
A pincét választják
a fűtött menedék-
hely ellenében
Nyáron a padokon, zöldövezetben, a
tömbházak földszinti erkélyei alatt
húzták meg magukat Vásárhely haj-
léktalanjai, amióta viszont hűvösre for-
dult az idő, emberpróbáló a szabad ég
alatt való éjszakázás, fedett helyekre
húzódnak be.
____________2.
Csend és más
semmi…
A manipuláció, vagyis a mások megté-
vesztésének, átverésének, enyhébb
formájában szédítésének gyakorlata
és tudománya igen elterjedt foglala-
tosság manapság, különösen a politi-
kában.
____________4.
Csíkszereda –
Eger – 
Marosvásárhely 
„Egy ember értéke abban lakozik,
hogy mit ad, és nem abban, hogy mit
képes összeszedni.” Albert Einstein, a
zseniális fizikus szavait a magyardé-
csei nyolcosztályos általános iskolá-
ban idézték egy esős őszi napon,
amikor két város, Eger és Marosvá-
sárhely Rotary Clubjainak képviselői
nyújtották át a bentlakás konyhájának
a felszereléséhez szükséges adomá-
nyokat. 
____________6.
Huszonkettes
csapdája?
Másodszorra is kikapott hazai pályán
a Marosvásárhelyi ASA 1. ligás labda-
rúgócsapata. A vereség tényén túl
azonban aggasztóbb, hogy az a javu-
lás, ami a katasztrofális idénykezdést
követően, Dan Alexa érkezése után,
szemmel látható volt, nem csak elhal-
ványult, hanem lassan teljesen köddé
válik. ____________7.

Közel száz rövidfilm, nagyjátékfilm és
dokumentumfilm, tárlatnyitó, közön-
ségtalálkozók, koncertek gyors egy-
másutánisága öt napon keresztül – alig
kezdődött el, és vége is van. Ez az érzés
minden évben megkörnyékez számos
filmrajongót. 

Marosvásárhely és az ország legrégebbi fil-
mes szemléje vasárnap délután ez esztendőben
is bezárta kapuit, a szervezők, meghívott ven-

dégek, alkotók, rendezők, előadóművészek és a
közönség tagjai egyaránt hazatértek. A 24.
Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon
vettek részt, amelynek hétvégi napjai a szerdai
és csütörtöki délutánhoz hasonlóan sok érdekes-
séget tartogattak az érdeklődőknek.

Pénteken az idei zsűrielnök, a Cannes-ban és
Berlinben is díjazott Cristi Puiu rendező leg-
utóbbi nagyjátékfilmje, a Sieranevada töltötte
meg a Kultúrpalota nagytermét. A bukaresti pa-
nelproli világában játszódó, egy erősen és szán-
dékolatlanul retró blokklakásban forgatott

alkotás egy, az édesapa halálának évfordulójára
összegyűlt nagy családról és általuk rólunk is
szól, a szeretet, a megértés, a gúny, a vérbő ci-
nizmus és az igaz humánum nyelvén. Cristi Puiu
alkotását további nagyjátékfilmek vetítése, majd
a David Yengibarian Trió koncertje követte.

A szombati napon is számos kiegészítő ren-
dezvényen vehetett részt a mélyen tisztelt. Dél-
előtt szakmai beszélgetés folyt a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetemen Hegedűs 
Bálinttal, a Magyar Nemzeti Filmalap 

Csapdák?
Nem tudok napirendre térni a dr. Tamási Zsolt-József

elleni vádak és eljárás fölött, amiben főszerepet kapott So-
meşan Ştefan főtanfelügyelő is. A korrupcióellenes ügyész-
ség nyilatkozatának hangvételéből, a megfogalmazott
vádakból a tájékozatlan ember arra következtethet, hogy
micsoda gaztetteket követtek el. Holott csak előmozdítot-
ták, hogy önállósodjon egy másik iskola keretében már
működő oktatási forma, amely azt a célt tűzte ki, hogy a
római katolikus egyház tanításának a szellemében neveli
a diákokat. Abban az épületben, amelynek a múlt századi
felépülésétől ugyanez volt a rendeltetése, amíg államosí-
tották és megszüntették a felekezeti oktatást. Hogy a rend-
szerváltás után a Gyulafehérvári Római Katolikus
Főegyházmegye tulajdonába (amelynek vagyonát a Státus
Alapítvány kezeli) visszakerült épületben hogyan működ-
hetett éveken át bérleti szerződés hiányában az Egyesülés
kollégium, hogyan kapott a hivatalos szervektől működési
engedélyt, és hányan követtek el ennek érdekében törvény-
telenséget, jó lenne tudni. Az új iskola és vezetője ellen vi-
szont jól megszervezett nacionalista színezetű kampány
indult annak minden szükséges kellékével. Mintha a kivá-
lóan működő és szépen építkező tanintézményben leg-
alábbis terroristákat képeznének, nem országos
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Horváth Anna házigazdaként nyitotta meg a szövetség
kampánynyitó rendezvényét, beszédében köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik az elmúlt időszakban száz meg száz
üzenetben biztatták, s erőt adtak neki azt követően, hogy ide-
iglenesen felfüggesztették alpolgármesteri tisztségéből.
„Ilyen időkben aki hasztalan dologként ostorozza az érdek-
képviseleti munkánkat, átragasztva a román társadalmon el-
uralkodó bizalmatlanság, kilátástalanság cinizmusba
átcsapó hangulatát, nem tekinthet el ennek romboló hatásá-
tól, amely nemcsak a vereségek utáni talpra állást hátrál-
tatja, a pozitív jövőképet töri össze, de a feladatvállalástól
is elriasztja az arra még rábírhatókat” – mondta el Horváth
Anna. Ennek ellenére azt vallja, hogy akkor kell a legtöbben
felsorakozni a magyar ügy mellé, amikor a közösséget min-
den irányból megpróbálják darabokra szedni. Akkor kell re-
ménnyel eltölteni, szülőföldjéhez való ragaszkodásban
megerősíteni, amikor azt a leginkább akarják megfélemlíteni.
„A mi ügyünket nem lehet ímmel-ámmal szolgálni, mi nap-
számosokkal nem érhetjük be! Nekünk a legjelentéktelenebb-
nek tűnő helyen is apostolokra van szükségünk. Olyan
emberekre, akik saját foglalkozásukban kiválóak, akik köte-
lességüket nemcsak lelkiismeretesen, hanem lelkesedéssel,
odaadással, a nagy ügyek szeretetével végzik” – zárta beszé-
dét Márton Áron gondolatával Horváth Anna.

„Szerencse, hogy 45 perc alatt megérkeztem ma Kolozs-
várra Marosvásárhelyről, és a brassói kollégáknak is csak 1

órájukba telt az út, hiszen készen van 450 km autópálya...
Milyen jó, hogy Bukarestnek ma gondja van ránk. Milyen

jó, hogy alkalmazzák az RMDSZ által kidolgozott és elfo-
gadott törvényeket. Milyen jó, hogy Bukarestben a tőlünk
befolyó pénzből építik-szépítik közösségünket. Vagy mégse?
Akkor mi a gond az RMDSZ óriásplakátjaival?”

Markó Béla finom szarkazmussal köszöntötte az egybe-
gyűlteket az RMDSZ országos kampányindító rendezvé-
nyén, kiemelve azokat a hiányosságokat, amelyekkel
jelenleg a magyar közösség s annak otthona, Erdély is küzd.
A szövetség egykori elnöke vallja, az erdélyi magyar em-
berek tudják a leginkább azt, hogy mire van szükségük: „tes-
sék ránk bízni, építünk egy másik Erdélyt, ahol tényleg otthon
leszünk benne, mi mindannyian. Ránk kell bízni, mi megold-
juk. Tessék ránk bízni a vezetést, mert mi nem gyengíteni,
hanem erősíteni fogjuk Romániát és Erdélyt is”.

Az új generációs jelölteknek pedig útravalóként azt
mondta: „a mi céljaink nem változtak. Azért kell Bukarestbe
mennetek, hogy 26 éves céljainkért dolgozzatok. Nem mond-
hattok le soha arról, hogy lehetséges magyarként egyenlő
esélyekkel élni itt, ahol születtünk. Eredményes kampányt kí-
vánok, utána pedig bátorságot és következetességet. Ne
hagyjátok lerombolni, amit felépítettünk, folytassátok azt,
amit mi elkezdtünk, és végezzétek el azt, amit mi nem tudtunk
elvégezni”.

Kolozsváron indította parlamenti kampányát az RMDSZ

Erdély. A jövő!

Marosvásárhely város díjazottja, Oláh Kata és Cristi Puiu rendező, a zsűri képviselője Fotó: Nagy Tibor

Bodolai Gyöngyi

Véget ért a 24. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

Sorok a múltból

Kaáli Nagy Botond
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Bár éjszakánként jelentősen lehűlt az idő az
utóbbi napokban, a marosvásárhelyi Rozmaring
utcai szociális központba éjszakánként alig tíz
hajléktalan kérezkedett be. Fagyos időben előfor-
dul, hogy harminc-negyvenen keresnek itt éjsza-
kára menedéket. 

Nyáron a padokon, zöldövezetben, a tömbházak föld-
szinti erkélyei alatt húzták meg magukat Vásárhely hajlék-
talanjai, amióta viszont hűvösre fordult az idő,
emberpróbáló a szabad ég alatt való éjszakázás, fedett he-
lyekre húzódnak be. A Rozmaring utcai szociális központot,
ahol melegített szobák, élelem és tisztálkodási lehetőség is
van, sokan elkerülik, ugyanis itt tilos az italozás. 

Valentin Bretfelean, a marosvásárhelyi helyi rendőrség
igazgatója elmondta, egyelőre nem fenyegeti őket a fagy-
halál veszélye, ha majd fagyosra fordulnak az éjszakák,
kezdenek el fokozottabban odafigyelni a városszerte kó-
száló hajléktalanokra, hogy bevigyék őket melegedni a szo-
ciális központba. Viszont már hidegek a reggelek, így
főként a tömbházak alagsorában, a vonat- és a buszállomá-
son húzzák meg magukat. A rendőrfőnök elmondta, amíg
üzemeltek Marosvásárhelyen az egyes lakónegyedekben a
kazánházak, a tömbházak alagsorában végighaladó vezeté-
kek mellé feküdve melegedtek a hajléktalanok, most a pin-
cék bejáratánál találnak rájuk a lakók, akik riasztják a
rendőrséget. Az emberek véleménye megoszlik, egyesek

sajnálják őket, és meleg ruhával, takaróval, élelemmel pró-
bálnak rajtuk segíteni, másokat meg zavar a lakhelyük kör-
nyékén ittasan, koszosan járkáló személy, hiszen ha tanyát
ver a tömbház közelében, az valóságos fertő lehet. 

A napokban riasztották a helyi rendőrséget a Kornisa sé-
tány egyik tömbházába, ahol a pince bejáratánál egy haj-
léktalanra bukkantak a lakók. Mivel beteg volt, a
rohammentő-szolgálat székhelyére vitték a férfit. Gyakori
az is, hogy lakatlan épületekben húzzák meg magukat, vi-
szont balesetveszélyes lehet, ha tüzet gyújtanak, hogy me-
legedjenek, ittasan nem képesek ügyelni a tűzre, és lángra
lobbanhat az épület. 

Székely István, a Rozmaring utcai szociális központ ve-
zetője szerint az utóbbi időben éjszakánként csupán 10-12
hajléktalan keresett náluk menedéket, holott tavaly ilyenkor
jóval többen kérezkedtek be éjszakára. Vannak viszont olya-
nok, akik az együttélés alapvető szabályait sem képesek be-
tartani, így inkább nem mennek be melegedni a szállóra,
hanem más megoldást találnak. A rendőrök is hiába viszik
be őket, egy óra múlva már ismét a szabad ég alatt vannak,
ugyanis a központ belső szabályzata szigorúan tiltja az ita-
lozást. Akaratuk ellenére pedig nem lehet őket bent tartani.
Gyakran látni, hogy több réteg kabátban, koszos paplanba
bugyolálva fekszenek a padon, mégsem mennek be a szá-
mukra kialakított szállóra. (menyhárt)

Marosvásárhelyi 
Nemzetközi Könyvvásár

A 22. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár meg-
nyitójára november 10-én, csütörtökön délelőtt 10 óra-
kor kerül sor a Színház téren. A Magvető Kiadó
szerzőinek estje 17 órától a Kultúrpalota kistermében
zajlik A magyar próza értékei címmel. Szombaton
17.30-kor a Nemzeti Színház Kistermében három-
széki szerzők estjére kerül sor. A könyvvásár teljes
programja a www.vasarhely.ro/konyvvasar honlapon
tekinthető meg. 

Levezényelt visszacsatolás
November 9-én, szerdán 18 órakor a Bolyai téri unitá-
rius egyházközség tanácstermében – a Borsos Tamás
Egyesület és a Pro-Print Könyvkiadó szervezésében –
bemutatják Sárándi Tamás Levezényelt visszacsato-
lás. A magyar katonai közigazgatás Észak-Erdélyben,
1940 című könyvét, amelyet Novák Csaba Zoltán tör-
ténész ismertet.

Rendkívüli kamarazeneest
Rendkívüli kamarazeneestre várják a zenebarátokat
november 10-én, csütörtökön este 7 órakor a maros-
vásárhelyi Kultúrpalota nagytermébe. Fellép a Tibe-
rius vonósnégyes, a kanadai James Campbell
klarinéton, a Hollandiából érkező Metz István gordon-
kán játszik. Műsoron: Weber-, Mozart-, Schubert-
művek. A hangversenyre az 5-ös számú
hangversenybérletek érvényesek.

Téglagyári Megálló-koncert 
A Jazz&Blues Clubban november 10-én, csütörtökön
este 8 órától a Téglagyári Megálló koncertjére kerül
sor, ahol Köllő László, Hajdu Csaba, Ercsei Ferenc es
Józsi László meghívottjai – Gábor Levente, Nagy Ár-
kosi Árpád, Ács Levente, Bartha Jánoska és Ambrus
Zsuzsa – is fellépnek. A belépes díjtalan.

Festménykiállítás a Kövesdombon
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templom Bö-
zödi György termében megnyílt Doszlop Lídia Naómi

festménykiállítása. A tárlat megtekinthető hétköznap
de. 9-13 óra között, valamint vasárnaponként a de. 11
órától kezdődő istentisztelet előtt és után.

Határon átfolyó emlékezet –
könyvbemutató

November 12-én, szombaton 16 órától a Nemzeti
Színház Szilágyi Domokos termében Szász András
író Határon átfolyó emlékezet című novelláskötetének
bemutatójára kerül sor. A marosvásárhelyi Garabon-
tzia Kiadó által szervezett esemény a Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár része.

Budapesti vendégjáték 
és felolvasószínházi előadás

A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár kiemelt
programjaként november 10-én, csütörtökön két idő-
pontban, 17 és 20 órakor a Nemzeti Színház Nagyter-
mében Ingmar Bergman Szenvedély című előadását
mutatja be a budapesti Nemzeti Színház. Rendező:
Kiss Csaba. Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott.
11-én, pénteken 20 órakor Kiss Csaba A főnyeremény
című darabja látható a Kisteremben. A felolvasószín-
házi előadást Király István Attila rendezte.

Akinek a verse rímes
Ugyancsak a könyvvásár keretében kerül sor novem-
ber 12-én, szombaton délelőtt 11 órakor a Nemzeti
Színház Nagytermében az Eszter-lánc Mesezenekar
és Varró Dániel Akinek a verse rímes című közös kon-
certjére.

Keleti-Kárpátok 2 – 
fotóalbum-bemutató

A szovátai református egyházközség és a Bernády
György Közművelődési Egylet november 10-én, csü-
törtökön 17 órától fotóalbum-bemutatót szervez Szo-
vátán a református templom imatermében, Fő út 120.
sz. Bemutatásra kerül Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla
Keleti-Kárpátok 2 című fotóalbuma és a Tamási Áron
születésének 120. évfordulójára készített 2017-es te-
matikus falinaptár. A kiadványok a helyszínen megvá-
sárolhatók.

Zöld út karaván Marosvásárhelyen
A Szeben Megyei Környezetvédelmi Ügynökség uniós fi-
nanszírozású projekt keretében indította el karavánját Zöld
út a tartós fejlődés felé címmel, amely november 7-én, ma
délelőtt 11 órakor érkezik Marosvásárhelyre, a Győzelem
térre. Szerdán, 8-án délelőtt 10 órától pedig a Nicolae
Iorga utca 1. szám alatt, a Petru Maior Egyetemnél várják
az érdeklődőket, akik a klímaváltozásról, az ezzel kapcso-
latos helyi szintű intézkedésekről, illetve a témával kap-
csolatos versenyekről tájékozódhatnak.

RMDSZ-fogadóórák
A marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának no-
vemberi fogadóórái keretében 8-án, kedden Bakó Sza-
bolcs, 9-én pedig Furó Judit nyújt eligazítást. A
fogadóórákat minden alkalommal 16.30 órától tartják a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban. 

A Telefonos Szeretetszolgálat 
fotópályázata

A Telefonos Szeretetszolgálat Imatémák a városért címmel
fotópályázatot hirdet 14 éven felüli profi és amatőr fotósok
számára. Legtöbb öt pályaművel lehet benevezni, a bekül-
dési határidő november 25. A legkevesebb 12 megapixel
felbontású, jpg formátumú pályaműveket elektronikus for-
mában az office@telsz.ro e-mail-címre várják. A díjakat
szakmai zsűri fogja odaítélni, a díjátadásra az adventi sze-
retetvendégség keretében kerül sor. A beérkezett alkotá-
sokat a Telefonos Szeretetszolgálat egy városi imanap
keretében szeretné felhasználni. Az első helyezett egy
fényképezőgépet, a második 200 eurót vehet át, a III. díjas
kétszemélyes pihentető hétvégében részesül a Haller kas-
télyszállóban.

Összefogás 
a szociális szféra érdekében

Összefogás címmel szociális témájú kerekasztal-megbe-
szélésre kerül sor november 8-án, kedden 17 órától a ma-
rosvásárhelyi Gecse utcai református vendégházban. A
rendezvény célja a szociális szféra azon képviselőinek egy
asztalhoz ültetése, akiknek munkája és feladatköre átfogja
olyan veszélyeztetett célcsoportok életét, amelyek problé-
máira azonnali és hatékony megoldást kell keresni. A be-
szélgetés első lépése lesz annak a munkafolyamatnak,
amelynek során törvénymódosításokat fogadtatnának el. 

Warhawks – 
a román hadsereg első repülői

Warhawks – a román hadsereg első F16-os repülői cím-
mel zajlik konferencia november 9-én, szerdán déli 12 óra-
kor a marosvásárhelyi várban lévő múzeumban. Az
ülésszakot a Petru Maior Egyetem a marosvásárhelyi re-
pülőtérrel közösen szervezi. Díszvendég Adelin Petrişor
televíziós szakember, a meghívottak között van Mircea
Duşa volt védelmi miniszter is.

Előzetesben a templomfosztogatók
November 3-án Maros és Beszterce-Naszód megyei 17 és
20 év közötti fiatalokat azonosítottak a Maros és a Besz-
terce Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai, akiket
templomokba való illetéktelen behatolással és lopással
gyanúsítanak. A sármási és kissármási ortodox templo-
mokból eltulajdonított javak – hangosítóberendezés és
elektronikai tartozékok – értéke hozzávetőleg 6.500 lej. A
négy fiatalról kiderült, hogy már előzetes letartóztatásban
vannak egy másik rablás okán, amelyet a Beszterce me-
gyei Mezőszentmihály községben követtek el. Az ügyet mi-
nősített lopás vádjával vizsgálják. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma REZSŐ, 
holnap ZSOMBOR napja. 7., hétfő

A Nap kel 
7 óra 13 perckor, 

lenyugszik 
16 óra 57 perckor. 
Az év 312. napja, 
hátravan 54 nap.

Erdélyi turnén mutatják be a PéterPál Kiadó népszerű
honismereti és irodalmi fotóalbum-sorozatának újabb da-
rabjait a könyves vállalkozás szerzői, munkatársai. Az Er-
dély – Hattyúdalocska – Veszprém felé – Erdély felé –
Életünk, útjaink és a Keleti-Kárpátok –Szórványmagyarság
2., a Kárpátok koronája című kötetek, valamint a Tamási
Áron születésének 120. évfordulóját méltató 2017-es fali-
naptár november 9-én, szerdán délután 5 órakor a maros-
vásárhelyi Bernády Házban kerül közönség elé. A vetített

képes előadáson Lőwey Lilla irodalomkutató, szövegíró és
Váradi Péter Pál fotográfus ajánlja a jelenlevőknek a kiad-
ványokat. Verseket tolmácsol Soós Andrea előadóművész. 

Aznap 19 órakor a nyárádszeredai kultúrház látja ven-
dégül a veszprémi könyvműhely munkatársait. November
10-én 17 órakor a szovátai református parókián lesz ha-
sonló találkozó. A bemutatkozó körút következő állomásai:
Csíkszereda, Csíkszentdomokos, Kászonaltíz, Sepsiszent-
györgy, Négyfalu és Brassó.
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 160C           min. 50C

Megyei hírek

Marosvásárhelyen 
az Erdély albumsorozat újdonságai

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
32, 25, 8, 45, 24 +10 NOROC PLUS: 080147

4, 1, 26, 20, 14, 21 SUPER NOROC: 661733

15, 11, 41, 14, 9, 42 NOROC: 5178079

A pincét választják a fűtött menedékhely ellenében



Szerződésbontást kért 
az autópálya építője

Az észak-erdélyi autópálya Bors-Berettyószéplak
szakaszára megkötött kivitelezői szerződés felbontá-
sát kérte a közútkezelő társaságtól (CNAIR) a pálya-
építés feladatát 2015-ben elnyerő spanyol-román
konzorcium – közölte a CNAIR honlapján pénteken.
Az autópálya-építéseket felügyelő állami társaság kö-
zölte: kiderült, a kivitelező képtelen teljesíteni a fel-
adatot. A pályaszakasz építésénél tapasztalt késés
miatt a CNAIR 75 millió lej késedelmi díjat szabott ki
az építőre, a konzorcium azonban a szerződésbon-
tási szándékáról értesítette a társaságot. A magyar–
román államhatártól kezdődő 60 kilométeres
szakaszon a Bechtel társaság kezdte el a pálya épí-
tését. Az amerikai cég a munkálatok mintegy ötven
százalékát végezte el, ám a román kormány 2013-
ban szerződést bontott vele. A munkálatok befejezé-
sére kiírt versenytárgyalást 2015 áprilisában a
spanyol Corsan SA és Corviam Construccion SA, va-
lamint a román Consinit SRL, Road Consulting & De-
sign Solution SRL és a Via Design SRL társaságok
konzorciuma nyerte. A spanyol–román cégcsoport-
nak a szerződés szerint 24 hónap alatt kellett volna
elvégeznie a tervezési, építési munkákat, és az át-
adás után 30 hónapra kellett volna garanciát vállalnia
a munkálatokra. (MTI)

Kelemen szerint jó Cioloş 
megítélése

Dacian Cioloş kormányfőnek a felmérések szerint jó
a megítélése a magyarok körében, de ettől még
‘hosszú út vezet’ odáig, hogy újabb miniszterelnöki
mandátumot szerezzen – fogalmazott Kelemen
Hunor az RMDSZ országos kampányindítója utáni
nyilatkozatában. A szövetségi elnök azt mondta, neki
személyesen is nagyon jó véleménye van Dacian 
Cioloşról, akit kormányfői mandátummal megbízni
‘korrekt javaslat’ volna, amennyiben a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) olyan helyzetbe kerül, hogy megte-
heti ezt a javaslatát. A döntés azonban a választók
kezében van. (Agerpres)

Tömegbaleset a Nap autópályán
Az A2-es autópályán szombat reggel történt tömeg-
baleset 24 sérültje még mindig kórázban van – kö-
zölte Valentin Popescu egészségügy-minisztériumi
szóvivő. Szombaton a tömegszerencsétlenség 44
sebesültje részesült kórházi ellátásban, közülük húsz
személyt már kiutaltak. A Nap autópályájának neve-
zett A2-es sztrádán szombat reggel 29 gépkocsi üt-
között a sűrű köd és a gyorshajtás következtében. A
szerencsétlenségben hárman meghaltak, több mint
ötvenen megsérültek, negyvennél több személy ke-
rült kórházba. Szombat este még egy sebesült meg-
halt, így a halálos áldozatok száma 4-re emelkedett.
(Agerpres)

Băsescu szerint Románia hat
éven belül egyesül Moldovával

Hat éven belül megvalósul Románia egyesülése Mol-
dova Köztársasággal – jelentette ki a Népi Mozgalom
Párt (PMP) elnöke. Traian Băsescu vasárnap, a
pártja jelöltjeit bemutató rendezvényen azt mondta,
az egyesülés akkor fog megvalósulni, amikor a Pru-
ton túli polgárok legalább 50%-át sikerült meggyőzni
ennek fontosságáról. Ez hat-hét éven belül be fog kö-
vetkezni, a szomszédos országban tapasztalható
egyesüléspárti törekvésekből kiindulva, mondta Bă-
sescu. Úgy vélekedett, Klaus Johannis államfőnek
nem másokhoz kéne fordulnia annak eldöntésére,
hogy melyek az országprojekt célkitűzései, hanem
neki magának kéne kijelentenie, hogy az ő célja az
ország egyesülése Moldovával. A szakemberektől
csak arra nézve kellene útmutatást kérnie, hogy mi-
ként lehet ezt megvalósítani, vélekedett a volt állam-
elnök. (Agerpres)

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a
miért kell megmenteni Kolozsvárt, Nagyváradot, Székelyföl-
det vagy Erdélyt Bukaresttől kérdésre a válasz nagyon is egy-
szerű: mert 98 év alatt az sokkal több problémát okozott, mint
ahányat megoldott. „Mi elfogadtuk azt, hogy a szülőföldünkre
kiterjesztette szuverenitását a román állam, de azt nem tudjuk
elfogadni, hogy másod- vagy harmadrangú állampolgárokként
kezeljenek bennünket. Nem fogjuk elfogadni a kettős mércét!”
– nyomatékosított a polgármester, kiemelve: az RMDSZ azt
kéri, amit megígértek a magyar közösségnek 1918-ban: „mi
csak azt kérjük – sem többet, sem kevesebbet – ami nekünk
jár.”

„Csapatunk nem tökéletes, de az egyetlen olyan csapat,
amely Erdélyt és közösségünket tudja képviselni a parlament-
ben. Programunk nem tökéletes, de az egyetlen olyan program,
amely tudja biztosítani Erdély modernizációját és az erdélyi
társadalom emancipációját. Van egy akaratunk, az viszont tö-
retlen. Erdélyi magyar társadalmunk ma rétegzettebb, mint
valaha. Nagyok és mélyek az árkok. Nagy a szegénység, na-
gyok a társadalmi különbségek, a társadalmi igazságtalanság.
Sokan elfáradtak, kiábrándultak, feladták a reményt. Éppen
ezért nekünk több fronton kell harcolnunk: az elnyomó ma-
gyarellenes államapparátus ellen, a közösségi apátia ellen. Le
kell győznünk a kishitűséget, a közömbösséget, a széthúzást –
rendezni kell végre közös dolgainkat románnal és magyarral
egyaránt” – ebben látja a közösség feladatát Antal Árpád. 

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke úgy tartja:
ahhoz, hogy nyugodt munkát lehessen végezni a megyei és te-
lepülési önkormányzatokban, kétszeresen is szükség van az
RMDSZ erős parlamenti jelenlétére, politikai erejére, hiszen
másként tárgyalnak azzal, aki mögött erős parlamenti képvi-
selet van – júniusban kiderült, hogy három megyének is ennek
nyomán adhatott elnököt a szövetség. „Másrészt: nem lehet
minden helyi kérdést helyben megoldani. Az erdélyi magyarok
jogait, a magyar közösség biztonságát azok a törvények sza-
vatolhatják, amelyekről Bukarestben döntenek” – nyomatéko-
sított. A szövetség bátor, ambiciózus tervekkel indul a
választásokon, amelyeknek megvalósulása minden önkor-
mányzatnak, településnek és minden erdélyi magyar embernek

az érdeke: „településeinknek jó utakra, fejlett közlekedési inf-
rastruktúrára van szükségük. A helyben megtermelt adót a
helyi közösség teendőire kell fordítani”. 

Mint ismeretes, az RMDSZ és az MPP együttműködése
alapján a szövetség két biztos befutó helyet ajánlott fel a Ma-
gyar Polgári Pártnak parlamenti jelöltlistáján. Az összefogás
jegyében Biró Zsolt, az MPP elnöke, Maros megyei képvise-
lőjelölt szólalt fel a rendezvényen.

„Olyan Erdélyt akarunk, ahol otthon érezzük magunkat.
Otthon pedig ott van, ahol biztonságban érezzük magunkat.
Mi szülőföldünkön akarjuk otthon érezni magunkat, tehát szü-
lőföldünkön kell megteremtenünk a biztonságot. Minden érte-
lemben. Az anyagi biztonság mellett a nemzeti ügyeinket érintő
jogi garanciák szavatolják jövőnket. Azt a jövőt, ahol Erdély
Erdély marad: színes és változatos, mint a táj, mint népszoká-
saink, mint az ízek, amelyek meghatározzák erdélyiségünket”
– mondta el. Szerinte: a sokszínűség egysége nem divatos eu-
rópai szlogen, hanem erélyi valóság. „Ebbe a keretbe kell il-
lesztenünk saját nemzeti egységünket, amelynek alapja az új
felelősség politikája. Józan ész, magyar szolidaritás és fele-
lősség az erdélyi magyar választók iránt. Ezek a koordináták!”
– hangsúlyozta az MPP elnöke.

„Nehéz dolog nagy elődök nyomába lépni. Nagy teljesít-
mény, komoly eredmények tornyosulnak előttünk, utódok előtt.
Nekünk, Maros megyei jelölteknek Markó Béla, Borbély
László, Frunda György, Kerekes Károly és Kelemen Atilla vol-
tak az elődeink. Olyan emberek, akik nem egyszerűen sokat
tettek az RMDSZ-ért: nélkülük bizonyosan nem lenne a szö-
vetség olyan, amilyen” – méltatta elődeit Csép Andrea Maros
megyei képviselőjelölt, majd úgy fogalmazott: az új generáció
is hasonló lelkesedéssel és alázattal, ugyanazokkal a célkitű-
zésekkel lát neki majd a munkához, áll a magyar közösség
szolgálatába, ha választói jóvoltából a parlament tagjaivá
válik. „Szövetségünk olyan Erdélyt építene, ahol jó élni, ahol
biztonságban tudjuk családjaink, és ahol nincsenek veszélyben
jogaink. Ezt képviselem egy friss csapat tagjaként magam is.
Olyan társakkal, akik a magyar ügy iránt elkötelezettek, akik
tisztességesen képviselik értékeinket és érdekeinket, akik alá-
zattal szolgálják a közösséget” – nyomatékosított a képvise-
lőjelölt. 
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tantárgyversenyeken előkelő helyezést elérő diákokat!
Az eljárás előkészítésében mind a helyhatóság, mind a
kormányhivatal, mind az épületet bérlő iskola volt ve-
zetősége kulcsszerepet vállalt, a kórus szerepét a közis-
mert szolgálatos nemzetvédők töltötték be. Ennyi kell a
többségi győzelemhez, miközben mi eltátjuk a szánkat,
és rendeletekben, törvényekben nem vesszük észre azo-
kat az egy-két szóból álló beépített „minibombákat”,
amelyeket aztán ellenünk fordítanak. A közösségünkért
a legbátrabban megnyilvánuló, legkiválóbb szakembe-
reinket sározzák be, vádolják meg, hogy gyanúba kever-
jék, félreállítsák őket, és megszüntessék, amiért kiálltak.
Teszik ezt addig, amíg olyan emberekre lelnek, akik fél-
megoldásokkal is megelégedve az éppen aktuális helyi
hatalom szekerét fogják tolni nem elsősorban a magyar
közösség számára kedvező irányba. 

Az ügy nem véletlenül robbant a választások előtt, s
érintette meg szele a megyénkben az RMDSZ-szel part-
nerségre lépő szocialista párt képviselőjét is. Ha állító-
lag halmozott törvénytelenséget követtek el, hol vannak
azok, akik a múlt hétig hagyták, hogy a korrupcióellenes
ügyészség hálójában landoljanak?… És mit teszünk mi
azért, hogy megváltozzon a helyzet? És…?

Csapdák?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világErdély. A jövő!

Jelen pillanatban a verespataki aranykitermelés nem prio-
ritás – jelentette ki Dacian Cioloş miniszterelnök pénteki,
Gyulafehérváron tartott sajtóértekezletén. Cioloş emlékezte-
tett, hogy a Művelődési Minisztérium kezdeményezte, hogy
Verespatak az UNESCO világörökség része legyen. A minisz-
terelnök szerint a kormány arra törekszik, hogy a védett terület
mellett, ott, ahol lehetséges, meghagyják a lehetőségét az
aranybányászatnak, és hogy ez a két dolog ne zárja ki egymást.
A miniszterelnök pénteken Gyulafehérváron találkozott a ve-
respataki képviselőkkel, akiknek bemutatta a kormány által a
hátrányos régiók megsegítésére kidolgozott programot. Az el-
képzelések szerint a verespataki régióban 2017-től 1 és 5 mil-

lió euró közötti kis- és közepes beruházásokat támogatnak. A
kormányfő kiemelte, hogy a régió nem csak természeti kin-
csekkel, hanem egy csodálatos kulturális örökséggel is rendel-
kezik. Cioloş azt mondta, el kell kerülni, hogy a kulturális
örökség megőrzését szembeállítsuk a gazdasági fejlődéssel,
ezért egy egységes elképzelés mentén kell viszonyulni a térség
problémáihoz. Elsősorban az infrastruktúrát kell fejleszteni,
mert enélkül sem a kulturális örökséget, sem a gazdasági po-
tenciált nem lehet kihasználni – állapította meg a miniszterel-
nök. A kormányfőt Vasile Dîncu miniszterelnök-helyettes és
több tanácsadó kísérte el Hunyad megyei látogatására.
(Agerpres)

Cioloş szerint nem prioritás 
a verespataki aranykitermelés

A Washington támogatta arab és kurd csapatok megindítot-
ták az offenzívát az Iszlám Állam dzsihadista szervezet szíriai
fellegvárának, Rakkának a visszafoglalásáért – mondták el a
műveletben részt vevő erők november 6-án, vasárnap. Szom-
bat este „megkezdődött a nagy csata Rakka és tartománya fel-
szabadításáért”, és a „nemzetközi terrorizmus fővárosának
bevételéért” – jelentette be közleményében a Szíriai Demok-
ratikus Erők (SZDE) egyik parancsnoka a várostól több mint
50 kilométerre északra található Ain Isszában. Az Eufrátesz
Dühe nevű művelet gerince a Népvédelmi Egységek (YPG)
nevű szíriai kurd milícia lesz, de az offenzívában arab, asszír
keresztény és türkmén csapatok is részt vesznek. A tervek sze-
rint összesen 30 ezer fegyverest vezényelnek majd az Iszlám
Állam szíriai fővárosa ellen. Az SZDE elmondta, hogy létre-
hozott egy parancsnoki központot, amely az Egyesült Államok
vezette koalícióval egyeztet majd az offenzíva során. A fegy-

veres erők egyúttal sürgették Rakka lakosságát, hogy hagyják
el a várost, és kerüljék el a dzsihadisták hadállásainak környé-
két. Az északkelet-szíriai Rakka 2014 óta áll az Iszlám Állam
felügyelete alatt, hasonlóan Moszulhoz, amely a dzsihadisták
utolsó iraki bástyája. Moszul bevételéért október 17-én indí-
tottak offenzívát az iraki erők a nemzetközi koalíció légi tá-
mogatásával. A rakkai hadműveletek valószínűleg Ankara
haragját vonják majd maguk után. 

Törökország terrorszervezetnek tartja az YPG-t, amely sze-
rinte kapcsolatban áll a török állam ellen 1984 óta fegyveres
felkelést vezető Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK). Ankara
többször kérte a rakkai offenzíva elhalasztását, és jelezte: sze-
retne annak élére állni. Törökország idegesen figyeli a kurd
csapatok bármiféle térnyerését határai mentén, és a Szabad
Szíriai Hadsereg mellett maga is beszállt a területszerzésért
folyó harcokba. (MTI)

Elkezdődött Rakka ostroma

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a titkosszolgálat az
elnökválasztás előtti napon történő terrortámadás veszélyére
figyelmeztetett. Az FBI szerint hétfőn New York államban,
Virginiában és Texasban várható terrortámadás. Erről – a New
York Post értesülései szerint – a titkosszolgálat már korábban
értesítette a terrorelhárító egységeket. Arról azonban nem
adtak tájékoztatást, hogy melyik államban milyen célpontok-
nál számítanak támadásokra. „A terrorelhárítás és a belbizton-
sági illetékesek felkészültek arra, hogy megvédjék az Egyesült
Államokat” – idézett a CBS televízió híradója nevük elhall-

gatását kérő FBI-tisztségviselőket. A New York Post informá-
ciói szerint New York városában erőteljes készültség van, a
választás napjára láthatóan megnövelik a rendőri jelenlétet. A
hatóságok annál is inkább komolyan veszik a jelzést, mert
mindkét elnökjelölt New Yorkban rendezte be főhadiszállását
a választás napjának estéjére, és mindketten azt tervezik, hogy
ott ünnepelnek. Andrew Cuomo, New York állam kormány-
zója nem kívánta sem megerősíteni, sem cáfolni a terrorellenes
készültséget, de azt közölte, hogy a választás napján több
rendőr és több nemzeti gárdista lesz az utcákon. (MTI)

Terrortámadás veszélyére figyelmeztetnek 
az Egyesült Államokban

(Folytatás az 1. oldalról)



forgatókönyv-fejlesztési igazgatójá-
val, délután pedig – többek között –
Fekete Ibolya Anyám és más futóbo-
londok a családból, illetve Hajdu
Szabolcs Ernelláék Farkaséknál
című nagyjátékfilmjét vetítették
szinte teljes telt házas közönség
előtt. Utóbbit a rendező saját laká-
sában forgatta, szereplői pedig ő
maga, valamint családtagjai. Este is
igen érdekes programpontra került
sor: a Teodora Enache énekesnőből,
valamint a magyarországi Fejes
Krisztina és Káel Norbert zongora-
művészekből álló trió lépett fel Bar-
tók és a jazz című előadóestjével.
Mint azt a cím is sugallja, a koncer-
ten Bartók-műveket – főként a
román táncokat – dolgoztak át a
dzsessz különböző stíljeiben az al-
kotók, a különleges, egyedi hangzás-
világú, igen nívós előadás sikere
önmagáért beszélt. 

A nap sorrendben utolsó nagyjá-
tékfilmje Radu Jude Sebhelyes szí-
vek című alkotása volt, amely
egyedi, erős és bizarr naturalizmus-
sal mutatta be egy, a múlt század hú-
szas éveiben szanatóriumba került
fiú hónapjait.

A díjkiosztó ünnepségre ez évben
igen későn, este fél tizenegykor ke-
rült sor. A Kultúrpalota nagytermé-
nek színpadán ismét Bakó Blanka és
Palkó Attila ceremóniamesterek fo-
gadták a nagyérdeműt, majd el-
mondták: közel száz filmes alkotást,
közöttük 45 versenyfilmet vetítettek
a héten. A zsűri ismételt bemutatását
– Igor Buharov (Magyarország,
filmrendező, forgatókönyvíró, ope-
ratőr, vizuális művész), Ivan Buha-
rov (Magyarország, filmrendező,
forgatókönyvíró, operatőr, vizuális
művész, zenész), Piotr Kardas (Len-
gyelország, az O!PLA lengyel ani-
mációs filmfesztivál igazgatója),
Eliodor Moldovan (a K’ARTE
Egyesület ügyvezető igazgatója, vi-
zuális művészeti projektek és filmes

rendezvények koordinátora), Cristi
Puiu (filmrendező, forgatókönyvíró,
producer, a Mandragóra filmgyártó
cég alapítója, a Berlini Nemzetközi
Filmfesztivál Aranymedve díjának
és a cannes-i filmfesztivál Un Cer-
tain Regard-díjának nyertese), Tol-
nai Szabolcs (Szerbia, film- és
színházi rendező, producer, az Újvi-
déki Egyetem Művészeti Akadémi-
ájának docense, a palicsi Európai
Filmek Nemzetközi Fesztivál filmes
programjának egyik vezetője és vá-
logatója), Berecki Beáta-Hajnalka
(filmkritikus, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház marketingmene-
dzsere), Durst György (Magyaror-
szág, producer), Radu Vasile Igazság
(vizuális művész, filmrendező),
Schneider Tibor (filmrendező, ope-
ratőr) és Marcel Tintar (film- és szín-
házi rendező) – követően az
ítésztestület nevében Cristi Puiu ren-
dező szólt a közönséghez. 

– Nagyszerű volt a fesztivál, nagy
élmény volt ismét itt lenni. 15 éve
jártam a fesztiválon utoljára, akkor
is a zsűri tagjaként. A fesztivál akkor
nagyon sok nézőt vonzott, rengeteg
fiatalt. Az idei szemle e szempontból
sajnos csalódás volt, a közönség lé-
lekszáma közel sem volt akkora,
mint 2001-ben. Tudjuk, nincs pénz,
és még mindig nem értem, miért
nehéz ilyen rendezvényekre támoga-
tókat találni. Ami azonban a szakma-
iságot illeti, a szemle, a benevezett
filmek színvonala, a válogatás na-
gyon jó volt – dicséret érte az elő-
zsűrinek és a zsűrinek, mindkét
testület nagyszerű munkát végzett.
És mindez nagyon kellemes élmény
volt. Nehéz volt kiosztanunk a díja-
kat, rengeteg nagyon jó versenyfil-
met láttunk. A díjak ugyanis nem
számítanak, és mégis számítanak.
Mérgezett ajándékok, ilyen ez a pa-
radoxon – mondta Cristi Puiu, majd
a díjnyertes filmek ismertetése kö-
vetkezett. A jelen lévő nyertes alko-
tóknak a zsűri nevében ugyancsak ő
adta át a díjat.

A szemle utolsó előtti napjának
zárómozzanataként Gáspárik Attila,
az Alter-Native művészeti igazga-
tója búcsúzott a közönségtől: – Re-
mélem, hogy a jövő évben ismét
találkozunk, akkor már a 25. feszti-
válon. Addig is nagyon kérem önö-
ket, ne lopjanak filmeket a netről,
menjenek moziba, vegyenek, nézze-
nek és készítsenek sok-sok filmes al-
kotást.

Vasárnap délelőtt a hagyomány
szerint az idei nyertes filmek, illetve
gyerekeknek szóló animációs alko-
tások vetítése következett, majd
Kern András Gondolj rám és Ru-
xandra Zenide A tekiri csoda című
nagyjátékfilmjeivel véget ért a 24.
Alter-Native Nemzetközi Rövid-
filmfesztivál. 

Hosszú tél, majd hosszú nyár telik
el, ameddig újra kikerülnek a plaká-
tok, felgyúlnak a fények, ismét ösz-
szegyűlnek a hűséges és ismerős
arcok, és a borongós novemberi
estén újra fölcsendül a szemle jelleg-
zetes dallamvilágú nyitódala. És
akkor úgy érezzük majd, mintha
mindaz, amit most olvastunk, a teg-
nap történt volna.

*
A 24. Alter-Native Nemzetközi Rö-

vidfilmfesztiválon díjat nyert alkotá-
sok a következők: AZ
ALTER-NATIVE 24 NAGYDÍJA,
FELAJÁNLÓ A MŰVELŐDÉSI MI-
NISZTÉRIUM – Guđmundur Arnar
Guđmundsson: Artun (Izland/Dánia).
A MAROS MEGYEI TANÁCS DÍJA:
Natalia Chernysheva – Két barát
(Franciaország). MAROSVÁSÁR-
HELY VÁROS DÍJA: Oláh Kata – En
Passant (Magyarország). SIMÓ
SÁNDOR-EMLÉKDÍJ A LEGJOBB
DIÁKFILMNEK – FELAJÁNLÓ A
MAROS MEGYEI MADISZ ÉS AZ
AÁRY TAMÁS LAJOS OKTATÁSI
OMBUDSMAN ÁLTAL FELAJÁN-
LOTT TÖLTŐTOLL: Radu Ghelbe-
reu – Km 73 (Nagy-Britannia/
Románia). A ZSŰRI KÜLÖNDÍJA:
Coke Riobóo – Made in Spain (Spa-
nyolország), Bucsi Réka – Love (Ma-
gyarország/Franciaország).

A manipuláció, vagyis a mások
megtévesztésének, átverésének,
enyhébb formájában szédítésének
gyakorlata és tudománya igen elter-
jedt foglalatosság manapság, külö-
nösen a politikában. Elterjedtsége
(részben) abból ered, hogy miután
kitört a demokrácia, magyarosab-
ban: a parttalan szófosás korszaka,
megszaporodtak a manipuláció tu-
dományát ún. kommunikációs sza-
kokon oktató vállalkozások. Az
ilyen szakon végzettek előtt meg-
nyílt a végtelen tér. A közélet min-
den területén, a jól fizetett szóvivői
állásoktól a mellébeszélés legkülön-
bözőbb változataiig, találkozunk
művelőivel, amint igyekszenek raj-
tunk kipróbálni tudásukat.

A manipuláció akár elbűvölően
szép is lehet, olyan, amit gondosan
készítettek el, ahol a részletek jól il-
leszkednek, mintha a valóságban is
összetartozók lennének, vagyis
minden hitelesnek és harmonikus-
nak látszik. De olyan is van, amiről
első pillantásra kiderül, hogy fon-
dorlat, hiszen annyit se fáradtak
vele, hogy ne fehér, hanem terep-
színű cérnával férceljék össze…
Egy ilyenről ejtenék néhány szót.

Amiért most szóba hoztam a dol-
got, az az egyik hírtévében a fő mű-
soridőt kitöltő manipulációs
kísérlet, amiben ezúttal reánk, ma-
gyarokra, itt és mindenfele, fősze-
repet osztottak. Miért? A
magyarázata szerteágazó, nem me-
gyek bele, ki-ki könnyen elboldogul
vele. Ami világos, s hadd idézzem

az 1969-es Tanúból Virág elvtársat,
aki igen emlékezetes módon figyel-
meztette Pelikán elvtársat, hogy „A
nemzetközi helyzet egyre fokozó-
dik!”. Most ilyen „fokozódással”
van dolgunk nekünk is.

Végre: geopolitikai „tényezővé”
váltunk! Egyenesen a „Moszkva–
Budapest” tengelyen, ami itt a
Kelet-Balkánon nagy ívű manipulá-
cónak számít. Ami arról szólna,
hogy a két főváros összefogott Ro-
mánia ellen, s a (majdnem) Nagy-
Románia létrejöttének századik
évfordulója közeledtével a szétrom-
bolásán munkálkodnak. Az „ügy”
tálalását az általuk fogékonynak
vélt célközönségre szabták, vagyis
hülyének gondolták a románokat
meg minket is. Ebből a valamikor
tanultak szerint két változat követ-
kezik: 1. A hülyéket mindenre rá
lehet beszélni, vagy 2. A hülyéknek
mindent be lehet beszélni – tertium
non datur… Ami minket illet – az
oroszokért ki a fene kezeskedik? –,
a „gondolat” az lehetett, hogy mi,
magyarok nap mint nap, reggeltől
estig azon törjük a fejünket, hogyan
ragadjuk el Erdélyt Romániától, a
románok pedig ugyancsak reggeltől
napestig ennek megakadályozásán
fáradoznak. Hogy egyszerűsítsem a
dolgot – nem mi vagyunk a hülyék,
hanem azok, akik ki tudja hol (nem
kerül nagy fáradságba rájönni) el-
tervezték a manővert. Még a meg-
lehetősen önkényesen összehordott
„érvek” láttán se ébredtek rá, hogy
valójában a futóbolondok fejével
gondolkoznak. Így lett aztán – sze-
rintük – főbenjáró magyar vétek, mi
több, egyenesen hazaárulás Szé-

kelyföld autonómiájának még a
gondolata is. S akkor, persze, be-
szüremlettek a rémképükbe az elhí-
resült választási plakátok. Azt a
változatot többször is bejátszották,
amelyen a magyar nyelv hivata-
lossá tételét szorgalmazza az
RMDSZ. Szóval, az Európai Unió-
ban elfogadott, ajánlott autonómia
meg nyelvhasználat igényét főben-
járó bűnként emlegették fel…
(Csak zárójelben: a műsor a Buka-
rest–London „tengelyen” futott a

CNN oltalma alatt – vajon ki fizette
a cechet? Meg majd a későbbieket,
mert, mint az est főmanipulátora el-
árulta, Amerikába utazik, hogy az
ottani elnökválasztásról tudósítson.)

A „Moszkva–Budapest” vízió-
jukba aktualitásként bekeverték a
moldovai köztársaságbeli elnökvá-
lasztást, amely azzal az eredmény-
nyel járhat, hogy esetleg
oroszbarátnak mondott jelöltet vá-
lasztanak meg… Hogy ezzel mi
dolga Budapestnek, nem derült ki.
Ebben az „ügyben” történetesen
nem Budapesttel kell megküzdenie
Romániának, hanem Oroszország-
gal. Megkockáztatom: és Washing-
tonnal, hiszen a térségbeli
geostratégiai választóvonalakat
nem Románia nemzeti érdekeihez
igazítják, s Amerikának nem hiány-
zik még egy, az ukrajnaihoz ha-
sonló fiaskó…

Na és akkor Budapest, amelynek
főbenjáró „bűne”, hogy időről időre
támogatásáról biztosítja a határon
túli magyarokat. Ez áll, akkor is, ha

olykor ebben-abban áltatásnak,
esetleg altatásnak (milyen szép is ez
a magyar nyelv!) tűnik számomra
ez a támogatás. Amikor azonban a
„bűnösséget” valami konkrétummal
is alá kellene támasztani, már nem
Budapestről beszélnek, hanem a
Jobbikról mint szélsőséges párt it-
teni megnyilvánulásairól. Érthető
ez a kis logikai ficam, hiszen az
uniós társsal könnyelműen „hivata-
los” konfliktusba mégsem keverhe-
tik Romániát. Ezt a mai magyar
kormányzatot eléggé sandán néző
Washington sem várhatja el, akkor
sem, ha egy tévéadó áldatlan/áldá-
sos szolgáltatásától könnyen elhatá-
rolódhatnak, ha úgy adódik. Nem
fog úgy adódni…

Úgy azonban könnyen adódhat,
hogy ebből a velejéig piszkos mes-
terkedésből nem Moszkva vagy Bu-
dapest, hanem az RMDSZ húzza a
rövidebbet. Moszkva aligha, Buda-
pest meg kibír egy kis diplomáciai
affért. Az akár fenyegetésnek is be-
illő műsor azonban, amennyiben az
illetékesek a választási kampány
idejére több ilyenre, esetleg hason-
lókra is kaptak „megrendelést”, az
erdélyi magyarok szavazási hajla-
mát is visszafoghatja. Vagy inkább
a „csak azért is” reflexe működik
majd? Végtére is, teher alatt nő a
pálma… Ez lenne a hasznosabb
változat, hogy képviselet dolgában
nehogy hoppon maradjon az erdélyi
magyarság.

*
P. S. Az „esemény” óta eltelt né-

hány nap, nehezen, de türelemmel
kivártam, hogy mielőtt szóvá te-
szem, lássam, lesz-e folytatása. Ami
„lett”, arra nem számítottam:

csend, és más semmi! Hallgat a
többszörösen kisebbségi elnök,
hallgat Budapest, hallgat Kelemen
Hunor, biztosan azért, mert Romá-
nia új alkotmányán töri a fejét, ami
majd (ha fagy) minden bajunkat
megoldja, hallgatnak a székely fel-
vonulások szervezői, az árgus
szemű diszkriminációellenes tanács
úgyszintén, s meglepő módon 
csendórát tartanak a mindenféle
színezetű acsargók-vicsorgók –
kiket is soroljak még? Az oroszokat
nem, mert ők utoljára akkor szólal-
tak meg érdemben velünk kapcso-
latban, amikor a világháború után
odaszóltak a „román elvtársak-
nak”, hogy a „magyar elvtársak”
Erdélyben rekedt rokonainak szov-
jet mintára hozzák össze a Magyar
Autonóm Tartományt. A „román
elvtársak” siettek eleget tenni a
„szovjet elvtársak” kérésének, majd
amikor ezek kivonultak Romániá-
ból, a „román elvtársak”, a „ma-
gyar elvtársak” bölcs hallgatása
mellett, haladéktalanul hozzáláttak
a MAT fokozatos felszámolásához.
Ez úgy tíz évbe került…

Szóval, amikor minket éppen
földbe döngölnek egy rekordnézett-
ségű szir-szar tévéadón, mélységes
csend minden vonalon. A hallgatás
szabadságának páratlan közéleti és
közösségi élménye is megadatott
nekünk… A szólás szabadsága
maga a „zűrzavar”, elfajulva
olyan, mint egy tömegverekedés,
mindenki mindenki ellen. Ellenben
a hallgatás szabadsága olyan, mint
az éjszaka mélységes csöndje,
amibe egy árva kóbor kutya sem
vakkant bele. Legfeljebb egy, s az is
csak halkan… Psz! 

(Folytatás az 1. oldalról)

Makkai János

Ismét megrendezik az Öröksé-
günk őrei vetélkedőt, amelyen di-
ákcsapatok versenyeznek abban,
hogy melyikük tud jobban meg-
ismerni, kreatívabb módon meg-
ismertetni, népszerűsíteni
egy-egy örökbe fogadott műem-
lék épületet. A kolozsvári magyar
iskolák csapatai szerda délután a
Bánffy-palota udvarán tartott ren-
dezvény keretében fogadtak
örökbe egy-egy kolozsvári épüle-
tet.

Hegedüs Csilla, az RMDSZ
kultúráért felelős ügyvezető alel-
nöke az MTI-nek elmondta: a
csapatok vállalják, hogy megis-
merik és a 21. század módszerei-
vel megismertetik az örökbe
fogadott műemlék épületet.

„A csapatok felfedező körútra
indultak, archívumokban kutat-
tak, régi fotókat kerestek, megke-
resték azokat az embereket, akik
kapcsolódnak a kiválasztott épü-
lethez, aztán Facebook-bejegyzé-
seket, újságcikkeket írtak, filmet
forgattak, villámcsődületet szer-
veztek. Egyszóval emberközelivé

tették a műemlékeket” – magya-
rázta az elmúlt évek tapasztalatát
Hegedüs Csilla. 

Felidézte: 2012-ben eredetileg
szórványprogramnak szánták a
műemlékek örökbe fogadtatását,
de annyira jól sikerült, hogy
egyre több város és megye ma-
gyar iskolái kapcsolódtak be a
versenybe. Kolozsváron például
előbb az iskolán belül mérkőznek
meg egymással a csapatok, majd
az iskolák csapatai versenyeznek.
A nyerteseknek Winkler Gyula,
az RMDSZ európai parlamenti
képviselője idén is brüsszeli juta-
lomutat ajánl fel.

Hegedüs Csilla hozzátette, a
vetélkedő keretében az elmúlt
években 67 erdélyi műemléket
fogadott örökbe egy tanévre egy-
egy diákcsapat. A programban
mintegy ezren vettek részt. Mint
fogalmazott, az RMDSZ céljának
tekinti, hogy minőségivé tegye a
magyar nyelvű oktatást. Szerinte
az efféle iskolán kívüli diákprog-
ramok is ennek a célnak a meg-
valósítását segítik elő. (MTI)

Ismét megrendezik az Örökségünk
őrei diákvetélkedőt
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Csend és más semmi…

Sorok a múltból

A PSD nem támogatja, hogy a választások-
kal egy napon legyen a népszavazás

Liviu Dragnea, a PSD elnöke pénteken azt mondta, pártja nem tá-
mogatja, hogy a parlamenti választásokkal egy napon legyen az al-
kotmánymódosítási népszavazás, és elvárja, hogy Ovidiu Donţu és
Titus Corlăţean visszavonja az erről csütörtökön benyújtott terveze-
tet. Dragnea azzal érvelt, hogy a két téma – tehát a család alkotmá-
nyos meghatározásának módosítása, illetve a parlamenti választások
– összemosása egyiknek „sem tesz jót”. „A téma nagyon mély” – je-
lentette ki a Családért Koalíció alkotmánymódosítási javaslata kap-
csán, a választópolgároknak azonban a választások napjáig meg kell
legyen a lehetőségük, hogy „válogassanak” a pártok kínálatai közül.
Klaus Johannis államfő szerdán azt nyilatkozta, hogy az alkotmány-
módosítási népszavazást, amelynek kezdeményezői a család alaptör-
vényben foglalt meghatározását akarják átírni úgy, hogy ott nő és
férfi szövetsége szerepeljen, nem lenne szabad a parlamenti válasz-
tásokkal egy napon szervezni. Az elnök úgy véli, a polgári kezdemé-
nyezésnek „saját népszavazást” kellene kapnia. (Mediafax)
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Az Erdélyi Római Katolikus Stá-
tus Alapítvány, a marosvásárhelyi
magyar katolikus közösség évek óta
megfogalmazott jogos igényének
eleget téve, lépéseket tett a maros-
vásárhelyi Római Katolikus Teoló-
giai Líceum létrehozása érdekében.
Ebben a törekvésben kiemelkedő
érdemeket szerzett dr. Tamási Zsolt-
József tanár. 

Megütközve értesültünk a sajtó-
ból, hogy az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyészség (DNA) 2016.
november 3-án dr. Tamási Zsolt-Jó-
zsef, a marosvásárhelyi Római Ka-
tolikus Teológiai Líceum igazgatója
ellen büntetőeljárást kezdeménye-
zett, és 60 napos felügyelet alá he-
lyezte. A korrupcióellenes ügyészség
által közzétett nyilatkozat alapján az
igazgatót köztisztviselőként hivatali
visszaéléssel és maga vagy más ja-
vára folyamatosan elkövetett jogta-
lan előny szerzésével vádolják. 

Közelről ismerve dr. Tamási
Zsolt-József igazgató tevékenysé-
gét, emberi magatartását, keresz-
tény hitéből fakadó elkötelezett-
ségét, meg vagyunk győződve
arról, hogy a törvények előírásai

szerint járt el. Bízunk benne, hogy
az igazságszolgáltatási szervek iga-
zolják ártatlanságát. Imádkozunk
Istenhez, hogy életének ebben a
nehéz időszakában, ártatlansága tu-
datában, ne veszítse el hitét az igaz-
ságszolgáltatás korrektségében, és
megerősödve kerüljön ki a megpró-
báltatásokból. 

A korrupcióellenes ügyészség el-
rendelte Ştefan Someşan, Maros
megye főtanfelügyelőjének őrizetbe
vételét is. Az ellene megfogalma-
zott vádak: egyebek mellett a ma-
rosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum létrehozásával
kapcsolatos hivatali visszaéléssel
gyanúsítják. Úgy véljük, hogy a fő-
tanfelügyelő vonatkozó ténykedé-
sében a marosvásárhelyi magyar-
ság jogos igényének a törvényes
előírásokat betartva tett eleget, és
reméljük, hogy ártatlansága bizo-
nyítást nyer. 

Az Erdélyi Római Katolikus Stá-
tus Alapítvány nevében 

Dr. Jakubinyi György 
érsek, elnök 

Dr. Holló László, 
az Igazgatótanács elnöke

Sajtónyilatkozat 

Mi, a Római Katolikus Teológiai
Líceum szülői közössége értetlenül
állunk az iskolánk kapcsán kialakult
helyzet előtt. A híreket, miszerint a
megyei főtanfelügyelőt, Ştefan So-
meşant házi őrizetbe és iskolánk
igazgatóját, dr. Tamási Zsolt József
tanár urat hatvannapos bírósági fel-
ügyelet alá helyezte az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség, meg-
döbbenéssel fogadtuk. Ezzel kap-
csolatosan a következőket tartjuk
fontosnak közölni:

1. Tamási Zsolt ártatlansága szá-
munkra megkérdőjelezhetetlen,
meghurcoltatását a marosvásárhelyi
magyar közösség elleni támadás-
ként értelmezzük. Ennek szellemé-
ben arról is meg vagyunk
győződve, hogy a megyei főtanfel-
ügyelő, Ştefan Someşan ebben a
kérdésben nem követett el törvény-
telenséget. Ma Tamási Zsolt, holnap
az egész iskola kerül veszélybe.

2. Románia Alkotmánya 32. cik-
kelyének a 3-as, 5-ös és 7-es pontja
rendelkezik arról, hogy az állam

minden szinten garantálja az anya-
nyelven történő felekezeti oktatást
is. A 2011-ben elfogadott 1-es
számú oktatási törvény erről külön
rendelkezik. Az alapítás jogszerűsé-
gének megkérdőjelezése számunkra
teljes mértékben hiteltelen és elfo-
gadhatatlan, az iskola létrehozását
jogszerűnek, a gyermekeink képzé-
sét, a végzett diákok oklevelét tör-
vényesnek és teljes értékűnek
tekintjük. 

3. Kérjük, hogy a Szentszék for-
dítson figyelmet a marosvásárhelyi
történésekre, és a Vatikán bukaresti
nunciatúráján keresztül kövesse fo-
kozott figyelemmel a nyomozás és
bírósági eljárás tárgyilagosságát és
elfogulatlanságát.

4. Szolidaritásvállalásra kérjük a
szakmai szervezeteket, marosvásár-
helyi oktatási intézményeket, a tel-
jes szülői közösséget, civil szférát
és a politikai pártokat is.

A marosvásárhelyi Római 
Katolikus Teológiai Líceum 

szülői közössége

Ma Tamási Zsolt, 
holnap az egész iskola!

A Romániai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének Maros me-
gyei szervezete értetlenül áll a
közösségünket ért újabb támadás
előtt, és tiltakozik azon eljárás
ellen, amellyel az ügyészség meg-
kérdőjelezi a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum
létjogosultságát.

Ez az iskola nem egyik napról a
másikra létesült, hanem több mint
10 éves kitartó küzdelem eredmé-
nye, amelyben a jelenlegi igazgató-
nak, dr. Tamási Zsolt-Józsefnek
óriási szerepe volt.

Az iskolát közvetlenül a megala-
kulása után (a 2015/2016-os tanév
első felében) alapos ellenőrzésnek
vetette alá a Romániai Közoktatási
Minőségbiztosítási Hatóság (ARA-
CIP), és ezt követően a teljes tanév
során minden normálisan működhe-
tett az iskolában:

– az iskolaszékben helyet kapott
a helyi tanács és az önkormányzat
képviselője;

– meghirdették és a tanfelügyelő-
ség, valamint a minisztérium elfo-
gadta az idei tanévre szóló
beiskolázási tervet;

– versenyvizsgával, az erre vo-
natkozó országos módszertanok
alapján, több pedagógus nyert kine-
vezést ebbe a líceumba;

– a sikeresen érettségizett végző-
sök megkapták az érettségi diplo-
májukat;

– a megyei tanfelügyelőség meg-
hirdette az iskola igazgatói állására
a versenyvizsgát, amelyen dr. Ta-
mási Zsolt sikeresen szerepelt.

Érthetetlen számunkra, hogy
mindezek az események hogyan va-
lósulhattak meg, ha az iskolának
nincs megfelelő működési engedé-
lye, akkor, amikor központosított
rendszerben történik minden „moz-
gás” a tanügyben és ebbe a szakmi-
nisztérium belelát!

Mindezek alapján meg vagyunk
győződve dr. Tamási Zsolt ártatlan-
ságáról, valamint Ştefan Someşan
főtanfelügyelőnek ebben az ügyben
tett helyes döntéseiről, és bízunk
benne, hogy hamarosan az igazság-
szolgáltatás is kimondja mindezt.

Tiltakozunk a magyar közössé-
günket, ezen belül a magyar okta-
tást ért újabb támadás ellen, és
szolidaritást vállalunk mindenkivel,
akit ebben az ügyben vád ér.

Tiltakozás 

Állásfoglalásban adott hangot megdöbbené-
sének az RMDSZ a marosvásárhelyi Római
Katolikus Gimnázium létrehozásával kapcso-
latos bűnügyi eljárás miatt, melyet „korrup-
cióellenes harcként beállított
boszorkányüldözésnek” nevezett.

A Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által jegyzett
szombati állásfoglalás arra figyelmeztet, hogy „elké-
pesztő hasonlóság” mutatkozik a református egyház-
nak visszaszolgáltatott, majd egy korrupcióellenes
eljárás során visszaállamosított sepsiszentgyörgyi
Székely Mikó Kollégium ügye és a marosvásárhelyi
Római Katolikus Gimnázium megalapítása ügyében
indított eljárás között.

E két eset és „az elmúlt négy évben korrupcióelle-
nes harcként beállított boszorkányüldözés az erdélyi
magyar közösség vezetői ellen arra kötelez bennün-
ket, hogy zárjuk sorainkat, és ne engedjük magunkat
megfélemlíteni” – áll az állásfoglalásban.

„Kiállunk a közösségünkért dolgozó magyar em-
berekért, szolidaritást vállalunk mindenkivel, aki ha-
sonló helyzetbe kerül, és erre kérem közösségünket
is. Nekünk ma elsősorban saját erőnkben, saját egész-
séges immunrendszerünkben kell bíznunk, és meg
kell mutatnunk, hogy a közel másfél milliós magyar
közösség jogaival és javaival senki nem élhet vissza,
nem csorbíthatja, és nem veheti el azokat. Most ne-
künk azt is meg kell mutatnunk, hogy mi vagyunk az
a nemzet, amely megvédi tagjait, amely nem engedi,
hogy vagyonát elkobozzák. Mutassuk meg, hogy
nemcsak a lakói vagyunk ennek az országnak, hanem
egy erős, összetartó nemzetközösséget alkotunk!” –
fogalmaz a Kelemen Hunor RMDSZ-elnök által
jegyzett szombati állásfoglalás.

Közös nyilatkozatban tiltakozott szombaton a
három székely megye RMDSZ-es önkormányzati ve-
zetője is. Borboly Csaba, Hargita megye, Péter Fe-
renc, Maros megye és Tamás Sándor, Kovászna
megye önkormányzatának vezetője nyilatkozatában
megállapította: „lépésenként folyamattá alakul, hogy
a korrupcióellenes harc leple alatt tudatosan szűkítik
kisebbségi jogaink gyakorlását”.

Úgy vélték, hogy az erdélyi magyar közösség egé-
sze ellen irányulnak azok a hatósági vizsgálódások,
amelyek révén azokat a magyar vezetőket próbálják
eltávolítani tisztségükből, „akik elszántan, kemény
munkával küzdenek” a közösség érdekeiért és gyara-

podásáért. „Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy
megtorpanunk és csendben maradunk. Ők nem isme-
rik közösségünk összetartó erejét” – áll a három szé-
kely megye vezetőjének a közös nyilatkozatában.
Az MPP is szolidaritást vállal a gimnázium 
meghurcolt vezetőjével

A Magyar Polgári Párt (MPP) vasárnapi állásfog-
lalása szerint a marosvásárhelyi Római Katolikus
Gimnázium létrehozása miatt ügyészségi eljárás alá
vont intézményvezetők ügye „minden jóhiszemű és
minden törvénytisztelő ember ügye”, a párt szolida-
ritást vállal Tamási Zsolt-Józseffel, a római katolikus
gimnázium meghurcolt vezetőjével.

„Ma mindannyian Tamási Zsoltok vagyunk!” – áll
a párt állásfoglalásában. A Biró Zsolt pártelnök által
jegyzett dokumentum felidézi: 1918-ban a Romániá-
val való egyesülést kimondó erdélyi és magyaror-
szági románok teljes szabadságot és jogegyenlőséget
ígértek az együtt élő nemzetek számára.

„Ez a jogegyenlőség azóta is várat magára, sőt, hu-
szonhat évvel a kommunista rendszer bukását köve-
tően kijelenthető: olyan időket élünk, amikor a
megszerzettnek hitt jogainkat is visszafaragják, tulaj-
donhoz való jogunkat megkérdőjelezik, elvitatják” –
áll a dokumentumban. A párt álláspontja szerint a tör-
téntek azt bizonyítják, hogy társadalmi és politikai
közös fellépésre van szükség az egyházi és nemzeti
értékek megmentéséért.

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) a marosvá-
sárhelyi Római Katolikus Gimnázium törvénytelen-
nek vélt létrehozása miatt indított eljárást csütörtökön
Ştefan Someşan főtanfelügyelő és Tamási Zsolt-Jó-
zsef iskolaigazgató ellen. Az ügyészség szerint a két
gyanúsított annak ellenére járult hozzá a Római Ka-
tolikus Gimnázium működéséhez, hogy tudták: való-
jában a tanintézet nem rendelkezik a működéshez
szükséges engedélyekkel. A DNA pénteki közlemé-
nye szerint Ştefan Someşant hivatali hatalommal való
visszaéléssel és kétrendbeli hatáskörtúllépéssel, Ta-
mási Zsolt-József igazgatót pedig hivatali hatalom-
mal való folyamatos visszaéléssel gyanúsítják.

A hatvan napra hatósági felügyelet alá vont Tamási
Zsolt-József a kényszerintézkedés idején nem gyako-
rolhatja igazgatói teendőit, nem léphet be az iskolába,
és nem veheti fel a kapcsolatot az ügyben érintett sze-
mélyekkel. A DNA kérésére a Maros megyei törvény-
szék Ştefan Someşant 30 napra házi őrizetbe helyezte.
(MTI)

Az RMDSZ megdöbbenésének adott hangot 
a katolikus gimnáziummal kapcsolatos 

bűnügyi eljárás miatt

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Teológiai Líceum a helyi magyar közösség
igényének eredményeként jött létre a 2015-2016-os
tanévtől kezdődően. E hihetetlenül fontos intézmény
létrejöttének jogszerűségét vizsgálja jelenleg az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyészség. 

Az ügyészség közleménye szerint 60 napos bíró-
sági felügyelet alá helyezte, eltiltotta iskolaigazgatói
teendőitől és hivatali visszaélés gyanújával vádolja
Tamási Zsoltot, a gimnázium igazgatóját. Azt a Ta-
mási Zsoltot, aki az elmúlt évek folyamán törvényes
úton tett meg mindent annak érdekében, hogy Maros-
vásárhelyen egy újabb önálló magyar oktatási intéz-
mény működhessen.

„Úgy gondolom, hogy az elindított folyamat nem
egy vagy két személyről szól, hanem a romániai ma-
gyar közösség identitásának, megmaradásának alap-
jait rengeti meg. A magyar érdekképviselet 1989 után
megteremtette a magyar tannyelvű iskolák alapításá-
nak lehetőségét, ezek esetleges bezárásával jelentősen
csorbulnak jogaink, félelmet, bizonytalanságot és
megtorpanást keltenek a magyar közösségben. Joggal
tesszük fel a kérdést, hogy ki lesz a következő főtan-
felügyelő, pedagógus vagy köztisztviselő, aki egy
újabb magyar oktatási intézmény létrehozását kezde-
ményezi, és ugyanazzal a szakértelemmel és lelkiis-
meretességgel végzi munkáját, mint Tamási Zsolt?”
– hangsúlyozta Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ
Maros megyei szenátorjelöltje.

Novák Csaba Zoltán szolidaritásáról biztosította
Tamási Zsoltot, és úgy értékelte, hogy ez az eljárás
precedenst teremthet a romániai magyar oktatási in-
tézmények tudatos beszüntetésére. 

„Meggyőződésem, hogy a marosvásárhelyi, a
Maros megyei, de az egész erdélyi magyar közös-
ség egységesen kiáll a katolikus gimnázium mellett.
A törvény betűjét manipulatív módon használják fel
a nemrégiben létrejött felekezeti iskola megszün-
tetésére. Az ügyészség több mint 400 gyermek jö-
vőjével játszadozik, az ott oktató tanárok
egzisztenciájával és nem utolsósorban a szülők fe-
lelős magatartásával. Félő, hogy ezeknek a történé-
seknek eredményeként a katolikus iskola veszít
presztízséből. Az itt zajló procedúra azt bizonyítja,
hogy magyar parlamenti érdekképviseletünk az
egyetlen olyan érték, ami lehetővé teszi, hogy Bu-
karestben kellő erővel tiltakozhassunk, s a törvény-
hozás eszközeit felhasználva megakadályozzuk a
hasonló eljárásokat. Tamási Zsoltot megilleti az ár-
tatlanság vélelme az eljárás alatt. Arra kérek min-
denkit, hogy lehetősége szerint tiltakozzon:
emeljük fel szavunkat e súlyos visszaélés ellen,
akadályozzuk meg Tamási Zsolt meghurcoltatását,
hiszen ez nem csak az ő ügye, ez nem csupán a ka-
tolikus gimnázium ügye, hanem mindannyiunké,
minden jóhiszemű, törvénytisztelő magyar és román
emberé” – szögezte le Novák Csaba Zoltán az ügy
kapcsán.

Novák Csaba Zoltán: A katolikus gimnázium
ügyében indított eljárás a magyar közösség

megmaradásának alapjait rengeti meg



„Egy ember értéke abban lakozik,
hogy mit ad, és nem abban, hogy mit
képes összeszedni.” Albert Einstein, a
zseniális fizikus szavait a magyardé-
csei nyolcosztályos általános iskolá-
ban idézték egy esős őszi napon,
amikor két város, Eger és Marosvásár-
hely Rotary Clubjainak képviselői
nyújtották át a bentlakás konyhájá-
nak a felszereléséhez szükséges ado-
mányokat. 

A falu iskolája mellé azért kellett az inter-
nátust kialakítani, hogy a környező szórvány-
településekről származó gyermekek
segítségével fenntartsák az osztályonkénti
kötelező létszámot, s ezáltal megőrizzék
Beszterce-Naszód megye egyetlen önálló
magyar tannyelvű iskoláját. Balla Enikő ma-
gyar és vallás szakos tanárnak, az iskola igaz-
gatónőjének az egri küldöttséget vezető dr.
Sipos Mihály, a Neumann János Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakkollégium igazgatója
adta át az 1,2 millió forint értékű adományt.
A marosvásárhelyi Rotary Téka Club részéről
Kiss Sándor vállalkozó, a múlt évi elnök erő-
sítette meg az ígéretet, hogy hűtőkamrát és
elszívóberendezést szerelnek fel a készülő
konyhában, amint azt a munkálatok lehetővé
teszik. 

Kitartóan hulló esőben a marosvásárhelyi
Rotary Téka Club három tagjával, Kelemen
Lászlóval, Náznán Jenővel és Kiss Sándorral
utaztunk október végén Magyardécsére. Be-
vallom, örvendtem a meghívásnak, hiszen
évek óta rendszeresen hallok a faluról, de
gyakori mezőségi kalandozásaim ellenére
sem értem el odáig. Pedig a marosvásárhelyi
napipiacon Martonos Katalin, a vásárlók Kati
nénije, aki a décsei gyümölcs fáradhatatlan
népszerűsítője, évről évre hív a „cseresnye-
vásárra”. Mivel a gyümölcstermesztéssel fog-
lalkozó színmagyar falu nagy ünnepére nem
jutottam el, ő mindig hűségesen beszámolt a
rendezvényről. A décsei cseresznye, alma,
körte, szilva ízét azonban ismerem, ezért
nagy örömmel olvastam dr. Nagy Endrének,
Erdély kiváló gazdasági szakértőjének, az er-
délyi magyar mezőgazdasági szakoktatás épí-
tőjének az önéletírását. Ebben nagy
szeretettel ír Magyardécséről is, ahol a Szol-
nok-Doboka megyei Gazdasági Egylet titká-
raként az 1911-es években gyakran
megfordult segítséget, tanácsot adni. „Leg-
kedvesebb munkateréről” megjegyzi, hogy
2000-nyi lakójával (1911-ben) úgy trónol
Bálványosváralja fölött a hegytetőn, „mint
koponya a vállak hegyén, mint vár a sziklán”. 

Megemlíti, hogy a hagyomány szerint a
falu lakossága az 1600-as évek végén Udvar-
hely környéki telepesekkel keveredett, erre
vall „modora, viselete és nyelvjárása is”.

Lakói ősi gyümölcstermesztők. Református
papjuk, a múlt század elején Décsén szolgáló
Sófalvy Károly „népbarát és gyümölcsész”
volt, megszerzett minden új nemes gyü-
mölcsfajtát, és ellátta a helybelieket oltvá-
nyokkal, oltóvesszővel, segítette a kártevők
elleni küzdelemben. Ahogy a dési Gazdasági
Egylet is, amelynek a titkára volt.

„Décse folyton tanul az Egylettől, Décse
dolgozik, Décse kereskedik.” Ülteti, szapo-
rítja szakadatlan a gyümölcsfákat. Beültetik
a szántóföldeket, a legelőt, az északi hajlá-
sokat, akárcsak a délieket, hogy „kifogjanak”
a kései fagyokon, s különböző időszakokban
virágozzanak a fák. Két fő terményük a cse-
resznye és az alma, s mivel tudják, hogy a
cseresznye az erdőirtáson terem, oda ültetik.
Ezt példázandó Nagy Endre elmesél egy tör-
ténetet is arról, hogy a décseiek az 1912–13-
as éhínség idején 150 holdas erdőt vásároltak,
és rövidesen, amikor újból arra járt, a kiter-
melt erdő helye már be is volt ültetve cseresz-
nyecsemetével. Minden érési idejű és fajtájú
cseresznyét termesztettek, s Nagybányától
Kolozsvárig az észak-erdélyi települések pi-
acaira éjszaka is szakadatlan dübörgő szeke-
rekkel szállították a gyümölcsöt. A
cseresznyeszüret a múlt század elején is nagy
ünnep volt, amelyre rengeteg vendég gyűlt

össze minden vidékről, hogy megkóstolják az
édes, ropogós, piros, sárga, fekete cseresz-
nyét, az aradi nagyszeműből pedig – amint az
önéletírásból kiderül – Nagy Endre vitt elő-
ször oltóágat.

A cseresznyemajálist, amelyet 1893-ban
ünnepeltek először, a falut hajdan birtokló
Bethlen gróf szervezésében, az idén a 120. al-
kalommal tartották meg Magyardécsén. A
falu közigazgatásilag Árpástó községhez tar-
tozik, amelynek élén polgármesterként a dé-
csei Martonos Tamás áll. Az ünnep a
református templomban tartandó istentiszte-
lettel kezdődik, amit szabadtéri kulturális

program követ, este pedig bállal zárul. A fia-
talok fonják a cseresznyekoszorút, s a lakos-
ság adományából összegyűlt cseresznyéből a
falu központjában bárki a kedvére fogyaszt-
hat. 

„Elégedett, boldog, békés, intelligens nép
a magyardécsei. Haj, ha száz ilyen
falu lenne Szolnok-Doboka megyé-
ben!… Gyermeklétszám családon-
ként hat-nyolc. »Ki szedné le a
cseresznyét, ha nem lenne a sok gyer-
mekünk?« Ez volt az általános véle-
mény. Az iskola pont annyira szent
előttük, mint a templom…” – jutok el
a Nagy Endre-idézettől a máig, ami-
kor a lakosság megfogyatkozásával
az iskolás gyermekek száma is any-
nyira leapadt, hogy 2010-ben ve-
szélybe kerültek az önálló osztályok.
Pedig a décsei azon kevés iskolák
közé tartozik, ahol 16 helyben élő fi-
atal pedagógus dolgozik, jelentős ér-
telmiségi réteget képviselve a
faluban, és gyermekeik az iskola ta-
nulói. Az árpástói vegyes iskolában is
működik magyar tagozat, de nem
akarták onnan elcsalni a diákokat,
hogy a községközpontban se szűnjön
meg a magyar oktatás. 

Ezért a vicei szórványbentlakást
működtető Bástya Egyesülettől kér-
tek segítséget az önálló osztályok és
az iskola nehezen kiharcolt jogi sze-
mélyiségének a megőrzésére. Mivel
a falu szigetnek számít az őt körül-
vevő települések között, és az iskola

szétesése a beolvadás kezdete lett volna, a
Bástya Alapítvány egy lakást bérelt, amelyet
alkalmassá tettek kilenc gyermek befogadá-
sára. A kollégium működtetésében a falu
lakói is melléjük álltak. A 2014–15-ös tanév-
ben már 11 gyermeket kellett elszállásolni,
ezért úgy döntöttek, hogy az iskola üres szár-
nyát átalakítják bentlakásnak, 18 szálláshe-
lyet és egy 50 férőhelyes ebédlőt és konyhát
alakítva ki. A décsei iskola időközben saját
kisbuszt kapott, amivel szállítani tudják a
gyermekeket. A pedagógusok közössége lét-
rehozta a Scola Alapítványt, ennek keretében
próbálják az álmot, azaz a korszerű bentlakás
befejezését valóra váltani. Abban reményked-
nek, hogy a bentlakás és az étkezde működé-
sével növelni tudják az iskola vonzerejét.

Addig is nagyon sokat vállalnak a tanítók,
tanárok, akik délután foglalkoznak a bentlakó
gyermekekkel. A bentlakó diákoknak, ha
szükséges, ruhát biztosítanak, karácsonykor
ajándékcsomagot, s a továbbtanulásukat is tá-
mogatják.

A segítségnyújtás útjai gyakran kifürkész-
hetetlenek. Az iskola igazgatónője, támoga-
tókat keresve, Lászlófy Pált, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségének a tisz-
teletbeli elnökét is megszólította. A Csíksze-
redában élő tanár az ügy fontosságára való
tekintettel a régi barátság alapján az egri dr.
Sipos Mihály iskolaigazgatóhoz fordult, aki
pedagógusként és a helyi Rotary Club veze-
tőjeként átérezte, hogy támogatni kell azt a
szórványvidéken működő iskolát, ahol a
gyermekek még anyanyelvükön tanulhatnak.
Több száz kilométert utazott, hogy meg-
nézze, mire van a legnagyobb szükség. Ok-
tóberben két társával, dr. Herczeg László
orvossal és Molnár László közgazdásszal
hozták el a Rotary Club adományát, az érté-
kes konyhafelszerelést. 

Ha kételkedsz abban, hogy sok jó ember
van, tégy valami jót, és meglátod, sokan fog-
nak követni – idézte az átadáskor Böjte Csaba
Ferenc-rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány alapítójának szavait, és nem vé-
letlenül, hiszen az egri Rotary Club értesítette
marosvásárhelyi partnerszervezetét, hogy
Magyardécsén segítségre van szükség. Így
jutott el a hír Csíkszeredán és Eger városán
át Marosvásárhelyre, és született meg a helyi
Rotary Téka döntése, hogy hűtőkamrával,
kályhával és elszívóberendezéssel járulnak
hozzá az épülő konyha felszereléséhez. Kiss
Sándor ezenkívül 180 gyermekfogkefét és
fogkrémet is vitt az iskolába, és a diákokkal
a szájápolásról folytatott párbeszéd után adta
át a csomagot az igazgatónőnek.

Lászlófy Pálnak, dr. Sipos Mihálynak és
Kiss Sándornak Balla Enikő megköszönte,
hogy érdemesnek tartották támogatni az is-
kolát, abban reménykedve, hogy a távolból
érkezők példája mozgósítóan hat a helyi kö-
zösségre is, hogy minél hamarabb be tudják
fejezni és működőképessé tudják tenni a túl-
élést biztosító internátust. 

„Összefogás. Együvé tartozás. Ez lenne a
legfontosabb a szórványban élő magyarság
számára” – mondta az idei cseresznyefeszti-
válon a polgármester. Ennek eredményét lát-
tuk megvalósulni a gyümölcsfákkal,
gyümölcsösökkel körülvett faluban, ahol az
ősz színes, játékos kedvét megpróbálta csap-
zott, egyforma szürkévé mosni a kitartóan
hulló eső.
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Ősz a gyümölcsösben

Fotó: Nagy Tibor

Az összefogás gyümölcse a cseresznye 
hazájában
Csíkszereda – Eger – Marosvásárhely 

Bodolai Gyöngyi



Hatodik hazai vereségét szen-
vedte el szombaton este a Maros-
vásárhelyi ASA a labdarúgó 1. liga
15. játéknapján (az alapszakasz
visszavágójának második forduló-
jában), így továbbra is az 1. liga
leggyengébben teljesítő alakulata a
bajnokság első részében.

A mérkőzést jobban kezdő cra-
iovai játékosok már az összecsapás
elején átvették az irányítást, s az 5.
percben Zlatinski mintegy 25 mé-
teres erős lövésével jelezték, hogy
nem pontot, hanem pontokat sze-
rezni jöttek Marosvásárhelyre –
Mingote ekkor még biztosan hárí-
tott. A 29. percben azonban már te-
hetetlennek bizonyult az ASA
hálóőre: Zlatinski bal oldali szög-
lete után az ötös vonalánál Popov
a rosszul helyezkedő G. Mureşan
mellett felugorva a kapuba fejelt,
így megszerezte együttese vezető
találatát: 0-1.

A találkozó kulcshelyzetét az
első félidő 37. percében jegyeztük,
amikor a hazaiak legtapasztaltabb
játékosa, Gabriel Mureşan (a csa-
pat kapitánya) egy szabálytalanság
miatt piros lapot kapott R. Petrescu
játékvezetőtől, bár amikor hátulról
bal lábbal becsúszó szereléssel
megpróbálta megszerezni a labdát,
a bolgár Zlatinski felugrott, így az
ASA játékosa nem is ért ellenfele
lábához. (Ebben az idényben ez
volt Mureşan első piros lapja –
utoljára május 10-én állították ki a
FCSB elleni hazai találkozón –, vi-
szont az alapszakasz során már be-
gyűjtött három sárgát is.) Az
imígyen emberhátrányba kénysze-
rült marosvásárhelyiek nem bírták
az iramot a jobban, összeszokot-
tabban futballozó oltyánok ellen,
akik a találkozó végéig több gól-
helyzetet alakítottak ki. Mégis
egyenlíthetett volna az ASA: a 41.
percben Morar mintegy 30 méteres
beívelése akár a hálóban is kiköt-
hetett volna, de a keresztlécen lan-
dolt. 

A második félidőben a hazaiak
kapusa, Mingote is bizonyította
klasszisát Bancu (48.) és Băluţă
(83.) ordító helyzeteinél, a három
pontot bebiztosító, második cra-
iovai találatnál (89.) azonban már
ő sem tudott közbeavatkozni: De-

aconu a büntetőterületen gáncsolta
Ivant, a tizenegyest a találkozó leg-
jobbja, Zlatinski ballal a kapu bal
sarkába lőtte: 0-2.

Mivel a sereghajtó Temesvári
Poli ACS ugyancsak hazai környe-
zetben alulmaradt a Dinamóval

szemben, így ezzel az újabb vere-
séggel – amely már a tizenegyedik
az alapszakaszban – az ASA to-
vábbra is utolsó előtti a tabellán, az
oltyán együttes ugyanakkor a leg-
utóbbi kilenc fordulóban nem talált
legyőzőre.

Az elmúlt játéknapon szinte hi-
hetetlen, megalázó vereséget szen-
vedett a szászrégeni gárda. A
pusztadaróci kudarc nehezen
emészthető meg, hiszen a Szatmár
megyei alakulatnak kilenc forduló
alatt csupán egyetlen pontocskát si-
került begyűjtenie! Nagyon kíván-
csiak vagyunk, hogy az őszi
idényben a Pusztadaróc melyik csa-
patot fekteti még két vállra…

A szombati összecsapáson két al-
sóházi együttes lépett pályára, az
Avântul a Besztercei Futballklub
csapatát látta vendégül. A 3. perc-
ben Gliga a jobb szélről, kissé ké-
nyelmetlen szögből az oldalhálóba
lőtt. A házigazdák uralták a játékte-
ret, magabiztosan irányították a
mérkőzést, ennélfogva gólszerzési
lehetőségek is sűrűn adódtak Trif
kapujának előterében. A 6. percben
Gábor 22 méteres szabadrúgását a
vendégkapus magabiztosan hárí-
totta, majd egy perccel később
Murar ígéretes szögből, mintegy 25
méterről jócskán fölé emelt. A 18.
percben az egyébként nagyon hal-
vány teljesítményt nyújtó beszterce-
iek kerültek helyzetbe, ám Miholca
eléggé jó pozícióból erőtlenül ta-
lálta el a pöttyöst. A 20. percben a
szászrégeniek Dézsi Loránd révén

megszerezték a vezető gólt: a fiatal
csatár okosan szelídítette meg a lab-
dát a vendégkaputól 8 méterre, s
higgadtan a hálóba továbbított: 1-0.
A 30. percben Gábor lövését Trif
hárította. Az Avântul újabb emlí-
tésre érdemes gólszerzési lehető-
sége a 39. perc eseménye: Gábor
hajszálpontosan elvégzett jobb ol-
dali szögletét követően a labda
Dumbrăveanhoz került, ám a kö-
zéphátvéd kecsegtető szögből erőt-
lenül lőtt kapura. A 43. percben a
hazaiak immár kétgólosra növelték
előnyüket: Murar remekül továbbí-
tott Fülöp Andráshoz, s a mindössze
17 esztendős csatár közelről, köny-
nyedén küldte a labdát Trif kapu-
jába, megszerezve ezzel első gólját
az Avântul színeiben: 2-0. (Fülöp
Andrást nem csupán vitathatatlan
tehetsége, hanem a vezetékneve is
kötelezi a további jó teljesít-
ményre.)

Szászrégeni oldalon az 51. perc-
ben újabb találatot jegyezhettünk:
egy bal oldali beívelést követően
Dézsi mintegy 6 méterről látványos
mozdulattal a vendégkapuba küldte
a labdát: 3-0. A játék képét szem-
lélve, immár nem lehetett kérdéses
a három bajnoki pont sorsa. Az 57.
percben Murar közel állt csapata
negyedik góljához, ám mintegy 12
méteres, jól eltalált lövését egy ven-
dégvédő közvetlenül a gólvonal tér-

ségéből felszabadította. A meg-
nyugtató háromgólos előny birtoká-
ban a házigazdák lazán futballoztak,
nem mindig összpontosítottak a tá-
madásra, lehetőséget adva a besz-
terceieknek, hogy birtokolják a
labdát, s ennek eredményeként a 76.
percben immár másodízben lőttek
Husar kapujára, ám Colţea távoli
kísérlete nem okozott fejtörést a há-
lóőrnek. Annak ellenére, hogy a
vendégek jobbára 18-23 esztendős
labdarúgókkal léptek pályára, ez
nem lehet magyarázat a Beszterce
gyenge teljesítményére. A mérkőzés
hajrájára az Avântul feléledt, s a 82.
percben Stavilă 35 méterről újabb
gólt szerezhetett volna, ám a csatár
látványos boltíves lövése kevéssel
ugyan, de elkerülte Trif kapuját.
Azonban a 89. percben mégis meg-
született a meccs negyedik találata:
a pályaválasztók egyik meghatá-
rozó embere, Murar mintegy 23
méterről jól eltalált lövéssel bevette
Trif hálóját: 4-0. A 90+2. percben
ugyanő lőtt kapura, ám ezúttal a já-
tékszer a háló helyett a bal kapufa
tövével találkozott.

A hazaiak legkönnyedebb őszi
győzelmüket ünnepelhették, a sikert
azonban beárnyékolja az egy hete
elszenvedett vereség. Azt is mond-
hatnánk: noha a labdarúgó küzd,
szalad, Pusztadaróc marad! És nem,
nem vagyunk rosszindulatúak!
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Könnyed hazai győzelem Szászrégenben
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Nyilatkozatok
* Dan Alexa (az ASA edzője): „Nem vádolhatom Gabi Mureşant a

büntetőért, hiszen számos más találkozón bizonyított. Fontos játékosa
az együttesnek, aki mindent kiad magából, függetlenül attól, hogy ki
az ellenfél. A vereség inkább azzal magyarázható, hogy több játéko-
sunk hét-nyolc hónapja nem kapott fizetést, emiatt indítványt szeret-
nének benyújtani a klub ellen”. 

* Gheorghe Mulţescu (az USK Craiova edzője): „Jól felkészültünk
a találkozóra, már a mérkőzés elejétől sikerült beszorítanunk ellen-
felünket a saját térfelére, így átvehettük a játék irányítását, és szerin-
tem megérdemelten nyertünk”. 

Az USK Craiova is megszerezte az ASA skalpját

Másodszorra is kikapott hazai
pályán a Marosvásárhelyi ASA 1.
ligás labdarúgócsapata. A vereség
tényén túl azonban aggasztóbb,
hogy az a javulás, ami a katasztro-
fális idénykezdést követően, Dan
Alexa érkezése után, szemmel lát-
ható volt, nem csak elhalványult,
hanem lassan teljesen köddé válik.
Az utóbbi három bajnoki mérkőzés
közül kettőben hazai pályán úgy vé-
dekezett a csapat, mint egy megyei
bajnokságban szereplő gárda, ha
véletlenül továbbjutva a kupában a
bajnokot kapja ellenfélül. Ez a tak-
tika egy pontot eredményezett (a
FCSB ellen). Amikor pedig meg-
próbált bátrabban kitámadni (a Gaz
Metannal), olyan leckét kapott a vé-
delem, amellyel aligha dicsekedhet.
A szombati, Craiova elleni meccs
pedig feltette a hanyatlásra a tövis-
koronát. Nem csak a félpályán túl
jutott ritkán a hazai gárda, de a vé-
delem is több hatalmas hibát vétett,
innen logikus következmény volt a
vereség. Az már csak plusz keserű
pirula, hogy Gabi Mureşan immár
sokadjára képtelen uralkodni ag-
resszív felindulásain, s nem csak
erre a meccsre hagyta tíz emberben
a társait, de további eltiltási fordu-
lókra is számíthat.

Nincs pénz, nincs motiváció,
nem volt anyagi keret az igazolá-
sokhoz, nincs megfelelő szintű játé-
kosgárda – hangzik el magyarázat-
képpen a szakmai és klubvezetés ré-
széről. Ilyen körülmények között
pedig természetes, hogy pontlevo-
nás nélkül a leggyengébb a csapat
(gyengébb, mint az egyébként alatta
található Temesvár, amely azonban
mínusz 14-gyel kezdett), a legtöbb
gólt kapta, és csak Chiajna csatár-
sora gólképtelenebb. Csakhogy
éppen a napokban volt az a nagy
hírverést kapott városi tanácsülés
(most nem térünk ki ennek köríté-
sére, pedig lenne amiről beszélni),
amelyen végül megszavazták a tá-
mogatást, s azt sem feltételezzük,

hogy a megszavazást támogató vá-
rosi csúcsvezetés vonakodna kiu-
talni az összeget. Akkor pedig hol a
pénz, miért nem kapták meg már
több mint fél éve a fizetésüket a já-
tékosok?

Mivel a klub igen fukarul méri az
erre vonatkozó információkat, arra
kell hagyatkozzunk, amit Daniel
Stanciu igazgató mondott a szom-
bati meccs előtt: hogy ti. addig nem
adhatják ki a fizetéseket, amíg a
csődeljárás alatt álló klub átszerve-
zési tervét jóvá nem hagyja a bíró-
ság, s ezt addig nem lehet
jóváhagyatni, amíg a múltból elvar-
ratlan szálak, kifizetetlen számlák
maradtak. Ez pedig számunkra azt
mondatja, hogy itt a 22-es csapdá-
jának esete áll fenn. A város pénzét
addig nem lehet felhasználni törvé-
nyesen, amíg ki nem fizetik az
adósságokat, vagy más szóval van
is pénz, meg nincs is, mint az okos
leány meséjében…

A bajnokságban pedig fogynak a
fordulók, egyre kevesebb a pont-
szerzési esély, és ha a rájátszásba túl
kevés ponttal jut a csapat, illetve a
keretet sem sikerül erősíteni a téli
szünetben (erre szánható pénz nél-
kül pedig ez aligha sikerülhet),
akkor nem csak az élvonalnak
mondhat búcsút a csapat, hanem a
csődöt és a felszámolást is kimond-
hatják. (Drukker)

Huszonkettes csapdája?

Szabó Antal-Lóránd

Czimbalmos Ferenc Attila

Gondba esett a klubigazgató: addig nem ad-
hatják ki a fizetéseket, amíg a csődeljárás alatt
álló klub átszervezési tervét jóvá nem hagyja
a bíróság, s ezt addig nem lehet jóváhagyatni,
amíg kifizetetlen számlák maradtak. 

Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 15. forduló, Marosvásárhelyi ASA – USK Craiova 0-2 (0-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai stadion, 2500 néző. Vezette: Radu Petrescu

(Bukarest) – középen, Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Alexandru Vodă
(Gyulafehérvár) – partjelzők. Ellenőr: Cristian Vasc (Târgu Lăpuş), Marian Salo-
mir (Brassó).

Gólszerzők: Popov (29.) és Zlatinski (89.) 
Sárga lap: Candrea (31.), M. Constantin (60.) és Dobrosavlevici (61.).
Piros lap: G. Mureşan (37.).
ASA: Mingote – Belu, Dobrosavlevici, M. Constantin, Netzer – Mureşan,

Candrea (83. Deaconu) – Ciolacu (58. Kuku), Iacobovici, Morar – Rus (46. Zicu).
USK Craiova: Calancea – Briceag, Kay, Acka, Vătăjelu – Popov (72. Screciu),

Zlatinski, Bancu (89. Surugiu) – Ivan, Măzărache, Băluţă.
További eredmények a 15. fordulóból: Medgyes – Jászvásár 2-1, Voluntari –

Chiajna 1-0, Temesvári Poli ACS – Bukaresti Dinamo 1-2.
Az állás: 1. FCSB 30 pont/14 mérkőzés (20-10), 2. Craiova 30/15 (23-15), 3.

Medgyes 26/15, ...13. ASA 2/15 (6 büntetőpont levonva).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 11. forduló: Szászrégeni Avântul – Besztercei

FC 4-0 (2-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 120 néző. Vezette: Răzvan Lădar (Nagy-

várad) – középen, Kopriva Tamás (Nagykároly), Sergiu Neichi (Szatmárnémeti) –
partjelzők.

Gólszerzők: Dézsi Loránd (20., 51. ), Fülöp András (43.), Murar Adrian (89.).
Szászrégeni Avântul: Husar L. – László N., Dumbrăvean, Merdariu, Truţa,

Gliga, Sbârcea (62. Luca Ad.), Gábor R. (62. Ilinca G.), Murar, Fülöp A. (84. Pal-
cău S.), Dézsi L. (56. Stavilă B.).

Besztercei FC: Trif – Florin A., Haşnas, Rus, Vărărean, Colţa, Akari, Miholca,
Negruţ (59. Lăcătuş A.), Sighartău, Neamţi (46. Chiorean P.).

További eredmények a 11. fordulóból: Marosvásárhelyi ASA II – Lénárdfalva
0-2, Nemeszsuk – Kolozsvári Sănătatea 1-1, Fugyivásárhely – Nagyszeben 1-2,
Kudzsir – Medgyesi Gaz Metan II 3-0, Radnót – Pusztadaróc 4-1, Sülelmed – Dés
1-1.

Szerkeszti: Farczádi Attila

972.

Ranglista
1. Nagyszeben 11 10 1 0 28-13 31
2. Sănătatea 10 7 2 1 22-8 23
3. Zilah 10 7 1 2 17-6 22
4. Lénárdfalva 10 5 3 2 17-10 18
5. Gaz Metan II 11 5 3 3 21-15 18
6. Nemeszsuk 10 5 2 3 14-12 17
7. Kudzsir 10 5 1 4 22-13 16
8. Avântul 10 5 0 5 13-12 15
9. Dés 10 3 5 2 18-10 14
10. Sülelmed 10 4 2 4 21-16 14
11. ASA II 10 4 1 5 16-22 13
12. Beszterce 11 2 1 8 11-34 7
13. Radnót 10 2 0 8 13-30 6
14. Pusztadaróc 11 1 1 9 11-29 4
15. Fugyivásárhely 10 0 1 9 6-20 1
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Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forduló:

* E csoport: AS
Monaco (francia)
– CSZKA
Moszkva (orosz)
3-0 (3-0) / gólszer-
zők: Germain
(13.), Falcao (29.,
41.); Tottenham
Hotspur (angol) –
Bayer Leverkusen
(német) 0-1 (0-0) /
gólszerző: Kampl
(65.). Az állás: 1.
AS Monaco 8
pont, 2. Bayer Le-
verkusen 6, 3. Tot-
tenham Hotspur 4, 4. CSZKA Moszkva 2. 
* F csoport: Legia Varsó (lengyel) – Real Madrid (spanyol) 3-3 (1-
2) / gólszerzők: Odjidja (39.), Radovic (58.), Moulin (83.), illetve
Bale (1.), Benzema (35.), Kovacic (85.); Borussia Dortmund (német)
– Sportig Lisszabon (portugál) 1-0 (1-0) / gólszerző: Ramos (12.).
Az állás: 1. (és továbbjutott) Borussia Dortmund 10 pont, 2. Real
Madrid 8, 3. Sporting 3, 4. Legia 1.
* G csoport: FC Koppenhága (dán) – Leicester City (angol) 0-0; FC
Porto (portugál) – Club Brugge (belga) 1-0 (1-0) / gólszerző: André
Silva (37.). Az állás: 1. Leicester City 10 pont, 2. Porto 7, 3. FC
Koppenhága5, 4. Club Brugge 0.
* H csoport: Sevilla (spanyol) – Dinamo Zágráb (horvát) 4-0 (1-0)
/ gólszerzők: Vietto (31.), Escudero (66.), N’Zonzi (80.), Ben Yedder
(87.); Juventus (olasz) – Olympique Lyon (francia) 1-1 (1-0) / gól-
szerzők: Higuaín (13. – 11-esből), illetve Tolisso (85.). Az állás: 1.
Sevilla 10 pont, 2. Juventus 8, 3. Olympique Lyon 4, 4. Dinamo Zág-
ráb 0.

Az Ajax, a Sahtar Donyeck, a Schalke 04 és a Zenit
Szentpétervár is továbbjutott a labdarúgó Európa-liga cso-
portkörének negyedik fordulójában. Mind a négy együttes
győzelemmel vívta ki a 32 közé kerülést, és készülhet a ta-
vaszi kieséses rendszerre.

Korhut Mihály csapata, az izraeli Hapoel Beer-Sheva ez-
úttal 2-0-ra kapott ki a Sparta Prága vendégeként, a magyar
védő végigjátszotta a találkozót, amelyet Vad II István ve-
zetett. Győzelmével a Spartának is jó esélye nyílt a tavaszi
folytatásra, két riválisának meccsén a Southampton legyőzte
az Inter Milant.

Európa-liga, csoportkör, 4. forduló, eredmények:
* A csoport: Fenerbahce (török) – Manchester United

(angol) 2-1 (1-0), Zorja Luhasznk (ukrán) – Feyenoord (hol-
land) 1-1 (1-1). Az állás: 1. Feyenoord 7 pont (3-2), 2. Fener-
bahce 7 (5-6), 3. Manchester United 6, 4. Zorja Luhanszk 2.

* B csoport: APOEL (ciprusi) – Young Boys (svájci) 1-
0 (0-0), Asztana (kazah) – Olimpiakosz (görög) 1-1 (1-1).
Az állás: 1. APOEL 9 pont, 2. Olimpiakosz 7, 3. Young
Boys 4, 4. Asztana 2.

* C csoport: Gabala (azeri) – St. Étienne (francia) 1-2 (1-
1), RSC Anderlecht (belga) – FSV Mainz 05 6-1 (2-1). Az
állás: 1. RSC Anderlecht 8 pont (11-4), 2. St. Étienne 8 (5-
3), 3. FSV Mainz 05 5, 4. Gabala 0.

* D csoport: Zenit (orosz) – Dundalk (ír) 2-1 (1-0), Mak-
kabi Tel-Aviv (izraeli) – AZ Alkmaar (holland) 0-0. Az
állás: 1. (és továbbjutott) Zenit 12 pont, 2. Makkabi Tel-
Aviv 4 (5-6), 3. Dundalk 4 (4-5), 4. AZ Alkmaar 2.

* F csoport: Athletic Bilbao (spanyol) – Genk (belga) 5-
3 (3-1), Sassuolo (olasz) – Rapid Bécs (osztrák) 2-2 (2-0).
Az állás: 1. Genk 6 pont (10-9), 2. Athletic Bilbao 6 (6-8),
3. Rapid Wien 5 (6-6), 4. Sassuolo 5 (7-6).

* G csoport: Ajax Amsterdam (holland) – Celta Vigo
(spanyol) 3-2 (1-0), Panathinaikosz (görög) – Standard
Liege (belga) 0-3 (0-0). Az állás: 1. (és továbbjutott) Ajax
Amsterdam 10 pont, 2. Standard Liege 5 (6-4), 3. Celta Vigo
5 (7-6), 4. Panathinaikosz 1.

* H csoport: Gent (belga) – Sahtar Donyeck (ukrán) 3-5
(1-3), Braga (portugál) – Konyaspor (török) 3-1 (2-1). Az
állás: 1. (és továbbjutott) Sahtar Donyeck 12 pont, 2. Braga
5, 3. Gent 4, 4. Konyaspor 1.

* I csoport: Schalke 04 (német) – Krasznodar (orosz) 2-
0 (2-0), Nice (francia) – Salzburg (osztrák) 0-2 (0-0). Az
állás: 1. (és továbbjutott) Schalke 04 12 pont, 2. Krasznodar
6, 3. Salzburg 3 (3-5), 4. Nice 3 (3-8).

* J csoport: Fiorentina (olasz) – Liberec (cseh) 3-0 (2-
0), PAOK (görög) – Karabag (azeri) 0-1 (0-0). Az állás: 1.
Fiorentina 10 pont, 2. Karabag 7, 3. PAOK 4, 4. Slovan Li-
berec 1.

* K csoport: Sparta Prága (cseh) – Hapoel Beer-Sheva
(izraeli) 2-0 (2-0), Southampton (angol) – Internazionale
(olasz) 2-1 (0-1). Az állás: 1. Sparta Prága 9 pont, 2. Sout-
hampton 7, 3. Hapoel Beer Sheva 4, 4. Internazionale 3.

* 2. liga, 14. forduló (ed-
digi nem közölt eredmények):
Afumaţi – Râmnicu Vâlcea 3-
1, Szatmárnémeti – Baloteşti
2-1, Tatrang – Arad 2-4,
Nagyváradi Luceafărul – Su-
ceava 2-0; 15. forduló: Suce-
ava – Afumaţi 0-2, Râmnicu
Vâlcea – Sepsiszentgyörgy 0-
1, Berceni – Szatmárnémeti 1-
7, Baloteşti – Călăraşi 0-3,
Târgovişte – Bukaresti Juven-
tus 0-0, Temesvári Politehnica
ASU- Tatrang 2-0. Az állás: 1.
Juventus 35 pont, 2. Brassó
31, 3. Mioveni 28 (21-9), 4.
Sepsiszentgyörgy 28 (20-10),
5. Szatmárnémeti 27, 6. Suce-
ava 25 (26-21), 7. Târgovişte
25 (18-14), 8. Afumaţi 23 (22-
13), 9. Arad 23 (20-16), 10.
Luceafărul 19 (12-12), 11.
Brăila 19 (17-20), 12. Râm-
nicu Vâlcea 16 (17-18), 13.
Călăraşi 16 (16-18), 14. Clin-
ceni 15, 15. Politehnica ASU
12, 16. Baloteşti 10 (13-23),
17. Tatrang 10 (13-25), 18.
Resicabánya 10 (11-31), 19.
Berceni 0.

* 3. liga, I. csoport, 11. for-
duló: Roman – Lieşti 1-1,
Vaslui – Barcarozsnyó 0-0,

Paşcani – Galaci Metalosport
0-1, Csíkszereda – Székelyud-
varhely 8-0, Bákói SC –
Bákói Aerostar 1-1, Miroslava
– Chişcani 3-1, Szászhermány
– Valea Mărului 5-0. Az állás:
1. Csíkszereda 26 pont, 2.
Szászhermány 25, 3. Lieşti
20, 4. Vaslui 19, 5. Râmnicu
Sărat 16 (17-12), 6. Miroslava
16 (14-12), 7. Metalosport 16
(7-11), 8. Aerostar 15, 9.
Roman 13, 10. Barcarozsnyó
12, 11. Valea Mărului 10, 12.
Bákói SC 9, 13. Chişcani 8,
14. Paşcani 7 (12-27), 15.
Székelyudvarhely 7 (9-25).

* NB I (OTP Bank Liga),
15. forduló: Szombathelyi
Haladás – MTK Budapest 1-
1, Debreceni VSC – Mezőkö-
vesd Zsóry FC 0-0, Videoton
FC – Gyirmót 4-0, Ferencvá-
ros – Paksi FC 1-2, Budapest
Honvéd – Diósgyőri VTK 2-
0, Újpest FC – Vasas 2-2. Az
állás: 1. Vasas 30 pont, 2. Vi-
deoton 27, 3. Ferencváros 25,
4. Honvéd 24, 5. Szombathely
22, 6. Mezőkövesd 20, 7.
Debrecen 19, 8. Újpest 19, 9.
MTK 17, 10. Paks 16, 11.
Gyirmót 13, 12. Diósgyőr 12.

Wayne Rooney is elképedt: a Manchester United kikapott a Fenerbahcétól,
és ha így folytatja, előfordulhat, hogy nem jut tovább a csoportkörből.
Fotó: performgroup.com

Európa-liga: Négy csapat már továbbjutott Labdarúgó-bajnoki 
eredmények

Kutyfalván is átgázolt az éllovas Marosoroszfalu, így őrzi
előnyét első számú üldözőjével, a Marosvásárhelyi Juvenesz-
szel szemben, amely ugyancsak nyert szombaton, Szovátán.
Megszerezte a győzelemért járó három pontot a dobogó 
legalsó fokán álló Marosludas is, amely a Marosvásárhelyi
MSE-t múlta felül hazai környezetben. Meglepetés született
ugyanakkor a megyeszékhelyen, a két városi csapat találkozó-
ján: az Atletic nyerni tudott a Gaz Metan otthonában.

A 4. ligás labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának eredmé-
nyei: Szováta – Marosvásárhelyi Juvenes 2-3, Kutyfalva – Ma-
rosoroszfalu 0-3, Marosvásárhelyi Gaz Metan –
Marosvásárhelyi Atletic 2-5, Marosludas – Marosvásárhelyi
MSE 4-1, Erdőszentgyörgy – Dános 5-2, Nyárádtő – Nagysár-
más 1-4, Ákosfalva – Náznánfalva 1-2. Nyárádszereda sza-
badnapos volt.

Már látszik, 
hogy kik rúgnak 

labdába a 4. ligás bajnoki
címért

A Borussia Dortmund hazai pályán legyőzte a
Sportig Lisszabont a labdarúgó Bajnokok Ligája
csoportkörének negyedik fordulójában, ezzel be-
biztosította helyét a legjobb 16 között, ahová már
korábban kvalifikált a Bayern München, a Paris
Saint-Germain, az Arsenal és az Atlético Mad-
rid.

A kvartett másik meccsén a magyar válogatott
Nikolics Nemanja a 69. percig volt a pályán a
Legiában, amely már az 57. másodpercben hát-
rányba került: Gareth Bale bombagólja a Real
Madrid történetének leggyorsabb BL-találata
volt. A madridiak Karim Benzema révén növel-
ték előnyüket, ám a varsói együttes Vadis Od-
jidja, Miroslav Radovic és Thibault Moulin
góljaival fordított, a Real végül Mateo Kovacic
lövésével szerezte meg az egy pontot. A mérkő-
zést zárt kapuk mögött játszották, mert a nyitó-
fordulóban a Dortmund elleni összecsapáson a
hazai szurkolók sértő és rasszista rigmusokat
skandáltak, illetve megtámadták a vendégdruk-
kereket.

A H csoportban a Sevilla a Dinamo Zágráb fe-
lett aratott négygólos sikert, míg a Juventus a
hajrában engedte ki a kezéből a győzelmet a
Lyon ellen. A G csoportban az angol bajnok 
Leicester City gól nélküli döntetlent játszott
Koppenhágában, ezzel nagy lépést tett a tovább-
jutás felé, csakúgy mint a Porto, amely a Brugge
ellen győzött 1-0-ra. 

Az E csoportban az AS Monaco már az első
félidőben eldöntötte a CSZKA Moszkva elleni
mérkőzést. A francia csapat kolumbiai támadója,
Radamel Falcao 2450 nap után volt újra eredmé-
nyes a Bajnokok Ligájában. A kvartett másik
összecsapásán a Bayer Leverkusen idegenben
győzte le a Tottenham Hotspurt. 

Pintér Ádám, az FTC játékosa (j) és a paksi Hahn János (k) a labdarúgó OTP
Bank Liga 15. fordulójában játszott Ferencváros – Paksi FC mérkőzésen 2016.
november 5-én. Az FTC története során először kapott ki pályaválasztóként a
Paks együttesétől a bajnokságban. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt 

Ranglista:
1. Marosoroszfalu 11 10 1 0 30-9 31
2. Juvenes 12 8 3 1 40-19 27
3. Marosludas 12 7 3 2 28-14 24
4. Nyárádszereda 11 6 1 4 31-20 19
5. Szováta 11 6 1 4 25-19 19
6. Atletic 11 6 0 5 33-22 18
7. MSE 11 6 0 5 29-21 18
8. Erdőszentgyörgy 11 5 2 4 27-23 17
9. Gaz Metan 11 5 0 6 20-28 15

10. Nagysármás 11 4 2 5 24-31 14
11. Kutyfalva 11 4 1 6 15-25 13
12. Dános 11 3 1 7 20-32 10
13. Náznánfalva 12 3 0 9 10-31 9
14. Nyárádtő 11 2 1 8 15-26 7
15. Ákosfalva 12 1 1 10 13-40 4

E csoport: Astra Giurgiu – Viktoria Plzeň 1-1 (1-1)
Bukarest, Nemzeti Aréna, 2500 néző. Vezette: Alon Yefet
(izraeli).
Gólszerzők: Alexandru Stan (19.), illetve Michael
Krmencik (25.).
Sárga lap: Lovin (21.), Budescu (48.), Lung (77.), illetve
Hromada (73.). 
Astra: Lung jr – Săpunaru, Geraldo Alves, Oros – Stan,
Boubacar, Lovin (55. Nicoară), Morais – Takayuki Seto,
Teixeira (88. Ioniţă II) – Budescu (75. Daniel Niculae).
Viktoria: Kozacik – Reznik, Hejda, Hubnik, Mateju –
Hromada (87. Bakos), Hrosovsky – Petrzela, Kace (62.
Horava), Kovarik (67. Kopic) – Krmencik.
A csoport másik mérkőzésén: Austria Bécs (osztrák) – AS
Roma (olasz) 2-4 (1-2). Az állás: 1. AS Roma 8 pont, 2.
Austria Bécs 5, 3. Astra 4, 4. Viktoria Plzeň 3

L csoport: Zürich FC – Bukaresti FCSB 0-0
Zürich, Letzigrund stadion, vezette: Robert Schörgenho-
fer (osztrák).
Sárga lap: Ivan Kecojevic (71.), illetve Sulley Muniru
(53.).
Zürich: Vanins – Brunner, Kecojevic, Nef, Voser (29.
Stettler) – Kukeli – Winter (65. Moussa Koné), Buff (75.
Schönbachler), Sarr, Roberto Rodriguez – Cavusevic.
FCSB: Niţă – Tamaş, Moke, Toşca, Momcilovic – Bour-
ceanu (63. Aganovic), Sulley Muniru (85. Tudorie) – Ad-
rian Popa, Boldrin, De Amorim – Golubovic (72. Achim). 
A csoport másik mérkőzésén: Villarreal (spanyol) – Osma-
linspor (török) 1-2 (0-1). Az állás: 1. Osmanlispor 7 pont,
2. Villarreal 5 (6-6), 3. FC Zürich 5 (4-4), 4. FCSB 3.

Bajnokok Ligája: A Dortmund is kvalifikált

Kétgólos hátrányból fordított a Legia, aztán mégse tudott
nyerni a Real Madrid ellen. Fotó: AP

Bukarestben alig érdekel valakit a román bajnokcsapat nemzetközi
szereplése



Fejes Zoltán labdarúgó neve
talán nem annyira ismert
helyi futballberkekben, mint
több, vele egyidős és sikere-
sebb karriert befutott egykori
társáé, mégis van valami,
amiben valamennyiüket meg-
előzi: bár már 48 éves, el-
szántságának, komoly-
ságának és a labdarúgás
iránti odaadásának is köszön-
hetően mind a mai napig űzi
ezt a sportot az anyaország-
ban. 

Hogy kicsoda Fejes Zoltán? Ma-
rosvásárhelyi születésű, az itteni
Sportiskolánál kezdte, majd a Ko-
lozsvári Universitateánál és az
Elektromarosnál is megfordult pá-
lyafutása során. A minap jó barátjá-
val, egykori csapattársával, az AS
Armata egykori tehetséges védőjé-
vel, Jenei Ferenccel látogatott haza,
ezúttal beszélgettünk el.

– Milyen alkalomból látogatott
haza?

– Minden évben hazajövünk Ma-
rosvásárhelyre néhány napra a csa-
láddal, meglátogatjuk a rokonokat,
ismerősöket, a régi jó barátokat. Két
gyerekünk azonban jóval hosszabb
időt tölt itt, rendszerint másfél hó-
napot nyaralnak itt minden nagyva-
kációban. Ennek a Pakson focizó
fiam örül a legjobban, hiszen az
egykori csapattársam, Eduard Bota
által üzemeltetett Speranţa klub
U17-es korosztályának az edzéseit
is látogathatja. 

– Ön jelenleg hol focizik?
– A Tolna megyei I. osztályban a

Tolna VFC együttesét erősítem,
amelynek a gólgyárosa vagyok, de
korábban más megyei csapatoknál
is megfordultam. Magyarországra
kerülésemkor a Paksi Atomerőmű-
nél játszottam évekig az egykori AS
armatás Jenei Feri barátommal,
aztán Jenei átment a másik paksi
alakulathoz, az SE-hez, idővel én is
követtem. A megyei bajnokságban
többször voltam gólkirály, de 38
évesen még az NB II-ben fociztam.
Emellett az öregfiúkkal az ESE

együttesében is játszom (a Paksi
Atomerőmű egykori játékosai),
ahol nagyon komolyan vesszük az
edzéseket. 

– Lapozzunk vissza, és beszél-
gessünk labdarúgó-karrierjének
a kezdetéről. Hol és mikor kez-
dett el futballozni?

– Hatévesen, Czakó János veze-
tésével, az egykori Cukorgyárnál.
Később Kiss Madocsa, Mircea
Ronea, majd id. Ördögh Attila volt
az edzőm. 16 évesen elkerültem a
Sportiskolához, ahol Mircea Lăpă-
dătescuval dolgoztam, aztán az
egyetemi évek alatt a Kolozsvári
Universitatea fiókcsapatában ját-
szottam, ahol Szoboszlay Miklós
volt az edzőm, aki egykoron édes-
apámmal futballozott. Ő ajánlotta
fel, hogy próbálkozzam Magyaror-
szágon. 

– Mikor játszott az Elektroma-
rosnál, és kik voltak a csapattár-
sai?

– 23 évesen, 1991-ben kerültem
az Elektromaroshoz, ahol ugyan-
csak Czakó János volt az edzőm. Az
Elektrónál többek közt Varró Sán-
dor, Gheorghe Albu, Bálint Lajos,
Edi Bota, Szakács Misi és Kalló
Géza voltak a csapattársaim. Én
mindig csatár voltam, de Kolozsvá-
ron a középpályás posztot is kipró-
báltam. Jenei Ferivel régóta
ismerjük egymást futballberkekből.
Hat év különbség van köztünk, ami-
kor az ASA-nál játszott, én labda-
szedő voltam. Az egyetemi évek
alatt ismertem meg közelebbről,
aztán az ő közvetítésével, 1993-ban
kerültem ki Paksra próbajátékra.
Feri akkor már itt focizott, már
akkor is családi barátok voltunk,
összejártunk.

– Még most is futballozik, közel
az ötvenhez…

– Mindig elszánt voltam, odaa-
dóan fociztam, komolyan vettem a
játékot, soha nem volt káros szen-
vedélyem. Hetente háromszor
edzem, sportszerű életet élek, emel-
lett építkezésvezető vagyok egy
magáncégnél. Egy időbnb két évre
abbahagytam a labdarúgást, amikor
a marosvásárhelyi Papiu Ilarian Fő-
gimnázium tizenegyedikes és tizen-

kettedikes diákja voltam, és a ko-
lozsvári gépészmérnöki egyetemre
készültem felvételizni. Megérte a
böjt, mert sikeresen vizsgáztam, be-
jutottam.

– Fiatalabb csapattársai nem
irigylik, hogy még mindig sike-
res?

– Lehet. Amíg én a megyei baj-
nokságban 48 évesen átlagban 11-
13 gólt rúgok idényenként, az
utánam következő játékos 6-7-et,
emellett többet futok egy mérkőzé-
sen, mint a fiatalok. Nagy szégyen,
hogy focizhatok mellettük és lefu-
tom a huszonéves gyerekeket. Ha
én annak idején magam előtt talál-
tam volna egy 40 év fölötti játékost,
már csak szégyenemben is körbe-
szaladtam volna! A mai gyerekek az
edzés végén rohannak haza, mire az
edző is bemegy az öltözőbe, alig
marad 3-4 fiú odabent. Annak ide-
jén mi az edzések után pluszköröket
futottunk, büntetőket, szabadrúgá-
sokat lőttünk, majd együtt kiértékel-
tük az edzést, aztán a szabadidőnk
egy részét is együtt töltöttük, igazi
közösség volt a miénk. Most
három-négy gyerekkel milyen kö-
zösséget lehet kialakítani?

– Az ASA jelenlegi együtteséről
mi a véleménye?

– Tavaly, amikor az ASA az Eu-
rópa-ligában itthon fogadta a Saint-
Étienne együttesét, eljöttem a
találkozóra szurkolni, egy bajnokin
is drukkoltam nekik. Sajnos, na-
gyon változnak itt a játékosok, nem
látszik, hogy lenne hosszú távú
stratégia a klubnál. A másik, hogy
a hangulat sem olyan, mint hajda-
nán, amikor kisgyerekként végig-

szurkoltuk a találkozókat, akkor
ugyanis a város kedvenc csapatát
buzdíthattuk. Még most is borsód-
zik a hátam, amikor behunyom a
szemem, és magam előtt látom fo-
cizni Bölönit, Fazakast, Hajnalt,
aztán Both Gyurit, a néhai Gál De-
zsőt, Fanici-ot, Ciorcerit, akik
számtalan szurkoló kedvencei vol-
tak. Az a csapat más volt, mint a
mai ASA, azok a játékosok a mie-
ink voltak!

Székelyudvarhely csapatát fo-
gadja a Marosvásárhelyi City’us
teremlabdarúgó-csapata az 1. liga
10. fordulójában. A mérkőzést ked-
den 18 órától rendezik a Ligetben,
és hiába jutott a közelmúltban a
bajnokcsapatoknak fenntartott
UEFA-kupa elitkörébe a marosvá-
sárhelyi gárda, a földrész legjobb
16 együttese közé, bizony ezen a
találkozón nem tekinthető egyér-
telmű esélyesnek.

Az amúgy is megvékonyodott
keretű City’us az idény kezdete óta
elveszítette egyik legfontosabb já-
tékosát, a sípcsonttörést szenvedett
Cesar Ribeirót, de gondok vannak a
kapus Molinával, illetve az egyre
nagyobb bizalmat kapó fiatalok
közül Togannal is. Mi több, leg-
utóbb Sepsiszentgyörgyön Cristian
Cardenas is betegen játszott, ez is
magyarázza a pontveszteséget. Ki-
sebb öröm, hogy ezen a meccsen vél-
hetően visszatér a pálya parkettjére
Csoma Alpár, aki még az év elején
térdkeresztszalag-szakadást szenve-
dett, pályafutása során nem először.
Bár játéktudása kétségbevonhatatlan,
ennyi kihagyás után azonban aligha
várhatunk tőle csodákat.

Ugyanakkor Székelyudvarhely
kiválóan szerepel, s néhány remek,
gyors játékossal rendelkezik, akik

bármilyen védelmet meg tudnak
lepni, különösen a City’us kevésbé
mobilis első sorára lehetnek veszé-
lyesek. A marosvásárhelyiek esé-
lyei mellett szóljon, hogy Mánya
Szabolcs, aki a román válogatott-
ban is megfordult, és Szőcs László
után a második legveszélyesebb
székelyudvarhelyi teremfocista, el-
tiltás miatt nem játszhat a City’us
ellen. Ugyanakkor Jakab Zoltán, a
vendégek mestere nem rejtette
véka alá, hogy csapatával bizony
győzni jön Marosvásárhelyre, és
hosszú évek után először úgy érzi,
hogy erre valós esélye is van.

A City’us számára Székelyud-
varhely után még két igencsak ke-
mény feladat vár, hiszen a
listavezető Galacra látogat az alap-
szakasz fele előtt, és valamikor be
kell pótolni a Temesvári Informa-
tica elleni találkozót is. Ezekkel a
meccsekkel óriási teljesítmény
lenne, ha a jelenlegi egy vereséget
és két döntetlent tartalmazó mér-
lege nem romlana. Pedig közben
Lisszabonban is jelenése van, ahol
a Sportinggal és a Dinamo Moszk-
vával (a Győrt meg sem említve)
kell tisztességes módon helytáll-
nia.

Kolozsvár vezet a férfi és női
kosárbajnokságban is

FÉRFIKOSÁRLABDA. Lazán nyert Nagybányán a Maros Kosárlab-
daklub. A Tigrisek szombaton délután 25 pontos különbséggel múlták
felül a házigazda Municipal Olimpic csapatát. Az eredmény 63:88 (15-
19, 17-23, 11-25, 20-21). A Maros KK pontszerzői: Mohammed 24 (3),
Kalve 19 (3), Lázár 9, Martinic 8, Polyák 7, Dapa 7 (1), Barham 5 (1),
Sánta 4, Borşa 3 (1), Cioacătă 2. Játszott még: Daniel Popescu és Dragoş
Andrei.

További eredmények a 7. fordulóból: Bukaresti Steaua CSM – Kolozs-
vári U 84:95, SCMU Craiova – Bukaresti Dinamo 84:80, Temesvári KK
– Galaci Phoenix 93:76, Nagyszebeni CSU – BCMU Piteşti 87:85. 

A Kolozsvári U átvette a vezetést a ranglistán, 11 pontja van, akárcsak
a mögötte következő Steaua CSM-nek és a Temesvári Kosárlabdaklub-
nak. A Maros Kosárlabdaklub a rangsor 8. helyét foglalja el 9 ponttal.

NŐI KOSÁRLABDA. A Kolozsvári U nyerte a román női kosárlabda-
bajnokság 8. fordulójának rangadóját, a CSM Târgovişte ellen. Az ered-
mény 74:70 (22-16, 16-25, 16-13, 20-16). A vendégcsapat évadbeli első
vereségét szenvedte el a mérkőzésen. Egy másik mérkőzésen: Brassó –
Alexandria 78:67. A Marosvásárhelyi Sirius tegnap Galacon vendégsze-
repelt, a helybéli Phoenix ellenében, a mérkőzés lapzárta után fejeződött
be.

A tabellát a Kolozsvári U vezeti 15 ponttal, az ugyancsak 15 pontos
Târgovişte előtt. A Sirius az utolsó helyen áll 5 ponttal, egyelőre nyert
mérkőzés nélkül.

Európa elitjében, de kínlódva az 1. ligában

Fejes Zoltán 48 évesen is gólkirály

Czimbalmos Ferenc Attila

A sporttámogatásokról 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Hétfőn délután 5 órától (ismétlésben másnap reggel 7-től) a Sípszó
után című sportműsor meghívottja két marosvásárhelyi önkormányzati
képviselő: Csíki Zsolt az RMDSZ részéről és Hermann Mark Christian
a Szabad Emberek Pártjától. Szucher Ervin a városi tanács oly sok vitát
kiváltó sporttámogatásairól faggatja őket. 

Jenei: Marosvásárhely a legkedvesebb
A Fejes Zoltánnal Marosvásárhelyre látogató Jenei Ferenc – aki az egyik legmegbízhatóbb, legkomolyabb

és legintelligensebb labdarúgója volt az AS Armata 1. ligás együttesének a nyolcvanas években – 1994-ben
telepedett Paksra családostól, ahol jelenleg technológusként dolgozik egy építőipari kft-nél, emellett pedig
az U15-ös gyerekcsapatot edzi a Paksi SE-nél. 

Jenei a Marosvásárhelyi Sănătatea együttesénél kezdett el futballozni, ahol Kanyaró György irányította a
szakmai munkát, később a Czakó János edzette ASA-ifikhez került, majd a nagycsapathoz, ahol 1988-ig ját-
szott. 

Az 1978–1979-es szezonban a Kolozsvári U elleni mérkőzésen mutatkozott be ifiként az első csapatban,
amikor a sérült Körtesi helyére állt be.

Az 1981–1982-es bajnoki idényben egy évig kölcsönben szerepelt a Dicsőszentmártoni Chimicánál, majd
egy év után katonaköteles lett, és visszakerült az ASA-hoz, ahol akkor a Czakó-Kiss Madocsa edzőpáros
dolgozott.

Az 1988–1989-es idényben a helyi Elektromarosnál szerepelt, majd 1990–1993 között a Kolozsvári Uni-
versitatea együttesét erősítette, a futballal párhuzamosan egyetemi tanulmányait is Kolozsváron végezte.

1993-ban 31 évesen az NB II-es Paksi Atomerőműhöz szerződött, ahol 1993 és 1998 között focizott, majd
innen Paks NB III-as együtteséhez, a Paksi SE-hez került 36 évesen, ahol szakmai vezető és játékos volt egy
időben. 42 éves koráig még futballozott alacsonyabb osztályokban, 2002-ben hagyta abba a labdarúgást.

,,Marosvásárhely mindig a legkedvesebb város marad számomra, mindamellett, hogy Kolozsváron is jól
éreztem magam, de itt töltöttem labdarúgó-karrierem legszebb időszakát. Sok kedves emlék köt a városhoz,
a csapathoz, az egykori játékostársakhoz, jó barátokhoz, szurkolókhoz, akiket a szívemben őrzök” – mondta
az 54 éves Jenei Ferenc.

Bálint Zsombor
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Nem tekinthető egyértelmű esélyesnek a City’us a Székelyudvarhely elleni mérkőzésen.
Fotó: Nagy Tibor

Még a nyáron készült ez a felvétel, amelyen régi edzőikkel találkoztak. Balról: Jenei Ferenc,
Kiss Madocsa, Kanyaró György, Fejes Zoltán



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 1997-es gyártású VW Polo 1000
cm3-s motorral, forgalomba íratva, az
iratok rendben vannak. Tel. 0748-126-
138. (57280)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(57062)

MEGEMLÉKEZÉS

Tudjuk, hogy annyira akartál
élni, a betegségedet legyőzni.
Búcsúztál volna tőlünk, de
erőd nem engedte, így búcsú
nélkül örökre szívünkben élsz.
Könnyes szemmel borulunk
sírodra, de neked már nem fáj
semmid.
Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 26-ára, amikor a
kegyetlen halál elragadta
szerettei közül a maros-
szentgyörgyi SZEVERFI
PÉTERT. Már 6 hét könny és
szomorúság gyötri szívünket.
Emlékezünk rád: feleséged,
három gyermeked család-
jukkal, testvéred családjával,
a közeli és távoli rokonok,
szomszédok. Nyugodjál
békében! (57140)

Fájó szívvel, kegyelettel
emlékezünk a radnóti
születésű SZÁSZ GYULÁRA
halálának 38. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emlékét
szívünkben őrizzük. Fia,
menye, unokái. (57235)

Fájó szívvel emlékezünk 2006.
november 7-ére WÉBER
ROZÁLIA halálának 10.
évfordulóján.
„Míg élünk, velünk lesz drága
emléked.”
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Szerettei – Székelyudvarhely,
Székelykeresztúr. (mp.-I)

„Csak az hal meg, kit
elfelednek.”
Fájó szívvel emlékezünk
november 7-én a drága férjre,
édesapára, nagytatára, déd-
tatára, a hármasfalusi id.
MÁTHÉ LAJOS volt iskola-
igazgató, tanárra halálának
harmadik évfordulóján.
Nyugodj békében! Emlékét
őrzik bánatos szerettei.
(57262-I)

Sohasem halványul szívünk-
ben emléked, sohasem szűnik
meg lelkünk gyásza érted. A
fájdalom örökre megmarad,
de velünk lesz szép emléked,
az idő bárhogy halad.
Fájó szívvel emlékezünk
LÁSZLÓ JÓZSEFRE halá-
lának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(57295)

Egész életen át dolgozva éltél,
Bánatot ránk hagyva, csen-
desen elmentél.
Örök álom zárta le drága két
szemed,
Megpihenni tért két dolgos
kezed.
Hiába borul Rád a temető
csendje,
Szívünkben élni fogsz
mindörökre.
A halál nem jelent feledést és
véget,
Amíg élnek azok, akik
szerettek Téged.
Szomorú szívvel emlékezünk
e napon a pókakeresztúri
SZÉKELY KÁROLYRA halá-
lának 24. évfordulóján.
Emlékét megőrizzük szívünk-
ben egy életen át. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! A gyászoló család.
(57325)

ELHALÁLOZÁS

Nem vársz már minket csillogó
szemekkel, nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel.
Örök búcsút vesz tőled, 

POP CONSTANTIN, 
idősebb fiad Budapestről, Csaba
és nagyon szeretett menyed,
Enikő, valamint unokád, Ta-
máska. Továbbá búcsúzik Ma-
rosvásárhelyről apatársad, Berci
és anyatársad, Hajnalka. 
Nyugodj békében, drága Costi
tata! (57322-I)     

Mély fájdalomtól megtört szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett fele-
ség, édesanya, nagymama, uno-
katestvér, testvér, barátnő, rokon
és szomszéd, 

RÁCZKÖVI ISTVÁNNÉ 
született ORBÁN ANNA-MÁRIA 

tanárnő, a Papiu Ilarian
kollégium nyugalmazott 

könyvtárosa 
november 3-án, életének 73. évé-
ben rövid szenvedés után csen-
desen megpihent. Drága
halottunkat 2016. november 7-
én, hétfőn 14 órakor búcsúztat-
juk a marosvásárhelyi
református temetőben, reformá-
tus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (57336-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
KOVÁCS MARGIT 

2016. november 5-én, életének
93. évében elhunyt. Temetése
2016. november 7-én 13 órakor
lesz a kisadorjáni temetõben. 

A gyászoló család. (1166-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik gyászunkban
osztoznak és részt vettek
szeretett halottunk, ADORJÁNI
ARANKA temetésén. A gyászoló
család. (57307)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

„Nem búcsúztam tőletek, nem
tudtam, hogy örökre elmegyek.
Ne sírjatok, mert itt már jó
nekem, fentről vigyázok és
örökké szeretlek titeket.
Szerettem volna még köztetek
élni, s drága családomat
átölelni.”
Múlik az idő, de a fájdalom nem
csitul, szemünkből a könny
naponta kicsordul.
Szomorú szívvel emlékezünk
november 6-ára, amikor a
kegyetlen halál két éve elragadta
a drága jó férjet, édesapát,
MAIER EMIL kelementelki
lakost. 
Emlékét őrzi szerető felesége és két fia. 
Emléke legyen áldott és nyugalma csendes! Nyugodjál
békében! (57122)

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk november 6-án
VERESS IMRE volt
marosvásárhelyi lakosra
elhunytának 3. évfordulóján.
Emléke legyen áldott és
nyugalma csendes! 
Szerettei: özvegy felesége, fia,
unokája és családjuk. (57332-I)

ANASTASIA javas-
asszony Marosvásár-
helyen van. Felold
átkokat, köté-
seket, kigyógyít
az alkoholizmus-
ból, epilepsziából,
psiorasisból, újra-
egyesít családo-
kat, kigyógyít azokból a beteg-
ségekből, amelyekből az orvosok nem
tudnak. Minden problémát garantáltan
megold. 
Erzsébet nagyon hálás Anastasiának,
mert gyógyírekkel sikerült kigyó-
gyítania az epilepsziából.
Hívja bizalommal a 0744-218-933,
0764-106-694-es telefonszámon!
(Engedéllyel rendelkezik.) 
(Fizetett hirdetés: 57268)

A jövő keddi elnökválasztás
győzelmi esélyeit latolgatja
az Egyesült Államok, a két
jelöltnek az elnöksége első
száz napjára vonatkozó ígé-
reteit veszi számba.

A politikai elemzők egyetérte-
nek abban: régen volt ilyen válto-
zékony és kiszámíthatatlan az
elnökválasztás eredménye.

Az amerikai közszolgálati rádió
(NPR) a napokban felemlített egy
fontos számot: 537. Tizenhat évvel
ezelőtt ugyanis mindössze 537 flo-
ridai szavazaton múlt, hogy 
George W. Bush lett az Egyesült
Államok elnöke. S bár a mai és a
tizenhat évvel ezelőtti amerikai
helyzet nem hasonlítható össze,
valószínűleg Hillary Clinton de-
mokrata párti elnökjelölt és Do-
nald Trump republikánus jelölt
párharcát sem nagy szavazatarány
dönti el. Elemzők szerint öt társa-
dalmi csoportnak van vagy lesz
döntő befolyása a választási ered-
mények alakulására: az egyetemi
végzettség nélküli fehér férfiak-
nak, a felsőfokú végzettséggel ren-
delkező fehér nőknek, a
Trump-ellenes republikánusoknak,
a Puerto Ricó-iaknak és a mormo-
noknak.

A felmérésék szerint az egye-
temi végzettség nélküli fehér fér-
fiak képviselik Donald Trump
szavazóbázisának legnépesebb tá-
borát. Ők azok, akik az előző vá-
lasztásokon többnyire otthon
maradtak, de most azt mondják, el-
mennek az urnákhoz és Trumpra
voksolnak majd. Elsöprő többsé-
gük az úgynevezett rozsdaöveze-
tekben, vagyis a rossz gazdasági
helyzetben lévő államokban – pél-
dául Ohióban vagy Pennsylvaniá-
ban – él.

A felsőfokú végzettséggel ren-
delkező nők viszont, akik koráb-
ban hagyományosan republikánu-
sokra szavaztak, most egyre bizto-
sabban sorolnak át a Demokrata
Párt híveinek táborába. A magasan
képzett nőket kifejezetten elrémí-
tette Trump stílusa. A felháboro-
dott nők valószínűleg hozzásegítik
Virginiát és Coloradót ahhoz, hogy
„kékké” váljon, azaz a demokrata
elnökjelölt mellett döntsön (a kék
a demokraták, a piros a republiká-
nusok színe).

A Trump elnökségét ellenző be-
folyásos republikánus politikusok
és gazdasági szereplők Ohióban,
Floridában és Nevadában határoz-
hatják meg a választás kimenete-
lét. Utah államban pedig a
mormonoké lesz a döntő szó.

Míg a különböző keresztény
csoportok, köztük a befolyásos
evangéliumi keresztények vagy el-
fogadták, vagy keblükre is ölelték
Trumpot, addig a mormonok nagy
arányban utasítják el őt. A valaha
üldözött vallás híveit taszítja, hogy
Trump egy másik vallás – az isz-
lám – híveinek amerikai beutazá-
sát akarja, ha csak átmenetileg is,
felfüggeszteni. Ráadásul a mor-
mon többségű Utah államban fel-
bukkant egy új elnökjelölt,
mégpedig a magát független kon-
zervatívnak mondó 40 éves mor-
mon, Evan McMullin – a CIA volt
operatív tisztje –, aki elhódíthatja
a konzervatív szavazókat.

Kis csoportot alkotnak a Puerto
Ricóból a nagyon rossz gazdasági
helyzet miatt az „anyaországba”
költözöttek, akiknek elsöprő több-
sége Floridában él. Nem a legna-
gyobb szavazói csoport, de
Floridában e kicsiny többség is
győzelmet hozhat.

Mindkét elnökjelölt számít a
csekély többségre, azaz a győze-
lemre, s mindketten utaltak már
arra, hogy mit tennének elnöksé-
gük első száz napjában. Bár ez a
programjaikból ki is következtet-
hető.

Hillary Clinton – még október-
ben – úgy nyilatkozott: „Azonnal
munkához látunk, és a lehető leg-
többekkel egyeztetünk, hogy
közös platformokat találjunk”. A
demokraták elnökjelöltje emlékez-
tetett arra, hogy szenátorként min-
dig megtalálta a lehetőséget, hogy
együtt dolgozzék a republikánu-
sokkal is. Elnökségének első száz
napjában a bevándorlás reformjá-
val és a nagy infrastrukturális be-
ruházások tervével kíván
foglalkozni.

Választási kampányában Clin-
ton azt ígérte, hogy rendezi a több-
milliónyi illegális bevándorló
helyzetét, elemzők azonban felhív-
ják a figyelmet arra, hogy ehhez
kompromisszumra kell jutnia a
kongresszussal, ahol a republiká-
nusok várhatóan megőrzik a több-
ségüket.

S az első száz napban valószínű-
leg sor kerül a szövetségi legfel-
sőbb bíróság új tagjának jelölésére
is. Clinton, mint már megerősí-
tette, Barack Obama jelenlegi
elnök jelöltjét, Merrick Garland
bírót jelöli újra.

A nemzetközi politikában az új
elnök asztalán „forró dosszié” lesz
Szíria is.

Donald Trump szintén azt
ígérte, hogy megválasztása után
„már az első napon nagyon elfog-
lalt” lesz. Az ő prioritásai azonban
eltérnek Clintonéitól. Októberben,
az amerikai polgárháború egyik
történelmi helyszínén, a pennsyl-
vaniai Gettysburgben vázolta őket.

Trump első dolga az észak-ame-
rikai szabadkereskedelmi egyez-
mény (NAFTA) újratárgyalásának
megindítása és a csendes-óceáni
partnerség (TPP) tárgyalásaiból
történő kivonulás lenne. Feloldaná
a fosszilis energiaforrások kiakná-
zására vonatkozó tilalmat (vagyis
újraindítaná a szénbányászatot),
újraindítaná a Keystone XL nevű
olajvezeték építését, amelyet
Obama elnök 2015 telén megvétó-
zott, és megvonná azt a több milli-
árd dollárt, amelyet Washington az
ENSZ klímavédelmi programjaira
ígért.

Elnökként a New York-i üzlet-
ember már az első száz napban
visszavonná az Obamacare néven
ismert egészségbiztosítási tör-
vényt, és a kongresszusban előter-
jesztené a tíz évre szóló és 25
millió új munkahely teremtését
ígérő tervét. Ezenkívül hozzáfogna
két fontos ígéretének megvalósítá-
sához. Így az általa korruptnak
leírt washingtoni politika átformá-
lása érdekében korlátozná a kong-
resszusi politikusok mandátumát,
befagyasztaná a szövetségi alkal-
mazottak létszámának bővítését, és
megtiltaná, hogy a Fehér Ház és a
kongresszus munkatársai távozá-
suk után öt éven belül lobbista
munkát vállaljanak. A másik fon-
tos ígérete: az illegális bevándor-
lók helyzetének rendezése, a
„terrorizmusra hajló térségekből
érkező bevándorlás felfüggesz-
tése” és „a határok rendkívül szi-
gorú ellenőrzése”.

Elemzőknek feltűnt azonban:
Donald Trump első száz napjának
teendői között nem szerepel a vi-
lágpolitika. (MTI)

Amerikai elnökválasztás
Győzelmi esélyek 

és az első száz nap ígéretei



Szünetel a vízszolgáltatás 
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy
kedden, november  8-án 14-18 óra között egy,  a Kornisa sétányon
levő új vezeték csatlakoztatása miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás
Marosvásárhelyen, a következő övezetekben:    Kornisa sétány 1–35.,
illetve 2–34. szám, a Făget utca 10–12C szám, a Gh. Marinescu utca
7. és 7B, Mihai Viteazu utca 31–33., valamint a katonai egységnél,
V. Babeş utca 2–14C és 1–19. szám, az Azuga, Bazsarózsa, Csibin,
Grigorescu utcák, a Köztársaság utca 17–23. szám, a Gyöngyvirág
2–6. szám, valamint az 1989. December 22. út 11–15. számai között. 

Ezek a modernizálási munkálatok részét képezik a marosvásárhelyi
ivóvíz- és csatornahálózat,  a szennyvízelvezetés és szivattyúházak fel-
újítása/bővítése, SCADA-rendszer elnevezésű szerződésnek, amely az
Európai Unió Kohéziós Alapjából társfinanszírozott Maros megyei ivó-
víz- és szennyvízhálózat bővítése és felújítása nevű projekt része.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejezése után
a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, kitisztulásáig csak
háztartási célokra használják. Az okozott kellemetlenségért szíves el-
nézésüket kérjük.

Aquaserv Rt., Marosvásárhely

2016. november 7., hétfő _______________________________________HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

A POMADENT FOGORVOSI RENDELŐ ASSZISZTENSNŐT keres decemberi munkakezdéssel.
Az önéletrajzokat az office@pomadent.ro e-mail-címre várjuk november 16-ig. (18221-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen,
sportos alkat), SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, SZOBALÁNYT, KARBANTARTÓ
MUNKÁST/SZAKEMBERT. Tel. 0722-268-866. (58830)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Gázszolgáltató vállalat - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék 
(Belşugului 21.) 8-20 óra - 0265/225-926

• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 
- 0365/882-842

• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Már foglalható a 2017-es nyári vakáció!

Bulgária:  Albena
• Jelentős előfoglalási kedvezmények

• Új szállodák!
• Foglalás minimális előleg-befizetéssel!

3.

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szovátai Pénzügyi Osztály
Szováta, Fő út 159. szám
Tel.: 0265/570-310
Fax: 0265/577-509
e-mail: Admin.SVMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Közlemény

A 2015. évi 207-es  pénzügyi eljárási törvényköny 250. cikkelyének 2.
bekezdése értelmében közöljük az érdekeltekkel, hogy nyilvános
árverésen értékesítik a CONSTRUCT TEAM  KFT.  – Erdőszentgyörgy,
Rózsa utca 59. szám, Maros megye, CUI 16300012 – ingó javait. 
Az árverésre 2016. november 18-án 10 órai kezdettel kerül sor a
Szovátai  Pénzügyi Osztály székhelyén, cím: Szováta, Fő út 159. szám,
Maros megye, a  2013. évi 243-as végrehajtási dosszié alapján. 
Az árverésre kerülő javak:
– egy  Hilti GX 100 típusú szegezőkészülék, 2008-as gyártású,
működőképes, normál kopással, kikiáltási ár 1224 lej, a felbecsült ár
100%-a (első árverés), amihez hozzáadódik a 20%-os héa. Az ingóság
nincs megterhelve. 
– egy áramfejlesztő, 2007-es gyártású, működőképes, leltári száma 16,
kikiáltási ár 759 lej, a felbecsült ár 100%-a (első árverés), amihez
hozzáadódik a 20%-os héa. Az ingóság nincs megterhelve. 
– különféle méretű, tego horganyzott acélból készült kofrázsok, kikiáltási
ár 70.347 lej,  a felbecsült ár 100%-a (első árverés), amihez hozzáadódik
a 20%-os héa. Az ingóság nincs megterhelve. 
– 20 db 2008-as gyártású kofrázs, leltári száma 22,  kikiáltási ár 19.576
lej, a felbecsült ár 100%-a (első árverés), amihez hozzáadódik a 20%-os
héa. Az ingóság nincs megterhelve. 
– 50 db H20-as kofrázsgerenda, 2008-as gyártású, leltári száma 20,  a
felbecsült ár 100%-a (első árverés), amihez hozzáadódik a 20%-os héa.
Az ingóság nincs megterhelve. 
– különféle méretű mestergerendák, 2008-as gyártásúak, leltári szám
19, kikiáltási ár 33.409 lej,  a felbecsült ár 100%-a (első árverés), amihez
hozzáadódik a 20%-os héa. Az ingóság nincs megterhelve. 
– 313 négyzetméternyi fémállvány, kikiáltási ár 19.153 lej,  a felbecsült ár
100%-a (első árverés), amihez hozzáadódik a 20%-os héa. Az ingóság
nincs megterhelve. 
– Volkswagen Transporter gépkocsi, fehér-kék, rendszáma MS-04-PRP,
1993-as gyártás, azonosítószáma WV2ZZZ70ZPH107140, 2371
köbcentis, kikiáltási ára 4.500 lej, a felbecsült ár 50%-a (negyedik
árverés). Az árhoz hozzáadódik a 20%-os héa,  az ingóság tehermentes.
A környezetvédelmi bélyegilletéket ki kell fizetni.
Aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, értesítse erről a
végrehajtót az árverés időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekeltek az árverés előtti napig mutassák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlat, az árverés indulási árának 10%-át
kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat (az összeget a Szovátai
Kincstárhoz kell befizetni, IBAN-számla:
RO79TREZ4825067XXX000913, adószám 4322637), az ajánlattevőt
képviselő személy meghatalmazását, a román jogi személyek  a
Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, a külföldi
jogi személyek  a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, a román
magánszemélyek  a személyazonossági igazolvány másolatát, az
adóhivatal igazolását, hogy nincsenek tartozásaik, illetőleg jelenjenek
meg az árverés megszabott időpontjában és helyszínén. 
Bővebb tájékoztatás a Szovátai Pénzügyi Osztály székhelyén, Szováta,
Fő út 159. szám alatt vagy a 0265/570-310-es telefonszámon. 
Az eladási közlemény közzétételének időpontja: 2016. november 7. 

Kobak könyvesbolt
Meghívó

Szeretettel meghívjuk minden meseírónkat 
az irodalmi pályázat  várva várt eredmény-
hirdetésére, melyre a 22. Marosvásárhelyi 

Nemzetközi Könyvvásár keretében, november 11-én, pénteken 
16 órától kerül sor a Nemzeti Színház Szilágyi Domokos 

termében. 
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