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Megtelt a Vár sétány a tiltakozókkal

A tűrőképesség határán

Fiatalokról szóló
bemutató a Stúdió
Színházban

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara a Yorick Stúdióval
közösen november 15-én, kedden 19
órától mutatja be a Levél utcai Stúdió
2-ben Elise Wilk Papírrepülők című
drámáját Sebestyén Aba rendezésében.

____________2.
Megszűnik
a vádlottak
házi őrizete

Megszűnik a székelyföldi merényletkísérlettel vádolt Beke István és a felbujtással vádolt Szőcs Zoltán házi
őrizete azt követően, hogy a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni
ügyészség (DIICOT) nem fellebbezett
a kényszerintézkedést hatósági felügyeletre enyhítő november 4-i bírósági végzés ellen.

____________3.
Mindig várt
tornaórák

Több ezren gyűltünk össze november 12-én, szombaton délután az Erdélyi Római Katolikus Státus hívására a marosvásárhelyi Vár sétányon, hogy tiltakozzunk a Római Katolikus
Teológiai Líceum létének megkérdőjelezése, dr. Tamási
Zsolt-József iskolaigazgató helyzetének koholt vádakkal való
ellehetetlenítése, az erdélyi magyar közösségünket ért újabb
támadás ellen.

Bodolai Gyöngyi

„Ennek a vásárnak lelke van”

Súlyos okból kényszerültünk az utcára
Az elhangzott beszédekben a csalódás, az elkeseredés, a felháborodás, a türelmetlenség és a kitartásra, összefogásra való ösztönzés hangja szólalt meg. A
tiltakozó nagygyűlés résztvevői, az iskola tanári kara és diákjai, erdélyi és helybeli
ismert személyiségek és lelkes marosvásárhelyiek Diósi Brigittával énekelték
himnuszainkat, majd a Keresztelő Szent János Egyházközség plébánosával, a
Maros-Küküllő Római Katolikus Egyházkerület főesperesével közösen imádkoztak. Oláh Dénes bejelentette, hogy az Erdély nagyvárosaiban szervezett
szimpátiatüntetéseken egyszerre hangzik fel a fohász. Az együttérzésről, a közösen vállalt sorsról szólt Nagy László unitárius lelkész imája és áldása is.
(Folytatás a 4. oldalon)

Kiadók, könyvterjesztők szemével

Az elmúlt négy nap az olvasás, a szép könyv mámorában telt Marosvásárhelyen. Kisgyermekes
családok, diákcsapatok, középkorú és idősebb
párok, társaságok lakták be a Nemzeti Színház tereit, ahol kapunyitástól zárásig kitartott a kultúra
vonzásában összetalálkozók összetéveszthetetlen
moraja.

Szombat délutáni körsétánkon arra kértük a standok mögött állókat – kiadók, könyvkereskedések illetékeseit és az
árusításba besegítő fiatalokat –, értékeljék az idei vásárt, illetve árulják el azt is, melyek voltak az idén a legkeresettebb
kiadványok.
A marosvásárhelyi Mentor Könyvek Kiadó standjánál a
szinte egy percig sem pihenő, folyamatosan könyveket
ajánló, mutató kereskedő, Biblia Anna szerint a tavalyinál
(Folytatás a 6. oldalon)

Több mint 2.000 Maros megyei háztartás áram nélkül maradt a hóvihar miatt, Marosvásárhelyen
fákat döntött ki a szél, három autóban téve kárt. A
megye 170 kilométernyi megyeiút-szakaszára
nincs még hóeltakarításra és téli útkarbantartásra
vonatkozó szerződés.

A szóvivő szerint a megyeszékhelyen két fát kidöntött a
szél. Az egyik fa parkoló járművekre dőlt, hármat közülük
megrongált.
A Maros Megyei Tanács felhívta a lakosság és elsősorban
a gépkocsivezetők figyelmét, hogy több megyeiút-szakaszra
még nem kötöttek hóeltakarításra és téli útkarbantartásra vonatkozó szerződést. Ezek összesen 170 km-t tesznek ki a 800
km-es megyeiút-hálózatból. Ide tartoznak a Marosszentkirály
környéki megyei utak, a Nyárádtő–Ákosfalva–Székelytompa
közötti 151 D jelzésű megyei út, illetve a Segesvár térségéhez tartozó megyei útszakaszok. A megyei tanács szerint a
késést az okozza, hogy a közbeszerzési eljárás során egyetlen
ajánlat sem érkezett ezek téli karbantartására.
(Folytatás a 4. oldalon)

Nagy Székely Ildikó

Károkat okozott a hóvihar

A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU)
sajtószóvivője, Cristian Virag vasárnap az Agerpres hírügynökségnek elmondta, hogy a hóvihar miatt Dicsőszentmárton és
Gyulakuta között megrongálódott és működésképtelenné vált
4 transzformátor-állomás, amelyek 1.176 háztartást szolgálnak
ki. Emellett Vámosgálfalván, Haranglábon és Szászbogácson
is áram nélkül maradt 825 fogyasztó.

Fotó: Vajda György

Az elmúlt négy évtized diáknemzedékeinek Barni bácsijával gyermekkorról,
pályakezdésről, sikerekről és kudarcokról, illetve a rendszeres testmozgás fontosságáról beszélgettünk.

____________5.
„Ostrom” alatt
az alkotók

Papírszínház, bábszínházi előadás,
üveghegyen túli kalandozás és számos felejthetetlen találkozás is szerepelt a könyvvásár kicsiknek és kicsit
nagyobbaknak szóló programjában.

____________6.

Ragyogás

Bodolai Gyöngyi
A mai magyar költészet közéletisége – unalmas téma,
gondoltam, fölösleges rá pazarolni az időt, hiszen természetes, hogy a költő is ember, s nem olyan korban, régióban élünk, ahol a puszta szépelgésre kereslet lenne. Hát
meg kell szólalnia, ha szorítja lelkét a lét, ha felgyűrődnek
benne a gondok, ha úgy érzi, hogy kussolni, hallgatni már
nem lehet, nem is szabad és egyáltalán nem érdemes.
Miért kell erről szaporítani a szót, hiszen annyira természetes, mint ahogyan fest a festő, falat rak a kőműves, s a
jármű kormányát tekeri a sofőr – tettem fel magamban a
kérdést, majd a hosszú, nehéz nap terhével a hátizsákomban mégiscsak arra vitt a kíváncsiság.
És a 22. könyvvásáron, a Nemzeti Színház Kistermében
megtörtént a csoda. A költészet közéletiségére voltak szóbeli válaszok is, de közöttük egymásnak rímelő, egymással
feleselő versekből a gyémánténál is több karátjával ragyogott fel az anyanyelv. Nyolc költő: Demény Péter, Fekete
Vince, Kántor Péter, Kovács András Ferenc, László
Noémi, Lövétei Lázár László, Markó Béla, Parti Nagy
Lajos párbajozott borzalmasan komoly dolgokról, csillagszóróként szikrázó humorral, hogy már nem is tudtuk, nevetni kell-e vagy kitörölni a könnycseppeket a szemünk
sarkából. Kemény, kitartó, férfias párbaj volt, ahogy az
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 23 perckor,
lenyugszik
16 óra 49 perckor.
Az év 319. napja,
hátravan 47 nap.

Ma ALIZ,
holnap ALBERT, LIPÓT napja.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 10C
min. -60C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
31, 39, 27, 37, 32 + 11 NOROC PLUS: 517188
12, 29, 4, 23, 7, 24

21, 35, 46, 20, 5, 31

Megyei hírek

SUPER NOROC: 985689
NOROC: 0294986

Nőszirom…
– Bodó Márta interjúkötete

November 15-én, kedden, 18 órakor Marosvásárhelyen, a
Forradalom u. 8. szám alatti Ama Deus keresztyén kávéházban Bodó Márta interjúkötetének bemutatójára kerül
sor. A Nőszirom. Beszélgetések keresztény értelmiségi
nőkkel című interjúkötet kiadója a Dokumentum Egyesület
– Lector Kiadó. A szerzővel Demény Péter író beszélget.
Közreműködik Bereczki Silvia interjúalany.

Wittner Mária és ’56 emlékezete

November 16-án 18.30 órakor a Rózsák tere 61. szám
alatti Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében Wittner Mária erdélyi előadókörútjának marosvásárhelyi állomásán ismerteti életrajzát, hitelesen vázolva
az 1956-os forradalmat és a meghurcoltatásokat. A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

Előadás a pályázatírásról

November 16-án 18 órakor a marosvásárhelyi Bernády
Házban a Női Akadémia keretében kerül sor Bagoly Ildikó
pályázati szaktanácsadó előadására, aki a pályázati lehetőségekről, a projektek világában való eligazodásról beszél
az érdekelteknek. Ugyanakkor jelentkezni lehet a marosvásárhelyi Női Akadémia pályázati és projektmenedzsment-képzésére.

RMDSZ-fogadóórák

A marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának novemberi fogadóórái keretében november 15-én, kedden
Magyary Előd, 16-án pedig Kovács Lajos-Alpár nyújt eligazítást. A fogadóórákat minden alkalommal 16.30 órától
tartják a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban.

Jótékonysági énekverseny
a rákos gyermekekért

November 17-én, csütörtökön 19 órától a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Nagytermében az Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület újra megszervezi a Sing for the moment jótékonysági énekversenyt, amelynek mentora Vizi
Imre. A vetélkedő keretében 18-an lépnek színpadra, a
legjobb versenyzőket díjazzák. A bevételt a rákbetegségben szenvedő gyerekek táboroztatására fordítják.

Koraszülöttek hete
Marosvásárhelyen

A Gyulafehérvári Caritas Korai Nevelő- és Fejlesztőközpontja Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 61. szám alatti
székhelyén (Deus Providebit Ház) november 14–18. között Pici baba, nagy lépés… címmel szervez fotó- és tárgykiállítást. A koraszülöttek nemzetközi világnapja alkalmából
színes programmal készülnek, a kiállításon koraszülöttek
fényképeit és különböző használati tárgyait lehet megtekinteni. November 17-én, csütörtökön 16 órakor találkozó
és léggömberegetés lesz a Színház téren, november 18án, pénteken 17 órától pedig kerekasztal-beszélgetés. A
rendezvény elsősorban koraszülött gyermeket nevelő családoknak szól. A kerekasztal-beszélgetésre előzetesen be
kell jelentkezni a 0736-004-369-es telefonszámon.

Molière-mű
a Népszínház előadásában

A dicsőszentmártoni Mihai Eminescu Művelődési Házban
november 27-én, vasárnap 18 órától a Népszínház tagjainak előadásában bemutatják Molière A fösvény című darabját.

Marton Erzsébet kiállítása – szerdán
5 órakor

A Föld virágai és az ég csillagai között címmel nyílik kiállítás Marton Erzsébet préselt virágokból készült alkotásaiból
november 16-án, szerdán délután 5 órakor a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban. A kiállítást Oláh
Dénes főesperes nyitja meg. A tárlat december 31-ig naponta 9–16 óra között látogatható.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska
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Fiatalokról szóló bemutató a Stúdió Színházban

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar
Kara a Yorick Stúdióval közösen november 15-én,
kedden 19 órától mutatja be a Levél utcai Stúdió
2-ben Elise Wilk Papírrepülők című drámáját Sebestyén Aba rendezésében.

A Stúdió Színház friss évadának második bemutatóját a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjaival Sebestyén
Aba viszi színre. A Yorick Stúdióval közösen létrehozott
előadás az Interkulturális párbeszéd a kortárs színház eszközeivel projekt része, melynek célja a nemzetiségek és a
kultúrák közti párbeszéd kezdeményezése és elősegítése.
Elise Wilk nemzetközileg elismert román drámaíró szövege fiatalokról szól, fiataloknak. Nehéz kamasznak lenni,
de még nehezebb úgy túlélni ezt a korszakot, hogy senki
sem áll mellettünk. Ez a történet az áldozatról szól, a zsarnokokról, akik maguk is áldozatok egy olyan társadalomban, ami elszakítja a szülőt gyermekétől. Hat kamasz
küszködik a világgal, belülről emészti őket a felnőtté válás
lassú és elkerülhetetlen bekövetkezte. Felhalmozódó problémáikat nem mondhatják el senkinek, hiszen a példaképeik, a szüleik külföldön dolgoznak. Az őket érő külső
hatásokat és a bennük egyre csak növekvő feszültséget
mindannyian másképp próbálják feldolgozni. Egyedül maradtak, végtelenül egyedül, miközben mind együtt vannak.
Beszélhetnének egymással a gondjaikról, de nem teszik
meg, hanem papírrepülőként sodródnak a szélben…
Az előadásban Szilágyi Míra, Bajkó Edina, Mesés Gáspár, Szabó J. Viktor, Nagy Norbert, Jáger Simon, Fekete
Róbert, Erőss Brigitta, Lukács Andrea és Zsenák Lilla elsőéves magiszteris hallgatók játszanak.
Az előadás díszletét Szőke Zsuzsa, jelmezeit Czirják Beatrix harmadéves látványtervező szakos hallgató tervezte.
Sebestyén Aba asszisztense Markó Orsolya másodéves teatrológia szakos hallgató. Elise Wilk drámáját Albert Mária
fordította, Kis-Luca Kinga koreográfusként irányította a
hallgatók munkáját. A fiatalok körében Trailaként ismert
Trabalka Cecília felelős az előadás zenei világáért.
A bemutatót követően november 16-án és 23-án látható
újra a produkció. A Stúdió Színház műsoráról bővebb in-

formációt a www.studioszinhaz.ro honlapon találnak.
Jegyek vásárolhatók a Stúdió Színház jegypénztárában minden kedden 14-18 óra között, vagy az előadás helyszínén,
kezdés előtt egy órával. Jegyek foglalhatók is a 0736 350
686 telefonszámon vagy a jegy@studioszinhaz.ro e-mailcímen. A nézők a lefoglalt jegyeket legkésőbb előadás előtt
fél órával legyenek szívesek átvenni.

A közmédia tematikus napja november 15-én

A megmaradásért, szórványban

A közmédia november 15-én a magyar szórvány napján
emlékezik meg kisebbségben élő honfitársairól. A tematikus összeállításban televíziós és rádiós műsorok hívják fel
a figyelmet a szórványmagyarság sorsára.
November 15-éről, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének és egyben halálának napjáról 2015 óta – a magyar
parlament döntése értelmében – a magyar szórvány napjaként emlékezünk meg. A magyar közmédia méltó módon
foglalkozik a magyarságukat híven őrzőkkel.
A műsorfolyamot a Magyarság Házából a Duna nyitja
meg (13.55), majd a Duna Worldön folytatódik a tematikus
nap (14.20). Az esti Duna World-adás 20 órakor kezdődik,
a Duna összefoglalóját pedig éjfél után, 0.15 órakor láthatják a nézők. A műsorvezető-választásnál immár hagyománnyá vált Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány alapítójának meghívása, partnere a
Duna Televízió egyik alapító-műsorvezetője, Kalocsai
Andrea.

A gazdag kínálat szereplői életükkel és munkásságukkal
kötődnek szorosan a kisebbségben élőkhöz. Petrás Mária
Prima Primissima- és Magyar Örökség díjas népdalénekes,
keramikus otthon fogadja a stábot, és menyei segítségével
kalauzolja el a nézőket a csángó gasztronómia rejtelmeibe.
Sebestyén István bukovinai székely népművész mesével
mutatkozik be, s arról is beszél, hogy a népmesék hogyan
szolgálták a magyarságtudat erősítését. Ide kapcsolódik
Mákos Izolda, aki olyan népi játékokra hívja fel a figyelmet, amelyek nagyszerűen fejlesztik a gyermekek találékonyságát és ügyességét.
A zene sem hiányozhat az összeállításból, Ladányi Ferenc, a gyimesi és moldvai hangszerek kiváló ismerője két
népi hangszert, az ütőgardont és a furulyát mutatja be. Egy
más zenei világba kalauzol el Nyerges Attila, az Ismerős
Arcok zenekar egyik alapítója. Az együttes Nélküled című
száma az egész Kárpát-medencében egy csapásra ismertté
vált.
A Határok nélkül,
a Kossuth rádió nemzetpolitikai műsora
az egész adását a
jeles napnak szenteli
(19.30).
A filmkínálatból
kiemelkedik a Csángók dokumentumfilm, amely romantikától és illúzióktól
mentesen tárja fel a
népcsoport
életét
(Duna World 16.35).
Az Ábel a rengetegben film története Tamási Áron egyedülálló világát idézi, és
az ember és a természet, valamint az emberek
kapcsolatát
fogalmazza meg balladába illő képekben
(Duna World 18.15).
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A magyar szórvány napja

Az egymásrautaltság kötelez

Kelemen Hunor szerint a tömbben és szórványban
élő erdélyi magyarok egymásra vannak utalva, és ez
az egymásrautaltság lépésekre kötelezi az
RMDSZ-t.

Az RMDSZ elnöke Besztercén a magyar szórvány napja alkalmából szervezett rendezvényen beszélt erről vasárnap délelőtt. Emlékeztetett arra, hogy évekkel ezelőtt az RMDSZ
partnerség kialakítását kezdeményezte a székelyföldi megyék
és a szórványmegyék között, most pedig azzal teljesíti ki az
együttműködést, hogy Hargita megye parlamenti képviselői
jelöltlistáján egy befutónak számító helyet biztosít egy olyan
szórványból érkező jelölt számára, akinek a saját megyéjéből
nem lenne esélye bejutni a parlamentbe.
Kelemen Hunor szerint a döntés az erdélyi magyarság belső
szolidaritását akarja megerősíteni arra alapozva, hogy az elmúlt választásokon az RMDSZ több mint 50 ezer szavazatot
kapott olyan megyékből, melyekből nem jutott be magyar jelölt a parlamentbe.
A Szeben megyei Benedek Zakariás – aki az RMDSZ Hargita megyei jelöltjeként szerezhet parlamenti mandátumot –
köszönetet mondott a felismerésért, hogy a szórvány elfogyásával a tömb is veszélybe kerülhet. Hozzátette: a szórvány számára felajánlott parlamenti mandátum kapocs lehet a szórvány
és a tömb között.
Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke feladatot is szabott Benedek Zakariásnak. Kijelentette: olyan törvénymódosítást kellene beterjesztenie, amely lehetővé teszi,
hogy a megye költségvetéséből támogatást juttathassanak más
megyék szórványközösségeinek. Megjegyezte, a Székelyföld–

Székelyföldi terrorvád

szórvány partnerség kezdetekor, 2008-ban és 2009-ben nyújtott támogatásaikat kifogásolta a Számvevőszék. A székelyföldi politikus arra kérte az RMDSZ képviselőit, hogy
szavazzák meg a parlamentben azt a törvénytervezetet, amely
előírná az önkormányzatok számára egy szórvánnyal foglalkozó tanácsos alkalmazását is. Hozzátette, a beterjesztők a
Moldovai Köztársaság településeinek a megsegítésére gondoltak, de a jogszabály által az erdélyi magyar szórvány székelyföldi támogatása is lehetővé válna.
A Székelyföld egy részét, de ugyanakkor szórványvidékeket
is magába foglaló Maros megye önkormányzatának elnöke,
Péter Ferenc kijelentette: Maros megye eddig a saját belső
szórványaival foglalkozott, de úgy látja: „van erőforrás arra”,
hogy Kovászna és Hargita példáját követve más megyék magyar szórványközösségei számára is segítséget nyújtsanak.
A házigazda Beszterce-Naszód megye RMDSZ-szervezetének elnöke, Décsei Attila arra kérte az RMDSZ parlamenti
frakcióit, hogy segítsék a besztercei magyar közösség önálló
magyar iskola létrehozására irányuló törekvését. „Minden
követ megmozgattunk és megmozgatunk, de egyedül erre képtelenek vagyunk. Szükségünk van arra, hogy a bukaresti képviselők mutassák az utat” – jelentette ki az elnök.
A magyar szórvány napja alkalmából tartott besztercei rendezvény résztvevői zárónyilatkozatot fogadtak el. A dokumentumban azt javasolták az RMDSZ soron következő
kongresszusának, hogy vezesse be a szövetség alapszabályába
azt az elvet, amely szerint a szórvány képviselőjének is befutó
helyet kell biztosítani az RMDSZ parlamenti választási jelöltlistáján. (MTI)

Megszűnik a vádlottak házi őrizete

A végzést kimondó bukaresti táblabíróság illetékese az
MTI-nek elmondta, pénteken értesítették a rendőrséget a kényszerintézkedés enyhítéséről. A hatósági felügyelet idejére a bíróság megtiltotta Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak, hogy
közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba lépjenek egymással
vagy az ügy tanúival, nem vehetnek továbbá részt a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) és a Szent László
Serege Egyesület rendezvényein, engedély nélkül nem hagyhatják el Romániát, és időközönként jelentkezniük kell a hatóságoknál.
A HVIM erdélyi aktivistái ellen május 19-én emelt vádat a
DIICOT. Beke Istvánt közösség elleni merénylet kísérletével,
valamint a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértésének a kísérletével, Szőcs Zoltánt a két említett bűncselekményre való felbujtással vádolják.
Az ügyészség szerint emberélet kioltására alkalmas bombát
lehetett volna gyártani azokból a petárdákból, amelyeket a
házkutatáson az egyik vádlottnál találtak a nyomozók. A vád-

irat olyan lehallgatott beszélgetések leiratát is közli, amelyekben a HVIM székelyföldi vezetői egy gázvezeték felrobbantásáról, valamint arról beszélnek, hogy orosz szervezetektől
szeretnének támogatást szerezni a műveletekhez.
A vádiratban a DIICOT arra kéri a bíróságot, hogy nyilvánítsa fasiszta, rasszista és xenofób szervezetté a Romániában
nem bejegyzett HVIM-et, valamint a nyilvántartásba vett
Szent László Serege Egyesületet. Az erdélyi magyar lapok
szerint az ügyészek a román közvélemény érzelmeire is hatni
próbáltak azzal, hogy folyamatosan a vádlottak román- és Románia-ellenességét, valamint Nagy-Magyarország visszaállításának a veszélyét hangoztatják.
A székelyföldi terrorvád miatt decemberben estéről estére,
majd januárban heti egy alkalommal demonstrációt rendeztek
Kézdivásárhelyen. Résztvevői a vizsgálati fogságba helyezettekkel szolidaritásukat, a hatóságok eljárásával szemben pedig
bizalmatlanságukat fejezték ki. A vádemelés után a HVIM, az
Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) és a Minta ifjúsági szervezetek
májusban újabb tüntetésen fejezték ki szolidaritásukat a merényletkísérlettel vádolt Beke Istvánnal és a felbujtással vádolt
Szőcs Zoltánnal.
A per érdemi tárgyalása szeptemberben kezdődött el, és a
tanúk meghallgatásánál tart. A következő tárgyalást – melyen
várhatóan az ügy meg nem nevezett koronatanúját is meghallgatják – december 5-re tűzték ki. (MTI)

Hivatalosan is elkezdődött a parlamenti választásokat megelőző, harmincnapos választási kampány pénteken, ami paradox módon azt fogja eredményezni, hogy az utcákon kevésbé
lesz látható a kampány, mint eddig.
A tavaly elfogadott új választási reformcsomag ugyanis
nemcsak a megyei pártlistás arányos választási rendszerhez
való visszatérésről rendelkezett, hanem állami finanszírozás
alá vonta és szigorú keretek közé szorította a kampányt. Az
utóbbi hetekben számos nagyvárosban megjelentek a jelöltek
arcképét és a pártok választási szlogenjeit hirdető molinók és
óriásplakátok, de ezeket most el kell távolítani, mert a választási kampány idején csak az erre kijelölt helyeken és sokkal
szerényebb méretekben szabad politikai hirdetményeket kihelyezni.
Az óriásplakátok mellett – pénzbírság terhe mellett – tilos
a hangosbemondók, a kivetítők használata, a választók ajándéktárgyakkal, ingyenkoncertekkel és tűzijátékokkal történő
mozgósítása is. A kampányban a jelölteknek kizárólag félméteresnél nem nagyobb plakátokkal, szórólapokkal, valamint
médiaszereplésekkel és politikai rendezvényekkel szabad versengeniük a polgárok bizalmáért.
Tilos ezentúl golyóstollakat, bögréket, vödröket, élelmiszert, ruhaneműt, ernyőt, öngyújtót, órát vagy bármilyen más
ajándéktárgyat osztogatni, azok értékétől függetlenül, a jelöltek nem használhatják már a települések utcáin köröző, hangosbemondókkal felszerelt kampányautókat, de azt is büntetik,
ha gépkocsikon, üzletek kirakataiban vagy bárhol másutt választási reklámot függesztenek ki, az erre a célra kijelölt plakátolóhelyek kivételével.
A közszolgálati média parlamenti súlyukkal arányosan ingyenesen biztosít műsoridőt a parlamenti pártoknak és az ország legalább felében teljes listát állító parlamenten kívüli

pártoknak. A magántelevíziók is szervezhetnek választási vitákat, de be kell tartaniuk a kiegyensúlyozottságra vonatkozó
törvényes követelményeket és minden pártnak azonos tarifa
szerint kell műsoridőt biztosítaniuk. Reklámidőt a pártok nem
vásárolhatnak.
Az új pártfinanszírozási törvény értelmében a választási
kampányokat immár az állami költségvetésből pénzelik. A jelöltek hitelekből megelőlegezett költségeit utólag számolják
el, de csak akkor, ha pártjuk megszerezte a voksok legalább
három százalékát. Egy képviselő vagy szenátorjelölt legfeljebb
63 ezer lejt költhet kampányára, mivel azonban a parlamentnek (a kedvezményesen mandátumhoz jutó kisebbségi képviselőket nem számítva) 448 tagja lesz, és minden megyében
két-két póttag is szerepelhet a jelöltlistákon, az országos listát
állító pártok kampány-költségvetése a mostani szerényebb körülmények között is elérheti a 40,3 millió lejt.
A december 11-i parlamenti választásokon csaknem 6500
jelölt pályázik képviselői vagy szenátori mandátumra negyven
párt, pártszövetség illetve kisebbségi szervezet színeiben, vagy
függetlenként. A jelöltállítást megelőzően 11 pártnak sikerült
elegendő (190 ezer) támogató aláírást összegyűjtenie ahhoz,
hogy országos listát állíthasson.
A választói névjegyzékben 18,9 millió név szerepel, ezek
közül 18,3 milliónak szerepel romániai lakhely az irataiban,
600 ezer román állampolgárnak pedig bejelentett külföldi lakhelye van.
Először voksolhatnak levélben a külföldön élő román állampolgárok: erre azonban a voksolás előtt legalább három hónappal regisztrálniuk kellett. A határidő lejártáig kevesebb
mint 8900-an kérték, hogy levélben adhassák le voksukat.
A most kezdődött parlamenti választási kampány a voksolás
előtti napon, december 10-én reggel 7 órakor ér véget. (MTI)

Megszűnik a székelyföldi merényletkísérlettel vádolt Beke István és a felbujtással vádolt Szőcs Zoltán házi őrizete azt követően, hogy a szervezett
bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT)
nem fellebbezett a kényszerintézkedést hatósági
felügyeletre enyhítő november 4-i bírósági végzés
ellen.

Hivatalosan is beindult a parlamenti választási kampány
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Iskolázatlanoknak nem adnának
többé jogosítványt

A kötelező 11 osztály elvégzésétől tenné függővé a
gépjárművezetői jogosítvány kibocsátását ezentúl a
kormány – tudta meg a Profit.ro hírportál. A gazdasági lap által csütörtökön ismertetett tervezet azt célozza, hogy – ezzel és más közlekedésbiztonsági
intézkedésekkel – az európai uniós irányelvnek megfelelően felére csökkentsék a halálos közúti balesetek számát Romániában az elkövetkező három
évben. A kormány tervezete alapján csak olyanok jelentkezhetnének ezentúl járművezetői vizsgára, akik
nemcsak betöltötték a 18. életévüket, de el is végezték a kötelező 11 osztályt: így akarják garantálni,
hogy aki autót vezet, az rendelkezzen a közlekedési
szabályok megértéséhez és elsajátításához szükséges értelmi képességekkel. Romániánál csak Lettországban rosszabb a helyzet az Európai Unióban, ami
a halálos közúti balesetek gyakoriságát illeti. Tavalyelőtt Lettországban 106, míg Romániában 91 halálos
baleset jutott egymillió lakosra, míg az uniós átlag alig
haladja meg az ötvenet. (MTI)

Nőttek az új ipari megrendelések

Az első háromnegyed évben 7,9 százalékkal nőttek
az új ipari megrendelések a tavaly azonos időszakihoz képest – közölte pénteken az országos statisztikai intézet. A növekedés főként a tőkejavak
bővülésének köszönhető, amely 14,1 százalékkal
nőtt. A tartós használati cikkek esetében is 5,5 százalékos bővülést jegyeztek. Szeptemberben az új
ipari megrendelések 15,1 százalékkal nőttek a tavalyi
kilencedik hónaphoz viszonyítva. (MTI)

Októberben mínusz 0,4 százalékos
volt az infláció

Októberben mínusz 0,4 százalékos volt az éves inflációs ráta – közölte pénteken az országos statisztikai
intézet. Az élelmiszerek 0,5 százalékkal drágultak tavaly októberhez mérten, ugyanakkor a nem élelmiszerek 0,8 százalékkal, a szolgáltatások 1,1
százalékkal olcsóbbak lettek. A Román Nemzeti
Bank csütörtökön ismertetett jelentésében megerősítette, hogy mínusz 0,4 százalékos éves inflációs rátával számol. A jegybank ugyanakkor 0,1 százalékkal
2,1 százalékra felfele módosította a jövő évi inflációs
előrejelzését. (MTI)

Magyarország kiáll
az ártatlanul üldözött magyar
közösségi vezetők mellett

Magyarország mindig kiáll az ártatlanul üldözött, a
magyarság megmaradását, értékeit és érdekeit szolgáló magyar közösségi vezetők mellett – hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
pénteken Csíkszeredában, amikor négy székelyföldi
önkormányzati vezetőnek átadta a Külhoni Magyarságért Díjakat. Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét, Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt
polgármesterét, Ráduly Róbertet, Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokost, Csíkszereda alpolgármesterét az államalapítás ünnepe alkalmából
Orbán Viktor miniszterelnök tüntette ki. A négy székelyföldi elöljáró ellen feltételezett közigazgatási vétségekért indított büntetőeljárást a román vádhatóság.
„A korrupcióellenes harc ürügyén a magyarság megfélemlítése zajlik” – jelentette ki Semjén Zsolt. (MTI)

Déva várát népszerűsítik

Az 1269-ben épített Déva várát népszerűsítik az idei
bukaresti turisztikai vásáron – jelentette be Mona Voinescu, a dévai polgármesteri hivatal szóvivője. Októberben 12.400 turista látogatott a dévai várba,
kétszer annyian, mint egy évvel korábban. Április elejétől, amióta ismét megnyitották, mintegy 170.000 látogatója volt a várnak. A statisztikába csak azokat a
turistákat foglalták bele, akik a fel- vagy lefele vezető
utak legalább egyikén igénybe vették a várhegy oldalába épített felvonót. (Agerpress)

Ragyogás

(Folytatás az 1. oldalról)

egymással rímelő, egymásnak feleselő versek olyan magasba röppentek, hogy azt hihettük, onnan csak visszahullni lehet, de a következő vers nem a föld felé, hanem
jól eltalált ütésekkel újabb magasságokba röppent. Micsoda pazar pompa, rímek és ritmusok játéka, mennyi
lelemény, ötlet, kesernyés komédia fanyar füstje! Menynyire gazdagok vagyunk, hogy miénk ez a nyelv, amely
nem öregszik, nem kopik, és nem fárad el, ellenkezőleg,
„nyelvépítő” művészeinek eszében barokk, rokokó, szecessziós és nagyon modern ékességekkel tud tündökölni! Kell-e ennél szebb ajándék november 13-ra, a
magyar nyelv napjára, amely azért is nagyon fontos
számunkra, mert 2015-től hivatalos ünnep ebben az országban is. Hát hagyhatjuk, hogy meggyalázzák?
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Megtelt a Vár sétány a tiltakozókkal

(Folytatás az 1. oldalról)
„Római katolikus anyaszentegyházunk az igazságot rendszerint
nem az utcákon és tereken, hanem
a templomaiban és – ha szükséges
– a törvényszéken keresi… Nem
veheti senki rossz néven, hogy
most, amikor az iskolánkat, iskoláinkat veszélyeztetve, legjobb munkatársainkat akadályoztatva látjuk,
a törvényesség rendkívüli útját választva, utcára vonulunk” – hangzott el dr. Holló László, a tiltakozást
szervező Erdélyi Római Katolikus
Státus Alapítvány elnökének beszédében.
Az iskola megszűnése maga után
vonja az egyezség megszűnését
Történelmi visszatekintésében
beszámolt arról, hogy a 401 éves
múlttal rendelkező Státus hogyan
szolgálta iskoláival a művelődést,
az oktatást, a vallásos és erkölcsös
nevelést nehéz korok közepette.
Hogyan építette fel a magyar kormány és a helyi közösségek támogatásával az egész Erdélyt átfogó
korszerű iskolahálózata számára
szükséges épületeket, köztük 190508 között a marosvásárhelyit is. A
magyar katolikus ifjak mellett minden együtt élő nemzet és felekezet
gyermekeinek a neveltetését is felvállalta, köztük például a román
nemzeti oktatást megalapító Gheorghe Lazărét is. Ezért sem lehet elfogadni, hogy ilyen előzmények
után vonják kétségbe némelyek a
katolikus egyház jogát, hogy itt és
most iskolát működtessen. A Státus
Alapítvány tagjai a békesség kedvéért az évek során hallgattak és elhallgattak dolgokat, a megkötött
szerződéseket igyekeztek betartani
és betartatni a jog eszközével. Most
azonban „elérkeztünk tűrőképességünk határára. Ezért vagyunk itt, ezt
akarjuk megosztani az ország népével és a világ közvéleményével” –
hangsúlyozta a szónok. A következőkben dr. Holló László szóvá tette,
hogy a kedvező kezdet után a katolikus egyház elorzott javainak viszszaszolgáltatása 2006 után leállt, és
jogtalanul elvett kulturális javaikat,
történelmi irattárukat az Európai
Emberjogi Bíróságon megnyert per
ellenére sem szolgáltatják vissza.
Két hasznot hozó és négy gimnáziumi épületük visszaszolgáltatását
pedig megkérdőjelezik és az újraállamosításukon ügyködnek.
„Azért vagyunk itt, mert a türelmes kompromisszumok útján újraalapított Római Katolikus Teológiai
Líceumunk létét vonják kétségbe.
Azért vagyunk itt, hogy figyelmeztessünk, a líceumunk ellen irányuló
támadások senkinek nem kedveznek, mindenki csak veszíthet. A katolikus líceumunk megszűnése a
szerződés alapján automatikusan
maga után vonná az egyezség megszűnését, mely az Unirea Főgimnázium számára biztosítja az épület
használati jogát” – szögezte le dr.
Holló László.

Megoldás sürgősségi rendelettel
Az európai országokat átfogó katolikus oktatás jelentőségét hangoztatva beszélt a marosvásárhelyi
iskola helyzetéről, kiváló eredményeiről a szülői közösség nevében
Márton Gyöngyvér. Kifejezte a szülők azon óhaját, hogy gyermekeik
abban az iskolában fejezzék be tanulmányaikat, ahova önként beiratkoztak vagy jó általánossal felvételt
nyertek. „Ha a vizsgálati szervek
mégis úgy ítélik meg, hogy nem
volt törvényes az iskola alapítása,
akkor mi szülők a több mint 400
diák érdekében arra kérjük az illetékes szerveket, hogy sürgősségi
rendelettel a megfelelő időpontra
visszamenőleg most legalizálják a
marosvásásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum helyzetét, mert a
romániai törvények lehetővé teszik”
– fogalmazta meg a felszólítást a
szülők képviselője.
Betű vagy lélek
Nagyszerű diákok, fantasztikus,
összetartó, segítőkész szülői közösség mellett az iskola pedagógusai a
dolgukat szeretnék végezni legjobb
tudásuk szerint – fogalmazott
Székely Szilárd tanár, aki támogatásukról biztosította dr. Tamási ZsoltJózsef igazgatót, hiszen jó
szándékáról és hozzáértéséről minden kollégája meg van győződve.
Abban bízva, hogy kiszolgáltatott
helyzetükkel senki nem él vissza,
köszönetet mondott mindazoknak,
akik Erdély különböző településein
együtt éreznek az iskolával, hozzátéve, hogy minden jó szándékú segítséget szívesen fogadnak. A betű
öl, a lélek éltet – idézte Pál apostol
szavait. Majd felvetette, hogy azok,
akik az iskola helyzetét vizsgálják,
a holt betűvel kioltják az életet, ha
az a betű ellenében létezni mer vagy
a lélekhez igazítva az élet szolgálatába állítják a betűt.
Tanulni akarunk a saját iskolánkban!
Reményeik, álmaik megvalósulása nyomán tanulni akarnak a saját
önálló iskolájukban, egyenlő állampolgárai lenni az országnak, ahol
születtek. Szolidarizálnak Tamási
Zsolt-József igazgatójukkal, akitől
szeretetet, odaadást, tiszteletet és figyelmet kaptak – hangsúlyozta Kali
Edina 12. osztályos diák. Társaival
egyetemben, akik a szülőföldjükön
látják a jövőt, nem hagyhatják,
hogy a szüleik, tanáraik és a közösség vezetői által kivívott jogokat elvegyék, az iskola több mint 400
diákja tanulmányainak érvényességét megkérdőjelezzék. Ehhez kérte
a jelenlevők támogatását..
Ne tovább, elég volt!
„…Dühösek vagyunk, mert azokat, akik a törvényt nem tartják be
itt, Marosvásárhelyen az orvosi és
gyógyszerészeti egyetemen, senki
nem vonja felelősségre, és
forr bennünk a harag, mert azt látjuk, hogy akik alkalmazzák a törvényt,
azokat
megvádolják,

megfélemlítik, a kétségbeesésbe
kergetik” – fogalmazott Kelemen
Hunor, aki a Római Katolikus Státus Közgyűlésének tagjaként szólt a
közönséghez, és a „Ne tovább, elég
volt!” felkiáltással fejezte be mondandóját.
„Hogyne lennénk dühösek, amikor azt látjuk, hogy a kommunista
diktatúra rablását, szabadságfosztását a romániai magyarság ügyének
rendezésekor kifogástalan eljárásnak tartják egyesek!” Holott sem az
egyház, sem Tamási Zsolt-József,
sem a tanfelügyelőség nem rövidített meg senkit. Nem vette el más
vagyonát, nem követett el törvénytelenséget. Ezzel szemben „nacionalista
feljelentők,
elvakult
hivatalnokok erejüket fitogtatva
üzenik nekünk, hogy nem fogtok ti
magyar iskolát építeni, nem fogtok
ti magyarul tanulni…” – tette
hozzá. Nemcsak dühösek, csalódottak is vagyunk, mert közel egy évszázada hiába várjuk, hogy az
1918-ban tett ígéreteket haladéktalanul betartsák, és ne tekintsenek
másodrendű állampolgárnak ebben
az országban, amelyet alkotó, teremtő munkánkkal mi is gazdagítunk. Csalódottak vagyunk, hogy a
párbeszéd, egymás kölcsönös tisztelete helyett a múlt árnyai térnek
vissza: „államosították a sepsiszentgyörgyi Mikó kollégiumot, közigazgatási, bírósági határozatokkal
és ítéletekkel évek óta korlátozzák
nemzeti és közösségi szimbólumaink használatát, újraértelmezik a
nyelvhasználati törvényt, száműzik
a magyar feliratokat a közterekről”.
A hitünket mégsem veszítjük el,
nem hagyjuk az iskolát, nem fogunk megtorpanni, sem hátrálni.
Talpon fogunk maradni, és ha kell,
századjára is újrakezdjük menetelésünket az igazságért. Mert hisszük,
hogy lehet ez az ország mindannyiunk hazája is, „amelyben a nyelvi,
vallási, kulturális sokszínűség érvényesülni tud”, és „egyenrangú polgárként senkinek sem kell azzal
foglalkoznia, hogy az erőszakszervek előtt folyamatosan az ártatlanságát és lojalitását bizonyítsa”–
fogalmazott Kelemen Hunor, aki
bejelentette, hogy memorandummal
fordulnak az államelnökhöz és a
kormányfőhöz.
„Ne hagyjátok a templomot,/ a
templomot s az iskolát!/ mondták el
a jelenlevők Kilyén Ilkával közösen
Reményik Sándor versének első két
szakaszát, amit a tiltakozásra érkezőknek kiosztottak.
Tartásból, viselkedésből ezúttal is
jelesre vizsgáztak a marosvásárhelyiek, akik a szervezők kérésére egy
könyvet vittek magukkal, hogy rendezett, fegyelmezett sorokban felvonulva
átadják
az
iskola
könyvtárának. A tüntetés felügyeletére kivezényelt karhatalmi erők viszont, akik látszólag nem tudtak
megegyezni az ajánlott útvonalban,
„levizsgáztak”. Megtörténhet, hogy
ezzel a szervezetlenségüket
tükröző vagy csupán mímelő
gesztussal akarták megbontani
a tiltakozás békés jellegét, de a
műsorvezető Kilyén Ilka színművésznő
találékonysága
megmentette a helyzetet. Befejezésképpen arra kérte a résztvevőket, hogy a szónokok
számára felállított emelvényre
tegyék le a magukkal vitt
könyvet, elkerülve ezáltal a felháborodásból eredő esetleges
rendbontást.
Megható volt látni, hogy
idős emberek legkedvesebb könyvüket vitték el, és
adták oda ajándékba. Sokan
voltunk szombaton a Vár sétányon, de lehettünk volna többen is.

Több városban is tüntettek
a magyar iskolákért

Nemcsak Marosvásárhelyen,
hanem Kolozsváron, CsíkszeSepsiszentgyörredában,
gyön és Szatmárnémetiben
is tüntettek szombaton délmarosvásárhelyi
a
után
Római Katolikus Líceum és a
magyar nyelvű egyházi iskolák védelmében.

Több helyszínen is felolvasták
azt a petíciót, amelyben az erdélyi
magyar történelmi egyházak kijelentették: a marosvásárhelyi katolikus líceum elleni ügyészségi
eljárás után úgy érzik, hogy Erdély
valamennyi magyar iskolája veszélybe került.
A kolozsvári tiltakozáson a Mátyás-szoborcsoport elé gyűlt mintegy félezer tiltakozó előtt Kovács
Sándor római katolikus főesperes
kijelentette: nem szeretné, ha az iskolaügy etnikumközi vitává alakulna. „Ne féljünk azoktól, akik a
testet ugyan megölhetik, életünket
ugyan megnehezíthetik, de a lélek
fölött nincs hatalmuk” – jelentette
ki a főesperes.
A kolozsvári tiltakozáson felszólaló Virág Erzsébet, a Romániai

Magyar Pedagógusok Szövetsége
(RMPSZ) közép-erdélyi alelnöke
arról beszélt, hogy egykor azt remélték: a szövetségnek egyre keaz
lesz
dolga
vesebb
érdekvédelemben, és egyre több az
oktatás szakmai kérdéseiben. Csalódottan állapította meg, hogy továbbra is szükség van az
érdekvédelemre.
A diákság, valamint a református, az evangélikus és az unitárius
egyház nevében szólók után a tiltakozók közösen mondták el Reményik Sándor Templom és
iskola című versét, melynek minden szakasza azzal a felszólítással végződik: Ne hagyjátok a
templomot, a templomot s az iskolát!
A résztvevők közül sokan
könyvvel és gyertyával a kezükben
hallgatták végig a szónoklatokat,
énekelték el a magyar himnuszt, a
könyveket pedig – a szervező
Római Katolikus Státus Alapítvány felhívásának megfelelően – a
marosvásárhelyi Római Katolikus
Líceum alakuló könyvtárának
ajándékozták. (MTI)

Közúti balesetek

Szombaton két könnyebb sérüléssel járó baleset történt Maros megyében. Marosvásárhelyen egy menetiránnyal szemben haladó gépkocsivezető karambolozott, a balesetben egy személy sérült meg. Hasonló
szabálysértés okozta a segesvári balesetet is. Egy huszonéves sofőr a
menetiránnyal ellentétes sávon haladva egy másik gépkocsinak ütközött,
amelyet egy 45 éves nő vezetett. A szabálytalan sofőr járműve a továbbiakban egy haszonjárműnek csapódott. A balesetben a női sofőr szenvedett könnyebb sérülést – tájékoztatta lapunkat Andreea Pop, a megyei
rendőr-felügyelőség szóvivője.

Károkat okozott
a hóvihar

(Folytatás az 1. oldalról)
A Maros Megyei Tanács alelnöke, Ovidiu Dancu vasárnap reggel úgy nyilatkozott, eleddig nem
jeleztek problémákat ezekkel a szakaszokkal kapcsolatban, de amenynyiben fennakadások lesznek,
megoldják a helyzetet.
„Pénteken újrakezdődött a közbeszerzési eljárás ezekre a szakaszokra. (…) A Maros Megyei
Tanács értesítette a helyzetről a
Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
közlekedésrendészeti főosztályát és
a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőséget, illetve a polgármesteri hivatalokat. Ezúton
felhívjuk a gépkocsivezetők figyelmét, hogy közlekedjenek óvatosan,
az időjárási és látási viszonyoknak
megfelelő sebességgel” — áll a
Maros Megyei Tanács vasárnap kiadott közleményében.
A marosvásárhelyi polgármester
tanácsosa, Claudiu Maior szerint a
megyeszékhelyen három hókotró
tisztítja az utakat, és amennyiben
kitart a havazás, további négy hóeltakarító járművet vetnek be.
(Agerpres)
Országszerte gondot okozott
a havazás
Románia több térségében áramkimaradásokat és közlekedési gondokat okozott az erős szél és

hófúvás vasárnap. Az ország szinte
teljes területén (Partiumot és a
Bánság alföldi részét kivéve) első
fokú (sárga) meteorológiai riadó
volt érvényben vasárnap estig (keleten hétfő délig) az erős szél miatt.
Országszerte mérsékelten havazott,
a széllökések elérték az óránként
60-70, helyenként akár a 90 kilométeres sebességet is.
Bukarestben húsz autót rongáltak meg a szombat éjszakai viharos
szélben kidőlt fák.
Az erdélyi megyékben is, a Keleti-Kárpátokban a Moldva felé vezető közúti átkelők egy részén
forgalomkorlátozást vezettek be a
7,5 tonnánál súlyosabb tehergépkocsik számára. A bukovinai Szucsáva megyében a havazás
fennakadásokat okozott a közlekedésben, a még nyitva lévő hágókon
ugyanis csak lépésben tudtak haladni a nyergesvontatók.
Petrozsény térségében a Páringhegység egy üdülőtelepéről sífelvonóval kellett lehozni vasárnap
egy osztálynyi gyereket, miután az
utóbbi órákban hullott 80 centiméternyi hó miatt a telep közúton
megközelíthetetlenné vált. Hétfőtől
várhatóan mérséklődni fog a szél,
csak néhány moldvai megyében
okozhat még gondot a hófúvás.
(MTI)
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Mindig várt tornaórák

Hogyan lehet megszerettetni a testnevelésórát a kevésbé mozgékony,
sportért nem igazán rajongó gyermekekkel, miként viszonyulnak a diákok ahhoz a tanárhoz, aki nemcsak a
pedagógus, hanem a szülő és az egykori csibész szemével is látja őket?
Fülöp Barna, a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskola nyugalmazott tornatanára minderről sokat
tudna mesélni. Az elmúlt négy évtized
diáknemzedékeinek Barni bácsijával
gyermekkorról, pályakezdésről, sikerekről és kudarcokról, illetve a rendszeres testmozgás fontosságáról
beszélgettünk.

Nagy Székely Ildikó

– Mennyire játszott szerepet gyermekéveiben a sport?
– Marosvásárhelyen, a Bernády tér 3. szám
alatt, a Vártemplom közelében nőttem fel.
Első osztálytól nyolcadikig a 9-es számú iskolába jártam, amely akkor, az ötvenes évek
végén még abban az épületben működött,
ahol most a Művészeti Szaklíceum van. Hetedikes koromra épült fel a Jókai (most Eminescu) utcában a mai 9-es iskola (Szász
Albert Sportlíceum). Ötödiktől Kamenitczky
Ilona testnevelő tanárnő volt az osztályfőnököm, akinek a férje, Kamenitczky Árpád, az
akkori Mureşul kézilabdacsapat edzője volt.
Kamenitczky tanárnő rendszeresen vitt minket kézilabdázni. Ő szerettette meg velem a
sportot. Nyolcadik osztályban bekerültem a
Sportiskola nagy csapatába, számomra ezzel
dőlt el minden. A középiskola végéig játszottam a csapatban, 1966-ban és 1968-ban Berekméri Lajos edző irányításával országos
bajnokok lettünk.
A legszebb 14 év...
– Gondolom, a középiskola után is megmaradt a kézilabdánál.
– A Pedagógiai Főiskola csapatában három
évig játszottam. 1974-ben végeztem a főiskolát.
– Onnan merre vezetett az út?
– Egy mezőségi faluba, Mezőkapusra kerültem mint testnevelő tanár. Az ott töltött
időszak életem legszebb 14 éve volt. Pedig
sok nehézséggel szembesültem, az ingázás is
közéjük tartozott. Reggel ötkor keltem, hat
órakor érkezett a Kolozsvár felé tartó autóbusz. Most is emlékszem azokra a telekre,
amikor a bándi hegyen nyomtuk felfelé a
buszt. Az is előfordult, hogy egy utazás alatt
hétszer ragadtunk be a sáncba. Ami a visszautat illeti, meg kellett várni, hogy Kolozsvárról visszajöjjön az autóbusz. Sokszor este 9
órára, fél 10-re értem haza. A mezőkapusi iskola akkoriban épült, amikor engem a faluba
helyeztek, a szülőkkel közösen hordtuk a téglát. Kezdetben tornaterem sem volt a tanintézetben, az osztályban és a folyosón tartottuk
a testnevelésórákat. Sokszor eszembe jutottak
azokban az években a főiskolai tanáraim.
Nekik köszönhetem, hogy megálltam a helyem. Jól tudták, hova, milyen körülmények

közé kerülhetünk, és olyan gyakorlatokra tanítottak bennünket, amelyeknek pályakezdőként nagy hasznát vettük. A tornatermet is a
magunk erejéből alakítottuk ki a diákok szüleivel. A felszerelést, ládát, padot, dobbantót
Szászrégenből hozták a termelőszövetkezet
autójával.
– Milyenek voltak a mezőkapusi gyermekek?
– Tisztelettudóak, munkaszeretők. Akkoriban meg volt szabva, hogy minden iskolának
hány hektár kukoricát, cukorrépát kell
leszedni. Délben gyakran egyenesen a mezőre mentek az iskolából a gyermekek, novemberben a hó alól szedték a termést. De
sosem panaszkodtak. Hogy kijöjjön a katedrám, testnevelés mellett franciát, rajzot, mezőgazdaságtant is tanítottam nekik, és a
szomszéd faluba is jártam órát tartani. Idővel
annyira beleszoktam abba, hogy román gyermekeket tanítok, hogy még éjjel álmomban
is románul beszéltem. A mezőkapusi tanítványaimmal a mai napig megmaradt a kapcsolat. Mindegyre elemlegetik, hogy én vittem
ki őket először a faluból. Szovátára, egy szánkóversenyre mentünk, szállodában laktunk,
vendéglőben étkeztünk. Ez számukra felejthetetlen élmény maradt. De máshova is szívesen jöttek. Mezőbándra, Radnótra vittem
őket sportversenyekre. Tornaterem, műgyepes pálya persze azokon a településeken sem
volt, földpályán játszottak. Mivel szombaton
is volt tanítás, a sportkört vasárnaponként tartottuk, és a meccseket is arra a napra időzítették. Emlékszem, egy alkalommal Bándon
volt kézilabda-bajnokság. A mérkőzés után
hiába vártuk a kollégákkal a buszt, nem jött,
így elindultunk gyalog. Már Marosszentkirályon jártunk, amikor megállt egy autó, hogy
felvegyen... De olyan is volt, hogy a néptanácselnök kiküldött a nagy hóban egy félreeső tanyára, hogy számoljuk meg és írjuk
össze a ribizlibokrokat, gyümölcsfákat. Egyszer pedig majdnem ki is költöztettek Kapusra, a kultúrotthon egyik üres szobájába, a
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törvény ugyanis azt írta elő, hogy
ott kell lakni, ahol a munkahely
van.
A folytonosság megszűnése
– Csaknem másfél évtized ingázás után, 1988-ban aztán bekerült
Vásárhelyre. Hogy élte meg a váltást?
– A Sportiskola gyermekcsapatának a kézilabdaedzője lettem, a
volt 4-es számú, a mai Európa Általános Iskolában pedig egy évig
testnevelést tanítottam. Én voltam
az akkori nyolcadik osztály hetedik osztályfőnöke. Azok a gyermekek egészen mások voltak,
mint a mezőkapusiak, de velük is
közeli kapcsolatba kerültem. Egy
felejthetetlen kirándulásra is elmentünk a Kelemen-havasokba.
Pár évvel ezelőtt a 25 éves osztálytalálkozón találkoztunk újra... A 4es iskolában töltött év után teljes
katedrát kaptam a Sportiskolában.
Tíz évig tanítottam ott, aztán
1998-ban, amikor a Dr. Bernády György Általános Iskola – az akkori 2-es számú – testnevelő tanára nyugdíjba ment, megkérdezték,
hogy nem venném-e át a helyét. 18 évig voltam az ottani diákok tanára.
– A Sportiskolára visszatérve, gondolom,
számos versenyen részt vett a kézilabdásokkal. Kerültek ki ismert sportolók a gyermekek
csapatából?
– Az anyagi lehetőségek már akkor nagyon
korlátozottak voltak, így edzőtáborokba nem-

óra. A követelményrendszer viszont alapjában véve nem változott.
– Beszéljünk kicsit a követelményekről.
– A kisdiákoknál a test összehangolt mozgatásán, a helyes járás, szaladás megtanításán
van a hangsúly, illetve az általános erőnléti
felkészítésen. Itt vannak egyébként a legnagyobb gondok. Gyakran előfordul, hogy
három percig sem bír szaladni a gyerek, felső
tagozaton pedig, amikor 600-1000 métert kell
lefutni – 5–6.-ban a fiúknak 800, a lányoknak
600 métert, 7–8.-ban a fiúknak 1000, a lányoknak 800 métert –, végképp feladja.
Ebből látszik, hogy a mai gyermekek nem
mozognak eleget. Meggyőződésem, hogy a
heti két testnevelésóra kevés. Ráadásul mióta
pár éve a tanítás utáni sportkörökért sem kapnak pénzt a tanárok, az ő részükről is megszűnhet a motiváció. Persze, vannak olyan
szív-lélek pedagógusok, akik így is vállalják
az edzéseket.
A játék ereje
– Önnek mi volt a „titkos fegyvere”, hogyan sikerült megszerettetnie tanítványaival
a testnevelésórát?
– Én mindig úgy alakítottam az óráimat,
hogy a tanterv teljesítése mellett minél többet
játszhassanak. Azt próbáltam elsősorban
megértetni a gyermekekkel, hogy a rendszeres testmozgással az egészségüket védik. Úgy
gondolom, ez volt a legfontosabb üzenet.
– A Dr. Bernády György Általános Iskolában nyolc évig töltötte be az aligazgatói tisztséget.
Emellett
számos
évfolyam
osztályfőnöke is volt. A diákjai fedezték fel a
zenei múltját is.
– Igen, ők találtak adatokat az interneten a
hetvenes évek elején alapított Búgócsiga

igen járhattunk. Az
edzéseket az egyetemi sportcsarnokban tartottuk, reggel
és délután, naponta
kétszer, a bajnokságok hétvégén voltak.
Ami a kézilabdázó
gyerekek jövőjét illeti, az volt a legnagyobb gond, hogy
akkoriban szűnt meg
az ASA férfi-kézilabdacsapata, így
ebben a sportágban
nem volt többé folytonosság. Ez egyébként máig így van.
Gyengülő diáknemzedék
– A rendszerváltás
után mi változott
meg a testnevelés
terén?
– Ha jól tudom,
akkoriban szűkült le
két órára a heti
három testnevelés-

együttesről, amelynek a gitárosa voltam. De
már sokkal hamarabb, kisiskolásként kapcsolatba kerültem a zenével, első osztálytól nyolcadikig hegedültem. Az akkor szerzett tudást
alkalmaztam a gitárra. Az első együttest általános iskolás korunkban, 1968-ban hoztuk
létre, pionírdobokon játszottunk, és az iskola
rádiója volt az erősítő. Ezután, a középiskolás
években következett a Búgócsiga, amellyel
az 1972-es Siculus fesztiválon is felléptünk,
és ez alkalomból a bukaresti magyar adásba
is meghívtak. A nyolcvanas években a Spirál
Rock nevű együttes basszusgitárosa voltam.
– Sport, zene, osztálykirándulások... A
mozgalmas évtizedek után idén szeptemberben eljött a nyugdíjazás ideje. Könnyű volt
megszokni a ritmusváltást?
– Még próbálok hozzászokni, egyelőre
nem igazán kapom a helyen. Reggel 7 órakor
ugyanúgy felébredek, mint amikor iskolába
kellett mennem. Sokszor a napok is összemosódnak. Szeretem a társaságot, nagyon hiányoznak a kollégák, és persze a gyermekek.
Van Adorjánban egy kis kertünk, oda szoktunk kimenni a feleségemmel. Még nincs
gyermeke sem a fiamnak, sem a lányomnak,
de ha majd jönnek az unokák, talán újra felgyorsul az élet körülöttem.
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„Ennek a vásárnak lelke van”

Kiadók,
könyvterjesztők szemével

(Folytatás az 1. oldalról)
nagyobb volt a vásárlói forgalom. A
gyermekek körében Keri Smith
Nyírd ki ezt a naplót című interaktív könyve volt az idei kedvenc, a
felnőtt vásárlók leginkább Nyáry
Krisztián Festői szerelmek című új
alkotását keresték. De a kétlejes kifestős könyvtől a 99 lejes vagy száz
lej fölötti szépirodalmi művekig és
ismeretterjesztő kötetekig mindenre
volt kereslet – tette hozzá a kereskedő.
Tudatosan vásárló gyermekek
A marosvásárhelyi szülők körében igen népszerű Kulcslyuk könystandjánál
Kádár
vesbolt
Annamária új könyvéből, a Lilla és
Tündérbogyóból vitték el a legtöbbet. Sokan karácsonyi ajándékként
100–200 lejért két-három könyvet
is vásároltak, a forgalom azonban
kicsit mintha gyengébb lett volna a
múlt évinél – vélte a színes, tetszetős kiadványokat kínáló Fekete
Enikő.
– Az idei volt az eddigi legjobb
vásár – mondta Nyulas Ágnes, a
szintén gyermekkönyveiről ismert
szentendrei Cerkabella Könyvkiadó
vezetője.
– Fantasztikus élmény látni azt a
sok gyermeket, akik a hónapokig
gyűjtögetett zsebpénzüket elhozták
ide, és tudatosan, megfontoltan vásároltak. Főleg a 8–14 évesek, de a
nagyobbak is szép számban jöttek.
Sok volt a visszatérő kis könyvbarát, akik a korai években megvásárolt sorozatok folytatását, például
Kertész Erzsébet könyveit vagy a
Méhes György-sorozat új kiadványait keresték. A kezdő olvasók
számára a svéd sorozatunk bizonyult igen népszerűnek – tette
hozzá a kiadó vezetője, akitől azt is
megtudtuk, hogy átlagosan két
könyvet választottak a gyermekek,
és, bár a statisztikák szerint a lányok többet olvasnak a fiúknál, itteni
tapasztalatai
ezt
nem
támasztották alá.
A székelyudvarhelyi Kápolnási
Antikvár Könyvkereskedés termékeit kínáló Kápolnási Zsolt szintén

a gyermeklátogatókra hívta fel a figyelmünket.
– Nincs még egy olyan könyvvásár Erdélyben, ahova diákcsapatok,
V–VIII. osztályos gyermekek magukban vagy az osztályukkal érkezzenek, és vásároljanak is – szögezte
le, aztán azt is elárulta, hogy idén a
tavalyinál nagyobb felületen helyezhette el termékeit, és ez kedvezően hatott a keresletre. Leginkább
a meséskönyveket keresték vásárlói, de a történelmi és gyógynövényes kiadványoknak is volt keletje
– mondta, majd azt is kifejtette, tapasztalatai szerint az antikváriumoknak van jövőjük, a jó könyvre
ugyanis mindig van kereslet, pláne,
ha az ára is kedvező.
– Az idei vásáron a 20 lejes ár
számított határesetnek, ha ennél kevesebbe került, hamar elment a
könyv, 25-30 lejnél viszont már
volt, aki tétovázott. Legtöbb ötven
lejt költöttek el a standomnál a vásárlók – tette hozzá Kápolnási Zsolt.
A kolozsvári Kriterion Könyvkiadó standjánál Vincze József könyvterjesztőt kérdeztük.
– Nagyjából olyan a mozgás,
mint tavaly. Inkább gyermekkönyveket kerestek a látogatók, de a történelmi témájú kötetek, a 101 vers
sorozatból pedig a Marosvásárhelyről szóló antológia is sokakat érdekelt. Természetesen az öt lejért
kínált könyvekre is volt kereslet –
mondta Vincze József, majd azt is
megjegyezte, hogy más könyvvásároknál hangulatában is jobb a marosvásárhelyi, illetve az is fontos
szempont, hogy a hasonló rendezvényektől eltérően nem a szabadban zajlik, így nincs kiszolgáltatva
az időjárás változásainak.
A sepsiszentgyörgyi Cartographia térképei és más földrajzi tematikájú kiadványai évről évre egyedi
színfoltot hoznak a könyvvásár forgatagába. Huszadik alkalommal
vesznek részt a könyvünnepen –
tudtuk meg Mike Gábortól, a Cartographia vezetőjétől, aki azt is elárulta, hogy sehol máshol nem
tapasztalta, hogy pedagógusok

Kicsi olvasók szigetén

„Ostrom” alatt az alkotók

Nagy Székely Ildikó

Papírszínház, bábszínházi előadás, üveghegyen túli kalandozás és számos felejthetetlen találkozás is szerepelt a könyvvásár
kicsiknek és kicsit nagyobbaknak szóló programjában.
Makkai Kinga, a gyermekprogramok szervezője elmondta, idén arra törekedett, hogy
minden együttlét a könyvhöz kapcsolódjon,
éppen ezért kivette a programból a nyári fesztiválokon helyet kapó táncházat és babamama játszóházat, és nagyobb hangsúlyt
fektetett az író-olvasó találkozókra.
– Úgy gondolom, ez a legfontosabb, sok
kisiskolás vagy akár felsőbb tagozatos
ugyanis még sohasem találkozott igazi íróval,
költővel – mondta a szervező.
Fekete Vince, Bosnyák Viktória, Szabó T.
Anna, Varró Dániel és Kovács András Ferenc
is „gyerekostrom” alá került ezekben a napokban. Kovács András Ferenccel péntek
délelőtt egyszerre három tanintézet diákjai –
a művészetis I. B-sek, a Dr. Bernády György
Általános Iskola IV. D osztályosai és a nyárádkarácsonyi tanintézet V–VIII. osztályosai
– találkoztak. A gyerekek – főleg a kisebbek
– kedvenc állatáról és kedvenc verséről, költővé válásának okáról, példaképéről és arról
is faggatták a jeles vendéget, hogy mi lesz a

egész osztályokkal érkezzenek a
rendezvényre.
– Évente mindössze tíz új kiadványunk van, és aki rendszeresen
jár ide, azonnal észreveszi, mi az újdonság. Most éppen a Földrajzi világatlasz, amely iránt volt is
kereslet, akárcsak az irodalomtörténeti és történelmi atlaszunk iránt…
Igaz, nyáron Bukarestben nagyobbak az eladási mutatók, ide mégis
szívesebben jövünk. Ez a könyvvásár ugyanis nemcsak a pénzről szól,
ennek a vásárnak lelke van. Már
ezért megéri eljönni.
„Aki ad magára, itt van”
Mint az már a szombat esti záróünnepség előtt nyilvánosságra került, az idei Szép Könyv díjat a
Bookart Kiadó két kiadványa, a gyermekkönyvek közül Fekete Vince
Ahonnan a nagy-nagy kékség című
kötete, a szépirodalmi könyvek kategóriájában pedig Márton Evelin Szalamandrák éjszakái című műve kapta.
Hajdú Árontól, a kiadó vezetőjétől
megtudtuk, hogy a két díjnyertes
könyvből vásároltak a legtöbbet a látogatók. Ami a kínálat többi részét illeti,
a gyermekkönyvek előnyt élveztek, de
verseskötetekre is volt igény, a felnőtteknek szóló kiadványok terén azonban a rövidpróza volt a nyerő.

következő versének a címe. A jókedvű társaság azt is kiderítette, hogy a „költőbácsi” már
nem emlékszik legelső versének a címére, de
azt tudja, hogy egy erdőről szólt. A kérdezzfelelek játék során arról is szó esett, hogy
miből, hogyan születnek a versek, és milyen a jó vers.
– Miért akartál verset írni? – kérdezte
valaki a tömegből.
– A verset nem akarni kell megírni. Meg
kell várni, amíg kinyílik, feltárja a titkait.
Minden versnek van titka – árulta el a vendég. A továbbiakban, a felolvasás során az
Egerek könyvének hősei fokozták a hangulatot, majd arról is szó esett, hogy hol él
a tapír.
Döntő fűszerkóstolással
A gyermekprogramok fontos, évről
évre nagyobb tömegeket megmozgató
része az olvasóverseny, amelyet idén is
három kategóriában – III.–V., VI.–VIII. és
IX.–XII.-esek számára – hirdettek meg. A
játékos megmérettetésre idén csaknem
200 háromfős csapat jelentkezett, nemcsak Marosvásárhelyről és a megyéből,
hanem Sepsiszentgyörgyről és Csíkszeredából is. A legkisebbeknek Szabó T. Annától A fűszermadár című művét, a
nagyobbaknak Bosnyák Viktóriától az Elképesztő! címűt, a legnagyobbaknak Dra-

– A vásárlókedvet az ilyenkor
szinte minden standnál megtalálható árkedvezmények is befolyásolják – tette hozzá a kiadó vezetője,
majd annak kapcsán, hogy megérie eljönni a marosvásárhelyi könyvvásárra, így fogalmazott:
– Ez nemcsak az eladásról,
hanem a láthatóvá válásról is szól.
Aki ad magára, itt van.
Hajdú Áron ugyanakkor úgy
vélte, 22 év alatt a vásár kinőtte a
színház előterét, és annak, hogy a
szorosan egymás mellett sorakozó
standok között alig lehet közlekedni, a vásárlók látják a kárát.
– Tágasabb, szellősebb térre
lenne szükség. Nem hiszem, hogy
azok a marosvásárhelyiek, akik
több mint két évtizede látogatják
ezt a rendezvényt, ne mennének el
az új helyszínre is – tette hozzá a
kiadó vezetője.
Idén még többen
A könyvvásár társszervezőjének,
a Marosvásárhelyi Kulturális Központnak a vezetőjét, Szepessy Elődöt is megkértük, hogy értékelje az
idei rendezvénysorozatot.
– Úgy tapasztaltam, hogy ezúttal
még többen vettek részt a könyvünnepen, mint a korai években. Ezt
igazolja az is, hogy a legtöbb pár-

gomán Györgytől a Máglyát kellett elolvasni.
Az elődöntő korábban lezajlott, a döntőbe
került hét–hét csapat viszont a könyvünnep
napjain mérhette össze tudását, kreativitását.
Erről is Makkai Kingát kérdeztük.
– A III.–V. osztályosok egyrészt a Szabó T.
Anna könyvéhez kötődő kérdezz-felelekben,
illetve jelenetfelismerős játékban vettek részt,
ugyanakkor különböző fűszereket is fel kellett ismerniük. Bosnyák Viktória könyvének

huzamosan zajló rendezvény is telt
házas volt. A korábbi évek visszajelzései után még inkább odafigyeltünk
arra, hogy a meghívott írók, költők
ne csak pár órára találkozzanak olvasóikkal, hanem a vásár minden napján jelen legyenek. Ami az
eladásokat illeti, végső kiértékelést
csak a vásár utáni napokban végzünk, de a legtöbb kiadó, könyvterjesztő már csütörtökön pozitívan
nyilatkozott a keresletről. A jövőbeli
tervek kapcsán a hely szűkössége
az, amin változtatni kellene. A
Nemzeti Színháznak több szempontból is nagyon jó a funkcionalitása, egyrészt a városközpontban
található, ugyanakkor több előadóterme is van, ezért ragaszkodunk
ehhez a helyszínhez. Ugyanakkor
viszont jó lenne, ha a korszerű európai városokhoz hasonlóan Marosvásárhelynek is lenne egy olyan
többfunkciós létesítménye, amelyet
ilyen rendezvényeken kényelmesebben belakhatna a kultúrabarát
közönség – vélte Szepessy Előd.
Káli Király Istvánt, a Romániai
Magyar Könyves Céh vezetőjét arra
kértük, egyetlen mondatban foglalja
össze idei könyvünnepi tapasztalatát.
– Ez még mindig maga a csoda –
válaszolta a főszervező.

olvasói – szintén a megadott ifjúsági regényhez kapcsolódva – egy festmény világába belépve
rögtönöztek
jeleneteket.
A
legnagyobbaknak már nem ifjúsági, hanem felnőtt-szépirodalmat kínáltam olvasásra, nekik a
Beugró című televíziós improvizációs-szituációs
műsor mintájára papírcetlire írt modatok beékelésével kellett jeleneteket rögtönözni. A cél
minden esetben az volt, hogy a versenyjelleget tompítva valamennyi kis és nagy olvasó
egy örömteli játék részese legyen.

Fotó: Nagy Tibor
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Vb-selejtező: Lengyelország
simán nyert Románia ellen

Szerkeszti: Farczádi Attila

Incidensek miatt többször félbe kellett szakítani a játékot. A képen az a pillanat, amikor Lewandowski összerogyott, miután mellette petárda robbant

Daum: el kell ismerni, hogy Románia válogatottja
egy sokkal jobb csapattól kapott ki
„El kell ismernem, hogy Románia válogatottja egy sokkal jobb
csapattól szenvedett vereséget” – nyilatkozta pénteken este, a Románia – Lengyelország labdarúgó-világbajnoki selejtező mérkőzés
után Cristoph Daum román szövetségi kapitány.
„Egy nagyon jól szervezett lengyel válogatottól kaptunk ki. Nem
sikerült megnyernünk az egyéni párharcokat, sem támadásban,
sem védekezésben. Megpróbáltunk nyomást gyakorolni rájuk a
második félidő elején, de még így sem értünk el legalább gólhelyzetig. Az első gólnál négy játékosunk próbálta megállítani Grosickit, mindhiába” – nyilatkozta a szövetségi kapitány.
Szerinte a válogatottnak tanulnia kell ebből a vereségből. „Természetesen ilyenkor mindig kiderül, hogy azok a játékosok, akiket
nem hívtak be a válogatottba, megnyerték volna a meccset” – utalt
Daum az őt bírálók kórusára. Hozzátette: a lengyel válogatott ellen
minden román játékosnak gondjai adódtak volna.
A kapitány elismerte, hogy a román csapat továbbjutási esélyei
jelentősen csökkentek, de úgy fogalmazott, hogy „edzőként mindig
optimistának kell maradnom”.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó világbajnoki selejtező, E csoport, 4. forduló: Románia – Lengyelország 0-3 (0-1)
Bukarest, Nemzeti Aréna:
45.531 néző. Vezette: Damir Skomina (szlovén).
Gólszerzők: Kamil Grosicki
(11.), Robert Lewandowski (83.,
90+1 – tizenegyesből).
Sárga lap: Benzar (52.), Săpunaru (68.), F. Andone (79.).
Románia: Tătăruşanu – Benzar,
Chiricheş, D. Grigore, Toşca –
Hoban (46. Prepeliţă), R. Marin –
Ad. Popa (46. F. Andone), Stanciu
(82. Keserü), Chipciu – B. Stancu.
Lengyelország: Fabianski –
Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk – Krychowiak – Blaszczykowski, Zielinski (80. Teodorczyk),
Linetty (70. Maczynski), Grosicki
(89. Peszko) Lewandowski.
A csoport további eredményei:
Örményország – Montenegró 3-2,
Dánia – Kazahsztán 4-1.
1. Lengyelország
2. Montenegró
3. Dánia
4. Románia
5. Örményország
6. Kazahsztán

4
4
4
4
4
4

1. Marosoroszfalu 12
13
2. Juvenes
3. Marosludas 12
4. Nyárádszereda12
12
5. Atletic
12
6. Szováta
12
7. MSE
8. Erdőszentgy. 12
9. Gaz Metan 12
10. Nagysármás 12
11. Kutyfalva 12
12
12. Dános
12
13. Nyárádtő
14. Náznánfalva 12
15. Ákosfalva 13

10
8
8
7
6
6
6
5
6
4
4
3
3
3
2

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

2
1
2
4
5
5
6
4
6
5
6
8
9
9
9

A román válogatott 3-0-ra kikapott Lengyelországtól pénteken
késő este, egy incidensekkel teletűzdelt mérkőzésen, a Nemzeti
Arénában, a labdarúgó-világbajnoki selejtező E csoportjában.
Románia az utóbbi idők leggyengébb meccsét játszotta, a lengyel
csapat minden szempontból jobb
volt.

Ranglista
1
1
0
2
0
2

0
1
2
1
3
2

10-5
9-4
7-5
6-4
4-10
3-11

10
7
6
5
3
2

Eredményjelző
* A csoport: Franciaország – Svédország 2-1. Az állás: 1. Franciaország 10 pont/4 mérkőzés, 2. Svédország 7/4, 3. Hollandia 4/3,
4. Bulgária 3/3, 5. Fehéroroszország 2/3, 6. Luxemburg 1/3.
* C csoport: Csehország – Norvégia 2-1, Észak-Írország – Azerbajdzsán 4-0, San Marino – Németország 0-8. Az állás: 1. Németország 12 pont, 2. Észak-Írország 7 (8-2), 3. Azerbajdzsán 7 (2-4),
4. Csehország 5, 5. Norvégia 3, 6. San Marino 0.
* D csoport: Ausztria – Írország 0-1, Grúzia – Moldova 1-1,
Wales – Szerbia 1-1. Az állás: 1. Írország 10 pont, 2. Szerbia 8, 3.
Wales 6, 4. Ausztria 4, 5. Grúzia 2, 6. Moldova 1.
* F csoport: Anglia – Skócia 3-0, Málta – Szlovénia 0-1, Szlovákia – Litvánia 4-0. Az állás: 1. Anglia 10 pont, 2. Szlovénia 8, 3.
Szlovákia 6, 4. Litvánia 5, 5. Skócia 4, 6. Málta 0.
* G csoport: Albánia – Izrael 0-3, Liechtenstein – Olaszország
0-4, Spanyolország – Macedónia 4-0. Az állás: 1. Spanyolország 10
pont (15-1), 2. Olaszország 10 (11-4), 3. Izrael 9, 4. Albánia 6, 5.
Macedónia 0 (4-11), 6. Liechtenstein 0 (1-16).
* I csoport: Horvátország – Izland 2-0, Törökország – Koszovó
2-0, Ukrajna – Finnország 1-0. Az állás: 1. Horvátország 10 pont,
2. Ukrajna 8, 3. Izland 7, 4. Törökország 5, 5. Finnország 1 (3-6),
6. Koszovó 1 (1-12).

Elvettek hat pontot Marosoroszfalutól,
és eltiltották az elnökét

Két évre eltiltották minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől, egyúttal 1000 lejes pénzírság kifizetésére kötelezték a 4. ligás
labdarúgó-bajnokság éllovasa, a Marosoroszfalui
Mureşul elnökét, Cosmin Chişt. A Maros megyei
labdarúgó-egyesület (AJF) fegyelmi bizottsága
megalapozottnak találta Budai Barna beadványát,
amelyben az aláíró megkérdőjelezte négy fiatal
labdarúgó átigazolásának körülményeit.
Az ügyben eljáró testület megállapította: a szóban forgó futballisták (Petrişor Alexandru, Groza
Ionel Florentin, Mure?an Eugen és Stoica Ionel Timotei) klubváltását igazoló dokumentumokat a játékosok eredeti csapatának vezetősége tudomása
nélkül állították össze. A szászrégeni Lucian Blaga
elméleti líceum vezetősége, Arabei Costel Lucian
igazgató és Silaghi Lucian aligazgató is tagadta,
hogy ők írták volna alá a papírokat, amelyeket nem
az általuk irányított tanintézet pecsétjével, hanem

3
2
2
1
1
0

Padlóra küldték a román csapatot

egy Beszterce-Naszód megyei iskola bélyegzőjével hitelesítettek. A bizottság áttekintette egy ötödik futballista, Oprea Alexandru Ioan átigazolási
dokumentációját is, és arról is megállapította, hogy
nem teljesíti a követelményeket, így a labdarúgó a
szászrégeni tanintézet játékosa marad.
Az AJF ugyanakkor jelezte, hogy az ügy körülményeit felderítendő a rendelkezésükre álló összes
iratot továbbadják az illetékes jogi szerveknek.
A marosoroszfalui klub az összes olyan mérkőzését elvesztette, amelyeken a megjelölt játékosok
pályára léptek. Ez valamennyi eddig lejátszott
U17-es ifjúsági mérkőzést jelenti, ugyanakkor a
felnőtt 4. ligás bajnokságban az október 1-jei és 8ai, Ákosfalva, illetve Nyárádtő elleni összecsapást
– derült ki a Toma János, Iosub Constantin és Szatmári Tibor által jegyzett határozatból.
A marosoroszfalui csapat a hat pont levonása
dacára is vezeti a pontvadászat rangsorát, ti. az elmúlt hétvégén is győzött,
első számú riválisa, a Marosvásárhelyi Juvenes pedig
28-15 30
óriási meglepetésre hazai
44-23 28
pályán ikszelt az utolsó he33-15 26
lyen álló Ákosfalvával, egy
35-22 22
igencsak gólgazdag mérkő34-23 19
zésen. Az eredmények: Ma26-22 19
rosoroszfalu – Szováta 3-1,
31-26 18
Marosvásárhelyi Atletic –
28-24 18
Kutyfalva 1-1, Marosvásár25-30 18
helyi MSE – Marosvásárhe25-32 15
lyi Gaz Metan 2-5, Dános –
16-26 14
Marosludas 1-5, Nagysár21-37 10
más – Erdőszentgyörgy 1-1,
20-30 9
Nyárádszereda – Nyárádtő
10-31 9
4-2, Marosvásárhelyi Juve19-39 8
nes – Ákosfalva 4-4.
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Az első félidőt uraló vendégek a
11. percben megszerezték a vezetést, miután Kamil Grosicki a félpályáról indulva faképnél hagyta a
teljes román védelmet, és 10 méterről védhetetlenül a léc alá lőtt. A
meccs nem csak a pályán folyt, a lelátókon ülők is szerepvállalási
kényszert érezhettek, mert előbb a
22. percben volt kisebb incidens a
hazai és a vendégszurkolók között,
majd a 42. percben le kellett állítani
a játékot, miután a román szurkolók
két petárdát is bedobtak a lengyel
csapat kapuja elé.
A második félidőben pályára lépett Andone és Prepeliţă, a román
csapat játéka pedig valamelyest javult, de gól nem született. Az 54.
percben Lewandowski mellett robbant egy petárda, a Bayern München csatára kezelésre szorult, a
meccset két percre le kellett állítani.
Később a román csapat kétszer is tizenegyest reklamált, de azzal maradt, a tartalékként melegítő
Săpunaru ugyanakkor sárga lapos
figyelmeztetésben részesült. A
meccs a 83. percben eldőlt, amikor
Lewandowski szép egyéni akciója
végén egy keresztlövéssel legyőzte
Tătăruşanut. Ugyancsak Lewandowski az, aki ellen a 6 perces hoszszabbítás alatt a büntetőterületen
szabálytalankodott a román csapatkapitány, Dragoş Grigore, és ugyancsak ő lőtte be a megítélt
tizenegyest.
Románia következő mérkőzését
március 27-én, hazai pályán játssza
Dánia ellen, a Lengyelország elleni
meccsen történtek miatt valószínűleg zárt kapuk mögött.

Koszorúzással emlékeztek
a száz éve elhunyt Gillemot Ferencre

Böjte Csaba atya, ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, a Gillemot Ferenc, a magyar
labdarúgó-válogatott első szövetségi kapitánya halálának századik évfordulójára szervezett emléktúra szervezője
(k) az 1916-ban hősi halált halt német, román és magyar katonák temetőjében, Petrozsényban 2016. október 29én. Böjte atya a dévai, szászvárosi és petrozsényi gyermekotthonok fiatal lakói számára szervezte az emléktúrát
és kegyeleti főhajtást, majd az ezt követő futballmeccseket. Gillemot Ferenc egykori kiváló játékos, majd edző
Petrozsény térségében hunyt el, miután az első világháborúban önkéntesként csatlakozott a magyar honvédséghez, hogy megakadályozza az Erdélyre törő román haderő előrenyomulását. MTI Fotó: Ricz Mihály Richárd

Koszorúzással emlékeztek a száz éve
elhunyt Gillemot Ferencre, a magyar labdarúgó-válogatott első szövetségi kapitányára. Halálának centenáriuma alkalmából – a család közleménye szerint –
szerdán emlékülésen idézték fel az 1916.
november 9-én Petrozsény térségében
meghalt egykori kiváló játékos és edző jelentős cselekedeteit, majd katonai tiszteletadással megkoszorúzták a sírját a
Fiumei úti temetőben.
A Magyar Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) nevében – amelynek Gillemot
alapító tagja volt – Csiki Károly, az MLSZ
tanácsadója emlékezett. „Személye némileg a múlt ködébe veszett, mert a magyar
labdarúgás a sikertelenebb korszakaiban a
jelene mellett a múltja őrzésére sem fek-

tetett kellő energiákat. Gillemot Ferenc
életrajzára tekintve elmondhatjuk, kötelességünk e példás személyiség emlékének
méltó megőrzése, tudásának, hatalmas
nyitottságának, szemléletének továbbörökítése” – hangsúlyozta ünnepi beszédében
Csiki. A magyar Honvédelmi Minisztérium képviseletében a koszorúzás alkalmából Kun-Szabó István vezérőrnagy,
miniszteri biztos méltatta Gillemot Ferenc
hősiességét, aki az első világháborúban
önkéntesként csatlakozott a magyar honvédséghez, hogy megakadályozza az Erdélyre törő román haderő előrenyomulását. Az első magyar szövetségi
kapitány tiszteletére október 29-én Böjte
Csaba ferences szerzetes vezetésével emléktúrát szerveztek Petrozsénybe.
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Kihúzzák a téli szünetig a női focisok

Bálint Zsombor

A két keret közötti különbségnek megfelelő sikerrel
tért haza Nagybányáról a Marosvásárhelyi ASA csapata a női labdarúgó-Szuperliga utolsó őszi fordulójában lejátszott mérkőzésről. Igaz, ezzel az idény még
nem ért véget Székes Károly csapata számára, hisz
szerdán 11 órától, a Sziget utcai 2-es számú pályán pótolják be a Jászvásári Navobi ellen a 6. fordulóból elhalasztott találkozót, azonban most már gyakorlatilag
arról szól az egész, hogy valahogy kihúzzák a téli szünetig. Nagybányán csupán 13 játékos állt a vezetőedző
rendelkezésére, miután Gorea a válogatottal az Egyesült Államokban tartózkodott.
A klubot sújtó anyagi nehézségek miatt több játékos
távozott, inkább csak a teljesen kedvtelésből futballozó
helybéliek vagy fiatalok maradtak, mások hosszabb kiesése sérülés következménye. Ezek után valahogy még
lejátsszák a Jászvásár elleni meccset is (azért bízunk
benne, hogy sikerrel), és most már csak arra kell várni,
hogy mi történik a klubbal a téli szünetben, van-e élet
a csődeljárás után, vagy a női csapatot is magával
rántja a férficsapatot sújtó válság. Ami biztos, hogy
azzal, ami most van, nem lehet nekivágni a tavaszi
folytatásnak.
A nagybányai mérkőzésről sok mindent nem lehet
mondani. Esőben, mély talajú pályán zajlott a küzdelem, ami a rombolásra berendezkedett házigazdáknak
kedvezett, azonban szünetig így is megnyugtató
előnyre tett szert a marosvásárhelyi együttes. A második félidőben aztán, ahogy lassan a sártenger legyőzése
kimerítette az erőtartalékokat (különösen, hogy csak
két cserére volt lehetőség), csupán egy góllal sikerült
növelni a különbséget. Ezzel a győzelemmel az ASA

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó Szuperliga, 9. forduló: Nagybányai
Independenţa – Marosvásárhelyi ASA 0-5 (0-4)
Nagybánya, Viorel Mateianu-stadion. Vezette: Cristian Codrea – Radu Despa, Cristian Lucaci (mind
Nagybánya).
ASA: Drăguş – Olar, Jáhn, Barabási, Meleacă, Balázs, Roca, M. Boroş, Sandu, A. Boroş (Rusz), Vîga
(Năznean).
Gól: A. Boroş, Sandu, M. Boroş, Meleacã, Vîga.
A női Szuperliga 9. fordulójában: Borgóprundi
Heniu – Real Craiova 5-2, Bukaresti Fair Play –
CSS Târgovişte 2-5. A Temesvári CFR – Székelyudvarhelyi Vasas Femina mérkőzést november 19én, a Jászvásári Navobi – Kolozsvári Olimpia
összecsapást november 20-án játsszák.

1. Kolozsvár
2. Temesvár
3. ASA
4. Craiova
5. Jászvásár
6. Târgovişte
7. Székelyudvarhely
8. Borgóprund
9. Bukarest
10. Nagybánya

Ranglista
7 7
8 6
8 5
8 5
7 4
9 4
8 2
9 2
9 2
9 1

0
1
0
0
2
1
1
0
0
1

0
1
3
3
1
4
5
7
7
7

64-1
37-17
39-13
19-17
22-5
20-30
8-32
17-36
16-56
8-43

21
19
15
15
14
13
7
6
6
4

az odavágókat követően felkapaszkodott a rájátszást
érő 4. helyre, s ha legalább olyan szinten megoldódnak
a gondok, hogy a legalapvetőbb kérdések tisztázódjanak, ismét versenyben lesz az ezüstért a tavasszal.

Ezen a meccsen sem volt esély

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 7. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina –
Bukaresti CSM 0:3 (20:25, 12:25, 15:25)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 200 néző. Vezette: Darius
Meşca (Ploieşti), Cristian Botezatu (Karácsonkő). Ellenőr: Dumitru
Gigi (Nagybánya).
CSU Medicina: Pucarević, Iancu, Dobriceanu, Rusu, Klarić, Varga
(Petra, Buterez, Cauc, Teianu, Babaş, Arniceru). Liberó: Molnar
(Rancz).
Bukaresti CSM: S. Medić, Alajbeg, Koolhaas, Dékány, Radosová, Milovits (Cãruţaşu, Pîrv, Kapelovies, Luković). Liberó: Ispas.
A női röplabda A1 osztály 7. fordulójában: SCMU Craiova – Bukaresti
Dinamo 0:3, SCM Piteşti – Lugosi CSM 3:0, Jászvásári Penicilina –
Balázsfalvi Alba Volei 0:3, Bákói Ştiinţa – Karácsonkői Unic 3:1, Galaci CSU – CSM Târgovişte 0:3.
Női labdarúgó Szuperliga, 9. forduló: Nagybányai Independenţa – Marosvásárhelyi ASA 0-5 (0-4)
Nagybánya, Viorel Mateianu-stadion. Vezette: Cristian Codrea – Radu
Despa, Cristian Lucaci (mind Nagybánya).
ASA: Drăguş – Olar, Jáhn, Barabási, Meleacă, Balázs, Roca, M. Boroş,
Sandu, A. Boroş (Rusz), Vîga (Năznean).
Gól: A. Boroş, Sandu, M. Boroş, Meleacã, Vîga.
A női Szuperliga 9. fordulójában: Borgóprundi Heniu – Real Craiova
5-2, Bukaresti Fair Play – CSS Târgovişte 2-5. A Temesvári CFR – Székelyudvarhelyi Vasas Femina mérkőzést november 19-én, a Jászvásári
Navobi – Kolozsvári Olimpia összecsapást november 20-án játsszák.

Ebben az idényben lassan hozzá
kell ismét szoknunk ahhoz, amit tíz
éve lassan elfelejteni hittünk: a marosvásárhelyi női röplabdacsapat a
mezőny több mint fele ellen gyakorlatilag esélytelenül lép pályára. Ez
különösen a három nagy bajnokesélyes: Balázsfalva, Târgovişte és Bukarest ellen igaz.
Nem is volt különösebb elvárásunk a fővárosi CSM elleni találkozótól, hisz a Challenge-kupa elmúlt
idénybeli győztese az idén még jobban megpróbált erősíteni, s olyan
nemzetközi válogatottat hozott
össze, amely ellen a fiatal marosvásárhelyi játékosok csakis tanulni állhattak ki. A kezdő hatosban a
vendégcsapatnál egyetlen román állampolgárságú játékos sem volt, csupán a hetedik pályára lépő, azaz a
liberó Ispas (amúgy a válogatott liberója, még a tavaly Marosvásárhelyen játszott). Volt viszont két
magyar válogatott (Dékány, Milovits), egy holland (Koolhaas) és egy
horvát válogatott (Alajbeg), egy
szlovák válogatott (Radosová) és a
szerb Sofija Medić, akit szintén a
Medicinától igazoltak le. A kispadon
emellett volt egy kanadai és egy
olasz röplabdázó is.
Egy ilyen csapat ellen az első
szettben sikerült valamivel jobban
tartani az iramot, néhány jó nyitássorozatnak köszönhetően viszonylag
szorossá tenni a játszma végét, összességében azonban egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben a
bukarestiek győzelme. Predrag Zucović megpróbált minden lehetséges
kombinációt kipróbálni, azonban ez
sem Vargának vagy Dobriceanunak, A CSU Medicina az elsõ szettben valamelyest még tartani tudta az iramot lényegesen jobb
sem Caucnak vagy Teianunak, Arni- képességû ellenfelével szemben, összességében azonban a bukarestiek gyõzelme egyetlen
cerunak, Butereznek, vagy éppen a pillanatig sem forgott veszélyben
két ifi liberónak nem tudott több tapasztalatot
Ranglista
biztosítani, hogy a nehezebb labdákat megold- 1. Balázsfalva
6
5 1 0
0
18-2
17
ják. Ilyen körülmények között a keret tapasz- 2. Târgovişte
6
5 0 0
1
16-4
15
taltabb játékosaira maradt a neheze: Klarić 11, 3. Bukaresti CSM 6
4 0 1
1
14-6
13
6
4 0 1
1
14-8
13
Rusu 8 pontot szerzett, túloldalt viszont Dé- 4. Bákó
6
3 1 1
1
14-8
12
kány és Radosová egyaránt 14 ponttal segített 5. Dinamo
6
3 0 1
2
11-10
10
a csapatán. Utóbbi 22 fogadásából 41%-os jó, 6. Karácsonkő
6
1 2 0
3
10-13
7
27%-os kiváló minősítést kapott, míg a Medi- 7. Lugos
2 0 0
4
7-12
6
cinánál a teljes csapat kiváló fogadási aránya 8. CSU Medicina 6
6
2 0 0
4
7-12
6
alig 16%-ra rúgott, kilenc esetben pedig egyál- 9. Jászvásár
6
2 0 0
4
7-14
6
talán nem sikerült átvenni az ellenfél nyitását. 10. Piteşti
6
1 0 0
5
4-16
3
A Medicina a következő fordulóban, szom- 11. Galac
12. Craiova
6
0 0 0
6
1-18
0
baton Karácsonkőre látogat.

BL-főcsoportban
a Bukaresti CSM női kézisei

A gyõzelemnek és a továbbjutásnak örülnek a román csapat játékosai

A címvédő Bukaresti CSM 2220 (11-10) arányú győzelmet aratott pénteken este Rosztovban, a
női kézilabda Bajnokok Ligája C
csoportjának utolsó előtti fordulójában, s ezzel bebiztosította helyét
a főcsoportok egyikében.
Aurelian Roşca vezetőedző érkezése jót tett a román együttesnek, amely az új szakvezetővel a
kispadon sokkal jobb játékkal rukkolt elő, mint a legutóbbi három
alkalommal.
A meccset a hazaiak kezdték
jobban, a 15. percben 9-2-re is vezettek, ám erre a román lányok
egy 9-1-es parciálissal válaszoltak,
így egygólos előny birtokában vonulhattak szünetre. A második félidő román fölényt hozott, s bár
Elszenvedte első vereségét
a Győr
27-23 (15-10) arányban győzött szombaton, hazai pályán
az FC Midtjylland a Győri
Audi ETO ellen a női kézilabda
Bajnokok Ligája C csoportjában. A csoportot vezető magyar
csapatnak ez volt az első veresége, a korábbi négy mérkőzését megnyerte.

19-15-re is vezetett a CSM, a vége
szoros lett, viszont a bukarestiek
így is meg tudták tartani az előnyüket, és megszerezték a létfontosságú győzelmet.

A csapatok:
* Rosztov Don: Galina Mehdieva, Katrine Lunde – Jelena Szlivinszkaja
(1
gól),
Julia
Managarova (2), Maja Petrova,
Ana Viahireva (3), Vladlena Bobrovnikova (4), Kszenia Makeeva
(1), Siraba Dembele, Jekatyerina
Ilina (4), Alexandrina Cabral Barbosa (4), Viktoria Borscsenko (1).
* Bukaresti CSM: Paula Ungureanu, Jelena Grubisic – Isabelle
Gullden (8), Camille Ayglon Saurina (1), Aurelia Brădeanu, Linnea
Torstensson (1), Carmen Martin
(6), Oana Manea (2), Gnonsiane
Niombla, Anastasia Lobaci, Majda
Mehmedovic (4).
A csoportot a Győr vezeti 8
ponttal, és gyakorlatilag továbbjutott a főcsoportba. A következő helyeket 4-4 ponttal a CSM és a
Midtjylland foglalja el, a Rosztov
Donnak 2 pontja van.
A CSM a következő mérkőzését
november 20-án hazai pályán
játssza a Midtjylland ellen.

Lovas edzőtábor kezdődik
Vajdaszentiványon

A nyáron sokan ismerkedtek a lovaglással a lovasiskolában – ezúttal a haladókat oktatják

A klasszikus lovaglás mai értelmezésében megfogalmazott edzéselméletet és gyakorlati kivitelezését
sajátítják el a környékünkön szervezett első komoly lovas edzőtábor (amelyet Erdély első és
jelenleg egyetlen lovasiskolája, az
Art Equest szervez) résztvevői –
adja hírül az erdélyilovas.ro. A rendezvényt november 14-e és 18-a
között tartják Vajdaszentiványon,
az iskola otthonául szolgáló Zichykastélyban. A napi programok közt
lesznek elméleti előadások és a
hallottakra épülő gyakorlati edzések, majd a nap végén szakmai
megbeszélés. Ugyanakkor minden
nap az előző napi anyag ismétlésével kezdődik, majd a napi programmal – elmélettel, gyakorlattal
és szakmai konzultációkal – folytatódik.
Az edzőtábor szakmai vezetője,
előadója és ugyanakkor edzője a
Magyarországról érkező vitéz báró
Győrffy-Villám András h. ő. dandártábornok, lovas szakértő, edző,
egyetemi oktató, számos lovas

szakkönyv szerzője, a Magyar Huszár- és Katonai Hagyományőrző
Szövetség (MHKHSZ) örökös
tiszteletbeli elnöke.
A marosvásárhelyi Szentgyörgyi István és Jankovits Ferenc, az
iskola megálmodói a Népújságnak
elmondták: a résztvevők haladó lovasok, akiknek saját lóval és felszereléssel kellett jelentkezniük,
érvényes lóútlevéllel, 2016-os negatív vérvételi eredménnyel, valamint a lóinfluenza elleni érvényes
védőoltással. A lovak ellátásáról
(etetés, itatás, ápolás, istállórend,
kitrágyázás) és a tábor idején esetlegesen előforduló igényekről (állatorvos, patkolókovács) mindenki
saját maga gondoskodik, amelynek intézéséhez a lovasiskola segítséget nyújt.
A szervezők felhívták a figyelmet, hogy ló nélküli érdeklődők is
látogathatják az edzéseket, napi 30
lejes részvételi díj ellenében. Az
ellátást igény szerint a vajdaszentiványi kastély szállója, illetve étterme napi áron biztosítja. (C. A.)
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Vereség! Szünet után teljesen elfogyott a Maros KK

előre- vagy hátravonulni, kosarat
is kaptak, mert
nem vigyázta emberét. Martinicnak ezúttal nem
mentek a távoli
dobások,
ezzel
együtt is csapata
biztos pontjának
számított – akárcsak Lázár, aki
egyre
keményebbnek mutatkozik a palánk
alatti küzdelemben. Barham produkciója kevésbé
volt színvonalas a
tőle megszokotthoz képest, Kalve
pedig
minden
szempontból alulmúlta önmagát,
Martinicnak (j) ezúttal nem mentek a távoli dobások, ezzel együtt is csapata biztos pontjának számított. nemhogy távolról
Fotó: Tóth Csaba, bcmures.com
szerzett pontokat,
de még dobókíről
szinte
esélyük
sem
volt
pontot
sérletet
is
csak
egyet jegyez réFarczádi Attila
szerezni. Nem így a második tíz széről a statisztika. A hosszú
Nehezen emészthető vereséget percben, amikor már kezdett sérüléséből felépült D. Popescu
szenvedett a Maros Kosárlabda- meglátszani, hogy sokat kivett kellemes meglepetés, Polyák viklub a férfi Nemzeti Liga 8. for- belőlük a kezdeti iram. Szünet szont ezúttal adós maradt, az a
dulójában
a
Nagyszebeni után aztán végképp elfogytak a kevesebb mint öt perc, amit páCSU-tól. Jó kezdés után értékel- házigazdák, miközben a szebe- lyán töltött a második negyedben,
hetetlen második játékrészt pro- niek szárnyaltak. Az utolsó tíz értékelhetetlen, edzője gyorsan ki
dukált a Szászgáspár Barnabás percet kezdő ötösével indította a is vette a pályáról, és nem is
irányította együttes, és hat ponttal Maros KK, de így sem volt esélye küldte vissza.
alulmaradt vendégével szemben. ledolgozni a hátrányt.
„Számítottunk rá, hogy a maA marosvásárhelyiek legered- rosvásárhelyiek nem bírják majd
Erősen kezdtek a Tigrisek,
szinte semmit nem engedélyeztek ményesebb játékosa ezúttal is Al- az iramot – jegyezte meg a végén
a palánkjuk alatt a szebenieknek. haji Mohammed volt, aki ennek a nagyszebeniek edzője, Dan FleMinden labdáért keményen meg- dacára olykor „eltűnt” a játékból, şeriu. – Dicséretes, hogy a hazai
küzdöttek, a vendégeknek közel- máskor meg nem restellt sétálva mellett a nemzetközi porondon is

Farczádi Attila
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megpróbálnak helytállni, de ez az baton játszik román bajnoki mérigyekezet sokat kivesz a csapat- kőzést, az alakulat Bukarestbe lából, a játékosokból. Erre alapoz- togat, ahol a Steaua CSM
tunk a mérkőzést megelőzően, és vendége lesz.
a számításunk bejött.
Remek volt a hangulat a
Ranglista
lelátókon, szép meccset
1.
Steaua
CSM
6/1
13
láthattunk. Remélem,
2. Nagyvárad
5/2
12
hogy a bajnokság kö3. Temesvár
4/4
12
zépszakaszában ott lesz
4. Kolozsvár
5/1
11
a Maros KK az első hat
4/3
11
5. Nagyszeben
között, és akkor majd
6. Maros KK
3/4
10
újra lesz alkalmunk ösz7. Piteşti
3/3
9
szemérni az erőnket.”
8. Craiova
3/3
9
A marosvásárhelyi
9. Dinamo
1/6
8
együttes legközelebb
1/5
7
10. Nagybánya
november 19-én, szom11. Galac
1/4
6
Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 8. forduló: Marosvásárhelyi
Maros KK – Nagyszebeni CSU 68:74 (20-9, 16-20, 14-30, 18-15).
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1600 néző. Vezette: Alexandru Olaru, Alin Faur, Alexandra Stan. Ellenőr: Marius Marinescu.
Maros KK: Mohammed 24 pont (1), Martinic 14 (2), Barham 9
(1), Lázár 6, D. Popescu 6 (1), Djapa 5, Sánta 2, Borşa 2, Kalve, Polyák, D. Andrei, Cioacătă.
CSU: Hardy 25 (2) pont, Mijajlovic 17 (4), Lalovic 11 (1), Davis
9, Cooper 9 (1), B. Popescu 3, Tincu, Dragoste, Paliciuc.
További eredmények a 8. fordulóból: Bukaresti Dinamo – Bukaresti Steaua CSM 73:96, Nagyváradi CSM CSU – Temesvári KK
84:82.

A Maros KK-ról a Marosvásárhelyi TVR-ben
Új időpontban jelentkezik a Marosvásárhelyi TVR sportadása,
a Sípszó után. Ezentúl hétfőn délután 17.40-től, ismétlésben pedig
kedden délelőtt 11.10-től nézhetik Szucher Ervin beszélgetőműsorát.
Az e heti meghívott Béres Lóránt, a Maros Kosárlabdaklub alelnöke, akivel a műsorvezető a gyengébb szezonkezdetről, a jól sikeredett nemzetközi kupaszereplésről és az anyagi gondokról
beszélget.

Szászgáspár: Nagy árat fizetünk az európai kupaszereplésért

„Nagyon szomorú, de dühös is”
a Maros Kosárlabdaklub vezetőedzője a csapat szombat délutáni szerepléséért. Szászgáspár Barnabás a
kezdő ötösben szereplő játékosokat
is ostorozta a teljesítményükért, igazán lehangolónak azonban azt találta, hogy a kispad nem tudott újat
hozni az alakulat játékába. Mintha
mindenki Mohammedtől és Martinictól várná, hogy megnyerje a
meccseket, és ez teljességgel elfogadhatatlan, mert a sikerhez mindenkinek hozzá kell tennie a
magáét, vélekedett az edző, aki
szerint az Európa-kupai szereplés
és a vele járó fáradtság is okozhatta a megmagyarázhatatlanul
gyenge második félidei játékot.
Szászgáspár Barnabás a Nagyszebeni CSU elleni mérkőzés utáni
sajtótájékoztatón értékelte csapata
szereplését, majd válaszolt kérdéseinkre.
– Valamiért nagyon apatikusan
jöttünk vissza az öltözőből, erőnléti
szempontból is összeestünk, de ez
nem elfogadható magyarázat. Nem
szabadna ilyen harmadik negyedet
produkálni. Ott ment el a mérkőzés
– kezdte értékelését Szászgáspár
Barnabás. – Ha másként kezeltük
volna a dolgokat a szünet után, nem
kellett volna aztán végig az eredmény után szaladnunk. A statisztikánk katasztrofális, és megint
előjött a régi betegségünk, hogy két
játékostól várjuk, hogy megnyerje
nekünk a meccset. Ők újra elvégezték a dolgukat, a többiek viszont,
nem tudom, milyen okokból, alig
tettek ehhez hozzá valamit. A tartalékok abszolút apatikusan, kedv
nélkül álltak be. Nem találtam azt a
játékost – sem Polyák, sem senki
más személyében –, aki pozitív vál-

Időkérés: Szászgáspár Barnabás (b2) és George Trif (b1) taktikai útmutatót tart. Nem használtak
a jó tanácsok. Fotó: Tóth Csaba, bcmures.com

tozást hozott volna a játékunkba.
Még az alapjátékosok sem azt nyújtották, amit vártunk tőlük. Nagyon
hamar el kell felejteni ezt a mérkőzést, hiszen fontos feladatok várnak
ránk. Szerdán nagyon nehéz mecscsünk lesz, az Európa-kupában litván ellenfelünk lesz, amely saját
pályáján már megmutatta, hogy
erősen fizikális kosárlabdát játszik,
a hét végén pedig a Steauához megyünk vendégjátékra. Remélem,
hogy más játékkal rukkolunk majd
elő a következő mérkőzéseken.
– Már a második negyedben sem
úgy megy a védekezés, mint az elsőben.
– Azért említettem összességében az első félidőt, mert a nagyszünetig 29 pontot kaptunk, és ez is
aránylag jó védekező munkára utal.
Utána azonban fizikálisan összeestünk. Pedig nagyon jól felkészültünk, hogy Hardyt, valamint
Mijajlovicot megállítsuk. Félidőig
nagyon jól elvégeztük a dolgunkat,
de aztán már nem úgy ment a játék.
Nem is annyira támadásban, inkább

védekezésben! Az ellenfél könnyedén szerzett pontokat ellentámadáson, amit el kellett volna kerülni.
Ezek a kosarak, amiket kaptunk,
pszichikailag ártottak, mert azután
elkezdett akadozni a támadás is, és
sajnos, Martinicnak sem volt jó
napja. Reggelig lehetne elemezni,
hogy mi és hogyan történt, de sajnos, nincs sok időnk, talpra kell állnunk ebből a vereségből.
– A szebeni edző úgy vélte, hogy
azért nem bírta a csapat szuflával a
második félidőt, mert a szerda-szombati meccsritmus nagyon
fárasztó. Azt mondta, hogy számítottak rá, és erre építettek is.
– Ez biztos, hogy így van. Azonban mi tudatosan vállaltuk a pluszterhelést, és készültünk is rá. De
ahhoz, hogy helytálljunk, csapatmunkára van szükség, amelyben
mindenki hozzáteszi a magáét, nem
elég két-három ember hozzájárulása, mint ma este. Nagyon szomorú
vagyok, de dühös is, mert a padról
érkezők majdnem semmivel nem
járultak hozzá a közöshöz. Ha nem

segítenek, nagy gondunk lesz, mert
nem lehet a végtelenségig elvárni
Mohammedtől és Martinictól, hogy
megnyerjék nekünk a mérkőzéseket, ez biztos. Mindenki, aki itt van,
hozzá kell tegyen valamit. Nem
muszáj pontokkal, ezt el is mondtam a fiúknak: nem az egyéni statisztika a fontos, hanem a csapat
eredménye. Nem az érdekel, hogy
valaki szerez tíz pontot, vagy ellop
tíz labdát, hanem az, hogy miként
járul hozzá a sikerhez. A csapatjátékra építünk, és azon vagyunk,
hogy minél jobb legyen; ez ma hiányzott. Vállaljuk a kudarcot, és
dolgozunk tovább, hogy tudjunk javítani rajta.
– Ezt értsük úgy, hogy már hoszszabb ideje elégedetlen néhány játékossal, vagy pedig kifejezetten
ezen a mérkőzésen volt probléma
némelyek teljesítményével?
– Nemegyszer elmondtam már,
hogy vannak játékosok, akik még
nem tudtak beilleszkedni a csapatba, és nem nyújtják azt, amit elvárunk tőlük. Bár megmutatták,
hogy van bennük potenciál, sajnos,

nem konstans a játékuk. Nekünk
nagy szükségünk van arra, hogy
mindenki hozza a formáját, vagy
legalább közelítsen a képességeihez. Ehhez képest mit látunk? Van
olyan játékosunk, aki a pályán töltött húsz percet, és nemhogy pontot
nem szerzett, de majdnem nullát
produkált minden tekintetben. Ez
tényleg felháborító! Ha ez nem változik, ha ezek a játékosok nem tudnak berázódni a kerékvágásba, a
télen kénytelenek lehetünk változtatni a keret összetételén! Egyelőre
még türelmesek vagyunk, megmutattuk, hogy tudunk is játszani, de
sajnos, nagy hiányosságokkal is
szembe kell néznünk. És az is tény,
hogy sokuknak erősen megterhelő a
szerda-szombat-szerda-szombat ritmusban két mérkőzést játszani egy
héten. Ez is lehetséges oka az alulteljesítésnek. De ezeket mind elemezzük majd az erőnléti edzővel is.
Sajnos, elég nagy árat fizetünk az
európai szereplésért: nyertünk egyet
a nemzetközi kupában, utána viszont elveszítettünk egy igen fontos
bajnoki meccset.

George Trif sem érti
Nincs magyarázata a csapat harmadik negyedbéli szereplésére
George Trif másodedzőnek sem. A szakember Szászgáspár Barnabás után mondta el véleményét a Nagyszebeni CSU elleni mérkőzésről.
„Nagyon nehezen megemészthető ez a vereség. Nagyon sajnálom, főleg a szurkolók miatt, akik nagy számban jöttek ki buzdítani a csapatot. Nemigen tudom magamnak sem megmagyarázni,
mi okozhatta játékosaink apatikus harmadik negyedbéli produkcióját. Az első két negyedben energikusan játszottunk, és mindenki
tette a kötelességét, a taktikának megfelelően elvégezte a feladatát.
Szünet után azonban hirtelen mintha mindenki közönyössé vált
volna, a nagyszebeniek pedig profitáltak ebből, a negyedet 30-14re vitték. Ezzel vége is lett a meccsnek, már nem tudtunk talpra
állni és a győzelemért küzdeni. Remélem, magunkhoz térünk, és
javítunk a játékunkon, hogy a következő mérkőzéseket megnyerhessük” – fogalmazott.
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Hollande és Trump megállapodott, hogy tisztázzák
témában az álláspontjaikat
Elektorok és a választópolgárok Francois Hollandetöbb
francia államfő és Donald tom biztosítani, hogy legyenek kapcsolatok, a leg-

Amerikai elnökválasztás

szavazatai

Az a tény, hogy valószínűleg Hillary Clinton nyerte a keddi amerikai
elnökválasztáson a leadott választópolgári szavazatok (popular vote)
többségét, de mégsem lesz elnök,
egyeseket csodálkozásra késztet.
„Várj csak, miért csináljuk ezt így?”
– kérdezik az AP hírügynökség szerint.
Ezért köszönet – vagy szidás – az
alapító atyáknak jár, akik az elektori
kollégium felállításával megteremtették a „széttartó választás” (divergent
election) lehetősét.
Az elektori kollégiumot az 1787-es
alkotmányozó konvención (philadelphiai konvenció) tervezték el. Egyensúlyteremtő
kompromisszumnak
gondolták azok között, akik közvetlen
választást (popular elections) akartak,
s azok között, akik nem.
Akkoriban az országban 13 állam
működött, az alapítók egy-egy állam
túlzott befolyásától tartottak. A kis államok attól féltek, hogy a népes államok túlságosan maguk felé mozdítják
el az ingát. A rabszolgatartó déli államok – a rabszolgák nem szavazhattak
– attól tartottak, hogy az északi államok fognak diktálni. Olyan aggodalmak is felbukkantak, hogy egy-egy
állam népe keveset tudna más államok jelöltjeiről.
Az elektori rendszert az évek folyamán csiszolgatták, de a lényeg maradt. Az elnököt a különböző államok
előválasztások során megválasztott
538 elektorának a „kollégiuma”, testülete választja ki. Minden állam
annyi elektori szavazattal rendelkezik, amennyi szenátora és képviselője van a kongresszusban,
Washington D.C. pedig hárommal.
Ahhoz, hogy valakit elnökké válasszanak, minimum az összes
elektori szavazat felét, plusz egy
szavazatot kell összegyűjteni, azaz
270-et. A legtöbb állam az összes
elektori szavazatot arra a jelöltre adja,
aki az államban a szavazatok többségét begyűjtötte. Most az fordult elő,
hogy miközben Clinton a választópolgárok által leadott összes szavazatok számát tekintve országosan
47,7 százalékkal vezet a 47,5 százalékos Trumppal szemben – nem számítva még bele Michigan és New
Hampshire eredményét –, a republikánus politikus neve mögött az elek-

tori kollégiumban papíron már 290
szavazat szerepel. A 2000. évben a demokrata Al Gore szoros küzdelemben
megszerezte a szavazatok többségét,
az elektori testületben mégis 271:266ra vesztett a republikánus George W.
Bush-sal szemben. Ilyen „széttartó
választásra” négy alkalommal került
sor.
Sok minden megváltozott az elektori kollégium rendszerének felállítása óta, ami létének számos okát
anakronizmussá teszi. Az Egyesült
Államok meglehetősen jól képes lebonyolítani országos választásokat, s
bőséges információ áll rendelkezésre
más jelöltekről. A rabszolgaság intézménye nem létezik. Ám azok az aggodalmak még mindig élnek, hogy a
kis államok, a vidéki területek nem
rúgnának labdába a népes államokkal
szemben, amennyiben a verseny szigorúan csak a szavazatok számától
függne.
1967-ben az amerikai ügyvédi kamara egy bizottsága javasolta, hogy
szüntessék meg az elektori kollégium
intézményét, mondván, hogy „régimódi, nem demokratikus, bonyolult,
kétértelmű és veszélyes”. Ötven évvel
később a bírálók még mindig panaszkodnak, azzal érvelve, hogy a rendszer az ország nagy területeit
figyelmen kívül hagyja, mivel a jelöltek csak a körülbelül egy tucat „ingadozó államra”, avagy „csatatér
államra” összpontosítanak. Ugyanez
történik azon nagy államok esetében,
ahol biztos, hogy melyik jelöltre szavaznak, Kaliforniában a demokratákra, Texasban a republikánusokra.
Változásra senki se számítson. Az
elmúlt években a republikánusok húzták a legtöbb hasznot a rendszerből, s
uralják a kongresszust. Mindazonáltal
van olyan próbálkozás, hogy megkerülnék a „győztes mindent visz” aspektusokat,
anélkül,
hogy
megszüntetnék az elektori testület intézményét.
John Koza, a választópolgári szavazatok teljes körű érvényesítése mellett kampányoló National Popular
Vote csoport elnöke szerint „olyan
változásról beszélünk, amelyet nagyban annak szüksége diktál, hogy 50
államot átfogó kampány legyen az elnökségért, s ne csak tizenkettőt”.
(MTI)

Trump megválasztott amerikai elnök pénteki első telefonbeszélgetésükön egyeztettek azokról a közös
témákról, amelyekről tisztázni kívánják az álláspontjaikat – közölte a francia elnöki hivatal.
A valamivel rövidebb mint tízperces beszélgetés
alatt a forrás szerint a két politikus „kifejezte azon
szándékát, hogy együtt kívánnak dolgozni” és „megállapodtak azokról a témákról, amelyekben az álláspontjaikat tisztázni szeretnék: ezek pedig a
terrorizmus elleni harc, Ukrajna, Szíria, Irak és a párizsi klímamegállapodás”. Ezek azok a témák, amelyekben a kampány alatt Donald Trump élesen
elhatárolódott a jelenlegi amerikai vezetés álláspontjától.
Francois Hollande és Donald Trump emlékeztettek mindarra, ami a két ország történelmében és értékeiben közös, valamint a Franciaország és az
Egyesült Államok közötti baráti viszonyra. A francia
forrás szerint a beszélgetés „jó körülmények” között
folyt.
„Donald Trumpot megválasztották, az én felada-

jobbak, de azoknak őszinte és egyértelmű alapokon
kell nyugodniuk” – mondta Francois Hollande a telefonbeszélgetést megelőzően a France2 francia közszolgálati televíziónak adott interjúban.
A francia elnök, aki a kampányban nem titkoltan
Hillary Clinton demokrata párti jelölt mellett állt ki,
szerdán gratulált a republikánus jelölt elnökké választásához, de úgy vélte, hogy a választási eredmény bizonytalan időszakot nyit meg. Gratuláló
levelében Francois Hollande szerdán azt javasolta
Donald Trumpnak, hogy „késedelem nélkül egyeztessenek”, s arra is megkérte, „vegye figyelembe a
világrend felbomlására vonatkozó aggodalmakat”.
Az amerikai elnökválasztási kampány alatt Francois Hollande többször is elítélte a republikánus jelölt „túlzásait”. Pénteki interjújában ugyanakkor
kiemelte, hogy az Egyesült Államok és Franciaország „hosszú barátságra” tekint vissza, és üdvözölte,
hogy az amerikai nép támogatásáról biztosította
Franciaországot az elmúlt másfél év terrortámadásait
követően. (MTI)

Merkel telefonon beszélt Trumppal

Angela Merkel német kancellár
csütörtökön telefonon beszélt Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel – jelentették be
pénteken Berlinben.
Georg Streiter helyettes kormányszóvivő tájékoztatóján elmondta, hogy a kancellár –
szerdai sajtónyilatkozata és távirata után ismét – gratulált Donald
Trumpnak választási győzelméhez, és hangsúlyozta, hogy a
„közös értékek szoros kapcsolatba” fűzik Németországot és az
Egyesült Államokat.
A kancellár a két ország „hagyományosan nagyon jó és baráti
kapcsolata alapján szoros együttműködést kínált” a megválasztott
elnöknek, és kifejezte örömét,
hogy legkésőbb a 2017-es németországi G20-csúcson személyesen
is üdvözölheti – mondta a helyettes kormányszóvivő.
A legfejlettebb ipari országok
és a legnagyobb feltörekvő gazdaságú országok vezetőinek találkozóját a tervek szerint július elején
tartják meg Hamburgban.
Georg Streiter – újságírói kérdések ellenére – nem mondta meg,
hogy a beszélgetést melyik fél
kezdeményezte és mennyi ideig
tartott.
A kancellár jövő heti nyilvános
programjait ismertetve elmondta,
hogy Angela Merkel csütörtökön
Berlinben tárgyal Barack Obama

leköszönő elnökkel, pénteken
pedig német-amerikai-brit-francia-olasz-spanyol csúcstalálkozót
tartanak a német fővárosban.
Georg Streiter kitérő választ
adott arra az újságírói kérdésre,
hogy Donald Trump környezetéből pontosan kivel vagy kikkel tud
egyeztetni a kancellár kül- és biztonságpolitikai főtanácsadója,
Christoph Heusgen a megválasztott amerikai elnök terveiről, külpolitikai
programjáról.
A
helyettes kormányszóvivő csupán
annyit mondott, hogy vannak lehetőségek kapcsolatok kialakítására.
Ezzel összefüggésben FrankWalter Steinmeier külügyminiszter egy pénteki interjúban
kiemelte, hogy „sötétben tapogatózik a teljes washingtoni külpolitikai közösség”, az amerikai
fővárosban dolgozó diplomaták,
kutatók, külpolitikai szakpolitikusok nem tudják, hogy mihez kezd
majd Donald Trump.
A német diplomácia vezetője a
Spiegel Online hírportálnak elmondta: a közelmúltban többször
beszélt Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszterrel Donald
Trump lehetséges külpolitikájáról,
és ő sem tudott felvilágosítással
szolgálni.
Azzal kapcsolatban, hogy augusztusban a gyűlölet prédikátorának nevezte Donald Trumpot,

Frank-Walter Steinmeier elmondta, hogy a választási kampány tartalma és hangneme igen
zavarta, és ezzel nem volt egyedül, azt pedig senki sem vitatja,
hogy a „látszólag határtalan konfrontációban” Donald Trumpnak
nagy szerepe volt.
Most az a nagy kérdés, hogy
Donald Trump elnökként ugyanúgy tevékenykedik-e, mint a
kampányban, és „erről egyszerűen túl kevés támpontunk van,
nem tudjuk, hogy mi vár ránk”
– mondta Frank-Walter Steinmeier.
Angela Merkel a kampány
során nem szólalt meg nyilvánosan az amerikai elnökválasztásról.
Szerdai sajtónyilatkozatában viszont kiemelte, hogy a kampány
„különleges, részben nehezen elviselhető konfrontáció volt” egy
„régi, tekintélyes demokráciában”. Elemzők szerint Donald
Trumpnak a választási küzdelemben tette kijelentéseire reagált
azzal is, hogy aláhúzta: a két országot összekötő értékek „a demokrácia, a szabadság, és az
ember jogainak és méltóságának
tisztelete, függetlenül származástól, bőrszíntől, vallástól, nemtől,
szexuális orientációtól vagy politikai meggyőződéstől”, és kiemelte, hogy ezen értékek alapján
ajánl együttműködést Donald
Trumpnak. (MTI)

Clinton kudarca után a Demokrata Párt várhatóan újrafogalmazza önmagát és stratégiáját

Hillary Clinton elnökválasztási
kudarca után az amerikai Demokrata Párt várhatóan szakít eddigi irányvonalával,
újrafogalmazza önmagát és
stratégiáját, új arcokat keres,
és hozzáfog a párt megújításához.

Sírdogáló nők és könnyező férfiak nézték kedden éjjel a Demokrata Párt eredményvárójában az
egymás után érkező híreket elnökjelöltjük, Hillary Clinton nagy bukásáról, s maga Clinton is csak
másnap jelent meg a nyilvánosság
előtt, amikor – szintén sírdogáló
nők és könnyező férfiak előtt – elismerte vereségét, és felajánlotta
együttműködését a megválasztott
republikánus elnöknek, Donald
Trumpnak.
„Ez fájdalmas és még sokáig az
lesz” – mondta a vereségről a demokraták volt elnökjelöltje. Amikor
elhagyta a termet, egy romjaiban
álló Demokrata Pártot is maga mögött hagyott.
Csütörtökön délután az AFL-CIO
szakszervezeti szövetség rendezvényén mondott beszédében Elizabeth
Warren, a demokraták népszerű
massachusettsi szenátora ki sem ejtette Hillary Clinton nevét, annak
ellenére, hogy korábban támogatta
őt, és kampányolt is vele.

Ez a beszéd – elemzők szerint –
a Demokrata Párt előre gondosan
megtervezett és nyilvános szakítása
volt Hillary Clintonnal és a Clintonféle Demokrata Párttal.
Amikor Barack Obama 2008-ban
megnyerte az elnökválasztást, úgy
kezdhette meg munkáját a Fehér
Házban, hogy nagy többsége volt a
kongresszusban is, és az Egyesült
Államok ötven kormányzója közül
29 demokrata párti politikus volt.
Most, nyolc év elteltével, a kongresszus mindkét házában kisebbségben vannak a demokraták, és csak
valamivel több mint egy tucat államban övék a kormányzói tisztség.
Most persze még elemezgetik
Hillary Clinton hibáit és tévedéseit,
a feléje irányuló óriási és országos
gyűlölet okait, de a pártnak ettől
függetlenül is valószínűleg újra kell
majd fogalmaznia stratégiáját, és
ehhez előbb önmagát.
Matthew Stoller politikai elemző,
aki egyúttal a szenátus költségvetési
bizottságának politikai tanácsadója
is, elemzésében azt írja: a hetvenes
években George McGovern Clintonéhoz hasonlóan nagy, 1972-es kudarca után a demokraták újra
„kitalálták magukat”, és új nemzedékük életre hívta a párton belül az
Új Demokraták mozgalmát, amely
1992-re már uralta is a pártot. Az Új

Demokraták a gazdaságpolitikában
neoliberális elképzeléseket vallottak, társadalmi téren a szabadosságig menő liberalizmus hívei voltak,
és létrehozták radikális szellemiségű lapjaikat is, például a The New
Republicot. Stoller elemzése szerint
ők „repítették” a Fehér Házba Bill
Clintont, Arkansas állam kormányzóját. Ez az az időszak, amikor a
szakszervezetek végleg lehanyatlottak, a kisvállalkozásokat szinte tela
megsemmisítették
jesen
szabadkereskedelmi megállapodások, a trösztellenes intézkedéseket
leállították, a nagyon szegényeket
segítő struktúrák megalvadtak.
S az Új Demokraták uralta Demokrata Párt számára most jött el a
politikai elszámolás ideje.
A rossz politikákért fizetendő
árnak „csak” járulékos költsége az,
amiről a kampányban – jórészt a
WikiLeaks kiszivárogtatásai nyomán – az amerikaiak tudomást szereztek, s amit Bernie Sanders
szenátor a választási vereség után
így fogalmazott meg: a demokratáké nem lehet olyan párt, amely
nem veszi magának a bátorságot,
hogy nekimenjen a Wall Streetnek
és a milliárdosok elitjének. „A Demokrata Pártnak döntenie kell, hogy
melyik oldalon áll” – fogalmazott
Sanders szenátor, aki az előválasz-

tásokon Hillary Clinton pártbeli kihívója volt az elnökjelöltségért
folyó küzdelemben, s aki Clintonénál jóval nagyobb valós támogatói
tábort tudhatott magáénak.
Sanders szenátor csütörtökön az
AP hírügynökségnek adott telefoninterjújában megismételte: a Demokrata Pártnak szembe kell
fordulnia a politikát befolyásolni
akaró érdekcsoportokkal. A szenátor szerint az a tény, hogy az amerikai dolgozók milliói Donald
Trumpra szavaztak, „azt sugallja,
hogy a demokraták üzenete, miszerint kiállnak a dolgozó emberekért,
már nem nagyon hat ezekre a dolgozó emberekre”.
A republikánus elnökjelölt
olyan hagyományos demokrata
párti államokban is győzött,
mint Wisconsin, Michigan vagy
Pennsylvania.
Kérdés persze, hogy kivel lehet
nekivágni a párt megújításának.
A demokraták vezető kongreszszusi politikusai – Nancy Pelosi kaliforniai képviselő és Chuck
Schumer New York-i szenátor –
idős emberek, hosszú idő óta politizálnak Washingtonban, nem jelentenek nagy vonzerőt a választók,
kivált az ifjabb nemzedékek számára. A távozó alelnök, Joe Biden
a hetvenes évei derekán jár, és a

megújulást sürgető politikusok sem
zsenge korúak. Elizabeth Warren 67
éves, Bernie Sanders 75 esztendős,
Sherrod Brown a 65. életévében
van.
Elemzők szerint a kampány és a
Donald Trump, illetve a republikánus elit közötti időnként kifejezetten feszült viszonyról szóló hírek
elfedték, hogy részben Hillary Clinton személyisége nem volt a legalkalmasabb arra, hogy ő és a
Demokrata Párt szerethető legyen,
részben pedig maga a Demokrata
Párt is súlyos válsággal küszködik.
Nem kevesen azt remélték, hogy
Clinton győzelmével lehetőség
nyílik majd arra is, hogy a volt
külügyminiszter néhány új politikust is helyzetbe hozzon, s ezzel
akár meg is újítsa a Demokrata Pártot.
Kommentátorok arra emlékeztetnek, hogy a 2000-ben tartott választáson – amikor George W. Bush
került a Fehér Házba – a demokraták hasonló helyzetben voltak, mint
most. Egy népszerűtlen háború
(Irakban), egy republikánus kormányzat által rosszul kezelt természeti katasztrófa (a Katrina
hurrikán) és egy karizmatikusnak
látszó politikus (Barack Obama)
kellett ahhoz, hogy visszakapaszkodjanak. (MTI)
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS

ELADÓ/KIADÓ új ház Marosvásárhelyen. Tel. 0744-572-814. (57439)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(57062)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (57373)
ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0766-519-187. (sz.-I)

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett állások betöltésére: a
neuropszichiátriai rendellenességgel élő gyermekek mezőcsávási központjához
KÖZPONTVEZETŐI állás; a sürgősségi beavatkozási, visszaélés, elhanyagolás,
emberkereskedelem, migráció elleni, a gyermekvédelmi segélyvonalat és
mobilcsapatot működtető osztályon: két SZOCIÁLIS MUNKÁS állás a
gyermekvédelmi segélyvonal és mobilcsapathoz, két PSZICHOLÓGUSI állás
a gyermekvédelmi segélyvonal és mobilcsapathoz, egy PSZICHOLÓGUSI állás
a sürgősségi befogadóközpontban, két NEVELŐI állás a sürgősségi befogadóközpontban; a marosszentkirályi és marosszentannai családi típusú házakhoz
egy SZOCIÁLIS MUNKÁS és egy ÉJJELI FELVIGYÁZÓI állás.

Soha

SZOCIÁLIS MUNKÁS (a gyermekvédelmi segélyvonalhoz):
egyetemi
végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel – szociális
munka szakon, szociális munkás szakosodással, terepmunka és hátrányos
helyzetű társadalmi csoportokkal való foglalkozás vállalása.

PSZICHOLÓGUS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű
oklevéllel) pszichológia szakon, pszichológusi szakképesítés, terep- és
váltásban végzett munka vállalása, hátrányos helyzetű társadalmi csoportokkal
való foglalkozás vállalása, előnyt jelent a B kategóriájú hajtási jogosítvány.

NEVELŐ: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség.

SZOCIÁLIS MUNKÁS (a marosszentkirályi és marosszentannai családi típusú
házakhoz): egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű
oklevéllel – szociális munka szakon, szociális munkás szakosodással.

ÉJJELI FELVIGYÁZÓ: általános iskolai végzettség.

Az írásbeli vizsga 2016. december 8-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli
vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát
követően.

nagyapára,

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk
BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010263-as telefonszámon. (58962-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58963-I)
FELVESZÜNK fiatal, talpraesett LÁNYOKAT WEBÁRUHÁZBA. Tel. 0745-520-408. (57419-I)
ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@freemail.hu (18244-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, SZOBALÁNYT,
KARBANTARTÓ MUNKÁST/SZAKEMBERT. Tel. 0722-268866. (58830)

Marosvásárhelyi székhelyű, NAPELEMRENDSZEREKET
ÉPÍTŐ CÉG keres felsőfokú végzettséggel rendelkező PROJEKTMENEDZSERT és a kivitelezéshez szükséges RENDSZERÉPÍTŐ
MUNKÁST. Fényképes önéletrajzukat a swssolar111@gmail.com
e-mail-címre várjuk, avagy érdeklődni lehet személyesen Koronka
14B szám alatt, hétfőtől péntekig 9-17 óra között. (58985-I)
ALKALMAZOK BÁROSNŐT az Unirii negyedbe. Tel. 0745229-221. (57465-I)

halálának

évfordulóján.

Emléke

nyugalma csendes!

fájdalommal

legyen

második

áldott,

Szerettei. (57481)

„Az emlékezéshez nem emlék,

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

S akit szeretünk,

bácsi, rokon és barát,

hanem szeretet kell,

Azt nem feledjük el.”

Fájó szívvel emlékeztünk novem-

ber 13-án AGYAGÁSI KÁROLY
marosvásárhelyi lakosra halálá-

nak hetedik évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, két fia, két

menye és a négy unoka. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

a szeretett gyermek, sógor, nagyKOVÁCS ATTILA

rövid, de súlyos betegség után

2016. november 11-én, életének

47. évében csendesen megpihent. Utolsó útjára kedden, no-

vember 15-én 13 órakor kísérjük

a marosszentgyörgyi új teme-

des! Nyugodjál békében, nagy-

tőbe.

ELHALÁLOZÁS

Mély

tata! (57487)

Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.)

Egy évet leőrölt az élet malma,
Egy éve hervad az őszi táj,
Mióta itthagytad azokat,
Kiknek szíve érted fáj.
Székelyszentistván szülőfalud,
Itt pihensz tovább,
Sárgult levelek díszítik
Koszorús sírod halmazát.
Id. PÉTER ISTVÁN
Sokunkért
sokat
dolgoztál,
Szeretve a szépet és a jót,
Így hát szívünkben élni fogsz
Életünkön át.
Emléked bevésted, faragtad
Sok élő fába, így tovább őrzi
Mindig
kedvelt
nővéred,
Emese-Katalin családja és rokonaid. (57430)

múló

ZOLTÁNRA, a szeretett férjre, édesapára,

A versenyvizsgára a dossziékat november 25-ig kell benyújtani.

MEGEMLÉKEZÉS

nem

emlékeztünk november 13-án id. BIRÓ

Sajátos követelmények:

KÖZPONTVEZETŐ: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel
egyenértékű oklevéllel – szociális munka, pszichológia és szociológia szakon,
legalább két év szolgálati idővel a szociális ellátásban vagy jogtudományi,
egészségügyi/orvosi, közgazdasági, közigazgatási egyetemi végzettség
licencdiplomával, legalább öt év gyakorlattal a szociális szolgáltatások területén.

el

11

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, testvér,
nagyapa, sógor, rokon, munka-

társ és barát,

SINAI JÁNOS
közgazdász

76

évesen,

november

10-én

tése hétfőn, november 14-én 13

órakor lesz a református temetőA gyászoló család. (57491-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a

szeretett

édesanya,

fájdalommal

hogy

szeretett

tudatjuk,

édesanyánk,

anyós, testvér, nagymama, déd-

mama, anyatárs, rokon, szom-

széd,

özv. DÁNIEL ROZÁLIA
szül. Nagy

csendesen megpihent. Temeben.

A gyászoló család. (1171-I)

életének 89. évében, hosszan
tartó szenvedés után csen-

desen megpihent. Drága édesanyánkat 2016. november 15-én

13 órakor helyezzük örök nyugalomra a meggyesfalvi ravata-

lozóból, református szertartás

szerint.

A gyászoló család. (1169-I)

nagy-

mama, anyós, sógornő, rokon, jó
barát és szomszéd,

Ha egy könnycsepp gördül végig
az arcomon, az azért van, mert
hiányzol nagyon.
Soha el nem múló szeretettel és
a hiányérzet örök küzdelmével
emlékezem november 14-én
drága jó édesanyámra, MAGYARI
VILMÁRA halálának 2. évfordulóján. Köszönet mindazoknak, akik
emlékét kegyelettel őrzik és szeretettel gondolnak rá. Nyugalma
felett őrködjék mindannyiunk
szeretete! Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Leánya,
Lenke és családja. (-I)

FÜLÖP MEDGYESI OLGA
született Petri

életének

75.

évében

rövid

szenvedés után elhunyt. Temetése evangélikus szertartás

szerint 2016. november 15-én,

kedden 12 órától lesz a refor-

mátus temetőben. Emléke legyen

csendes!

áldott,

nyugalma

A gyászoló család. (1170-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú

szívvel

búcsúzunk

volt osztálytársunktól, KOVÁCS

LEVENTÉTŐL. Nyugodjon béké-

ben! A Bolyai Farkas líceumban
1974-ben

végzett

osztálytársak
főnöknő. (-I)

és

az

XII.

D-s

osztály-
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A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
szervezésében az őszi nagytakarítás
2016. november 7. és december 12. között zajlik.

Az e heti program:
November 14-én: Hévíz, Avram Iancu, Régi Kórház, Palás köz, Visói, Forradalom, Köztársaság, Aranyos, Motru, Vlahuţă, December 30., Küküllő, Mărăşti, Mărăşeşti tér
November 15-én: Csónakos, Margaréta, Őz, Berek, Gát, Kós Károly, Abrudbányai, Szolidaritás,
Munkás, Diófa, Hangya, Kárpátok sétány, Strand park
November 16-án: Benefalvi, Tó, Sólyom, Jegenye sor, V. Goldiş, V. Lucaciu, N. Szabó Ferenc, C. Hagi,
Serafim Duicu, Víztelep, Ibolya, Szentannai, Şt. Cicio Pop
November 17-én: M. Robu, I. Roman, I. Giurchi, L. Blejnari, D. Rusu, Zöld, Virág, Szabadi, Földműves, Csíki, Alma, G. Ploieşteanu, Fasor, Hints Ottó, Szotyori József
November 18-án: I. Mihuţ, I. Hodoş, Gh. Pop de Băseşti, P. Maior, Bărăgan, Decebal, Tisza, Maros,
Hídvég, Víz, Árvíz, Könyök, Kis-Remeteszeg, I. Vescan, V. Săbădean, Éden
November 19-én: Villanytelep, sportcsarnok környéke, Corvin Mátyás tér, Malom, Arany János,
Cloşca, Cuza Vodă, Tamás Ernő
Mint minden alkalommal, ezúttal is a polgármesteri hivatal biztosítja a hulladék elszállítását. Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek időben kitakarítani a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak körüli területet és a zöldövezetet. A hulladékot a járdaszélre, a
szállítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni egy nappal a meghirdetett időpont előtt.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy az ágakat
külön csomóba rakják, másként nem viszik el a helyszínről. A szemetet a meghirdetett napon szállítják
el a polgármesteri hivatal illetékesei. A program az időjárás függvényében módosulhat.
A polgármesteri hivatal bel- és külkapcsolati osztálya

Téli kalandok
finn Lappföldön

Csoportos utazás:
2016. december 3-6. és december 10-13.
Látogass el Lappföldre, a Mikulás hazájába!
698 euró / fő ártól

Az ár tartalmazza:
• Oda-vissza repülőjegy a Budapest–Helsinki–Rovaniemi útvonalon, Finnair járatokkal
• Szállás három éjszakára a központi elhelyezkedésű 4*-os
City Hotel Rovaniemiben, kétágyas szobában
• Bőséges skandináv büféreggeli
• Repülőtéri transzferek
• Magyar csoportkísérő
Fakultatív programlehetőségek:
• rénszarvasszántúra Mikulásfalvára
• hótalpas kirándulás az északi fény nyomában
kutyaszánozás, látogatás egy kutyafarmon
• északifény-túra hómobillal
• Arktikum – Lappföld legszínvonalasabb múzeuma
• Santa Park: élménypark Mikulásfalvától 2 km-re

Közlemény

Marosvásárhely municípium
december 5–24. között
idén is megszervezi a hagyományos téli vásárt
a Rózsák terén.

A termelők, cégek, akik ezen a vásáron hagyományos termékeket, élelmi cikkeket, dísztárgyakat, játékokat árusítanának, november 20-áig nyújtsák be kereskedelmi felületet igénylő
kérvényeiket. A helyek száma korlátozott.
A kérvényeket a megfelelő iratokkal a polgármesteri hivatal 13as irodájában, az információs központban, a gazdasági tevékenységet engedélyező osztályon lehet benyújtani. Bővebb felvilágosítás
a 0265/268-330-as telefonszámon, 218-as, 225-ös mellék.
Dr. Dorin Florea polgármester

