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Sorsvállalás a nélkülözőkkel

Csillagok a szegényekért

Olcsón értékesítik
a termést

A régeni almatermelők nagyon jól
szervezettek, egyesületbe tömörültek,
így sokkal kedvezőbb körülmények
között gazdálkodhatnak.

____________2.
Vályi Gyulára
emlékeztek

A légcsavar elméletét megalapozó
híres vásárhelyi matematikus nevét viselő társaság évről évre október 13án, Vályi Gyula halálának évfordulóján
rövid emlékműsort szervez a szobornál, illetve a Bolyai líceumban elhelyezett emléktáblánál.

____________4.
„Jelen voltam
az előadások
életének minden
percében, születésüktől halálukig”

Idén a visszavonuló kollégáknak járó
Hűségdíjat Sugó Erzsébet kapta, aki –
a színház közleménye szerint – nemcsak súgója volt több mint harminc
évig a színház magyar tagozatának,
de számos előadáshoz a súgó feladatkörén túlmutató dramaturgi munkával
is hozzájárult.

A szolidaritás és segítségnyújtás jegyében nagyon sok csillagfényű mécses
gyúlt ki pénteken este a székelyföldi
régió tizenhat településén, városokban
és falvakban. Több mint ötezren tartották fontosnak elmenni és adakozni a
mostohább élethelyzetben levő embertársak javára.

Mezey Sarolta

Az akció során több mint 42 ezer lej gyűlt
össze, amiből a nélkülözők számára karácsonyi szeretetcsomagokat állít össze a szervező, a Gyulafehérvári Caritas. Mi a
marosvásárhelyi Színház téren vettünk részt
az eseményen, ahol idén Koszika&The
HotShots tette színesebbé az estét és forrósította a hangulatot. Ők ezzel a koncerttel járultak hozzá az esemény sikeréhez, s
támogatták a rászorulókat.

ŐSZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

Október 19–23.
között

nagy választékban,
minden színben
futóés perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári gyár
és a Basarabia Grup
termékei – a Bartók
Béla utca 1–3. szám
alatti

SAMIRA üzletben.

Minden órában tombola
és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

Fotó: Nagy Tibor

Kisgyermekek a mécsesek bűvöletében
A barátok temploma árnyékában szürkületkor már megjelentek az első mécsesek, nagyon
sok kisgyermekes család jött el, de voltak szép
számban az idősebb korosztályokból is. A Caritas-sátrak körül fiatal önkéntesek mécsesekkel
fogadták az adakozókat, akik a krétával kijelölt
helyre helyezték el a pislákoló lángocskákat. A
látvány szemmel láthatóan a kicsiket bűvölte el,
(Folytatás a 2. oldalon)

Nyílt levél Dorin Florea
polgármesterhez

Polgármester úr!
Ön a polgármesteri hivatal alkalmazottjainak
tartott operatív gyűlésen nemcsak munkatársait,
hanem minket, városi tanácsosokat is elfogadhatatlan jelzőkkel illetett. Viselkedése nem
méltó egy városvezetőhöz. Beszédében többek
között arról is szól, hogy az Ön által alkalmazott
hivatalnokok miatt nem mennek jól a város
ügyei.
Igaza van! Mindannyian úgy érezzük, Marosvásárhely zsákutcába került. Azonban ebbe a
zsákutcába nem a hivatalnokok, hanem Ön vezette a várost. Egy városvezetőnek nem sértegetnie, megaláznia kellene munkatársait, hanem
saját munkája révén példát mutatnia.
Eddig is tudtuk, de most már bizonyosságot
nyert, hogy ez az Ön valódi arca, nem az, amit a
különböző újságok hasábjain fizetett hirdetésekben olvashatunk.
Felszólítjuk, kérjen elnézést a marosvásárhelyiektől, hiszen magatartásával tulajdonképpen
nemcsak minket és közvetlen munkatársait,
hanem azokat a választókat alázta meg, akik
minket szavazataik révén a közérdek képviseletével bíztak meg. Legyen tekintettel a marosvásárhelyiek méltóságára!
Az RMDSZ marosvásárhelyi frakciójának nevében tisztelettel,
Novák Csaba Zoltán helyi tanácsos

____________5.
Énlaki
párhuzamok

A Hargita megyei Énlakán a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ által
szervezett vidékfejlesztési konferencia
terepszemléjén láthattuk, tapasztalhattuk, hogy a fenntartható fejlődés elvei
alapján miként egyeztethető össze a
korszerűsítés a hagyományőrzéssel…

____________6.

Mennyi az annyi?

Benedek István

Azon kesereg egy hírügynökségi jelentés szerint a felsőoktatási intézmények vezetőit tömörítő rektori tanács elnöke, hogy drámaian visszaesett az egyetemisták száma
az utóbbi években. Mint a nyilatkozatból kiderül, teljesíthetetlen az országnak és az Európai Uniónak a felsőfokú
végzettek társadalmi arányára vonatkozó közös vállalása.
Ha ez a statisztika a kitűzött időpontra majd nem fog elég
jól mutatni, azért valószínűleg néhány bürokratát rendesen megizzasztanak majd a felettesei. De nem ez a valódi
baj.
Sokkal nagyobb gond, hogy a felsőoktatási szakik a kiadott diplomák számának csökkenésén aggódnak, és a médiát ostorozzák, amiért azt állítja, hogy túl sok az
egyetemista, miközben a munkaerőpiacon sokkal több fiatal diplomásra van szükség. Egy igen összetett problémakörnek a statisztikák oldaláról való megközelítése a
legkönnyebb út, de nem biztos, hogy valamilyen célhoz is
elvezet. Ugyanis, ha az egyetemisták előtt olyan jövőkép
lenne, amely szerint érdemes tanulni, mert a komoly munkával megszerzett diplomával majd tisztességesen megfizetett álláshoz is lehet jutni, alighanem a statisztika is
javulna, de nemcsak a bürokraták, hanem az egész
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 43 perckor,
lenyugszik
18 óra 31 perckor.
Az év 291. napja,
hátravan 75 nap.

Ma HEDVIG,
holnap LUKÁCS napja.

IDŐJÁRÁS

Borús, esős idő

Hőmérséklet:
max. 110C
min. 10C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
23, 29, 16, 4, 20 + 3 NOROC PLUS: 887002
4, 38, 6, 23, 36, 31

19, 42, 22, 18, 43, 20

Megyei hírek

SUPER NOROC: 987509
NOROC: 5054087

Állásbörze frissen végzett
fiataloknak

Október 20-án 9 órától megyeszerte állásbörzét szervez a
munkaközvetítő ügynökség. Marosvásárhelyen a Mihai
Eminescu Művelődési Központban, Szászrégenben a
Köztársaság út 14. szám alatti munkaponton, Dicsőszentmártonban a Vasilea Milea út 2. szám alatt, míg Segesváron a Korona szállóban kerül sor a börzére. A munkaadók
eddig 360 munkahelyet ajánlottak fel, 145-öt Marosvásárhelyen, 10-et Szászrégenben, 97-et Dicsőszentmártonban
és 108-at Segesváron. Egyetemi végzettségűek számára
mindössze három munkahely van. A legtöbb ajánlat kereskedelmi dolgozóknak, pincéreknek, gépkocsivezetőknek, szakácsoknak, textilipari munkásoknak, fémmegmunkálóknak,
keramikusoknak és szakképzetlen munkásoknak szól.

17 éves a Rádió GaGa

Október 17-én, ma este 7 órakor kerül sor a Rádió GaGa
17. születésnapi koncertjére a marosvásárhelyi sportcsarnokban. Ez alkalommal a Magna Cum Laude és a Honeybeast együttes zenél. Egy jegy ára 25 lej.

Bethlen Gábor kora

Kedden, 18-án délután 6 órakor a Lorántffy Zsuzsanna
Kulturális Egyesület szervezésében Bethlen Gábor kora,
a fejedelem megvalósításai kulturális és politikai téren címmel zajlik előadás a marosvásárhelyi Bernády Házban.

Népművészeti kiállítás és vásár

A Maros Megyei Múzeum szervezésében október 20-án,
csütörtökön délelőtt 10 órától este 10 óráig Annával a vásárban címmel népművészeti vásár és kiállítás nyílik a marosvásárhelyi Néprajzi és Népművészeti Múzeumban.

Megkezdődött az almaszüret

Olcsón értékesítik a termést

Maros megyében, ahol nagy hagyománya volt a
gyümölcstermesztésnek, idén kétezer hektáron
termett alma. A legnagyobb almások főként
Szászrégen és Bátos vidékén vannak, közel 500
hektáron, de Segesvár és Mezőkölpény környéke
is jó almatermő vidék. Rus Ioan, a Maros Megyei
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság
vezetője az idei termés alakulásáról számolt be a
Népújságnak.

Mezey Sarolta

– Az idei termést 13.500 kilogrammra becsüljük hektáronként. Az almaszüret elkezdődött, Régen környékén 50 hektáron szedték le
a gyümölcsöt, s a becslések beigazolódtak. Sajnos, van olyan gyümölcsös Szászrégen környékén, ahol a termés fele megsemmisült a tavaszi
fagykárok miatt. A régeni almatermelők nagyon jól szervezettek, egyesületbe tömörültek,
így sokkal kedvezőbb körülmények között gazdálkodhatnak. Mivel az ipari alma jelentős részét almalének dolgozzák fel, az egyesület
tagjai előnyt élveznek ebben is. Tudni kell,
hogy a farmokat – Sucmerom, Heliantus Prod,
Esab, a bátosi farm – nagyon jó szakemberek
vezetik, új technológiákat és fajtákat vezettek
be, amivel kivívták a helyüket a piacon.
– Hogyan állnak az alma értékesítésével?
– Sajnos, nem működik a kereslet–kínálat
mechanizmus, mert a háztáji gazdaságokban is
sok terem, viszonylag kevesen vásárolnak

A marosvásárhelyi tanács RMDSZ-frakciójának soron következő fogadóóráját október 18-án, kedden 16.30-kor
Bakó Szabolcs, 19-én, szerdán 16.30-kor Kovács LajosAlpár tartja. Az érdekelteket minden alkalommal a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyén, a földszinti 13-as számú teremben várják.

Kosaras szüreti bál

Alpinistaképzés
az Outward Boundnál

Az Outward Bound Romania alpinistaképzést szervez. A
résztvevők magas szintű alpintechnikai ismereteket sajátíthatnak el a biztonságos és alapos munkavégzés érdekében. Sikeres vizsga esetén a résztvevő az állam által
elismert szakmai képesítést nyer. A képzésre november
10–13. és november 17–20. között kerül sor, román és
magyar nyelven. Részvételi hozzájárulás: 275 euró, az ár
tartalmazza a felszerelést a gyakorláshoz és a vizsgához,
a képzés díját, a vizsgadíjat, az oklevelet, illetve a szállást
és ellátást a program teljes ideje alatt. Bővebb tájékoztatás
a www.outwardbound.ro honlapon. Jelentkezni a
0265/250-939-es, 0365/407-673-as telefonszámokon vagy
a training@outwardbound.ro e-mail-címen lehet.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

almát. Az ár igen alacsony, a termelők egy lejért vagy valamivel több mint egy lejért értékesítik a gyümölcsöt. A piacon viszont 2-2,5 lejért árulják. Tehát a kereskedők
megkétszerezik az árat. Éppen ezért a legtöbb termelő úgy
döntött, hogy a jó minőségű almát elraktározza, s csak
akkor viszi piacra, amikor az ár emelkedik. A minőségileg
gyengébb, úgynevezett ipari almából készített almalevet a
hazai piacon és külföldön értékesítik – mondta az igazgató.
Az almaszüret java még hátravan, kedvező időjárásra
van szükség, hogy a raktárba, a feldolgozóhoz kerüljön a
zamatos termés.

Sorsvállalás a nélkülözőkkel

(Folytatás az 1. oldalról)
hiszen nagyon szívesen, csodálkozva időztek a mécsesek társaságában.
Lehetőség az együttérzés
kinyilatkoztatására
Miközben a mécsesek szépen gyűltek, Pápai József, a Caritas humánerőforrás-menedzsere fontosnak tartotta
elmondani, hogy hagyományosan

Fogadóórák

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius egyházközség
október 22-én, szombaton délután 6 órai kezdettel szüreti
bált szervez a Kék Gyöngy (Blue Pearl) vendéglőben, a
Dózsa György utca 155. szám alatt. Muzsikál Ábrám Tibor
és zenekara, énekel Buta Árpád. A jótékonysági kosaras
bál bevételét a kövesdombi unitárius templom orgonájának és a hozzá tartozó hangosítóberendezésnek a megvásárlására fordítják. A belépődíj egy személy számára 25
lej, ez magába foglalja a kávét, az ásványvizet és az élőzenét. A bál során tombolajegyek vásárolhatók. Jelentkezni a kövesdombi unitárius templom lelkészi
hivatalában, illetve a bál előtt a helyszínen is lehet.
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RENDEZVÉNYEK

minden év októberében szervezik meg
az Egymillió csillag a szegényekért
szolidaritási akciót, amikor mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret,
ahol minden mécses jelképes sorsvállalás a nélkülözőkkel. Ez egy lehetőség mindenki számára, hogy egy
pislákoló lánggal és pénzbeli adományával láthatóan is kifejezze, minden
nehézség ellenére fontos számára a
közösség, és érdekli a szegény emberek sorsa.
Köszönet az adakozóknak!
A Caritas nyolcadik alkalommal
szervezi meg ezt az összehangolt akciót, idén tizenhat településen mentek
ki a terekre az emberek.
Megyénkben négy település kapcsolódott be: Marosvásárhelyen 755en vettek részt, adományuk 8116 lej,
Marosszentgyörgyön 150-en vettek
részt és 1642 lejt adományoztak, Erdőszentgyörgyön 200-an 1373 lejt,
míg Szovátán 400-an 5500 lejt tettek
a szolidaritás perselyébe.
– A Caritas célkitűzéséből adódóan
hangsúlyt fektet arra, hogy a szegénységet, a szociális problémákat enyhítő
programok mellett hasonló rendezvé-

Dósa Géza művészete
és gálaműsor nyugdíjasoknak

Pénteken, 21-én du. 5 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota I. emeleti galériájában Dósa Géza művészete (1846–1871) címmel nyílik kiállítás. 19 órakor a
Maros Művészegyüttes előadótermében a Gálaműsor
nyugdíjasoknak című rendezvényre kerül sor.
Szervezők: Maros Megyei Tanács, Maros Művészegyüttes.

A Nagy Háborúra emlékezve

A Magyar Újságírók Romániai Egyesületének (MÚRE)
székelyföldi régiója a 100 évvel ezelőtti Nagy Háborúra emlékezve október 18-án 17 órától a marosvásárhelyi unitárius egyházközség Bolyai téri
tanácstermébe könyvbemutatóra hívja a történelem

nyekkel felhívja az emberek figyelmét
a nehezebb körülmények között élő
embertársaikra. Tavaly Marosvásárhelyen az ideihez hasonló összeg, közel
nyolcezer lej gyűlt össze. Ebből élelmiszercsomagokat állítottunk össze,
amiből családok, idős személyek asztalára jutott élelem az ünnepek alatt.
Idén is hasonló a szándék, szeretnénk
még több emberen segíteni, hogy legalább egy kis időre elfelejthessék a
mindennapi betevő megszerzésével
járó gondokat. Az ő nevükben is köszönetet mondunk! – mondta Pápai József.
A marosvásárhelyi Színház téren
a Koszika & The HotShots zenekar
szórakoztatta a gyertyagyújtókat, az
akció végén a Young Caritas önkéntesei csillagokat szórtak, Marosszentgyörgyön a Jubilate Deo és a Manna
együttes zenélt.
Az esemény résztvevőjeként talán
csak annyit jegyeznék meg, hogy sok
marosvásárhelyi ismerős arcot fedeztem fel, de ez alkalommal jobban esett
volna, ha az ismeretlenek közül sokkal
többen jönnek el, hogy valóban felragyoghasson az az egymillió csillag.

emlékei iránt érdeklődő marosvásárhelyieket. Tóth
László kézdivásárhelyi újságíró Kézdiszék 1916 írásban és képekben című könyvét bemutatja és a szerzővel beszélget Novák Csaba Zoltán történész. A
rendezvény házigazdája Szucher Ervin, a székelyföldi
régió elnöke.

Gálaműsor az 1956-os forradalom
emlékére

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács október 17-én, hétfőn 18 órától a Kultúrpalotában az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulója alkalmából Ahol a hősöket nem felejtik, ott
mindig lesznek újak! címmel gálaműsort szervez. Fellépnek: Kilyén Ilka, Ritziu Ilka Krisztina, Kilyén László,
a Fagyöngy citerazenekar, a Musica Humana kórus,
Varró Huba és társulata erdélyi verbunkokkal és legényesekkel. A belépés díjtalan.
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1956-os magyar forradalom

Kolozsváron az MTI fotóiból nyílt kiállítás

A kiállítás megnyitása előtti előadásában M. Kiss Sándor
Az 1956-os magyar forradalmat idéző fotókiállítás
nyílt szombaton Kolozsváron, az MTVA/MTI archí- történész, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Arvumából válogatott fotókból.
chívum főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a magyar for-

A kiállítás 56 archív felvételen keresztül eleveníti fel az
1945 és 1955 közötti szovjetesítést, a sztálinista rendszert, a
Nagy Imre által irányított (1953 és 1955 közötti) ideológiai
enyhülést és az 1956 októberében, novemberében lejátszódott
forradalom eseményeit. Bemutatja továbbá a forradalom résztvevőit ért retorziókat, felvillantja a nemzetközi
visszhangot, végül pedig felidézi a Nagy Imre-csoport kiadatását, perét és kivégzését, valamint Nagy Imre 1989-es újratemetését is.
A felvételeket Hunyadi
Attila kolozsvári történész, Szász Alpár-Zoltán
kolozsvári politológus válogatta és látta el magyarázó szövegekkel M. Kiss
Sándor budapesti történész
szakmai irányítása alatt. A
szervezők szándéka szerint a kiállítás egyaránt
megszólítja azokat, akik
Erdélyben rokonszenveztek a magyar forradalommal, azokat, akik az
1989-es román forradalom
idején hasonló élményeket
gyűjtöttek és a mai diákságot is. A képekhez mellékelt kétnyelvű magyarázó
szövegek által a román
közönség is betekintést
nyerhet a magyar forradaFotó: MTI
lom eseményeibe és korába.

radalmat akkor érthetjük meg igazán, ha az előzményeit és a
következményeit is megismerjük.
A kiállítást megnyitó Daru Gábor, a Duna Médiaszolgáltató
Zrt. stratégiai irodájának vezetője elmondta, a magyar közmédia megannyi programmal próbálja elősegíteni, hogy az 1956os forradalom élménye minden magyar emberhez eljusson.
(MTI)

aki nem volt képes erélyesen fellépni a világ jelenleg pusztító
komoly válságainak megoldása, de legalábbis enyhítése érdekében. Az új főtitkártól érdemleges kezdeményezéseket várnak például a szíriai, a jemeni vagy a dél-szudáni helyzet
rendezését illetően. Guterres már a múlt héten – miután a BT
jelölte – Lisszabonban azt fejtegette, hogy ENSZ-főtitkárként
a „legelesettebbeket”, valamint „a konfliktusok és a terrorizmus áldozatait” szeretné szolgálni.
Csütörtökön délelőtt, a megválasztása után tartott első sajtóértekezletén az ENSZ-székházban máris konkrét kezdeményezéssel rukkolt elő: felszólította a nagyhatalmakat, hogy
emelkedjenek felül a nézetkülönbségeiken és megosztottságaikon Szíria ügyében. „Bármilyenek legyenek is ezek a megosztottságok, fontosabb az egységes fellépés” – fogalmazott
a januárban hivatalba lépő új ENSZ-főtitkár. Guterres leszögezte: „nagyon itt van az ideje a békének”. Utalva arra, hogy
a szíriai konfliktus kulcsszereplői pár napon belül újra tanácskozásra ülnek össze, hangsúlyozta: „mindenkinek morális kötelessége, hogy véget vessünk a szíriai nép szenvedéseinek”.
Az egyeztetések a szíriai konfliktusról szombaton a svájci Lausanne városában, vasárnap pedig Londonban zajlottak, az
Egyesült Államok, Oroszország és a konfliktusban érintett néhány arab állam képviselőinek részvételével. (MTI)

Megvádolt média

Újabb nők jelentkeztek, akik azt állítják, hogy Do- vány egyik adományozója. Erre a lapot kiadó Arthur Sulzbernald Trump amerikai republikánus párti elnökjelölt ger közleményben reagált, leszögezve, hogy „Carlos Slim kiváló részvényes, aki teljes mértékben tiszteletben tartja a
évekkel ezelőtt szexuálisan zaklatta őket.

Immár nyolc nő szerepel folyamatosan az amerikai televíziók képernyőin, valamennyien azt állítják, hogy Donald
Trump hosszú évekkel ezelőtt kikezdett velük. Egy idős, őszes
hajú nő csak annyit mondott el, hogy Trump a szoknyája alá
nyúlt, egy negyvenes éveiben járó szőke nő pedig hosszas történetet olvasott fel arról, mi és hogyan történt vele. Az állítólagos zaklatások az 1990-es évek elején és 2006-ban történtek,
Donald Trump valóságshow-műsorának felvételei közben.
Donald Trump valamennyi történet valódiságát tagadta, két
nőről kijelentette: annyira csúnyák, hogy ő soha nem is kezdett
volna ki velük. A valóságshow-ban szerepelt nőről, Summer
Zervosról pedig elmondta, hogy halványan ugyan emlékszik
rá, de az előadott történet nem eshetett meg, mert, mint
mondta: „én soha nem így éltem az életemet”.
A republikánus elnökjelölt kifejtette, hogy a vádakkal az általa életre hívott mozgalmat akarják megfojtani. Trump még
pénteken azzal vádolta meg Carlos Slim mexikói milliárdost
– aki 17,35 százalékos tulajdonrészével a The New York
Times főrészvényese –, hogy ő irányítja a liberális lap ellene
irányuló kampányát. Trump közölte: Slim a Clinton Alapít-

Az egészségügyi minisztérium bejelentette, az év
eleje óta már 786 kanyarós megbetegedést, múlt hét
óta pedig 33 újabb esetet regisztráltak. A legtöbb
megbetegedést, 176 esetet Maros megyéből jelentették. Ezenkívül még 26 megyében jegyeztek fel kanyarós esetet. A legtöbb eset olyan közösségekben
alkot gócot, ahol alacsony az átoltottság. Az MMR
(románul ROR) oltást meg nem kapott vagy hiányosan beoltott gyerekek immunizálására akciókat szerveztünk. Az egészségügyi minisztérium felhívja a
szülők figyelmét, gyermekeik egészségéért tartsák
be az MMR vakcina beadási menetrendjét. Az Országos Közegészségügyi Intézet azt javasolja, hogy az
érintett térségekben a gyerekeket hét hónaposan oltsák be, majd a többiekhez hasonlóan 1 éves korban
oltsák újra. Ugyanakkor emlékeztetik a lakosságot,
hogy minden gyerek számára elegendő oltóanyag
van raktáron – áll a tárca közleményében. (Mediafax)
Ellenőröket küldött Nagyszebenbe az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság
(ANSVSA), hogy megvizsgálják, „betartották-e az állatvédelmi törvényeket” a városban talált medve lelövése kapcsán. A vizsgálat eredményeit a hét elején
hozzák nyilvánosságra. A Különleges Távközlési
Szolgálat (STS) tájékoztatása szerint szerdán kora
reggel 28 bejelentés érkezett a 112-es hívószámra a
medve kapcsán, ezeket a rendőrséghez, a katasztrófavédelemhez (ISU), a csendőrséghez és a mentőszolgálathoz irányították át. A medvét Nagyszeben
belvárosában szerda reggel látták, a környéket ellepték a csendőrök és rendőrök. Az állatot mintegy
három óra múltán lőtték le egy gyárudvarban. A szebeni rendőrség fegyverhasználat miatt bűnvádi eljárást indított. (Mediafax)

Guterres iránt nagyok a várakozások a világszervezetben.
Az ENSZ 193 tagú Közgyűlése egyhangúlag a portugál António Guterrest választotta meg a világszer- Ban Ki Munt ugyanis a világszervezet egyes – egyelőre nevüket nem vállaló – tisztségviselői gyenge főtitkárnak tartották,
vezet főtitkárának.

Amerikai elnökválasztás

Újabb 33 kanyarós eset

Vizsgálatot indítottak a nagyszebeni
medve kilövése miatt

António Guterrest választották az ENSZ főtitkárává

A csütörtöki döntés előrelátható volt, Guterrest ugyanis a
múlt héten az ENSZ 15 tagú Biztonsági Tanácsa (BT) egyhangúlag jelölte a mandátumának lejárta után távozó dél-koreai
Ban Ki Mun főtitkár helyére.
Az ENSZ-ben tartott első sajtótájékoztatóján António Guterres hangsúlyozta azt is, hogy egyaránt „nagyon határozottan
kell harcolni” a terrorista csoportok, a szélsőséges erőszak, valamint a populizmus és az idegengyűlölet megnyilvánulásai
ellen.
A 67 esztendős volt portugál kormányfő – a portugál politika egyik legelismertebb alakja, aki az 1974-es szegfűs forradalom idején kezdett politizálni a baloldalon – jó ismerője a
világszervezet munkájának és apparátusának is. 1995 és 2005
között ugyanis az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságát irányította, ráadásul egy különösen nehéz időszakban, amelyet elemzők és politikusok egyaránt a második világháború utáni
évtizedek legnagyobb menekült- és humanitárius válságával
jellemeznek. Ban Ki Mun távozó főtitkár csütörtökön Guterres
megválasztása után az ENSZ-ben arról beszélt: ő maga is
gyakran fordult tanácsért, eligazításért Guterreshez. „Politikai
ösztönei azt súgják neki, ami az ENSZ célkitűzése is: munkálkodás a közös jó érdekében, az emberekért és a földgolyó
iránt érzett felelősség” – fogalmazott Ban Ki Mun.

Ország – világ

3

független újságírás szabta határokat”.
Trump szombaton reggel Twitter-üzenetben tudatta, hogy
szerinte Hillary Clinton demokrata párti elnökjelölt kampánycsapata a „média által erőteljesen hangsúlyozott, száz százalékig kitalált vádakkal megmérgezheti az amerikai választó
gondolatait. Ezt rendbe kell tenni”. Majd hozzátette: „ezt a választást elcsalja a média, mert hamis és alaptalan vádakkal és
nyílt hazugságokkal illet azért, hogy a csalárd Hillaryt válaszszák meg”. Egy másik szombat reggeli Twitter-üzenetében
Trump ismét Hillary Clinton e-mail-botrányával foglalkozott,
megismételve, hogy Clintont perbe kellene fogni és börtönbüntetésre kellene ítélni.
A republikánus elnökjelölt szombaton délután, az északkeleti New Hampshire államban lévő Portsmouth városban kampányolva egy gyűlésen felvetette: a jövő heti, sorrendben az
utolsó elnökjelölti vita előtt gyógyszertesztet kellene végezni
Clintonon, mert szerinte „felpumpálják”, medicinákkal teszik
alkalmassá a szereplésre.
Az elnökjelölti vitát szerdán a nevadai Las Vegasban tartják.
(MTI)

Több mint ötezren távoztak
a rendőrség szolgálatából

Több mint ötezer rendőr távozott a rendszerből –
mondta az Agerpres hírügynökségnek adott interjúban Bogdan Despescu, a Román Rendőrség főfelügyelője. A legnagyobb rendőrhiány falvakon van, a
vidéki rendőrőrsökre 1.900 helyet hirdettek meg,
ebből 1.727-et foglalhattak el a jelentkezők. – Több
mint 26 ezer jelentkező volt, de kemény szelekciónak
vetettük alá őket – magyarázta a főfelügyelő. Az újonnan alkalmazott rendőrök rövidesen, a kiképzésük
után munkába is állhatnak. A közrend, közlekedésrendészet és szállítás terén 2.303 rendőri állást hirdettek meg, ezekre 14 ezer pályázó jelentkezett.
Pszichológiai, orvosi vizsgálatnak fogják alávetni őket,
felmérik sportteljesítményüket, majd következik az elméleti vizsga. Ezenkívül a rendőrségnek számos, más
oktatási területről érkező szakértőre – pénzügyi és ITszakemberre, vegyészre, erdészre, mérnökre stb. –
van szüksége, tette hozzá Despescu.

Méteres hó a Csalhó-hegységben

A Neamţ megyei Salvamont hegyimentő-szolgálat figyelmezteti a turistákat, hogy a Durău és a Dochia
menedékház közötti utat járhatatlanná tették a hó
miatt kidőlt, még lombos cserjék. Több eltévedt kirándulócsoportnak kellett már a segítségére sietniük,
ugyanis a hó és a kidőlt fák teljesen eltakarják az ösvényeket, valamint a turistajelzéseket. Emiatt lezárták
a Fântânele és a Toaca-csúcs, valamint a Duruitoarea-vízesés és a Dochia menedékház közötti útszakaszokat. A hó vastagsága 1.400 méter fölött 55
centiméter vagy még annál is több, néhol eléri az egy
métert. (Agerpres)

Mennyi az annyi?
(Folytatás az 1. oldalról)

társadalom szemszögéből előnyösen. Mert azt elhihetjük, hogy elsősorban a diplomagyárnak minősíthető
magánegyetemeket igencsak aggasztja a megélhetést
biztosító kliensek számának apadása, de a társadalom
szemszögéből sokkal fontosabb az, hogy ne csak sok
diplomás legyen az országban, hanem minél több diplomás fiatal juthasson jó álláshoz, itthon kamatoztatva
tudását. Nincs abban semmi csoda, ha kevesebben tolakodnak az egyetemek kapujában, mikor gyakorlatilag
szinte mindenkinek van olyan diplomás hozzátartozója,
aki teljesen másból él meg, mint amit az egyetemen tanult. És szinte ugyanannyi példát hozhatnánk fel olyan
fiatalokra is, akik a diplomaszerzés után a vándorbotot
választották, és más országban váltják megélhetésre az
oklevelet. Vajon a választott pályájukról más szakterületre kényszerülő diplomásokról és a kivándorolt fiatalokról is vannak pontos statisztikái a rektoroknak? Csak
gyaníthatjuk, hogy nincsenek, ám érdemes lenne a problémakört erről az oldalról is adatokba önteni, aztán tárgyalóasztalhoz ülni a gazdasági és a politikai szféra
képviselőivel is. Mert ez a három csoport közösen tudna
élhető jövőképet rajzolni a fiatalok elé, reálgazdaságot
és beruházókat támogató törvénykezés, versenyképes
oktatási rendszer és a tisztességes munkát megbecsülő
társadalmi morál kialakításával. Akkor biztosan tolonganának a fiatalok a jó egyetemek kapuinál, és az adófizető is elégedett lehetne, hogy az oktatási rendszerre
kiadott nem kevés pénzét értelmesen költik el a közügyek
intézéséért felelősök.
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Magyar és amerikai zászlók kitűzéséért
róttak ki bírságot

Megbírságolta egy vándorcirkusz tulajdonosait a
Dâmboviţa megyei prefektus, mert a megyeszékhely
Târgoviştén egy áruház parkolójában felállított sátruk
tartóoszlopaira Magyarország és az Egyesült Államok
zászlajait tűzték ki – közölte a News.ro hírügynökség
pénteken.
Antonel Jijiie prefektus a „legkisebb kiszabható”
2500 lejes bírságról állított ki jegyzőkönyvet a román
zászlótörvény alkalmazási útmutatásait rögzítő, 2001ből származó kormányhatározatra hivatkozva.
A Targovistenews.ro portál azt írta: a New York cirkusz tulajdonosai az idegen zászlók kitűzésével botrányt keltettek Târgovistén. Az internetes újság

beszámolója szerint a törvénysértésről a 112-es sürgősségi hívószámon érkezett lakossági bejelentés,
ezért egy rendőrjárőrt küldtek a helyszínre.
A cirkusz „magyar származású képviselőinek” magyarázata még az intézkedő rendőröket is meglepte,
mert azt mondták nekik, hogy ők egy kft., és azt csinálnak, amit akarnak – állítja a helyi hírportál.
A román zászlótörvény szerint más államok lobogóit az ország területén csak Románia zászlajával
együtt, kizárólag külföldi hivatalosságok látogatása,
nemzetközi találkozók vagy ünnepségek alkalmából,
hivatalos épületeken vagy a helyhatóságok által kijelölt köztereken szabad kitűzni. (MTI)

Nem akadályozza a kulturális minisztérium
a csíksomlyói búcsú UNESCO-védettségét

A kulturális minisztérium nem kívánja megakadályozni, hogy a csíksomlyói pünkösdi
búcsú felkerüljön az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) szellemi kulturális
örökségi listájára – írta pénteki számában a
Krónika.

A lap azt követően kérdezte meg a minisztériumot,
hogy Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke több ízben
is arról beszélt: a szakértői kormány megpróbálja
megakadályozni, hogy a csíksomlyói búcsú
UNESCO-védettséget kapjon.
A Krónika által írásban feltett kérdésekre a kulturális minisztérium azt válaszolta, hogy a csíksomlyói
búcsú iratcsomóját 2015-ben az UNESCO kérésére
kiegészítették a világszervezet által megkövetelt szabványformátumnak megfelelően.
Arra a kérdésre, hogy a szaktárca támogatja-e a
csíksomlyói búcsú UNESCO-felvételét, az Andrei Diaconescu főtitkár által aláírt levél nem adott egyértelmű választ.
A főtitkár arról tájékoztatta a lapot, hogy a dosszié
jelenleg az UNESCO bizottságának kiértékelése alatt
áll, és Románia nem tagja a bizottságnak, ezért a kulturális minisztérium nem vehet részt a döntéshozatalban.

Nyílt nap a Dora Medicalsnál

Korábban Lazăr Comănescu külügyminiszter –
Korodi Attila képviselő írásos interpellációjára válaszolva – közölte: a külügyi tárca támogatja a csíksomlyói búcsú felvételét a szellemi kulturális örökségi
listára. A miniszter határozottan cáfolta, hogy Románia vissza akarná vonni a csíksomlyói búcsú felterjesztését.
Augusztus közepén Kelemen Hunor azt közölte,
hogy értesülései szerint „a román külügyminisztérium
és a kulturális tárca azon dolgozik, hogy a szakemberek által összeállított, minden érdekelt fél beleegyezését és támogatását élvező dossziét visszavonja”.
A kulturális tárca 2012 márciusában terjesztette fel
az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára a
csíksomlyói búcsút. Egy hónappal később azonban
megbukott az Ungureanu-kormány, amelyben az
RMDSZ is részt vett, és a Ponta-kormány miniszterei
nem tartották fenn a kezdeményezést. 2014 márciusában az RMDSZ is belépett a Ponta-kormányba, és
a kulturális tárca élére visszatérő Kelemen Hunor
ismét beterjesztette a kezdeményezést, melyről az
UNESCO illetékes bizottsága várhatóan a november
28. és december 2. között, Addisz-Abebában tartandó
ülésén dönt. (MTI)

A mikrovilág rejtélyei

Látványos
baktériumleoltások,
gombatenyészetek,
mikroszkópok, röntgengép,
kémcsövek és pipetták – a
mikrovilág rejtélyeibe tekinthettek bele azok, akik szombaton délelőtt ellátogattak a
Dora Medicals Orvosi Központba.

Antalfi Imola

A Dora Medicals Orvosi Központ 15 éves fennállását a hét végén
nyílt nappal ünnepelték meg az alkalmazottak. Az épület előterében
Szövérfi Melinda, Csala Melinda,
Tătar Orsolya asszisztensek és Bartos Enikő könyvelő fogadták a látogatókat, akiket tovább irányítottak

a laboratóriumba, a radiológiára
vagy éppen a szemészeti rendelőbe.
A kiváló szervezésnek köszönhetően mindenhol érdekes dolgok várták a felnőtteket, gyerekeket. Nagy
volt a nyüzsgés, főleg a négy mikroszkóp körül: a gyerekek számára
élmény volt az igényesen előkészített, beállított mikroszkópos kép,
többszázszoros nagyítás alatt látni a
sejteket, baktériumokat. Keresszegi
Petrás
Tünde
laboratóriumi
főasszisztens és Mózsa Judit laborasszisztens kalauzolásával betekinthettek a laboratóriumi munka
kulisszái mögé, láthatták a szépen
megrajzolt baktériumtenyészetet,
mint például a vizeletleoltásból készített Escherichia Coli, vagy a sebFotó: Nagy Tibor

Vályi Gyulára emlékeztek

Koszorúzás, díjazás

Diákokból és tanárokból álló
kis csapat gyülekezett péntek
délután a marosvásárhelyi
vár északi falánál, Vályi Gyula
szobránál. A légcsavar elméletét megalapozó híres vásárhelyi matematikus nevét
viselő társaság évről évre október 13-án, Vályi Gyula
halálának évfordulóján rövid emlékműsort szervez a
szobornál, illetve a Bolyai líceumban elhelyezett emléktáblánál. Így volt ez idén is, a
103. évfordulón.

Nagy Székely Ildikó

A jelenlevőket Domokos József,
a Vályi Gyula Matematikai Társaság elnöke köszöntötte, majd Kádár
Szintia, a marosvásárhelyi Dacia
Általános Iskola nyolcadikos diákja
Bencze Mihály Vályi Gyula emlékére című versét szavalta. Ezt követően az egybegyűltek megkoszorúzták a szobrot. A rendezvény a továbbiakban a Bolyai líceum udvarán, a matematikusra emlékeztető
táblánál újabb szavalattal folytatódott, Vályi Gyula emléke előtt itt a
Dacia Általános Iskola egy másik
nyolcadikosa, Ilyés Ivett tisztelgett.
Az iskola dísztermében Domokos József a Vályi Gyula Matema-

váladékból származó Staphylococcus Aureus tenyészeteket. A radiológián dr. Pap Zsuzsa radiológus
szakorvos, Clinciu Ágnes és Koszta
Edit asszisztensek magyarázták el a
csontsűrűségmérő gép, a mammográf és az új digitális röntgengép működését. A szemészeti vizsgálat
titkaiba dr. Madaras Zoltán szemészorvos vezette be az érdeklődőket, miközben „élesben ment” a
lencsekészítés: Horaţiu Bloj optikus
és Makkai Kinga magyarázta el,
hogy hogyan történik a szemüveglencse csiszolása, keretbe helyezése.
Dr. Kristály Dóra laboratóriumi
főorvossal, a Dora Medicals vezetőjével beszélgetve megtudtuk, intenzíven,
nagy
lelkesedéssel
készülődtek a nyílt napra, a közös
munka mindenki számára öröm
volt, és egyben csapatépítés is.
– A legtöbb látogató betegként
már járt nálunk. De volt, aki csak
azért jött el, hogy az örömünkben

Fotó: Nagy Tibor

tikai Társaság korábbi tanévi tevékenységeit ismertette, majd Szabó
Zoltán, a magyar tagozatos diákok
matematikáért és informatikáért felelő szaktanfelügyelője köszöntötte
és buzdította versenyzésre a diákokat. Sebestyén Júlia, a matematikai
társaság tiszteletbeli elnöke Vályi
Gyula emléke ápolásának fontosságáról szólt. Ezt követően a matematikusról elnevezett díj átadására
került sor, amelyet a társaság Vályi
Gyula halálának századik évfordulója óta minden évben odaítél
a matematikában legkiválóbb eredményeket elért diáknak. A kitüntetést
ezúttal
Barta
Zágoni
Bernadette hatodik osztályos bolyais diák kapta, aki a múlt tanévben – egyéb sikerek mellett – első
lett a III. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen. (Bernadette-ről
október 5-i lapszámunkban írtunk.)
Az együttlét végén a Vályi Gyula
Matematikai Társaság szervezésében minden tanév elején újrainduló
matematikakör megnyitójára került
sor. A különböző versenyekre felkészítő kör tevékenységei péntek délutánonként zajlanak. Domokos
Józseftől megtudtuk, hogy az emlékünnepség keretében elkezdődött
a beiratkozás, évfolyamonként
15-20 V–VIII. osztályos diákra számítanak.

osztozzék, és ez nagyon jó érzéssel
tölt el. Reméljük, sikerült valamit
megmutatnunk a laboratórium, a
munkánk iránti szeretetünkből, igényességünkből – mondta.
A gyerekek számára meghirdetett
rajzversenyre már helyben elkészült
néhány ötletes, fantáziadús alkotás.
A Hogyan képzeled el azt a bacit,
amitől fáj a torkod? címel meghirdetett versenyre 3-10 éves gyerekek
nevezhetnek be, a rajzokat október
végéig lehet eljuttatni a Dora Medicals székhelyére, Marosvásárhelyen, a Mărăşeşti tér 21. szám alá.
A Dora Medicalsnál talán jövőre
is szerveznek nyílt napokat, azt remélve, hogy évfordulótól függetlenül, lesz érdeklődés munkájuk, az
iránt, amit szeretnek. Ez ahhoz is
hozzájárul, hogy betegként ne legyen ismeretlen közeg az, ahova
vizsgálatokra jönnek, és talán a
gyerekek, a fiatalok arra is kedvet
kapnak, hogy tudományos életpályát válasszanak…
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„Jelen voltam az előadások életének minden percében,
születésüktől halálukig”

Immár hagyomány a Tompa Miklós
Társulatnál, hogy az évadnyitó premier alkalmával díjakat adnak át, így
az előző évad során nyugdíjba vonult
munkatársak is elismerésben részesülnek. Idén a visszavonuló kollégáknak járó Hűségdíjat Sugó Erzsébet
kapta, aki – a színház közleménye
szerint – nemcsak súgója volt több
mint harminc évig a színház magyar
tagozatának, de számos előadáshoz a
súgó feladatkörén túlmutató dramaturgi munkával is hozzájárult.

Kiss Éva Evelyn

Gáspárik Attila vezérigazgató a díj átadásakor a következőket mondta: – Minden sikeres férfi mögött van egy sikeres nő. A
szólást átalakítva úgy fogalmazhatunk, hogy
minden sikeres színházi produkció mögött
van egy sikeres csapat, amely kiszolgálja a
színészeket. Közöttük is a legaktívabb a súgó.
Ő vigyáz minden színészre az első próbától
az utolsóig, a bemutatótól az előadás-temetésig. Egy profi színházi súgó különbséget tud
tenni csend és csend között, a színész szövegkiesése és játéka között. Árnyékként követi a
művészt, és soha nem előzi, hajtja, kínozza
meg. A siker csúcspontján diszkréten távozik.
Sugó Erzsébet ennél többet is tett a jó színházért. Beugrott színészként, szöveget javított mint dramaturg, segédrendezett…
Nagyon nehéz lesz nélküle. Jó pihenést neki
– és köszi mindent, Erzsike!
Az immár boldog nyugdíjas, de az általa
súgóként/munkatársként kísért előadásokon
még jelen levő kolléganőt pályafutásáról, terveiről kérdeztük.
– Többen felfigyeltek már a színház
plakátjain megfigyelhető különös egybeesésre: Sugó Erzsébet – súgó. Önkéntelenül
adódik a kérdés: nomen est omen?
– Erdély elcsatolása után a magyar
helyesírást nem ismerő tisztviselő, aki édesapám kezébe adta a vadonatúj születési bizonyítványát, lespórolt a családi nevünkről egy
ékezetet, de a Súgó névnek sokkal lírikusabb
eredete van. Apai ágon kovácsok voltak az
őseim, a kovácsműhely Sárpatakon, a Maros
partján volt, ott, ahol a víz sekélyes folyása
megszólaltatta a köveket. Súgtak a kövek. Találkozzunk a súgó kovácsnál! Ott volt a szerelmesek kedvenc találkozóhelye. Így tartja
számon egy laikus családnévkutató kézzel
írott feljegyzése. Az én nevem színházi vonatkozásban mosolyt fakasztó kuriózum,
egyedi eset… talán. Emlékszem, egy veszprémi turnén, egyik közönségtalálkozó alkalmával valaki rám is kíváncsi volt. Azt
mondta, soha nem felejti el, hogy az előadás
súgója: Sugó volt. Utána hosszú ideig foglalkoztatott a gondolat, hogy sorsszerű a színházi feladatom, talán én magam vonzottam
be az életembe. A keleti kultúrában számon
tartják a hasonló egybeeséseket. Van rá egy
találó megnevezés: KISMET – azaz végzet.
Gyenge vigasz, de már rég megbarátkoztam
vele.
– Minden munkakörben, szakmában fontos
a pályakezdés pillanata. Neked hogyan alakult az indulás? Hol lehet ezt a szakmát, esetleg hivatást megtanulni, elsajátítani?
– Az első színházi napom emlékezetes.
A színház stúdiótermében egy hosszú asztalnál
ült az akkori társulat színészkiválóságainak
többsége. A színészek vizsgáztattak, ők választották ki a számukra megfelelő segítséget.
A kezembe nyomtak egy szövegpéldányt,
halkan, majd egyre hangosabban olvasva el
kellett sétálnom a legtávolabbi sarokba…
Majd arról kérdeztek, hogy miért akarok a
színházban dolgozni. Ma is emlékszem a válaszomra: azért, mert mindig erre vágytam.
Akkor egy hivatalban voltam alkalmazásban,
számoszlopok, termékkódok társaságában
dolgoztam. Elvágytam onnan. Aztán minden
felpörgött körülöttem. Este már a szentkeresztbányai kultúrotthonban, kiszálláson találtam magam Mihail Sebastian Vakációsdi
című darabjának szövegpéldányával a kezemben. Az emlékeimnek és a lelkemnek oly
kedves Tarr László, a drága Laci bácsi (bocsáss meg, de őt mindenki bácsizta), a közön-

Interjú Sugó Erzsébettel

séget kissé meglopva a
játék örömétől, többször felém fordulva,
nekem játszott. A játékával biztatott, hogy
feloldja bennem a feszültséget… Ezt a hivaelsajátítani,
tást
megtanulni egy olyan
kívülálló személy által
összeállított feladatcsomag alapján, aki soha
nem szembesült ezzel a
feladattal, aligha lehetséges. De megközelíteni sok szeretettel,
odafigyeléssel, alázattal, az hasznára válhat
színésznek, alkotónak.
Persze, ma már intézményesített formában is
tanítják. Magyarországon már létezik ilyen
irányú magiszteri képzés, ami nemcsak a szöveg körüli feladatokat
érinti, hanem a próbaszakasz eseményeinek
leírását, krónikák, turnénaplók vezetését is
magába foglalja. Erre
én ösztönösen ráéreztem úgy húsz évvel ezelőtt. Alapképzésem az
újságírás. Kötetnyi interjút, beharangozót,
színészportrét, turnénaplót írtam…
– Tudsz olyan színházi személyiségeket említeni, akik valamilyen módon befolyásolták a karrieredet?
– Karrier? Na nem! A színházi súgó a
színész karrierjének építésében segít. Punktum! Némi öniróniával mondhatom, ha ebben
jó vagy, nagy az esélyed, hogy benne is ragadsz… Azért az egyéni feladaton túl mindig
megtaláltam a saját hangom, a saját kis világom. Hogy ebben kik befolyásoltak? Nem kizárólag színháziak. Gyermekkoromban,
szülőfalumban, Pókában, a falu akkori református papja, Mester tiszteletes a kezembe
adott minden könyvet, amit el kellett, illetve
illett elolvasni. Talán tizenöt éves voltam,
amikor a kezembe került Heltai Jenő A néma
levente című, egy reneszánsz anekdota alapján írt színműve. Ezt elő fogjuk adni! –
mondtam magamban, bár addig még soha
nem láttam színházi előadást. Meglett a szereposztás. Tudtam, hogy a színház akkori tűzoltója a mi falunk szülöttje, ő segített a korhű
jelmezek kölcsönzésében, de akkor jelentkezett a legnagyobb akadály. A régies stílusban
írt verses szöveget nem fogja érteni a fuvarozó Jani bácsi, de még a mindentudó Juli
néni sem. Nosza, átírtam az egészet. Prózai
szöveg lett belőle… és előadás. Öröm. Elárulom, ehhez a derűs, energikus kislányhoz menekültem gondolatban életem minden
kritikus pillanatában. Mindig segített megtalálni a kiutat.
Középiskolás koromban Hunyadi András
rendező diákszínjátszó csoportjába jártam, ott
ismertem meg három fiúgyermekem apját,
Vilhelem Józsefet, aki később bábszínész lett.
Derűs, bohém társaság vett minket körül.
Aztán egyszer csak ott ültem a színpadon, a
függöny takarásában, félhomályban vagy vakító reflektorfényben, és nagyon igyekeztem,
hogy befogadjanak, hogy megszeressenek.
Hogy mennyire befolyásolta későbbi életemet e sikeres közeg, ami körülvett? Tény,
hogy csupa kiváló, rendkívüli képességű emberrel találkoztam naponta. Nagy áldás volt
az anyanyelvemet a nap minden órájában
használni. Később felfedeztem magamban
azt a rejtett képességet, hogy tudok örülni
mások sikerének. S közben a drámairodalomból több ezer oldalnyi szöveget megtanultam
a három évtized alatt. Csodálkozol? Egy szövegpéldány átlagban hetven-nyolcvan-száz
oldalnyi szöveget tartalmaz. A próbaszakaszban egyértelmű, hogy én is megtanultam a
szöveget.

– Régi színháziak tudják Rólad, többször előfordult, hogy – képletesen szólva –
„előbújtál a súgólyukból”, azaz színpadra
is léptél… Hogy is történtek az ilyen
esetek?
– Kéznél voltam. Az első próbaszakasz, amiben dolgoztam, Liviu Rebreanu Angyal és boríték című színműve volt. Boér Ferenc színművész rendezte. Egyszer csak ott
találtam magam a színpadon. Hóbortos cselédlányt alakítottam, legalább tízszer be kellett rohannom valamiért a színpadra, persze
a műszak is megnehezítette a dolgomat, mert
rám bízták a végszóra megszólaló csengő kezelését is. Az előadás alatt talán húsz alkalommal
kellett
megszólalnia.
Arra
hivatkoztak, hogy a csengő az én asztalom
mellé van felszerelve. Elképzelhető, mit eredményezett ez a kapkodás, aztán rájöttem,
hogy könnyebben boldogulok, ha a szerepemet is ehhez az állapothoz igazítom, formálom. Rohangásztam ki-be, míg a drága
Lőrinczy Ilona megcirógatott, és azt mondta:
– Ne félj, minden rendben lesz! Több darabban volt kisebb-nagyobb szerepem. Szigligeti
Ede-Móricz Zsigmond: A csikós – beugrás a
Fogadósné szerepébe, Aurel Baranga: Jelmezben – A ház mindenese, Sütő András:
Álomkommandó – Őrült lány, Molnár Ferenc: Delila – Cselédlány, Ray Cooney: Bigámia – Öregasszony, Molière: A hecc –
Súgó, Tamási Áron: Boldog nyárfalevél – beugrás az Asszony szerepébe, Ivan Kusan: Galócza – beugrás Tonka szerepébe, Molnár
Ferenc: A testőr – beugrás a Páholyosnő szerepébe, Rejtő Jenő: Ezen egy éjszaka – Titkárnő és Kissé buggyant lány, Kosztolányi
Dezső: Édes Anna – Társalkodónő. De voltam már rendezőasszisztens, a rendező munkatársa, szövegfeliratozó, műsorfüzetszerkesztő, fordító, a könnyek letörlője, ölelések osztogatója, néha morcos, néha a fáradtságtól orra bukó színházimádó. Annak,
hogy néha rám bíztak kisebb színpadi feladatokat, az volt a magyarázata, hogy abban az
időben egy évfolyamon mindössze három
színésznő végzett. Aztán kettő, de olyan év is
volt, hogy csak egy. Segédszínészeket csak
időszakosan alkalmaztak. Ha valaki hiányzott
betegség miatt, és egy Székelyföldön rég
meghirdetett turné sorsa ezen múlott, akkor
csak elhangzott: „Erzsike tudja a szöveget!”,
és én a legtöbb esetben próba nélkül beugrottam. Végül is csak utánoznom kellett a már
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megformált szerepet, és ebben – nekem elhiheted – kiválóan teljesítettem. Egyik emlékezetes
beugrásom
Kishont
Ferenc
Házasságlevelében a Szomszédasszony szerepe volt. Egy alkonyatkor felhívott telefonon
Kárp György, hogy Panitban már bent ül a
kultúrteremben a közönség, megbetegedett az
egyik színésznő, be kell ugrani. „De Gyuri –
mondtam –, én nem dolgozom abban az előadásban. Nem ismerem a szöveget. A kolléganőm volt a súgó”. „Nem baj!” – volt a
válasz. „Gyere hamar! Megoldjuk!” –
mondta. És mentem. Ma sem értem, honnan
volt bátorságom. Csak a soron következő jelenetre koncentráltam. Gyorsan átnéztem a
párbeszédet, a színpadon az ösztöneimre bíztam a mozgást. Mindenki hozzám igazodott.
Minden, amit tettem, kiszámíthatatlan mozdulat volt. Óriási derültség vett körül, előadás
végére teljesen kimerültem, de megoldottuk.
Ám ez csak morzsa a színész feladatához képest. El tudod te képzelni, milyen hihetetlen
energiák működtetik a színészt egy főszerep
megformálásában!? Ezért szeretem, tisztelem
őket.
– Azt viszont kevesebben tudják, hogy
drámát is írtál, sőt, díjaztak is dramaturgiai
versenyen…
– Volt ebben némi egyéni ambíció.
Minden szerénység nélkül mondhatom, hogy
ki szerettem volna próbálni a románnyelv-tudásom. Előzőleg román nyelven elvégeztem
egy filmforgatókönyv-író mesterképzőt.
Azon a bizonyos versenyen a román nyelven
írt Éden peremén című darabommal jutottam
a döntőbe. Aztán a gyermekeim segítségével
rövidfilm készült a Parazita című forgatókönyvemből. A nyugdíjazás küszöbén sem
hagytam abba a tanulást. Drámaírást tanultam. Én voltam az egyedüli, aki nem csodálkozott a tanulási vágyamon.
„Az embereknek mindent meg kell magyarázni” – mondja Hamm, Samuel Beckett A
játszma végé-ben. Ez a végjáték (Endgame),
azaz az abszolút utolsót megelőző pillanat
volt az a próbaszakasz, amiben még dolgoztam. Ez is egyfajta KISMET: az én színházi
játszmám vége is egyben…
– Nehezen tudnálak unatkozó nyugdíjas nénikének elképzelni. Vannak-e terveid az
elkövetkező időre?
– Tudod, elérkezett a szembenézés,
őszinteség, önelemzés időszaka az én életemben is. Nem kevés öniróniával nézek vissza
a múltamra. Hát, ez nem egy sikertörténet.
Ha valamit sikernek könyvelhetek el, csupán
annyi, hogy túléltem a múlt rendszer borzalmait, hogy sikerült felneveltem három csodálatos emberpalántát. Hajlamosak vagyunk
korrigálni, szépíteni az emlékeinket, de be
kell vallanom, a színház szinte teljes mértékben elszippantotta az életemet. Persze tudatosan vállaltam, egy pillanatig se bánom,
mert óriási tapasztalat van a folyamatos színházi jelenlét mögött, amit sehol máshol nem
lett volna lehetőségem begyűjteni. Jelen voltam az előadások életének minden percében,
születésüktől halálukig. Mindezt talán valamikor, valahol kamatoztatni tudom… Hogy
mit szeretnék nyugdíjasként? Van valami,
ami követelőzően jelen van a zsigereimben,
egy gyermekkori örökség okozta hiányérzet. Nyáron lerúgtuk lábunkról a cipőt és
mezítláb szaladgáltunk a réten. Fára másztunk, délben a csűrben friss szénában
aludtunk. Valahol megszakadt… elveszítettem ezt a kapcsolatot a természettel. A
színpadon soha nem érte arcomat a napfény. Pár kilométerre van egy mesés hétvégi házunk. Tiszta levegő, hajnalban
madárcsicsergés, sok virág, Vénusz kiskutyánk, vakációban Barbara kisunokám… és
a várakozás… a még meg nem született unokáimra. Hát igen. Ígéretes, nem?
És még valami! Benedek Elek-mesét dramatizálok, három színdarabon dolgozom, egy
családregény terve motoszkál a fejemben, jó
lenne megírni a színházi emlékeimet, rendezni és gyűjteményben kiadni a színházi jellegű írásaimat… és mindezt passzióból,
örömmel.
– Sok sikert és derűs nyugdíjas éveket
kívánok!
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Hagyományőrzés és korszerűsítés (I.)

felé igyekszik. Pedig évszázadokkal ezelőtt a
bivalytenyésztés hagyományos volt. Mária
Terézia korában jegyezték fel, hogy Erdélyből bivalycsordákat hajtottak napokig a bécsi
piacokra, ahol igencsak jó áron keltek el. S
aki mindezt újra meghonosította, nem más,
mint Kolumbán Gábor, a Hargita Megyei Tanács volt elnöke, a mérnök-fizikusból lett
közgazdász, politikusból és egyetemi oktatóból lett civil szervezeti vezető, aki az 1990es évektől járt ugyan Énlakára, de 2000-ben
úgy döntött, hogy otthagyja a politikát. 2008ban Székelyudvarhelyről Énlakára költözött,
és Boros Csabával, a Merkúr üzletlánc tulajdonosával bivalyokat kezdtek tenyészteni.
Elmondása szerint olyan állatfajt választott,
amely ellenálló és eltartható a nem megfelelően gondozott legelőkön is. 40 állattal kezdték, ma már 70 fő az állomány. Azt vallja a
politikus gazda, a bivalyok mellett értette
meg, hogy mit jelent az életöröm. „Az állatok

dékfejlesztést oktatott, több év elteltével énlaki lakosként értette meg, hogy miként működik a hagyományos székely falusi
társadalom, s hogyan lehet úgy fejleszteni,
hogy ez ne keltsen aggodalmat, ne veszélyeztesse az ott lakók biztonságérzetét, mert
akkor minden jó szándék dugába dől.
A bivalyok megjelenése a Firtos alatt nagy
változást jelentett a falu életében. Azóta is
mindegyre felvetődik a kérdés az énlakiakban, hogy miért bivalyt és nem „hagyományosan” tehenet tenyészt Kolumbán úr. Azt
is el kellett fogadják, hogy nem volt földje,
és ezért a közösség vagyonából kell gazdálkodjon: területet bérel és a falu legelőjét
használja. Ez a többiek hasznára válik,
ugyanis ezzel csökkent a fejkvótájuk, amit a
pásztornak kellene fizessenek.
– Az ember, amikor egy közösségbe kerül,
a hasznára kell legyen. Ez pedig az elvárások
alapján dől el. Segítettem bevezetni az ivóvizet a településen. Ekkor elértem, hogy azt
mondják rólam: „Kolumbán úr milyen rendes
ember”. Aztán amikor megjelentem 40 bivallyal, rendben volt, de már 70-nél úgy
érzik, hogy visszaélek a lehetőséggel. Most
hasznosabb kell legyek a falunak. Gondnok
lettem az egyháznál, ez rendben van, de valószínű, hogy veszek egy traktort, amihez
körfűrészt illesztek, és az idősebbeknek felvágom a tűzifát. Valamit tennem kell, mert
kiderül, hogy a saját hasznom nagyobb a falubeliekénél, és ezt egyensúlyba kell hozni –
mondja, majd kifejti ennek a viszonyulásnak
a hátterét.
– A mai ember szocializációja a kommunizmus idején történt, amikor a mezőgazdasági termelőszövetkezet meghatározta az
életformát. Annak a nemzedéknek a tagjai,
akik ezt megélték, ma is úgy viselkednek,
mint annak idején, ugyanaz a munkakultúra,
a javakhoz, a közösséghez való hozzáállás.
Ugyanazok az emberek vannak jobb anyagi
helyzetben, akik a tsz-t vezették 30-40 évvel
ezelőtt. Az új szemléletű és értékrendű emberek, akik a faluban házat vásárolnak, egy
időre kijönnek vagy letelepednek, és elkezdik
élni a saját életüket, konfliktusokat gerjeszthetnek, ami elsősorban kommunikációs zavart jelent, mert ők a saját élettapasztalataik

mellett a jelenben létezés örökkévalóságát
próbálom megélni és ez az időfelettiség érzését kelti” – mondja, majd egy fényképet
mutat a legelőn levő „dagonyáról”, ahol szívesen időznek nyáron a bivalyok, s ami mellett egy terebélyes lombú fa áll. „Ennek a
fának az árnyékában szoktam legeltetés közben üldögélni és figyelni az állatok viselkedését, s meditálok arról, hogy mit is jelent a
boldogság – fejti ki, majd hozzáteszi: – Az
emberi lét a születés és a halál közötti időre
korlátozódik, s ami eközött történik, az állandó feladatunk, konkrétan az, hogy mit kell
tenni az örökkévalóságért. S hogy ezt menynyire sikerül elérnem, ez az örökös boldogságkeresés” – állítja Kolumbán Gábor.
Városi falun
Nem volt könnyű a szocializálódás, és ma
sem konfliktusmentes a „gyüttment” élete –
vallja be őszintén Kolumbán Gábor, aki
annak ellenére, hogy a Sapientia EMTE-n vi-

szemszögéből közelítik meg a falusi életet.
Ha valaki elkötelezi magát arra, hogy egy vidéki települést fejlesszen, akkor oda kell költöznie. Az nem működik, hogy kijövök a
városból, hozok egy kis EU-s pénzt, elindítok
egy folyamatot, a projekt lejár, s miután elszámoltunk, nem látnak 10 évig, s akik a faluban maradtak, majd kezdjenek valamit
azzal, amit elindítottam. Felelősséget kell
vállalni azokért a folyamatokért, amelyeket
elindítasz. Ha azt állítod, hogy a hagyományosan épített ház érték, akkor be kell költözni abba a házba. Az nem működik, hogy
felhúzok a faluban egy korszerű épületet, s
közben a falubelieket arra ösztönzöm, hogy
lakjanak a mai elvárásoknak megfelelően 300
éves házban. Ha annak, aki abban a házban
lakik, le kellett mondania a kényelemről, akkor
nekem is azt kell tennem! – mondja tapasztalatára hivatkozva az énlakivá lett expolitikus.
(Folytatjuk)

Énlaki párhuzamok

Erdélyben a táj érintetlensége, a természeti örökség, a még megőrzött
évszázados paraszti létforma valóságos időkapszula a nyugati fogyasztói
társadalomból érkezőknek, múltkeresés, feltöltődés a közös kulturális
tőből fakadó anyaországiaknak, hiszen ez az a hely, ahol a mai napig ötvöződik a történelem a legendával, él
a néphagyomány. Mindezen igényeknek a kielégítésére építik üzleti vállalkozásaikat azok, akik a faluturizmusból próbálnak tőkét kovácsolni.
De vajon a fejlődéssel milyen káros
hatások érhetik ezt az archaikus társadalmat? Lehet-e úgy modernizálni
az erdélyi falut, hogy nem bontjuk
meg az évszázadok alatt kialakult
képet, nem bolygatjuk meg az ott
élők hagyományos létformáját? Megőrizhető-e az archaikus életmód a
globalizált világ diktálta civilizációs
igények mellett? A Hargita megyei
Énlakán a marosvásárhelyi Fókusz
Öko Központ által szervezett vidékfejlesztési konferencia terepszemléjén
láthattuk, tapasztalhattuk, hogy a
fenntartható fejlődés elvei alapján
miként egyeztethető össze a korszerűsítés a hagyományőrzéssel, ugyanakkor
milyen
konfliktusokhoz
vezethet ez a törekvés.

Vajda György

A hely szelleme…
Ahogyan Pálfalvától a Firtos-hegy oldalán
kacskaringózik az út, úgy érezzük, hogy elveszítjük az időérzékünket. A helyhez sok legenda és történet fűződik, és ahogy bármely
irányból beereszkedünk a kanyargós utcájú
faluba, mintha egy múlt századi film díszletei
közé kerülnénk. Az első ház Pálfalva felől a
pálinkafőzde – nem véletlenül –, aztán kőalapú, tornácos házak között, szűk utcákon
kell araszolni. A település fölött több mint
600 éve őrködik az unitárius templom. Tornyának ablakából rálátni a Firtos lovára. Ez
egy szikla, amelynek alakja távolról – kis jóindulattal – lóra hasonlít, s összetételének köszönhetően nedves, esős időben megváltoztatja színét. A legenda szerint a tetőn
levő Firtos várában szép tündérleány lakott,
aki titokban egy szép legényt szeretett. Atyja
és a tündértörvény tiltotta, hogy az alacsonyabb rendű emberfiával legyen viszonya.
Ennek ellenére találkozgattak. Egy szép holdvilágos estén a legény fellovagolt a hegy meredek szirtjén, szerelme a kezét nyújtotta,
hogy felsegítse, ám akkor a ló megcsúszott,
és mindketten lezuhantak. A két szerető öszszeölelkezve zúzódott össze a szirt élén, így
a halálban egyesültek, a ló pedig fennakadt s
alakja odatapadt a hegy oldalához.
Nem messze a hegytől a történelmi idők is
nyomot hagytak. A Firtos alatt haladt el a rómaiak Só útja, és a Várkertnek nevezett helyen castrumot építettek. A hozzá tartozó
település a Praetoria Augusta nevet viselte.
Aztán a rómaiak visszavonulása után sokáig
lakatlan volt a környék, míg a honfoglaláskor
megtelepedtek a magyarok. Az első írásos
emlékben, az 1331-es pápai tizedjegyzékben
Janlaka (Jenőlaka) néven említik. Egy kevésbé legendás esemény is fűződik hozzá.
1661-ben, tatárjáráskor a közelben táborozott

Fotó: Vajda György

a portyázó horda. Néhány tatár férfi elrabolta
a székely lányokat. Az énlakiak nem hagyták
annyiban a dolgot, és lemészárolták a leányrablókat. Értesült az esetről a betolakodó
sereg vezére, és elrendelte, hogy porig rombolják le a falut. A településen maradt gyerekeket, asszonyokat és lányokat a templomba
zárták és rájuk gyújtották az épületet. Sokáig
azt hitték, hogy mindez csak legenda, míg az
1970-es ásatásokkor megtalálták a templom
alatt a csontokat. 1668-ban önerőből építették
fel a templomot, amely már az új protestáns
hitűeknek készült korabeli stílusban, kazettás
mennyezettel, amelyre Múzsnai György székely rovásírással jegyezte fel az „Egy az
Isten” jelmondatot. Van amit látni, keresni a
településen.
Énlaki életfilozófia
Ma már az sem meglepő, ha Énlaka utcáin
este, fejés előtt a tehenek mellett bivalycsorda
jön szembe azzal, aki a falu valamely kijárata
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Újra Marosoroszfalu az élen
a 4. ligában
Ismét élre állt a korábbi listavezető a 4. ligás Maros megyei labdarúgó-

bajnokságban, miután Nyárádszereda értékes pontot rabolt a Marosvásárhelyi Juvenes otthonából a pontvadászat 9. fordulójában, Marosoroszfalu
pedig hazai pályán legyőzte Erdőszentgyörgy csapatát. A játéknap tartogatott még egy rangadót a focibarátok számára: a Szováta – Marosludas
összecsapáson vendéggyőzelem született.
Az eredmények: Marosvásárhelyi Atletic – Nyárádtő 4-0, Marosoroszfalu – Erdőszentgyörgy 2-1, Szováta – Marosludas 0-2, Kutyfalva – MaSzerkeszti: Farczádi Attila
rosvásárhelyi Gaz Metan 1-0, Nagysármás – Náznánfalva 1-4, Dános –
Ákosfalva 3-0, Marosvásárhelyi Juvenes – Nyárádszereda 3-3. A Marosvásárhelyi MSE szabadnapos volt.
A bajnokság állása:
7
1
0
21-7
22
1. Marosoroszfalu 8
2. Juvenes
9
6
3
0
29-13 21
3. Marosludas
8
5
2
1
22-11 17
4. MSE
8
5
0
3
25-14 15
5. Gaz Metan
8
5
0
3
14-14 15
4
1
4
24-20 13
6. Nyárádszereda 9
7. Kutyfalva
8
4
1
3
13-13 13
8. Szováta
8
4
1
3
13-14 13
9. Atletic
8
4
0
4
23-14 12
10. Erdőszentgy. 8
3
2
3
15-15 11
9
3
1
5
18-24 10
11. Dános
12. Nagysármás 9
2
2
5
16-28 8
Bălan megszerzi a vezetést a Voluntari javára. Nem sokkal később
13. Náznánfalva 9
2
0
7
8-23
6
Morar hasonló módon egyenlített. Fotó: dolce-sport.ro
14. Ákosfalva
9
1
1
7
10-28 4
Voluntari-on nem nyújtott rendkívüli teljesítményt 15. Nyárádtő
8
0
1
7
9-22
1
az ASA, de ügyesen kihasználta a körülmények adta
előnyt. Az esős időben, felázott talajú pályán rendezett
összecsapáson a házigazdák nem tudtak esélyeshez
Az 1. liga ranglistája
illő módon fellépni, ez végül azt eredményezte, hogy
1. FCSB
11
8
2
1
17-8
26
olyan pontokat vesztegettek el, amelyekre feltehetően
11
6
2
3
15-11 20
2. Craiova
nagyon számítottak. A szürke hangulatú mérkőzésen
3. Viitorul
11
6
2
3
14-11 20
csak a gólok jelentettek némi felüdülést: előbb Bălan
12
6
1
5
21-15 19
4. Botoşani
szerzett vezetést egy kb. 25 méteres szabadrúgásból
5. Pandurii
12
5
4
3
14-10 19
(36.), majd Morar egyenlített hasonló módon (48.).
6. CFR*
12
6
5
1
22-9
17
Közben Morar a kapufát is eltalálta: az 1. félidőben a
7. Dinamo
11
4
4
3
17-12 16
bal oldali szabadrúgást követően a labda meglepő
8. Medgyes
11
4
4
3
12-12 16
ívvel kanyarodva a keresztlécről pattant vissza a me12
3
4
5
6-13
13
9. Chiajna
zőnybe.
10. Voluntari
12
3
3
6
17-19 12
A voluntari-i mérkőzést a helyszínen tekintette meg
11. Jászvásár
12
3
3
6
11-13 12
Anghel Iordănescu és Dan Petrescu. A találkozón pá12. Astra
12
3
3
6
11-18 12
lyára lépett a korábbi válogatott labdarúgó, Costin
13. ASA*
12
2
1
9
10-23 1
Lazăr, aki több mint egy éve nem játszott tétmeccset
14. Poli ACS** 11
2
2
7
10-23 -6
(legutóbb Görögországban szerepelt).
* 6 büntetőpont levonva
Az 1. liga 13. fordulójában (október 23-án) az ASA
** 14 büntetőpont levonva
a FCSB-t látja vendégül. (F.A.)

969.

Egy pont Voluntari-ról, feljött pluszra az ASA

Immár pontja is van a Marosvásárhelyi ASA-nak: a
labdarúgó 1. liga 12. fordulójában, vasárnap délután a
csapat döntetlenre játszott Voluntari-on, így már nem
0 szerepel a neve mellett a tabellán. A csapat szurkolói
jól tudják, nem ez volt az első szerzemény ebben az
idényben, mivel azonban a klubot anyagi okok miatt
hat büntetőpontos levonással sújtották, és a gyenge
szereplés következtében mind ez ideig csak két sikert
tudtak jegyezni, ezért most jött el az ideje annak, hogy
pluszosra forduljon a helyzet.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 12. forduló: Voluntari FC –
Marosvásárhelyi ASA 1-1 (1-0)
Voluntari, Anghel Iordănescu-stadion. Vezette:
Sebastian Colţescu, Daniel Mitruţi, Adrian Popescu.
Gólszerzők: Bălan (36.), illetve Morar (48.).
Sárga lap: Coman (37.), Novac (42.), Lazăr
(50.), illetve G. Matei (30.), Dobrosavlevici (34.),
Candrea (56.).
Voluntari: Balauru – Coman (46. Filipov), Balaur, Maftei, Acsinte – Novac (67. Căpăţână), Cernat, Lazăr, Marinescu – Bălan, Voduţ (81. Deac).
ASA: Mingote – Matei, Dobrosavlevici, Cordoş, Mendy (65. Ciolacu) – Candrea, G. Mureşan,
Ursu (46. Iacobovici) – Surdu, Zicu (75. Netzer),
Morar.
További eredmények az 1. liga 12. fordulójából: Kolozsvári CFR – Jászvásári CSM Poli 1-0,
Zsilvásárhelyi Pandurii – Botoşani FC 2-1, Astra
Giurgiu – Concordia Chiajna 1-1, Voluntari FC
– Marosvásárhelyi ASA 1-1.

Szabó Antal-Lóránd

A hazai kapuvédő két súlyos bakija döntőnek bizonyult

Úgy tűnik, a szászrégeni gárda
lassacskán hullámvölgybe kerül, hiszen az elmúlt fordulóbeli, sima
3-0-s vereséget követően az éllovas
Kolozsvári Sănătatea otthonában
Stoica Vili tanítványai újabb kudarcot szenvedtek, ezúttal hazai pályán
sem tudtak gólt szerezni. A két
együttes egy hónappal ezelőtt is találkozott, a Románia-kupa III. megyeközi fordulójában azonban az
Avântul jobbnak bizonyult – igaz,
csupán a büntetőpárbaj eredményeként jutottak tovább a szászrégeniek.
Ezen a találkozón is kiegyensúlyozott összecsapásra volt kilátás.
Az első félidő túlnyomó részét a hazaiak uralták, ám maga a mérkőzés
nagyon gyatra színvonalúra sikeredett. Noha a házigazdák többet támadtak, mindez csupán elvétve
eredményezett említésre érdemleges gólszerzési lehetőségeket. Az
első helyzet a vendégek kapujának
előterében adódott a 9. percben,
amikor Gábor Raul jó ütemben elvégzett jobb oldali szabadrúgását
követően Merdariu ígéretes szögből
kevéssel ugyan, de a kapu mellé
lőtte a labdát. Hét perccel később
Fülöp András jobb oldali beadását
Dézsi jóval melléfejelte. A 22. percben az egyébként elég ritkán, ám
majdnem mindig veszélyesen támadó zilahiak megszerezték a vezetést: ekkor Istrate pontos bal oldali
szögletére Iakob hajmeresztő
módon mozdult ki, s a szemfüles
Ţîrlea mintegy 7 méterről könnyedén továbbított az üres kapuba: 0-1.
A 33. percben ismételten a vendégek kerültek hatalmas gólhelyzetbe:
Istrate bal oldali beadását követően

Vălimăreanu 6 méterről lőtt, ám
Merdariu jókor volt jó helyen, így
sikerült felszabadítania a labdát a
kapuvonal közvetlen közeléből,
megmentve ezzel csapatát egy
újabb, biztosnak tűnő találattól.
A szászrégeniek kiábrándító teljesítményt nyújtottak. Az Avântul
első kapura rúgása több mint egy
órát váratott magára: ekkor Dézsi
eléggé jól eltalált lövését Băican
körülményesen hárította (61.).
Három perccel később az ambíciós
Truţa mintegy 20 méteres, erős lövése kevéssel a kapu fölé szállt. A
65. percben a Szilágy megyeiek
közel álltak előnyük növeléséhez,
ám Vălimăreanu kecsegtető pozícióból nem tudott túljárni a hazaiak
hálóőrének az eszén! Noha a szászrégeniek rengeteget támadtak, ezekből az akciókból hiányzott az
elképzelés, valamint az átütőerő. A
középpálya finoman fogalmazva
gyengén teljesített, a csatárteljesítmény pedig… már régen a csapat
nagy problémája… A 71. percben
Gábor Raul 20 méteres lövése erőtlenre sikeredett, így a vendégek ka-

pusa könnyedén elcsípte. A 79.
percben a mérkőzés ideje alatt sokszor nagyon bizonytalan Iakob ismételten óriásit bakizott: ekkor a
tizenhatos vonalánál a portás elügyetlenkedett egy simán fogható
labdát, s csupán a büntetőterületen
kívül, mintegy tíz centiméternyire
sikerült elkanalaznia. Annak dacára,
hogy Cristina Dorcioman nemzetközi játékvezető előbb azt intette,
hogy minden rendben, a partjelző
közbelépésére végül mégis szabálytalanságért sípolt. A büntetőterület
vonaláról elvégzett szabadrúgást
Stanciu nagyszerűen küldte a régeniek kapujába, ezzel végérvényesen
eldöntve a három bajnoki pont sorsát: 0-2. A mérkőzés Avântul-gólhelyzettel ért véget: a 88. percben
Murar a büntetőterület bal oldaláról,
eléggé zárt szögből a jó ütemben kimozduló vendégkapusba lőtt.
A szászrégeniek elszenvedték
első otthoni vereségüket, a leggyengébb itthoni teljesítményt nyújtva.
Noha az elmúlt idényhez viszonyítva nem változott számottevően
a játékoskeret összetétele, hét játék-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 7. forduló: Szászrégeni Avântul –
Zilahi FC 0-2 (0-1)
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 200 néző. Vezette: Cristina
Dorcioman (Câmpulung Muscel) – középen, Ovidiu Dorobanţu,
Marian Costache (mindketten Râmnicu Vâlcea) – partjelzők.
Gólszerzők: Ţîrlea (22.), Stanciu (79.).
Szászrégeni Avântul: Iakob – Inţa R., Dumbrăvean (46. László N.),
Merdariu, Sîplăcan, Gliga, Sbârcea, Gábor R. (85 Luca Ad.), Murar,
Fülöp A. (46. Truţa), Dézsi (Stavilă).
Zilahi FC: Băican – Turda, Mateciuc, Bucur (67. Bercean), Ţîrlea,
Coti, Stanciu, Vălimăreanu, Maria A., Istrate (77. Tankó), Tăbârţă.
További eredmények a 7. fordulóból: Fugyivásárhely – Nemeszsuk
0-2, Kudzsír – Lénárdfalva 3-3, Beszterce – Pusztadaróc 2-1, Radnót
– Kolozsvári Sănătatea 0-3, Sülelmed – Nagyszeben 1-3, Dés – Medgyesi Gaz Metan II 0-0. A Marosvásárhelyi ASA II állt.

nap után immár eléggé egyértelmű,
hogy ez a csapat már korántsem az
a gárda, amely hosszú ideig reális
eséllyel pályázott a feljutásra, annak
1. Sănătatea
7
2. Nagyszeben 7
3. Zilah
7
4. Gaz Metan II 7
5. Nemeszsuk 7
6. Lénárdfalva 7
7. Kudzsír
6
8. ASA II
6
9. Avântul
6
10. Sülelmed
6
11. Beszterce
7
12. Dés
6
13. Radnót
6
14. Fugyivásárhely6
15. Pusztadaróc 7

6
6
4
3
4
3
3
3
3
2
2
1
1
0
0

ellenére, hogy nem ez volt a célkitűzés, és mint az a későbbiekben kiderült, nem is lett volna rá pénzbeni
fedezet.

Ranglista
1
1
1
3
0
2
1
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Bajnoki eredmények
* 2. liga, 12. forduló: Brassó – Suceava 2-1, Clinceni – Resicabánya 2-3, Pankota – Râmnicu Vâlcea 0-3, Nagyváradi Luceafărul –
Târgovişte 2-0, Afumaţi – Berceni 4-0, Sepsiszentgyörgy – Baloteşti
0-0, Bukaresti Juventus – Temesvári Politehnica ASU 5-0, Călăraşi
– Tatrang 1-0, Mioveni – Brăila 2-0, Szatmárnémeti – Arad 3-0. Az
állás: 1. Bukaresti Juventus 31 pont, 2. Brassói FC 28, 3. Suceava
25, 4. Târgovişte 24 (22-12), 5. Mioveni 24 (17-8), 6. Szatmárnémeti
23, 7. Sepsiszentgyörgy 22, 8. Afumaţi 20 (33-11), 9. Arad 20 (20-14),
10.Râmnicu Vâlcea 16 (16-14), 11. Nagyváradi Luceafărul 16 (109), 12.Călăraşi 16 (13-13), 13. Brăila 16 (16-20), 14. Clinceni 14, 15.
Baloteşti 13, 16. Tatrang 12, 17. Resicabánya 9, 18. Temesvári Politehnica ASU 8, 19. Berceni1 (6-31), 20.Pankota 1 (1-76).
* 3. liga, I. csoport, 7. forduló: Roman – Râmnicu Sărat 2-0, Vaslui
– Bákói SC 4-2, Paşcani – Bákói Aerostar 0-4, Csíkszereda – Barcarozsnyó 2-1, Szászhermány – Lieşti 4-1, Székelyudvarhely – Chişcani 4-1. A Valea Mărului – Galaci Metalosport mérkőzést
november 1-jén játsszák. Az állás: 1. Vaslui 15 pont, 2. Csíkszereda
14, 3. Szászhermány 13 (13-4), 4. Lieşti 13 (11-6), 5. Miroslava 10
(9-7), 6. Râmnicu Sărat 10 (9-8), 7. Metalosport 10 (4-3), 8. Roman
9, 9. Aerostar 8 (11-6), 10. Bákói SC 8 (14-13), 11. Chişcani 8 (6-11),
12. Barcarozsnyó 5, 13. Valea Mărului 4 (8-15), 14. Székelyudvarhely 4 (6-14), 15. Paşcani 4 (10-23).
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Továbbjutott a City’us!

Óriási fegyvertényt hajtott
végre a Marosvásárhelyi City’us
teremlabdarúgó-csapata, amely
továbbjutott az Európa bajnokcsapatai számára fenntartott
UEFA-kupa alapköréből, és november végén a földrész legjobb
16 csapatát összesítő elitkörben
folytatja.
A marosvásárhelyi klub nem
először jut Európa legjobbjai
közé, azonban az idei teljesítmény más, mint a többi, hiszen
a keretben alig maradt a bajnoki
címet kivívó tapasztalt játékosok közül néhány, a többiek
mind-mind 19-21 éves fiatalok,
többségük pedig ráadásul helyi
játékos, akiket a City’us nevelt.
A csehországi Chrudimban
rendezett négyes torna előtt legfeljebb a tisztes helytállásban
bízhattunk, maga Lucian Gherman, a csapat társedzője A továbbjutást ünneplik a marosvásárhelyi játékosok a klub munkatársa által a selejtező helyszínén készített felmondta, hogy a tavalyi kerettel vételen: a csapat nem először jut Európa legjobbjai közé, azonban az idei teljesítmény más, mint a többi
biztos lett volna a továbbjutásNemcsak az előzmények miatt gon- a Pinerola ellenállását csak nehezen
ban, az idén azonban azt szeretnék, dolhattuk, hogy a szlovákok jobbak a tudta megtörni a csoport abszolút favohogy a fiatalok nemzetközi tapasztala- selejtezőkből érkező ciprusiaknál, ritjának számító házigazda Chrudim.
tot szerezzenek. Ez pedig annyira jól si- hanem azért is, mert az előző meccsen
Ezen a mérkőzésen álomszerű első
félidőt produkált a marosvásárhelyi
került, hogy kivívták a továbbjutást!
együttes, amely a szünetben hihetetlen,
Nem titok, hogy a legnagyobb lépést
Eredményjelző
7-0-s előnnyel vezetett. Duque, aki a
a pozsonyi Pinerola elleni mérkőzés
Az UEFA Futsal Cup alapköre
ciprusiak ellen csak négy percig volt
első félidejében tette meg a csapat, amikeretében:
kor 7-0-s előnyre tett szert, és a végén
* 1. csoport: Győri ETO – Brezje pályán egy izomgörcs miatt, már 16
8-3-ra győzött. Ugyancsak Gherman Maribor (szlovén) 4-0, Energia Lviv másodperc után betalált, a City’us a 9.
mondta, hogy ebben a húsz percben a (ukrán) – Kremlin Bicetre (francia) perc utáni hat percben pedig hatszor
csapata a legjobb teremlabdarúgást ját- 4-1, Kremlin Bicetre (francia) – vette be az ellenfél kapuját, háromszor
szotta, amit valaha látott, és nem keve- Győri ETO 3-10, Energia Lviv olyan játékosok révén, akik egy éve
set látott az életében. Olyan szinten (ukrán) – Brezje Maribor (szlovén) még a második csapatnál játszottak. A
játszottak a marosvásárhelyi fiatalok, 2-6, Brezje Maribor (szlovén) – második félidőt a szlovákok nyerték
hogy könnyek szöktek a szemébe – val- Kremlin Bicetre (francia) 1-2, Győri ugyan, azonban a City’us így is öt góllal
lotta be.
ETO – Energia Lviv (ukrán) 3-2. A bizonyult jobbnak.
Ezek után az utolsó fordulóban már
csoport eredménye: 1. Győri ETO 9
csak
érvényesíteni kellett az esélyt. A
pont, 2. Brezje Maribor 3, 3. Energia
Jegyzőkönyv
nap első meccsén a ciprusi APOEL NiLviv 3, 4. Kremlin 3.
Teremlabdarúgó-UEFA-kupa,
alapkör, 6. csoport, 2. forduló: Ma* 2. csoport: FC Feniks (koszovói) cosia 6-5-re nyert a pozsonyi csapat
rosvásárhelyi City’us – Pozsonyi Pi– Araz Nahicseván (azeri) 0-1, Tbili- ellen, ami azt jelentette, hogy a City’us
nerola 8-3 (7-0)
szi Állami Egyetem (grúz) – Zeleza- nem kaphatott ki nagyobb arányban,
Chrudim (Csehország), Zimní starec Szkopje (macedón) 10-0, Tbiliszi mint kilencgólos különbség. Látszólag
dión. Vezette: Nicola Manzione
Állami Egyetem (grúz) – FC Feniks nem volt nehéz a feladat, de tekintve,
(olasz), Oleg Ivanov (ukrán). Tarta(koszovói) 3-7, Araz Nahicseván hogy az ellenfélnél ott játszott a cseh telék: Sven Eichler (német). Ellenőr:
(azeri) – Zelezarec Szkopje (mace- remfoci nagy öregjei, Rešetár és Roman
Marinus van der Englesman (holdón) 15-4. A csoport eredménye: 1. Mareš mellett (amikor utóbbi már nemland), Patrick Willemarck (belga).
Araz 9 pont, 2. Feniks 6, 3. Tbiliszi zetközi szinten szerepelt, a marosvásárGól: Duque (1.), Cardenas (9.,
3, 4. Zelezarec 0.
helyi csapat fele még legfeljebb a
14.), Togan (11., 14.), Küsmödi (12.),
* 3. csoport: Nikars Riga (lett) – bölcsődébe járt) három brazil és egy
Ţipău (16.), Covaci (27.), illetve
IFK Göteborg (svéd) 5-2, Grand Pro olasz légiós, ugyanakkor a City’usnál a
Hájek (24.), Csala (27. – öngól), JurVárna (bolgár) – Hamburg Panthers sérült Molina kapus mellett Covaci sem
kemik (31.).
(német) 4-5, Hamburg Panthers léphetett pályára két sárga lap miatt,
Sárga lapok: Covaci (9.), Küsmödi
(német) – Nikars Riga (lett) 1-5, azért ebben a sportágban ez nem elkép(25.) illetve Zdráhal (6.), Bagin (9.),
Grand Pro Várna (bolgár) – IFK Gö- zelhetetlen különbség. A marosvásárheMarušinec (16.).
teborg (svéd) 5-6, IFK Göteborg lyi csapat azonban ezúttal nem
City’us: Tătar – Duque, Stoica,
(svéd) – Hamburg Panthers (német) kockáztatott, megpróbálta a lehető legCardenas, Covaci (Csala, Dobai,
3-4, Nikars Riga (lett) – Grand Pro jobban elzárni az utat Tătar kapuja előtt,
Ţipău, Togan, Pop, Küsmödi, Boroş).
Várna (bolgár) 2-1. A csoport ered- és akkor sem esett pánikba, amikor az
Pinerola: Herko – Hájek, Jurkeménye: 1. Nikars Riga 9 pont, 2. ellenfél vezetéshez jutott. Végül a
mik, Šmeřička, Sporánek (Zdráhal,
Hamburg
Panthers 6, 3. Göteborg 3, Chrudim 3-0-ra nyert, ami bőven a
Mikulišin, Stilla, Marušinec, Pašt4. Grand Pro Várna 0.
megengedett különbség alatt maradt.
mák, Strbák, Bagin, Javnický).
* 4. csoport: Lidszelmas Lida (fe- Ha bátrabban játszik a City’us, talán góA forduló másik mérkőzésén: Erahérorosz) – Athina’90 (görög) 3-1, lokat is lő, ugyanakkor beleszaladhatott
Pack Chrudim – APOEL Nicosia 7-0.
Ekonomac Kragujevac (szerb) – Na- volna egy hatalmas pofonba is, inkább
cional Zágráb (horvát) 5-1, Nacional vállalta a vereséget, de kis arányban –
Zágráb (horvát) – Lidszelmas Lida és ez volt a helyes döntés.
Jegyzőkönyv
(fehérorosz) 1-0, Ekonomac KraguAz UEFA-kupában az elitkör mérkőTeremlabdarúgó-UEFA-kupa,
jevac (szerb) – Athina’90 (görög) 5- zéseit november 22–27. között rendealapkör, 6. csoport, 3. forduló: Era2, Athina’90 (görög) – Nacional zik. A négy helyszínt a pénteki sorsolás
Pack Chrudim – Marosvásárhelyi
Zágráb (horvát) 0-6, Lidszelmas Lida előtt jelölik ki, a házigazdákat a 16
City’us 3-0 (2-0)
(fehérorosz) – Ekonomac Kraguje- résztvevő közül válogatják ki, a felkíChrudim (Csehország), Zimní stavac (szerb) 0-1. A csoport eredmé- nált feltételek alapján.
dión. Vezette: Oleg Ivanov (ukrán),
nye: 1. Ekonomac Kragujevac 9
Ozan Soykan (török). Tartalék: Sven
pont, 2. Nacional Zágráb 6, 3. LidEichler (német). Ellenőr: Marinus
Az elitkör mezőnye
szelmas 3, 3. Athina’90 0.
van der Englesman (holland), Patrick
A következő csapatok vesznek
* 5. csoport: Sporting Lisszabon
Willemarck (belga).
részt az UEFA Futsal Cup elitköré(portugál) – Centar Sarajevo (bosChrudim: Espindola – R. Mareš,
nek küzdelmein: Kairat Almaty
nyák) 7-1, Real Rieti (olasz) – FP
Max, Rešetár, Felipe (Zďánský, Zá(kazah), Ugra Jugorszk (orosz), Inter
Halle-Gooik
(belga)
2-2,
FP
Halleruba, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd,
Movistar
(spanyol),
Dinamo
Gooik (belga) – Sporting Lisszabon
Ricardinho, Lukas, Slováček).
Moszkva
(orosz),
Győri
ETO
(ma(portugál) 1-5, Real Rieti (olasz) –
City’us: Tătar – Duque, Stoica,
gyar), Brezje Maribor (szlovén),
Centar Sarajevo (bosnyák) 7-3, CenCardenas, Csala (Dobai, Ţipău,
Araz Naxcivan (azeri), FC Feniks
tar Sarajevo (bosnyák) – FP HalleTogan, Pop, Küsmödi, Boroş).
(koszovói), Nikars Riga (lett), HamGooik (belga) 3-4, Sporting
Gól: R. Mareš (10.), Max (16.),
burg Panthers (német), Ekonomac
Lisszabon (portugál) – Real Rieti
Koudelka (34.).
Kragujevac (szerb), Nacional Zágráb
(olasz) 4-0. A csoport eredménye: 1.
A forduló másik mérkőzésén: Pine(horvát), Sporting Lisszabon (portuSporting 9 pont, 2. Real Rieti 4, 3.
rola Pozsony – APOEL Nicosia 5-6.
gál), Real Rieti (olasz), Era-Pack
Halle-Gooik 4, 4. Centar Sarajevo 0.
A csoport eredménye: 1. Chrudim 9
Chrudim (cseh), Marosvásárhelyi
Minden csoportból az első kettő
pont, 2. City’us 4 (+2) 3. APOEL 4
City’us (romániai).
(-5). 4. Pinerola 0.
jutott az elitkörbe.

A Pro TV miatt nem játszhat
Sepsiszentgyörgyön
a Sepsi OSK

Az ország vezető kereskedelmi televízióadója bekavart a
háromszékieknek, akik nem élvezhetik a hazai pálya előnyét
az 1. ligás USK Craiova elleni, Románia-kupa-tizenhatoddöntős mérkőzésen. A találkozót Brassóban kénytelenek
megrendezni a székelyföldiek.
Múlt hét közepén az Agerpres hírügynökség írta meg,
hogy a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK futballcsapat néhány
nap alatt csaknem 40 ezer eurót akar összegyűjteni, hogy
reflektorfényben játszhassa az USK Craiova elleni kupameccsét. A pénzre azért lett volna szükség, mert az október 25ei mérkőzést főműsoridőben, 20.45-kor akarja élőben
közvetíteni a DigiSport TV, viszont a helyi stadionnak nincs
megfelelő felszerelése. Diószegi László klubtulajdonos szerint egy olasz cég vállalta volna a mobil világítóberendezés
felszerelését, viszont a váratlan kiadási tételre nem tudtak
pénzt elkülöníteni a költségvetésükből, ezért fordultak a közönséghez az adományozási felhívással. „Ennyi pénzünk nekünk nincs, de azt gondolom, hogy a sepsiszentgyörgyi
közönség megérdemelné, hogy egy ilyen meccset hazai pályán játsszunk, és nem Brassóban, ezért kértünk segítséget”
– nyilatkozta Diószegi László. Az OSK Facebook-oldalán
kérte a szurkolók támogatását.
Bár a felhívás nem maradt visszhangtalan, kiderült, hogy
mégsem lehet Sepsiszentgyörgyön rendezni a találkozót. A
közvetítési jogot ugyanis eredetileg a Pro TV szerezte meg,
amely továbbadta azt a Diginek. A felvétel készítéséhez a
DigiSport 1000 lux fényerősséget igényelt, ezt az olasz cég
teljesíteni tudta volna. Azonban a Pro TV közben jelezte,
hogy felvételről ők is leadják a meccset, ellenben ők már
1500 lux fényerősséget jelöltek meg feltételként, amire a
mobil világító berendezést bérlő cég már nem vállalkozott,
mert a Foresta Suceava – FCSB összecsapáshoz is ők szolgáltatják a villanyfényt, így nem lenne elegendő felszerelésük mindkét mérkőzésre, értesült a Háromszék című lap. A
Sepsi OSK emiatt kénytelen volt lemondani a hazai pályás
rendezésről, és ehelyett Brassót választani a találkozó helyszínéül, viszont jelezték, hogy szurkolóiknak ingyen szállítást biztosítanak a kovásznai megyeszékhelyről a stadionig,
mert azt szeretnék, hogy minél többen bátorítsák a csapatot
ezen a fontos mérkőzésen.
A Sepsi OSK a Brassói FC elleni győzelmével (5-1) jutott
a Románia-kupa tizenhatoddöntőjébe. A 2011-ben alapított
Sepsi OSK idén jutott be a 2. ligába, ahol 12 forduló után a
táblázat 7. helyén áll. Az USK Craiova az 1. liga rangsorának 2. helyezettje.

Talán összekalapozták volna a pénzt a háromszékiek egy ilyen mobileszköz
bérlésére, azonban a közvetítési joggal rendelkező televíziós társaság váratlan feltételt támasztott

ASA: Tatrang ellen a Románia-kupában
A 2. ligás Tatrang lesz az ellenfele a Marosvásárhelyi
ASA-nak a labdarúgó-Románia-kupa tizenhatoddöntőjében. Egyetlen mérkőzést játszanak azon a pályán, amelyen az ellenfél a hazai meccseit rendezi, éspedig az Ilfov
megyei Ştefăneştii de Jos településen. A tizenhatoddöntő
furcsasága, hogy az 1. ligás Dinamo a 3. ligában szereplő
fiókcsapatával mérheti össze erejét a továbbjutásért.
A Románia-kupa tizenhatoddöntőjének műsora: Tatrang (2. liga) – Marosvásárhelyi ASA, Afumaţi (2. liga)
– Botoşani, Bukaresti Dinamo II (3. liga) – Bukaresti Dinamo, Suceava (2. liga) – Bukaresti FCSB, Baloteşti (2.
liga) – Konstancai Viitorul FC, Temesvári Politehnica
ASU (2. liga) – Zsilvásárhelyi Pandurii, Kudzsír (3. liga)
– Jászvásár, Râmnicu Vâlcea (2. liga) – Kolozsvári CFR,
Târgovişte (2. liga) – Temesvári Poli ACS, Brăila (2. liga)
– Chiajna, Kisbecskerek (3. liga) – Astra Giurgiu, Sepsiszentgyörgy (2. liga) – Craiova, Clinceni (2. liga) – Voluntari, Déva (3. liga) – Medgyes, Galaci Metalosport (3.
liga) – Nagyváradi Luceafărul (2. liga), Szatmárnémeti
(2. liga) – Mioveni (2. liga).
A találkozókat október 25-e és 27-e között rendezik.

Eredményjelző
A Románia-kupa negyedik megyeközi szakaszának
eddig nem közölt eredményei: Sepsiszentgyörgy – Brassó
5-1, Piteşti – Târgovişte 1-4, Miroslava – Brăila 1-3, Afumaţi – Berceni 3-1, Domneşti – Tatrang 2-3, Păuleşti –
Mioveni 0-2, Filiaşi – Râmnicu Vâlcea 4-5 (1-1, 1-1). A
Kudzsír – Nagybánya mérkőzést törölték, a házigazdák
játék nélkül jutottak tovább.
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Az onkoolimpiáról a Marosvásárhelyi
TVR-ben

Hétfőn délután 5 órától (ismétlésben másnap reggel 7-től) a Sípszó
után című sportműsorban Szucher Ervin meghívottja Láposi Győző,
a lengyelországi Onkoolimpián Romániát képviselő marosvásárhelyi,
rákból kigyógyult gyermekek úszóedzője.

Elhalasztott meccsek hétvégéje

A Sirius játékosainak nem volt alkalmuk, hogy feledtessék a Brassó elleni lehangoló hazai
vereség kudarcélményét. Szerdáig még készülhetnek, aztán érkezik a Sepsi SIC a Ligetbe.
Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Nem kevesebb, mint három marosvásárhelyi labdajátékcsapat mérkőzését kellett elnapolni a hétvégi
fordulóból, noha egyébként a játéknap találkozóit megrendezték. Nem
játszott a női kosárlabda- és labdarúgócsapat, illetve a teremlabdarúgó-együttes sem.
A női kosarasoknak Jászvásáron
kellett volna pályára lépniük, a házigazdák azonban nem tudták a szövetség által kijelölt időben
megrendezni a mérkőzést, mert a
helyi sportcsarnokot kiállítás foglalta el. A két klub alternatív időpontban sem tudott kiegyezni.
Tekintve, hogy szerdán újabb játéknap következik, a Sirius a későbbi
időpontot nem fogadta el. Ezért a
szövetség november közepére halasztotta a találkozót, egy olyan időszakra, amikor a belföldi bajnokság
a válogatott Eb-selejtezői miatt szünetel. Mivel egyik csapat sem küld
játékosokat a válogatottba, a mérkőzésnek akkor nincs akadálya, sőt,
még jól is jön, hogy ne teljen el túl
sok idő két hivatalos mérkőzés között.
A női kosárlabda országos liga 3.
fordulójának eredményei: Kolozsvári U – Galaci Phoenix 74-70,
Brassói Olimpia – Aradi ICIM 7370, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC –
Szatmárnémeti CSM 79-52. A Jászvásári Poli – Marosvásárhelyi Sirius
mérkőzést november 18-án, a
CSBT Alexandria – CSM Târgovişte összecsapást október 26-án
tartják.
Nem játszottak a női labdarúgók
sem, nekik Temesvárra kellett volna
utazniuk. A női válogatott Portugália ellen Eb-pótselejtezőt játszik, és
az ASA játékosát, Goreát is behívták. Eredetileg azt szerették volna,
hogy a bajnoki fordulót egy játékos
hiánya miatt ne halasszák el, azonban a sérülések megtizedelték a keretet, így senkit nem tudnak
nélkülözni. Különösen Temesváron
nem, annak a csapatnak az otthonában, amely eddig minden mérkőzé-

sét megnyerte, és a marosvásárhelyiek második helyét szeretné (az
első helyezett Kolozsvár legyőzése
egyelőre bárkinek lehetetlennek
tűnik). A találkozót október 26-ára
tűzték műsorra.
A női labdarúgó-Szuperliga 5.
fordulójában: Real Craiova – Székelyudvarhelyi Vasas Femina 3-0,
Jászvásári Navobi – Jászvásári Independenţa 7-0, Borgóprundi Heniu
– Bukaresti Fair Play 8-1. A Temesvári CFR – Marosvásárhelyi ASA
mérkőzést október 26-án, a Kolozsvári Olimpia – CSS Târgovişte találkozót október 27-én rendezik.
Elhalasztották végül a Marosvásárhelyi City’us meccsét is, amelynek éppen a Temesvári Informatica
elleni rangadója lett volna soron. Ez
a második elhalasztott mérkőzése a
marosvásárhelyi csapatnak, miután
a múlt heti sepsiszentgyörgyi mecscsét sem tudta lejátszani, hisz alig
érkezett vissza a csehországi Chrudimból, az UEFA-kupa alapkörének
mérkőzéseiről. És van egy hírünk a
szövetség számára: újabb City’usmeccsek várnak november végén
halasztásra, mert a csapat az UEFAkupa elitkörében is részt vesz! Sepsiszentgyörgy ellen október 26-án
rendezik meg a mérkőzést, a Temesvár elleni meccsről még nincs
időpont.
A teremlabdarúgó 1. liga 6. fordulójában: Dévai Autobergamo –
Resicabányai Munkás 10-1, Kolozsvári Clujana – Székelyudvarhelyi FK 4-11, Dunărea Călăraşi –
Galaci United 0-3, Jászvásári Poli –
Kézdivásárhelyi SE 6-0. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal – City’us
meccset október 26-án játsszák. A
7. fordulóban: Kézdivásárhelyi SE
– Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal 25, Galaci United – Kolozsvári Clujana 3-0. A Resicabányai Munkás –
Dunărea Călăraşi mérkőzés lapzárta
után fejeződött be, a Székelyudvarhelyi FK – Jászvásári Poli találkozót kedden rendezik (17.30 óra, TV:
DigiSport), a City’us – Temesvári
Informatica összecsapást pedig elhalasztották.
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Idénybeli első győzelmét
aratta a Maros Kosárlabdaklub a férfi Nemzeti Liga 4.
fordulójában. A Tigrisek Bukarestben, a Dinamo otthonában diadalmaskodtak pénteken délután.
Az elmúlt időszak kellemetlenségei után először játszott teljes kerettel a Maros
KK – így kezdi a mérkőzésről közölt beszámolóját a
klub honlapja. Még Alhaji
Mohammed is elutazott a fővárosba, hogy aztán bizonyítsa, nem hiába volt ő a
tavalyi idény legeredményesebb játékosa. Haji majdnem
34 perc játék után 26 pontot Mohammed (a labdával) visszatérésekor csapata legjobb egyéni teljesítményét nyújtotta. Képünk
szorgoskodott össze, mellette a Nagyváradi CSM CSU elleni, szeptember 19-ei mérkőzésen készült. Fotó: Nagy Tibor
Martinic 18-at termelt, de majd 39 perc alatt sikerült gyűrűje irányába, a fővárosiaknak szinte minden pró8 gólpasszt is jegyeznie. Igaz, a triplák mutatója bálkozását siker koronázta. Az előny azonban mégmindössze 12%-os, nyolcból csak egy talált a gyű- sem fogyott el végérvényesen, egy perccel a vége
rűbe. A házigazdáktól Graham volt a legeredménye- előtt, amikor már csak három pont volt a két csapat
sebb 16 ponttal, de Tasic dupla duplával zárt, 15 közötti különbség, Dalibor Dapa hárompontos sikeres
kísérletével lezárta a már több mint három perce tartó
pontja mellé leszedett még 13 labdát a gyűrűkről.
A mérkőzést a Dinamo kezdte jobban, a bukares- eredménytelenségi sorozatot, és ezzel helyrebillentiek az első tíz percben 31 pontig jutottak, és úgy tűnt, tette a többiek önbizalmát is, a végére pedig újra kinagy formában vannak. Aztán a vásárhelyiek megráz- lenc pontra nőtt a két csapat közötti különbség, ami a
ták magukat a második játékrészben, alaposan felja- vásárhelyi együttes első sikerét jelentette. (F.A.)
vult a védekező munkájuk hatékonysága, a negyed
Jegyzőkönyv
végére pedig ennek köszönhetően átvehették a vezeFérfikosárlabda Nemzeti Liga, 4. forduló: Butést is. Szünet után a bukarestiek teljesen irányt tékaresti Dinamo – Maros KK 83:92 (31-23, 13-24,
vesztettek, és ekkor már úgy tűnt, a vendégcsapat
14-23, 25-22).
nagyon könnyedén megszerzi a győzelmet. A hajráBukarest, Dinamo-sportcsarnok, 250 néző. Veban azonban összekapta magát a házigazda együttes,
zette:
Mircea Şerban, Bogdan Podar, Dragoş
s miközben a Maros KK nem találta az utat ellenfele
Barbu. Ellenőr: Marian Oprea.
Dinamo: Graham 16 pont (3), Tasic 15, ThoRanglista
13, Sutalo 12 (2), Orbeanu 11, Kljajevic
masson
1. Nagyvárad
3/1
7
10, Roşu 6 (2), C. Stănescu, Vima, S. Ionescu.
2. Piteşti
3/1
7
Maros KK: Mohammed 26 pont (3), Martinic
3. Steaua CSM
3/0
6
18, Barham 15 (3), Kalve 12 (1), Lázár 8, Dapa 5
4. Temesvár
2/2
6
(1), Borşa 4, Sánta 2, D. Andrei 1, Polyák 1,
5. Kolozsvár
2/1
5
Cioacătă.
6. Maros KK
1/3
5
További eredmények a 4. fordulóból: Buka7. Nagyszeben
2/1
5
resti Steaua CSM – Temesvári BC SCM 85:71,
8. Craiova
1/2
4
Kolozsvári U – BCMU Piteşti 72:73, Nagyváradi
9. Galac
1/1
3
CSM CSU – Nagybányai Municipal Olimpic
10. Dinamo
0/3
3
97:40.
11. Nagybánya
0/3
3
Észt ellenfél szerdán a Ligetben
Értesítette a Maros Kosárlabdaklubot az európai sportági szövetség a bosnyák Igokea együttesének
visszalépéséről. Ennek következtében három csapat maradt a FIBA Europe Cup néven futó sorozatnak abban a csoportjában, amelyben a marosvásárhelyi együttes is szerepel: az ellenfelek a litván
Prienu-Bristono, valamint az észt TLÜ/Kalev lesznek.
A Tigrisek európai kupaprogramja a következőképpen módosul:
* október 19., szerda, 19:00 óra: Maros KK – TLÜ/Kalev
* október 26., 18.30 óra: Prienu-Birstono – Maros KK
* november 8., 19.00 óra: TLÜ/Kalev – Maros KK
* november 16., 19.00 óra: Maros KK – Prienu-Birstono
A FIBA Europe arról is tájékoztatott, hogy módosították a továbbjutási szabályzatot. A csoportok
első két helyezettje mögött a két legjobb harmadik is bejut a következő körbe, ezt viszont úgy számolják majd ki, hogy a négyes csoportokban nem veszik majd figyelembe a csoport utolsó, azaz negyedik helyen végzett csapat elleni eredményeket.

Hulltak a gólok és az eső

Nem volt a legszerencsésebb
döntés, hogy a Marosvásárhelyi
ASA-nak a Târgovişte elleni elmaradt mérkőzését a női labdarúgó-Szuperliga keretében a terméJegyzőkönyv
Női labdarúgó-Szuperliga, 2.
fordulóból elmaradt mérkőzés:
Marosvásárhelyi ASA – CSS
Târgovişte 6-1 (2-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai
2-es számú pálya. Vezette: Claudiu Ştef – Cosmin Bojan,
Albu Bálint (mind Marosvásárhely).
ASA: Drăguţ – Roca, Olar,
Nikolić, Gorea, Balázs, Barabási, Sandu, M. Boroş, Meleacă, Rusz. Cserék: Năznean,
Vîga.
Az ASA góllövői: Balázs (8.),
Sandu (12.), Gorea (52.), Olar
(58.), Nikolić (68.), M. Boroş
(88.).

szetes gyeppel borított pályára
programálták a műfüves helyett. A
két napja folyamatosan zuhogó
eső nagyon feláztatta a talajt,
megnehezítve az építkező, technikásabb csapat dolgát, megkönnyítve a védekezést a
vendégek számára. A marosvásárhelyi csapat győzelme azonban így sem forgott veszélyben,
hogy szép lassan többen vannak
a betegszobában, mint a pályán. A
1. Kolozsvár
2. Temesvár
3. ASA
4. Jászvásár
5. Craiova
6. Târgovişte
7. Székelyudv.
8. Nagybánya
9. Borgóprund
10. Bukarest

4
3
4
3
4
3
3
4
4
4

Kolozsvár elleni rangadót Jáhn,
Alina Boroş és Ambrus is megszenvedte, ám nélkülük is uralta
a csapat a mezőnyt, s bár szünetig csupán két gólt szerzett, a
végső sípszókor öttel volt előnyben.
Az ASA-nak vasárnap Temesváron lett volna mérkőzése, azonban
a találkozót elhalasztották a válogatott Eb-pótselejtezői miatt.
(B.Zs.)

A bajnokság állása
4
0
0
3
0
0
3
0
1
2
1
0
2
0
2
1
1
1
1
1
1
0
1
3
0
0
4
0
0
4

37-1
23-4
23-6
9-3
9-10
4-8
3-12
4-25
2-22
6-29

12
9
9
7
6
4
4
1
0
0

10 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________MAGAZIN _______________________________________________ 2016. október 17., hétfő

Chuck Berry 90 éves

Charles Edward Anderson Berry
fiatalkorában semmi jelét nem adta
annak, hogy a múlt századi „könynyű” zene egyik legfontosabb személyisége válik belőle. Missouri
államban, St. Louis városában született, nagyszülei még rabszolgák
voltak. Apja már megbecsült ácsként dolgozott, anyja pedig azon fekete nők egyike volt, akik
elvégezték a főiskolát, ami akkoriban ritkaságnak számított. Az amerikai délen akkor még dívott a
szegregáció, a fekete negyedben élő
Berry csak háromévesen látott először fehér embereket. A bajkeverő
hírében álló fiú a középiskolában
kezdett bluest énekelni és gitározni.
A tanulás nem érdekelte, tizenhét
évesen kirúgták, ami csöppet sem
keserítette el. Két cimborájával Kaliforniába indultak, de csak Kansas
Cityig jutottak, ahol egy talált pisztollyal kiraboltak néhány boltot,
majd lopott autóval próbáltak menekülni.
Három évet töltött a javítóintézetben, jó magaviseletéért huszonegy évesen szabadult. Ezután volt
autógyári munkás, házfelügyelő,
miközben lelkesen énekelt és gitározott, a helyi klubokban játszott
bluest, dzsesszt, sőt fekete létére
countryt is. 1955-től egyre gyakrab-

ban utazott Chicagóba, hogy felvehesse szerzeményeit, ami végül példaképe, a blueszenész Muddy
Waters közbenjárására a Chess lemezcégnél sikerült is.
Chuck Berry 1955. május 21-én
vette fel Maybellene című dalát,
ezzel megszületett a rock and roll.
Mások ezt a dicsőséget Bill Haley
Rock Around the Clock című dalának tulajdonítják, a vita eldönthetetlen, az viszont biztos, hogy a rock
and roll gitározás ezzel kezdődött.
A Chess persze azonnal szerződést
kínált neki, a dal pedig a listák élére
röpült.
A showmannek sem utolsó Berry
a bontakozó rock and roll jelképe
lett, ő írta a műfaj legnagyobb slágereit, jellegzetes gitárriffjeit azóta
is csak ismételgetik. Ontotta a pillanatok alatt klasszikussá váló dalokat, mint a Rock And Roll Music, a
Sweet Little Sixteen, a Brown-Eyed
Handsome Man, az Around And
Around, a Johnny B. Goode, a
Carol, a Little Queenie. Termékenységét azzal szokták szemléltetni,
hogy amikor megnyitotta saját szórakoztatóparkját, amelyben csak az
ő számai szóltak, egy egész nap eltelt anélkül, hogy valamelyiket ismételni kellett volna. Ő maga így
fogalmazta meg hitvallását: „Azoknak készítettem a lemezeimet, akik
megveszik őket. Soha nem érdekelt
senkinek a bőrszíne, a származása,
a politikai nézete.”
A szépen ívelő pályafutás a hatvanas évek elején megtört. A rock
and rollnak az ifjúságra gyakorolt
„káros hatásai” miatt aggódó hatóságok 1961-ben vitatható vádak

Százhúsz éve, 1896. október 18án jelent meg a New York Journal
hasábjain az első képregény. Richard Felton Outcault különös figurája, a sárga ruhába öltöztetett
Yellow Kid kalandja egy egész oldalt foglalt el, és nem sokkal később már több kockából álló
képsorrá változott. A képregény kisvártatva az amerikai lapok elengedhetetlen elemévé vált, mára pedig
önálló művészeti ággá nőtte ki
magát. Az MTVA Sajtó- és Fotóarchívumának anyaga:
Yellow Kid „atyja”, Outcault eredetileg a Thomas Edison Laboratórium tudományos és technikai
illusztrátora volt, e minőségében
rendkívül pontos és részletes rajzokat készített. Szórakozásból kezdett
karikatúrákat, majd képtörténeteket
rajzolni, a magyar származású sajtómágnás, Joseph Pulitzer 1894-ben
csábította New York World című
lapjához. Outcault művei nem késztettek harsány nevetésre, inkább a
humoros részletek felfedezésére
ösztönöztek. Az ő teremtménye volt
Mickey Dugan, a mindig kalandra
kész, csúnyácska, foghíjas, kopasz
ördögfióka, akit ruhájának színe

alapján nevezett el Yellow Kidnek.
Outcault illesztett először buborékot a szereplők szájához, benne
gondolataikkal, szavaikkal. Képtörténetei, képregényei általában
három-öt képből álló, vicces történetek voltak, innen ered a műfaj
angol elnevezése, a comics is, ami
annyit jelent: humoros, vicces.
Outcast félhasábos, humoros illusztrációi, Yellow Kid kalandjai
egyre népszerűbbé tették a World
hétvégi mellékleteit, az olvasottság
megugrott. Nem nézte ezt jó szemmel Pulitzer nagy vetélytársa, William Randolph Hearst, a The New
York Journal tulajdonosa. A két
újság kíméletlen versenyben állt az
olvasókért, különösen New York
egyre növekvő munkásrétegéért, s
minden eszközt felhasználtak megnyerésükre: színes híreket, rikító
szalagcímeket, 1893 óta színes nyomású képeket.
Hearst fejedelmi összegért átcsábította a pillanatok alatt híressé vált
képregényrajzolót. A figura jogai
azonban Pulitzernél maradtak, ő
pedig Outcault barátját, George
Lukst bízta meg a folytatással, így
történhetett, hogy egy évig két Yel-

Október 18-án lesz kilencvenéves Chuck Berry, a rock and
roll atyja, lassan dédapja, a
jellegzetes gitárintró kitalálója, az ember, aki nélkül nem
lett volna sem Elvis, sem
Beatles, sem Rolling Stones.
Az MTVA Sajtó- és Fotóarchívumának portréja:

alapján perbe fogták, és két évre lecsukták. (Azt rótták terhére, hogy
1959-ben néhány hétig egy fiatalkorú pincérnőt foglalkoztatott bárjában, akit később prostitúció miatt
tartóztattak le.) Anyagilag ez sem
vágta földhöz, hiszen bevételeit bölcsen ingatlanba fektette, és rajongói
sem fordultak el tőle. Kiszabadulva
ott folytatta, ahol abbahagyta, ekkoriban született a Nadine és a You
Can Never Tell, de barátai szerint
valami mégis eltört benne, többé
már nem volt olyan vidám és gondtalan ember, mint korábban. Helyzetét még a brit invázió sem
rengette meg: a fiatalok új kedvencei, a Beatles és a Rolling Stones
zenéje is Berry stílusán alapult, és
több számát tartották műsorukon.
Érdekesség, hogy maga a rock and

roll atyja a popzenei listát élete
során csak egyszer, a hetvenes
években vezette, a különösebb értékeket nem képviselő My Ding A
Ling című dalocskával.
Szerzői vénája ugyan a nyolcvanas években elapadt, utolsó eredeti
szerzeményeket tartalmazó lemezét
1979-ben adta ki, de az érdeklődés
nem lankadt iránta. A zenész még a
hetvenen túl is bírta szuflával, egészen 2014-ig minden héten fellépett
egy kisvárosi bárban, nem messze
St. Louis-tól. A turnék során Budapestre is eljutott, jellegzetes kacsasétáját többször csodálhatták meg
magyar rajongói. A rendőrséggel és
az adóhivatallal ma sincs olyan jó
viszonyban, mint a közönséggel:
1979-ben adócsalás miatt immár jogosan került négy hónapra rács

mögé, neve szerepelt a rock történetének száz legkínosabb pillanatát
összegző listán is, mert éttermében kamerát szereltetett a női
mosdóba.
Chuck Berry elsőként került
be a Rock Dicsőségcsarnokába,
Grammy életműdíja van, a Johnny
B. Goode a Rolling Stone magazin
listáján a legjobb gitárdal lett, sőt a
Voyager űrszonda egyetlen rockdalként vitte magával felvételét.
Ugyancsak a Rolling Stone minden
idők száz legnagyobb művésze
közül az ötödik helyre sorolta
Chuck Berryt. Szerzeményeit
játssza mindenki, aki számít a rockzenében, John Lennon azt mondta
róla: „Ha más nevet kellene adni a
rockzenének, az a Chuck Berry
lenne.” (MTI)

low Kid-történet futott két
különböző újságban. Outcault azonban néhány év
múlva elvesztette érdeklődését teremtménye iránt, és
az olvasók sem rajongtak
már Yellow Kidért, mert az
1898. évi spanyol–amerikai háború idején el akarták
felejteni a spanyol lobogó
meghatározó, sárga színét.
A rajzolónak 1902-ben
új szereplő pattant ki a fejéből, a csintalan kisgyerek,
Buster Brown, akit kíváncsisága gyakran sodor
bajba. A csinos fiú és elmaradhatatlan társa, pitbull
kutyája annyira megnyerte a közönség tetszését, hogy még musical is
született főszereplésével, Outcaust
pedig csinos jogdíjat zsebelt be a
Buster Brown nevét viselő termékek eladásából.
Az újságok példányszámának
növekedésével a képregények egyre
szélesebb rétegekhez jutottak el, és
egyre népszerűbbek lettek. Az újságokban mindennap jelent meg néhány kockás képregény, a hétvégi
mellékletek pedig színesben és nagyobb terjedelemben láttak napvilágot. Rajongótáboruk még ma is
hatalmas, az amerikai írók közül
John Updike és Ray Bradbury is
megírta, milyen nagy gyűjteményt
halmoztak fel az újságokból kivágott rajzsorozatokból. A néhány
kockás történetek visszatérő szereplői rendkívül kedveltek, Katzenjammer Kids kalandjai 1897 óta
jelennek meg folyamatosan, ma
mintegy 50 amerikai újság olvasói
vehetik kézbe. Az internet korában
alakult ki az úgynevezett webcomics, az online felületen olvasható
képregény.
1934-ben látott világot az első
olyan képregény, amely nem né-

hány kockában, hanem nagy terjedelemben, önálló füzetben követte
nyomon a hősök kalandjait. A képregények történetét négy korszakra
(arany, ezüst, bronz és modern) szokás osztani. Az aranykort fémjelzi a
rendkívüli képességű Superman,
Jerry Siegel és Joe Shuster teremtménye, aki 1938-ban bukkant fel,
egy évvel később született a Bob
Kane rajzolta Batman, majd a Jack
Kirby és Joe Simon megálmodta
Amerika Kapitány, aki a második
világháború idején magával Hitlerrel küzdött meg.
A háború után a kiadók úgy döntöttek, hogy egy-egy műfajra – scifi, horror, western, szerelmes
történetek – összpontosítanak. A füzetekben egyre több lett a boszorkány, a szörny, az erőszak és az
erotika, amivel párhuzamosan mozgalom indult az ifjúság „tudatos
megrontása” ellen. Idővel megszületett a képregény-irodalmat szabályozó
jogszabálygyűjtemény,
melynek betartásán külön testület
őrködött, a követelményeket megszegő kiadó a forgalmazás betiltását
kockáztatta. Az ötvenes évek közepétől számított ezüst korszakot a

Marvel Comics fémjelzi, amely
1961-ben a Fantasztikus Négyes
kalandjaival vált a piac megkerülhetetlen szereplőjévé. Ezután lépett
színre Pókember, Thor, Hulk, Vasember és az X-Men.
A hetvenes évek bronz korszakában visszatértek a rémtörténetek,
nagyobb szerephez jutottak a női és
a színes bőrű karakterek. A filmesek
is ráébredtek a műfajban rejlő lehetőségekre: a Csillagok háborúja és
a Cápa című sikerfilmek nyomdokain haladva a képregények felé
fordultak új témákért, amiből mindkét iparág busásan profitált.
Az egyetemek, főiskolák előadásokat, kurzusokat tartottak a műfajról, amely lassan a modern művészetek világában is polgárjogot
nyert.
A Marvel 2009-ben a Disney tulajdonába került, a másik nagy képregénykiadó óriást, a DC Comicsot
a Warner stúdió vásárolta meg. Beköszöntött a nagy költségvetésű
képregény-adaptációk korszaka,
Tim Burton, Christopher Nolan rendezők például sok milliárd dollár
hasznot termeltek ki a Batman franchise-ból. (MTI)

Az első képregény 120 éve jelent meg
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák – 8,5

ELADÓ Cielo, 1996-os kiadás – 850

euró. Tel. 0747-660-411. (56830)

lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a

0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.-I)

LAKÁS

KIADÓ a November 7. negyedben

egy 2 szobás lakás külön bejáratú

nagy szobája egy vagy két egyetemista részére. A lakás bútorozott, felszerelt,

termopán

ablakokkal,

hőközponttal. Bére: 100 euró. Tel.

0757-709-638. (56845-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

6.

(56116)

VÁLLALOK tetőkészítést Lindab

cserépből, teraszkészítést, csatorna-

és lefolyókészítést, -javítást. Tel.

0752-579-376. (56813)

MEGEMLÉKEZÉS

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), TEREMFŐNÖKÖT, SZAKÁCSOT, PINCÉRT, BÁROST, SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (58817)
ALKALMAZUNK HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187. (-I)

VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Biztosít szállítást és étkezési jegyeket. Érdeklődni a 0744-692-873-as telefonszámon.
(18087-I)

ALKALMAZOK attesztáttal, B+C kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Tel. 0744-511-664. (56761-I)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz INTERVENCIÓS ÜGYNÖKÖKET
Dicsőszentmártonba. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0733008-775. (18110-I)

MAGYARORSZÁGI (veszprémi) CÉG alkalmaz 18 és 55 év közötti szakképzetlen NŐKET és FÉRFIAKAT. Ajánlunk meghatározatlan időre munkaszerződést (800 Ft/óra), szállást és szállítást.
További információ a 0753-423-727-es telefonszámon. (18116)

Fájó

BACKAMADARASI TELEPHELYŰ MŰANYAGIPARI CÉG
FÉRFI MUNKAERŐT keres többműszakos munkarendbe. Tel.
0756-464-603. (18102)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk
BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010263-as telefonszámon. (58835-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58827-I)

ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, ZÖLDÖVEZETGONDOZÓT, MOSOGATÓT. Tel. 0745-696-055. (18117-I)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (18117-I)

emlékezünk

SZABADI-FINTHA JUDITRA szü-

letett Messinger halálának 4. év-

fordulóján. Emléke tovább él

szívünkben. Elárvult szerettei.
(56753-I)

Soha
el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk október 17-én a nyomáti
SÓFALVI ERZSÉBETRE halálának 3.
évfordulóján. Emlékét örökre szívünkben
őrizzük.
Gyermekei, unokái, dédunokái és azok
családja. Nyugodj békében! (56807)

Tizenöt hosszú év immár véget ért,
sírodon a sok virág pihenni tér. De újakat
hozunk mindig a sírodra, ám ezzel nem
hozhatunk soha-soha vissza. Mindig élni
akaró, szelíd mosolygásod már csak
emlék marad, mint egy örök álom. Sokat
szenvedtél az élet tengerén, nyugodjál
békében Isten szent kebelén.
A búcsú nélküli elválás fájó emlékével
gondolunk életünk legszomorúbb napjára
október 17-én, amikor tizenöt éve, hogy a kegyetlen halál
hirtelen elragadta közülünk a drága jó édesanyát és anyóst,
VERES MARGIT volt rigmányi lakost.
Emlékét őrzi bánatos fia, Tibor, menye, Ibolya, testvérei, Irén
és Jolán, sógorai, sógorasszonyai és mindazok, akik ismerték
és szerették. (56825)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága testvérem,
MÁRTON GÁBOR

a TCM volt dolgozója

hosszú szenvedés után elhunyt.

Temetése október 18-án, kedden

Fájó szívvel emlékezünk október
17-én

drága

édesanyánkra,

TOÁSO MÁRIÁRA halálának 6.

évfordulóján. Nyugodjon csendesen! Szerettei. (56861)

délután 3 órakor lesz a Jeddi úti

temetőben.

Búcsúzik tőle testvére, Gergely,

neje, Margit, gyermekei és azok

családja. Nyugodjál békében!

(1150-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága jó férj, édesapa, após,

ELHALÁLOZÁS

ÁLLÁSLEHETŐSÉG A TIMKO PÉKSÉGNÉL!

ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk üzleteinkbe és MUNKÁSOKAT pékségünkbe. Önéletrajzát bármely TimKo üzletbe benyújthatja. (18057-I)

szívvel

Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, csak a
szép emlékre gondoljatok. Ha hullócsillag
száll az égen, akkor mondjatok egy imát
értem.
Könnyhullatva, fájó szívvel emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára, október 17ére, MARTON ELLA szül. György
székelyberei
lakos
halálának
6.
évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos férje, fia, Béla,
leánya, Ella, veje, Árpi, unokái: Orsolya és
férje, Zoli, Szabolcs, a közeli és távoli rokonok, jó
szomszédok. Nyugodj békében! (56848)

nagyapa, testvér,

szívvel

drága édesapámtól,

búcsúzunk

PINTEA ADRIANTÓL.

Szíved már nem fáj, a miénk vér-

zik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik.
Fiad,

Cornel,

zsánna. (-I)

menyed,

Zsu-

vedés után elhunyt. Drága halot-

tunk temetése 2016. október

18-án 15 órától lesz a Jeddi úti te-

metőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (1149-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szerető, jó férj, drága édesapa,

nagyapa, após, jó barát, szom-

széd,
Szomorú

szívvel

drága nagytatámtól,

búcsúzunk

PINTEA ADRIANTÓL.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Unokája, Cornel és felesége,
Melánia. (-I)

nagyapa, rokon, barát, szomszéd
és ismerős,

MIKLOSICZA ISTVÁN

hosszú szenvedés után 85 éves

korában csendesen megpihent.

Örök nyugalomra október 18-án

14 órakor helyezzük a katolikus

temető felső kápolnájából. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (1147-I)

MÁRTON GÁBOR

2016. október 15-én rövid szen-

Ősszetört

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, testvér,

NAGY ATTILA

életének 81. évében csendesen
megpihent. Temetése október 17-

én 14 órakor lesz a református te-

metőben.

Búcsúzik tőle szerető felesége,
lánya, unokája, veje és a rokonok. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (1148-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik KOVÁCS ELLÁT
utolsó útjára elkísérték, sírjára
virágot

helyeztek

és

fájdal-

munkban osztoztak. A gyászoló
család. (56821)

Köszönetünket
mindazoknak,

fejezzük

akik

ki

KECSKÉS

IBOLYÁT szül. Szakács utolsó
útjára elkísérték, sírjára virágot
helyeztek

és

fájdalmunkban

osztoztak. A gyászoló család.
(56877-I)
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