
A szelektív hulladékbegyűjtésre vonat-
kozó új közbeszerzési eljárás elindítá-
sáról, valamint költségvetés-kiegészí- 
tésről döntött a megyei önkormányzat 
a csütörtöki tanácsülésen.  

Négy övezetben bontottak szerződést, 
új szolgáltatót keresnek 

A képviselő-testület sürgősségi eljárással jó-
váhagyta, hogy azokban az övezetekben, ahol 
szerződésbontásra került sor a hulladékbegyűjtő 
céggel, elindíthassák az átmeneti időszakra ér-

vényes megbízási eljárást egy új szolgáltatóval. 
Az ideiglenes megbízatás addig tart, amíg az új 
közbeszerzési eljáráson nyertes jelentkezővel 
megkötik a szerződést. Az 1-es számú kerelő-
szentpáli övezetben, a 4-es számú szászrégeni, 
a 6-os számú balavásári, valamint a 7-es számú 

Taposóaknák villanyszámlán 

Zajlik az energetikai árszabályozásról elfogadott, szeptembertől ér-
vényes 119. sürgősségi rendelet parlamenti vitája. Miután az ágazati 
szereplők már a rendelet elfogadásakor jelezték, hogy komoly gondok 
vannak benne, az ezt törvénnyé emelő folyamat során, úgy tűnik, újabb 
hibákat is sikerül elkövetni ahelyett, hogy legalább a meglevőket pró-
bálnák orvosolni. Nagy káosz lehet a végeredmény. 

A rendeletet a héten megvitatták, és el is fogadták a szenátusban, 
ahol voltak módosító javaslatok is. Az egyik, kétségtelenül nemes szán-
déktól vezérelt ilyen módosítás szerint például a nagycsaládosok akkor 
részesülhetnének a kompenzált árban, amennyiben a gyerekeik tanul-
nak, és az iskolakerülés automatikusan kizárná ezeket a családokat a 
kedvezményezettek köréből. A kritériumok is megérnének egy külön 
vitát, de maradjunk itt annyiban, hogy ha ezt a jelenlegi formájában 
iktatják törvénybe, akkor az a gyakorlatban alkalmazhatatlan lesz. 
Mert ahhoz, hogy az energiaszolgáltatók törvényes számlát küldhes-
senek a fogyasztóknak, ki kéne vallatniuk a tanfelügyelőségeket az 
ügyfeleik által nevelt nebulók adatait illetően, aztán meg reggelenként 
számlálhatják a kölköket az iskolakapuban. És ez csak egy bökkenő 
amellett, hogy – az ágazati szakértők szerint – egyébként is sikerült 
annyira bonyolult feltételrendszert kitalálni a jogszabályban, hogy mi-
nimum 5-6 hónapot igényelhet egy olyan informatikai alkalmazás el-
készítése, ami ezeknek a kritériumoknak megfelelően képes legális 
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Körgyűrű,  
tömegközlekedés 
és utcák  
korszerűsítése 
Számos projektet és fejlesztést foga-
dott el Marosvásárhely önkormány-
zata az elmúlt hónapban. Ezek a 
város fejlesztése szempontjából elen-
gedhetetlenek. Olyan megvalósítások-
ról is szó volt a hónap utolsó napján 
tartott sajtótájékoztatón, amelyekre 
évek óta várnak a marosvásárhelyiek. 

____________3. 
Újra „döntőzhet” a 
Románia-kupában 
a Sepsi OSK 
Kisorsolták a Románia-kupa új formá-
tum szerinti csoportbeosztását. Az új 
formátum érdekessége, hogy noha 
hatos csoportokat alakítottak ki, min-
den klub csak három-három mérkő-
zést játszik, a három értékcsoportból 
egy-egy ellenféllel.  
____________4. 
Biztató kezdet –  
de bírja-e majd  
a kezdő ötös? 
Győzelemmel kezdte a bajnoki idényt 
Zsilvásárhelyen, az ottani CSM ottho-
nában a Marosvásárhelyi CSM kosár-
labdacsapata.  
____________6. 
Hőlégballonozás 
szabályozásokkal 
Múlt hét végén tartották meg a jól is-
mert hőlégballonos fesztivált (átszer-
vezve a rendezvényt). Sok látogató 
volt csalódott, mert sem tavaly, sem 
az idén nem a megszokott nagy feszti-
váloknak lehetett tanúja.  
____________7.(Folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Mezey Sarolta



IDŐJÁRÁS 
Elvétve zápor 
Hőmérséklet: 
max.  15 0C 
min.   7 0C

3., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 23 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 59 perckor.  
Az év 276. napja,  
hátravan 89 nap.

Újjáépül a Fortuna melletti játszótér  
Újjáépítik a Tudor negyedi Fortuna komplexumnál található 
játszóteret. A híresztelések ellenére nem felszámolják, 
hanem teljesen újat építenek a helyére. A Közterület-kezelő 
Igazgatóság munkatársai első lépésben leszerelték és el-
szállították a régi játszóeszközöket. Eddig az építkezési en-
gedélyre vártak, ezt mostanra sikerült beszerezni. Az alap 
megöntését követi a kerítés, a gumilapok és a játszóesz-
közök kicserélése. 

Új buszbérletet kell kiváltsanak  
a tanulók 

A marosvásárhelyi tanulók szeptember 30-ig használhatták 
a 2021/22-es tanévre kibocsátott közszállítási bérleteket. 
Az újak a Mihai Eminescu Kulturális Központban (Ifjúsági 
Ház) a recepciónál válthatók ki munkanapokon 10 és 17 
óra között. Az ingyenes bérletre az állandó marosvásárhelyi 
lakhellyel rendelkező diákok jogosultak. A 14 éven aluli 
gyermekek a születési bizonyítvány, a 14 év fölöttiek a sze-
mélyazonossági igazolvány fénymásolatát, valamint az is-
kola által kibocsátott igazolást kell benyújtsák. A bérlet ára 
10 lej. Az egyetemisták október 3-tól válthatják ki buszbér-
leteiket ugyanitt. 

Bezárt a víkendtelepi sátortetős 
uszoda  

A víkendtelepi sátortetős uszoda takarékossági okokból be-
zárt. A Kárpátok sétányon található olimpiai uszoda át-
adása óta a sportolók többsége az új helyszínen edz, ezért 
a fenntartási költségek csökkentése érdekében a polgár-
mesteri hivatal úgy döntött, hogy a sátortetős uszodát ta-
karékos üzemmódba helyezi. Ez nem befolyásolja a 
sportolók tevékenységét – áll a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal közleményében. 

Éjszakai lövöldözés 
Feltételezések szerint házi készítésű fegyverrel lövöldözött 
egy személy Marosvásárhelyen. Szeptember 25-én éj-
szaka riasztották a marosvásárhelyi rendőrséget, hogy 
fémgolyóktól sérült meg egy nő. A Marosvásárhelyi Rend-
őrkapitányság bűnügyi nyomozói a fegyverekre, robbanó- 
és veszélyes anyagokra szakosodott osztály munkatársa-
ival közösen a helyszínre érkezve megállapították, hogy 
egy marosvásárhelyi utcában tartózkodó nő olyan fémgo-
lyóktól sérült meg, amelyeket eddig nem azonosított esz-
közből lőttek ki. Az ellenőrzések során megállapították, 
hogy a szóban forgó fémgolyók ipari rendeltetésűek, nem 
tartoznak a halálos vagy nem halálos lőszer kategóriába.  
A helyszínre mentőt is kivezényeltek, amely orvosi ellátás-
ban részesítette a nőt, aki elutasította a kórházba szállítá-
sát. Az ügyben a nyomozást folytatják az incidens 
valamennyi körülményének feltárása és az ennek megfe-
lelő jogi intézkedések megtétele érdekében. 

Halálos baleset Görgényoroszfalu 
környékén 

Szeptember 29-én kora reggel, 5.45 óra körül közúti bal-
eset történt Görgényoroszfalu község környékén, a 153C 
megyei úton. Egy személyautó lesodródott az úttestről, és 
hídfőnek csapódott. A szászrégeni katonai tűzoltóknak fe-
szítővágóval sikerült kiemelni a járműbe szorult eszmélet-
len áldozatot, a megérkező mentősöknek nem sikerült  
újraéleszteniük. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma HELGA,  
holnap FERENC napja.

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

25, 31, 9, 37, 34 + 7 NOROC PLUS:   3 1 3 8 7 3

26, 18, 40, 20, 32, 29 SUPER NOROC:    7 9 5 4 2 6

36, 6, 29, 10, 20, 23 NOROC:  3 1 6 6 2 6 5   

Horgolás kezdőknek és haladóknak 
A Női Akadémia szeretettel várja október 4-én, kedden 

17–19 óra között Marosvásárhelyen az Ügyes Kezű Nők 
heti rendszerességgel megszervezett tevékenységére a Di-
vers Egyesület Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám alatti 
székházába azokat a 16 éven felüli lányokat, asszonyokat 
(és az őket kísérő gyerekeket), akiket érdekel az újrahasz-
nosítás és a dísztárgyak készítése. A foglalkozáson a részt-
vevőket Szakács Ilonka vezeti be a horgolás rejtelmeibe, a 

foglalkozás kezdőknek és haladóknak egyaránt szól. Aki-
nek van, az vigyen horgolótűt, illetve, ha egy bizonyos fo-
nalból szeretne horgolni, azt is.  

További információt a 0265/311-727-es telefonszámon, 
a Fb-oldalon vagy az office@divers.org.ro e-mail-címen 
lehet igényelni. A szervezők további tevékenységek meg-
szervezése érdekében a résztvevőktől adományt köszönet-
tel elfogadnak. 

Pályázatokat várnak a Vályi-díjra 
A Vályi Gyula Matematikai Társaság 2022-ben is odaí-

téli a nagy matematikus halálának 100. évfordulója emlé-
kére létesített Vályi Gyula-díjat. Ebben az évben a 
2021/2022-es tanévben legjobb matematikai eredményt 
elérő V-VIII. osztályos Maros megyei tanulók pályázhat-
nak. A pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani. 
Tartalmaznia kell a matematikaversenyeken kitűnő ered-
ményeket elért tanulók nevét, a verseny/versenyek megne-

vezését, dátumát, helyét, a versenyeken elért eredménye-
ket, az elnyert oklevelek másolatát, a Matlap feladatme-
goldó versenyén elért eredményt.  

A pályázáshoz szükséges adatokat elektronikusan a  
valyikor@gmail.com e-mail-címre kell elküldeni október  
5-ig. A díjátadásra október 14-én kerül sor – tájékoztatott 
dr. Domokos József, a Vályi Gyula Matematikai Társaság 
elnöke.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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mezőrücsi övezetben került sor szerződésbontásra az eddigi 
szolgáltatóval a szerződésben vállalt kötelezettségek telje-
sítésének elmulasztása miatt. Ugyanakkor jóváhagyták az 
új közbeszerzési eljárás elindításához szükséges dokumen-
tációt is. 

 Kovács Mihály Levente, a Maros Megyei Tanács alel-
nöke elmondta, tulajdonképpen a szolgáltató, a Sylevy Sa-
lubriserv Kft. kérte a szerződés felbontását e négy 
övezetben, mert azon az áron, amelyet a szerződések tar-
talmaztak, nem vállalta tovább a hulladékgyűjtést. A szer-
ződés felbontása után a cég 90 napig köteles elvégezni a 
feladatát. Ez a határidő rövidesen lejár, ezért szükséges sür-
gősségi procedúrával ideiglenes megbízatásra megkötni a 
szerződést. Ezt határozatban kellett elfogadni. Ezzel pár-
huzamosan indul a közbeszerzési eljárás a végleges szol-
gáltató kiválasztására, amely az elkövetkező 10 évben 
végzi majd e régiókban a hulladékgyűjtést.  
Támogatást kapnak a kulturális intézmények 

A helyi jövedelemadóból befolyt összegek két százalé-
kának visszautalása után Maros megye több mint 12,2 mil-
lió lejben részesült. Az RMDSZ kezdeményezésére két 
évvel ezelőtt elfogadott rendelet értelmében ezeket az ösz-
szegeket a helyi és megyei önkormányzatok alárendeltsé-
gébe tartozó kulturális intézmények finanszírozására kell 
fordítani. Így 8,2 millió lejes költségvetés-kiigazításban ré-
szesül a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia, 3,9 milliót 
kap az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház, 24 ezer lejt kap a 
Vatra, 22 ezer lejt pedig a Látó irodalmi folyóirat, továbbá 

70 ezer lejben részesül a Hagyományos Kultúra és Művé-
szeti Oktatás Központja.  

A hozzáadottérték-adóból visszaosztott összegekből 
Maros megye 6 millió lejt kapott, amelynek jelentős részét 
a tej és kifli program támogatására fordítják, 3,8 millió lejt 
a megyei utak karbantartására költenek el. Költségvetés-
kiegészítést kaptak továbbá az inkluzív oktatási központok, 
a Salvamont Barlangi és Hegyimentő Szolgálat, a Személyi 
Nyilvántartó Hivatal, illetve a Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság. 
Egymillió lej a helyi tízóraiprogramra  

A megyei tanácsosok jóváhagyták, hogy közel egymillió 
lejjel támogassák azokat a területi közigazgatási egységeket, 
ahol helyi forrásból biztosítják a diákoknak járó tejet, kiflit 
és gyümölcsöt. Támogatásban részesült Szászrégen, Nyá-
rádszereda, Balavásár, Kibéd, Koronka, Nyárádremete, 
Nyárádgálfalva, Makfalva, Gernyeszeg, Nyárádmagyarós, 
Backamadaras, Sóvárad, Kerelőszentpál és Csíkfalva. 

Elfogadták továbbá, hogy a Maros Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság olyan új lakóotthonokat hoz-
zon létre, amelyek a felnőtt sérültek számára nyújtanak se-
gítséget, és amelyek létszáma nem haladja meg az 50 főt. 
A sérült személyek jogaira és védelmére vonatkozó 2018. 
évi 69-es sürgősségi kormányrendelet értelmében a fogya-
tékkal élőket ápoló intézetekben a gondozottak létszámát 
2023 végéig 50 személyesre kell csökkenteni. Ilyen típusú 
átszervezésre került sor Holtmaroson, Szászrégenben, Me-
zőcsáváson és Mezőkapuson – közölte a Maros Megyei Ta-
nács sajtóirodája. 

Hadilábon a hulladékgazdálkodás 

30 éves a Teleki Sámuel  
cserkészcsapat 

Október 8-án 14 órától a marosvásárhelyi Vártemp-
lomban ünnepli fennállása 30. évfordulóját a 30-as 
számú gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat. A rend-
szerváltást követően, az 1990-es évek elején Erdély 
számos településén újraindultak a cserkészcsapatok. 
A 30-as számú gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat 
1992. október 8-án alakult meg. Az évfordulón ökume-

nikus istentisztelet és fogadalomújítás, valamint em-
lékkiállítás lesz. A régi és a jelenlegi tagok jelentkezé-
sét október 4-ig várják a 
https://forms.gle/QUaQ3tJuw2WF8UxbA internetes el-
érhetőségen vagy a 0746-799-057-es telefonszámon. 

Magyar nap Nagysármáson 
Október 8-án, szombaton első alkalommal szerveznek 
magyar napot Nagysármáson. A programban könyv-
bemutató, néptánctalálkozó, helyi RMDSZ-tanácsosok 
és mezőségi polgármesterek kerekasztal-beszélge-
tése, zenés-táncos előadás és szüreti bál is szerepel.

számlákat kibocsátani. Kérdésnek már csak annyi ma-
radna így, hogy ha most fél évig nem lesz számla, majd a 
tavasszal zúdítanak egyet a nyakunkba, benne a teljes téli 
fogyasztással, akkor nemcsak a nagycsaládosoknak lesz-
nek itt fizetési problémái, hanem legalább a társadalom 
kétharmadának a jelenlegi bér- és energiaárszintek mel-
lett. Pláne úgy, hogy a szeptembertől érvényes kompen-
zációs szabályok hatásköre alól teljesen kivették a 

nagyobb vállalatokat, így alighanem csődhullámot hoz 
majd a tél a közel másfél millió munkavállalót foglalkoz-
tató nagyipari szektorban. 

Kis szerencse, hogy a rendelet törvényerőre emelésének 
folyamatában a parlament képviselőháza a döntő fórum, 
tehát itt még sikerülhetne az előbb említetthez hasonló al-
kalmazhatatlan kritériumokon javítani. De abból kiin-
dulva, hogy az előző árkompenzációs rendelet alkal- 
mazása sem ment simán, és a gondokat látva a kormány-
zatnak esze ágában sem volt bevonni a kérdéskörben ér-
dekelt cégeket és szakértőket az új rendelet kidolgozási 
folyamatába, derűlátásra kevés okunk van. Miután a va-
lóságtól nem várható el, hogy haptákba vágva magát tel-
jesítse generalisszimuszunk parancsait, a várható műsor 
az, hogy kijön a törvény, aztán a szolgáltatók és a politi-
kusok bőszen szidják majd egymást, amiért a gyakorlat-
ban nem működik. Legalább nem lesz unalmas, ha már 
úgyis sokba fog kerülni a végén. 

Taposóaknák  
villanyszámlán 

RENDEZVÉNYEK

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)



Számos projektet és fejlesz-
tést fogadott el Marosvásár-
hely önkormányzata az elmúlt 
hónapban. Ezek a város fej-
lesztése szempontjából elen-
gedhetetlenek. Olyan meg- 
valósításokról is szó volt a 
hónap utolsó napján tartott 
sajtótájékoztatón, amelyekre 
évek óta várnak a marosvá-
sárhelyiek. 

Szeptemberben újraindultak Ma-
rosvásárhelyen az iskolabuszok, 
amelyek a tavaly is nagy sikernek 
örvendtek. Éppen ezért a városve-
zetés tovább bővíti ezt a szolgálta-
tást, mondta Soós Zoltán, Maros- 
vásárhely polgármestere. A helyi 
rendőrség munkatársainak (akik 
szintén jelen vannak ezeken a jára-
tokon) számításai alapján hozzáve-
tőlegesen 500 diák használja ezen 
tömegközlekedési módozatot, ami 
azt is jelenti, hogy ennyivel keve-
sebb autó van a reggeli forgalom-
ban, nyomatékosította az elöljáró. 
Továbbá hozzátette, hogy az autó- 
buszpark korszerűsítése további 
csökkenést fog eredményzeni a for-
galomban. 

A sajtótájékoztatón szó volt a fe-
dett jégpálya sorsáról is, hiszen  
Kelemen Hunor miniszterelnök- 
helyettes és Cseke Attila fejlesztési 
miniszter szerdán aláírta a kivitele-
zési szerződést, valamint a város is 
számos lépést tett annak érdekében, 
hogy ez a projekt végre elkészül-
hessen. Egy 60x30 méteres jégpá-
lyáról van szó, ami kiegészül 
öltözőkkel, edzőtermekkel, orvosi 
ellátásra alkalmas rendelővel, to-
vábbá a pálya lelátóin 2000 ember 
fog tudni helyet foglalni. Miután el-
készül és átadásra kerül az ingatlan, 
a Maros Sportklub tulajdonába 
kerül. 

Az egyik legfontosabb kérdés 
Marosvásárhelyen a parkolás, ezzel 

kapcsolatban szintén fejlemények-
ről lehet beszámolni, hiszen két par-
kolóháznak készült el az 
előtanulmánya, az egyik a Hátszeg 
sétányra, a másik pedig a Park Szál-
loda mellé tervezett parkolókomp-
lexumé. A gazdasági mutatókat az 
októberi tanácsülésen fogadják el, 
és azt követően el is kezdődik a 
közbeszerzés. A további helyszíne-
ken, azaz a Kornisa sétányon, vala-
mint az egészségügyi líceumnál 
koncesszióba fogja adni az önkor-
mányzat a területeket, és magán-
tőke bevonásával szeretnék 
megépíteni a parkolóházakat. Fon-
tos részlet, hogy a Hátszeg sétány-
nál 366, míg a Park Szállódnál 260 
parkolóhellyel számolnak. Soós 
Zoltán nyomatékosította, hogy a 
város számára kiemelten fontos, 
hogy ezek az építkezések minél ha-
marabb elinduljanak. 

 A kerékpárosoknak is van jó hír, 
hiszen a kórház környékén elkezdő-
dik a bicikliutak építése. A több 
mint másfél éves procedúra szeren-
csére lejárt, és sikerült aláírni a szer-
ződést, ami egy körülbelül két 
kilométer hosszú bicikliút kivitele-
zését teszi lehetővé. Ezzel párhuza-

mosan pedig gyalogossétányok, ut-
cabútorzat és kamerarendszer is ki-
építésre kerül a szakaszon. A 
szakasz a kórházat, a Hősök parkját, 
a Szerelmesek parkját, a Székely 
Vértanúk és a Constantin Romanu 
Vivu utcákat köti össze. A projekt 
összértéke közel 14 millió lej. 

 Az összes marosvásárhelyi fej-
lesztési projekt 33 millió lejt kiadást 
jelent, ez magába foglalja két utca 
felújítását, szociális tömbház és egy 
iskola felújítását. Az említett ösz-
szegből 21 millió lej vissza nem té-
rítendő támogatás. A jelentős 
beruházások között van a 38 új, kör-
nyezetbarát busz beszerzése is, 
amelyre a szerződést szeptember 
15-én írta alá a városvezetés. A bu-
szokat jövő év végéig fogják leszál-
lítani, beszerzési értékük 47,4 
millió lej, héa (TVA) nélkül. A tö-
megközlekedés kapcsán Soós Zol-
tán kiemelte, hogy megalakult a 
Közösségi Közlekedésfejlesztési 
Egyesület, ez azért egy fontos moz-
zanat, mert az elmúlt években több-
ször próbálkoztak a környező 
önkormányzatok, de nem volt nyi-
tottság Marosvásárhely részéről, a 
város nélkül pedig nem jöhetett 

volna létre ez az egyesület. A Kö-
zösségi Közlekedésért Egyesület-
ben hét település vesz részt: 
Marosszentanna, Marosszentkirály, 
Mezőpanit, Maroskeresztúr, Jedd, 
Koronka és Marosszentgyörgy. 

Infrastruktúra-fejlesztési szem-
pontból a polgármester kiemelte az 
Avram Iancu és a Visó utcák, illetve 
az úgynevezett régi Kornisa felújítá-
sát. Jelenleg munkálatok zajlanak az 
új Kornisán. Nemsokára a Traian 
Moşoiu utca felújítása is befejező-
dik, a Gheorghe Şincai modernizá-
lása már lezárult, most pedig a 
Bőség utca járdáinak rendbetétele 
következik. Továbbá a Kövesdom-
bon és a Bălcescu negyedben is foly-
tatódni fognak az utcafelújítások. 

Soós Zoltán arról is beszámolt, 
hogy néhány napja földcsuszamlást 
tapasztaltak Marosvásárhely Seges-
vár felőli bejáratánál. A szakértői 
vélemények már készülnek, és 
abban reménykednek, hogy minél 
hamarabb orvosolják a töltés hely-
zetét, addig is az út felét kénytele-
nek voltak lezárni. Ezzel 
kapcsolatban kérik az autósok türel-
mét. 

A sajtótájékoztatón szó volt az 

energiaválságról is, ami Marosvá-
sárhelyt is érinti. Éppen ezért több 
fronton is arra törekednek, hogy 
csökkentsék a kiadásokat. Az egyik 
ilyen lépés, hogy a víkendtelepi sá-
tortetős uszodát áprilisig bezárják, a 
sportolókat, gyerekeket és az uszo-
dalátogatókat az egykori Május 1. 
strand melletti újonnan beüzemelt 
uszodába irányították át, ahol a kö-
rülmények is sokkal jobbak. Soós 
Zoltán elmondta, hogy a sátortetős 
uszodának nincs hőszigetelése, így 
hatalmas költség lenne az üzemelte-
tése, ez éves szinten a jelenlegi ener-
giaárak mellett akár 6-7 millió lej is 
lehetne. Az új uszoda mellett, amely 
az összes sportolót be tudta fogadni, 
egész télen szintén működni fog a 
Mircea Birău uszoda is. 

A polgármester beszámolt arról 
is, hogy a csütörtöki tanácsülésen 
elfogadtak egy költségvetés-kiegé-
szítést, ami többek között azért volt 
kiemelkedően fontos, mert ki kellett 
fizetni a szociális segélyeket. Bár a 
pénz még nem érkezett meg a kor-
mánytól, az önkormányzatnak köte-
lessége volt kifizetni ezt a juttatást, 
ami 2 millió lejes kiegészítést igé-
nyelt. De a kiegészítés az úthálóza-
tot és a közszállítást is érintette, 
előbbi esetében egy 4,7 millió lejes, 
utóbbi tekintetében pedig egy 3 mil-
lió lejes támogatásról van szó.  
Továbbá a helyi roncsautóprogram 
is 300.000 lejes támogatásban ré-
szesült. Szintén a fejlesztések so-
rába tartozik, hogy szeptember 
26-án fogadta el a tanács azt a pá-
lyázati költségvetést, amely 200 
ökológiai sziget létrehozását teszi 
lehetővé Marosvásárhelyen. Ez egy 
18 millió lejes beruházás, amellyel 
az egész városban ki fogják tudni 
terjeszteni a szelektív hulladékgyűj-
tést. 

A körgyűrű tekintetében újdon-
ságnak számít, hogy a tanács  
elfogadta a Segesvári út meg- 
hosszabbításánál a hatos szakasz 
gazdasági mutatóit, illetve a megva-
lósítási tanulmányt. Ennek a beru-
házásnak az összértéke 124 millió 
lej. A tervezés és kivitelezés pedig 
most következik, mondta Soós  
Zoltán.

Mozgalmas volt szeptember a marosvásárhelyi önkormányzat számára 
Körgyűrű, tömegközlekedés és utcák korszerűsítése 
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Új főesperese van a maros-
küküllői kerületnek ft. Péter 
Arthur személyében, akit Ko-
vács Gergely érseki áldásával, 
ünnepi szentmise keretében 
nemrégiben iktattak be ebbe 
a tisztségébe a marosvásár-
helyi Keresztelő Szent János-
plébánián.  

– A kinevezésem július utolsó he-
tében érkezett meg, és augusztus el-
sejei hatállyal érvényes. A beiktatás 
szeptember 18-án volt, amint az 
érsek úr programja ezt lehetővé 
tette. De a tisztség a kinevezés dá-
tumától, nem a beiktatás időpontjá-
tól érvényes. Amikor XVI. Benedek 
pápát megválasztották – nem aka-
rok nagyképű hasonlatokat mon-
dani, de mégis őt idézem –, azt 
mondta, hogy az Úr csekély eszkö-
zök révén is tud dolgozni. Én is így 
vagyok itt, az Úr eszközeként. Gon-
dolom, áldása velem lesz. Nem  
kerestem, nem vágytam ilyen tiszt-
ségre. Kovásznáról kerültem ide. 
Első szolgálati helyem 2003-ban 
Vajdahunyadon volt, aztán Désre 
kerültem, innen a csíksomlyói kegy-
templomba és ferences kolostorba. 
A következőkben Székelyudvarhe-
lyen, Szovátán, Kézdikőváron telje-
sítettem szolgálatot, majd 2016-ben 
Kovásznára kerültem. Tizennyolc 
évet voltam ferences szerzetes, ebbe 
a tanulmányi évek is beletartoznak, 

öt évig tanultam Szegeden, majd 
Szécsényben. Tehát volt egypár 
szolgálati állomás, amíg Marosvá-
sárhelyre kerültem. 

– Milyen lelkülettel, milyen ter-
vekkel vette át a főesperesi feladat-
kört?  

– Az eddigi szolgálati helyeken 
igyekeztem helytállni.  Marosvásár-
helyen most még minden új szá-
momra. Most szembesülök az itteni 
valósággal, ami sokszínű. Nagy 
gyülekezet. Próbálom megismeri az 
itteni híveket, kollégákat, a teendő-

ket. Csíksomlyón öt évig voltam, 
ott nagyon nagy számban vettek 
részt a vasárnapi szentmisén, a csík-
szeredaiak jobbára oda jártak mi-
sére, tehát ott találkoztam már nagy 
közösséggel. Marosvásárhelyen is 
nagy közösséget kell pásztorolni. 
Kovásznán például kétezren vannak 
katolikusok, s további öt falu tarto-
zik még oda, többek között Ko-
mandó is.  

Mindenképpen a fő célom – aho-
gyan a híveknek is elmondtam –, 
hogy a templomban találkozót szer-
vezzek a híveknek a Jóistennel. Ezt 
tartom az egyik legfontosabb fel-
adatomnak. Ezt lehet úgy is, hogy 
rózsafüzért mondunk, hogy Mária-
köszöntőt tartunk, vagy előadás-so-
rozatot szervezünk. Csíksomlyón a 
Ferences órát szerveztem, a buda-
pesti meg a szegedi tanáraimat hív-
tam meg, akik példaértékű 
emberek. Őket hívnám meg ide is, 
miért ne tanítanának bennünket! 
Másfelől Papp Miklós görögkatoli-
kus plébános nagyon jó előadás-so-
rozatokat tart az életvezetésről. Ő 
mondja, hogy mindent tudunk, 
bankkártyát, okostelefont kezelni, 
autót vezetni, csak éppen a saját 
életünk vezetését nem tanítják 
sehol.  

Az emberek különbözőek, sze-
retném, hogy mindenki megtalálja 
a maga szeletét. Kovásznán például 
gitáriskolám volt, 35 gyerek most 
is gitározni tanul, 16-an úgy meg-
tanultak, hogy együttesük van, s ők 
tanítják a kicsiket, itt is szeretném 
bevezetni ezt az oktatást. A gyere-
keknek októberben indítjuk a gye-

rek- és ifjúsági foglalkozásokat.  
Elsősorban az elsőáldozókat kell 
felkészíteni, továbbá a bérmál- 
kozókat. Mindenütt, ahol szolgál-
tam, megszerveztem az ének- 
csoportot, a schola gregorianát.  
Aki – s itt gyerekekre gondolok – 
gregoriánt szeretne énekelni, leg-
alább havonta egyszer éne- 
kelhessen a templomban – fogal-
mazott a főesperes. Elmondta, 
hogy a marosvásárhelyi főtéri plé-
bánia hívei komolyan veszik a 
szentségi életet, a gyónást, az áldo-
zást, eltökéltek abban, hogy a ke-
resztényi életet szebben, jobban 
folytassák.  

– A lelki építkezés mellett milyen 
más teendők várhatók a közeljövő-
ben? 

– A belvárosi plébánia épület-
együttese impozáns része Marosvá-
sárhelynek, akárcsak a Kossuth utca 
sarkán levő bentlakás. Úgy néz ki, 
hogy az épületek rendben vannak, 
de ilyen nagy komplexumon min-
dig van, amit javítani. Sok helyen 
ázik a tető, a lábas ház tetőszerke-
zetét kell megjavítani, most dőlt el, 
hogy melyik vállalkozó fogja a cse-
repet szállítani. 34 tetőtéri ablakot 
kell kicserélni, ez a belvárosban 
elég nehéz feladat, hiszen állványo-
kat kell felállítani – mondta a főes-
peres. 

A marosvásárhelyi Keresztelő 
Szent János-plébánián Péter Arthur 
főesperesen kívül ft. Szakács Endre 
címzetes esperes, ft. T. Tuzson  
Attila kisegítő lelkész és dr. Bakó 
Csongor István kórházlelkész telje-
sít szolgálatot.

Az Úr csekély eszközök révén munkálkodik 

Nagy-Bodó Szilárd 

Mintegy félezer diák használja az iskolabuszokat Fotó: Portik Vilmos Facebook-oldala

Fotó: Henn Attila 

Mezey Sarolta



Kisorsolták a Románia-kupa új for-
mátum szerinti csoportbeosztását. Az 
új formátum érdekessége, hogy noha 
hatos csoportokat alakítottak ki, min-
den klub csak három-három mérkő-
zést játszik, a három értékcsoportból 
egy-egy ellenféllel. Többen máris fel-
vetették, hogy ez nem egészen igaz-
ságos, különösen, hogy a legjobbak 
mindhárom meccsen idegenben lép-
nek pályára. A kidolgozók szerint 
azonban ez a formátum hasonlít 
ahhoz, amelyet a következő idénytől 
az európai kupasorozatokban alkal-
maznak. Ám ha az UEFA a pénz oltá-
rán feláldozza a sportérdem elsőségét, 
a román szövetségnek ez nem lenne 
kötelező… 

A Sepsi OSK az A csoportba került, 
ahol megismétlődik a legutóbbi kiírás dön-
tője az FC Voluntari ellen. A mérkőzést Sep-
siszentgyörgyön rendezik december 7-én (a 
dátumok irányadó jellegűek, egy-két nap el-
térés lehet). Igaz, ha a papírforma érvénye-
sül, akkor mindketten továbbjuthatnak a 
negyeddöntőbe, függetlenül az egymás el-
leni mérkőzés eredményétől. Előtte, október 
19-én, az OSK a Petrolul 52 Ploiești ottho-
nába utazik, majd szintén idegenben játszik 
a Bukaresti Dinamo 1948 ellen, november 
9-én. A csoport tagjai az Universitatea 1948 
Craiova és az Unirea 04 Slobozia is, ellenük 
azonban a Sepsi OSK nem lép pályára. A 
negyeddöntőbe minden hatos csoportból 
csak két csapat jut be.

Mindkét esélyes magabiztosan érvé-
nyesítette a státusát a hétvégi forduló-
ban, a megyei I. osztályú labda- 
rúgó-bajnokságban, így az élen to-
vábbra is azonos pontszámmal vezetik 
a tabellát, Radnót jobb gólkülönbségé-
nek köszönhetően megelőzi az ASA-t. 
Az Academica Transilvania is tartja a 
két pont hátrányt az élen állók mögött. 

Ez a három csapat még nem szenve-
dett vereséget, mint ahogy a rangsor 
alján három olyan együttes van, Ákos-
falva, Segesvár és Mezőrücs, amely 
még nem nyert meccset.  

Ebben a fordulóban azonban  
történt valami, ami évek óta nem  
fordult elő ezen a szinten, Dános  
elkésett a Marosoroszfalu elleni ta- 
lálkozóról, és vélhetően 3-0-ra írják 
jóvá a mérkőzés eredményét. A me- 

gyében talán leghosszabb kiszál- 
lásra utazó dánosiak minden bizonnyal 
nem számítottak a Marosvásár- 
hely és Szászrégen közötti sza- 
kaszon uralkodó áldatlan állapotokra, 
így csak 11 óra 20 perckor érkez- 
tek a helyszínre. Ez azonban nem  
mentesíti őket a felelősség alól, és ta-
nulság mindenkinek, hogy időben in-
duljon el, és tájékozódjon az 
útviszonyokról.  

1248.Szerkeszti: Farczádi Attila

Újra „döntőzhet” a Románia-kupában  
a Sepsi OSK 

A Debreceni VSC már 4-0-ra is vezetett, de végül csak 4-3-ra nyert a vendég 
Budapest Honvéd ellen a magyar labdarúgó NB I kilencedik fordulójának máso-
dik szombati mérkőzésén. A hajdúságiak új vezetőedzője, Srdjan Blagojevic így 
győzelemmel mutatkozott be az NB I-ben. 

A Debrecen lépett fel támadólag az első percekben, a hazaiak kifejezetten len-
dületesen futballoztak, melynek eredményeként negyedóra elteltével vezetést is 
szereztek. Előnyben sem vett vissza a tempóból a Loki, amely rendre a vendég-
védelem mögé tudta játszani a labdát, egy ilyen akció révén Baráth is eredményes 
volt, majd nem sokkal később Bódi hajszálpontos lövésével eldőlni látszott a ta-
lálkozó. A kispestiek támadásban semmit nem mutattak az első félidőben, első 
próbálkozásukra 45 percet kellett várni. 

A második játékrész 
azonnal hazai találattal 
indult, de ez könnyel-
művé tette a hajdúsági 
együttest. A Honvéd, 
bár agresszívabb játékra 
váltott, továbbra is el-
képzelés nélkül futbal-
lozott, mégis szépített a 
csereként beállt Domin-
gues fejesével. A mér-
kőzést az változtatta 
meg alapjaiban, hogy 
Samperio büntetőjével 
és Jónsson szép lövésé-
vel három perc alatt egy 
gólra felzárkózott a fő-
városi gárda, amely 
ettől kezdve egyértel-
műen irányított. A kis-
pestiek rohamoztak az 
utolsó negyedórában az 
egyenlítésért, volt is le-
hetőségük, de vagy célt 
tévesztettek, vagy Gróf 
védett bravúrosan, így 
ha nehezen is, de végül 
otthon tartotta a három 
pontot a DVSC. 

Győzelemmel mutatkozott be  
a DVSC új edzője 

Elkéstek marosoroszfalui meccsükről a dánosiak Eredményjelző 
* megyei I. osztály, 5. forduló: Nyárádszereda – Marosvá-
sárhelyi ASA 2-7, Segesvári CSM – Szováta 0-1, Maros-
vásárhelyi Academica Transilvania – Erdőszentgyörgy 3-1, 
Radnót – Ákosfalva 6-0, Marosvásárhelyi Atletic – Búzás-
besenyő 2-1, Marosoroszfalu – Dános 3-0 (a vendégcsapat 
elkésett), Mezőrücs – Marosludas 1-3. Az élcsoport:  
1. Radnót 13 pont, 2. ASA 13, 3. Academica Transilvania 
11. 
* megyei II. osztály, 4. forduló: Mezőpagocsa – Alsóidecs 
6-0. Az élcsoport: 1. Mezőpagocsa 12 pont/4 mérkőzés, 2. 
Görgénysóakna 9/3, 3. Magyaró 7/3. 

Eredményjelző 
* Románia-kupa, 4. kör: Újszentesi CSC – Jászvá-
sári CSM Politehnica 0-0, hosszabbítás és 11-es pár-
baj után 7-6, Temesvári Ripensia – Universitatea 
1948 Craiova 0-4, Lippai Șoimii – Bodzavásári Glo-
ria 2-4, Bukaresti CSA Steaua – Chindia Târgoviște 
1-2, Axiopolis Cernavodă – Nagybányai Minaur  
4-4, hosszabbítás után 4-5, Foresta Suceava – Aradi 
UTA 0-1, Petrozsényi Jiul – Galaci Suporter Club 
Oțelul 2-2, hosszabbítás és 11-es párbaj után 2-5, Re-
sicabányai CS Muncitoresc – CS Mioveni 0-4, Ma-
rosújvári CS – CSM Slatina 3-0, Beszterce-Naszódi 
Gloria 2018 – Unirea 04 Slobozia 2-3, Sellemberki 
CSC 1599 – Petrolul 52 Ploiești 0-4, CS Afumați – 
Bukaresti Rapid 1923 0-3, Brassói FC – Nagysze-
beni Hermannstadt 1-1, hosszabbítás és 11-es párbaj 
után 4-6, CSM Alexandria – FK Csíkszereda 1-1, 
hosszabbítás és 11-es párbaj után 5-3, Concordia 
Chiajna – Kolozsvári FCU 0-2, Zsilvásárhelyi Viito-
rul Pandurii – Bukaresti Dinamo 1948 0-1. 
* Szuperliga, 12. forduló: CSU Craiova – FC Volun-
tari 1-1, CS Mioveni – Universitatea 1948 Craiova 
2-2, Kolozsvári CFR 1907 – Petrolul 52 Ploiești  
1-0, Nagyszebeni Hermannstadt – Sepsiszentgyörgyi 
Sepsi OSK 1-2. Az élcsoport: 1. Konstancai FCV 
Farul 24 pont/11 mérkőzés, 2. Bukaresti Rapid 1923 
24/11, 3. Nagyszebeni Hermannstadt 22/10, 4. Ko-
lozsvári CFR 1907 21/10, 5. Sepsi OSK 19/12. 
* 2. liga, 8. forduló: Újszentesi CSC – Temesvári Ri-
pensia 1-0, Jászvásári CSM Politehnica – Nagybá-
nyai Minaur 2-0, Bukaresti Progresul 1944 Spartac 
– Dési Unirea 2-2, Sellemberki CSC 1599 – Buka-
resti CSA Steaua 1-1. Az élcsoport: 1. Jászvásár 17 
pont/8 mérkőzés, 2. Sellemberk 15/8, 3. Galac 15/7, 
4. Dés 15/7. 

A Románia-kupa csoportkörének  
beosztása 

* A csoport: Sepsi OSK, FC Voluntari, 
Universitatea 1948 Craiova, Petrolul 52 
Ploiești, Bukaresti Dinamo 1948, Unirea 
04 Slobozia; 
* B csoport: Bukaresti FCSB, Botosáni 
FC, CS Mioveni, Aradi UTA, Galaci Su-
porter Club Oțelul, Bodzavásári Gloria; 
* C csoport: Kolozsvári CFR 1907, 
Konstancai FCV Farul, Bukaresti Rapid 
1923, Kolozsvári FCU, Újszentesi CSC, 
CSM Alexandria. 
* D csoport: CSU Craiova, Campionii 
FC Argeș Pitești, Chindia Târgoviște, 
Nagyszebeni Hermannstadt, Marosúj-
vári CS, Nagybányai Minaur. 

Vereséggel indított László Csaba Csíkszeredában 
Felemelő érzésnek nevezte László Csaba, az FK Csíkszereda labdarúgóklub új szakmai igaz-

gatója, hogy szülőföldjén dolgozhat. Az 58 éves, székelyudvarhelyi születésű szakember az M1 
aktuális csatornának azt mondta, szeretné ott kamatoztatni a pályafutása során megszerzett tudást 
és tapasztalatot, ahol a futballkarrierje elkezdődött. 

László Csaba, aki pályafutása során többek között a magyar válogatottnál másodedzőként, a 
Ferencvárosnál vezetőedzőként, az ugandai nemzeti együttesnél pedig szövetségi kapitányként is 
dolgozott, kijelentette: elsődleges feladatai között a szakmai munka felügyelete, valamint az edzők 
és az első csapat segítése szerepel. A szakmai igazgató szerződése a következő idény végéig szól, 
de szerepel benne egyéves hosszabbításra vonatkozó opció. 

Az FK Csíkszereda rosszul kezdett az irányítása alatt, kiesett a Románia-kupából. 

A tabella 
1. Ferencváros            6         6          0        0                  18-1               18 
2. Paks                        8         4          2        2                  15-14             14 
3. Kisvárda                  9         4          2        3                  16-16             14 
4. Kecskemét              8         3          4        1                  10-6               13 
5. Puskás AFC            8         3          4        1                  9-6                 13 
6. ZTE                         8         3          2        3                  15-12             11 
7. Debrecen                 9         2          4        3                  14-17             10 
8. Fehérvár FC            7         3          0        4                  9-12               9 
9. Újpest                      8         2          3        3                  10-14             9 
10. Honvéd                 9         2          3        4                  10-16             9 
11. Vasas                     9         0          6        3                  8-11                6 
12. Mezőkövesd          9         1          2        6                  10-19             5 

Bálint Zsombor 

Fotó: FRF
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A szerb Srdjan Blagojevic, a Debrecen új vezetőedzője a Budapest Hon-
véd elleni nyertes mérkőzésen Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt 

Eredményjelző 
NB I, 9. forduló: Új-
pest FC – Kisvárda 
Master Good 4-0, 
Debreceni VSC – 
Budapest Honvéd 4-
3, Vasas FC – Zalae-
gerszeg 1-1, Mező- 
kövesd Zsóry FC – 
Paksi FC 1-2.

Jegyzőkönyv 
NB I, 9. forduló: Debreceni VSC – Budapest Honvéd 
4-3 (3-0) 
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4512 néző, vezette: 
Erdős. 
Gólszerzők: Babunski (15.), Baráth (26.), Bódi (32.), 
Lagator (48.), illetve Domingues (53.), Samperio 
(70., 11-esből), Jónsson (72.). 
Kiállítva: Gomis (90+1.). 
Sárga lap: Neofitidisz (79.), Baranyai (86.), Gróf 
(89.). 
Debreceni VSC: Gróf – Bévárdi (82. Baranyai), La-
gator, Deslandes, Ferenczi – Varga J., Baráth P. (82. 
Dreskovic) – Bódi (59. Sós), Dzsudzsák (76. Neofi-
tidisz), Szécsi – Babunski (59. Olawale). 
Budapest Honvéd: Szappanos – Doka (60. Jónsson), 
Cirkovic (60. Lovric), Prenga, Tamás – Mitrovic (70. 
Plakuscsenko), Gomis – Bocskay (46. Domingues), 
Samperio, Zsótér – Kocsis D. (46. Ennin).



Nem tudott pontot szerezni a listavezet  Vajdahu-
nyadi Corvinul 1921 otthonában a Nyárádt i Unirea 
2018 a labdarúgó 3. liga 6. fordulójában, így ellenfele 
továbbra is hibátlan maradt. Nyárádt  játékán jól érez-
het  volt, hogy hiányzik a középpályáról Istrate, aki a 
labdák osztogatásáért felel s, ráadásul a legtapasztal-
tabb csatár, Astafei is már a 29. percben kénytelen volt 
átadni a helyét a pályán. 

Ilyen körülmények között a Corvinul 1921 irányí-
totta a játékot, és lényegesen több helyzetet dolgozott 
ki, az els  félid ben Bor uneanu, Pop és Herghelegiu 
voltak közel a gólszerzéshez. Újrakezdés után az els  
négy percben s r södtek az események. El bb Coman 

nem tudta kihasználni, hogy Feier és Ndiesse egymásra 
várt, majd Petra el tt maradt ki Nyárádt  legnagyobb 
lehet sége: öt méterr l nem tudta eltalálni a kaput. Ez 
mindjárt meg is bosszulta magát, a vajdahunyadiak  
következ  támadásánál Bor uneanu a hátráló Ndiesse 
mögé került, és Feiert megel zve öt méterr l a hálóba 
fejelte a labdát (1-0). A folytatásban sem tudott Nyá-
rádt  újítani, s az 57. percben Feier hatalmas bravúrral 
ütötte szögletre Herghelegiu közeli labdáját, aztán 
Chindri  távoli lövését tornászta ki az alsó sarokból. A 
82. percben Codreának lett volna lehet sége az egyen-
lítésre, ám miután valósággal átgyömöszölte a labdát 
és magát Lefter kapuson, Mar a gólvonalról felszaba-
dított. A meccs Neac a kapu mellé küldött lövésével 
zárult. 

A 7. fordulóban Nyárádt nek a Gyulafehérvári CSU 
lesz az ellenfele hazai pályán. 

A kiváló rajt után már nemcsak a tava-
szi szereplésben, hanem az Európa-liga 
csoportels ségben bízik az FTC  
elnöke. 

A sorozatban négy bajnoki címnél járó, 
a jelenlegi idényben hat mérk zés után 
százszázalékos, az Eu-
rópa-ligában két találko-
zót követ en szintén 
hibátlan labdarúgócsapat 
sikereinek egyik kulcsa-
ként Kubatov Gábor az 
orosz Sztanyiszlav Cser-
cseszovot jelölte meg: 
mint mondta, „mindig 
eggyel nagyobb edz t 
kell hozni, mint a csa-
pat”. 

„Amikor mi minden 
évben kit zzük a célokat, 
azt tekintjük természetes 
elvárásnak, hogy a baj-
nokságot meg kell 
nyerni, hiszen onnan 
lehet bekerülni a Bajno-
kok Ligájába.  azt 
mondta, szerinte meg 
kellene nyerni az Európa-
ligát” – jellemezte Cser-
cseszov hozzáállását az 
elnök. 

Megjegyezte, az Eu-
rópa-ligában ilyen rajt 
után „jó lenne a csoport 
élér l továbbjutni”.  
Hozzátette, tisztában van 
azzal, hogy egy sikeres 
nemzetközi szereplést 
követ en jóval kereset-
tebbek lennének a  

játékosok, ez viszont azt is jelentené,  
hogy esetleges értékesítésükkel  
jelent s haszonra tenne szert a klub, 
amely így újabb tehetségeket szerez- 
hetne. 

„Tokmacot hat-hétszázezer euró körüli 

összegért vettük, most legalább három-
millióért tudnánk eladni. Ryan Mmaee is 
körülbelül egymillió euróba került, most 
minimum háromért távozhatna, fiatal te-
hetség, ontja a gólokat. Az ilyen dolgok-
nak örülni kell” – f zte hozzá.

Kubatov: Jó lenne a csoport élér l továbbjutni 

Megérz dött a játékmester hiánya Ádám, Gyurcsó, Kleinheisler, 
Kerkez és Bolla is  

gólt szerzett klubcsapatában

Csercseszov: Komolyan érdekl dnek  
több játékosunk iránt is 

Hosszabb interjút adott hazája sajtójának a Fe-
rencváros labdarúgócsapatát irányító Sztanyiszlav 
Csercseszov. Az orosz szakember beszélt a többi 
között csapata Európa-liga-esélyeir l és arról is, 
hogy mely játékosaik iránt van érdekl dés. 

Elmondta, az elmúlt nyolc hónapban a Ferencvá-
ros szakmai stábjával minden meccset elemeztek, 
folyamatosan próbálják fizikálisan er síteni a csa-
patot, és az átlagteljesítmény szintjét emelni. Tisz-
tában van vele, hogy még nincs kész az együttes, 
de mivel BL-indulókkal vannak egy EL-csoport-
ban, ez remek tapasztalat számukra, itt játszva fel-
mérhetik, milyen szinten vannak. 

Csercseszov elégedettnek mondta magát az EL-
ben eddig megszerzett hat ponttal, de kijelentette: 
tisztában van vele, ez semmi a még megszerezhet  
tizenkett höz képest. Nehéz két meccsre számít a 
Crvena Zvezda ellen, f leg azért, mert a szerb 
együttes sportigazgatója az a Marko Marin, aki a ta-
vasszal még a Fradiban játszott, így jól ismeri a csa-
patot. 

„Tavasszal nem sok érdekl dés volt a játékosaink 
iránt, most viszont Traoré, a két Mmaee-testvér, La-
idouni, Tokmac, Boli iránt is érdekl dnek. És nem 
csak beszélgetések folynak, hivatalos ajánlat érke-
zett már játékosok iránt Törökországból és Francia-
országból is, de úgy döntöttünk, télig nem adunk el 
senkit” – mondta Csercseszov. Kiemelte, több játé-
kosuk is szerepelhet majd a vb-n (a két Mmaee és 
Laidouni), és persze az Európa-ligában is szeretné-
nek még jó eredményeket elérni. 

Éppen ezért nem cél a játékosok eladása, de néha 
a piac diktál. „De nem a játékoseladások a lényege-
sek, hanem az eredmények; ha az eredmények miatt 
a játékosok új szintre emelkednek, akkor nyilván 
egész más árakat kaphatunk értük egy esetleges el-
adáskor”. 

2022. október 3., hétf  __________________________________________________  SPORT ______________________________________________________  NÉPÚJSÁG 5 

A külföldön szerepl  magyar labdarúgók közül Ádám Martin, 
Gyurcsó Ádám, Kleinheisler László, Kerkez Milos és Bolla Bendegúz 
is gólt szerzett szombaton. 

A válogatott Ádám Martint a 76. percben cserélték be dél-koreai 
labdarúgócsapatába, az Ulszan Hyundaiba, majd a 84. percben  
11-esb l beállította be a végeredményt az Incshon vendégeként 3-0-
ra megnyert találkozón. Ádám hatodik gólját szerezte a klubjában, 
amely ötpontos el nnyel vezeti a bajnokságot. 

Cipruson Gyurcsó Ádám juttatta vezetéshez az AEK Larnacát az 
élvonal ötödik fordulójában, csapata végül 4-0-ra nyert az Anortho-
szisz Famaguszta ellen. A 20-szoros válogatott csatár kezd ként 67 
percet töltött a pályán, és második gólját szerezte a bajnokság mostani 
idényében. 

Kleinheisler László végig a pályán volt az NK Eszék együttesében, 
amely házigazdaként 4-1-re verte a Lokomotiva Zágrábot a horvát él-
vonal 11. körében. A 44-szeres válogatott középpályás a nyolcvanadik 
percben talált be, a jelenlegi szezonban negyedszer. 

A magyar válogatottban a németek és olaszok elleni mérk zésen 
bemutatkozott Kerkez Milos másodszor volt eredményes a holland 
élvonalban, csapata, az AZ Alkmaar a nyolcadik fordulóban 4-1-re 
nyert a Groningen otthonában, és a tabella élén áll. 

Bolla Bendegúz találata egy pontot ért a Grasshoppersnek, amely 
odahaza 1-1-es döntetlent játszott a címvéd  FC Zürich együttesével 
a svájci bajnokság kilencedik körében. 

A ferencvárosi Dibusz Dénes az Európa-liga csoportkörének 1. fordulójában játszott Ferencváros – Trabzonspor (3-2) mérk zés 
végén a Groupama Arénában 2022. szeptember 8-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Gazdagot és Sallóit is jelölték az MVP-díjra 
A bajnokság mindkét magyar játékosát, a Philadelphia Uniont 

er sít  Gazdag Dánielt és a Sporting Kansas széls jét, Sallói Dá-
nielt is jelölték az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság (MLS) leg-
értékesebb játékosának járó különdíjra. Az MLS honlapján tette 
közzé a különböz  díjak jelöltjeinek névsorát. A Landon Dono-
vanról elnevezett MVP-címre pályázók sora 44 futballistából áll, 
köztük a két magyar támadóval. 

Gazdag Dániel az MLS idei szezonjában eddig 32 mérk zésen 
19 alkalommal volt eredményes, és kilenc gólpasszt adott. A gól-
löv listán a harmadik helyen áll. 

A Gazdaggal egykorú, 26 éves Sallói, aki tavaly is jelölt volt az 
év legjobbja címre, a mostani kiírásban eddig 27 meccsen lépett 
pályára, s ezeken hét gólt és négy gólpasszt ért el. 

A liga honlapja szerint a különböz  díjakra a klubok jelölhették 
saját játékosaikat, csapatonként maximum két futballistát. A sza-
vazáson a csapatok edz i és igazgatói, a liga játékosai, valamint a 
kijelölt szakírók adhatják le voksukat. 

A gy ztes kilétére vasárnap derül fény. 

Eredményjelz  
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 6. forduló: Gyu-

lafehérvári CSU – Gyulafehérvári CSM Unirea  
1-1, Szászrégeni CSM Avântul – Kudzsiri Metalur-
gistul 0-0, Kolozsvári Viitorul – ACS Marosvásár-
hely 2-1, Vajdahunyadi Corvinul 1921 – Nyárádt i 
Unirea 2018 1-0, Marosújvári CS – Kolozsvári S -
n tatea 0-0. 

Az állás: 1. Vajdahunyad 18 pont, 2. Szászrégen 
10, 3. Nyárádt  9. 

Jegyz könyv 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 6. forduló: Ko-

lozsvári Viitorul – ACS Marosvásárhely 2-1 (2-0) 
Kolozsvár, Dan Anca sportpálya. Vezette: Valen-

tin Florescu (Sepsiszentgyörgy) – Bed házi Ger-
gely (Sepsiszentgyörgy), Recsenyédi Hunor 
(Sepsiszentgyörgy). Ellen r: Ion Hotico (Nagybá-
nya), Iosif Chiril  (Gyulafehérvár). 

Gólszerz k: Dolghi (7.), Circa (17. – öngól), il-
letve Vecerdea (81.). 

Viitorul: D. Moldovan – R. Barto , Porumb, N. 
Moldovan, Istrate, E. Barto , Dolghi, Calo, Ro ca, 
Vere , Iepure. Cserék: Petric, Duda, erb nescu, 
Borma, Greu, Dreve, Aparasc i, Pop, Milandru. 

ACS Marosvásárhely: Szántó – Bakó, Circa, 
Dumbr vean, Greu, Potor, Caliani, Moldován, Szi-
lágyi, Gliga, Lupule . Cserék: Negru a, Oprea, 
Ungur, Veress, Vecerdea, Borbély, Cotoi, Csegöldi, 
Precup.

Jegyz könyv 
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 6. forduló: Vajda-

hunyadi Corvinul 1921 – Nyárádt i Unirea 2018  
1-0 (0-0) 

Vajdahunyadi Michael Klein stadion. Vezette: 
Cristian Moldoveanu (Sepsiszentgyörgy) – Viorel 
Pânzaru (Brassó), Mircea Guran (Brassó). Ellen r: 
Marian Bordean (Nagyszeben), Mihai îra (Gyula-
fehérvár). 

Gólszerz : Bor uneanu (49.). 
Sárga lap: Pop (51.), Iacob (77.), illetve Oni or 

(28.), Todoran (83.), Ndiesse (85.). 
Corvinul: Lefter – Iacob, Garruti, Pop (65. Vlad), 

Mar, Herghelegiu (73. Neac a), Bradu, Chindri , 
Pârvulescu (65. Mercioiu), Bor uneanu (73. Ro u), 
Coman (65. Lupu). 

Nyárádt : Feier – Suslak, Chiorean, Oni or (64. 
Vân u), Ndiesse, Ciubâncan (53. Radu), Rusu (53. 
Ganea), Piper, Bálint (64. Todoran), Petra, Astafei 
(29. Codrea).  

Visszaütött a túlteng  önbizalom 
A Nyárádt n kiharcolt gy zelem után a sereg-

hajtó és nyeretlen Kolozsvári Viitorul otthonába lá-
togatott az ACS Marosvásárhely a 3. liga 6. 
fordulójában, és a túlteng  önbizalom megbosszulta 
magát. A házigazda együttes nagyon korán vezetés-
hez jutott, aztán a marosvásárhelyi fiókcsapat l tt 
egy öngólt, hat forduló alatt a harmadikat. A máso-
dik félid ben sokkal jobban játszott a vendég együt-
tes, azonban csak kapufákra és egy szépít  gólra 
futotta. Pénteken az ACS Marosvásárhely a tabella 
másik végér l a hibátlan Vajdahunyadi Corvinul 
1921 alakulatát fogadja. 



A novemberi Európa-bajnokságra készülő magyar női kézi-
labda-válogatott 21-19-re kikapott Szlovénia vendégeként a 
szombaton Ljubljanában rendezett edzőmérkőzésen. A két csapat 
csütörtökön Celjében 22-22-es döntetlent játszott egymással. 

Az első negyedórában a magyarok vezettek egy-két góllal, ám 
a 16. percben már a házigazdáknál volt az előny. Sok volt a ki-
hagyott helyzet a vendégeknél, a két nappal korábban leját- 
szott meccshez hasonlóan ezúttal is rendkívül kevés gólt szerez-
tek. 

A Siófokon szereplő Tamara Mavsar vezérletével a második 
félidőben már négy találattal is vezettek a szlovénok, de ellenfe-
lük Kácsor Gréta vezérletével hamarosan felzárkózott egy gólra. 
Az utolsó tíz percen belül két kiállítás is nehezítette a magyarok 
dolgát, ennek ellenére az 57. percben egyenlítettek. A hajrá csü-
törtökön a magyar, ezúttal viszont a szlovén válogatottnak sike-
rült jól, ugyanis Kácsor Gréta és Háfra Noémi is 
hibázott támadásban, a remekül védekező házigazdák 
pedig újabb két góllal lezárták a találkozót. 

A magyaroknál Kácsor öt, Klujber Katrin négy, 
Lukács Viktória három gólt lőtt. 

A két csapat 17. egymás elleni mérkőzésén 13 ma-
gyar siker és három döntetlen mellett először győztek 
a szlovénok. 

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a lefújás után el-
mondta, a csütörtöki mérkőzéshez képest a védekezésben látott 
előrelépést, jobban működött a hatos fal, jobban zárták a terüle-
teket a szlovén támadók előtt. „Ma inkább támadásban akadtak 
nehézségeink, kissé ritmustalan volt a játékunk, az átlövéseink 
sem működtek annyira, mint kellett volna” – idézte az edzőt a 
magyar szövetség honlapja. 

Golovin összességében hasznosnak tartja a két felkészülési 
mérkőzést, mert így képet kaptak arról, min kell dolgozniuk az 
Európa-bajnokságot megelőzően. 

A magyar együttes október 29-én Romániát, 31-én pedig Né-
metországot fogadja Tatabányán, ugyancsak edzőmeccsen. A 
kontinenstorna ljubljanai csoportjában november 4-én Svájc,  
6-án Horvátország, 8-án pedig Norvégia lesz Magyarország el-
lenfele. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

Hosszas szünet után hallatott ismét magáról a Marosvásárhe-
lyi CSU Medicina női röplabdacsapata. Egy olyan idény után, 
amelyben az A2 osztály hatcsapatos csoportjában az 5. helyen 
végzett, most azt a célkitűzését osztotta meg a klub, hogy a kö-
vetkező idényben a feljutásért lépnek pályára. 

Több mint egy évtizednyi élvonalbeli és európai kupaszerep-
lés után az utolsó néhány évben igen hullámzó élete volt a női 
röplabdacsapatnak. Miután pénzügyi nehézségek miatt kiesett, 
egy adott pillanatban a CSM színeiben indult a második vonal-
ban, ám feljutás után nem vállalta az élvonalbeli szereplést. 
Aztán ismét CSU Medicina néven feljutott, kalandos módon ki-
vívta a bennmaradást is, ám a következő idénytől, anyagi ne-
hézségekre hivatkozva ismét csak a másodosztályba iratkozott 
be. Ez lesz tehát hat éven belül a harmadik feljutási próbálko-
zása a női röplabdázóknak. Már csak az kérdés, hogy amennyi-
ben sikerül, akkor maradni szándékoznak-e az élvonalban? 

A cél teljesítésére kilenc játékost igazoltak, közülük csak né-
gyen felnőttek, a többiek ifjúságiak, a csapat átlagéletkora pedig 
16 év.  

A négy felnőtt, akikre a célkitűzés teljesítésének neheze vár: 
Bianca Albăstroiu emelő, Carmen Arniceru és Florina Murariu 
szélsők (mindketten már voltak a klubnál), valamint Denisa 
Bizdrigheanu oppozit. További új csapattagok: Alexandra Co-
lesnicov, Antonia Gheți, Raluca Buran szélsők, Melania Duțu 
és Elena Nedelcu centerek, akikhez csatlakoznak a tavalyi ke-
retből megmaradt csapattagok: Alexandra Șumandea és Dariana 
Ghimbășan emelők, Codreanu Maria és Daria Pria centerek, 
Szász Lea oppozit, Eliza Pogor és Maria Moraru szélsők, Al-
legra Dan liberó.  

A négy felnőtt kivételével a többiek az ifjúsági bajnokságban 
is szerepelnek, ahol éremszerzés a cél. 

Az A2 osztály Nyugati csoportjába idén hét csapat iratkozott 
be. Az első fordulót október 15-én rendezik, amikor a CSU Me-
dicina a Máramarosszigeti CSM-t fogadja. Október 29-én a 
Brassói Bravol otthonába látogat, november 12-én az Aradi Pro 
Volei ellen játszik hazai pályán. Aztán november 26-án temes-
vári kiszállás következik a Politehnica otthonába, december 17-
én a Nagyváradi CSU látogat a Pongrácz Antal csarnokba, míg 
az első kör utolsó fordulójában, december 28-án az Aradi Wes-
tarnál zárja az évet a csapat.

A magyar női kézilabda-válogatott először kapott ki Szlovéniától 

Győzelemmel kezdte a bajnoki 
idényt Zsilvásárhelyen, az ottani 
CSM otthonában a Marosvásárhelyi 
CSM kosárlabdacsapata. Ez igencsak 
biztató, tekintve, hogy az idény előtt 
óvatosan csak a bennmaradást tűzte 
ki célul, ám már a felkészülési mér-
kőzéseken látszott, hogy akár a leg-
jobb ötbe való bekerülést is meg- 
próbálhatja az A konferenciában, 
hogy aztán majd a rájátszásért harcol-
hasson. A mérkőzésen, az első ne-
gyed végi hullámvölgy ellenére, vé- 
gig az érződött, hogy a marosvásár-
helyi csapat a jobb, képzettebb, ám 
kissé nyugtalanító, hogy ehhez szinte 
végig ugyanannak az összeszokott 
régi magnak kellett pályán lennie. A 
kezdő ötösből hárman szinte végigját-
szották a meccset, Sánta is 30 perc 
fölött volt pályán, Șolopa pedig majd-
nem 30-at. Bírja-e vajon ezt a kezdő 
ötös hosszú távon? Igaz, Lowrance 
még láthatóan nem illeszkedett be a 
csapatba, Borșa pedig hiányzott. A 
többiek azonban egyelőre keveset se-
gítettek be a rotációba, a jövőben 
pedig a kispadozók feladata lesz, 
hogy nagyobb önbizalommal, többet 
tudják őket szerepeltetni. 

A találkozón, kiegyensúlyozott 
kezdet után, 11 pontot szerzett az el-
lenfél zsinórban, és elhúzott a negyed 
végéig. Ekkor több triplakísérlete ki-

maradt Martinićéknak, de közelről is 
hibáztak. A második negyedben azon-
ban jelentősen javított a védekezésen 
a marosvásárhelyi együttes, és ezúttal 
rajta volt a sor, hogy 15-0-s rohamot 
produkáljon. Igazán azonban a máso-
dik félidőben húzott el a gárda. Ha a 
házigazdák dobópontossága romlott 
az idő múlásával, a Trif-legénységnek 
végre sikerült néhány triplát bevág-
nia, bár egyik fél sem remekelt távol-
ról. A palánk alatt azonban uralta a 
teret Marosvásárhely, Sánta 17 lepat-
tanója önmagáért beszél, a betörések-
kel pedig, amelyekben főleg Person 
jeleskedett, nemigen tudott mit kez-
deni a házigazdák védelme. Gajović-
nak ezúttal nem ment a dobás (2/10 
mezőnyből), nyolc lepattanót azon-
ban ő is begyűjtött. 

A klub honlapjának George Trif 
vezetőedző azt próbálta magyarázni, 
miért cserélt olyan keveset: „A véde-
kezés kiválóan működött a mérkőzés 
második felében, de a meccset a 
gyors felfejlődésnek köszönhetően 
nyertük meg, ebből sok kosarat sze-
reztünk. Nagyon fontos volt, hogy 
győzelemmel kezdjünk, mind a játé-
kosok önbizalmának, mind pedig a 
klubnak. Talán ezért játszottak olyan 
sokat a kezdő ötös tagjai. A döntő kü-
lönbség csak a végére alakult ki, 
addig szoros volt a meccs. De eljön 

az idejük a fiataljainknak is, hogy 
megmutassák, mit tudnak.”  

A CSM vasárnap este, lapzárta 
után a Románia-kupában lépett pá-
lyára a Csíkszeredai VSKC ellen, ma 
pedig a CSO Voluntari lesz az ellen-
fél. A Voluntari-on szervezett hármas 
csoportból a győztes jut a nyolcas 
döntőbe, plusz a hat selejtezőcsoport 
két legjobb második helyezettje. A 
kupában kötelező két román játékos 
folyamatos szerepeltetése, egyikük-
nek pedig kötelezően U23-as kell len-
nie. „Itt az alkalom, hogy ifjaink 
bizonyítsanak” – mondta erről koráb-
ban George Trif.  

A bajnokság 2. fordulójában az 
első hazai mérkőzést szom- 
baton játssza a CSM, amikor a  
SCM U Craiova lesz a Liget vendége. 
(B. Zs.)

Biztató kezdet – de bírja-e majd a kezdő ötös? A feljutás a CSU Medicina 
célkitűzése 

Bálint Zsombor 

Jegyzőkönyv 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 1. for-
duló: Zsilvásárhelyi CSM – Ma-
rosvásárhelyi CSM 63:83 (23-16, 
18-23, 13-25, 9-19) 
Zsilvásárhely, városi sportcsarnok. 
Vezette: Bogdan Podar (Kolozs-
vár), Răzvan Opriș (Nagyszeben), 
Ionuț Moraru (Kolozsvár). El-
lenőr: Radu Bucerzan (Temesvár). 
Zsilvásárhely: Frye 19 pont (1), 
Agafonov 11 (1), Ilie 8, Troupe 7 
(1), Stevenson 7, Berculescu 5 (1), 
Gheorghe 3 (1), Creamer 3, Berca, 
Bărăgan. Kispadon: Pavel, Penciu. 
Marosvásárhely: Person 21 pont 
(2), Sánta 19, Martinić 18 (2), 
Șolopa 13, Gajović 7, Mureșan 3 
(1), Lowrance 2, Sólyom, Engi-
Rosenfeld. Kispadon: Szilveszter, 
Nistor, Blaga. 

Románia megnyerte  
a Kárpát-kupát 

Spanyolországot 25-23-ra legyőzve (félidőben 
10-8 volt az eredmény) megnyerte a Kárpát-kupá-
ért kiírt besztercei tornát a román női kézi- 
labda-együttes. A magyarokhoz hasonlóan az Eu-
rópa-bajnokságra készülő alakulat 32-32-re játszott 
Ausztriával és 26-20-ra felülmúlta Szerbiát. A szlo-
véniai Eb-n a kontinenstornán tizennegyedik alka-
lommal részt vevő Románia a C csoportban kezd, 
Hollandia, Észak-Macedónia és Franciaország tár-
saságában. 

Eredményjelző 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 1. forduló: 
* A konferencia: Bukaresti Rapid – Csíkszeredai VSKC 100:64, Zsilvásár-
helyi CSM – Marosvásárhelyi CSM 63:83, Nagyszebeni CSU – FC Argeș 
Pitești 90:87, CSM Baschet Petrolul Ploiești – Kolozsvári U-BT 71:81. 
* B konferencia: Bukaresti Dinamo – Galaci CSM 86:83, Temesvári 
OMHA Mozzart Bet – Foksányi CSM 2007 81:69, CSO Voluntari – Buka-
resti Laguna Sharks 70:53. 

Fotó: MKSZ 

Csaknem hét év után  
kikapott otthon a Győr 

A Győri Audi ETO KC házigazdaként megle-
petésre 28-24-re kikapott a francia Metz HB  
csapatától a női kézilabda Bajnokok Ligája cso-
portkörének harmadik fordulójában. A győriek 
legutóbb 2015. október 25-én veszítettek ház-
igazdaként a BL-ben, amikor a dán Midtjylland 
győzte le őket 26-21-re. 

Bajnokok Ligája, csoportkör: 
* férfiak: Veszprém HC – Bukaresti Dinamo  
33-30 (A csoport), THW Kiel – Pick Szeged 34-
29 (B csoport); 
* nők: Bukaresti CSM – SG BBM Bietigheim  
28-28, TC-Rail Cargo Hungaria – Brest Bretagne 
20-21 (A csoport), Kastamonu Belediyesi GSK – 
Bukaresti Rapid 26-33, Győri Audi ETO KC – 
Metz HB 24-28 (B csoport). 
Európa-liga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: 
Bukaresti Steaua – Ferencváros 33-31, Chambery 
Savoie Mont Blanc HB – Fejér B.Á.L.-Veszprém 
29-25. 
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ADÁSVÉTEL 

ELADÓ nagyobb mennyiségben 
csíki étkezési krumpli. Tel. 0722-234-
992. (p.-I) 

LAKÁS 

LAKÓTÁRSNŐT keresek egy 3 szo-
bás lakrészbe az orvosi bentlakások 
közelében. Tel.  0757-048-449. (sz.-I) 

MINDENFÉLE 
VÁLLALUNK építkezési munkát, 
bármilyen kisebb javítást, tetőfedést 
cseréppel, fémcseréppel, külső-belső 
festést, saját anyaggal is dolgozunk. 
Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300-
332. (17031) 

VÁLLALJUK új tető készítését, saját 
anyagunkból is (bármilyen mintájú 
Lindab lemez, cserép is), külső szi-
getelést, parkettlerakást, kisebb tető-
javítást, cserépforgatást. Nyugdíja- 
soknak 10% kedvezmény. Tel. 0753-
967-492, István; 0751-622-195, 
Gabi. (17145) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgős javítást, 
meszelést. Készítünk kerítést, kaput 
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdí-
jasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0763-136-730, Balázs. (16992) 

VÁLLALOK bádogosmunkát és bár-
milyen tető javítását házaknál és 
tömbházaknál, szemétleöntők javítá-
sát tömbházaknál, csatornatakarí-
tást, valamint vízszigetelést. Tel. 
0754-509-868. (17318-I) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Tel. 
0758-639-258, Csaba. (17288-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17202) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, csa-
tornajavítást, teraszkészítést. Hívja- 
nak bizalommal! Tel. 0759-467-356. 
(17306-I) 

VÁLLALUNK tetőfedést, cserépforga- 
tást, tetőjavítást, tetőkészítést Lindab 
lemezzel, meszelést, bármilyen munkát. 
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel. 
0742-879-426, István. (17350)

A hirdetési rovatban megje-
lent közlemények, reklámok  
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Az OLIGRAF MUNKÁST és 
KÖNYVKÖTŐT alkalmaz. 
Tel. 0725-917-420. (66771-I)

Szolgáltatás –  
Üzleti ajánlat
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Múlt hét végén tartották meg a jól is-
mert hőlégballonos fesztivált (átszer-
vezve a rendezvényt). Sok látogató volt 
csalódott, mert sem tavaly, sem az idén 
nem a megszokott nagy fesztiváloknak 
lehetett tanúja. 

Az esemény népszerűsítésével kevésbé fog-
lalkoztak az idén, mert több mindent meg kellett 
változtatni az idei légballonozásra, ezért a nagy-
közönség idecsalogatása nem volt elsődleges 
szempont – vallotta be lapunknak Lőrincz Mik-
lós főszervező. A közösségi médiában közzétett 
kevés közleményből kiderült, az idei esemény 
más, mint az eddigiek. Az újdonságokról kér-
deztük a főszervezőt. 
Alkalmazkodni kellett  
a szabályozásokhoz 

Az elmúlt másfél évtized alatt a nagyközön-
ség megszokta, hogy nagy, fesztivál jellegű ese-
mény volt a vármezői légballonozás, számos 
kísérő programmal és vásári hangulattal, s azok-
ban az években nemcsak felszállni lehetett a 
léggömbökkel, de volt függesztett emelkedés és 
egyéb repülési lehetőségek is. Idén már nem így 
rendezték meg, hanem inkább a repülésre és 
versenyezésre fektették a hangsúlyt. A tavaly a 
járvány miatt új, kisebb helyszínre húzódtak 
vissza, és az érdeklődők nem léphettek be a bal-
lonozási területre, idén pedig már nem is Vár-
mezőből szálltak fel a léggömbök. Az ok 
egyrészt abban keresendő, hogy 2019-ben már 
akkora tömeg gyűlt össze, hogy a szűk völgy-
ben lebénult a közúti forgalom, de a légügyi ha-
tóságok is új szabályozásokról értesítették a 
szervezőket, ezért sem tavaly, sem idén nem le-
hetett már fesztivál jellegű rendezvényt szer-
vezni. Ugyanis 2019-ben európai uniós új 
szabályzatok léptek érvénybe, amelyeknek a 
vármezői helyszín nem felel meg, így itt már 
nem szervezhetnek az elmúlt évekbelihez ha-
sonló nagy rendezvényeket. A szabályozás  
szerint a nézők nem közelíthetik meg a lég- 
gömböket, hanem legalább 100 méteres távol-
ságról követhetik a felszállókat és a repülést. 
Ahhoz, hogy esetleg visszatérjenek a nagy ren-
dezvényekhez a jövőben, egy új helyszínre 
volna szükség, amit ki is szemeltek, de a nullá-
ról kellene kiépíteni egy teljesen új infrastruk-
túrát, hogy többezres vagy több tízezres 
tömeget fogadni tudjanak. Még mérlegelni kell, 
hogy megéri-e ez a visszatérés, vagy inkább a 
versenyek irányába mozdul el a légballonozás, 
amiben az országos román légiklub is inkább a 
segítségükre tudna lenni – magyarázta a főszer-
vező. 
Kevesebb utas és repülés 

Az idei rendezvényre három or-
szágból (Románia, Moldova, Ma-
gyarország) tizenegy ballon 
érkezett, ugyanennyi csapattal, ez 
eggyel több a tavalyinál. Mivel al-
kalmazkodni kell az új szabályo-
zásokhoz, és idén inkább 
versenyezni szerettek volna, zárt 
körben, csak meghívás útján fo-
gadták a csapatokat, mondhatni 
egy baráti találkozó volt. Utasszál-
lítást csak annyit terveztek be, 
hogy éppen fedezzék a költségei-
ket. Az viszont meglepte a szerve-
zőket, hogy idén főleg gyermekes 
fiatal családok jelentkeztek repü-
lésre, viszont a 130 centiméternél 
alacsonyabb gyerekek nem száll-
hatnak fel. Az ár is első hallásra 
túl magas volt, személyenként 800 
lej, de az is csak a költségeket fe-
dezi.  

A pilóták között régi szokás, 
hogy azt az utast, aki első alka-
lommal repül, leszállás után „fel-
avatják”, azaz kap egy viccesebb 
nevet és egy oklevelet, és ezzel 
bekerül a ballonosok körébe. 

Idén a csapatok főleg verse-
nyeztek, az egyik legismertebb 
versenyük a rókavadászat: egy 
ballont kineveznek rókának, 
amely tízperces előnnyel indul, 
majd valahol leszáll, és róla valaki 
elhelyez egy célkeresztet, a többi 
léggömbbel meg kell közelíteni 

azt, és kis homokzsákokkal kell elta-
lálni a célt. Egy másik hasonló a rög-
zített pontos verseny, ahol az előre 
megjelölt két pontot kell megkeres-
niük és megközelíteniük a léggömb-
bel felszállóknak, és a levegőből kell 
eltalálni a kihelyezett célpontokat.  

Idén azért volt kevesebb ver-
senyző, mert egy héttel korábban volt 
a lengyelországi világbajnokság, egy 
hét múlva pedig Szlovákiában van 
verseny. Azt tudni kell, hogy a Nyá-
rádmentén versenybe szállók csak 
amatőr versenyzők, ezek a versenyek 
nem számíthatók be a hivatalos ered-
ményszerzések közé. Aki a legjobb-
nak bizonyul például a rókavadá- 
szatban, az egy öt éve körbejáró ván-
dorserleget vehet át, és a következő 
versenyben már ő lesz a róka, azaz 
nem versenyezhet, csak repülhet. 

Ami az idei légköri viszonyokat il-
leti, nem voltak a legkezdvezőbbek, 
hiszen a péntek esti felszállást le kel-
lett mondani az erős szél miatt, s míg 
a szombat reggeli repülés jó volt, a 
délutáni már kevésbé, mert a szél alig 
másodpercenkénti 1 méteres sebes-
séggel fújt, így a ballonok is lassan 
haladtak – mondta el Lőrincz Miklós. 

 

Gligor Róbert László 

Van, aki csalódott, de alkalmazkodni kell 
Hőlégballonozás szabályozásokkal 

Újabb utcafórum 
kedden 

A marosvásárhelyi RMDSZ 
utcafórum-sorozatának követ-
kező állomása kedden, októ-
ber 4-én 17 órakor a Köves- 
domb és környéke, a Maros 
Művészegyüttes terme előtt. 

Találkozzunk és beszélges-
sünk közös dolgainkról! 

A marosvásárhelyi 
RMDSZ sajtóirodája 

     Idén is sokan voltak kíváncsiak, a szerencsések a deményházi tetőn elkaphatták a felszállás pillanatait 

A kedvezőtlenebb légköri viszonyok mellett is volt repülés, utasszállítás és verseny         Fotók: Gligor Róbert László 
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Egyetemisták, figyelem! 
 A marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat Rt. tájékoztatja 

egyetemista utasait, hogy október 3-ától válthatják ki az in-
gyenes utazási igazolványukat a 2022–2023-as tanévre.  

Az ingyenes utazási igazolványhoz szükséges okmányok:  
– a személyi igazolvány másolata 
– a 2022–2023-as tanévre érvényes felsőoktatási diákigazolvány vagy a felsőoktatási 

intézmény által kiadott igazolás másolata. 
A bérletek a Mihai Eminescu Művelődési Házban, a Nicolae Grigorescu utca 19. 

szám alatt igényelhetők. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 10-től 17 óráig.  
 A vezetőség 


