
Átadták 
a 2017-es Orbán Balázs-díjakat
A reformáció jegyében 

Idén a reformáció jegyében osztották ki a szé-
kelyföldi megyék legrangosabb elismerését. Ko-
vászna megyéből Kató Béla püspök, Maros
megyéből Jakab István esperes, Hargita megyé-
ből Tőkés Zsolt iskolaigazgató vehette át péntek
este az Orbán Balázs-díjat a marosvásárhelyi Vár-
templomban szervezett díjátadón. 

Az ünnepi rendezvény házigazdájaként Péter Ferenc, a
Maros Megyei Tanács elnöke köszöntötte a jelenlévőket.
„2017 a reformáció emlékéve, ezért idén három olyan sze-
mélynek adományozunk Orbán Balázs-díjat, akik életük és
munkásságuk során a reformáció szellemében cselekedtek,
és a keresztény és magyar értékek átadására törekedtek.
Mindhárom díjazott Isten szolgálata mellett fáradhatatlan
munkát végzett a közösségért, és olyan szociális, oktatási
és kulturális programok megvalósításában vállalt szerepet,
amelyek által jobbá tették közösségük életét, és hozzájá-
rultak a magyar értékek továbbadásához. A közösségért
végzett munka szoros kapcsolatban áll a reformáció esz-
méivel. A nagy reformátorok a hit megélésének és Isten di-
csőítésének eszközeként tekintettek a munkára, és azt
vallották, hogy az egyén munkájával hozzá kell járuljon a
közösség boldogulásához, felvirágoztatásához. 

A bátorság 
legyőzte a félelmet
A szabadság ott kezdődik, ahol meg-
szűnik a félelem – idézte Bibó István
szavait, hangsúlyozva, hogy ezek ösz-
szefoglalják a magyarság évezredes
szabadságküzdelmének lényegét, hi-
szen az aktuális siker mindig attól füg-
gött, hogy le tudtuk-e győzni az
elnyomóink által belénk táplált félel-
meket. 

____________3.
Pedagógus-
pályaképek
Ezen a pályán nem „aranyban” mérik
az elismerést, hiszen ahogy az Ezüst-
gyopár díj neve is mutatja, az ezüstös
színben játszó, zord környezetben
honos havasi virágról elnevezett pla-
kett, a hozzá tartozó oklevél és köny-
vecske jelenti a szakma jutalmát egy
élet munkájáért.

____________5.
Babaklinika
Használt és új, antik és modern, a rég-
múltat idéző játékbabák, macik, plüss-
figurák – saját készítésű babák
nemzeti vagy székelyföldi viseletben –
csalogatnak időutazásra a budapesti
Múzeum körúton működő Babaklini-
kán.

____________6.
Búcsúzni 
csak szépen?
Az edző hozzátette: a klub vezetői
megígérték, mindent megtesznek
azért, hogy bár a télig folytathassák, s
ha ez sikerül, akkor talán még jóra is
fordulhatnának a dolgok.

____________7.

Szombat délután 6 órától a Kultúrpalota
kistermében emlékezett az Erdélyi Ma-
gyar Baloldal és az RMDSZ marosvásár-
helyi szervezete az 1956-os forradalom
hőseire. Az ünnepi megemlékezést kö-
vetően a résztvevők égő fáklyákkal vo-
nultak fel a Vártemplomba. 

A Vártemplom udvarán megkoszorúzták
az emlékkopjafát, majd a templomban Hen-
ter György református lelkész vezetésével
közös imával emlékeztek az 1956-os áldoza-
tokra.

A kisteremben tartott megemlékező ünnep-
ségen Csige Sándor csíkszeredai konzul idézte
fel az eseményeket, és arra figyelmeztetett,
hogy „erkölcsi kötelességünk meghajolni azok

előtt, akik a szabadságért vállalták a meghur-
coltatást”.

Dr. Tamási Zsolt történész szerint az 1956-
os forradalom és szabadságharc „másként szólt
Magyarországon és másként Erdélyben”. Eze-
ket a különbségeket emelte ki beszédében. Vé-
leménye szerint a forradalom utáni időszakban

Indulatkampány 
A romániai közhangulatot támasztja alá az Elie Wiesel

holokausztkutató intézet által rendelt legutóbbi felmérés
eredménye, ami egyértelműen jelzi, hogy az elmúlt idő-
szakban 29-ről 26 százalékra csökkent a magyarokkal
szembeni tolerancia Romániában, társadalmi értékünk a
többség szemében a felére esett vissza. A románság 11 szá-
zaléka nyilatkozta, hogy veszélyt jelentünk az országnak,
20 százaléka, hogy problémát, 18 százaléka fogadna be
magyart a családjába, tíz százalék fogadna el barátnak,
nyolc százalék óhajt magyarokkal együtt dolgozni. 

A felsorolt adatok is tükrözik a gyűlöletbeszéd hatását,
ami az utóbbi időben minden irányból ömlik felénk. Első-
sorban ellenzéki, de vezető kormánypolitikusok, a volt kor-
mányfő, a televíziós beszélgetőműsorokban megszólaló
„értelmiségiek”, a magyarellenességtől láthatóan elvakult
műsorvezetők, a nacionalizmust negédes csevegésbe bur-
koló riporterek, a nyílt gyűlöletkeltésből már-már betege-
sen táplálkozó újságírók, sportrendezvényeken őrjöngő
drukkerek, kormányhivatalokat vezető személyek, a kar-
hatalom képviselői közül is jó néhányan, és sorolhatnánk
tovább az oktatásügytől a munkahelyekig, ahol érezhető
az indulatok fokozódása. A közbeszédben szándékosan fel-
duzzasztott rosszindulatú magyarellenesség ékes példája
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A Küküllődombói Unitárius Egy-
házközség hívei október 29-én,
vasárnap a százötven éves
templom fennállását, a hat éve
megkezdett felújítási munkála-
tok befejezését ünneplik,
ugyanakkor a templomépítő
elődökre emlékeznek.

Péterfi Sándor unitárius lelkipásztor
tájékoztatott az október utolsó vasár-
napjára szervezett eseményről, mely a
12 órától kezdődő istentisztelettel veszi

kezdetét, ezt követi a dalkör, az asz-
szonykórus és a diákok ünnepi műsora. 

Amint a Küküllődombón szolgáló
unitárius lelkipásztor hangsúlyozta,
egyedülálló megvalósítás az, hogy egy
lelkész szolgálata alatt templomot, lel-
készi lakást  és iskolát is építsen egy
közösség.

A küküllődombói unitárius temp-
lom építéséről 1861-ben döntöttek,
Ütő Lajos lelkipásztor javaslatára
1867 májusában elkezdték a munkála-
tokat, és ősszel már imádkozhattak a
falai között, ezt követően 1886-ban
megépült a paplak, 1893-ban pedig az

általános iskola. A templomépítő lelki-
pásztor leszármazottai emléktáblát sze-
rettek volna elhelyezni a templom falára.
Javaslatukat az egyházközség kebli ta-
nácsa felkarolta, így az emléktábla he-
lyett mellszobrot állítanak a templom-,
paplak- és iskolaépítő lelkipásztor emlé-
kére, annak leleplezésére  kerül sor az
ünnepség keretében, melyen Bálint-
Benczédi Ferenc püspök is jelen lesz. Az
emlékünnepségen elhelyezik a templom
külső-belső felújítási munkálatainak –
melyet a hívek közadakozásából valósí-
tottak meg – megörökítését szolgáló
emléktáblát is.

Virágkiállítás és vásár 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal október 28. – no-
vember 11. között eladással egybekötött virágkiállítást
szervez a Rózsák terén. Ezúton értesítik a helyi és megyei
virágtermesztőket, hogy vegyenek részt az eseményen.
Bővebb felvilágosítással a hivatal 13-as irodájában szol-
gálnak a gazdasági tevékenységeket engedélyező osztá-
lyon, vagy a 0265/268-330-as telefonszám 171 és 225-ös
mellékszámán.

Székhelyek igényelhetők
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja
mindazon civil szervezeteket, politikai alakulatokat és köz-
intézményeket, amelyek nem lakás rendeltetésű helyisé-
get igényelnek, hogy november 15-ig lehet feliratkozni a
2018. évi listára. Akik az előző években már igényeltek
nem lakás rendeltetésű helyiséget, szintén meg kell jelen-
jenek a jelzett időszakban a leadott dossziéjuk időszerű-
sítése végett. Bővebb tájékoztatást és formanyomtatványt
a polgármesteri hivatal földszinti, 10-es irordájából lehet
igényelni.

Hagyományőrző gyerekprogram
Október 28-án, szombaton délelőtt 10 órától a Néprajzi és
Népművészeti Múzeumban az őszi ünnepkör szokásaival,
hagyományaival ismerkedhetnek az 1-4. osztályosok.
Gyertyamártogatással, tökfaragással, kukoricafejtéssel és
még sok más érdekes tevékenységgel várják a gyereke-
ket, szülőket, nagyszülőket. Belépő: 5 lej (testvérek és
csoportok esetén kedvezményes jegyek válthatók). Je-
lentkezni a következő elérhetőségeken lehet: 
virginasemese@yahoo.com, tel: 0720-671-640. Szervező
a Világló Egyesület, a program szakmai partnere a Ha-
gyományok Háza.

Élménypedagógia és outdoor 
módszertani továbbképző

November 20–26. között trénerképzőt szervez az Outward
Bound Románia élménypedagógia és outdoor módszer-
tan témakörben. Olyan szakemberek jelentkezését várják,
akik már rendelkeznek tapasztalattal a tréningek, ifjúsági
munka, csoportfoglalkozások terén, és nyitottak az új te-
vékenységek, módszerek elsajátítására, használatára. A
képzés Maros megyei szakemberek számára ingyenes,
helyszíne Szováta. Jelentkezni és a programról érdeklődni
Galambfalvi Evelinnél lehet a training@outwardbound.ro
e-mail-címen. 

Nyugdíjasok klubja
November 14-én a Nyugdíjasok Egyesülete klubnapot
szervez tagjai számára. Feliratkozni naponta 10–13 óra
között lehet az egyesület Bolyai utca 36. szám alatti szék-
helyén, az emeleten.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma GYÖNGYI, 
holnap SALAMON napja.23., hétfő

A Nap kel 
7 óra 50 perckor, 

lenyugszik 
18 óra 22 perckor. 
Az év 296. napja, 
hátravan 69 nap.

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.    
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Hőmérséklet:
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Szer Pálosy Piroska

Megyei hírek

A Corvin Mátyás tér 19. szám alatti MarMed járóbeteg-
rendelő előadótermébe hétfő délutánonként a heti rendsze-
rességgel megszervezett tevékenységekre ügyes kezű
hölgyeket várnak, akik különböző kézműves tevékenysé-
gek fortélyait szeretnék elsajátítni.

Ma, október 23-án 18–20 óra között 16 év fölötti lányo-
kat, asszonyokat várnak szeretettel, akik természetes anya-

gokból készítenek díszeket Jánosi Mária vezetésével. A be-
lépő 5 lej, az összegyűlt adományokat a tevékenységeken
használt alapanyagra és a Játéktárra szánják a szervezők.
A Női Akadémia támogató körének tagjai számára a rész-
vétel ingyenes. A tevékenységről érdeklődni a 0740-598-
563-as telefonszámon lehet pénteken és hétfőn 18–19 óra
között.

Ügyes kezű nők délutánjai

Gyarmathy János kiállítása
Október 23-án, ma 17 órakor a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban (Horea u. 6. sz) kerül sor Gyarmathy
János marosvásárhelyi szobrászművész Bronzvilág
című kiállításának megnyitójára a Kós Károly Akadémia
Alapítvány és a Dr. Bernády György Közművelődési Ala-
pítvány közös szervezésében. Gyarmathy János orszá-
gos és nemzetközi elismertségét elsősorban sajátos
hangvételű, groteszkbe hajló, míves bronz kisplasztikái
hozták meg, számos egyéni és csoportos tárlata volt.
Termékeny művészi munkássága második felében jelen-
tős hazai és külföldi köztéri szobrokat is alkotott. Köszön-
tőt mond Borbély László és Nagy Miklós Kund, a tárlatot
Markó Béla költő nyitja meg. Az eseményen közreműkö-
dik Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház
színművésze is. A kiállítás rendezője Szepessy László.

Reformációi ünnepségsorozat 
Marosszentkirályon

A Marosszentkirályi Református Egyházközségben ok-
tóber 23–28. között esténként 18 órai kezdettel ünnepi
istentiszteleteket tartanak a helyi református templom-
ban. Október 23-án, hétfőn igét hirdet Csáky Károly ny.
lelkipásztor, a Marosvásárhelyi Református Kollégium
diákjai előadják A reformáció története című színműt,
rendezte: Márton Csilla tanárnő. Október 24-én, kedden
Papp Noémi evangélikus lelkész, szerdán Gálné Szabó
Tünde várhegyi lelkész, csütörtökön Dénes Katinka,
Szabadság úti lelkész hirdet igét, ezt követően fellép a
Gordonka együttes. Pénteken, Enyedi Csaba kollégiumi
lelkipásztor igehirdetését követően a Marosvásárhelyi
Református Kollégium énekkarát hallgathatják meg a je-

lenlévők, szombaton de. 10 órakor a Maros-mezőségi
Református Egyházmegye presbiteri konferenciájára
kerül sor, majd igét hirdet Benke János szászcsávási lel-
kipásztor. Dr. Jan Andrea Bernhard svájci lelkipásztor,
egyháztörténész előadásának címe: A svájci reformáció
hatása Magyarországon és Erdélyben. Október 29-én,
vasárnap 11 órától ünnepi istentisztelet és úrvacsora-
osztás. Igét hirdet Jan Andrea Bernhard svájci lelkipász-
tor. Ezt követően kopjafaavatás lesz az új gyülekezeti
terem előtt. Október 31-én, kedden 18 órától ünnepi is-
tentisztelet a helyi énekkar és az ifjúság közreműködé-
sével. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Alvásmedicinai, bőrgyógyászati,
farmakológiai előadások

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyerészképzésért
Egyesület e heti továbbképző ülésszakán a Pécsi Tudo-
mányegyetem Orvostudományi Karának három oktatója
lesz a vendég. Hétfőn, kedden és szerdán 16-20 óra kö-
zött az alvás- és légzészavarokról és azok következmé-
nyeiről tart előadást dr. habil. Faludi Béla PhD, a
Neurológiai Klinika szakorvosa, az alvásmedicina kie-
melkedő szakértője. Prof. dr. Gyulai Roland, a pécsi
Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika vezető
egyetemi tanára szerdán, csütörtökön és pénteken 16-
20 óra között a bőr élettanáról, kórtanáról, szövettanáról
és a bőrbetegségekről ad elő. Prof. dr. Pintér Erika, a
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet vezető egye-
temi tanára szerdán és csütörtökön 16-20 óra, valamint
pénteken 18-20 óra között a magas vérnyomás kezelé-
séről, a véralvadásra ható szerekről, az antidepresszán-
sokról, a diabétesz kezeléséről és az
immunfarmakológiáról tart előadást. Pénteken 16-18 óra
között angol nyelven mutatja be az antidepresszánsok-
ról szóló előadását.

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
42, 19, 11, 32, 4 + 8 NOROC PLUS: 3 1 1 2 9 6

24, 14, 39, 3, 27, 22 SUPER NOROC:  5 6 0 0 3 0

2, 28, 41, 27, 26, 3 NOROC: 5 0 5 3 9 1 7

Fotó: Miklós Adorján

Emlékünnepség a Küküllődombói Unitárius Egyházközségben
Másfél évszázados templom



Hatvanegy évvel ezelőtt a bátorság legyőzte a félel-
met, és összefogást szült – hangsúlyozta Latorcai
Csaba, a magyar Miniszterelnökség helyettes állam-
titkára szombaton Budapesten, az 1956-os Magyar
Szabadságharcosok Világszövetségének megemlé-
kezésén.

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot „nemzeti iden-
titásunk és a bátorság szimbólumaként” említve Latorcai
Csaba kijelentette, a magyarok az utóbbi ezer évben nagyon
sokszor kényszerültek szembesülni azzal, hogy „a szabadság
és a függetlenség nem magától értetődő, természetes létálla-
pot”. A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem –
idézte Bibó István szavait, hangsúlyozva, hogy ezek össze-
foglalják a magyarság évezredes szabadságküzdelmének lé-
nyegét, hiszen az aktuális siker mindig attól függött, hogy le
tudtuk-e győzni az elnyomóink által belénk táplált félelmeket.
Úgy fogalmazott: a világ először nem értette, aztán értetlenül

csodálta, végül feláldozta a reálpolitika oltárán mindazt a sza-
badságcsodát, amelyért a magyar nép 13 napig fegyverrel küz-
dött, végül csak a hangzatos szózatok sorai közé elbújtatott
sajnálkozás maradt. Hozzátette, a feledés homályába süllyesz-
tették volna 1956 eseményeit, ha nem lettek volna, akik vál-
lalják az emlékek megőrzését.

Boross Péter volt miniszterelnök beszédében azt emelte ki:
az öröm, a dicsőség, a büszkeség és a fájdalom érzése keve-
redik 1956 emlékében, miközben mind kevesebb élő egykori
résztvevőnek róhatjuk le tiszteletünket és köszönetünket
1956-ért.

Miért van az, hogy ez a nemzet az első, amelyik meg tudott
maradni itt, ezen a földön? – tette fel a kérdést, a túlélés titka-
ként „a megmaradás és a szabadságvágy szinte végletes és ko-
rántsem minden nemzetnél ismert tulajdonságát” adva meg,
egy ösztönös erőről beszélve, amely megnyilvánul, ha „ártó
kezek akarnak rontani rajtunk”. (MTI)

Eljárás illegális határátlépők ellen
A nagyszentmiklósi határrendészek huszonnyolc
ázsiai származású személyt tartóztattak fel, akik Ma-
gyarországra akartak átszökni – közölte pénteken az
Országos Határrendészeti Főfelügyelőség (IGFP).  A
hatóságok arról tájékoztattak, hogy péntekre virra-
dóra Csanád közelében 28 személyt fogtak el a
nagyszentmiklósi határrendészek. A Magyarországra
átjutni próbáló 17 felnőtt és 11 kiskorú közül húszan
Irakból, hárman Iránból, ketten Afganisztánból és hár-
man Indiából jöttek Romániába, és valamennyien
menedékjogot kértek korábban a román államtól.
Saját bevallásuk szerint Nyugat-Európa valamely or-
szágába szerettek volna eljutni.  A rendőrség eljárást
indított ellenük illegális határátlépés megkísérlése
miatt. (Agerpres)

Javításra szorul a közkegyelmi
törvény

Csiszolni kell még a közkegyelmi törvény tervezetén,
jelentette ki pénteken az igazságügyi miniszter. Tu-
dorel Toader egy, a fogvatartottak jogvédelméről és
a romániai fogvatartási körülményekről tartott konfe-
rencián emlékeztetett, hogy a jogszabálytervezet már
átment a szenátuson, az ügyben a képviselőházé
lesz a végső döntés, és igazságügyi miniszterként ő
is részt szándékozik venni az erről szóló vitán. „Részt
akarok vállalni ezen törvénytervezet tökéletesítésé-
ben, mert nyilvánvaló, hogy ez a tervezet javításra
szorul” – szögezte le a miniszter, aki szerint már a
jogszabály címében is változtatásra van szükség.

Mától esős, 
szeles lesz az időjárás

Az Országos Meteorológiai Igazgatóság öt központi
és északnyugati megyére érvényes narancs jelzésű
riadót adott ki vasárnap. Csapadékra, további 13 me-
gyében erős szélre lehet számítani. A szakemberek
szerint október 23-án 10 órától október 24-én 23
óráig hegyvidéken erős szélre és sok esőre vonat-
kozó narancs jelzésű figyelmeztetés lesz érvényben.
Csapadék október 23-án az ország nyugati felében,
majd az ország egész területén várható. Erdélyben
helyenként a domb- és hegyvidéken mennyisége
eléri a 20-30 litert négyzetméterenként, de a Kárpát-
kanyarban sokfele 30-50, helyenként akár 60 liter is
hullhat. A szél mindenfelé megerősödik, sebessége
elérheti az 50-55 kilométert óránként, hegyvidéken
70-80 km/órás széllökések lehetnek. Lehűlés vár-
ható, a magasabb hegyvidéken havasesőre is szá-
mítani lehet.
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a székelyudvarhelyi Kaufland üzlet kiszolgálónője el-
leni, megvágott videofilmmel keltett botrány. Elég szé-
gyen ránk nézve, hogy szerzője marosvásárhelyi, és nem
kizárt, hogy megrendelésre készítette az országos cir-
kuszt kavaró filmet. Amelyet „tiszta véletlenül” a román
nyelv napján sugároztak, hogy ezzel is szítsák a többsé-
giek negatív érzelmeit. Sikerrel tették, hiszen a hazugság
leleplezésére az „érintettek” már nem voltak kíván-
csiak. 

A magyarellenes megfélemlítést mesterfokon „srófol-
ták” a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyével is.
Ezzel hosszú időre munkát adtak a Korrupcióellenes
Ügyészség megyei kirendeltségének, és lehetőséget
arra, hogy a magyar szülők és diákok meghurcolásával,
kétségbeesésbe taszításával létjogosultságukat indokol-
ják a román többség szemében. 

Az aggasztó magyarellenességet bizonyítja az Orszá-
gos Diszkriminációellenes Tanács vezetőjének legutóbbi
nyilatkozata, miszerint megszaporodott a magyarokat
ért sérelmek kapcsán benyújtott panaszok száma. Ilyen
körülmények között nem mond igazat, aki demokráciá-
ról, toleranciáról beszél Romániában. Pedig a többség
77 százaléka úgy gondolja, hogy egyforma, 14 százalé-
kuk, hogy a románokénál több joga van a magyarság-
nak.

Elképzelem, vagy talán el sem tudom képzelni, hogy
ebben az egyre jobban fokozódó ellenségképgyártásban
mik kerülnének felszínre, ha elindulna egy olyan kam-
pány, mint a bántalmazott nők esetében! Hány személy-
ről derülne ki, hogy megalázták, törvényellenes
cselekedetekre, megalkuvásra kényszerítették, hányan
vesztették el munkahelyüket, kisebb vagy nagyobb ve-
zető tisztségüket az utóbbi években nemzetiségi hova-
tartozásuk miatt. És hány diákot bántalmaztak tettekkel
vagy szóban, mert magyarul beszéltek az iskolaudvaron.
Ilyen közhangulatban, ami kicsitől nagyig mindenkit
érint, hogyan lehet elvárni, hogy a magyar diák jól
érezze magát a vegyes iskolában, és szívesen tanulja az
ország nyelvét?!

Indulatkampány 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Színészek az 1956-os forradalom falusi eseményeit elevenítik fel a szentendrei Skanzenben 2017. október 21-én                                      MTI Fotó: Mohai Balázs 

Október 23. 
A bátorság legyőzte a félelmet

Elutasítja az európai integráció mélyítését és az il-
legális bevándorlást, Csehországot pedig egy nagy-
vállalat mintájára szeretné irányítani Andrej Babis,
a hétvégi képviselőházi választásokon győztes
jobbközép ANO mozgalom elnöke, a cseh kormány-
fői tisztség valószínű várományosa.

Mindezeket a gondolatokat az a „szerződés” tartalmazza,
amelyet Andrej Babis amerikai stílusban még a választások
előtt ajánlott fel az ország lakosságának. Miután mozgalma
győzött a választásokon, és Babis minden bizonnyal kormány-
alakítási megbízatást kap Milos Zeman államfőtől, a doku-
mentumban megfogalmazott elvek nagyobb súlyt nyertek.

Andrej Babis álláspontját a választások előestéjén lezajlott
tévévitában is megerősítette. „Nem akarok további integrációt,
nem akarok eurót” – jelentette ki Babis a Nova kereskedelmi
televízióban. „Az euró bevezetése nem előnyös sem az állam,
sem a társadalom számára” – mutatott rá a politikus. Azt
mondta, hogy az Európai Uniónak alapvető reformokra van
szüksége.

Babis leszögezte: szükség van arra, hogy „az EU-ban a kor-
mányfőknek és az államfőknek legyen döntő befolyása”, és

„ne a brüsszeli hivatalnokoknak”. „Meggyőződésem, hogy az
eddiginél aktívabbnak és kezdeményezőnek kell lennünk” –
tette hozzá Babis, aki korábban külpolitikai témákban nem
nagyon foglalt állást.

A multimilliárdos vállalkozó, aki a 2013-as előrehozott
képviselőházi választások nyomán alakított Sobotka-kormány
pénzügyminisztere lett, politikusi minőségében is inkább gaz-
dasági és belpolitikai kérdésekben nyilatkozott. Általános bí-
rálatot váltott ki az a véleménye, hogy az országot is egy
nagyvállalat mintájára kellene irányítani, a parlamentben a ha-
tékonyság érdekében korlátozni kellene a parttalan vitákat, és
fel kellene gyorsítani a döntéshozatalt. Ez a gondolat az általa
kínált „szerződésben” újra felmerült. „Igyekezni fogok haté-
konyabbá tenni a közintézmények működését, és Németor-
szág mintájára átalakítom a képviselőház működését, hogy
korlátozzam a politikusok felesleges és értelmetlen fecsegé-
sét” – írta. Andrej Babis jelenleg Csehország második leggaz-
dagabb polgára. Vagyonát a közelmúltban a Forbes magazin
88 milliárd koronára becsülte. Más, a cseh sajtóban megjelent
becslések szerint Babis vagyonának értéke 130-140 milliárd
korona lehet.(MTI)

Cseh választás 
Andrej Babis kormányalakításra készül 

A katalán parlament összehívását jelentette be
szombat esti televíziós beszédében Carles Puigde-
mont katalán elnök, hogy „megvitassák és eldönt-
sék” a választ a spanyol kormány Katalóniában
tervezett intézkedéseire.

A spanyol kormány szombati rendkívüli ülésén döntött
arról, hogy az alkotmány 155-ös cikke alapján, törvény és al-
kotmánysértésre hivatkozva kezdeményezi a katalán kormány
feloszlatását és előrehozott parlamenti választások megrende-
zését Katalóniában, amelyről pénteken szavaz a spanyol par-
lament.

A katalán elnök szerint az „önrendelkezésük megsemmisí-

tésére” irányuló „támadást” nem fogadhatják el. Mint mondta,
a spanyol kormány a Spanyol Szocialista Munkáspárt és a Ci-
udadanos (Állampolgárok) nevű liberális párt támogatásával
Francisco Franco diktátor óta a „legrosszabb támadást” mérte
Katalónia intézményeire és népére.

Carles Puigdemont szerint a demokratikus hozzáállással
összeegyeztethetetlen, hogy a spanyol kormány „önhatalmú-
lag”, „illegális módon” a katalán népakarat képviselőjévé nyil-
vánította magát.

Az állam megsértette a katalánok önrendelkezését és de-
mokratikus akaratát. „Össze kell fognunk, hogy megvédjük
intézményeinket” – hangsúlyozta. (MTI)

A katalán elnök parlamenti ülést hív össze



A Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) szombat délután a
Kultúrpalota nagytermében
megtartott tisztújító küldött-
gyűlésén 109 szavazattal
Izsák Balázs újabb elnöki
mandátumot nyert. Kihívója,
Farkas Csaba, az SZNT alel-
nöke 93 szavazatot kapott. 

A Marosszéki Székely Tanács
nevében László György elnök, il-
letve Gáspár Sándor titkár kö-
szöntötte a megjelenteket,
Magyarország csíkszeredai főkon-
zulátusa képviseletében Csige Sán-
dor konzul mondott beszédet.
Ötvös József református lelkész
kérte Isten áldását a rendezvényre. 

Heves kirohanásoktól sem volt
mentes az SZNT szombat délutáni
ülése. A néha már személyességig
menő vitát az robbantotta ki, hogy
a szervezők az elnöki beszámolót

követően azonnal rátértek az el-
nökválasztásra, és a széki vezetők-
nek nem akartak szót adni, amit
végül mégis kénytelenek voltak
megtenni.

Az elégedetlen székek képvise-
lői, akárcsak az Izsák Balázs elle-
nében induló Farkas Csaba
mindenekelőtt a kommunikáció és
a tagsággal való közvetlen kapcso-
lat hiányát nehezeményezték, il-
letve azt, hogy a beszámolóban
nem esett szó a szervezetet feszítő
belső ellentétekről. Farkas Csaba
szerint az elnök elszakadt az SZNT
tagságától, emiatt erejét vesztette a
szervezet. Abban mindenki 
egyetértett, hogy erősíteni kell az
egységet, a belső kohéziót és a
kommunikációt, és a következő
négy évben meg kell erősíteni a
széki szervezeteket. 

Az újraválasztott elnök meg-
ígérte, hogy az elkövetkezendők-
ben figyelembe veszi az elhangzott
bírálatokat és javaslatokat. Kije-

lentette: az SZNT megmarad a
megalakulásakor kapott meghatal-
mazásnál, egyetlen célja Székely-
föld területi autonómiájának
közképviselete és kivívása a jog és
a demokrácia eszközeivel.

A küldöttgyűlés  határozatot fo-
gadott el, miszerint meghirdetik a
centenáriumi évet, amely 2018.
november 19-ig tart. Ugyanakkor
megbízta az SZNT Állandó Bizott-
ságát, hogy rendezvények szerve-
zését kezdeményezze, erre
vonatkozó nyilatkozatokat és fel-
hívásokat adjon ki, és tegyen lé-
péseket a centenáriumi év hazai és
nemzetközi népszerűsítéséért. 

A tanácskozás végén Izsák Ba-
lázs megismételte a felhívást, hogy
október 29-én imádkozzanak kö-
zösen Székelyföld önrendelkezé-
séért, este pedig gyújtsanak
minden településen őrtüzeket,
annak üzeneteként, hogy a Szé-
kelység nem hátrál, és nem fárad
az autonómiatörekvésben.   

Meggyőződésem, hogy napjaink-
ban is erre a szemléletre van szük-
ségünk ahhoz, hogy közösségünk
megmaradjon és fejlődjön” – ösz-
szegzett a Maros Megyei Tanács el-
nöke.

Dr. Csige Sándor Zoltán, Ma-
gyarország csíkszeredai főkonzulá-
tusának vezető konzulja köszönetet
mondott az együttműködő megyei
vezetőknek, amiért nyolc éve közö-
sen szervezik a Székelyföld Napok
rendezvénysorozatot, és egyéb kér-
désekben is konzultálnak, segítik
egymást, hangsúlyozva, hogy
ennek az aktív együttműködésnek
pozitív üzenete van a közösség szá-
mára. A konzul gratulált az idei dí-
jazottaknak, és arra kérte őket,
adjanak példát a fiataloknak, és le-
gyenek büszkék arra, hogy az
Orbán Balázs-díj kitüntetettjei le-
hetnek. 

Az ünnepi köszöntők után került
sor a 2017-es Orbán Balázs-díjak
átadására. Elsőként Kovászna
megye jelentette be, hogy az idei dí-
jazottja Kató Béla, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület püspöke, a
Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai
Alapítvány és a LAM Alapítvány
létrehozója, a Sapientia Alapítvány

kuratóriumi elnöke, olyan igaz hitű
lelkipásztor, aki nemcsak gyüleke-
zetéért, egyházáért munkálkodik,
hanem nagy formátumú közéleti
személyiség, közösségi ember, aki
a maga során valóságos reformációt
hozott Háromszékre, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerületbe. „Hite-
lessége, becsületessége, kitartása,
cselekvő ereje, alázata és mélyből
jövő, igaz hite semmit sem kopott
az évtizedek folyamán, így válha-
tott az erdélyi magyarság egyik leg-
kiválóbb lelki és szellemi
vezetőjévé, magasra téve a mércét
a közösségi és egyházi vezetők kö-
rében. Merem mondani, hogy Kató
Béla a jelenkori Erdély Széche-
nyije” – fogalmazott laudációjában
dr. Szmolka István ortopéd főorvos.

Az Orbán Balázs-díj idei Hargita
megyei kitüntetettje Tőkés Zsolt, a
Székelyudvarhelyi Református
Egyházmegye főgondnoka, az Er-
délyi Református Egyházkerület
Igazgatótanácsának, a Romániai
Református Egyház Zsinatának és a
Zsinat Nevelésügyi Bizottságának
tagja.

Maros megye Jakab Istvánnak, a
Maros-mezőségi Református Egy-
házmegye esperesének adomá-
nyozta az Orbán Balázs-díjat.
„Jakab István élete egy középpontra

mutat: Istenre. Hozzá vezetnek a
megvalósítások, és ugyanakkor
benne gyökereznek, belőle indulnak
ki a jövőt megcélzó hit- és közössé-
gépítő tervek is. Jakab Istvánnak

lelkes és lelkesítő példamutatásával,
fáradhatatlan szervezőkészségével,
a jó ötleteket felkaroló, a különbö-
zőségeket bölcsen összehangoló ve-
zetői magatartásával, egymással
szívesen találkozó, odaadó, a meg-
szokottól eltérő feladatokat is vál-

laló munkaközösséget sikerült for-
málnia az egyházmegye lelkészi kö-
zösségében” – méltatta az esperes
munkásságát Benke János mező-
csávási lelkipásztor.

A díjátadó ünnepséget a Codex
régizene-együttes koncertje zárta.

történt tömeges meghurcolás célja
az volt, hogy megtörjék a magyar
közösséget.

A rendezvényen meghívottként
voltak jelen azok, akiket itt, Erdély-
ben börtönbüntetésre ítéltek a for-
radalom leverése után. Orbán
Matild, Szilágyi Domokos, Kelemen
Kálmán és Gráma János idézte fel
röviden börtönélményeit. 

Vass Levente, az RMDSZ maros-
vásárhelyi elnöke arra kérte a ma-

rosvásárhelyieket, hogy bízzanak a
politikai vezetőkben, és az értelmi-
séggel közösen próbálják össze-
fogni a közösséget, hogy „együtt
legyen erőnk és bátorságunk előre
menni”. 

A megemlékező ünnepségen verset
mondott Domokos Ferenc és Hol-
bach István bolyais diák, fellépett
Buta Árpád énekes, Varró Huba és
társulata néptáncokat adott elő. Mű-
sorvezető Tamás Csanád, a Bolyai lí-
ceum 12. osztályos tanulója volt. 

Sokan bírálták Izsák Balázs eddigi tevékenységét Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

Mózes Edith

A reformáció jegyében 

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS _______________________________________________ 2017. október 23., hétfő

Ana Maria Galea zenei karrierjé-
nek tizedik évfordulójára kerül sor
november 4-én, szombaton 19 órá-
tól a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Nagytermében.

Ana Maria Galea az ország egyik
legerősebb dzsesszhangja. Zenei
pályáját 2007-ben Anca Parghellel
együtt, a bukaresti Green Hours
klubban kezdte, majd fokozatosan
épült a karrierje. Ma országszerte
vállal fellépéseket, és külföldi fel-
kérésre is különböző rendezvények
keretén belül koncertezik, folyama-
tosan népszerűsítve a művészetek
és a dzsessz fontosságát. Ezenkívül
koncertek, előadások, workshopok
és konferenciák lelkes szervezője.

A THE MAN I (STILL) LOVE...
AFTER TEN YEARS című előadás
egy olyan témát dolgoz fel, ahol
véget nem érő kérdéseket megké-
sett válaszok követnek. A titkolt

vagy vállalt szerelem, a vágytól az
eksztázisig, a haláltusától a bele-
nyugvásig több szakaszon megy át.
A THE MAN I (STILL) LOVE...
AFTER TEN YEARS az az elő-
adás, ahol felismerheted és átélhe-
ted legrejtettebb titkaidat. Arra
késztet, hogy a szerelem szerelme-
seinek érezzük magunkat.

Az ünnepi előadáson a világ kü-
lönböző részeiről érkező neves
dzsesszzenészek lépnek színpadra:
John Betsch (A.E.Á.), Gyárfás Ist-
ván (Magyarország), Daniel Csikos
és Răzvan Cojanu (Románia). 

Jegyek válthatók a színház Kul-
túrpalotában működő jegyirodájá-
ban (hétköznap 12.00-17.30 óra
között, telefon: 0372 951 251) és a
színházban működő jegypénztárban
(hétköznap 9.00-15.00 óra között).
(pr-titkárság)

Ana Maria Galea dzsesszénekes 
a vásárhelyi Nemzetiben

Izsák Balázs az SZNT régi-új elnöke
Meghirdették a centenáriumi évet

Jakab István esperes átveszi a díjat Péter Ferenctől

Hálával és főhajtással

Orbán Matild, Szilágyi Domokos, Gráma János és Kelemen Kálmán              Fotó: Nagy Tibor



Hűség
Böjte Andor Vilmos a szászrégeni

tanári közösség majdnem legendás,
köztiszteletnek örvendő fizikata-
nára. Tanulmányait szülőfalujában,

Alsóbölkényben kezdte, majd a
szászrégeni 1-es számú ipari líce-
umban tanult. Itt döntötte el, hogy
fizikatanár lesz. A kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
fizika szakának elvégzése után visz-
szakerült abba a líceumba, ahol ko-
rábban diák volt. Mivel a
fizikafeladatok megoldása volt az
erőssége, szívesen és szakértelem-
mel tanított, és 1990-től annak az
oktatási intézménynek lett az al-
igazgatója, ahol tanult, és ahol pá-
lyafutását is elkezdte. Az
egyetemista évek alatt Gábos Zol-
tán dékán volt a példaképe, aki a
szaktudás mellett beleoltotta a diá-
kokkal való közeli, emberséges
kapcsolat fontosságát is... Mint
igazgató hitte, hogy egy iskola attól
jó, ha a tanárok hivatásszerűen vég-
zik munkájukat. Tisztelte a másik
embert, felnőttet vagy diákot, és az
a tény, hogy 27 évig igazgató ma-
radt, magyar közösségünk épülésé-
ért végzett felelősségteljes
munkájának, tisztánlátásának, em-
berségességének köszönhető. (A
szászrégeni Petru Maior Líceum pe-
dagógusai nevében Kiss Daniela és
Bartha Kinga-Andrea.)
Az ideális romántanárnő

Dénes Mária Magdolna román-
magyar szakos tanár úgy tanította
meg a magyar diáknak a román
nyelvet, hogy azzal később helytáll-
jon és boldoguljon. Mindenki tudta
és tudja környezetében, hogy az is-
mereteket oly módon képes átadni,
hogy egyetlen szülő sem kellett
azért aggodalmaskodjon, hogy mi
lesz gyermekével a vizsgán. Mert
aki nála tanult és bizonyított, az a
vizsgán is helytáll.

Szászrégenben született, a 2-es
számú líceumban érettségizett. Ma-
gyar-román szakos tanári oklevéllel
a szászrégeni 4-es, majd 1990-től az
1-es és 3-as számú általános isko-
lákban oktatott, majd a Petru Maior
Iskolaközpontban, ahol jelenleg is
román nyelvet és irodalmat tanít
magyar ajkú diákoknak, miközben
magyarságuk vállalására és megőr-
zésére neveli őket. Nagyszerű ér-

zékkel kezeli a diákkonfliktusokat,
megszünteti a viszályokat. Önálló-
ságra, éberségre, határozottságra
neveli diákjait. Lelkükbe csempészi
gazdag magyar irodalmunk jóté-
kony lélekformáló gondolatait.
Hitre, helytállásra, őszinteségre, fel-
vállalásra, szociális érzékenységre
ad példát.

Évekkel ezelőtt létrehozta a
Rosszcsontok diákszínjátszó cso-
portot, amellyel évről évre sikere-
sen szerepelnek a műkedvelő
színjátszók seregszemléin. A diákok
és tanárkollégák fáradhatatlan 
helytállásáért, szakmai feddhetet-
lenségéért, példaértékű emberségé-
ért, őszinte baráti és kollegiális
magatartásáért, letisztult, hittel át-
itatott lelkületéért tisztelik és szere-
tik. (Kiss-Miki Melinda)
Osztályteremben és színpadon 

Kovács Katalin, Szováta egyik
legnépszerűbb pedagógusa, 1976-
ban magyar-francia szakos tanári
diplomával érkezett a városba, ahol
35 éven át nemzedékek sorát taní-
totta, és közben megszerezte a leg-
magasabb tanári fokozatot. Diákjai,

akiknek osztályfőnöke volt, szeret-
ték, mert tudták, hogy az ő érdeke-
iket képviseli, mert a segítségére
mindig számíthattak, és meg tudta
nevettetni őket még a bajban is.
Kollégái mai napig hiányolják je-
lenlétét, mert  a tanáriba vele együtt
érkezett a humor és a nevetés is.

Pedagógusi arca mellett mindig
ott volt a színészé is. Gazdag vers-
mondói és színjátszói  múlttal a háta
mögött értelemszerűen belépett a
városi színjátszó csoportba, számta-
lan színdarabnak, jelenetnek volt a
szereplője és rendezője. Irodalmi
estek szervezője és szereplője,
egyéni előadóest megálmodója,
szavalóversenyek zsűritagja volt. A
szovátai Népszínház egyik alapí-
tója, amellyel évente részt vettek az
amatőr színjátszók találkozóin.
Nyugdíjba vonulása után, 2013-ban
megalakította az azóta is folyama-
tosan működő Szarkafészek színtár-
sulatot, amely a Bernády
Közművelődési Egylet tagtestülete-
ként működik – hangzott el Fülöp
Judit méltatásában.
Sporttanár és igazgató

Szabó Levente magyarsárosi
tanár, sportoló 1976-ban végzett a
marosvásárhelyi Pedagógiai Főis-

kola magyar tagozatának testneve-
lési karán. 

1976-tól 1987-ig a Hargita me-
gyei Gyimesközéploki Általános Is-
kola testnevelő tanára volt, ahol
sporbázist, télen szabadtéri hokipá-
lyát alakított ki, expedíciót szerve-
zett, táborokban és gyalogtúrákon
vett részt diákjaival. 

Vámosgálfalván volt testnevelő
tanár, majd kilépett a tanügyből, és
mezőgazdasági munkásként a
szászbogácsi szőlészetnél dolgo-
zott, ahol elsajátította a borkészítés
technológiáját. 2005-től a dicső-
szentmártoni Szent Márton Borlo-
vagrend tagja. 

1990-től a magyarsárosi Bandi
Dezső Általános Iskola és a Szász-
bogácsi Általános Iskola testnevelő
tanára. Tanítványai, akiket az egész-
séges életmódra, a sport iránti sze-
retetre és a szabadidő tartalmas
eltöltésére nevelt, megyei és orszá-
gos bajnokságokon vettek részt
több sportágban is.

Vezető tisztsége kilenc éve alatt
megújult az iskola kívül-belül, és
felvette a sárosi születésű Bandi
Dezső nevét, a helyi művelődési
otthon pedig a Gidófalvi Pataki
Etelkáét.  

Fontos szerepet vállal a falu mű-
velődési életében: keblitanácsos és
az unitárius dalárda tagja, a forrada-
lom után minden évben megszer-
vezi az 50 évesek kortárs-
találkozóját – tallóztunk Tóth Kata-
lin méltatásából.  
Gyermekközpontú nevelés, 
korszerű tehetséggondozás

Egész pedagógusi életpályáját a
gyermekközpontú nevelés és okta-
tás, ezen belül a tehetségekkel való
foglalkozás, az új és korszerű mód-
szerek, megoldások keresése és
megvalósítása szőtte át. 

Reichemberger Ildikó Gyergyó-
ból indult, tanulmányait a borszéki
iskolában és Miskolcon, majd a Bo-
lyai Farkas líceumban végezte. Ma-
gyar-román szakos tanári oklevéllel

a moldvai Drăguşeni-ben kezdte a
pályát, ahonnan Bélborba került.
1979-től Borszéken tanított több
mint húsz évet. Színjátszó csoportot
alapított, amivel sikeresen össze-
fogta a helyi ifjúságot. 

1999-től Szászrégenbe költözött,
2000-től 2011-ig a szászrégeni Ale-
xandru Ceuşianu Általános Iskola
aligazgatója volt. Vezetésével az in-
tézményben 2004-ben megvalósult
az érdi Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskolával a testvériskolai kap-
csolat, majd Érd városával a
testvérvárosi kapcsolat is, melynek
ötletgazdája és kivitelezője volt. 

Aligazgatói megbízatása alatt az
Alexandru Ceuşianu Általános Is-
kola  korszerű felújításon esett át vi-
lágbanki alapokból.

2003-tól alapító tagként részt
vesz a Geller Dávid nemzetközi
verseny megszervezésében. Szak-
mai ismereteit, tapasztalatait igyek-
szik átadni kollégáinak: belső

továbbképzések tartása mellett
munkaközösség-vezetőként, mód-
szertani irányítóként sokat tett, tesz
a pedagógiai folyamatok javításáért
– olvasható Dénes József laudáció-
jában. 
Munkája és hobbija a zene 

Dr. Orosz-Pál József számára a
zene annyira természetes közeg,
hogy ha a dal nem szól, akkor be-
lőle biztosan kibuggyan, megszólal-
tatja, dúdolja, lekopogja, beszél
róla, megvédi, kiáll és harcol érte.
Egy szó mint száz, csak boldog
lehet az az ember, aki a szenvedé-
lyének él, akinek a munkája a hob-
bija, akinek ugyanannyira
természetes szükséglet a zene, mint
másoknak a be- és kilégzés. Folya-
matosan zenél, utazik és tanít olya-
nokat, akik remény szerint szintén

tanítani fogják, hogy a zene az érett
személyiség kultúrájának pontosan
olyan szerves része, mint az olva-
sás- és íráskultúra.

Életművén végigtekintve azt látja
a laikus és szakértő egyaránt, hogy
döbbenetes mennyiségű kulturális
és zenei esemény szervezője, sze-
replője, mecénása, zenemódszer-
tani, zeneesztétikai és zeneelméleti
könyveit rongyosra forgatják, ol-
vassák. Rengeteg zenetudományi
értekezés és tudományos konferen-
cia résztvevője, és most, szakmája
csúcsán a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem megbecsült előadó-
tanára. 

Orosz-Pál József Gernyeszegen
látta meg a napvilágot, ahonnan útja
Kolozsvárra vezetett a Gheorghe
Dima Zenekonzervatóriumba, majd
sikeres záróvizsga után a méltán
híres székelyudvarhelyi Pedagógiai
Líceum tanára volt mintegy négy
évtizeden keresztül. Itt született a
Camerata lánykórus, aminek az
azóta megújult iskolában és a szé-
kely anyavárosban még ma is erős
a védjegye.  A főiskolai és egyetemi
tanítóképzés kezdeti éveiben a
Babeş–Bolyai Tudományegyete-
men tanított, innen került Marosvá-
sárhelyre. Munkásságának hasznát
nehéz felbecsülni, hiszen pályafu-
tása során majdnem ötven végzős
évfolyamot bocsátott útjára azzal a
tanítással, hogy a zenével és a zené-
ért érdemes. Számos díjjal jutal-
mazták, 2005-től a zene-
tudományok doktora és a Magyar
Tudományos Akadémia köztestületi
tagja – válogattunk dr. Dósa Zoltán
méltatásából. 
A megálmodott iskola 

Wellmann Richárd fizika-kémia
szakos tanár középfokú tanulmá-
nyait a szászrégeni 2-es számú kö-
zépiskolában végezte, ahol kiváló

tanárai keltették fel érdeklődését a
reál tantárgyak iránt. Példájukat kö-
vetve iratkozott be a marosvásárhe-
lyi Pedagógiai Főiskola fizika-
kémia szakára, s a tanulás mellett a
tanintézmény első osztályú kosár-
labdacsapatában játszott. A főiskola

elvégzése után Marosvécsre helyez-
ték, ahol tíz évig dolgozott. A reál
tantárgyak oktatása mellett, ame-
lyekből tanítványai jól szerepeltek
a megyei vetélkedőkön, mindig
fontos volt számára a sport. Egyévi
tanárkodás után az iskolai pionír-
szervezet élére került, majd 1967-
től kinevezték igazgatónak.
1976-ban „promoválták” a megyei
pionírszervezethez, ahol érdekes,
változatos munkát végzett. Feladata
a tanulókörök ellenőrzése volt. Me-
gyei és országos bajnokságokat
szerveztek repülő- és hajómodelle-
zésből, gokartból stb., érdekes tábo-
rokat szerveztek, kirándulásokat
támogattak. 1987-től nevezték ki a
koronkai iskola élére, ahol szegé-
nyes körülményeket talált. Az egy-
házzal közösen tartották az első
faluünnepélyt, amikor Koronka cí-
merét és zászlaját elfogadták. 2004-
ben az iskola felvette a kiváló
erdélyi diplomata, Tholdalagi Mi-
hály nevét, és Wellmann Richárd
domborművet készíttetett a névadó-
ról az intézmény bejáratához. Mivel
időközben az egyház visszaigé-
nyelte a volt református iskola épü-
letét, Wellmann Richárd elérte,
hogy 2007-ben állami támogatásból
korszerű, szépen berendezett óvoda
épüljön az iskola udvarára, ahol
szülői kérésre a hosszított progra-
mot is bevezették.

2010-re készült el a központi fű-
téssel, korszerű világítással kibőví-
tett, felújított tanintézmény. Amikor
a megálmodott iskolában minden a
helyére került, Wellmann Richárd
leköszönt az igazgatóságról. (Bodo-
lai Gyöngyi)
Szárnyalni tanított 

Zoltán (Kapusy) Ildikó, a maros-
vásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti
Líceum legendás első fokozatú ta-
nára az élménypedagógia módsze-
rével magyartanárok egész sorát
nevelte ki, és hosszan sorolhatnánk
a humán és a műszaki tudományok
terén kitűnt egykori tanítványait is.

1930-ban született Brassóban,
elemi iskoláit a marosvásárhelyi Fe-
renc-rendi zárdában végezte, majd
a Leánygimnáziumban (mai Egye-
sülés középiskola) érettségizett.
1954-ben a Bolyai Tudományegye-
temen szerzett magyar szakos tanári
oklevelet. Pályáját a kézdivásárhe-
lyi tanítóképzőben kezdte, 1962-től
1986-ig a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas középiskolában tanított. 

Ellenszél borzolta, ingerszegény
korszakban, amikor szinte száműz-
ték a humán tudományokat az okta-
tásból, oázis volt a magyaróra,
amelyen úgy vezetett be a zene
hangjára képzőművészeti alkotások
és az építőművészet képeivel egy-
egy korszakba, hogy azt soha többé
nem lehetett elfelejteni. „Vonzó
egyéniségével, a szép iránti ösztö-
nös szeretetével” az olvasás igényét
ébresztette fel diákjaiban, akiket
megtanított a műalkotásokban rejlő
üzenet megfejtésére és megértésére.
Lehajtott fejű időkben szárnyalni
tanított, kinyitva számukra a világ-
irodalom ablakait is. 

„Színvonalas előadásokat, iro-
dalmi összeállításokat, színdarabokat
mutatott be tanítványaival, elsősor-
ban az általa vezetett irodalmi kör
tagjaival. Kirándulótársaival, tanítvá-
nyaival sorra meghódította a Kárpá-
tok tetőit. 1960–1974 között a
magyartanárok módszertani körének
vezetője volt Maros megyében,
1962-ben Bukaresti Erzsébet kollé-
ganőjével megírták az V. osztályos
magyar tankönyvet. 1972-ben Élen-
járó Tanár címmel tüntették ki. (Bo-
dolai Gyöngyi)
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Pedagógus-pályaképek
Ezen a pályán nem „aranyban” mérik az elismerést, hiszen ahogy az Ezüstgyopár díj neve is
mutatja, az ezüstös színben játszó, zord környezetben honos havasi virágról elnevezett pla-
kett, a hozzá tartozó oklevél és könyvecske jelenti a szakma jutalmát egy élet munkájáért.
De milyen büszkeség átvenni, hiszen a munkatársak javaslata, méltatása alapján lehet kiér-
demelni. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által adományozott díj átadására ren-
dezett ünnepségen a szovátai Teleki Oktatási Központban megyénkből nyolcan kapták meg
az elismerést. Az ő pályaképüket mutatjuk be a tanárkollégák által írt méltatásokból kiraga-
dott részletekkel. 

Összeállította: Bodolai Gyöngyi



Gyermekkori emlékeim mesevi-
lága elevenedett meg az anyaor-
szági főváros és talán
Magyarország egyetlen babaklini-

káján, melyet Barta Judit babaké-
szítő mester vezet. Többnyire
leszakadt, megsérült végtagú vagy
törzsű babák várnak javításra és
végtagcserére. A fejcsere sem ritka,
a kis műhely raktárában a papír-
masé figuráktól a porcelánon át a
műanyagból készült fejekig a leg-
különbözőbb típusú és anyagból ké-
szült babafej megtalálható.
Magyarországon babát már nem
gyártanak, mégis az a benyomá-
som, hogy egy rendkívüli bemuta-
tóüzletbe léptem, ahol majd’
mindenik típusú babából találni leg-
alább egyet. A raktárhelyiségben az
elmúlt hatvan év alatt komoly áru-
mennyiség halmozódott fel: a javí-
táshoz szükséges kellékek, félkész
vagy „végtag-átültetésre” szánt
babák, melyeket tulajdonosaik azért
hoztak be, mert sajnálták kidobni,
de a javításukra nem akartak ál-
dozni. Amint a helyszínen megta-
pasztalhattuk, a használt, felújított
babák mellett vadonatúj, valamint
saját készítésű hajas babák is gaz-
dára találnak. 
Babaimádó nagymamák

Az Astoria Szálló szomszédságá-
ban szerényen meghúzódó babaja-
vító műhelybe harmincvalahány
éves csecsemőbabával érkezett a
hatvan fölötti édesanya és nagy-
mama, aki marosvásárhelyi lakhe-

lyük lomtárában fedezte fel újra az
egykori kedvencet, Zsuzsi babát.
Amint az új ügyfél, az óvatosan
halk szavú Júlia elmondta, több
mint negyedszázad emlékeinek, a
családi élet, egy letűnt gyermekkor

felelevenítésének, to-
vábbéltetésének remé-
nyével kutatta fel a
javítóműhelyt. A lógó
fejű és végtagú csecse-
mőbabát óvatosan nyúj-
totta át a babaklinika
„doktor nénijének”, aki
pár nap elteltével hasonló
gyöngédséggel és szere-
tettel adta át a meggyó-
gyított kis „pácienst”,
amelynek a törzsét és
lógó végtagjait, fejecské-
jét kellett az új, kitömött
törzséhez erősíteni,
kócos haját felfrissíteni.
Meghatódva figyeltem a
két hölgy babaszeretetét,
amint a „beteget” óvatos
anyai öleléssel adták át
egymásnak, akárcsak
egy ébredező kisdedet, akinek nyu-
galmát nem szeretnék megzavarni. 

Érdeklődésünkre a családi vállal-
kozást vezető Barta Judit feleleve-
nítette a Múzeum körúton hatvan
éve megszakítás nélkül működő kis
üzlet történetét, amelyben az ötödik
generációt képviseli. Az ükmama
Párizsban sajátította el a szakmát,
az általa vezetett első üzlet még a
Károly körúton volt, a babajavítás
fortélyai pedig generációról generá-
cióra öröklődtek. Az évtizedek

során a család női tagjai vezették a
boltot, ők készítették és javították a
babákat, macikat. 

Az ötvenes években Judit nagy-

mamája bérbe vette a Múzeum kör-
úti helyiséget, és kisiparosként in-
dította be a Babaklinikát. Édesanyja
1982-ben, Judit pedig 1989-ben
csatlakozott a tevékenységhez. Kü-
lönleges időszaknak nevezi azt a
periódust, amikor a család három
generációjának  női tagja élt és dol-
gozott együtt a babajavító műhely-
ben. Erről a sokat megélt
munkaeszköz, a százéves Singer
varrógép is rengeteget mesél-
hetne… Édesanyja négy éve hunyt
el, azóta egymaga vezeti a boltot.
Százéves porcelánfejű szépségek

„Manapság nem gyártanak már
olyan igazi szép játékbabákat, mint
egykor, így érthető a régi típusú
babák iránti vonzalom. Az unokám-
nak például ezzel a meggyógyított
porcelánfejű babával szerzek örö-
möt. Eltörött a baba feje, és nagy
volt a bánat, így most bizonyára  jó-
kedvre derítem” – avatott be családi
életének egyik szeletébe a sokszínű
babák doktor nénije. Kérdésünkre
kifejtette, hogy a legnehezebb mű-

velet a százéves német porcelánfejű
babák javítása, mivel azok teste pa-
pírmaséból készült, és az évek
során alaposan tönkrementek. 

A masétestet, a letört végtagokat,
ujjakat javítóanyaggal kell pótolni,
csiszolni, alapfestéket felvinni, új-
racsiszolni, hogy az eredetihez ha-
sonlóvá váljanak. 

Annak ellenére, hogy kiveszőfél-
ben lévő szakma, a helyszínen meg-
győződhettem, hogy még mindig
nagy szükség van babajavító mű-
helyre, kár, hogy az erdélyi régió-
ban nincs hasonló szolgáltatásról
tudomásunk. A jelek szerint nagyon
sokan viszik be régi, használt,
„beteg” babájukat felújításra. Nagy-
mamák térnek be unokáikkal, hogy
a családi örökség több generációs
babáit megjavíttassák, vagy édes-
anyák, hogy lányaiknak ajándékoz-
hassák gyermekkoruk kedvenc
babáját. Az  üzletvezető szerint a
gyerekek sokszor sírva hagyják ott
babájukat javításra, olyankor na-
gyon gyorsan próbál dolgozni, hogy
minél rövidebb ideig kelljen nélkü-
lözni a kedvencet. 

– Meg lehet-e élni ebből a tevé-
kenységből? – kérdeztem a baba-
doktort.

– Igen, meg lehet élni belőle…
szép csendesen, úgy, hogy az ember
nagyon szereti azt, amit csinál  –
válaszolta mosolyogva, és egy tör-
ténettel színezte rögtönzött beszél-
getésünket. „A reggel egy kislány
tért be mamájával a boltba, javítani
kellett valamit a babán. Míg a
szomszéd fagyizó teraszán elfo-
gyasztotta a fagyiját, elkészültem a
javítással. Boldogan ugrott a nya-
kamba, látni kellett volna azt a ki-
törő  örömöt,  a csillogó szemeket.
A hasonló boldog pillanatok, vala-
mint a világháló révén érkező pozi-
tív visszajelzések adnak erőt a
továbblépésre.

– A családban lesz ki folytassa
ezt a tevékenységet? Van kinek
átadni a babajavítás fortélyait? 

– Remélem, a kisunokám viszi
majd tovább a Babaklinikát, nagyon
szeret babázni – mondja bizakodva
Barta Judit, a hercegnős ajándék-
bolt doktor nénije.

Hercegnős ajándékbolt Budapesten

Babaklinika
Használt és új, antik és modern, a régmúltat idéző játékba-
bák, macik, plüssfigurák – saját készítésű babák nemzeti vagy
székelyföldi viseletben – csalogatnak időutazásra a budapesti
Múzeum körúton működő Babaklinikán. De nem hiányoznak
a modern kor Barbie babái, a szebbnél szebb Götz babák sem,
hosszú, fésülhető hajkoronával, melyek gyönyörű ruhákban
vonják magukra a tekintetet, illetve várják jövendőbeli ját-
szótársukat, vásárlóikat.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Háromgólos hátrányból állt fel
Nyárádtőn a 4. ligás labdarúgó-baj-
nokság éllovasa a pontvadászat ki-
lencedik fordulójában, szombaton:
a Marosvásárhelyi MSE két gólt
szerzett a hajrában, és megszerezte
idénybeli nyolcadik győzelmét a
kilenc lehetségesből, így őrzi hat-
pontos előnyét a szombaton ugyan-
csak diadalmaskodó, ezzel egyaránt
19 pontos Marosludas és Szováta
előtt.

A kilencedik fordulóban három
nagy gólkülönbségű győzelmet
jegyezhettünk, amelyek közül az
egyaránt marosvásárhelyi Gaz
Metan és Atletic sikere a Dicső-
szentmárton, illetve Dános ellen pa-
pírforma-eredménynek tekinthető a
két vendégcsapat eddigi szereplése

alapján, kevésbé számíthattunk
azonban arra, hogy az elmúlt évad
bajnoka, a Marosoroszfalu nyolc-
szor talál be Nyárádszeredán a
házigazdák kapujába. Ugyancsak a
játéknap eseménye, hogy immár
Náznánfalva sem nyeretlen, a me-
gyeszékhellyel szomszédos község
csapata megszerezte idénybeli első
győzelmét a Mezőméhes otthoná-
ban.

A 9. forduló eredményei: Maros-
ludas – Kutyfalva 4-0, Nagysármás
– Szováta 1-3, Marosvásárhelyi
Gaz Metan – Dicsőszentmártoni
Unirea Tricolor 7-0, Nyárádszereda
– Marosoroszfalu 1-8, Marosvásár-
helyi Atletic – Dános 8-0, Nyárádtő
– Marosvásárhelyi MSE 3-4, Mező-
méhes – Náznánfalva 0-2.

A vártnál nehezebben gyűjtötte
be a pontokat Somosd az elmúlt
hét végén a Maros megyei labda-
rúgó 6. ligában, amikor a 6. fordu-
lóban Székelyberében lépett
pályára.

Az 5. fordulóban hihetetlen 20-
2-es győzelmet jegyzett a listave-
zető Somosd, ezért a múlt
vasárnapi fordulóban is könnyű
győzelem volt borítékolható a kul-
logók közé tartozó Székelybere
otthonában. Ennek ellenére elma-
radt a nagy gólkülönbség, ugyanis
a hazaiak nem adták olcsón a bő-
rüket. A vendégek már az első
perctől támadásba lendültek, és
Dávidnak tornásznia kellett, hogy
Kiss lövését kitolja a léc alól, de a
4. percben a bereiek rajtaütöttek a
somosdiakon, és megszerezték a
vezetést: Szász és Csizmadia össz-
játéka nyomán utóbbi a felső sa-
rokba szúrta a labdát (1-0), s két
perc múlva ismét ő maradt egye-
dül, de az utolsó pillanatban Nagy
Zs. megakadályozta az újabb gól
megszerzésében. A félidő kiegyen-
lített játékot mutatott, de a vendé-
gek eredményesebben építkeztek:
Szőcs K. és Benedekfi közelről
sem tudta „bekanalazni” a labdát a
hazaiak hálójába, Kiss lövését
védte Dávid, majd az egyedül ma-
radt Szőcs K. tétovázott a kapu
előtt. A hazaiak György kapu mellé
küldött lövésével tudtak minderre

válaszolni, mígnem a 34. percben
a vendégeknek sikerült kiegyenlí-
teniük: Sălăghie szabadrúgását
Căşvean továbbította kapura,
Dávid hárított, de a kipattanó lab-
dát Bodó a hálóba vágta (1-1).

Szünet után a vendégek enyhe
szintfölényével folytatódott a mér-
kőzés, és csakhamar sikerült átven-
niük a vezetést: az 53. percben
Dávid hárította Căşvean lövését,
de a labda az egyik védő kezére
pattant, a megítélt büntetőt pedig
Sălăghie belőtte (1-2).

Ezután a somosdiak a további
gólok reményében ostromolták a
berei kaput, ám kapkodásuk nem
segített: Szőcs a kapuson és a
kapun is átemelte a labdát, Căş-
vean középpályáról indulva kapu
elé vezette a labdát, majd öt méter-
ről a léc fölé vágta, Henter 20 mé-
terről lőtt kapu fölé, példáját
követte Sălăghie is. A hazaiak csak

Kása gyenge lövésével vették
célba a vendégek kapuját, majd fo-
lyatódott a somosdiak támadásso-
rozata: az egyedül maradt
Sălăghiét Dávid megállította, Kiss
kapu fölé lőtt, majd ismét Sălăghie
maradt egydül, de átpasszolt Szőcs
K.-nak, aki három méterről az üres
kapu lécét találta el, a kipattanót
pedig Căşvean mellélőtte. A ven-
dégszurkolók elégedetlensége a
85. percben enyhült némiképp,
amikor Bodónak ismét sikerült be-
találnia (1-3), s bár a hazaik még
Molnár, a vendégek Szőcs lövésé-
vel próbálkoztak, maradt a három
pontot érő, de a sokakat nem kielé-
gítő végeredmény. Ezzel a győze-
lemmel Somosd a tabella első
helyén maradt, de csak a több lőtt
góljának (42) köszönhetően, hi-
szen gólkülönbségben (+32) és
pontszámban (18) egyenlően állt a
sarkában levő Jeddel.

Értetlenül fogadta a szakma a marosvásárhelyi csa-
pat legutóbbi eredményeit, a Nagyszeben elleni 2-2-t,
és most, a Baloteşti elleni 6-2-t is. Az ASA ti., amely-
nek másfél hete kimondták a csődjét, nemhogy nem
omlott össze, de az éllovas ellen pontot szerzett hazai
környezetben, az utána következő idegenbeli mérkő-
zésen, szombaton pedig nagyszerű győzelmet aratott a
tabellán az alsóházban tanyázó ellenfél otthonában.

Minek köszönhető ez a siker?
A Pro Sport című internetes lapnak a bajnoksággal

részletesen foglalkozó weboldala, a liga2.ro a találkozó
után megszólaltatta az ASA edzőjét, hogy megtuda-
kolja, miként tudja motiválni játékosait az adott körül-
mények között. „Nagyon fiatal labdarúgókkal
dolgozom, és megértettem velük, hogy ha ilyen körül-
mények között, ilyen nyomás közepette képesek
helytállni, azzal megalapozhatják futballistajövőjüket
– válaszolta Marius Popescu. – Vannak dolgok, ame-
lyek meghaladnak bennünket, az adósságok ügyében
például nem tudunk eljárni. Azonban mint sportolók a
pályán igenis megtehetünk mindent, ami tőlünk telik,
függetlenül attól, mi van a tartozásokkal, és mi lesz a
következménye a bírósági ítéletnek. Vannak esetek,
amikor a labdarúgók nem tudnak elvonatkoztatni a
klub helyzetétől, és az eredmények ennek megfelelőek.
Hál’istennek velünk nem ez történt, nem hajtottunk
zászlót.”

Az edző hozzátette: a klub vezetői megígérték, min-
dent megtesznek azért, hogy bár a télig folytathassák,
s ha ez sikerül, akkor talán még jóra is fordulhatnának
a dolgok. Éppen ezért kérték a csődöt kimondó tör-
vényszéki ítélet felfüggesztését. A beadvány ügyében
a hét elején várható döntés, és gyakorlatilag ettől függ,
játszhat-e az alakulat szerdán a Románia-kupában, de
utána, a bajnokságban is. Amennyiben ugyanis legké-

sőbb holnapig nem fogadják el a beadványt, a szövet-
ség nem programálhatja a csapatot a kupasorozatban
szerdán esedékes, tizenhatoddöntős mérkőzésre, ha
pedig ez megtörténik, akkor az ASA-t kizárják a baj-
nokságból is. 
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó 2. liga, 13. forduló: CS Baloteşti – Marosvásárhelyi ASA 2-6 (1-1)
Baloteşti, Comunal stadion, vezette: Robert Avram (Piteşti), Alexandru Midvichi (Bukarest), Mihai Necula (Bukarest).
Gólszerzők: Hurdubei (34.), Nica (53.), illetve Mijokovic (9.), Al. Stoica (68.), Sîrbu (67., 87., 90.), Petra (73.).
Baloteşti: Iordan – Mirescu, Opriş, Răuţă, Al. Gheorghe – Coman, L. Ion, Neagu (72. Pătraşcu), Ciubuc (46. Gojnea) –

Hurdubei, Nica.
ASA: Moga – Kilyén, Băjan, Iacob, Panait (64. Petra) – Laso, Mijokovic – Petriş (79. Iliescu), Licu (55. Al. Stoica), Mendy

– Sîrbu.

A Románia-kupa tizenhatoddöntőjének műsora
* október 24., kedd: FC Argeş – Jászvásári CSM Politehnica (16 óra), Petro-

lul Ploieşti – CS Mioveni (18), Kolozsvári Universitatea – Ştiinţa Miroslava (19),
Sepsi OSK – USK Craiova (20.30)

* október 25., szerda: Nagyszebeni Hermannstadt – FC Voluntari (14), Aca-
demica Clinceni – Chindia Târgovişte (14.30), CS Afumaţi – Aradi UTA (14.30),
Unirea Slobozia – Marosvásárhelyi ASA (14.30), Bukaresti Metaloglobus –
Medgyesi Gaz Metan (14.30), Dacia Unirea Brăila – Bukaresti Juventus (14.30),
Resicabányai CSM Şcolar – Konstancai Viitorul (14.30), Concordia Chiajna –
Astra Giurgiu (16), Temesvári Politehnica ASU – Temesvári Poli ACS (18), Ko-
lozsvári Sănătatea – Bukaresti FCSB (20.30)

* október 26., csütörtök: FC Botoşani – Kolozsvári CFR (18), Bákói Aerostar
– Bukaresti Dinamo (21).

Elmaradt a gólzápor, de győzött Somosd

Ámulatot keltett az ASA: búcsúzni csak szépen?

Gligor Róbert László

Ranglista
1. Nagyszeben 13 10 2 1 24-9 32
2. Călăraşi 13 10 1 2 26-10 31
3. Târgovişte 13 8 3 2 30-6 27
4. ASA 13 6 4 3 28-20 22
5. Mioveni 13 6 4 3 22-15 22
6. Clinceni 13 6 4 3 20-17 22
7. Politehnica ASU13 6 2 5 17-17 20
8. Afumaţi 13 5 4 4 13-13 19
9. FC Argeş 13 4 6 3 15-10 18
10. Ripensia 13 5 2 6 32-17 17
11. Snagov 13 4 4 5 9-9 16
12. Szatmárnémeti13 5 1 7 10-19 16
13. Brăila 13 4 3 6 32-27 15
14. Zsilvásárhely 13 3 6 4 19-18 15
15. Metaloglobus 13 4 3 6 16-18 15
16. UTA 13 3 5 5 13-13 14
17. Miroslava 13 3 2 8 14-40 11
18. Baloteşti 13 2 4 7 15-25 10
19. Suceava 13 2 2 9 8-51 8
20. Luceafărul 13 1 4 8 15-24 7

Ranglista
1. MSE 9 8 1 0 42-9 25
2. Marosludas 8 6 1 1 28-5 19
3. Szováta 8 6 1 1 25-10 19
4. Gaz Metan 9 5 3 1 24-17 18
5. Marosoroszfalu8 5 1 2 44-11 16
6. Atletic 8 4 2 2 22-7 14
7. Nyárádtő 8 3 2 3 23-14 11
8. Ákosfalva 8 2 4 2 12-12 10
9. Dicsőszentm. 8 3 1 4 18-30 10
10. Nyárádszereda9 2 3 4 19-25 9
11. Mezőméhes 8 3 0 5 16-26 9
12. Kutyfalva 8 2 2 4 16-37 8
13. Nagysármás 9 2 0 7 14-43 6
14. Náznánfalva 9 1 1 7 8-20 4
15. Dános 9 0 0 9 11-56 0

Jegyzőkönyv
Maros megyei labdarúgó 6. liga, 6. forduló, Székelybere – Somosd 1-3 (1-1)
Székelybere, Szálasi sportpálya, 60 néző. Vezette: Suciu Ovidiu, Macarie

Gheorghe, Demeter Attila.
Gólszerzők: Csizmadia (4.), illetve Bodó (34., 85.), Sălăghie (53., büntető-

ből).
Sárga lap: Szabó.
Székelybere: Dávid – Vadadi, György (67. Dánguly), Bokor, Kása, Csizma-

dia, Györfi, Molnár, Fülöp, Szabó, Szász.
Somosd: Nagy Zs. – Nagy Sz. (75. Farkas) Vónya, Henter, Suciu, Bodó (86.

Kacsó), Benedekfi, Căşvean (86. Szőcs P.), Sălăghie.

1018.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Eredményjelző
* 2. liga, 13. forduló: Bukaresti Metaloglobus – Sportul Snagov 2-1, Academica

Clinceni – Chindia Târgovişte 0-2, CS Baloteşti – Marosvásárhelyi ASA 2-6, CS
Afumaţi – Temesvári Ripensia 2-0, Dunărea Călăraşi – Nagyváradi Luceafărul 1-0,
Szatmárnémeti Olimpia – Foresta Suceava 2-0, Aradi UTA – Ştiinţa Miroslava 3-0,
Zsilvásárhelyi Pandurii – Temesvári Politehnica ASU 1-1, CS Mioveni – FC Argeş
0-0, Nagyszebeni Hermannstadt – Dacia Unirea Brăila 3-1.

* 1. liga, 15. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Jászvásári CSM Politehnica 0-2,
Concordia Chiajna – USK Craiova 1-2, Bukaresti Juventus – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 2-1, Konstancai Viitorul – Kolozsvári CFR 1-0. Az állás: 1. CFR 33 pont,
2. Craiova 32, 3. FCSB 29, ...12. Sepsi OSK 11.

Farczádi Attila

A városi sportklub létesítéséről 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című beszélgetőműsorának témája a városi sportklub létesí-
tésének gondolata. Szucher Ervin meghívottja Kali István, az RMDSZ
helyi ügyvezető alelnöke.

0-3-ról fordítva nyert az MSE

A marosvásárhelyi csapat életében nem a Nagyszeben elleni volt az
utolsó mérkőzés: a piros-kék alakulat szombaton is pályára lépett, és
hat gólt rúgott Baloteşti-en. Ma vagy holnap eldől, hogy ez a győzelem
utolsó mérkőzésként íródik-e be a klub történelmébe, avagy megada-
tik a folytatás lehetősége a magukért kitevő játékosok és edzőjük szá-
mára.                                                                          Fotó: Nagy Tibor



Bajnokok Ligája: 
Hatgólos meccs 

Londonban
A sztárcsapatok közül a Barcelona, a Paris Saint-Ger-

main és a Manchester United is megőrizte százszázalé-
kos mérlegét szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája
csoportküzdelmeinek harmadik fordulóját követően. A
játéknap rangadóján a Chelsea hatgólos döntetlent ját-
szott az AS Romával.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló: 
* A csoport: Benfica (portugál) – Manchester United
(angol) 0-1 (0-0), CSZKA Moszkva (orosz) – FC Basel
(svájci) 0-2 (0-1)
A csoport állása: 1. Manchester United 9 pont, 2. FC
Basel 6, 3. CSZKA Moszkva 3, 4. Benfica 0.

* B csoport: Bayern München (német) – Celtic Glas-
gow (skót) 3-0 (2-0), Anderlecht (belga) – Paris Saint-
Germain (francia) 0-4 (0-2).
A csoport állása: 1. Paris Saint-Germain 9 pont, 2.
Bayern München 6, 3. Celtic Glasgow 3, 4. Anderlecht
0.

* C csoport: Chelsea (angol) – AS Roma (olasz) 3-3 (2-
1), Qarabag (azeri) – Atlético Madrid (spanyol) 0-0.
A csoport állása: 1. Chelsea 7 pont, 2. AS Roma 5, 3.
Atlético Madrid 2, 4. Qarabag 1.

* D csoport: FC Barcelona (spanyol) – Olimpiakosz
(görög) 3-1 (1-0), Juventus (olasz) – Sporting Lissza-
bon (portugál) 2-1 (1-1).
A csoport állása: 1. FC Barcelona 9 pont, 2. Juventus
6, 3. Sporting 3, 4. Olimpiakosz 0.

Vitathatatlanul hatalmas hullámvölgybe került a szászré-
geni együttes, miután hazai pályán megsemmisítő, 5-0-s ve-
reséget szenvedett a Magyargáldi Industriától. Vili Stoica
legénységének a bajnoki mérlege az elmúlt négy fordulóban
lesújtó: négy vereség, 1-12-es gólkülönbség – nemigen lehet
ehhez bármit is hozzáfűzni. Az előző fordulókban jegyzett
eredmények alapján így nehéz mérkőzésre készülhetett az
alakulat: a magyargáldiak az V. csoport egyik ütőképes csa-
patát alkotják, és várható volt, hogy a vendégcsapat nagyon
megnehezíti majd a szászrégeni alakulat dolgát. Azonban
arra, ami a kilencedik játéknapon a hegedűk városában tör-
tént, aligha számított bárki is.

A találkozó nyitányán a vendégek léptek fel kezdeménye-
zőbben, de néhány perc elteltével az Avântulnak sikerült ki-
egyenlítenie az erőviszonyokat a mezőnyben. Igaz, csak
rövid ideig, hiszen a Fehér megyeiek röpke három perc le-
forgása alatt kétszer is bevették a fiatal Marian Suciu kapuját!
A 12. percben Mureşan erőteljes, egyéni akciója után ráve-
zethette a kapura a labdát, néhány méterről lőtt, ám Suciu re-
mekül hárított. A helyzet azonban itt nem ért véget: a
kippattanó pöttyös Sîplăcan lábát érintve a kapuban kötött ki,

a védő ezzel öngólt vétett, a vendégcsapat pedig megszerezte
a vezetést. Két perc elteltével kétgólosra nőtt a gáldiak elő-
nye: Vónya hajszálpontos jobb oldali beívelését követően a
remekül helyezkedő Costea pár méterről, könnyedén „bólin-
tott” a régeniek hálójába: 0-2. A 18. percben Murar próbál-
kozott lövéssel, ám 22 méteres kísérlete jócskán a kapu fölé
ment. Noha időnként az Avântul többet birtokolta a labdát,
támadásai nem okoztak veszélyt Ştef kapujának előterében.
A túloldalon a vendégek könnyedén és tetszetősen adogattak,
és támadásaikkal számtalanszor pánikot okoztak az impro-
vizált, így igencsak ingatag hazai védelemben. A 43. percben
a magyargáldiak közel álltak a harmadik találatuk megszer-
zéséhez, azonban Lupşan közeli fejesét a jól helyezkedő Mol-
dovannak a kapu vonaláról ugyancsak fejjel sikerült
hárítania. Noha a pályaválasztók játékosaiban volt akaraterő
és némi lendület is, mindez a csapat támadójátéka szempont-
jából nagyon kevésnek bizonyult.

A második játékrész valóságos rémálom volt a házigazdák
számára. A magyargáldiak nem kevesebb, mint három alka-
lommal voltak eredményesek, s ezenkívül további négy-öt
hatalmas gólhelyzetet is elpuskáztak! A vendégek valósággal
leiskolázták a tehetetlen, esetenként sajnálatra méltó szász-
régenieket. Az 50. percben, egy bal oldali beadást követően
Dup mintegy négy méterről, teljesen zavartalanul az üres ka-
puba fejelt: 0-3. Hat perccel később Feketics került ígéretes
helyzetbe, 12-13 méteres lövése azonban elkerülte a vendé-
gek kapuját. Az 59. percben Truţa a büntetőterület bal olda-
láról, szögből lőtt Ştef kapujára, a vendégek hálóőre remekül
hárított szögletre. Két perc elteltével a magyargáldiak újabb
találatnak örülhettek: ekkor egy bal oldali passzt követően
Costea közelről, könnyedén a kiszolgáltatott Suciu kapujába
továbbított: 0-4. A hatalmas előny birtokában a vendégcsapat
immár nem erőltette a támadásokat, ennek ellenére játékosai
több alkalommal is említésre méltó gólhelyzeteket dolgoztak
ki, amelyből egyet a találkozó 89. percében gólra is váltottak:
Dup egyedül a kapuvédővel, mintegy 13 méterről higgadtan
emelte át a labdát a kimozduló Suciu fölött a hálóba: 0-5!

Az Avântul óriási kínszenvedésének a 3. hosszabbításperc-
ben Narcis Bodocan kolozsvári játékvezető hármas sípszava
vetett véget… végre! A hazaiak közül csupán két labdarúgó,
Suciu, valamint Truţa érdemel átmenő osztályzatot… Ha

három héttel ezelőtt, a Lénárdfalvi Comunal elleni 0-1 után
Vili Stoica tanítványainak a teljesítményét a krónikás csap-
nivalónak minősítette, a szombati „produkciót” kénytelenek
vagyunk teljesen kilátástalannak, valósággal kritikán alulinak
nevezni.

Lehet-e egyáltalán ennél gyengébben futballozni?!

Az eddig hibátlan AC Milan és Di-
namo Kijev is döntetlent ért el hazai pá-
lyán a labdarúgó-Európa-liga
csoportkörének harmadik, csütörtöki for-
dulójában. Az olasz csapat az AEK At-
hénnal 0-0-t, míg a Kádár Tamást
foglalkoztató ukrán együttes a Young
Boys gárdájával 2-2-t játszott. A magyar
válogatott védő végigjátszotta a mérkő-
zést.

A harmadik kört követően így négy
csapat maradt százszázalékos: a román
FCSB, az angol Arsenal, az olasz SS
Lazio és az orosz Zenit.

A Szalai Ádámot sérülés miatt nélkü-
löző Hoffenheim gól nélküli első félidőt
követően is biztosan nyert a török 
Basaksehir ellen otthon. A német együt-
tes két vereség után először szerzett pon-
tokat.

Európa-liga, csoportkör, 3. forduló:
* A csoport: Villarreal (spanyol) – Sla-

via Prága (cseh) 2-2 (2-2), FC Asztana
(kazah) – Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 4-
0 (2-0). Az állás: 1. Villarreal 5 pont (5-
3), 2. Slavia 5 (4-3), 3. Asztana 4, 4.
Makkabi 1.

* B csoport: Dinamo Kijev (ukrán) –
Young Boys (svájci) 2-2 (1-2), Skender-
beu (albán) – Partizan Belgrád (szerb) 0-
0. Az állás: 1. Dinamo Kijev 7 pont, 2.
Young Boys 3, 3. Partizan 2 (3-4), 4.
Skenderbeu 2 (2-4).

* C csoport: Hoffenheim (német) –
Basaksehir (török) 3-1 (0-0), Braga (por-

tugál) – Ludogorec (bolgár) 0-2 (0-1). Az
állás: 1. Ludogorec 7 pont, 2. Braga 6,
3. Hoffenheim 3, 4. Basaksehir 1.

* D csoport: Austria Bécs (osztrák) –
Rijeka (horvát) 1-3 (0-2), AC Milan
(olasz)-AEK Athén (görög) 0-0. Az
állás: 1. AC Milan 7 pont, 2. AEK Athén
5, 3. Rijeka 3, 4. Austria 1.

* E csoport: Atalanta (olasz) – Apol-
lon (ciprusi) 3-1 (1-0), Everton (angol) –
Olympique Lyon (francia) 1-2 (0-1). Az
állás: 1. Atalanta 7 pont, 2. Olympique
5, 3. Apollon 2, 4. Everton 1.

* F csoport: Zlín (cseh) – FC Koppen-
hága (dán) 1-1 (1-1), Sheriff Tiraspol
(moldovai) – Lokomotiv Moszkva
(orosz) 1-1 (1-1). Az állás: 1. Lokomotiv

5 pont, 2. Koppenhága és Sheriff 3 (1-1),
4. Zlín 2.

* G csoport: Hapoel Beer-Seva (izra-
eli) – FCSB (román) 1-2 (0-0), Lugano
(svájci) – Viktoria Plzen (cseh) 3-2 (0-0).
Az állás: 1. FCSB 9 pont, 2. Lugano 3 (5-
6), 3. Viktoria 3 (5-7), 4. Hapoel 3 (4-6).

* H csoport: Crvena zvezda (szerb) –
Arsenal (angol) 0-1 (0-0), BATE Bor-
iszov (fehérorosz) – 1. FC Köln (német)
1-0 (0-0). Az állás: 1. Arsenal 9 pont, 2.
Crvena zvezda 4 (2-2), 3. BATE 4 (4-5),
4. Köln 0.

* I csoport: Olympique Marseille
(francia) – Vitoria Guimaraes (portugál)
2-1 (1-1), Konyaspor (török) – Salzburg
(osztrák) 0-2 (0-1). Az állás: 1. Salzburg
7 pont, 2. Olympique 6, 3. Konyaspor 3,
4. Vitoria 1.

* J csoport: Zorja Luhanszk (ukrán) –
Hertha BSC (német) 2-1 (1-0), Öster-
sund (svéd) – Athletic Bilbao (spanyol)
2-2 (0-1). Az állás: 1. Östersund 7, 2.
Zorja 6, 3. Athletic 2, 4. Hertha 1.

* K csoport: Zulte Waregem (belga) –
Vitesse (holland) 1-1 (1-1), OGC Nice
(francia) – SS Lazio (olasz) 1-3 (1-1). Az
állás: 1. Lazio 9 pont, 2. Nice 6, 3. Vi-
tesse 1 (3-7), 4. Waregem 1 (2-8).

* L csoport: Vardar Szkopje (mace-
dón) – Real Sociedad (spanyol) 0-6 (0-
3), Zenit (orosz) – Rosenborg (norvég)
3-1 (1-0). Az állás: 1. Zenit 9 pont, 2.
Real Sociedad 6, 3. Rosenborg 3, 4. Var-
dar 0.
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Eredményjelző
* 3. liga, V. csoport, 9. forduló: Kolozsvári Sănătatea –
Magyarigeni Performanţa 1-2, Gyulafehérvári Unirea –
Tasnádi Unirea 1-1, Kudzsiri Metalurgistul – Kolozsvári
CFR II 1-0, Felek FC – Vidombáki Viitorul 2-1, Radnóti
SK – Kolozsvári Universitatea 0-5, Lénárdfalvi Fotbal
ACS – Dési Unirea 4-0, Szászrégeni Avântul – Magyar-
gáldi Industria 0-5. A Medgyesi Gaz Metan II állt.
* 3. liga, I. csoport, 9. forduló: CSM Paşcani – Bucovina
Rădăuţi 1-2, CSM Roman – Galaci Suporter Club Oţelul
2-1, Sănătatea Darabani – Galaci Metalosport 6-0, Avântul
Valea Mărului – CSM Focşani 1-3, Kézdivásárhelyi KSE
– Székelyudvarhelyi AFC 4-1, Barcarozsnyói Olimpic Ce-
tate – Bákói Aerostar 1-1. A Sporting Lieşti állt. Az állás:
1. Aerostar 19 pont, 2. Suporter Club Oţelul 18, 3. Lieşti
16, ...6. Csíkszereda 16, ...10. Kézdivásárhely 12, 11. Szé-
kelyudvarhely 9.

Ranglista
1. Magyarigen          8       6      1      1       19-9      19
2. Kudzsir                9       6      1      2       14-9      19
3. Kolozsvári U       8       5      2      1       24-5      17
4. Magyargáld          9       5      2      2       20-11     17
5. Lénárdfalva          9       5      1      3       16-9      16
6. Tasnád                  8       5      1      2       14-9      16
7. Gyulafehérvár      8       4      2      2       8-7        14
8. CFR II                  9       3      3      3       12-9      12
9. Sănătatea              8       3      2      3       8-6        11
10. Gaz Metan II      8       3      1      4       11-15     10
11. Avântul               9       3      1      5       6-17      10
12. Dés                     9       2      1      6       8-18      7
13. Felek                  8       1      2      5       6-16      5
14. Vidombák          8       1      0      7       11-24     3
15. Radnót               8       0      2      6       8-21      2

Európa-liga: Pontokat vesztett a Milan 
és a Dinamo Kijev

3/3 a FCSB mérlege
Újabb győzelmet aratott a Bukaresti FCSB a labdarúgó-Európa-liga csoport-

körében: a fővárosiak zsinórban harmadik sikerüket jegyezték csütörtök este Iz-
raelben, a Happoel Beer-Sheva otthonában, és ezzel hibátlan mérleggel vezetik
a G csoport rangsorát. Az eredmény: Happoel Beer-Sheva – FCSB 1-2. A román
csapat mindkét gólját a csereként beállt Harleme Gnohere szerezte.

Labdarúgó-Európa-liga, G csoport, 3. forduló: 
Hapoel Beer-Sheva – Bukaresti FCSB 1-2 (0-0) 

Beer-Sheva, Turner stadion, 15.000 néző, vezette: Kevin Blom (holland).
Gólszerzők: Cuenca (87.), illetve Gnohere (70., 75.). 
Sárga lap: Melikson (90.), Elhamed (90+1.), illetve Tănase (51.), Teixeira (61.),
Coman (71.), Ov. Popescu (90+4.).
Hapoel Beer-Sheva: Goresh – Bitton (74. Cuenca), Taha, Elhamed, Korhut –
Broun, Ogu (30. Radi), Einbinder – Melikson, Sahar (67. Pekhart), Nwakaeme. 
FCSB: Niţă – R. Benzar (25. Enache), Planic, Bălaşa, Momcilovic – Nedelcu,
Ov. Popescu – Man (58. Coman), Budescu, Teixeira – Fl. Tănase (70. Gnohere).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 9. forduló: Szászrégeni
Avântul – Magyargáldi Industria 0-5 (0-2)
Szászrégen, Avântul-pálya, kellemes, napsütéses idő, 
mintegy 120 néző. Vezette: Narcis Bodocan – középen,
Dragoş Popa, Alin Mureşan (mindhárman Kolozsvár) –
partjelzők. Ellenőr: Mihail Băcescu (Brassó), Ion Hotico
(Nagybánya).
Gólszerzők: Sîplăcan (12. – öngól), Costea (14., 61.), Dup
(50., 89.).
Szászrégeni Avântul: Suciu – Hasnaş, Sîplăcan, Truţa,
Moldovan, Luca Ad. (63. Bogăţan), Palcău (63. A. Pavel),
Murar, Feketics, Stavilă (54. Horváth), Fülöp A.
Magyargáldi Industria: Ştef – Schiau, Haiduc (31. Dup),
Rodean, Boanca (68. Trif), Vónya, Frenţiu, Goronea, Lup-
şan, Costea, Mureşan (84. Olar).

Megalázó, kiütéses Avântul-vereség hazai pályán

Nem bírt egymással Milánóban a D csoport első két helyezettje



Nagyon sokat kellett kutatnunk
az emlékezetünkben, hogy olyan
gyenge teljesítményre emlékez-
zünk a marosvásárhelyi kosárlab-
dacsapat részéről, mint a Bukaresti
Steaua CSM elleni, szombat esti
bajnoki mérkőzés első 15 percé-
ben. Lehet, hogy a Cooley–Selvey
időszakig kell visszamenni, tény
azonban, hogy erőtlenül, önbiza-
lomhiányosan lépett pályára a csa-
pat a fővárosban. A védekezésről
kellene beszélnünk ebben az idő-
szakban, de nincs miről, mert gya-
korlatilag nem volt védekezés.
Taylor akkor és azt csinált a táma-
dásban, amit akart, a bukarestiek
csak akkor nem dobtak triplát, ha
éppen a zsákolásra koncentráltak.
Szünetig – vagy inkább az első 15
percben – kilenc hárompontosig
jutott a Steaua, azért is, mert hagy-

ták őket dobálni. Ugyanebben az
időben támadásban csak időnként
szotyogott néhány pont. Person do-
bott két triplát, amikor látta, hogy
a társai, elsősorban Mladenović
csúfot űznek a palánk alá bejátszott
labdákból. Mindennek tetejébe el-
követtek három sportszerűtlen
hibát is, hogy további esélyeket ad-
janak a Steaua CSM-nek.

Nem véletlen, hogy a második
negyed közepén kikért time-out
során Szászgáspár Barnabás veze-
tőedző igen kemény hangnemben
kérte számon a társaságtól a véde-
lem lágyságát és az általános asz-
téniát. Ez a lelki pofon kicsit
helyrebillentette a dolgokat a pá-
lyán, és az első félidő maradék öt
percében, valamint a harmadik ne-
gyedben a csapat úgy festett, ahogy
a szurkolók elvárják, ám már késő
volt a fordításra. Sikerült ugyan ki-
lenc pontra megközelíteni az ellen-

felet, ám a negyedik negyed elején
sorra maradt ki néhány ziccer,
majd amikor az egyedül kosárra
törő Borşát elütötték, a játékveze-
tők pedig szabaddobások helyett
technikai hibát ítéltek a reklamáló
kispad ellen, világossá vált, hogy
nincs esély a fordításra.

A bajnokesélyesnek, a Kolozs-
vári U egyik legerősebb ellenfelé-
nek kikiáltott Steaua CSM-től
kikapni természetesen nem szé-
gyen, és a vereség eleve benne volt
a pakliban. A marosvásárhelyiektől
azonban az előző meccseken sok-
kal határozottabb védekezést lát-
tunk, ez segített hozzá a Piteşti és
Craiova elleni hazai sikerekhez.
Mivel a jelenlegi keret támadóereje
korlátozott, csakis kiváló védelem-
mel lehetett volna bármiben re-
ménykedni. Tizenöt percig ez
nagyon-nagyon hiányzott.

A Maros KK pénteken 19 órától
újabb kemény erőpróba elé néz, ez-
úttal azonban a hazai közönség
sokat segíthet a Nagyváradi CSM
elleni mérkőzésen.

Egy pont híján harmincpontos
vereséget szenvedett Szatmárnéme-
tiben, a bajnoki trónkövetelő há-
zigazda CSM otthonában a Maros-
vásárhelyi UPM Sirius női kosár-
labdacsapata. Azt is mondhatjuk,
hogy ez a két klub költségvetése és
kerete közötti különbség, azonban
azt is tegyük hozzá, hogy a vendé-
gektől továbbra is hiányzik két sé-
rült alapember, Radović és Radu,
ráadásul a mérkőzés napján utaztak
a találkozó helyszínére majdnem
300 kilométert, így alig volt idejük
pihenni a meccs előtt. A takarékos-
kodás miatt hozott intézkedésben
viszont benne volt, hogy ha egy
nappal korábban mennek, akkor is
nagy valószínűséggel kikaptak
volna, legfeljebb nem akkora kü-
lönbséggel.

A találkozón az első perctől
kezdve vezetett Szatmárnémeti, és
az eredmény egyszer sem ingado-
zott, folyamatosan és szinte állandó
ritmusban nőtt a házigazdák előnye.
Szinte minden területen felülmúlták
a vendégeket, akiknek egyáltalán
nem ment a hárompontosok dobása,
mindössze háromszor sikerült beta-
lálni, miközben a hazaiak tíz triplát
szereztek. Általában is jobb volt

Szatmárnémeti dobóhatékonysága
mindenhonnan, a lepattanókat sok-
kal nagyobb hányadban gyűjtötték
be (35-23), és a gólpasszok tekinte-
tében (tehát a csapatjátékban) is fö-
lényesen jobban álltak. Robinson
most is sokat vállalt, de kísérletei
többsége pontatlan volt, és az a Zo-
rica Mitov, akinek a triplái hozzése-
gítették a csapatot az Alexandria
elleni sikerhez, szinte láthatatlan
volt a pályán, 4 ponttal és 5-ös sta-
tisztikai hatékonysággal.

A bajnokság a hét végén folyta-
tódik, de a Sirius a sportcsarnokban
szombaton és vasárnap rendezett
küzdősportgála miatt csütörtökön
19 órára hozta előre a Brassói Olim-
pia elleni találkozóját az 5. forduló
keretében. (Bálint)

A Ferencváros Böde Dániel
góljával 1-0-ra legyőzte az Újpes-
tet szombaton a labdarúgó OTP
Bank Liga 13. fordulójának ran-
gadóján. 

A két klub történetének 278. egy-

más elleni mérkőzését és 222. baj-
noki találkozóját rendezték meg, az
élvonalban 100 zöld-fehér siker, 60
döntetlen és 61 lila-fehér győzelem
született eddig.

A vendégek kezdték kissé aktí-

vabban a találkozót, majd a hazaiak
– akiknek kispadján eltiltás miatt
nem ülhetett ott a vezetőedző Tho-
mas Doll – váltak kezdeménye-
zőbbé, de nagy veszélyt egyik fél
sem tudott kialakítani a szünetig,

mindkét csapat inkább a bizton-
ságra törekedett.

A második játékrészben már
nagyobb veszélyben forogtak a
kapuk, a Ferencváros előbb felső

lécig jutott, majd Böde Dániel fe-
jesével a három pontot is begyűj-
tötte. Így 101. alkalommal múlta
felül fővárosi riválisát az élvonal-
ban.

Böde góljával a Ferencváros nyerte a rangadót az Újpest ellen
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Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 4. forduló: Szatmárnémeti CSM – Marosvásár-

helyi UPM Sirius 91:62 (25-17, 28-18, 20-11, 18-16)
Szatmárnémeti, sportlíceum csarnoka, 150 néző. Vezette: Fabiana Martinescu

(Nagyszeben), Răzvan Opriş (Nagyszeben), Alina Dekany (Temesvár). Ellenőr:
Radu Vaida (Nagyvárad).

Szatmárnémeti: Harrison 23 pont (4), D. Williams 17, Mandache 16 (2), Solo-
pova 14 (2), Baltić 12, Green 5 (1), Szmutku 4 (1), Sfîrlea, Kádár.

UPM Sirius: Lawrence 16 pont, Robinson 14, Williams 11, Beldian 8 (2), A. Pop
6 (1), Mitov 4, Mészáros 3, Gál, Feiseş. 

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga 4. fordulójának eredményei: Brassói Olimpia –

Gyulafehérvári CSU 83:86, Szatmárnémeti CSM – Marosvásárhelyi UPM Sirius
91:62, Kolozsvári U – Galaci Phoenix 83:63, Temesvári SCM – Aradi ICIM 73:63. A
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – CSBT Alexandria mérkőzés lapzárta után fejező-
dött be.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 3. forduló: Bukaresti Steaua CSM – Marosvá-

sárhelyi Maros KK 85:70 (24-16, 32-22, 8-17, 21-15)
Bukarest, Mihai Viteazu gárdaezred csarnoka, 300 néző. Vezette: Alexandru

Olaru (Bukarest), Valentin Negrea (Konstanca), Bedir Sefer (Corabia). Ellenőr:
Ráduly Zoltán (Bukarest).

Steaua: Taylor 22 pont (6), Lapornik 13, Baciu 8, Marinov 8 (1), Runkauskas
7 (1), Zeković 7 (1), Boone 7, Fraseniuc 5, Darwiche 4, Negoiţescu 3 (1), Dicu-
lescu 1, Popa.

Maros KK: Persson 13 pont (3), Mitchell 12, Pita 12 (2), Mladenović 12, Mi-
jović 12, Sánta 6, Borşa 2, Steff 1, Stăncuţ, Engi-Rosenfeld.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 3. fordulójának eredményei: Bukaresti Di-

namo – Kolozsvári U 44:103 (Kolozsváron játszották), Nagyváradi CSM –
Jászvásári Poli 101:44, SCM U Craiova – Temesvári Timba 103:90, Galaci Pho-
enix – Piteşti-i BCM U FC Argeş 56:69, Bukaresti Steaua CSM – Marosvásár-
helyi Maros KK 85:70. A Temesvári KK – Nagyszebeni CSU mérkőzést ma
játsszák.

A ferencvárosi Böde Dániel és az újpesti Simon Krisztián (j) a labdarúgó OTP Bank Liga 13. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Újpest FC
mérkőzés végén a budapesti Groupama Arénában 2017. október 21-én.                                                                     MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Kifulladt a SiriusCsak a 15. perc után kezdett játszani 
a Maros KK

Ranglista
1. Kolozsvár 3/0 6
2. Nagyvárad 2/1 5
3. Steaua CSM 2/1 5
4. Craiova 2/1 5
5. Galac 2/1 5
6. Piteşti 2/1 5
7. Nagyszeben 2/0 4
8. Maros KK 1/2 4
9. Jászvásár 0/3 3
10. Dinamo 0/3 3
11. Timba 0/2 2
12. Temesvári KK 0/1 1

Ranglista
1. Szatmárnémeti 4/0 8
2. Sepsiszentgy. 3/0 6
3. Brassó 2/2 6
4. UPM Sirius 2/2 6
5. Gyulafehérvár 2/2 6
6. Alexandria 2/1 5
7. Kolozsvár 2/1 5
8. Temesvár 1/2 4
9. Galac 0/4 4
10. Arad 0/4 4

Eredményjelző
A magyar labdarúgó NB I. 13. fordulójának eredményei: Debreceni VSC –

Szombathelyi Haladás 1-1, Ferencváros – Újpest 1-0, Paks – Mezőkövesd 1-1, Vi-
deoton – Puskás Akadémia 2-0, Vasas – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-2, Diós-
győr – Budapest Honvéd 2-1.

Jegyzőkönyv
OTP Bank Liga, 13. forduló: Ferencvárosi TC – Újpest FC 1-0 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, 14.114 néző, vezette: Iványi.
Gólszerzők: Böde (82.).
Sárga lap: Gorriaran (57.), illetve Windecker (23.), Nwobodo (23.), Sankovic

(45.), Litauszki (60.), Zsótér (66.), Novothny (91.).
Ferencváros: Dibusz – Botka (64. Varga), Blazic, Otigba, Pedroso – Gorriaran,

Spirovski (46. Leandro) – Moutari (77. Priskin), Paintsil, Lovrencsics – Böde.
Újpest: Pajovic – Balázs, Litauszki, Pávkovics, Pauljevic – Windecker, Sanko-

vic (85. Tischler) – Nwobodo (59. Simon), Nagy, Zsótér (81. Salétros) – Novothny.

Ranglista

1. Videoton 13 8 4 1 27-14 28
2. Ferencváros 13 7 5 1 27-13 26
3. Debrecen 13 6 4 3 20-10 22
4. Honvéd 13 5 4 4 21-22 19
5. Vasas 13 6 1 6 19-23 19
6. Diósgyőr 13 5 3 5 24-23 18
7. Paks 13 4 6 3 20-20 18
8. Újpest 13 3 6 4 16-17 15
9. Puskás Akadémia13 4 3 6 17-21 15
10. Szombathely 13 3 2 8 11-24 11
11. Balmazújváros 13 2 4 7 16-19 10
12. Mezőkövesd 13 2 4 7 15-27 10



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, 
BÉRBEADÁS

BEJELENTETT MUNKAHELLYEL
RENDELKEZŐ, fiatal, halláskárosult fiú
keres albérletet Marosvásárhelyen.
További információ a következő
telefonszámon: 0722-667-748. (60501)

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (3571-I)

ELADÓK: 3-4 kg közötti kacsák (10
lej/kg), valamint 8-11 kg közötti puly-
kák (9 lej/kg). Érdeklődni 8-16 óra kö-
zött a 0265/331-016 és a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(sz.-I)

TŰZIFA eladó – 150 lej. Tel. 0742-
641-827. (4505)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-
662. (4505)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (4608)

VÁLLALUNK bármilyen munkát,
cserépforgatást, csatornajavítást és 
-takarítást, valamint festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (4639)

MEGEMLÉKEZÉS

Tisztelettel és kegyelettel
emlékezünk október 23-án
KISS ANDORRA (ANDOR
bácsi) volt úszó-,
vízilabdaedzőre, nemzetközi
vízilabdabíróra, halálának 35.
évfordulóján. Nyugodjon
békében! A volt úszók
nevében Petelei Attila és
Borda János. (4592)

Fájó szívvel emlékezünk
október 23-án a radnóti ORZA
szül. BORDI ANNÁRA
halálának második
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Leánya, Jutka és családja.
(4627-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
október 23-án a kibédi
LÁSZLÓ MARGITRA (szül.
Makkai) halálának 4.
évfordulóján. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
Szeretteid. (4642)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér, rokon, jó
szomszéd és barát, ismerős, a
marosvásárhelyi 

BENEDEK IRMA 
született Hajós, 

a volt megyei tejfeldolgozó
vállalat nyugalmazott 

főkönyvelője 
október 20-án hajnalban, hosszú
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Utolsó útjára október 23-
án 15 órakor a marosvásárhelyi
református temetőbe kísérjük,
ahol református szertartás sze-
rint helyezzük végső nyuga-
lomra. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
BARABÁSI ILONA

szül. MIHÁLY ILONA 
2017. október 17-én, életének 90.
évében távozott közülünk. Drága
halottunkat a református egyház
szertartása szerint 2017. október
24-én, kedden 13 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a gyáli új
református temetőben. Szeretete
és szelleme örökre velünk marad. 

A gyászoló család. (4626-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, rokon és jó barát, az
egykori Maros Megyei Kereske-
delmi Igazgatóság aligazgatója, 

id. KOVÁCS LAJOS 
közgazdász 

életének 88. évében hosszas, sú-
lyos betegség után elhunyt. Drága
halottunk földi maradványait folyó
hó 23-án 13 órakor helyezzük örök
nyugalomba a református temető
sírkertjében. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (4641-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a na-
gyon szeretett édesanya, nagy-
mama, dédmama, ükmama,
testvér, anyós, nagynéni, unoka-
testvér és jó barát, 

özv. ÉLTETŐ SÁNDORNÉ 
sz. BALOGH KATALIN IBOLYA

nyug. tanítónő 
életének 94. évében 2017. októ-
ber 21-én csendesen megpihent.
Temetése folyó hó 24-én lesz a
római katolikus temető felső ká-
polnájából, református szertartás
szerint. 

Gyászoló szerettei. (1571)

Fájdalommal teli szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, nagy-
tata, após, 

BOROS CSABA BARNABÁS 
örök nyugalomra tért. Temetése
kedden, október 24-én 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben. Nyugodj békében! 

A gyászoló család. (1572-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett rokon, nagymama és
szomszéd,

AJTAY EMMA 
október 20-án elhunyt. Temetése
október 23-án 14 órakor lesz a re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott! 

A gyászoló család. (1573-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető édesanya, nagymama,
dédnagymama, a nyárádmagya-
rósi születésű 

MOGA VILMA 
szül. Szász  

életének 83. évében, hosszú be-
tegség után, október 20-án 15
órakor csendesen megpihent.
Temetése október 23-án 15 órától
lesz a nagykórház mögötti teme-
tőben, református szertartás sze-
rint. Fájó szívvel búcsúzik
szerető fia, lánya, veje, két uno-
kája és azok családja és nem
utolsósorban két dédunokája,
Mark és Kevin. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

RESZVETNYILVÁNÍTÁS

Együtt érzünk a gyászoló
családdal BENEDEK IRMA halála
okozta fájdalmában. Isten adjon
vigasztalást, és éltesse bennetek
a viszontlátás reményét: „mert
aki él szerettei szívében, az nem
hal meg, csak távol van”. Ilus
néni és családja. (1570-I

Szomorú szívvel búcsúzunk id.
KOVÁCS LAJOSTÓL, szeretett
nagybátyánktól. Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak.
Judit, Doru és családja. (4641-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálásan köszönjük minden
kibédi lakosnak és tűzoltónak,
akik fáradtságot nem ismerve
2017. október 15-én részt vettek a
tűzoltásban és megmentették a
házunkat a tűzpusztulástól.
Külön köszönet a Kovács
családnak a lélekjelenlétükért és
az emberséges hozzáállásukért.
A György család. (-)

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik MIKLÓS
JÁNOS temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és a
nagy veszteségben mellettünk
álltak. Gyászoló szerettei. (4635-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

10   NÉPÚJSÁG _____________________________________________ HIRDETÉS – REKLÁM __________________________________________ 2017. október 23., hétfő

Marosvásárhelyre, BAJKÓ
BÁLINTNAK
születésnapja alkalmával
Istentől megáldott boldog
éveket, erőt, egészséget
kívánnak sok szeretettel
szerettei. (4616)

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis
egyre várjuk,
Enyhíti hiányát, ha álmainkban
látjuk.
Az élet múlik, de akit szeretünk,
Arra életünk végéig
Könnyes szemmel emlé-
kezünk.
Szomorú szívvel emlékezünk
október 23-án a székelykáli id.
VARGA JÓZSEFRE halálának
12. évfordulóján. 
Emlékét őrzik: felesége,
gyermekei, menyei, vejei,
unokái és dédunokái. 
Nyugodjon békében! (4611-I)

Szilveszteri wellnessajánlatok 
– Magyarország –

2017. december 30. – 2018. január 2.
Hunguest Hotel Aquasol 4* Hajdúszoboszló
3 éj, félpanzió, gálavacsora
399 euró/fő

Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness 4*  Mezőkövesd, Zsóry-fürdő 
3 éj, félpanzió, gálavacsora 
301 euró/fő

SALIRIS RESORT Spa Hotel 4* superior Egerszalók 
3 éj, félpanzió, gálavacsora 
526 euró/fő

Utazás egyénileg 

IPARI BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ CÉG alkalmaz középiskolát végzett, dinamikus fiatalokat
munkahelyen történő betanítással, GÉPLAKATOSSZAKMÁRA. Az önéletrajzokat az e.jozsa@aages.ro
e-mail-címre küldhetik, vagy személyesen átadhatják a cég Marosszentgyörgy, Agricultorilor u. 16. sz.
alatti székhelyén naponta 8-16 óra között. (19443)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek
számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)
TAPASZTALT ELADÓNŐT alkalmazunk ABC-be. Tel. 0740-034-622. (4572)
ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú
távra. Tel. 0753-025-603. (19447)
ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT  KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VAS-
BETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az  office@moragroind.ro címen, vagy személyesen a Marosvásárhelyen, az
1848. út 50/6. szám alatti irodánkba várjuk. (60503)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy
személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet. (60501-I)
A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet.
(60501-I)
A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. hagyományos ESZTERGÁLYOS SZAKEMBERT keres. A
munkavégzés helye Marosszentkirály. Feladatok: hagyományos eszterga kezelése, hatékony átállás másik
munkadarabra, munkadarabok ellenőrzése, szériagyártás. Elvárások: többéves tapasztalat esztergályos-
ként/hagyományos esztergán. Érdeklődni a 0365/423-912-es telefonszámon. (60511)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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MAROS MEGYEI TANÁCS

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Maros Megyei Tanács 2017. november 14-17. között
versenyvizsgát szervez a Maros Megyei Tanács Gazdasági
Igazgatósága keretében működő beszerzési osztály osz-
tályvezetői  állásának betöltésére.
A versenyvizsga a Maros Megyei Tanács székhelyén lesz
(Maros megye, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz.).
Az írásbeli próba időpontja: 2017. november 14-én
10.00 óra;
Az interjú időpontja: 2017. november 17-én 14.00 óra.
A jelentkezőknek meg kell felelniük a szerződéssel dol-
gozó közalkalmazottakra és előmenetelükre vonatkozó,
utólag kiegészített és módosított, újrakibocsátott
286/2011-es kormányhatározat 3. cikkelyében megfo-
galmazott keretszabályzat minden előírásának.
A sajátos feltételeket, a könyvészetet és a pályázati
dosszié iratainak jegyzékét kifüggesztettük az intéz-
mény székhelyén és elérhető a www.cjmures.ro honla-
pon is.
A jelentkezési iratcsomót jelen hirdetés Románia Hiva-
talos Közlönyében való megjelenésétől számított 10
napon belül lehet benyújtani a Maros Megyei Tanács
székhelyén.
További információk kérhetők a 0265/263-211-es tele-
fonszám 1233, 1234 mellékállomásán.

Péter Ferenc elnök                  Paul Cosma jegyző

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

A Maros Megyei Tanács elnökének
2017. október 20-án kelt

454-es számú rendelete
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

2017. október 26-án 13 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó
2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése és a 106.
cikkelyének (1) bekezdése értelmében

elrendeli:
a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2017. október 26-án 13 órára
a közigazgatási palota nagytermébe, a következő 

napirenddel:
1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 190/2016-os határozatához tartozó mellék-
letnek a módosítására, amely egy ingatlannak a Maros megye köztulajdonából és a Maros
Megyei Tanács igazgatásából az állam köztulajdonába való átutalására vonatkozik;
2. Határozattervezet a Mezőzáh, Park utca 1. sz. alatti, Maros megye köztulajdonában
levő ingatlant érintő egyes intézkedésekre vonatkozóan;
3. Határozattervezet egy községi útszakasznak a községi érdekeltségű utak kategóriájából
a megyei érdekeltségű utak kategóriájába való átminősítésére;
4. Határozattervezet Maros megye 2017. szeptember 30-án konszolidált általános költ-
ségvetésének végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról;
5. Határozattervezet Maros megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazítására
vonatkozóan;
6. Határozattervezet „A Maros megyei víz- és szennyvízhálózat kibővítésének és felújí-
tásának az ütemezésére vonatkozó projekt, SMIS-kód: 2014+106373” társfinanszírozásá-
nak a jóváhagyására;
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 34/2017. sz. határozata 1-es és 2-es mel-
lékleteinek módosítására és kiegészítésére, amelyek a Maros Megyei Tanácsnak a megyei
közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és fi-
nanszírozásában való részvételére vonatkoznak;
8. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2017. 03. 16/28-as határozatának a módo-
sítására, amely egyes beruházások műszaki-gazdasági dokumentációjának és az ezekhez
tartozó műszaki-gazdasági mutatóknak a jóváhagyására/aktualizálására vonatkozik, il-
letve azoknak a költségtételeknek a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóvá-
hagyására, amelyeket nem fedeznek az állami költségvetésből a helyi fejlesztési országos
program keretében;
9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakapparátusában lévő köztisztségek 2018.
évi betöltésére vonatkozó tervezet jóváhagyására;
10. Határozattervezet a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság köztisztségeinek
a 2018. évi betöltésére vonatkozó tervezet jóváhagyására;
11. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
szakapparátusában lévő köztisztségek 2018. évi betöltésére vonatkozó tervezet jóváha-
gyására;
12. Határozattervezet a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság szerkezeti össze-
tételének a módosításáról;
13. Határozattervezet a Fogyatékkal Élő Felnőtt Személyek Maros Megyei Felmérő Bi-
zottságának az aktualizálására vonatkozóan;
14. Határozattervezet a kerelőszentpáli mechanikai-biológiai kezelőállomás működteté-
sére kiírt versenytárgyalás keretében az ajánlatokat kiértékelő bizottságnak a létreho-
zására és a kooptált szakembereknek a kinevezésére;
15. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a 168/2016-os számú határozatával kez-
deményezett, a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér O.Ü.V. igazgatótanácsa egyes tag-
jainak a kiválasztására vonatkozó eljárás véglegesítésére;
16. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselőjének a Maros Megyei Egészség-
biztosító Pénztár igazgatótanácsába való kinevezéséről;
17. Határozattervezet a tanintézetekben kiosztható gyümölcsök listájának jóváhagyására,
amelyeket a Maros megyei 4 órás programmal működő engedélyezett/akkreditált állami,
illetve akkreditált magánóvodákba járó gyermekeknek, valamint az állami és magán
elemi és általános oktatásban részt vevő diákoknak fognak kiosztani;
18. Határozattervezet egy, a 2014–2019-es időszak menetrend szerinti közúti személy-
szállítási programjába foglalt útszakasz útvonalengedélyének az odaítélésére, amelyről
az előző szolgáltató lemondott;
19. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratok útvonalengedélyeinek az odaí-
télésére;
20. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc                                                                      Ellenjegyzi
elnök                                                                    Paul Cosma jegyző

Őszi nagytakarítás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésé-

ben a nagytakarítás 
2017. október 16. – november 20. között zajlik. 

Október 23–28. között 
a következő utcákból szállítják el a szemetet: 

– október 23.: Csónakos, Margaréta, Őz, Berek, Gát, Kós Károly,
Abrudbányai, Szolidaritás, Munkás, Diófa, Hangya, Kárpátok sétány,
strand parkja;

– október 24.: Benefalvi, Tó, Sólyom, Jegenye sor, V. Goldiş, V.
Lucaciu, Nagy Szabó Ferenc, C. H. Stoian, Serafim Duicu, Víztelep,
Ibolya, Szentanna, Şt. Cicio Pop;

– október 25.: M. Robu, I. Roman, I. Giurchi, L. Blejnari, D. Rusu,
Zöld, Virág, Szabadi, Mezőgazdászok, Csíki, Almafa, G. Ploieşteanu,
Fasor, Hints Ottó, Szotyori József;

– október 26.: I. Mihuţ, I. Hodoş, Gh. Pop de Băseşti, Petru Maior,
Bărăgan, Decebal, Burebista, Tisza, Maros, Új híd, Hídvég, Víz,
Árvíz, Könyök;

– október 27.: Harcsa, Bőség, Sebes, Hóvirág, T. Moşoiu, Şincai,
Szabadság, Govora, Radnai, Fecske, E. Dandea, Crişan, Varga K.,
Plevna, T. Vladimirescu (a Szabadság és a Dózsa György utca közötti
szakasz), Patak, Sziget;

– október 28.: Eminescu, Brăila, Rózsa, Csillag, Beszterce, Călă-
raşilor, Kinizsi Pál, Sinaia, A. Filimon, Bartók Béla, Nyomda, Horea,
Ballada, aluljáró.

Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek időben
kitakarítani a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak körüli te-
rületet és a zöldövezetet. 

• A hulladékot a járdaszélre, a szállítójárművekkel könnyen meg-
közelíthető helyre kell kitenni egy nappal a meghirdetett időpont előtt.

• A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik
most metszik a fákat, hogy az ágakat külön csomóba rakják, másként
ezeket nem viszik el a helyszínről. 

• A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a polgármesteri hi-
vatal illetékesei.

• Az utólag kihelyezett hulladék elszállítását a Salubriservtől külön
kell igényelni, és ezért a tulajdonosi társulásnak díjat számolnak fel.

• Bontásból származó, illetve építkezési törmeléket (tégla, beton)
ne helyezzenek ki, mert ezt nem szállítják el. Az illyen hulladékot csak
magán- vagy jogi személy által leadott rendelésre szállítja el a Salub-
riserv Rt. 

A program az időjárás, illetve objektív okok függvényében módo-
sulhat. Ez esetben újraközlik az időpontot. 

Moldovan Florian mérnök, 
a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója

A Siletina Impex 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 
személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri 

állások betöltésére
Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállítás-
ban

A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve
az engedély, a végzettséget igazoló iratok másolatá-
val, esetleges ajánlással  a cég Marosvásárhely, Béga
utca 2. szám alatti titkárságán  nyújthatók be hétfőtől
péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás 
a 0265/269-077-es telefonszámon.

Meghosszabbították 
a jégkorszakról szóló 

kiállítást 
A Maros Megyei Múzeum természetrajzi

osztályán (Horea utca 24. szám) a vakáció
előtt megnyílt jégkorszakról szóló kiállítás
október 29-ig látogatható, kedden és
pénteken 9 és 16, szombaton 9-14, míg
vasárnap 9-13 óra között. Az elsősorban
gyerekeknek, de felnőtteknek is ajánlott tár-
laton korabeli fosszíliákat, rekonstruált álla-
tokat és a jégkorszakhoz kötődő hasznos
információkat láthatnak, olvashatnak a láto-
gatók. 
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