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Egyre több útkereszteződés van tele kéregető gyerekekkel

Idén 38 kiskorút értek kolduláson

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,

FÉLÁRON!
Szélviharok
és havazás
A Székelyföld hegyvidéki részeire és a
Keleti-Kárpátok más térségeire narancssárga riadót adtak ki az óránkénti 90-100 kilométeres sebességű
széllökések miatt.

____________2.
Az egészségügyi
alapellátáshoz való
hozzáférésben
segítenek

Ingyenes szemészeti vizsgálatban részesültek pénteken a marosvásárhelyi
Băneasa utcában élő, hátrányos helyzetű közösség tagjai. A kezdeményezés a Divers Egyesület A város segít
hátrányos helyzetű személyek ingyenes egészségügyi szolgáltatásokhoz
való hozzáférésével című projektjének
a része.

Fotó: Nagy Tibor

Az utóbbi időben Marosvásárhelyen egyre több kolduló gyereket látni a forgalmas útkereszteződésekben. Eddig is gyakori volt, hogy a város főterén vagy a lakónegyedekben a
boltok előtt, a templomok bejáratánál, illetve a bevásárlóközpontok parkolóiban koszos, hiányos öltözékű gyerekek
tartották a markukat az arra járóknak, egy ideje azonban látványosan megnőtt a számuk, a gépkocsik között sétálgatva
gyakran már-már zavaró rámenősséggel kérnek pénzt.

Menyhárt Borbála

A tavaly Marosvásárhelyen a polgármesteri hivatal szociális osztálya
a helyi rendőrséggel és a megyei gyermekvédelmi igazgatósággal karöltve tájékoztató kampányt is kezdeményezett, amelyben próbálták felhívni a városlakók figyelmét arra, hogy nem szabad a kolduló
gyermekeknek pénzt adni, mert ezzel nem nekik segítenek, hanem szüleiket juttatják pénzhez, és semmi garancia nincs arra, hogy abból a kiskorú is részesül.
(Folytatás a 3. oldalon)

____________3.
Megállt a kupában
Nyárádtő

Nincs több Maros megyei csapat a
labdarúgó-Románia-kupában. A Nyárádtői Unirea 2018 elszalasztotta
annak a potenciális esélyét, hogy a
következő körben szuperligás ellenféllel mérkőzhessen, miután büntetőkkel
kikapott Marosújváron.

____________4.

A „jogállam”
20% kedvezményben részesülnek a gyermekek
antireflexes lencse rendelése esetén.

Mózes Edith
Sok még a tennivaló Romániában a korrupcióellenes küzdelem
terén – így fogalmazott az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének
minapi országjelentése.
De – bár komoly az elmarasztalás Európa egyik legkorruptabb országával szemben – nem ez az egyetlen probléma ebben az országban.
Gond van az igazságszolgáltatással, és komoly aggodalmak fogalmazódtak meg a sajtószabadság helyzetével kapcsolatosan is.
A jelentéstevők szerint Romániában történt ugyan előrelépés a demokratikus intézmények működése terén, de nem elegendő. Ezért
kikérték a Velencei Bizottság álláspontját az igazságügyi reform keretében kidolgozott jogszabályok tekintetében is.
Ugyanakkor aggodalmakat fogalmaztak meg a sajtószabadság, a
médiapluralizmus és a roma kisebbséghez tartozó személyek inklúziójával kapcsolatosan, és amiatt is, hogy Románia egyike azoknak az
országoknak, ahol az Emberi Jogok Európai Bíróságának legtöbb ítéletét sorozatosan figyelmen kívül hagyják.
A közgyűlés számos elvárást is megfogalmazott Románia kormányával szemben: folytatnia kell a korrupcióellenes stratégia gyakorlatba ültetését, és politikai támogatást kell nyújtania a
megvalósításához, módosítania kell a büntető törvénykönyvet és a büntetőjogi perrendtartást a Velencei Bizottság ajánlásainak megfelelően,
illetve meg kell oldania a létszámhiányt az Országos Korrupcióellenes
Ügyészségnél.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 5 perckor,
lenyugszik
19 óra 27 perckor.
Az év 262. napja,
hátravan 103 nap.

Ma VILHELMINA, holnap
FRIDERIKA napja.
IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:
max. 14 0C
min. 7 0C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
26, 16, 35, 6, 29 + 13

NOROC PLUS: 7 1 8 3 7 9

26, 17, 39, 1, 8, 25

SUPER NOROC: 5 0 4 2 3 7

21, 41, 31, 14, 2, 43

NOROC: 6 3 5 5 6 6 2

Szélviharok és havazás

Fákat döntött ki a szél vasárnapra virradóra Har- videófelvételt a behavazott tájról, hozzátéve, hogy a szeles
gita megyében és több helyütt havazott a magas időben az érzékelt hőmérséklet mínusz öt foknak felel meg.
A közlekedési rendőrség tájékoztatása szerint vasárnap
hegyekben. A Transzalpinán csak téli gumival ledélelőtt leállították a manőverezést Románia valamennyi
hetett közlekedni.

Havazás és havas eső nehezítette a forgalmat vasárnap
reggel a Transzalpina magashegyi úton Gorj megyében. A
craiovai útigazgatóság egy Facebook-bejegyzésben arra intette a gépkocsivezetőket, hogy csak téli gumival felszerelt
járművel közlekedjenek a DN 67C jelzésű út hegyvidéki
szakaszán. Az igazgatóság közlése szerint az érintett szakaszon elkezdődött a hótalanítás és a csúszásgátló anyagok
leszórása. A Bihari-hegységben az 1800 méteres Vigyázócsúcson (Vladeasa) működő meteorológiai állomás ügyeletese töltött fel a Meteoplus Facebook-oldalra

tengeri és folyami kikötőjében az erős szél miatt.
A Székelyföld hegyvidéki részeire és a Keleti-Kárpátok
más térségeire narancssárga riadót adtak ki az óránkénti
90-100 kilométeres sebességű széllökések miatt.
Fákat döntött ki a szél a Maroshévíz–Borszék, Gyergyószentmiklós–Gyilkostó, Csíkszereda–Kománfalva és Csíkszereda–Székelyudvarhely közötti országútszakaszokon.
Ugyanakkor a viharos időjárás miatt több településen
összesen mintegy kétezer háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás. (hírösszefoglaló)

RENDEZVÉNYEK

Marosvásárhelyen
a Tóték

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.

Megyei hírek
Lakásigénylők figyelmébe
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakásigénylőket, hogy a fiataloknak szánt, a szociális és állami alapból támogatott bérleti alapú (ANL) lakásokra
szeptember 15. – október 15. között lehet feliratkozni a
2023-as évre. Azoknak a kérelmezőknek, akik a korábbi
években nyújtottak be pályázatot, jelentkezniük kell a benyújtott dokumentumok frissítése érdekében. Az igazoló
dokumentumokat tartalmazó típuskérvények az intézmény
honlapján érhetők el, vagy az intézmény 13-as szobájában.

Adománygyűjtés Kárpátaljáért
„Fogadj örökbe egy kárpátaljai falut!” címmel a kárpátaljai
magyarok megsegítésére jótékonysági akciót indít az EMNT
Maros megyei szervezete és a marosvásárhelyi Szabadi úti
református egyházközség, és adománygyűjtést szervez. Az
Ukrajnában dúló háború kárpátaljai károsultjainak megsegítésére tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodószereket
gyűjtenek a Beregszász mellett található, többségében magyarok által lakott Szernye falu lakóinak. Szeptember 25-én
a marosvásárhelyi, Szabadi úti református templomban
de.11-kor igét hirdet Béres László szernyei református lelkész Kárpátaljáról. Az igehirdetést Kárpátalja jelene és jövője témával beszélgetés követi, ahová minden érdeklődőt
szeretettel várnak. A meghívást Bárócz Huba lelkész és
Tőkés András megyei EMNT-elnök kezdeményezte az ottani magyarság megsegítése céljából.

Teleki-teljesítménytúra
Szeptember 24-én, szombaton a tizenhatodik alkalommal
szervezi meg a Teleki-teljesítménytúrát az Erdélyi Kárpát
Egyesület Marosszéki Osztálya. A gróf Teleki Samu Afrikakutató tiszteletére szervezett előző rendezvényektől eltérően az idén az Outward Bound Romania Társaság az
Ifjúságért szervezet szovátai telephelyéről indulnak a túrázók, és oda is érkeznek vissza. A résztvevők továbbra is a
Görgényi-havasok vadregényes tájain próbálhatják ki erőnlétüket, teljesítőképességüket, gyalogolva, szaladva, akár
kerékpárral, 10, 25, 35 és 45 km-es távokon, ellenőrzőpontokat érintve. Az idei rendezvény másik újdonsága, hogy
kizárólag online lehet benevezni a https://teleki.ekemvh.ro
oldalon közzétett jelentkezési űrlap kitöltésével, a teljesítménytúrával kapcsolatos részletesebb információk is ott
kaphatók.

SportOK! – sportágválasztó
a Víkendtelepen
A hét végén, szeptember 24–25-én a marosvásárhelyi Víkendtelepen (a telep Maros felőli bejáratánál) kerül sor a
második SportOK! nevű, helyi sportszervezetek tevékenységét népszerűsítő rendezvénysorozatra. Ez alkalommal
negyvenféle sportágat próbálhatnak ki, és az E-sportokkal
is megismerkedhetnek a gyermekek. A tevékenységek
mindkét napon 10 és 15 óra között zajlanak a Víkendtelep
említett részén, illetve az olimpiai méretű fedett uszodában.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

A két jó rokon összeül – kedden
a Spectrumban
Műszaki okok miatt a szeptember 23-ára, péntek este
7 órára meghirdetett Két jó rokon összeül című előadás
időpontja és helyszíne megváltozott. Az előadás a
Spectrum Színház termében lesz szeptember 20-án,
kedden este 7 órakor. Jegyek a Spectrum jegypénztárában hétfőn és kedden 9–15 óra között vagy előadás
előtt, tel. 0744-301-875. A szervezők a közönség szíves
elnézését kérik.

A „jogállam”
(Folytatás az 1. oldalról)
Felszólítja a kormányt, szavatolja az információhoz
való szabad hozzáférést, az Országos Audiovizuális Tanács függetlenségét. Biztosítsa a sajtóban a tulajdonosi
körök átláthatóságát, garantálja a szerkesztői szabadságot, és fogadjon el törvényeket, amelyek kötelezővé teszik
a pártok és a sajtóorgánumok közötti titkos szerződések
nyilvánosságra hozatalát, és lehetővé teszik közpénzek folyósítását a média számára.
Nem utolsósorban felszólítja a kormányt, szavatolja az
újságírókat érő zaklatások és megfélemlítő akciók elkövetőinek felderítését és megbüntetését.
Az igazságszolgáltatás kapcsán kéri a 2025-ig kitűzött
reformok folytatását, illetve azt, hogy az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények kidolgozásakor vegyék figyelembe a Velencei Bizottság és a Korrupció
Elleni Államok Csoportjának (GRECO) ajánlásait.

Szeptember 21-én, szerdán 19 órától a nyárádszeredai
Bekecs Néptáncszínház Tóték című előadását mutatja
be Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében. Rendező-koreográfus Györfi Csaba,
zeneszerző ifj. Csoóri Sándor. Koreográfusok: Farkas
Ágnes és Farkas Tamás. Jegyfoglalás hétköznapokon
8–16 óra között a 0757-059-594-es telefonszámon. A
jegyeket a helyszínen lehet kiváltani előadás előtt egy
órával. Az előadás 14 éven alatti nézőknek nem ajánlott.

Felszólítja a kormányt, fogadjon el olyan intézkedéseket, amelyek szavatolják a bírák és ügyészek függetlenségét az igazságszolgáltatásban elkövetett bűncselekményeket vizsgáló testület működése során.
Nem sokkal korábban az Európai Bizottság is hasonlóan nyilatkozott Romániáról. Brüsszel is aggályosnak
tartja a bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekmények vizsgálatát, annak ellenére, hogy az erre szolgáló
ügyészség megszűnt. Elismeri a DNA tevékenységét, de
szóvá teszi, hogy nehéz az ügyészek pótlása. Felrója, hogy
túlságosan gyakoriak a törvénymódosítások, a kormány
túl gyakran alkalmaz sürgősségi rendeleteket, és hiányos
a polgárokkal való konzultáció a jogszabálytervezetek kidolgozásakor. Kifogásolta a pártfinanszírozások átláthatóságának hiányát is.
Aggasztja a romániai újságírók helyzete, ugyanis korlátozva van az információkhoz való hozzáférésük, illetve
aggasztónak tartja az újságírók elleni fenyegetések, zaklatások számának növekedését.
Mindent egybevetve, messze vagyunk még a jogállamiságtól. Nem látszik a fény az alagút végén. És ha Brüsszel
leoltatja a fényeket, egyhamar nem is fog látszani.
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Idén 38 kiskorút értek kolduláson

(Folytatás az 1. oldalról)
Ha pénzzel segítik a tenyerüket
tartó kiskorúakat, azzal csak azt érik
el, hogy jövedelemforrásként tekintenek rájuk a szülők, és továbbra
sem engedik óvodába, iskolába
őket, hanem kiküldik az utcára,
hogy pénzt szerezzenek. Sajnos a
kampány üzenetének az igazságtartalmáról a mindennapokban is megbizonyosodhatnak
a
segítő
szándékúak, hiszen ha kiflit vagy
más élelmet vesznek nekik, sok
esetben tapasztalják, hogy azt nem
igazán értékelik, netán el is dobják,
nekik pénz kell, ugyanis ezt várják
el tőlük a szülők.
Néhány hete a közösségi oldalon
merült fel a kérdés, hogy mi lehet
az oka ennek a „hirtelen támadt koldusgyerek-inváziónak” a városban,
hiszen az utóbbi években lehetett
látni néhányat a bevásárlóközpontok parkolójában, de az útkereszteződéseknél, az autók között nem.
Egy ideje azonban egyik napról a
másikra, hirtelen megtelt velük a

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális osztályának igazgatója elmondta: miután a helyi
rendőrség a gyermekvédelem sürgősségi központjába viszi a gyereket, amennyiben kiderül, hogy
Marosvásárhelyen van a lakhelye, a
gyermekvédelmi igazgatóság átiratban értesíti őket – például egy nap
alatt öt esetről szereztek ezúton tudomást –, és kéri az esetek nyomon
követését.
Gyakran fülön csípnek más településekről érkező kiskorúakat is
Marosvásárhely utcáin, és ilyenkor
a gyermekvédelem mindig az adott
település önkormányzatának a szociális osztályát kéri, hogy szociális
ankétot készítsen, illetve kövesse
nyomon a gyerek sorsának alakulását. A marosvásárhelyi szociális
igazgatóság munkatársai havonta
Egy nap öt esetről szereztek ellenőrzik a a megyeszékhelyen élő
kiskorúak családját, az otthoni kötudomást
Érdeklődésünkre, hogy mi törté- rülményeket, azt, hogy a gyerek járnik ezután a kolduláson ért kiskorú- e iskolába, gondoskodnak-e róla,
akkal, Andreia Moraru, a illetve, hogy nem kéreget-e ismét az
város, esetenként egy-egy kereszteződésnél akár heten-nyolcan is jelen
vannak, és gyakran elég agresszívan kéregetnek, elállják az autók
útját.
Cristian Mateescu, a marosvásárhelyi helyi rendőrség osztályvezetője lapunknak elmondta, a
járőrözések során, illetve a lakossági bejelentések alapján Marosvásárhely utcáin szinte naponta
találnak kolduló kiskorúakat, akiket
azonosítanak, és átadják őket a
Maros Megyei Gyermekvédelmi
Igazgatóság sürgősségi eseteket ellátó szolgálatának. A közrendészeti
osztály vezetője hozzátette, az
utóbbi időben kevesebb a más településekről a megyeszékhelyre koldulni érkező gyerek, elsősorban
marosvásárhelyi kiskorúak kéregetnek a város utcáin.

Fotó: Nagy Tibor

Az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférésben segítenek

A hátrányos helyzetű közösség tagjainak
Ingyenes szemészeti vizsgálatban részesültek pénteken a
marosvásárhelyi Băneasa utcában élő, hátrányos helyzetű
közösség tagjai. A kezdeményezés a Divers Egyesület
A város segít hátrányos helyzetű
személyek ingyenes egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférésével című projektjének a
része.

Menyhárt Borbála
A Băneasa utcai hátrányos helyzetű közösségben mintegy százan
élnek, zömében rossz körülmények
között, túlzsúfolt lakásokban, az ő
egészségi állapotuk javulásához
szeretne hozzájárulni a Divers
Egyesület a szóban forgó pályázat
révén. Az augusztustól decemberig
tartó projekt keretében legalább 50
személy egészségi állapotának és
orvosi ellátási igényének a felmérésére kerül sor kérdőívezés útján, illetve
legalább
25
kedvezményezettnek biztosítanak
hozzáférést különféle, ingyenes
egészségügyi szolgáltatásokhoz,
szakorvosi vizsgálatokon vehetnek
részt, valamint gyógyszerekkel és
gyógyászati segédeszközökkel is támogatják őket. Pénteken, szeptember 16-án az egyesület Băneasa
utcai közösségi központjában került
sor az első ingyenes szemészeti szű-

rővizsgálatra Duna-Hajnal Júlia
szemész szakorvos jóvoltából. A
doktornő a helyszínen 46 személyt
vizsgált meg, elsősorban kiskorúakat, illetve 11 felnőttet is. Több gyereket jegyzett elő további
vizsgálatokra, és a felnőttek egy
része számára szemüveget javasolt.
Koreck Mária, a Divers Egyesület
elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, a projekt részeként elsősorban a gyerekeknek, de az ott élő
betegeknek, kisnyugdíjasoknak is
megpróbálnak segíteni abban, hogy
hozzáférjenek különféle vizsgálatokhoz, olyanokhoz is, amelyek
egyébként ingyenesen nem elérhetők. Augusztus óta például több
mint ezer lej értékben biztosítottak
számukra gyógyszereket, emellett
preventív céllal egészségügyi állapotfelméréseket végeznek, orvosokat kérnek fel, hogy a helyszínen
vizsgálják meg az ott élők egészségi
állapotát. Fogorvosi szűrővizsgálatot is szeretnének, amelyre a gyerekeket várnák. Ugyanakkor a tervek
szerint az elkövetkező időszakban
általános orvosi felmérésre is sor
kerül majd. A projektfelelős szerint
kérdőívek útján próbálják felmérni,
hogy az ottlakók mikor jártak utoljára orvosnál, illetve milyen szakorvosi ellátásra szorultak legutóbb. A
hátrányos helyzetű közösség tagjai
sok esetben nem rendelkeznek
egészségügyi biztosítással, legtöb-

ben nem is tudják, hogyan tudnak
például előjegyzést kérni az amúgy
ingyenesen is elérhető vizsgálatokra. A jellemző az, hogy csak
akkor jutnak el orvoshoz, amikor

utcákon. Ha ismét kolduláson érik a
gyereket, az „fekete pont” a szülőknek, és amennyiben az eset nyomon
követése során úgy ítélik meg, hogy
a gyerek érdekében erre szükség
van, javasolhatják a gyerek kiemelését a családból – magyarázta az
igazgató. Mint mondta, voltak helyzetek, amikor ezzel a javaslattal fordultak
a
gyermekvédelmi
igazgatósághoz, és amikor az indokoltnak találta, elindította a bírósági
eljárást, máskor azonban úgy ítélte
meg, hogy nincs erre szükség.

A törvény világosan
megfogalmazza, mikor emelhető ki a gyerek a családból
Idén megyeszerte eddig 38 bejelentés érkezett a Maros Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatósághoz
olyan kiskorúakról, akiket az utcán
találtak, miközben kéregettek – tudtuk meg Miklea Hajnaltól, az intézmény vezetőjétől. Mint mondta, a
helyi rendőrség kötelessége ezeket
a gyerekeket azonosítani, majd miután ez megtörtént, és tudják, kik a
hozzátartozóik, honnan jönnek,
visszaviszik őket a családba. Ha
nem tudják azonosítani őket, akkor
bekerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe, a sürgősségi szolgálathoz,
illetve van olyan eset is, amikor ott
tartják a gyereket, és majd a szülők
jelentkeznek. A kolduló gyerekek
között vannak visszatérők, akiket
már jól ismernek a hatóságok. Az
eljárás szerint, amikor egy gyereket
kolduláson érnek, felmérik a család
helyzetét, ebben kérik a polgármesteri hivatalok segítségét, megpróbálják kideríteni, melyek azok a
tényezők, amelyek oda vezettek,
hogy ezek a gyerekek az utcára kerültek, ahelyett hogy iskolában,
óvodában, nappali foglalkoztatókban lennének. Ha nem indokolt kiemelni őket a családból, a
polgármesteri hivatalok olyan szolgáltatásokat próbálnak biztosítani
számukra – például beíratják iskolába, vagy nappali központba irányítják őket –, amelyek segítenek
megelőzni azt, hogy újra az utcára
kerüljenek. Amikor a gyerek nem
kerülhet vissza a családba, bekerül
már nagy a baj, szűrővizsgálatokon
szinte egyáltalán nem vesznek részt.
A projekt részeként ugyanakkor a
Divers Egyesület egy egészségügyi
mediátor rendelkezésére bocsát egy
vérnyomásmérőt, hogy rendszeresen
mérni tudja a nehezen mozgó betegek vérnyomását, beleértve azokat
is, akik nem rendelkeznek egészségügyi biztosítással.

3

a védelmi rendszerbe, a 7 éven aluliak hivatásos nevelőszülőkhöz, a 7
évnél idősebbek pedig elhelyezési
központokba. A törvény világosan
megfogalmazza az eseteket, amikor
kiemelhető a gyerek a családból,
ehhez több tényezőnek kell fennállnia, például a gyerek bántalmazva
van, vagy szülő nélkül maradt, és a
tágabb család nem tud gondoskodni
róla – sorolt fel néhányat ezek közül
az igazgató.
Hozzátette, ha közelebbről megvizsgálják azokat a családokat,
amelyekből koldulni küldik a gyermekeket, a tapasztalat az, hogy van
jövedelmük, és ha a pénzt be tudnák
osztani, akkor valószínűleg meg is
tudnának élni. Ezért nem elég csak
a gyerekkel dolgozni, a szülőkkel is
kellene ahhoz, hogy ezt a jelenséget
vissza lehessen szorítani.

Határozottabb fellépésre
lenne szükség
A hátrányos helyzetű közösségekkel dolgozó Divers Egyesület
vezetője, Koreck Mária szerint a
hatóságok részéről határozottabb
fellépésre lenne szükség. Mint
mondta, a helyi rendőrség teszi is a
dolgát, összeszedik az utcán talált
kiskorúakat, a gond utólag van, a
gyermekvédelmi igazgatóságnak
erőteljesebben kellene fellépni
ezekben az esetekben.
– Ha kétszer, háromszor, négyszer kolduláson érték ugyanazt a
gyereket, akkor automatikusan ki
kellene emelni a családból, a gyermekvédelem automatikusan a bírósághoz kellene forduljon, és
szorgalmazza a gyerekeknek a védelmi rendszerben való elhelyezését
– adott hangot véleményének Koreck Mária, aki szerint ez a fellépés
talán elrettentő példa lehetne az
egyes családok számára, hiszen az
esetek nagy részében azt látják, újra
és újra kiküldhetik koldulni a gyereket, úgysem történik semmi.
– Vásárhelyen nem száz családból kellene kiemelni a gyerekeket,
mindössze 15 körül lehet azoknak a
száma, amelyek koldulni küldik a
kiskorúakat – tette hozzá a Divers
Egyesület vezetője.
A pályázatot a marosvásárhelyi
önkormányzat a szociális igazgatóság által 25 ezer lejjel támogatta, a
Divers Egyesület önrésze pedig 3
ezer lej. A projektben legaktívabban
részt vevő kedvezményezettek különféle nyereményekben is részesülnek, amelyek gyümölcs- és zöldségcsomagokból, illetve egészséges életmódot biztosító termékekből állnak.

Fotó: Nagy Tibor
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Hol volt az ellenfél?

Egészen elképesztő eredménnyel, 7-0-ra múlta felül a
Sepsi OSK a Botosáni FC-t a
labdarúgó-Szuperliga 11. fordulójában. Ne essünk azonban túlzásba – noha ennél az
eredménynél kockázatos ilyet
mondani –, azért nem játszott
igazán jól a székelyföldi csapat. Kihasználta viszont az ellenfele – mind technikai, mind
taktikai – hibáit, a harmadik
gól után pedig a moldvai
gárda teljesen összeomlott.

Bálint Zsombor
Nem volt jó az első félidő. Mindkét együttes játékosai hibát hibára
halmoztak, sok kapujelenetet nem
jegyezhettünk fel. Mi több, amikor
a 16. percben Golofcába csúnyán
beleszállt Dragu, Rondón „hazapasszolta” Papnak a 11-est. A vendégek
részéről
Dican
veszélyeztetett távolról, majd Ion
Gheorghe lövése zúgott el a hosszú
sarok mellett, végül Mussis nagy hibája vezetett a Sepsi OSK első góljához: a vendég középpályást

Szerkeszti: Farczádi Attila

Rodriguez szerelte a félvonalon túl,
Aganović átvétel nélkül indította
Rondónt, aki a tizenhatos vonalán
belülről laposan ellőtte Pap mellett,
javítva a hibáját a büntető elvégzésénél (1-0). A hosszabbítás perceiben aztán ismét eredményes volt,
anélkül hogy előtte bármi jelezte
volna, amikor egy szöglet után az
ötösről a hálóba bólintott (2-0).
Már a szünetben is túlzottnak
tűnt a kétgólos előny a mutatott
játék alapján, az ellenfél azonban
annyira rosszul játszott, hogy Mihai
Teja egyszerre négy játékost is lecserélt. Néhány percig be is szorították az OSK-t, aztán azonban Sno
sietett a háromszékiek „segítségére”, miután durva belépőéjért
piros lap járt. Még így is Botosán
volt a következő negyedórában a
kezdeményezőbb, ám a 65. percben
minden megváltozott. Egy szöglet
után Rondón (ismét ő) gyorsabb
volt Sahafnál, aki sarkon rúgta a venezuelai csatárt, és jöhetett az újabb
büntető. A tizenegyest ezúttal Ion
Gheorghe végezte el, és technikailag ez is kimaradt, hisz Papról a
felső lécre pattant a labda, és onnan

pedig a mezőnybe, ám pontosan Ion
Gheorghe elé, aki duplázhatott
(3-0).
Ez volt a pillanat, hogy Botosán
összeomlott, és a frissen beküldött
sepsiszentgyörgyi játékosok ezt könyörtelenül kihasználták. A 71.
percben Tudorie perdítette Golofca
elé a labdát, aki átvétel nélkül 14
méterről a rövid alsóba küldte (4-0).
A 75. percben Achahbar első labdaérintése gólt ért: 45 fokos szögből
szintén a rövid alsót lőtte ki (5-0). A
83. percben Bărbuț kiválóan találta
meg Tudoriet, aki könnyedén elgurította Pap mellett a pöttyöst (6-0),
és ugyanő zárta le a 90+1. percben
meccset, egy ellentámadás végén,
egészen közelről kotorta Bărbuț
visszafejelt labdáját a hálóba (7-0).
A mérkőzésen és eredményen túl
feltűnik Cristiano Bergodi konzervativizmusa, hiszen a korábbi közönségkedvenc
Šafranko
a
kispadon maradt, míg a nagy reményekkel várt középhátvéd, Tamás
Márk a cserepadra sem fért fel. Kíváncsian várjuk, ezek után milyen
esélye lesz játszani Varga Rolandnak (a 24-szeres magyar válogatott
csatár leigazolását pénteken jelen-

Gólokat és gólpasszokat várnak az újonnan leigazolt
Varga Rolandtól

Gólokat és gólpasszokat várnak Varga Rolandtól új csapatában, a Sepsi OSK-nál, amely pénteken jelentette be a 24-szeres magyar válogatott labdarúgó szerződtetését.
Diószegi László klubelnök az M1 aktuális csatornának elmondta: tudták, hogy Varga Roland már július
elsejétől klub nélkül van, és miután a Sepsi szélsői a szezonban eddig nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, úgy érezték, hogy további erősítésre, egy valóban gólerős szélsőre van még szükségük. „Ismerjük
Varga Roland múltját, tudjuk, hogy sok gólt rúgott, és sok gólpasszt is adott, ezért döntöttünk a szerződtetéséről. Harminckét éves, szerintem még két-három év benne van” – nyilatkozta.
Varga Roland – aki legutóbb a lengyel Termalica Nieciecza játékosa volt, és egy évre szóló szerződést
írt alá a háromszéki klubbal, opciós hosszabbítás lehetőségével –, elmondta: több megkeresése volt a nyáron,
de mind közül a Sepsié volt a legkonkrétabb és leginkább célratörő, így gyorsan sikerült megegyezniük.
Hozzátette: van meccshiánya, de miután a Ferencvárosnál tudott edzeni, „egészen jó fizikai állapotban” van.
„A vezetőedzővel még csak pár szót beszéltünk, de most a válogatott miatti szünetben lesz időnk – mondta.
– Egyelőre még csak a bemutatkozás volt meg, azt nem mondta, hogy milyen szerepet szán nekem, ez majd
a jövő zenéje.”
A székelyföldi alakulat két héttel ezelőtt Tamás Márk igazolását jelentette be. A 28 éves védő szintén Lengyelországból, a Slask Wroclawtól érkezett.

Megállt a kupában Nyárádtő
Nincs több Maros megyei csapat a
labdarúgó-Románia-kupában. A Nyárádtői Unirea 2018 elszalasztotta
annak a potenciális esélyét, hogy a
következő körben szuperligás ellenféllel mérkőzhessen, miután büntetőkkel
kikapott
Marosújváron.
Akárcsak az 1. körben, az ellenfél a
hosszabbításban egyenlített ellene.
Most azonban a tizenegyesek nem segítettek.

Bálint Zsombor
Tartalékos tizenegyet küldött pályára Marosújváron a nyárádtőiek edzője, Flavius
Sabău, jelezve, hogy számára nem prioritás a
kupa. A tartalékok azonban komolyan vették
a feladatukat, és Ganea a 11. percben nagyon

1246.

eltalált egy labdát 25 méterről, amely magas
ívet írva le, pontosan a léc alatt hullt be a kapuba (0-1). Noha ezt követően Marosújvárnak több lehetősége is volt, az eredmény csak
a hosszabbítás perceiben változott. Közben
Nyárádtő csapatában megjelent néhány kezdőjátékos, Astafei, Istrate és Ndiesse is, ám a
sors fintora, hogy az ellenfél akkor egyenlített, amikor már pályán voltak: a 90+1. percben Giurgiu egy 18 méteres szabadrúgást
vágott a felső sarokba (1-1).
A hosszabbításban egymást érték a helyzetek a két kapunál, mindkét csapat el akarta
kerülni a büntetőlutrit, Marosújvárnak volt
két kapufája is, de Istrate és Petra is kihagyott
egy-egy jó lehetőséget. A tizenegyeseknél
aztán, míg a hazaiak egyáltalán nem hibáztak, Nyárádtő részéről sem Codrea, sem Petra
nem tudta berúgni a maga büntetőjét.

Jegyzőkönyv
Románia-kupa, 3. kör: CS Marosújvár – Nyárádtői Unirea 2018 1-1, büntetőkkel 4-1
Marosújvár, Soda-stadion. Vezette: Cristian Codrea (Nagybánya) – Răzvan Soponar (Nagybánya), Tóth
Krisztián (Mezőpetri). Ellenőrök: Dan Jiga (Beszterce), Daniel Scânteie (Bákó)
Gólszerzők: Giurgiu (90+1.), illetve Ganea (11.).
A büntetőket értékesítették: Giurgiu, Paleoca, Socaci, Guț, illetve Astafei.
Sárga lap: Mic (40.), Paleoca (40.), Guț (82.), Socaci (95.), Roman (96.), illetve Ciubăncan (40.), Balint (81.).
CS Marosújvár: M. Țăranu – Gorba, Paleoca, Cimpoieșu, Mic (75. Guț), Creț, Goronea (84. Al. Țăranu),
Socaci, Giurgiu, Ghiță (67. Coman), Coltor (67. D. Roman).
Unirea 2018: Feier – Birtalan, Chiorean (71. Ndiesse), Onișor, Ganea (59. Istrate), Boar, Bálint, Piper (75.
Astafei), Rusu (59. Radu), Codrea, Ciubăncan (46. Petra).

tette be a klub – lásd mellékelt
anyagunkat).
A bajnokságban kéthetes szünet
következik a válogatott mérkőzései miatt, a Sepsi OSK részéről
Păun kapott behívót, míg az U21-

es keretbe Andres Dumitrescu és
Rareș Ispas utazhat. A következő
fordulóban pedig Nagyszebenhez
látogat a csapat, amely az eddigi
11 forduló alatt nem talált legyőzőre.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Szuperliga, 11. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Botosáni FC
7-0 (2-0)
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Iulian Călin (Ștefănești) – George
Neacșu (Câmpulung Muscel), Daniel Mitruți (Craiova). Tartalék: Rareș Vidican
(Szatmárnémeti). Ellenőr: Corneliu Fecioru (Bukarest). Videóbíró: Horațiu Feșnic
(Kolozsvár). Segéd-videóbíró: Stelian Slabu (Brassó).
Gólszerzők: Rondón (24., 45+1.), Ion Gheorghe (65.), Golofca (71.), Achahbar
(75.) Tudorie (82., 90+1.).
Sárga lap: Aganović (41.), illetve Țigănașu (55.), Ivanov (77.).
Kiállítva: Sno (48.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Ňinaj, Ciobotariu, Dumitrescu, Aganović
(66. Matei), Păun (74. Francisco Junior), Rodriguez, Golofca (74. Bărbuț), Ion
Gheorghe (74. Achahbar), Rondón (66. Tudorie).
FC Botoșani: Pap – Sno, Dican, Țigănașu, Dragu (58. Patache), Mussis (46. Ivanov), Perianu (46. Târcovenau), Sylla, Mailat (46. Mihai Roman I), Camara
(46. Mihai Roman II), Sahaf.

A bajnokság állása
1. FCV Farul
2. Rapid 1923
3. Nagyszeben
4. Petrolul 52
5. Sepsi OSK
6. CFR 1907
7. UTA
8. U 1948 Craiova
9. CSU Craiova
10. CFC Argeş
11. Voluntari
12. Botosán
13. FCSB
14. Kolozsvári FCU
15. Mioveni
16. Târgovişte

11
11
10
11
11
8
11
11
9
10
11
10
8
10
11
9

7
8
6
5
4
5
4
4
4
4
3
3
1
1
1
0

3
0
4
2
4
0
3
2
2
1
3
3
5
4
3
3

1
3
0
4
3
3
4
5
3
5
5
4
2
5
7
6

22-10
12-6
15-7
11-12
18-8
15-9
11-13
12-11
11-11
9-14
8-11
9-16
10-13
6-11
6-16
10-17

24
24
22
17
16
15
15
14
14
13
12
12
8
7
6
3

Eredményjelző
* Szuperliga, 10. forduló: Konstancai FCV Farul – Campionii FC Argeș Pitești
3-0, Kolozsvári CFR 1907 – CSU Craiova 2-0, CS Mioveni – Kolozsvári FCU 0-1,
Bukaresti FCSB – FC Voluntari 1-1; 11. forduló: FC Voluntari – Universitatea 1948
Craiova 1-0, Petrolul 52 Ploiești – Konstancai FCV Farul 1-3, Aradi UTA –
Nagyszebeni Hermannstadt 1-2, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Botosáni FC
7-0, Bukaresti Rapid 1923 – CS Mioveni 2-1.
* 2. liga, 7. forduló: Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Bukaresti Progresul 1944
Spartac 1-0, Dési Unirea – Temesvári Politehnica 2-2, Concordia Chiajna –
Sellemberki CSC 1599 0-1, Nagybányai Minaur – Újszentesi CSC 3-4, Bukaresti
Metaloglobus – CSM Slatina 0-1. Az élcsoport: 1. Sellemberk 14 pont/7 mérkőzés
(10-4), 2. Dés 14/7 (13-10), 3. Slobozia 13/6.

Eredményjelző
Románia-kupa. 3. kör: Szatmárnémeti CSM – Nagybányai Minaur 1-2, Beszterce-naszódi Gloria 2018
– Dési Unirea 0-0, büntetőkkel 3-2, Lippai Şoimii – Félixfürdői Lotus 3-1, SC Győrőd – Temesvári
Ripensia 0-2, CS Marosújvár – Nyárádtői Unirea 2018 1-1, büntetőkkel 4-1, Perjámosi Avântul – Újszentesi CSC 0-1, Petrozsényi Jiul – Dévai CSM 3-0 hosszabbítás után, Flacăra Horezu – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 2-3 hosszabbítás után, Petrolul Potcoava – CSM Slatina 1-3, CSM Alexandria
– Bukaresti Progresul 1944 Spartac 2-1, Dunărea 2005 Călărași – Unirea 04 Slobozia 1-5, Flacăra
Moreni – Bukaresti CSA Steaua 2-2, büntetőkkel 3-5, Resicabányai CSM – Temesvári Politehnica
2-0, SC Popești-Leordeni – Concordia Chiajna 0-0, büntetőkkel 4-5, CS Afumați – Bukaresti
Metaloglobus 0-0, büntetőkkel 2-0, CS Blejoi – Bodzavásári Gloria 0-4, Axiopolis Cernavodă – Konstancai Unirea 3-1, Viitorul Ianca – Galaci Suporter Club Oțelul 1-3, Brassói SR Municipal – Sellemberki CSC 1599 0-3, Kézdivásárhelyi KSE – Brassói FC 0-5, Bákói Aerostar – FK Csíkszereda 0-4,
Ştiinţa Miroslava – Jászvásári Politehnica 1-3, Foresta Suceava – Botosáni Dante 2-1, CS Tunari –
Bukaresti Dinamo 1948 0-3.

Nem hibáztak a magyar élvonalbeli csapatok
A szombaton pályára lépő négy élvonalbeli gárda egyformán győzött a labdarúgó Magyar Kupa
harmadik fordulójában, ezzel biztosította helyét a legjobb 32 között. A Vasas egy-, a Zalaegerszeg
és a Kisvárda két-, míg a Mezőkövesd háromgólos különbséggel kerekedett idegenben harmadosztályú ellenfele fölé.
Eredmények, MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért): Balassagyarmati VSE – Vasas FC
1-2, Kaposvári Rákóczi FC – ZTE FC 0-2, BVSC-Zugló – Kisvárda Master Good 0-2, Szekszárdi UFC
– Mezőkövesd Zsóry FC 0-3, Mátészalkai MTK – Újpest FC 1-6, Dorogi FC – Budapest Honvéd 0-2,
Szegedi VSE-G-Falc Kft. – Békéscsabai 1912 Előre 0-4, FC Nagykanizsa – FC Hatvan 5-1, FacultasTiszafüredi VSE – BFC Siófok 0-4, Bölcske SE – Budafoki MTE 1-2, Jászberényi FC – Debreceni
Egyetemi AC 1-2, Balatonfüredi FC – Komáromi VSE 3-0, Mezőörs KSE – BTE Felsőzsolca 0-4, Zalaszentgróti VFC – Monor 2-3, Náncsa KSE – Gyirmót FC Győr 3-2, Nagyatádi FC – Deszk SC 7-0,
ESMTK – Soroksár SC 1-0, Pécsvárad SE-Prosport.hu – ETO FC Győr 0-4, Füzesgyarmati SK – Credibus Mosonmagyaróvár 1-2, Aqvital FC Csákvár – Puskás Akadémia FC 2-5, Diósgyőri VTK – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-1, HR-Rent Kozármisleny – Kolorcity Kazincbarcika SC 0-1, FC
Ajka – Szentlőrinc 3-0, Pécsi MFC – Paksi FC 0-1.
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Az élre állt az ASA – egyelőre szerdáig
Szovátán szoros meccsen tudott nyerni a Marosvásárhelyi ASA a labdarúgó 4. elitliga
3. fordulójában, amivel a tabella élére állt, kihasználva,
hogy Radnót szerdára halasztotta a találkozóját. A
hazai pályán játszó radnótiak
azonban visszavehetik a következő forduló előtt a helyüket.

Bálint Zsombor
Az már most elég biztosnak látszik, hogy ez a két csapat küzd
majd a bajnoki címért, ám a mos-

tani mezőny a korábbi évekénél
sokkal kiegyensúlyozottabbnak
tűnik, elég azt nézni, hogy az ezen
a szinten erősségnek számító Marosoroszfalu már a harmadik döntetlenjénél
tart
ugyanannyi
meccsből.
Miután Segesvár megszerezte az

első döntetlenjét, már nincs pont
nélküli csapat sem, és egy-két kivételtől eltekintve a csillagászati
eredmények is hiányoznak az idei
bajnokságból. Most már csak az a
kérdés, hogy ez a kiegyenlítődés
magasabb vagy alacsonyabb szinten valósult meg.

Eredményjelző
4. elitliga, 3. forduló: Szováta – Marosvásárhelyi ASA 2-3, Nyárádszereda –
Erdőszentgyörgy 1-0, Segesvári CSM – Ákosfalva 2-2, Marosvásárhelyi
Academica Transilvania – Búzásbesenyő 4-0, Marosvásárhelyi Atletic –
Marosludas 0-0, Marosoroszfalu – Mezőrücs 0-0.

Elszalasztották a hazai pályás döntő esélyét
Bálint Zsombor
Valóságos touchdown-parádét
eredményezett az előző bajnoki
idény döntőjének megismétlése a
Marosvásárhelyi Szörnyek és a
Bukaresti Lázadók között a 2022es amerikaifutball-bajnokság első
fordulójában. A találkozó valódi
tétje az volt, hogy ki rendezheti
majd a döntőt, hiszen igen valószínűtlen, hogy bármelyik csapat botlik a folytatásban, és a finálé
rendezési jogát az alapszakaszban
jobban helyezett alakulat kapja. A
Szörnyek közel állt hozzá, hogy legyőzze a címvédőt, amelytől 4030-ra kapott ki a fináléban, ám egy
olyan mérkőzés végén, amelyen a
támadásban a csapatok parádésan
szerepeltek, a védelmek pedig
nemigen tudták megállítani az ellenfél támadóit, egy touchdown
különbséggel (76-70-re) a bukarestiek szerezték meg a győzelmet.
A Szörnyek jelentősen erősített
az idén. Néhány kulcsposztra
régóta Európában szereplő amerikai légiósokat szerzett meg, miután
nyilvánvalóvá vált, hogy az előző
idényben a csapatban szereplő ukránokat, érthető okokból, idén nem
várhatja vissza. A quarterback
Jacob Schimenz Lengyelországban
és Németországban játszott, pontos
passzait ezen a meccsen is megcsillantotta, és bevállalta a futást is,
ha kellett. Quevin Redding és
Tyrek Jackson szélső (wide-reciever), Nolan Corpering biztonsági
(safety), Evan Richardson linebacker posztra érkezett. A keretet
40 marosvásárhelyi játékos egészíti ki.
A meccset a Szörnyek kezdte támadásban és Jackson touchdownjával, ám a bukarestiek azonnal

válaszoltak. Aztán Redding volt
eredményes a Szörnyek részéről,
ugyanő értékesítette a konverziót
is. A Lázadók következő támadása
puntolással végződött, ám ez volt
az első és utolsó a meccsen, hogy
a labdabirtoklást nem váltották
pontokra. Mivel a Szörnyek labdabirtoklása sem hozott pontot, így
egy újabb Lázadók-touchdown
után 14-14-nél cseréltek térfelet a
csapatok az első negyed végén. A
folytatásban három-három touchdown-t jegyeztünk, minden birtoklást értékesítettek a felek, a
Lázadók egyetlen konverziója maradt ki. Az utolsó hazai birtoklás
alatt azonban lejárt az idő, így 3836-os eredménnyel vonultak a csapatok szünetre. Csakhogy míg
addig mindig a Szörnyek vezetett,
az újrakezdéskor a Lázadók kezdhetett támadásban, és így helyzeti
előnybe került.
A harmadik negyedben folytatódott a touchdown-parádé, azzal a
különbséggel, hogy most a Lázadók kezdett, a Szörnyek pedig válaszolt háromból kétszer, majd az
újabb válasz a negyedik negyedre
maradt. A Szörnyek azzal próbált
kapaszkodni, hogy mindkét kétpontos konvertálást értékesítette,
míg a Lázadóknak ez egyszer sem
sikerült, így 54-54-nél cseréltek
térfelet, és most már ismét a Szörnyek támadhatott, sőt, 8 pontos

előnyhöz jutott. Nem volt elég. A
Lázadók túlságosan könnyen
egyenlített egy újabb konvertált
touchdown-nal, és a következő birtoklást nem tudta pontokra váltani
a Szörnyek. Csak másodszor fordult elő ez a meccsen, de döntő
fontosságú momentum volt. A Lázadók azonnal átvette a vezetést
egy 80 yardos futással. A Szörnyek
még utoljára fordítani tudott egy
konvertált touchdown-nal, 70-68nál azonban még egy birtoklás jutott a Lázadóknak, és a védelem
ezúttal sem tudta megállítani őket,
valamint ezúttal a konverziót is értékesítették.
A Szörnyeknek kevesebb mint
egy perce maradt volna legalább az
egyenlítésre, ám hiába nyert 60
yardnál több teret, az utolsó futót
húsz yardnyira megállították a
védők, amikor a játékvezetők lefújták a meccset.
A két csapat szinte biztosan egymás ellen játssza majd a döntőt,
amikor kulcsfontosságú lesz, hogy
mennyire sikerül feljavítani a védelmi játékot. Lonnie Hursey edző
szerint az egészen más meccs lesz,
mert lesz idő addig pontra tenni a
védekezést. Az alapos begyakorláshoz rövid volt az idő, ez a meccs
túl korán érkezett hozzá. Addig is
egy hét múlva a Szörnyek erős favoritként utazik a Bukaresti Titánok otthonába.

Eredményjelző
Országos amerikaifutball-bajnokság, 1. forduló: Marosvásárhelyi Szörnyek –
Bukaresti Lázadók 70-76 (14-14, 24-22, 16-18, 16-22)
A Szörnyek pontszerzői: Jackson 1 td, 2 konv., Redding 4 td, 1 konv.,
Corpering 2 td., 3 konv., Schimenz 1 td., 3 konv., Szőlősi 1 td.
Az 1. forduló további eredményei: Resicabányai Mozdonyok – Bukaresti
Titánok 29-0, Temesvári 89-esek – Kolozsvári Keresztesek 27-30.
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Nyeretlen maradt
az ACS Marosvásárhely

Nem tudott győzni hazai pályán
a csoport másik nyeretlen csapata
ellen sem az ACS Marosvásárhely
a labdarúgó 3. liga 4. fordulójában.
Miután Lupuleț kihagyott egy büntetőt, az ellenfél, amely veszélyesebb volt az egész meccs folyamán,
a 76. percben egy öngólnak köszönhetően vezetéshez jutott: egy szögletből érkező beívelést Szántó a
saját kapujába öklözött. A találkozó
végül 1-1-es döntetlennel végződött, miután a 87. percben Veres
Zsombor kihasználta az ellenfél védelmének hibáját, öt méterről félol-

lóból a léc alá katapultálta a labdát,
és megmentett egy pontot a csapatának.
A Nyárádtői Unirea 2018 a Kolozsvári Viitorul otthonában lépett
pályára, és Ndiesse (8.), valamint
Istrate (78.) találatával 2-0-ra megszerezte a győzelmet, ezzel pedig
feljött a tabella 2. helyére.
A következő fordulóban Nyárádtő az ACS Marosvásárhelyt fogadja. A két csapat az idény elején
a Románia-kupában is találkozott, a
mérkőzést Nyárádtő 5-1-re nyerte.

Jegyzőkönyv
3. liga, IX. csoport, 4. forduló: ACS Marosvásárhely – Gyulafehérvári CSM Unirea
1-1 (0-0)
Marosvásárhely, víkendtelepi pálya. Vezette: Sorin Vădana (Kolozsvár) – Nagy
Dániel (Medgyes), Adrian Drăgan (Nagyszeben). Ellenőr: Florin Ghimbășan
(Brassó), Flavius Burlea (Fogaras).
Gólszerzők: Veress (87.), illetve Szántó (76. – öngól).
ACS Marosvásárhely: Szántó – Bakó, Dumbrăvean, Circa, Caliani, Gliga, Borbély,
Szilágyi, Vecerdea, Moldován, Lupuleț. Cserék: Molnár, Csegöldi, Veress, Potor,
Oprea, Mihály, Greu, Cotoi, Fehér.
Gyulafehérvári CSM Unirea: Iovicin – Bârdea, Dehelean, Codrea, Circov, Sebaș,
Cristea, Mâlnă, Indrei, Temdieu, Agbomoniyi. Cserék: Moldovan, Fetița, Epure,
Benkirat, Itu, Cîrloanță, Dănilă, Bakcsi, Morar.

Eredményjelző
3. liga, IX. csoport, 4. forduló: ACS Marosvásárhely – Gyulafehérvári CSM Unirea
1-1, Kolozsvári Viitorul – Nyárádtői Unirea 2018 0-2, Vajdahunyadi Corvinul 1921
– Kolozsvári Sănătatea 6-3, Gyulafehérvári CSU – Kudzsiri Metalurgistul 0-0,
Marosújvári CS – Szászrégeni CSM Avântul 4-3.
Az élcsoport: 1. Vajdahunyad 12 pont, 2. Nyárádtő 9, 3. Marosújvár 7,
4. Szászrégen 6.

Nevet változtatott (idény közben?)
a női labdarúgócsapat
Az első mérkőzést még Ladies
néven játszotta, a második bajnoki
találkozón már ACS Marosvásárhely
néven lépett pályára a megyeszékhelyi női labdarúgó-együttes. A sportági szövetség honlapján egyik hétről
a másikra módosították a nevét, miután a csapat vezetői bejelentették,
hogy együttműködési szerződést kötöttek a 3. ligás helyi férficsapattal.
A történet azért furcsa, mert idény
közben a szabályok értelmében nem
lehet nevet változtatni.
Legyen azonban a szövetség
gondja, hogy miként oldja ezt meg,
a lényeg, hogy ezzel a női labdarúgócsapat is a csíkszeredai székhelyű
központhoz tartozik majd, amelynek a zászlóscsapata a 2. ligában
játszó FK Csíkszereda. Ennek a női
csapata szintén az élvonalban szerepel, a marosvásárhelyi alköz-

pontra csupán nevelőegyesületként
tekint.
A bajnoki mérkőzés a Temesvári
Politehnica ellen amúgy a papírforma-vereséget hozta, tekintve,
hogy a bánsági alakulat idén a Kolozsvári Olimpia legnagyobb riválisának ígérkezik. A 0-3 így szoros
vereségnek számít ebben az esetben. A vendégek az első félidő után
1-0-ra vezettek, a második félidőben növelték háromra a gólok számát.
A marosvásárhelyi női labdarúgók számára, miután az első két fordulóban a két nagy favoritot
kipipálták, és két vereséggel, 0-10es gólkülönbséggel a sereghajtó pozícióban vannak, gyakorlatilag a 3.
fordulóban kezdődik a bajnokság,
amikor a Bukaresti Fair Play otthonába látogatnak.

Eredményjelző
Női labdarúgó 1. liga, 1. forduló: Galaci Universitatea – Nagybányai FF 1-1;
2. forduló: Resicabányai Banat Girls – CSM Alexandria 5-0, Székelyudvarhelyi
Vasas Femina – FK Csíkszereda 0-0, Aradi Piros Security – Bukaresti Fair Play
2-2, Marosvásárhelyi Ladies – Temesvári Politehnica 0-3, Nagybányai FF –
Kolozsvári Olimpia 0-11, Bukaresti Carmen – Galaci Universitatea 10-0.

A hét végén kezdődik
a teremlabdarúgó 2. liga

Fotó: a Bucharest Rebels közösségi oldala

Elkészítette a bajnoki programot
a labdarúgó-szövetség a teremlabdarúgó 2. liga számára is.
Mint már jeleztük, a Marosvásárhelyi CSM a II. csoportba került,
amelybe hat együttest soroltak
(Gyergyószentmiklósi Inter, Gyergyóremetei Kereszthegy, Korondi
Junior, Simándi Șoimii, Metropolitan Ișalnița, Marosvásárhelyi
CSM). A csoportban oda-vissza bajnoki rendszerben játszanak, összesen tíz fordulót, ezt a rájátszás
követi, ahol a helyezés függvényében az 1. csoportból érkező ellenfelekkel
mérkőznek.
A

nyolcaddöntőben a csoport első
három helyezettje erőnyerő. A kieséses fázisban oda-vissza találkozókat játszanak, az elődöntők
győztesei feljutnak az 1. ligába,
azonban a két feljutó játszik a 2.
liga bajnoki címéért is.
A marosvásárhelyi csapat a Gyergyóremetei Kereszthegy otthonában kezd a hét végén, az első hazai
találkozót október első hétvégéjén
Simánd ellen játssza hazai pályán.
Az év végéig nyolc fordulót rendeznek, az alapszakasz január
végén zárul. A rájátszás februárban
kezdődik.
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Keretbemutató,
két gyzelemmel

A sportválasztóról
a Marosvásárhelyi
TVR-ben

A Csíkszeredai VSKC-t és a Foksányi CSM-t is legy zte múlt héten,
felkészülési mérk zésen a Marosvásárhelyi CSM kosárlabdacsapata. A
hargitai megyeszékhely együttese elleni összecsapást megel z en bemutatták a közönségnek az alakulat játékoskeretét is.
A múlt heti két gy zelemnek nem tulajdonítanak túlzott jelent séget,
azonban örülnek annak, hogy egyre jobban játszanak, bár még sok dolog
van, amit pontra kell tenniük, nyilatkozta a csapat kapitánya, Sánta Szabolcs, az eredményeket értékelve.
A megyeszékhelyi együttes holnap Nagyszebenben lép pályára, a Tordai Elemér-emléktornán.
A múlt heti marosvásárhelyi mérk zésekr l holnapi lapszámunkban olvashatnak részletesebben.

Fotó: Nagy Tibor

Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után
cím sportmsorának témája
a SportOK civil szervezet által
szeptember 24-re és 25-re hirdetett kétnapos marosvásárhelyi sportválasztó akció.
Szucher Ervin beszélgettársa Nagy Emke szervez.

Sikertelen román szereplés az Európa-konferencialigában
Kár volt lesajnálni a török ellenfelet: a Sivasspor megnyerte kolozsvári vendégjátékát, és a G
csoport utolsó helyére taszította a CFR 1907 csapatát. Mint arról el zetesen beszámoltunk, a
román bajnok vezet edz je, Dan Petrescu t le
szokatlan módon azt nyilatkozta, hogy nem tart
a vendégcsapattól. Rendszerint felmagasztalja az
éppen aktuális ellenfelet, és nagyjából így tett
most is, de ezúttal megjegyezte, hogy a törököknek nem lesz könny dolguk. Nem is volt, egy
gólt azonban szereztek, amire a házigazdák nem
tudtak eggyel sem válaszolni – és a játékvezet
sem „tartott” velük, így hiába reklamáltak többször büntet t (egyszer ráadásul talán már a gólvonal mögül vágta ki karral a labdát a vendégek
egyik játékosa), nem végezhettek el tizenegyest
a csütörtök esti találkozón.
A nap másik román érdekeltség mérk zésén
a Bukaresti FCSB gól nélküli döntetlent játszott
hazai pályán az Anderlechttel. A f városiak megnyerhették volna a jó iramú meccset, de a brüsszelieknek is voltak jó gólszerzési lehet ségei, így
a döntetlen végül igazságos eredménynek tekinthet .

Jegyzkönyv
Európa-konferencialiga, G csoport,
2. forduló: Kolozsvári CFR 1907 –
Sivasspor 0-1 (0-1)
Kolozsvár, Dr. Constantin Rdulescu-stadion. Vezette: Allard Lindhout (holland).
Gólszerz: Max-Alain Gradel (28.
– büntet b l).
Sárga lap: Camora (60.), Burc
(90+5.), illetve Ugur Ciftci (18.),
Vural (85.), Ulvestad (90.).
CFR 1907: Scuffet – Manea (78.
Braun), Yuri Matias, Burc, Camora – Adjei-Boateng (78. Bu),
Muhar – Yeboah, Deac (56. Bordeianu), Petrila (56. Adrian Pun) –
Janga (69. Malele).
Sivasspor: Vural – Paluli, Goutas,
Appindangoye, Ciftci – Ulvestad,
Charisis – Musa (57. Njie), Sabia
(90+5. Albayrak), Gradel – Angielski (83. Osmanpaa).

Jegyzkönyv
Európa-konferencialiga, B csoport, 2. forduló: Bukaresti FCSB
– Anderlecht Bruxelles 0-0
Bukarest, Nemzeti Aréna, vezette: Sebastian Gishamer (osztrák).
Sárga lap: Miculescu (19.),
Olaru (30.), Compagno (90+1.),
illetve Kana (9.), Murillo (32.).
FCSB: Târnovanu – Creu,
Dawa, Tamm, Pantea (69. Radunovic) – Oaid, Edjouma, Olaru
(90. Haru) – Miculescu (59.
Cordea), Rusu (46. Compagno),
Octavian Popescu (90. Ianis
Stoica).
Anderlecht: van Crombrugge –
Debast, Hoedt, Vertonghen –
Murillo, Arnstad, Kana (71.
Verschaeren), Ashimeru, Amuzu
(76. Duranville) – Fabio Silva,
Refaelov (83. Esposito).

Eredményjelz
Európa-konferencialiga, csoportkör, 2. forduló:
* A csoport: RFS (lett) – Hearts (skót) 0-2, Basaksehir (török) – Fiorentina (olasz) 3-0
* B csoport: FCSB – Anderlecht (belga) 0-0, Silkeborg (dán) – West Ham United (angol) 2-3
* C csoport: Hapoel Beer-Seva (izraeli) – Villarreal
(spanyol) 1-2, Lech Poznan (lengyel) – Austria Bécs
(osztrák) 4-1
* D csoport: Partizan Belgrád (szerb) – Nice (francia) 1-1, 1. FC Köln (német) – Slovácko (cseh) 4-2
* E csoport: Apollon (ciprusi) – Dnipro (ukrán) 1-3,
AZ Alkmaar (holland) – FC Vaduz (liechtensteini)
4-1
* F csoport: Djurgarden (svéd) – Molde (norvég)
3-2, Gent (belga) – Shamrock Rovers (ír) 3-0
* G csoport: Kolozsvári CFR 1907 – Sivasspor
(török) 0-1, Slavia Prága (cseh) – Ballkani (koszovói) 3-2
* H csoport: Zalgiris Vilnius (litván) – Basel (svájci)
0-1, Pjunik Jereván (örmény) – Slovan Pozsony
(szlovák) 2-0

Bravúros gyzelmet aratott a Ferencváros a Monaco otthonában
A Ferencváros csütörtök este bravúros, 1-0-s gy zelmet aratott a
francia bajnokság el z kiírásában
harmadik AS Monaco otthonában a
labdarúgó Európa-liga csoportküzdelmeinek második fordulójában,
így százszázalékos teljesítménnyel
vezeti a H jel négyest.
A hercegségi csapat mérk zéseire a legritkább esetben telik meg a
II. Lajos Stadion, múlt hét végén az
Olympique Lyon ellen 2-1-re megnyert rangadón félház sem volt a 18
ezer néz t befogadó létesítményben, így nem volt meglepetés, hogy
a Ferencváros elleni összecsapásra
is csak néhány ezer hazai szurkoló Alexander Nübel, a francia csapat kapusa gólt kap Vécsei Bálinttól Fotó: MTI/Kovács Tamás
volt kíváncsi. A hangulatteremtés
A H csoport állása
így a ferencvárosi drukkerekre ma1.
Ferencváros
2
2
0
0
4-2
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radt, és nem is lehetett rájuk panasz,
2.
Trabzonspor
2
1
0
1
4-4
3
az els perct l kezdve hangosan
3. AS Monaco
2
1
0
1
1-1
3
buzdították kedvenceiket.
2
0
0
2
1-3
0
Az els negyedórában a magyar 4. Crvena zvezda
bajnok futballozott fölényben, a
Ligue 1 el z idényének harmadik szélyes helyzetre 20 percet kellett vül agilis Adama Traoré eresztett el
helyezettje tompa volt. Az els ve- várni, ekkor Tokmac Nguen lépett a bombát messzir l, a kiváló lövést
ki ziccerben egy hosszú indítással, Alexander Nübel, a hazaiak német
és passzolt higgadtan a jobb alsóba, kapusa tornázta ki. Két perc múlva
Jegyzkönyv
Európa-liga, H csoport, 2. for- de ahogyan az szabad szemmel is Mats Knoester hajmereszt hibáját
duló: AS Monaco (francia) – gyanúsnak t nt, a VAR igazolta a kis híján gólra váltotta a Monaco,
lest. A 32. percben a végig rendkí- de Dibusz Dénes hárítani tudott. A
Ferencváros 0-1 (0-0)
Monte-Carlo, II. Lajos Stadion,
Eredményjelz
3731 néz , vezette: Espen Eskas
Európa-liga,
csoportkör,
2.
forduló:
(norvég).
* A csoport: Bodö/Glimt (norvég) – Zürich (svájci) 2-1, Arsenal
Gólszerz: Vécsei (80.).
(angol) – PSV Eindhoven (holland) – elhalasztva
Sárga lap: Embolo (77.), illeve
* B csoport: Dinamo Kijev (ukrán) – AEK Larnaca (ciprusi) 0-1, RenBesic (69.), Traoré (90+3.).
nes (francia) – Fenerbahce (török) 2-2
AS Monaco: Nübel – Disasi,
* C csoport: Real Betis (spanyol) – Ludogorec (bolgár) 3-2, AS Roma
Sarr (81. Boadu), Badiashile –
(olasz) – HJK (finn) 3-0
Vanderson (46. Ruben Aguilar),
* D csoport: Union Saint-Gilloise (belga) – Malmö (svéd) 3-2, Braga
Fofana, Camara, Golovin (73.
(portugál) – Union Berlin (német) 1-0
Jakobs), Caio Henrique – Diatta
* E csoport: Sheriff Tiraspol (moldovai) – Manchester United (angol)
(46. Akliouch), Ben Yedder (65.
0-2, Real Sociedad (spanyol) – Omonia (ciprusi) 2-1
Embolo).
* F csoport: Midtjylland (dán) – Lazio (olasz) 5-1, Feyenoord (holland)
Ferencváros: Dibusz – Wingo,
– Sturm Graz (osztrák) 6-0
S. Mmaee, Knoester, Botka –
* G csoport: Olympiakosz (görög) – Freiburg (német) 0-3, Qarabag
Besic (69. Vécsei), Laidouni –
(azeri) – Nantes (francia) 3-0
Tokmac (63. Gojak) – Zachari* H csoport: Trabzonspor (török) – Crvena zvezda (szerb) 2-1, Monaco
assen (90. Esiti), Traoré, R.
(francia) – Ferencváros 0-1
Mmaee (64. Boli).

Mestermérleg
* Philippe Clement (AS Monaco): „Európai kupameccsen a
hatékonyság nagyon fontos az
eredmény eléréséhez, a Fradi
ugyanakkor igazán er s csapat.
Az els félid ben nem játszottunk jó iramban. A 16-osnál nem
voltunk pontosak, ugyanakkor
az olyan helyzeteket, mint Ismail lehet sége, be kell l ni.
Megtettük, amit tudtunk, a második félid nk sokkal jobb volt,
fizikailag nem volt problémánk.
Megérdemeltük volna legalább a
döntetlent, vagy akár a gy zelmet is.”
* Sztanyiszlav Csercseszov
(FTC): „A mai siker kulcsa a
csapategység volt. Az els félid ben jól játszottunk, a szünetben pedig készültünk rá, hogy a
Monaco nagyobb tempót diktál
majd az újrakezdést követ en,
készen kellett állnunk a néhány
kontralehet ségre, amelyekben
bíztunk. Újabb lépést tettünk
el re, de messze van az út vége.
Még 12 pontot lehet szerezni a
csoportban, így, persze, boldogok vagyunk, de még a három
ponton kívül semmi sincs a kezünkben. Igaz, ez fontos három
pont.”

40. percben a Monaco kapusa Aissa
Laiduoni szabadrúgásánál is nagyot
védett.
A Monaco vezet edz je, Philippe Clement a szünetben kett s
cserével próbálta feltüzelni csapatát, és mindössze 14 másodpercet
kellett várnia tanítványai els veszélyes akciójára. A hazaiak ezt követ en nagy fölénybe kerültek, a
Ferencváros mestere, Sztanyiszlav
Csercseszov nem kevesebb mint
negyedóra elteltével reagált is, és
meger sítette a középpályát.
A 74. percben Sammy Mmaee
majdnem gólt rúgatott az ellenféllel,
de óriási hibáját Dibusz kijavította,
a kapu mögött álló Fradi-tábor
pedig teljes joggal éltetni kezdte a
válogatott háló rt.
A 80. percben a Ferencváros gyakorlatilag els komoly helyzetét
gólra váltotta. Ekkor Boli nagyszer en tartotta meg a labdát a 16-os
közepénél, kijátszotta Traorénak,
aki okosan a második hullámban érkez Vécsei elé tálalt. A középpályás kapásból tüzelt, a labda pedig
egy hazai véd n irányt váltott, így
Nübel már csak belepaskolni tudott,
és csak a gólvonalon túlról tudta
visszahúzni a játékszert (0-1). Innent l kezdve tartani kellett az
eredményt, és végül ez magabizto- lóban, október 6-án a szerb bajnok
Crvena zvezda otthonában lép pásan sikerült is.
A Ferencváros a harmadik fordu- lyára.
Bánatpénzt fizet szurkolóinak a Lazio
A Lazio visszatéríti helyszínen szurkoló híveinek azt a pénzt, amelyet a dán Midtjyllanddal játszott idegenbeli mérk zés belép jéért fizettek. Az olasz klub ezzel a gesztussal igyekszik kiengesztelni
drukkereit a gárda gyenge teljesítményéért és szégyenre okot adó vereségéért.
A Lazio csütörtökön, második EL-csoportkörös fellépésén 5-1-re
alulmaradt az er viszonyok alapján jóval esélytelenebbnek ítélt dán
riválisával szemben. A jegyár megtérítésér l a Lazio közösségi oldalán
értesítette rajongóit.
Az els kommentárok kiemelik, hogy a római klub vezetése nem
vállalt túl nagy anyagi áldozatot, mivel a dániai kudarcnak összesen
225 Lazio-szurkoló volt helyszíni tanúja.
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Az Azomureş alkalmazkodik az energiaválsághoz
Az európai energiaválság arra készteti Románia egyetlen mezőgazdasági műtrágyagyártója, az Azomureş
vezetőségét, hogy új intézkedéseket foganatosítson a termelési platformon folyó tevékenységek csökkentése
érdekében az elkövetkező hónapokban.
A műtrágyatermelés 2022-ben jelentősen csökkent. Romániában a földgáz ára – a fő nyersanyag – jóval
magasabb volt, mint a termelési költségek. Jelenleg az európai műtrágyagyártás közel 70%-a leállt.
„Egy éve már, hogy felhívtuk a figyelmet azokra a problémákra, amelyek az energiaárak emelkedésével
az ipari területen jelentkezhetnek. Az értékek tavaly ősz óta emelkednek, a csúcsértékeket azután mérték,
hogy Oroszország megszállta Ukrajnát – az energiapiac az Északi Áramlat 1 vezeték lezárása után kezdett
nagyon ingadozóvá válni. Annak ellenére, hogy Romániának rendelkezésére állt egy támogatási rendszer,
amelyet más európai országok alkalmaztak, itt a földgázt nyersanyagként felhasználó iparnak mindeddig
nem nyújtottak támogatást. A lakosságot támogatják azzal, hogy a gáz- és villany árának felső határt szabtak,
de mi van akkor, ha az embereknek nincs munkájuk, hogy kifizessék a számláikat? Ez a legnagyobb veszély,
és sajnos abban a helyzetben vagyunk, hogy új intézkedéseket kell hoznunk, amelyek közül néhány a munkavállalóinkat is érinti” – mondta Harri Kiiski, az Azomureş vezérigazgatója.
Az Azomureş platformon különböző karbantartási szolgáltatásokat nyújtó cégek arról értesültek, hogy tevékenységük az elkövetkező hónapokban legalább 30%-kal csökken, ami közvetlen hatással lehet a munkavállalóikra. Az Azomureş több mint 200 másik közvetlen alkalmazottja is érintett, az eddigi lehetséges
megoldások között a más vállalatokhoz való kiszervezés vagy a kényszerszabadság szerepel.
Az éjszakai és hétvégi műszakok esetében csak a nélkülözhetetlen személyzetet tartják meg, emiatt jelentős
számú alkalmazottnak csökken a jövedelme.
Üzemeltetési szempontból a létesítmények mindenképpen készen állnak arra, hogy 50%-os kapacitással
újrainduljanak, ha a gazdasági helyzet ezt lehetővé teszi.
A román hatóságoknak hamarosan rendelkezésére áll egy új intézkedéscsomag, amelyet a helyi ipar, a
többi között a műtrágyaipar támogatására fordíthatnak. Felhasználása több ezer aktív munkahely fenntartását
és jelentős bevételeket jelent az állami költségvetés számára azoktól a vállalatoktól, amelyek közvetlenül és
közvetve a nagy ipari platformoktól függenek. Az Európai Bizottság a műtrágyaipart a kulcsfontosságú kategóriába sorolta, amelyet pénzügyi támogatással kell életben tartani.
Az Azomureş a legnagyobb műtrágyagyártó Romániában. Az Azomureş nyersanyagokat (karbamid és
melamin) is szállít több más romániai ipari ágazat számára. Az éves termelés (normál működési feltételek
mellett) 1,6 millió tonna műtrágya, amelynek körülbelül 75%-át a romániai gazdaságok kapják. Az Azomureş
a svájci Ameropa csoport része, amely a világ egyik legnagyobb műtrágya- és gabonakereskedője.
Az Azomureş sajtóirodája

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
Egy a reményünk, mely éltet és vezet,
Hogy egyszer még találkozunk veled.
Szívünk kimondhatatlan fájdalmával emlékezünk a legdrágább,
önfeláldozó édesanyára, szerető nagymamára, anyósra, jó
testvérre, anyatársra, az udvarfalvi születésű
BARTHA ERZSÉBET
szül. Domahidi
tanítónőre,
akit szeptember 19-én egy éve a Mennyei Atya váratlanul magához
szólított.
Drága emlékét, határtalan szeretetét, amíg élünk, szívünkben
őrizzük.
Bánatos két lánya, vejei és négy, őt sohasem felejtő unokája.
Adjon a Jóisten csendes nyugalmat testének, lelkének pedig örök
üdvösséget a mennyek országában! (17199-I)

Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még,
megtölteni szépséggel a családod életét.
Elmentél, és veled együtt eltűnt a remény,
de lelkünk egy darabja utadon elkísért.
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 19-én a mezőbodoni
születésű
JENEI JÓZSEFRE
halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei. (17192-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS
ELADÓ egyszoba-összkomfortos, 50
m2-es lakás a Dózsa György utca 189.
szám alatt. Érdeklődni mindennap 8-20
óra
között
a
0773-381-254-es
telefonszámon. (17063)

MINDENFÉLE
BOR, SZŐLŐ rendelhető Ákosfalván. Tel. 0756-811-553. (mp.-I)

Roncsautóprogram 2022
Eladná régi autóját?
Most lehetősége van
LEADNI akkor is,
ha NEM kíván új autót
vásárolni.
Szállítást, forgalomból
kiíratást
és helyben fizetést
vállalunk!
Információkért hívjon
a 0741-022-199-es
számon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és TÖLTŐNŐT hentesáru
készítéséhez. Tel. 0744-644-026. (23252)
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TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen
kis
javítást.
Tel.
0746-972-003,
Fülöp
Hunor.
(17117-I)
VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen javítást, festést, szigetelést, csatornajavítást,
teraszkészítést.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (17038-I)
VÁLLALUNK garázsjavítást, szigetelést, tetőfedést Lindab lemezzel.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0767-837782. (17039-I)
TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új
tetők készítését, cserépforgatást,
sürgős javítást, építkezési munkát.
Tel. 0750-826-225. (16832)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgős javítást,
meszelést. Készítünk kerítést, kaput
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0763-136-730, Balázs. (16992)
KITAKARÍTUNK
udvart,
garázst,
tömbházlakást
kiüresítünk.
Nagy
szállítóautóval rendelkezünk. Festést,
javítást vállalunk. Tel. 0747-816-052.
(17195)

BEGYŰJTÜNK ócskavasat, fát. A
szállítás ingyenes. Takarítunk, cseréptetőt javítunk. Tel. 0743-512-168.
(17195)
VÁLLALUNK
építkezési
munkát,
bármilyen kisebb javítást, tetőfedést
cseréppel, fémcseréppel, külső-belső
festést, saját anyaggal is dolgozunk.
Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300332. (17031)
VÁLLALJUK új tető készítését, saját
anyagunkból is (bármilyen mintájú
Lindab lemez, cserép is), külső szigetelést, parkettlerakást, kisebb tetőjavítást,
cserépforgatást.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel. 0753-967-492, István; 0751-622195, Gabi. (17145-I)
ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, tetőkészítést bármilyen lemezből,
cserépből,
ácsmunkát,
cserépforgatást. Tel. 0746-739-502.
(17202)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel és kegyelettel
emlékezünk szeptember 19-én
DOBAI EMMÁRA szül. Nagy
halálának 6. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emlékét
szívünkben
megőrizzük.
Szerettei. (17186-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, apa, nagyapa, testvér, nagybácsi, sógor, rokon,
barát és jó szomszéd,
BORBÉLY SÁNDOR
életének 84. évében örökre megpihent.
Drága halottunkat szeptember
19-én, hétfőn 14 órakor helyezzük végső nyugalomra a mezőbergenyei református sírkertben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (17205)
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