
Belvárosi 
kátyúterápia 
a gépkocsiknak 
Marosvásárhely belvárosának szé-
gyene a Bartók Béla utca kanyarulata
(ha egyáltalán az a szakasz még
hozzá tartozik), amely a Luxor hátsó
bejárata mellett vezet a Nicolae Fili-
mon (volt Iskola) utcába.
____________2.
Kicsi Svejk 
háborúja
A „kis idők” hőseinek derűjével han-
golta jókedvre, és gondolkoztatta el
közönségét csütörtök este a Maros
Művészegyüttes új évadának első be-
mutatója. 
____________4.
A vallásszabadság
450 éves 
jubileuma
Méltóságteljes ünnepre gyűlt össze
szombaton a Marosi és Küküllői Unitá-
rius Egyházkör. Az 1568-as tordai or-
szággyűlésen a világon először
kihirdetett vallásszabadság és az Uni-
tárius Egyház megalakulása 450. év-
fordulóján adtak hálát az unitárius
hívek a marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében.
____________6.

Mindannyiunk számára igencsak fontos tematikája volt
annak a sajtótájékoztatónak, amelyet péntek délelőtt tartot-
tak a várbeli konferenciateremben: a grémium, a városi ta-
nács tanácsosai, építészek és meghívottak, valamint a sajtó
képviselőinek jelenlétében ismertették az ez év júniusában
lezajlott MY CITY Tîrgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt te-
rületrendezési pályázat nyerteseit. Azért volt kiemelten fon-
tos ez az esemény, mert a nyertes projekt szerint fogják
átalakítani, korszerűsíteni Marosvásárhely központját, így a
pénteken bemutatott nyertes pályamű tükrözi a város jöven-
dőbeli arculatát – és ez mindenkit érint.

A pályázatot kiíró Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal ezúttal nem
ismételte meg a tizenöt évvel ezelőtti fiaskót, és kellő profizmussal járt
el: neves hazai építészeket, képzőművészeket, illetve a témához értő,
azzal foglalkozó városi tanácsosokat kért fel zsűritagnak. Az ítésztestület
munkájának eredményét, a nyertes pályázatot pedig e sajtótájékoztatón
tárták a nyilvánosság elé. A résztvevők megtekinthették a pannókra sze-
relt összes pályamunkát, a jelenlévőket pedig Miheţ Florina Daniela,
Marosvásárhely főépítésze köszöntötte, majd átadta a szót Furó Judit
építésznek, városi tanácsosnak, a városfejlesztési testület elnökének. 

– Örömmel jelentem be, hogy a MY CITY városrendezési ötletverseny
véget ért, a zsűri meghozta döntését. A versenykiírás egy olyan tanácsi

A lélek ráncai
Egy mind népszerűbbé váló világnappal kezdődik az őszbe for-

duló időben október. A hónap első hétfőjén az ENSZ-közgyűlés ha-
tározata szerint 1991-től az időseket ünnepelik szerte a világon.
Mondhatnánk úgy is, hogy az öregeket és az aggkorúakat, de ezek
a szavak a népmesék öreganyád kifejezésével együtt már nem sza-
lonképesek. Amióta mindinkább vénül a világ, egyre szépül a hat-
van éven felüliek megnevezése. A vénasszony helyett idős hölgynek
nevezzük például azt, aki viselni tudja az öregségét, a vénember
helyett öregurat mondunk. Az utóbbi időben pedig egyre gyakrab-
ban lehet hallani a szépkorú megnevezést is, ami számomra két-
szeresen is elfogadhatatlan. Egyrészt, mert eredeti jelentése szerint
a 90 év fölöttieket nevezték meg vele, a szépanya, szépapa kifeje-
zések mintájára. Jelentésbővítéssel akarják a 60 év felettiekre is
kiterjeszteni a szépkorú szó használatát, de ezt a „szépelgést” (eu-
femizmus) hamisnak és zavarónak érzem. Az eredeti jelentésen túl
hadd ne szépítsük, hogy mit jelent öregnek, azaz idősnek lenni.
Ennek a kornak esetleg a hosszúságára lehet ugyan a szép jelzőt
használni, de tartalmát illetően keveseknek adatik meg, hogy ki-
csattanó egészségben és boldogságban a szépségét is megtapasz-
talják. Még akkor sem, ha esetenként nehéz meghatározni, hogy
az évek száma arányban van-e a lélek, a szellem korával, az élet-
erő megnyilvánulásával. Vannak húsz-harminc évesen is koravén,
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Kiderült, hogy milyenné alakítják át Marosvásárhely belvárosát!

Korszerűsítés és hagyománytisztelet 



A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

40, 32, 41, 2, 38 + 3 NOROC PLUS: 7, 1, 6, 3, 0, 9

5, 8, 14, 6, 31, 17 SUPER NOROC:  1, 7, 0, 6, 6, 9

3, 5, 41, 44, 38, 32 NOROC: 1, 0, 0, 3, 5, 0, 2

Koszorúzás Sütő András sírjánál
Sütő András halálának 12. évfordulója alkalmából az író
rokonai, barátai, tisztelői a megemlékezés koszorúit he-
lyezik el az író sírján a református temetőben október 2-
án, kedden délután 5 órakor.

A lakosság-nyilvántartó hivatalok 
e heti munkaprogramja

A megyében működő lakosság-nyilvántartó hivatalokban
október 1–7. között hosszított programmal fogadják az
ügyfeleket. Október 1–5. között az ügyfelek számával ará-
nyosan, a területi önkormányzat polgármesterének bele-
egyezésével növelik az ügyfélfogadás idejét. Október
6–7-én a Maros megyei személyi nyilvántartó hivatalok 7–
21 óra között tartanak nyitva.

Az iskolai szorongásról 
a Philothea Klubban

Október 2-án 18 órától Marosvásárhelyen, a Philothea
Klubban Csizmadi Csillával az iskolai szorongásról beszél-
getnek a jelenlevők. Mik a szorongás első jelei? Mi áll a
hátterében? Mit tehet a szülő? Mit tehet a pedagógus?
Mindazokat várják, akik a felvetett kérdésekre keresik a
választ – áll a Bálint-Fülöp Tímea által szerkesztőségünk-
höz eljuttatott meghívóban.

Ügyes kezű nők a várban
A Női Akadémia Ügyes kezű nők elnevezésű foglalkozá-
saira várják hétfőn délutánonként a kézműves-tevékeny-
ségek iránt érdeklődő lányokat, asszonyokat a
marosvásárhelyi vár Vargák bástyájába, a földszintre. Ok-
tóber 1-jén 17.30 és 19.30 óra között olyan hölgyeket vár-
nak, akiket érdekel a nemezelés (tűs), és szeretnék
valamilyen ruhadarabjukat vagy kiegészítőjüket díszíteni.
A szervezők azt kérik, vigyék magukkal azt, amit díszíteni
szeretnének. A kezdők a nemezelés alapjait is elsajátíthat-
ják. A foglalkozást Kiss Katalin és Tóth Csilla vezeti. A szer-
vezők a résztvevőktől 5 lejes adományt elfogadnak, a
támogatást a tevékenységek alapanyagaira és a Játéktárra
fordítják. Bővebb tájékoztatás a 0740-598-563-as telefon-
számon naponta 18–20 óra között.

Üdítő találkozások
Október 1-én, ma du. 5 órától teákra és gyógynövényekre
hangolva hívja az érdeklődőket beszélgetésre a PhoeBo
Egyesület Suciu Csillával. Ezzel egy új programsorozat
indul elsősorban az idősebb generáció számára, de a
szervezők bárkit szívesen látnak, aki beszélgetés, társas-
játék, kézműves-foglalkozás, felolvasás, zene által sze-
retne felüdülni tea és sütemény mellett. A belépés díjtalan.
Az érdeklődőket minden hétfőn 5 órától a marosvásárhelyi
Forradalom utca 8. szám alatt várják (a Studium-Prospero
Alapítvány termébe). 

Focikedvelő gyerekeket várnak
A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2007-ben és 2012-
ben született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A
válogatókat a 2007-ben születettek számára keddtől csü-
törtökig 16 órától, a 2012-ben születettek számára ked-
denként és csütörtökönként 17.30 órától tartják a
víkendtelepi 2-es számú műgyepes pályán. A jelentkezők-
nél legyen sportfelszerelés. A Marosvásárhelyi Városi
Sportklub edzései, illetve a mérkőzésekre való szállítás, a
meccseken a bíráskodás és az orvosi ellátás ingyenes.
Bővebb tájékoztatás Ştian Dorin edzőnél a 0745-754-750-
es telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma MALVIN, 
holnap PETRA napja.1., hétfő

A Nap kel 
7 óra 20 perckor, 

lenyugszik 
19 óra 3 perckor. 
Az év 274. napja, 
hátravan 91 nap.
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IDŐJÁRÁS
Esős  idő 

Hőmérséklet:
max. 180C
min. 40C

Megyei hírek

Fotó: Nagy Tibor

Szeptember 27-én, csütörtökön 13.30 órakor Marosvásár-
helyen, a Gyöngyvirág utcai vasúti átkelőnél egy furgon a
Szászrégen felől érkező vonatnak ütközött. A járművet ve-
zető 69 éves marosszentkirályi illetőségű férfi figyelmen

kívül hagyta a vonat érkezését jelző piros fényjelzést, vala-
mint a figyelmeztető hangjelzést, és a vonatnak ütközött,
amelynek nyomán az autó vasúti töltés mellé pördült. A bal-
esetben a jármű egyik utasa enyhébb sérüléseket szenvedett.

Gyalogátjárón gázolta el
Csütörtökön délelőtt Marosvásárhelyen, a Dózsa György

utcában egy 23 éves marosfelfalusi gépjárművezető autó-
jával súlyosan megsebesített egy 65 éves nőt, aki a gyalo-
gátjárón szabályosan kelt át.
Ittak, úgy vezettek

Szeptember 27-én 14.30 órakor a makfalvi rendőrőrs
munkatársai igazoltattak egy Hargita megyei, 52 éves gép-
járművezetőt. Az alkoholszonda 1,38 mg/l értéket jelzett a
járművezető által kilélegzett levegőben. Ennek nyomán
bűnügyi dossziét állítottak ki. 

Ugyanaznap 19 óra körül a közúti rendőrök Gyulakután
igazoltattak egy helybéli 39 éves járművezetőt. Az alko-
holszonda 0,67 mg/l értéket mutatott a kilélegzett levegő-
ben, az ő nevére is bűnügyi dossziét állítottak ki.
Hamis vezetői engedély

Szeptember 27-én a petelei rendőrőrs munkatársai Gör-
gényszentimre övezetében igazoltattak egy 29 éves gör-
gényoroszfalui férfit, aki hamis hajtási jogosítványt
mutatott fel. A vizsgálatot közutakon vezetői engedély nél-
küli közlekedés és okirathamisítás vádjával folytatják.
(szer)

Marosvásárhely belvárosának szégyene a Bartók Béla
utca kanyarulata (ha egyáltalán az a szakasz még hozzá tar-
tozik), amely a Luxor hátsó bejárata mellett vezet a Nicolae
Filimon (volt Iskola) utcába. Forgalmas szakaszról van szó,
hiszen a Luxorban vásárlók, este a színházba gépjárművel
érkezők abban az utcában parkolnak, majd legnagyobb
bosszúságukra kerékrongáló gödrökön keresztül érnek ki
az Iskola utcába. A kanyar utáni rövid szakaszon hosszú
évek óta négy mély gödör tátong, ami az óvatlan vezetőnek
biztosan megrongálja a gépkocsiját. Különösen az esti
órákban az óvatlanul vezetők biztosan „megjárják”. Az út-
test ma is úgy van, ahogy hajdanán betonból megöntötték,
de aszfalt nem került rá. 

A kátyúk pedig évről évre mélyülnek, amin nem segít,
hogy néha kaviccsal tömik be, amit a nagyobb gépkocsik
(hiszen az áru egy részét is ott szállítják a Luxorba) egy-

két nap alatt kinyomnak az út szélére. Mióta a Színház tér
burkolatát felújították, a korábban mindig mocskos hátsó
lépcső környéke valamivel jobban néz ki, de ez a térképe-
ken név nélkül szereplő kicsi útszakasz Marosvásárhely
szívében a város szégyene. 

Mivel kíváncsiak voltunk arra, hogy mi az illetékesek
véleménye, Racz Luciantól, a polgármesteri hivatal mű-
szaki igazgatóságának vezetőjétől érdeklődtünk, hogy van-
e szándéka a hivatalnak az említett utcarészletet rendbe
hozni. Mint elmondta, nagyon sok a munkájuk, és nekik a
külvárosra is gondolni kell, így halvány ígéret hangzott el,
hogy az az útszakasz is sorra kerül. Türelmetlenül várjuk,
hogy mikor. 

Utóiratként olvasóink jelezték, hogy az autósoknak egy
mély kátyú okoz kellemetlen percet a Testvériség utcában,
a körfogalom előtt, a taximegálló mellett. (bodolai) 

Belvárosi kátyúterápia a gépkocsiknak 

Vonatnak ütközött egy furgon

Rendőrségi hírek
Fotó: Virgil Nate



Pénteken megnyitották a forgalom előtt a romániai
A3-as, észak-erdélyi autópálya Gyalu és Magyarná-
das közötti kilenc kilométeres szakaszát.

A pályaszakasz a kilenc éve megnyitott Aranyosgyéres-
Gyalu autópályát hosszabbítja meg észak felé, és a Kolozs-
vár–Nagyvárad országutat is összeköti a Kolozsvár–
Szatmárnémeti országúttal. Azt követően vált használhatóvá,
hogy a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társa-
ság (CNAIR) pénteken átvette azt a Szamos fölötti hidat, mely
a kilenc éve használt 52 kilométeres pályaszakaszt kötötte
össze egy tavaly novemberben átadott, de mindeddig használ-
hatatlan szakasszal. Narcis Neaga, a CNAIR vezérigazgatója
úgy vélte: a legszebb romániai autópálya-szakaszra hajthatnak
fel péntektől az autósok.

Andrea Barzanti, a kivitelező Tirrena Scavi társaság mun-
kálatvezetője elmondta: azért volt nagy kihívás a két pálya-
szakaszt összekötő csaknem 700 méteres híd megépítése, mert
a munkát az amerikai Bechtel társaság kezdte el, mely egyedi
hídépítési technológiát használ. A Bechtellel azonban a román
állam öt évvel ezelőtt felbontotta a szerződést. A munkálatokat
befejező olasz cégnek két daruval kellett a pillérekre helyeznie
az amerikai cég által legyártott, egyenként 170 tonnás össze-
kötő elemeket.

Narcis Neaga a rögtönzött sajtótájékoztatóján elmondta: a

hét elején hirdetik ki az észak-erdélyi autópálya magyar–
román határhoz legközelebb eső Bors–Berettyószéplak szaka-
szának a befejezésére kiírt pályázat nyertesét. Itt is a Bechtel
által mintegy 50 százalékban elvégzett munkákat kell befe-
jezni. Azt is hozzátette: a most átadott pályát északnyugatra
meghosszabbító Magyarnádas–Nádasszentmihály szakasz
megtervezésére és kivitelezésére októberben, a Nádasszentmi-
hály–Berettyószéplak szakasz megtervezésére és kivitelezé-
sére pedig novemberben hirdetik meg a pályázatot a romániai
közbeszerzések internetes rendszerében. Reményét fejezte ki,
hogy 2019 tavaszán mindkét szakaszon kiválaszthatják a ki-
vitelezőt. Az igazgató 2021-2022-re valószínűsítette, hogy au-
tópályán lehet közlekedni Marosvásárhelytől a borsi
határátkelőhelyig. Hozzátette: a határidőket nagymértékben
befolyásolhatja, hogy lesznek-e óvások a pályázatok nyerte-
seinek a kihirdetése után. Narcis Neaga az MTI kérdésére el-
mondta: az A3-as pályán Marosvásárhely felé novemberben
adnak át két – együttesen 13-14 kilométeres – szakaszt. Ko-
rábbi sajtóhírek szerint azonban ezek nem lesznek használatba
vehetők, míg további szakaszok is el nem készülnek.

A CNAIR igazgatója újságírói kérdésre válaszolva el-
mondta: reményei szerint sikerül tartani azt az ígéretet, hogy
a román centenárium évében száz kilométer autópályát adja-
nak át. (MTI)

Megduplázódott a deficit
Az első nyolc hónapban 14,6 milliárd lej volt az állam-
háztartás hiánya, GDP-arányosan 1,54 százalék –
közölte pénteken a pénzügyminisztérium. Ez több
mint kétszerese az egy évvel korábbi 0,76 százalé-
kos, 6,5 milliárd lejt elérő defiticnek. Az idén az első
nyolc hónapban a konszolidált költségvetés bevételei
13,7 százalékkal voltak nagyobbak, miközben a kia-
dások 18 százalékkal nőttek, elsősorban a személy-
zeti költségek 25 százalékos emelkedésének
hatására. A közberuházások költségei 22,5 százalék-
kal, 12,8 milliárd lejre nőttek, ez tartalmazza a haderő
korszerűsítésére fordított kiadásokat is. Tavaly GDP-
arányosan 3 százalék volt az államháztartási hiány,
és az idén is ugyanennyit tervezett a kabinet. A kor-
mány következetesen azt állítja, hogy a deficitet a 3
százalékos küszöb alatt tartja, annak ellenére, hogy
az Európai Bizottság már májusban a túlzott költség-
vetési optimizmus veszélyeire figyelmeztette Romá-
niát, és azt valószínűsítette, hogy a bérpolitika miatt
az államháztartási hiány mind az idén, mind a jövő
évben meghaladja a GDP 3 százalékát. (MTI)

Sógor: eredményes lehet 
az őshonos kisebbségek 
védelme az EU-ban

Bár az eddig elért eredmények elmaradnak a vára-
kozásoktól, az EU számos testületében és fórumán
születtek már dokumentumok és javaslatok az ősho-
nos nemzeti kisebbségek jogainak védelmére –
mondta Sógor Csaba, az RMDSZ EP-képviselője az
M1 aktuális csatorna szombat reggeli műsorában.
Nagy segítségnek nevezte egyúttal a Minority Safe-
Pack több mint egymillió aláírását, és közölte, hogy
a jövőre felálló Európai Bizottság elé terjesztik majd
a kezdeményezést. Sógor Csaba megjegyezte, hogy
a meggyőzés ereje demokratikus, parlamenti viszo-
nyok között sokszor lassú, de abban bízik, hogy az
új testület fontosabbnak tekinti majd a kisebbségek
jogait, mint a mostani, ezért eredményesebben lehet
majd velük együttműködni. A képviselő hangsúlyozta,
hogy a hosszú távú célokat nem lehet föladni, a jö-
vőről szóló gondolkodást pedig nem a parlamenti cik-
lusok idejéhez kell igazítani. A kontinens nem
várhatja, hogy mások cselekedjenek helyette, helyre
kell állítani az Európát megtartó értékeket, támogatni
kell a családokat és a gyermekvállalást – tette hozzá.
(MTI)
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unott, kiábrándult emberek, és hatvanon felül is akarat-
ban és képzelőerőben gazdag, tevékeny személyek, akik-
ből nem hunyt ki a nyitottság, az újdonságok iránti
érdeklődés és a tenni akarás sem. Ahogy Albert 
Schweitzer találóan megfogalmazta: „Az évek múlásá-
val ráncos lesz az arcod, de ha kialszik belőled a lelke-
sedés, akkor a lélek ráncosodik meg”. 

Nos, világunk öregedése és az idős emberek tisztelete
nem jár kézen fogva. Okos régi korokban pótolhatatlan
élettapasztalatukkal az idős emberek értéket képviseltek,
nagy bajban összehívták és meghallgatták az öregek ta-
nácsát. Meg-megbicsakló emlékezetükkel, a technika
haladásának nehézkes követésével vagy a teljes lema-
radással többségük manapság csupán lenézett, megtűrt
tagja a társadalomnak. Akiket „el kell tartaniuk” azok-
nak, akiket ők neveltek fel.

A világnap erre felénk nem az igazság kimondását, a
jóvátétel formáit szolgálja. Csupán annyit, hogy a nagy
csinnadrattával elvonják a figyelmet arról, hogy milyen
nehéz helyzetben van a nyugdíjasok többsége, akik a
tisztes megélhetéshez aligha elég jövedelmükből tenge-
tik a mindennapokat, s közben megtapasztalják, hogy a
téli rezsiköltségekre, a gyógyszerekre és az orvosi ellá-
tással kapcsolatos kiadások fedezésére aligha elég. A
nagy átlagot jelentő kisnyugdíjasok külföldi utazásokról,
ahogy ez Nyugat-Európában divat, nem is álmodhatnak,
és ha gyermekeik nincsenek olyan anyagi helyzetben,
hogy segítsék őket, reményük sem lehet arra, hogy egy
többcsillagos idősotthonban fogadják őket. Elvétve mű-
ködnek nappali nyugdíjas központok, klubok, amelyek
Szlovákiában például behálózzák az egész országot. Me-
gyénkben nem indult a gyógyíthatatlan betegek számára
szükséges hospice-ellátás, a szociális hálón pedig sokan
kihullnak, vagy bele sem kerülnek. Aki nem tartozik va-
lamilyen csoporthoz, és megroppant egészsége nem teszi
lehetővé, hogy munkát vállaljon, gyermekei nincsenek,
vagy messze keresik „reménytelenül” a boldogulást, aki-
nek egészsége is már megbicsaklott, annak marad a
kínzó magány, amin világnapi vendéglős, bulizós ad-hoc
felbuzdulások hosszú távon nem enyhítenek. Ahogy a ki-
látásba helyezett nyugdíjemelések sem, amelyeket min-
den alkalommal az emelés értékét lenullázó infláció
követ. De hagyjuk ezt, hiszen, ahogy ugyancsak Albert
Schweitzer mondta: „olyan fiatal vagy, mint a remé-
nyeid, olyan öreg, mint a kétségeid”.

A lélek ráncai
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Bűncselekmény hiányában lezárta a Viorica Dăncilă
szociáldemokrata miniszterelnök és Liviu Dragnea
szociáldemokrata pártelnök ellen a hazaárulás, va-
lamint államtitoksértés gyanújával kezdett vizsgá-
latot a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni
ügyészség (DIICOT) – közölte a vádhatóság pénte-
ken.

Büntetőjogi feljelentést április közepén Ludovic Orban, a
jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke tett ellenük,
és hazaárulással, államtitoksértéssel, az államfő jogkörének
elbitorlásával vádolta a kormánypárti politikusokat, amiért a
Dăncilă-kabinet az államfő tudta nélkül memorandumot fo-
gadott el Románia izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe
költöztetéséről, és a titkos dokumentumról a nyilvánosság
előtt beszéltek.

A Romániában megszokott belpolitikai sárdobálás április
közepén hozta diplomáciai szempontból kínos helyzetbe az
országot, amikor Dragnea – a miniszterelnök izraeli látogatása
előtt két nappal, Dăncilăt is megelőzve – egy televíziós mű-
sorban eldöntött tényként beszélt arról, hogy Bukarest is kö-
veti az Egyesült Államok példáját, és Jeruzsálembe költözteti
izraeli nagykövetségét. Utóbb ezt Dăncilă is megerősítette, de
hozzátette: az erről elfogadott memorandum titkos, nem kö-
zölhet részleteket róla.

Az ország külpolitikájának kialakításában alkotmányos jog-

körökkel rendelkező államfő elfogadhatatlannak nevezte,
hogy egy ilyen kényes kérdésben nem konzultáltak vele,
magát a döntést elhamarkodottnak és a nemzetközi jog meg-
sértésének nevezte, és Dăncilă lemondását követelte, ered-
ménytelenül. Néhány nappal később Iohannis és Dăncilă egy
„békéltető” tárgyaláson megállapodott arról, hogy legalább a
külpolitikai témákban megpróbálnak együttműködni.

Azóta Románia izraeli nagykövetségének elköltöztetéséről
hallgatnak Bukarestben, a kormány által elfogadott titkos me-
morandumról pedig azt közölték, hogy az nem magát a költö-
zést, hanem csak a döntést előkészítő alapos tanulmány
elkészítését irányozta elő.

Nem tudni, mennyire gondolta komolyan Liviu Dragnea
nagy visszhangot keltő bejelentését, amivel el akarta vitatni
az államfőtől a fontos külpolitikai döntések monopóliumát,
de feltehetően Ludovic Orban feljelentése is hozzájárult
ahhoz, hogy a szociálliberális kormány visszakozott. Ha
ugyanis valóban az államfő tudta nélkül született volna Ro-
mániát elkötelező döntés egy ilyen horderejű külpolitikai kér-
désben, a DIICOT aligha zárhatta volna le az ügyet
komolyabb bűnvádi vizsgálat nélkül.

Márpedig Dăncilă félreállításához nincs feltétlenül szük-
sége az elnöknek bírósági elmarasztalására: ha csak bűnvádi
eljárás is indult volna a kormányfő ellen, már az is feljogosí-
totta volna Iohannist, hogy felfüggessze őt tisztségéből. (MTI)

A vádhatóság szerint nem követett el hazaárulást 
a kormányfő

Megnyitották az észak-erdélyi autópálya 
Gyalu–Magyarnádas szakaszát

Tánczos Barna az Erdély TV 
Mérlegen című műsorában

– A sertéspestisjárvány kordában tar-
tására sokkal szigorúbb és az eddigiek-
nél jóval összehangoltabb, szakszerűbb
hatósági fellépésre, az ágazatban mű-
ködő vállalkozások és a lakosság részé-
ről  több együttműködésre és sokkal
felelősebb magatartásra van szükség.
Másképp továbbra is azt fogjuk látni,
hogy napról napra  több piros pont lesz
a térképen – jelentette ki 
Tánczos Barna RMDSZ-szenátor az Er-
dély TV Mérlegen című műsorában. A
politikus arra mutatott rá, hogy a Romá-
niában példátlan méretűvé nőtt járványt
illetően szinte lehetetlen megállapítani,
ki is a felelős. Hiszen, mint mondta, a
sertéspestis  rendkívül ragályos, gyógyít-
hatatlan, vírus okozta betegség, a vírust
bárki hordozhatja: az ember, a vad-

disznó, a medve, de akár egy autó is, így
ez nemcsak állategészségügyi és élelmi-
szer-biztonsági, de vadászati probléma
is, a háztáji gazdaságok magas száma
miatt pedig rendkívül sok múlik a lakos-
ság felelősségtudatán. Tánczos szerint
ezért a hatóságok feladata, hogy tudato-
sítsák az emberekben: ne vigyék ki a ser-
tést vagy a levágott sertés húsát a háztáji
gazdaságból. „Emberre nem veszélyes a
vírus, nyugodtan fogyasztható, csak ne
hordozzák. Ne tegyék ki a szomszéd
falut, a szomszéd megyét a kockázatnak.
(...) Nagyobb felelősségtudatot, na-
gyobb szakmai tudást és szervezettséget
várunk el a hatóságoktól. Tudok olyan
esetet, hogy az ellenőrző szervek láto-
gatást tettek egy fertőzési gócpontban,
majd kijöttek onnan fertőtlenítés nélkül.
Nagyobb felelősségtudatot várunk el a
vállalkozóktól is. Olyan eset is volt,

hogy állatszállító autók közlekedtek
hamis fertőtlenítési papírokkal” – muta-
tott rá. Tánczos Barna szerint a lakosság
együttműködési hajlandóságának növe-
lése érdekében alapvetően fontos, hogy
a hatóságok időben fizessenek kárpót-
lást a gazdáknak, működjenek együtt az
Európai Unió szakhatóságaival, hívják
le az uniós forrásokat, mert van lehető-
ség arra, hogy a kárpótlások 70%-át
uniós alapokból kifizessék. És lehetőleg
ne mondjanak le a krízis kellős közepén
– tette hozzá. „Más megoldás nincs, a
fertőző gócok esetében olyan karanténra
van szükség, ahonnan még a legyet sem
engedik ki. Kegyetlen dolog, de más-
képp ezt nem lehet megfékezni. Ha
pedig  intézményként nem vállalják be
ezt a típusú „kegyetlenséget”, akkor lát-
juk a „pirosodó” térképet – mondta az
RMDSZ-politikus az Erdély TV-ben. 

Mérlegen a sertispestis



A „kis idők” hőseinek derűjé-
vel hangolta jókedvre, és
gondolkoztatta el közönsé-
gét csütörtök este a Maros
Művészegyüttes új évadának
első bemutatója. 

A Kicsi Svejk háborúja humorra
építő, rendhagyó táncszínházi elő-
adás, amelyben a kiváló tánctudás
mellett a társulat tagjainak színészi
képességére is szükség volt, a hely-
zetkomikumot ugyanis sok esetben
a látvány mellett a – Muszka Sán-

dor és Komáromi Sándor zseniali-
tását jelző – szöveg teremtette
meg, illetve tette teljessé. A bemu-
tató közönsége valószínűleg egyet-
ért abban, hogy a művészegyüttes
ezen a téren is bizonyított, ezt iga-
zolta a nézőtérről fel-felhangzó,
gyermekhangokkal tarkított kaca-
gás is. A legnagyobb sikere talán a
„diliházas” jelenetnek volt, de a ki-
üresedett szólamok helyett az életét
védő kiskatona útját végigkísérő
produkció egészében remek szín-
házi élménynek bizonyult. Így
azok a nézők is nagyszerűen szóra-
kozhattak, akik nem ismerték az

előadás alapjául szolgáló, az Oszt-
rák-Magyar Monarchia hadseregét
kifigurázó Hasek-regényt. A lát-
vány mozgalmassága, derűje azon-
ban nem tompította a produkció
mögöttes tartalmát, a minden idők
háborúinak értelmetlenségét hir-
dető üzenetet, illetve annak a mai
társadalomnak a kritikáját, amely-
ben az egy asztalnál ülők minden
különösebb ok nélkül, csak a hecc
kedvéért egymásnak esnek. Ezt jut-
tatta kifejezésre a magyar, román
és cigány tánccal gazdagított kocs-
mai jelenet.

A Svejk alakját megformáló
György Károly a premier után la-
punk kérdésére elmondta, hogy
számára a szövegmondás jelentette
a legnagyobb kihívást. Korábban is
szerepelt táncszínházi produkciók-

ban, de egyikben
sem volt ennyire
hangsúlyos a színé-
szi jelenlét.

A Varga János
koreográfiájával,
Kelemen László ze-
néjére színpadra ál-
lított előadást a
bemutatót követő
napon is megtekint-
hette a kövesdombi
székház közönsége,
október 18-án pedig
az Erdélyi Hivatá-
sos Magyar Nép-
t á n c e g y ü t t e s e k
Találkozóján a Ma-
rosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Nagy-
termében lesz újra
látható. 

Az RMDSZ Maros megyei szervezete nem ért
egyet a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Egyetem egy-
beolvasztásával. Szakmailag indokolatlannak tartjuk,
ugyanakkor semmilyen garanciát nem látunk a
MOGYE eddigi, törvény által szavatolt multikulturá-
lis jellegének megőrzésére.

A szövetség számára az erdélyi magyar orvos- és
gyógyszerészképzés megerősítése az egyik legfonto-
sabb oktatáspolitikai cél, amelynek elengedhetetlen
feltétele az önálló magyar karok létrehozása. A ma-
gyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzésnek a to-
vábbiakban is az állami oktatás keretein belül, a
MOGYE-n kell megvalósulnia.

Nem mondunk le az Alkotmány és törvény által
biztosított jogainkról. A 2011/1-es oktatási törvény
előírásai szerint – közvetlenül annak életbe léptetését
követően már – létre kellett volna hozni a Marosvá-

sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen az ön-
álló magyar intézeteket és karokat. Ehhez képest évek
óta mulaszt, és törvényes kötelezettségét figyelmen
kívül hagyja az egyetem vezetősége.

Az RMDSZ Maros megyei szervezete kiáll a ma-
gyar diákok és oktatók mellett. Támogatjuk a
MOGYE Magyar Tagozatának az egyesítésre vonat-
kozó szenátusi döntés és az azt követő minisztériumi
jóváhagyás elleni tiltakozását. Egyetértünk azzal,
hogy ezeket a döntéseket meg kell támadni a közigaz-
gatósági bíróságon.

Az RMDSZ Maros megyei szervezete felkéri
mindazokat, akiknek fontos a marosvásárhelyi ma-
gyar orvosképzés jövője, hogy csatlakozzanak a
MOGYE magyar oktatói által kilátásba helyezett til-
takozó megmozdulásokhoz.

Az RMDSZ Maros megyei szervezete
Területi Képviselők Tanácsa
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Nagy Székely Ildikó

Az erdélyi magyar orvosképzésnek 
továbbra is a MOGYE keretében kell megvalósulnia 

Tiltakozik az RMDSZ

Szerdán ülésezett a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tantes-
tülete. A 65 jelen lévő magyar egyetemi oktató több
határozatot is hozott, melyek közül a legfontosabbak
a következők:

1. Nem támogatják a MOGYE egyesülését a Petru
Maior Egyetemmel, s főként nem ilyen felgyorsított
és minden magyarázatot nélkülöző módon.

2. Egyöntetű szavazattal felkérik a megválasztott
tisztségviselőket, kari tanácsosokat, szenátusi tagokat,
hogy kérjék tisztségükből való ideiglenes felfüggesz-
tésüket.

3. Elhatározzák, hogy a tanévnyitó ünnepséget a
magyar kar külön tartja a marosvásárhelyi Vártemp-
lomban, s felkérik a diákokat, tanárokat, szülőket és
barátokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek
részt ezen és az azt követő szimbolikus gyertyás
„sétán” is, a Vártemplomtól az egyetemig.

Alulírott, Benedek Imre, mint a MOGYE profesz-
szora és megválasztott szenátora, nem hallgathatom
el véleményemet. Nem tűrhetjük, s nem emészthetjük
meg kész tényként a történteket, lépnünk kell, s él-
nünk kell a párbeszéd lehetőségével, melynek nyo-
mán sürgős megoldást kell találnunk. Közismert,
hogy a több mint 12 éve tartó folyamat feszültséget
és zavart keltett a mindennapi egyetemi életben. Le
kell szögeznem, hogy ez nem a MOGYE diákjainak
és tanárainak problémája, hanem a város, a megye, az
ország problémája, illetve a magyar orvos- és gyógy-

szerészképzés ügye, amely közügy. Széles körű ta-
nácskozásra van szükség a MOGYE vezetősége és
oktatói között, bevonva a tanügyminisztériumot és az
összes érintett adminisztrációs intézményt, és nem
utolsósorban érdekképviseletünket. A nyáron a Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök által tett kijelentés, misze-
rint átruházza két emberre ennek a nagy horderejű
közügynek a megoldását, véleményem szerint enyhén
szólva felelőtlenség volt. Az sem volt szerencsés,
hogy a politikum különválasztotta a román nyelv ma-
gyar elemi iskolákban való oktatásának ügyét és a
MOGYE ügyét. Az ominózus kormányrendelet,
mellyel az egyetem nevét megváltoztatták, az előzően
említett ügy példájára, megoldást kaphatott volna. Re-
mélem, hogy a román közösség is belátja, hogy Ma-
rosvásárhelyen a kölcsönös tisztelet, az évtizedes
együttműködés folytatása hozhat csak eredményt az
egyes vezetők meggondolatlan döntése nyomán, mely
negatív irányban befolyásolja az orvosképzést,
amelyre igen nagy szüksége van társadalmunknak.
Mondjuk ki, hogy a kevésbé szerencsés helyzetben
levő, gondokkal küszködő MOGYE egyesítése egy
szinte hasonló helyzetű egyetemmel nem hozhat meg-
oldást a két egyetem problémáira. Tegyünk meg min-
dent, hogy tárgyalások útján találjuk meg a megoldást
egy jól működő intézmény megalapítására a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kere-
tén belül!

Benedek Imre

A MOGYE megmentése közügy!

Humor és társadalomkritika
Kicsi Svejk háborúja

Rendezvények
Gyermekkoncert a Jazzben

Október 2-án, kedden 18 órakor
Póra Zoli & Stone Hill-gyermek-
koncert lesz a marosvásárhelyi Jazz
& Blues Clubban.
1956 hatása 
és következményei Erdélyben 

Október 2-án, kedden 17 órakor
Stefano Bottoni, az MTA BTK Tör-
ténettudományi Intézet tudományos
főmunkatársa 1956 hatása és követ-
kezményei Erdélyben címmel tart
előadást Marosvásárhelyen, a Ber-
nády Házban. A Kós Károly Akadé-
mia Alapítvány, az RMDSZ és a
Szacsvay Akadémia közös szerve-
zésében folytatódik a Marosvásár-
helyen elindított, nagy sikerű
történelmi előadás-sorozat, mely az
erdélyi magyar történelem leg-
utóbbi 100 évének legfontosabb
eseményeit mutatja be. A kezdemé-
nyezés célja, hogy Kós Károly szel-
lemiségét követve megteremtse az
erdélyi magyar történelmi gondol-

kodás fontos, tudományos igényű
fórumát Marosvásárhelyen.
Az aradi vértanúkra emlékeznek

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete a 13
aradi vértanú tiszteletére emlékmű-
sort szervez október 4-én, csütörtö-
kön 17 órakor a marosvásárhelyi,
Bolyai téri unitárius templomban.
Áhítatot mond Nagy László unitá-
rius lelkész, közreműködik az
Evangélium kórus, a Szent Cecília
együttes, valamint a Művészeti Lí-
ceum diákjai. 
Gézengúz gyermektáncház

A marosvásárhelyi Gézengúz ját-
szóház megkezdi tevékenységeit. A
táncházba szerdánként várják a
gyermekeket, 17 órától a kisiskolá-
sok, 18 órától az óvodások játékos
néptánc- és népdaltanítása zajlik.
Muzsikál Sinkó András és az Öves
együttes. Helyszín: a Studium–
Prospero Kulturális Központ szék-
helye, Forradalom utca 8. szám.
Cserecipő szükséges.

Tüdőgyógyászati 
és radiológiai előadások 

Október elsejétől, mától újrain-
dul a Romániai Magyar Orvos- és
Gyógyszerészképzésért Egyesület
(RMOGYKE) továbbképző tanfo-
lyama. A 105. továbbképző ülés-
szak vendégelőadói dr. Somfay
Attila egyetemi tanár, klinikaigaz-
gató (Szegedi Tudományegyetem,
Általános Orvostudományi Kar –
Tüdőgyógyászati Tanszék), aki ma
18-20, kedden 16-20 óra között tart
előadásokat a tüdőgyógyászat té-
makörében. 

A Pécsi Tudományegyetem Álta-

lános Orvostudományi Karának Ra-
diológia Klinikájáról dr. Bogner
Péter egyetemi tanár, klinikaigaz-
gató, dr. Tóth Arnold rezidens
orvos, dr. Nagy Szilvia radiográfus
és dr. Perlaki Gábor fizikus tart elő-
adást hétfőtől szerdáig 16-20 óra
között az MR-képalkotás minden
részletéről, a történeti áttekintéstől
a kiértékelésig.

Az előadások helyszíne a Deus
Providebit Tanulmányi Ház (Ró-
zsák tere 61. szám). A részvétel díj-
mentes.

Lelkigyakorlat – 
gyógyító szabadegyetem

Az értelem és a hit, a tudomány
és az istenhit kapcsolata ma, a XXI.
század kezdetén – ezzel a témával
tart három napon át lelkigyakorlatot
dr. Kellermayer Miklós pécsi eme-
ritus orvosprofesszor a Deus Provi-
debit Tanulmányi Ház Szent Mihály
termében. 

A lelkigyakorlat programja: októ-
ber 2-án, kedden 18.30-20.00 óra
között: Az igazság az élővilágról; 3-
án, szerdán18.30-20.00 óra között:
Az igazság rólunk, emberi szemé-
lyekről; 4-én, csütörtökön, 18.30-
20.00 óra között: Az „Út”, az „Új
világrend”, a „Gyógyítás világrend”.

ETV-műsorajánló hétfőre
Régi műsorok 
új arculattal

Új műsorvezetővel indította első őszi adását a Hitélet. Az Erdély TV
egyik legrégebbi műsorát szeptember 30-ától Sajó Norbert teológus ve-
zeti. Kövessék a Hitéletet a továbbiakban is minden vasárnap 17.30 órá-
tól.

Októbertől minden hétfőn 18.30 órakor ismét jelentkezik a vidékfej-
lesztési és mezőgazdasági magazinműsor, a Tájkép, amely gazda-
portrékon keresztül szeretné megmutatni, hogy érdemes falun élni, gaz-
dálkodni és termelni. A műsor szerkesztője, Dimény Zoltán.

A Zebra című műsor 20 órakor kezdődő mai meghívottjai, Csata Éva
pszichológus és Dégi László Csaba pszichológus, drogprevenciós szak-
ember a függőségekről beszélnek. 

Megemlékezés és koszorúzás
Október 6-án, szombaton 12 órától koszorúzással egybekötött főhaj-

tással emlékezünk a 169 éve kivégzett 13 aradi vértanúra.
A marosvásárhelyi RMDSZ tisztelettel és szeretettel meghív minden

kegyelettel emlékezni kívánó marosvásárhelyi lakost a Postarétre, a Szé-
kely vértanúk emlékművéhez.

Kali István
ügyvezető elnök



határozat alapján született, amelyet
az összes párt egyöntetűen elfoga-
dott: a város főterét és annak kör-
nyékét modernizálnunk kell. A
zsűritagok országszerte elismert
szakemberek, akik a versenykiírás
kritériumait betartva, annak köve-
telményei szerint, igaz szakmaiság-
gal bírálták el a terveket. Gratulálok
a nyertes pályázathoz, és remélem,
hogy a készítőivel a továbbiakban
is együtt fogunk működni.

Miheţ Florina Daniela a pályázati
kiírás feltételeit ismertette a részt-
vevőkkel. Eszerint a pályázóknak a
projekt elkészítésekor figyelembe
kellett venniük a város jelenlegi ar-
culatát, a történelmi jelentőségű
épületeket, illetve műemlékeket – a
változtatásoknak mind urbaniszti-
kailag, mind esztétikailag ezekhez
kellett illeszkedniük, meg kellett kí-
sérelniük megoldani a jelenlegi, túl-
zott autóforgalomból adódó
gondokat, a zsűri pedig előnyben
részesítette a zöldövezetekben, par-
kokban, közösségi terekben gazdag
pályamunkákat. A tervnek a főtér –
a Győzelem tér és a Rózsák tere –,
a Petőfi tér, a Bernády tér, valamint
a Vár sétány – átalakítását kellett
tartalmaznia, egy nagy, egységes,
szép és funkcionális, modern, ám
mégis hagyományőrző városköz-
pontként a köztéri padoktól az eset-
leges új épületekig. 

– A testület nagyon nyitottnak bi-
zonyult mindegyik pályamunka
esetében, a pályázat komolyságát
pedig az is jelzi, hogy a pro bono
részt vevő partnereink – az építé-
szek hazai szövetségétől kezdve az
építészek hazai fórumán át a Novi-
tas 3D City cégig – rengeteget segí-
tettek. Utóbbi az összes részt vevő
pályázónak a rendelkezésére bocsá-
totta a pályázat kiírása előtt egy hét-
tel elkészített, a szóban forgó teljes
terület háromdimenziós szkennelé-
sét, illetve az ezen szkennelést tar-
talmazó honlaphoz való
hozzáférést. Ennek segítségével a
pályázók online elkészíthették pél-
dául az összes, szükséges
mérést, és különböző javas-
latokat is tehettek – mondta
a városi főépítész.

Kovács Angela építész, az
Építészek Országos Rendje
Maros megyei fiókjának el-
nöke, zsűrielnök hozzátette:
– Elsősorban el kell monda-
nom, hogy a testület nagyra
értékelte a polgármesteri hi-
vatal kiírását és hozzáállását
a versenyhez. A tizenöt
évvel ezelőtti, hasonló kez-
deményezés bukásnak bizo-
nyult, ezúttal azonban jeles,
országos, illetve nemzetközi
elismertségnek örvendő épí-
tészeket, képzőművészeket,
urbanisztikai szakembere-
ket, valamint a város jövőjét
szívükön viselő városi taná-
csosokat kértek fel a pályá-
zatok értékelésére. Nagyon
összetett, nagyon értékes pá-
lyázatokat kellett elbírál-
nunk. A zsűri – Ileana
Tureanu, a Romániai Építé-
szek Egyesületének elnöke,
dr. Liviu Ianăşi a Ion Mincu
Építészeti és Urbanisztikai
Egyetem tanára, Kim Attila,
a Velencei Építészeti Bien-
nálé romániai nagykövete,
Gheorghe Pătraşcu, a kultu-
rális minisztérium taná-
csosa, volt bukaresti városi
főépítész, Radu Mihăilescu,
az Építészek Romániai
Rendjének tagja, dr. Cera-
sella Crăciun, a Ion Mincu
Építészeti és Urbanisztikai
Egyetem tanára, dr. Vera
Marin, a Ion Mincu Építé-
szeti és Urbanisztikai Egye-

tem tanára, Kovács Angela, Ioana
Ciocan, a Képzőművészek Romá-
niai Egyesületének alelnöke, Miheţ
Florina Daniela, valamint Furó
Judit, dr. Magyary Előd, Mózes Le-
vente, Moldovan Călin és az épí-
tészhallgató Tatár Lehel városi
tanácsosok – bemutatását követően
a nemzetközi hírnévvel bíró, maros-
vásárhelyi származású és saját be-
vallása szerint igencsak
lokálpatrióta Kim Attila építész szó-
lalt fel. 

– Az ilyen jellegű kezdeménye-
zések Romániában még ritkák, ná-
lunk még az dívik, hogy az
átalakításokat letudják egy licit ki-
írásával, és ez természetesen nem
tesz jót egy város arculatának.
Ebben az esetben profikat hívtak
meg a tervek elbírálására, és ez üd-
vözlendő, értékelendő dolog. Mivel
ritka kezdeményezésről van szó,
aránylag kevés terv érkezett, de ez
a terület nagyságának és összetett-
ségének, a munka nehézségének is
betudható. A zsűri kiemelt figye-
lemmel kezelt néhány kritériumot:
közöttük az épített örökség tisztelet-
ben tartását, a modernizálás megva-
lósíthatóságát, az esztétikai
illeszkedést a jelenlegi arculathoz.
Elemeztük az építészeti megvalósít-
hatóságot, figyelemmel kísértük az
elődeink eredeti terveit, azt, hogy
ők milyen várost álmodtak meg
annak idején, és hogy a tervek kö-
vetik-e azokat az elképzeléseket,
amelyeket elsőként ők valósítottak
meg. Ezek nem csak formális krité-
riumok voltak, azt is kerestük, hogy
a benyújtott tervek megadják-e a
tiszteletet az eredeti építészeti, vá-
rosrendezési elképzeléseknek. Ami
a forgalomelterelést, illetve az azzal
kapcsolatos korszerűsítéseket illeti,
meg kell jegyeznünk, hogy kiemelt
szándékunk a főteret visszaadni a
gyalogosoknak. Amikor ezt a főte-
ret tervezték, az autómennyiség a
jelenleginek a töredéke volt, mi
pedig abból a premisszából indul-
tunk ki, hogy a helyi tanács meg-
ígérte a parkolóhelyeknek a főtér

körül történő kialakítását és ezzel a
főtér felszabadítását. Ha megnéz-
zük a régi fotókat, láthatjuk, hogy
ezt a teret egyértelműen a polgárok,
a gyalogosforgalom számára ter-
vezték, egyik képen sincsen tele ko-
rabeli autókkal vagy szekerekkel.
Emberek és gyönyörű épületek lát-
hatók rajtuk. A zsűri nem vette – és
hatáskörén kívül lévén nem is ve-
hette – figyelembe az esetleges jö-
vőbeli főtéri mélygarázs kiépítését,
de a pályázóknak úgy kellett a pro-
jektet elkészíteniük, hogy az tartal-
mazza a mélygarázs meg-
valósíthatóságát. Kiemelt figyelem-
mel kísértük a zöldövezetek kiala-
kítását, ez számunkra nagyon
fontos kérdéskör volt, hiszen a zöld-
övezetek, parkok pozitív jelleggel
bíró esztétikai és egészségi hozadé-
kai egyértelműek. Úgy gondoljuk,
hogy mindezek mellett egy 21. szá-
zadi városközpontnak flexibilisnek,
változatosnak, otthonosnak, hívoga-
tónak is kell lennie, hogy az utá-
nunk következő generációk is jól
érezzék magukat benne. Nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy a köztér
nem a hatóságé, hanem a közé, azaz
a miénk, mindannyiunké – árulta el
a zsűri munkájával kapcsolatosan
Kim Attila. 

A nyertesek kilétét, valamint a
nyertes pályázatok pozitív és nega-
tív elbírálás alá eső elemeit Kovács
Angela ismertette. Mint mondta, a
pályázatokat megvalósíthatósági
szemszögből a polgármesteri hiva-
tal városrendezéssel foglalkozó,
technikai bizottságai is láttamozták,
véleményüket a zsűri igen fontos-
nak tartotta. Mindegyik projektet
külön-külön értékelték a testület
tagjai, majd közösen választották ki
a nyerteseket. A pályázatokat név-
telenül kellett beküldeni (a zsűrita-
gok sem tudták a borítékok
kibontásáig, hogy kik nyerték a ver-
senyt – a szerk.), összesen nyolc
projekt érkezett. Ez lehet, hogy ke-
vésnek tűnik, de a feladat nagyon
nehéz volt, többhektárnyi területről
van szó, ráadásul több ezer oldalnyi

dokumentációt kellett átlapozni. A
zsűrinek joga volt díjat adni és nem
adni, valamint adhatott dicséretet is. 

A fentiek értelmében második
számú dicséretet kapott a zsűri által
23-as számmal jelzett projekt. Al-
kotói: Vincenţiu Şopterean vezető
építész és nemzetközi csapata. A
díjjal járó pénzjutalom 1000 euró.

Első számú dicséretet érdemelt ki
a 48-as számú pályázat. Alkotói:
Romeo Cuc és szintén marosvásár-
helyi származású, az ország több
városában tevékenykedő építészek-
ből álló csapata. 

A harmadik, 5000 euró értékű
díjat a 19-es számú projekt alkotói
kapták: az Abeplan, a magyaror-
szági Lépték-Terv Tájépítész Iroda,

Ványos Endre építész, a marosvá-
sárhelyi származású Octavian Lipo-
van, valamint Boda Ilona.

A második díjat a 33-as számú,
nagyszabású és a zsűri legtöbb di-
cséretét megszerző projekt érde-
melte ki. A díj értéke 10.000 euró,
alkotói: Hegedűs Noémi és csapata. 

A második díjat megszerző pá-
lyázó nagy tapsot érdemel, mert a
zsűri döntésének értelmében első
díjat nem osztottak ki! Mint azt Ko-
vács Angela és Kim Attila elárulta,
a nyolc pályázat alapos vizsgálatát
követően a testület egyhangúlag
döntött így, mert noha nívós, precíz,
tiszta és színvonalas projekteket
küldtek az alkotók, a zsűri egyik pá-
lyamunkát sem találta igazán rend-

kívüli jelentőségűnek,
egyikben sem volt meg az a
bizonyos plusz. Ennek ér-
telmében a városrendezési
ötletversenyt a második
díjas építészcsapat nyerte
meg. 

– Az Építészek Romániai
Szövetsége a szervezője a
több hazai városban meg-
tartott Országos Építészeti
Biennálénak, amelyek
közül két szekciót – az Épí-
tészet mint esemény és az
Utca mint előadás, a fotog-
ráfia mint építészet című
kategóriákat – Marosvásár-
hely városa lát vendégül. A
biennáléra és a kiállítás
megnyitójára október 22-én
kerül sor, és ekkor fogjuk
átadni a díjakat a pályáza-
tok nyerteseinek. Az a hét-
vége az építészet hétvégéje
lesz, hiszen ekkor díjazunk
egy másik építészeti ver-
senyt is, ugyancsak a ma-
rosvásárhelyi várban. A
hétvége keretében kiállítá-
son közszemlére tesszük a
szóban forgó, nyertes pá-
lyázatokat is, hogy a nagy-
közönség is megtekinthesse
őket – hallottuk a zsűrita-
goktól.

A zsűrizés tehát véget
ért, a projekt következő
szakaszaként pedig a nyer-
tes pályamű megvalósítása,
a szerződések megkötése és
a mindezzel járó, törvény-
ben előírt folyamatok idő-
szaka következik – mondta
Miheţ Florina Daniela fő-
építész. 
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Méltóságteljes ünnepre gyűlt
össze szombaton a Marosi és
Küküllői Unitárius Egyházkör.
Az 1568-as tordai országgyű-
lésen a világon először kihir-
detett vallásszabadság és az
Unitárius Egyház megalaku-
lása 450. évfordulóján adtak
hálát az unitárius hívek a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében. A 450 év – a hit
Isten ajándéka című rendez-
vény hálaadó istentiszteletén
főtiszteletű Bálint Benczédi
Ferenc hirdette az igét.

Hűek a hitükhöz, 
a szülőföldhöz és az anyanyelvhez

Az ünnepséget megelőzően a két
egyházkörből érkező hívek a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum udvarán
gyülekeztek, majd az egyházi elöl-
járókkal az élen a Bolyai utcán, a
főtéri virágórát érintve a Kultúrpa-
lotáig vonultak, ahol a hálaadó ün-
nepi istentiszteletet tartották. Az
istentiszteletre készülve Molnár
Tünde orgonaművész kíséretében
óriáskórusban, a közös éneklés ma-
gasztosságával felcsendültek az
énekek. 

Főtiszteletű Bálint Benczédi 
Ferenc püspök elsőként annak az
örömnek adott hangot, hogy a Ma-
rosi és a Küküllői Egyházkör hívei
a gyönyörű Kultúrpalotában gyűl-
hettek össze, megköszönve a gyüle-
kezeteknek, hogy szívükben
indíttatást éreztek arra, hogy távo-
labbi településekről is Marosvásár-
helyre utazzanak a közös
hálaadásra. 

A püspök emlékeztetett arra,
hogy a vallásszabadság 450. évében
számos rendezvényt tartottak, Tor-
dán felavatták a Vallásszabadság
emlékművét, majd Kolozsváron át-
adták a Vallásszabadság Házát, s to-
vábbi rendezvényekre, Dávid
Ferenc-szobrok felállítására kerül
sor. Az unitárius hívek minden al-
kalommal hálát adtak, hogy az uni-
tárius anyaszentegyház négy és fél
évszázad örvénylése közepette
megmaradt, hogy az egyetemes és
a magyar kultúra „asztalára” értéke-
ket tudott letenni. 

A püspök Márk evangéliuma 8.
fejezetének 27-29. verse alapján
igehirdetésében hangsúlyozta, hogy
minden ünnepnek két fontos össze-
tevője van: a látható cselekvés, amit
a csendes elmélyüléssel kell kiegé-
szíteni. Ha e két elem nem valósul
meg, az ünnep tényleges megélése
elmarad, vagy csökevényessé válik.

Az idő pulzusát lassabb dobogásra
kell szelídíteni, s el kell merülni az
adott pillanat jelentőségének átélé-
sében. A közösségi élmény nélkül a
katarzis, a lángolás eltűnik. A cse-
lekedet és a csend kiegészítve nyúj-
tanak megtisztulást az ember
számára. 

– Ugyanez érvényes az idei jubi-
leumi kegyelmi évre, a hangos, fel-
emelő és pezsgő ünneplés mellett
szükség van, hogy csendesebben is
vessünk számot magunkkal és ma-
gunkról. Megannyi városi és falusi
gyülekezetben méltattuk az elődök
bölcsességét és tisztánlátását, vittük
az üzenetet Tordáról és Kolozsvár-
ról Budapestre, Bukarestbe, Brüsz-
szelbe, Strasbourgba és New
Yorkba. Megadatott több alkalom-
mal, hogy a közösségi élmény, az
együttlét libabőrössé borzolt, öröm-
könnyekkel küszködve éreztük a
történelem súlyát, varázsát. Azt is
megtapasztalhattuk, amint az idő az
ünnep áramkörében összekapcsolt
bennünket. Azonban ma is vannak
farizeusok, akik a tisztán szóló
kórus csengését hamissá teszik. A
keresztény egyházaknak kizárólag
a Jézus követésére, a kompromisz-
szumok nélküli evangéliumhirde-
tésre van létjogosultsága.

Bármilyen kompromisszum
egyenlő a kudarccal. Az elmúlt év-
tizedek kommunista időszakában
egyházaink tekintélye abból szárma-
zott, hogy a hívek és a papok jelen-
tős része a diktatúra ellenére is
megőrizte tartását. Minek mondjuk
magunkat 2018-ban? A lelkiismeret
tükrébe mélyen beletekintve, az
evangélium alapkövére visszaállva
valljuk, mi azok vagyunk, akik Jé-
zust, az élet tanítóját követjük, akik
megalkuvás nélkül ültetjük át je-
lenbe az örök érvényű evangélium
igazságát. Az unitáriusság mindig
hű marad hitéhez, a szülőföldhöz, a
magyar anyanyelvhez – fogalmazott
Bálint Benczédi Ferenc püspök. 
Lelkiismereti és vallásszabadság 

Dr. Kovács Sándor, a Protestáns
Teológiai Intézet Unitárius Karának
professzora előadásában a XVI.
század kontextusában, az akkori vi-
szonyok fényében mutatott rá, hogy
mit hozott a vallásszabadság törvé-
nye, mikor kezdtek Európában a to-
leranciáról beszélni, mikor kezdtek
Kálvin közvetlen munkatársai arról
értekezni, hogy szabad-e valakit
másfajta vallási meggyőződéséért
halálra ítélni. Azok között a huma-
nisták között, akik 1553 után, mi-
után Szervét Mihályt máglyán
kivégezték, elsőként emelték fel a
hangjukat az ilyesfajta bánásmód

ellen, Sebastian Castellion nevét
kell kiemelni. Ő elsőként fogal-
mazta meg, hogy vallásos meggyő-
ződéséért senkit sem lehet büntetni,
miközben Erdélyben 1566-ban tör-
vény mondta ki, hogy „a bálvány-
imádók kitakarodjanak!”. Rá két
évre már, az 1568-as erdélyi ország-
gyűlés Tordán – a világon először –
törvénybe foglalta a lelkiismereti és
vallásszabadságot. Ez a határozat a
korabeli Európában példátlan
módon tette lehetővé a gyülekezetek
számára a szabad lelkészválasztást,
s ez az erdélyi unitárius egyház
megalapításához és állami elismeré-
séhez vezetett. A törvény előkészí-
tésében Dávid Ferencnek volt fontos
szerepe – fogalmazott az előadó. 

Az ünnepi istentiszteleten Kőrösi
Viktor Dávid, Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusának kon-
zulja, Péter Ferenc, Maros Megye
Tanácsának elnöke és dr. Makkai
Gergely, Marosvásárhely alpolgár-
mestere mondott köszöntőbeszédet.
Főszerepben az unitárius szerzők 

Az ünnepség színvonalas művé-
szi műsorral folytatódott. Bartha
Lajos és Bartha Ilka hegedűművé-
szek Bartók Béla-műveket játszot-
tak, Molnár Tünde orgonaművész

Bartók–Terényi Ede Este a széke-
lyeknél és Melódia című műveit,
majd Bach c-moll prelúdiumát adta
elő. Hárfán Nagy Orsolya játszott. 

Az 1568-os tordai országgyűlés
határozatát és Orbán Balázs Szé-
kelyföld leírása című művének elő-
szavát Kilyén László színművész
olvasta fel. Balázs Ferenc meséjét
Gombos Zsófia óvodáshoz illő
bátor kiállással mondta el. Molnos
Lajos Őszi mondogató című versét
Lőrincz Ágnes színművész adta elő.

Ritziu Ilka Krisztina színművész
Kőműves Kelemen balladáját
mondta el, míg Kilyén Ilka színmű-
vész – aki a rendezvény művészi ré-
szének összeállítását is jegyzi –
Farkas Árpád Avaron című versét
tolmácsolta. A művésznő a Kultúr-
palota kincseit vetített képes elő-
adásban is ismertette az ünneplő
gyülekezettel. 

Az unitáriusok hálaadó ünnepe
himnuszaink eléneklésével ért
véget. 

Mezey Sarolta

Főtiszteletű Bálint Benczédi Ferenc püspök Fotó: Nagy Tibor
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A vallásszabadság 450 éves jubileuma
A Marosi és a Küküllői Unitárius Egyházkör közös ünnepe 



A labdarúgó 4. ligában sima győ-
zelmet arattak a hét végén a favori-
tok. Most már bátran kijelenthetjük,
hogy a végső győzelemért három
csapat van versenyben: a Marosvá-
sárhelyi CSM, a Marosludasi Mu-
reşul és a Nyárádtői Unirea,
amelyeket aligha lesz képes megál-
lítani bárnelyik vetélytárs. Vagy ha
mégis, akkor a másik két riválisnak
hatalmas szolgálatot tesz, mert
ilyen meglepetés nagyon ritkán fog
(ha fog) az eddig látottak alapján
előfordulni. 

A következő hétvégén is nyugodt
fordulóra számíthatunk, legfeljebb
a nyárádtőiek néznek nehezebb
meccs elé Szovátán, de a fürdővá-
ros csapata, amely hazai pályán

mindig nagyon kellemetlen ellenfél
volt, az idén igen gyengén szerepel.
A Marosvásárhelyi CSM hazai pá-
lyán játszik, Marosludas pedig
Nagysármásra látogat, és mindket-
ten toronymagas favoritoknak szá-
mítanak.

A labdarúgó 4. liga elitcsoportjá-
nak 5. fordulójában a következő
eredmények születtek: Szováta –
Ákosfalva 0-2, Nyárádtői Unirea –
Marosoroszfalu 5-1, Marosszentki-
rály- Náznánfalva – Marosvásárhe-
lyi CSM 2-5, Kutyfalva –
Nyárádszereda 2-1, Segesvári CSM
– Marosvásárhelyi Atletic 3-3,
Dános – Nagysármás 0-1, Maroslu-
das – Nyárádtői Viitorul 6-1.
(bálint)

Megyei rangadót rendeztek a lab-
darúgó 3. liga 6. fordulójában:
Szászrégenben a helyi Avântul a
Marosvásárhelyi MSE csapatát fo-
gadta. A szászrégeniek eddig a
meccsig még nem kaptak gólt hazai
pályán ebben a bajnokságban, pedig
az egyik favoritnak számító Csík-
szeredát is vendégül látták, de nem
csak ezért volt nehéz az MSE dolga.
A marosvásárhelyi csapat az előző
fordulóhoz képest újabb három já-
tékost veszített a keretéből sérülés
vagy betegség miatt, miközben csak
egy korábbi sérült jelentkezett újra
játékra, így 13-ra emelkedett azok-
nak a játékosoknak a száma, akikre
nem számíthat Fehér Csaba edző.

A szászrégeni találkozó első fél-
órája a házigazdák nagy fölényének
jegyében zajlott. A régeniek határo-
zottabbak voltak, rendszeresen el-
sőként értek oda a labdához, míg az
MSE csak nehezen tudta átlépni a
félpályát. Miután Bujornak nem
adták meg egy gólját les miatt, az
első nagy szászrégeni helyzetet
Murar hagyta ki a 16. percben,
aztán Bujor ollózását Kristály bra-
vúrral hárította. A gól ott lógott a le-
vegőben, és a 24. percben meg is
született: Bujor ugrott ki a leshatár-
ról, a védők nem tudták felvenni
vele gyorsaságban a versenyt, és a
moldvai csatár, Stavilával való
kényszerítő után, könnyedén ellőtte

Kristály mellett: 1-0. Az MSE 30
perc után került először a régeni
kapu közelébe, amikor Moldován
Tamás az alapvonal mellől végzett
el egy szabadrúgást, a védők rövi-
den szabadítottak fel, Mihály lövése
pedig leperdült a lábáról, és a kapu
fölé szállt. A kapott gól után az
MSE egy hajszállal többet próbál-
kozott, de a szünetig újabb gólhely-
zetet nem alakított ki. Az Avântul
viszont a félidő utolsó percében
ismét betalált: Sîplăcan bal oldali
szögletét Bujor zavartalanul fejelte
öt méterről a léc alá: 2-0.

Sokkal bátrabban tért vissza az
öltözőből a marosvásárhelyi csapat,
de továbbra is az Avântul játszott
többet az MSE térfelén. Ugyanak-
kor a megyeszékhelyiek ellentáma-
dásai veszélyesebbé váltak. Az 53.
percben Moldován Tamás nem
tudta lövésre átvenni jó helyzetben,
13 méterre a kaputól, míg az 57.
percben, egy szászrégeni szöglet
után négy marosvásárhelyi játékos
vezethettte rá az egy szem régeni
védőre, Simó passza azonban éppen
az utóbbit találta meg. Aztán Potor
próbálkozott az MSE első kapura
tartó lövésével, míg a 64. percben
Ruja hagyott ki ordító lehetőséget:
ügyesen becselezte magát a tizen-
hatoson belülre, de 11 méterről Bu-
cinba lőtte a labdát.

A szászrégeniek támadásai már
korántsem voltak olyan veszélye-
sek, mint az első félidőben, a 69.

percben azonban büntetőhöz jutot-
tak: Bujor hosszú labdát kapott,
Ungur váll-váll ellen próbálta ki-
szorítani. A szászrégeni csatár ele-
sett, a játékvezető nem reagált,
azonban Tarba partjelző heves inte-
getésére meggondolta magát, és a
tizenegyes pontra mutatott. A bün-
tetőt Murar végezte el higgadtan és
pontosan: 3-0.

A maradék húsz perc már egyér-
telműen az MSE fölényében zajlott,
bár a 85. percben Horvath kapáslö-
vése csak centiméterekkel ment
fölé, és ugyanő a 90+4. percben
megpróbálta becsapni Kristályt egy
ravasz emeléssel, utóbbi azonban
még szögletre tudta tolni a felső sa-
rokba tartó labdát. Az MSE részéről
azonban Ungur előbb a felső lécet
találta el 30 méteres szabadrúgás-
ból, aztán egy hasonló lövése kipat-
tant Bucinról, de a marosvásárhelyi
játékosok nem tudták lekezelni, míg
végül Ungur mégiscsak betalált, ez-
úttal a 19 méterre megadott szabad-
rúgást csavarta a kapu jobb alsó
sarkába: 3-1. 

Későn ébredt azonban az MSE,
és bár az első vendégcsapat, amely
gólt szerzett Szászrégenben ebben
a bajnokságban, vesztesen hagyta el
a játékteret.

A szászrégeni csapat játékán
meglátszott a nagyobb tapasztalat a
3. ligában és az összeszokottság,
míg az MSE összefércelt csapatá-
nak egy óra kellett ahhoz, hogy le-
vetkőzze túlzott lámpalázát.

Gól nélküli döntetlent játszott Bukarestben, a Di-
namo ellen a Sepsi OSK a labdarúgó 1. ligában egy
sokáig eseménytelen, ám a végére felpörgő találko-
zón.

Az első félidő még a két csapat előző szezont le-
záró, érdektelen és tét nélküli találko-
zóját idézte, csak a lelátók voltak
hangosak a Dinamo kemény magjának
rendszeres magyarellenes rigmusaitól.
A labda a szentgyörgyieknél volt töb-
bet, a tizedik helyen álló hazai csapat
láthatóan tartott a Sepsitől, és csak
óvatosan támadgatott, de veszélyes lö-
vése egyik félnek sem volt.

A második félidőben kockáztatott
csak valamivel többet a Dinamo, játé-
kosainak sikerült is néhányszor a ven-
dégek védelme mögé kerülnie, de
Nistor rendre pontatlanul lőtt, Salomao

és Sorescu kísérleteit pedig Niczuly Roland hárította.
Szentgyörgyi oldalról Tandia lövései rendre nagyon
fölémentek, a fejese után viszont csak nehezen tolta
ki a labdát a bal sarok elől Penedo, a nyári világbaj-
nokságot is megjáró panamai kapus. Az utolsó lehe-
tőség Fülöp előtt adódott, őt azonban blokkolták a
bukaresti védők, így a júniusi összecsapáshoz hason-
lóan most sem esett gól.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 10. forduló: Bukaresti Dinamo – Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK 0-0
Bukarest, Dinamo-stadion, vezette: Marius Avram.
Sárga lap: Grigore (51.), Subotic (78.), Nistor (90+1.), illetve
Drăghici (20.), Velev (56.), Tandia (89.)
Dinamo: Penedo – Corbu, Mezague, Katszikasz, Popovici –
Cooper (46. Gomelt), Grigore (73. Subotic) – Hanca (59. So-
rescu), Nistor, Salomao – D. Popa.
Sepsi OSK: Niczuly – Gabriel, Viera, Jovanovic, Sato – Velev,
Vaşvari – Drăghici (84. Hamed), Fülöp, Nouvier (74. Mensah)
– Tandia (89. Kamitszkij).
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Nem bírt a Sepsi OSK-val a Dinamo Bukarestben

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 6. forduló: Szászrégeni Avântul–Marosvásárhelyi
MSE 3-1 (2-0)
Szászrégeni Avântul stadion, 300 néző. Vezette: Răzvan Necrici (Románkékes)
– Cristian Mureşan (Kapnikbánya), Gheorghe Tarba (Kovás). Ellenőrök: Somo-
lyák István (Székelyudvarhely), Filon Mărginean (Gyulafehérvár).
Gólszerzők: Bujor (24., 45.), Murar (69. – büntetőből), illetve Ungur (88.)
Sárga lap: Sîplăcan (75.), illetve Mihály (50.), Székely (54.), Laczkó (60.).
Avântul: Bucin – Bugnar, Morar, Sîplăcan, Truţa, Bogăţan, Murar, Feketics (90.
Moldovan L.), Chirilă (80. Horvath), Bujor, Stavilă (76. Pop Florin). 
MSE: Kristály – Mihály (79. Tamás Attila), Székely, Ungur, Laczkó, Totó (70.
Bucur), Moldován, Simó (58. Barabaş), Ruja (90+2. Török), Dudás, Potor. 

Ranglista
1. Csíkszereda 6 5 0 1 20-4 15
2. Lénárdfalva 6 5 0 1 18-3 15
3. Nagybánya 6 4 2 0 11-2 14
4. Barcarozsnyó 6 4 0 2 6-6 12
5. Szászrégen 6 3 2 1 7-4 11
6. Tasnád 6 2 4 0 11-6 10
7. Sănătatea 6 3 1 2 11-7 10
8. CFR II 6 2 3 1 12-7 9
9. Székelyudvarhely 6 2 2 2 11-13 8
10. Beszterce 6 2 0 4 9-13 6
11. MSE 6 2 0 4 9-14 6
12. Torda 6 1 2 3 7-10 5
13. Dés 6 0 4 2 6-9 4
14. Szászhermány 6 1 1 4 7-12 4
15. Radnót 6 1 0 5 3-28 3
16. Gaz Metan II 6 0 1 5 5-15 1

Ranglista

1. Marosludas 5 5 0 0 28-4 15
2. CSM 5 5 0 0 23-5 15
3. Unirea 5 4 0 1 26-5 12
4. Atletic 5 3 1 1 18-11 10
5. Kutyfalva 5 3 0 2 12-19 9
6. Segesvár 5 2 1 2 15-11 7
7. Nagysármás 5 2 1 2 6-18 7
8. Ákosfalva 5 2 0 3 5-12 6
9. Szováta 5 2 0 3 5-14 6
10. Náznánfalva 5 1 2 2 9-11 5
11. Marosoroszfalu 5 1 1 3 6-12 4
12. Viitorul 5 1 0 4 9-17 3
13. Nyárádszereda 5 0 2 3 6-9 2
14. Dános 5 0 0 5 1-21 0

Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 6. fordulójában a következő eredmények születtek:
Csíkszeredai FK – Kolozsvári CFR II 3-0, Medgyesi Gaz Metan II – Székelyudvar-
helyi FC 1-3, Szászrégeni Avântul – Marosvásárhelyi MSE 3-1, Kolozsvári Sănă-
tatea – Tordai Sticla Arieşul 2-1, Lénárdfalvi Comunal – Radnóti SK 7-0,
Szászhermányi AFC – Dési Unirea 2-2, Tasnádi Unirea – Nagybányai Minaur 1-1,
Barcarozsnyói Olimpic Cetate – Besztercei Gloria 1-0.

1062.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor
Már tizenhárman a betegszobában

A favoritok ezúttal is simán
győztek

Eredményjelző
* 1. liga, 10. forduló: Bukaresti Dinamo – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-0, Voluntari FC – Botoşani FC 1-1.
* 2. liga, 9. forduló: Petrolul Ploieşti – Bákói Aerostar 5-0, Bukaresti Daco-Getica – Temesvári Politehnica ASU 1-1, Dacia
Unirea Brăila – Chindia Târgovişte 0-1, Temesvári Ripensia – Bukaresti Metaloglobus 0-1, Academica Clinceni – Sportul Sna-
gov 0-1, CS Mioveni – Kolozsvári Universitatea 1-1, Temesvári Poli ACS – Zsilvásárhelyi Pandurii 1-1, Aradi UTA – CS Baloteşti
0-2, Argeş FC Piteşti – Nagyváradi Luceafărul 3-0, Konstancai Farul SSC – Bukaresti Energeticianul 1-0. Az élcsoport: 1. Sna-
gov 23 pont, 2. Petrolul 19, 3. Clinceni 18.
* 3. liga, I. csoport, 6. forduló: CSM Râmnicu Sărat – Románvásári CSM 6-1, CSM Paşcani – Bodzai Gloria 0-3, Kézdivásárhelyi
KSE – Foresta Suceava 4-1, Bodzai Metalul – CSM Focşani 1-1, Sporting Lieşti – Şomuz Fălticeni 2-0, Galaci Oţelul Suporter
Club – Botoşani FC II 3-0, Sănătatea Darabani – Karácsonkői Ceahlăul 0-2. Az élcsoport: 1. Galac 16 pont, 2. Gloria 14, 
3. Focşani 14.
* Románia-kupa, tizenhatoddöntő: Voluntari FC – Botoşani FC 2-1, FK Csíkszereda – Bukaresti Energeticianul 2-1, Sportul
Snagov – USK Craiova 0-2, Temesvári Poli ASU – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1, tizenegyespárbaj után 3-5, Aradi UTA –
Jászvásári Politehnica CSM 1-1, hosszabbítások után 3-3, tizenegyespárbaj után 6-8, Academica Clinceni – Nagyszebeni
Hermannstadt 0-2, Bukaresti Progresul Spartac – Kolozsvári Universitatea 0-1, Sporting Lieşti – CS Mioveni 0-3, CSM Slatina
– Dunărea Călăraşi 0-2, Concordia Chiajna – Konstancai Viitorul 0-3, Chindia Târgovişte – Kolozsvári CFR 0-1, Nagyváradi
Luceafărul – Gyurgyevói Astra 1-5, Radóci Bucovina – Medgyesi Gaz Metan 0-0, hosszabbítások után 1-1, tizenegyespárbaj
után 8-9, Bukaresti Rapid – Turris-Oltul Turnu Măgurele 0-2, Gyulafehérvári Unirea – Bukaresti FCSB 0-1. A győztes csapatok
továbbjutottak, a nyolcaddöntő (október 31.) párosításai: FK Csíkszereda – Bukaresti Dinamo, Dunărea Călăraşi – Bukaresti
FCSB, CS Mioveni – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, Turris-Oltul Turnu Măgurele – USK Craiova, Medgyesi Gaz Metan – Ko-
lozsvári CFR, Kolozsvári Universitatea – Gyurgyevói Astra, Jászvásári Politehnica CSM – Konstancai Viitorul, Nagyszebeni
Hermannstadt – FC Voluntari.

Ranglista
1. FCSB                 9                  5 3 1 21-9 18
2. Astra                  9                  4 5 0 13-5 17
3. Sepsi OSK         10                4 4 2 10-5 16
4. CFR                    9                  4 4 1 11-7 16
5. Craiova              9                  4 2 3 17-9 14
6. Medgyes            9                  4 2 3 11-14 14
7. Jászvásár          9                  4 2 3 10-13 14
8. Viitorul               9                  4 1 4 9-10 13
9. Călăraşi             9                  3 3 3 9-10 12
10. Dinamo            10                3 2 5 12-17 11
11. Chiajna            9                  3 1 5 8-14 10
12. Botoşani          10                1 6 3 12-14 9
13. Nagyszeben    9                  2 1 6 7-10 7
14. Voluntari          10                0 4 6 8-21 4
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Lanzafame döntötte el a Ferencváros – Újpest rangadót
A listavezető Ferencváros közel

21 ezer néző előtt 1-0-ra legyőzte
ősi riválisát, az Újpestet a labda-
rúgó OTP Bank Liga 9. fordulójá-
nak szombati rangadóján. Ez volt
a két csapat történetének 224. baj-
noki összecsapása, a zöld-fehérek
immár 102 sikerrel rendelkeznek,
61 döntetlen és 61 vereség mel-
lett.

A kezdőrúgás előtt Géczi Ist-
vánra, a Ferencváros legendás ka-
pusára emlékeztek, aki több mint
ötszáz mérkőzésen védte a zöld-
fehérek kapuját, és tagja volt az
1965-ban VVK-győztes csapat-
nak is.

A két szurkolótábor gyönyörű,
az egész stadiont elborító élőkép-
pel fogadta a csapatokat.

A Ferencváros azonnal nekie-
sett riválisának, és Davide Lanza-
fame révén már a negyedik
percben helyzetbe került. A lendü-
let ugyanakkor gyorsan alábbha-
gyott, az első félidő jelentős részét
rengeteg, a szurkolókat is bosz-
szantó technikai hiba és eladott
labda jellemezte, emiatt nem iga-

zán alakult ki folyamatos játék. A
legnagyobb lehetőséget a lila-fe-
hérek dolgozták ki a 37. percben,
gyakorlatilag az első értékelhető
újpesti támadás fejeződhetett
volna be góllal, de Dibusz Dénes
lábbal hárította Zsótér Donát kö-
zeli próbálkozását.

A fordulást követően is a haza-
iak irányították a mérkőzést, és az
57. percben góllá érett a fölényük:
Lanzafame vett le egy beadást
nyolc méterre háttal a kapunak,

majd fordulásból a hálóba tekert
(1-0). Az Újpest hátrányban sem
tudott újítani, szinte csak a vendé-
gek térfelén zajlott a játék. Böde
Dániel a pályára lépését követő
első labdaérintésből helyzetbe ke-
rült, de nem tudta lezárni az ösz-
szecsapást. 

Az újpestiek a hajrában sem je-
lentettek veszélyt a hazaiak kapu-
jára, így a Ferencváros
magabiztosan tartotta otthon a
három pontot.

Ranglista
1. Ferencváros 9 7 2 0 19-6 23
2. Honvéd 9 5 1 3 12-7 16
3. MTK 9 4 2 3 13-15 14
4. Paks 9 3 4 2 12-10 13
5. Debrecen 9 3 4 2 12-11 13
6. Vidi 7 3 3 1 15-7 12
7. Mezőkövesd 9 3 3 3 14-12 12
8. Újpest 8 2 4 2 6-7 10
9. Puskás Akadémia 9 2 2 5 10-14 8
10. Kisvárda 9 2 2 5 8-17 8
11. Diósgyőr 8 1 3 4 7-14 6
12. Szombathely 9 1 2 6 11-19 5

Eredményjelző
A labdarúgó OTP Bank Liga mezőnyében egyedüliként továbbra is veretlen a Ferencváros,

miután a kilencedik forduló szombat esti rangadóján házigazdaként 1-0-ra legyőzte az Újpest
FC csapatát. A fővárosi zöld-fehérek legutóbb március 3-án a Diósgyőr vendégeként veszítettek
bajnoki mérkőzést.

A Haladás a szlovák vezetőedző, Michal Hipp menesztése után sem tudott elmozdulni a ta-
bella utolsó helyéről, mivel 2-1-re kikapott a vendég Pakstól. A tolnaiak immár hat meccs óta ve-
retlenek, míg a vasiak öt mérkőzés óta nyeretlenek.

A táblázat második és harmadik helyén továbbra is a Honvéd és az MTK áll, annak ellenére,
hogy legutóbbi három találkozóját egyik fővárosi csapat sem tudta megnyerni.
OTP Bank Liga, 9. forduló: Ferencváros – Újpest FC 1-0, Puskás Akadémia – Budapest Honvéd

1-0, Szombathelyi Haladás – Paksi FC 1-2, MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry FC 2-2, Debreceni
VSC – Kisvárda Master Good 3-1. Tegnap, lapzárta után játszották: Diósgyőri VTK – MOL Vidi FC.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 9. forduló: Ferencvárosi TC – Újpest

FC 1-0 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, 20.675 néző, vezette: Andó-Szabó.
Gólszerző: Lanzafame (58.).
Sárga lap: Leandro (38.), Lanzafame (59.), illetve Litauszki (26.).
Ferencvárosi TC: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Leandro, He-

ister – Sigér, Spirovski – Varga R. (87. Frimpong), Bőle (79. Böde),
Petrjak – Lanzafame (76. Gorriaran).
Újpest FC: Pajovic – Pauljevic, Bojovic, Litauszki, Burekovic –

Nwobodo, Sankovic (76. Balázs B.), Onovo, Beridze (63. 
Lukács D.) – Zsótér – Novothny.

Az újpesti Filip Pajovic (b), Mijusko Bojovic (j) és a ferencvárosi Varga Roland (b2) a labdarúgó
OTP Bank Liga 9. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Újpest FC mérkőzésen a fővárosi
Groupama Arénában 2018. szeptember 29-én. MTI Fotó: Czagány Balázs

Németország rendezi a 2024-es foci Eb-t Kerek évforduló: születésnapját 
ünnepelte Erdőszentgyörgy 

labdarúgásának sikerkovácsa
Szeptember 28-án töltötte be 80. élet-

évét az erdőszentgyörgy Gheorghe Pop –
a kisvárosban mindenki Ghiţa bádénak is-
meri –, akit Erdőszentgyörgy labdarúgá-
sának legsikeresebb edzőjeként tartanak
számon.

1938-ban született, és korán megismer-
kedett a labdarúgással: helyi szinten min-
den korosztályos keretben megfordult,
aztán idővel edzősködni kezdett, és jó
eredményeket ért el. 

Erdőszentgyörgy 1960-ban szerepelt
először az akkori megyei bajnokságban,
aztán az 1963-1964-es idényben a telepü-
lés együttese eljutott az osztályozóra,
ahol Bonyha csapata volt az ellenfele, de
a visszavágón a szentgyörgyiek 3-1-re ki-

kaptak idegenben, így nem jutottak fen-
nebb. 1965-ben újra falusi bajnokságot
nyertek, szintén Gheorghe Poppal a sora-
ikban –, akkor Nyárádtővel játszottak a
feljutásért a marosvásárhelyi cukorgyári
pályán, ahol 0-0 volt az eredmény –, de
Erdőszentgyörgyön hosszabbításban
egyenlített Nyárádtő, és továbbjutott, így
a második feljutási kísérlet sem sikerült. 

1970-ben már a helyi líceum alkalma-
zottjaként Gh. Pop új csapatot alapított
Borbély Isvánnal, Czifra Györggyel és id.
Tanti Gyulával együtt, de ezúttal sem si-
került feljutniuk a megyei bajnokságba. 

Az 1978-1979-es idényben az Erdő-
szentgyörgyi Akarat (Voinţa) fuzionált a
Küküllővel (Târnava), majd Ghiţa bádé –
akinek a családja mellett még mindig a
futball a mindene – vezetésével Erdő-
szentgyörgy feljutott a megyei bajnok-
ságba.

„Négy selejtező mérkőzést játszottunk.
Emlékszem, hogy a második találkozón,
Gernyeszegen a Szászrégeni Comerţult 5-
2-re vertük, aztán a Végh János edzte
Elektromaros következett, erre a találko-
zóra Radnóton került sor. Az elektrósok
esélyesebbek voltak, sőt az 5. percben
már gólt szereztek, miután belökték ka-
pusunkat a labdával a hálóba. A 30. perc-
ben szabadrúgást ítélt nekünk a
játékvezető, miután Kanyaró Attila három
játékost is kicselezett, majd őt Şt. Gligore
(Paloma) csúnyán felrúgta, de érthetetlen
módon a sárgát Kanyaró kapta. Aztán volt
Kanyarónak egy bődületes lövése, az ál-
tala kapura küldött labdát az Elektro ka-
pusa kiejtette, majd Csizmadi közelről
bevágta, így egyenlítettünk. Néhány perc
múlva újra felvágták Kanyarót, a lövést a
sértett végezte el, ennek nyomán úgy ala-
kult a helyzet, hogy újra Csizmadi lehe-
tett eredményes, így 3-1-re megnyertük a
találkozót. A döntőben 5-2-re győztünk
Hadrév ellen, így 19 év után után felju-
tottunk a megyeibe” – emlékezett vissza
Pop Ghiţa, aki a többek között az  Ilyés
Miklós csapatkapitányt is soraiban tudó
1981-1987-es és az 1990-1993-as évek-
ben remeklő Akarat ifjúsági csapatát is
irányította. 

Németország rendezi a
2024-es labdarúgó Európa-
bajnokságot – döntött csü-
törtökön az európai
szövetség (UEFA). A
német pályázat egyetlen el-
lenfele a török volt.

Németország története
során másodszor lesz kon-
tinensviadal házigazdája,
1988-ban Nyugat-Német-
országban a holland válo-
gatott diadalmaskodott.

A következő, 2020-as
kontinensviadalt Európa 12
városában, köztük Buda-
pesten és Bukarestben ren-
dezik (ezzel ünneplik a
sorozat 60. évfordulóját),
négy esztendővel később
viszont visszatér a hagyo-
mányos formátumhoz az
UEFA, 2024-ben így újra
egyetlen ország – Németor-
szág – látja vendégül a kijutó
válogatottakat.

A 2024-es Európa-bajnokság rendezési jo-
gáért való csatározás mindössze a német és a
török szövetséget hozta lázba, ők ketten vesel-
kedtek neki a pályázati folyamatnak még ta-
valy tavasszal.

Németország 1988-ban már rendezett Eu-
rópa-bajnokságot – amelyen Hollandia diadal-
maskodott –, s két világbajnokság, az 1974-es
és a 2006-os torna tapasztalata is a német szö-
vetség kandidálása mellett szólt.

Törökország soha korábban nem adott ott-
hont felnőtt-Eb-nek vagy világbajnokságnak,
sőt, négy évvel ezelőtt, 2014 áprilisában a
2020-as Eb elődöntőjére és döntőjére beadott
pályázatát is visszavonta az ország labdarúgó-
szövetsége, hogy inkább a mostani tenderre
koncentrálhasson.

A törökök amúgy már a 2008-as Európa-baj-
nokságot is szerették volna maguknak – azt
még Görögországgal közösen, míg azóta a
2012-es és a 2016-os pályázatot egyedül buk-
ták el. Noha felnőttszinten nem volt még házi-
gazda a török szövetség, utánpótlásvonalon
annál többször: egy U16-os (1993), egy U17-
es (2008) és egy U18-as (1967) Eb mellett
U19-es (2012) női és U20-as (2013) férfi-vb-t
is rendezhetett korábban.

A 2024-es Eb-döntő tornát június közepe és
július közepe között tartják majd, 24 csapat
részvételével. A németek bemutatkozó kis-

filmje alapján a döntőt minden bizonnyal július
14-én játsszák majd a berlini Olimpiai Stadi-
onban.

A német pályázati anyag szerint tíz város tíz
arénájában rendeznek majd találkozókat: a már
említett fővárosi helyszín mellett München,
Stuttgart, Dortmund, Gelsenkirchen, Hamburg,
Köln, Düsseldorf, Lipcse és Frankfurt ad majd
otthont a mérkőzéseknek.

Ezzel a döntéssel az is biztossá vált, hogy
rendezőként Németország mindenképpen sze-
repel majd a tornán, vagyis az Eb-selejtezőkön
és a Nemzetek Ligája-meccseken a fennma-
radó 23 helyért küzdenek majd a csapatok.

Az UEFA tájékoztatása szerint a szavazáson
a vb 17 tagjából egy tartózkodás mellett 12
voksolt a németekre, míg a törökök csak négy
voksot kaptak.

A német pályázat erősségét a létesítmények
jelentették, hiszen összességében 400 ezerrel
több jegyet tudnak majd értékesíteni, mint két
évvel ezelőtt a franciaországi torna szervezői,
és 300 ezerrel többet, mint amennyit a rivális
törökök tudtak volna.

„Csodálatos stadionjaink és szurkolóink
vannak, akik szeretik a labdarúgást, és minde-
nekelőtt ünnepelni akarnak más európai druk-
kerekkel” – mondta a nyoni helyszínkijelölést
követően Philipp Lahm, a német pályázat
nagykövete, a 2014-ben világbajnok válogatott
azóta visszavonult kapitánya.

Az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke bejelenti a rendező kilétét

Czimbalmos Ferenc-Attila

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila



A címvédő és négyszeres vi-
lágbajnok Lewis Hamilton, a
Mercedes brit pilótája nyerte
a vasárnapi Forma–1-es
Orosz Nagydíjat, s a sikerrel
újabb nagy lépést tett ötödik
vb-diadala felé.

A 33 éves versenyzőnek ez volt
az idei nyolcadik, egyben pályafu-
tása 70. futamgyőzelme. Előnye az
összetett élén 50 pontra nőtt legfőbb
riválisával, a szintén négyszeres vb-
győztes, Szocsiban most harmadik-
ként célba érő Sebastian Vettellel, a
Ferrari német pilótájával szemben.

Az oroszországi futamot Hamil-
ton csapattársa, a pole pozícióból
startoló finn Valtteri Bottas zárta a
második helyen.

A rajtot az első két sorokból in-
dulók egyformán jól kapták el, Vet-
tel mintha egy hajszálnyival
gyorsabban reagált volna Hamilton-
nál, és meg is támadta a címvédőt,
de nem tudta megelőzni.

Az első kör végén Bottas, Hamil-
ton, Vettel volt a dobogós helyeken
száguldók sorrendje, negyedikként
Kimi Räikkönen (Ferrari) haladt, a
monacói Charles Leclerc (Sauber)

pedig ötödiknek jött fel, miközben
a 19. pozícióból startoló holland
Max Verstappen – aki vasárnap ün-
nepelte 21. születésnapját – a har-
madik körben már kilencedikként
autózott.

A 10. körben Bottas előnye egy
másodperc körüli volt Hamiltonnal
szemben, közben Verstappen az
ötödik helyig jött fel, így a rajt utáni
10 körben 14 pozíciót javított.

A kerékcserék sorát Bottas
kezdte meg a 12. körben, eggyel ké-
sőbb Vettel is a bokszba hajtott friss
abroncsokért, a Mercedes pedig

azonnal kihívta kerékcserére Ha-
miltont, azonban a brit címvédőnek
minimális különbséggel ugyan, de
nem sikerült Vettel elé visszatérnie
a pályára.

Hamilton nem várt sokáig, azon-
nal elkezdte támadni Vettelt, és a
második próbálkozásakor, egy ag-
resszív és nagyon határozott manő-
vernek köszönhetően sikerrel is járt,
megelőzte riválisát.

A vezetést ideiglenesen Verstap-
pen vette át, a holland versenyzőt
azonban hamar utolérte a Bottas,
Hamilton, Vettel trió, a Mercedes
finn pilótája pedig a 25. körben

maga elé engedte az ötödik vb-cí-
méért hajtó csapattársát.

Hamilton a 42. körben beérte
Verstappent az élen, de megelőzni
nem tudta, azonban egy körrel ké-
sőbb a holland pilóta kihajtott a
bokszba kereket cserélni.

Tíz körrel a leintés előtt így Ha-
milton vezetett, mögötte Bottas és
Vettel száguldott. 

A hajrában az élmezőnyben hala-
dók már nem hibáztak, Hamilton
győzött, ezzel tovább növelte az
előnyét a vb-pontversenyben.

A vb a hét végén Szuzukában, a
Japán Nagydíjjal folytatódik.

Noha az előző bajnokságban
még az élvonalban szerepelt,
a Galaci Phoenix férfikosár-
labda-csapata a C értékcso-
portban kezd, akárcsak a
Marosvásárhely CSM. Mindez
a tartozások és anyagi nehéz-
ségek miatt van, ami ahhoz is
vezetett, hogy alig egy hete
állt össze csapat. Ilyen körül-
mények között a Marosvásár-
helyi CSM volt a nagy esélyes
a Románia-kupa első körében
Galac ellen, és ezt George Trif
tanítványai kíméletlenül ki is
használták.

A galaci mérkőzésen nem nyúj-
tott egyenletes teljesítményt a ma-
rosvásárhelyi csapat, egy jó első
negyedet egy gyengébb követett,
majd egy újabb jó harmadikat egy
szintén halványabb negyedik, de ez
is elég volt a 15 pontos sikerhez.
Különösen a távoli dobások nem
mentek, egyedül Martinić dobott
három triplát.

A marosvásárhelyi visszavágóra
a galaciak csupán kilenc játékossal

érkeztek, már ez jelezte, hogy sok
reményük nincs a fordításra. És
hogy azt a kevés lelkesedést is le-
törjék, amelynek a csírája esetleg
lehetett bennük, a CSM már az első
néhány percben lerohanta őket, és
seperc alatt 10-2-re, majd 18-4-re és
24-6-ra elhúzott. A marosvásárhelyi
csapat Sánta és Borşa révén maga-

san uralta a palánk alatti teret, de a
dobások pontossága terén is lénye-
gesen az ellenfél fölé nőtt. Pedig
Şolopa csak a negyed végén lépett
pályára, hogy később a csapat leg-
eredményesebb pontszerzője le-
gyen.

A folytatásban a galaciak –
ahogy a CSM lassan a teljes keretét

megforgatta – némileg kiegyenlítet-
ték a meccset, de csak a különbség
növekedésének a ritmusát tudták las-
sítani, ami lehetővé tette, hogy a
CSM-nél egyik játékosnak se kelljen
28 percnél többet a pályán tölteni.

A marosvásárhelyi csapat össze-
sítésben 52 ponttal múlta felül ga-
laci ellenfelét, és jutott a
Románia-kupa második körébe,
ahol ugyancsak a B vagy C érték-
csoportban játszó ellenfelet kap.
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Bálint Zsombor

Eredményjelző
* végeredmény, Orosz Nagydíj, Szocsi (53 kör, 309,745 km, a pontszerzők): 1. Lewis
Hamilton (brit, Mercedes) 1:27:32.054 óra, 2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 2.545
másodperc hátrány, 3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 7.487 mp h., 4. Kimi Räik-
könen (finn, Ferrari) 16.543 mp h., 5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 31.016 mp
h., 6. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 1:20.451 perc h., 7. Charles Leclerc (mo-
nacói, Sauber) 1:38.390 p h., 8. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h., 9. Esteban
Ocon (francia, Force India) 1 kör h., 10. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1 kör h.
* pole pozíció: Bottas.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda-Románia-kupa 1. kör, 1. mérkőzés: Galaci Phoenix – Marosvásár-
helyi CSM 61:76 (10-21, 22-19, 15-26, 14-10)
Galac, Dunărea-csarnok. Vezette: Alexandra Stan (Bukarest), Şerban Raşoga (Plo-
ieşti), Vlad Mihnea (Jászvásár).
Phoenix: Perović 24 pont (1), Stan 17, Grecu 8 (2), Corpodean 6, Miller 4, Voinescu
2, Giangu, Patko, Bănescu. 
CSM: Martinić 23 (3), Sánta 16, Kalve 16, Borşa 12, Solopa 4, Kilyén 3, Engi-Ro-
senfeld 2, Bölöni, Crawford, Şteţca.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Románia-kupa 1. kör, 2. mérkőzés: Marosvásárhelyi CSM – Galaci
Phoenix 94:57 (27-12, 21-15, 28-18, 18-12)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Laurenţiu Grigoraş (Bodza),
Bertalan István (Kolozsvár), Dragoş Pop (Kolozsvár). Ellenőr: Doru Vinaşi (Kolozs-
vár).
CSM: Şolopa 22, Martinić 16 (2), Sánta 10, Borşa 10, Kalve 10, Kilyén 9 (1), Engi-
Rosenfeld 9 (1), Bölöni 6 (2), Bloj 2, Crawford, Şteţca, Costaşuc.
Phoenix: Perović 18 (1), Miller 12, Stan 9, Vlad 8 (2), Corpodean 7, Grecu 3 (1), Vo-
inescu.

Eredményjelző
A férfikosárlabda-Románia-kupa 1. fordulójában: Csíkszeredai VSK – Medgyesi
CSM 78:94 és 78:91, Máramarosszigeti CSM – CSM Focşani 85:72 és 82:88, CSO
Voluntari – Bukaresti Agronomia 81:53 és 85:52, Zsilvásárhelyi ACS – Bukaresti
Avram Iancu 75:47 és 70:44, Galaci Phoenix – Marosvásárhelyi CSM 61:76 és 57:94,
Konstancai Athletic – Bukaresti Rapid 80:48 és 81:57. A Kolozsvári U – Brăilai Cuza
Sport mérkőzéseket elhalasztották.
Továbbjutottak: Medgyesi CSM, Máramarosszigeti CSM, CSO Voluntari, Zsilvásár-
helyi ACS, Marosvásárhelyi CSM, Konstancai Athletic. 
Szuperkupa, döntő: Nagyváradi CSM – Kolozsvári U-BT 76:83.

A diákolimpiáról 
a Marosvásárhelyi TVR-n

Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorában
Jakab Barnát, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum testnevelő tanárát és
Szász Róbertet, az iskola XII. osztályos diákját láthatják Szucher Ervin
beszélgetőműsorában. Az adásban a nemrég zárult kolozsvári diákolim-
piáról lesz szó, amelyen a romániai magyar középiskolák közül a Bolyai
bizonyult a legeredményesebbnek. 

Még egyszer a bajnokságról
Jövő héten kezdődik az új kosárlabda-bajnokság. A Marosvásárhelyi CSM az első fordulóban ismét Galacot

fogadja. Mivel azonban a mostani találkozón a beszélgetésekből kiderült, hogy a nézők többsége nincs tisz-
tában az új kiírással, röviden ismét összefoglaljuk a lebonyolítási rendszert.

1. A bajnokság alapszakaszát három értékcsoportban rendezik: az A csoportban az előző bajnokság első
nyolc csapata vesz részt, a B csoportban a többi régebbi csapat, amelynek nincsen tartozása (összesen négy
van ilyen), míg a C csoportban azok a régebbi csapatok, amelyek tartozásokat halmoztak fel, illetve az új klu-
bok, közöttük a Marosvásárhelyi CSM (összesen tíz csapat).

2. Az oda-vissza játszott alapszakasz után (a B csoportban kétszer oda-vissza) a középszakaszban négy ér-
tékcsoportot alakítanak ki. A Piros csoportban a A csoport első hat helyezettje játszik. A Sárga csoportban az
A csoport utolsó két csapata, a B csoport első három helyezettje, valamint a C csoport győztese küzd. A Kék
csoportban a B csoport utolsó helyén végzett csapat és a C csoport 2-6. helyezettjei folytatják, míg a Zöld
csoportban a C csoport 7-10. helyén végzett csapatai.

3. Egy újabb oda-vissza kör után következik a rájátszás. Az 1-8. helyekért és a bajnoki címért a Piros csoport
csapatai és a Sárga csoport első két helyezettje folytatják a helyezésük alapján kialakult párosításban. Azaz a
Piros csoport első helyezettje a Sárga csoport második helyezettjével, a második helyezett a Sárga csoport
első helyezettjével játszik és így tovább. A bajnokság 9-16. helyeiért a Sárga csoport 2-6. helyei és a Kék cso-
port 1-4. helyei játszanak, míg a 17-22. helyekért a maradék hat csapat. Az előző évektől eltérően minden
helyosztót lejátszanak mindaddig, amíg ki nem alakul a teljes végső rangsor, amely a következő évi bajnokság
értékcsoportjai kialakításának az alapja is egyben.

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 306 pont, 2. Vettel 256, 3. Bottas 189, 4. Räikkönen 186, 5.
Verstappen 158, 6. Ricciardo 134, 7. Magnussen 53, 8. Nico Hülkenberg (német,
Renault) 53, 9. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 50, 10. Perez 47, 11. Ocon 47,
12. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 38, 13. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso)
28, 14. Romain Grosjean (francia, Haas) 27, 15. Leclerc 21, 16. Stoffel Vandoorne
(belga, McLaren) 8, 17. Lance Stroll (kanadai, Williams) 6, 18. Marcus Ericsson
(svéd, Sauber) 6, 19. Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 2, 20. Szergej Szi-
rotkin (orosz, Williams) 1
* csapatok: 1. Mercedes 495 pont, 2. Ferrari 442, 3. Red Bull 292, 4. Renault 91, 5.
Haas 80, 6. McLaren 58, 7. Force India 35, 8. Toro Rosso 30, 9. Sauber 27, 10. Wil-
liams 7.

Könnyed továbbjutás a kupában

Hamilton 70. futamgyőzelme, közel az ötödik vb-cím

Fotó: Nagy Tibor

A Mercedes címvédő világbajnok brit pilótája mögött csapattársa, illetve – valamivel hátrébb – első számú ferraris riválisa végzett



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház 25 km-re Marosvásár-
helytől. Tel. 0734-123-877. (20558-I)

KIADÓ bútorozott garzon a Kárpátok
sétányon diák, egyetemista, rezidens
részére. Tel. 0744-262-670. (10630-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (10377-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831.
(10376)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (10377)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(10530)

BÚZAKORPA eladó  a koronkai
malomnál. Tel. 0722-396-107. (10383)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701) 

KIADÓ 2000 m2-es telek Koronkán,
az E60-as út mellett. Tel. 0734-123-
877. (20558-I)

TETŐBÁDOGOS vállal tetőkészítést
Lindab lemezből, cserépből, lécekkel,
fóliával. Teraszt készítünk fából és
vasból. Bármilyen más munkát is
vállalunk. Tel. 0748-669-239, Misi.
(10524)

VÁLLALUNK: tetőkészítést Lindab
lemezből, ácsmunkát, teraszkészí-
tést, tetőjavítást, csatornajavítást,
csatornatakarítást, cserépforgatást.
Tel. 0747-871-270. (10485-I)

NYUGDÍJASOKNAK 16%-os
kedvezménnyel  vállalok tetőjavítást,
csatornakészítést, lefolyókészítést,
festést, vakolást. Tel. 0726-638-909,
János. (10548)

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy lemezből, készítünk
fából teraszt, elvégzünk bármilyen
kicsi javítást. 15% kedvezmény nyug-
díjasoknak. Tel. 0758-639-258.
(10523-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatást, régi tető javítását, csa-
tornajavítást. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjaví-
tást, Lindab lemezzel tetőfedést, csa-
tornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

VÁLLALUNK tetőszigetelést, ga-
rázsszigetelést bitumennel, kátrány-
nyal. Tel. 0743-618-971. (10663-I)

10% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk
tetőjavítást, tetőkészítést, vakolást,
meszelést, padló- és falicsempe-lera-
kást, csatornatakarítást, szigetelést,
glettolást. Tel. 0755-300-058
.(10649-I)

GARÁZS kiadó a November 7-ben.
Tel. 0749-335-084. (10650-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk
október 1-jén édesanyánkra,
HAMZA VILMÁRA szül. Nemes
halálának 14. évfordulóján;
február 9-én édesapánkra,
HAMZA ANDRÁSRA és május
10-én HAMZA RUDOLFRA
haláluk 28. évfordulóján.
Nyugodjanak békében!
Szeretteik. (1979)

Én már megfutottam görön-
gyös utamat,
hova fáradtan térek,
a sír nyugalmat ad.
Elment ő örökre, lelkét a
megváltó magához emelte. 
Örök fájdalommal emlékezünk
testvérünkre, KOVÁCS
BERTA ILONÁRA, hogy egy
éve itt hagyott minket. Szép
emlékét megőrzik testvérei,
István, Erzsébet, Anikó, Tibi.
Emléke legyen áldott,
nyugodjon békében! (10586)

Fájdalommal, megtört szívvel
emlékezünk október 1-jén az
erdőszengyeli születésű
MAKKAI JÁNOSRA halálának
5. évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
örökké őrizni fogjuk. Testvére
és családja. (10670)

ELHALÁLOZÁS

Összetört szívvel tudatjuk, hogy
a drága férj, édesapa, nagyapa,
testvér, nagybácsi, vő, sógor,

NAGY ZOLTÁN
a BJATM és a Constructorul
Szövetkezet volt dolgozója

67 éves korában csendesen
megpihent. Drága szerettünktől
október 1-jén, hétfőn 13 órakor-
veszünk végső búcsút a reformá-
tus temető cintermében.
A gyászoló család. (-I)

„Ama nemes harcot meghar-
coltam, futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam: végezetre
eltétetett nékem az igazság ko-
ronája, melyet megád nékem az
Úr ama napon, az igaz bíró.”
(2Tim. 4:7-8.)
Búcsúzom drága testvéremtől, 

KISS JOLÁNTÓL. 
Ibolya és családja. (sz-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Ama nemes harcot meg-
harcoltam, futásomat elvégez-
tem, a hitet megtartottam...” 2.
Tim. 4,7.
Mély fájdalommal búcsúzunk
drága kolléganőnktől, SIPOS
ICUKÁTÓL, akit 63 éves korában,
hosszú, de türelemmel viselt
betegség után szólított magához
a Teremtő Isten. Hosszú éveken
át sok-sok szép közös emlék
fonta át közösségünk életét.
Nyugodjon békében! Őszinte
részvétünk a gyászoló
családnak. A körtvélyfájai és
gernyeszegi általános iskola
tantestülete. (-I)

Bár sokan már ismerték azo-
kat a helyeket, amelyeken az
Erdélyi Kárpát Egyesület ma-
rosvásárhelyi osztálya kije-
lölte a 12. alkalommal
megszervezett Teleki Samu-
teljesítménytúra útvonalát,
sokan örömmel vettek részt
a rendezvényen, hiszen ked-
vező volt az időjárás, és a ki-
hívás, amelynek eleget
kellett tenni, elég adrenalint
mozgat meg ahhoz, hogy egy
egészséges hétvégét töltse-
nek el a Görgényi-havasok-
ban mindazok, akik
beneveztek. 

A 12. alkalommal szervezett Te-
leki-teljesítménytúrára érkezők
szeptember 22-én reggel indultak
el Görgényüvegcsűrről a külön-
böző kijelölt útvonalakra. A szer-
vezők örömmel tapasztalták, hogy
az idén – talán a gyönyörű őszi idő-
járásnak köszönhetően – több mint
250-en neveztek be. A hagyomá-
nyos túrázó (40 km, 20 km, 10 km)
kategória mellett terepszaladó ka-
tegóriában is be lehetett nevezni 20
és 10 km-es távokon. Beigazoló-
dott az is, hogy a terepbiciklis ka-
tegória továbbra is igen népszerű,
hiszen évről évre egyre többen jön-
nek el bringákkal a túrára. Az idén
a biciklisek 55 km-es útvonalat jár-
tak be a Görgényi-havasok mesés
tájain. 

A versenyre elhoztak egy alig
egyéves babát is, viszont aki való-
ban végigjárta a szakaszt, az az 5
éves Horváth Keve. A legtöbb ta-
vaszt megérő résztvevő a 77 éves
görgényszentimrei Gherghel Mihai
volt, ő a 10 km-es távot szaladta le.
A rövidebb távon egy 55 fős gye-
rekcsapat is részt vett marosvásár-
helyi iskolákból, tanáraik
kíséretében. A szervezők ugyanak-
kor egy autóbuszt is indítottak
résztvevőkkel Marosvásárhelyről,
a verseny napján, és ezért többen is
beneveztek. 

Íme az eredmények. A 40 km-es
távot Tóth György járta le a legha-
marabb: 6 óra 37 perc alatt, a nők
közül a leggyorsabb Pál Teréz volt
9 óra 51 perc alatt. A 20 km-es gya-
logos távon Biriki Attila és Né-
gyessy Brigitta bizonyultak a
leggyorsabbaknak 3 óra 28 perces
idővel, a 10 km-est pedig Varga
Zsófia 2 óra 25 perc alatt, a férfi-
aknál az édesapja, Varga Zsolt 2
óra 26 perc alatt tette meg. A terep-
futóknál a 20 km-es távon Deva
Dan Cristian (2:24) és Szabó
Csenge (3:42) vitte el a pálmát
férfi, illetve női kategóriában, a 10
km-esen pedig Bucur Vasile (1:43)
és Bíró Sára Gyopár (3:01). A bi-
ciklisek között a leggyorsabban te-
kerő férfi Apa László (2:45), míg a
leggyorsabb nő Menyhárt Zsuzsa
(4:32) volt.

Minden szerencsés célba érőt

egy tál mennyei gulyás várt. Szom-
baton este, akik nem siettek haza,
tábortűz körüli zenéléssel, éneklés-
sel zárták a napot. Vasárnap a je-
lenlevők meglátogatták a
görgényszentimrei Bornemisza-
kastélyt, a mellette levő dendroló-
giai parkot, majd a gernyeszegi
Teleki-kastélyt. Innen Sáromber-
kére ment a kis csapat, ott a Teleki-
kastélyt keresték fel, majd kis
virágcsokrot helyeztek el a sárom-
berki Teleki család kriptájában,
megemlékezve a túra névadójáról,
gróf Teleki Samuról. 

A résztvevők teljes névsora az
Erdélyi Kárpát Egyesület marosvá-
sárhelyi szervezetének honlapján,
www.ekemvh.ro/teleki – fotók és
beszámolók pedig a
https://www.facebook.com/Tele-
kiTrail Facebook-oldalon találha-
tók. A rendezvény sikerességéhez
hozzájárultak Görgényüvegcsűr
elöljárói, akik a versenyzők rendel-
kezésére bocsátották a kultúrott-
hont és az iskola sporttermét. A
díjakat a Columbia sportfelszerelé-
seket forgalmazó Dockyard cég,
valamint az Outland – sportma-
niac.ro cipősbolt, a Tudor City
BicyCool biciklisüzlet és a 112 ká-
vézó biztosította. Az idén is a
Maros megyei speciális barlangi és
hegyimentő szolgálat munkatársai
biztosították az útvonalakat – tájé-
koztatott Pánczél Tibor főszervező.
(v.gy.) 
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Teleki Samu-teljesítménytúra 
250 résztvevő ismerkedett meg 

a Görgényi-havasokkal 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

A rajtra készülve Fotó: Kerekes Péter Pál 

Maros Megyei Tanács

HIRDETÉS

A Maros Megyei Tanács a 2003. évi 52-es számú törvény előírásainak megfelelően
közzéteszi szándékát, hogy határozatban fogadja el a mezőgazdasági termékek át-
lagárait a 2019-es évre vonatkozóan.

A határozattervezet és az indoklása 2018. szeptember 28-tól közzé van téve a megyei
tanács www.cjmures.ro honlapján, és ki van függesztve az intézmény székhelyén:
Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatt.

Az érdekeltek 2018. október 9-ig írásban küldhetik el javaslataikat, indítványaikat,
véleményüket a Maros Megyei Tanácsnak a cjmures@cjmures.ro e-mail-címre.

Péter Ferenc                                    Aurelian Paul Cosma 

ELNÖK                                                      JEGYZŐ
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A Népújság 
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

A MELINDA-IMPEX STEEL RT. marosvásárhelyi munkapontjára munkaerőt keres az alábbi munka-
kör betöltésére: RAKODÓMUNKÁS. Előnyt jelent az e munkakörben szerzett tapasztalat, fizikai mun-
kabírás, megbízhatóság. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés, országos és nemzetközi szinten elismert,
dinamikusan fejlődő vállalatnál dolgozni, fejlődni. A jelentkezés módja: az érdekeltek (fényképes) öné-
letrajzzal és szándéknyilatkozattal jelentkezhetnek munkapontunk székhelyén: Marosvásárhely, Dózsa
György út. 77. szám (hétfőtől péntekig 8-17 óra között) vagy elküldhetik a steelms@melinda.ro e-mail-
címre vagy a 0265/253-513-as faxszámra. Jelentkezési határidő: 2018. október 5. (62739-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz SZÁMLÁZÓT és BE-
SZERZŐT. Tel. 0734-123-877. (20558-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SZELETELŐT, CSOMAGO-
LÓT alkalmaz. Munkaprogram: 6x8 óra. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bónuszok, megbecsülés.
Jártasság a területen előnyt jelent. Bővebb felvilágosításért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot.
(62744-I)
ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális információkat
számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése; a
nyomtatás előkészítése és lebonyolítása; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szál-
lításra; információs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt
jelent), középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a
szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy a cég
székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám –, vagy a 0265/264-656-os telefonszámon,
fax: 0265/260-906. (sz.-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek
küldjék el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefon-
számon. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen beta-
nítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni.  Fizetés 1800 lej kézbe. Üzleteinkbe felveszünk 3-as
fokozatú betegnyugdíjasokat is. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel.
0756-128-313. (62751-I)
Az AN FEED CÉG ELADÓT és RAKODÓMUNKÁST keres a segesvári szaküzletébe. Érdeklődni a
0725-578-030-as telefonszámon. (sz.-I)
A MILVUS CSOPORT MADÁRTANI és TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET KÖNYVELŐT
alkalmaz. Teendők: a hatályos jogszabályok szerinti számviteli ellenőrzés – könyvelés; a gazdasági mű-
veletekre vonatkozó igazoló dokumentumok előállítása; a könyvelési adatok helyességének biztosítása
és ellenőrzése. Amit ajánlunk: érdekes munkakörnyezet, versenyképes bérezés, sokoldalú lehetőség to-
vábbtanulásra és képességfejlesztésre, azok kibontakoztatására. Elvárások: okleveles felsőfokú végzettség
– minimum 3 éves, szakmai régiség – minimum 3 év, számítógépes könyvelési program ismerete, a ma-
gyarnyelv-tudás előnyt jelent. Az önéletrajzot a következő e-mail-címre  várjuk: office@milvus.ro. Ha-
táridő október 3. (62749-I)
A kolozsvári CSI ROMANIA KFT. HEGESZTŐT alkalmaz. Követelmények: hegesztői szakképesítés, a
műszaki rajz jó ismerete, minimum egy év tapasztalat a Mig-Mag/Wig hegesztés terén, pozitív hozzáállás,
csapatszellem. Felelősségek:  előkészíti a munkahelyet, a szerszámokat, eszközöket, a munkaasztalt stb.
olyan módon, hogy a munka eredménye megfeleljen a minőségi és teljesítményi követelményeknek; átveszi
a dokumentációt és a munkacsomagokat a csapatvezetőtől/a szervezeti egység vezetőjétől; azonosítja a he-
gesztési/vágási folyamat technikai és technológiai részleteit; a hegesztési műveletet a rajz szerint végzi; be-
tartja a hegesztői/vágási eljárásokban megadott műszaki paramétereket, illetve a műszaki rajz szerint
dolgozik. E-mail-cím: angajari@csiportal.com Tel. 00-40-372/116-627, 0720-063-894. (sz.-I)
FOGÁSZATI RÖNTGENKÖZPONT ASSZISZTENST keres. Az önéletrajzokat a következő e-mail-
címre kérjük:  drxray.office@gmail.com (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat – LÉLEKTŐL 
LÉLEKIG –

ÉVEK AZ ÉLETÉRT!
Október elseje, 

az idősek világnapja alkalmából 
a Romániai Nyugdíjasok Egyesülete
Maros megyei fiókjának vezetősége 

egészséget, boldogságot, 
derűs napokat, 

hosszú, napfényes életet kíván!
(sz.-I)

A szállító neve és címe Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,

péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor 
távolsági buszállomástól 

(Dózsa György utca)

* Időszakos járat

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,

péntek 18.30 ó., szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, Népliget,

Volán buszállomás

* Időszakos járat 

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből  15.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 100 lej, 
menet–jövet 180 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
170 lej.

INTER TOURS
Rózsák tere 61. 
(bejárat a Petőfi térről), 
tel. 0265/264-011, 
0733-013-166 

Marosvásárhely –
Szalonta – Gyula – 

Békéscsaba – 
Szeged – Kistelek –

Kecskemét

Péntek 7 ó.  
a Nemzeti Színház mögötti 

parkolóból 

Péntek 17 ó. 
Kecskemét, 

távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Budapesti járatok 100 lejtől.
Szegedi és kecskeméti járatok:

menet-jövet 200 lej. 
10% kedvezmény nyugdíjasoknak,

egyetemistáknak, tanulóknak. 
50% kedvezmény 10 éven aluli 

gyermekeknek. 
Minden 6. út ingyenes.
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