, hanem Bucin is,
aki már Resicabányán sem tartott a csapattal. Így akár
jónak is mondható a döntetlen, de a mérkőzés úgy ala-
kult, hogy marosvásárhelyieknek már-már a kezében
volt a győzelem, de hagyták kicsúszni a markukból.

Az első félidőben roppant kiegyensúlyozott küzde-
lem zajlott, az első két gólt a marosvásárhelyiek sze-
rezték, de a folytatásban mikor az egyik, mikor a
másik csapat vezetett mindig csak egy góllal, és csak
az utolsó másodpercekben, Moldovan találatával hú-
zott el ismét kettőre a CSM. Két jól védekező csapatot
láttunk, a kapusok is a helyzet magaslatán voltak, így
kevés gól esett.

A folytatásban is a védekezésre helyezték a hang-
súlyt a felek, de a CSM-nek kicsivel jobban ment a
gólgyártás, és a 38. percben négy gólra nőtt a hazai
csapat előnye (17-13). A kisjenői időkérés után
három gólt lőttek zsinórban a vendégek, de az egy-
két gólos hazai előny megmaradt az 51. percig, ami-
kor a második félidőben először egyenlített Kisjenő
(21-21). A maradék kilenc perc roppant feszült lég-
körben zajlott, a játékvezetőknek komoly erőfeszíté-
sükbe került kézben tartani a meccset.
Marosvásárhelyi szempontból óriási hátrányt jelen-
tett, hogy amikor 23-23-nál passzívan támadt Kis-
jenő, Claudiu Evi marosvásárhelyi szakvezető
kétperces büntetőt kapott, mert amiatt reklamált he-
vesen, hogy a bírók több passz után
sem vették el a labdát a vendégektől.
Ez egyben a passzív játékot is meg-
szüntette, Kisjenő kapott egy hétmé-
terest és a CSM egy újabb kétperces
büntetőt. Ez akár a meccsbe is kerül-
hetett volna, ám Lăcătuş kettős em-
berhátrányban is egyenlített. 

A 24-24-ről indult utolsó percben
előbb Bărăbaş szerzett gólt hétméte-
resből, majd időkérés után a lefújás
előtt néhány másodperccel a kisjenői
Ciui a szélről állította be a 25-25-ös
végeredményt.

A találkozó után mindkét csapat
megünnepelte a pályán a döntetlent.

A vásárhelyiek azért, mert így megfogyva is, és pénz
nélkül is a csoport első helyéért küzdhetnek, míg a
kisjenőiek két vereség után először szereztek pontot
a Ligetben.

A női kézilabda A osztály a hétvégén a válogatottak
akciói miatt szünetel, ezekre egyébként Marosvásár-
helyről Ugran, Bărăbaş, Târşoagă, Darie és Lăcătuş
is behívót kapott. Október 5-én a CSM Nagybányán,
a Marta otthonában vendégszerepel.

Döntetlen a rangadón

Bálint Zsombor

Brassó nyerte a Sirius-kupát

Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Felkészülési torna a Sirius-kupáért: Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul – Brassói

Barcaság 54:86 (14-23, 14-25, 18-16, 8-22)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, vezette: Molnár Csaba, Bukuresti Loránd

(Marosvásárhely), Şerban Atomulesei (Brassó).
Sirius-Mureşul: Dunbar 22 pont (2), Feiseş 10, Badi 9, Bobar 7, Borşan 4, Pálfi 2,

Kertész, Szász, Kovács, Ignat-Kleemann, Bokor R., Molnár, Kurjatkó.
Barcaság: Pešović 25 (5), D. Zubać 14, Filip 13 (1), E. Zubać 11, Christalati 9 (1),

Dumitru 7, Nagy-Voica 5, Al Ash Hab 2, Armanu, Brezan.

Jegyzőkönyv
Felkészülési torna a Sirius-kupáért: Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul – Nagyvá-

radi Rookies 78:57 (24-15, 14-7, 19-16, 21-19)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, vezette: Şerban Atomulesei (Brassó), Csíki

Zsolt (Marosvásárhely), Bukuresti Loránd (Marosvásárhely).
Sirius-Mureşul: Ignat-Kleemann 20 pont (3), Feiseş 16 (2), Dunbar 14, Badi 13

(1), Borşan 11, Bobar 4, Kertész, Szász, Kovács, Pálfi, Bokor R., Bokor B., Kurjatkó.
Rookies: Chiş 28 (7), Mangra 15 (3), Faragó 7, Kokovay 5 (1), Judeu 2, Fărcaş,

Veres, Göncze, Onaca.

Eredményjelző
Felkészülési torna a Sirius-kupáért: Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul – Nagyvá-

radi Rookies 78:57, Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul – Brassói Barcaság 54:86, Bras-
sói Barcaság – Nagyváradi Rookies 114:42. 

A torna végeredménye: 1. Brassói Barcaság. 2. Sirius-Mureşul. 3. Nagyváradi 
Rookies.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 3. forduló: Marosvásárhe-

lyi CSM – Kisjenői Crişul 25-25 (13-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Ale-

xandru Constantin (Bukarest), Gál László (Székelyudvarhely).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran (Stan) – Munteanu 2 gól, Lă-

cătuş 5, Sîngeorzan 1, Ghemeş 5, Bărăbaş 8, Moldovan 1 (Darie
2, Ola 1, Radu, Coşarcă).

Kisjenői Crişul: Năstasă (Corha) – A. Pop, Vrabie, Damian 3, Pet-
ruşe 2, Boldor 4, Vezentan 1 (Klimek 6, Puţ 2, Popeanu 2, Ciui 5).

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D csoportjának 3. fordulójában:

Nagybányai Marta – Temesvári Universitatea 20-22, Nagyváradi
CSU – Resicabányai CSU 26-24, Marosvásárhelyi CSM – Kisje-
női Crişul 25-25.

Bálint Zsombor
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Bajnokok Ligája: Kikapott Párizsban 

a Real, Juve-döntetlen Madridban

Eredményjelző
Férfikosárlabda Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló, visszavágó:

Nagyváradi CSM CSU – Szombathelyi Falco-Vulcano Energia KC 96:90
(20-17, 26-19, 21-22, 19-19, 10-13) – hosszabbítás után

Továbbjutott: a Szombathely, 161-158-as összesítéssel.

Férfikosárlabda BL: Nagyváradi vereséggel
továbbjutott a Szombathely

A Falco KC Szombathely 161-158-as összesítéssel továbbjutott a fér-
fikosárlabda Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójából, miután a pén-
teki visszavágón hosszabbítást követően 96:90-re kikapott a Nagyváradi
CSM CSU vendégeként.

A szombathelyi, kilencpontos (71:62) Falco-siker után a nagyváradi
visszavágón végig a hazaiak irányítottak, de a vendégek nem szakadtak
le, és ezzel életben tudták tartani továbbjutásról szőtt álmaikat. A második
félidőben összesítésben sokszor volt egyenlő az állás vagy minimális a
különbség. A hajrában aztán mégis lépéselőnyhöz tudott jutni a Nagyvá-
rad, ám a Falco a belátható távolságról sokadszorra is visszakapaszkodott.
A rendes játékidő 86:77-tel zárult, így 148-148 lett összesítésben, jöhetett
a ráadás, és a végjáték a vendégeknek sikerült jobban.

A mérkőzés legeredményesebb szombathelyi játékosaként az amerikai
Juvonte Reddic 21 pontot szerzett.

A Falco a selejtező e heti, második fordulójában a lett BK Ventspils
együttesével találkozik.

Amennyiben a magyar csapat ott is jobbnak bizonyult, a 32 csapatos
főtáblára jut.

Fotó: Nagy Tibor

A Real Madrid 3-0-s vereséget
szenvedett a Paris Saint-Germain
otthonában a labdarúgó Bajnokok
Ligája csoportküzdelmeinek nyitó-
fordulójában szerdán.

A franciáknál duplázott Ángel Di
María, aki 124 bajnoki összecsapá-
son 22 gólt szerzett a királyi gárdá-
ban, és 2014-ben, az Atlético
Madrid ellen 4-1-re megnyert Baj-
nokok Ligája-döntőben pedig őt vá-
lasztották a mérkőzés legjobbjának.

A másik szerdai rangadón az
olasz bajnok Juventus a gól nélküli
első félidőt követően a 65. percben
már 2-0-ra vezetett, Diego Simeone
együttese azonban egyenlített az
utolsó percben. A selejtezőben a Fe-
rencvárost is búcsúztató Zágrábi Di-
namo 4-0-ra kiütötte az Atalantát,
ezzel megszakította 11 mérkőzésből
álló vereségsorozatát a BL-főtáblán.
A horvátoknál Mislav Orsic mester-
hármassal indította a csoportkört.

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló:
* A csoport: Paris Saint-Germain (francia) – Real Madrid (spanyol) 3-

0, Club Brugge (belga) – Galatasaray (török) 0-0
* B csoport: Bayern München (német) – Belgrádi Crvena zvezda (szerb)

3-0, Olimpiakosz (görög) – Tottenham Hotspur (angol) 2-2
* C csoport: Zágrábi Dinamo (horvát) – Atalanta (olasz) 4-0, Sahtar Do-

nyeck (ukrán) – Manchester City (angol) 0-3
* D csoport: Bayer Leverkusen (német) – Lokomotiv Moszkva (orosz)

1-2, Atlético Madrid (spanyol) – Juventus (olasz) 2-2 (0-0)
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Az Imatex Rt. 
a következő szakmákba alkalmaz sürgősen tapasztalattal

rendelkező személyeket:
– MAróS OPeráTOrOkAT számvezérlésű (CNC-) marógépekre;
– eSzTerGáLyOS OPeráTOrOkAT számvezérlésű (CNC-)
gépekre;
Versenyképes bérezést ajánlunk.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna
(Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (ami a marosvásárhelyi
Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben:
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265-269-302.

Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

Az Imatex Rt. 
a következő szakmákba alkalmaz tapasztalattal rendelkező

személyeket (nyugdíjasokat is):
– UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT;
– ESZTERGÁLyOST;
– MARÓST BOHRwERKRE;
– LAKATOSOKAT;
– MIG/MAG HEGESZTŐKET;
– IPARI FESTŐKET;
– BÁDOGOST;
– TAKARÍTÓNŐT (részmunkaidővel);
Versenyképes bérezést ajánlunk.
Az önéletrajzokat a cég székhelyére kérjük benyújtani: Maros-

szentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám (ami a maros-
vásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy
e-mailben: resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265-269-
302.

Bővebb felvilágosítás a 0265-260-805-ös telefonszámon.

Rovar- és rágcsálóirtás
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Maros-

vásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján szeptember 24. – október 10.
között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, magán- és közte-
rületen, illetve rovar- és  rágcsálóirtásra a lakótársulásoknál. Rossz
idő esetén az időpont módosulhat.

A felhasználandó szer hatóanyaga a deltametrin, a cipermetrin
és a bacillus thuringiensis, valamint a brodifacoum, amelyek az
Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szem-
pontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek, ellen-
szerük a K-vitamin. 

Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fer-
tőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulá-
soknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

A marosvásárhelyi APICOLA KFT. 
méhészszakképzést indít 

A képzést elvégzők a Munka-, Családügyi és Eesélyegyenlőségi
Minisztérium, valamint a Tanügyi, Kutatási és Ifjúságügyi Minisz-
térium által akkreditált bizonyítványt kapnak. Feliratkozni a kft.
székhelyén lehet, Marosvásárhelyen, az 1918. December 1. út 35.
szám alatt, október 31-ig. 

Az iratkozáshoz szükséges iratok:  
• a személyazonossági másolata
• végzettséget igazoló diploma, vagy legalább a VIII. osztály el-

végzését igazoló irat
• orvosi igazolás
Részvételi díj 450 lej, diákoknak és egyetemistáknak 400 lej.

Cristina Cojocaru igazgató  

Maros Megyei Tanács

2019. szeptember 19-én kelt
470. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet
178. cikkelyének (2) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) be-
kezdésének a) betűje, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) betűje
előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1): Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre a
jelen rendelet közzétételének napjától számított ötnapos határidőn belül.
(2): A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mel-
lékletben található.
2. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán,
elküldik a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szak-
apparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma 

JEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2019. szeptember 19-i 
470. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács szeptemberi soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Maros megye 2019-es általános költségvetésének módosításáról;

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített 2001/42-es tanácsi hatá-
rozat mellékletének módosításáról, amely Maros megye köztulajdonának leltárára
vonatkozik;

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca 50. szám alatti in-
gatlant illető egyes intézkedésekről;

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a megyei tanács hozzájárulásáról ahhoz, hogy a Maros megye
köztulajdonának részét képező, Dicsőszentmárton, Avram Iancu utca 160. szám alatti
ingatlanban óvodát hozzanak létre és működtessenek;

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

5. Határozattervezet a Maros Megyei Ipari Park menedzsmentjét biztosító egyes in-
tézkedésekről;

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szervezeti és működési szabályzatának
jóváhagyásáról;

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a 2019. 04. 17./47-es tanácsi határozat 1-es és 2-es mellékle-
tének kiegészítéséről, amely a Maros Megyei Tanács részvételére vonatkozik egyes
megyei érdekeltségű kulturális és szociális tevékenységek megszervezésében, lebo-
nyolításában és finanszírozásában;

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 

8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított, 2019.01.31./7-es ha-
tározata 2-es mellékletének módosításáról, amely a megyei tanács szakapparátusának
szervezeti intézkedéseire vonatkozik;

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet az adminisztratív épület központifűtés-rendszerének korszerű-
sítésére vonatkozó projekt műszaki-gazdasági dokumentációjának és mutatóinak a
jóváhagyásáról;

Kezdeményező: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

10. Határozattervezet a „Beavatkozási központ – Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca
33. sz.” beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról, amelyeket a
2017.07.27./119-es határozattal hagyott jóvá a Maros Megyei Tanács, megvalósítha-
tósági tanulmány fázisban;

Kezdeményező: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

11. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc ELNÖK

A Maros Megyei Tanács soros ülése 2019. szeptember 26-án 14 órától lesz megtartva.



MINDENFÉLE

kÉSzÍTÜNk, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/3655)

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

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)

VáLLALUNk tetőjavítást, tetőkészí-
tést (Lindab lemezből, cserépből) és
bármilyen más munkát. Ár megegye-
zés szerint, nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0753-473-256.
(11/4477)

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

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

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 23-án a marossárpa-
taki születésű BÖJTe MárIárA
halálának első évfordulóján. em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (4497-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy a nyárádremetei születésű 

NyULAS BerNáD 
2019. szeptember 20-án élet-
ének 79. évében visszatért Te-
remtőjéhez. Temetése 2019.
szeptember 23-án 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben. emlékét
szeretettel őrizzük. 

A gyászoló család. (6/4488-I)

Fájó szívvel veszünk végső bú-
csút drága jó testvéremtől, 

BUSTyA GABITóL. 
Testvére, edit, sógora, karcsi.
Nyugodj békében! (4496-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
BUSTyA GáBOr szomszé-
dunktól. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. A Bodor
Péter sor 24-es tömbházának
lakói. (-I)

Megrendülten búcsúzunk GABI
bácsitól. Vigasztalódást kívá-
nunk lányának! A karácsonyi
család. (-I)
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KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment
meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy
megoldja a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet
férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete és
vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az
átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból;
Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük
született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és
az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Istenem, súgd meg Neki halkan,
Lágyan szólj hozzá, hogy ne zavar-
jam!
Álmomban keressen meg engem,
Még egyszer hadd lássam, hadd ölel-
jem!
Nem szólnék róla, miért gyötör a
bánat,
Csak hadd lássam még egyszer
Drága Édesanyámat.
Hadd legyen nekem ez a legszebb
álmom,
Súgd meg Neki halkan, én minden-
nap várom!
Szívünk fájdalmával emlékezünk szeptember 23-án a legdrá-
gább Édesanyára és nagymamára, IGNáT MArGITrA halálá-
nak ötödik évfordulóján. Drága szép emlékét őrizzük egy életen
át. 
Bánatos gyermekei családjukkal. (1/4492)

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
versenyvizsgát szervez a következő megüresedett tisztség 

betöltésére a közterület-felügyelő szakszolgálatnál
A megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell az utólag

módosított és kiegészített 2011. évi 286-os számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás
3-as cikkelyében előírt feltételeket.

– egy munkás a gazdátlan ebeket kezelő és sintérszolgálathoz

Elvárások:
– középfokú tanulmányok/szakiskola 
– szakmai régiség legalább egy év
– a szakmai tapasztalattal és B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező személyek elsőbbséget élvez-

nek.
A versenyvizsga a közterület-felügyelő szakszolgálat Prut utca 24. szám alatti székhelyén lesz (gya-

korlati vizsga), a következő versenynaptár szerint:
– 2019. október 8., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtásának határideje
– 2019. október 15., 10 óra – gyakorlati vizsga 
– 2019. október 21., 10 óra – interjú
A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke megtalálható az intézmény honlapján: 

www.tirgumures.ro.
További információk Marosvásárhely Megyei Jogú Város Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a

85-ös irodában és a versenybizottság titkáránál a 0265-268-330-as telefonszám 110-es mellékén igé-
nyelhetők.

Dr. Dorin Florea polgármester

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)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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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 euró / 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)

A marosvásárhelyi PETRy CÉG KARBANTARTÓ MUNKATÁR-
SAT alkalmaz. Tanulékony, önálló munkavégzésre képes személyek
jelentkezését várjuk. Előny a hasonló munkakörben szerzett tapasz-
talat. Elvárás a B kategóriás hajtási jogosítvány. Jelentkezni önélet-
rajzzal a cv@petry.ro e-mail-címen lehet. Tel. 0733-990-055. (sz.-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21609)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROST és TAKARÍTÓ-
SZEMÉLYZETET 8 órás munkaprogrammal. Előnyös munkabér +
étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21609)

A PICK UP cég, amely 15 éves tapasztalattal rendelkezik az autóki-
egészítők forgalmazásában, új munkatársakat keres a következő mun-
kakörök betöltésére: ELADÁSI ÜGYNÖK,
AUTÓ-VILLANYSZERELŐ, SZÁMLÁZÓ. Jelentkezésüket a kö-
vetkező e-mail-címre  várjuk: hr@pick-up.ro vagy a 0771-580-340-
es telefonszámon. (64059-I)

A BEPPLER KFT. ERDÉLYI munkavégzésre TERÜLETI KÉPVI-
SELŐ munkatársat keres. Elvárások: felsőfokú kertészeti vagy agrár-
végzettség – pályakezdők jelentkezését szívesen fogadjuk –, B
kategóriás jogosítvány, felhasználói szintű számítógép-kezelési isme-
retek, felsőfokú román- és magyarnyelv-ismeret. A jelentkezés
módja: fényképes önéletrajzát, motivációs levelét, a nettó
bérigény megjelölésével, a következő e-mail-címre szíveskedjen el-
küldeni 2019. szeptember 27-ig: tamas.a@beppler.ro. Információk
cégünkről: www.beppler.ro (64051-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat


