
Az évek során megszokottá vált, hogy a magyar tudomány 
napját Erdélyben érdekes, tanulságos előadásokkal köszönti 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudo-
mányi Szakosztálya. November 4-én a 150 éves múltra visz-
szatekintő, korszerű erdélyi magyar egyetemi orvos- és 
gyógyszerészképzés történetének áttekintéséről szólt az em-
lékülés.  

A Kultúrpalota kistermében tartott rendezvényen a 150 évvel ezelőtt 
megalapított Ferenc József Tudományegyetem, valamint utódja, a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet létrehozásáról és hely-
zetének alakulásáról hangzottak el előadások, folyt beszélgetés. A 
közönség soraiban a meghívott vendégek mellett aktív és nyugalmazott 
egyetemi oktatók, orvosok, gyógyszerészek voltak jelen, a diákságot szá-
mukhoz mérten kevesen képviselték.  

Keveset fizetünk? 
A statisztikák veszélyesek. Mert noha úgy tartjuk, hogy a számok nem ha-

zudnak, amikor értelmezni kezdjük ezeket az adatokat, egyeseknek sikerül kény-
szerzubbonyért ordító következtetéseket levonniuk az ártatlan számokból. 

A minap az egyik gazdasági portál járt így az uniós államokban a munka-
vállalók által befizetett adatok ismertetésével, amiből sikerült azt a következ-
tetést levonniuk, hogy szép hazánkban a vállalkozói és szakszervezeti 
közvélekedéssel ellentétben nem magasak a munkára kirótt adóterhek. 

Az uniós statisztikai hivatal tavalyra vonatkozó adatait szemlézték, miszerint 
nálunk a bruttó nemzeti össztermék 27,3 százalékát tette ki a befizetett adó, 
nyugdíj- és egészségbiztosítás összértéke. Ennél kevesebb csak az íreknél folyt 
be az államkasszába ezekből a tételekből, így gyorsan ment annak megállapí-
tása, hogy jól visszük, mert lám, kevés adót fizetünk ám, hiába morognak a vál-
lalkozók és a szakszervezetisek. 

Ezt az optimista képet jelentősen árnyalják olyan adatok, amelyeket a kor-
mányzati sikerpropaganda és az azt csuklás nélkül visszhangzó média sohasem 
szokott szajkózni. Van például adóterheket rangsoroló felmérés is, ami a nettó 
bérek és az utánuk fizetendő munkavállalói terhek különbségét számítja. A pan-
démia előtti utolsó évben, amikor a gazdasági helyzetet még nem befolyásolták 
szociális vagy ágazatmentő célzatú kormányzati adóintézkedések, nálunk ez az 
adóteher 36,7 százalékos volt, amivel a teljes exszocialista tábort lazán meg-
előztük az unióban, meghaladtuk a 32,5 százalékos európai átlagot is, és a 
rangsor büszke hetedik helyén álltunk az uniós mezőnyben.  
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Százötven éves az erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés 

Átmeneti hullámvölgyben? 

(Folytatás a 2. oldalon)

Újabb sertéspestis-
gócok Maros 
megyében 
November 4-én két újabb sertéspes-
tisgóc bukkant fel a megyében, miután 
az elmúlt héten már kettőt igazoltak. 
Az új gócokból az egyik Körtvélyfáján, 
a másik Sáromberkén van, ahonnan 
pár nappal azelőtt már jelezték a fertő-
zést.  
____________2. 
Mindennapok 
a holtmarosi 
új idősotthonban 
Közel fél éve nyitotta meg kapuit a 
holtmarosi Tulipán Ház idősotthon, 
amelynek felszenteléséről május ele-
jén számoltunk be olvasóinknak. A 
Felső-Maros mentén járva arra voltunk 
kíváncsiak, beindult-e az élet az elmúlt 
hónapokban a Czegei-Wass Alapít-
vány hozzájárulásával éveken át épí-
tett magánintézményben. 
____________3. 
Megszépül 
a zsinagóga 
A dicsőszentmártoni Magyar Kulturális 
Központ, egykori zsinagóga felújítási 
munkálatai a végéhez közelednek. A 
fenntartó Kisküküllő Alapítványnak a 
Bethlen Gábor Alap támogatásával si-
került a belső javítási munkálatokat el-
végezni. 
____________7.(Folytatás a 3. oldalon)
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Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 



November 4-én két újabb sertéspestisgóc buk-
kant fel a megyében, miután az elmúlt héten már 
kettőt igazoltak. Az új gócokból az egyik Kört-
vélyfáján, a másik Sáromberkén van, ahonnan 
pár nappal azelőtt már jelezték a fertőzést. Az 
újabb esetekről dr. Kincses Sándor, a Maros Megyei 
Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igaz-
gatóság igazgatója tájékoztatott. 

– Sajnos, két újabb fertőzési góc igazolódott be. A kört-
vélyfáji gazdaságban öt disznó volt, egy elhullt, négyet le-
öltek. A sáromberki gazdaságban pedig két disznóból az 
egyik elhullt, a másikat leölték. Megsemmisítés végett az 
elhullt állatokat elszállították. Most azt vizsgálják a kollé-
gák, hogy a gócoknak van-e közük egymáshoz. Állítólag 
az első sáromberki góc esetében a gazda disznókat vágott, 
kilózta a húst. A rendőrséget beavatjuk, derítse ki, hogy mi 
történt – fogalmazott az igazgató. 

– Tekintettel arra, hogy a sertéspestis miatt nagy az ag-
godalom az állattartók között, mert attól tartanak, hogy 
leölik az állataikat, s kárba megy egyévi munkájuk, nem 
tudják, mitévők legyenek, hogy ebben a helyzetben sza-
bad-e sertést vágni vagy sem. Kérem, erre adjon pontos 
választ. 

– Az érintett övezetben tíz kilométeres körzetben az ál-
latok szállítása, mozgatása tilos a góc felfedésétől számított 
30 napig. A sertést le lehet vágni, ha előzetesen értesítették 
az állatorvost, aki az állatot megvizsgálja. Ő dönt arról, 
hogy az állat egészséges-e. Csak egészséges állatot lehet 
levágni! Még nincs disznóvágási szezon, úgyhogy még 

nem kell az állatokat tömegesen levágni. Ahol nem jelent 
meg a betegség, nincs semmi gond.  

– A kór elterjedésének megelőzésére mire figyeljenek az 
emberek? 

– Elsősorban arra, hogy ne vegyenek „feketén” húst! 
Arra is oda kellett volna figyelni, hogy ne vegyenek iratok 
nélkül malacot, ott, ahol érik. A frissen betakarított takar-
mányt ne adják az állatoknak. A zöldtakarmányt, az étel-
maradékot ne etessék meg a disznókkal. Ne menjenek 
egymáshoz, hogy ne hordozzák a vírust. Amikor a sertések 
óljába mennek, cseréljenek lábbelit, felsőruhát, fertőtlenít-
sék a lábbelit. Ezekre az óvintézkedésekre folyamatosan fi-
gyelmeztettük a gazdákat. 

– Mi lesz, ha a betegségtől és a tömeges leöléstől való 
félelmükben az emberek mégis elkezdik vágni a disznó-
kat?  

– Ha véletlenül beteg állatot vágnak le, a húst beteszik a 
fagyasztóba, s amikor kiveszik, kezdődik elölről az egész 
folyamat. Ha netalán elosztják a húst a rokonok között, 
még jobban terjed a betegség. A betegség legnagyobb ter-
jesztője az ember, ő viszi-hozza a vírust. 

– Hogyan lehetne visszaszorítani az illegális vágáso-
kat?  

– Az internet tele van, mindenki kolbászt árul. A pénzügy 
dolga lenne felgöngyölíteni, ki kereskedik feketén húster-
mékekkel. Az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági 
hatóságnak csak az engedélyezett egységekhez és az állat-
tartó gazdákhoz van „bejárása”, ott tudunk ellenőrizni, ma-
gánterületen nem. Minden évben 40 ezer disznó „tűnik el” 
a gazdaságokból, ezeket nem drónnal viszik ki a megyéből. 
Ennek a jelenségnek véget kellene vetni, csak az intézmé-
nyek nem teszik a dolgukat – fogalmazott dr. Kincses Sán-
dor igazgató.  

Mikor a munkaadókat kell kizsebelni, jól teljesít szép 
országunk. Régi keletű igazság az is, hogy minél nagyob-
bak az adóterhek, annál többen igyekeznek kibújni ezek 
alól, és ez igaz kies tájainkon is. Szintén a pandémia előtt 
a nemzetközi valutaalap készített felmérést a feketegaz-
daságok európai helyzetéről. A 2018-ban erről kiadott, 
31 országot vizsgáló jelentés szerint két évvel korábban 

a bruttó nemzeti össztermék 26,3 százalékára rúgott a fe-
ketegazdaság, vagyis az adózás alól kibújt gazdasági te-
vékenység összértéke. A vonatkozó európai pódiumról 
éppen csak lemaradtunk a rangsor negyedik helyén ebben 
az összevetésben. 

Tehát lehet, hogy első látásra úgy néz ki, kevés adót fi-
zetünk. Csakhogy ez nem azért van így, mert az állam tá-
mogatja a munkavállalóit és a vállalkozóit, hogy jobban 
éljenek, sőt, igyekszik kirabolni őket, csakhogy annyira 
impotens, hogy a kivetett sarcok jelentős részét képtelen 
begyűjteni. Ez csak oda vezethet, hogy a tisztességeseket 
megnyomorítják, aki meg teheti, az ügyeskedik, vagy szedi 
innen a sátorfáját.

IDŐJÁRÁS 
Felhős égbolt, 
köd 
Hőmérséklet: 
max.  150C 
min.     60C

7., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 12 perckor,  
lenyugszik  
17 órakor.  

Az év 311. napja,  
hátravan 54 nap.

Iskoláink sorsa 
 A Kemény Zsigmond Társaság november 8-án, kedden 
délután 6 órakor tartja összejövetelét a Bernády Házban, 
témája: iskoláink sorsa. A marosvásárhelyi nagy múltú Re-
formátus Kollégium felújítás utáni avatóünnepsége kap-
csán arról lesz szó, hogy a nemzetiségi tanintézmények 
sorsa számunkra kiemelt kultúrpolitikai téma volt és marad. 
A jelen helyzet megismeréséhez a múlt ismerete elenged-
hetetlen. A trianoni döntések után a királyi Románia vála-
szút előtt állt: felemelni az óromániai tanügyet a volt 
monarchia fejlett Erdély-részi színvonalára, vagy más utat 
keresni a látványos különbségek eltüntetésére. A kérdésre 
Sárándi Tamás muzeológus keresi a választ a korabeli 
vagy később felszínre került dokumentumok fényében. 

Adóügyintézés a Kossuth utcában is 
November 1-jétől Marosvásárhely lakossága új helyszínen 
is intézheti az adóügyeket. A Marosvásárhelyi Helyi Adóigaz-
gatóság két új ügyfélablakot nyitott a Kossuth utca 26–28. 
szám alatt, a személyi nyilvántartó, valamint a gépjárműve-
zetői engedélyeket is kibocsátó épületben. A földszinti 6-os 
számú fizetőablaknál a szállítóeszközök adásvételi irataival 
kapcsolatos ügyintézésre (adóbevallások benyújtása, szer-
ződések láttamozása és/vagy adóügyi igazolások beszer-
zése stb.) nyílt lehetőség. Az 5-ös ablaknál a helyi 
költségvetési adókötelezettségeket lehet törleszteni. 

Használt, jó állapotban lévő lábbelit 
gyűjtenek 

A Divers Egyesület a Zurli Alapítvánnyal használt, de jó ál-
lapotban levő lábbelit gyűjt, amit rászoruló gyerekeknek 
ajánl fel. Bármilyen méretű lábbelit átvesznek, ezenkívül 
meleg ruhaneműt, kabátot, dzsekit, nadrágot, pulóvert, zok-
nit, sapkát, kesztyűt, valamint egészségügyi, tisztálkodó-
szereket is – fogkrém, fogkefe, szappan, sampon, tusfürdő 
– is átvesznek az adományozóktól. Az adományokat az 
egyesület marosvásárhelyi székhelyére, az Avram Iancu 
utca 29. szám alá várják naponta délelőtt 10 – 12, délután 
4 – 5 óra között, előzetes telefonos egyeztetés után. Az 
adományozásról a 0265/311-727-es telefonszámon vagy 
az office@divers.org.ro e-mail-címen lehet érdeklődni. 

A városi uszoda nyitvatartása 
November elsejétől változott a Mircea Birău városi uszoda 
hétvégi nyitvatartási rendje. Hétfőn zárva, keddtől péntekig 
6 – 22 óra között látogatható, szombaton és vasárnap 8–
20 óra között tart nyitva. Az uszodahasználat továbbra is 
kétórás turnusokra van osztva, 90 percig lehet a medencé-
ben tartózkodni. Előzetes foglalásért a 0734-560-937-es te-
lefonszámot lehet hívni. 

De mi lett a nővel? –  
az Ariel színházban 

A gyulai Várszínház A. P. Csehov–Kiss Csaba: De mi lett a 
nővel? című előadását november 19-én és 26-án, szom-
baton – mindkét napon 19 órától – az Ariel Ifjúsági és Gyer-
mekszínházban láthatja a közönség. (Szereplők: Győrffy 
András, Kárp György, Szélyes Ferenc. Rendező: Béres 
László.) Jegyek a Kultúrpalota pénztáránál válthatók kedd-
től péntekig 9 és 17, szombaton és vasárnap 9-15 óra kö-
zött. Jegyfoglalás a 0365/451-034-es telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma REZSŐ,  
holnap ZSOMBOR napja. 

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

1, 32, 10, 12, 23 + 1 NOROC PLUS:  2 8 4 4 3 7

10, 24, 11, 23, 27, 13 SUPER NOROC:  7 8 8 4 4 4

40, 29, 2, 10, 18, 37 NOROC:  4 6 0 0 8 9 8 

Mezey Sarolta  

Újabb sertéspestisgócok Maros megyében 

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

November 14-én, hétfőn 18 órától a marosszentgyörgyi 
római katolikus plébánia tanácstermében Madaras Csiszár 
Szilvia képkiállítását Tollas Jenő nyitja meg, Baricz Lajos 
Szeressük egymást – 123 szonett és Ott van a hazám – 130 

szonett köteteit Nagy Miklós Kund mutatja be. Közremű-
ködnek: Pataki Ágnes, a Soli Deo Gloria vegyes kar, a Ju-
bilate gyermekkar, a Szent György egyházközségi kórus. 
Műsorvezető Moldovan Bencze Irén.  

Keveset fizetünk? 
(Folytatás az 1. oldalról) 

Könyvbemutató Marosszentgyörgyön 



Kamion hajtott egy lakóházba 
pénteken délután 5 óra körül 
Karácsonyfalván. Az anyagi 
kár tetemes, személyi sérülés 
nem történt. A községben 
idén ez a második ilyen eset, 
a nyáron Csibán ütközött in-
gatlannak egy kamion.  

A marosvásárhelyi tűzoltóegy-
ség közleménye szerint rakomány 
nélküli teherszállító rohant egy 
nyárádkarácsoni lakóházba, em-
beráldozat nincs. Az anyagi kár je-
lentős, a teherautó vezetője 
enyhébb sérüléssel megúszta.  

A község polgármestere, Bodó 
Károly Gyula megkeresésünkre el-
mondta, hogy a teherautó Ákos-
falva irányából, a jobb oldali sávon 
tartott Nyárádtő felé, amikor eddig 
ismeretlen körülmények között át-
tért az út bal oldalára, és fékezés 
nélkül, a betonkerítést is lerom-
bolva hajtott a lakóháznak. A térfi-
gyelő kamerák felvételeit átnézték 
annak érdekében, hogy kiderüljön, 
mi lehetett a szemközti sávra való 
áttérés oka, de semmi zavaró kö-
rülményt, illetve a baleset hely-
színe előtti gyalogátjárón áthaladó 
gyalogost nem rögzített a kamera, 
ami a karambol kiváltó oka lehetett 
volna. Mint hangsúlyozta, szeren-

cse a szerencsétlenségben, hogy a 
népes család egyetlen tagja sem 
tartózkodott a tönkrement, egyéb-
ként gondozott családi ház udva-
rán. Ugyanakkor az is csupán a 
véletlen műve, hogy a nagyon for-
galmas útszakaszon épp akkor nem 
érkezett jármű az irányt vesztett 
kamion elé, ami tragikus kimene-
telű balesetet okozott volna. 

Pár hónap alatt ez a második ha-
sonló baleset a községben. A nyá-

ron egy személyautó ütközött neki 
egy nyergesvontatónak, és azt kö-
vetően rohant lakóházba a teher-
autó. A növekvő forgalom miatt a 
lakosság évek óta a helyzet tartha-
tatlanságára próbálja felhívni a ha-
tóságok figyelmét, nem sok 
sikerrel. Talán a Marosvásárhely–
Nyárádszereda között tervezett A8-
as autópályaszakasz jelenthet majd 
megoldást a nyárádmenti falvak 
számára. 

Holott tanulságos annak a hosz-
szan tartó és küzdelmes időszaknak, 
azoknak az erőfeszítéseknek, előké-
szítő munkának a megismerése, 
aminek köszönhetően 1872-ben 
Kolozsváron megalakult a Ferenc 
József Tudományegyetem, ahol el-
kezdődhetett a régen tervezett ma-
gyar nyelvű orvos- és 
gyógyszerészképzés. Története nem 
volt viszontagságoktól mentes, ha 
Kolozsvárról való kiszorítására, 
Szegedre való menekülésére, majd 
alapítási helyére való visszaköltözé-
sére és végül városunkban való 
megállapodására gondolunk, ahol 
orvosi és később gyógyszerészeti 
intézetként folytatta tevékenységét. 
Ezért ünnepeljük a kolozsvári egye-
tem alapítását Marosvásárhelyen – 
fogalmazott dr. Szilágyi Tibor pro-
fesszor, a szakosztály vezetője. S 
hogy miért csak a magyar tagozat 
vállalja fel a múltat, holott Kolozs-
váron méltósággal ünnepelték meg 
az alapítás kerek évfordulóját? Nos, 
Szilágyi professzor szerint a 2018-
ban létrejött mai marosvásárhelyi 
„megaegyetem” jelenlegi többségi 
vezetése számára saját magával 
kezdődik az időszámítás, „1945 
csak egy szám, mint a 10.000 hall-
gató, ami csak külsőségekben fon-
tos…, de az évszám mögött rejlő 
tartalmat, a magyar gyökereket 
igyekeznek gondosan eltakarni”. 

Miközben megalakulását köve-
tően a város életét is átformáló Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Intézet manapság 
„elhanyagolható ponttá zsugoro-
dik”, érdemes számba venni a gyö-

kereket, amiből a megpróbáltatás 
éveiben is táplálkozni lehet. Ugyan-
akkor választ kell keresni arra is, 
hogy „a magyar nyelvű oktatás 
mostani súlyos elsorvasztása egy 
visszafordíthatatlan folyamat része, 
vagy a nagy történelmi hullámzások 
pillanatnyi állapota” – hangzott el a 
nyitóbeszédben.  

Abból kiindulva, hogy „az erdélyi 
magyar orvos- és gyógyszerészkép-
zés csak egy átmeneti hullámvölgy-
ben van”, érdemes az elmúlt 150 év 
tanulságaira, a sorozatos újrakezdési 
lehetőségekre fordítani a figyelmet, 
annak ellenére, hogy a 2011-es ok-
tatási törvény kedvező előírásainak 
nem sikerült érvényt szerezni Ma-
rosvásárhelyen – tette hozzá Szilá-
gyi Tibor professzor.  

Az előadásokat hallgatva érdekes 
volt dr. Gaal György irodalomtörté-
nésszel a Ferenc József Tudomány-
egyetem régi és újabb épületei 
között barangolni, dr. Péter H. 
Mária gyógyszerésztörténésszel az 
erdélyi magyar gyógyszerészképzés 
gyökereit számba venni, Spielmann 
Mihály történésztől a marosvásár-
helyi orvosi kar kezdeti időszaká-
nak tanulságait hallgatni, majd dr. 
Ferencz László belgyógyász pro-
fesszor és dr. Nagy Attila orvos-
költő beszélgetése során két 
különböző nemzedék emlékeit 
meghallgatni az orvosképzésről, a 
hivatásként végzett gyógyító mun-
káról.  

Kellemes, pihentető megszussza-
nást jelentett az előadások között 
Csiha Nagy Emese hárfajátéka.  

Az adatokban bővelkedő ese-
mény részleteire visszatérünk.  

Közel fél éve nyitotta meg ka-
puit a holtmarosi Tulipán Ház 
idősotthon, amelynek fel-
szenteléséről május elején 
számoltunk be olvasóinknak. 
A Felső-Maros mentén járva 
arra voltunk kíváncsiak, bein-
dult-e az élet az elmúlt hóna-
pokban a Czegei-Wass 
Alapítvány hozzájárulásával 
éveken át épített magánin-
tézményben. 

Az alapítvány alelnöke, a telepü-
lés első Tulipán Házának, a gyer-
mekotthonnak a vezetője, Bakos 
Katinka távollétében testvére, 
Ördög Réka vezetett körbe a kiváló 
körülményeket biztosító, kétszintes 
épületben. Katinka telefonon vála-
szolt kérdéseinkre. Megtudtuk, 
hogy a 40-42 férőhelyes otthon há-
romnegyede népesült be, jelenleg 
30 gondozottjuk van. Főként egész-
ségi problémákkal küzdő szemé-
lyek lakják az intézményt, 
legtöbbjük Marosvásárhelyről, 
Szászrégenből és környékéről, il-
letve Hargita megyéből került ide. 
Egy hónapra 3500 lejt kell fizetni a 
lakhatásért és ellátásért, az otthon 

minden szolgáltatását – a gyógysze-
rek mellett a szakorvoshoz való 
szállítást és felügyeletet, illetve más 
típusú segítségnyújtást, ügyintézést 
is – beleértve. 
Csendek, színek 

A program meglehetősen rugal-
mas, a bentlakók igényeihez alakí-
tott – derült ki Ördög Réka 
szavaiból.  

– Az épület egyik szárnyában az 
ágyban fekvők, a másikban a fenn-
járók tartózkodnak. Reggel 8 órakor 
a reggeli felszolgálásával indul a 
nap, ki ahogy ébred, úgy fogyasztja 
el délelőtt 10 óráig. Így, mivel nem 
kell mindenkinek egyszerre asztal-
hoz ülnie, a fürdetéssel sem kell 
annyira sietni. 11 órakor jön a desz-
szert és a kávé. Amíg a lakók az 
ebédlőben tartózkodnak, kitakarít-
juk a szobákat, kicseréljük az ágy-
neműt, közben készül az ebéd, amit 
du. 2 órakor szolgálunk fel. 3 és 5 
óra között délutáni szieszta követ-
kezik, ilyenkor egyesek beszélget-
nek, közösen meccset néznek, 
römiznek, mások pihennek a szobá-
jukban, tévéznek. Aki szeretné, azt 
természetesen sétálni is kivisszük, 
de eléggé időjárásfüggő, hogy van-
e erre igény. 7.30-kor vacsoráztat-
juk a gondozottakat, aztán 
elcsendesedik a ház.  

Ottjártunkkor éppen az ebéd 
előtti társas program zajlott. A lakók 
többsége csak úgy elüldögélt egy-
más mellett, néhányan bóbiskoltak 
a kerekesszékben. Lia néni azonban 

elmélyült munkában volt, egy kifes-
tőkönyv egyik rajzát színezte. Ven-
déglátónktól megtudtuk, hogy ő 
rendszerint ilyen aktív, és több lakót 
is maga köré tud gyűjteni, van, 
mikor öten-hatan követik a tevé-
kenységét.  

Az otthonnak 16 alkalmazottja 
van, többnyire községbeliek, de 
idecspataki és marosoroszfalui 

munkatárs is dolgozik itt – mondta 
Ördög Réka, akitől azt is megtud-
tuk, hogy az idősek napján a gyer-
mekotthon lakói meglátogatták és 
köszöntötték a gondozottakat. Az 
öregotthon személyzete nemsokára 
készíteni kezdi az adventi koszorú-
kat, az ünnepre készülődve pedig 
mézeskalácssütést is terveznek, 
amibe a falubelieket is bevonnák.  

Pálosy Piroska 

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

 A Népújság a legelső tudósítástól kezdődően a leg-
nagyobb körültekintéssel követi a sajnálatos csütörtök 
esti késeléses esetet. Az általános megdöbbenést ki-
váltó eset és annak előzményeinek feltárása nemcsak 
az oktatási intézmény és a nyomozó hatóság érdeke, 
hanem a magyar közösség jogos elvárása is. Éppen 
ezért minden érintett félnek nyilvánosságot biztosí-
tunk.  

Szombaton a Jazz & Blues Club üzemeltetője kérte 
a következő pontosítás megjelentetését a Népújság-
ban:  

 1. A csütörtöki rákóczis afterpartyn a feltételezett 
elkövetőt, annak nem megfelelő viselkedése miatt, a 
klub biztonsági emberei kitessékelték. Ezt biztonsá-
gikamera-felvételek bizonyítják. Tehát az ominózus 

eset nem a klubban történt. A késelést az udvarban kö-
vették el, ami nem áll a klub tulajdonában, ugyanis az 
városi közterület, ahova a szórakozóhely rendfenntar-
tóinak nem terjed ki a hatásköre. 

2. Ettől függetlenül, a biztonságiak azonnal értesí-
tették a mentőket, miközben elsősegélyben részesítet-
ték az áldozatokat. 

3. A késelést egy rákóczis diák követte el, ugyan-
csak rákóczis diákok kárára. Szeretnénk hangsú-
lyozni, hogy nem keveredett külsős/idegen az 
iskolások közé, amíg azok a klubban tartózkodtak. 

 A klub továbbra is biztonságos hely marad, ahol 
maximálisan figyelünk ügyfeleink testi épségére és 
anyagi biztonságára! 

 Tisztelettel, a vezetőség 

Adalék a késeléses ügyhöz 
A Jazz & Blues Club pontosítása 
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Mindennapok a holtmarosi új idősotthonban 
A legtöbb lakó a megyéből való 

Átmeneti hullámvölgyben? 

Nagy Székely Ildikó  

A betonkerítés sem jelentett akadályt 
Kamion rohant lakóházba Nyárádkarácsonban 

Fotó: ISUFotó: Nagy Tibor



A vendég Kisvárda az utolsó 
másodpercekben szerzett gól-
lal 1-0-ra legyőzte a Puskás 
Akadémia FC-t szombaton, a 
magyar labdarúgó NB I 14. 
fordulójában, és ezzel fellé-
pett a dobogó második fo-
kára. 

Tapogatózó játékkal kezdett a 
bajnokság harmadik és negyedik 
helyezett csapata, aztán a huszadik 

perctől felpörögtek az események: 
előbb Makowski ziccerénél védett 
hatalmasat a hazai kapus, majd az 
ellentámadás végén Nagy Zsolt lö-
vését Peteleu blokkolta a gólvonal 
közelében. A folytatásban is kiala-
kultak ígéretes helyzetek mindkét 
oldalon, ám a hálók nem rezdültek 
meg. 

A második félidőben is próbál-
koztak becsülettel a felek, de sok 
hiba csúszott a támadásokba, így a 

védelmeknek nem volt nehéz dolga. 
A vége felé fokozta a nyomást a 
Puskás Akadémia, de a Kisvárda 
magabiztosan őrizte a döntetlent, 
egy-egy kontra végén pedig esélye 
nyílt a három pontot érő gól meg-
szerzésére is, amelyet az utolsó pil-
lanatban Mario Ilievski vállalt 
magára. Mivel korábban a Kecske-
mét kikapott, így a Kisvárda meg-
előzte a táblázaton, és már a 
második helyen áll. 

Kiütötte Piteşti-en a CFC Ar-
geşt a Sepsi OSK a labdarúgó 
Szuperliga 17. fordulójában. 
Az OSK négy vereség után 
érkezett a dél-romániai vá-
rosba. Ilyen sorozatra nem 
igazán volt példa az alakulat 
történetében, ráadásul végig 
fölényben játszott ezeken a 
meccseken is a szentgyörgyi 
csapat, mégis alulmaradt. 
Ezúttal azonban a fölény az 
eredményjelzőn is meglát-
szott. És noha a Sepsi OSK-
nak, ha összehasonlítjuk az 
előzőekkel, nem ez volt a 
legjobb meccse,  mégis teljes 
egészében lefutballozta a pá-
lyáról a házigazdákat. 

Az első percekben kitámadott a 
CFC Argeş, de néhány szöglet után 
az OSK átvette az irányítást, és 
nem csupán mezőnyfölényben ját-
szott, de folyamatosan az ellenfél 
térfelén tartotta a labdát. Már az 5. 
percben a hazai hálóba került a 
labda, ám előtte Kovács István les 
miatt megállította a játékot. Mint a 
visszajátszásból kiderült, Ovidiu 
Artene partjelző hibázott, noha – 
tekintve, hogy van videóbíró is – 
szoros esetben tovább kellett volna 
engednie a játékot. A fojtogató 
szentgyörgyi fölény végül a 27. 
percben érett be: ekkor Latovlevici 
hibázott, Păun rácsapott a labdára, 
a veterán balhátvéd pedig buktatta. 
A büntetőt Matei a jobb alsó sa-
roba küldte, míg Straton a másik 

irányba vetődött (0-1). Néhány 
perccel később Ştefănescut állítot-
ták meg szabálytalanul a védők, 
Matei pedig sarkot váltott – Straton 
is (0-2). A szünet előtt Rondónnak 
lett volna még lehetősége, de ballal 
küldött lapos lövése a hosszú sarok 
mellett elszállt. 

A második félidőben az OSK 
láthatóan nem erőltette nagyon, ta-
karéklángon játszott, ám az ellen-
fél hibáit könyörtelenül 
kihasználta. Az 52. percben egy 
középpályán elcsípett labdából 
hármas kombinációt követően 
Rondón csavarta Straton mellett a 
kapuba (0-3). A 68. percben Ştefă-
nescu szemfülesen labdát szerzett, 
a kapu elé tálalta, ahonnan Šaf-
ranko két méterről nem hibázhatott 

(0-4). Végül Tudorie 
sem akart adós ma-
radni a góllal, és Păun 
hosszú passzából, a 
védők mögül kiu-
gorva, elgurította a 
hazai kapus mellett 
(0-5). 

Most már csak az a 
kérdés, hogy ezzel 
végleg megtört-e 
Cristiano Bergodi csa-
patának pechsoro-
zata? Pénteken este a 
Petrolul 52 elleni 
hazai mérkőzés vá-
laszt adhat rá. Addig 
is azonban kedden a 
Románia-kupában is 
pályára lép a Sepsi 
OSK (várhatóan szá-
mos változással a 
kezdő tizenegyben) a 
Bukaresti Dinamo 
1948 ellen. Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala 

1253.Szerkeszti: Farczádi Attila

A tabella 
1. Ferencváros 11 9 0 2 27-8 27 
2. Kisvárda 14 7 4 3 26-22 25 
3. Kecskemét 14 6 6 2 22-15 24 
4. Puskás AFC 14 5 6 3 19-16 21 
5. ZTE 13 5 3 5 21-17 18 
6. Mezőkövesd 14 4 4 6 18-24 16 
7. Paks 12 4 3 5 17-22 15 
8. Fehérvár FC 13 4 3 6 13-18 15 
9. Debrecen 13 3 5 5 22-25 14 
10. Honvéd 13 3 4 6 14-20 13 
11. Újpest 14 3 4 7 16-25 13 
12. Vasas 13 2 6 5 12-15 12 

Gazdagék drámai csatában elbukták a finálét 
Gazdag Dániel csapata, a Philadelphia Union 3-3-as végeredményt követően, 11-es párbajban elbukta az 

észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) nagydöntőjét a Los Angeles FC együttesével szemben. A magyar 
válogatott játékos gólt szerzett, de a 11-esét kihagyta. 

A Los Angeles-i Banc of California Stadiumban az első félidő 28. percében a házigazdák kerültek előnybe, 
Kellyn Acosta szabadrúgásánál a labda egy sorfalban felugró védőről irányt változtatva vágódott védhetet-
lenül a kapuba. Az Union többet birtokolta a labdát, és a szünet után nem sokkal egyenlített, a magyar  vá-
logatott középpályás az 59. percben a leshatáron lépett ki, és könnyedén lőtt a hálóba az elvetődő kapus 
mellett. A korábbi kispesti játékosnak ez volt a 24. gólja a szezonban, a playoffban másodszor volt eredmé-
nyes. A 83. percben újra a LAFC került előnybe, egy szöglet után Jesús Murillo fejelt a kapuba, de másfél 
perccel később válaszolt az Union, szintén pontrúgást követő fejesből. 

A hosszabbítás utolsó néhány percét Gazdagék emberelőnyben játszhatták le, mivel Maxime Crépeau, az 
LAFC kapusa utolsó emberként szabálytalankodott. A november 20-án kezdődő katari világbajnokságra ké-
szülő kanadai válogatott második számú hálóőre az ütközésnél súlyos sérülést szenvedett, eltört a lába, és 
hordágyon feküdt, amikor a játékvezető felmutatta neki a piros lapot. 

A hosszú ápolás miatt kilencperces további ráadás következett. A Philadelphia a 124. percben újra előnybe 
került, a második gólt is szerző belső védő, Jack Elliott közvetlen közelről kotorta a labdát a kapuba, de 
ezzel még nem volt vége, érkezett Gareth Bale, aki nagyszerű fejessel egyenlített a 128. percben. 

A 11-es párbaj során a Philadelphia első három lövője hibázott, az első rúgó Gazdag volt a csapatból, de 
szerencsétlen módon elcsúszott, így jócskán kapu fölé ment a labdája. A 11-es rúgásokat az LAFC 3-0-ra 
nyerte, és története során először lett bajnok az MLS-ben. 

Eredményjelző 
* NB I, 14. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Kecskeméti TE 2-1, Puskás Akadémia 
FC – Kisvárda Master Good 0-1, ZTE FC – Újpest FC 1-0. 
* NB II, 15. forduló: Kolorcity Kazincbarcika SC – Pécsi MFC 1-1, Gyirmót FC 
Győr – FC Ajka 1-3, Credobus Mosonmagyaróvár – Nyíregyháza Spartacus FC 
2-2, Budafoki MTE – ETO FC Győr 2-1, Békéscsaba 1912 Előre – Szombathelyi 
Haladás 2-2, Dorogi FC – BFC Siófok 1-2, Szentlőrinc – Soroksár SC 0-2. Az él-
csoport: 1. Pécs 31 pont/15 mérkőzés, 2. Diósgyőr 28/14, 3. Gyirmót 26/15. 

Jegyzőkönyv 
NB I, 14. forduló: Puskás Akadémia FC – Kisvárda Master Good 0-1 (0-0) 
Felcsút, Pancho Aréna, 1120 néző, vezette: Antal P. 
Gólszerző: Ilievski (90+2.). 
Sárga lap: van Nieff (44.), illetve Melnyik (90+1.). 
Puskás Akadémia: Tóth B. – Mezghrani, Batik, Stronati, Brandon – Corbu, van 
Nieff (46. Favorov) – Slagveer (57. Skribek), Gruber Zs. (67. Urblík), Nagy Zs. – 
Zahedi (81. Colley). 
Kisvárda: Odincov – Hej, Kovacic, Széles, Peteleu – Karabeljov, Ötvös (63. Mel-
nyik) – Navrátil, Makowski (71. Vida K.), Camaj (71. Ilievski) – Mesanovic (84. 
Lucas). 

Eredményjelző 
* Szuperliga, 16. forduló: Aradi UTA – Campionii FC Argeş Piteşti 0-1, Bukaresti 
Rapid 1923 –  Kolozsvári CFR 1907 2-1, CS Mioveni – Nagyszebeni Hermannstadt 
0-2, Kolozsvári FCU – FCSB 2-1; 17. forduló: Botosáni FC – FC Voluntari 0-1, Kons-
tancai FCV Farul – CS Mioveni 2-1, Campionii FC Argeş Piteşti – Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK 0-5, Petrolul 52 Ploieşti – Aradi UTA 2-1, CSU Craiova – Kolozsvári FCU 
1-0. 
* 2. liga, 12. forduló: Brassói FC – Újszentesi CSC 4-0, Galaci Suporter Club Oţelul 
– Bodzavásári Gloria 1-1; 13. forduló: FK Csíkszereda – Bukaresti Dinamo 1948  
0-0, Concordia Chiajna – Brassói FC 0-1, Nagybányai Minaur – Bukaresti Progresul 
1944 Spartac 2-2, Temesvári Ripensia – Temesvári Politehnica 1-0, Bukaresti Me-
taloglobus – Sellemberki CSC 1599 2-0, CSM Slatina – Konstancai Unirea 0-1, Új-
szentesi CSC – Jászvásári CSM Politehnica 0-3, Unirea 04 Slobozia – Galaci 
Suporter Club Oţelul 1-0, Bodzavásári Gloria – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 3-1. 
Az élcsoport: 1. Bukaresti CSA Steaua 26 pont/12 mérkőzés, 2. Unirea 04 Slobozia 
25/13, 3. Dési Unirea 25/12. 

A tabella 
1. Konstanca 17 12 4 1 32-13 40 
2. Rapid 1923 16 10 2 4 19-11 32 
3. CSU Craiova 16 9 3 4 20-16 30 
4. CFR 1907 14 9 1 4 23-14 28 
5. Nagyszeben 15 7 5 3 19-13 26 
6. Ploiești 17 8 2 7 17-18 26 
7. Sepsi OSK 17 6 4 7 26-14 22 
8. FCSB 14 5 5 4 20-20 20 
9. Voluntari 17 5 5 7 13-17 20 
10. Pitești 17 6 2 9 13-25 20 
11. Botosán 16 4 7 5 14-21 19 
12. Kolozsvári FCU 17 4 5 8 12-18 17 
13. Târgovişte 15 4 4 7 19-21 16 
14. U 1948 Craiova 16 4 4 8 16-18 16 
15. Arad 17 4 4 9 15-23 16 
16. Mioveni 17 1 5 11 10-26 8 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó Szuperliga, 17. forduló: Campionii FC Argeş Piteşti – Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK 0-5 (0-2) 
Piteşti, Nicolae Dobrin-stadion. Vezette: Kovács István (Nagykároly) – Ovidiu Artene 
(Vaslui), Mihai Marica (Beszterce). Tartalék: Kovács Szabolcs (Nagykároly). Ellenőr: 
Alexandru Deaconu (Bukarest). Videóbíró: Horaţiu Feşnic (Kolozsvár). Segéd- 
videóbíró: Alexandru Cerei (Kolozsvár). 
Gólszerzők: Matei (28. – büntetőből, 37. – büntetőből), Rondón (52.), Šafranko (68.), 
Tudorie (89.). 
CFC Argeş: Straton – Tofan, Dobrosavlevici, Crestor, Latovlevici (31. Creţu), Rajnov 
(46. Meza Colli), Şerban (46. Bertrand), Alceus, Işfan, Garita (64. Celestine), Calcan 
(55. Pîrvu). 
Sepsi OSK: Niczuly – Bălaşa (46. Ciobotariu), Ňinaj, Tamás, Dumitrescu, Rodriguez 
(78. Fr. Junior), Păun, Matei, Ştefănescu (78. Bărbuţ), Rondón (70. Tudorie), Šafranko 
(70. Varga).

Bálint Zsombor 
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Most már az eredményjelzőn is meglátszott 
a fölény 

Felcsúti győzelmével második helyre lépett a Kisvárda 



Botlott Radnót, nyert 
Segesvár és Ákosfalva 
 

Számos izgalmat tartogatott a megyei labdarúgó I. osz-
tály hétvégi fordulója, több mérk zés meglepetéssel zárult. 

A legfontosabb találkozót Marosszentkirályon rendez-
ték, ahol az Academica Transilvania az éllovas Radnótot 
fogadta, és a fiatal marosvásárhelyi csapatnak sikerült az, 
ami egy hete az ASA ellen nem jött össze, pontot rabolni a 
feljutásra pályázó riválistól. Ennek nyilván az ASA örül a 
legjobban, hiszen két pont el nnyel átvette a vezetést a 
rangsorban. 

Más meglepetés is született. Így például az eddigi dobo-
gós Marosvásárhelyi Atletic annak a Segesvárnak az ott-
honában kapott ki, amelynek ez az els  sikere ebben a 
bajnokságban. Szintén els  gy zelmét aratta Ákosfalva, 
amely Dánost múlta felül, így az egyetlen nyeretlen csapat 
10 forduló után Mez rücs maradt. 

Múlt héten a fegyelmi bizottságnak is sok dolga akadt, 
két találkozó eredményét is módosították, az eltiltások 
miatt megtizedelt Marosoroszfalu pedig sima vereséget 
szenvedett Nyárádszeredában. 

A következ  fordulóban, szombaton minden tekintet 
Radnótra irányul majd, ahol a két bajnoki pretendens, Rad-
nót és az ASA csap majd össze.

Miután az elmúlt két játéknapon 
négy pontot gy jtott be idegen környe-
zetben a Maros megyei rangadókon, a 
tapasztalt Nyáradt i Unirea 2018, va-
lamint az újonc ACS Marosvásárhely 
ellen, a CSM Avântul ezúttal a csoport 
megkérd jelezhetetlen éllovasát fo-
gadta a régeni stadion lelátóin helyet 
foglaló, mintegy 400 néz  el tt. A mér-
k zés túlnyomó részében a vendégek 
uralták a játékot, magabiztosan, tetsze-
t sen adogattak. 

A tabellát maximális pontszámmal 
vezet  vajdahunyadiak már a 3. perc-
ben hatalmas gólhelyzetbe kerültek: 
Antonio Vlad már csak a kapussal állt 
szemben, de elhibázta – centiméterek-
kel a bal kapufa mellé gurított. Négy 
perccel kés bb a tapasztalt Herghele-
giu kecsegtet  szögb l l tt, ám a játék-
szer jócskán fölé ment. A hazigazdák 
korábban ritkán látott harcias szellem-
ben és bátran futballoztak, minden lab-
dáért megküzdöttek. A 9. percben a 
fáradhatatlan (immár 39 esztend s!) 
Tru a ellenállhatatlanul tört be a bal 
szélen, pár méterr l l tt, Lefter kapu-
véd  azonban magabiztosan hárított. 
Bár a házigazdák eléggé ritkán veszé-
lyeztettek, a 22. percben egy pontrúgás 
következtében javukra módosult az 
eredményjelz : Enescu nagyszer en 
végzett el egy bal oldali szabadrúgást, 
Vrabie pedig mintegy 5 méterr l nagy 
er vel a léc alá bólintott (1-0). A lecke 
fel volt adva... A harmadik vonal szint-
jén remek labdarúgókat a soraikban 
tudó vendégek viszonylag gyorsan ma-
gukhoz tértek, és er teljes, gyors táma-
dásokat vezettek. Ennek 
eredményeként sz k negyedóra alatt 
kétszer is betaláltak Bucin kapujába: 
el bb a 29. percben Coman közeli er s 
lövését a háló r csupán kiütni tudta, a 
kipattanót pedig a szemfüles Herghele-

giu néhány méterr l a hálóba fejelte (1-
1), majd további hat perc elteltével egy 
gyors ellentámadás végén Herghelegiu 
duplázott: Neac a remek jobb oldali 
beadását a kapu torkából zavartalanul 
értékesítette (1-2). Noha a CSM Avân-
tul kitartóan igyekezett, az els  játék-
rész hajrájában nem dolgozott ki 
említésre méltó gólszerzési lehet sé-
get, és nagyon úgy t nt, hogy a két 
vendégtalálattal a dolgok a megszokott 
mederbe kerültek. 

Szünet után a szinte állandó veszélyt 
jelent  Herghelegiu nagyon közel állt 
a mesterhármas megszerzéséhez, ám 
ígéretes szögb l fölé emelt. Aztán az 
58. percben egy hosszas támadás után 
a házigazdák kiegyenlítettek: Chirlejan 
Mario Pophoz továbbított,  a büntet -
terület vonalán Harkónak adta a pety-
tyest, aki b dületes er vel, 
védhetetlenül küldte a bal fels  sarokba 
(2-2). Ezzel a szépségdíjas találattal 
Harkó Károly megajándékozta magát 
névnapja alkalmából. Az egyenlítés 
után a találkozó néhány percig a kie-
gyensúlyozottság jegyében zajlott, 
majd a vajdahunyadi gárda újra átvette 
az irányítást. Bár id nként komoly 

nyomás alá helyezték Bucin kapuját, a 
vendégek csupán két-három alkalom-
mal veszélyeztettek, ám csak „helyze-
tecskékig” jutottak. A 69. percben 
Iacob jó pozícióból fölé l tt, majd a 
84.-ben Coman a kaputól három mé-
terre kapott labdát Iacobtól, de Sergiu 
Chiril  az utolsó pillanatban felszaba-
dított. Ez alatt az id  alatt a szászrége-
niek leginkább a védekezésre 
összpontosítottak. A néhány lendületes 
támadás azonban a büntet terület kö-
zelében elakadt. A hajrát a hazaiak h -
siesen kivédekezték, amikor 
lehet ségük nyílt, okosan birtokolták a 
labdát a gy zelemmel felér  döntetlen 
meg rzéséért, ami végül sikerült  
is. 

Ezzel az eddig hibátlan listavezet  
tíz játéknap után els  ízben botlott, míg 
a házigazdák folytatják meglep en jó 
szerepléseik sorozatát. Stoica Vilmos 
gárdája igazi csapatként futballozva 
egyre összeszokottabb, magabiztosabb.  
Attól, hogy a csapatban három-négy 
képzett fiatal, valamint tapasztalt „ide-
genlégiós” is szerepel, nem d l össze a 
helyi focivilág, s t ígéretesen  
fejl dik.

Bravúros hazai döntetlen az éllovas ellen 

Idegenbeli sikerével visszakapaszkodott a 
Nyárádt i Unirea 2018 a labdarúgó 3. liga 
IX. csoportja tabellájának 2. helyére. A Ko-
lozsvári S n tatea elleni mérk zés a bajnok-
ság szintjét meghaladónak, fordulatosnak 
bizonyult, számos helyzetet hozott.  

Az els  félid ben kiegyensúlyozott csata 
zajlott, mindkét oldalon több gólszerzési le-
het séggel, ezek közül kiemelkedik Goga lö-
vése a 3. percben, Oltean lehet sége a 30. 
percben, amikor Vlasa jól zárta a szöget, il-
letve Ciub ncan helyzete a 35. percben, aki 
jó pozícióból nem találta el a kaput. A 43. 
percben pedig az Istrate által indított Rusu lö-
vése a kapufáról pattant vissza. Már az els  
félid ben látszott, de els sorban a második 
játékrészben vált nyilvánvalóvá, hogy milyen 
fontos Nyárádt nek Istrate, aki hosszú id  
után tért vissza a pályára. 

A második játékrész a S n tatea rohamai-
val indult, és a 49. percben egy bal oldali be-
adást Mure an a kapu közepébe fejelt a 
rosszul kimozduló Vlasa mellett (1-0). A ko-
lozsvári gól után Nyárádt  vette át az irányí-
tást: Istrate a tizenhatos vonalán két csellel 

l v helyzetet harcolt ki magának, és a labdát 
a a hosszú sarokba küldte (1-1). Három perc-
cel kés bb ismét t indította Bálint, beadását 
pedig Astafei bevet dve a hálóba kotorta (1-
2). A folytatásban öt nagy nyárádt i lehet ség 
is kimaradt Ciub ncan (háromszor, egyszer 
egyedül a kapussal) és Astafei (kétszer, közöt-
tük egy keresztlécen csattanó fejes) révén, és 
ez megbosszulta magát. A 72. percben Oltean 
hosszú labdát kapott, átemelte a rossz ütem-
ben kimozduló Vlasán, majd fejjel a kapuba 
továbbított (2-2). Saro i akár a gy ztes gólt is 
megszerezhette volna a 87. percben a S n ta-
tea számára, ám lövése kevéssel elkerülte a 
kaput. Végül a meccs roppant fura góllal d lt 
el: a 88. percben a S n tatea szabadrúgáshoz 
jutott, Mure an gyorsan akarta elvégezni, de 
az el tte álló Ciub ncanba rúgta. A játékve-
zet  továbbengedte, Nyárádt  három az egy 
ellen vezethette rá rmure kapujára, és ismét 
Astafei volt az, aki utoljára beleért, már a 
kapu torkából (2-3). 

Nyárádt  szombaton hazai pályán, a Gyu-
lafehérvári CSU ellen szilárdíthatja meg 2. 
helyét a rangsorban. 

Egy másik mérk zésen idénybeli hatodik 
vereségét szenvedte el az ACS Marosvásár-
hely, ezúttal a Kudzsiri Metalurgistul ottho-
nában. Nagyon hamar vezetéshez jutottak a 
vendégek, a 2. percben egy hosszan el re-
vágott labdára Gliga rácsapott, gyorsaság-
ban megel zte a véd jét, majd a fogadására 
kijöv  Perjeriu mellett a hosszú sarokba l tt 
(0-1). A házigazdáknak azonban még szinte 
a teljes meccs a rendelkezésükre állt a for-
dításra, és rögtön neki is láttak Molnár ka-
puja ostromának. A 10. percben meg is 
született az egyenlít  találat: egy bal oldali 
beadást fejjel megcsúsztatott a házigazdák 
csatára, auc  pedig a véd je mellett nem 
csak könnyedén átvette, de még meg is for-

dult a labdával, és közelr l a hálóba l tt (1-
1). Az egyenlítés után Kudzsir több jó lehe-
t séget kihagyott, ezek közül a legnagyobbat 
Cocan az 57. percben, akinek a csavart lö-
vése milliméterekkel kerülte el a fels  sar-
kot. Végül egy szöglet hozta meg a hazaiak 
sikerét: a 73. percben Vl dia a hosszú sarok 
mell l, egyetlen véd  által sem zavartatva 
bólintott a hálóba (2-1). A maradék id ben 
az ACS próbálkozott, ám egyetlen említésre 
méltó lehet sége volt, hogy megmentsen 
egy pontot: a hosszabbításban Ungur rövid 
sarokra tartó szabadrúgását kiütötte Perjeriu. 

A 12. fordulóban az ACS Marosvásárhely 
a Kolozsvári S n tateát fogadja pénteken 14 
órai kezdettel. 
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Visszakapaszkodtak a tabella 2. helyére

Eredményjelz  
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 11. forduló: Kudzsiri Metalurgistul – ACS Marosvá-

sárhely 2-1, Szászrégeni CSM Avântul – Vajdahunyadi Corvinul 1921 2-2, Gyulafehérvári 
CSM Unirea – Kolozsvári Viitorul 1-0, Kolozsvári S n tatea – Nyárádt i Unirea 2018 
2-3, CS Marosújvár – Gyulafehérvári CSU 2-3. 

Az élcsoport: 1. Vajdahunyad 31 pont, 2. Nyárádt  20, 3. Kudzsir 19, 4. Szászrégen 
18. 

Jegyz könyv 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 11. forduló: Kudzsiri Metalurgistul – ACS Marosvásár-

hely 2-1 (1-1) 
Kudzsir, CSO-stadion. Vezette: Raul B d r u (Vajdahunyad) – Alexandru Turian 

(Zilah), Tóth Krisztián (Mez petri). Ellen rök: Marius Zgovancu (Zsilvásárhely), Ciprian 
Mardan (Fogaras). 

Gólszerz k: auc  (10.), Vl dia (73.), illetve Gliga (2.). 
Sárga lap: Udrea (23.), L. Itu (90+3.), illetve Caliani (35.), Csáki (52.). 
Metalurgistul: Perjeriu – Haj, S. Itu (64. Tîrla), Vl dia, Neagu (64. uteu) – auc , 

Boldea, P curar, Cocan (64. Grozav), Udrea (84. Selagea), Dom a (64. L. Itu) 
ACS Marosvásárhely: Molnár – Greu, Circa, Oprea,  Caliani, Csáki, Gliga (88. Veress), 

Moldován (46. Csala), Borbély (80. Ungur), Cotoi (73. Vecerdea), Lupule .  

Eredményjelz  
* megyei I. osztály, 10. forduló: Marosvásárhelyi 

ASA – Búzásbeseny  3-0, Ákosfalva – Dános 2-1, Er-
d szentgyörgy – Marosludas 3-2, Szováta – Mez rücs 
3-2, Nyárádszereda – Marosoroszfalu 4-0, Segesvári 
CSM – Marosvásárhelyi Atletic 2-1, Marosvásárhelyi 
Academica Transilvania – Radnót 3-3. A 8. fordulóból 
a 0-0-s állásnál félbeszakadt Erd szentgyörgy – Maros-
oroszfalu mérk zést 3-0 arányban hitelesítették. A 9. 
fordulóból a Marosludas – Ákosfalva 2-0-s állásnál a 
12. percben félbeszakadt mérk zést 3-0-val hitelesítet-
ték. Az élcsoport: 1. ASA 28 pont, 2. Radnót 26, 3. At-
letic 20. 

* megyei II. osztály, 9. forduló: Harasztkerék – Me-
z ceked 4-2, Kerel szentpál – Gernyeszeg 2-0, Mez -
záh – Nyárádkarácson 0-3, Hadrév – Gerendkeresztúr 
5-1, Görgénysóakna – Mez pagocsa 2-2, Mez gerebe-
nes – Magyaró 1-3. Az élcsoport: 1. Nyárádkarácson 22 
pont/8 mérk zés, 2. Mez pagocsa 20/9, 3. Harasztkerék 
19/8. 

Jegyz könyv 
3.liga, IX. csoport, 11. forduló: Szászrégeni CSM Avântul – Vajdahunyadi 

Corvinul 1921 2-2 (1-2). 
Szászrégen, Avântul-pálya, napsütéses id járás, mintegy 400 néz . Vezette: 

Valentin Florescu (Sepsiszentgyörgy) – Kopriva Zsolt (Nagykároly), Kop-
riva-Biró Enik  (Székelyudvarhely). Ellen r: Flavius Burlea (Fogaras), Petru 
Meterciuc (Németvásár). 

Gólszerz k: V. Vrabie (22..), Harkó K. (58)., illetve A. Herghelegiu (29., 
35.). 

CSM Avântul: Bucin – Bugnar, S. Chiril , Suciu, Tru a, Vrabie, Enescu, 
Harkó (83. P. Luca), Chirlejan (79. V. Bujor), M. Pop (61. Panga), R. Bucur. 

Vajdahunyadi Corvinul: Lefter – Iacob, Garutti (61. Lupu), Vlad, Neac a, 
Chindri , Bradu, Mercioiu (61. Bortoneanu), Pârvulescu (66. Ro u), Coman, 
A. Herghelegiu (76. M r).

Jegyz könyv 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 11. forduló: Kolozsvári S n tatea – Nyárádt i Unirea 

2018 2-3 (0-0) 
Kolozsvár, Clujana-pálya. Vezette: Bogdan Florea (Karácsonk ) – Cosmin Cercel (Ka-

rácsonk ), Andrei Roman (Németvásár). Ellen rök: Sergiu Neichi (Szatmárnémeti), Cris-
tian Gî  (Déva). 

Gólszerz k: Mure an (49.), Oltean (72.), illetve Istrate (51.), Astafei (55., 88.). 
Sárga lap: Saro i (74.), illetve Birtalan (38.), Chiorean (76.), Istrate (82.). 
S n tatea: rmure – Sz l si, Mure an, Laco, A. Paul (63. Da Silva), D. Paul, Vescan 

(63. Pa ca), Saro i, Goga (39. Cobârzan), Oltean (85. Tilinc ), Z rnescu (63. Mózsi). 
Nyárádt : Vlasa – Oni or (71. Todoran), Birtalan, Vîn u, Chiorean, Piper, Rusu (67. 

Petra), Bálint, Ciub ncan, Istrate (83. Ganea), Astafei. 

Bálint Zsombor 

Szabó Antal-Lóránd
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A már biztos csoportelső Ferencváros 
1-0-ra kikapott csütörtökön a török 
Trabzonspor vendégeként a labda-
rúgó-Európa-liga hatodik, utolsó for-
dulójában. 

A találkozót a görög Anasztasziosz Baka-
szetasz kapufás gólja döntötte el a hetedik 
percben. Sikere ellenére a török bajnok ma-
radt a harmadik a kvartettben, így átkerült a 
Konferencialigába, mert a csoport másik 
mérkőzésén a második Monaco legyőzte a 
Crvena zvezdát. 

Az első perctől érződött, melyik csapatnak 
fontosabb a mérkőzés, ugyanis a Trabzons-
por egyértelműen támadólag lépett fel, ami-
kor nála volt a labda, míg a már 
csoportgyőztes Ferencváros inkább csak lab-
datartásra törekedett. A hazaiak aztán az első 
helyzetüket gólra váltották: a 7. percben Tré-
zéguet elfutott a bal szélen, majd visszagurí-
tott a középen érkező Bakaszetasznak, aki 18 
méterről a jobb kapufa érintésével lőtt gólt 
(1-0). A törökök közel jártak a második talá-
lathoz is, mert Trézéguet hasonló helyről 
szintén a jobb kapufát találta el, ám ezúttal 
kifelé pattant a labda. Negyedóra elteltével 
meddővé szelídült a hazai csapat fölénye, bár 
ekkor is sokkal többet birtokolta a labdát, vi-
szont helyzetekig már nem jutott el. A Fe-
rencváros a félpályát is elvétve lépte át, 
végül a 32. percig kellett várni az első pró-
bálkozására, de Ryan Mmaee fejese jócskán 

fölé szállt. A meccs képe nem változott a szü-
netig, de Dibusznak egy ízben lábbal nagyot 
kellett védenie. 

A folytatás már szakadó esőben kezdődött, 
a csapatok pedig visszavettek a tempóból. A 
Trabzonspor sem támadott le olyan lendüle-
tesen, mint az első félidőben, mert játékosai 
vélhetően már tudták, hogy a harmadik hely-
nél nem érhetnek feljebb, a csoport másik 
mérkőzésén ugyanis a Monaco fölényesen 
vezetett a Crvena zvezda ellen (4-1 lett a 
vége). A zöld-fehérek továbbra is csak a 
labda őrzésére koncentráltak, a törökök al-
kalmanként azért támadással is megpróbál-
koztak, de az elszántság már hiányzott 
belőlük. A hazai szurkolók a 61. percben – a 
város országon belüli 61-es körzetszámára 
utalva – szokás szerint látványossággal ké-
szültek, ezúttal több mint tízezren kapcsolták 
be a lámpát a telefonjukon. Más szórakoztató 
mozzanat nem volt a meccsnek ebben a sza-
kaszában, tekintve, hogy egyik félnek sem 
volt miért küzdenie. A hajrában sem fokozó-
dott az iram, így az eredmény nem változott 
a lefújásig. 

A tíz pontjával – minden idők legjobb ma-
gyar csoportszereplésével – első helyen záró 
Ferencváros nem lesz érdekelt a 16 közé ju-
tásért sorra kerülő februári párharcok mai sor-
solásán, majd csak a nyolc továbbjutóból kap 
ellenfelet a márciusi nyolcaddöntőre. A finá-
lét május 31-én a Puskás Arénában rendezik. 

Továbbjutás Kolozsváron 
az Európa-konferencialigában 

Tíz év alatt harmadszor érte 
meg az európai kupák tava-
szi mérkőzéseit a román baj-
nok Kolozsvári CFR 1907, 
amely a koszovói Ballkani le-
győzésével megszerezte cso-
portja második helyét. 

A kolozsvári csapat szokás sze-
rint egy szöglet nyomán szerzett 
vezetést, Nana Boateng egészen 
közelről vágta a léc alá a labdát, 
amelyet előtte három társa is meg-
játszott Ciprian Deac beívelése 
után (1-0). A 33. percben Cephas 
Malele lerántásáért büntetőhöz ju-
tott a CFR 1907, ám Deac kétszeri 
próbálkozásból sem tudta belőni: 
Stivi Frasheri előbb a jobb alsó sa-
rokra küldött labdát tolta ki, majd 
a kiugrás miatti ismétlésnél lábbal 
védte a középre tartó lövést. A szü-
net után már csak előnyét védte az 
erdélyi együttes, hiszen a prágai 
eredmény is kedvező volt számára, 
így a továbbjutását egy pillanatra 
sem fenyegette veszély, tudósított 
a mérkőzésről az NSO. 

A sorozatban érdekelt másik 
román együttes, a FCSB újabb ve-
reséget szenvedett hazai pályán, 
ezúttal a listavezető West Hammal 
szemben maradt alul 3-0-ra. Az 
angol együttes magabiztosan sze-
rezte meg hatodik győzelmét  a 
csoportkörben, ezúttal egy mind-
össze húszesztendős magyar tehet-
séggel, Hegyi Krisztiánnal a 
keretében – a kapus a kispadon 
nézte végig a találkozót. A veresé-
get követően lemondott a FCSB 
vezetőedzője, Nicolae Dică. A bu-
karestiek negatív csúcsot is beállí-
tottak a kapott gólok számát 
tekintve: eddig a gibraltári Lincoln 
vezette a „ranglistát” 17 beszedett 
találattal, a FCSB most 18-ig ju-
tott! 

A holland AZ Alkmaar 2-1-es 
győzelmet aratott a Dnipro-1 ellen, 
ami több is volt, mint elegendő, így 
egyenes ágon jutott a 16 közé. A 
magyar válogatott légiós, Kerkez 
Milos stabil teljesítményének kö-
szönhetően végigjátszhatta a talál-
kozót. 

Csütörtöki győzelmét követően 
szintén továbbjutott a Basaksehir 
(3-1 a Hearts ellen), a Slovan Po-
zsony (2-1 a Zalgiris otthonában) 
is. Pontegyenlőséggel ugyan, vi-
szont a nyolcaddöntő rájátszásába 

szorították a Fiorentinát és az 
ismét Szalai Ádám nélkül pályára 
lépő Baselt. Csoportjából még a 
Slavia Prágával döntetlent játszó 
Sivasspor jutott be a nyolcaddön-
tőbe.

Csoportgyőztes 
Szalai Attilával a Fenerbahce 

Valics Lehel a Marosvásárhelyi TVR-ben  
Ma 17.05 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműso-

rának meghívottja Valics Lehel. A román szektorlabda válogatott tagjával 
Szucher Ervin a Brazíliában rendezett világbajnokságról, a csapat kiváló 
szerepléséről, a chapasban egyéniben nyert bronzérméről beszélget. 

Győzött, megnyerte csoportját, 
és ezzel már nyolcaddöntős a lab-
darúgó-Európa-ligában a csütörtö-
kön is Szalai Attilával felálló 
Fenerbahce. A magyar válogatott 
középhátvédje végigjátszotta a Di-
namo Kijev elleni idegenbeli, Krak-
kóban rendezett csoportzáró 
találkozót, amelyen 2-0-ra győzött 
a török együttes. Megnyerte cso-
portját a vendég Zürichet 1-0-ra fe-
lülmúló Arsenal is. 

Schäfer András csapata, az 
Union Berlin csoportgyőztes már 
nem lehetett, de az első helyen záró 
belga Union Saint-Gilloise otthoná-
ban aratott 1-0-s sikerrel a második 
helyet – és ezzel a rájátszásba jutást 
– kiharcolta a német gárda, amely-
ben a magyar válogatott középpá-
lyás a 62. percben csereként lépett 
pályára. 

Sallai Roland csapata, a Freiburg 
veretlenül zárta a csoportkört, mi-
után 1-1-es döntetlent ért el az azeri 
Qarabag vendégeként. A magyar 
válogatott támadó a 64. percben 
csereként lépett pályára, ez volt az 
első mérkőzése az első csapatban 
azóta, hogy arccsonttörése miatt 
közel két hónapot kihagyott. 

Lang Ádám csapatának, az Omo-
nia Nicosiának – a sárga lapjai miatt 
eltiltott magyar védő nélkül – nem 
sikerült a bravúr, 1-0-ra kikapott a 
Sheriff Tiraspol vendégeként, így 
csoportja negyedik helyezettjeként 
véget ért számára a nemzetközi ku-
paidény. 

A H csoportban négy 8 pontos 
csapat „jött össze”, végül a két 
győztes, a Midtjylland és a Feyeno-
ord jutott tovább az Európa-ligában. 

Jegyzőkönyv 
Európa-konferencialiga, G csoport, 6. forduló: Kolozsvári CFR 1907 – FC Ball-
kani 1-0 (1-0) 
Gólszerző: Bismark Adjei-Boateng (17.). 
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu stadion. Vezette: Daniel Schlager 
(német). 
CFR 1907: Scuffet – Manea, Yuri, Burcă, Braun – Deac (67. Petrila), Adjei-Bo-
ateng, Muhar, Roger (89. Cvek) – Yeboah, Malele (81. Janga).  
FC Ballkani: Frasheri – Thaci, Dellova, Jashanica, Potoku (72. Kapra) – Zyba 
(64. Cardoso), Emerllahu, Kuc (88. Tusha) – Berisha (64. Bekteshi), Rrahmani, 
Korenica.  
Sárga lap: Deac (42.), Muhar (61.), Petrila (90+4.), illtve Emërllahu (32.), Jasha-
nica (34.), Bekteshi (85.). 

Jegyzőkönyv 
Európa-konferencialiga, B csoport, 6. forduló: Bukaresti FCSB – West Ham 
United 0-3 (0-1) 
Bukarest, Nemzeti Aréna, 20.172 néző. Vezette:  Sascha Stegemann (német). 
Gólszerzők: Fornals (40., 65.), Dawa (56. – öngól). 
Sárga lap: Aguerd (32.), Mubama (71.), Scarles (73.). 
FCSB: Târnovanu – Pantea, Dawa, Bouhenna, Radunovic – Edjouma, Dulca 
(46. Radaslavescu), Oaidă (46. Olaru) – Cordea (46. Stoica), Compagno (59. 
Rusu), Oct. Popescu (59. Coman). 
West Ham: Areola – Johnson (76. Casey), Aguerd, Ogbonna – Coufal (66. 
Ashby), Lanzini, Coventry, Downes (66. Forson), Scarles – Mubama (76. 
Swyer), Fornals (66. Potts). 

Eredményjelző 
Európa-konferencialiga, 6. forduló:  
* A csoport: RFS – Fiorentina 0-3, Istanbul Basaksehir – Hearts 3-1. A csoport 
végeredménye: 1. Istanbul Basaksehir 13 pont, 2. Fiorentina 13, 3. Hearts 6,  
4. RFS 2. 
* B csoport: FCSB – West Ham United 0-3, Silkeborg – Anderlecht 0-2. A cso-
port végeredménye: 1. West Ham 18 pont, 2. Anderlecht 8, 3. Silkeborg 6,  
4. FCSB 2. 
* C csoport: Lech Poznan – Villarreal 3-0, Hapoel Beer-Seva – Austria Bécs  
4-0. A csoport végeredménye: 1. Villarreal 13 pont, 2. Lech Poznań 9, 3. Hapoel 
Beer-Sheva 7, 4. Austria Bécs 2. 
*  D csoport: Partizan Belgrád – Slovácko 1-1, 1. FC Köln – Nice 2-2. A csoport 
végeredménye: 1. Nice 9 pont, 2. Partizan 9, 3. 1. FC Köln 8, 4. Slovácko 5. 
* E csoport: Apollon – Vaduz 1-0, AZ – Dnipro-1 2-1. A csoport végeredménye: 
1. AZ Alkmaar 15 pont, 2. Dnipro-1 10, 3. Apollon Limassol 7, 4. Vaduz 2. 
* F csoport: Djurgarden – Shamrock Rovers 1-0, Gent – Molde 4-0. A csoport 
végeredménye: 1. Djurgarden 16, 2. Gent 8, 3. Molde 7, 4. Shamrock Rovers 2. 
* G csoport: Slavia Prága – Sivasspor 1-1, Kolozsvári CFR 1907 – Ballkani  
1-0. A csoport végeredménye: 1. Sivasspor 11, 2. CFR 1907 10, 3. Slavia 8, 4. 
Ballkani 4. 
* H csoport: Zalgiris Vilnius – Slovan Pozsony 1-2, Pjunik Jereván – Basel  
1-2. A csoport végeredménye: 1. Slovan 11, 2. Basel 11, 3. Pjunik 6, 4. Zalgiris 5. 
Az első helyezettek a nyolcaddöntőbe, a másodikok a playoffkörbe jutottak. 

Egygólos vereséggel zárta az Európa-liga csoportkörét a Ferencváros 

 A H csoport végeredménye 
1. Ferencváros 6 3 1 2 8-9 10 
2. AS Monaco 6 3 1 2 9-8 10 
3. Trabzonspor 6 3 0 3 11-9 9  
4. Crvena zvezda 6 2 0 4 9-11 6 

Jegyzőkönyv 
Európa-liga, H csoport, 5. forduló: Trabzonspor (török) – Ferencváros 1-0 (1-0) 
Trabzon, Senol Günes Sportkomplexum, 25 ezer néző, vezette: Harm Osmers (német) 
Gólszerző: Bakaszetasz (7.). 
Sárga lap: Ömür (45.), Vitor Hugo (51.), Bartra (81.), illetve Laidouni (27.), S. Mmaee (47.), Vécsei (88.). 
Trabzonspor: Cakir – Stryger Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Elmali – Hamsík (61. Gbamin), Sziopisz – Ömür 
(69. Ünüvar), Bakaszetasz (69. Bardhi), Trézéguet (86. Haspolat) – Yazici (61. Djaniny). 
Ferencváros: Dibusz – Wingo, Knoester, S. Mmaee, Pászka (90+1. Redzic) – Vécsei, Laidouni, Esiti (60. 
Mercier) – Zachariassen, R. Mmaee, Tokmac (82. Kovacevic). 

Mestermérleg 
* Sztanyiszlav Csercseszov (Ferencváros): „Nagyon jó rivális ellen futballoztunk, ennek 

ellenére nyerni szerettünk volna, de az ellenfél ezt nem hagyta. Azonban így is megsze-
reztük az első helyet a csoportban, ezzel lezárult az Európa-liga első szakasza, a klub pedig 
47 év után ismét játszhat tavasszal európai kupasorozatban. Miért lennék mérges?” 

* Abdullah Avci (Trabzonspor): „Bár kilenc pontot szereztünk, nem tudtunk továbbjutni, 
csak az Európa-konferencialigában folytathatjuk. Pedig az első félidőben a legjobb telje-
sítményünket nyújtottuk a csoportkörben, a második már kiegyenlített volt, bár továbbra 
is mi kontrolláltuk a játékot. A futball könnyű játéknak tűnik, de a háttérben bonyolult fo-
lyamatok játszódnak le, ezért változott a játék képe a második 45 percre. Az utolsó húsz 
percben inkább már az eredmény tartása volt a fontos, hogy a három pontot mindenképpen 
megszerezzük.”

Eredményjelző 

Európa-liga, csoportkör, 6. (utolsó) forduló: 
* A csoport: Arsenal – Zürich 1-0, Bodö/Glimt – PSV Eindhoven 1-2. A csoport 
végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Arsenal 15 pont, 2. (rájátszásba jutott) PSV 
Eindhoven 13, 3. (Konferencialiga rájátszásba jutott) Bodö/Glimt 4, 4. Zürich 3. 
* B csoport: Dinamo Kijev – Fenerbahce 0-2, Rennes – AEK Larnaca 1-1. A cso-
port végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Fenerbahce 14 pont, 2. (rájátszásba ju-
tott) Rennes 12, 3. (Konferencialiga rájátszásba jutott) AEK Larnaca 5, 4. Dinamo 
Kijev 1. 
* C csoport: AS Roma – Ludogorec 3-1, Real Betis – HJK Helsinki 3-0. A csoport 
végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Real Betis 16 pont, 2. (rájátszásba jutott) AS 
Roma 10, 3. (Konferencialiga rájátszásba jutott) Ludogorec 7, 4. HJK Helsinki 1. 
* D csoport: Union Saint-Gilloise – Union Berlin 0-1, Braga – Malmö 2-1. A csoport  
végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Union Saint-Gilloise 13, 2. (rájátszásba jutott) 
Union Berlin 12, 3. (Konferencialiga rájátszásba jutott) Braga 10, 4. Malmö 0. 
* E csoport: Real Sociedad – Manchester United 0-1, Sheriff Tiraspol – Omonia 
1-0. A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Real Sociedad 15 pont (10-2), 
2. (rájátszásba jutott) Manchester United 15 (10-3), 3. (Konferencialiga ráját-
szásba jutott) Sheriff Tiraspol 6, 4. Omonia 0. 
* F csoport: Midtjylland – Sturm Graz 2-0, Feyenoord – SS Lazio 1-0. A csoport 
végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) Feyenoord  8 pont (13-9), 2. (rájátszásba ju-
tott) Midtjylland 8 (12-8), 3. (Konferencialiga rájátszásba jutott) Lazio 8 (9-11), 4. 
Sturm Graz 8 (4-10). 
* G csoport: Qarabag – Freiburg 1-1, Olimpiakosz – Nantes 0-2. A csoport vég-
eredménye: 1. (nyolcaddöntős) Freiburg 14 pont, 2. (rájátszásba jutott) Nantes 
9, 3. (Konferencialiga rájátszásba jutott) Qarabag 8, 4. Olimpiakosz 2. 
* H csoport: Trabzonspor – FERENCVÁROS 1-0, AS Monaco – Crvena zvezda  
4-1. A csoport végeredménye: 1. (nyolcaddöntős) FERENCVÁROS 10 pont, 2. 
(rájátszásba jutott) AS Monaco 10, 3. (Konferencialiga rájátszásba jutott) Trab-
zonspor 9, 4. Crvena zvezda 6. 



November 8-án, kedden 17–19 óra között a Női 
Akadémia szeretettel várja a heti rendszerességgel 
megszervezett tevékenységére az ügyes kezű hölgye-
ket, akik különböző kézműves-tevékenységek forté-
lyait szeretnék elsajátítani a Divers egyesület 
Marosvásárhely, Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. 
szám alatti székházában. Ezúttal azokat várják, akiket 
érdekel az újrahasznosítás és a dísztárgyak készítése. 

A foglalkozáson gyöngyből készítenek karácsonyi 
díszeket Lajos Anna kézműves útmutatásával. 

Az anyagokat a szervezők biztosítják. További in-
formációt a 0265/311-727-es telefonszámon, a Fb-ol-
dalon vagy az office@divers.org.ro e-mail-címen 
lehet igényelni. A szervezők további tevékenységek 
megszervezése érdekében a résztvevőktől adományt 
köszönettel elfogadnak. 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, csa-
tornajavítást, teraszkészítést. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (17641-I) 

A DENIS METAL KT. Koronkán (DE 
60) begyűjt ócskavasat és nemvasfé-
meket, biztosítja a szállítást. Tel. 
0755-517-698. (23283-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17743) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„A szeretet soha el nem fogy.” 
Szívünk mély fájdalmával, a 
hiányérzet örök küzdelmével 
emlékezünk szeretett édes-
anyánkra, JÁNOSI KATALINRA 
szül. ELEKES, akit november 
7-én kilenc éve, hogy 
magához szólított a Jóisten. 
Szép emlékét, szeretetét, 
jóságát szívünkben őrizzük 
mindörökké. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Emlékét őrzik bánatos 
szerettei. (sz.-I) 

Arca még mindig itt lebeg a 
szemem előtt. 
Igen, most is határozottan 
látom őt. 
Könny szökik a szemembe, 
hogyha rá gondolok, 
bár tudom, álmát vigyázzák az 
angyalok. 
Soha el nem múló 
fájdalommal emlékezünk a 
drága jó édesanyára, anyósra, 
nagymamára és dédire,  
özv. id. GÁL DOMOKOSNÉRA  
szül. ISZLAI BERTA 
halálának 6. évfordulóján. 
Az évek múlnak, de szeretett 
lénye itt van közöttünk, és 
velünk él tovább szeretett 
családja körében.  
Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel. 
Leánya, fia, unokái és 
dédunokái. (17730-I) 

Ez a nap az emlékezés napja, 
érted imádkozunk halkan, 
zokogva. Kérjük a Jóistent, 
nyugtasson békében. 
Jóságos szíved pihen a föld 
alatt, minden könnycsepp 
nyugtassa álmodat. 
Fájó szívvel emlékezünk 
november 7-én a marosbogáti 
születésű LÁSZLÓ JÓZSEFRE 
halálának 7. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Emlékét őrzik szerettei. 
(17762) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik SZABÓ IBOLYA 
szül. Serbán temetésén részt 
vettek és fájdalmunkban 
osztoztak. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 
Gyászoló szerettei. (17731-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdek-
lődni a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 

Az OLIGRAF NYOMDA műhelyébe MUNKAERŐT alkalmaz. A 
betanítás biztosított. Tel. 0725-917-421. (-I)
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Karácsonyi díszek gyöngyből 

A dicsőszentmártoni Magyar 
Kulturális Központ, egykori 
zsinagóga felújítási munkála-
tai a végéhez közelednek. A 
fenntartó Kisküküllő Alapít-
ványnak a Bethlen Gábor 
Alap támogatásával sikerült 
a belső javítási munkálatokat 
elvégezni – tájékoztatott 
Incze Csaba, az alapítvány el-
nöke. 

Mint hangsúlyozta, az épület-
belső régóta megérett a felújításra, 
mivel legutóbb huszonhárom éve 
festettek. A kuratórium döntése 

alapján januárban pályázatot nyúj-
tottak be a Bethlen Gábor Alaphoz 
az egykori zsinagóga felújításához 
szükséges finanszírozásra. A meg-
ítélt összeg nem fedezte volna a 
szükséges kiadásokat, ezért a vál-
lalkozónak a munkadíjat le kellett 
csökkentenie. Az épület nagyter-
mének falairól és az erkély alatti 
részről eltávolították a málladozó 
réteget, újraglettolták a nagyter-
met, javították és festettek. Mind-
ezt egy vámosgálfalvi vállalkozó, 
Lukács Levente és csapata vállalta 
el.  

Ezáltal a Kis-Küküllő menti ma-
gyarság kulturális központjában 

tiszta és világos helyszínt biztosít-
hatnak a kulturális rendezvények 
számára. Az alapítvány elnöke sze-
rint a higiénikus környezet remél-
hetőleg a közönséget is vonzani 
fogja. A zsidó hitközség 1998-ban 
adta át a használati jogot a dicső-
szentmártoni Magyar Kulturális 
Központ számára azzal a feltétel-
lel, hogy a fenntartásához, karban-
tartásához szükséges költségeket 
teljes mértékben állják. A szerző-
dést azóta meghosszabbították, a 
hitközség vezetői pedig elégedet-
tek azzal, ahogyan az alapítvány 
kuratóriuma sáfárkodik a gondjaira 
bízott ingatlannal. 

Felújítják a dicsőszentmártoni Magyar Kulturális Központot 
Megszépül a zsinagóga 

Feliratkozás a téli szezonban érvényes 
 fűtéstámogatásra és energiapótlékra  

  A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság értesíti a polgárokat, hogy 2022. november 1-től kezdődően 
benyújthatják a fűtéstámogatásra és az energiapótlékra vonatkozó kérelmeiket a 2022-2023-as téli időszakot 
illetően.  

 A fűtéstámogatás a 2022. november – 2023. március közötti időszakra, míg az energiapótlék a 2022. no-
vember – 2023. október közötti időszakra igényelhető.  

 A fűtéstámogatást és az energiapótlékot kérés alapján folyósítják, amelyhez csatolni kell a család össze-
tételét és jövedelmét, valamint a használt energiarendszert igazoló kiegészítő iratokat. Az iratokat szemé-
lyesen kell benyújtani a Mihai Eminescu Kulturális Központban (Ifjúsági Ház), a Nicolae Grigorescu 
utca 19. szám alatt, hétfőtől péntekig 8:00 – 16:00 óra között, illetve elektronikus úton a 
registratura.das@tirgumures.ro e-mail-címen.  

  
 A kérelem kitöltésekor a jogosult köteles helyesen feltüntetni a család összetételét, tagjainak jövedelmét, 

valamint a tulajdonában lévő ingó és ingatlan javakat.  
 Az átlagos nettó havi jövedelem, ameddig a lakásfűtési segély és az energiapótlék jár, család esetén 

1386 lej/fő, egyedülállók esetén pedig 2053 lej.  
 A referenciaérték (a használt fűtésrendszer függvényében megállapított, egy hónapnak megfelelő fűtés-

támogatás maximális értéke) nem lehet kisebb, mint 250 lej/hónap földgáz esetében, 500 lej/hónap villamos 
energia esetében, illetve 320 lej/hónap szilárd és/vagy kőolajalapú tüzelőanyagok esetében.  

 Azon családok és egyedülálló személyek, akiknek jövedelme nem haladja meg az 1386 lejt személyenként 
család esetében, illetve a 2053 lejt egyedülálló személy esetében, havonta, az egész év folyamán, a téli sze-
zont is beleértve, egy fix összegű energiapótlékot kapnak, a felhasznált energiaforrások függvényében:  

 a) 30 lej/hónap villamosenergia-fogyasztás esetében;  
 b) 10 lej/hónap földgázfogyasztás esetében; 
 c) 10 lej/hónap hőenergia fogyasztásnál; 
 d) 20 lej/hónap szilárd és/vagy kőolajalapú tüzelőanyagok fogyasztása esetén.  
A fűtéstámogatás az alábbiak szerint jár: 
* a kérelem benyújtásának hónapjától kezdődően azok számára, akik az illető hónap 20. napjáig nyújtották 

be az iratokat;  
* a következő hónaptól kezdődően azok számára, akik 20-a után nyújtották be az iratokat.  
 A fenti információk, valamint a fűtéstámogatás odaítélésére vonatkozó kérelem formanyomtatványa meg-

található Marosvásárhely Megyei Jogú Város www.tirgumures.ro honlapján, a szociális rovatban.  
 További információkért hívja a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságot a közönség rendelkezésére 

bocsátott 0365/430-859-es, 0725-403-315-ös, illetve a 0728-887-440-es telefonszámokon (hétfőtől pén-
tekig 8:00 – 15:00 óra között).  

Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság 

Rendőrségi hírek
Férfi elleni nemi erőszak miatt 
előzetesben 

A marosvásárhelyi rendőrség 
nyomozást folytat két mezőcekedi 
férfi ellen, akiket nemi erőszak el-
követésével gyanúsítanak. Novem-
ber 2-án a mezőzáhi vidéki 
rendőrségen jelentette egy 29 éves 
férfi, hogy nemi erőszak áldozatává 
vált. A lefolytatott vizsgálatból ki-
derült, hogy Mezőcekeden a kocs-
mában a két férfi (25 és 49 évesek) 
meghívta egyikük otthonába. Ké-
sőbb a sértett szexuális kapcsolatba 
került a két férfival. A bizonyítást 
követően az érintetteket 24 órára 
őrizetbe vették. A bíróság november 
3-án a 49 éves férfi ellen 30 napos 
előzetes letartóztatást, a másikkal 
szemben házi őrizetet rendelt el. A 
nyomozást nemi erőszak elkövetése 
gyanújával folytatják, a Maroslu-
dasi Törvényszék melletti ügyész-
ség felügyelete mellett, a 

bűncselekmény bizonyítása érdeké-
ben. 
Betörőt állítottak elő 

A mezőrücsi rendőrség Maros-
szentanna községben őrizetbe vett 
egy 31 éves férfit, akit lopással gya-
núsítanak. Október 27-én a rendőr-
ség értesítést kapott, hogy 
ismeretlen tettesek behatoltak egy 
udvarfalvi ingatlanba, és 1.000 lej 
értékben javakat tulajdonítottak el. 
A nyomozást követően a rendőrök-
nek sikerült azonosítaniuk a cselek-
mény elkövetésével gyanúsítható 
31 éves férfit. November 3-án ház-
kutatást tartottak a gyanúsított la-
kásán, megtalálták az eltulajdonított 
javakat, és ezáltal a kár teljes mér-
tékben megtérült. A gyanúsítottat 
minősített lopás bűntettének elkö-
vetése miatt 24 órára őrizetbe vet-
ték, és folytatják a feltételezhetően 
korábban elkövetett bűncselekmé-
nyek kivizsgálását. 

Szer Pálosy Piroska 
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A Brantner Veres Rt. marosvásárhelyi munkapontra alkalmaz  
szakképzetlen munkásokat (rakodókat)  
és hivatásos gépjárművezetőket 
Elvárások a gépjárművezetői állásra: 
• C, C+E jogosítvány 
• szakmai bizonyítvány 
• tapasztalat 
Biztosítunk: 
• vonzó fizetési csomagot 
• étkezési utalványokat 
• új kukás teherautókat  
Az önéletrajzok leadhatók a cég munkapontján:  
Marosvásárhelyen, az Alsógát utca 8. szám alatt.


