
A kóruszene és a népi muzsika legszebb dallamai gyűltek 
„kalákába” péntek délután, a 13. Székelyföld Napok megnyi-
tóján, a Kultúrpalota – két év korlátozásai után újra telt 
házas – publikumának gyönyörűségére. Mint ismeretes, 
Maros, Hargita és Kovászna megye idei közös, tíznapos ün-
nepén a marosvásárhelyi rendezvénysorozaté a központi 
szerep. Az október 16-áig tartó program nyitómozzanatán 
természetesen mindhárom megye képviseltetett. 

Az együttlét hangulatát a palota nagytermében felállva énekelt nemzeti 
imánk és a székely himnusz teremtette meg. Kányádi Orsolya, a gálaest 
házigazdája Széchenyi István szavaival köszöntötte a jelenlevőket – 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen” –, majd a Szé-
kelyföld Napok ez évi mottójára, a közösség egységét jelző kalákára 
hívta fel a figyelmet. A továbbiakban Péter Ferenc Maros megyei ta-
nácselnök szólt a jelenlevőkhöz. 

– A babona szerint a 13-as szám nem tartozik a legszerencsésebbek 
közé, és ha még péntekre is esik, azt mondjuk, hogy kétszeresen rossz. 
Ebben az esetben úgy érzem, különösen szerencsés kell hogy legyen ez 
a szám, és ugyanakkor ígéretes is, hiszen még a rendezvénysorozat elején 
vagyunk. Mindenképpen biztató, hogy két év megszorításai után idén 
egy teljes értékű rendezvényt szervezhettünk, azt is mondhatnám, hogy 
minden visszatért a régi kerékvágásba, hiszen nyugodtan ülhetünk egy-
más mellett a különböző előadásokon, és kulturális intézményeink is tel-
jes kapacitással működhetnek. (…)  
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Székely megyék tizenharmadik ünnepe  

Jövő a kaláka jegyében 
Megszólalt a déli 
harangszó 
Anyaországi hathatós anyagi támoga-
tással sikerült kívül-belül szépen felújí-
tani a küküllőszéplaki templomot, 
automatizálni a harangokat, és ezáltal 
bevezették a déli harangozást, ami 
annak előtte hiányzott, akárcsak né-
hány más, régióbeli templomban.  

____________2. 
Nem tartott ki 
a szerencse 
A 88. percben kapott góllal maradt alul 
az ACS Marosvásárhely a listavezető 
Vajdahunyadi Corvinul 1921 csapatá-
tól a labdarúgó 3. liga 7. fordulójában, 
ám addig is a vendégek végigtámad-
ták a meccset, és csak a pontatlansá-
guk, valamint Szántó néhány bravúros 
védése akadályozta meg őket, hogy 
nagy arányban vezessenek.  

____________4. 
Medveriasztó 
spray miatt 
kerültek 
sürgősségire 
Sürgősségi ellátásra szorult három 
férfi szombat este Marosvásárhelyen, 
miután egy játékteremben könnyez-
tető hatású vegyi anyagot fújtak rájuk. 
Szemtanúk szerint egy medveriasztó 
spray volt a támadónál. 

____________7. 

Nagy Székely Ildikó 

Ne feledje idejében 
megújítani előfizetését! 

Ha előfizet,  
biztosan kézhez kapja, 

FÉLÁRON! 

(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor 

Ne hagyja ki 

Ne hagyja ki   

az őszi 
az őszi   

szőnyegvásárt!

szőnyegvásárt!   

Október 12–16. között térjen be a  
SAMIRA üzletbe:  
Marosvásárhely,  

Bartók Béla utca 1–3. szám.  
Szerdától vasárnapig 9–19 óra között  

szőnyegek, futószőnyegek  
nagy választéka várja, kedvezményes 

áron vásárolhat!  
Ajándék vár minden vásárlóra!  

Telefon: 0265/269295; 0740187603.



IDŐJÁRÁS 
Felhős égbolt, 
ködképződés 
Hőmérséklet: 
max.  19 0C 
min.   6 0C

10., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 32 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 46 perckor.  
Az év 283. napja,  
hátravan 82 nap.

Utcafórum az Egyesülés negyedben 
Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete utcafórumsoroza-
tának következő állomására október 11-én, kedden 18 óra-
kor kerül sor az Egyesülés (Unirii) negyed körzetében, a 
Darinával szembeni parkban. Találkozzunk és beszélges-
sünk közös dolgainkról! – áll a marosvásárhelyi RMDSZ 
sajtóirodájának közleményében. 

Nyílt napok a nép ügyvédje irodában 
Október 10–14. között tartják a nép ügyvédje intézmény 
nyitott kapuk napjait, amelyekre diákokat, egyetemistákat, 
újságírókat várnak. A férőhelyek száma korlátozott. Előze-
tes bejelentkezés a marosvásárhelyi nép ügyvédje irodába 
a 0265-211-082-es telefonszámon vagy az 
avpmures@avp.ro e-mail-címen.  

Állásbörze frissen végzetteknek 
A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Hivatal október 
14-én 9 órától állásbörzét tart azoknak a fiataloknak, akik 
frissen végezték tanulmányaikat. Marosvásárhelyen a Mű-
vész moziban, Szászrégenben, Segesváron, Marosluda-
son, Dicsőszentmártonban és Szovátán a munkapontokon 
várják az állást keresőket. 

Újrahasznosítás és dísztárgyak 
készítése 

Október 11-én, kedden 17–19 óra között a Női Akadémia 
várja az ügyes kezű nők heti tevékenységére azokat a 16 
év fölötti lányokat, hölgyeket, akik különböző kézműves-te-
vékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani, és akiket ér-
dekel az újrahasznosítás és a dísztárgyak készítése. A 
foglalkozás Marosvásárhelyen, a Divers Egyesület Avram 
Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti székházában lesz, 
ahol régi könyvekből díszeket, illetve textilmanókat készí-
tenek Lajos Anna irányításával. A foglalkozásra csak egy 
régi könyvet kell vinni. További információt a 0265-311-727-
es telefonszámon, a Fb-oldalon vagy az 
office@divers.org.ro e-mail-címen lehet igényelni. A szer-
vezők további tevékenységek szervezése érdekében a 
résztvevőktől adományt köszönettel elfogadnak. 

Engedély nélküli fegyvertartás  
A Maros megyei rendőrök házkutatást tartottak egy maros-
vásárhelyi 36 éves férfi lakásán, ahol engedély nélkül tar-
tott, nem halálos fegyvereket és lőszereket foglaltak le. A 
fegyvertartásra vonatkozó szabályok megsértése, valamint 
fenyegetőzés miatt 24 órás előzetesbe helyezték, és az 
ügyészség felügyelete alatt vizsgálódnak. 

Elpusztult medvét szállított –  
vizsgálják az ügyet 

Október 4-én a Maros megyei rendőrség a közösségi hálón 
megosztott film alapján indított nyomozást. Egy szászkézdi 
39 éves férfi lefilmezte, amint Zoltánban (Mihai Viteazul) 
egy szénaforgató elpusztult medvét szállít. Az eset körül-
ményeit – a vadászati és a vadállományvédelmi törvény 
alapján – vizsgálják, tájékoztatott a rendőrség sajtóosz-
tálya. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma GEDEON, holnap 
BRIGITTA és GITTA napja.  

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

 17, 10, 3, 29, 4 +2 NOROC PLUS:  8, 5, 8, 8, 8, 8    

16, 12, 23, 7, 31, 38 SUPER NOROC: 3, 4, 8, 9, 2, 1    

5, 18, 49, 34, 31, 40 NOROC:  1, 5, 6, 3, 5, 1, 3  

Gyermekfoglalkozások 
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány komplex 

gyermekfoglalkozásokat szervez Marosvásárhelyen, a 
Sáros utca 1. szám alatt.  

A résztvevők interaktív természetismereti foglalkozásra, 
növényi tinták készítésére számíthatnak Köllő Melinda 
kézműves vezetésével, szó lesz az októberi jeles napokról 
is. Tekei Erika mesét mond.  

A tevékenységekre nagycsoportos óvodásokat és kisis-
kolásokat várnak a következő időpontokban: október 19-
én és 20-án, továbbá 26-án és 27-én 9-10.30 és 11-12.30 
óra között. Jelentkezni 14-én 14 óráig lehet az 
erdodi.nora@ehh.ro e-mail-címen. Az e-mailben fel kell 
tüntetni az iskola nevét, az osztályt, a gyermekek létszámát, 
a tanító elérhetőségét. 

Felújították a küküllőszéplaki református templomot 
Megszólalt a déli harangszó 

Ez év februárjának utolsó napja-
itól Küküllőszéplakon a déli ha-
rangszó hirdeti, hogy a helyi 
református közösség a nehézsé-
gek ellenére küzd a fennmara-
dásért, és fontos számára a 
hagyományok ápolása is. Anya-
országi hathatós anyagi támo-
gatással sikerült kívül-belül 
szépen felújítani a templomot, 
automatizálni a harangokat, és 
ezáltal bevezették a déli haran-
gozást, ami annak előtte hiány-
zott, akárcsak néhány más, 
régióbeli templomban.  

A harangok villamosításával és a 
déli harangszó bevezetésével a 182 
éves református templom harangjai ez 
év márciusától Küküllőszéplakon 
rendszeresen megszólalnak a nándor-
fehérvári csata győzelmének emlékére. 
A templom felújítása mellett a 315 kö-

rüli lélekszámú református egyházta-
got, de a községközpont lakosságát is 
feltölti lélekben a déli harangszó meg-
szólalása, ezáltal közösségi szerepet is 
betölt – hangsúlyozta Csepán Levente 
református lelkipásztor. Megkeresé-
sünkre kiemelte annak az anyaországi 
pályázatnak az előnyeit, amelyet 2021-
ben nyújtott be az egyházközség, és si-
került finanszírozást nyerni a nagy 
horderejű külső-belső felújítási mun-
kálatokra. 2022-ben elkezdődött a be-
ruházás, és októberre már csak apró 
simítások, a végső korrigálások ma-
radtak. A jó szervezésnek köszönhe-
tően időben elvégezhették a 
felújításokat, és a híveknek sem jelen-
tett anyagi megterhelést, mivel nem 
kellett hozzájárulniuk, kivételt képez-
tek azok a lelkiismeretes egyháztagok, 
akik úgy érezték, közmunkával gyor-
síthatják a munkálatok ütemét. 

Az általános beruházási munkálatok 
során a harangok villamosításán kívül 

a teljes tetőzetet is felújították, nyílás-
zárókat és ajtókat cseréltek, ezáltal a 
hőveszteség csökken, de esztétikai 
szempontból is jelentősen megválto-
zott a templom kinézete. Új fapadlózat 
került a betonrészre, a padok esztétikai 
karbantartását, a toronybástyát és tető-
zetének a teljes felújítását is elvégezték, 
a csillagszimbólumot és a villámhárítót 
újra elhelyezték, a bádogtetőt lekezel-
ték és lefestették, mindez komolyabb, 
ipari alpinisták által végzett beavatko-
zásokat igényelt. Hátravan az orgona 
felújítása, amely ugyancsak költséges 
lesz, azt a közeljövőben szeretnék meg-
valósítani. A küküllőszéplaki reformá-
tus templomot Pálffy Ágnes 
nagyasszony építtette 1840-ben, a 
2000-es évek áradásai nyomán 2001-
ben végeztek javításokat rajta. A jelen-
legi nagy horderejű felújítást szűk körű 
hálaadó istentisztelet keretében ünne-
pelnék meg – hangsúlyozta Csepán Le-
vente lelkipásztor. 

Szer Pálosy Piroska
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.
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Fotó: Nagy Tibor

Székely János-emlékest  
Október 12-én, szerdán 17 órakor a Látó kiállítással kí-
sért irodalmi esttel emlékezik Székely János költőre, 
íróra és szerkesztőre. A marosvásárhelyi vár Kádárok 
bástyája első emeleti termében (Maros Művészegyüttes 
színpada mögötti bástya) a harminc éve elhunyt Szé-
kely János harminc szerkesztői levelét bemutató kiállí-
tást Markó Béla költő nyitja meg. Az est során Henn 
János és Simon Boglárka Katalin színművészek olvas-
nak fel a gazdag költői életműből. A rendezvény a Szé-
kelyföldi Napok rendezvénysorozatba illeszkedik.  

A nők szerepe az emberiség 
evolúciójában 

Október 12-én 18 órakor Azok a csodálatos nők címmel 
nyílik kiállítás Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában. A 

Székelyföldi Napok alkalmából különböző területeken 
nagyot alkotó nőket mutatnak be. A kiállítás megnyitó-
jához kötődik Az igen nem című, öt fantasztikus tudós 
nő életét bemutató előadás a kisteremben, amelyre 
minden érdeklődőt vár Nagy Péter, a rendezvény meg-
álmodója és a Divers Egyesület keretében működő Női 
Akadémia. 

Oktoberfest Marosvásárhelyen 
A németek hagyományos ünnepéhez hasonlóan októ-
ber 14-e és 16-a között a marosvásárhelyi Ligetben Ok-
toberfestet szerveznek. A rendezvény hivatalos 
megnyitója 14-én 16 órától lesz, amelyet fúvószenekari 
előadás követ. A művészi műsorok mellett sörivó verse-
nyeket szerveznek, a támogató sörtermelők bemutatják 
termékeiket, gasztronómiai különlegességek is lesznek. 
A konstancai Mega Vidámpark különböző játékokat, be-
rendezéseket, hintákat stb. telepít a fesztivál helyszí-
nére.

RENDEZVÉNYEK



Ismét meg kell találnunk az egy-
máshoz vezető utat, fel kell újíta-
nunk, meg kell erősítenünk háttérbe 
szorított személyes kapcsolatainkat. 
Hiszem, hogy mindezekre az egyik 
legjobb lehetőséget a Székelyföld 
Napok kínálják. (…) Van egy köz-
mondás, miszerint „Ha gyorsan 
akarsz menni, menj egyedül. Ha 
messzire akarsz jutni, menj együtt 
másokkal.” Kimondatlanul, de ez a 
gondolat motoszkált bennünk is, 
megyeelnökökben, amikor megszü-

letett ennek a közös rendezvényso-
rozatnak az ötlete. (…) Az 
események gerincét a megyei kul-
turális intézmények által utaztatott, 
elcserélt programok, illetve a szé-
kelyföldi települések által beterve-
zett saját rendezvények adják. Így 
válik igazán közösségi eseménnyé 
a Székelyföld Napok – emelte ki 
Péter Ferenc, majd Kovács Áron 
építész gondolatait idézte: – „A ka-
láka emberemlékezet óta természe-
tes része az egyszerű ember 
életének. Olyan társas munka, 
amelynél a közösség tagjai egymás-
nak kölcsönösségi alapon munkát 
végeznek, és amelynél a segítők 
együtt, egyszerre, társaságban és 
rendszerint szórakozással egybe-
kapcsoltan dolgoznak. Az ilyen ta-
lálkozásokból alakulnak ki igazán 
mély, szoros emberi kapcsolatok, 
(…) ilyenkor kovácsolódnak valódi 
közösséggé az egyéni életek”. (…) 
Ez a vezérgondolata a mai rendez-
vénynek is. Erre a rövid időre meg-
szűnnek a mesterségesen kijelölt 
közigazgatási határok, és Székely-
föld egységes térként mutatja be ér-
tékeit, szellemi, tárgyi javait, 
hagyományait. (…) Ahogyan előde-
ink is házaikat kalákában építették, 
Székelyföld jövőjét is csak úgy tud-

juk biztosítani, ha mindannyian ka-
lákában ezért dolgozunk.  
„Ahogy a kovász 
a kenyér lelke…” 

Tamás Sándor, Kovászna megye 
tanácselnöke régiónk kistérségeinek 
erőteljes helyi identitásáról tett em-
lítést, amelyre, „akárcsak a hagyma 
héja, úgy simul rá a Székelyföld, 
majd az erdélyi és a magyar identi-
tás. Ez a többrétegű identitás több 
szempontot, szélesebb rálátást ad 
arra, hogy miként vagyunk mások, 
miként létezünk mi a világban”. 

– Ahogy a kovász a kenyér lelke 
a növekedésben, úgy a Székelyföld 
Napok is elindítottak egy izgalmas 
folyamatot, így segítve Székelyföld 
kulturális előterének kiteljesedését. 
(…) Merjünk nagyokat álmodni, és 
higgyünk abban – ami egyébként 
benne is van a lelkünkben –, hogy 
erősek tudunk lenni. (…) Az elmúlt 

ezer évben megtanultunk vékony 
jégen járni, megtanultuk, hogy 
nincs miért aggódnunk, nincs miért 
kapkodnunk. Ezer év alatt hányan 
és hányan akarták a vesztünket, de 
hol vannak ma már? Hol vannak a 
tatárok, a törökök, a Habsburgok, a 
szovjetek, a kommunisták, a fasisz-
ták? Mind eltűntek a történelem 
süllyesztőjében. Nekünk itt, a Szé-
kelyföldön mindig volt erőnk és 
időnk ahhoz, hogy a saját dolgain-
kat egyről a kettőre rakva jussunk 
előre – hangsúlyozta Kovászna 
megye tanácselnöke. 

A sajátos konokság gyümölcse 
Bíró Barna Botond, a Hargita 

Megyei Tanács alelnöke a kultúrát 
a székely identitás egyik oszlopá-
nak nevezte, majd az ünnep mottó-
jára tért ki. 

– A kaláka ellenállás, székely ko-
nokság, bele nem nyugvás a külső 

körülményekbe. Az elmúlt évszáza-
dokban templomokat, iskolákat, 
családi házakat építettünk így. Ele-
ink a Székelyföldet építették kalá-
kában, mert nem nyugodtak bele a 
„nincsbe”, hanem tudták azt, hogy 
egymásra és igazán csakis egy-
másra számíthatnak. A 21. század-
ban a szellemi értékek kalákájára 
van a leginkább szükség, arra, hogy 
egymást erősítsük, biztassuk, hogy 
a felnövő nemzedékeknek megfe-
lelő oktatást, családi támogatást 
nyújtsunk, élni és boldogulni képes 
teret, közösséget alkossunk. (…) 
Nemcsak a kultúránkat kell együtt 
megélnünk – bár ez az alap, ami 
egyedivé tesz minket –, hanem 
együtt kell dolgoznunk a kis közös-
ségektől a nagyvárosokig, hogy 
Székelyföldnek ne csak múltja, je-
lene, hanem székely jövője is le-
gyen. 
Megújuló, megújító erő 

Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusa képviseletében dr. 
Lukács Bence Ákos vezető konzul 
a régió egyedi értékeire hívta fel a 
figyelmet, amelyek a globalizáció 
közepette is érintetlenek marad-
tak.  

– Az üveggyöngykalmároknak 
nem szabad odaadnunk az aranyun-
kat. Jó, ha emlékeztetjük magunkat, 
hogy az arany, Székelyföld lelki, 
szellemi kincse nem anyagi termé-
szetű, hanem hit kérdése, és ha el-
fecséreljük, nem lehet 
visszaszerezni. Bizonyára önök 
szülőként átélték, hogy a gyerme-
keik számára milyen elemi erővel 
bír a magyar népdal, néptánc, a Jan-
kovics Marcell által újraalkotott 
magyar képvilág, magyar népmese, 
a kézműves-foglalkozások. Mi 
abban a felmérhetetlenül szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy nem 
könyvekből vagy felvételekből kell 
megismernünk azt, ami a miénk, 
hanem csupán felelősséggel kell 
megélnünk és továbbvinnünk. Meg-
győződésem, hogy Székelyföld és a 
székelység a mindenkori kihívá-
sokra továbbra is jó választ adó, 
mindenkor megújulni és az egész 
nemzetet megújítani tudó erő 
marad, ami valódi, tehát élhető al-
ternatívát kínál a mai kihívások kö-
zött. 

Az ünnepi beszédeket különleges 
zenei és vizuális élmény, a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia és a 
Maros Művészegyüttes közös elő-
adása követte. A művészegyüttes 
táncosai – akik a megnyitó előtt 
székely viseletükben színpompás 
sorfalat állva fogadták az érkezőket 
– kibédi, vajdaszentiványi és mező-
madarasi táncokkal dobogtatták 
meg a szíveket, a műsor líraibb pil-
lanataiban Kásler Magda énekelt. A 
filharmónia vegyes kara Albert Zsu-
zsa-Katalin vezényletével Birtalan 
József, Bárdos Lajos, Ioan D. Chi-
rescu, Gavriil Musicescu, Constan-
tin Arvinte és Lucian Nireşteanu 
műveiből szólaltatott meg néhá-
nyat. A gálaest fénypontja Kodály 
Zoltán remekműve, az Esti dal volt, 
amelyben a kórus és az együttes 
hangja egymásra talált és egymásba 
fonódott: „Adjon Isten jó éjszakát, 
küldje hozzánk szent angyalát, bá-
torítsa szívünk álmát” – hangzott fel 
a kérés, amely az elmúlt évszáza-
dokban újra meg újra meghallga-
tásra talált. 

Romániában 29 év alatt a 32. tanügyminiszterrel folyta-
tódik az alig megkezdett 2022-23-as tanév, amely az elődje 
által meghirdetett, de a romániai társadalom elitje és a szak-
mabeliek által élesen bírált valahányadik tanügyi törvény 
alkalmazásának ideje lenne. A tervezet közvitájára egy nyári 
hónapot jelölt ki a leköszönő miniszter, és ez idő alatt több 
ezer módosító indítvány érkezett, amelyek feldolgozása ál-
lítólag folyamatban van. Nagy változtatásokról nem, de egy 
módosításról biztosan tudni lehet, a román nyelv és irodalom 
vizsgát az érettségin, amelyet a tervezetben a többi anya-
nyelvi próba közé soroltak, a legfontosabb, kiemelt vizsgává 

változtatták, ami jelentős mértékben fogja befolyásolni az 
érettségi általánost. 

Egyébként a harmadik miniszteri megbízatását töltő Sorin 
Cîmpeanu mindvégig a plagizáló egyetemi tanárok, kutatók 
védelmén és felmentésén törte a fejét, no meg a rektorok élet-
fogytiglani megbízatásán, egyrészt mert ő maga is ezt a 
funkciót tölti be. Másrészt érintve érezte magát a plagizálást 
illetően, a jelek szerint nem ok nélkül, hiszen végül is az el-
lene megfogalmazott vád vezetett a lemondásához. Egyesek 
úgy vélik, hogy ezzel elindult a lavina, hiszen az államelnök 
is megfogalmazta, hogy az EU szakszervei már nagyon sür-
getik Romániát, hogy tegyen végre rendet ezen a téren, és 
büntesse meg a plágiummal vádolt oktatásügyi és politikai 
szereplőket, akik közé a jelenlegi kormányfőt is sorolják.  

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy egy új oktatási mi-
niszter rendet tesz a káoszban, de Ligia Deca volt elnöki ta-
nácsos, akinek a nevéhez a Képzett Románia projekt 
kidolgozása fűződik, azt ígérte, hogy ragaszkodik az említett 

projekten alapuló és elődje által kezdeményezett oktatásügyi 
törvény folytatásához. Bár plágiummal nehéz lesz megvá-
dolni, hiszen a tengerészeti mérnöki szakon mesteri végzett-
séggel rendelkező új tanügyminiszter politikatudományokból 
Luxemburgban doktorált, és ifjúsági nemzetközi szervezetek 
vezetői és a bolognai folyamat titkársági teendőit látta el. 
Az oktatásügyben nem szerzett fokozatokat, és a temesvári 
egyetemen társult adjunktusként a politikatudományok tan-
tárgyat oktatja. Eltökélt célja viszont a Képzett Románia 
projekten alapuló tanügyi törvények végrehajtása, és min-
denekelőtt a korai iskolaelhagyás mutatójának javítása az 
egyenlőség és méltányosság jegyében, továbbá a romániai 
oktatásügynek az európai átlaghoz való közelítése – olvas-
ható egyebek mellett a pedagógusok napjára írt üzenetében. 

Hogy sikerül-e kinevezett „kapitányként” az elvárt jó 
célok irányába vinni a romániai oktatásügy hajóját, vagy 
sok elődjéhez hasonlóan ő is hajótörést szenved, ez az idei 
tanév során ki fog derülni. Egy biztos, negatív tapasztala-
tokra nincsen többé szükségünk.  

(Folytatás az 1. oldalról)

Bodolai Gyöngyi  

Fotó: Nagy Tibor

Az oktatásügy hajóján  

Jövő a kaláka jegyében
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A Kisvárda hazai környezetben, a 26. 
perctől emberelőnyben futballozva 2-0-ra 
nyert a Vasas FC ellen a magyar labdarúgó 
NB I tizedik fordulójának szombati játék-
napján. Az előző szezon ezüstérmese soro-
zatban három vereség után győzött újra az 
élvonalban, amelyben a Vasas egyedüli-
ként továbbra is nyeretlen. 

A Kisvárda az előző fordulóban 4-0-s 
vereséget szenvedett az Újpest FC ottho-
nában, ezt követően a Török László vezette 
szakmai stáb felajánlotta lemondását, amit 
azonban Révész Attila sportigazgató nem 
fogadott el. A bizalmat meg is szolgálta az 
edző és a csapat, ugyanis fölényben futbal-
lozott az első félidőben, és egy rendkívül 
szerencsés góllal már a 17. percben meg is 
szerezte a vezetést, 325 perc elteltével be-
találva ezzel. 

A Vasas FC a játékrész közepén még ne-
hezebb helyzetbe került, miután Szivacski 
egy teljesen ártalmatlan szituációban dur-
ván és feleslegesen beletalpalt ellenfelébe, 
amiért jogosan kapott piros lapot. Nem 
sokkal a szünet előtt növelte előnyét a 
hazai gárda, az első gólnál még csak sze-
rencsétlenül járt Baráth ezúttal hatalmasat 
hibázott, középre kitett labdáját Makowski 
lőtte a kapu bal alsó sarkába. 

Az angyalföldiek problémái csak szapo-
rodtak, hiszen a szünetben sérülés miatt le 
kellett cserélni a kapus Jovát, helyére 
éppen a Kisvárdától érkezett Dombó állt a 
kapuba. 

A Vasas elsősorban a hálóőrnek köszön-
hette, hogy elkerült egy jóval nagyobb ve-
reséget, a fővárosiaknak tíz emberrel 
esélyük sem volt arra, hogy szorossá te-
gyék az összecsapást.

Nem történt nagyobb meglepetés a megyei lab-
darúgó-bajnokság I. osztályának hétvégi forduló-
jában: az első három helyezett ezúttal is 
megszerezte a három pontot. Igaz, Radnót eseté-
ben kisebb meglepetésnek számít, hogy egyetlen 
gólocskával tudott nyerni Erdőszentgyörgyön, ám 
még így is listavezető maradt jobb gólkülönbségé-
nek köszönhetően. A Marosvásárhelyi ASA három 
hosszt csökkentett a hátrányából ebben a mutató-
ban, amely akár döntő jelentőségűvé is válhat, ha 
mindkét együttes folytatja a menetelését. A harma-
dik helyen továbbra is kapaszkodik az Academica 
Transilvania, amely még megtréfálhatja az élen ál-
lókat. Míg azonban az első három helyezett még 
nem szenvedett vereséget, a tabella alsó hányadá-
ban három csapat hat forduló után sem tudta meg-
szerezni az első győzelmét. 

Továbbra sincs változás 
az élen a Megyei I-ben 

A 88. percben kapott góllal maradt alul az ACS 
Marosvásárhely a listavezető Vajdahunyadi Cor-
vinul 1921 csapatától a labdarúgó 3. liga 7. for-
dulójában, ám addig is a vendégek végigtámadták 
a meccset, és csak a pontatlanságuk, valamint 
Szántó néhány bravúros védése akadályozta meg 
őket, hogy nagy arányban vezessenek. A házigaz-
dák eközben két talált góllal tartották sakkban az 
ellenfelet. 

Az első negyedórában Csíkszereda marosvá-
sárhelyi fiókcsapata szinte át sem lépte a félpá-
lyát, akkora volt a vendégek fölénye, ám az első 
hazai támadás gólt ért: a vajdahunyadi jobbhátvéd 
lyukat rúgott, így Lupuleţ fel tudott futni a bal ol-
dalon, beadását pedig Gliga, kihasználva a vele 
tartó védő helyezkedési hibáját, valamint Lefter 
rossz ütemű kimozdulását, a kapus alatt a hálóba 
küldte (1-0). Viszonylag gyors volt a vajdahu-
nyadi válasz, Coman öt méterről fejelt a léc alá 
(1-1), ám hiába folytatódott a Corvinul 1921 fö-
lénye, szünetig, a számos helyzet dacára, nem 
tudták bevenni Szántó kapuját. 

A második félidőben fokozódott a vajdahu-
nyadi fölény, a hazai védők rendre csak 30 méte-

rig tudtak felszabadítani, ám éppen a ritka kitá-
madásaik egyike hozta meg az újabb Corvinul-
gólt: a védők mögé hosszan előre küldött labdára 
Lupu rárajtolt, majd  30 méterről könnyedén el-
gurította az ütem és helyezkedés tekintetében is 
rendkívül rosszul kimozduló Szántó mellett (1-2). 
Tekintve a nyomasztó vendégfölényt, a sorozatos 
kihagyott Corvinul-helyzeteket, úgy tűnt, hogy 
ezzel eldőlt a meccs, ám a 68. percben Lupuleţ 
blokkolta egy védő hosszú passznak szánt labdá-
ját, a labda a kontrából magas ívvel a vajdahunyadi 
kapu felső hosszú sarka felé tartott, Roman nehe-
zen a felső lécre tolta, ám az onnan visszapattanó 
labdát a helyiek csatára az üres kapuba pöckölte. 
Az egyenlítő gól kapkodóvá tette a hunyadiakat, 
ám a 88. percben mégiscsak megszerezték a győz-
tes találatot: Coman ezúttal a hosszú saroknál, a ka-
pufa töve mellől fejelt a hálóba (2-3). 

Noha a Corvinul 1921 végigtámadta a meccset, 
és eléggé nyilvánvaló volt, hogy jobb csapat, az 
ACS szinte elcsípett egy pontot, ám az utolsó per-
cekre már nem tartott ki a szerencséje. Az újabb 
vereséggel pedig lecsúszott a csoport 9., kiesést 
jelentő helyére. 

1249.Szerkeszti: Farczádi Attila

A tabella 
1. Kecskemét 10 5 4 1 14-7 19 
2. Ferencváros 7 6 0 1 18-3 18 
3. Kisvárda 10 5 2 3 18-16 17 
4. Paks 8 4 2 2 15-14 14 
5. Puskás AFC 9 3 5 1 10-7 14 
6. ZTE 9 3 3 3 16-13 12 
7. Fehérvár FC 9 3 2 4 11-14 11 
8. Debrecen 9 2 4 3 14-17 10 
9. Honvéd 10 2 4 4 12-18 10 
10. Újpest 9 2 3 4 11-16 9 
11. Mezőkövesd 10 1 3 6 12-21 6 
12. Vasas 10 0 6 4 8-13 6 

Jegyzőkönyv 
NB I, 10. forduló: Kisvárda Master Good – Vasas FC 2-0 (2-0) 
Kisvárda, 2403 néző, vezette: Bogár. 
Gólszerzők:    Baráth B. (17., öngól), Makowski (38.). 
Kiállítva: Szivacski (26.). 
Kisvárda: Hindrich – Hej, Széles, Peteleu, Leoni – Asani (60. Vida K.), Melnyik, Karabeljov, Makowski 
(74. Lucas) – Ilievski (60. Camaj), Mesanovic (86. Navratil). 
Vasas FC: Jova (46. Dombó) – Baráth B. (40. Ódor), Otigba, Iyinbor – Szivacski, Hinora, Hidi P. (61. 
Hidi M. S.), Vida M., Silye – Holender (73. Géresi), Radó (46. Novothny). 

Eredményjelző 
* NB I, 10. forduló: Kisvárda Master Good – Vasas FC 2-0, Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry 
FC 2-2, MOL Fehérvár FC – Zalaegerszeg 1-1, Újpest FC – Kecskeméti TE 1-2. 
* Szuperliga, 13. forduló: FC Voluntari – CS Mioveni 3-1, Campionii FC Argeş Piteşi – CSU Craiova 
1-0, Kolozsvári FCU – Nagyszebeni Hermannstadt 1-0, Bukaresti Rapid 1923 – Botosáni FC 1-1, 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Konstancai FCV Farul 0-1. Az élcsoport: 1. Konstancai FCV Farul 
30 pont, 2. Rapid 1923 25, 3. Nagyszeben 22. 
* 2. liga, 9. forduló: Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Brassói FC 2-3, Concordia Chiajna – Bukaresti 
Progresul 1944 Spartac 2-0, Bukaresti CSA Steaua – Temesvári Politehnica 3-1, Unirea 04 Slobozia 
– Konstancai Unirea 3-0, Temesvári Ripensia – Jászvásári CSM Politehnica 3-1, Bukaresti Meta-
loglobus – Újszentesi CSC 1-0, CSM Slatina – FK Csíkszereda 2-0, Dési Unirea – Galaci Suporter 
Club Oţelul 2-0, Nagybányai Minaur – Bukaresti Dinamo 1948 1-1. Az élcsoport: 1. Dés 18 pont 
(17-12), 2. Galac 18 (12-8), 3. Slobozia 17 (14-6), 4. CSA Steaua 17 (14-10), 5. Jászvásár 17 (11-7). 

Eredményjelző 
* megyei I. osztály, 6. forduló: Marosvásárhelyi ASA – 
Marosludas 4-0, Dános – Mezőrücs 2-0, Búzásbesenyő 
– Marosoroszfalu 6-1, Ákosfalva – Marosvásárhelyi At-
letic 2-3, Erdőszentgyörgy – Radnót 0-1, Szováta – Ma-
rosvásárhelyi Academica Transilvania 0-5, 
Nyárádszereda – CSM Segesvár 4-1. Az élcsoport: 1. 
Radnót 16 pont (26-3), 2. ASA 16 (24-7), 3. Academica 
Transilvania 14. 
* megyei II. osztály, 4. forduló: Görgénysóakna – Ke-
relőszentpál 1-0, Mezőgerebenes – Hadrév 8-1, Nyá-
rádkarácson – Mezőceked 2-1, Gernyeszeg – 
Gerendkeresztúr 3-0; 5. forduló: Harasztkerék – Mező-
pagocsa 4-2, Kerelőszentpál – Mezőgerebenes 1-2, 
Mezőzáh – Görgénysóakna 0-6, Mezőceked – Gernye-
szeg 1-0. Az élcsoport: 1. Görgénysóakna 15 pont/5 
mérkőzés, 2. Mezőpagocsa 12/5, 3. Mezőgerebenes 
10/5 (15-6), 4. Magyaró 10/4 (10-3).

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 7. forduló: ACS Marosvásárhely – Vajdahunyadi Corvinul 1921 
2-3 (1-1) 
Marosvásárhely, víkendtelepi pálya. Vezette: Kemenes Norbert (Nagybánya) – Cristian Mu-
reşan (Kapnikbánya), Kopriva Zsolt (Nagykároly). Ellenőr: Paul Unimătan (Zilah), Ovidiu Tîl-
van (Nagyszeben). 
Gólszerzők: Gliga (13.), Lupuleţ (68.), illetve Coman (19, 88.), Lupu (61.). 
Sárga lap: Precup (59.), Dumbrăvean (62.). 
ACS Marosvásárhely: Szántó – Precup, Circa (63. Greu), Dumbrăvean (63. Oprea), Caliani, 
Vecerdea, Moldován (72. Ungur), Borbély (83. Potor), Gliga (72. Csegöldi), Lupuleţ, Veres.  
Corvinul: Lefter (25. Roman) – Iacob, Garruti, Pop (61. Vlad), Neacşa (67. Mar), Bradu, Chind-
riş, Pârvulescu, Borţuneanu (61. Mercioiu), Coman, Lupu (61. Herghelegiu). 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 7. forduló: Nyárádtői Unirea 2018 – Gyulafehérvári CSU 1-0 
(1-0) 
Nyárádtő, városi labdarúgópálya. Vezette: Alexandru Şuvar (Nagyszeben) – Răzvan Toader 
(Závoly), Cristian Buzzi (Nándorhegy). Ellenőr: Mihai Hârlab (Brassó), Ciprian Mardan (Fo-
garas). 
Nyárádtő: Feier – Chiorean, Ndiesse, Suslak, Bálint, Rusu, Onişor, Piper, Petra, Codrea, Ci-
ubăncan. Cserék: Vlasa, Boar, Astafei, Vînău, Birtalan, Radu, Kecskés, Ganea, Todoran.  
CSU: Şerban – Cunşan, Kilyén, Ionică, Popa, Frenţiu, Adjani, Herci, Costea, Ţulea, Costiniuc. 
Cserék: Spînu, Albu, Amihăesei, Budin, Petresc, Hăprian, Domşa, Toma, Bodea. 
Gólszerző: Ciubăncan (15. – büntetőből). 

Ranglista 
1. Vajdahunyad 7 7 0 0 21-5 21 
2. Szászrégen 7 4 1 2 10-8 13 
3. Nyárádtő 7 4 0 3 13-9 12 
4. Kudzsir 7 3 3 1 11-7 12 
5. Gyulafehérvári CSU 7 2 3 2 6-7 9 
6. Marosújvár 7 2 2 3 13-14 8  
7. Sănătatea 7 2 1 4 14-18 7 
8. Gyulafehérvári CSM 7 1 3 3 7-14 6 
9. ACS Marosvásárhely 7 1 2 4 11-14 5 
10. Viitorul 7 1 1 5 3-13 4 

Eredményjelző 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 7. forduló: Kudzsiri Metalurgistul – Kolozsvári Viitorul 3-0, 
ACS Marosvásárhely – Vajdahunyadi Corvinul 2-3, Kolozsvári Sănătatea – Szászrégeni Avân-
tul 0-1, Gyulafehérvári CSM Unirea – CS Marosújvár 3-2, Nyárádtői Unirea 2018 – Gyulafe-
hérvári CSU 1-0. 
 

Büntetővel nyert Nyárádtő 
 
Két vereség után tudott ismét nyerni a Nyárádtői Unirea 2018 a labdarúgó 3. ligában. A Gyula-

fehérvári CSU elleni siker azonban a vártnál sokkal nehezebben született meg, egy büntető segítette 
hozzá a 3 ponthoz a házigazdákat. 

Adok-kapok mérkőzést játszott a nyárádtői csapat és a Gyulafehérvári CSU. Némileg a  
házigazdák támadtak többet, de lehetőségek mindkét kapu előtt kialakultak. A 15. percben a ti-
zenhatos és az alapvonal közötti sarokban szabálytalankodtak Petra ellen a gyulafehérvári védők, 
és Ciubăncan a kapu közepébe, az elvetődött Şerban helyére küldte büntetőből a labdát (1-0). Noha 
még egy óránál is több volt hátra, és helyzetek minkét kapu előtt adódtak, több gól nem esett. 
Pedig az egyedül kiugró Codrea már a kapust is kicselezte, de az üres kapu felé guruló labdát még 
elérték a védők, majd Ciubăncan rúgta egy az egy elleni helyzetben a hálóőrbe a játékszert. Végül 
Ndiesse a kapufát találta el. 

A gyulafehérváriaknak a második félidőben két jó lehetőségük is volt az egyenlítésre, de Hăprian 
lövése a 68. percben a felső saroknál a keresztlécet találta el, onnan közvetlenül a gólvonal elé 
pattant a labda. A 90+2. percben pedig Feier kitornászta a felső sarokból Budin szabadrúgását.  

A győzelemmel a nyárádtőiek megőrizték a helyüket a legjobb négy között, ahol – kolozsvári 
győzelmének köszönhetően – a Szászrégeni CSM Avântul a 2. helyen áll. 

Bálint Zsombor 
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Nem tartott ki a szerencse 

A Vasas ellen feltámadt a Kisvárda 



Sztanyiszlav Csercseszov vezet edz  szerint 
a Ferencváros labdarúgócsapatának minden já-
tékelemben javulnia kell ahhoz, hogy csütörtö-
kön jobb eredményt érjen el a Crvena zvezda 
ellen az Európa-liga negyedik fordulójában. 

„Ilyen a futball, benne van a vereség. A ha-
zaiak góljáig jól ment a játék, de a 11-es meg-
törte a lendületünket, így jogosan kaptunk ki. 
Normál esetben ennek nem szabadna el fordul-
nia” – mondta a 4-1-es belgrádi vereséget kö-
vet en az orosz vezet edz , aki kés bb még 
er sebb kritikával élt játékosai felé, ugyanis 
szerinte a szurkolók ezúttal jobbak voltak, mint 
a csapat. 

Csercseszov egyetlen dolgot sem tudott kie-
melni, amivel elégedett lett volna, illetve sze-
rinte minden egyes játékelemben javulnia kell 
az együttesének ahhoz, hogy a visszavágón 
jobb eredményt érjen el. „A Crvena zvezda já-
tékában nem volt meglepetés, támadásban job-
bak, mint védekezésben. Túl sok helyet 
hagytunk nekik, ezen a szinten ezt nem szabad 
megengedni, az ellenfelünk ezt ki is használta. 
A mai meccsben az volt az egyetlen meglep , 
hogy 1-0 után leálltunk a játékunkkal. Minden 
meccsben benne van, hogy kapunk gólt, ennek 
nem szabadna ilyen hatással lennie a csapatjá-
tékra” – fogalmazott Csercseszov. 

„Nagyon elégedett vagyok a játékkal és az 
eredménnyel is. Az els  perct l er teljesen fut-
balloztunk, ami meghozta a várt sikert. Remél-
het leg ez a gy zelem lendületet ad a csapatnak 
a folytatásra – értékelt Milos Milojevic, a 
Crvena zvezda trénere. – A mostani gy zelem 
után van remény továbbjutni ebb l a csoport-
ból, de a földön kell maradnunk. Egy hét múlva 
az lesz a fontos, hogy újabb sikerrel a saját ke-
zünkben tartsuk a sorsunkat.”

A Ferencváros 4-1-re kikapott a 
Crvena zvezda vendégeként a lab-
darúgó Európa-liga csoportkörének 
harmadik, csütörtöki fordulójában. 

Már a játékosok kivonulásakor 
egészen kiváló hangulat uralkodott 
a Crvena zvezda legendájáról, 
Rajko Miticr l elnevezett stadion-
ban, ugyanis mindkét szurkolótábor 
él képpel fogadta a kedvenceit. A 
vendégszektort teljesen megtölt  
ferencvárosiak a lelátó tetejét l az 
aljáig piros-fehér-zöld-fehér-fekete 
zászlókat lengettek. 

A belgrádi együttes ígéretének 
megfelel en az els  perct l támadó-
lag próbált fellépni, de a ferencvá-
rosi védelmet nem tudta átjátszani, 
s t, az els  komolyabb lehet ség a 
zöld-fehérek el tt adódott, ám Lai-
douni kísérlete célt tévesztett. Noha 
a magyar bajnok kifejezetten bátran 
futballozott, az els  hazai próbálko-
zásra sem kellett sokat várni, azon-
ban Dibusz könnyedén védett. A 
kezdeti lendület után hamar teljesen 
kiegyenlítetté vált a játék, a szerb 
bajnok egyáltalán nem tudott fö-
lényt kiharcolni, s t, a Ferencváros 
gyors ellenakciói veszélyesebbek 
voltak még úgy is, hogy a befejezé-
sek nem sikerültek. Hosszú id  után 
az els  veszélyes hazai támadás 11-
est eredményezett, amelyet Kanga 
értékesített: a 26. percben Gobeljic 
megiramodott a jobb oldalon, bea-

dását követ en Ivanic az ötös vona-
láról Wingo kezére fejelte a labdát. 
A játékvezet  videóbíró segítségé-
vel szöglet helyett 11-est ítélt. A 
büntet b l Kanga a jobb fels  sa-
rokba l tt (1-0). Az FTC hátrányban 
is bátran vállalkozott támadásépí-
tésre, de a góltól felbátorodó és a 
vezetést l fellelkesült belgrádiak 
jobban összpontosítottak a kapu 
el tt, így Botka hibáját kihasználva 
megduplázták az el nyüket: Pesic 
balról az alapvonaltól beadta a lab-
dát, amelyet Mitrovic szépen vett 
át, a rosszul helyezked  Botkát be-
csapta és 10 méterr l kil tte a bal 
alsó sarkot (2-0). A szünet el tti 
percekben a magyar csapat akarata 
érvényesült, de a szépítés nem jött 
össze. 

A folytatásra nagyobb sebességi 
fokozatba kapcsolt az FTC, de len-
dületét hamar megtörte, hogy az 
els  kontrából Katai betalált, így tu-
lajdonképpen el is döntötte a három 
pont sorsát: az 50. percben Katai 
középen vezette a labdát, majd 16 
méterr l a jobb alsó sarokba l tt (3-
0). A zöld-fehéreken a kett s csere 
sem segített, mert támadásaik er t-
lenek maradtak, a biztos el nye bir-
tokában visszaálló Crvena zvezda 
továbbra is magabiztosan játszott, 
egyórai játék után pedig tovább nö-
velte el nyét az eredményjelz n: 
Kanga a 16-os bal sarkának magas-

ságából, közel 30 méterr l hajszál-
pontosan a hosszú fels  sarokba 
bombázott (4-0). A tetemes hátrány 
ellenére a vendégszurkolók végig 
nagy lelkesedéssel biztatták a ma-
gyar bajnokot, amely küzdött is be-
csülettel az utolsó félórában, ennek 
eredményeként megszerezte a be-

csületgólját a 71. percben: Wingo 
jobbról középre adott, a jó ütemben 
érkez  Zachariassen pedig az ötös 
jobb sarkáról a szerb kapus lábai 
között l tt gólt (4-1). Hiába azon-
ban ez a találat, izgalom nem ma-
radt a találkozóban. A hajrára 
Dibusz néhány védéssel járult 

hozzá, hogy csapata elkerülje a na-
gyobb vereséget, igaz, a Ferencvá-
ros is szerezhetett volna gólt, Ryan 
Mmaee azonban a keresztlécet ta-
lálta el. 

A csütörtöki, negyedik forduló-
ban megismétl dik ez a párharc, de 
akkor a zöld-fehérek otthonában, a 
Groupama Arénában lesz a meccs.

A Ferencváros simán kikapott a Crvena zvezdától 

Csercseszov: mindenben javulni kell a visszavágóra Kolozsvár: igen,  
FCSB: nem 

Jegyz könyv 
Európa-liga, H csoport, 3. for-
duló: Crvena zvezda – Ferenc-
város 4-1 (2-0) 
Belgrád, Rajko Mitic Stadion, 
40.000 néz , vezette: Lawrence 
Visser (belga). 
Gólszerz k: Kanga (27., 60., 
el bbit 11-esb l), Mitrovic (35.), 
Katai (50.), illetve Zachariassen 
(71.). 
Sárga lap: Dragovic (21.), Sa-
nogo (55.), Rodic (76.), illetve S. 
Mmaee (73.), Knoester (79.), 
Vécsei (87.). 
Crvena zvezda: Borjan – Gobel-
jic, Erakovic, Dragovic (Nikolic, 
72.), Rodic – Mitrovic (Pankov, 
62.), Sanogo (Srnic, 62.), Kanga 
(Mustapha, 80.), Ivanic – Katai 
(Motika, 72.), Pesic. 
Ferencváros: Dibusz – Wingo, 
Knoester, S. Mmaee, Botka 
(Pászka, 77.) – Laidouni (Gojak, 
66.), Besic (Vécsei, 57.) – Tra-
ore, Zachariassen, Nguen (Mar-
quinhos, 66.) – Boli (R. Mmaee, 
57.). 
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Bravúrgy zelmet aratott a Kolozsvári CFR 
1907 a labdarúgó Európa-konferencialiga harma-
dik fordulójában. A román bajnok a Slavia Prága 
otthonában nyert csütörtök este, 1-0-ra. A remek 
sikernek köszönhet en a kolozsváriak 4 pontosak 
lettek, de így is maradtak a csoportjuk utolsó he-
lyén – a rendkívül kiegyenlített kvartettben a négy 
csapat egyaránt 4 pontos, a sorrendet a gólkülönb-
ség adja. 

A CFR-t l eltér en bántó vereséget szenvedett 
a FCSB. A bukaresti együttes el re jelezte, hogy 
többre tartja, hogy a román bajnokságban a csapat 
fels házi szereplésre feljogosító helyen végezzen, 
ezért több meghatározó játékosukat is pihentették, 
nem utaztatták ki Dániába. Ennek ötgólos kudarc 
lett az eredménye úgy, hogy a házigazdák már a 7. 
percben 2-0-ra vezettek. A román csapat csoportja 
utolsó helyén áll, 1 ponttal.

A szerb csapat gólöröme az Európa-liga csoportkörének harmadik fordulójában játszott Crvena 
zvezda – Ferencváros mérk zésen a belgrádi Rajko Mitic Stadionban 2022. október 6-án  

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A csoport állása 
1. Ferencváros              3        2          0          1           5-6               6 
2. AS Monaco               3        2          0          1           4-2               6 
3. Trabzonspor              3        1          0          2           5-7               3 
4. Crvena zvezda          3        1          0          2           5-4               3 

Jegyz könyv 
Európa-konferencialiga, G csoport, 3. forduló: 
Slavia Prága – Kolozsvári CFR 1907 0-1 (0-1) 
Prága, Eden Arena, vezette:  Fabio Maresca 
(olasz). 
Gólszerz : Rangelo Janga (45.). 
Sárga lap: Usor (43.), illetve Yuri (31.), Muhar 
(51.), Deac (60.), Yeboah (73.), Scuffet (90+3.). 
Slavia: Kolar – Doudera, Kacearaba, Ousou, 
Jurasek (87. Dorley) – Sevcik, Tiehi (69. Ibra-
him Traore) – Usor, Provod (61. Ewerton), 
Olayinka – Tecl (61. Sor). 
CFR 1907: Scuffet – Manea, Yuri, Kolinger, 
Camora – Deac (77. Braun), Adjei-Boateng (87. 
Cvek), Muhar, Roger – Janga (70. Malele), Em-
manuel Yeboah (77. Bu ).

Jegyz könyv 
Európa-konferencialiga, B csoport, 3. forduló: 
Silkeborg IF – FCSB 5-0 (3-0) 
Silkeborg, Silkeborg Stadium, vezette: Mikola 
Balakin (ukrán). 
Gólszerz k: Klynge (3.), Kusk (7.), Helenius 
(35. – büntet b l), Thordarson (58.), Adamsen 
(71.). 
Sárga lap: Dulca (15.), Miculescu (34.), Oct. 
Popescu (64.). 
Silkeborg: Larsen – Sonne (67. Østrøm), Sal-
quist, Joel Felix, Engel – Thordarson (76. Go-
jani), Brink, Klynge – Jörgensen (82. Dahl), 
Kusk (67. Adamsen) – Helenius (67. Tengs-
tedt). 
FCSB: Târnovanu – Boboc, Dawa, Haru , Pan-
tea – Dulca (46. Radaslavescu), Oaid  (87. Bo-
uhenna) – Miculescu, Dumiter (46. Musi), 10. 
Octavian Popescu – Rusu (46. Ianis Stoica). 

A Ferencváros vezet edz je, Sztanyiszlav Csercseszov az Európa-liga csoportkörének harmadik fordulójá-
ban játszott Crvena zvezda – Ferencváros mérk zésen                  Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Schäfert kiállították, így is nyert az Union 
Az Európa-ligában a Lang Ádámmal felálló Omonia ugyan vezetett, de végül 

3-2-es vereséget szenvedett otthon a Manchester Unitedt l. A Premier League-
ben szerepl  gárda a csereként pályára lép  Marcus Rashfordnak köszönhet en 
fordított, az angol válogatott támadó két góllal és egy gólpasszal járult hozzá a 
sikerhez. 

A Bundesliga-éllovas Union Berlinben Schäfer András ezúttal is kezd ként ka-
pott lehet séget, a válogatott középpályás azonban az els  félid ben óriásit hibá-
zott, utolsó emberként cselezte el magát, majd lerántotta ellenfelét, amiért 
kiállították. A találkozó a második játékrészben közel 20 percre félbeszakadt, mi-
után a két szurkolótábor pirotechnikai eszközökkel dobálta egymást. A folytatás 
után végül az emberhátrányban futballozó Union Sheraldo Becker révén megsze-
rezte a három pontot, egyúttal az els  gy zelmét a sorozatban.

Európa-liga, 3. forduló:  
* A csoport: FC Zürich – PSV Eindhoven 1-5, Arsenal – 
Bodö/Glimt 3-0; 
* B csoport: Rennes – Dinamo Kijev 2-1, Fenerbahce – AEK 
Larnaca 2-0; 
* C csoport: HJK Helsinki – Ludogorec 1-1, AS Roma – Real 
Betis 1-2; 
* D csoport: Malmö – Union Berlin 0-1, Braga – Union Saint-
Gilloise 1-2; 
* E csoport: Sheriff Tiraspol – Real Sociedad 0-2, Omonia – 
Manchester United 2-3; 
* F csoport: Sturm Graz – SS Lazio 0-0, Midtjylland – Feyeno-
ord 2-2; 
* G csoport: Olympiakosz – Qarabag 0-3, Freiburg – Nantes 2-0; 
* H csoport: AS Monaco – Trabzonspor 3-1, Crvena zvezda – 
Ferencváros 4-1. 

Európa-konferencialiga, 3. forduló: 
* A csoport: Hearts – Fiorentina 0-3, RFS – Basaksehir  
0-0; 
* B csoport: Anderlecht – West Ham United 0-1, Silkeborg – 
FCSB 5-0; 
* C csoport: Lech Poznan – Hapoel Beer-Seva 0-0, Villarreal – 
Austria Bécs 5-0; 
* D csoport: Slovácko – Nice 0-1, 1. FC Köln – Partizan Belgrád 
0-1; 
* E csoport: Dnipro – Vaduz 2-2, AZ Alkmaar – Apollon 3-2; 
* F csoport: Molde – Shamrock Rovers 3-0, Gent – Djurgarden 
0-1; 
* G csoport: Sivasspor – Ballkani  3-4, Slavia Prága – Kolozs-
vári CFR 1907 0-1; 
* H csoport: Pjunik Jereván – Zalgiris Vilnius 2-0, Basel – Slo-
van Pozsony 0-2.

Eredményjelz  



Az Európai Labdarúgó Szövet-
ség vasárnap Frankfurtban, Fest-
halléban kisorsolta a 2024-es 
németországi Európa-bajnokság 
selejtezőjének csoportbeosztását. 

Magyarországot a Nemzetek Li-
gájában elért sikeres szereplésének 
köszönhetően a legerősebb kalap-
ból húzták ki a frankfurti esemé-
nyen, majd ellenfélül a szerb, a 
montenegrói, a bolgár és a litván 
együttest kapta a G csoportba. 

A selejtezősorozatban jövő már-
ciusban, júniusban, szeptemberben, 
októberben és novemberben is 
dupla fordulót rendeznek. Mivel a 
magyarok ötcsapatos csoportba ke-
rültek, így tíz forduló során kétszer 
szabadnaposak lesznek. 

Románia elkerülte az erős ellen-
feleket, az I jelű csoportban Svájc, 
Izrael, Koszovó, Fehéroroszország 
és Andorra társaságában küzd majd 
a továbbjutásért. 

A legérdekesebbnek a C jelű 
ötös ígérkezik, ugyanis az előző Eb 
két döntőse, az aranyérmes Olasz-
ország és az ezüstérmes Anglia is 
odakerült, ráadásul Ukrajna társa-
ságában. Szintén ebbe a csoportba 
kapott besorolást Málta és az az 
Észak-Macedónia, amely a vb-pót-

selejtező márciusi elődöntőjében 
kiejtette a sokkal esélyesebb 
Squadra Azzurrát – a taljánok így 
sorozatban másodszor maradtak le 
a vb-ről. 

Németország házigazdaként biz-
tos Eb-résztvevő, így nem vesz 
részt a selejtezőben, Oroszországot 
pedig kizárták, ezáltal 53 váloga-
tott lesz érdekelt a kvalifikációban. 

A tíz selejtezőcsoport mindegyiké-
ből az első kettő jut ki a 24 csapa-
tos kontinensviadalra. A maradék 
három helyért 12 csapat küzdhet 
meg a 2024 márciusában esedékes 
pótselejtezőkön, amelyekben – a 
Nemzetek Ligájában kivívott nyol-
cadik helynek köszönhetően – 
szinte biztosan szerepelhetne a ma-
gyar válogatott, amennyiben nem 
jár sikerrel a hagyományos selejte-
zőkön. 

Az A, B és C divízió „pótvizs-
gára szoruló” csapatainak ugyanis 
egyaránt négy-négy hely jár. Ez azt 
jelenti, hogy a magyarok sikertelen 
selejtezősorozat esetén csak akkor 
nem javíthatnak a pótselejtezőn, ha 
a Nemzetek Ligájában előtte végző 
hét együttesből – a holland, a hor-
vát, a spanyol, az olasz, a dán, a 
portugál és a belga – legalább négy 
lemaradna az Eb-részvételt jelentő 
első két helyről a saját selejtező-
csoportjában. 

A németországi Eb-t 2024-ben 
június 14. és július 14. között ren-
dezik. 

A kosárlabda Nemzeti Ligában a 
sportági szövetség azért cserélte 
meg az A konferenciában az 1. és 
az 5. fordulót a bajnoki sorrendben, 
hogy az első fordulóból ne kelljen 
elhalasztani a SCM U Craiova mér-
kőzését, tekintve, hogy az Európa-
kupa selejtezőjében játszott, és az 
5. fordulóban volt szabadnapos. 
Aztán már az első fordulóból elha-
lasztották a Konstanca – CSA Ste-
aua találkozót, a másodikból pedig 
most a Marosvásárhelyi CSM – 
SCM U Craiova meccset. Utóbbi-
nak a halasztását az oltyánok kér-
ték, tekintve, hogy több játékosuk 
a hétvégén streetballvilágkupa-
mérkőzéseken szerepelt, kedden 
pedig bemutatkoznak az Európa-
kupában. Bár normális esetben a 

marosvásárhelyi alakulat nem ör-
vendett volna egy ilyen halasztás-
nak, most mégis jól jött, hiszen a 
keret sérüléshullámmal küszködik. 
Martinić és Borșa már a kupában 
sem lépett pályára, az első volun-
tari-i mérkőzésen Person is meg-
ütötte magát, másnap pedig fél 
lábon teljesítette a meccset a  
házigazdák ellen (ez érződött is a 
teljesítményén), Gajović pedig bo-
kaficamot szenvedett ugyanazon a 
meccsen. Egyszerre tehát négy 
kezdőemberről van szó, akik egy 
további hetet kaptak a felépülésre. 
Így azonban a CSM a második 
bajnoki mérkőzését is idegenben 
játssza, mégpedig Nagyszebenben, 
a hazai bemutatkozása pedig októ-
ber 22-ére halasztódik, amikot a 
Petrolul Ploiești-et fogadja a Liget-
ben.

A Red Bull holland versenyzője, 
Max Verstappen megvédte Forma–
1-es világbajnoki címét, mivel va-
sárnap megnyerte a Japán Nagydíjat 
és a leintést követően az eredetileg 
másodikként célba érő Charles Lec-
lerc (Ferrari) öt másodperces bün-
tetést kapott, amivel a harmadik 
helyre szorult, így hátránya behoz-
hatatlanná vált. 

A 25 éves Verstappen Szuzuká-

ban az idei 12. és pályafutása 32. 
futamgyőzelmét aratta a heves eső-
zés miatt kétórás csúszással és lerö-
vidített versenytávval megrendezett 
viadalon. 

Verstappen mögött Leclerc-t in-
tették le másodikként, Sergio Pé-
rezt, a Red Bull mexikói 
versenyzőjét pedig harmadikként, 
de a Ferrari monacói pilótája rövid-
del a célba érés után az egyik ka-

nyar levágása miatt időbüntetést ka-
pott, így „helyet cserélt” Pérezzel, 
ez pedig címvédést ért Verstappen-
nek. 

A rajtnál Verstappennek küzdenie 
kellett a mellőle startoló Leclerc-
rel, de megtartotta a vezető pozí-
ciót, harmadiknak pedig Pérez 
sorolt be. Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 
az első körben megcsúszott és a fal-
nak csapódott, majd a baleset és az 

időjárási körülmények miatt piros 
zászlóval félbeszakították a futa-
mot. 

A heves esőzés sokáig nem eny-
hült, ezért a mezőny több mint két 
órát várakozott a bokszutcában, 
majd biztonsági autó mögött foly-
tatta a versenyt. 

Verstappen az élen maradt, mö-
götte Leclerc és Pérez száguldott a 
második és harmadik helyen, és 
ezen a sorrenden az sem változta-
tott, hogy rövidesen a teljes mezőny 
a bokszban járt kerékcserén. 

Verstappen győzelmét semmi 

nem veszélyeztette, a holland végül 
több mint 27 másodperces előnnyel 
zárt elsőként, de világbajnoki cím-
védését Leclerc biztosította be, aki 
az utolsó előtti kanyart elfékezte és 
levágta, miközben Pérez szoron-
gatta őt. A versenybíróság vétkes-
nek találta az esetben a monacói 
versenyzőt, akit a leintést követően 
megbüntetett, így már neki sem ma-
radt esélye arra, hogy a hátralévő 
négy futamon utolérje Verstappent. 

A vb két hét múlva, az Egyesült 
Államok Nagydíjával folytatódik 
Austinban.

 Fotó: az MLSZ közösségi oldala 

Eredményjelző 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 2. forduló: 
* A konferencia: FC Argeș Pitești – Kolozsvári U-BT 85:98; 
* B konferencia: Nagyváradi CSM – CSO Voluntari 84:61, Bukaresti Laguna 
Sharks – Temesvári OMHA Mozzart Bet 76:83, Foksányi CSM 2007 – Bukaresti 
Dinamo 76:67, Bukaresti CSA Steaua – Galaci CSM 83:88. 

Román siker Dánia ellen 
Győzelemmel kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot a román futsalválogatott. 
Múlt héten, csütörtökön este Marosvásárhelyen, a ligeti sportcsarnokban 5-1-
re nyert a Kacsó Endre irányította együttes Dánia ellen. A skandináv csapat 
Falck góljával vezetett, a hazaiak Hadnagy és Oliveira találatával még a szünet 
előtt megfordították az állást, majd Hadnagy további három góljával nagyarányú 
sikert értek el. Románia következő mérkőzését Finnország ellen játssza.

A 2024-es Európa-bajnoki selejtezők csoportjai 
* A csoport: Spanyolország, Skócia, Norvégia, Georgia, Ciprus 
* B csoport: Hollandia, Franciaország, Írország, Görögország, Gibraltár 
* C csoport: Olaszország, Anglia, Ukrajna, Észak-Macedónia, Málta 
* D csoport: Horvátország, Wales, Örményország, Törökország, Litvánia 
* E csoport: Lengyelország, Csehország, Albánia, Feröer-szigetek, Moldova 
* F csoport: Belgium, Ausztria, Svédország, Azerbajdzsán, Észtország 
* G csoport: MAGYARORSZÁG, Szerbia, Montenegró, Bulgária, Litvánia 
* H csoport: Dánia, Finnország, Szlovénia, Kazahsztán, Észak-Írország, San 
Marino 
* I csoport: Svájc, Izrael, ROMÁNIA, Koszovó, Fehéroroszország, Andorra 
* J csoport: Portugál, Bosznia-Hercegovina, Izland, Luxemburg, Liechtenstein 

A vb-pontversenyek állása 
* versenyzők: 1. Verstappen 366 pont – világbajnok, 2. Pérez 253, 3. Leclerc 252, 
4. Russell 207, 5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 202, 6. Hamilton 180, 7. Norris 
101, 8. Ocon 78, 9. Alonso 65, 10. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 46, 11. Vettel 
32, 12. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren) 29, 13. Pierre Gasly (francia, Alpha 
Tauri) 23, 14. Kevin Magnussen (dán, Haas) 22, 15. Lance Stroll (kanadai, Aston 
Martin) 13, 16. Mick Schumacher (német, Haas) 12, 17. Cunoda Juki (japán, Alpha 
Tauri) 11, 18. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 6, 19. Alexander Albon (thaiföldi, 
Williams) 4, 20. Latifi 2, 21. Nyck de Vries (holland, Williams) 2 
* csapatok: 1. Red Bull 619 pont, 2. Ferrari 454, 3. Mercedes 387, 4. Alpine 143, 
5. McLaren 130, 6. Alfa Romeo 52, 7. Aston Martin 45, 8. Haas 34, 9. Alpha Tauri 
34, 10. Williams 8 

Bálint Zsombor 

Eb-selejtező: elkerülték a nehéz ellenfeleket 
a magyarok és a románok is 

Verstappen nyert Japánban, és megvédte Forma–1-es világbajnoki címét 

Nem akartak csonka fordulót, 
de mégis lett 

Egy héttel a bajnoki rajt előtt be-
mutatta a CSU Medicina női röp-
labdacsapata a feljutást célzó 
együttes edzőjét az A2 osztály új 
idényében. 

A közlés értelmében az alakula-
tot a brazil Milagres Paulo de Tarso 
irányítja majd, akinek 26 év tapasz-
talata van a kispadon, az egyetlen 
brazil edző, aki minden ifjúsági kor-
osztályban nyert bajnokságot, a Fla-
mengo felnőtt női csapatával pedig 

a Brazil Kupát is elhódította. Euró-
pában Lengyelországban dolgozott. 

Másodedzőként Bokor István se-
gíti majd a munkáját, aki egyben az 
ifjúsági együttest irányítja, ebben a 
négy felnőtt kivételével az A2 osz-
tályos keret többi tagjára számíthat. 
Bokor négy év szünet után tér visz-
sza Marosvásárhelyre, ahol már egy 
ifjúsági és két serdülő országos baj-
nokságot nyert. Legutóbb a serdülő 
válogatottat irányította. (bálint) 

Brazil edző 
a női röplabdacsapat élén 

 Fotó: az F1 közösségi oldala 

Eredményjelző 
Forma–1-es Japán Nagydíj, Szuzuka (29 kör, 168,403 km): 
* pontszerzők: 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 3:01:44.044 óra, 2. Sergio 
Pérez (mexikói, Red Bull) 27.066 másodperc hátrány, 3. Charles Leclerc (monacói, 
Ferrari) 31.763 mp h., 4. Esteban Ocon (francia, Alpine) 39.685 mp h., 5. Lewis 
Hamilton (brit, Mercedes) 40.326 mp h., 6. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 
46.358 mp h., 7. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 46.369 mp h., 8. George Rus-
sell (brit, Mercedes) 47.661 mp h., 9. Nicholas Latifi (kanadai, Williams) 1:10.143 
perc h., 10. Lando Norris (brit, McLaren) 1:10.782 p h. 
* leggyorsabb kör: 1:44.411 perc, Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo), 20. kör 
* pole pozíció: Verstappen 
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MINDENFÉLE 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-

tok. Tel. 0755-825-502. (17440-I) 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 

bármilyen kisebb javítást, tetőfedést 

cseréppel, fémcseréppel, külső-belső 

festést, saját anyaggal is dolgozunk. 

Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300-

332. (17031) 

VÁLLALUNK tetőfedést, cserép-

forgatást, tetőjavítást, tetőkészítést 

Lindab lemezzel, meszelést, bármilyen 

munkát. Nyugdíjasoknak 10% 

kedvezmény. Tel. 0742-879-426, István. 

(17350) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 

cserépből; ácsmunkát, teraszkészítést, 

garázsfelújítást, csatornajavítást, 

bármilyen kisebb javítást és mindenféle 

más munkát, kerítéskészítést is. Tel. 

0742-474-684. (17441) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-

munkát, szigetelést, meszelést, bár-

milyen kis javítást. Tel. 

0746-972-003, Fülöp Hunor. 

 (17385-I) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-

lyen javítást, festést, szigetelést, csa-

tornajavítást, teraszkészítést. 

Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-

356. (17306-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vál-

lalja, tetőkészítést bármilyen lemez-

ből, cserépből, ácsmunkát, 

cserépforgatást. Tel. 0746-739-502. 

(17202) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-

répből vagy Lindab lemezből, szige-

telést kartonból vagy polisztirénből, 

meszelést és kisebb javítást. Tel. 

0758-639-258, Csaba. (17386-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezem drága 
jó édesapámra, a lukafalvi 
SOÓS ANDRÁSRA halálának 
9. évfordulóján. 
Drága emlékét szívünkben 
őrizzük. Szerető felesége, 
Rozi, őt soha el nem felejtő 
leánya, Rozika, veje, Gerő, 
egyetlen, szerető unokája, 
Hunor és felesége, Emese.  
Nyugodjál békében, drága jó 
édesapám! (17225-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
 
Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
radnótfáji születésű, szeretett 
apa, após, apatárs, nagyapa, 
dédnagyapa, jó szomszéd, a 
szászrégeni Lemn Metal egykori 
alkalmazottja,  

id. DOBOS JÁNOS 
91. évében örökre megpihent. 
Örök nyugalomra helyezése ok-
tóber 11-én 13 órától a radnótfáji 
temetőben lesz, református szer-
tartás szerint.  

A gyászoló család. (-I) 
 
 

 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Szeretett barátunk és társunk, 
KISS GÉZA halála alkalmából 
őszinte részvétet kívánunk a 
gyászoló családnak: a volt 
Katolikus Gimnázium öregdiákjai. 
(-I) 

A hirdetési rovatban megje-
lent közlemények, reklámok  
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

 
 
Fájó szívvel emlékezem október 
10-én drága férjemre,  

KONRÁDI SÁNDORRA 
halálának 10. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, pihenése 
csendes! Nyugodj békében! 

Bánatos felesége, Ibolya.  
(17404-I)

GYÓGYPEDIKŰR. Tel. 0756-680-226. www.sanuspedis.com 
(17432) 
Az OLIGRAF NYOMDÁSZT, KÖNYVKÖTŐT és SZERSZÁM-
GÉPLAKATOST alkalmaz. Tel 0725-917-421. (66771-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Sürgősségi ellátásra szorult 
három férfi szombat este Ma-
rosvásárhelyen, miután egy 
játékteremben könnyeztető 
hatású vegyi anyagot fújtak 
rájuk. Szemtanúk szerint egy 
medveriasztó spray volt a tá-
madónál. 

Dr. Ion Ciorescu rezidens orvos 
elmondta, egy incidens nyomán 
három személyt vittek be a roham-
mentő szolgálatra szemirritációval. 
Életveszélyes sérüléseik nem vol-
tak, a szemkimosást és képalkotó 
vizsgálatokat követően tüneti keze-
lést kaptak. 

A Maros megyei rendőr-főkapi-
tányság sajtószóvivője, Alexandra 
Petrovici szerint egy játékteremben 
kirobbant konfliktus miatt riasztot-
ták kollégáikat szombat éjszaka. 
Amint a helyszínen kiderült, egy 
52 éves és egy 54 éves férfi került 
konfliktusba, az ügyben közrend- 
és csendháborítás, ütlegelés és 
egyéb erőszakos tettek, valamint 
veszélyes eszközök jogtalan hasz-
nálata miatt indítottak eljárást.  

A rohammentő szolgálatra került 
egyik férfi, K. Attila az újságírók-
nak elmondta, a támadó egy vipe-
rával a kezében ment be a terembe, 

majd anélkül, hogy bárki provo-
kálta volna, lefújt három személyt 
medveriasztó spray-vel. Állítása 
szerint a támadó azt mondta, hogy 
mindannyiukat megöli. Hozzátette, 
nem értik, miért támadt rájuk, de 
elismerte, hogy a támadó és a te-
remben tartózkodó egyik férfi kö-
zött régóta konfliktus áll fenn.  

A medveriasztó spray-ben levő 
hatóanyag duzzanatot és fájdalmat 
okoz a szemben, légutakban, átme-
neti vakságot is előidézhet. Tar-
talma több mint 70 km/órás 
sebességgel permetezhető, hatótá-
volsága 7–10 méter. (Agerpres) 

Medveriasztó spray miatt 
kerültek sürgősségire 

Az Európai Beruházások és Pro-
jektek Minisztériuma a 4.1.1 Bis 
pályázattal a járványhelyzet alatt is 
jó gazdasági mutatókkal rendel-
kező építő- és élelmiszeripari vál-
lalkozásokat támogatja. A pályázók 
számára szeptember 28-án meg-
kezdődött az előregisztrációs idő-
szak az IMM Recover platformon, 
amit október 25-ig meghosszabbí-
tottak. A végleges pályázati útmu-
tatóba bekerült utólagos 

módosítások miatt szükség volt az 
előregisztráció meghosszabbítá-
sára, így a pályázók időt kaptak 
arra, hogy a módosítások szerint 
készítsék elő a dokumentációt. 

A 4.1.1 Bis kiírás keretében el-
számolható kiadások: termelőterek 
korszerűsítése és felújítása, techno-
lógiai és funkcionális berendezé-
sek, számítástechnikai eszközök, 
irodai berendezések, termeléshez 
és forgalmazáshoz szükséges szál-

lítóeszközök vásárlása, energia-
megtakarítással kapcsolatos befek-
tetések. A vállalkozások 50.000 és 
500.000 euró közötti összegre pá-
lyázhatnak. A támogatás értéke a 
2021-es pénzügyi évben elért for-
galom legfeljebb ötszöröse lehet.  

A pályázatokat október 25-31. 
között lehet benyújtani. 

A pályázati útmutató módosítá-
sai elérhetőek a minisztérium olda-
lán. (RMDSZ-tájékoztató) 

Meghosszabbították 
az előregisztrációs időszakot 

Közlemény 

A lakásfűtési és az energiaköltség 
kiegészítésére vonatkozó pótlékokról 
A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal a Szociális Igazgatóságon keresztül értesíti Szász-

régen város polgárait, hogy 2022. október 17-től az önkormányzat székhelyén, a nagy gyűlésteremben lehet 
benyújtani a fűtéspótlék igénylésére és az energiaköltség kiegészítésére vonatkozó kérelmeket és saját fele-
lősségre tett nyilatkozatokat. Ezeket a családtagonként legtöbb 1386 lej, egyedülállók esetében maxumim 
2053 lej bevétellel rendelkezők nyújthatják be, az alábbiak szerint: 

– hétfőn, kedden és csütörtökön 8.30 és 15 óra között 
– szerdán 8.30 és 17.30 óra között. 
A péntek az adatfeldolgozás napja. 
A fűtéspótlékot/energiaköltség-kiegészítést igénylő kérelmek és saját felelősségre tett nyilatkozatok, az 

aktacsomag összeállításához szükséges dokumentumok és azon javak listája, amelyek kizárják a pótléknyúj-
tást, a szászrégeni önkormányzat székhelyén vehetők át október 5-étől. 

A 2022 novemberére vonatkozó kérvények benyújtásának határideje: 2022. 10. 17. – 11. 17. 
A pótlék igénylésére a kérvényezők a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal székhelyén kell jelentkezzenek, 

a család összetételére, a jövedelemre és a birtokolt javakra vonatkozó okmányokkal és a kérelemmel. 
A család összetételében és jövedelmében bekövetkezett bármilyen változást a változás időpontjától szá-

mított 5 napon belül közölni kell a Szociális Igazgatósággal az igazoló iratokkal együtt.  
Az alábbi javak birtoklása a pótlék kizárásához vezet: 
Ingatlanok: 
1. A lakóház mellett más épületek vagy egyéb lakóterek és melléképületek 
2. A házat és a hozzá tartozó udvart körülvevő telek és egyéb, 1000 négyzetmétert meghaladó belterületek 

városon és 2000 m2 vidéken. 
Ingóságok (működőképes állapotban): 
1. Tízévesnél újabb személygépkocsi/gépkocsi és/vagy motorkerékpár, kivéve a fogyatékkal élők számára, 

a szállításukra vagy sérült személyek szállítására kialakított, valamint a nehezen megközelíthető helyeken 
élők használatra szánt járműveit. 

2. Egynél több 10 évesnél régebbi autó/motorkerékpár. 
3. Gépjárművek: kisteherautók, bármilyen típusú teherautók pótkocsival vagy anélkül, lakókocsik, buszok, 

kisbuszok. 
4. Motorcsónakok, hajók, szkúterek, jachtok. 
5. Mezőgazdasági gépek: traktor, önjáró kombájn. 
6. Mezőgazdasági feldolgozógépek: olajprés, gabonadaráló. 
7. Famegmunkáló gépek: gatter vagy más, hidraulikus, mechanikus vagy elektromos famegmunkáló gép. 
Bankbetétek: 
– 3000 lej feletti bankbetétek.  
Földek/állatok és/vagy szárnyasok: 
– Olyan földterületek, állatok és szárnyasok, amelyek éves nettó termelési értéke meghaladja az 1000 

eurót egy személyre, illetve a 2500 eurót egy családra.
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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. 


