
Névadója, Palkó Attila történelemtanár, 
helytörténész, régész, néprajzi író szü-
letésének századik évfordulója alkalmá-
ból öltözött ünneplőbe november 
19-ére, szombat délelőttre a magyarói 
általános iskola. 

A falu híres szülötte – Antal Levente Mihály 
Maros megyei főtanfelügyelő-helyettest idézve: 
a „helyi Kallós Zoltán” – tiszteletére emlékszo-
bát rendeztek be a tanintézményben, a jubileumi 
rendezvény első momentumaként pedig Dorof-
tei Eugen ortodox pap és Takács Albert refor-
mátus lelkipásztor áldásával emléktáblát 
lepleztek le az iskola bejáratának közelében. 

„Kezeink munkáját tedd maradandóvá” – idézte 
a lelkész a Szentírás 90. zsoltárának utolsó sza-
vait, majd Pál apostol szeretethimnuszának ige-
versével érzékeltette Palkó Attila örökségének 
fontos alkotóelemeit: „Most azért megmarad a 
hit, remény, szeretet…” (1. Korinthus, 13:13). 
Az emléktábla-avató után Vajda Szabolcs  

Közvita a beteglátogatásról, 
tájékoztatásról  

A kórházban fekvő betegek látogatására vonatkozó szabályok 
megváltoztatására, a hozzátartozók kötelező tájékoztatására vonat-
kozó miniszteri rendelet tervezetét bocsátotta közvitára az egészség-
ügyi szaktárca. Ezzel kapcsolatosan várják a szakmabeliek és az 
állampolgárok véleményét – jelentette be Alexandru Rafila egész-
ségügyi miniszter. 

A rendelet először is törli azt a szabályozást, amely előírta, hogy 
csak a koronavírusteszt elvégzése utáni negatív eredménnyel lehetett 
bejutni a kórházakba, ami korábban olyan túlkapásokhoz vezetett, 
amelyek a láthatóan súlyos állapotban lévő betegek esetében is a 
teszt eredményéhez kötötték a beutalást és a kezelés elkezdését. Ezt 
a jelenlegi járványhelyzet már nem indokolja, nyilatkozta a minisz-
ter. Csak azokat a betegeket kell „a kórház költségén tesztelni”, akik-
nél már jelen vannak a fertőzés tünetei.  

A tervezet szabályozza a kórházak tájékoztatási kötelezettségét is. 
Az előírás szerint beutaláskor minden beteg kap egy azonosító kódot, 
amit két órán belül telefonon vagy üzenetben közölnek a kapcsolatot 
tartó hozzátartozóval, továbbá azt is, hogy melyik klinika hányas 
kórtermében fekszik a beteg, ki a kezelőorvosa, és milyen számot 
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Bodolai Gyöngyi  

Centenáriumi emlékünnep a magyarói iskolában 

Palkó Attila öröksége  
száz év tükrében 

(Folytatás a 2. oldalon)

Stúdió-fesztivál  
a Köteles utcában 
A Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem immár nyolcadik alkalommal szer-
vezi meg a színházi iskolák 
találkozóját november 20–28. között. 
A nemzetközi eseményen 13 hazai és 
külföldi intézmény vesz részt.  
____________2.  
Hivatásos pótszü-
lőket toboroznak 
Újabb hét hivatásos pótszülőt alkal-
mazna az elkövetkező időszakban a 
2018-ban indult TEAM-UP projekt ke-
retében a Maros megyei Szociális és 
Gyermekjogvédelmi Igazgatóság. 
Olyan pótszülőket keresnek, akik 0-7 
év közötti gyerekeket fogadnának be a 
családjukba – derült ki a napokban az 
intézmény székhelyén tartott sajtótájé-
koztatón.  
____________3.  
Hiábavaló román 
rohamozás a  
második félidőben 
Az Edward Iordănescu irányította 
együttes, amelyből több alapjátékos 
hiányzott, két ellentétes félidőt produ-
kált: az első nagyon gyengére sikere-
dett – ekkor két gólt is inkasszáltak a 
házigazdák –, a második viszont sok-
kal jobb volt, sikerült betalálnia, és to-
vábbi lehetőségeket is kihagyott.  
____________4.Nagy Székely Ildikó (Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  

2022. november 10. és december 31. között.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Piros fű 
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós 
Társulata november 23-án, szerdán és 24-én, csütör-
tökön 19.30-tól a Piros fű című kistermi előadást tűzte 
műsorra Fehér Balázs Benő rendezésében. Jegyek a 
színház nagytermi jegypénztáránál válthatók (hétfőtől 
péntekig 9–19 óra között, tel.: 0365-806-865), a hely-
színen előadás előtt egy órával, online pedig a bilet-
master honlapján. 

Szimfonikus hangverseny  
a Kultúrpalotában 

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a Zürichi 
Művészeti Egyetem együttműködésében kerül sor 
szimfonikus hangversenyre november 24-én, csütör-
tökön 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében.  

A Román Televízió marosvásárhelyi stúdiójával  
közösen szervezett koncerten a filharmónia  
szimfonikus zenekarát Marc Kissoczy svájci  
karmester vezényli, szólisták: Hexin Zhang kínai  
fuvola- és Minju Kim dél-koreai fagottművész. Műso-
ron: Wagner-, Reinecke-, Rossini- és Beethoven-
művek. 

Hangszermesék a Maros  
Művészegyüttesnél 

November 25-én, pénteken délelőtt 11 órakor a Hang-
szermesék című előadásra várja közönségét a Maros 
Művészegyüttes kövesdombi székházában. Énekel 
Kásler Magdi, kíséri az Üver zenekar: Bartis Zoltán – 
hegedű, György Attila – brácsa, Kostyák Márton – 
bőgő. Az előadást Kelemen László szerkesztette, ren-
dező Török Viola. Jegyek a helyszínen kaphatók, elő-
zetes helyfoglalás szükséges a 0757-059-594-es 
telefonszámon.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem immár nyolcadik alka-
lommal szervezi meg a színházi iskolák találkozóját november  
20–28. között. 

A nemzetközi eseményen 13 hazai és külföldi intézmény vesz 
részt, többek közt a kijevi I. K. Karpenko-Kary Média-, Színház- és 
Filmművészeti Egyetem Ukrajnából, a Krakkói Nemzeti Színházi 
Akadémia Lengyelországból, az Edingburgh College Performing 
Arts Studio az Egyesült Királyságból, a passaui Athanor Akadémia 
Németországból, a Belgrádi Színházművészeti Egyetem Szerbiából, 
valamint a Freeszfe Egyesület Budapestről. A Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem hét előadása mellett az érdeklődők továbbá a buka-
resti, piteşti-i, jászvásári, nagyszebeni, temesvári és konstancai 
színiakadémiák növendékeit is láthatják a Stúdió színpadán. 

Az egy héten át tartó sűrű programot a színházi előadások mellett 
a művészetis diákok számára angolul vezetett műhelymunkák egé-
szítik ki, olyan nemzetközileg elismert színházi alkotók és oktatók 
vezetésével, mint Ben Harrison, Bogusława Sztencel, Felix Barba-
rossa, Ivona Szabo, Kateryna Lukianenko, Lakatos Róbert, Luiza 
Zan, Magdalena Barile, Marija Milenković, Philip Brehse, Sarkadi 
Bence, Scott Johnston, Valentina dePiante, Jakob Wehrmann. 

A műhelymunkákon megfigyelőként bárki részt vehet. A nem-
zetközi fesztiválműsort tarkító könyvbemutatók, kiállítások és 
Luiza Zan koncertje, akárcsak a színi előadások, ingyen látogatha-
tók.

hívhatnak, hogy az egészségi állapota felől tájékozódja-
nak (a kapott személyi azonosító kód alapján). Azokon a 
klinikákon, részlegeken, ahol a beteg állapota nem teszi 
lehetővé a látogatást, kötelezően biztosítani kell a hozzá-
tartozó rendszeres napi tájékoztatását, ami kérhető köz-
vetlenül a kezelőorvostól is.  

A határozattervezet a beteglátogatási rend megválto-
zását is tartalmazza. A hozzátartozók minden nap délután 
3 és este 8 óra között látogathatják meg a beteget, szom-
baton és vasárnap délelőtt 10 órától este 8 óráig, a kór-
ház biztosította védőöltözetben. A látogatási idő 30 perc, 
indokolt esetben a közegészségügy ezt 15 percre csökkent-
heti, és magas kockázatú betegek esetében fel is függeszt-
heti. A kórtermek méretei szerint a látogatók számát is 
meghatározhatják. A haldokló beteghez viszont bármikor 
be kell engedni a hozzátartozót, ha kéri. Az intenzív terá-
piai osztályra beutalt gyermekek mellett egy hozzátartozó 
jelenléte engedélyezett, ha igénybe akarják venni ezt a le-
hetőséget. 14 év alatti gyermekek mellett is engedélyezni 

kell egy hozzátartozó állandó jelenlétét, ha erre igény van. 
14-18 év közötti fiatalok esetében a klinikavezető enge-
délyezheti a szülői jelenlétet.  

A tervezet szerint szigorúan tilos pénzt elfogadni a lá-
togatáshoz való jogosultságért.  

A kórházak vezetésének az értékelésekor a tervezetbe 
foglalt előírások gördülékeny működtetése fontos szem-
pont lesz. 

Az elmúlt időszakhoz viszonyítva engedékeny miniszteri 
rendelet kapcsán máris eltérőek a vélemények. Sokan 
örülnek, hogy többé nem fog börtönhöz hasonlítani a kór-
ház, ahova lopva, vagy a kapust lekenyerezve juthattak be 
a hozzátartozók, ha erre nem kaptak a kezelőorvostól írá-
sos engedélyt. A szakmabeliek viszont nehezen tudják el-
képzelni, hogy a kórházakba egész délután bejárjanak a 
hozzátartozók, akik között vannak nehezen fegyelmezhető 
és kezelhető személyek. A tisztaság megőrzése is sokkal 
több munkát igényel, ami a takarítószemélyzet számának 
a megnövelését teszi szükségessé. Nagyobb kórtermekben 
a betegek nyugalmát, ellátását is zavarhatja a látogatók 
állandó jövés-menése. A tájékoztatási jogosultságot ille-
tően viszont egyértelműen pozitívak a véleménynek, a 
szakemberek viszonyulását még nem ismerjük, de ma is 
vannak olyan klinikák, ahol a tájékoztatás elfogadhatóan 
működik.  

Az igazi közvita viszont ezután kezdődik. Kérdés, hogy 
mit és milyen mértékben vesznek figyelembe, és az enge-
dékenység végül teret nyer-e, vagy csak ígéret marad.  

IDŐJÁRÁS 
Felhős, esős 
Hőmérséklet: 
max.  60C 
min.   00C
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A Nap kel  

7 óra 32 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 44 perckor.  
Az év 325. napja,  
hátravan 40 nap.

Beszélgetés a nők bántalmazásáról 
November 25-én, pénteken 18.30-tól a szászrégeni Intim 
étterem konferenciatermében beszélgetésre kerül sor Csép 
Éva Andrea parlamenti képviselővel, illetve dr. Bakk-Miklósi 
Kinga pszichológussal, pszichodráma-terapeutával a nők 
bántalmazásáról, annak formáiról, illetve a kiútról, ha valaki 
ilyen helyzetbe kerül. Az érdeklődők választ kapnak arra, 
hogy kik tudnak segíteni, hogyan ismerhető fel, ha ismerő-
sünk ebben a helyzetben van, és mit tehetünk érte. A ren-
dezvényen díjazzák azokat a videókat, amelyeket 
középiskolás diákok készítettek erre az alkalomra. Szer-
vező az RMDSZ szászrégeni nőszervezete és a Csillag 
Egyesület. A belépés díjtalan. 

Örökségünk őrei –  
az Apolló-palotában 

A backamadarasi Kiss Gergely iskola csapata benevezett 
az Örökségünk őrei vetélkedőre a marosvásárhelyi Apolló-
palotával. November 23-án, szerdán 17 órától a palota  
Apolló termében egy, a témához kötődő est lesz. Ismertetik 
rajta az épület múltját, az iskola kórusa és a Művészeti 
Népiskola diákjai színesítik a találkozót, ahol Teleki Sámu-
elről is szó esik. 

Könyvtári napok 
A Maros Megyei Könyvtár november 21-25. között tartja 
idén a könyvtári napokat, amikor az intézmény fennállásá-
nak 109. évfordulójára emlékeznek. A Philobiblon rendez-
vénynek a hét minden napján változatos a kínálata. A 
részletes program a könyvtár Facebook-oldalán olvasható. 
A rendezvény idején a marosvásárhelyi autóbuszokon 
könyveket helyeznek el, amelyekből válogathatnak az uta-
sok. A könyveket el is lehet vinni. 

Katalin-bál Szászrégenben 
Két év szünet után a helyi RMDSZ november 26-án, szom-
baton 20 órától újra megszervezi a hagyományos Katalin-
bált Szászrégenben, a Kerekerdő (Monte Cristo) 
vendéglőben. Jegyet november 24-ig az RMDSZ-székház-
ban vagy a 0748-116-617-es telefonszámon (Toryai Ildikó) 
lehet igényelni.  

Könyvbemutató: Őszülőföldem  
November 23-án, szerdán este 6 órától a marosvásárhelyi 
Bernády Házban mutatják be Székely Szabó Zoltán Őszü-
lőföldem című családi-történelmi könyvét. A Bécsből Ma-
rosvásárhelyre visszatelepedett színésszel, íróval és a 
Tutuka becenéven ismert humoristával Szucher Ervin be-
szélget. A humorról, a szerzőn kívül, két pályatársa, Kárp 
György és Szélyes Ferenc gondoskodik. 

Zenés mesejáték 
November 23-án, szerdán délben 12 órai kezdettel a cell-
dömölki Soltis Lajos Színház Szászrégenben, az Eugen Ni-
coară művelődési ház nagytermében vendégszerepel a 
Kvirtek és Kvartok zenés mesejátékkal. A belépő ára 15 lej. 
Bővebb információ a 0757-109-450-es telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma OLIVÉR, holnap  
CECÍLIA napja. 

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

15, 8, 30, 42, 6 + 15 NOROC PLUS: 9 6 8 5 3 1 

16, 17, 33, 26, 13, 15 SUPER NOROC: 3 4 8 5 2 5

47, 45, 40, 1, 30, 24 NOROC: 4 8 0 0 5 6 1

Stúdió-fesztivál a Köteles utcában 

November 22-én, kedden 17–19 óra között a Női Aka-
démia várja Marosvásárhelyen a hetente megszervezett te-
vékenységére azokat az ügyes kezű hölgyeket, akik 
különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék 
elsajátítani, a Divers egyesület Avram Iancu (Rákóczi) utca 
29. szám alatti székházában. A foglalkozáson adventi dí- 
szeket készítenek Lajos Anna kézműves útmutatásával.  

A szükséges anyagokat – a fenyőágat is – a szervezők 

biztosítják, aki azonban adventi koszorút szeretne készíteni, 
vigyen fenyőágat, aki pedig saját díszeket szeretne hasz-
nálni, vigye azokat is magával.  

További információ a 0265/311-727-es telefonszá- 
mon, a Fb-oldalon vagy az office@divers.org.ro e-mail-
címen. A szervezők további tevékenységek megszervezése 
érdekében a résztvevőktől adományt köszönettel elfogad-
nak.

Adventi díszek készítése 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Közvita a betegláto- 
gatásról, tájékoztatásról 

(Folytatás az 1. oldalról) 
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iskolaigazgató és Panga Ana igazgatóhelyettes szólt az ese-
mény jelentőségéről, Kristóf József magyarói polgármester 
pedig elismerését fejezte ki a jeles nap kezdeményezőinek. 

A magyar kormány – a Bethlen Gábor Alap –, a Magyarói 
Polgármesteri Hivatal és a Palkó család leszármazottjainak 
támogatásával szervezett ünnepség ezt követően a kultúrott-
honban folytatódott, ahol a tanintézet pedagóguscsapata 
Palkó Attila életének fontosabb állomásait – a gyermekéve-
ket, a konfirmációt, a felnőtté válást, a házasságkötést és az 
időskort – felvillantó fotókból, valamint kötetekben őrzött 
szellemi hagyatékából rendezett be értékes kiállítást. 
A Felső-Maros mente  
kincsgyűjtője 

A nem mindennapi életművet, Palkó Attila oktatói tevé-
kenységét és tudományos munkásságát Kun László nyugal-
mazott történelemtanár, az iskola egykori igazgatója kör- 
vonalazta részletgazdag előadásában.  

– Már gyerekkorától részese volt a falu mindennapi éle- 
tének és a hozzá kapcsolódó szokásoknak, hagyományoknak. 
Nem véletlen, hogy a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 
elsőéves hallgatójaként tanulmányozni kezdte a szülőföldjét. 
Részt vett az egyetem pályázatán, melynek témája egy adott 
vidék állattartása volt. Mivel Magyaró természeti adottságai 
kedveztek a nagy állattartásnak, a pásztorkodást megbecsült 
foglalkozásként tartották számon. Palkó Attila feltárta a falu 
pásztorkodásának múltját, és dolgozatával megnyerte a pá-

lyázatot. 1949–1958 között tanársegéd, majd a 
Bolyai Tudományegyetem adjunktusa. 1958-től 
nyugdíjazásáig a Báthory István Elméleti Líceum, 
az akkori 11-es számú líceum tanára és igazga-
tója. Ebben az időszakban levéltári kutatásai 
révén lehetősége nyílt Magyaró és a Felső-Maros 
mente múltjának megismerésére és feltárására. 
Palkó Attila érdeme, hogy a néprajzi és nyelvé-
szeti sajátosságok kutatásához megnyerte a tudo-
mányegyetem tanárainak és a kolozsvári 
folklórintézet kutatóinak a segítségét. Az 1954-
ben megkezdett gyűjtőmunkában részt vett Gálffy 
Mózes nyelvész professzor, Jagamas János zene-
kutató, Faragó József néprajzkutató, Szentimrei 
Judit textilművész, néprajzkutató. A gyűjtőmun-
kába később bekapcsolódott az ugyancsak ma-
gyarói Zsigmond József néprajzkutató és Portik Irén, a népi 
varrottasok és a szövés elismert szakértője. Palkó Attila sok-
rétű érdeklődését, hatalmas munkabírását bizonyítja tudomá-
nyos munkásságának eredménye – hangzott el az 
értekezésben, majd a továbbiakban egyenként is szó esett a 
kötetekről, amelyek a Felső-Maros vidéke hagyományvilágát 
térképezik fel a tutajozástól a régi mesterségeken át a varrot-
tasokig és népdalokig. Palkó Attila fő műve Magyaró – több 
évtizedes gyűjtőmunka eredményeként született – történeti 
és társadalomrajzi monográfiája. A kötet már a nyolcvanas 
években elkészült, de kiadni csak a rendszerváltás után lehe-
tett. Magyaró. Egy felső-marosmenti falu évszázadai címen 

1995-ben jelent meg a Kriterion Kiadó gon-
dozásában.  
Emlékkönyv családi összefogással 

Kun László előadása után a centenáriumra 
készült emlékkönyvet mutatta be dr. Nagy Bá-
lint Zsolt, Palkó Attila unokája, a Babeş– 
Bolyai Tudományegyetem egyetemi docense, 
aki a családi összefogással megvalósított ki-
advány olvasószerkesztését, korrektúrázását 
vállalta fel. Az értékes kötet létrejöttében 
Palkó Attila lányai játszottak főszerepet: Nagy 
Emese Mária szerkesztette, a publikáláshoz 
szükséges anyagi hátteret Molnár Enikő biz-
tosította.  

– Az idei nyár elején akadályoktól sem 
mentesen, de kitartóan végigvittük ezt a mun-
kát. Édesanyám és édesapám irányításával 
gyűjtöttük a régi iskolai emlékkönyvekben 
megjelent írásokat, fényképeket, interjúrész-

leteket, valamint a külön erre az alkalomra írt megemlékezé-
seket – idézte fel az előzményeket dr. Nagy Bálint Szilárd, 
majd köszönetet mondott az emlékkönyv szerzőinek és min-
denkinek, aki a könyv létrejöttéhez hozzájárult. Az öt részre 
tagolódó kiadvány Palkó Attila életútja és művei, a Báthory 
líceumban töltött évek, a diákoknak szervezett országos hírű 
régészeti táborok, illetve a rendszerváltás után újjászületett 
kolozsvári Református Kollégium ügyének felvállalása mel-
lett olyan magyarói hagyományokat is bemutat, mint a kato-
nai sorozás vagy a párválasztás archaikus kritériumrendszere. 
A kötet korlátozott példányszámban jelent meg, így könyves-
boltokban nem lehet hozzájutni, de elektronikus formában 
igényelhető a családtól – mondta a Palkó unoka, majd néhány 
személyes emléket is felidézett a nagyapjáról: azt, ahogy 
mindig elérzékenyült, amikor a tévében magyar népdalt köz-
vetítettek, vagy ahogy arról kérdezte az útjába kerülő gyer-
mekeket, hogy tudnak-e egy szép népdalt. 

A könyvbemutató után az ünnepség a Palkó Attila-emlék-
díjak átadásával folytatódott. A pénzjutalmat is jelentő elis-
merést a magyarói iskola nyolc évvel ezelőtti névadó 
rendezvénye óta ajánlják fel a leszármazottak a tanintézet leg-
kiválóbb diákjainak. Nagy Emese Mária ezúttal három hete-
dikes diáknak, a magyar tagozatról Benkő Józsefnek és 
Ördög Albi Edének, a román tagozatról Ţugui Andreának 
nyújtotta át a díjat. 

A továbbiakban a Palkó Attila Általános Iskola diákjaié 
volt a színpad. A gyermekek hagyományőrző műsorában a 
fonó világa, a furulyamuzsika, illetve olyan helyi népszoká-
sok váltották egymást, mint a Felső-Maros menti lakodalom, 
a magyarói berukkolás, újévi almaöntés, kukoricahántás. A 
többórás, sokszínű műsor a Csurgó néptánccsoport lábat, szí-
vet megdobogtató előadásával zárult. 

Újabb hét hivatásos pótszülőt 
alkalmazna az elkövetkező 
időszakban a 2018-ban indult 
TEAM-UP projekt keretében a 
Maros megyei Szociális és 
Gyermekjogvédelmi Igazga-
tóság. Olyan pótszülőket ke-
resnek, akik 0-7 év közötti 
gyerekeket fogadnának be a 
családjukba – derült ki a na-
pokban az intézmény székhe-
lyén tartott sajtótájékozta- 
tón, amelynek célja a hivatá-
sos pótszülői munkakör nép-
szerűsítése volt. 

A gyermekvédelmi igazgatóság-
nak az európai szociális alapból tá-
mogatott, TEAM-UP: Előrelépés a 
minőségi alternatív gyermekellátás 
terén elnevezésű projekt keretében 
lehetősége van évente öt hivatásos 
pótszülőt alkalmazni. Mivel a pro-
jekt 2018-ban indult, és a futamideje 
öt év, eddig 23 pótszülővel bővült a 
Maros megyei hálózat, és újabb hét 
személyt fognak alkalmazni.  

Doru Constantin, az intézmény 
sajtószóvivője elmondta, az erre 
szánt költségvetés 41 millió lej, 
amit a már a rendszerben dolgozó 
238 hivatásos pótszülő, valamint az 
újonnan alkalmazott 23 bérének a 
fedezésére fordítottak. A projekt ke-
retében eddig alkalmazott 23 pót-
szülő több mint negyven gyereket 
nevel, és az év végéig újabb két, 
majd jövőben további 5 családos 

személyt szeretnének alkalmazni. A 
projekt kezdete óta összesen hat-
van, 0-7 év közötti gyereket helyez-
tek el hivatásos pótszülőknél, 
ugyanakkor az európai szociális 
alapból finanszírozott pályázat ré-
szeként a hivatal alkalmazásában 
lévő összes hivatásos pótszülő szá-
mára szakmai képzéseket szervez-
nek. 

Deak Elida, az intézmény igaz-
gatóhelyettese kifejtette, hivatásos 
pótszülőnek olyan személyeket ke-
resnek, akik családban élnek, és be-
fogadnának az otthonukba két 7 
évesnél kisebb gyermeket, rendel-
keznek szülői tapasztalattal, egész-
ségesek, megfelelő lakhatási 
körülményeket tudnak biztosítani a 
gyerekeknek, valamint büntetlen 
előéletűek.  

A hivatásos pótszülői állás iránt 
érdeklődőket a gyermekvédelmi 
igazgatóság marosvásárhelyi, Tré-
bely utca 7. szám alatti székhelyén 
részletesen tájékoztatják. Az érdek-
lődőkkel ismertetik a pótszülővé 
válás feltételeit, ingyenesen bizto-
sítják számukra a szükséges pszi-
chológiai és szociális felmérést, 
elemzik az egészségi állapotra, 
anyagi helyzetre, a lakhatási körül-
ményekre vonatkozó iratokat. Majd 
azok, akik eleget tesznek a feltéte-
leknek, ingyenes felkészítőn vesz-
nek részt, mielőtt hivatásos 
pótszülőkké válnának, az igazgató-
ság munkaszerződést köt velük, és 
elhelyezik náluk a gyermekeket. A 
rendszerben dolgozó pótszülők 
többnyire két-két gyerekről gondos-
kodnak, de olyanok is vannak, akik-

nek három gyermek van a gondja-
ikra bízva. Amennyiben lehet, a 
testvéreket nem választják el, fő-
ként ilyen esetekben nevelkedik 
kettőnél több gyermek a pótszülők-
nél. 

Deak Elida hangsúlyozta, a fő cél 
az, hogy lehetőséget biztosítsanak a 
védelmi rendszerbe kerülő gyere-
keknek arra, hogy családban nevel-
kedjenek. 

Mint mondta, jelenleg a rend-
szerben lévő 1371 gyerek 69 száza-
léka családban nevelkedik, és 
mintegy 400 gyerekről gondosko-
dik 233 hivatásos pótszülő, de 
évente mennek nyugdíjba közülük, 
ezért folyamatosan gondoskodni 
kell az utánpótlásról, hiszen sok az 
olyan gyerek, akiket ki kell emelni 
a családi környezetből, és el kell he-
lyezni. Hozzátette, idén 44 gyerek 
esetében zárult le az örökbefogadás, 
ezek nagy része eddig hivatásos 
pótszülőknél nevelkedett. Jelenleg 
megyeszerte több mint negyven 18-
26 év közötti fiatalt tartanak nyil-
ván, akik hivatásos pótszülőknél 
laknak, ugyanis a törvény értelmé-
ben a nagykorúvá válás után is a 
rendszerben maradhatnak, ha foly-
tatják a tanulmányaikat vagy dol-
goznak. 

Az igazgatóhelyettes a munkakör 
anyagi vonzatairól is beszámolt, 
mint mondta, egy hivatásos pót-
szülő – aki nem rendelkezik régi-
séggel – kezdő fizetése 2550 lej, 
akinek pedig több mint 20 év régi-
sége van, annak 3 ezer lejes kezdő 
fizetés jár. Ehhez még hozzáadódik 

több pótlék, a gyereklétszám függ-
vényében is, külön pótlék azoknak, 
akik sérült gyereket fogadnak be, il-
letve a folytonossági pótlék, ami 
azért jár, mert gyakorlatilag a 24-
ből 24 órát dolgoznak, hiszen a gye-
rek állandóan velük van. Ezek 
mellett jár az élelempótlék, ami 
havi 347 lej. Mindezekkel együtt a 
hivatásos pótszülők bruttó bére 
4000-4700, a nettó pedig 2300-
3000 lej között mozog. Ugyanakkor 
havonta jár a gyermekpénz, ami 2 
évnél kisebb gyerek esetében 600 
lej, a sérültek esetében ugyanennyi, 
illetve elhelyezési pótlék is, ami 
havi 950 lej egy egészséges gyerek, 
a fogyatékkal élő után 1200 lej 
körül van. 

A sajtótájékoztatón részt vett két 
nő is, akik évek óta hivatásos pót-
szülőként dolgoznak, illetve két 
egyetemista lány, akik pótszülőknél 
nevelkedtek. 

A negyvenes éveiben járó, Bál-
don élő Anamaria elmondta, jelen-
leg két fiút nevel, egy 7 és egy 9 
évest, a saját két gyereke mellett. 
Eddig összesen öt gyerekről gon-
doskodott, akik közül hárman tá-
voztak tőle, mivel örökbe fogadták 
őket, de a mai napig tartja velük a 
kapcsolatot.  

A 38 éves Imola 8 éve hivatásos 
pótszülő, ez idő alatt a két saját gye-
reke mellett összesen nyolcról gon-
doskodott, egyet ők fogadtak 
örökbe. Voltak olyanok, akik vi-
szonylag rövid ideig voltak náluk, 
ugyanis öt gyereknek sikerült idő-
közben örökbe fogadó családot ta-
lálni, egy kiskorú pedig visszatért a 
vér szerinti családjához, így jelen-
leg egy 2 éves és egy 4 éves fiúcs-
kát nevel. 

A védelmi rendszerben lévő gyerekek 69 százaléka családban nevelkedik 
Hivatásos pótszülőket toboroznak 

Palkó Attila öröksége száz év tükrében

Menyhárt Borbála

(Folytatás az 1. oldalról)

Deak Elida             Fotó: Nagy Tibor
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A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott 
Luxemburg vendégeként a csütörtöki barátságos mérkőzé-
sen. 

Mindkét csapat támadó szellemben igyekezett kezdeni, 
ennek jegyében a felek már a rivális tizenhatosánál letámad-
ták az ellenfél játékosait. Az első helyzetre nem is kellett 
sokat várni: a 6. percben Styles rövid hazaadására Rodrigues 
lecsapott, a hazai csatár elhúzta a labdát Dibusz mellett, de a 
kapus elkaszálta, a büntetőt pedig a sértett a kapu jobb olda-
lába lőtte (1-0). A magyarokat alaposan megzavarta a beka-
pott gól, pontatlanabbá vált a játékuk, amit az is jelzett, hogy 
egy újabb, hátul eladott labdából majdnem ismét eredményes 
volt Luxemburg. Az első igazán ígéretes magyar akcióra több 
mint negyedórát kellett várni, de Nagy Ádám elrontotta az 
utolsó passzt. A vendégek igazán az első játékrész derekán 
vették át az irányítást, az első kaput eltaláló lövés Gazdagtól 
még középre tartott, de néhány perccel később megszületett 
az egyenlítő találat: a 25. percben Styles labdát szerzett a jobb 
oldalon, középre adott, Szalai Attila pedig előrevetődve 12 

méterről a jobb alsó sarokba fejelt (1-1). Ezzel a Fenerbahce 
védője először volt eredményes a címeres mezben. A szünetig 
hátralévő időben a magyar csapat többnyire meddő mezőny-
fölényben futballozott, így újabb lehető-
ség nem alakult ki, csupán az agilisan 
játszó Szoboszlainak sikerült majdnem 
lecsapnia egy rossz hazaadásra. 

A folytatásra sokkal lendületesebb és 
elszántabb magyar csapat futott ki a pá-
lyára, Szalai pedig majdnem megsze-
rezte második gólját is. Marco Rossi 
szövetségi kapitány tanítványai irányító 
szerepkörben maradtak, és sorra vezet-
ték veszélyes támadásaikat, míg az el-
lenfél csak elvétve lépte át a félpályát. A 
vendégszurkolók által éltetett olasz 
szakember hármas cserével próbálta 
frissíteni együttesét, amely az új felál-
lásban is kezdeményezőbb volt riválisá-
nál, sőt, éppen két becserélt játékosa 
hozta össze a második magyar gólt: a 
67. percben Kerkez bal oldali beadására 
nagyszerű ütemben érkezett Németh, 
aki 5 méterről a bal sarokba lőtt (1-2). A 
magyar öröm bő tíz percig tartott, mert 
a hazaiak jószerivel a második félidei 
első komolyabb akciójukból egyenlítet-
tek: a 78. percben Curci nagyszerű lab-
dát kapott az ötös jobb sarkán, egy 
csellel elfektette Orbánt, majd lapos lö-
vését Lang már csak beljebb segíteni 
tudta (2-2). Ez alaposan megzavarta a 
magyarokat, és fellelkesítette a luxem-
burgiakat, egy ízben Dibusznak bravú-
rosan kellett hárítania, hogy ne kerüljön 

ismét hátrányba a válogatott, amely az utolsó percekre ugyan 
rendezte a sorait, azonban már nem maradt ideje arra, hogy 
megszerezze a győztes gólt.

A román labdarúgó-válogatott 
barátságos mérkőzésen 2-1-re kika-
pott a szlovén csapattól csütörtök 
este a kolozsvári Kolozsvár Aréná-
ban. 

Az Edward Iordănescu irányí-
totta együttes, amelyből több alap-
játékos hiányzott, két ellentétes 
félidőt produkált: az első nagyon 
gyengére sikeredett – ekkor két gólt 
is inkasszáltak a házigazdák –, a 
második viszont sokkal jobb volt, 
sikerült betalálnia, és további lehe-
tőségeket is kihagyott. 

A román csapatban öt újonc is 
bemutatkozott ezzel az alkalommal:  
Horaţiu Moldovan, Bogdan Vătă-
jelu, Raul Opruţ, Daniel Boloca és 
Claudiu Petrila első alkalommal ölt-
hette magára a címeres mezt. 

A vendégek sokkal jobban kezd-
ték a mérkőzést, és az első percek-
ben több helyzetet is kialakítottak 
Horaţiu Moldovan kapujának előte-
rében: előbb Sporar lőtt Vătăjelu hi-
bája után (3.), majd Verbic is 
megpróbálkozott a gólszerzéssel 18 
méterről (4.). Románia a 9. percben 
kerülhetett volna először előnybe, 
de Burcă egy szöglet után 8 méter-
ről a kapufát találta el. Majd Cor- 
deának is volt két lehetősége (12., 
16.), de mindkét esetben pontatla-
nul célzott. Közben Moldovan 
védte Verbic lövését (15.), de tíz 
perccel később, Sesko fejesénél már 
tehetetlen volt (0-1). A gól meg-

fogta a románokat, a vendégek rö-
videsen növelték előnyüket, kihasz-
nálva házigazdáik apátiáját: Cerin 
betörése után Sporar könnyedén 
duplázta meg a különbséget az 
eredményjelzőn (0-2). Szlovénia az 
első félidő végén akár háromgó-
losra is növelhette volna az előnyét, 
de Moldovan blokkolta Seskót 
(43.). 

A második félidőben zseniális já-
tékkal rukkolt elő a szünetben beállt 
Olimpiu Moruțan. A 49. percben 25 
méterről lőtt, Oblak a keresztléc 
alól vette ki a labdát, míg hat perc-

cel később egy gyors ellentámadást 
próbált góllal befejezni, lövése 
azonban a kapu mellé ment (54.). 
Ezután Cicâldău szalasztott el egy 
nagy lehetőséget, Răzvan Marin be-
adásából, hat méterről mellé fejelt 
(57.). A sok támadás a 63. percben 
gólban kamatozott: Manea Drăguş-
hoz passzolt, utóbbi a pipába küldte 
a labdát (1-2). Egy perccel később 
Moruțan egyenlíthetett is volna, 24 
méteres lövését követően a labda 
Oblakról a kapufára, majd onnan 
szögletre pattant. A 76.-ban 
Pușcașon volt a sor, hogy próbára 

tegye Oblakot, a szlovénok hálóőre 
azonban ezúttal is résen volt, és el-
kapta a rövid sarokra tartó labdát. 
Egy perc sem telt el, és Manea es-
tében próbált a hálóba továbbítani, 
azonban az ellenfél derék kapusát 
ezúttal sem sikerült legyőzni. 

A román rohamok ezután is foly-
tatódtak, de mindhiába, újabb gólt 
nem sikerült szerezniük a házigaz- 
dáknak. Mindeközben a vendégek 
egyetlen alkalommal kerültek közel 
Moldovan kapujához: a harmadik 
hosszabbításpercben Sesko meg-
próbált profitálni Opruţ hibájá- 
ból, azonban Drăgușinnak sikerült 
blokkolnia. Így maradt a 2-1-es 
eredmény, a vendégek egygólos 
győzelemmel távoztak Kolozsvár-
ról.

1255.Szerkeszti: Farczádi Attila

Jegyzőkönyv 
Barátságos labdarúgó-mérkő-
zés: Románia – Szlovénia 1-2 
(0-2) 
Kolozsvár, Kolozsvár Aréna, 
6940 néző. Vezette: Nicolas La-
forge (Belgium). 
Gólszerzők: Drăguș (63.), illetve 
Sesko (26.) és Sporar (31.). 
Románia: Moldovan – Manea, 
Burcă, Nedelcearu (73. 
Drăgușin), Vătăjelu (60. Opruţ) 
– Răzvan Marin (84. Boloca), 
Marius Marin, Cicâldău (60. 
Olaru) – Cordea (46. Moruţan), 
Pușcaș, Drăguș (73. Petrila). 
Szlovénia: Oblak – Stojanovic, 
Blazic (46. Mevlja), Bijol, Bal-
kovec (70. Sikosek) – Lovric 
(46. Karnicnik), Gnezda Cerin, 
Kurtic (85. Gorenc Stankovic), 
Verbic (79. Horvat) – Sporar 
(46. Vombergar), Sesko. 
Sárga lap: Drăguș (35.), M. 
Marin (82.), illetve Lavric (23.), 
Balkovec (48.), Stojanovic (58.), 
Verbic (66.), Sikosek (83.), 
Mevlja (86.).

Jegyzőkönyv 
Barátságos labdarúgó-mérkőzés: Luxemburg – Magyaror-
szág 2-2 (1-1). 
Luxembourg, 3571 néző, vezette: Jonathan Lardot (belga). 
Gólszerzők: Rodrigues (7., 11-esből), Curci (78.), illetve 
Szalai A. (25.), Németh A. (67.). 
Sárga lap: Barreiro (25.), illetve Dibusz (6.), Nagy Zs. 
(34.), Styles (85.). 

Luxemburg: Moris (46. Schon) – Jans, Mahmutovic, Olesen 
(46. Thill) – Bohnert, Da. Sinani, Barreiro, Pinto – Borges 
Sanches (71. Curci), Rodrigues (90+1. Rupil) – De. Sinani 
(59. Lohei). 
Magyarország: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Fiola 
(78. Botka), Nagy Á. (78. Baráth P.), Styles, Nagy Zs. (57. 
Kerkez) – Szoboszlai (87. Kalmár), Gazdag (57. Sallai) – 
Ádám (57. Németh A.). 

Eredményjelző 
Barátságos labdarúgó-mérkőzé-
sek: Koszovó – Örményország 
2-2, Csehország – Feröer-szige-
tek 5-0, Moldova – Azerbaj- 
dzsán 1-2, Omán – Németország 
0-1, Lengyelország – Chile 1-0, 
Törökország – Skócia 2-1, Cip-
rus – Bulgária 0-2, Albánia – 
Olaszország 1-3, Mexikó – 
Svédország 1-2, Peru – Para-
guay 1-0, Portugália – Nigéria 4-
0, Írország – Norvégia 1-2, 
Izrael – Zambia 4-2, Észak-Ma-
cedónia – Finnország 1-1, Jordá-
nia – Spanyolország 1-3, Ghána 
– Svájc 2-0, Montenegró – Szlo-
vákia 2-2, Marokkó – Grúzia 3-
0, Szíria – Fehéroroszország 
0-1, Málta – Görögország 2-2, 
Koszovó – Feröer-szigetek 1-1, 
Észtország – Litvánia 2-0, Tö-
rökország – Csehország 2-1, Al-
bánia – Örményország 2-0, 
Svédország – Algéria 2-0. 
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Hiábavaló román rohamozás a második félidőben 

Németh góllal debütált, de csak döntetlenre volt elég Luxemburgban

Fotó: a román válogatott közösségi oldala

A második magyar gólt szerző Németh András (j) ünnepel csapattársaival           Fotó: MTI/Kovács Tamás

Mestermérleg 
* Marco Rossi (Magyarország): „Nem vagyok boldog 

természetesen, de jó úton vagyunk, sokat fejlődött a vá-
logatott az elmúlt években. Ezúttal a nagyobb koncentrá-
ció hiányzott ahhoz, hogy döntetlen helyett nyerjünk. 
Hibából kaptuk az első gólt, de ez is a futball része. A hoz-
záállással nem volt baj, jól reagált a csapat arra, hogy hát-
rányba került, átvette az irányítást, de az átlagosnál többet 
hibáztunk, így viszont nem tudtunk nyerni. Nem vagyunk 
olyan fenomenálisak, mint az olaszok, a németek, az an-
golok vagy éppen a franciák, így amikor ennyi hiba csú-
szik a játékunkba, akkor még ki is kaphatunk az ilyen 
mérkőzéseken, a hajrában, már 2-2-nél Dibusznak hatal-
masat kellett védenie, s így sikerült elkerülni a vereséget. 
Alázatosnak kell lennünk, mert Bulgária, Montenegró és 
Litvánia ellen sem lesz könnyű az Eb-selejtezőkön. Mind-
két újoncunkkal elégedett vagyok, Baráth Péter és a gól-
szerző Németh András is hozta, amit elvártunk tőlük. 
Utóbbinak szerintem minden képessége megvan, hogy gó-
lokat szerezzen, és ezt most még úgy is meg tudta mutatni, 
hogy nincs a legjobb állapotban, tekintve, hogy keveset 
játszik a klubjában.” 

* Luc Holtz (Luxemburg): „A játékkal és az eredmény-
nyel is elégedett vagyok.” 



Egy tucat gólt rúgott Ákosfalva hálójába a 
Marosvásárhelyi ASA a megyei labdarúgó I. 
osztály 12. fordulójában, mostani ellenfelén 
bosszulva meg az el z  fordulóban Radnóton 
elszenvedett kudarcot. Miután az éllovas meg-
küzdött a Marosvásárhelyi Atletickel, és csak 2-
1-re tudott nyerni, gólkülönbség tekintetében 
jelent sen faragott a hátrányból a megyeszék-
helyi együttes, hiszen nincs kizárva, hogy 
ennek akár dönt  fontossága lesz a végén. A do-
bogó harmadik fokára ismét az Academica 
Transilvania jött fel, amely 5-0-ra verte Maros-
oroszfalut, és kihasználta az Atletic vereségét. 
Egymás után a második gy zelmét is megsze-
rezte Mez rücs, így sikerült megszabadulnia a 
sereghajtó pozíciótól, amelyet az ákosfalviak-
nak passzolt át. 

A megyei labdarúgó I. osztályban még egy 
fordulót játszanak idén. Az ASA az Atletic 
ellen, Radnót Marosoroszfaluban lép pályára. 
Ezeken a mérk zéseken d l el, hogy ki telelhet 
a tabella élén, és indulhat nagyobb eséllyel a 4. 
liga bajnoki címéért.

Ákosfalván  
bosszulták meg  

magukat 
A Kolozsvári Viitorult fogadta az Uni-

rea 2018 a labdarúgó 3. liga 13. forduló-
jában. Az egyértelm en favorit Nyárádt  
kissé könnyedén vette az elején a meccset, 
és ez majdnem megbosszulta magát, mert 
az els  negyedórában a Viitorul volt ve-
szélyesebb, míg az els  negyedóra végén 
egy fölösleges durvaság miatt emberhát-
rányban nem maradt. A találkozón csak 
úgy röpködtek a sárga lapok, Octavian  
Ciucanu játékvezet  pedig nem mindig 
tudta szabatosan alkalmazni a szabály-
könyvet. A 20. percben Nyárádt  megsze-
rezhette volna a vezetést, Istrate lövését a 
gólvonal mögül rúgták ki a kolozsváriak, 
a partjelz  azonban lest intett be, az ellen-
fél kapujában a vonalon álló társ miatt. 
Aztán a 26. percben Milandru gondolt egy 
merészet, rál tte 30-ról, egyenesen a léc 
alá (0-1). Szünetig nehezen talált magára 
a házigazda, ám mégis kiegyenlített, köz-
vetlenül a lefújás el tt: egy Astafeit keres  
jobb oldali beívelésnél a nyárádt i csatár 
mulatságos m esést mutatott be, Ciucanu 
pedig befújta a tizenegyest, amit maga a 
„sértett” értékesített (1-1). 

A második félid ben egyre jobban kez-
dett meglátszani az emberel ny, a vezet  
gólhoz azonban Piper távoli lövése kellett, 
amely hasonlított az els  félid beli ko-
lozsvári találatra: szintén 30-ról, ám nem 
a léc alá, hanem a bal fels be csapódott a 
labda (2-1). A gy zelmet ugyanaz a Piper 
biztosította be végleg egy szöglet után, 
amikor az ellenfél kett s emberhátrány-
ban volt, egyik kolozsvári játékost éppen 
a pályán kívül ápolták: a beívelést röviden 
szabadították fel a véd k, a tizenhatos vo-
naláról Piper rárúgta, a labda megpattant 
egy véd n, és becsapta a Viitorul kapusát 
(3-1). 

A végeredmény egy újabb büntet  után 
alakult ki a 90+3. percben, amelyet szin-
tén semmiért adott a brassói játékvezet : 
Calo szépített, ám már semmire sem volt 
utána id  (3-2). 

Egy másik mérk zésen, Gyulafehérvá-
ron sima 4-0-val alulmaradt a CSM Uni-
rea otthonában az ACS Marosvásárhely. A 

találkozó kés bbi képét az 5. percben tör-
téntek határozták meg, amikor a fehérvá-
riak nigériai vendégjátékosa, Agbomoniyi 
hosszú passzt kapott a jobbszélen, köny-
nyedén faképnél hagyta Calianit, Molnár 
rossz ütemben mozdult ki, majd megpró-
bált visszajutni a kapuba, ám megcsúszott 
és elesett, Agbomoniyi pedig, ezt látva, 
szinte az oldalvonal mell l az rizetlen 
kapuba emelt (1-0). Ezután a vendégek-
nek nem volt más választásuk, támadniuk 
kellett, ám egész meccsen egyetlen vala-
mirevaló helyzetet sem tudtak kidolgozni 
Iovicin kapuja el tt! A védelmük azonban 
kinyílt, így a házigazdák még három-négy 
nagyon jó lehet séget elpuskáztak a szü-
netig. A legnagyobbat Feti a hagyta ki a 
12. percben, aki egyedül, enyhe szögb l, 
Molnárba rúgta a labdát. A szünet el tt 
azonban Agbomoniyi duplázott, és ezzel 
növelte a gyulafehérváriak el nyét, bizo-
nyos szempontból az els  gólhoz hasonló 
módon: ezúttal is a leshatárról indult, és 
könnyedén faképnél hagyta a véd ket, 
Molnár pedig ezúttal is rosszul jött ki. 
Most azonban Agbomoniyi középen 
kapta, könnyed mozdulattal átemelte a 
vendégkapuson, majd utóbbit megkerülve 
az üres kapuba gurított (2-0). 

A második félid  némileg hasonlóan 
nézett ki, azzal a különbséggel, hogy Gyu-
lafehérvár két helyzetet alakított ki, és 
mindkett t berúgta. El bb a 69. percben 

szerzett gólt a házigazda együttes, újra 
Agbomoniyi révén, aki ezzel mesterhár-
mast jegyzett: egy újabb gyors kiugrást 
követ en, Molnárt kicselezve tette egy-
szer vé a feladatot (3-0). A végeredmény 
a 75. percben alakult ki, ekkor Agbomo-
niyi a gólpasszért volt felel s, sarokkal 
tette Epure elé, aki a hosszú sarokba spic-
celte a labdát (4-0). 

Pénteken megyei rangadót rendeznek a 
víkendtelepi pályán, az ACS Marosvásár-
hely vendége a Nyárádt i Unirea 2018 
lesz.

Nyárádt  meger sítette második helyét  

A négy játéknap óta veretlen szászrégeni 
gárda au utolsó idei, hazai környezetben ví-
vott mérk zésén a csoport sereghajtóját látta 
vendégül – azt a Marosújvárt, amely, noha ki-
magaslóan szerepel a Románia-kupa csoport-
körében, a 3. liga IX. csoportjában a „béke 
csapata” szerepét tölti be. 

A találkozót a szászrégeniek lendületesen 
kezdték, miután a 3. percben Enescu pontos 
bal oldali beívelését Suciu pár méterr l fölé 
bólintotta, két perccel kés bb megszerezték 
a vezetést: Chirlejan zavartalanul tört be a bal 
szélen, s hat-hét méterr l magabiztosan 
Cadar kapujába l tt (1-0). A 9. percben Mario 
Pop könnyedén kétgólosra növelhette volna 
csapata el nyét, ám a fiatal csatár 10 méteres 
lövését a vendégkapus könnyen elcsípte. 
Ezekben a percekben a CSM Avântul uralta 
a játékteret, a vendégek csupán elvétve lépték 
át a középpályát. Els  ízben a 15. percben, a 
tapasztalt Ceaca révén veszélyeztettek, aki  a 
bal szélr l mellé l tt. Ezt követ en az Avântul 
hatalmas gólhelyzetet puskázott el: Murar re-
mekül indította Chirlejant, a régeniek táma-
dója ajtó-ablak helyzetbe került, és nemes 
egyszer séggel fölé bombázott. A pályavá-
lasztók helyzetsorozata a 25. percben tovább 
folytatódott, amikor Murar remek szögb l, 
mintegy 12-13 méterr l mellé gurított. Ez-
után a vendégeken volt a sor, hogy bosszan-
kodjanak: a 34. percben Giurgiu csavart 

kapura, Bucin azonban a keresztléc fölé tolta 
a labdát. A 42. percben újabb nagy hazai gól-
szerzési lehet séget jegyezhettünk: Chirle-
jan–Harkó–Murar volt a labda útja, utóbbi 
zavartalanul célozhatott, mégis kapu mellé 
l tt. A megnyugtató – és a mérk zést bizo-
nyára eldönt  – 3-0 helyett így csupán egy 
vékonyka 1-0 állt az eredményjelz n, amikor 
a csapatok az öltöz be vonultak. 

Az els  félid ben a Fehér megyei gárda 
gyatra teljesítményével igazolta, miért van a 
bajnoki tabella utolsó helyén, s azt is, hogy 
nem véletlenül szenvedett kiütéses vereséget 
Vajdahunyadon, valamint kapott ki simán 
Marosvásárhelyen és a Kolozsvári Viitorul – 
mondhatni ificsapat – otthonában. 

A második félid t a szászrégeniek újabb 
támadással indították, Murar beadását azon-
ban M. Pop er tlenül fejelte kapura, így 
Cadar könnyen hárított. Az 54. percben – a 
játék képével szöges ellentétben – a marosúj-
váriak hatalmas meglepetésre egyenlítettek: 
Ceaca egyedül vezethette rá a játékszert 
Bucin kapuvéd re, s mintegy 14 méterr l 
magabiztosan l tt a kapu bal alsó sarkába (1-
1). A hazaiak, f ként Enyedi Andrei szakmai 
igazgató révén, lest reklamáltak, mindhiába... 
A szituációt nem lehet egyértelm en szabály-
talanságként elkönyvelni, határesetnek kell 
min sítenünk, nem lehetetlen, hogy a házi- 
gazdáknak igazuk volt. Egyébként Enyedi 
nem tudta feldolgozni a kapott gól körülmé-

nyeit, s az összecsapás 60. percében kiállít-
tatta magát a karácsonk i sípmesterrel. Ezek 
után a szászrégeniekre nem lehetett ráis-
merni. Teljesítményük jelent sen leromlott, s 
bár viszonylag könnyen kerültek a vendég-
kapu el terébe, támadásaik zömét elkapkod-
ták, rosszul fejezték be. A 65. percben Bujor 
távoli lövését a vendégkapus szögletre tolta, 
öt perccel kés bb pedig jött a még nagyobb 
fordulat: ezúttal Gu  lódult meg zavartalanul, 
s higgadtan Bucin hálójába továbbított (1-2).  
A CSM Avântul nem hagyta annyiban a dol-
got, er teljesen letámadott, a vendégek így a 
lefújásig már csupán két-három alkalommal 
jutottak el a hazai kapu el terébe. A 78. perc-
ben Goronea távoli lövéssel próbálta átejteni 
a labdát Bucin kapuvéd n, ám a háló r résen 
volt. A házigazdák nem adták fel az egyenlí-
tés reményét, s amikor már úgy t nt, hogy  

vereséget szenvednek a csoport sereghajtójá-
tól, a találkozó hosszabbításainak utolsó má-
sodperceiben, egy hosszú, elkeseredett 
támadás után Harkó Károly a büntet terület 
közepéb l bevette Cadar kapuját 
(2-2). 

A találkozót lezáró hármas sípszót köve-
t en Enyedi Andrei feldúltan berohant a kis-
padok közelébe, és le kellett fogni, hogy ne 
jusson Ionu  Andrei karácsonk i partjelz  kö-
zelébe. A házigazdák pedig keser  szájízt 
hagyó, nyögvenyel s döntetlennel búcsúztak 
szurkolóiktól. 

A vajdahunyadiak elleni, hazai pályán 
elért, mondhatni parádés 2-2 és a pénteki, ha-
sonló eredménnyel zárult mérk zés között 
hatalmas volt a különbség. A kis Harkó ismé-
telten nagy volt, a CSM Avântul pedig olyan, 
mint az id járás...                                                

Csupán néhány másodpercre egy szégyenteljes Avântul-vereségt l

Eredményjelz  
* megyei I. osztály, 12. forduló: Marosvá-

sárhelyi ASA – Ákosfalva 12-0, Erd szent-
györgy – Búzásbeseny  4-3, Szováta – 
Dános 5-3, Nyárádszereda – Marosludas 2-
3, CSM Segesvár – Mez rücs 0-1, Marosvá-
sárhelyi Academica Transilvania – 
Marosoroszfalu 5-0, Radnót – Marosvásár-
helyi Atletic 2-1. Az élcsoport: 1. Radnót 32 
pont, 2. ASA 31, 3. Academica Transilvania 
22. 

* megyei II. osztály, 11. forduló: Kerel -
szentpál – Mez ceked 0-5, Hadrév – Alsói-
decs 2-2, Görgénysóakna – Gernyeszeg 3-0, 
Mez gerebenes – Nyárádkarácson 2-2, Ma-
gyaró – Mez pagocsa 2-2. A Mez záh – Ge-
rendkeresztúr mérk zést nem játszották le. 
Az élcsoport: 1. Mez pagocsa 24 pont/11 
mérk zés, 2. Nyárádkarácson 23/10, 3. Gör-
génysóakna 22/10. 

Eredményjelz  
3. liga, IX. csoport, 13. forduló: 

Gyulafehérvári CSM Unirea – ACS 
Marosvásárhely 4-0, Kudzsiri Metalur-
gistul – Gyulafehérvári CSU 1-0, 
Szászrégeni Avântul – CS Marosújvár 
2-2, Nyárádt i Unirea 2018 – Kolozs-
vári Viitorul 3-2, Kolozsvári S n tatea 
– Vajdahunyadi Corvinul 1921 2-9. 

Jegyz könyv 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 13. 

forduló: Nyárádt i Unirea 2018 – Ko-
lozsvári Viitorul 3-2 (1-1) 

Nyárádt , városi labdarúgópálya. 
Vezette: Octavian Ciucanu (Brassó) – 
Cristian Ciorbea (Brassó), Marian 
Tunsoiu (Újsinka). Ellen r: Paul Uni-
m tan (Zilah), Flavius Burlea (Foga-
ras). 

Gólszerz k: Astafei (45+1. – bünte-
t b l), Piper (59., 82.), illetve Mi-
landru (26.), Calo (90+3. – 
büntet b l). 

Jegyz könyv 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 13. 

forduló: Gyulafehérvári CSM Unirea 
– ACS Marosvásárhely 4-0 (2-0) 

Gyulafehérvár, Vár stadion. Vezette: 
Drago  Pîrîu (Curtea de Arge ) – 
Gheorghi  B lan (Pite ti), M d lin 
Prioteasa (Pite ti). Ellen rök: Iulian 
Szekely (Kolozsvár), Alexandru 
Gherghe (Fogaras). 

Gólszerz k: Agbomoniyi (5., 45., 
69.), Epure (75.). 

CSM Unirea: Iovicin – Harangozó, 
Ivan, Benkirat, Banienschi, Seba , 
Cristea, Mâln , Indrei, Feti a,  Agbo-
moniyi. Cserék: Sântoma – E. Codrea, 
Bârdea, Moldovan, Circov, Cîrloan , 
One , Epure, Morar.  

ACS: Molnár – Precup, Dumbr -
vean, Oprea, Caliani, Csala, Gliga, 
Moldován, Csáki, Veress, Vecerdea. 
Cserék: Negru a, D. Chirca, Greu, 
Csegöldi, Borbély, Cotoi, Potor, D. 
Chirca.  

Jegyz könyv 
3. liga, IX. csoport, 13. forduló: Szászrégeni CSM Avântul – Marosújvári CS 2-2 (1-0). 
Szászrégen, Avântul-pálya, borús, es s id járás, mintegy 250 néz . Vezette: Bogdan 

Florea – Ionu  Andrei (mindketten Karácsonk ), Claudiu Lucaci (Bákó). Ellen r: Liviu 
Broscâ an (Brassó), Adrian Voica (Beszterce). 

Gólszerz k: P. Chirlejan (5.), Harkó K. (90+5.), illetve A. Ceaca (54.), M. Gu  (70). 
CSM Avântul: Bucin – Bugnar, Suciu, S. Bucur, erb na i (77. Panga), Harkó, Enescu, 

Vrabie, M. Pop (61. Bujor), Chirlejan, Murar (R. Bucur). 
CS Marosújvár: Cadar – Cimpoe u (63. ranu), Paleoca, Gorba, Mic, Roman, Giur-

giu, Gu  (90+3. Buc ), Goronea, Ceaca, Ghi  (81. Coman). 
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Egy bizonyos: nem panaszkodhatnak az 
izgalmas mérkőzések hiányára a marosvásár-
helyi városi sportklub kosárlabdacsapatának 
szurkolói. Örülni azonban csak a legutóbbi, 
a SCM U Craiova elleni hazai találkozó után 
örülhettek, miután három erősen bosszantó, 
egyetlen támadásnyi különbséggel elvesztett 
meccs után most végre fordítva történt, és két 
ponttal nyertek George Trif tanítványai. 

A Craiova elleni mérkőzés is bebizonyí-
totta, hogy rendkívül kiegyensúlyozott a me-
zőny a férfi-kosárlabdabajnokságban, hiszen 
olyan ellenfelet győzött le újoncként a CSM, 
amely kiválóan szerepel az európai kupában. 

Nemcsak a végeredmény volt szoros, az 
egész meccs nagyon kiegyensúlyozott volt, 
egyik fél sem tudott öt-hat pontnál nagyobb 
különbséggel vezetéshez jutni. Egész a ne-
gyedik negyedig, amikor a CSM-nek sikerült 
hét pontra elhúznia, ez sem volt elég azonban 
ahhoz, hogy végleg lerázza az ellenfelét. Cra-
iova taktikai szabálytalanságokat követett el, 
s amikor Person két pontot szerzett, akkor 

Hopkins úgy válaszolt hárommal, hogy a má-
sodik szabaddobását nekivágta a gyűrű élé-
nek, majd – tudva, hová pattan vissza a labda 
– megszerezte a lepattanót, aztán egy kétpon-
tost. Az idő lejárta előtt négy másodperccel, 
egypontos hazai vezetésnél Person első sza-
baddobása kimaradt, a másodikkal már nem 
kockáztathatott, így Watsonnak még volt 
ideje egy kétségbeesett triplakísérletre, ám a 
vásárhelyiek szerencséjére ez kimaradt. 

Három tényezőt emelnénk ki a siker felé 
vezető úton. Az egyik Jonathan Person, aki, 
ha kellett, betörésből, ha kellett, távolról 
hozta mindig vissza játékba a csapatot, ha az 
ellenfél időlegesen vezetéshez jutott, ellensú-
lyozva ezzel egyrészt Martinić gyengébb for-
máját, másrészt azt, hogy Sánta nemigen 
tudott érvényesülni a palánk alatt Nikolić foj-
togató emberfogása miatt. A másik Bölöni 
Tamás súlyos sérülése utáni visszatérése a 
csapatba. Bölönit George Trif csak a második 

félidőben küldte be azzal a megbízással, hogy 
kapcsolja ki az ellenfél játékmesterét, Gior-
dan Watsont. Akár szabálytalanság árán is, a 
kiállítás kockáztatásával. Bölöni azonban 
„tisztán” oldotta meg a feladatot, mi több, 
egy triplával is segített. A harmadik a játék-
vezetők döntése két perccel és 13 másodperc-
cel a vége előtt, 67:66-os állásnál, hogy ki is 
dobhatja be a craiovai kosár alól a labdát, 
vagy más szempontból, hogy kit érintett utol-
jára. Elsőre Ciprian Stoica Craiovának adta a 
birtoklás jogát, azonban a marosvásárhelyi 
kispad nagyon hasznosan kért ezúttal újrané-
zést, a videó pedig megfordította a döntést. A 
birtoklást Martinić a labda kétszeri vissza-
szerzése után két pontra váltotta, ez alapozta 
meg végül a szoros győzelmet. 

Ami biztos, hogy akarásból, küzdőszel-
lemből nincs hiány, azonban a játék minősé-
gén, a statisztikákon a CSM-nek van még mit 
javítania. Az 50% alatti dobóhatékonyság, 

különösen közelről, alacsonynak tűnik, a sza-
baddobások 57%-os értékesítési aránya pedig 
egyenesen gyenge. Ha egy kicsit is jobban 
dobnak a csapat játékosai, máris elkerülhető 
lett volna a szoros végjáték. 

A CSM lapzárta után lépett ismét pályára, 
amikor az eddig a mérkőzésig veretlen Rapid 
volt az ellenfele a Ligetben.

Szoros vereségek után szoros győzelem 

A második világbajnoki címét már korábban bebiztosító Max Verstap-
pen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a vasárnapi Forma–1-es Abu-
dzabi Nagydíjat, az idei világbajnoki sorozat 22., utolsó futamát. A 25 
éves pilótának ez az idei, rekordot jelentő 15., és pályafutása 35. futam-
győzelme. 

Verstappen mögött Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője ért 
célba a második helyen Abu-Dzabiban, a dobogó alsó fokára pedig a 
másik Red Bullt vezető, mexikói Sergio Pérez állhatott fel. 

A karrierje utolsó Forma–1-es viadalát futó, négyszeres vb-győztes 
Sebastian Vettel (Aston Martin) 10. lett, és ezzel pontot szerzett, a hét-

szeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) pedig műszaki hiba miatt 
kiesett, így 2007-es bemutatkozó éve óta először fordult elő vele, hogy 
egyetlen versenyt sem nyert a szezon során. 

A rajtnál Verstappen megőrizte a vezető pozíciót, mögötte Pérez sorolt 
be másodiknak, Leclerc pedig harmadiknak. A negyedik helyért Hamil-
ton és Carlos Sainz Jr. (Ferrari) vívott nagy csatát körökön keresztül, 
aztán George Russell (Mercedes) is csatlakozott hozzájuk, és kezdett 
küzdeni Sainzcal, mivel Hamilton lelassult, és a csapatrádión az autójára 
panaszkodott. 

Az élmezőnyből elsőként Pérez állt ki kerékcserére, mégpedig a 16. 
körben, öt körrel később pedig Verstappen kapott friss abroncsokat, így 
Leclerc állt az élre. A monacói hamarosan szintén a bokszban járt, így 
az élre újfent Verstappen került, mögötte Pérez, majd Leclerc száguldott. 
Ekkor a negyedik pozíció Sainzcé volt, őt a két Mercedes követte Rus-
sell, Hamilton sorrendben. 

A folytatásban Leclerc egyre közelebb került az első két helyet őrző 
Red Bullokhoz, ezért Pérez a 34. körben kiállt a második kerékcseréjére. 
Ezt követően a Ferrari a csapatrádión arról kérdezte Leclerc-t, hogy tar-
tani tudja-e a tempóját úgy, hogy többször már nem hajt a bokszba, erre 
a monacói igennel felelt. 

Tizenöt körrel a leintés előtt Verstappen még mindig az élen állt, mö-
götte Leclerc volt a második, Hamilton pedig a harmadik. Pérez eddigre 
már negyedik volt, őt Sainz és Russell kö-
vette az ötödik és a hatodik pozícióban. 

A hajrá kezdetén Pérez utolérte és máso-
dik próbálkozásra megelőzte Hamiltont a 
harmadik helyért, majd Leclerc nyomába 
eredt. A mexikóinak aztán a leintésig nem si-
került beérnie monacói riválisát, aki így 
megkaparintotta a második helyet az össze-
tett pontversenyben. 

A pályafutása 200. F1-es futamát teljesítő 
Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 15., míg a jö-
vőre versenyzőülés nélkül maradó ausztrál 
Daniel Ricciardo (McLaren) kilencedik lett. 

Mick Schumacher – akit ugyancsak bizto-
san nem láthatnak jövőre versenyezni a szur-
kolók az F1-ben – a 16. helyen fejezte be az 
idei utolsó futamot, a mezőnyből szintén tá-
vozó Nicholas Latifi (Williams) pedig 19. lett.

Jegyzőkönyv 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 2. forduló: Ma-
rosvásárhelyi CSM – SCM U Craiova 
75:73 (15-18, 19-11, 18-19, 23-25)  
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1400 
néző. Vezette: Ciprian Stoica (Nagysze-
ben), Alin Faur (Temesvár), Șerban 
Rașoga (Ploiești). Ellenőr: Marius Mari-
nescu (Bukarest). 
CSM Marosvásárhely: Person 23 pont (3), 
Gajović 13 (1), Lowrance 9 (1), Șolopa 9, 
Martinić 6, Sánta 5, Borșa 5 (1), Bölöni 3 
(1), Sólyom 2, Engi-Rosenfeld. Kispadon: 
Nistor, Mureșan. 
SCM U Craiova: Watson 18 pont (1), Mi-
jović 12 (2), Palmi 11 (2), Hopkins 10 (1), 
Nikolić 8, Flanningan 5, Edwards 4, Co-
conea 3 (1), Blaj Voinescu 2, Țibârnă. Kis-
padon: Rogobete, Vlad.  

Eredményjelző 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 6. forduló: 
* A konferencia: Kolozsvári U-BT – Zsil-
vásárhelyi CSM 92:62, SCM U Craiova – 
Nagyszebeni CSU 97:72. Az előző fordu-
lóból: Nagyszebeni CSU – Bukaresti 
Rapid 74-78. 
* B konferencia: CSO Voluntari – Buka-
resti CSA Steaua 77:79, Nagyváradi CSM – 
Konstancai CSM Athletic 98:79, Buka-
resti Laguna Sharks – Galaci CSM 46:61, 
Temesvári OMHA Mozzart Bet – Buka-
resti Dinamo 91:74. Az előző fordulóból: 
Bukaresti Dinamo – CSO Voluntari 74:70. 
A 7. fordulóból előre hozott mérkőzésen: 
Galaci CSM – Nagyváradi CSM 75:84.

Bálint Zsombor 

A világbajnok Verstappen sikerével zárult a Forma–1-es idény 

A labdarúgó-világbajnokság mai mérkőzéseinek  
televíziós közvetítési rendje  

* 15.00 óra, M4 Sport, TVR1: Anglia – Irán (B csoport) 
* 18.00 óra, M4 Sport, TVR1 : Szenegál – Hollandia (A csoport) 
* 21.00 óra, M4 Sport, TVR1: Amerikai Egyesült Államok – Wales (B csoport) 

A világbajnok parasportoló Szántó Attila a Marosvásárhelyi TVR-ben 
 
Abu-Dzabiban parasportolóknak kiírt világbajnokságot nyert a marosvásárhelyi 

Szántó Attila. Szucher Ervin ma délutáni meghívottja, a nemlátó jiu-jitsu-bajnok 
17.05-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorában mesél a si-
kerről és az élet megpróbáltatásairól. 
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Sirius-vereség Kolozsváron 
A Sirius női kosárlabdacsapata újabb 

vereséget szenvedett a női Nemzeti Li-
gában. Ezúttal Kolozsváron, az U ottho-
nában kapott ki 55:50-re egy olyan 
ellenféltől, amely képességeit tekint- 
ve a marosvásárhelyieknél szerényebb 
kvalitású csapatnak számít a bajnok- 
ságban.  

A vendégcsapatnak a harmadik ne-
gyed vége felé megnyugtatónak tűnő tíz-
pontos előnye volt, a végére azonban 
„elfogyott” a csapat, és nem várt veresé-
get szenvedett. 

A marosvásárhelyi együttes most 
azzal vigasztalódhat, hogy három játéko-
sát is meghívták hazája válogatottjába: 
Sólyom Sára Ausztria, Anastasija Podu-
navac Szerbia, Vita Horobec pedig Uk-
rajna csapatában szerepel a következő 
két héten.

Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelző 
Forma–1-es Abu-dzabi Nagydíj 
(58 kör, 306,183 km) 
* pontszerzők: 1. Max Verstappen 
(holland, Red Bull) 1:27:45.914 
óra, 2. Charles Leclerc (monacói, 
Ferrari) 8.771 másodperc hátrány, 
3. Sergio Pérez (mexikói, Red 
Bull) 10.093 mp h., 4. Carlos 
Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 24.892 
mp h., 5. George Russell (brit, 
Mercedes) 35.888 mp h., 6. Lando 
Norris (brit, McLaren) 56.234 mp 
h., 7. Esteban Ocon (francia, Al-
pine) 57.240 mp h., 8. Lance Stroll 
(kanadai, Aston Martin) 1:16.931 
perc h., 9. Daniel Ricciardo (auszt-
rál, McLaren) 1:23.268 p h., 10. 
Sebastian Vettel (német, Aston 
Martin) 1:23.898 p h. 
* leggyorsabb kör: 1:28.391 perc 
(Norris, 44. kör) 
* pole pozíció: Verstappen

A világbajnokság végeredménye 
* versenyzők: 1. Verstappen 454 pont – világbajnok, 2. Leclerc 
308, 3. Pérez 305, 4. Russell 275, 5. Sainz 246, 6. Lewis Hamil-
ton (brit, Mercedes) 240, 7. Norris 122, 8. Ocon 92, 9. Fernando 
Alonso (spanyol, Alpine) 81, 10. Valtteri Bottas (finn, Alfa 
Romeo) 49, 11. Vettel 37, 12. Ricciardo 37, 13. Kevin Magnus-
sen (dán, Haas) 25, 14. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 23, 
15. Stroll 18, 16. Mick Schumacher (német, Haas) 12, 17. Cu-
noda Juki (japán, Alpha Tauri) 12, 18. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa 
Romeo) 6, 19. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 4, 20. Ni-
cholas Latifi (kanadai, Wiliams) 2, 21. Nyck de Vries (holland, 
Williams) 2, 22. Nico Hülkenberg (német, Aston Martin) 0 
* csapatok: 1. Red Bull 759 pont – világbajnok, 2. Ferrari 554, 
3. Mercedes 515, 4. Alpine 173, 5. McLaren 159, 6. Alfa 
Romeo 55, 7. Aston Martin 55, 8. Haas 37, 9. Alpha Tauri 35, 
10. Williams 8Így búcsúzott a négyszeres vb-győztes Sebastian Vettel a Forma–1 közönségétől  

Fotó: az F1 közösségi oldala



MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Tel. 
0758-639-258, Csaba. (17771-I) 

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

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

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

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ács-
munkát, bádogosmunkát, szigetelést, 
meszelést, bármilyen kisebb javítást. 
Tel. 0756-596-889, Bence. (17783-I) 

MEGEMLÉKEZÉS  

„Elmentél tőlünk, nem látunk 
többé, de szívünkben itt élsz 
mindörökké. Tudom, már nem 
gyötörnek a földi gondok, 
kívánom: légy odafent örökké 
boldog!” 
Fájó szívvel emlékezünk 
november 21-én a jobbágy- 
falvi id. KOCSIS ZSIGMOND- 
RA halálának első évforduló- 
ján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerető 
családja. (p-I) 

 

ELHALÁLOZÁS 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesapa, nagytata, 
após, rokon és jó barát,  

RÉVAI LÁSZLÓ  
nyugdíjas őrnagy  

(polgári védelmi tiszt)  
életének 92. évében csendesen 
megpihent. Temetése november 
22-én 13 órakor lesz a református 
temetőben, katolikus szertartás 
szerint. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!Az állam válhat a Blue Air 
diszkont légitársaság több-
ségi részvényesévé, miután a 
csőd szélén lévő vállalat kép-
telen eleget tenni a román 
állam által garantált 300 mil-
lió lej értékű hitelegyezmény 
feltételeinek, így nem tudja 
fizetni a törlesztőrészleteket. 

A vállalat pénteki közleményé-
ben közölte, hogy a Blue Air-rész-
vényesek értesítették az állami 
aktívákat kezelő hatóságot, hogy 
vegyenek részt a következő rész-
vényesi közgyűlésen, amelyen a 
részvénypakett mintegy 75 száza-
léka az állam tulajdonába kerülhet. 
A vállalat azt ígérte, ezt követően 
közölni fogja az új részvényesi 
struktúrát. 

A pénzügyminisztérium csütör-
tökön közölte, hogy felszólította a 
vállalatot, teljesítse a garanciale-
vélbe foglaltakat, ami lényegében 
a vállalat többségi részvénypakett-
jének az átadását jelenti. 

A Blue Air 300 millió lej köl-
csönt kapott az Eximbanktól hat 

évre, amit azért vett fel, hogy eny-
hítse a koronavírus-járvány okozta 
bevételkieséseket. Korábban kö-
zölte, hogy befektetőkkel tárgyal, 
akiktől a cég megmentését re-
mélte. A légitársaság szeptember 
6-án állította le járatait, és azóta 
sem tudta újraindítani. Korábban 
több határidőt ígért, legutóbb ok-
tóber 10-éről volt szó, de azt sem 
tudta tartani.  

A gazdasági média megállapí-
totta, hogy a Blue Air társaság egy 
újabb „fekete lyukat” jelenthet az 
államnak, hiszen a vállalat adós-
sága meghaladja az 1 milliárd lejt, 
és emlékeztetett, hogy a Tarom ál-
lami légitársaság is veszteségesen 
működik immár több mint 15 éve.  

A Blue Air flottája 2019-ben 
még 32 repülőgépből állt, jelenleg 
13 gépe van, amelyek átlagosan 
174 hellyel rendelkeznek, de a tél 
folyamán számuk ötre csökken, 
mert a többit vissza kell szolgáltat-
niuk a tulajdonosoknak. Tizen- 
hét év alatt 32 millió utast szállí-
tottak. (MTI)

Az állam válhat a Blue Air 
többségi részvényesévé 

Részben áram nélkül maradt vasárnap Borszék város lakos-
sága, miután a térségben havazott – tájékozatott a Hargita 
megyei katasztrófavédelmi felügyelőség. 

A nagy mennyiségben lehulló hó nyolc transzformátorállomást és 
egy középfeszültségű vezetéket érintett, 229 fogyasztó maradt áram nél-
kül a városban. 

Az energiaszolgáltató csapatai a károk elhárításán dolgoznak. 
Hargita megye magasan fekvő vidékein havazott vagy havas eső esett 

az utóbbi időben, az útkarbantartók 75 tonna sót szórtak ki a megye or-
szágútjaira, különösebb incidensekre nem került sor. (Agerpres) 

A havazás miatt áramszünet volt 
Borszéken

Rosszul lett, és meghalt a fitneszteremben szombaton egy 
17 éves gyulafehérvári lány. A lány egy gyakorlat közben 
lett rosszul, leállt a szíve, és a helyszínre kiérkezett mentő-
söknek nem sikerült újraéleszteniük, csak a halál beálltát 
tudták megállapítani. 

A Fehér megyei rendőrség tájékoztatása szerint nyomozás indult az 
ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával. A halál oká-
nak megállapítására boncolást rendeltek el. 

A lány az egyik gyulafehérvári iskola tizenegyedikes diákja volt. 
(Agerpres) 

Meghalt a fitneszteremben  
egy 17 éves lány 

Kirándulás a karácsonyi vásárra 
A Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja no-

vember 26-ára kirándulást szervez a szebeni karácsonyi vá-
sárra. Feliratkozni az egyesület Marosvásárhely, Bolyai 
utca 36. szám alatti székhelyén lehet (az emeleten) naponta 
9-13 óra között. 

Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. 
Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája.  
(2 Tim 4,7–8) 
 

Mélységes fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, rokon, barát, 
ismerős, 

id. BALLAI ISTVÁN 
életének 80. évében, súlyos betegség után, 2022. november  
19-én elhunyt. 
Drága halottunkat 2022. november 22-én, kedden 13 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a marosludasi ravatalozóból, a refor-
mátus egyház rendtartása szerint. 
A család kérése, hogy a temetésen ki-ki egy szál virággal emlé-
kezzen. 
Gyászolják szerettei: felesége, négy fia, menyei és 10 unokája, 
testvére és testvéreinek családjai, közeli és távoli rokonok, ba-
rátai, ismerősei. 
Nyugodjon békében! 
Koszorúmegváltás gyanánt, kérjük azok árát a kihelyezett per-
selybe, a Marosludasi Ref. Egyházközség részére, a marosludasi 
honvédsírok gondozására adományozni! (-I) 

Fotó: Nagyváradi Repülőtér
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Műsorvezető-szerkesztői állást  
hirdet az Erdély TV 

Új munkatársat keres marosvásárhelyi stúdiójába az Erdély 
TV népszerű műsora, a Mozaik. A hétköznapokon jelent-
kező magazin műsorvezető-szerkesztői állására november 
22-ig lehet jelentkezni. A részletes fényképes szakmai öné-
letrajzokat az allas@erdely.tv e-mail-címre várják. 

Az élőben jelentkező Mozaik izgalmas beszélgetésekkel, színes, 
változatos tartalmakkal, rovatokkal várja minden hétköznap este a né-
zőit. Kínálatában a társadalom különböző területeihez kapcsolódó kér-
dések, kulturális, gazdasági, életmódbeli, egészségügyi, szociális 
témák váltják egymást.  

A Mozaik műsorve-
zető-szerkesztőjének 
kulcsszerepe van a 
téma- és meghívottvá-
lasztásban, felel a tele-
víziós anyagok szer- 
vezéséért, feladatai 
közé tartozik az élő 
stúdióbeszélgetések 
előkészítése, moderá-
lása, az online interjúk 
készítése, valamint a 
szövegszerkesztés. A 
leendő új munkatárs-
nak az Erdély TV fia-
tal, dinamikus munka- 
közösségében, megfe-
lelő munkakörülmé-
nyek között van 
lehetősége dolgozni, 
egy megbízható, stabil 
munkahelyen.  


