
A szenzoros vércukor-
szintmérő előnyei
November 14., a cukorbetegség világ-
napja alkalmából tanácskozást szer-
vezett a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház a Cukorbeteg Gyermekek és
Fiatalok Egyesületével, valamint a
Maros Megyei Családorvosok Egyesü-
letével. Ugyanakkor a kórház járóbe-
tegrészlegén ingyenes
vércukorszintmérésre volt lehetőség. 
____________4.
Ötvenéves 
a mezőpaniti iskola
Ötven év alatt az új iskolában 156 ta-
nító és tanár tanított. A kezdetektől ál-
landó, összeforrott tanári közösség
alakult ki, ami nemcsak stabilitást,
hanem a diákok jó előmenetelét ered-
ményezte. 
____________6.
Siker egy kellemetlen
ellenfél ellen
Feljutásra nem jogosult, de eredmé-
nyeivel a rangsort befolyásoló kelle-
metlen ellenfelet, a Galaci United
fiókcsapatát győzte le a Marosvásár-
helyi CSM teremlabdarúgó-csapata a
futsal 2. liga 7. fordulójában.
____________7.

Lépcsőn olvasó gyermekek, sikerregé-
nyek után nyomozó fiatalok, köny-
vesszatyrokat cipelő felnőttek, iroda-
lomról, színházról beszélgető baráti tár-
saságok – a hét végén ezer színben,
hangon, hangulatban mutatkozott meg
a kultúra a Nemzeti Színház tereiben. A
marosvásárhelyi könyvünnep ismét
minden korosztályt megmozgatva tette
egyértelművé, hogy ez a rendezvény va-
lóban több mint könyvek seregszem-
léje.

A csütörtök délelőtti megnyitó után máris
megtelt élettel a színház előtere, pénteken dél-
előtt pedig még több iskolás csoport érkezett.
Kacsó Tünde tanítónő a szülők segítségét kérte,
hogy kisdiákjai ne a csillámporos, szuperhősös
fedőlap alapján válasszanak maguknak olvasni-
valót. 

– Ha ugyanattól a szerzőtől több könyvet is
kiszemelnek a gyermekek, elég, ha egyet meg-
vásárolnak, és majd egymás között cserélnek.
Meg kell tanulják továbbadni a könyveket – fej-
tette ki a pedagógus, akinek osztályában igen
népszerűek az állatos történetek, egy kislány és

egy fiúcska viszont legszívesebben enciklopé-
diákat böngész, és a tudást meg is osztja társai-
val.
Vetélkedők jutalma,
„könyvvadászok zsákmánya”

Pénteken a könyvek mellett még számos ka-
land várta a legkisebb olvasókat, volt meseszö-
vés, dalos könyvbemutató, papírszínház,
színezés, egyes tevékenységeken – például Szé-
kely Tímea foglalkozásán – pedig képzeletbeli
hősökké változhattak át a gyermekek. 

„Reklámunk” 
a svéd televízióban 

Botrányos riportfilmet mutattak be a napokban a svéd televízi-
óban, ami rossz fényt vet Romániára, és konkrétan Marosvásár-
helyre is. Ha egykor megbecsülték tudásukért és hozzáértésükért
a marosvásárhelyi orvosi egyetemen és az egészségügyi főiskolán
végzett szakembereket, jelenleg a csalás gyanúja vetül azokra,
akik az északi ország egészségügyi intézményeiben dolgoznak. A
film ugyanis arról szólt, hogy a svéd kórházakban, ahol nagy a
hiány egészségügyi asszisztensekben, hiába mentik meg a legkor-
szerűbb eszközökkel a betegek életét, álasszisztensek miatt akár
meg is halhatnak.

Egy egyiptomi származású, szakmai hibák miatt feljelentett, és
el is ítélt ápolónő esetével kezdődött a nagyméretű csalás felgön-
gyölítése. Karin Mattisson tévériporter alapos dokumentálódás
során derítette ki, hogy a svéd fővárosban dolgozó, Romániában
végzett 80 egészségügyi középkáder között is van, akinek hamis
az oklevele. Miközben a svéd adóhivatal adatai szerint teljes nor-
mával tyúkfarmon, teherautó-vezetőként vagy például az építke-
zésben dolgoztak, a könnyebbnek vélt és jobban fizetett
megélhetésért oklevelet vásároltak. Egyikük bevallása szerint évi
3.500 euróért vette a diplomát, ami igazolta, 
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Nemsokára táncmulatsággal avatják fel a rész-
ben megújult jeddi művelődési otthont, amely az
elkövetkező két évre más jelleget, de teljesen
más külsőt is kap.

Befejezték a munkát, így tiszta, ragyogó belsővel fo-
gadja a betérőket a jeddi művelődési otthon. Felújították a
tetőszerkezetet, a villanyhálózatot, központifűtés-rendszert
szereltek, új nyílászárók, padló, az előtérben is új padló,
belső illemhelyek, a nagyterem is megújult, álmennyezetet,
padló- és falburkolatot kapott. Ragyogó tisztaság minde-
nütt – mintha teljesen kicserélték volna az épületet. Méltó
körülmények között várják tehát a helyiek a  november 24-
én tartandó avató kosaras bált – tudtuk meg Bányai István
polgármestertől, aki rögtön hozzátette: nemcsak felavatják
az otthont, hanem azután élettel töltik be. Rögtön az avató
után kézművesvásár lesz, ahol a nehezebb sorsú gyer-
mekek mutathatják be, adhatják el kezük munkáját, 
december 1-jét is megünnepelhetik az érdeklődők, de lesz
karácsonyi esemény is, azaz egy hónap alatt négy rendez-
vény helyszíne lesz az épület.
Jókor jött a lehetőség

A beruházás a községházának a szegénység felszá-
molását célzó szociális projektje keretében valósult meg
európai alapokból. A művelődési otthon a következő
két évben más jelleget is kap, szociális központként fog
működni. Nincs sok kulturális esemény egy-egy év fo-
lyamán, ami pedig lesz, az elfér az épületben hétköz-
napokon sorra kerülő szociális projektek, rendezvények
mellett – véli az elöljáró. 

A községvezető szerint jó lehetőség volt ezt a beru-
házást elvégezni a projekt keretében. Az önkormányzat
pályázott a kultúrotthonok javítására, a terv támogat-
ható, de pénzalapok hiányában egyelőre nem finanszí-
rozzák. Nem tudják, hogy mi lett volna a sorsa a jeddi
épületnek, csak azt, hogy valamit sürgősen kezdeni kel-
lett vele, mert húsz éve nem volt javítva,  a tetőszerke-
zet beázott, a falakon lecsorgott a víz, a padló
felpúposodott, a csempekályhák repedeztek – nem le-
hetett itt már egy civilizált rendezvényt megtartani. 

A beruházást alig több mint két hónapja kezdték el, a
projektből 100 ezer eurót tudtak ide fordítani, így a polgár-
mester elégedett az eredménnyel. Az öröm azonban csak
részleges, ahogy a felújítás is: 2019-ben saját alapokból
szeretnék az épületet kívülről is teljesen megújítani.
Akár gyógyszertár, akár nem...

A községvezetőtől megkérdeztük, hogy mi lesz a sorsa
az épületben eddig működő gyógyszertárnak a felújítást
követően. Ugyanis az év első felében nem kis port kavart
a gyógyszertár helyzete: miután a polgármesteri hivatal fel-
szólította a bérlőt, hogy a javítás idejére költözzön ki az
épületből, egy helyi csoport aláírásgyűjtésbe kezdett, attól
tartva, hogy ezzel a községvezetés a gyógyszertárat akarja
ellehetetleníteni, megszüntetni. A polgármester akkor is cá-
folta az állításokat, és most is határozottan válaszolt: az ed-
digi gyógyszertár helyiségét csak orvosi szolgáltatásra
adják ki, csupán ilyen jellegű cég veheti bérbe. Hogy az
gyógyszertár lesz, orvosi vagy fogorvosi rendelő, az ezután
derül ki, ugyanis a helyiséget nyilvános árverésen lehet ki-
bérelni. Az eddigi felületet megnövelték, és külön gázve-
zetéket is kapott a helyiség, de nem fejezték be, azaz
„pirosban” van: a jövendő bérlő a céljainak megfelelően
fogja kialakítani, berendezni.
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Jogi tanácsadás
November 21-én, szerdán délután 4 órától szerkesztősé-
günk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában ingyenes jogi tanácsadást tart elő-
fizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kér-
jük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket, illetve az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

Vállalkozói tanfolyam egyetemistáknak 
A marosvásárhelyi Diákház a Regionális Felnőttképző
Központtal közösen ingyenes vállalkozói tanfolyamot szer-
vez. A cél az üzleti életre nevelés, az egyszerű üzleti ter-
vektől azok gyakorlatba ültetéséig. A helyek száma
korlátozott. A 20 részt vevő egyetemi hallgató számára in-
gyenes oktatást biztosítanak, ennek fejében komolyságot
várnak. Feliratkozni a marosvásárhelyi kulturális központ-
ban, a Nicolae Grigorescu utca 19. szám alatt november
21-éig lehet munkanapokon 9–14 óra között. Bővebb fel-
világosítással a 0265/216-066-os telefonszámon vagy a
ccs.targumures@gmail.com e-mail-címen szolgálnak.

Díjazták a Hadilányok című filmtervet 
November 12-én adták át Budapesten a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem oktatójának, Szabó Róbert Csaba író-
nak, a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztőjének a Ber-
gendy Péterrel és Hellebrandt Gáborral közösen írt
Hadilányok című filmtervért a díjat. A Magyar Nemzeti
Filmalap kezdeményezésének célja azon filmtervek felfe-
dezése és támogatása volt, amelyek a nagyközönség szá-
mára befogadható módon idézik meg a magyar történelem
eseményeit, sorsfordító pillanatait és alakjait. A szakmai
zsűri 404 alkotás közül választotta ki a filmtervet.

Faanyagot foglaltak le
November 14-én a rendőrség falopást megelőző osztálya
ellenőrzést tartott Déda környékén, ahol a faanyagok szár-
mazásának, raktározásának és kereskedelmének a törvé-
nyességét vizsgálták. A község területén egy 31 éves
ratosnyai férfit igazoltattak, aki haszonjárművel faanyagot
szállított, a felmutatott szállítólevél azonban hiányosan volt
kitöltve. A járművezetőt megbírságolták, a 15,74 köbméter,
5.500 lej értékű bükk- és juhardeszkát lefoglalták és átad-
ták a szászrégeni erdészeti kirendeltségnek. 

Közúti bűncselekmények
Közúti bűntett elkövetésével vádolják azt az 56 éves férfit,
aki lejárt számtáblájú személyautóval közlekedett a DC
51-es fehéregyházi községi úton. A segesvári 10-es rend-
őrőrs munkatársai november 15-én 18.15 órakor igazol-
tatták és indítottak eljárást ellene közúton be nem jegyzett
járművel való közlekedés bűntettének vádjával. Ugyanaz-
nap a nyárádtői rendőrőrs munkatársai Ugrán, a 78-as
községi úton igazoltattak egy robogóval közlekedő 59
éves férfit. A férfi hajtási nélkül ült a kétkerekűre, a rend-
szám nélküli robogó pedig nem volt forgalomba beje-
gyezve. A férfi ellen jogosítvány nélküli vezetés és be nem
jegyzett járművel közúton való közlekedés bűntettével in-
dítottak eljárást. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma ERZSÉBET, 
holnap JOLÁN napja.19., hétfő

A Nap kel 
7 óra 29 perckor, 

lenyugszik 
16 óra 45 perckor. 
Az év 323. napja, 
hátravan 42 nap.
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IDŐJÁRÁS
Havazás várható

Hőmérséklet:
max. 20C
min. -40C

Megújult épületbelső, ragyogó tisztaság: következhet az avatóbál 
Fotó: www.facebook.com/Bányai István

Megyei hírek

Fotó: ISU

Százezer eurót költöttek rá az ősszel
Megújul a jeddi kultúrotthon

Gázrobbanás Gernyeszegen

Gligor Róbert László

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Vasárnap reggel Gernyeszegen egy családi házban történt
robbanás miatt riasztották a szászrégeni tűzoltóegységet és
a marosvásárhelyi rohammentő szolgálatot. A robbanás kö-
vetkeztében egy 76 éves férfi és egy 69 éves nő szenvedett
súlyos sérüléseket, mindkettőjüket a sürgősségi kórházba

szállították. A robbanást nem követték lángok – tájékoztatott
a Maros Megyei Vészhelyzeti Felügyelőség szóvivője,
Virag Cristian. Azt megelőzően, a hajnali órákban a Seges-
várhoz tartozó Soromiclea településre riasztották a tűzoltó-
kat egy lakásban kitört lángok oltásához. (szer)

Vujitiy Tvrtko 
az Erdély TV vendége

A horvát származású, erdélyi gyökerek-
kel is rendelkező magyar író, újságíró, Vu-
jitiy Tvrtko a Zebra vendége ma 20 órától.
A népszerű magyarországi televíziós ripor-
ter a Túl minden határon című motivációs
előadásáról is beszámol a műsorban.

Kézműveskedés a várban 
A Női Akadémia kézműveskedni szerető lányokat, asszonyokat vár hétfő

délutánonként, így november 19-én is 17.30–19.30 óra között az Ügyes
kezű nők címmel zajló kézműves-tevékenységeire a marosvásárhelyi vár
Kádárok bástyájának földszinti termébe. Ma délután a papírfonás techni-
káját lehet elsajátítani Horváth Katalin vezetésével. A szervezők biztosítják
az alapanyagot. Ötlejes adományokat köszönettel elfogadnak a résztvevők-
től, az összeget a tevékenységek alapanyagára és a játéktárra fordítják. 



November 13-án, életének 65. évében váratlanul
visszaadta Teremtőjének lelkét d. dr. Pap Géza, az
Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspöke, ko-
lozsvár-felsővárosi lelkipásztor. 

1954. január 20-án született Kolozsváron, református értel-
miségi családban. Tanulmányait a Kolozsvári 3-as Számú Ál-
talános Iskolában kezdte, majd az Apáczai Csere János
Gimnáziumban folytatta, ahol érettségi vizsgát tett 1973-ban.
1973 őszén felvételizett a kolozsvári Protestáns Teológiára,
majd kilenc hónapi katonai szolgálatot teljesített az akkori tör-
vények szerint. Hittudományi tanulmányait 1978-ban zárta. 

Az első lelkészképesítő vizsga után a Viilor úti bukaresti re-
formátus gyülekezetbe kapott kinevezést segédlelkészi szol-
gálatra. Közben 1979. április 19-én házasságot kötött Gegus
Márta magyar állampolgárral. Házasságukat Isten öt gyer-
mekkel áldotta meg: Zsófia, Ákos, Lőrinc, Noémi és Orsolya.
1981-ben, kétévi regáti szolgálat után, a kalotaszegi magyar-
kiskapusi református gyülekezet hívta meg lelkipásztorául. 

1988 decemberétől a Kolozsvár-Felsővárosi Egyházközség-
ben szolgált mint megválasztott lelkipásztor. 1995–1996-ban
egy iskolaévre szóló családi ösztöndíjjal a hollandiai Kampen-
ben folytatott tanulmányokat újszövetségi tárgykörben, Jakob
van Bruggen professzor vezetésével. 2000. december 12-én az
Erdélyi Református Egyházkerület Közgyűlése püspökké vá-
lasztotta. 2003-ban felvételt nyert a Protestáns Teológiai Inté-
zet doktori tanfolyamára, az újszövetségi szakcsoportban.
Vezető tanára Geréb Zsolt professzor, doktori disszertációjá-
nak címe: Azok a Napok és Ama Nap, Jézus és a jövő Márk
13 alapján. A doktori vizsgára 2005. január 13-án került sor.
2012-ig szolgálta püspökként az Erdélyi Református Egyház-
kerületet, 2012-től a Romániai Református Egyház Zsinatának
lelkészi elnöke volt. Püspöki szolgálata alatt lelkészei és világi
tisztségviselői számára a református egyház megteremtette a
múlttal való szembenézés, az átvilágítás intézményes kereteit.
A Református Székely Mikó Kollégium sorsát, ahogyan az
egyház többi intézményéét is, szívén viselte, hangsúlyozta,
hogy az iskola visszaállamosítása precedensértékű lehet, és
utat nyit a román államnak az egyház javainak bírósági úton
való, törvényesített elkobzására. 

Tudományos munkája is kiemelkedő volt, dr. Geréb Zsolt
professzor, doktori disszertációjának vezetője szerint a Ko-

lozsvár-Felsővárosi Református Egyházközségben úgy ismer-
ték meg, mint aki a szószéken biblikus alapvetéssel tolmá-
csolja az evangélium időszerű üzenetét. Különösen a fiatal
nemzedéket szólította meg az ifjúsági bibliakör keretében.
Kampeni tanulmányai alapján írt és elhangzott prédikációi
1999-ben könyv alakban is megjelentek Vigyázzatok! Tanítás
az utolsó időkről címmel. Teológiai kutatásait felelős egyház-
kormányzói feladatköre idején is folytatta. 2003-2010 között
Eszkatológiai textusok címen négy egymást követő tanul-
mánykötete jelent meg Kolozsváron, az ötödiket halála előtt
sikerült befejeznie. Doktori disszertációjáról dr. Bolyki János
professzor megállapította: a disszertáció igazi, önálló kutató-
munka, sok idő, tépelődés áll mögötte, és hasznos tudományos
és kérügmatikai eredményeket kínál az olvasónak.

Schmitt Pál, Magyarország köztársasági elnöke – Orbán
Viktor miniszterelnök előterjesztésére – 2012. március 15-én
a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozatával tün-
tette ki Pap Gézát az erdélyi magyar nemzeti közösség önazo-
nosságának megőrzése, építése érdekében végzett
tevékenységéért, tudományos teológiai munkássága elismeré-
seként. 

2013. november 21-én a Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem szenátusa díszdoktorrá avatta dr. Pap Gézát, az
Erdélyi Református Egyházkerület volt püspökét. 

Kató Béla püspök

Új kivitelező a bekötőútra
Az olasz Itinera Spa és a román Retter Projectmana-
gement Srl. cégekből álló konzorcium építheti az A3-
as, észak-erdélyi autópálya Marosvásárhely melletti
szakaszát és a vásárhelyi bekötőutat – közölte pén-
teken a honlapján a közúti infrastruktúrát kezelő or-
szágos társaság (CNAIR). A társaság 2015 januárja
óta immár a harmadik győztes konzorciumot hirdeti
ki a Nyárádtő és Marosvásárhely közötti 4,5 kilomé-
teres pályaszakasz, valamint a 4,7 kilométeres ma-
rosvásárhelyi bekötőút megépítésére. A csaknem
négy évvel ezelőtti pályázatot megnyerő román cég-
csoport azt követően bontott szerződést, hogy az alá-
írás után több mint egy éven át a hatóságok nem
adták át számára a munkaterületet. Az útszakasz
megépítésére kiírt pályázat győzteseként tavaly
szeptemberben az osztrák Strabag társaságot hir-
dette ki a CNAIR, de a versenyben alulmaradt cégek
megóvták az eljárást. Az óvásokat elbíráló országos
tanács döntése és a Bukaresti Táblabíróság ítélete
nyomán bízta meg pénteken a CNAIR az olasz–
román konzorciumot. A kivitelezőnek 18 hónap áll
rendelkezésére a munkálatok elvégzésére. Szerző-
dést azonban csak akkor írnak alá vele, ha a követ-
kező tíz napban nem óvják meg az alulmaradt cégek
a versenytárgyalást. (MTI)

Lopott Picasso-festmény 
kerülhetett elő

Holland állampolgárok rendkívül értékes festményt
találtak Tulcea megyében elásva – közölte vasárnap
a News.ro hírügynökség. Vélhetően a rotterdami mű-
csarnokból román műkincsrablók által 2012-ben el-
lopott hét nagy értékű festmény egyikéről, Picasso
Harlequin-fej című alkotásáról van szó. A festményt
a megtalálói szombaton este bevitték Hollandia bu-
karesti nagykövetségére. A nagykövetség azonnal ér-
tesítette a román hatóságokat, amelyek nyomozást
indítottak az ügyben. A műalkotást a Román Művé-
szeti Múzeumba szállítják szakértői vizsgálatra. A
festményt Mira Feticu Hollandiában élő román szár-
mazású írónő találta meg egy másik, meg nem ne-
vezett holland személlyel együtt. Feticu 2015-ben
regényt írt a rotterdami műkincslopásról. Állítása sze-
rint tíz nappal ezelőtt névtelen román nyelvű levelet
kapott, melyben a levélíró megjelölte számára az el-
ásott műkincs helyét. (MTI)
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hogy egy marosvásárhelyi magánegyetem nappali ta-
gozatán „elvégezte” az egészségügyi főiskolát. Holott
sem az elméleti, sem a gyakorlati órákon nem vett részt,
ahogy a többi megszólaltatott riportalany sem. Olyan
is van az álápolónők között, aki vallomása szerint itthon
egy pénzintézetnél dolgozott teljes munkaidőben, miköz-
ben főnökként (állítólag) megengedhette magának, hogy
nappali tagozaton kijárja az egészségügyi főiskolát.
Mivel az uniós előírások szerint az európai országokban
kiadott diplomát, ami igazolja, hogy a szóban forgó sze-
mély nappali tagozaton vett részt 4.600 órás képzésen,
el kell fogadni, a svéd szociális igazgatóság nem vizs-
gálta a romániai asszisztensek rendje által megerősített
oklevelek érvényességét. Az érintettek cinizmusát meg-
tapasztalva – többségük ugyanis kimagyarázta, hogy
miért nincs lelkiismeret-furdalása a csalás miatt –, a ri-
porter nem sajnálta a fáradságot, és az oklevelek ere-
dete után indult. Így került be a svéd televízióba
Marosvásárhely is, ahol a helyi magánegyetem vezetője
azt állította, hogy a diplomák érvényesek. Amikor a
valós adatokkal szembesítették, az volt a válasza, hogy
a több mint másfél ezer diák jelenlétét képtelenség el-
lenőrizni. A Bukarestben székelő egészségügyi asszisz-
tensek és bábák rendjénél, ahol láttamozzák az
okleveleket, a felelősséget a közoktatási minisztériumra
hárították. A svédek a szaktárcához is elmentek, ahol
azzal fizették ki őket, hogy aznap mindenki távol van, és
a minisztérium épülete üres. Ennyi és ekkora hazugság
láttán a svédek abba is hagyták a felderítő munkát.
Ennél már csak az érintettek válasza volt tragikomiku-
sabb, akik különféle indokokkal bújtak ki a felelősség
alól, a korábban tyúkfarmon dolgozó személy kivételé-
vel, aki bevallotta, hogy fizetett az oklevélért, és vissza-
adta azt. A történet itt nem ért véget, hiszen
Svédországban „gyógyított” ezreket álorvos, érvényes
diploma nélkül, és dolgozik több mint 300 Romániából
származó ápoló. A negatív példák alapján elhangzott az
ígéret, hogy alaposan utánanéznek az oklevelüknek. Bár
az asszisztensek rendjétől is értesítést kaptak a diplomák
jövőbeli körültekintőbb ellenőrzésére, a szégyen marad,
amiért Marosvásárhelyt a csalók városaként láthatták
a svéd tévénézők. A közoktatási minisztériumot pedig
egy teljesen kiürült épületként. Valóban az lenne? 

„Reklámunk” 
a svéd televízióban

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: Kiss Gábor, www.reformatus.ro

Az utóbbi száz év jogküzdelmeit felidéző centenári-
umi nagygyűlést, a Székelyföldnek területi autonó-
miát követelő tüntetést tartottak vasárnap
Sepsiszentgyörgy főterén, amelyen a szónokok az
1918-as gyulafehérvári határozatban tett, máig be-
váltatlan autonómiaígéretet kérték számon Buka-
resten.

Izsák Balázs, a demonstrációt összehívó Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) elnöke párbeszédet sürgetett Bukaresttel a szé-
kely autonómiaigényről. Úgy vélekedett: az lenne méltó az
1918-as gyulafehérvári határozatokhoz és a jövő évi román
uniós elnökséghez, ha a kormány nem gyanakvással, hanem
párbeszédkészséggel viszonyulna a székelyek autonómiatö-
rekvéseihez.

Egyed Ákos történészt idézve az SZNT elnöke az eltelt száz
évből azt emelte ki, hogy a székelység a román közigazgatás
alatt is megőrizte többségét szülőföldjén. Ez a „székely csoda”
nem csak az otthonmaradáshoz, a holnap küzdelmeihez ad erőt
a közösségnek: ez jogosítja fel arra, hogy területi autonómiát
követeljen szülőföldjén – szögezte le az SZNT elnöke.

Tőkés László EP-képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) elnöke arról beszélt: a történelem már túlhala-
dott azon, hogy a „Nagy Háború” győztes hatalmai semmibe
vették a magyarok önrendelkezési jogát, ma már „Gyulafehér-
várra és Trianonra az egyetlen és helyes válasz az autonómia”.

Beszédében rámutatott: az 1918-as gyulafehérvári határo-
zatban a románság „teljes nemzeti szabadságot” ígért az együtt
élő népek számára, vagyis területi és személyi elvű autonó-
miát, amit Románia sohasem teljesített, de az erdélyi magyar-
ság nem törődhet bele a jogfosztásba.

„Területért jogokat követelünk. Hogyha már a hazánktól

megfosztottak minket, új hazánkban, közös országunkban leg-
alább alapvető emberi és kollektív jogainkat biztosítsák cse-
rébe” – szögezte le az EMNT elnöke.

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke
a magyarság romániai jogfosztottságát – az oktatási jogok
csorbítását, a kommunizmus idején államosított közösségi
javak visszaszolgáltatásának elszabotálását – sérelmezte.
Megjegyezte: jobb lett volna az 1918-ban alakult Székely
Nemzeti Tanács centenáriumát a székely parlament megvá-
lasztására kiírt szabad választásokkal ünnepelni. Ennek meg-
valósulásához azonban Bukaresttel, Brüsszellel és
Washingtonnal is meg kell értetni, hogy Romániát nem veszé-
lyezteti sem a magyarság kulturális, sem a Székelyföld területi
autonómiája – szögezte le.

Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) választmányi
elnöke a mindenkori „időhúzó román politikumot” és a nem-
zetközi emberjogi szervezeteket tette felelőssé azért, hogy száz
éve késik a megígért autonómia. „Az elkövetkezendő évek
nem telhetnek el ugyanabban a jogfosztottságban” – buzdította
harcos kiállásra hallgatóságát az MPP politikusa.

A nagygyűlés több szónoka is – az „Engedjétek szabadon!”
jelszót skandáló tömeggel egyetértésben – a terrorváddal el-
ítélt Beke István és Szőcs Zoltán szabadon bocsátását köve-
telte, koholt vádak alapján bebörtönzött politikai foglyoknak
minősítve őket.

A legtöbb tapsot a székely nagygyűlés egyetlen román szó-
noka, Sabin Gherman, Erdély autonómiájáért következetesen
szót emelő aktivista kapta, aki fájlalta, hogy Erdély – amely
Bécs, majd Budapest „idején” mindig szerepelt a térképen – a
bukaresti földrajzkönyvekben már nem létezik. Rámutatott:
Bukarest az erdélyi románoknak tett ígéreteit sem tartotta be,

egymás ellen fordította Erdély évszázadok óta bé-
kében élő népeit, pedig ha autonómiát biztosítana
a történelmi régióknak, az fejlődést hozna az egész
országnak.

A demonstráción verőfényes napsütésben, de
fagypontot alig meghaladó hőmérsékletben – kék
alapszínű, aranysávos, a nap-hold jelképegyüttes-
sel díszített – székely zászlók százait lengették az
ünneplőbe, székely népviseletbe öltözött résztve-
vők, akik Autonómiát Székelyföldnek feliratú, il-
letve számos székelyföldi településnevet jelző
táblát emeltek a magasba. A székelyföldi város fő-
terét megtöltő tömeg időről időre skandálva köve-
telte az autonómiát.

A tömegrendezvény a magyar és a székely him-
nusz eléneklésével, rendbontás nélkül zárult.
(MTI)

Fotó: MTI

Centenáriumi megemlékezés 
és autonómiatüntetés Sepsiszentgyörgyön

In memoriam d. dr. Pap Géza
(1954–2018)



Az új egyetemi tanévben az
RMOGYKE tüntetésein, szórólap-
jain, fizetett újsághirdetéseiben,
soron kívüli felszólalásaiban egyre
gyakrabban megszólítottak engem
is mint a MOGYE tisztséget nem
viselő oktatóját. Sokszor olvastam,
hogy „Bátorítsuk együtt az orvosi
egyetemünk oktatóit és hallgatóit,
hogy hajtsák végre a magyar okta-
tás önállóságát!”. Meg azt is hallot-
tam, hogy „Tisztelt magyarok!
Tisztelt egyetemi oktatók és diá-
kok!” „Érthetetlen a magyar oktatás
vezetőinek, a diákszervezetnek a
beteges elhatárolódása az egyetlen
civil szervezettől, amely felvállalja
a magyar orvosképzés helyreállítá-
sát”. Mivel én még ahhoz a nemze-
dékhez tartozom, amely úgy
nevelkedett, hogy a megszólításra
illik válaszolni, ráadásul a még nem
közönyösek közül sokan értetlenül
szemlélik a fejleményeket, megír-
tam az RMOGYKE-szereptévesz-
tés című cikkemet (Népújság, 2018.
november 1.). Nemcsak jogom volt
hozzá, hanem lelkiismeretem sze-
rinti kötelességemnek tartottam. 

„Mondj igazat, betörik a fejed.”
Ez az ismert és megszívlelendő régi
magyar szólás jutott eszembe, ami-
kor elolvastam Kürti Jenő és dr.
Ádám Valerián válasz-véleményét a
Népújságban (és a világhálón). A
lap főszerkesztője már jelezte
nekem egy múlt heti találkozásunk
során, hogy a szabad véleménynyil-
vánítás jegyében nemsokára teret
nyújt a válaszcikknek. Nem nekem
kellene megítélnem, a két írás sok
mindenben más-más kategória. Pél-
dául én egyetlenegyszer sem emlí-
tettem a szerzőpáros egyikének sem
a nevét, és nem minősítettem őket,

miközben a válaszvéleményben fél-
tucatszor szerepel a nevem, azzal
kezdődik az írás címe is, és azonfe-
lül még tucatnyiszor név nélkül,
csupán az egyetemi titulusom által
említtettem meg. Csupa célzott és
előre gyártott személyeskedés, va-
lótlanságoktól hemzsegő írás! 

Én magam nem azért írok több
esetben elemző, akár kritikus cikke-
ket (is), hogy másokkal személyes-
kedjem, hanem annak a tudatában,
miszerint a társadalom fejlődését
elősegítheti a független értelmiségi
érdekektől semleges véleménye.
Sajnos, most kivételesen nekem is
személyeskednem kell, de csakis a
tények tiszteletben tartásával. Azon
túlra nem alacsonyodom le. 

A Népújság november 12-i írásá-
nak (címe: Dr. Ábrám Zoltán té-
vesztett szerepet, nem az
RMOGYKE Egyesület) hatodik be-
kezdésében a felsorolt „tényszerű”
adatok húsz százaléka igaz, ami
még a „fele sem igaz” kategóriától
is távol áll. A személyemmel kap-
csolatos egyetlen igaz megállapítás
az, hogy valóban papi felmenőkkel
rendelkezem. A többi attribútum
(titkos találkozó, a professzori kine-
vezés mikéntje és ideje, Soros-ösz-
töndíj, az oktatói gyűlésekről való
krónikus hiányzás) legfeljebb egy
másik Ábrám Zoltánra vonatkozhat,
akinek a megismerését nagy érdek-
lődéssel várom. Az RMOGYKE-
vezetőket keresztyéni szeretettel
meghívom a tanári szobámba, hogy
bemutassák azt a személyt, akit ők
oly nagyon ismernek, akiről „össze-
hordtak tücsköt-bogarat”, és úgy
tűnik, a nevek és a címek teljesen
véletlenszerűen egybeesnek. Máso-
kat is, akik szintén ismernék azt a
másik Ábrám Zoltánt, aki 2007-ben
még nem volt egyetemi tanár, és

professzorságát Soros Györgynek
köszönheti, örömmel és fokozott kí-
váncsisággal szívesen látok harma-
dik emeleti irodámban. Én magam
ugyanis már 2006-ban megkaptam
a professzori titulust, Vizi E. Szil-
veszter tanítványa vagyok, és el
szoktam járni a tagozati megbeszé-
lésekre. Ezek olyan tények, ame-
lyek százszázalékosan
bebizonyítják, hogy itt tudathasadá-
sos helyzettel állunk szemben. (Aki
nem hiszi, érdeklődjön az egyetemi
titkárságon, és olvassa el a Csodá-
latos tanúságtétel című könyvem.)

Miközben a Kürti–Ádám szerző-
páros által szignált írásban az álta-
luk kitalált és a fentiekben már
ismertetett módon leírt névrokonom
munkássága eredménytelen, lelkiis-
merete hiányos, és „kísérletet tesz a
magyar tagozat mélyrepülését tétle-
nül szemlélő vezető oktatók megvé-
désére”, szereptévesztett és
„munkahelyét féltve lemond a ma-
gyar oktatás megőrzésére vonat-
kozó jogos követelésekről”, addig a
valódi önmagam lelkiismerete sza-
vára hallgatva volt az állambizton-
ság által megfigyelt diákszervező
(ők legalább igazat írtak az általam
személyesen is áttanulmányozott je-
lentésekben), az egyetemi etikai bi-
zottság elé citált oktató, a székely
szabadságért megbüntetett „csend-
háborító”, továbbá még akkor írt
tényfeltáró írásokat, amikor min-
denki hallgatott. És valóban meg-
védte a tanártársai, diákjai – és saját
maga – méltóságát (függetlenül vi-
lágnézetüktől és véleményüktől) a
Népújság november 1-i számában
megjelent írásában, amelynek a lé-
nyege az, hogy a tanároknak a ma-
gyar oktatás fenntartása érdekében

elsősorban az oktatás szakmai hát-
terét kell biztosítaniuk, nem kompe-
tenciájuk, „hogy hajtsák végre a
magyar oktatás önállóságát”.  

Bár a kitalált énem „csupán hall-
gatózni, adatgyűjtés céljából” vett
részt a legutóbbi tüntetésen, a va-
lódi önmagamat a lelkiismeretem
vitte oda. Erről tanúskodik a marok-
telefonomban leellenőrizhető vála-
szom az általam ismert Ádám
Valeriánnak: „Köszönöm a meghí-
vást. Polgárként igyekszem jelen
lenni, oktatóként nem óhajtok fel-
szólalni. Az elvekkel egyetértek, a
módszerrel nem”. A populista, ön-
reklámozó és személyeskedő ren-
dezvény legfeljebb másfél száz
résztvevője között – ismét feltűnő
módon – hiányoztak a legérintetteb-
bek, a tanárok és az orvostanhallga-
tók. Vajon miért? – tehették fel a
kérdést számosan, közöttük néhá-
nyan kölcsönös tisztelőim. Hiszen
az ügy – az „szent ügy”. Csakhogy
nem mindegy, hogy ki és hogyan
képviseli. Nyilván, ez nem túl ritka
jelenség...

Egyébként a november 12-i cikk
főszerzőjének az ünnepi beszédéből
Ádám Valerián alteregóját is meg-
ismerhettem, akit „a nyílt kiállása
miatt távolítottak el az egyetemről
a magyar tagozat cinkos hallgatása
közben”. Megint tudathasadásos ál-
lapot! Hiszen én egy olyan Ádám
Valeriánt ismerek, aki megbukott az
endokrinológia-vizsgán, annak
előtte pedig – bizonyára nem csak a
magam nevében mondhatom – a le-
hető legnagyobb jóindulattal és po-
zitívan diszkriminálva vizs-
gáztattam le. Aki néhány év késés-
sel, a hippokratészi eskütételkor az
alábbi mondatot is elmondta: „Ta-
náromat, akitől e tudományt tanul-
tam, úgy fogom tisztelni, mint
szüleimet”. Akivel – szintén marok-
telefonomban igazolható tényként –
az alábbi szó szerinti üzenetváltá-

som volt november elsején, világí-
tásra igyekezvén: Ádám Valerián:
„Bárány bőrbe bújt nyuszikkal nem
foglalkozom. Szánalmos, hogy fel-
kértem, hogy felszóloljon és eluta-
sított. Ugyanakkor bírálatokot
fogolmoz. Ehhez pofa kell”. Ábrám
Zoltán: „Mennyire lehet hiteles az,
aki megkérdőjelezi a szabad véle-
ménynyilvánítást, és ilyen színvo-
nalat képvisel?” Ádám Valerián:
„Kapnak tőlem szabad vélemény-
nyilvánítást. A jelenlegi oktatók er-
kölcsi magatartásáról könyvet
lehetne írni. Ne papoljon nekem,
ma kiderült, hogy megtagadta édes-
apja szellemiségét”. 

Szó szerint így vélekedik dr.
Ádám Valerián a tanárairól és a sza-
bad véleménynyilvánításról. Aki
óhajtja, egyetérthet vele, aki nem,
joga és lelkiismerete szerint más
utat választhat. Sajnálom, és mind-
kettőnk, mindhármunk nevében
szégyellem magam, hogy minden-
nek a megírására kényszeríttettem.
És sajnálom, nagyon sajnálom,
hogy egy ennyire megosztó világ-
ban eluralkodik rajtunk a tudathasa-
dásos állapot: végül is kinek
higgyünk és kinek ne, ki a hiteles és
ki a hiteltelen, ki képviseli az ügyet
és ki nem, ki az igazi próféta és ki a
hamis prókátor, ki a nagyobb és ki
a hatalmasabb? Nagy kérdések
ezek, és nemcsak a marosvásárhelyi
orvosegyetem környékéről. Az álta-
lam is nagyon tisztelt dr. Péterffy
Árpád professzor hozzám intézett
baráti levelének utolsó mondatát
idézem: „Végül, de nem utolsósor-
ban, a Gondviselő áldása segítsen
Benneteket ebben az igazán felnőt-
tekhez illő feladatban!”

Utóirat: A keresztyén énem a Mai
ige mai üzenetében éppen ezt ol-
vasta: „Velem van az Úr, nem félek,
ember mit árthat nekem.”

November 14., a cukorbeteg-
ség világnapja alkalmából ta-
nácskozást szervezett a
Maros Megyei Sürgősségi
Kórház a Cukorbeteg Gyer-
mekek és Fiatalok Egyesüle-
tével, valamint a Maros
Megyei Családorvosok Egye-
sületével. Ugyanakkor a kór-
ház járóbetegrészlegén
ingyenes vércukorszintmé-
résre volt lehetőség. 

Az idén a világnap témája: a csa-
lád és a diabétesz, ennek jegyében
szakorvosok, diabetológusok, gyer-
mekgyógyász, pszichológus, csa-
ládorvos, valamint az érintettek,
cukorbeteg gyerekek és szüleik
szóltak a téma különböző vetülete-
iről. 
Példásan működő támaszcsoport

Tizenkét évvel ezelőtt néhány
kétségbeesett szülő hozta létre a
Maros Megyei Cukorbeteg Gyere-
kek és Fiatalok Egyesületét 
(ASCOTID), azok, akiknek az
élete egyik napról a másikra gyöke-
resen megváltozott, amikor gyere-
keiket 1-es típusú diabétesszel
diagnosztizálták. Azóta az egyesü-
let egy nagy családdá kovácsolódott
össze, Rodica Molnár, az egyesület
elnöke és lelke azért harcol, hogy az
egészségügyi rendszer hiányosságai
ellenére a diabétesszel élő gyere-
kek, fiatalok jogai minél kevésbé
csorbuljanak. De ami talán a leg-
fontosabb, azok a szülők, akik nap
mint nap ugyanazokkal a gondok-
kal, félelmekkel szembesülnek,
sorstársakként immár több mint egy
évtizede tartják egymásban a lelket.
Példaértékű, ahogyan igazi támasz-

csoportként tudnak működni, ha va-
lamelyikük jó tanácsra vagy akár
sürgősen egészségügyi fogyó-
anyagra szorul, a közösségi oldalon
létrehozott csoportban pillanatok
alatt többen ajánlják fel a segítségü-
ket. 

A rendezvényen Rodica Molnar
lapunknak elmondta, a cukorbeteg-
ség már zsenge korban jelentkezhet,
az évek során, de az utóbbi időben
is számos szülő kereste fel őket,
akiknek egy-két éves gyermekét di-
abétesszel diagnosztizálták, és fo-
galmuk sincs, hogyan kezeljék a
helyzetet. Az egyesület az a hely,
ahol bátorításra lelnek, ahol megta-
nítják őket, mit kell tenniük ilyen
helyzetben. 

Kérdésünkre, hogy mit jelent a
cukorbeteg gyerek a családban a

szülő szempontjából, az egyesület
elnöke, aki maga is egy – immár
felnőtté vált – cukorbeteg lány
édesanyja, bevallotta, a szülő éjje-
lenként többször felriad, és ellen-
őrzi a gyereket, hogy rendben
van-e. Aztán reggel dolgozni megy,
de végig figyeli a telefonját, és hí-
vogatja a gyereket, hogy nincs-e
rosszul, evett-e, odafigyelt-e a ke-
zelésre. 

– 13 évvel ezelőtt, amikor a lá-
nyomnál felfedezték a betegséget,
egyetlen fecskendőnk volt. Nagyon
nehéz volt. Most teljesen más a
helyzet, a szenzoros készülékeknek
köszönhetően nyugodtabban alszik
a szülő, mert az jelzi, ha gond van.
A kisgyermekes családok nagy
része beszerezte a készüléket, hogy
elkerüljék a számtalan tűszúrást –

mutatott rá Rodica Molnar. 
A szenzoros vércukorszintmérő

jelentősen megkönnyítette azon
családok életét, ahol cukorbeteg
gyerek van, hiszen amint az eszköz
rendellenesen magas vagy alacsony
értéket mér, éles hangjelzéssel fi-
gyelmezteti a beteget és hozzátarto-
zóját, ugyanakkor lehetővé teszi,
hogy a szülő telefonján kövesse a
gyerek vércukorszintjét akkor is,
amikor az nem tartózkodik otthon,
tehát könnyebben elkerülhetők a
vércukorszint-ingadozásból adódó
vészhelyzetek. Ugyanakkor arra is
lehetőséget nyújt, hogy a gyereket
kezelő szakorvos is kövesse tele-
fonján, számítógépén a kis páciens
vércukorszintjének az alakulását. 
Anya, elegem van!

Rendkívül nehéz harc ez, hiszen
a kisgyerekek nem értik pontosan,
mi történik velük, miért kell min-
denre odafigyelni, miért a sok meg-
szorítás, amivel a kortársaiknak
nem kell szembenézniük. Viszont
elismerésre méltó az az önuralom
és felelősségtudat, amire ez az élet-
mód megtanítja őket. 

A diabétesznapi rendezvényen
jelen volt egy 10 éves kisfiú is, aki
elmondta, 2013-ban fedezték fel,
hogy cukorbeteg, azóta harcol a be-
tegséggel, viszont ez nem akadá-
lyozza meg abban, hogy
futballozzon, hogy teljes életet éljen. 

Édesanyja elismerte, nem köny-
nyű az életük, megtanulták, hogy
mindent előre megterveznek, kiszá-
molnak, és előfordul, hogy kisfia
szembeáll vele, és azt mondja: anya
elegem van!... A táskájában állan-
dóan ott van a cetli, amin az áll,
hogy cukorbeteg, továbbá a szülők
elérhetősége. 

Idén 500 vércukorszint-követő
készülék

Mindennapi nehézségeik mellett
a cukorbeteg gyerekek és fiatalok
szüleinek folyamatosan szembe kel-
lett nézniük az egészségügyi rend-
szer hiányosságaival, egyebek
mellett azzal, hogy nem biztosítot-
tak elegendő számú tesztet szá-
mukra. Amióta adott a lehetőség a
tűszúrás nélküli nyomon követésre,
sok család, ha nehezen is, de előte-
remtette a pénzt, hogy beszerezze a
költséges szenzoros készüléket.
Idén előrelépés volt ezen a téren, a
szaktárca 500 készülék vásárlását
finanszírozná, jövőben pedig a töb-
bit is biztosítanák.

Sorina Pintea egészségügyi mi-
niszter a diabétesz világnapja alkal-
mából tartott sajtótájékoztatóján
kifejtette, több mint 800.000 sze-
mélyt kezelnek cukorbetegséggel
Romániában, a gyermekek körében
nő a kór előfordulásának gyakori-
sága, jelenleg 3440 olyan gyer-
meket tartanak nyilván, akiknél
1-es típusú cukorbetegséget diag-
nosztizáltak.

A miniszter hangsúlyozta, egy
októberben indított új program ke-
retében ötszáz gyermek számára
elegendő vércukorszint-követő ké-
szülék vásárlására hagytak jóvá ala-
pokat, de nagyon kevés igénylés
érkezett eddig.

Jövőre a nyilvántartásban sze-
replő összes gyermek számára ele-
gendő készülékre lesz költségvetés,
de nagyon fontos, hogy a páciensek
igényeljék, állítsák össze a dossziét
– nyomatékosította Sorina Pintea. A
jogosultak körét az érintett szerve-
zetek nyomására kiterjesztették,
tehát a gyerekeken kívül az állapo-
tos nőknek, valamint a 26 év alatti
fiataloknak is, akik nappali tagoza-
ton tanulnak, biztosítanák ingyene-
sen a szenzoros készüléket. 
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A négy korcsoportban meghirde-
tett olvasásvetélkedő már csütörtö-
kön elkezdődött, és vasárnap
délelőtt zárult. A gyermek- és ifjú-
sági programok felelőse, Makkai
Kinga emlékeztetett arra, hogy egy
évben sem jelentkezett annyi osz-
tály a megmérettetésre, mint idén.
A legtöbben az 5–8.-osok mezőnyé-
ben indultak. A zsűrinek összesen
389 háromfős csapatból kellett kor-
csoportonként kiválasztani azt a
nyolcat, amelynek tagjai a döntőben
összemérhették a kijelölt kortárs
irodalmi műhöz kapcsolódó isme-
reteiket. A feladatok között számos
villámkérdés, szövegfelismerés, re-
gényrészletek eljátszása, a nagyob-
bak korcsoportjában pedig a
cselekmény folytatása is helyet ka-
pott. 

– Olyan versenyzőnk is volt, aki
már az öt évvel ezelőtti, első vetél-
kedőn is részt vett, és azóta is évről
évre jelen van – tette hozzá Makkai
Kinga. A verseny résztvevői juta-
lomként találkozhattak a szerzővel,
akinek a könyvét elolvasták. Ezek
az együttlétek is telt házasok voltak,
a legnagyobb érdeklődésre mégis
minden bizonnyal a gyermekprog-
ramok idei díszvendége, Berg Judit
tarthatott számot, aki szombaton
délelőtt a Kertész Erzsivel írt re-
gény, A négy madár titka kapcsán
meseteniszről, alkotói csapdákról,
illetve arról is beszélt, hogyan segí-
tette őt a közös alkotás egy másik
mű befejezésében.

A könyvvásár hivatalos vetélke-
dőjével egy időben még jó pár
spontán vagy iskolák szervezte ki-
hívás zajlott, egy bolyaisokból álló
csapat például könyvvadászatba
kezdett, különféle tematikájú
könyvcímeket, a vásáron megfor-
duló híres emberekkel pedig „szel-
fiket” gyűjtött. 
Hagyni, hogy meglepődjön

A könyvünnep varázsa abban is
rejlik, hogy az új kötetekre össz-
pontosító irodalmi párbeszédek
mellett a személyesebb beszélgeté-
seknek is teret ad. A standok közötti
szűk ösvényeken a marosvásárhelyi
kulturális élet több jeles képviselő-
jével összefutottunk, közöttük fiatal
szülőkkel, akiket a gyermekeiknek
választott könyvekről faggattunk.

Szabó Róbert Csaba író, Látó-

szerkesztő elárulta, hogy kisebbik
gyermeke most főként a foglalkoz-
tató füzeteket forgatja szívesen, a
nagyobbik pedig az Egy ropi napló-
jának örülne, de az is lehet, hogy
valami egészen más könyvre buk-
kan. 

– Hagyom, hogy meglepje őt a
könyv – tette hozzá az író.

Lázok Klára, a Teleki Téka osz-
tályvezető könyvtárosa szintén en-
gedi, hogy gyermekei szabadon
válogassanak. 

– A kisebbik lányom a maga
három évével Bartos Erika könyve-
iért és Marék Veronika Boribon-so-
rozatáért rajong. A harmadikos
nagylányom meseregényeket olvas,
a Harry Potter-köteteken már túl
van, mostanában Bálint Ágnes
könyveit fedezte fel.

Bantta Annamária képzőművész
előkészítő osztályos kisfiának több
könyvet is vásárolt, többek között
Varga Katalintól a Mosó Masa mo-
sodáját, amely neki is gyermekkori
olvasmánya volt, de az évek során
valakinek elajándékozta, valamint
az igen kedvező, 15 lejes áron kí-
nált Saint-Exupéry-regényt, A kis
herceget. Párjának és magának
Nyári Krisztiántól a Szerelmes le-
veleket vitte haza, és kacagva 
jegyezte meg, hogy a gyönyörű kö-
tetből nem lesz karácsonyi ajándék,
ugyanis nem bírja még hetekig rej-
tegetni.

A megkérdezett vásárlók kivétel
nélkül dicsérték a minden korosz-
tályt és rengeteg érdeklődési kört
lefedő, színes választékot, egyesek
azonban sokallták a könyvárakat.
Puskás Lajos elmondta, hogy hato-
dikos fia egy új Rosszcsont Peti-
könyvet várna tőle, de mivel nem
talált olyan kötetet a sorozatból,
amit eddig nem olvasott, Fodor
Sándortól a Fülöpke beszámolóit
vásárolta meg neki. Nagyobbik fia
és lánya a sikerregényeket részesíti
előnyben, saját ifjúkora kedvenc in-
diános történeteire nem vevők, így
a választást rájuk bízza. 
A legjobb vásárlók

uútunk során a kiadókat is meg-
kérdeztük idei benyomásaikról.

A marosvásárhelyi Garabontzia
Kiadó állandó résztvevője az elmúlt
évek könyvvásárainak. Kleindl
László, a kiadó vezetője úgy tapasz-
talta, az első napi „szélcsend” után

ugyanakkora volt a forgalom, mint
tavaly és tavalyelőtt. 

– A legjobb vásárlók a gyer-
mekek, ha ők kinéznek maguknak
valamit, azt a szülők, nagyszülők
előbb-utóbb megveszik nekik. A
legtöbb látogató egyébként meg-
fontoltan vásárolt, először csak
megnézték a kínálatot, aztán tettek
egy kört, és utána visszatértek. Át-
lagban 50 lejt költöttek el a stan-
dunknál – mondta Kleindl László,
aki mindenféle könyvből hozott
ízelítőt, a mesekönyvek mellett
klasszikus és kortárs szépirodalmat,
naptárakat, matricás albumokat és
antikváriumi kiadványokat is köz-
szemlére tett. Vásárlói leginkább a
Garabontzia Kiadó két új kötetét, a
tizenéves Szabó Iringó A szókirakó
lány című regényét és Pálffy Tamás
Szabolcs Prófétákkal radarba futni
című művét keresték.
Születésnapi meglepetés

Az idén negyedszázados kolozs-
vári Koinónia Kiadó különleges
ajánlattal várta a látogatókat, 25
könyvére – többek között gyermek-
irodalmi és spirituális művekre –
éppen 25 százalékos kedvezményt
adott. 

– A vásárlók értékelték ezt a

gesztust – vélte Szilágyi Szabolcs
Dániel, a kiadó vezetője, akitől azt
is megtudtuk, hogy a Koinónia szá-
mára a marosvásárhelyi az egyik
legjelentősebb vásár, amelyre évről
évre nagy erőkkel készülnek. Több
éve a Koffer kávézót is elhozzák
magukkal, a vásárhelyi közönség
ugyanis örömmel vásárol az olvas-
nivaló mellé egy csészényi finom-
ságot, ízletes harapnivalót.
Kelendő történelem

A budapesti Zrínyi Kiadó máso-
dik alkalommal hozta el történelmi,
hadtörténeti kiadványait a könyv-
ünnepre. 

– Nagyon nyitott, érdeklődő kö-
zönségre találtunk itt, ezért szere-
tünk Marosvásárhelyre jönni. Helyi
vonatkozású újdonságainkra főleg a
férfiolvasók vevők, de 8-9 éves fi-
úknak is vásároltak már tőlünk a
szülők olvasnivalót, például harc-
kocsikról szóló könyveket –
mondta a kiadó illetékese.
Mínuszok, pluszok

A csíkszeredai Pro Print Kiadó
igazgatója, Burus Endre szerint
idén valamivel gyengébb volt a vá-
sárlóerő, mint az elmúlt években. 

– Ezúttal egyetlen könyvünkből
sem vittek el kiemelkedően sokat,
még az igen népszerű szakácsköny-
vekből sem. Panaszra azért nincs
okunk, a kereslet ugyanis mindösz-
sze 10 százalékkal csökkent – 
jegyezte meg Burus Endre.

A magyarországi, szentendrei
Cerkabella Könyvkiadó vezetője,
Moravcsik László ezzel szemben
úgy tapasztalta, évről évre növek-
szik az érdeklődés kimondottan
gyermekeknek szóló kínálatuk
iránt. 

– Az egyik új könyvünk, a Mia és
Maja már az első napon elfogyott.
Úgy gondolom, ritka az a könyvvá-
sár, ahol ennyi gyermek megfordul,
a nagyobbak közül sokan egyedül
vagy barátokkal jönnek, és nemcsak
nézelődnek, hanem vásárolnak is –
mondta a kiadó vezetője.
Ajándékká vált a könyv

Szombat estére alig észrevehe-
tően kezdett ritkulni a tömeg. Sokan
már a KR75 című színházi elő-
adásra gyülekeztek, mások utolsó
köreiket rótták a könyvstandok kö-
zött. Káli Király Istvánt, a Romá-

niai Magyar Könyves Céh vezetőjét
ekkor kérdeztük meg idei tapaszta-
latairól.

– Látogatottság szempontjából
alulmaradt a vásár az előző két
évhez viszonyítva, a könyvforga-
lom viszont nagyobb volt, mint ta-
valy és tavalyelőtt. Az emberek
céltudatosan vásároltak. Nagy
öröm, hogy ismét rengeteg gyermek
és fiatal volt jelen, és többektől hal-
lottam, hogy kuporgatták a pénzü-
ket könyvvásárlásra. Ami pedig
szintén örvendetes, hogy újra aján-
dékká vált a könyv, a nagyszülők,
dédszülők ismét rászoktatják a
gyermekeket a könyvvel való jó vi-
szonyra.

A vásári tömeget szemlélve évről
évre felmerül bennünk a könyvün-
nep tágasabb helyszínre való köl-
töztetésének gondolata. Ennek
kapcsán a főszervező így fogalma-
zott:

– Én csak azt tudom mondani,
amit Gáspárik Attila színházigaz-
gató is mindig hangoztat: egy vásár-
városnak illene megfelelő
vásárközpontot építenie. A színház-
nál méltóbb helyet egyelőre nem ta-
láltam a könyvek számára.
Próbáltuk átvinni a sportcsarnokba
a vásárt, de maga a lehetőség is bi-
zonytalan volt, ugyanakkor úgy
gondolom, hangulatában sem illik
az a helyszín a rendezvényhez.

A három és fél napos könyvün-
nep fénypontja minden bizonnyal
Koltai Róbert 75. születésnapjára
készült egyéni előadóestje volt. Ezt
megelőzően a Romániai Magyar
Könyves Céh életműdíjjal ismerte
el az idén 90 éves Dávid Gyula er-
délyi irodalomtörténész, szerkesztő,
műfordító munkásságát. A harma-
dik alkalommal odaítélt kitüntetést,
Hunyadi László bronzplakettjét
Káli Király István adta át. Az ün-
nepi pillanat után Koltai Róbert
szórakoztatta két órán át a marosvá-
sárhelyi nagyérdeműt.

A színművésszel újonnan megje-
lent könyve kapcsán vasárnap dél-
előtt újra találkozhattak az
érdeklődők. A vásár utolsó óráiban,
miközben a megmaradt könyvek
dobozba kerültek, a színház elő-
csarnokában díszelgő Olvasás fáját
is le lehetett bontani. Az ingyen el-
vihető kiadványok közül kettőt már
szombat délben kiszemelt két tizen-
egyedikes lány, reméljük, a vágyott
olvasnivalók azóta már otthoni
könyvtárukat gazdagítják. 
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Véget ért a könyvünnep



Strand? Tanuszoda? Well-
nessközpont? Önmagában
egyik sem, de összességében
mindhárom lesz az a beruhá-
zás, amelyet Harasztkeréken
valósít meg az ákosfalvi ön-
kormányzat.

Szabadidőközpontnak is nevez-
hető beruházás van folyamatban
Harasztkeréken: olyan komplexum
épül, amelyben lesz ifjúsági ház, re-
laxációs és fürdési lehetőség –
mondta el Osváth Csaba polgár-
mester. A község minden települé-
sén szinte mindent megkapott a
lakosság, amit igényelt, most ismét
Harasztkeréken a sor, ahol két-
három éve nem volt nagyobb beru-
házás. A szabadidőközpont
gondolata már két éve megfogant,
de a tervezés, engedélyeztetés és
közbeszerzés bürokráciája, illetve a
nem elhanyagolható költségvetés
miatt csak idén kezdhették el a
munkát. A nyáron láttak neki, de az
esős időjárás akadályozta a hala-
dást, ténylegesen csak augusztustól
tudtak dolgozni.
Több mint strand

A nem túl nagy közterületen el-
kezdett beruházás épületet és me-
dencéket foglal magába. Az emeleti
részen ifjúsági ház lesz, ahol külön-

böző eseményeket – akár családit is
– lehet tartani, mellette fitneszter-
met alakítanak ki. A földszinten a
bejárattól egy társalgóba lépünk,
ahol egy ital is elfogyasztható, majd
következnek az öltözők, zuhanyzók

és egy 46 négyzetméteres belső me-
dence pezsgőfürdővel. Az udvaron
két szabadtéri medence várja a
csobbanni vágyókat: a felnőttek 150
négyzetméteres, a gyerekek ennek
fele méretű vízfelületnek örülhet-
nek majd. Ugyancsak az udvaron
napozó, pihenőfelület is lesz, és
mint minden wellnessegységnél, itt
is találunk majd olyan szolgáltatá-
sokat, mint reflexoterápia, pedikűr-

manikűr és masszás – nyújtott bete-
kintést a részletekbe a polgármester.

A vízforrás megvan, bevizsgál-
tatták, a víz tisztítása, melegítése és
mozgatása teljesen automatizált
lesz: napelemek, kazánok, szivaty-
tyúk végzik a munkát. Eredetileg
úgy gondolták, hogy a kivitelező
már januárban befejezi a munkát,
de az esős kezdet miatt tarthatatlan
ez a cél. Az épület alapozása, a föld

alatti műszaki helyiségek kialakí-
tása nagyjából elkészült, egy részen
még folyik a betonvasak fűzése,
más részeken már emelkednek a
falak, de a község önerejéből ké-
szülő komplexumot még az idén
tető alá szeretnék hozni, ha az idő-
járás megengedi.
Szabadidő és tanulás

„Olyan helyet szeretnénk kialakí-
tani, amit az itteniek és a nyárád-
mentiek szívesen fognak látogatni”
– mondta Osváth Csaba, kiemelve,
hogy a közelben van a kultúrotthon,
a műgyepes kispálya, zöldövezet, a
faluban lovarda is létezik, így a kel-
lemeset és hasznosat egyaránt
igénybe lehet majd venni. Jelenleg
is sokan megfordulnak a faluban, de
remélhetőleg ezután még szíveseb-
ben jönnek a látogatók – mondotta
az elöljáró.

A létesítmény nem kimondottan
strand lenne, azt szeretnék, hogy
bárki civilizáltan tölthesse itt az ide-
jét, és jól érezze magát. A község
gyermekeit is „bekapcsolnák”, szá-
mukra szakemberek tartanának
úszótanfolyamot. A gyerekek az is-
kolában és azon kívül számos sport-
lehetőséghez hozzáférnek, a
létesítmény révén szeretnék megta-
nítani őket úszni. Ezt akár iskola
utáni programként is be lehetne ve-
zetni, a szomszédos településekről
be- és haza is szállítanák a gyereke-
ket, és remélik, a szülők is pozitívan
fogadják majd ezt a kezdeménye-
zést és lehetőséget.

November 17-én, szombaton
jubileumi megemlékezést tar-
tottak a mezőpaniti Kádár
Márton Általános Iskola át-
adásának 50. évfordulója al-
kalmából. Deák János
iskolaigazgató meghívására
az iskola tornatermében szép
számban ünnepeltek együtt
az iskola diákjai, pedagógu-
sai, az egykori oktatók, tanu-
lók, a község elöljárói és a
meghívottak. 

2018 – jubileumi év 
Felelevenítve a mezőpaniti okta-

tás kezdeteit, a dokumentumokból
kiderül, hogy az első tanítók és is-
kolamesterek nevét 1692-től jegy-
zik, 326 éve. 1868-ban, 150 éve a
református egyház megkezdte egy
két tantermes iskola építését,
amelyhez tanítói lakás is tartozott.
1872-től ugyancsak az egyház vál-
lalta a második tanítói fizetés költ-
ségeit, amelyhez a Székely
Közbirtokosság is hozzájárult.
1896-ban kibővítették az iskolát.
1903-ban az egyház kérte az iskola
államosítását, és 1909-ben további
két tanterem már állami költségen
épült fel. A kibővített iskolát 1910-
ben avatták fel. 1919–1921 között
az intézmény ismét felekezeti stá-
tusba került, majd 1922–1940 kö-
zött magyar és román tagozattal
állami iskolaként működött. 1940–
1948 között Kádár Márton, az is-
kola névadója volt az igazgatója,
aki 1926-ban, nyolcévi fogság után
szabadult Szibériából. Szülőfalujá-
ban ő lett az első diplomás kántor-
tanító, aki példamutató életével,
oktatói tevékenységével maradan-
dót alkotott, többek között kórust és
színjátszó csoportot szervezett, ön-
kéntes tűzoltócsoportot hozott létre.
1965–1980 között Bodó Sándor
igazgató két részben építtette fel az
új iskolát. Az első szárnyat 1968-
ban, ötven éve avatták fel, ez adott
alkalmat az ünneplésre. Az új iskola
igazgatását 1980-ban Adorjáni Zol-
tán vette át, aki húsz éven át állt az

intézmény élén. Miután Bodó Sán-
dor volt iskolaigazgatót 1992-ben
polgármesternek választották, a
még mindig pirosban álló épületet
bevakoltatta, és használhatóvá tette
a tornatermet. 2000-től Deák János
fizika-kémia szakos tanár lett az
igazgató. Kezdeményezésére 2003
májusában az iskola felvette a
Kádár Márton nevet. 2011-től az is-
kolát, annak környezetét, a torna-
kertet, az udvart folyamatosan
korszerűsítik, hogy az oktatás ideá-
lis körülmények között folyhasson.
A mezőpaniti intézményt a megye
egyik legfelszereltebb és legjobb
infrastruktúrájú iskolájának tartják,
ahol az oktatásban elért eredmé-
nyek is kimagaslóak. 

Ötven év alatt az új iskolában
156 tanító és tanár tanított. A kez-
detektől állandó, összeforrott tanári
közösség alakult ki, ami nemcsak
stabilitást, hanem a diákok jó elő-
menetelét eredményezte. A kilenc-
venes évek elején nagyobb
„kádermozgás” volt, de tíz éve
ismét állandó munkaközössége van
az iskolának – fogalmazott Deák
János iskolaigazgató a jubileumi
rendezvényen, aki fontosnak tar-
totta hangsúlyozni, hogy a szülő,
gyermek és tanár hármas köteléké-
nek mindig fontos szerepe volt az
iskolában. S e kapcsolatot az Is-
tenbe vetett hit telítette hittel, re-
ménységgel és szeretettel. Az iskola
igazgatója elismeréssel adózott a
régi és új tantestület fáradságos, hi-
vatásból végzett munkájáért. Köszö-
netét fejezte ki az iskola történelmét
formáló elődöknek: Zsigmond Fe-
renc, Kádár Márton, Farkas Domo-
kos, Bodó Sándor, Adorjáni Zoltán
iskolaigazgatóknak. 
Még sok-sok ötven évet!

Az ünnepségen a tanulók mű-
sora, valamint beszédek sora hang-
zott el. Az iskola kórusának
előadásában felcsendült az iskola
himnusza, Szilágyi Mihály szerze-
ménye, majd Tóth Árpád Köszöntő
című versét Farczádi Róbert sza-
valta el. „Jó iskolánk! még sok-sok
ötven évet/ Érj meg, virulj, légy
fénylő, tiszta, nagy,/ Köved közt
lüktessen az ifjú élet,/ Ezer meleg
szív, ezer büszke agy, / Nemes taná-

rok, sok nemes tanítvány /Hírét nö-
veljék e tisztes falak…”

Mátyás-év lévén, a VII. osztá-
lyosok előadásában a Mátyás király
lusta húga című jelenetet láthattuk,
majd reneszánsz tánc következett a
VIII. osztályosok fellépésével. Rá-
duly Csongor történelemtanár Má-
tyás királyról és koráról értekezett.
Barabási Beatrix harmadik osztá-
lyos tanuló népdalokat énekelt.
Néptáncot élő zenei kísérettel az V-
VI. osztályosok Bokréta és a VII-
VIII. osztályosok Muskátli
csoportjának előadásában láthat-
tunk.

Bodó Sándor volt igazgató Kádár
Mártonra emlékezett, majd az általa
vezetett, korántsem zökkenőmentes
iskolaépítés történetének mozzana-
tait elevenítette fel. – Ezt az iskolát
a falu dolgos népe építette. Kaláká-
ban, közösen dolgoztak tanerők,
szülők, diákok, olyan időszakban,
amikor nagy gond volt az anyag és
az engedélyek beszerzése, s amikor
csak a hit adott erőt az elképzelések
megvalósításához – fogalmazott,
majd egy Pál apostoli idézettel zárta
mondandóját: Ama nemes harcot
megharcoltam, futásomat elvégez-
tem, a hitet megtartottam. 

Bodó Előd Barna polgármester
beszédében azt domborította ki,
hogy a mezőpaniti jó példa arra, ho-
gyan kell és lehet felülkerekedni a
kisebbségi sorsból adódó passzivi-

táson, hogyan kell megújult, kitartó
erővel munkához látni, a közössé-
gért tenni. A polgármester nem csak
az iskola ötven évére tekintett visz-
sza, hanem üdvözölte a teremben
levő volt tanárait is. Gálfi Sándor
alpolgármester, aki csittszentiváni,
bevallotta, a vele egyidős iskola
gyermekkora grandiózus épülete-
ként vésődött az emlékezetébe. 
A tudást szomjazó gyermekeket
öröm tanítani

A meghívott pedagógusok közül
a 90 éves Konrád Béla, az iskola
volt biológiatanára szólt az ünnep-
lőkhöz, aki úgy tartja számon a pa-
nitiakat, mint akik szeretik a
falujukat, népszámláláskor mindig
szaporulattal számoltak, ragaszkod-
nak az iskolájukhoz és az egyhá-
zukhoz, lelkes emberek, szépen,
tisztán beszélik anyanyelvüket, a
gyermekek jól tanultak, mindig az
előmenetelre törekedtek, öröm volt
itt tanítani. 

Deák Júlia tanárnő pályafutására
tekintett vissza, elmondta, hogy az
egyetem elvégzése után szülőfalu-
jától 359 km-re, Bákó megyébe ke-
rült, s csak 1990-ben sikerült itt
tanárként elhelyezkednie. Férjével
együtt nagy családjukként tekinte-
nek az iskolára, s még ha nem is
lehet senki próféta a saját hazájá-
ban, a sok örömbe üröm is elegye-
dik, életüket az iskolára „tették fel”. 

Bozeşan Ioana aligazgató dicsé-
retesnek nevezte, hogy a mezőpani-
tiak nagy hangsúlyt fektetnek a
hagyományok ápolására, az elődök
tiszteletére, amiért szívébe fogadta
a közösséget.

Kovács Tibor mezőpaniti lelkész
az iskola és egyház örök érvényű
kapcsolatáról beszélt, mondván,
hogy ebben a faluban ezt a kapcso-
latot mindig komolyan vette a kö-
zösség. A lelkész áldását adta az
iskolára és annak közösségére. 

Miskolczy Józsefné, a tiszakeszi
Lorántffy Zsuzsanna Református
Általános Iskola igazgatója a közös
emlékeket felelevenítve a további
együttműködés reményében a test-
vériskola üdvözletét hozta ez alka-
lomra. 

Deák János igazgató oklevelet
nyújtott át mindazoknak, akik az is-
kola épületéhez és szellemiségéhez
valamilyen formában építőköveket
illesztettek, majd Nagy Katalin zsű-
ritagként díjazta a diákoknak meg-
hirdetett verseny nyerteseit. Az
ünnepi műsort György Csilla ta-
nárnő vezette. 

A kerek évfordulóra megjelent az
iskola történetét bemutató Jubile-
umi krónika, új iskolazászlót készí-
tettek és új emléktáblát avattak fel
a bejáratnál, amely az iskolaigazga-
tóknak, az itt tanító pedagógusok-
nak állít emléket.
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Mezey Sarolta

Fotó: Mezey Sarolta

Ötvenéves a mezőpaniti iskola

Önerőből készül
Csobbanó épül Harasztkeréken

Néhol még a betonvasazás folyik, máshol már a falak emelkednek 

Gligor Róbert László



Tíz forduló után sikerült ismét
győznie a Marosvásárhelyi
MSE 3. ligás labdarúgócsapa-
tának. Legutóbb a 3. forduló-
ban szerezte meg mind a 3
pontot Fehér Csaba csapata,
és a 13. fordulóban nyert
ismét, ezúttal Székelyudvar-
helyen, egy közvetlen rivális
elleni találkozón. Éppen ez
teszi a győzelmet rendkívül
értékessé, úgynevezett „hat-
pontos” győzelemmé, hiszen
a siker a kiesés elleni küzde-
lemben óriási lélektani pluszt
adhat a marosvásárhelyi csa-
patnak.

A székelyudvarhelyi mérkőzésre
rányomta a bélyegét a nagy tét, nem
volt látványos, maradandó esztéti-
kai élményt nyújtó találkozó, in-
kább mindkét csapat nagyot
küzdött. A házigazdák vetették bele
magukat nagyobb lendülettel a
meccsbe, de az első helyzetnél Lo-
cotuş lövésébe beleértek a védők. A

válaszra nem kellett sokáig várni,
Dudás ugrott ki a védők közül,
egyedül vezette rá, azonban a hátul-
ról érkező Mintaş felvágta a tizen-
hatoson belül. A játékvezető a
tizenegyes mellett piros lapot is
adott a székelyudvarhelyi védőnek
a biztos gólhelyzet megakadályozá-
sáért, Mircea Ungur pedig magabiz-
tosan értékesítette a büntetőt (0-1).

Noha emberhátrányban játszott,
az SZFC nem adta fel, és a 27. perc-
ben ugyancsak tizenegyest lőhetett.
Tamás Attila belépését látta sza-
bálytalannak a játékvezető, Locotuş
ellen. A labda mögé Bálint Raj-
mond állt, ám lövését nagy bravúr-
ral hárította Molnár Dávid.

Talán ez volt a döntő lélektani
pillanat a meccsen, hiszen a folyta-
tásban igazi nagy helyzeteket már
nem tudtak kialakítani a házigaz-
dák, a második félidőben az MSE
pedig kétszer is elszalasztotta annak
a lehetőségét, hogy nyugodttá tegye
a végjátékot. Előbb ismét Dudás
ugrott ki egyedül, de nemcsak a
kapus, hanem a kapu mellé is lőtt,

míg a 81. percben Ruja 30 méteres
bombája pattant vissza a felső léc-
ről.

Az utolsó tíz percben az MSE a
biztonságra törekedett. Fehér Csaba
lehozott egy csatárt, és az eddig sé-
rülés miatt nem játszó, 1. ligás
múlttal rendelkező középhátvédet,
Lőrincz Józsefet küldte be helyette.
És valóban, maradt az 1-0 és az a
három pont, amelynek köszönhe-
tően az MSE a középmezőnyhöz el-
érhető közelségbe került. A
következő fordulóban (pénteken
vagy szombaton) az utolsó előtti he-
lyen álló Radnót lesz az MSE ven-
dége.
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Maros megyei csata a Románia-kupa selejtező körében

A Marosvásárhelyi CSM – Se-
gesvári Pro Tineret mérkőzéssel el-
rajtolt a 2018–2019-es
teremlabdarúgó Románia-kupa.
Ebben a körben ez volt az egyetlen
találkozó, ugyanis a futsal 1. és 2.
ligában összesen 18 csapat tevé-
kenykedik, miután Fălticeni visz-
szalépett, ebből pedig egyik a
Galaci United második csapata.
Mivel ennek nincs indulási joga,
marad 17 együttes, tehát egy csa-
patnak ki kell esnie, hogy teljes le-
gyen a nyolcaddöntős tábla. A sors
(a szövetség döntése?) úgy hozta,
hogy ezen az előselejtező mérkő-
zésen a két Maros megyei csapat
csapjon össze.

A találkozón egyértelműen a
házigazdák voltak az esélyeseb-
bek. Segesvár eleve csak hét játé-
kossal érkezett, pontosan a felével,
mint ahányra a szabály értelmében

egy csapat jogosult. Ez az esélyes-
ség az első percektől megmutatko-
zott a házigazdák nagy
mezőnyfölényében, de talán abban
is, hogy a marosvásárhelyiek kicsit
könnyedén vették a meccset. Az
első gólt csak az első vonalcsere
után lőtte Crişan, és a 8. percben
Alexoi meglepetésre egyenlített. A
házigazdák nyomása végül az első
tíz perc után kezdett konkretizá-
lódni, amikor néhány szép kombi-

náció öt gólt hozott a félidő végéig.
A második játékrészben aztán

ismét visszavett a ritmusból a 
házigazda, hiszen a győzelem már
nem forgott veszélyben. Az utolsó
néhány percre a CSM a vészkapu-
sos támadást is gyakorolta, ekkor
is született egy találat.

Hogy a nyolcaddöntőben mikor
és kivel játszik a marosvásárhelyi
csapat, arról egyelőre még semmit
sem lehet tudni.

Siker egy kellemetlen ellenfél ellen
Feljutásra nem jogosult, de
eredményeivel a rangsort
befolyásoló kellemetlen el-
lenfelet, a Galaci United fi-
ókcsapatát győzte le a
Marosvásárhelyi CSM terem-
labdarúgó-csapata a futsal 2.
liga 7. fordulójában.

A kikötővárosi csapat csökken-
tett létszámmal jelent meg a Liget-
ben, de már az első perctől
nyilvánvaló volt, hogy ezek a játé-
kosok rengeteget tanultak azokon
az edzéseken, amikor az 1. liga él-
lovasának játékosaival készültek
együtt. Az első percekben Cătine-
annak kellett kétszer is beavat-
kozni. Ezt követően a CSM vette
át az irányítást, de nem találta a
rést az ellenfél védelmén. Sőt egy
ellentámadás során Apostol veze-
tést szerzett a vendégeknek. Aztán
alig két perc alatt megfordult a

meccs. Előbb Crişan duplázott kö-
zelről egy Dinicuţáról kipattanó
labdával, aztán a 14. percben
Ţipău talált be kétszer is a hosz-
szúba, előbb balról, aztán jobbról.
Sőt, még nem járt le a 14. perc,
amikor ugyanő bombázott rá, és a
kipattanó labdát Küsmödi a hálóba
küldte.

Ezt követően ismét „leült” a
meccs. A CSM birtokolta többet a
labdát, de eredménytelenül, egé-
szen a második félidő második fe-
léig. A monotóniát a 32. percben

Iszlai gólja, illetve a 34.-ben Petică
szépítése törte meg, hogy a végén
ismét megrázza magát a hazai csa-
pat, és Küsmödi újabb találata
zárja a meccset.

A győzelemnek köszönhetően a
Marosvásárhelyi CSM vezeti a te-
remlabdarúgó 2. liga tabelláját, és
vasárnap Gyergyóremetére látogat.
A programban december 9-én sze-
repel a 2. liga rangadója, a ligeti
sportcsarnokban, amikor a Bodza-
vásári Fortius lesz Lucian Nicuşan
csapatának a vendége.

„Hatpontos” meccset nyert 
az MSE

Döntetlenre játszott Nyárád-
tőn a helyi Unirea és Maroslu-
das a labdarúgó 4. liga
elitcsoportjának 12. forduló-
jában, és ezzel közvetve meg-
erősítették a listavezető
Marosvásárhelyi CSM helyét. 

A megyeszékhelyi, mindeddig
hibátlan éllovas ugyanis 7-0-ra
verte a szintén Marosvásárhelyi At-
leticet, és kihasználva, hogy a két
rivális nem bírt egymással, öt
pontra növelte előnyét az élen.

Ezzel elszakadt az üldözőitől, és na-
gyon nehéz lesz – ha nem lehetetlen
– beérni. A labdarúgó 4. liga elitcso-
portjában még egy fordulót játsza-
nak, ennek keretében a
Marosvásárhelyi CSM Nyárádsze-
redába látogat, míg üldözői közül
Marosludas Náznánfalva-Maros-
szentkirályt fogadja, a Nyárádtői
Unirea pedig városi rangadót játszik
a nyárádtői Viitorullal, a meccset
azonban nem Nyárádtőn, hanem
Lukailencfalván rendezik. (bálint)

Eltávolodott 
a Marosvásárhelyi CSM

Ranglista
1. Lénárdfalva 13 11 0 2 38-13 33
2. Csíkszereda 13 8 3 2 33-10 27
3. CFR II 13 7 5 1 29-15 26
4. Nagybánya 13 7 5 1 20-7 26
5. Sănătatea 13 7 2 4 22-14 23
6. Barcarozsnyó 13 7 1 5 15-13 22
7. Torda 13 6 3 4 20-17 21
8. Szászrégen 13 5 5 3 17-12 20
9. Tasnád 13 5 5 3 25-23 20
10. Szászhermány 13 4 2 7 18-22 14
11. Beszterce 13 4 2 7 15-23 14
12. Dés 13 2 6 5 14-21 12
13. MSE 13 3 3 7 15-24 12
14. Székelyudvarhely 13 2 3 8 11-21 9
15. Radnót 13 2 0 11 11-46 6
16. Medgyes II 13 1 1 11 11-33 4

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

1069.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga, 7. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Galaci United II 
6-2 (4-1)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Ovidiu Curta (Maros-
vásárhely), Marius Traşcă (Piteşti). Ellenőr: Ilie Şandru (Piteşti).
Gólszerzők: Crişan (13.), Ţipău (14., 14.), Küsmödi (14., 40.), Iszlai (32.), illetve
Apostol (9.), Petică (34.).
Sárga lap: Cătinean (33.), Küsmödi (39.), illetve Apostol (12.).
CSM: Cătinean (Tătar) – Iszlai, Nagy, Szőcs, Szabó (Kurcsi, Ţipău, Crişan,
Aramă, Küsmödi, Boroş, Kiss, Dobai).
United II: Dinicuţă – Arghire, Boşneagă, Iorga, Petică (Apostol, Grecu, Apteni).

Ranglista
1. CSM 12 12 0 0 81-8 36
2. Marosludas 12 10 1 1 52-14 31
3. Unirea 12 9 2 1 58-15 29
4. Atletic 12 5 4 3 32-27 19
5. Ákosfalva 12 5 3 4 21-24 18
6. Marosoroszfalu 12 5 2 5 33-25 17
7. Nyárádszereda 12 4 3 5 26-15 15
8. Szováta 12 4 3 5 18-25 15
9. Kutyfalva 12 4 3 5 27-42 15
10. Náznánfalva 12 4 2 6 25-31 14
11. Nagysármás 12 3 3 6 20-47 12
12. Segesvár 12 3 2 7 27-38 11
13. Viitorul 12 2 0 10 17-59 6
14. Dános 12 0 0 12 5-72 0

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó Románia-kupa, selejtező kör: Marosvásárhelyi CSM – Seges-
vári Pro Tineret 9-2 (6-1)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Bálint Attila (Székely-
udvarhely), Szabó Attila (Székelyudvarhely). Ellenőr: Sorin Vădana (Kolozs-
vár).
Gólszerzők: Crişan (5., 28.), Szabó (10.), Szőcs (10., 16.), Ţipău (12., 19., 39.),
Boroş (29.), illetve Alexoi (8.), Takács (33.).
Sárga lap: Alexoi (28.).
Marosvásárhely: Cătinean (Tătar) – Iszlai, Togan, Szőcs, Szabó (Crişan, Kiss,
Küsmödi, Ţipău, Boroş, Nagy, Dobai, Kurcsi).
Segesvár: Barbu – Tarhai, Pop, Alexoi, Takács (Fizi, Suciu).

Eredményjelző
* 2. liga, 17. forduló: Konstancai SSC Farul – Nagyváradi Luceafărul 5-0, Dacia Unirea Brăila – Bukaresti Daco-Getica 2-1,
Temesvári Ripensia – CS Mioveni 1-1, Academica Clinceni – Bákói Aerostar 2-1, CS Baloteşti – Temesvári ASU Politehnica
1-0, Zsilvásárhelyi Pandurii – Energeticianul Şirineasa 2-0, Bukaresti Metaloglobus – Chindia Târgovişte 0-0, Temesvári ACS
Poli – Petrolul Ploieşti 0-1, Sportul Snagov – Kolozsvári Universitatea 0-0, Aradi UTA – FC Argeş Piteşti 1-2. Az élcsoport: 1.
Târgovişte 39 pont, 2. Ploieşti 38, 3. Snagov 37.
* 3. liga, I. csoport, 13. forduló: FC Botoşani II – CSM Râmnicu Sărat 0-0, Foresta Suceava – Karácsonkői Ceahlăul 1-0,
Şomuz Fălticeni – Radóci Bucovina 0-1, CSM Focşani – Bodzavásári Gloria 2-3, Kézdivásárhelyi KSE – CSM Paşcani 2-2,
Bodzavásári Metalul – Ştiinţa Miroslava 0-1, Sporting Lieşti – Galaci Suporter Club Oţelul 0-1. Az élcsoport: 1. Bodzavásári
Gloria 35 pont, 2. Galac 32, 3. Miroslava 28.
* 3. liga, V. csoport, 13. forduló: Nagybányai Minaur – Csíkszeredai FK 1-1, Dési Unirea – Besztercei Gloria 0-1, Székelyud-
varhelyi FC – Marosvásárhelyi MSE 0-1, Radnóti SK – Tordai Sticla Arieşul 0-1, Kolozsvári CFR II – Kolozsvári Sănătatea 1-
0, Lénárdfalvi Comunal – Szászrégeni Avântul 2-1, Medgyesi Gaz Metan II – Barcarozsnyói Olimpic Cetate 2-4, Szászhermányi
AFC – Tasnádi Unirea 2-3.

Mestermérleg
„Óriási három pontot gyűjtöttünk egy nem látványos mérkőzésen.

Érződött a nyomás mindkét csapat játékán. Nagyon jól jött a győzelem,
és nagyon bízom abban, hogy győzni tudunk a következő mérkőzésen
is. Igazi csapatmunka volt a mai siker” – mondta Fehér Csaba, az MSE
edzője a mérkőzés után.

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 12. fordulójában a következő eredmények
születtek: Ákosfalva – Nyárádszereda 1-0, Marosvásárhelyi CSM – Marosvásár-
helyi Atletic 7-0, Marosoroszfalu – Nagysármás 7-1, Szováta – Nyárádtői Viitorul
3-2, Nyárádtői Unirea – Marosludas 1-1, Náznánfalva-Marosszentkirály – Dános
7-0, Kutyfalva – Segesvári CSM 5-2.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 13. forduló: Székelyudvarhelyi FC – MSE 0-1 (0-1)
Székelyudvarhely, városi stadion, 100 néző. Vezette: Mihai Motan (Aninoasa) – Florin Mocanu (Târgovişte), Adrian Păunescu
(Târgovişte). Ellenőrök: Cristinel Rusu (Focşani), Ioan Maja (Kolozsvár).
Gólszerző: Ungur Mircea (8 – büntetőből).
Kiállítva: Mintaş (7.).
Székelyudvarhely: Nagy Béla – Musea (89. Ungur Daniel), Mintaş, Bolozan, Locotuş, Stăncuţu, Chifu, Györgydeák (46.
Vékás), Balázsi (46. Cucuruzan), Bálint, Csifó.
MSE: Molnár – Mihály (70. Totó), Brai, Székely, Papp, Bucur (55. Török), Ungur Mircea, Balázs Ferenc, Tamás Attila (46. Ve-
lichea), Ruja, Dudás (85. Lőrincz). 



A magyar labdarúgó-váloga-
tott 2-0-ra legyőzte az észt csa-
patot a Nemzetek Ligája C
osztályának csütörtöki játék-
napján. A sikerrel a magyarok
nem végezhetnek a biztos kie-
sést jelentő negyedik helyen,
mert az így már mindenképpen
az észteké, ennek ellenére a
bennmaradás még nem dőlt el,
mivel a négy csoport legrosz-
szabb harmadikja szintén egy
osztállyal lejjebb folytatja.
Annak esélye ugyanakkor,
hogy a magyarok kiessenek,
szinte a nullához közelít, mi-
után szombaton Skócia 4-0-ra
nyert Albániában, így a Marco
Rossi irányította alakulatnak a
finnek elleni, tegnap lapzárta
után befejeződött mérkőzésén
hét góllal kellene alulmaradnia,
hogy ez megtörténjen.

A magyar csapat egyúttal
versenyben maradt a második pozícióért, de annak megszer-
zésére ugyancsak kicsi az esély, mert ahhoz vasárnap egy
újabb magyar győzelem mellett a görögöknek hazai pályán
ki kellene kapniuk az észtektől. (A második helynek azért
van jelentősége, mert a Nemzetek Ligájának mind a négy
osztályából négy-négy olyan csapat kap lehetőséget az Eu-
rópa-bajnoki részvétel kivívására, amely sikertelenül zárta a
jövőre kezdődő Eb-selejtezőket, de a C osztályban ehhez re-
álisan minimum másodikként kellene zárni a négyesben.)

A kilencfokos hidegben kezdődött összecsapáson Dibusz
Dénesnek már az ötödik percben komoly védést kellett be-
mutatni egy jobb oldali észt szöglet után. Az első magyar le-
hetőségre nyolc percet kellett várni, a hazaiak viszont gólra
váltották a sarokrúgásukat Willi Orbán révén, aki Kalmár
jobbról beívelt szögletére tökéletes ütemben érkezett, s hat

méterről a bal kapufa mellé fejelt, harmadik mérkőzésén első
találatát szerezve a nemzeti együttesben (1-0). Négy percre
rá kis híján meglett a második magyar találat, az észt kapus,
Aksalu rossz felszabadítását követően a Tallinnban betaláló
Nagy Dominik csavart az üres kapu felé, ám a kapus időben
visszaért.

A gól után néhány percig még tartott a magyar lendület,
Kalmár vállalkozott szóló után lövésre, majd kissé visszavett
a tempóból a hazai csapat, amelyet a kispad mellől ezúttal az
eltiltott Marco Rossi szövetségi kapitányt helyettesítő má-
sodedző, Cosimo Inguscio irányított. A játék továbbra is
nagyrészt az észt térfélen zajlott, ám az időnként látványos
magyar támadások nyomán komoly veszélyhelyzet nem ala-
kult ki a vendégek kapuja előtt a szünetig.

A második játékrész kezdetén a nézőtérről a székely him-
nusz szólt, a magyar válogatott pedig Orbán veszélyes feje-
sével indított, de Aksalu bravúrral hárított. A visszatérő és
így a 97. szereplésével a válogatottsági rangsor harmadik
helyére feljövő Dzsudzsák Balázs 25 perccel a lefújás előtt
kapott lehetőséget a lassan csordogáló mérkőzésen. Röviddel
ezután kettőre növelte előnyét a magyar válogatott, a Tallinn-
ban duplázó Szalai jó helyzetfelismerése ért gólt. Ekkor Nagy

Ádám lépett bele harcosan egy észt indításba, a labda ma-
gasra perdült, Szalai Ádám pedig az öt és feles sarkáról a ki-
lépő Aksalu felett a hálóba bólintott (2-0). A biztos vezetés
tudatában még nyugodtabban játszott a házigazda, az észt
együttes pedig a második játékrészben nem veszélyeztetett,
így a magyar válogatott megszerezte második sikerét a Nem-
zetek Ligájában.

A találkozón sárga lapot kapott Pátkai Máté, aki így eltiltás
miatt vasárnap a finnek elleni zárómérkőzésen nem léphetett
pályára.

A csoport másik mérkőzésén Görögország hazai pályán 1-
0-ra legyőzte Finnországot.
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Megszerezte első hazai
pályás győzelmét a román
labdarúgó-válogatott a
Nemzetek Ligájában. A
Cosmin Contra irányította
alakulat eddigi legjobb pro-
dukcióját nyújtva a sorozat-
ban simán felülmúlta
Litvániát a C osztály 4. cso-
portjában. A találkozón 
George Puşcaş első gólját
szerezte a felnőttválogatott
színeiben, amelyben első
meccsét játszhatta a minden
idők legjobb román labda-
rúgójának tekintett Gheor-
ghe Hagi fia, Ianis Hagi.

A Ploieşti-en rendezett
zárt kapus mérkőzésen Puş-
caş már a 7. percben meg-
szerezte a vezetést, a
büntetőterületen cselezgető
Chipciu passzából (1-0).
Később Maxim kis híján
megkétszerezte a hazai
előnyt, ám labdája a kapu-
fán csattant, majd a litván
kapus, Šetkus védett nagyot
Keserü lövését követően. A
második félidő nyitányán
azonban már tehetetlennek
bizonyult a Ludogorec
román csatárának újabb
próbálkozásakor, aki a Stan-
ciu és Maxim által kidolgo-
zott helyzetet gólra váltotta
(2-0). A 65. percben Stanciu
közvetlenül szabadrúgásból
talált be (3-0), így biztossá
vált a román siker. A vendé-
gek emberhátrányban fejez-
ték be az összecsapást,
miután a 88. percben Novi-
kovast kiállította a játékve-
zető.

A csoport másik mérkő-
zésén Szerbia 2-1-re felül-
múlta Montenegrót. Az
utolsó fordulóban (novem-
ber 20-án, kedden) Románia
Montenegró vendége lesz,
míg Szerbia Litvániát fo-
gadja egyaránt 21.45 órai
kezdettel.

Románia első hazai győzelme 
a Nemzetek Ligájában A labdarúgó Nemzetek Ligája A osztá-

lyának A csoportjában az Európa-bajnok por-
tugál válogatott a Milánóban Olaszország ven-
dégeként elért gól nélküli döntetlennel lett
csoportelső, ezzel bejutott a sorozat négyes
döntőjébe. A hazaiaknál Giorgio Chiellini az
olasz válogatott történetének hetedik futballis-
tájaként 100. alkalommal lépett pályára a nem-
zeti csapatban.

Ugyancsak az A osztályban a hollandok le-
győzték a franciákat, ezzel pedig eldőlt, hogy
a németek kiestek.

Búcsúzott a Mircea Lucescu román szakve-
zető irányította török labdarúgó-válogatott is,
miután hazai pályán kikapott a svéd csapattól,
így a következő kiírásban csak a C osztályban
szerepelhet.

Eredmények:
* A osztály:
1. csoport: Hollandia – Franciaország 2-0; az
állás: 1. Franciaország 7 pont/4 mérkőzés, 2.
Hollandia 6/3, 3. Németország 1/3
2. csoport: Belgium – Izland 2-0; az állás: 1.
Belgium 9 pont/3 mérkőzés, 2. Svájc 6/3, 3.
(és kiesett) Izland 0/4
3. csoport: Olaszország – Portugália 0-0; a
csoport állása: 1. Portugália 7 pont/3 mérkő-
zés, 2. Olaszország 5/4, 3. Lengyelország 1/3.
4. csoport: Horvátország – Spanyolország 3-
2; az állás: 1. Spanyolország 6/4, 2. Anglia 4/3
(4-4), 3. Horvátország 4/3 (3-8)
* B osztály:
1. csoport: Szlovákia – Ukrajna 4-1; az állás:
1. Ukrajna 9 pont/4 mérkőzés, 2. Szlovákia 3/3
(5-4), 3. Csehország 3/3 (3-4)
2. csoport: Török-
ország – Svédor-
szág 0-1; a
csoport állása: 1.
Oroszország 7
pont/3 mérkőzés,
2. Svédország 4/3,
3. Törökország
3/4
3. csoport: Auszt-
ria – Bosznia-
Hercegovina 0-0;
az állás: 1. (és fel-
jutott) Bosznia-
H e r c e g o v i n a
10/4, 2. Ausztria
4/3, 3. (és kiesett)
Észak-Írország
0/3
4. csoport: Wales

– Dánia 1-2; az állás: 1. Dánia 7 pont/3 mér-
kőzés, 2. Wales 6/4, 3. Írország 1/3
* C osztály:
1. csoport: Albánia – Skócia 0-4; a csoport ál-
lása: 1. Izrael 6 pont/3 mérkőzés, 2. Skócia
6/3, 3. Albánia 3/4
2. csoport: Magyarország – Észtország 2-0,
Görögország – Finnország 1-0; az állás: 
1. Finnország 12 pont, 2. Görögország 9, 3.
Magyarország 7, 4. Észtország 1
3. csoport: Ciprus – Bulgária 1-1, Szlovénia –
Norvégia 1-1; az állás: 1. Norvégia 10 pont/5
mérkőzés (5-2), 2. Bulgária 10/5 (6-4), 3. Cip-
rus 5/5, 4. Szlovénia 2/5
4. csoport: Románia – Litvánia 3-0, Szerbia-
Montenegró 2-1; a csoport állása: 1. Szer-
bia 11, 2. Románia 9, 3. Montenegró 7, 4. Lit-
vánia 0
* D osztály:
1. csoport: Andorra – Georgia 1-1, Kazahsztán
– Lettország 1-1; az állás: 1. (és feljutott) 
Georgia 13 pont, 2. Kazahsztán 6, 3. Lettor-
szág 3, 4. Andorra 3
2. csoport: Luxemburg – Fehéroroszország 0-
2, San Marino – Moldova 0-1; az állás: 1. Fe-
héroroszország 11, 2. Luxemburg 9, 3.
Moldova 8, 4. San Marino 0
3. csoport: Azerbajdzsán – Feröer-szigetek 2-
0, Málta – Koszovó 0-5; a csoport állása: 1.
Koszovó 11 pont, 2. Azerbajdzsán 9, 3. Feröer-
szigetek 4, 4. Málta 2
4. csoport: Gibraltár – Örményország 2-6, Liech-
tenstein – Macedónia 0-2; az állás: 1. Mace-
dónia 12 pont/5 mérkőzés, 2. Örményország
9/5, 3. Gibraltár 6/5, 4. Liechtenstein 3/5

Mestermérleg
* Cosimo Inguscio (a magyar labdarúgó-válogatott má-

sodedzője): „Elsősorban annak örülök, hogy végre nem
kapott gólt a csapat. Azt láttuk a játékosoktól, amit a fel-
készülés során elterveztünk. Nem vállaltunk különösebb
kockázatot, megbecsültük helyzeteinket, amelyekből rög-
tön az elsőt gólra váltottuk. Az ellenfélnek egyetlen lehe-
tősége volt, megérdemelt győzelmet arattunk, minden
játékos a legjobbat nyújtotta”.

* Martin Reim (az észt labdarúgó-válogatott szövetségi
kapitánya): „A magyar csapat ezen estén minden tekintet-
ben jobb volt, és megérdemelten nyert. Sérülések miatt,
sajnos, a szokásosnál »rövidebb« volt a kispadunk, emiatt
is volt alacsonyabb színvonalú a játékunk”.

Ranglista
1. Finnország          5         4        0       1        5-1          12
2. Görögország       5         3        0       2        4-4          9
3. Magyarország     5         2        1       2        7-6          7
4. Észtország          5         0        1       4        3-8          1

Ranglista
1. Szerbia           5       3       2      0       7-3            11
2. Románia        5       2       3      0       7-3            9
3. Montenegró   5       2       1      2       7-5            7
4. Litvánia         5       0       0      5       2-12          0

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport, 5. for-
duló: Magyarország – Észtország 2-0 (1-0)
Budapest, Groupama Aréna, 7000 néző, vezette: Enea
Jorgji (albán).
Gólszerzők: Orbán (8.), Szalai (69.).
Sárga lap: Pátkai (63.), illetve Pikk (23.), Anier (49.), An-
tonov (62.).
Magyarország: Dibusz Dénes – Baráth Botond, Willi
Orbán, Kádár Tamás, Korhut Mihály – Nagy Ádám, Pátkai
Máté – Kalmár Zsolt (84. Kleinheisler László), Kovács
István, Nagy Dominik (65. Dzsudzsák Balázs) – Szalai
Ádám (76. Böde Dániel).
Észtország: Mihkel Aksalu – Taijo Teniste, Madis Vih-
mann, Joonas Tamm, Artur Pikk – Artjom Dmitrijev, Ilja
Antonov – Henrik Ojamaa (60. Sergei Zenjov), Konstantin
Vassiljev (82. Ats Purje), Siim Luts (77. Sander Puri) –
Henri Anier.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, C osztály, 4. csoport, 5.
forduló: Románia – Litvánia 3-0 (1-0)
Ploieşti, Ilie Oană stadion, zárt kapus mérkőzés, vezette:
Marco Guida (olasz).
Gólszerzők: George Puşcaş (7.), Claudiu Keserü (47.),
Nicolae Stanciu (65.).
Sárga lap: Bancu (25.), Puşcaş (35.), Anton (81.), Deac
(82.), illetve Novikovas (44., 88.), Girdvainis (78.).
Kiállítva: Novikovas (88.).
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Romario Benzar, Cris-
tian Săpunaru, Cosmin Moţi, Nicuşor Bancu – Nicolae
Stanciu (72. Alexandru Cicâldău), Paul Anton – Ale-
xandru Chipciu (64. Ciprian Deac), Claudiu Keserü (68.
Ianis Hagi), Alexandru Maxim – George Puşcaş.
Litvánia: Ernestas Setkus – Egidijus Vaitkunas, Edvinas
Girdvainis, Arturas Zulpa, Rolandas Baravykas – Do-
mantas Simkus (65. Vykintas Slivka), Modestas Vorob-
jovas – Deimantas Petravicius (80. Donata Kazlauskas),
Gratas Sirgedas, Arvydas Novikovas – Fiodor Cernych
(74. Darvydas Sernas).

Portugália csoportelső

Orbán Willi (b2) gólt szerez a labdarúgó Nemzetek Ligájában játszott Magyarország – Észtország mérkőzésen a bu-
dapesti Groupama Arénában 2018. november 15-én. MTI/Illyés Tibor

Magyar válogatott: Észtország kipipálva

George Puşcaş (b) első gólját ünnepli a felnőttválogatottban

Depay panenkázva lőtt gólt a franciáknak, és elbúcsúztatta a németeket



A magyar labdarúgás arany-
korának, az Aranycsapatnak,
valamint Puskás Ferenc, Ku-
bala László, Kocsis Sándor és
Czibor Zoltán spanyolországi
sportsikereinek emléket ál-
lító nagyszabású kiállítást
nyitottak meg ünnepélyesen
a Katalán Testnevelési Egye-
temen (INEFC) múlt héten,
hétfő este Barcelonában.

A katalán autonóm kormány
sportért felelős főtitkára, Gerard
Figueras köszöntőjében hangsú-
lyozta: az FC Barcelonának és a
katalán sportnak „abban a szeren-
csében volt része”, hogy a legen-
dás Aranycsapat tagjai közül
hármat – Kubalát, Ko-
csist és Czibort – is sora-
iban tudhatott, akik a
futballtörténet korszakal-
kotói voltak és kulcssze-
repet játszottak a Barca
szurkolótáborának növe-
lésében is.

A mintegy 200 meghí-
vott jelenlétében megtar-
tott ünnepségen a
beszédek között filmfel-
vételek idézték fel a négy
játékos és az Aranycsapat
nagy pillanatait. Részle-
teket vetítettek az évszá-
zad mérkőzésének
nevezett, éppen 65 évvel
ezelőtti rangadóból, ame-
lyen a magyar válogatott
6:3-ra legyőzte a hazai
pályán kilencven éve ve-
retlen angol válogatottat
a londoni Wembley Sta-
dionban.

Menczer Tamás, tájékoztatásért
és Magyarország nemzetközi meg-
jelenítéséért felelős államtitkár
szerint amikor Puskás Ferenc, Ku-
bala László, Kocsis Sándor és Czi-
bor Zoltán még a pályán voltak,
„mi tanítottuk a világot futbal-
lozni”, és bár mára a helyzet meg-
változott, de „várjuk azt, hogy
mikor lesz legközelebb egy Kuba-
lánk, egy Cziborunk, egy Kocsi-
sunk vagy egy Puskásunk”.
Felidézte, hogy hárman közülük az
FC Barcelona „zsenijei” voltak,
míg Puskás a Real Madridé, aki a
két spanyol csapat örökös rivalizá-
lása ellenére Kubala búcsúmec-
csén mégis gránátvörös-kék

Barca-mezben lépett pályára. „Ez
egy olyan nagyszerű pillanat,
amire csak a sport képes, mert ezek
az emberek ugyan versenyeztek
egymással, de barátok is voltak,
szerették egymást” – hangsúlyozta.

„Puskásnak ma már szobra áll
Madridban, Kubalának pedig Bar-
celonában. A két pesti kölyökből a
világ talán két legnagyobb hatású
és legnépszerűbb futballklubjának
korszakos hőse lett” – mondta a
magyar futballhagyományok nagy-
követe, Szöllősi György. Hozzá-
tette: eltökélt szándékuk a jövőben
Czibor Zoltánnak és Kocsis Sán-
dornak is emléket állítani Barcelo-
nában.

Nem volt számottevő ellen-
fele a Marosvásárhelyi CSM
férfi-kosárlabdázóinak a Bu-
karesti Aurel Vlaicu Főgimná-
zium csapata, amelyet
akkora fölénnyel vert meg
George Trif alakulata, amek-
kora fölényt hivatalos mérkő-
zésen még nem
tapasztaltunk. Az, hogy a két
együttes nem volt egy súly-
csoportban, nem érzékelteti
eléggé a különbséget. Van-
nak még bevett közhelyek:
hengerelt, leseperte az ellen-
felet, lemosta a pályáról, de
ezek sem mutatják meg azt a
szakadékot, amely a két fél
között tátongott.

Elég egy pillantást vetni a ne-
gyedenkénti eredményre, hogy lás-
suk, mekkora volt a különbség,
még úgy is, hogy a marosvásárhe-
lyiek nagyágyúi legfeljebb egy fél-
időnyit játszottak, Şteţca és Onea
is tíz percnél többet töltött a pá-
lyán, míg Steff Norbert lassan kez-
dett visszarázódni a megszokott
ritmusába.

A találkozó statisztikái talán
nem is mutatják annyira nyilvánva-
lóan a marosvásárhelyiek fölényét,
noha a dobószázalékok sokkal job-
bak a házigazdáknál, ami annak is
köszönhető, hogy többnyire köny-

nyen át tudták játszani a bukares-
tiek naiv védelmét. Nincs a statisz-
tikának egyetlen eleme sem,
amelyben nem a CSM-nek van
jobb értéke, de hát 77 pontos (!)
győzelem esetén ez aligha meg-
lepő.

Tekintve, hogy erről a mérkő-
zésről ennél sokkal többet mondani
fölösleges szószaporítás, mondjuk
el, hogy a marosvásárhelyi csapat
nyolc forduló után is hibátlan, szer-
dán pedig újabb könnyű mérkőzés
vár rá, hiszen a sereghajtó Kolozs-
vári U otthonába látogat. Az alap-
szakasz első felét lezáró forduló

után két hét szünet lesz a pontva-
dászatban a felnőttválogatott mér-
kőzései miatt, a marosvásárhelyi
együttesnek pedig lesz ideje felké-
szülni a folytatásra, hiszen decem-
ber 4-én van műsoron talán az
eddigi legnehezebb mérkőzés és az
a találkozó, amely eldöntheti a C
értékcsoport első helyének sorsát.
Ekkor ugyanis Galacra látogat a
CSM, annak a csapatnak az ottho-
nába, amely eddig csak nálunk ka-
pott ki. Egy újabb marosvásárhelyi
siker esetén Sánta Szabolcsék már
aligha veszíthetik el az értékcso-
port első helyét.
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Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 8. forduló: Marosvásárhelyi CSM
– Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium 128:51 (34-14, 24-14, 35-11, 35-12)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Vlad Potra (Kolozsvár),
Tudor Crişan (Kolozsvár), Diana Oprea (Brassó). Ellenőr: Alexandru Columban
(Kolozsvár).
CSM: Şolopa 21 pont, Kalve 20 (2), Martinić 17 (3), Borşa 13 (1), Sánta 11, Engi-
Rosenfeld 11 (1), Kilyén 10 (2), Steff 9 (1), Onea 6, Şteţca 6 (1), Bölöni 4. 
Aurel Vlaicu Főgimnázium: Mingote 14 pont (1), Ciucă 12, Şerbănescu 7 (1), Duca
6, Vilcinschi 6 (1), Mustăcescu 2, Dumitraşcu 2, Buliga 2, Teglaş.

Húsz vitrinben mennyi minden
A magyar labdarúgás aranykorát bemutató tárlat anyagát a Puskás Intézet állította össze, a több száz da-

rabból álló gyűjtemény összesen húsz vitrint tölt meg a barcelonai kiállítótérben. Az érmek, kupák, trófeák,
korabeli újságcikkek, fényképek, relikviák között különlegességnek számít például Kubala László mene-
kültútlevele, Puskás Ferenc futballcipője, amelyet az 1952-es olimpiai döntőn viselt, és az itt megnyert
aranyérem Kocsis Sándortól.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Ligában:
* A értékcsoport, 7. forduló: Nagyszebeni CSU – Kolozsvári U-BT 85:74, Buka-
resti Steaua – Bukaresti Dinamo 81:66, BCM U FC Argeş Piteşti – Nagyváradi
CSM 81:101 
* C értékcsoport, 8. forduló: Bukaresti Agronomia – Csíkszeredai VSKC 73:81,
Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium 128:51, Márama-
rosszigeti CSM – Bukaresti Rapid 85:72, Galaci Phoenix – Kolozsvári U 118:69,
CSM Focşani – Zsilvásárhelyi ACS 86:83.

6500 példányban jelent meg
az a magyar nyelvű színes
sportmagazin, amelyet ingye-
nesen osztanak ki Maros
megye számos magyar 
tannyelvű iskolájában a IV-
VII. osztályos tanulók között
azzal a nem titkolt céllal,
hogy példaképeket állítsanak
a gyerekek elé, hogy sporto-
lásra, mozgásra buzdítsák
őket.

A Junior Sport Maros című kiad-
vány a tavaly megjelent hasonló
román nyelvű magazin részben le-
fordított, részben pedig friss tarta-
lommal kiegészített változata. A
kiadvány kezdeményezője a buka-
resti Junior Sportegyesület.

Az 102 oldalas, igényes nyomda-
technikával elkészített színes kiad-
vány megjelenését a Maros megyei
tanács és több magyar többségű helyi
önkormányzat támogatta. A színes
magazin példányait azonban nem
egyszerűen eljuttatják a gyerekek-
nek, hanem a Ma én vagyok a sport-
tanárod akció keretében osztják ki az
iskolákban. Ezeken híres volt és je-
lenlegi sportolók saját példájukat ál-
lítják a gyerekek elé, és ösztönzik
sportolásra, testmozgásra őket.

Az első héten Marosszentgyörgy,
Gernyeszeg és Nyárádszereda isko-
láiba jutnak el az ingyenes példá-
nyok, ahol  ifj. Simon László,
Bartha Ilona és Berki András (Ma-
rosszentgyörgy), Hajnal Gyula

(Gernyeszeg) és Fülöp István (Nyá-
rádszereda) lesznek az egynapos
sporttanárok. A marosvásárhelyi
Dacia iskolába Kovács Ella volt
Európa-bajnok atléta viszi el az in-
gyenes példányokat. A Szász Albert
líceum IV–VII.-es tanulói már a
magazin ünnepélyes bemutatóján
megkapták a saját példányaikat,
ahol jelen volt Péter Ferenc, a me-
gyei tanács elnöke, több polgármes-
ter, illetve számos olyan
személyiség, akik szerepelnek a ki-
advány lapjain.

A Junior Sport Maros egykori
sportolólegendák, jelenlegi bajno-
kok, reménységek, a megyében mű-
ködő sportklubok bemutatásával
próbálja a sport felé fordítani a
Maros megyei fiatalság figyelmét.
3000 példány kinyomtatását a me-
gyei tanács tette lehetővé, további
3500-at pedig az alábbi önkor-
mányzatok támogattak: Szováta,
Nyárádszereda, Erdőszentgyörgy,
Marosszentgyörgy, Mezőpanit,
Gyulakuta, Ákosfalva, Jedd, Bala-
vásár, Nyárádremete, Szentpál, Ma-
gyaró, Marosvécs, Gernyeszeg és
Nagyernye. A felsorolt települések
magyar tannyelvű osztályai mellett
Marosvásárhely, Szászrégen, Se-
gesvár, Dicsőszentmárton, Maros-
ludas és Nagysármás magyar
osztályaiba jut el a kiadvány egy-
egy „egynapos sporttanári” akció
keretében.

Ingyenes sportmagazin a magyar
tannyelvű osztályok tanulóinak

Kedden jogerősen felmen-
tette a bukaresti táblabíróság
Dumitru Dragomirt, a román
Hivatásos Labdarúgóliga
(LPF) volt elnökét, akit első
fokon még hét év szabadság-
vesztésre ítéltek egy korrup-
ciós perben.

Az ügyészség a román bajnokság
televíziós közvetítési jogainak el-
adása során elkövetett adócsalás,
sikkasztás és pénzmosás gyanúja
miatt indított eljárást a volt vezető
ellen, akit 2016 júniusában első
fokon a bíróság vétkesnek talált. A
táblabíróság keddi ítélete azonban
valamennyi bűncselekmény alól
felmentette Dragomirt.

Dragomir négy cikluson át,
1996-tól 2013-ig vezette a román
bajnokságot szervező ligát. Azért
vették őrizetbe 2014 áprilisában,

mert az ügyészség meggyanúsította,
hogy 2011 és 2013 között 3 millió
euróval károsította meg az LPF-et
úgy, hogy a televíziós közvetítési
jogok értékesítésekor fiktív cégeket
iktatott közbe, és az ezek által fel-
számolt jutalék egy részét eltulajdo-
nította.

Az ügyben tavaly augusztusban
vádat emeltek a Digi cégcsoport
több jelenlegi és volt vezetője ellen
is, akiket megvesztegetéssel gyanú-
sítottak. A vádhatóság szerint a táv-
közlési cég vezetői Dragomir
megvesztegetésével akarták elérni,
hogy a sportvezető részesítse előny-
ben az általuk benyújtott pályázatot.
A román bajnokság 2008 és 2011
közötti három idényét az akkor Ro-
mániában RCS és RDS nevet viselő
Digi csoport vásárolta meg 101 mil-
lió euróért.

Felmentették a román labdarúgóliga
volt elnökét egy korrupciós perben

Hetvenhét pontot vertek 
a bukaresti vendégcsapatra

A magyar labdarúgás aranykorának emléket
állító kiállítás nyílt Barcelonában

Ifi II-es kézilabdáról 
a Marosvásárhelyi TVR-n

Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának
meghívottja Gergely Ákos, a Marosvásárhelyi CSM junior II-es kézilab-
dacsapatának erőnléti edzője és Veres Filep Iringó, az együttes tagja. Mű-
sorvezető: Szucher Ervin.

A barcelonai főkonzulátus által közreadott képen Ladislao Kubala, Kubala László fia (b) és ifjabb Kocsis
Sándor a kiállítás megnyitóján. Fotó: MTI

Dumitru Dragomir (középen) fellélegezhet: minden vádat ejtettek ellene



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás a Tudor negyedben. Tel.
0748-020-982. (11443-I)

KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej mé-
tere. Tel. 0755-315-234. (11240)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (11224)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

CSERÉPTETŐ-JAVÍTÁS, lefolyók,
csatornák, fali- és padlócsempera-
kás.  Tel. 0751-471-965, 0726-638-
909. (2133)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserép-
forgatást, levelek összeszedését,
szemételhordást, tetőjavítást. Nyug-
díjasoknak 30% kedvezmény. Tel.
0743-799-833. (11416)

MEGEMLÉKEZÉS

Csendes legyen álmod, 
találj odafönt örök boldog-
ságot. 
Kísérje utadat Isten és az ég,
a felhőkön túl találkozunk
még.
Fájó szívvel emlékezünk
november 19-én NAGY
SÁNDORRA halálának 3.
évfordulóján. Testvérei: Ábel
és Márta. (11422)

„Mert néktek adatott az a
kegyelem a Krisztusért,
nemcsak hogy higyjetek Ő
benne, hanem hogy
szenvedjetek is Ő érette.”
(Filippi 1:29)
Szívünk mély fájdalmával
emlékezünk a szeretett, drága
jó gyermekünkre, CSIBI
MIHÁLY LEVENTÉRE
halálának 10. évfordulóján.
Nyugodj békében Isten
kegyelméből. Szomorú szívű
szüleid és hozzátartozóik.
(11447)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama,
anyós, rokon, szomszéd, 

VARGA ÁGNES 
81. évében hirtelen elhunyt. Te-
metése november 20-án 15 óra-
kor lesz a Jeddi úti temetőben. 

A gyászoló család: fiai, Attila,
Árpi, Csaba, menye, Vilma 
és élettársa, Domi. (2147-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédimama, rokon, szom-
széd, jó barát, 

özv. BODÁLI ANNA 
szül. Kiss 

a Gulliver és a Luxor Junior volt
dolgozója 

életének 92. évében csendesen
megpihent. Temetése november
20-án, kedden 13 órakor lesz a
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (2149-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

Fájdalom költözött három éve a
szívünkbe, nem múlik el soha, itt
marad örökre. Szép volt az
életünk 63 évig együtt. Nem vársz
minket csillogó szemekkel. Egy
váratlan perc alatt életed véget ért.
Nehéz az életet élni nélküled, de
szívünkben őrizzük drága
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk
november 19-én a kovásznai
születésű 82 éves DOCZÉ
ANDRÁS volt marosvásárhelyi lakosra. 
Emlékét őrzi bánatos felesége, három fia családjukkal, az unokái
és a dédunokái. 
Nyugodj békében! (11450-I)

„Mosolyogjatok, ünnepeljetek,
felejtsétek el a könnyet.”
Marosvásárhelyen özv. SZŐCS
ERZSÉBETNEK és VÍGH
ERZSÉBETNEK névnapjuk
alkalmával kívánnak erőt,
egészséget, minden jót
szeretettel a kolléganők.
Isten éltessen benneteket
szerető családotok körében!
(11437)

MAROS MEGYEI TANÁCS

A Románia iskoláiért program keretében kiosztott termékek tárolását ellenőrizték

A Románia iskoláiért program lebonyolításáért felelős megyei bizottság nevében tájé-
koztatjuk a lakosságot, hogy a Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági
Hatóság októberben ellenőrzést végzett a Friesland Campina Rt. élelmiszerraktárában
a Románia iskoláiért program keretében kiosztott tej és pékáru tárolása kapcsán, és
nem találtak rendellenességet.
Szintén októberben a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság ellenőrző szolgálata
243 tanintézetnél végzett ellenőrzést a program keretében kiosztott termékek tárolását
illetően. A leggyakoribb rendellenesség az volt, hogy a tejterméket nem tárolták meg-
felelő hűtőszekrényben, volt, ahol nem működött a hűtőszekrény, más esetekben a hű-
tőszekrénynek nem volt hőmérője. Voltak olyan tanintézetek, ahol a tej- és
péktermékeket nem megfelelő helyiségben tárolták (hanem a tanári szobában vagy a
folyosón). Az észlelt rendellenességek miatt hét bírságot róttak ki a hatóságok összesen
5000 lej értékben, és határidőt szabtak a szabálytalanságok kiküszöbölésére. 
Nyárádszereda körzetében folyamatban van a 2018-2019-es tanévben a Románia isko-
láiért program keretében kiosztandó élelmiszerre meghirdetett versenytárgyalás, je-
lenleg a beérkezett árajánlatokat értékelik, és november második felében elkezdődhet
a termékek kiosztása. 

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Öv.
versenytárgyalást szervez transzfer jellegű szállításra

A versenytárgyalásra 2018. december 6-án 10 órakor kerül sor. A tenderfüzetet és a szerződéstervezetet
a reptéren lehet átvenni vagy e-mailben kérni az office@transylvaniaairport.ro címen november 19-étől
kezdődően. 

Az ajánlatok benyújtásának határideje december 5. 
Bővebb felvilágosítás a 0265-328-888 vagy 0749-014-465-ös telefonszámon, kapcsolattartó Câmpean

Mărioara.

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér Öv. 
versenytárgyalást szervez az alábbiak működtetésére, illetve bérbeadására:

• közétkeztetés – december 4., 10 óra
• reklámfelületek – december 5., 10 óra
A tenderfüzet és a szerződéstervezet a reptéren vehető át vagy e-mailen kérhető: 

office@transylvaniaairport.ro, november 19-étől. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
• közétkeztetés – december 3., 16 óra
• reklámfelületek – december 4., 16 óra
Bővebb felvilágosítás a 0265-328-888, 0749-014-465 telefonszámokon, kapcsolattartó Câmpean Mărioara. 

Focikedvelő gyerekeket várnak
A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2007-ben és 2012-ben született, futballozni vágyó gyermekeket to-

boroz. A válogatókat a 2007-ben születettek számára keddtől csütörtökig 16 órától, a 2012-ben születettek
számára keddenként és csütörtökönként 17.30 órától tartják a víkendtelepi 2-es számú műgyepes pályán. A
jelentkezőknél legyen sportfelszerelés. A Marosvásárhelyi Városi Sportklub edzései, illetve a mérkőzésekre
való szállítás, a meccseken való bíráskodás és az orvosi ellátás ingyenes. Bővebb tájékoztatás Ştian Dorin
edzőtől, a 0745-754-750-es telefonszámon. 

Balesetek
Kisbusz rohant személyautóba

Vasárnap a déli órákban a 15-
ös számú országút Körtvélyfája
és Petele közötti szakaszán tör-
tént közúti balesethez riasztották
a Maros Megyei Vészhelyzeti
Felügyelőség szászrégeni egysé-
gét. Egy szabálytalanul előző
kisbusz ütközött egy balra ka-
nyarodó személyautónak, a bal-
eset tíz személyt érintett. A
kisbusz vezetőjét és a személy-
autó egyik utasát a sürgősségi
ügyeletre szállították, a sze-
mélyszállító nyolc utasa közül

senki sem igényelt orvosi
beavatkozást.
Felborult az úttesten

Báldon, a 151-es
számú megyei úton egy
személyautó borult fel,
melyben hárman utaztak.
A sármási készenléti egy-
ség feszítővágóval kellett
egy személyt kiszabadít-
son, aki eszméleténél
volt, de sérülésekkel
szállították el, a
SMURD-helikopter be-
vetésére is szükség volt.
(pálosy)
Fotó: ISU
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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 https://renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefon-
számon. (sz.-I)

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPO-
LÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás,
egészségügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a mun-
kaviszony idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefon-
számon várunk:  0757-183-185. (62778-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím:
Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelő
csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62948)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál
jobb kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as te-
lefonszámon. (62948)

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz attesztáttal rendelkező SOFŐRT 7,5 tonnás kamionra. Ajánla-
tunk: jó bérezés, rugalmas időbeosztás. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0744-500-962.
(20693)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT és KISEGÍTŐ SZEMÉLYZETET. Tel: 0744-681-
130. (20716-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT. Tel: 0744-644-026. (20716-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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Körutazások 
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:
• Belgium – Hollandia, 2019. április 8. / 8 nap, 489 euró/fő
• Skandinávia és a fjordok, 2019. június 29. / 13 nap, 949 euró/fő
• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /

9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a  Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. / 

9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. / 

8 nap,  345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei, 

2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639

euró/fő
• Törökország – Kappadókia  – Rhodosz, 2019. szeptember 17. / 

14 nap, 559 euró/fő

Indulás Marosvásárhelyről  +  25 euró/fő 

Az árak tartalmazzák az előfoglalási kedvezményeket 
a 2018. december 15-ig történő foglalásokra


