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Az aradi vértanúkra emlékeztek
a Postaréten

Mert van, amikor halni kell a hazáért...

Vissza kell csalogatni
a külföldieket
Székelyföld népszerűsítése érdekében a Székelyföld Turisztikai Desztináció Menedzsmentklaszter, azaz a
Maros, Hargita és Kovászna megyei
turisztikai egyesületek képviselői csütörtökön a marosvásárhelyi Transilvania repülőtéren üléseztek.

____________4.
Kilőhetjük Európa
vadaskertjét?

Több éve keresnek megoldást a politikusok a medvetámadások és a nagyvadak okozta károk megelőzésére,
visszaszorítására… Jelent-e megoldást a – közvélemény nyomására foganatosított – jogszabály módosítása
vagy sem? – többek között erről beszélgettünk drd. Domokos Csabával,
a marosvásárhelyi Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület
biológusával, vadgazdálkodási mérnökével, aki 2006-tól vezeti az egyesület
medvekutató programját.

Zuhogó, szűnni nem akaró esőben emlékeztek a marosvásárhelyi magyarok az aradi vértanúkra. Az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezete a Székely vértanúk emléművénél szervezett
megemlékezést
vasárnap,
október 6-án.

Mózes Edith

A rendezvényen az RMDSZ politikusai mellett jelen volt Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről Flender Gyöngyi konzul.
Felléptek: Szabó Niki, a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum diákja, aki részletet olvasott fel Faludy
György Október 6. című verséből, Kásler
Magdi népdalénekes, Szabó Előd, a Titán együttes frontembere.

Fotó: Nagy Tibor

Az egybegyűlteket Szabó László református
lelkipásztor köszöntötte.
Éljünk a változtatás lehetőségével!
Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármesterjelöltje kijelentette: azért vagyunk újra itt, a
Székely vértanúk emlékművénél, hogy tiszteletünket fejezzük ki azok előtt, akik életüket áldozták a haza oltárán. Harminc évvel ezelőtt
(Folytatás az 3. oldalon)

____________5.
Niki a nyeregben

Gyömbér, Amira, Bársony – ők Keresztúri Nikolett szövetségesei. A 13
éves lányt mindig is érdekelték a
lovak, a nyeregben töltött órák szabadságát azonban két éve tapasztalta meg
először. Azóta szélsebesen vágtat a
siker útján, és a júliusi székelyföldi régiós bajnokságon, majd a Székelyföldi
Lovas Ünnepen is a dobogó legfelső
fokán vehette át a kitüntetést.

____________6.
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A Nap kel
7 óra 28 perckor,
lenyugszik
18 óra 52 perckor.
Az év 280. napja,
hátravan 85 nap.

Ma AMÁLIA,
holnap KOPPÁNY napja.
IDŐJÁRÁS
Hűvös, változó idő

Hőmérséklet:
max. 110C
min. 40C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

45, 28, 4, 5, 18 + 3

NOROC PLUS: 1 5 9 8 1 3

10, 29, 6, 19, 38, 45

NOROC: 8 0 6 3 8 2 6

31, 12, 37, 28, 24, 17

Megyei hírek

SUPER NOROC: 3 1 1 3 8 6

Jogi tanácsadás

Október 9-én, szerdán délután 4 órakor jogi tanácsadást
tart Molnár Loránd ügyvéd. Szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a
II. emeleti 57-es irodában kaphatnak jogi felvilágosítást
előfizetőink. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden
iratot.

Úti beszámoló a Női Akadémián

Úti beszámolóval indítja előadásai őszi évadát a Női Akadémia. Márton Zólyomi Annamária képes kubai úti beszámolót tart október 8-án, kedden 17.30-tól a Bernády
Házban (Horea utca 6. szám). A belépés díjtalan, a szervezők további rendezvények megszervezése érdekében
adományt köszönettel elfogadnak.

Egymillió csillag

A Gyulafehérvári Caritas szervezésében október 11-én,
pénteken 18 órakor ismét felragyognak az együttérzés
lángjai Erdély tíz településén. Az adománygyűjtéshez a
megyében a következő helyszíneken lehet csatlakozni:
Marosvásárhelyen a Színház téren, Marosszentgyörgyön
a Szent György téren. Szovátán egy héttel később, október
18-án a Petőfi Sándor téren szervezik meg a gyűjtést. A
felajánlott adományokat helyi szinten fogják felhasználni a
Caritas gondozásában lévők megsegítésére.

Érzelmeink a digitális korban

Dr. Tari Annamária magyarországi pszichológus első alkalommal tart Marosvásárhelyen előadást. A Maros Művészegyüttes kövesdombi termében Érzelmeink a digitális
korban – Párkapcsolattól a gyereknevelésig című, október
14-én 18 órakor kezdődő előadására jegyek 30 lejért a Kultúrpalota jegypénztárában kaphatók.

A Rádió Gaga születésnapi
koncertje

Október 14-én, hétfőn 19 órától a marosvásárhelyi sportcsarnokban kerül sor a húszéves Rádió Gaga születésnapi
koncertjére. Fellépők: Szabó Előd és a Titán zenekar,
Jakab Csaba és zenekara, DJ Andrei Chelbezan, Janicsák
Veca, Vizi Imre, Koszika. A koncert a Gaga ajándéka, tehát
ingyenes.

Baricz Lajos könyvbemutatója
Csíkkozmáson

Október 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén a csíkkozmási templomban a 18 órakor kezdődő szentmise után Baricz Lajos pap költővel és köteteivel ismerkedhetnek meg
az érdeklődők. A marosszentgyörgyi Szent Cecília együttes a megzenésített versekből énekel.

Focitoborzó gyerekeknek

A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2011-ben és 2012-ben
született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A válogatókat keddenként és csütörtökönként 17.30 órától tartják
a víkendtelepi 2-es számú műgyepes pályán. A jelentkezőknél legyen sportfelszerelés. Az edzések, a szállítás,
bíráskodás és orvosi ellátás ingyenes. Bővebb tájékoztatás Ştian Dorin edzőnél a 0745-754-750-es telefonszámon.

Rövid terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány 2019. november 4–15. között
kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, játékvagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Helyszín:
Magyarózd, Terápiás Otthon. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni Marosvásárhelyen Bartha Évától a
0740-056-691-es telefonszámon lehet.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Könyvbemutató
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Barnabás, a vigasztalás fia

Október 17-én, csütörtökön 19
órától a vár kupolatermében
mutatják be Csata Éva pszichológus harmadik kötetét, a Barnabás, a vigasztalás fia címűt. A
könyv egy csodálatos történet
egy fizikai fogyatékkal élővé
vált fiatalemberről.

A téma közel áll a szerzőhöz, hiszen
a marosvásárhelyi Hifa munkatársaként krónikus betegekkel és fogyatékkal élőkkel dolgozik. Bevallása szerint
az eltelt évek tapasztalata, de leginkább a szeretete vezette el oda, hogy
azt a sok csodát, amiben része van,
összefoglalja egy történetben, azzal a
céllal, hogy mindazok, akik nem ismernek fogyatékkal élőket, közelebb
kerüljenek ezekhez a csodálatos emberekhez. A könyv főszereplője gyerválik
gerincsérültté.
mekként
Fiatalként tanulja meg, hogy senki sem
fog tudni helyette élni és harcolni.
Megismeri a szerelmet, a csalódást, a
sikert és a bukást, majd levonja a megfelelő következtetéseket, tele van álmokkal, félelmekkel, szeretettel,
csodákkal és élni akarással.

Közlemény

Dénes Ildikó, a korábbi kötetek
szerkesztője, kritikusa, Horváth Lajost
idézve a következőképpen ír az új
könyvről: „Az irodalom nem díszlet
számomra, mint sok lila művész számára. ( ) Az irodalom számomra az
Élet, minden örömével, bajával.(…) az
Élet olyan, amilyen: véres, szomorú –
de igaz”.
Ez lehetne Csata Éva hitvallása is,
hiszen legújabb könyve, a Barnabás, a
vigasztalás fia is kemény, irgalmatlanul őszinte és igaz. A nagyon fiatalon

tolókocsiba kényszerült ember drámája engem egy kicsit a Született július 4-én című film Ron Kovicára
emlékeztet: a harc, a tehetetlenség, a
gyötrelmek sorozata, aztán az élet
megtalált értelme. Szívbemarkoló olvasmány egy olyan világról, amit
eddig csak kívülről szemléltünk, talán
nem túl figyelmesen, talán zavartan,
talán szorongva, de mindig kívülről, az
egészségesek, az épek akaratlanul is
kegyetlen távolságtartásával. Ezen
könyv elolvasása után belülről látjuk
ezt a világot, másként nézzük az embereket és egy kicsit önmagunkat is.
Mert Király Attila olvasás közben
átélt története bizonyíték arra, hogy az
akarat szinte csodákra képes, hogy az
élet szeretete határtalan, és hogy a szeretet a leghatalmasabb erő.
Az új kötet illusztrációit is fogyatékkal élők készítették. A borítóterv
Magyarosi Zsuzsanna alkotása, Kelemen Attila festményei illusztrálják. A
könyvbemutatón
Nyikó Anetta
zenél, ugyanott Sütő Zsolt fogyatékkal élőkről készült portréit mutatják
be. (v.gy.)

A Március 8. utca lakóinak figyelmébe

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a laKérjük a gépkocsivezetőket, hogy tartsák be a környéken
kosságot, hogy október 8-án, kedden 12 és 20 óra között a kihelyezett irányítótáblák jelzéseit.
Március 8. utca 0+800 km (DRUMSERV Rt.) és 1+450 km
Köszönjük a megértésüket, és elnézést kérünk az esetle(Marosvásárhely határa) közötti szakaszát lezárják a közúti ges kellemetlenségekért.
forgalom előtt az utolsó aszfaltréteg (koptatóréteg) leterítése miatt. Kedvezőtlen időjárás esetén a lezárást 24 órával
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
elhalasztják.
bel- és külkapcsolati osztálya

A coming out hete az Erdélyi Magyar Televízióban

Október 11. a coming out, azaz a melegek önfelvállalásának világnapja – eköré épül ezen a héten az Erdélyi Magyar Televízió két magazinműsorának tematikája
is.
Október 7-én, hétfőn este 8 órakor a Zebra műsor vendégei Csoma Botond jogász, parlamenti képviselő és Far-

kas István újságíró, szerkesztő-műsorvezető, akik a melegek egyenjogúságának témáját vitatják meg. Október 13án, vasárnap délután 5 órakor a Pszichotrillák műsorban a
másság elfogadásáról, a társadalom melegekhez való viszonyulásáról beszélget dr. Kádár Annamária és Badics
Petra.

Lőgyakorlatok éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi
lőtéren

2019. október 7–11. között 8-tól 23 óráig a marosszentgyörgyi lőtéren
lőgyakorlatokat tartanak, amelyek során éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények között kerülje
el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás
veszélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal
semmilyen felelősséget.
A 2019.10.04-ei 393-as számú átirat kivonata, kibocsátó:
marosvásárhelyi 01010 katonai egység
Sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, Marosvásárhely

Dr. h. c. Kövesdi Natália nemzetközi mágnesterepauta, szakértő A hiányzó láncszem címmel
előadást tart tolmácsolással
Marosvásárhelyen, új időpontban, 2019. október 8-án, kedden
17.30-kor a Hotel Privóban.
Igénybe vehető egyéni konzultációs lehetőség is, jelentkezni a
0774-458-492-es telefonszámon
lehet.
Hívjon minket bizalommal,
várjuk szeretettel!

Rendőrségi hírek

Éjszakai baleset
Október 3-án 0.45 órakor a 107-es megyei út 73+200
km-énél Küküllődombó külterületén egy 23 éves dicsőszentmártoni fiatalember egy kanyarban elvesztette uralmát
az általa vezetett személygépkocsi fölött és a sáncba borult.
A baleset során a gépkocsivezető és 19 éves utasa enyhe
sérüléseket szenvedtek. A rendőrségi jelentés szerint az ügy
körülményeinek kivizsgálása folyamatban van.

Távoltartási rendelet agresszióért
Október 2-án 20 óra körül értesítették a mezőrücsi vidéki
rendőrőrs ügyeletesét arról, hogy Marosszentannán egy
családi veszekedés agresszióba torkollt. Egy 24 éves férfi
közös lakásukban a vita hevében tettlegesen bántalmazta
33 éves élettársát. A rendőrség ideiglenes távoltartási rendeletet adott ki öt napra, és bűnügyi dossziét állított ki a nevére családi erőszak miatt. (Sz.)
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A magyar szabadságharc szentjei

Ország – világ

Az aradi tizenhármak
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Új minisztereket javasolt Dăncilă

Viorica Dăncilă miniszterelnök új javaslatokat fog küldeni Klaus Iohannis államfőnek az ügyvivő miniszteri
tisztségre – nyilatkozták források a Mediafax hírügynökségnek. Elmondásuk szerint a kormányfő Daniel Suciut javasolja az ügyvivő igazságügyi
miniszteri tisztségre, Gabriel Leş lehetne az ügyvivő
belügyminiszter, a gazdasági ügyekért felelős kormányfőhelyettesi feladatokat pedig ügyvivőként
Eugen Teodorovici látná el. (Mediafax)

Ellenőrzésekhez vezet
a ialomiţai tragédia

Ellenőrzések sorozata következik, hogy kiszűrjék
azokat a cégeket, amelyek sofőrjei nem tartják be a
törvényt – írta szombati Facebook-bejegyzésében
Răzvan Cuc közlekedési miniszter a Ialomiţa megyei
baleset kapcsán. Szombat hajnalban tízen meghaltak, további nyolcan megsebesültek Ialomiţa megyében, a DN 2A országúton, Slobozia és Urziceni
között, Balaciu község Sfîntu Gheorghe településének közelében, amikor egy kamion egy kisbusszal ütközött
–
közölte
a
Ialomiţa
Megyei
Rendőr-főkapitányság. A baleset hajnali 5 óra körül
történt amiatt, hogy a kamion áthajtott a szemközti
sávra és frontálisan ütközött a kisbusszal.(Agerpres)

Két versenyző halt meg
egy hegyi maratonon
Fotó: Nagy Tibor

Mózes Edith
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete hagyományaihoz híven az idén is emlékrendezvényt szervezett a magyar szabadságharc mártírjai, a 170 évvel ezelőtt
kivégzett aradi tizenhármak tiszteletére.
Az eseményre a Bolyai téri unitárius templomban került
sor.
A megemlékezésre Nagy László unitárius lelkész mondott
áldást.

Emlékbeszédet Pál-Antal Sándor történész, levéltáros, akadémikus mondott.
Fellépett a Gecse utcai református egyházközség Evangélium kórusa (karvezető Szatmári Ildikó). A Dávid Gergő – Domahidi Sára hegedűkettős, a Művészeti Líceum XI. osztályos
diákjai Bach-műveket adtak elő, Berekméri Réka, ugyancsak
a Művészeti Líceum XI. osztályos diákja Petőfi Sándor-költeményt szavalt és énekelt.
Műsorvezető Kilyén Ilka színművész volt.
A rendezvény nemzeti imáink eléneklésével zárult.

(Folytatás az 1. oldalról)
szintén sokan szálltak síkra a szabadságért, s bár ez a szabadság nem mindig olyan, amilyennek mi, magyarok szeretnénk,
mégis adott a lehetőség arra, hogy választott tisztségviselőink
tegyék a dolgukat, képviseljék a magyar közösség akaratát,
olyan világot formáljanak, ahova mindig jó hazatérni.
Soós Zoltán Marosvásárhelyt „az elszalasztott lehetőségek”
városának nevezte, ahol húsz év óta mintha megállt volna az
idő. Elmaradtak a fejlesztések, ezért az évek során megfogyatkozott a magyarság. Felhívta a figyelmet: néhány hónap múlva
a változtatás lehetősége kínálkozik majd, és „éljünk ezzel a lehetőséggel!” Azért, hogy „értékeink és eszméink szerint élhessünk, fiataljaink ne hagyjanak el bennünket, és vessünk véget
annak az uralomnak, ami ezt a várost az enyészet felé taszítja”.
Minden generációnak meg kell harcolnia
a maga szabadságharcát
Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke beszédében hangsúlyozta: 170 év hét emberöltőnyi emlékezet arról, hogy 13 tábornokot végeztek ki Aradon. Azokat,
akik kardot rántottak, hogy hazájuk népe idegen elnyomástól
mentesen, szabadon dönthessen jelenéről és jövőjéről. Azonban – jelentette ki – küzdelmük nem volt hiábavaló.
A továbbiakban felidézte, hogy harminc évvel ezelőtt Romániában egyetlen közintézményen sem volt magyar felirat,

nem voltak önálló oktatási intézményeink, nem ünnepelhettük szabadon egyházi és nemzeti ünnepeinket. És bár mára
már sok minden megváltozott, Marosvásárhelyen még mindig korlátozott a hivatali anyanyelvhasználat, nincsenek kétnyelvű utcanevek, előszeretettel használják a nacionalista
szólamokat azért, hogy a marosvásárhelyieket a marosvásárhelyiek ellen fordítsák. Hangsúlyozta: „minden generációnak meg kell harcolnia a maga szabadságharcát, és a
magyar közösség úgy tud méltó lenni az aradi vértanúk áldozatához, ha a mai kor eszközeivel harcol a közösség jogaiért és azért, hogy itt, a szülőföldünkön jövőnk legyen,
hogy megteremtsük a gazdasági és egyéb feltételeket ahhoz,
hogy a fiataljaink itthon maradjanak, és mindig legyen egy
következő nemzedék, aki emlékezni fog az aradi vértanúkra”.
Ezért biztatott mindenkit, hogy a tavaszi helyhatósági választásokon használják ki a lehetőséget, adják olyan emberek
kezébe a várost, akik „nem mondtak le Marosvásárhelyről,
nem mondtak le erről a megyéről”, akik „szívükben is közénk
tartoznak, nem csak az okirataikban”.
A koszorúzás előtt egypercnyi csenddel adóztak az 1849.
október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtiszt emlékének. A
rendezvény a himnuszainkkal és koszorúzással ért véget.
Műsorvezető Kányádi Orsolya volt.

Az aradi vértanúkra emlékeztek a Postaréten

Lánykereskedelem sorozatban

Bodolai Gyöngyi
Ahogy a tévéadók között keresgélve rákattintok a felháborító caracali sorozatgyilkosságról, avagy tinilány-kereskedelemről (ki tudja, mi lett a két kiskorú lánnyal?) szóló
újabb hírekre, egy régi történet jut eszembe. Másodikos osztálytársam vallotta be egy nap – csakis nekem, és senki
másnak, mert a szüleinek sem merte elmondani –, hogy a
kenyérüzletbeli csúf elárusító „bácsi” minden vásárláskor
megsimogatja az arcát, amitől őt kirázza a hideg. Egy idő
után pedig csak sírás-rívás és egy-két atyai pofon elcsattanása után volt hajlandó kenyérért menni, ami felnőttként is
komoly lelki problémát okozott egészen addig, amíg teljesen
el nem nőiesedett a szakma. Hajdani nyolcéves társam lelki
vívódására, szégyenére, titoktartására gondolva, amit egy
„ártatlannak” tűnő simogatás váltott ki, próbálom elképzelni, hogy mi játszódhatott le azoknak a kisebb és nagyobb
kamaszlányoknak a lelkében, akik a lánykereskedő bűnbandák, utóbb pedig a nem is embernek látszó 65 éves „caracali rém” hálójába kerültek, aki – bevallása szerint –
megerőszakolta és elégette őket.
Szavait azért nehéz elhinni, mert nem az idén eltűnt két

fiatal lánnyal kezdődött Caracalban és környékén a prostitúcióra kényszerített lányok története. 2012-ben már lezajlott egy per – emlékezetet a Libertatea című lap –, amelyből
kiderült, hogy 16 kiskorú lányt arra kényszerítettek, hogy
a környéken dolgozó osztrák üzletemberekkel és a Caracaltól nem messze lévő amerikai támaszponton állomásozó ka-

tonákkal létesítsenek szexuális kapcsolatot. A lányokat
előzetesen elrabolták, megerőszakolták, közben lefilmezték,
és azzal zsarolták, hogy a filmet a szüleiknek, iskolatársaiknak a tudomására hozzák. Az ügy elsimult, a lánykereskedők főnöke került csak börtönbe, aki állítólag erőszakos
halállal végezte.
2014-ben újabb ügyben indult nyomozás, 17 helybeli férfit vádoltak meg – köztük két rendőrt is –, hogy kiskorúakkal
nemi kapcsolatot létesítettek, ez utóbbiakhoz hiába könyörögtek segítségért a lányok – írja a Libertatea. A per lezajlott, a férfiak többségét felmentették, egyesek felfüggesztett
börtönbüntetést kaptak, a lányokat szállító személyek ellen,

Két versenyző is szakadékba zuhant és meghalt
szombaton a Királykő-maratonon. A szervezők a
hegyi versenyt berekesztették. Az Arges megyei katasztrófavédelmi hatóság jelentése szerint a két versenyzőt Dâmbovicioara település közelében egy
szakadékban találták meg. A 45 éves Hargita megyei
nő nem reagált a hegyimentők újraélesztési kísérletére. A másik balesetet szenvedett versenyző – egy
39 éves kolozsvári férfi – életben volt, amikor megtalálták, de a mentés során ő is meghalt. A 14. alkalommal megrendezett maraton pályája – a verseny
honlapján közölt adatok szerint – megkerüli a Királykő-hegységet. A Brassó megyei Zernyestből induló versenyzőknek a maratoni táv lefutása során
2250 méteres szintkülönbséget is le kell küzdeniük.
A versenyre idén több mint 1250-en neveztek be.
(MTI)

Románia ellenzi, hogy
az MSP-vel kiterjesszék
az EU hatásköreit

A román külügyminisztérium szerint a Minority SafePacknek nevezett kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés konszolidálhatja az Európai Unió
demokráciáját, ugyanakkor ellenzi, hogy ezt az eszközt felhasználják az uniós alapszerződések által
meghatározott hatáskörök kiterjesztésére. Ezt az álláspontot fogalmazta meg pénteken a román külügyminisztérium, amely az Agerpres román állami
hírügynökségnek válaszolt egy kérdésére azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bíróság szeptember 24én elutasította Románia keresetét. Az Európai
Bizottság 2017. március 29-én hosszú jogi huzavona
után részlegesen nyilvántartásba vette a kisebbségi
szervezetek által összeállított kezdeményezést, Románia azonban eljárási okokra hivatkozva megtámadta a határozatot az EU luxembourgi székhelyű
törvényszékén, a döntés megsemmisítését kérve. A
bírói fórum megállapította, hogy a kérdéses határozat
a brüsszeli testület hatáskörébe tartozik, amely azt
kellőképpen megindokolta, így a román beadványt el
kell utasítani. (MTI)

akik közül az egyik a caracali rém közelében lakik, nem
folytatták az eljárást. A 2012-es ügyet kivizsgáló rendőrt az
idén megyei parancsnokhelyettessé léptették elő, aki A.M.
segélykérő telefonhívása után a lány késleltetett „kiszabadítási” akcióját vezette.
Az ország közvéleményét ébren tartó idei két eset folytatása annak, ami a kamaszlánypornó terén a 2000-es évektől
a dél-romániai városban és környékén történt. Ezért nem
bíznak L. szülei abban, hogy az Egyesült Államokban megfellebbezhetetlen eredményt mondanak arról, hogy a lányukat valóban elégették-e. Az előzmények és a kilátásba
helyezett újabb tanúvallomások arra is utalhatnak, hogy a
feltételezett sorozatgyilkos családtagjai lánykereskedelemmel foglalkoznak.
Bár az ügy botrányos, késleltetett és amatőrökhöz is méltatlan kivizsgálása a rendőrség, ügyészség, valamint az ország tekintélyét azonban alaposan megtépázta, jól jött
egyes tévéadóknak, amelyek gusztustalan módon a reklámok mellett szinte csak ebből élnek, és az államfőjelölt
nagybácsinak, valamint a tisztségben levő államfőnek is,
akinek felszólítására az L. M. szüleire büntetést kiszabó
Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség főnöke
lemondott. Az elkövetett és már kijavíthatatlan súlyos hibák
után gyors és szakszerű befejezésre aligha számíthatunk.
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Közös összefogással a székelyföldi turizmusért

Vissza kell csalogatni a külföldieket

Székelyföld népszerűsítése
érdekében a Székelyföld Turisztikai Desztináció Menedzsmentklaszter, azaz a Maros,
Hargita és Kovászna megyei
turisztikai egyesületek képviselői csütörtökön a marosvásárhelyi Transilvania repülőtéren üléseztek. Az ülésen
jelen voltak a három megye
önkormányzati képviselői is,
valamint turisztikai irodák és
ügynökségek, a vendéglátóipar, illetve a repülőtéri
transzferszolgáltatásokra szakosodott cégek képviselői is.

Mezey Sarolta

Fotó: Maros Megyei Tanács

A turisztikai egyesületek
szerepvállalása
A találkozó fő témája a turizmusban érdekelt felek közötti együttműködés fontossága volt, hiszen
csak közös erővel lehet elérni azt,
hogy a turisták számára a lehető
legszínvonalasabb szolgáltatásokat
tudják biztosítani. A három megye
turisztikai desztinációinak menedzsmentjével foglalkozó egyesületek
arra kérték a jelenlévőket, legyenek
partnerek abban, hogy minél több
turisztikai csomagot dolgozzanak ki
közösen – konkrét programok kínálata érdekében – a külföldi turisták
számára.
– Fontos, hogy a három megye
turizmusban érdekelt szereplői ismerjék egymást, és legyenek kapcsolatban egymással. Ez a mai
találkozó csak egy első lépés volt,
amelynek lesz folytatása. A megyék
turisztikai népszerűsítésével foglalkozó egyesületeknek az a szerepük,
hogy összekötő kapocs legyenek a
turizmusban érdekelt felek között.
Sok olyan információt gyűjtöttünk
össze, amelyet a szolgáltatók is
hasznosíthatnak. Ezért arra kértünk
ma minden jelenlévőt, aki a turizmusban dolgozik, vegyék fel velünk
a kapcsolatot, hogy segíteni tudjuk
őket – mondta Szőcs Levente, a Visit
Maros Egyesület vezetője.

Fly and drive típusú
utazási csomagok
A turisztikai egyesületek a találkozón egypár javaslatot tettek fly
and drive típusú utazási csomagokra, amelyek 3-4 napos körutakra
vonatkoztak Maros, Hargita, illetve
Kovászna megyében. Ezeket a turisták kedvük szerint variálhatják.
A bemutatott csomagok között
találjuk például a Visit Maros által
kidolgozott kastélytúrát, amelyet
Budapestről WizzAir-járattal hoszszú hétvégére érkezőknek, azaz
csütörtöktől vasárnapig ajánlanak.
Első este a marosugrai Haller-kastélyban lenne a szállás, a második
nap a Kis-Küküllő menti kastélyok
látogatása következik: a szőkefalvi
Rhédey-, Dániel-kastély, az abosfalvi Apor-kastély, a mikefalvi Keresztes-Gál-kúria,
a
bonyhai
Bethlen-kastély és az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastély. Innen Szovátára vezet az út, ahol jó
szálláslehetőségeket kínálnak. Harmadik nap, a Vármező–Szászrégen
útvonalat követve, a Maros mentén
a marosvécsi Kemény-kastély, a
gernyeszegi, a sárpataki és sáromberki Teleki-kastélyok meglátogatása ajánlott. A szállás valamelyik
marosvásárhelyi szállodában lenne.
A negyedik nap Marosvásárhely nevezetességeit lehet megtekinteni. A

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán tanuló árva és
nehéz anyagi körülmények
között élő ösztöndíjas hallgatók pályázhatnak

tehát a lakásban a vízdíj kivételével
majdnem ingyen lehet lakni. Az
ehhez való jog elnyerhető, ha a hallgató tanulmányi csoportjának első
harmadában van tanulmányi eredményei alapján, és kiérdemli az
ösztöndíjat, amelynek elveszítésével megszűnik az ingyenes lakhatáshoz való joga.
Az ösztöndíj (amely szociális és
tanulmányi ösztöndíjak összege a
Sapientia Tudományegyetemen) a
diáknál marad mint zsebpénz.
A bentlakás legkésőbb 2020
szeptemberében kezdi el működését. Eleinte minden évben kéthárom, később évente négy-öt
hallgató kap helyet benne. Kezdetben az emeleti két szobát és fürdőszobát, valamint az alsó szinti
tornatermet és fürdőszobáját használják a diákok. A földszinti lakosz-

Visit Maros Egyesület által összeállított ajánlatban árakat is találunk: a
reptéren 3 napra 120 euróért lehet
gépkocsit kölcsönözni, a Hallerkastélyban 280 lej egy kétágyas
szoba, a szovátai szállókban 260495 lej között változik az ár, Marosvásárhelyen 260-420 lej között
lehet szállást foglalni.
A Budapestről érkezőknek a
wellnesshétvége egy másik ajánlat,
amelyhez a Vándor Székely szállítócég által szolgáltatott reptéri
transzfer vehető igénybe. Ez esetben
szállást a marosvásárhelyi szállodákban ajánlanak, majd az itt található
Aqua Day Spa és Imperial Spa, valamint a marosszentgyörgyi Apollo
Wellness Club Spát sorolják fel lehetséges célpontnak. Harmadik nap a
szovátai sósfürdőket lehet meglátogatni. Szállást a szovátai szállodákban lehet foglalni. Negyedik nap
vásárhelyi városnézést ajánlanak,
majd a transzferrel irány a repülőtér,
s innen a WizzAir járatával Budapest. Hasonló túrákat ajánlanak
Hargita és Kovászna megyében is.
A belföldi turisták száma nőtt,
a külföldieké csökkent
A megbeszélésen bemutatott statisztikai adatok szerint 2019 első
hét hónapjában mind a három megyében nőtt a turisták száma, és a
vendégéjszakák száma is. Így

Ingyenes lakhatási lehetőség

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem magját képező
marosvásárhelyi kar alapítása és a
Koronka határában levő korszerű
épület felépítésének kezdeményezése és irányítása mellett dr. Hollanda Dénes, a kar alapító dékánja,
ma az egyetem nyugalmazott professzora, a Koronka falu 419/B házszám alatt lévő 9576 m2 területű
belsőségen egy háromszintes házat
épített, mellette 150 m2 alapterületű
fóliaházzal, kb. 3000 m2 zöldségeskerttel, valamint gyümölcsössel és
szőlőssel. A belsőség tulajdonosa,
aki a Hollanda Alapítvány alapítója
és elnöke, vagyonát az általa létrehozott alapítványnak adományozza,
azzal a céllal, hogy az épületben
árva, árvaházban felnőtt vagy nagyon nehéz anyagi körülmények
között élő, de nagyon jól tanuló diákok – akik a Sapientia Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának
hallgatói – lakhassanak lakbér fizetése nélkül.
Az épületben geofűtés van (a melegítésére használt energia a földből
jön), a rendszer működéséhez szükséges villamos energiát egy 10 kW
teljesítményű napelemtelep biztosítja, akárcsak a lakás villanyáramszükségletét és a meleg víz
előállítására felhasznált energiát. Ily
módon az épület energiaszükséglete
zöldenergia-forrásból származik,

tályt fenntartja magának a tulajdonos, amíg él, azután az is a hallgatók rendelkezésére áll. A lakás
jelenlegi tulajdonosa szeretné megtanítani a diákokat (ha még életben
lesz), hogyan kell tanulni; hogyan
és mikor kell metszeni a fákat, hogyan, mikor és mivel kell permetezni, hogyan és mit kell ültetni a
fóliaházba, hogyan kell megművelni és használni a veteményeskertet, illetve terményeit stb. A kertben
termett zöldséget és gyümölcsöt a
diákok fogyasztják el, vagy konzerválják télire. Az el nem fogyasztott
diót értékesítik, a bevételt az alapítvány számlájára teszik be, és ebből
fedezik az épület adóját, a vízszámlát és a kisebb kiadásokat.
A hallgatók munkáját az ügyvezető irányítja (aki lehet a diákok
közül is), vagy fizetéses adminiszt-

Maros, Hargita és Kovászna megyében a vendégéjszakák száma
11,5%-kal emelkedett a 7,5%-os országos átlaggal szemben, az érkezések száma pedig 9,39% -kal volt
nagyobb, miközben az országos növekedés csak 5,62% volt. A növekedés
főként
az
állami
alkalmazottaknak kiosztott üdülési
csekkeknek köszönhető.
– Valóban, a statisztikai adatok a
turizmus növekedését jelzik, ez a
belföldi turistáknak köszönhető,
azonban a külföldi turisták száma
csökken, országos viszonylatban
7,6 százalékkal. Ezt a tendenciát
kell megakadályoznunk, s fokozatosan növekedést kell elérnünk.
Ennek érdekében Maros, Hargita és
Kovászna megye tanácsai arra törekednek, hogy közösen népszerűsítsék a székelyföldi megyék
turisztikai potenciálját – fogalmazott a Maros Megyei Tanács elnöke.
Az előadásokból kitűnt, hogy az
idei év első hét hónapjában Maros
megyét 333.400 turista látogatta
meg, és 640.791 vendégéjszakát
töltöttek itt, a turisták 22 százaléka
magyarországi, 11 százaléka németországi és 7,7 százaléka moldáviai volt. László Endre, a
székelyföldi klaszter elnöke hangsúlyozta, hogy ezek a számok nem
mindig mérvadók, mert a kis vendéglátó egységeknek nem kötelességük a turisták jelentése, tehát a
statisztika eltérést mutathat a valós
helyezettel szemben. Ezen a helyzeten a turisztikai törvény fog változtatni, hiszen az előírások
értelmében minden turistát regisztrálnak.
Október 27-től indul a budapesti járat
Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy azért
tartották fontosnak a repülőteret az
ülés helyszínéül, mert a régió turizmusának fejlesztésében nagyon
nagy szerepet kap a marosvásárhelyi légi kikötő. A Maros Megyei Tanács pedig továbbra is hozzájárul a
repülőtér fejlesztéséhez. Emlékeztetett, hogy október 27-étől naponta
indul járat Budapestre, ami újabb
lehetőség, hiszen ez a járat összeköttetést teremt 40 ország 130 desztinációjával.
rátor (akinek a fizetését ki kell munkálkodni).
A fentiek megoldhatók, mivel
csak az épület tulajdonosának a
hozzájárulása szükséges, aki egész
vagyonát a Hollanda Alapítványnak
adományozza.
A kérdésre, hogy van-e örököse,
Hollanda professzor elmondta,
hogy a házasságuk utáni negyedik
hónapban a felesége kórházba került, ahol a kezelés alatt agyembóliát kapott, és lebénult, tehát nem
lett gyerekük. Testvére családja
olyan anyagi háttérrel rendelkezik,
hogy gond nélkül élhetnek életük
végéig, nincsen szükségük az ő lakására. Ezért alakítja házát ingyenes
bentlakássá.
Nehezebb problémának tarja az
ott lakó diákok étkeztetését. Ezt
meg tudná oldani néhány évig saját
pénzéből a Hollanda Alapítvány elnöke, de hogyan lesz tovább? Ezért

2020 júniusától
charterjárat Krétára
Peti András, a repülőtér igazgatója örömmel jelentette be, hogy
2020. június 9. és szeptember 16.
között Marosvásárhelyről charterjárat közlekedik Kréta szigetére, Heraklionra. A járatot az AEGEAN
légitársaság üzemelteti.
Az utakat a Paralela 45 turisztikai ügynökség értékesíti a régióban
működő partnercégek révén. Így
már most olcsóbban foglalhatók a
jövő évi üdülési jegyek. Az ügynökség gazdasági igazgatója elmondta,
hogy azért döntöttek e járat bevezetéséről, mert nagy siker övezte az
antalyai heti két járatot, illetve az
egyiptomi hurghadai járatot. A Marosvásárhelyről induló járatokkal
közel 5300-an utaztak, ami a repülők 95-96 százalékos kihasználtságát jelenti.
Transzferjáratok
a repülőtérre
A repülőtér igazgatója azt is közölte, hogy mostantól több lehetőség
adott
a
repülőtér
megközelítésére. Köztudottan eddig
nem működött – bár egy szállítócégnek szerződéses kötelezettsége
volt erre – a transzferszolgáltatás.
Két szállítócég vállalta az utasszállítást. Az egyik a marosvásárhelyi
Niraj Transfer, amely Marosvásárhelyről, a Kultúrpalota elől szállítja az utasokat a repülőtérre és
onnan vissza. A busz minden megállóban megáll, ahol utasok szállnak fel. A másik szolgáltató a
Vándor Székely, mindkettő az igények függvényében más útvonalakon is közlekedik Hargita és
Kovászna megyéből. A szolgáltatók otthonról is elszállítják az utasokat.
Mindkét szolgáltatónál előzetes internetes vagy telefonos foglalás szükséges, illetve a
repülőjegy-vásárláskor már a
reptéri transzfer is lefoglalható.
Ezenkívül a taxik is igénybe vehetők, nekik parkolóhelyet tartanak
fenn a repülőtéren.
Jó hír, hogy hét autókölcsönző
cég nyitott irodát a repülőtéren,
tehát a külföldről érkezőknek ez a
szolgáltatás is rendelkezésükre
áll.

jött a gondolat, hogy nem halat kell
adni a diákoknak, hanem meg kell
tanítani őket halászni. Egy olyan
kutató-tervező és termelőegységet
szeretett volna építeni a marosvásárhelyi kar területén, amely önellátó lenne, profitot termelne, és a
hasznot a bentlakók étkezésére, valamint fejlesztésre fordítaná. Ezért
kért a Sapientia Alapítvány kuratóriumától 2100 m2 földterületet (a 27
hektáros területből), amelyre a kutatóközpontot akarta felépíteni
olyan pályázatból, amelynek önrészét saját pénzéből fedezte volna. A
kuratórium olyan feltételek mellett
volt hajlandó bérbe adni vagy adományozni a földterületet, amelyeket
nem tudott elfogadni. Így kénytelen
más megoldást keresni. Arra gondol, hogy olyan cégvezető volt diákjaitól vagy ismert cégvezetőktől
kéri a diákok étkezésének anyagi támogatását, akik hajlandók adójuk
2%-át vagy annak egy részét e célra
fordítani, esetleg pénzadománnyal
segíteni a Hollanda Alapítványt.
Az ingyenbentlakást meg kell
pályázni, a pályázatokat a Hollanda
Alapítvány kuratóriuma bírálja el.
Előnyben részesülnek a gépészmérnöki szakra iratkozott hallgatók,
mivel gépészmérnökre van a legnagyobb szükség mind az országban,
mind a nagyvilágban, és mivel Hollanda professzor is gépészmérnök,
tehát ezeknek a diákoknak tudna a
legtöbbet segíteni, meg saját könyvtára nagy része is gépészeti szakkönyvekből áll – nyilatkozta dr.
Hollanda Dénes professzor, az
egyetemi oktatást segítő Hollanda
Alapítvány elnöke. (bodolai)
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Medvevadászat vagy hatékony vadvédelem?

Kilőhetjük Európa vadaskertjét?

Több éve keresnek megoldást
a politikusok a medvetámadások és a nagyvadak okozta
károk megelőzésére, visszaszorítására. Nemrég a szenátus elfogadta az utólag
módosított és kiegészített
407/2006-os vadászati törvény újabb változtatását,
amely lehetővé tenné a medvék kilövését. A jogszabályt a
képviselőháznak is el kell fogadnia. Jelent-e megoldást a
– közvélemény nyomására foganatosított – jogszabály módosítása vagy sem? – többek
között erről beszélgettünk
drd. Domokos Csabával, a marosvásárhelyi Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület biológusával,
vadgazdálkodási
mérnökével, aki 2006-tól vezeti az egyesület medvekutató programját.

Vajda György

Tévhitek a medvéről
– Mi a cél a medvekutató programmal?
– A kutatási munkát három nagyobb tevékenységcsoportra lehet
osztani. Először megpróbáljuk a faj
társadalmi elfogadottságát javítani,
leépíteni azokat a tévhiteket, kiigazítani azokat a nem tudományos
alapú információkat, amelyek a
közbeszédben, a közösségi fórumokon, vagy akár a médiában megjelentek. Annak ellenére, hogy a
medve világszerte az egyik legkutatottabb állatfaj, Romániában keveset tudunk róla. Programunkban
több medvét műholdas helymeghatározó készülékkel (GPS) felszerelt
nyakörvvel látunk el, ezek óránként
adnak jelt, és így térkép segítségével követhetjük mozgásukat. Feltérképezzük a medvebarlangokat,
külföldi partnerek segítségével parazitológiai és genetikai vizsgálatokat végzünk, dokumentáljuk a
medvék által okozott gépkocsibaleseteket és a medvetámadásokat.

Egyesületünk hat Natura 2000-es
természetvédelmi területet jelölt ki,
ezek közül 2019 tavaszáig, a természetvédelmi területekre vonatkozó
jogszabály módosításáig a Nyárádés Küküllőmente Natura 2000-es
terület gondnokai is voltunk. Mint
ismeretes, most ezeket az országos
természetvédelmi területek hatósága gondozza. Ezenkívül szakvéleményezzük a Marosvásárhely–
Jászvásár között megépítendő autópálya tervét is. A sztráda több
szakasza természetes élőhelyeket
keresztez, ezért azt szeretnénk,
hogy megfigyeléseink alapján a
megfelelő helyeken építsenek állatvonulási pályákat (hidak, alagutak stb.), ugyanakkor az
autópályát lássák el a nagyvadakat
megállító – megfelelő minőségű –
kerítéssel.
– A GPS követővel ellátott medvék konkrét képet adhatnak, hogy
milyen területen mozog az állat.
Mennyire igazolja a digitális nyomkövetés azt, hogy az utóbbi időben
– táplálékhiány és/vagy természetes
élőhelyük csökkenése miatt – a hegyekből leginkább a lakott területekre vonulnak le a medvék, és ezért
gyakrabban veszélyeztetik az embereket?
– Ez részben igaz. Máris oszlassunk el egy tévhitet. Személyes tapasztalatokra
hivatkozva
elmondhatom: a medve ahhoz alkalmazkodott, hogy az emberrel
való találkozást elkerülje. Ha minket zsákmánynak tekintene, mint az
oroszlán, akkor valóban nagyon
gyakoriakká válnának a támadások,
és az évszázadok során az állatot kiirtották volna. Mi is kutatómunkánk
során legtöbb esetben úgy mentünk
el a nyakörves állatok mellett, akár
pár lépésnyire, hogy észre sem vettük őket. Legtöbb esetben a medve
önvédelemből támad. Nagyon sok
medvetámadást vizsgáltunk ki, és
kiderült, hogy nem a medve volt a
hibás. Ismeretes a Kőrispatak határában történt haláleset, amikor a
megtámadott személy kővel dobálta
a medvebarlangot. A saját vackát

Fotó: Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület

védő állat támadt. A legtöbbször,
medvével való találkozáskor, ha az
ember földre kerül, akkor a medve
már nem tekint rá veszélyforrásként, és eltávozik a helyszínről.
– Akkor ezek szerint az a legjobb
védekezés, ha véletlen találkozáskor
nem éreztetjük a medvével, hogy veszélybe kerülhet.
– Valóban, a legjobb védekezés a
megelőzés. Ha az erdőben zajt keltünk, beszélünk, ha közelben van a
medve, elkerül. Ha mégis elénk
toppan, akkor meg kell állni, nem
kell kiabálni, hadonászni, olyan
gesztusokat tenni, ami fokozza a
veszélyeztetettségét. Akkor támad,
ha úgy érzi, hogy nem tud elmenekülni.
– Hogyan reagáljunk, ha boccsal
levő anyamedvével találkozunk?
– Hasonlóképpen. Azt tudni kell,
hogy az anyamedvék nagyon erősen védelmezik a bocsokat, ezért ez
esetben különösen óvatosnak kell
lennünk. A helyzetet fokozhatja
esetleg az, ha netán kutya van nálunk, mert az eb kiprovokálhatja a
támadást. Azt is tudnunk kell, hogy
az állatoknak is egyéniségük, különböző tapasztalatuk van, és helyzetenként másként reagálhatnak.
Nincsen pontos recept arra, hogy
mit kell tennünk ilyen esetekben.
Voltam olyan helyzetben, amikor a
medvebarlang mellett az anyamedvét és a bocsokat is altatás nélkül ki
kellett szabadítsuk a hurokból. Először az anyamedvét engedtük el,
majd a bocsokat, és nem ért minket
bántódás, az állatok, ahogy érezték,
hogy szabadok, elszaladtak.
Fajfenntartási ösztön
– Mennyire befolyásolja az erdőirtás a medvék vándorlását?
– Először is tisztázzuk az erdőirtást. Van illegális favágás, de az
erdőt erdészeti üzemtervek alapján
termelik ki. Ezek nemcsak a vágásról, hanem az ültetésről, frissítésről,
gondozásról is szólnak. Azon a
környéken, ahol megfigyeljük a
medvéket, a Kis-Küküllő mentén
azt tapasztaljuk, hogy a parlagon
hagyott szántóföldek elbokrosod-

Árván maradt bocsokkal

tak, néhány év múlva elerdősödnek.
Ilyen helyeken vagy akár a tarvágások esetén is a felnövő bozót tele
van szederrel, málnával, kökénnyel,
ami sokkal több táplálékot biztosít
a medvének, mint az átjárhatatlan,
sűrű, érintetlen erdő, ahol a fényhiány miatt nincs is aljnövényzet. Így
önmagában az erdőkitermelés nem
befolyásolja a medvék vándorlását.
Ellenben azt tudni kell, hogy évente
a medvék augusztus közepétől november elejéig sokkal több táplálékot igényelnek, mint az év más
hónapjaiban, ugyanis készülnek a
téli álomra. Ezt a jelenséget hiperfágiának hívják. Ilyenkor egyedenként naponta 20.000 kalóriát
fogyasztanak el. Az a medve, amelyik ezekben a hónapokban nem
gyűjti össze a megfelelő mennyiségű táplálékot, elpusztul, hiszen
gyakorlatilag a téli álom alatt a fel-
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gyűlt zsírrétegből él. Az anyamedve
is úgy szoptatja a kicsiket, hogy ez
idő alatt nem táplálkozik, nem iszik,
gyakorlatilag feléli a nyár végi, őszi
tartalékokat. Ezért az említett időszakban gyakoribbak a medvelátogatások a lakott területeken.
Lejönnek a mozaikos, kisparcellás
termőföldekre, kaszálókra, ahol elsősorban több hangya van (sz.m.:
ilyenkor rengeteg hangyát esznek a
medvék), de kökényt, kukoricát,
vad- és az ember által termesztett
gyümölcsöt is fogyasztanak. Ilyenkor a találkozás számára is stresszet
jelent, mert ösztönösen ugyan, de
feladja a biztonságát azért, hogy
több táplálékhoz jusson, hiszen ez
számára a túlélést jelenti.
– Mekkora területet járnak be?
– Egy nap több tíz kilométert is
megtesznek, így megtörténhet,
hogy míg valamelyik helységben
felbukkannak, és a lakosság netán
riasztja a hatóságokat, mire kiérnek
az illetékesek, már három faluval
odébb van a medve. Az egyik megfigyelésünk alatt álló fiatal hím
medve rekordot döntött. Egy év
alatt 9000 négyzetkilométert járt be,
hat megyét, 63 vadászterületet
érintve. A követett medvék átlagban
több száz négyzetkilométert jártak
be egy év alatt. Arra nem tudunk
választ adni, hogy miért változtatnak helyet, valami megzavarja-e
őket, vagy csak egyszerűen táplálékszerzés miatt vándorolnak. Az
viszont tény, hogy nagy távolságokat tesznek meg azért, hogy jó táplálkozási helyekre kerüljenek
és/vagy visszamenjenek biztonságot jelentő sűrűbb erdőbe. A medve
nem territoriális állat, ez azt jelenti,
hogy a nagyobb egyedek nem szorítják ki a kisebbeket. Elég, ha az
amerikai természetfilmekre gondolunk, ahol egy patak mentén akár
negyven medve is egymás mellett
halássza ki a lazacot. A mi esetünkben az is előfordulhat, hogy
több medve egyszerre ugyanazon
törökbúzatáblán vagy gyümölcsösben lakmározhat. Ez számukra egyszerűbb, hatékonyabb
megoldás, hiszen gyorsabban tudnak meghízni.
(Folytatjuk)
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eredményt akkor még nem értem
el.
– Melyik volt az első nagyobb sikered?
– Idén Gyergyóremetén I. helyezést értem el egy ügyességi versenyen. Aztán jött a Széki Vágta, ott
Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó harmadik lettem 800 méteres futamon. Ez a verseny tetszett eddig a
legjobban, főleg mivel Gyömbérrel
indultam, és róla senki nem hitte,
hogy a legjobbak között ér célba.
Két héttel később a Székelyföldi
Lovas Ünnepen lettem első. Nagyon jó érzés volt nyerni, pláne,
amikor felcsendült Freddy Mercurytól a We are the champions.
– Hogyan szoktál felkészülni egy
versenyre?
– Azelőtt egy héttel mindennap
gyakorlunk a lóval. A verseny napján öt percem van bemelegíteni, lelkileg felkészülni. Olyankor nagyon
össze kell szednem magam.
– Gondolom, az állattal való
összhang megteremtéséhez a gyakorláson túl másra is szükség van.

Tizenéves díjnyertes lovas
Niki a nyeregben

Gyömbér, Amira, Bársony –
ők Keresztúri Nikolett szövetségesei. A 13 éves lányt mindig is érdekelték a lovak, a
nyeregben töltött órák szabadságát azonban két éve tapasztalta meg először. Azóta
szélsebesen vágtat a siker
útján, és a júliusi székelyföldi
régiós bajnokságon, majd a
Székelyföldi Lovas Ünnepen is
a dobogó legfelső fokán vehette át a kitüntetést.

– Mikor, hogyan szeretted meg
ezt a különleges világot? – kérdeztem Nikit, amikor tanítás után iskolatáskástul megérkezett szerkesztőségünkbe.
– Anyukám barátnőjének a lánya
járt lovagolni a harasztkeréki Varázspatkó lovardába, így jutottam el
én is oda. Már az első óra után éreztem, hogy ezt folytatni szeretném.

– Mivel teltek az első foglalkozások?
– Lóháton végeztünk tornagyakorlatokat, volt malom, ülésváltás.
Először futószáron, utána körkarámban szabadon, majd pályán,
végül terepen lovagoltam, pár hétig
nyereg nélkül, aztán nyeregben.
Egy pónival és több nagyobb lóval
is gyakorolhattam.
– Nem féltél a magasban?
– Kezdetben egy kicsit, de az élmény nagyobb volt. Egy Gyömbér
nevű kancát nagyon megszerettem,
és egy másik, Amira is közel került
a szívemhez.
– Mikor és hol került sor az első
versenyedre?
– Tavaly nyáron Sepsiszentgyörgyön. Húsz kilométeres futam és
egyéni ügyességi verseny is szerepelt a versenyszámok között. Nagyon jól éreztem magam, bár nagy

Tinik mókuskerékben

Délután lassul az iram

Négy hete fellegzett be a nyári vakáció
gondtalanságának, és tizenegy van még hátra
a téli szünidős felszusszanásig. Nyakig benne
vannak hát a tizenévesek a sulis hajszában, és
mivel idén először december közepén ér véget
az iskolai év első szemesztere (fele), a megszokottnál is több felelés, felmérő „tarkítja”
tanintézetekben töltött negyednapjaikat. Jó
esetben hat, legtöbbször viszont hét tanórát
ülnek végig az osztálytermekben a serdülők,
akiket otthon is rakásnyi tanulni- és írnivaló
vár.

Egy hetedikes baráti társaság néhány tagját
arról kérdeztük, mivel töltik a délutánjukat,
mennyi időt szánnak a másnapi készülésre, és
jut-e idejük pihenni, szórakozni a hétköznapok
mókuskerekében. A fiatalok őszinteségét értékelve, kérésüknek eleget téve válaszaikat névtelenül, a név kezdőbetűjét is mellőzve
közöljük.
– Amikor hazamegyek, még nincsenek otthon anyuék, így senki nem zavar. Általában
végignyúlok az ágyon, és telózok: megbeszélem a haverokkal a délutáni, esti programot,

Illusztráció Forrás:dailymail.com.uk

– A Varázspatkónál mindig lecsutakoljuk a lovakat, ételt adunk
nekik, itatni visszük, és van, amikor a legelőről is mi hozzuk be
őket. A ló mindig tudja, hogy kinek
a keze alatt van, és azt, aki már jó
ideje foglalkozik vele, messziről
megismeri, és engedelmeskedik
neki. Most van a lovardában egy
két és fél éves csikó, Bársony, jelenleg ő a kedvencem. Amikor
először megláttam, rögtön megtetszett a mozgása, és az is megfogott, hogy magától odajött
hozzám. Hamar kiderült, hogy
jobban tudok vele dolgozni, mint
a többi lóval. Hihetetlen harmónia
van köztünk, igaz, sokat is foglalkoztam vele.
– Mi mindenre tanítottad?
– Körbehajtást végeztünk, megszoktattam, hogy jöjjön utánam. Az
is fontos, hogy ha lehajolok, ő is
hajtsa le a fejét. Lovagolni majd hároméves korától lehet rajta.
– Jutalomfalatokkal szoktál motiválni?

közben zenét hallgatok. Aztán bekapcsolom a
számítógépet, megmelegítem az ebédet. Evés
közben és utána is gépezek, de csak max. egy
órát. Utána készülök is, mert várnak a haverok. A másnapi tanulnivalót este szoktam átfutni, miután hazajöttem. Fél óránál többet
viszont akkor sem ülök a könyvek mellett.
– Hetente többször járok edzésre, így délutánonként egyáltalán nem jut időm tanulni.
Miután hazaértem az iskolából, ebédelek, pihenek húsz percet, aztán indulok is a terembe.
Mire hazaérek, „hulla” vagyok. Lezuhanyozom, „lenyomom” a vacsorát, és bepakolok
másnapra. Ha valamiből felmérő készül, átfutom a leckét, aztán még szünetekben olvasgatom.
– Két tantárgyból is járok magánórára, amikor ez a program, nincs nagyon időm másból
tanulni. Ezért a pluszórás napok tanulnivalóját, amikor lehet, beosztom magamnak előre.
Kétszer elolvasom a leckéket, az nekem elég.
Egy óránál többet nem szoktam otthon tanulással tölteni. Utána tévézek vagy kimegyek a
barátokkal.
– A házi feladatokat órák előtt szoktam leírni,
otthon ilyesmire nem pazarolok időt. Inkább olvasok, zenét hallgatok, számítógépezek.
– Miután hét órát az iskolában töltök, nem
igazán vágyom továbbra is a könyveket bújni.
Ha jó idő van, kimegyünk hajtányozni a haverokkal, néha meg átlépek egy barátom tatájához barkácsolni. A tanulás estére marad, de
inkább csak a házikat írom le, a leckékkel kizárólag felmérők előtt foglalkozom. Már, amikor a tanár előre bejelenti, mert vannak, akik
ezzel is szeretnek meglepetést okozni.

– Olyasmit sosem szabad adni
egy lónak. Azt kell elérni, hogy
megbízzon az emberben, és ő is
akarja a közös munkát.
– Milyen kihívások várnak rád az
elkövetkezőkben a lovaglás terén?
– Most kezdtem ugratni, és ha
minden jól megy, állítólag jövő
nyáron díjugrató versenyeken is indulhatok. Ennél a feladatnál is nagyon szinkronban kell lenni a lóval,
hogy pontosan tudjuk, mikor ugrik.
Az akadály előtt, amikor a két
mellső lába már a levegőben van,
fel kell emelkedni. Ha ezt a lovas
elmulasztja, és meghúzza a két szárat, a ló nem kap lendületet.
– Az állatokkal való szoros kapcsolat mellett sikerült-e a lovardába
járó gyerekekkel is barátságot kötnöd?
– A legtöbb barátnőmmel a lovaglás szenvedélye hozott össze.
Velük nemcsak a nyeregben vagyunk egy hullámhosszon, „földre
szállva” is sokszor töltjük együtt a
szabadidőt.

Kamaszreplikák
Kis frissítő túlzsúfolt
hétköznapokra:

Szülő: – Miért kell Neked állandóan
délig aludni?
Gyerek: – Fáradt vagyok, sokat dolgoznak a hormonjaim!

Sz.: – Már megint nem pakoltad be a
mosogatógépet, két tiszta tányér van
összesen!
Gy.: – Neked meg apának elég, mi meg
meg tudjuk enni a lábasból is!

Sz.: – Ha nem tanulsz, nem lesz belőled
semmi!
Gy.: – A Józsi apjának is csak 8 osztálya
van, és mégis kétszer akkora a házuk,
mint a miénk, és a Józsinak is van már
kocsija!

Sz.: – Velem ebben a göncben, nem
jössz ki az utcára!
Gy.: – Veled nem is akarok!

Sz.: – A főzeléket is meg kell enni! Nem
csak mindig pizza és hamburger!
Gy.: – Apa is megmondta, ződet feléjük
csak a marhák esznek!
Sz.: – Mi volt ma az iskolában?
Gy.: – Igen. (vagy:) – Nem még.

(Forrás: boldogsagkucko.cafeblog.hu)

2019. október 7., hétfő ___________________________________________ SPORT – KÖZLEMÉNY _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

1109.

Kissé csalóka végeredmény
Szászrégenben

Szerkeszti: Farczádi Attila

Szabó Antal-Lóránd

A tabellán azonos pontszámmal
álló Dési Unireát fogadta a labdarúgó
harmadosztály hetedik játéknapján a
Szászrégeni Avântul, a vendégcsapat
csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzte meg a forduló előtt
házigazdáját. Ennélfogva kiegyensúlyozott mérkőzésre számíthattunk,
nem is kellett csalatkoznunk – még
ha az eredmény mást sejtet is.
A találkozó gyakorlatilag góllal
kezdődött, hiszen alig több mint két
perc elteltével Dan Răzvan tanítványai megszerezték a vezetést: ekkor
Truţa pontos bal oldali beadásánál
Merdariu remekül helyezkedett, s
mintegy hat-hét méterről egy hatékony és látványos mozdulattal a hálóba továbbított (1-0). A 8. percben
a bátran támadó vendégek F. Blaş
révén távoli lövéssel próbálkoztak,
ám Bucin hárított. Hét perccel később, egy tetszetős ellentámadást
követően a désiek kiegyenlítettek,
ám a találatot lesállás miatt Adina
Popa szatmárnémeti játékvezető érvénytelenítette – helyesen! 1-1 helyett pedig a 16. percben 2-0-ra
módosult az állás: ekkor a szászrégeniek fáradhatatlan csapatkapitánya, Truţa egy kiváló indítást
követően betört a büntetőterület bal
szélén, s egy jól eltalált lövéssel kilőtte a hosszú sarkot (2-0). A 18.
percben a désiek gólhelyzetét jegyezhettük: Papp kecsegtető szögből jócskán a bal kapufa mellé lőtt,
majd tíz perccel később a Kolozs

megyeiek elpuskázták az első játékrész legnagyobb gólszerzési lehetőségét: Onicaş egyedül nézhetett
farkasszemet Bucin kapussal, ám a
csupán néhány méterről leadott erős
lövést az Avântul hálóőre kitűnő érzékkel kivédte. Miután a 37. percben Andrei Pop távoli lövése
fölément, két perccel később a désiek ismételten nagy gólhelyzetet
dolgoztak ki: ekkor Plăian hajszálpontos bal oldali beívelését Papp
zavartalanul, mintegy 7 méterről
„bólinthatta” kapura, ám Bucin ezúttal is kivételes reflexszel hárított!
A vendégek kihagyott hatalmas
helyzete ismételten megbosszulta
magát, hiszen alig három perccel
később Fărcaş hálójában pihent a
labda, amikor egy látványos támadás végén a pöttyös Stavilához került, ő pedig a tizenhatos közepéről
védhetetlen lövéssel bevette a vendégek kapuját (3-0). Ezzel gyakorlatilag eldőlt a három bajnoki pont

sorsa. A 43. percben akár négygólosra is nőhetett volna az Avântul
előnye, ám Bujor egyedül a kapussal, néhány méterről képtelen volt
túljárni a dési hálóőr eszén!
A megnyugtató előny birtokában
és tudatában a második félidőben a
hazaiak „ráültek” az eredményre,
ennélfogva az összecsapás második
felvonása zömében a dési gárdáé
volt. Az 52. percben Bogdan Pop
jobb szélről elvegzett szabadrúgása
a felső kapufán csattant. Húsz perccel később a másik oldalon Murar
végezhetett el egy szabadrúgást,
Fărcaş kapus azonban résen volt. A
vendégek kihasználták a második
félidőben igencsak lazító Avântul
teljesítményét, s ennek eredményeként az utolsó negyedórában három
hatalmas gólszerzési lehetőséget
dolgoztak ki: a 75. percben Andrei
Pop egy az egy elleni szituációban
nem tudott túljárni a régeni kapuvédő eszén, öt perccel később pedig
újra Bucin volt szenzációs, amikor
F. Balş közeli fejesét hárította. A 89.
percben ismét a hazaiak portása
mentette meg a csapatot, amikor
Andrei Pop került helyzetbe.
A találkozó színvonala az alaposan felázott talajú gyepszőnyeg ellenére jónak könyvelhető el. A játék
összképe alapján a házigazdák győzelme megérdemeltnek minősíthető, ám Bucin kiváló, második
félidei parádés mentései nélkül a
siker akár meg is kérdőjeleződhetett
volna.

Jegyzőköny
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 7. forduló: Szászrégeni Avântul –
Dési Unirea 3-0 (3-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, borús, esős időjárás, mintegy 100
néző. Vezette: Adina Popa (Szatmárnémeti) – Marius Matica (Nagyvárad), Ludovic Zifceac (Élesd). Ellenőr: Ovidiu Tâlvan (Nagyszeben), Mihai Hârlab (Brassó).
Gólszerzők: C. Merdariu (3.)., F. Truta (16.), B. Stavilă (42.).
Szászrégeni Avântul: Bucin – F. Pop, Merdariu, D. Chirilă, Ad.
Luca, Truţa, Covaciu (46. Inţa). Potor, Laczkó Sz. (65. C. Chirilă),
Stavilă (90+1. Horvath), Bujor (70. Murar).
Dési Unirea: Fărcaş – Kereki, Radu, Sabo, Plăian, Papp, Onicaş
(64 . A. Blaş), Cătinean, B. Pop, F. Blaş, A. Pop.

Tudták-e?

Tévhitek a villamosenergiaés földgázszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban

Sokat beszélnek mostanában a villamosenergia- és a
földgázszolgáltató cseréjéről. Legtöbbször az emberek
úgy képzelik el, hogy ez rengeteg papírmunkával,
költséggel járó, nehézkes, hosszadalmas folyamat,
amely az óraleolvasás, netán a hálózati munka mellőzésével járhat. Ez nem így van. Az alábbiakban az ezt
illető legelterjedtebb tévhitekről lesz szó.

– Nem lesznek gáz- vagy villanyhálózat-javítási munkálatok, amennyiben szolgáltatót cserél az ügyfél.
– Ez nem igaz. Az elosztó ugyanaz marad, így ha valamilyen hibát észlelnek a hálózaton, vagy nincs villanyáram,
illetve földgáz, azonnal felhívhatják. A szolgáltatás folyamatosságára és minőségére vonatkozó törvényes kötelezettségek ugyanazok maradnak.
– Amennyiben szolgáltatót cserélünk, megszűnik a
szolgáltatás, villanyáram vagy gáz nélkül maradhatunk,
és leszerelik a mérőórát.

7

Elfelejtette a bíró, kinek jár a sárga lap...
Igen-igen nevetségessé tette magát a szászrégeni mérkőzésen a
találkozó játékvezetője. Adina Popa nemigen tudta kézben tartani
a meccset, az összecsapás jóval meghaladta képességeit. Miután az
első félidőben is előfordult, hogy mintegy öt percen át a két csapat
labdarúgói bíráskodtak, hasonló jeleneteknek a szünet után is
szemtanúi lehettünk. A hangos és határozott bekiabálások nagyon
befolyásolták a játékvezetőt, és túlzás nélkül kijelenthető, hogy ez
alatt az idő alatt „önök kérték, uraim, én teljesítem” stílusú játékvezetésnek lehettünk szemtanúi! A bíráskodást illetően a habot a
tortán a 62. perchez köthető mozzanat jelentette, egy valósággal kabaréba illő jelenettel: ekkor Adina Popa szabadrúgást ítélt a désiek
jávára, mintegy 35 méterre a régeniek kapujától. Elővette a sárga
lapot, ám miközben beszélt a hazai focistákkal, elfelejtette, hogy
kinek kell felmutatnia! A sárga lappal a kezében, zavartan, több
mint fél percig kereste a szabálytalankodót, ám nem találta... Végül
kivonult a pálya szélére a nagyváradi partjelzőjéhez, s miután megbeszélték az esetet, Truţának mutatott fel sárga lapos figyelmeztetést! Az egyébként nagyon lobbanékony és hirtelen haragú régeni
csapatkapitány az előzményekre való tekintettel nevetve vette tudomásul a kínos helyzetbe került játékvezető döntését.

Eredményjelző
* 3. liga, V. csoport, 7. forduló: Szászrégeni Avântul – Dési Unirea
3-0, Váradszentmártoni CS – Besztercei Unu Fotbal Club Gloria
3-2, Kolozsvári CFR II – Sellemberki Viitorul 1-1, Tordai Sticla Arieşul – Zilahi SCM 2-1, Lénárdfalvi Fotbal Comuna – Gyulafehérvári Unirea 1924 2-2, Kudzsiri Metalurgistul – Kolozsvári
Sănătatea 0-0, Nagybányai Minaur – Székelyudvarhelyi AFC 2-0,
Magyargáldi Industria – Nagyváradi Luceafărul 2-6.
1. Luceafărul 7
2. Lénárdfalva 7
3. Sellemberk 7
4. Nagybánya 7
5. CFR II
7
6. Torda
7
7
7. Avântul
8. Váradsztm. 7
9. Gyulafehérvár 7
10. Sănătatea 7
11. Beszterce
7
12. Székelyudv. 7
13. Dés
7
14. Kudzsir
7
15. Zilah
7
16. Magyargáld 7

– Ez a kijelentés is hamis. Amennyiben azzal fenyegetnek, hogy lekapcsolnak a hálózatról, törvénytelenséget követnek el. Az elosztónak törvényes kötelessége ugyanolyan
körülmények között biztosítani a folyamatos, minőségi villamosenergia- és/vagy földgázellátást, függetlenül attól,
hogy a fogyasztó kivel köt szerződést. Elvileg nincs szükség
a berendezés módosítására vagy a mérőóra cseréjére sem.
Amennyiben mást mondanak, a helyzet tisztázásáért felvehetik a kapcsolatot az Enel szolgáltatóval.
– A szolgáltatási szerződés cseréje pénzbe kerül.
– Bármely piaci versenyhelyzetben levő cég közül lehet
villamosenergia- és földgázszolgáltatót választani. A szerződéscsere ingyenes, átlátható folyamat, amely az ANRE
szabályait követi. Így ez a kijelentés sem igaz.
– Az Enelnek nincsen országos hálózata, nincsenek
irodái.
– Ez is téves állítás. Az Enel országos hálózattal rendel-

6
5
3
3
3
3
2
3
2
2
2
1
2
1
2
0

Ranglista
0
2
4
2
2
2
4
1
2
2
2
4
1
3
1
0

1
0
0
2
2
2
1
3
3
3
3
2
4
3
4
7

22-10
20-9
11-6
8-5
12-10
7-6
9-7
16-19
12-8
6-8
5-10
8-10
5-8
3-8
11-13
5-23

18
17
13
11
11
11
10
10
8
8
8
7
7
6
1
0

kezik, munkapontjai, üzletei vannak országszerte. Az Enelüzletek jegyzékét közzétettük a honlapon. Az üzletekben
szakértőink várják önöket a villamosenergia- és a földgázszolgáltatással kapcsolatos szaktanácsokkal, akár személyre szóló ajánlatokkal. Ugyanakkor számos kérdésre a
válasz megtalálható a honlapon, az Informaţii utile címszó
alatt.
– Sok iratra van szükség a szerződéscseréhez.
– Téves! Csak a személyazonossági igazolvány, valamint
a lakás vagy a szóban forgó helyiség tulajdon- és/vagy
használati jogát igazoló irat másolata szükséges. A szerződés (formanyomtatvány) letölthető a honlapról az
Informaţii utile címszó alatt. Ezenkívül online is lehet villamosenergia- és földgázszolgáltatásra szerződést kötni, a
honlapon levő ajánlatok közül választva.
– A szolgáltató és az elosztó ugyanazon cégcsoporthoz
kell tartozzon.
– Ez nem igaz! Az elosztócég a villamos energiával és
földgázzal való ellátásra kiváltott licencengedély alapján
végzi a tevékenységét. A szolgáltatói tevékenységet végző
cég az ajánlattétellel, a szerződéskötéssel és a számlázással
foglalkozik, azaz, amire licencengedélyt váltott ki. Tulajdonképpen a szolgáltató személyre szóló ajánlatokkal fordul önhöz, miközben az elosztó működteti a hálózatot és
kijavítja a meghibásodást, bármilyen hálózati probléma
adódik.
– Soká tart, amíg kézhez kapja az ember a számlát.
– Az első számlát az ügyfél az új szerződés aktiválását
követően kapja kézhez. A szabályzó hatóság által megállapított keretszabályozás szerint a szolgáltató cseréje legtöbb
21 nap alatt be kell fejeződjön, azonban a számlát csak azután állíthatják ki, miután az elosztócég továbbítja az Enelnek a mérőóra állását. Ezután kibocsáthatják és
továbbíthatják az első számlát, a következő számlákat az
ügyfél által kiválasztott időszakonként küldik (a szerződésben megjelölt módon és időben).
– Az Enel Románia legkedveltebb szolgáltatója.
– Ez az állítás ezúttal igaz! Több mint kétmillió romániai
polgár választotta az Enel (Enel Energie és Enel Energie
Muntenia) szolgáltatót a villamos energiát és a földgázt illetően. A hazai piacon összesen több mint hárommillió
ügyfelünk van.
Nem utolsósorban befejezésként azt tanácsoljuk:
mindig ellenőrizzék, hogy kit engednek be a házukba,
kérjék a szolgálati igazolványát és olvassák el figyelmesen
a felajánlott szolgáltatásról szóló tájékoztatót. Figyeljenek
az árra, az érvényességi időre, a kifizetési határidőre, a
szerződés meghosszabbításának vagy megújításának feltételeire, hogy helyes döntést hozhassanak.
(x)
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Újabb sepsiszentgyörgyi pontosztozkodás

Ismételten döntetlent játszott a
Sepsi OSK a labdarúgó 1. ligában:
a háromszékiek kilencedik alkalommal osztoztak meg a pontokon
aktuális ellenfelükkel ebben a szezonban. Péntek este, a 12. forduló
nyitányán az FC Botoşani otthonában zárult így a mérkőzés, és érdekesség, hogy házigazdájuk is
kiemelkedően magas számú ikszet
számlál, a Kovászna megyeiek ellenében idénybeli hetedik döntetlenjét regisztrálva.
A Sepsinek négy nagy helyzete
is volt az első félidőben, ám a
hazai kapus, Eduard Pap eszén
egyszer sem tudtak túljárni a
szentgyörgyi támadók, a kétszer is
próbálkozó Ronaldo Deaconu,
majd Nicolae Carnat és Gabriel
Vaşvari, írja a találkozóról közölt
beszámolójában az NSO. A székelyföldiek a szünet után, Vaşvari büntetőből szerzett góljával szerezték meg a vezetést, amelyhez Marcel
Holzmann kezezése miatt jutottak. A szezon harmadik
győzelme azonban nem jött össze, mert a hajrában Kilyén Szabolcs eladott labdája után Mihai Roman egyedül mehetett kapura, és Fejér Béla kapust is kicselezve
egyenlített. A ráadásban mind a két oldalon kimaradt a
meccslabda: előbb a Sepsi középpályása, Sztefan Velev
lőtt mellé egy tökéletesen kijátszott kontra végén, majd
a botoşani-i Halkiadakisz szinte ugyanolyan pozícióból
a kapufát találta el.
1. CFR
2. Craiova
3. Viitorul
4. Medgyes
5. Jászvásár
6. Botoşani
7. Sepsi OSK
8. Astra
9. FCSB
10. Dinamo
11. Târgovişte
12. Nagyszeben
13. Clinceni
14. Voluntari

11
12
11
12
12
12
12
11
12
12
11
11
12
11

Ranglista
7 3
7 2
6 3
6 3
4 6
3 7
2 9
4 3
4 3
4 2
3 3
3 1
2 3
1 2

1
3
2
3
2
2
1
4
5
6
5
7
7
8

28-8
18-12
26-14
22-17
15-11
18-18
11-8
14-14
14-18
16-21
14-17
11-22
16-26
8-25

24
23
21
21
18
16
15
15
15
14
12
10
9
5

Fotó: GSP

Eredményjelző
* 1. liga, 12. forduló: FC Botoşani – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1, CSU Craiova – Jászvásári
CSM Politehnica 1-1, Medgyesi Gaz Metan – Academica Clinceni 2-1, Bukaresti FCSB – Bukaresti
Dinamo 1-1.
* 2. liga, 10. forduló: Konstancai Farul – Sportul
Snagov 1-0, CS Mioveni – FK Csíkszereda 3-0, Bukaresti Daco-Getica – Dunărea Călăraşi 2-3, Concordia Chiajna – Bukaresti Metaloglobus 1-1,
Resicabányai CSM – Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 1-7, Zsilvásárhelyi Pandurii – Petrolul Ploieşti
0-1, Temesvári ASU Politehnica – Campionii FC
Argeş Piteşti 3-0, Kolozsvári Universitatea – Temesvári Ripensia 1-1. Az állás: 1. Turnu Măgurele 22
pont, 2. Mioveni 20, 3. UTA 19, ...17. Csíkszereda
9.
* 3. liga, I. csoport, 7. forduló: Bákói CSM – CSM
Focşani 0-0, CSM Paşcani – Bákói Aerostar 0-7, Galaci Universitatea Dunărea de Jos – Karácsonkői
CSM Ceahlăul 0-1, Foresta Suceava – Németvásári
Ozana 3-1, Huszvárosi Huşana – FC Botoşani II
2-1, Şomuz Fălticeni – Ştiinţa Miroslava 0-2, Radóci
Bucovina – Galaci SC Oţelul 1-2, Sporting Lieşti –
Kézdivásárhelyi KSE 1-0. Az állás: 1. Aerostar 21
pont, 2. Oţelul 18, 3. Karácsonkő 15, ...12. Kézdivásárhely 5.

Nem volt partiban a CFR Glasgow-ban

A Kolozsvári CFR-nek nem sikerült megismételnie a labdarúgó
Bajnokok Ligája-selejtezőbeli kiváló játékát az Európa-liga csoportkörének 2. fordulójában: a román
bajnok kétgólos vereséget szenvedett Glasgow-ban, a Celtic így visszavágott riválisának a nyári
kudarcért.
Leginkább a két csapat játékának gyorsasága közötti különbség
volt szembetűnő a csütörtök késő
esti mérkőzésen, a zöld-fehérek
egy lépéssel mindig a bordó mezesek előtt jártak. A skótok amellett
okultak az idei első párharc kudarcából, nem hagytak fedezetlenül játékterületeket,
és
amikor
lehetőségük volt, azonnal célozták
ellenfelük kapuját. Ráadásul szerencséjük is volt, hiszen az első
gólt megelőzően a románok hátvédei zsinórban hibáztak, míg a má-

sodik találatnál a labda megpattant
a CFR védőjén, Burcán, ami kellett
ahhoz, hogy becsapja a kolozsváriak kapuvédőjét. Ami a vendégcsapatot
illeti,
hiányzott
játékukból a határozottság, és arra
sem igen törekedtek, hogy ellenfelüket hibára kényszerítsék. Táma-

dásban is lényegesen gyengébben
produkáltak, mint a Lazio ellen,
Omrani teljesítménye elmaradt a
várakozásoktól. Csak Deac igyekezett zavart kelteni a skótok védelmében, de próbálkozásai rendre
elakadtak, végül ő is beleszürkült a
mezőnybe.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, E csoport, 2. forduló: Celtic Glasgow –
Kolozsvári CFR 2-0 (1-0)
Glasgow, Celtic Park, 56.172 néző, vezette: Daniel Siebert (német).
Gólszerzők: Édouard (20.), Elyounoussi (60.).
Sárga lap: McGregor (25.), Jullien (47.), Édouard (88.), illetve Rondon (42.), Djokovic (51.).
Celtic: Forster – Elhamed, Ajer, Jullien, Bolingoli – Brown, McGregor, Forrest (85. Hayes) – Christie (90. Ntcham), Elyounoussi, Édouard.
Kolozsvári CFR: Arlauskis – Susic, Boli, Burcă, Camora – Bordeianu, Luis Aurelio (57. Culio), Djokovic (81. Golofca) – Deac, Rondon
(70. Păun), Omrani.

Eredményjelző

Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:
* E csoport: FC Liverpool (angol) – Salzburg (osztrák) 4-3, Genk (belga) – SSC Napoli (olasz) 0-0
* F csoport: FC Barcelona (spanyol) – Internazionale (olasz) 2-1, Prágai Slavia (cseh) – Borussia Dortmund (német) 0-2
* G csoport: Lipcsei RB (német) – Olympique Lyon
(francia) 0-2, Zenit (orosz) – Benfica (portugál) 3-1
* H csoport: Lille (francia) – Chelsea (angol) 1-2,
Valencia (spanyol) – Ajax Amsterdam (holland) 0-3
Labdarúgó-Európa-liga, csoportkör, 2. forduló:
* A csoport: Dudelange (luxemburgi) – Qarabag
(azeri) 1-4, Sevilla FC (spanyol) – APOEL (ciprusi) 1-0
* B csoport: FC Lugano (svájci) – Dinamo Kijev
(ukrán) 0-0, Malmö FF (svéd) – FC Koppenhága (dán)
1-1
* C csoport: FK Krasznodar (orosz) – Getafe (spanyol) 1-2, Trabzonspor (török) – FC Basel (svájci) 2-2
* D csoport: Rosenborg BK (norvég) – PSV Eind-

hoven (holland) 1-4, Sporting CP (portugál) – Linzer
ASK (osztrák) 2-1
* E csoport: Celtic FC (skót) – Kolozsvári CFR
2-0, Lazio (olasz) – Rennes (francia) 2-1
* F csoport: Arsenal (angol) – Standard Liege
(belga) 4-0, Vitória Guimaraes (portugál) – Eintracht
Frankfurt (német) 0-1
* G csoport: Feyenoord (holland) – FC Porto (portugál) 2-0, Young Boys (svájci) – Rangers FC (skót)
2-1
* H csoport: Ferencváros – Ludogorec (bolgár) 0-3,
CSZKA Moszkva (orosz) – Espanyol (spanyol) 0-2
* I csoport: Olekszandrija (ukrán) – Gent (belga)
1-1, St.-Étienne (francia) – Wolfsburg (német) 1-1
* J csoport: Istanbul Basaksehir (török) – Borussia
Mönchengladbach (német) 1-1, Wolfsberger AC (osztrák) – AS Roma (olasz) 1-1
* K csoport: Besiktas (török) – Wolverhampton
Wanderers (angol) 0-1, Sporting Braga (portugál) –
Pozsonyi Slovan (szlovák) 2-2
* L csoport: Asztana (kazah) – Belgrádi Partizan
(szerb) 1-2, AZ Alkmaar (holland) – Manchester United (angol) 0-0

Háromgólos Ludogorec-siker
a Groupama Arénában

A Ludogorec 3-0-s győzelmet aratott a Ferencváros vendégeként a
labdarúgó-Európa-liga csoportküzdelmeinek csütörtöki második fordulójában.
A két együttes nyáron már találkozott egymással, a magyar bajnokcsapat júliusban a Bajnokok Ligája selejtezőjében meglepetést szerzett azzal, hogy az első fordulóban először hazai pályán 2-1-re, aztán
pedig idegenben 3-2-re legyőzte a nála magasabban jegyzett bolgár riválisát. A Ferencváros 5419 nap elteltével játszott újra saját közönsége
előtt főtáblás európai kupamérkőzést.
Első ferencvárosiként Dibusz ért bele a labdába a meccsen, a válogatott hálóőrnek viszont 37 másodperc után a hálóból kellett kiszednie
a játékszert egy rendkívül formás támadás végén. A zöld-fehérek kapusa
két ziccer védésével tartotta meccsben csapatát, miközben a támadók
játékából hiányzott a kreativitás és a lendület. A vendégek öt perccel a
félidő vége előtt Rafael
Forster bődületes szabadrúgásgóljával megduplázták előnyüket, viszont
emberhátrányba kerültek a
második sárga lapját begyűjtő Grigore kiállítása
miatt.
A fordulás után a Ferencváros vette át az irányítást, az első helyzetre
tíz percet kellett várni,
ekkor Nguen lövését védte
a vendégek kapusa, Isael
pedig a kipattanót „kihagyhatatlannak” tűnő
helyről hagyta ki. Néhány
pillanattal később újra
Nguen harcolt ki magának
egy lehetőséget, de Iliev
ezúttal is hárított. A találkozó aztán a 64. percben
eldőlt, a vendégek gyakorlatilag először jöttek át a
zöld-fehérek térfelére, és
egy szöglet után Rafael
Forster megszerezte második gólját.
A hajrában a Ferencváros már csak a szépítés reményében támadott, de Miha Blazic, a Ferencváros (b) és Claudiu Keşerü, a bolLudogorec játékosa a labdarúg-Európa-liga csoportvégül a becsületgól sem gár
körében játszott mérkőzésen a fővárosi Groupama
jött össze.
Arénában 2019. október 3-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás
Mestermérleg
* Szerhij Rebrov (FTC): „Azt mondtam a játékosoknak, hogy ez
egy másik szint, minden egyes hibánkat megbosszulja az ellenfél.
Gyors gólt kaptunk, amely után ugyan kialakítottunk helyzeteket, de
ezeket nem tudtuk kihasználni, hiába győztük le kétszer ezt a csapatot,
ettől még egy rendkívül erős együttes.”
* Sztanyiszlav Gencsev (Ludogorec): „Nagyon jól játszottunk,
minden játékosunknak gratulálok. Jó dolog rögtön az első támadásból
gólt szerezni, ez mindig pluszt ad a csapatnak, de sokkal rutinosabbak
vagyunk, így azt gondolom, akkor is nyertünk volna, ha nem szerzünk
ilyen korán gólt. Amennyiben a következő mérkőzésünket megnyerjük, biztosan továbbjutunk.”

Jegyzőköny
Labdarúgó-Európa-liga, H csoport, 2. forduló: Ferencváros –
Ludogorec (bolgár) 0-3 (0-2)
Budapest, Groupama Aréna, 16.163 néző, vezette: Bartosz Frankowski (lengyel).
Gólszerzők: Lukoki (1.), Rafael Forster (40., 64.).
Kiállítva: Grigore (43.).
Sárga lap: Heister (26.), illetve Grigore (28., 43.), Lukoki (43.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Frimpong, Heister –
Sigér (73. Szihnyevics), Haratyin – Zubkov (79. Varga R.), Nguen,
Isael – Boli (73. Skvarka).
Ludogorec: Iliev – Cicinho (69. Ikoko), Grigore, Rafael Forster,
Nedjalkov – Lukoki (57. Goralski), Anicet Abel, Badji, Wanderson –
Keşerü, Marcelinho (46. Moţi).

Meglepetés nélkül a 4. ligában

Nem következett be látványos fordulat a labdarúgó 4. elitliga 8. fordulójában. A Nyárádtői Unirea folytatja megállíthatatlannak tűnő menetelését, nyolcadik győzelmét szerezve meg ugyanannyi lehetségesből.
Ezúttal a mezőny egyik erősségének – és egy ideig akár ellenlábasnak
– számító Marosoroszfalu otthonában nyert meggyőző teljesítménnyel,
így őrzi ötpontos előnyét a tabella élén. A követői közül nyert Erdőszentgyörgy és Marosludas is, illetve győzött Radnót, utóbbi azonban
már 11 ponttal van lemaradva. Igaz, egy mérkőzéssel kevesebbet is játszott. Az élmezőnyben található csapatok közül csupán Segesvár kapott
ki, a rapszodikusan teljesítő Szováta otthonában. Szombaton az éllovas
Nyárádtői Unirea hazai pályán játszik, Szovátát fogadja, és a papírforma
azt mutatja, hogy tovább erősíti majd pozícióját a táblázat élén.
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 8. fordulójában a következő eredmények születtek: Ákosfalva – Erdőszentgyörgy 1-2, Marosoroszfalu
– Nyárádtői Unirea 1-4, Szováta – Segesvár 2-0, Marosvásárhelyi Atletic – Marosludas 2-3, Mezőszengyel – Nagysármás 5-1, Radnót –
Nyárádtői Viitorul 4-1, Kerelő – Marosszentkirály-Náznánfalva 2-5.
Nyárádszereda állt. (bálint)
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Szerdán kezd a Sirius-Mureşul
Bálint Zsombor
Szokatlan módon nem
hétvégén, hanem szerdán
rajtol a bajnoki idén Marosvásárhely egyetlen élvonalbeli csapata, a
Sirius-Mureşul női kosárlabdázói számára. Október 9-én 19 órától Ionel
Brustur csapata a Kézdivásárhelyi KSE-t fogadja
a ligeti sportcsarnokban.
Készen állunk a rajtra
– mondta Kiss István
klubmenedzser,
aki
abban bízik, hogy csapata
megismétli a kézdivásárhelyiek elleni, Sepsi-

Támadásban a marosvásárhelyi együttes: készen állnak
a rajtra.
Fotó: Nagy Tibor

kupán aratott győzelmet. Ez azonban nem lesz annyira könnyű, mint
ahogyan első látásra tűnhet, ugyanis
a KSE-nek két légiósa is van, ezek
csak a Sepsi-kupa előtt csatlakoztak
a kerethez, azóta még volt idő arra,
hogy jobban belerázódjanak az alakulat játékába.
Ugyanakkor a Sirius-Mureşulnak
több idő állt a rendelkezésre a felkészüléshez, a teljes keret egészséges, és a múlt héten csatlakozott az
együtteshez Gál Emese is, akinek a
triplái sokat segíthetnek adott esetben.
Az idei bajnokságot eltérő rendszerben rendezik az előző évekhez
képest, a résztvevőket két csoportba

Ingyenes belépés adománygyűjtéssel
a kis Nóra javára
A szerda esti KSE elleni mérkőzésre a belépés ingyenes,
de a szurkolókat arra kérik, hogy adományozzanak a
négyéves Nóra megsegítésére, aki ritka anyagcserezavarbetegséggel küszködik. Szervezete nem bontja le és nem
alakítja át a fehérjéket energiává, így toxinok gyűlnek fel,
amelyek károsítják az idegrendszert. Egyedüli esélye egy
nagyon költséges génterápia, amely 350.000 dollárba
kerül, ezért minden adományért és segítségért hálásak. Az
adománygyűjtó dobozt a bejáratnál helyezik el.

Felkészülési mérkőzések a bajnoki rajt előtt
Több barátságos mérkőzést is játszott a Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul női kosárlabda-csapata a
Nemzeti Liga rajtja előtti időszakban.
Előbb a Kolozsvári U-val mérte össze erejét az alakulat, amely a kelleténél „komolyabban” vette a
meccset: az ellenfél nagyon agresszívnek bizonyult, játékosai kakaskodásban is kitűntek. Ezen a meccsen
két negyed erejéig kiegyensúlyozott volt a találkozó. A második negyedben volt egy gyengébb periódusuk
a marosvásárhelyieknek, azonban a végeredményben megmutatkozó nagy különség elsősorban az utolsó
negyedben alakult ki, amikor a marosvásárhelyi csapat szinte kizárólag a tartalékokat tartotta a pályán,
a kolozsváriak játéka ugyanis már-már a kezdők testi épségét veszélyeztette. Az utolsó negyedbeli 231-et tehát ilyen szempontból kell nézni.
Rögtön ezután Sepsiszentgyörgyre utazott a csapat, ahol beugróként részt vett a Sepsi-kupáért kiírt
tornán. Az elődöntőben a belföldi női kosárlabda mezőnyéből toronymagasan kiemelkedő házigazda
Sepsi SIC volt az ellenfél – hat magasan képzett külföldi játékossal –, amely az európai kupákra készülve
nem kegyelmezett a marosvásárhelyieknek. A nagyarányú vereség után a Kézdivásárhelyi KSE ellen a
torna 3. helyéért lépett pályára a Sirius-Mureşul, és bizakodásra alapot adó győzelmet aratott az ellen
a csapat ellen, amellyel megkezdi a hivatalos találkozók sorát is az új idényben.

Nagybányán nyertek a női kézilabdázók

Bálint Zsombor
Megszerezte harmadik győzelmét az új bajnoki idényben a Marosvásárhelyi
CSM
női
kézilabdacsapata, amely a Nagybányai Marta otthonában 11 gólos különbséggel nyert.
A marosvásárhelyi csapatot sújtó
anyagi nehézségek ellenére a mérkőzés nem okozott gondot Mihaela
Evi tanítványainak. Igaz, a kezdés
váratlanul bonyolultnak bizonyult,
hiszen a házigazdák indítottak jobban, és az első félidő közepe táján
meglepő módon 7-3-ra vezettek a
sokat hibázó marosvásárhelyi csapat ellen. Bucin és Darie pályára lépésével azonban megváltozott a
játék képe, a védekezés is javult, Marosvásárhelyiek támadása a Köröskisjenő kapujánál: a két csapat megosztva vezeti
így a CSM 8-8-ra egyenlített, majd csoportja rangsorát, miután a legutóbbi fordulóban egyikük sem hibázott. Fotó: Nagy Tibor
Az első félidő végén hat gól volt góllal nőtt, annak ellenére, hogy a
10-10 után átvette a vezetést, és
nem is engedte ki a kezéből a talál- a vendégcsapat előnye, a második záró percekben a teljes kispadot páfélidőben a különbség további öt lyára küldte a marosvásárhelyi
kozó végéig.
Elkezdődött az Eb-selejtező
A magyar női kézilabda-válogatott 30-10-re győzött Olaszország vendégeként a jövő decemberi Európa-bajnokság selejtezősorozatának második fordulójában, Lignanóban. A két együttes ötödször találkozott egymással, a magyarok mérlege továbbra is tökéletes az olaszokkal szemben, és az ötből
harmadszor fordult elő, hogy csupán tíz gólt kaptak.
A magyar gólszerzők: Klujber 8, Lukács 5, Tóvizi, Háfra, Szabó L. 3-3, Schatzl, Kovacsics, Klivinyi
2-2, Kiss N., Tomori 1-1.
A román csapat is nyert a Feröer szigeteken, de igen figyelemreméltó, hogy az északiak vezettek az
első félidő végén. A román csapat nem hagyhatta, hogy megessen vele a nagy szégyen, és sokkal elszántabban tért vissza a pályára, így szünet után zsinórban öt gólt szerezve megfordította az állást, és
a végéig nem is engedte ki a vezetést a kezéből. Az eredmény: 20-25 (12-11).
A román csapat gólszerzői: Buceschi 6, Molnar, Băcăoanu 4-4, Popa, Bucur, Laslo 2-2, Udriştioiu,
Florică, Ostase, Zamfirescu, Moisă 1-1.
További eredmények a magyar érdekeltségű csoportban: 1. forduló: Magyarország – Litvánia 3319 (16-12), Montenegró – Olaszország 41-17 (20-9); 2. forduló: Litvánia – Montenegró 24-32 (14-20).
Az állás: 1. Magyarország 4 pont (63-29), 2. Montenegró 4 (73-41), 3. Litvánia 0 (43-65), 4. Olaszország
0 (27-71).
Eredmények a román csoportból: 1. forduló: Románia – Ukrajna 27-24 (15-12), Lengyelország –
Feröer szigetek 28-16 (12-8); 2. forduló: Ukrajna – Lengyelország 26-27 (14-14).
Az állás: 1. Lengyelország 4 pont, 2. Románia 4, 3. Ukrajna 0, 4. Feröer szigetek 0.
A jövő decemberi, dán–norvég közös rendezésű Európa-bajnokságra a csoport első két helyezettje
jut ki.

A magyar középiskolások
olimpiájáról
a Marosvásárhelyi TVR-ben
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Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának témája a Kolozsváron zajlott erdélyi magyar középiskolások
sportolimpiája. Szucher Ervin meghívottja a legeredményesebb csapat vezetője, Jakab Barna, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum testnevelő tanára és Magyari Dávid, a II. Rákóczi Ferenc római katolikus
líceum aranyérmes diákja.

sorolták, és a Sirius-Mureşul a Nyugatiba került, ahol Nagyszeben
visszalépése miatt csak hat csapat
maradt. A célkitűzés a felsőházi
rájátszásba kerülés lenne, ám ez
egyáltalán nem lesz könnyű, hiszen Szatmárnémeti és Arad nagyon erős kerettel rendelkezik, és

Kolozsvár is legyőzte a marosvásárhelyieket előkészületi mérkőzésen. Ennek ellenére Kiss István azt
mondta, nem tervezik, hogy Brittney Dunbar mellé még egy idegenlégióst
hozzanak,
mert
semmiképpen sem szeretnének
pénzügyi gondokkal szembesülni.

szakvezetés, és a legfiatalabb csapattagok végezhették el a végjátékban a CSM javára ítélt
hétmétereseket.
A következő fordulót, egyben az

utolsót a bajnokság alapszakaszának első köréből, szombaton rendezik, a Marosvásárhelyi CSM ekkor
a Temesvári Universitatea együttesét fogadja.

Eredményjelző
* Női kosárlabda felkészülési mérkőzés: Kolozsvári U – Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul 78:40 (16-15, 26-13, 13-11, 23-1)
Pontszerzők: King 21, Ford 14, Kilin 13 (3), B. Fota 10, Neagu 8,
Fleşer 5, D. Fota 5, Gavrilă 2, illetve Dunbar 19, Mészáros 7, Borşan
5, Bobar 5, Badi 2, Feiseş 2.
* A Sepsi-kupáért kiírt felkészülési torna, elődöntő: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul 118:33 (24-14,
41-3, 31-12, 22-4)
Pontszerzők: Pašić 12, Demeter 15, Cătinean 2, Mîrne-Nagy 8,
Vučetić 10, Topuzović 16 (2), Mandache 15 (1), Gödri-Părău 7, Givens 11, Kovács 5, Butler 17, illetve Bobar 2, Badi 4, Feiseş, 11 (2),
Mészáros 10 (2), Ignat-Kleemann 1, Dunbar 5. A marosvásárhelyieknél játszott még: Borşan, Bokor, Molnár, Kurjatkó.
* A Sepsi-kupáért kiírt felkészülési torna, a 3. helyért: Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul – KSE 60:48 (19-15, 19-10, 10-9, 12-14).
A Sirius-Mureşul pontszerzői: Mészáros 21, Dunbar 13, Bobar
11, Feiseş 8, Badi 7.
* A Sepsi-kupáért kiírt felkészülési torna, döntő: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Brassói Barcaság 97:52 (24-13, 26-10, 28-11, 19-18).
* Női kosárlabda Nemzeti Liga, Keleti csoport, 1. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Brassói Olimpia 46:73, Bukaresti Agronomia – Bukaresti Rapid 79:57. A CSM Alexandria – CSM Târgovişte
mérkőzést november 11-én rendezik. A Konstancai Phoenix állt. 2.
forduló: Bukaresti Rapid – Brassói Olimpia 65:73, Konstancai Phoenix – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 31:178 (!). A CSM Târgovişte –
Bukaresti Agronomia találkozót szerdán játsszák. A CSM Alexandria állt.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 4. forduló: Nagybányai
Marta – Marosvásárhelyi CSM 24-35 (14-20)
Nagybányai sportcsarnok, 200 néző. Vezették: Dacian Chiriac
(Beszterce), Daniel Vlasa (Beszterce).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran (Stan) – Munteanu 7, Lăcătuş 2,
Sîngeorzan, Ghemeş 1, Bărăbaş 9, Moldovan 5 (Bucin 7, Darie 1,
Radu, Coşarcă 2, Bercea 1).

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D csoportjának 4. fordulójában: Temesvári Universitatea – Resicabányai CSU 22-25, Köröskisjenői
Crişul – Nagyváradi CSU 33-24, Nagybányai Marta – Marosvásárhelyi CSM 24-35. A marosvásárhelyi csapat 10 ponttal az ugyancsak 10 pontos Köröskisjenő mögött a második helyen áll.
A férfikézilabda A osztály C csoportjának 3. fordulójában: Segesvári Kiválósági Központ – Segesvári CSM 29-35. A két Maros
megyei együttes a csoport rangsorának utolsó két helyét foglalja
el: a CSM 3 ponttal a negyedik, a Kiválósági Központ pont nélkül
a sereghajtó.

Magyar és román szereplések a nemzetközi porondon
A Telekom Veszprém kilenc góllal, 32-23-re (félidő 15-11) legyőzte a fehérorosz Meskov Breszt csapatát a férfikézilabda SEHA
Liga alapszakaszának szombati játéknapján. A magyar csapat négy
győzelmet és egy vereséget számlál a regionális nemzetközi sorozatban, következő mérkőzését pedig egy hónap múlva, november
5-én az orosz Szpartak Moszkva ellen játssza.
Eredmények a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének
1., 2. és 3. fordulójából: A csoport: Paris Saint-Germain (francia)
– MOL-Pick Szeged 30-25 (16-14), MOL-Pick Szeged – SG Flensburg-Handewitt (német) 24-24 (12-12); B csoport: Telekom Veszprém – THW Kiel (német) 31-37 (13-16), Montpellier HB (francia)
– Telekom Veszprém 23-18 (11-10); D csoport: Kadetten
Schaffhausen (svájci) – Bukaresti Dinamo 28-28 (14-15), Dinamo
– IFK Kristiansand (svéd) 28-25 (13-10), Dinamo – GOG (dán) 3528 (17-12).
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportköre A csoportjának
első fordulójában, szombaton a Ferencváros kilenc góllal veszített
a norvég Vipers Kristiansand vendégeként. Az eredmény: 31-22
(16-11). A két csapat harmadszor találkozott egymással a BL-ben,
s a rivális tudott elmozdulni az 1-1-es „döntetlenről”. További eredmény a C csoportból: SCM Râmnicu Vâlcea – SG BBM Bietigheim
(német) 34-27 (20-18).
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A bürokrácia mellett a régészet is „rásegít”

Ássák és aszfaltozzák a sóváradi utcákat

Kilenc utcát korszerűsítenek
jelenleg Sóváradon. A beruházásnak örülnek, ám a kivitelezést késleltetik a kötelező
régészeti ásatások. Remélik,
már nem sokáig.

Gligor Róbert László

Az önkormányzat először 2013ban készíttetett tervet a falu utcáinak korszerűsítésére, ezt egy
európai finanszírozású pályázatra
nyújtották be, de nem kaptak rá támogatást. Három év múlva ismét
próbálkoztak, de akkor sem jártak
sikerrel, így két éve egy kormányprogram keretében pályáztak,
onnan kaptak pénzalapot a beruházásra – idézte fel az előzményeket
Biró Csaba polgármester. A projekt
összértéke 5,4 millió lej, ebből 424
ezer a község önrésze, a vállalkozó
pedig 3.845.030 lejért (plusz héa)
kötött szerződést a kivitelezésre. Az
egyéves határidőre vállalt munkálatokat már júniusban elkezdték, ösz-

szesen három kilométer aszfaltszőnyeget kell leteríteni. Ez önmagában nem sok, de mivel európai
pályázatra készült az eredeti terv,
így az utca melletti sáncokat is
szabvány szerint ki kell betonozni,
kapubejárókat és átereszeket kell
építeni. Emellett a munkálathoz régészeti feltárás is társult, ami késlelteti a kivitelezést.
Sokba kerül az ásatás
Már amikor az előtanulmány készült, minisztériumi engedélyt kellett kérni, ugyanis a település egy
része az ókori római erődítmény
(castrum) területére épült, ezért a
kivitelezésnél szükséges a régészeti
felügyelet, a castrum területén
pedig kötelező régészeti ásatásokat
végezni. A gépi munkálatok nyomán felszínre került kerámiadarabok miatt a Maros Megyei Múzeum
régészei ásatásokat kezdtek a Vas és
Tóth utcában: az elsőben egy római
tűzhelyre, míg a másodikban egy
ház maradványaira bukkantak, a
Jakab utcát pedig teljes egészében

Kilenc utcát aszfaltoznak le, a kisebbek, meredekebbek kimaradtak

Az aszfaltozás mellett ki kell betonozni a sáncokat, átereszeket, kapubejárókat kell építeni

fel kell tárni, mivel a castrum területén fekszik. A Vas utcában 140, a
Tóth utcában 20 méternyi szakaszon kutatnak, de már elérték a „steril” réteget, ezért várhatóan itt
hamar végeznek a felmérésekkel és
itt is befejezhető lesz az aszfaltozás.
Amellett, hogy a haladást késleltetik és a Jakab utca szinte használhatatlan állapotban várja a feltárást,
a régészeti munkálatok pénzügyileg
is érzékenyen érintik a községet.
Mivel az eredeti tervnek és költségvetésnek nem képezik részét, a feltárást az önkormányzatnak kellett
megrendelnie: a munkálatok 65, a
felmérések 40 ezer lejbe kerülnek,
továbbá napi 250 lejt kell fizetni a
régészeti felügyeletért – magyarázta
az elöljáró.
Nem egyszerű, de dolgoznak
A korszerűsítési munkálatok a
következő utcákban folynak: Borsószer, Állomás, Tóth, Vas, Görög,
Falu útja (két szakasz), Jakab, Ólikat alja az Új utcáig, valamint a Temető utca egy része. Ez utóbbi két
utca azért nem került teljes korszerűsítésre, mert az előírások nem engedik meg az aszfaltozást ott, ahol
az utca lejtése meghaladja a 16 szá-

Fotó: Gligor Róbert László

zalékot. Emellett még néhány utca,
sikátor is kimaradt a tervből. Persze, ahogy lenni szokott, ilyenkor
mindenki útépítő „szakember” lett
a faluban, mindenki a tervezőnél
jobban tudja, hogy miként kell egy
ilyen munkálatot végezni, ahol
pedig nem lesz aszfaltozás, ott a
lakók elégedetlenek. Ettől függetlenül a munka halad, több utcában
már leterítették az alapozó aszfaltréteget, kettőben a koptatót is. A
patak és a vasút mellett védőkorlátokat is fel kell szerelni, sőt a vasút
melletti szakaszra csak úgy kaptak
engedélyt, hogy új tervet kellett készíteni, ami tovább késleltette a
munkálatot – részletezte a polgármester.
Az ürömben öröm az, hogy az
utcák megbontásával el kellett távolítani a felső, 40 centiméter vastag
réteget, s mivel ez többszöri kövezés utáni kavicsos réteg volt, újrahasznosította az önkormányzat: a
Tompa mezején több mint két kilométeren terelőutat készítettek a kibédi határ felé, lekövezték a mezei
utak kezdeti szakaszait és a Temető
utca aszfalt nélkül maradt részét is
– mutatott rá Biró Csaba.

Felavatták Czetz János honvédtábornok szobrát Gyergyószentmiklóson

Kövér László jelenlétében avatták
fel szombaton délután Czetz
János honvédtábornok szobrát a
gyergyószentmiklósi örmény katolikus templom udvarán.

Az Országgyűlés elnöke ünnepi beszédében az erdélyi és magyarországi örményeknek – köztük Czetz Jánosnak – az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
idején tanúsított áldozatvállalását méltatta.
Mint felidézte: a szabadságharc bukása után Czetz Jánosnak választania
kellett, hogy meghaljon-e a szabadságért
a szülőföldjén vagy száműzetésben
éljen. „Bízzunk benne és mindent tegyünk meg érte, hogy a következő magyar nemzedékek soha, de soha ne
szembesüljenek ezzel a tragikus kérdéssel” – jelentette ki a politikus.
Kövér László felidézte: a magyarság
szabadságvágyának legfőbb célját és tartalmát az 1526-os tragikus mohácsi csata
óta „a független, cselekvőképes, népét és
nemzetét oltalmazó magyar állam” helyreállítása jelentette. Az 1848-49-es szabadságharc idején alig tizenkétezres
lélekszámú erdélyi és magyarországi ör-

ménység egy emberként osztozott a magyarok szabadságvágyában és küzdött a
zsarnokság ellen. Az örménység három
tábornokot, több mint hetven honvédtisztet, és több mint kétszáz honvédet
adott a magyar szabadságharcnak.
Úgy vélte, hogy Czetz János örmény
és székely ősei legjobb erényeit örökölte:
a lényeglátást, a tettvágyat és cselekvőképességet, a bátorságot, a leleményességet és a kitartást. Felidézte: a 26 éves
katonát előbb az erdélyi csapatok ideiglenes parancsnokává, majd Bem tábornok mellett vezérkari főnökké nevezték
ki. A szabadságharc leverése után azonban 54 évi száműzetéssel fizetett azért,
hogy népének szabadságot akart. Teljesítményével második hazájának, Argentínának a szívébe és emlékezetébe is
beírta magát. A dél-amerikai országban
megforduló magyarokat – Czetz János
ottani intézményalapító tevékenysége és
térképészeti munkássága eredményeképpen – ma is különös rokonszenv övezi,
ha elmondják, hogy arról a földről érkeztek, ahol Czetz János született – jelentette ki a politikus.

„Örüljünk, hogy minden történelmi
csapás ellenére van hazánk, amiért békében küzdhetünk a szülőföldünkön. Örüljünk, hogy van nemzetünk, amely
értelmet ad küzdelmeinknek. Örüljünk,
hogy megannyi megpróbáltatás dacára,
nemzetünk összetartozása erősebbnek
bizonyult, mint azon erők, amelyek
szét akartak szakítani bennünket. Becsüljük meg mindezt, és utódainknak is
hagyjuk örökül a tudást is, hogy mindez
mire kötelezi őket” – fogalmazott Kövér
László.
A gyergyószentmiklósi Czetz-szobor
Blaskó János szobrászművész alkotása,
ez a honvédtábornok első erdélyi szobra.
A mellszobrot a tábornok óbudai lovas
szobrának a leleplezése után egy nappal
avatták fel.
Czetz János 1822-ben született a háromszéki Gidófalván. Argentínában Juan
Fernando Czetz néven az első nemzeti
katonai akadémia alapítójaként, igazgatójaként, valamint új hazája Paraguayjal
és Brazíliával határos vidéke feltérképezőjeként szerzett hírnevet. 1904-ben halt
meg Buenos Airesben.

Fotó: MTI
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Úzvölgyi katonatemető

Október végén egyeztetnek

Bukarest kérésére október
végére halasztották Románia és Magyarország hadisírgondozásért felelős illetékes
hivatalai az úzvölgyi katonatemető közös bejárását –
közölte csütörtökön a Maszol.ro portál.

Várkonyi Melinda százados, a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
kommunikációs felelőse a portálnak elmondta, az eredetileg szeptemberre tervezett közös úzvölgyi
terepbejárást a román fél kérésére
október utolsó hetére halasztották.
A halasztás okairól a magyar fél
nem nyilatkozott, de a Maszol úgy
tudja, hogy a bukaresti Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE)
nem kapott választ azoknak az országoknak a külképviseletétől,
amelyeknek – tudomásuk szerint –
halottaik nyugszanak az úzvölgyi
katonatemetőben. Az így nyert
időszakban „még egy kört akarnak
futni a temető nemzetköziesítése
ügyében” – írja a portál.
Október 25-re, a román hadsereg napjára újabb megemlékezést
hirdettek a temetőben azok a
román nacionalista szervezetek,
amelyek az erőszakba torkollott
június 6-i román megemlékezést is
szervezték. Amint az Ortodox
Testvériség (Frăţia Ortodoxă)
egyesület a Facebook-oldalán emlékeztetett rá, Románia a hadsereg
napján azt ünnepli, hogy a második világháborúban a román hadsereg Nagykároly térségében „az
utolsó tenyérnyi román földet is
felszabadította a véres magyar
megszállás alól, mely a román lakosság megsemmisítésére törekedett”.
Az egyesület azért hívja Úzvölgyébe a szimpatizánsait, hogy
„erősítsék meg a román jelenlétet
egy olyan térségben, ahol a magyar szélsőségesek a románoknak
még csak a belépést sem engedélyezik, annak ellenére, hogy ezt az
országot Romániának hívják”. A
másik szervező egyesület, A Nép
Útja (Calea Neamului) a közösségi oldalán azt közölte, hogy a
megemlékezést bejelentették a
dărmăneşti-i polgármesteri hivatalnál, és a 17 órára meghirdetett
rendezvényen 150 fáklyával fognak felvonulni a temetőben eltemetett román hősök emlékét
idézve.
Az egyesület kitart a mellett –
az illetékes román hatóság által jú-

niusban cáfolt – nézet mellett,
hogy a temetőben 149 román katona nyugszik. Egy fémdetektoros
kincskereső facebookos bejegyzése alapján úgy tekinti, hogy előkerültek a 150. román hős földi
maradványai is. A kincskereső
szeptember közepén több fényképet is közölt olyan emberinek tekintett csontokról, fegyver- és
lőszermaradványokról, amelyeket
állítólag a temető közelében talált.
A román védelmi minisztériumnak alárendelt Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE) június
12-én közzétett összegzésében
tisztázta, hogy nem az úzvölgyi temetőben nyugszik az a 149 román
katona, akikre hivatkozva Dărmăneşti polgármesteri hivatala ötven
betonkereszttel román parcellát
hozott létre a temetőben. Állítása
szerint 130 román katonát az Úzvölgyétől keletre fekvő, ma már
nem létező Poiana Uzului (Úzmező) településen temettek el, az
ő földi maradványaikat azonban a
két világháború között a Bákó
megyei
Comăneşti
katonatemetőjében helyezték örök nyugalomra.
A román védelmi tárca honlapján elérhető összegzés, amelyhez
a korabeli dokumentumok fénymásolatait is csatolták, 11 Úzvölgyében eltemetett román katonáról
tesz említést, az egyik melléklet
hét románnak vélt katona nevét és
adatait is tartalmazza.
A magyar Hadtörténeti Intézet
és Múzeum parancsnoka július
végén a Tusványoson szervezett
pódiumbeszélgetésen olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek
tanúsítják, hogy a románnak tekintett katonák sem valamennyien románok. Közül öten a magyar
hadseregben szolgáltak, egy korábbi kutatás pedig további egy
katonáról megállapította, hogy az
orosz hadseregben szolgált.
Dărmăneşti önkormányzata áprilisban önkényesen román parcellát alakított ki a Hargita és Bákó
megye határán fekvő katonatemetőben, melyet korábban a székelyföldi Csíkszentmárton község
gondozott. Június 6-án több ezer
román megemlékező erőszakkal
nyomult be a temetőbe, hogy részt
vegyen a román parcella és emlékmű román ortodox felszentelésén, miután székelyek élőlánccal
próbálták ezt megakadályozni.
(MTI)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

BÉRBEADÁS
KIADÓ bútorozott garzonlakás a
Dózsa György utcában. Tel. 0753912-070. (12/4695-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (14/4654)
TETŐFEDÉST, szigetelést és bármilyen kisebb javítást vállalunk. Tel.
0744-227-906. (1/4709-I)
MINDENHEZ értő mester nyugdíjasoknak 23% kedvezménnyel vállal
tetőjavítást. Tel. 0743-512-168.
(4/4571)
VÁLLALUNK bádogosmunkát, tetőkészítést, bármilyen javítást. Tel.
0757-831-459. (9/4674)
INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT. Laborvizsgálat, ultrahangos csontszűrés. Programálás a
0265/311-771-es
telefonszámon.
(2/4600-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből és lemezből, famunkát stb. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0758-639-258, Csaba. (2/4680-I)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, cserépforgatást, csatornakészítést, csatornajavítást,
bádogosmunkát.
Tel.
0751-688-336. (8/4554-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL
alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba és Havadtőre.
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a
www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Csendben állok, emlékezem,
nem halt ő meg, még mindig él –
nekem…
Messze ment, hol el nem érhetem…
Élete úgy múlt el, mint egy pillanat,
de emléke szívünkben örökre
megmarad.
Szeretett édesanyánkra, nagymamánkra, VARGA ÁGNESRE
emlékezünk október 7-én, halálának harmadik évfordulóján. Szép
emlékét örökre szívünkbe zárjuk.
Szerettei.
Úgy voltál jól, ahogy voltál,
csak még lennél,
csak még volnál! (4718)

ELHALÁLOZÁS
Tisztelettel értesítjük a rokonokat
és ismerősöket, hogy
prof. dr. DIENES SÁNDOR
temetése október 7-én, hétfőn 13
órakor lesz Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben.
A gyászoló család. (2/4710-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
özvegy
ERDEI ETEL
nyugalmazott bírónő,
a drága édesanya, nagymama és
dédnagymama, életének 85. évében, hosszú betegség után,
2019. október 4-én elhunyt. Temetése október 7-én, hétfőn délután 1 órakor lesz a református
temetőben, református egyházi
szertartás szerint.
Gyászoló szerettei: Etel,
Tamara, Ágnes, Olívia. (6/4717-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a szeretett, drága jó
édesanya, nagymama, testvér,
anyós, rokon, szomszéd, a mezőcsávási

özv. SZÉKELY ISTVÁNNÉ
szül. TÓTH IRÉN

életének 87. évében csendesen

megpihent. Temetése október 8-

án 15 órakor lesz a mezőcsávási

sírkertben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (4721-I)

„Valaki

jár

a

fák

hegyén

ki gyújtja s oltja csillagod

Csak az nem fél, kit a remény

már végképp elhagyott.”

Megtört, fájó szívvel búcsúzunk

drága jó édesanyánktól, nagymamától, déditől, anyóstól, rokon-

tól,

jó

szomszédtól,

a

nyárádmagyarósi

özv. CSEGZI ESZTERTŐL

aki életének 81. évében csendesen megpihent. Temetése október

7-én

13

órakor

lesz

nyárádmagyarósi gyászháztól.

a

A gyászoló család. (4719-I.)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-

ben élnek,/ hiába szállnak ár-

nyak, álmok, évek…”

Fájó szívvel búcsúzik szeretett
testvérétől,

CSEGZI ESZTERTŐL

Ilus és a Cseh család. (4719-I.)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte

részvétünket

és

együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló
DIENES
miatt,

családnak

prof.

SÁNDOR

akinek

dr.

elvesztése

orvosi,

tanári,

kutatói munkássága és emberi

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között.

Várjuk Önöket!

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, ELÁRUSÍTÓKAT és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozatú). Tel.
0756-128-310, 0756-128-313. (64068-I)

MŰEMLÉKEK HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres. Kedvező bérezés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613.
(64080-I)

nagysága példaértékű.
Tisztelettel

és

kegyelettel

emlékezünk a professzor úrra.
Nyugodjon békében!

Prof. dr. Kikeli Pál és a Procardia
munkaközössége. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket

fejezzük

ki

mindazoknak, akik szerettünk, a

demeterfalvi ISZLAI JULIANNA
szül. Barabási temetésén részt

vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család. (sz.-I)

Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik drága halottunk,
KIRÁLY DEZSŐ temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek

és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (4720-I.)
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Álláshirdetés

Tréningközpontba FELÜGYELŐ
– tapasztalat nem szükséges

Az egyetemi hallgatók figyelmébe!

Tájékoztatjuk az egyetemi hallgatókat, akik ingyenes bérletre jogosultak, hogy az új bérleteket
személyesen vehetik át szeptember 30-ától – az új Studcarddal egyszerre –, a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban, az alábbi iratok alapján:
– személyazonossági kártya
– a 2019–2020-as tanévre láttamozott leckekönyv (carnet de student).
A régi bérletek október 15-ig érvényesek.
A Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Rt. Társulás vezető testülete

Feladatkör:
• szakmai gyakorlatoztatás, csoportfelügyelet
• szállodai munkára jelentkező személyek gyakorlati betanítása
Elvárás:
• magyar és román nyelv ismerete
• jó fizikai állóképesség
Helyszín: Marosvásárhely
Jelentkezés: cv@westjobs.eu

További információk: 0735-600-900

A diákok figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti a marosvásárhelyi lakhelyű diákokat és szüleiket, hogy a már kiváltott, minden vonalra érvényes ingyenes autóbuszbérletek a jogosultak számára érvényesek maradnak a 2019-2020-as tanévben is.
Azok a tanulók, akiknek nincs bérlet a birtokukban, de jogosultak a kedvezményes utazásra, jelentkezhetnek a Tudor negyedi (Favorit) és a Béga utca 2. szám alatti buszjegyirodáknál.
Szükséges:
– a diák személyazonossági igazolványának másolata
– a szülő/gyám személyazonossági igazolványának másolata,
ha a diák 14 éven aluli
– a 2019–2020-as tanévre érvényes iskolai igazolás
– a bérlet/igazolvány ellenértéke (10 lej)
A vezetőség

Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:
– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)
– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euró / 4 nap
(2019. december 5.)
Indulás Marosvásárhelyről
+ 25 euró / fő

