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Böjte Csaba árváiért futottak

Mikulás-invázió a Színház téren

Megújul
Nyárádszereda
központja

A nyárádszeredai önkormányzat a
nyáron kezdte el a főtér rendezését, a
másik oldalt, ahol a művelődési otthon
van, jövőben teszik rendbe.

____________2.
Lépésről lépésre
építkezem

Nemrég az „Együtt a rákos gyermekekért” egyesület a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban rendezte meg a
Sing for the Moment! (Énekelj a pillanatért!) jótékonysági énekversenyt.
Ötletadója, mentora és a zsűri tagja
volt Vizi Imre.

____________5.
Korok, emberek,
történések

Piros sapkás vásárhelyiek lepték el vasárnap délben a karácsonyi dallamoktól
átjárt Színház teret. A Mai Generáció
(MAG) egyesület negyedik alkalommal
szervezte meg a főtéri Mikulás-futást.

A jótékonysági akció bevételét évről évre
más célra fordítják, ezúttal Böjte Csaba árváihoz jutnak el az adományok – tudtuk meg Bándi
Zsolttól, a MAG illetékesétől, aki azt is elmondta, hogy mintegy ezer piros sapkát hoztak
a futásra, és több mint hatszáz gazdára is talált.
Nagy Székely Ildikó

Ünnepvárás a várban

– Egyes korábbi résztvevők jelezték, hogy elutaznak a hosszú hétvégére, ezért valamivel alacsonyabb a létszám, mint a korábbi években.
Idén is velünk tart a marosvásárhelyi Mures
Monsters amerikaifoci-csapat, a Mikulás-futáson rendszerint jelen levő BC Mures pedig igazoltan hiányzik, Piteşti-en van mérkőzése. Az
akciót a FOMCO kamionszerviz is támogatja –
tette hozzá Bándi Zsolt.
A rajthoz felsorakozók között sok kisgyermekes családot láttunk, de a tizenévesek és középkorúak korosztálya is szép számban
képviseltetett. A Mikulás-sapkáért mindenki be-

Fotó: Nagy Tibor

látása és lehetősége szerint adakozott, volt, aki
5-10 lejt, mások nagyobb összeget csúsztattak
a dobozba. A felajánlásért zászló, lufi, autóillatosító, a futás végén pedig meleg tea is járt.
Szilveszter Emese első alkalommal vett részt
az akcióban két gyermekével, a tízéves Norbival és a hétéves Iringóval. A gyerekek izgatottan
készültek a közös szaladásra, közben Iringó elárulta, hogy gyümölcsöt, lehetőleg sárgadinnyét
szeretne kapni ma este a Mikulástól, Norbi
pedig pár tábla csokoládét kér.
(Folytatás a 2. oldalon)

Negyedszer mosolygott a Mikulás

Fenyőillat és megannyi gyermekhang töltötte be
szombaton a marosvásárhelyi Vármúzeum termeit.
A Divers Egyesület és a helyi RMDSZ Nőszervezete
negyedik alkalommal teremtett ünnepváró hangulatot a december 5-éhez legközelebb eső hétvégén
évről évre gyermekostrom alá kerülő épületben.

Nagy Székely Ildikó
A Mosolygó Mikulás című, jótékonysági kézművesvásárral összekapcsolt rendezvényen ikebanát, karácsonyfára való

díszt, almamikulást és üdvözlőlapot is készíthettek, és a korábbi évekhez hasonlóan a mézeskalács-díszítést, fafaragást
is kipróbálhatták a kis és nagyobb látogatók. Természetesen
a nagy szakállú ajándékosztogató sem hiányzott a vigadalomból, több száz óvodás és kisiskolás leste lépteit.
– A minivakáció miatt ezúttal egynaposra terveztük a rendezvényt, az óvodai, iskolai csoportok pénteki látogatására
ugyanis nem számíthattunk. De majdnem az összes
(Folytatás a 4. oldalon)

Marosvásárhely 400 éve szabad királyi város

Zárórendezvény a Kultúrpalotában

A Marosvásárhely szabad királyi város fennállásának 400. évfordulója alkalmából szervezett jubileumi rendezvénysorozat gálaestjét pénteken a
Kultúrpalotában tartották. A Lorántffy Zsuzsanna
Kulturális Egyesület és a Maros Megyei Múzeum
közös szervezésében több mint két hónapig történelmi előadásokat, vetélkedőket, kiállításokat, előadóesteket szerveztek az évforduló méltó
megünneplésére.

Szer Pálosy Piroska

Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy a szakmai zsűri kiválasztotta
a Marosvásárhely főterére tervezett Bethlen Gábor-szoborpályázat nyertes alkotását. A marosvásárhelyi származású,
Baján élő szobrászművész, Harmath István egész alakos pályamunkájára esett a választás. Amint kifejtette, a szobrot a
főtéren fogják felállítani, és a helyi tanácsosok feladata lesz
a jövő évi költségvetésbe foglalt összeg megszavazása, a tervezés megkezdése, a helyszín kialakítása és az engedélyek
megszerzése. „A város múltja, jelene és jövője attól függ,
(Folytatás a 4. oldalon)

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben
15. fórumán Marosvásárhely szabad királyi városi rangra való emelésének 400. évfordulója tiszteletére az Erdélyi Múzeum-Egyesület
marosvásárhelyi fiókszervezete és a
történészek Borsos Tamás Egyesülete
szervezett emlékkonferenciát.

____________6.
Sirius: Micsoda
meglepetés!

Hihetetlen mérkőzés után, hatalmas
meglepetést okozva szerezte meg a
győzelmet a Marosvásárhelyi Sirius a
bajnokság egyik esélyesének számító
Kolozsvári U ellen a női kosárlabda
Nemzeti Ligában.

____________9.

Gondolatok
az eredetiségről

Bodolai Gyöngyi
A plágiumügyekben kérlelhetetlen tanügyminiszter legújabb tervéről kiderült, hogy nem eredeti. Andrei Marga
volt tárcavezető ugyanis 1999-ben 3066-os számmal miniszteri rendeletet adott ki arra vonatkozóan, hogy az iskolás gyermekek két-három órát tölthetnek a házi
feladatok elkészítésével. Akkoriban fölöslegesnek, ellenőrizhetetlennek éreztük abból a meggondolásból kiindulva, hogy amihez az egyik gyermeknek két óra kell, a
másiknak esetleg öt-hat óra is szükséges. De mindezen túl
ki fogja a diák mellett mérni az időt, és egyáltalán hogyan
mérhető, például ha „házi” közben néhány telefonbeszélgetést is lebonyolít, olyan címen, hogy elakadt a feladatok
megoldásában. 17 évvel ezelőtt sem volt kétséges számomra, hogy a törvényeket és rendeleteket ebben az országban nem azért hozzák, hogy azt mindenki pontosan
komolyan vegye, betartsa, hanem azért, hogy legyen mit
figyelmen kívül hagyni. Így is történt. A Marga-rendelet
hamar a feledés homályába süllyedt, és manapság virágkorát éli a diákok olyan méretű megterhelése, amit józan
ésszel nehéz elfogadni. Amikor egy kilencedik osztályos
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ________________________________________ 2016. december 3., hétfő
5., hétfő

A Nap kel
7 óra 50 perckor,
lenyugszik
16 óra 35 perckor.
Az év 340. napja,
hátravan 26 nap.

Ma VILMA,
holnap MIKLÓS napja.

IDŐJÁRÁS

Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. 30C
min. -70C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
41, 29, 21, 22, 45 + 3 NOROC PLUS: 154157

30, 36, 23, 31, 28, 2 SUPER NOROC: 100338
34, 23, 1, 18, 5, 11

Megyei hírek

NOROC: 5561807

Szerdán nyílik a műjégpálya

December 7-én 17 órakor Marosvásárhelyen megnyitják
a ligeti műjégpályát. A mintegy 2000 négyzetméter területű
jégpályát korcsoportok függvényében felosztják, a 2-5 évesek, az 5-12 évesek, valamint a felnőttek számára. A korcsolyapálya 9.30-13 és 14-21.30 óra között várja a
gyerekeket és felnőtteket, másfél órás turnusokban lehet
korcsolyázni. A belépőjegy ára felnőtteknek 10, gyermekeknek 8 lej, a 3 év alatti gyermekek számára ingyenes.
Akárcsak a korábbi években, korcsolyát is lehet bérelni,
ennek az ára mind gyermekek, mind felnőttek esetében
12 lej, a 3 év alatti gyermekek számára ingyenes – áll az
önkormányzat szóvivőjének tájékoztatójában.

Ingyenes urológiai szűrővizsgálat

A marosvásárhelyi urológiai klinikán 50–65 év közötti férfiak ingyenes urológiai szűrővizsgálatára kerül sor december 7-én, szerdán és 8-án, csütörtökön. Az érdekelteknek
december 6-án, kedden 11–13 óra között személyesen
kell jelentkezniük a Maros Megyei Klinikai Kórház urológiai
osztályán, a Gheorghe Marinescu utca 1. szám alatti székhely járóbeteg-rendelőjében, a földszinten, hogy a vizsgálatra előjegyezzék őket.

Anya, mesélj mazsolát

Új szereposztással látható az Anya, mesélj mazsolát című
bábelőadásunk a Levél utcai Stúdió 2-ben december 5-én
és 6-án, 11 órától. Az előadás, melyet Máthé Rozália rendezett, Bálint Ágnes életműve, népszerű meseregénye, a
Mazsola jelensége előtt tiszteleg. A generációk által ismert
bábokat Bródy Vera eredeti tervei alapján Gavril Siriteanu
készítette.

Méhésztalálkozó

A Maros Megyei Méhészegyesület december 8-án 10 órától szakmai találkozót szervez Marosvásárhelyen, a Traian
Săvulescu Mezőgazdasági Líceum amfiteátrumában A
megyei méhészet jelene és jövője címmel.

Adventi hárfaest

December 7-én, szerdán 17 órai kezdettel az Optica-Optofarm Kft. Szentgyörgy téri előadótermében (a Petromkúttal szemben) rendkívüli adventi hárfaest lesz. A
Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület
szervezésében Nagy Emese hárfaművész rendhagyó előadóestjére kerül sor Bíró Zsuzsanna (hárfa) és Simon-Kerekes Eszter (fuvola) közreműködésével. Az előadás után
szerény agapé várja a vendégeket. A belépés ingyenes.

Ünnepség és adventi vásár
Vámosgálfalván

Vámosgálfalván a harmadik alkalommal megszervezett
adventi vásárra várják az érdeklődőket a Szász Hordója
vendéglő és panzió udvarán, amelyet a vendéglátóegység
tulajdonosai közösen szerveznek a helyi önkormányzattal,
tanáccsal, nőszervezettel és nőszövetséggel. Az adventi
várakozás jegyében december 11-e, vasárnap kivételével
négy hétvégén – szombaton és vasárnap – szórakoztatják
helyi és környékbeli népi együttesek, kórusok, fúvószenekarok a jelenlévőket.

Karácsonyi kézművesvásár

December 8-án, csütörtökön és 9-én, pénteken 8–20 óra
között, illetve 10-én, szombaton 8–14 óra között az Ama
Deus keresztyén kávéházban (Marosvásárhely, Forradalom utca 8. szám) karácsonyi kézművesvásárt tartanak az
Erdélyi Református Nőszövetség marosi, maros-mezőségi
és küküllői egyházmegyei tagjai, valamint az Ama Deus
keresztyén kávéház szervezésében. A vásáron mézeskalácsot, karácsonyfadíszeket, ékszereket, nemezelt tárgyakat, kézimunkákat, kerámiát, natúr kozmetikumokat,
horgolt játékokat, sálakat, sapkákat, fából faragott dísztárgyakat lehet vásárolni. A befolyt összeg 10%-át jótékonysági célra fordítják.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Böjte Csaba árváiért futottak

(Folytatás az 1. oldalról)
Nagy Kinga másodszorra kerülte meg Mikulás-sapkában a Rózsák terét.
– Nagyon jó ötletnek tartom, hogy minden
évben más célcsoportnak gyűjt a MAG. Böjte
Csaba árvái különösen közel állnak a szívemhez, így semmiképpen sem maradtam volna le
az idei akcióról – mondta, aztán sietett is a rajt
felé.
Volt, aki szaladva, mások sétálva tették meg
a kört, de nem versenyről lévén szó, nem is
azon volt a lényeg, hogy ki ér vissza elsőként a
Színház térre. Az akció végére a begyűlt pénzösszeget is sikerült megszámolni. 3370 lejt áldoztak az árvák megsegítésére a jelenlevők –
tudtuk meg Bándi Zsolttól, aki arra is felhívta
a figyelmünket, hogy december 23-án Doboznyi szeretet címmel újabb adománygyűjtő akciót szervez a MAG. A részletekre időben
visszatérünk.

Körforgalmat terveznek

Megújul Nyárádszereda központja

Fotó: Nagy Tibor

A tér művelődési ház felőli oldalán is elvégzik majd
A nyárádszeredai önkormányzat a nyáron kezdte
el a főtér rendezését, a másik oldalt, ahol a mű- ugyanezeket a munkálatokat, ám erre még várni kell, először ott is meg kell oldani a víz- és szennyvízhálózatra való
velődési otthon van, jövőben teszik rendbe.

Első lépésben a polgármesteri hivatal és a Nyárád közötti részen folyt a munka, miután ezen az oldalon befejezték a vezetékek lerakását, következett a járdarész
újraépítése, a zöldövezet rendezése, a fedett sáncok és a
parkolók kialakítása. A júliusban elkezdett munkálatok
során eltávolították a járdáról az aszfaltburkolatot, kiépítették a fedett betonsáncot, a kettő közötti zöldövezetet
pedig rendbe tették, szegélykövekkel határolták el. Ugyanakkor az esővíz elvezetését is megoldották. A polgármesteri
hivatal és a Rózsák útja közötti szakasz sem marad el, de
ezt nem ennek a tervnek a részeként végzik el – tájékoztatta
lapunkat Tóth Sándor polgármester. Augusztus folyamán
a tér teljes hosszán megépült a főút mentén a parkoló is,
térköves megoldással.
A beruházást saját költségvetésből fedezték, ugyanis
nem sikerült sem pályázati pénzeket, sem kormányzati forrásokat lehívni, és az ivóvíz- és szennyvíz-bekötések miatt
tarthatatlan volt a helyzet a városközpontban, ezért sürgősen lépni kellett.

rácsatlakoztatást.
A polgármester szerint, amint befejezik a városközpontban a munkálatokat, a forgalmat is minél előbb rendezni
kell, ugyanis szerdai napokon, amikor piac van, teljes a
káosz a főtéren. Az elmúlt időben több változaton is dolgoztak a szakemberek, és próbálták a legészszerűbb megoldást megtalálni. Szeptemberi ülésén a helyi tanács
egyhangúlag elfogadta a javaslatot, hogy a forgalmat körforgalom kialakításával szabályozzák, úgy, hogy minél kevesebb zöldövezetet kelljen erre a célra feláldozni. A
körforgalom nem a jobbágyfalvi feltérőnél, hanem a kórházzal szemben lesz. A terv szerint felszámolják az út
menti parkolósávot a polgármesteri hivataltól a Dósa üzletig, az úttestet mindkét oldalon kiszélesítik a zöldövezetig, középre kerül az öntözőberendezéssel és közvilágítási
oszloppal ellátott körforgalmi sziget. Ha jövő évben sikerül
befejezni a víz- és szennyvízhálózatra való csatlakozást a
főtér művelődési otthon felőli részén, ott is szabályozzák
majd a forgalmat. (menyhárt)

KZST-est

Fülöp Jenő fotói

RENDEZVÉNYEK

A Kemény Zsigmond Társaság következő összejövetelére december 6-án, kedden 18 órakor kerül sor a
marosvásárhelyi Bernády Házban. Meghívott Berekméri Árpád Róbert levéltáros, hadtörténész, előadásának címe: Marosvásárhely és a nagy háború. A hatalmas emberáldozatokkal járó első világháborút nevezik
„nagy” háborúnak. Az előadó a Marosvásárhelyt is
érintő 1914–1916-os időszakról beszél. Ez alkalommal
bemutatásra kerül Csíky Szabó Ágnes textilművész
munkája.

Rejtélyes viszonyok az Arielben

December 8-án 19 órától Marosvásárhelyen, az Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínházban látható Eric-Emmanuel Schmitt Rejtélyes viszonyok című kétszereplős
színdarabja, amelyet a Csűrszínházi Egyesület produkciójaként Nagy István (Abel Znorko) és Szélyes
Ferenc (Erik Larsen) ad elő.

Időszakos kiállítás
a Teleki Tékában

Ex Archivo Telekiana. A Teleki Nemzetségi Levéltár
története címmel megnyílt a marosvásárhelyi Teleki–
Bolyai Könyvtár újabb időszakos kiállítása január 31-ig
látogatható. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárával közösen szervezett kiállítás betekintést
nyújt a nagy múltú nemesi család iratanyagába.

Czirjék Lajos kiállítása

Czirjék Lajos képzőművész egyéni kiállítása december 10-ig látogatható a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János-termében. A tárlaton
az utóbbi két évben hazai és külföldi alkotótáborokban
készült tájképek láthatók.

Marton Erzsébet tárlata

December 31-ig naponta 9–16 óra között látogatható
a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban Marton Erzsébet préselt virágokból készült alkotá-

saiból nyílt kiállítása, melynek címe A föld virágai és
az ég csillagai között.

Január 8-ig megtekinthető Fülöp Jenő Halld, Izrael…
című egyéni fotókiállítása a marosvásárhelyi Bernády
Házban.

Szilveszteri Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat legújabb zenés szilveszteri kabaré-előadásának címe: Ha betéved, nem téved! A bemutató előadásra december 27-én, kedden este 7
órától kerül sor a Maros Művészegyüttes előadótermében, további decemberi előadások: 28-án, 29-én, 30án este 7 órától és 31-én délután 4 és este 7 órától.
Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben a Kultúrpalota, illetve a Maros Művészegyüttes jegypénztáránál, az utóbbi ünnepnapokon is nyitva.

A város színeváltozása III.

December 10-én, szombaton 9 órától a Maros Megyei
Múzeum várbeli épületének nagytermében harmadik
alkalommal tartanak művészettörténeti konferenciát A
város színeváltozása címmel. A Marosvásárhely műemléki topográfiája program munkatársai a projekt keretében zajló kutatásaik 2016-os eredményeit
szemlézik, ugyanakkor Entz Géza művészettörténész
frissen megjelent Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben című tanulmánykötetét is bemutatják.

Az 1956-os szabadságharcra
emlékeznek

A magyar szabadság éve alkalmából december 6-án
18 órától a város ismert előadóművészeinek közreműködésével ünnepi műsor keretében emlékeznek meg
az 1956-os szabadságharcról a marosvásárhelyi Jazz
and Blues Clubban. A műsor fellépői: Kilyén Ilka,
Boros Emese, a Tiberius vonósnégyes, Kilyén László,
Buta Árpád, Ritziu Ilka Krisztina és a Maros Művészegyüttes táncosai. A rendezvény főszervezője Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a
Marosvásárhelyért Egyesület. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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Nem vették fel a csíksomlyói búcsút az UNESCO
szellemi kulturális örökségi listájára

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezetének (UNESCO) Etiópiában ülésező közgyűlése nem sorolta a védett szellemi kulturális örökségek listájára a csíksomlyói búcsút –
közölte az RMDSZ csütörtökön.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint az UNESCO azért
nem fogadta el a búcsú védettségére vonatkozó kezdeményezést, mert a romániai magyar közösség részéről, a kezdeményezők részéről senki nem lehetett jelen a jelölés
fenntartásakor.
„A román kulturális minisztérium képviselői pedig nemcsak, hogy nem tartották fenn a kezdeményezést, hanem még
meg is köszönték az elutasítást, semmibe véve közel száz
szakember munkáját és az erdélyi magyarság óhaját, hogy a
csíksomlyói búcsú a világörökség részévé váljon. Érthetetlen
számunkra a román fél diszkrimináló álláspontja” – idézte a
közlemény Kelemen Hunort.
Az RMDSZ elnöke – aki négy évvel ezelőtt kulturális miniszterként terjesztette fel a csíksomlyói búcsút az UNESCOhoz – lesújtónak és felháborítónak tartotta a történteket.
Megjegyezte: ez az eset is azt bizonyítja, hogy az erdélyi magyarság a saját ügyeiben csak magára számíthat. Azt is hoz-

A Máért zárónyilatkozata

zátette azonban, hogy nem adja fel a célt, tovább küzd annak
eléréséért. „Csak az összefogás, a következetes és kitartó
munka fog eredményre vezetni. Ha nem vagyunk ott, ahol a
minket érintő döntések születnek, akkor nem járunk sikerrel.
Ezért kell felmutatnunk közösségünk erejét december 11-én”
– utalt a parlamenti választások fontosságára az RMDSZ elnöke.
A kulturális tárca 2012 márciusában terjesztette fel az
UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára a csíksomlyói
búcsút. Egy hónappal később azonban megbukott az Ungureanu-kormány, amelyben az RMDSZ is részt vett, és a Pontakormány miniszterei nem tartották fenn a kezdeményezést.
2014 márciusában az RMDSZ is belépett a Ponta-kormányba,
és a kulturális tárca élére visszatérő Kelemen Hunor ismét beterjesztette a kezdeményezést. Az RMDSZ 2014 decemberében kilépett a Ponta-kormányból.
Augusztus közepén Kelemen Hunor azt közölte, hogy értesülései szerint „a román külügyminisztérium és a kulturális
tárca azon dolgozik, hogy a szakemberek által összeállított,
minden érdekelt fél beleegyezését és támogatását élvező doszsziét visszavonja”. Ezt később mind a bukaresti külügyminisztérium, mind pedig a kulturális minisztérium cáfolta. (MTI)

2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve lesz
2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve
lesz. Egyebek között ebben állapodtak meg a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) résztvevői a testület
XV. plenáris ülésén csütörtökön Budapesten. A dokumentumban a december 11-i romániai parlamenti
választásokon való minél nagyobb részvételre és az
RMDSZ magyar összefogás listájának támogatására
biztatják az erdélyi magyarokat.

A dokumentumban egyúttal sikeresnek minősítették a 2016
a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve programot, amely
folytatta a gazdaságpolitikai szemléletmód megerősítését a
magyar nemzetpolitikában.
Kitértek arra is, hogy örvendetesnek tartják az egyszerűsített honosítással és az állampolgárság megállapításával élő
külhoni magyarok számának növekedését, és támogatásukról
biztosítják a Kárpát-medencei magyar közösségek – kiemelten
Székelyföld – autonómiatörekvéseit. Határozottan kiállnak továbbá a külhoni magyarságot megillető jogok és szabadságjogok biztosítása mellett.
Üdvözlik a Petőfi Sándor program folytatását, amelynek ke-

retében idén 51 ösztöndíjas segíti a szórványban működő magyar szervezetek munkáját, és sikeresnek tekintik a Márton
Áron életét és rajta keresztül a 20. századi diktatúrák kegyetlenségeit bemutató emlékévet. Örömüket fejezik ki, hogy a
magyar kormány külön programot indít a Kárpát-medencei
óvodák építésére és fejlesztésére.
Erdély tekintetében megdöbbentőnek és a jogállamisággal
összeegyeztethetetlennek tartják romániai magyarságot sújtó
jogfosztásokat, hatósági intézkedéseket, határozottan tiltakoznak a romániai magyarság választott képviselőit sújtó hatósági
önkény ellen. Aggasztónak találják az egyházi ingatlanok viszszaszolgáltatásának lassú menetét, és határozottan tiltakoznak
a magyar nyelv- és szimbólumhasználatot korlátozó hatósági
fellépések ellen. Arra biztatják az erdélyi magyarokat, hogy
minél nagyobb arányban vegyenek részt a december 11-i parlamenti választásokon és támogassák az RMDSZ magyar öszszefogás listáját.
Elfogadhatatlannak tartják, hogy Románia nem támogatta
a csíksomlyói búcsú UNESCO szellemi örökség listájára való
felvételét – olvasható a dokumentumban. (MTI)

Hollande nem indul újabb mandátumért

Franciaországban a sajtó, a közvélemény és a politikusok is üdvözölték pénteken, hogy Francois Hollande államfő úgy döntött, nem indul a jövő évi
elnökválasztáson. A kommentárok szerint a tíz százalék alatti tetszési mutatóval rendelkező elnök
bátor, éleslátó és racionális döntést hozott, amellyel
új lapot nyitott a baloldal számára az elnökválasztási kampányban.

Vége, Viszlát, elnök úr!, Hollande kapitulál – olvasható a
pénteki lapok címoldalán, miután az 1958 óta tartó V. köztársaság történetében ez az első alkalom, hogy a francia köztársasági elnök nem jelölteti magát újra.
Elegancia című szerkesztőségi írásában a baloldali Libération úgy vélte, hogy „ritka az olyan, kellőképen éleslátó politikus, aki képes magától félreállni a hatalomból egy nagyobb
érdek és a szükséges szolidaritás nevében”. Laurent Jauffrin
főszerkesztő szerint a történelem megőrzi ezt az „elegáns
gesztust”.
A katolikus La Croix az államfő „bátorságát” emelte ki, s
úgy vélte, hogy Francois Hollande „olyan rangra emelte a politizálást, amely tiszteletet érdemel”.
A konzervatív Le Figaro szerint viszont Francois Hollande
az ötéves mandátumához hasonlóan „ismételten nem döntött
semmiről, hanem meghajolt és lelépett a színpadról”.
„Tény, hogy tudatos, de a népszerűtlensége miatt kényszerű
döntést hozott az államfő, megelőzve, hogy a választók megalázzák” – írta a lap, amely szerint Francois Hollande „valójában soha nem is volt elnök”.
A balliberális Le Monde szerint a döntéssel „egy nagyon bizonytalan időszak kezdődik a baloldal számára, amelyben feltételezhetően Manuel Valls miniszterelnök veszi át a stafétát”,
azaz ő lesz a szocialisták elnökjelöltje.
A vezető gazdasági lap, a Les Échos szerint „a kormányfő
győzött, ő kényszerítette Francois Hollande-ot arra, hogy ismerje el, jelöltsége szembemenne a baloldal érdekével”.
A Le Parisien ironikus írásában úgy vélte, hogy ha van
olyan választási ígéret, amelyet biztosan nem tartott be Francois Hollande, az az, hogy „normális elnök” lesz. „Semmit
nem úgy csinált, mint a többiek. Tegnap is másképp viselkedett elődeinél” – hangsúlyozta a lap, amely szerint a francia

elnök lépése „egy szörnyű kudarc elismerése”, hiszen Hollande megértette végre, hogy a baloldal katasztrófa felé sodródik.
A fővárosi lap arra is emlékeztetett, hogy egy vasárnapi interjúban Manuel Valls nem zárta ki, hogy elindul januárban a
baloldal államfőjelölt-állító választásán. A lap értesülései szerint a miniszterelnök hónapok óta készen áll, „s nagyon gyorsan” elő fog lépni, mert „meg van arról győződve, hogy eljött
az ő ideje”. A miniszterelnök szerint egyébként Francois Hollande „államfőhöz méltó döntést” hozott.
Manuel Valls helyzete azonban nem irigylendő, miután
Francois Hollande népszerűtlensége miatt a baloldal széttöredezett. Már hét politikus jelezte, hogy részt vesz a szocialisták
januári előválasztásán, de azon sem Emmanuel Macron volt
gazdasági miniszter, sem a radikális baloldal vezetőjének számító Jean-Luc Mélenchon nem kíván megmérkőzni az elnökjelölti posztért, hanem mindketten közvetlenül az
elnökválasztás első fordulójában állnak rajthoz, ezáltal több
baloldalra sorolható jelölt is megmérkőzik majd a vasárnap
konzervatív jelöltté választott Francois Fillonnal és Marine Le
Pennel, a Nemzeti Front jelöltjével szemben.
Fillon szerint egyébként Hollande bejelentése azt tükrözi,
hogy az államfő „tisztán beismerte a kudarcát”.
A Nemzeti Front részéről az alelnök, Florian Philippot
pedig már Manuel Vallsot és Francois Fillont támadta, az előbbit Francois Hollande, az utóbbit pedig Nicolas Sarkozy „dublőrének” nevezve.
„Két köztársasági elnök esett ki a versenyből két hét alatt.
Mire jó a dublőröket indítani?” – fogalmazott a Nemzeti Front
alelnöke.
A Harris Interactive közvélemény-kutató intézet pénteken
nyilvánosságra hozott felmérése szerint a franciák 82 százaléka üdvözölte Francois Hollande döntését, és csak 4 százalékuk tartja rossz lépésnek. A tanulmány szerint a baloldali
előválasztást Manuel Valls nyerheti meg a szavazatok 24 százalékával, Arnaud Montebourg (14 százalék) és Benoit Hamon
(6 százalék) volt miniszterek előtt. Az utóbbi kettő már hivatalosan is bejelentette jelöltségét, ellentétben a kormányfővel.
(MTI)

Ország – világ
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Cioloş szerint 2021-re kész lehet
a Piteşti–Nagyszeben autópálya

Ha minden a tervek szerint halad, 2021-ig elkészül a
Piteşti–Nagyszeben autópálya – jelentette be Dacian
Cioloş kormányfő a Digi24 hírtelevízió vasárnapi műsorában. „Ennek az évnek a végéig elkészül az öszszesen öt szakaszból háromnak a megvalósíthatósági tanulmánya, aztán meghirdetjük a
versenytárgyalásokat, beindul az engedélyszerzési
folyamat, ezt követően pedig elkezdődhet a sztráda
építése. A másik két szakasz megvalósíthatósági tanulmánya várhatóan jövő májusra készül el” – fogalmazott a miniszterelnök. (Agerpres)

Nem állhatja Washington a NATO
kiadásainak 70 százalékát

A brit külügyminiszter szerint semmivel sem igazolható, hogy az Egyesült Államok állja a NATO védelmi
kiadásainak 70 százalékát, miközben az atlanti szövetség többi 27 tagországára együtt is csak 30 százalék jut. Boris Johnson, aki pénteken a Királyi
Külügyi Intézet – londoni székháza után közkeletű
nevén a Chatham House – hallgatósága előtt tartott
előadást a konzervatív párti brit kormány jövő évi külpolitikai törekvéseiről, kijelentette: Donald Trumpnak,
a következő amerikai elnöknek igaza van, amikor ezt
az aránytalan költségeloszlást kifogásolja. (MTI)

Tévedésből lőttek egymásra
az ukrán rendőrök

Öt rendőr életét vesztette vasárnapra virradóan egy
Kijev környéki faluban, amikor két rendőrcsapat tévedésből egymásra nyitott tüzet. A rendőrség egy
speciális egysége betörőket készült tetten érni, de
erről nem tudott a szomszédba egy riasztás miatt kiérkező rendőri őrző-védelmi egység. A félreértésből
eredően tűzharc bontakozott ki a két rendőrcsapat
között, aminek következtében öten, ketten az őrzővédők, hárman pedig a betörőkre vadászó rendőrök
közül életüket vesztették. A betörőknek a rendőrök
közötti lövöldözés közben sikerült „kereket oldaniuk”,
de menekülés közben a hatóságok elfogták őket. A
rendőrök halála miatt az illetékes ügyészség vizsgálatot indított. (MTI)

Gondolatok
az eredetiségről

(Folytatás az 1. oldalról)
kamasz reggel hétre megy iskolába, ahonnan három óra
körül ér haza (ha ingázik, még később), és másnapra az
elméleti ismeretek elsajátítása mellett hat-hét tantárgyból kell házi feladatot írnia, hogyne lenne jogos a felháborodás. Csakhogy egy tanügyminiszternek nem a
házi feladatra fordított idővel kellene bajlódnia, az
ugyanis a lényeghez képest jelentéktelen. A tananyagot
kellene már végre olyan mértékben megválogatni, szellősíteni, ami lehetővé tenné, hogy a diákok az iskolában
sajátítsák el és ott gyakorolják be az új ismereteket,
ahogy a legjobb eredményeket felmutató országok oktatási rendszerében történik. A fenti módszer az esélyegyenlőség szempontjából is fontos lenne. Vannak
ugyanis gyermekek, akiknek sem külön szobájuk, sem
íróasztaluk nincs, és szülők, nagyszülők, magántanárok
csapata sem áll rendelkezésükre, hogy a házi feladat
megoldásában segítsen, vagy meg is oldja azt. Az oktatáskutatók szerint igazi értelme a fantáziát, az ismeretek
kreatív továbbgondolását lehetővé tevő feladatoknak
lenne. Céljukat az ismeretek begyakorlását szolgáló
írásbeli feladatok azért sem érik el, mert jó szokás szerint a tanulók 60-70 százaléka előbb a megoldásukkal
próbálkozik, és utána fog neki az elméleti rész elsajátításának. Mivel a fordított sorrend miatt a próbálkozás
nem jár sikerrel, abbahagyja mind a kettőt, és az órák
előtti másolásra szorítkozik. Ezt a gyakorlatot ismerve
igazat kell adnunk Vekerdy Tamásnak, aki szerint „az
eminens számára a házi feladat nem nyújt fejlődési lehetőséget”, a többi gyermeknek pedig, aki lemásolja a
jó tanulótól, még annyira sem.
A nyilatkozatok sorában a romániai diákszervezetek
felháborítónak tartják, hogy a tanügyminiszter a hárommillió romániai diák képviselőinek megkérdezése nélkül
akart dönteni. Akik olyan rendszerben szeretnének tanulni, ahol jól felkészült, korszerű módszerekkel oktató
tanárok már a tanórán átadják az új ismereteket, s a
házi feladatot nem a felelősség elhárítására, esetleg
büntetési eszközként használja a pedagógus. A diákok
nem értenek egyet a folytonos ellenőrzési, túlszabályozási kényszerrel sem, ami az oktatási folyamat autonómiáját sérti.
Időközben a Marga-rendeletről értesülve a tanügyminiszter takarodót fújt. Egy időre legalábbis, amíg ígérete szerint a meglévő szabályozást módosítani fogják
az idő pontosításával és azzal, hogy „egyénre szabottan” kell kijelölni az írásbeli feladatokat. Fából vaskarika…, avagy újabb rendelet, amit hamar el fognak
felejteni?
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Negyedszer mosolygott a Mikulás

(Folytatás az 1. oldalról)
vásárhelyi tanintézetben osztottunk
meghívókat – mondta Koreck
Mária főszervező, akivel szombaton a kora délutáni órákban beszélgettünk. Akkorra már 72 ikebana és
50-nél több almamikulás készült el,
és rengeteg vécépapír-guriga fenyőfára aggatható csillaggá változott.
Koreck Mária azt is elárulta, hogy
akárcsak két évvel ezelőtt, idén is
Sajó Norbert, a Telefonos Szeretetszolgálat ügyvezetője bújt mikulásbőrbe. A délelőtti látogatók közül
sokan énekkel, verssel ajándékozták meg a Mikulást, a szereplésben
az óvodások bizonyultak bátrabbaknak. A délután érkezők inkább kérdéseiket zúdították az „apókára”,
egyebek mellett azt tudakolták tőle,
hogyan tud mindenhova elérni névnapja előestéjén, és egyáltalán hogy
tud bemászni az ablakon.

A kézműves-foglalkozások nagy
részét ezúttal is az Unitarcoop Alapítvány tagjai irányították, faragni a
Bandi Dezső Kulturális Egyesület
illetékese tanította az érdeklődőket.
Akárcsak a korábbi években, diákok és felnőtt önkéntesek is besegítettek a tevékenységek lebonyolításába. Mi több, spontán segítő is
került, egy idősebb hölgy például a
munka során használatos papírok
felvágására vállalkozott.
Karácsonyváráshoz illő, meghitt
hangulatot teremtett a Népművészet
Ifjú Mestere díjjal (is) kitüntetett
Dénesi Ildikó kézműves is, aki az
ősi faragott mézeskalács készítésének rejtelmeibe avatta be a gyermekeket.
– A Magyar néprajzi lexikonból
kimásolt formák alapján dolgozom.
Hajdanán a szerzetesek faragták, és
arannyal, ezüsttel díszítették a mé-

zeskalácsokat. A tükrös-szíves mézeskalács a cukor megjelenésével
terjedt el a 17. században. Én a korábbi, ütőfás módszert alkalmazom
– mondta Dénesi Ildikó, akinek asztalánál kis csizmaformákat is készíthettek a gyermekek.
Horgolt csengők
és egy székely kötény
A kézművesvásár gazdag kínálatát az épület egy másik helyiségében szemrevételezhettük. Horgolt
angyalkák, csengők, csillagok, kis
képek, ékszerek, faragványok és
még számtalan egyedi alkotás vonzotta itt asztaltól asztalig a tekintetet.
Hajdó Jolán termékeiből főként
a pár lejes fehér és ezüstös színű
horgolt hópelyheket és angyalkákat
vásárolták, és a horgolt kesztyűknek
is sikere volt. A mikuláscsizmáira
azonban délutánig nem került vevő,
ahogy az újdonságnak szánt, aranyszínű hópelyheire sem. Asztalán
hímzett terítők és egy régi székely
kötény is várakozott, utóbbit nem
eladásra, hanem mintaként hozta.
– Negyvenegy éve kézimunkázom, azóta, hogy a konfirmálókötényemet kihímeztem. A székely
kötényre kézzel horgolom a csipkét,
ez ma már ritkaságnak számít –
árulta el a művészetéről szívesen
mesélő asszony, akinek egész kézimunka-gyűjteménye van otthon, de
vásárlót nemigen talál régi népi motívumokat őrző, értékes alkotásaira.
A papír új élete
Benedek Ervin kínálatában újrahasznosított papírból készült, ötletes alkotások sorakoztak. Kisebb
Fotó: Nagy Tibor dobozokat, gömböket, medálokat és

Zárórendezvény a Kultúrpalotában

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy aktívan tudjuk-e alakítani a
város életét, gazdaságát, kultúráját” – hangsúlyozta a múzeumigazgató.
Sebestyén Mihály történész öszszefoglalta a Bethlen Gábor által
négyszáz évvel ezelőtt adományozott városi rang fontosságát, és rávilágított azokra a hétköznapi
eseményekre, amelyek Bethlen kiváltságlevele nyomán a városban
bekövetkeztek, ugyanakkor a fejedelem uralkodása alatt hozott hasznos országgyűlési határozatokból
is szemlézett. 1616 áprilisában a
Bethlen Gábor fejedelem korában
városi rangot biztosító kiváltságlevél az akkori 3–4000 lakosú mezőváros Székelyvásárhely megnevezését Marosvásárhelyre változtatta, a lakóit pedig nemesi rang
illette meg. A korabeli szokás szerint a kiváltságlevél csak úgy válhatott érvényessé, ha a kihirdetés
alkalmával senki sem ellenezte azt.
Az uralkodó által aláírt, valamint
hiteles pecséttel ellátott okiratot a
Gyulafehérváron tartott országgyűlésen felolvasták, és miután annak
senki ellent nem mondott, érvényesnek nyilvánították. A nyilvánossá tétel és hatályba lépés tényét
az ítélőmesternek nevezett jogtudós hitelesítette, majd következett
a városi tanácsban való közzététel,
amellyel a kiváltságlevél érvényessé vált. (A pergamenre írt,
latin nyelvű, terjedelmes dokumentum máig fennmaradt, a Maros
Megyei Nemzeti Levéltárban
őrzik.) Amint a korszak kutatója
kifejtette, a 49 évet élt fejedelemnek sűrített, a nyomort is megtapasztaló, felfele ívelő életpályája
volt. A történetírás egyik csúcsszemélyiségének nevezte az 1613–
1629 között uralkodó fejedelmet,
akinek Marosvásárhelyen valóságos kultusza alakult ki. A békés
korszak megteremtésével a gazda-

sági életre és kultúrára is nagy hatást gyakorolt. Amint az előadó felelevenítette, már száz éve állhatna
Bethlen Gábor főtéri szobra Marosvásárhelyen. 1912-ben, Bernády György városépítő polgármester idején elhatározták, hogy
megírják a város történetét és szobrot állítanak a fejedelemnek. Ezt
azonban 1916-ban a történelem vihara megakadályozta, de ha felállították volna is, valószínűleg a
Kossuth-szobor és a többi magyar
személyiség szobrának a sorsára
jutott volna, amelyeket 1919 márciusában egyetlen éjszaka alatt tüntettek el a város köztereiről –
hangzott a történész értekezésében.
Szélyes Ferenc színművész Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájának
Bethlen korát idéző, Tündérkert
című első kötetének utolsó fejezetéből olvasott fel részleteket.
A gálaesten a Codex csíkszeredai régizene-együttes, mely idén
megalakulásának 20. évfordulóját
ünnepli, korhű zenével idézte fel
Bethlen Gábor fejedelem korát. A
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reneszánsz és barokk erdélyi főúri
zenét korhű hangszereken adták
elő a művészek, illetve énekelték
és tolmácsolták a művek üzenetét
is. Az erdélyi régizene-kutatásnak
kiemelt szerepet tulajdonító együttes kevésbé ismert erdélyi forrásanyagokat is bemutatott. Ilyen
Bocskor János Énekeskönyve
(Csíkszentlélek 1716–1739), a
XVII. századi Kájoni kódex, a sepsiszentgyörgyi Kottás kézirat
(1757) stb. Az est során furulyák,
barokk fuvola, hegedű, cselló, brácsa, koboz, kontra, nagybőgő kíséretében adták elő magyar, francia,
olasz, román-magyar nyelven a
megzenésített műveket, melyekkel
az egykori erdélyi főúri udvar hangulatát idézték.
A péntek esti gálaest közönsége,
mely ezúttal foghíjasan töltötte
meg a nagyterem széksorait, lelkes
tapssal jutalmazta egyedi művészetüket, a zenei műveltségük, szakértelmük és elkötelezettségük mellett
rengeteg kutatómunkát is igénylő
hivatástudatukat.

egy fonott órát is találtunk a standján, ahol a legolcsóbb termék 6-7
lejbe, a legdrágább – éppen az óra
– 55 lejbe került.
– Az erőforrásaink végesek, és ha
a jelenlegi iramban pazarolunk, ki
tudja, mi lesz a Földdel száz-kétszáz év múlva – fogalmazta meg
művészete üzenetét a kreatív fiatalember, aki három éve kedvtelésből,
illetve ajándékozás céljával kezdett
kézműveskedni. Vásárokra másfél
éve viszi alkotásait, a várbeli mikulásos rendezvényen első alkalommal vett részt.
Vajda Kinga asztalához magyaros motívumokkal díszített poharak
és üvegek csábítottak.
– Másfél éve foglalkozom üvegfestéssel. Az első üveget a párom
születésnapjára festettem, ezután
jött az ötlet, hogy vásárokra is készíthetek ilyet – mondta Kinga, aki
az 5 lejért kínált poharak és a 20–25

lejes üvegek mellett 5 lejért nemezelt hajbavalókat is árult.
Játéktárat terveznek
A délelőttől szürkületig tartó jótékonysági mikulásozáson 285 lej
gyűlt be. Ezt az összeget a Nőszervezet egy játéktár beindítására fordítja, akárcsak az adományba
kapott kirakósokat, társasjátékokat
– tudtuk meg Koreck Máriától, aki
azt is elmondta, hogy várhatóan január 15-e után a marosvásárhelyi
Forradalom utcában nyitja meg kapuit a játéktár, ahonnan majd kölcsönözni lehet a társasjátékokat. Az
épületbe egy közösségi boltot is terveznek. A Mosolygó Mikulás nyolc
órája alatt nem romlandó élelmiszerek és – valószínűleg játékokat tartalmazó – lezárt dobozok is
érkeztek, a felajánlások az elkövetkezőkben a nehéz anyagi körülmények között élő családokhoz
kerülnek.

„Elfogadhatatlan, hogy a Római
Katolikus Líceum tanárainak bérezése még mindig nincs megoldva.
Ezért arra kérem az illetékes hatóságokat, hogy oldják meg a gimnázium oktatóinak és kisegítő
személyzetének kifizetését, hiszen
mindennap bejártak, és ezután is be
fognak járni dolgozni azért, hogy
biztosítsák az iskola problémamentes működését. Nem mellékes az
sem, hogy karácsony előtt állunk és
hideg hónapok elé nézünk mindannyian. Az RMDSZ korábban az
oktatási minisztériumot és az újonnan kinevezett Maros megyei főtanfelügyelőt is megkereste ez
ügyben, de ez idáig semmilyen előrelépés nem történt” – mondta
szombaton Vass Levente az Antena1 marosvásárhelyi vitaműsorában.

Az RMDSZ Maros megyei képviselőjelöltje arról is beszélt: az elmúlt években egyre több szó esett a
decentralizációról, a gyakorlat
azonban azt mutatja, hogy a döntési
hatalom továbbra is központi szinten, Bukarestben összpontosul.
„Ezért is nagyon fontos, hogy
Maros megyének Bukarestben is
erős képviselete legyen, hogy önkormányzatainkat tájékoztatni tudjuk az őket érintő döntésekről, a
pályázati, fejlesztési lehetőségekről.
Csak az RMDSZ számára prioritás
az erdélyi autópályák építése.
Maros megye fejlődése érdekében
fontos lenne, hogy megépüljön a
Marosvásárhely-Iaşi autópálya-szakasz, illetve sztráda kösse össze
Marosvásárhelyt Brassóval” – nyilatkozta Vass Levente, az RMDSZ
Maros megyei képviselőjelöltje.

A bukaresti magyar nagykövet kiutasítását és a budanagykövet
román
pesti
hazahívását javasolja Traian
Băsescu volt román államfő
„egyedüli méltó válaszként
arra a sértésre”, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter eltiltotta a
a
diplomatákat
magyar
román nemzeti ünnepen való
részvételtől.

közül többen a választási kampánynak tulajdonították és a szélsőségesen nacionalista pártvezér, a tavaly
elhunyt Vadim Tudor stílusához hasonlították. A volt államfő által alapított Népi Mozgalom Párt (PMP)
a felmérések szerint az ötszázalékos
parlamenti bejutási küszöb határán
billeg.
Băsescu azzal magyarázta az elnöksége idején elképzelhetetlen
hangvételt, hogy „most már szabadon beszélhet” és máskülönben a
budapesti „politikai kalandorok”
nem fogják megérteni, hogy az
„igazi Románia a Tiszáig terjed”.
(MTI)

Vass: fizessék ki
a Római Katolikus Líceum
tanárainak elmaradt béreit!

Băsescu a bukaresti magyar
nagykövet kiutasítását javasolja

A december 11-i választásokon
pártja szenátorjelöltjeként induló
politikus Facebook-oldalán pénteken tette közzé kioktató hangvételű,
goromba jelzőkkel fűszerezett bejegyzését. Kirohanását követői
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Interjú Vizi Imrével

Lépésről lépésre építkezem

Egyre népszerűbbek a televíziós tehetségkutató vetélkedők, ahol több héten át
követhetjük, ahogy az ismeretlenségből kiemelkedve – a
showműsor minden eszközét
felhasználva – népszerűvé
válnak fiatalok. Nemrég az
„Együtt a rákos gyermekekért” egyesület a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban
rendezte meg a Sing for the
Moment! (Énekelj a pillanatért!) jótékonysági énekversenyt. Ötletadója, mentora és
a zsűri tagja volt az a Vizi Imre,
aki szintén tehetségkutatón
vált országszerte ismertté, és
alkalma volt betekinteni az
ilyen jellegű műsorok kuliszszatitkaiba is.

Vajda György

– A csillogás, a sztárság nagyon
sok fiatalt megfertőz, hiszen elismertséggel, ismeretséggel jár. A tehetségkutató pedig alkalom arra,
hogy valóra váljon egy álom.
Neked bejött. Hol kezdődött?
– Édesanyám a sepsiszentgyörgyi Vadrózsák együttes népdalénekese volt, így elmondhatom, hogy
már „a hasában megismerkedtem”
az énekléssel. Édesapám néptáncos
volt, tőle talán a ritmusérzéket örököltem. Gyerekként a szüleimmel
együtt agyonhallgattuk az LGT és a
Neoton Família bakelitlemezeit.
Annyira tetszettek, hogy még lemezjátszó tűt is gyártottam gombostűből, csak hogy halljam a zenét.
Zenei kvízekkel szórakoztunk otthon. Édesanyám lejátszott valamelyik dalból rövid részletet, ki kellett
találjam az előadót. Ennek ellenére,
amikor úgy 14 évesen azt mondtam
a szüleimnek, hogy zenész akarok
lenni, édesanyám majdnem sírva fakadt, és azt válaszolta, hogy „éhen
fogok dögleni”, olyan szakmát válasszak, amiből meg lehet élni.
Ekkor még gitározni sem tudtam.
Aztán éjt nappallá téve megtanultam az akkordokat. Három hónap
múlva az egyik barátom meghívott
egy együttesbe basszusgitározni.
Még középiskolások voltunk, amikor Szabó Előd barátommal, aki a
Titán együttes frontembere, jelentkeztünk a Médiabefutó tehetségkutató versenyre, ahol díjat nyertem.
Az ott előadott dalt most is szívesen
énekelem.
– Érettségi után mégsem a zenei karrier
kezdődött.
– A középiskolában átlagos tanuló voltam.
Sokat ingáztam Bátosról
Szászrégenbe, olykor derékig érő hóban, mert
1989 előtt nem volt rendes autóbuszjárat, de még
aszfalt sem a községi
úton. De sikerült érettségiznem a volt 2-es számú
líceumban. Nem akartam
egyetemre menni, mert
édesapám
kötelezett.
Szándékosan sikertelenül
felvételiztem a Sapientiára, mégis tanár lettem.
2004-ben olyan pedagógushiány volt vidéken,
hogy középiskolai végzettséggel is lehetett tanítani, így Marosfelfaluban
egy évet tanítottam, többek között zenét, rajzot,
polgárságtörténetet. Nem
szerettem az oktatást. A
diákokkal viszont szívesen foglalkoztam, ezért
alternatív zene- és gitárórákat is tartottam.

– A Médiabefutó után újra tehetségkutató versenyeken próbáltál fellépni.
– Először a Megasztárra jelentkeztem, de nem sikerült. Majd gitáron kísértem a Csillag születik
műsorban Molnár Jocót. Ezután találkoztam Koszorús Kálmánnal,
Krisztina (Koszika) édesapjával,
aki elmondta, hogy lánya meddig
jutott el a Vocea României (Románia hangja) vetélkedőn, és biztatott,
hogy próbáljam meg én is. Itt lehetőség nyílt arra, hogy zenekarral
lépjek fel, emiatt döntöttem úgy,
hogy benevezek. Nem volt veszítenivalóm. Eljutottam a döntőig.
– A tehetségkutató előadások
szereplői ismeretlenként kerülnek ország-világ elé, majd ezután kevesen maradnak fenn,
eltűnnek a süllyesztőben. Miként
lehet a zenei élvonalban maradni?
– Aki benevez egy ilyen vetélkedőre, tudnia kell, hogy miről szól az
egész. Ez „valóságshow”, amiben a
hangsúly nem a tehetségkutatáson
van, hanem a televíziócsatorna nézettségének a növelésén. Óriási stáb
dolgozik a látványon. Feltételeket
teremtenek a műsorban ahhoz, hogy
az előadók fellépése érzéseket, re-
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akciókat váltson ki a stúdióban levőkből, a kamerák fényében álló
mentorokból. Ezek nem megjátszott, hanem valós megnyilvánulások. Az ilyen műsorokban nem az a
lényeg, hogy ki nyeri meg a vetélkedőt, a nézettségi index a fontos.
– Ez nem illúzióromboló?
– De igen, ezért azt is tudni kell,
miként lehet kamatoztatni mindezt.
Igen szigorú szerződési feltételeket
szabnak. A Románia hangja műsort
követően még egy fél évig szerződésben álltam az Universallal. Nem
akartam velük dolgozni, így ez idő
alatt nem léptem fel. Ha elfogadom
az ajánlatot, hároméves szerződést
kötnek, és akkor már nem lehettem
volna a magam ura. Valójában a tehetségkutató műsorok után kezdődik el az igazi munka, hogy
továbbra is a figyelem középpontjában maradjon az előadóművész. A
műsornak megvan a jól bejáratott
közkapcsolati mechanizmusa. Kétszer egy héten, fő műsoridőben interjút sugároznak rólad, a családi
hátteret, egy eladható történetet mutatnak be rólad, ebből is látszik,
hogy nem az előadói tehetséged
előtérbe helyezése a lényeg. Aztán,
ha lejár a műsor, mindez egyből lezárul. Ha nem folytatja az énekes,

akkor egy év alatt visszasüllyed az
ismeretlenségbe. Sikerült összebarátkoznom a romániai zenei iparban
dolgozók nagyágyúival. Ez volt a
fellépésem igazi nyeresége.
– Hogyan maradtál „képben”?
– Valójában nem csak az Universal, hanem mások is ajánlottak
együttműködést, azonban nem találtam a profilomnak megfelelő kínálatot.
Nem
szeretem
az
elektronikus zenét, és dalt sem azért
írok, hogy a zenei toplisták élére kerüljek, és megőrizzem ezt a helyet.
Persze a népszerűséget fenn kell
tartani. A Románia hangját követően minden évben valamivel magamra irányítottam a közönség
figyelmét, új dalokat írtam, videoklipet készítettem, felléptem jótékonysági rendezvényeken, közben
meg színházi, reklám- és filmzenét
szereztem, írok és természetesen
sokat koncertezem is.
– Erdélyi magyarokként abban
a helyzetben vagyunk, hogy a
zenei iparban romániaiként a
hazai televíziók által meghirdetett tehetségkutató versenyekre
is be lehet nevezni, de, amint
láthattuk, a magyarországi műsorokba is. Te mindkét irányba
próbálkoztál. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál?
– Nagyon sarkalatosan fogalmazva és nem általánosítva, Bukarestben egzotikumként fogadtak,
Budapesten magyarként románnak
tekintettek. Ehhez hozzájárult az is,
hogy míg Budapesten kiestem a tehetségkutatókon, addig Bukarestben döntős lehettem úgy, hogy
mindvégig büszkén vállaltam, hogy
erdélyi magyar vagyok. Nem a magyarok juttattak előre, hiszen tudomásom szerint a Székelyföldön
nem igazán követik a romániai televízióadókat.
– Nagyon fontos a könnyűzeneiparban az előadóművészek menedzselése...
– Valóban sokat számít ez a
munka. A barátnőm menedzsel. Ez
sokat jelent számomra. Jól működik
a kapcsolatunk ezen a téren is.
Ezenkívül fontos az is, hogy megtaláljam a célközönséget. Nincs letisztulva, hogy milyen zenei
stílushoz tartozom. Talán a soul, a
funky és a diszkózene áll közelebb
hozzám. Az is előnyömre vált, hogy
román tehetségkutatón figyeltek fel
rám, mert vannak olyan helyek ,
ahova azért hívnak el, mert románul
és magyarul is énekelek. Erdélyben
van megfelelő könnyűzene-infrastruktúra, kiváló stúdiók, jó mene-
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dzsergárda, csak neki kell fogni dolgozni. Azt szeretném, ha megerősödne, és akár nyugaton is
piacképes lenne az önálló erdélyi
magyar könnyűzeneipar. Bár közös
a nyelvünk az anyaországiakéval,
az erdélyi magyar kultúra sajátosságai eltérőek. A kulturális sokszínűséghez évszázadok alatt több
nemzetiség is hozzáadott valamit
Erdélyben. Ez a könnyűzenében is
érzékelhető. Így kellene gondolkodni, alkotni és ezt az autentikus
zenét kellene elsősorban az erdélyi
közönségnek játszani.
– A gyakorlat azt igazolja, hogy
aki magyar énekesként, előadóművészként hosszabb távon a
csúcson akar maradni, annak
csak az anyaország biztosíthatja
az anyagi és a szakmai feltételeket. Két példát említenék: Dancs
Annamari, vagy akár a marosvásárhelyi származású Keresztes Ildikó életpályája.
– Aki ezen a pályán szeretne maradni, annak szakmai alázattal kell
élnie, énekelnie. Végig kell járni az
utat a falunapokon való fellépéstől
a füstös kocsmákon keresztül a nagyobb koncertekig. Lehet úgy is valaki előadóművész, hogy némi
hangi adottsággal bármilyen stúdióban felvesz egy dalt, és ha ennek
fülbemászó a dallama, bekerül a
köztudatba. Aztán az élő fellépésen
kiderül, hogy hamisan énekel a
„művész”, akit azonnal leterít a
mikrofonláz. Továbbá nagyon fontos az is, hogy az a közeg ismerjen
el, ahonnan származol. Csak úgy
lehet továbblépni, ha a baráti kör, az
ismerősök, a szülőváros, aztán tágabban véve: az erdélyiek és így tovább elfogadják, amit alkotsz,
előadsz. Azt tapasztaltam, hogy az
erdélyi közönség összetartó. Több
magyarországi tehetségkutatón indult erdélyi magyar fellépő esete
igazolja, hogy ha kell, az erdélyi
magyar közönség összefog és támogatja saját kedvencét. Akinek viszont távolabbi célkitűzése van,
tudnia kell, hogy minél távolabb kerülünk az otthonunktól, annál fontosabbak az otthoni szálak. Ha
például egy román és egy erdélyi
magyar Magyarországon találkozik,
talán szóba se állnak egymással,
azonban ha Amerikában futnak
össze, akkor a legjobb testvérekként
segítik egymást, hiszen a távoli idegenben nagyobb az egymásrautaltság. Jó ezt is megfontolni annak, aki
ezen a téren akar karriert építeni,
mert valóban kimagasló sikert lehet
Budapesten, de akár New Yorkban
is elérni, és nem biztos, hogy egyedül sikerül.
– Hol áll ezen az úton Vizi
Imre?
– Amint korábban említettem, lépésről lépésre
építkezem, a saját szerzeményeimből összegyűlt
négy lemezre való. A legjobbakból válogatok egy
albumnyit. Már készítjük
a felvételeket egy nagybányai profi stúdióban. Nem
számítógépen szerkesztett,
hanem élőzenei kísérettel
vesszük fel a dalokat, ami
többe kerül ugyan, de a
minősége jobb lesz az
elektronikai mixelésű zeneszámokénál. Decemberben Dicsőszentmártonban
lépek fel jótékonysági rendezvényen, majd az év
végén Norvégiában hajón
zenélek, énekelek. Január
10-én a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban bemutatják azt a színdarabot,
amelynek én írtam a zenéjét. Közben fiatalokat
mentorálok. Szóval jó
úton haladok.
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Tudományos ülésszak Maros megye
történetéről

Egy hosszú és érdekes napot
töltöttünk helybeli és vendég
történészek társaságában november 26-án a Kutúrpalota
kistermében. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 15. fórumán Marosvásárhely szabad királyi városi rangra való
emelésének 400. évfordulója
tiszteletére az Erdélyi Múzeum-Egyesület marosvásárhelyi fiókszervezete és a
történészek Borsos Tamás
Egyesülete szervezett emlékkonferenciát.

A rendezvényt Simon Zsolt, az
EME marosvásárhelyi fiókegyesületének titkára és László Lóránt, a
Borsos Tamás Egyesület elnöke
ajánlotta a nézők figyelmébe és
mondott köszönetet a támogatóknak.
A konferencia zárszavaként PálAntal Sándor akadémikus foglalta
össze a nap tanulságait.
Mint elmondta, a címben megfogalmazott témáról – Marosvásárhely szabad királyi városi rangra
való emelésének 400. évfordulójára
– egy mondat sem hangzott el, de
nem véletlenül, hiszen április 29-én
ugyanabban a teremben az idei
kerek évforduló témáját már feldolgozták a vásárhelyi történészek. Az
előzményeket figyelembe véve terveztek a tudomány napjára egy
olyan vegyes hely- és régiótörténeti
tematikájú ülésszakot, ami magába
foglalja a Bethlen Gábor kiváltságlevele utáni 400 évet, sőt a korábbi
korokat is.
A cél az volt, hogy a múlt kutatásával foglalkozó szakemberek öszszegyűljenek,
és
egymással,
valamint a történelem iránt érdeklődő közönséggel az utóbbi időben
végzett kutatásaik eredményét ismertessék. Pál-Antal Sándor szerint
a szervezőkben volt egy hátsó gondolat is: lehetőleg olyan előadások
kerüljenek bemutatásra, amelyeknek az írott változata idővel kiadvány formájában napvilágot láthat.
Az emlékkonferencián a középkortól a 20. századig terjedő időszakról 14 előadást hallottunk,
amelyek közül kilenc Marosvásárhely város történetére vonatkozott,
három Maros megyére és kettő általános témát dolgozott fel. Tartalmukat tekintve három tanulmány

20. századi köztörténetről, négy
személyiségtörténetről szólt.
– Ez utóbbiakat hallgatva arra
gondoltam, hogy pár évvel ezelőtt
kiadtunk egy marosvásárhelyi személyiségekről szóló tanulmánykötetet. A könyv sikere kapcsán
készítettem egy lajstromot, amelyen
200 körüli név szerepel. Téma tehát
volna, csak legyen, aki ezeket a tanulmányokat megírja – jegyezte
meg Pál-Antal Sándor.
A konferencián három előadó címertörténetről, pecséttörténetről beszélt, egy szerző egyháztörténeti,
egy pedig nemzetiségtörténeti témát
dolgozott fel.
– A 14 előadóból hatan marosvásárhelyiek, nyolcan pedig meghívottak voltak, ami bizonyos
szempontból rossz aránynak tekinthető, mert a vásárhelyi történészek
egy része politikai útra tér, és kezdi
a szakmát elhanyagolni – tette
hozzá Pál-Antal Sándor. Majd köszönetet mondott mindazoknak,
akik elfogadták a meghívást, és
még inkább a kutatóknak, akik
hosszú utazás után Budapestről és
távoli erdélyi településekről érkeztek Marosvásárhelyre, hogy húszperces előadásukat megtartsák.
A sepsiszentgyörgyi Szekeres Attila, aki az egyedüli hiteles és országosan elismert magyar heraldikus
Romániában, színesen és érdekesen
beszélt és mutatott be képeket a marosvécsi református templomban
látható címeres táblákról és azok
feliratáról, amit az átlagember már
nem vagy csak nehezen tudna kibetűzni, s talán a jelentésükkel és a
háttérinformációkkal sincsen tisztában. A Gyergyószentmiklósról érkezett Garda Dezső az 1916.
augusztus 27-i Gyergyó elleni
román katonai támadásról és annak
következményeiről, a menekülésről
számolt be. Tegyük hozzá, hogy az
évforduló kapcsán ezt a témát taglalta Pál-Antal Sándor is, aki az
1916-os menekülőket fogadó és továbbító Marosvásárhely helyzetét
mutatta be. Simon Zsolt a marosszéki pecsétekről szóló, újonnan
előkerült adatokat magyarázta.
Rüsz-Fogarasi Enikő, a BabeşBolyai Tudományegyetem tanára,
aki a kolozsvári helyett a marosvásárhelyi tanácskozást választotta,
Borsos Tamás lányának, Balogh

Fizetett hirdetés

Korok, emberek, történések

Lászlóné Borsos Annának a végrendeletéről írt érdekes tanulmányt. A
végrendeletet a mezőbándi Kovács
család családi levelei között találta
meg.
Mihály János székelyudvarhelyi
(lövétei) történész, aki Pál-Antal
Sándorral évek óta együtt dolgozik
a régi székely szimbólumok kutatásán, azt a folyamatot követte nyomon, ahogy az ősi székely címer a
karról, amely szívet és medvefejet
szúr át, és ami sok székelyföldi
templom bolthajtásán megtalálható,
hogyan vált Marosvásárhely szabad
királyi város címerévé.
Boér Máté (Babeş–Bolyai Tudományegyetem) fiatal kutató Kovásznai
Sándornak,
a
marosvásárhelyi Református Kollégium professzorának két fordításkötetét elemezte, amelyekből az
1871-es Erdély-szintű oktatási tervezetet támadó és védő álláspontoktól eltérő felfogás olvasható ki.
Minden történészkonferenciára
tanulságos, új témával érkezik a
nagyernyei Nemes Gyula – hangzott el az értékelőben. Ezúttal Dillmont
(Széphegyi)
Gyula
(1872-1921) búzaházi hangszerkészítő asztalosmesterről tartott előadást,
aki
az
európai
nyomdatörténetben páratlan fabetűs
nyomdát hozott létre Búzaházán, és
működtetéséhez saját kezűleg készítette el a felszerelést.
– László Lóránt történészt mi ra-

Fotó: Bodolai Gyöngyi

gadta meg szakemberként? – tettem
fel a kérdést a konferencia egyik
szervezőjének.
– Vásárhely története szempontjából érdekes újdonságot hozott
Rüsz-Fogarasi Enikő előadása, aki
nagyon jó rálátást nyújtott arra
nézve, hogy milyen vagyonnal ren-

Pál-Antal Sándor

delkezett a Borsos család. Örvendetesnek tartom, hogy három
heraldikai előadás hangzott el. Nagyon alapos kutatáson alapult a két
életrajz két olyan személyről, akinek az élete jelentősen kötődik Marosvásárhelyhez.
Süli Attila (budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum) Jeney József,
Marosszék
honvéd
őrnagyának életét mutatta be, akit
túlkapásaiért Bem altárbornagy
hadbíróság elé állított. Somogyi
Gréta a kiváló marosvásárhelyi jogtudor és politikus Dósa Elek pályaképét rajzolta meg. Dósa Elek a
Református Kollégium tanára, majd
az 1948-49-es forradalom és szabadságharc idején Brassó kerület
kormánybiztosa, később a Magyar
Tudományos Akadémia levelező
tagja volt, az 1867-es kiegyezés jogi
előkészítésében pedig Deák Ferenc
fő segítőtársa volt. Külön színes
foltja volt a konferenciának Petelei
Klára előadása a Marosvásárhelyi
Önkéntes Tűzoltó Egyesületről,
amely 1901-ben ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Erre az alkalomra szecessziós stílusban
kézzel illusztrált album készült,
amely sok érdekes adatot tartalmaz
a szervezet működéséről. Tamási
Zsolt alapos levéltári kutatáson alapuló visszatekintése az 1913-as zsinatnak az erdélyi katolikus
egyházmegyében betöltött szerepé-

ről és a marosi esperesi kerület előkészítő koronaüléséről szólt. Nakeveset
beszélünk
gyon
Marosvásárhely zsidó lakosságának
a II. világháború utáni történetéről,
az újrakezdés nagyon kényes témájáról, amelyről alaposan dokumentált előadásában Spielmann Mihály

beszélt. Lázok Klárának a Teleki
Téka és a Bolyai-könyvtár 1950-es
évekbeli történetéről tartott előadása az ismert adatok mellett sok
érdekes újdonságot is tartalmazott.
Összefoglalójában
Pál-Antal
Sándor arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy a marosvásárhelyi
EME-fiók a tudomány napjának
megünneplését hamarabb elkezdte,
mint a kolozsvári központ. Az első
ülésszakot ugyanis húsz évvel ezelőtt, 1997-ben tartották, 1999-től
az Orvosi Szakosztállyal közösen,
majd 2005-től újra önállóan.
– Az utóbbi időben, érezve, hogy
az erőnk lankad, sikerült hasznosan
együttműködni a Borsos Tamás
Egyesülettel, amelynek László Lóránt személyében kiválóan szervezni tudó elnöke van.
Ami a jövőt illeti, Pál-Antal Sándor a korábbi példákra alapozva azt
reméli, hogy a szerzőknek ezúttal is
sikerül az előadásokból nyomtatásban kiadható tanulmányokat szerkeszteni, és lesz olyan kiadó, amely
könyv formában megjelenteti a
gyűjteményt.
A történészek ülésszakának megtartását a Communitas Alapítvány,
a Bethlen Gábor Alap, a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, a Teleki Téka, a megyei
múzeum támogatása tette lehetővé.
(bodolai)
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Európa-ligás indulást kiharcoló csa- mesváriakat 14 büntetőponttal sújpatával, tudjuk meg a Wikipédia tották, a mieinket pedig „csak” hatszócikkéből.
tal. A Poli ACS azonban nem annak
a csapatnak a képét kelti magáról,
Medgyesi Gaz Metan – Concordia
amely utolsó napjait éli, mint az
Chiajna 3-1 (0-1)
ASA vagy akár a Pandurii. Ilyen
Gólszerzők: Mircea Axente (59., körülmények között pedig ezen a
72.), Azdren Llullaku (67.), illetve győzelmen sem kell csodálkozni,
Cristian Ciobanu (27.).
főként, hogy a bajnoki címvédő ezKiállítva: Milano Könders (57.) úttal csak árnyéka volt az elmúlt
– Concordia Chiajna.
mérkőzéseken láttatott önmagának.

Ritkán hallunk ilyen nyilatkozatot egy játékostól, ezért gyorsan ide
is másoljuk, hogy megmaradjon az
örökkévalóság számára (vagy legalábbis addig, amíg fellapozható a
Népújság-kollekció, esetleg a lap
archívuma elérhető az interneten).
Azt mondta ti. a medgyesiek albán
gólzsákja, Azdren Llullaku, hogy
azért ment olyan rosszul csapatuk
játéka az első félidőben, mert…
aludtak (!) a pályán. „Leginkább
én” – vette magára a javát. Persze,
tehette, mert a második félidőben
gólt lőtt, Mircea Axente pedig kettőt
is, miután az edzőjük olyan hangnemben beszélgetett el velük a szünetben, hogy attól nemhogy egy
szundikáló futballista, de még egy
hibernáló medve is azonnal magához tér.

Bukaresti FCSB – Botoşani FC 0-0

Az angol Premier ligás Crystal
Palace játékosmegfigyelői kifejezetten ezért a mérkőzésért utaztak
Bukarestbe, de nemigen volt, akiről
jegyzetet készítsenek, mert mindkét
csapat csalódást keltett, ráadásul a
vendégeknél nem is léphetett pályára a házi gólkirály, Fülöp István.
Az éllovas nem talált magára, az
Európa-ligában elért sikert nem sikerült megfejelni egy 1. ligás győzelemmel. Helyzetei pedig voltak
szép számmal a bukaresti alakulatnak, de nem akadt senki, aki a labdát a hálóba kotorja. „Sehol nem
írja, hogy amelyik csapat többet
támad, szükségszerűen nyer” –
kommentált némi malíciával a
moldvaiak edzője, Leo Grozavu.

Voluntari FC – Bukaresti Dinamo
Kolozsvári CFR – Zsilvásárhelyi
1-2 (0-0)
Pandurii 0-1 (0-1)
Gólszerzők: Adrian Bălan (77.),
Gólszerző: Marian Pleaşcă (30.).
illetve Harlem Eddy Gnohere (64. –
Kiállítva: Denis Brînzan (90+5.)
büntetőből), Dorin Rotariu (88.).
– Pandurii.

Fizetett hirdetés

976.

Kié lesz az első
marosvásárhelyi gól szerzője?
Szerkeszti: Farczádi Attila

(a labdarúgó 1. liga 17. fordulójának
összefoglalója)

Farczádi Attila

Marosvásárhelyi ASA – Konstancai
Viitorul FC 0-2 (0-2)
Gólszerzők: Răzvan Marin (24. –
büntetőből), Kevin Boli (45.).

A válogatott játékos, Răzvan
Marin újabb góllal hívta fel magára
a figyelmet, és kicsi a valószínűsége, hogy a futballistát a Viitorulnál látjuk majd játszani a téli
szünetet követően is. Szakértők sze-

rint Gheorghe Hagi legalább 1 millió eurót kasszírozhat a futballistáért, bár nem biztos, hogy megéri az
üzlet; hiszen a Viitorult a bajnoki
cím titkos esélyesének tekintik, és
ha a tengerparti klubnak nélkülöznie kell legjobb játékosait, nehezen
elképzelhető, hogy tartani tudja a
lépést esélyesebb riválisával. Marosvásárhelyen mindenesetre magabiztosan gyűjtötte be a három
pontot az alakulat, ami egy csődközelbe került, fizetetlen játékosokkal

kiálló ellenféllel szemben alapból el
is várható. Lássuk, hogyan (és
kivel!) produkálnak majd a rájátszásban!
Jászvásári CSM Politehnica – USK
Craiova 2-1 (1-1)
Gólszerzők: Alexandru Ciucur
(5.), Bőle Lukács (72. – büntetőből), illetve Alexandru Băluţă (44.).

A magyarországi Bőle Lukács
gólja a jászvásáriak hét mérkőzés
óta tartó nyeretlenségi sorozatának
végét, egyben a moldvai alakulat
első sikerét jelentette, amióta Eugen
Neagoe elfoglalta Nicolo Napoli
helyét a kispadon. A craiovaiak
négy nagy helyzetet is kihagytak,
ezzel újabb esélyét puskázták el
annak, hogy kiegyenlítsék a FCSBt a tabellán. Bőle Lukácsról annyit,
hogy a kaposvári Rákóczi FC csapatában mutatkozott be az NB Iben, és azután igazolt Jászvásárra,
miután a Rákóczi kiesett a magyar
élvonalból. Az itt eltöltött két év
alatt meghatározó játékosa lett a
jászvári csapatnak, teljesítményére
több klub is felfigyelt, ennek ellenére 2016 júniusában lejáró szerződését
meghosszabbította
az

Három hónapos gólcsendet tört
meg a Dinamo csatára büntetőből
szerzett találatával, amely hatodik
volt ebben az idényben. A francia
játékos, akit menet közben hírbe
hoztak a FCSB-vel, de azt is terjesztik róla, hogy külföldön folytatja,
egy ideig nem élvezte a szakvezetés
bizalmát, mert nem akart szerződést
hosszabbítani klubjával. A józan belátás végül felülkerekedett, az edző,
Ioan Andone betette a csapatba,
Gnohere pedig élt a lehetőséggel. A
sors furcsa fintora: a csatár utoljára
éppen a Voluntari elleni, „őszi”
mérkőzésen lőtt gólt – nem kicsit
peches hát a bukaresti külvárosnak
is tekinthető település csapata, hogy
éppen őket nézik kísérleti baglyoknak ebben a történetben.
Temesvári Poli ACS – Astra Giurgiu
2-0 (1-0)
Gólszerzők: Alin Seroni (38.),
Pedro Henrique (54.).

Sikerével a bánsági alakulat ideiglenesen megelőzte a tabellán a
Marosvásárhelyi ASA-t. Nagy teljesítmény, ha azt nézzük, hogy a te-

Eredményjelző

* 1. liga, 18. forduló: Concordia Chiajna – Marosvásárhelyi ASA 1-2, Konstancai Viitorul FC – Jászvásári CSM Politehnica 1-0, USK Craiova – Temesvári Poli
ACS 2-0, Botoşani FC – Medgyesi Gaz Metan 0-0, Bukaresti Dinamo – Bukaresti
FCSB 3-1, Zsilvásárhelyi Pandurii – Voluntari FC 1-1, Astra Giurgiu – Kolozsvári
CFR 1-2.
* 1. liga, 19. forduló: Jászvásári CSM Politehnica – Concordia Chiajna 1-0,
Konstancai Viitorul FC – USK Craiova 2-0.

1. Viitorul
2. FCSB
3. Craiova
4. Medgyes
5. CFR*
6. Dinamo
7. Botoşani
8. Pandurii
9. Voluntari
10. Astra
11. Jászvásár
12. Chiajna
13. ASA*
14. Poli ACS**
A nyáron az AS Roma, az ősszel a Juventus is érdeklődött a Hagi-csapat legkelendőbb játékosa iránt

A Kolozsvári CFR egy éve nem
vesztett hazai pályán, ennek a sorozatnak vetett most véget a Pandurii,
amely legutóbb 2012-ben tudott
nyerni a Gépész utcában. Két perccel Pleaşcă gólját követően a házi
gólkirály, Cristian Bud is betalált,
Alexandru Tudor azonban lest látott, így nem érvényesítette a találatot. A bíró a CFR-nek is kedvezett,
a 35. percben Camora sokak szerint
buktatta Hereát a büntetőterületen,
azonban a játékvezető továbbot intett. A Pandurii a végén emberhátrányba kényszerült, a hosszabbításban Denis Brînzan két perc
alatt két sárga lapot is begyűjtött.
Így is meglett a vendégsiker, ám
mindhiába, nincs öröm Zsilvásárhelyen. „Katasztrofális az anyagi
helyzetünk, tisztességtelen (huh,
milyen?) körülmények között készülünk. Ha nem rendeződik a helyzetünk, a játékosok többsége
rövidesen távozik” – adott ízelítőt
az öltözőben uralkodó hangulatból
Petre Grigoraş vezetőedző. Déja-vu
érzésünk támadt, na, vajon miért?

19
18
19
18
18
18
18
18
18
18
19
19
18
18

11
10
10
8
10
8
7
6
6
5
5
4
3
5

* 6 büntetőpont levonva
** 14 büntetőpont levonva

Ranglista
3
4
3
7
5
5
4
6
4
5
4
4
3
3

5
4
6
3
3
5
7
6
8
8
10
11
12
10

24-17
23-14
26-20
24-18
30-14
31-21
23-17
19-21
24-25
17-24
16-21
10-24
14-32
18-31

36
34
33
31
29
29
25
24
22
20
19
16
6
4
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Kapuzárás a megyei bajnokságokban
5. liga, Északi csoport
9
7
1
1

1. Magyaró
2. Szászrégeni
Testvériség
3. Bátos
4. Görgénysóakna
5. Alsóidecs
6. Lövér
7. Disznajó
8. Marosfelfalu
9. Mezőkirályfalva
10. Köhér

9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
5
5
5
3
2
2
2
1

1
2
2
1
2
2
1
0
2

2
2
2
3
4
5
6
7
6

5. liga, Déli csoport
1. Mezőceked
10 7 2 1
2. Marosugra
10 6 1 3
3. Vámosgálfalva
10 6 1 3
4. Marosludas II
9
4 4 1
10 3 6 1
5. Magyarsáros
6. Mezőtóhát
9
4 3 2
7. Radnót II
10 4 2 4
8. Küküllődombó
10 3 3 4
9. Maroskece
10 1 3 6
9
1 0 8
10. Mezőzáh
11. Dicsőszentmártoni
Viitorul
7
0 1 6

33-13

22

25-13
28-14
27-14
30-19
19-24
15-29
21-36
11-30
13-30

19
17
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5. liga, Központi csoport
1. Harasztkerék
8
7
1
0
2. Nyárádremete
8
6
1
1
3. Balavásár
8
4
2
2
8
4
0
4
4. Cikmántor
5. Mezőrücs
8
4
0
4
6. Kerelőszentpál
8
3
1
4
8
3
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5
7. Csittszentiván
8. Sporting*
8
2
1
5
9. Tuzson
8
0
0
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A Maros megyei 6. liga I. csoportjának 13. fordulójával
zárultak a megyei labdarúgó-egyesület által szervezett alsóbb
szintű bajnokságok (csütörtökön nem jelent meg lapunk, ezért
az eredményeket itt és most tesszük közzé: Jedd – Székelybere
4-0, Küküllőszéplak – Székelysárd 3-0, Kibéd – Egrestő 1-4,
Csíkfalva – Nyárádgálfalva 1-2, Koronka – Somosd 3-5).
Az 5. és 6. liga többi csoportjában már korábban befejeződött a pontvadászat, így most valamennyi ranglista állását
közzétehetjük, hogy teljes képet kapjunk a megyei foci állásáról.

* a leglátványosabb fejlődésen átment játékos –
Azdren Llullaku
* a leglátványosabb fejlődésen átment edző –
Dan Alexa.
Eddigi pályafutásáért díjazták továbbá Mircea
Drideát, Ciprian Maricát és Daniel Pancut.

Varó Gyula a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorában Szucher Ervin meghívottja ifj. Varó Gyula, a tizenháromszoros világbajnok román teremlabdarúgó válogatott edzője.

(a magyar labdarúgó NB I 17. fordulójának krónikája)
Szombathelyi Haladás – Debreceni
VSC 1-0 (0-0)
Gólszerző: Ars (53.).
A kezdés előtt a vasi klub vezetői
350. NB I-es mérkőzése alkalmából
köszöntötték Halmosi Pétert, valamint a válogatottól visszavonult kapust, Király Gábort. Mindkét csapat
lendületesen kezdett, a vendégeknek
volt több helyzete, majd a félidő
utolsó harmadában kiegyenlítettebb
lett a játék. A szünetig nem esett gól.
A fordulás után a Haladás egy szögletet követően, a holland Sjoerd Ars
fejesével megszerezte a vezetést. A
gól kissé megfogta a debrecenieket,
akik azonban néhány perc után „magukhoz tértek”, és sorra dolgozták ki
a helyzeteket. A hajrához közeledve
kapufát is lőttek, az egyenlítő találat
azonban nagy fölényük ellenére nem
jött össze.
Budapest Honvéd – Vasas FC
2-1 (0-0)
Gólszerzők: Nagy G. (81 – öngól),
Eppel (92.), illetve Pavlov (71.).
A hazaiak fölénye jellemezte az
első félidőt, több ígéretes helyzetet is
kidolgoztak, gól mégsem született.
Az angyalföldiek leginkább a védekezéssel voltak elfoglalva, ziccerig
nem jutottak. A játék képe a folytatásban sem változott, ám az első valamirevaló angyalföldi helyzet – egy
szabadrúgás után, Pavlov jóvoltából
– gólt eredményezett. Bő tíz perc
múlva a Honvéd egyenlíteni tudott,
miután Prosser Dániel kapura ívelt
szögletét Nagy Gergely a saját hálójába sodorta, majd az utolsó percben
Eppel Márton szabadrúgása is utat
talált a listavezető vendégek kapujába.

1. Harcó
2. Uzdiszentpéter
3. Mezőpanit
4. Szabéd
5. Mezőfele
6. Galambod
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6. liga, II. csoport
10 8 1
10 7 2
10 5 3
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10 0 2
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Dr. Halmágyi Imre 90 éves
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November 19-én 90 éves lett dr. Halmágyi Imre.
Egyike az ország leghosszabb ideig tevékenykedő
sportorvosainak, aki 48 éven át viselte a gondját a
Maros megyei labdarúgásnak. Csak az ASA-nál 33
évet töltött!
1926. november 19-én született a Kolozs megyei
Tordán. Miután elvégezte az orvosit, Marosvásárhelyen maradt. Elsőként az Egyetemi Poliklinikán dolgozott, amely akkoriban az Apolló-épületben
működött. A gyerekekért felelős sportorvosi állást a
teniszező játékosedző, id. Toma Ovici közvetítésével
foglalhatta el, ezzel ő lett a város első sportorvosa.
Ebben a minőségében 1952-től kezdve a helység valamennyi klubjánál – CFR, RATA, Dermagant, Mureşul és ASA – megfordult. Egyetlen évben –
1967-ben – volt más sportorvosa az ASA-nak, de amikor az Universitatea Craiova
elleni mérkőzésen összebakalódott a két csapat, dr. Péterfi László Kelent szórt Oblemenco szemébe, emiatt a labdarúgással kapcsolatos összes tevékenységtől eltiltották, így helyét a marosvásárhelyi sportorvosi rendelőben dolgozó dr. Halmágyi
Imre vette át, aki 1967-től 2000-ig megszakítás nélkül töltötte be ezt a tisztséget!
Kevesen tudják, hogy Halmágyi doktor fiatalkorában kacérkodott a versenysporttal, asztaliteniszezett, teniszezett, atletizált (magasugró volt), vízilabdázott
és kosárlabdázott is. „Versenyekre nagyon szerettem járni, edzésekre már kevésbé”
– idézte fel mosolyogva ezeket az időket az orvos.
Isten éltesse, doktor úr! (Aurel Raţiu – fordította: Farczádi Attila)

Lazovics duplájával Videoton-siker az MTK ellen

Videoton FC – MTK Budapest
2-0 (0-0)
Gólszerző: Lazovic (70., 90.).
Mindkét együttes óvatosan kezdte
a találkozót, az első negyedórában
mindössze Lazovic szabadrúgása jelentett némi veszélyt az MTK kapujára. A folytatásban aztán felpörögtek
a csapatok, de csak kapufáig jutottak
(a Videoton), gólig nem, így az első
félidő döntetlennel zárult. A fordulást
követően a házigazdák birtokolták
többet a labdát, Scepovic, majd Géresi sem tudott a kapuba találni. A 70.
perc hozta meg a hazaiak vezető találatát: Scepovic visszasarkalt labdáját Lazovic bombázta az MTK
kapujába. A hazaiak továbbra is fölényben játszottak és egy újabb Scepovic–Lazovic összjáték után utóbbi
biztosította a Videoton győzelmét.
Újpest FC – Mezőkövesd 1-1 (0-0)
Gólszerzők: Andric (51., 11-esből),
illetve Pauljevic (55.).
Az első félidő összességében kiegyenlített játékot hozott, valamivel
mégis veszélyesebbnek tűnt a Mezőkövesd, amely egy lesgólig ugyan eljutott, de a vezetést a sok helyzete
ellenére nem sikerült megszereznie.
Az Újpest kevésbé tudott kezdeményezni, lehetőség így is adódott a
lila-fehér csapat előtt, de a szünetben
0-0 állt az eredményjelzőn. Fordulás
után hamar tizenegyeshez jutott az
Újpest, a büntetőt pedig Andric magabiztosan értékesítette. Nem kellett
azonban sokat várni a vendégek válaszára, négy perc telt el ugyanis,
amikor Pauljevic egyenlített. Bár a
lefújásig még mindkét együttesnek
voltak gólszerzési lehetőségei, a kapuba találni egyiknek sem sikerült.
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* a gernyeszegiekkel közösen működtetett szászrégeni klub

Román Labdarúgógála: Denis Alibec lett az év játékosa

Az Astra Giurgiu csatárának, Denis Alibecnek
ítélték oda a 2016-os év játékosa díjat a szombat
este tartott Román Labdarúgógála keretében.
Az év edzőjévé Marius Şumudicăt választották, aki az elmúlt idényben megnyerte az Astra
Giurgiuval a hazai bajnokságot. Ovidiu Haţegan
sorozatban másodszor kapta meg a legjobb játékvezetőnek járó elismerést.
A gála további díjazottjai:
* az év kapusa – Florin Niţă
* az év hátvédje – Gabriel Tamaş
* az év középpályása – Nicolae Stanciu
* az év csatára – Denis Alibec
* az év klubvezetője – Dănuţ Coman
* az év befektetője – Gigi Becali
* az év felfedezettje – Răzvan Marin
* az év legjobb külföldi játékosa – Filipe Teixeira
* az év játékosügynöke – Anamaria Prodan
Reghecampf

45-10
34-12
27-16
27-25
17-19
24-32
16-21
15-34
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6. liga, I. csoport
12 11 1
12 8 2
12 8 0
13 7 1
12 6 1
12 6 1
12 3 2
13 3 2
12 2 0
12 2 0

1. Somosd
2. Jedd
3. Nyárádgálfalva
4. Csíkfalva
5. Koronka
6. Küküllőszéplak
7. Székelybere
8. Székelysárd
9. Egrestő
10. Kibéd

Ferencváros – Gyirmót FC 2-0 (0-0)
Gólszerzők: Présinger (50 – öngól), Djuricin (65.).
Thomas Doll, az FTC vezetőedzője hétközi, két mérkőzésre szóló
eltiltása miatt csak a lelátóról nézhette, hogy csapata ugyan mezőnyfölényben
játszott
az
első
játékrészben, ám kevés helyzetet tudott kialakítani, gólt pedig nem szerzett. A fordulás után röviddel aztán
egy öngóllal jutott előnyhöz a címvédő, majd a játékrész közepén Djuricin tette magabiztossá az előnyt,
melynek megtartása már nem okozott gondot a zöld-fehéreknek.
Diósgyőri VTK –
Paksi FC 2-0 (0-0)
Gólszerzők: Lipták (59.), Ugrai
(92.).
Az első félidőben a Diósgyőr futballozott fölényben, de komoly gólhelyzete nem volt, sőt, inkább a
játékot kisebb szabálytalanságokkal
sokat tördelő Paks veszélyeztetett
gyors ellentámadásokból. Egy ízben
Rados csak a gólvonalon hárított, a
vendégek hiába reklamáltak, hogy a
labda túlhaladt a gólvonalon, a játékvezető továbbot intett. A folytatásban
sem változott a játék képe: a DVTK
támadott, a Paks pedig kontrákból
veszélyeztetett. A vezetést a hazaiak
szerezték meg egy szögletet követően, a Paks pedig annak ellenére
sem tudott újítani, hogy hátrányba
került, így a miskolci csapat begyűjtötte a három pontot, amellyel megelőzte riválisát és elmozdult a
kiesőzónából. A hosszabbításban ráadásul biztossá tette sikerét, miután
Ugrai a kihagyott 11-ese utáni kipattanót az üres kapuba passzolta.

Eredményjelző
A 18. fordulóban: Mezőkövesd – Ferencváros 2-0, MTK – Újpest 1-1,
Vasas – Diósgyőr 3-0, Gyirmót – Budapest Honvéd 0-4, Paks – Szombathelyi Haladás 2-1, Debreceni VSC – Videoton 0-1.
1. Vasas
2. Videoton
3. Honvéd
4. Ferencváros
5. Mezőkövesd
6. Szombathely
7. Újpest
8. Debrecen
9. Paks
10. MTK
11. Diósgyőr
12. Gyirmót
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Danko Lazovic, a Videoton játékosa ünnepli gólját a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában játszott Videoton FC – MTK Budapest bajnoki mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában
2016. november 26-án. MTI Fotó: Kovács Tamás

2016. december 5., hétfő _________________________________________________SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Sirius: Micsoda meglepetés!

eldöntéséhez. Már a
rendes játékidőben
is mikor egyik,
mikor a másik csapatnak volt előnye,
összesen 13-szor
váltogatták magukat
a csapatok a vezetésnél. A legtöbbször pontsorozatok
révén: amikor úgy
tűnt, hogy az egyik
fél elhúz, a másik 712 pontos sorozata
következett.
A rendes játékidő
végén a Siriusnak
volt hatpontos előnye, kevesebb mint
egy perccel a vége
és az U 9 máelőtt,
A szenzációszámba menő siker egy hihetetlenül fordulatos, izgalmas, hollywoodi forgatókönyvíró tollára való
mérkőzésen született meg.
Fotó: Nagy Tibor sodperccel a lefújás
egyenlített
előtt
györgytől kapott ki, míg a Sirius
Bálint Zsombor
mindössze egyszer tudott győzni, Medley triplájával. Aztán a hosszabbításban az U húzott el 5
Hihetetlen mérkőzés után, hatal- hazai pályán meg még soha. Most
pontra,
a Sirius játékosainak néazonban
minden
papírformát
bomas meglepetést okozva szerezte
rítva
legyőzte
az
U-t.
hány
gyerekes
hibáját kihasználva,
meg a győzelmet a MarosvásárheA szenzációszámba menő siker Robinson azonban két másodperclyi Sirius a bajnokság egyik esélyesének számító Kolozsvári U ellen egy hihetetlenül fordulatos, izgal- cel az ötperces ráadás vége előtt
a női kosárlabda Nemzeti Ligában. mas, hollywoodi forgatókönyvíró egyenlített. Aztán a második ráaHogy a győzelem jelentőségét tollára való mérkőzésen született dásban már nem lehetett megállíéreztessük, csak annyit mondjunk meg. Mindkét fél gyakorlatilag tani a Siriust. Robinson két pontja
el, hogy az első kilenc fordulóban már megnyert meccset engedett ki után Daniel két triplájával 8 pontos
Kolozsvár csupán egy mérkőzést a kezéből, hogy végül két hosszab- előnyre tett szert, és az U már nem
veszített, a bajnok Sepsiszent- bításra legyen szükség a találkozó tudta behozni ezt a hátrányt.
Ami szintén feltűnő, a női mérJegyzőkönyv
kőzéseken szokatlanul sok pont,
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 10. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Kolozsmár a rendes játékidő is 82:82-re
vári U 114:106 (20-26, 24-17, 19-20, 19-19, 13-13, 19-11)
végződött, a ráadás-ötpercekben is
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Marius Epure (Râmnagyon sok pont esett. Daniel 37
nicu Vâlcea), Andrei Bădilă (Bukarest), Alin Bobeică (Ploieşti). Ellenőr: Stelian
pontja (ebből 4 tripla) igen figyeBănică (Bukarest).
lemreméltó – különösen, hogy 7 leSirius: Daniel 37 (4), Robinson 31, Laudermill 19 (2), Gregory 14 (2), Gál 6
pattanóval
is párosul – egy irányító
(2), Lovász 4, McCune 3, Alina Pop.
részéről.
A
lepattanózás ezen a
Kolozsvári U: Davis 28, Mandache 23 (1), Medley 21 (5), Ross 15, Harrison 13
meccsen sem ment a marosvásár(1), Irimia 6, Sfârlea, Voica, Cutaş.
A női kosárlabda Nemzeti Liga 10. fordulójában: Galaci Phoenix – Aradi ICIM helyieknek, de 9 lopott labdával
81:79, Szatmárnémeti CSM – Brassói Olimpia 73:71, CSM Târgovişte – Jászvá(Laudermill 7!) pótolták ezt a hiásári Poli 75:48, CSBT Alexandria – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 54:80.
nyosságot.
Sajnos a mérkőzésen újabb játékost
veszített a Sirius, Lovász IzaElszalasztottak egy felzárkózási esélyt
bella
is megsérült, miután
A kolozsváriak elleni sikert megelőzően a marosvásárhelyiek SzatMészáros
Kata sem játékképes egy
márnémetiben pótolták a 7. fordulóból elhalasztott mérkőzést. A Sirius
számára a középmezőny aljához való felzárkózás lehetősége adatott ideje, így a palánk alatt az egyetlen
volna meg, ha sikerül győzni, ehhez azonban nem volt elég az első és megoldás McCune maradt, aki
a negyedik negyedben felnőni a feladathoz. Mint szinte minden addigi egyedül nem tudja megoldani 40
mérkőzésen, most is volt egy hosszabb időszak, amikor Steff Zakariás percig a posztot.
csapatának valaki „lekapcsolta a villanyt”. Míg a 18. percben még
A Sirius ezen a meccsen azon29:29-et mutatott az eredményjelző, a 36. percben már 54:36-ra vezet- ban azt bizonyította, hogy sokkal
tek a házigazdák, egy közbeékelt 13:0-s rohammal, és a találkozó gyakorlatilag eldőlt. Mindez olyan körülmények között, hogy a többre képes, mint amit az alapszaszatmárnémeti csapatban csupán három idegenlégiós lépett pályára az kasz első felében mutatott, és ha
ezen a szinten folytatja, akkor egéötből.
Pedig a mérkőzésen nem dobtak pontosabban a házigazdák, sem kö- szen másként nézhet ki a bajnokzelről, sem a hárompontos vonal mögül, azonban a lepattanók (35:24), ság második fele. Szombaton az is
illetve az eladott labdák (11:18) száma közötti nagy különbség elég jól kiderül, hogy mennyire tartós ez a
magyarázza, hogy miért nem okozott gondott a házigazdáknak a győ- formajavulás, amikor a csapat
zelem begyűjtése.
Brassóba látogat.

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 7. forduló, elmaradt mérkőzés: Szatmárnémeti CSM – Marosvásárhelyi Sirius 76:66 (14-16, 24-15, 20-17,
18-18)
Szatmárnémeti, helyi sportlíceum terme. Vezette: Vlad Potra (Kolozsvár), Ionuţ Morar (Kolozsvár), Alina Dekany (Temesvár). Ellenőr:
Marius Hurgoi (Kolozsvár).
Szatmárnémeti: Reed 20, Batey 18, Tavić 15 (2), Ferenczi 12 (2), Laza
5, Oláh 2, Adina Pop 2, Szmutku 2.
Sirius: Robinson 19, Laudermill 14 (1), Gregory 11 (3), Daniel 10 (1),
McCune 6, Lovász 6, Alina Pop, Gál, Radu.

Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 9/1
2. Kolozsvár
8/2
3. Târgovişte
8/2
4. Brassó
7/3
5. Galac
6/4
6. Szatmárnémeti
4/6
7. Arad
3/7
8. Alexandria
2/8
9. Sirius
2/8
10. Jászvásár
1/9

Maros KK: Szerencse a kupasorsoláson
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Szerencsésnek bizonyult a Maros Kosárlabdaklub a férfi Románia-kupa negyeddöntős párosításainak
sorsolásakor. A Tigrisek ugyanis a szerényebb képességű Galaci Phoenixszel kerültek össze, így eséllyel
pályázhatnak a négy közé jutásra. A Románia-kupa nyolcasdöntőjét 2017. februárjában, Nagyszebenben
rendezik. A párosítások: Bukaresti Steaua CSM – SCMU Craiova, Nagyszebeni CSU – Kolozsvári U, Maros
KK – Galaci Phoenix, Temesvári KK – Nagyváradi CSM CSU. Ha továbbjut, a Maros KK a Temesvár –
Nagyvárad párharc nyertesével méri össze erejét.
A férfikosárlabda Nemzeti Ligában az elmúlt hét végén a 11. forduló mérkőzéseit rendezték. A Maros
KK tegnap késő este Piteşti-en vendégszerepelt. A többi összecsapás eredménye: Bukaresti Steaua CSM –
SCMU Craiova 101:78, Galaci Phoenix – Nagyváradi CSM CSU 67:65, Nagybányai Municipal Olimpic –
Nagyszebeni CSU 79:106, Bukaresti Dinamo – Kolozsvári U 65:84.

Az élen kezdi
a Mureşul az új évet

Bálint Zsombor
A női kézilabda A osztályban vasárnap zárult az őszi idény. A B csoportban kilenc fordulót játszottak le
a bajnokságból, ami azt jelenti,
hogy januárban folytatódnak az
odavágók, még négy játéknap van a
visszavágók kezdetéig. A Marosvásárhelyi Mureşul szabadnapos volt
az idei utolsó játéknapon, azonban
– némileg meglepetésre – továbbra
is vezeti a tabellát, és tekintve, hogy
a következő fordulóban, amelyet január 8-án rendeznek, hazai pályán

9

játszik, és a Nagybányai Extrem
lesz az ellenfele, még legalább egy
újabb forduló erejéig az élen maradhat. Ezt követik az igazán komoly
erőpróbák, a feljutásra első számú
esélyesnek számító Nagybányai
Minaur és Slatina ellen.
A női kézilabda A osztályban a
két csoport győztese közvetlenül jut
a Szuperligába, míg a 2. és 3. helyezettek pótselejtező vívására jogosultak. A Mureşul legalább e
pótselejtezőre továbbra is versenyben marad.

A marosvásárhelyi csapat igazi erőpróbái még hátravannak.

Eredményjelző

Fotó: Nagy Tibor

Az A osztály B csoportja 9. fordulójának eredményei: CSM Slatina – Dacia Mioveni 36-17, Nagybányai Minaur – Brassói Naţional 45-29, Nagybányai Extrem –
Temesvári Universitatea 28-25, Nagyváradi CSM – Köröskisjenői Crişul 41-29. A
Marosvásárhelyi Mureşul, a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC és a Resicabányai
CSU állt.

1. Mureşul
2. Resicabánya
3. Minaur
4. Slatina
5. Extrem
6. Brassó
7. Sepsiszentgyörgy
8. Mioveni
9. Temesvár
10. Nagyvárad
11. Köröskisjenő

7
7
6
6
8
7
7
7
7
6
8

6
6
5
5
5
4
2
2
1
1
0

Ranglista
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

1
1
1
1
3
3
4
5
6
5
7

214-180
211-180
220-146
193-133
270-237
218-223
222-249
192-236
210-229
167-189
217-332

18
18
15
15
15
12
7
6
3
3
1

Kijutott az Eb-re a magyar
női kosárlabda-válogatott

A magyar női kosárlabda-válogatott könnyedén nyert a szlovák csapat
ellen
Pöstyénben
az
Európa-bajnoki selejtezősorozat hatodik, utolsó fordulójában, ezzel
csoportelsőként kijutott a jövő évi
kontinenstornára.
Az eddigi öt forduló során Stefan
Svitek szövetségi kapitány együttese négy meccset megnyert, egyet

– Izlandon – pedig elvesztett, és
csak rosszabb kosárkülönbséggel
szorult a szintén 4/1-es győzelmi
mérleggel álló szlovákok mögé a
második helyre. A magyar csapat
február 20-án 65:64-re verte a szlovákokat Pécsen.
A Svitek-gárda tavaly júniusban
a 14-20. helyen zárta a magyarromán közös rendezésű Eb-t.

Eredményjelző

Eredmény, E csoport, 6. forduló: Szlovákia – Magyarország 49-68 (9-18, 10-16,
18-17, 12-17)
A legjobb magyar dobók: Krivacsevics 19, Vandersloot 9, Fegyverneky 8,
Simon 8, Zele 8.
További eredmény: Izland – Portugália 65-54 (6-14, 25-15, 18-14, 16-11).
A végeredmény: 1. Magyarország 11 pont, 2. Szlovákia 10, 3. Izland 8, 4. Portugália 7.

Románia kikapott, nem jutott ki
az Európa-bajnokságra

A román női kosárlabda-válogatott a H selejtezőcsoport utolsó fordulójában 64:54 (17-16, 17-11, 10-18, 20-9) arányú vereséget szenvedett
Ankarában a török válogatottól, és nem jutott ki a 2017-es Európa-bajnokságra. A román csapat jól tartotta magát a meccs elején, az első negyed végén egyetlen pont hátránya volt (17:16), de a szünetig ez
hétpontosra nőtt (42:27). A második félidőt egy 4-13-as rohammal nyitották a vendégek és 40:38-ra átvették a vezetést, de nem bírták cérnával,
a török válogatott felőrölte Gödri-Părăuékat, és magabiztos győzelmet
aratott. A csoportot Törökország nyerte 11 ponttal a 10 pontos Izrael, a
8 pontos Románia és a 7 pontos Bosznia előtt.
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Dossziészám: 2312/308/2014
Személyi adatok feldolgozója – 3192

ROMÁNIA
SEGESVÁRI BÍRÓSÁG

728/C számú VÉGZÉS
2015. június 15-i tárgyalás
Bíróság tagjai:
ELNÖK: Doina Volanschi
Jegyző: Nicoleta Casianov

Napirenden ZSIGMOND VENCEL felperes és VASS IMRE alperes
polgári perében hozott ítélethirdetés, követelésekről.
A szólításkor megállapította a felek hiányát.
A törvényes eljárás teljesítve.
Az ügy bemutatása megtörtént a jegyző részéről, ami után:
A tárgyalásra a 2015. június 5-i nyílt tárgyaláson került sor, és a felek
fenntartásai és konklúziói az akkori végzésben rögzítve voltak, ami
részét képezi jelen ülésnek, amikor, mivel a Bíróságnak időre volt
szüksége a döntéshez, az ítélethirdetést mára, 2015. június 15-re
halasztotta.
BÍRÓSÁG

A bíróságon bejegyzett keresettel a panaszos Zsigmond Vencel
perbe hívta Vass Imre alperest, követelve, hogy a meghozandó ítélet
állapítsa meg a bepanaszolt által elkövetett cselekmények törvénytelen
voltát a bűnvádi panasz megfogalmazásával és a különböző
intézmények
és
civil
szervezetek
felé
megfogalmazott
előterjesztésekkel és teljesen alaptalan és hazug feljelentéssel – a
felperes Makfalva község polgármesteri minőségében elkövetett
úgynevezett „visszaéléseiről” állapítsa meg, hogy az alaptalan és
hazug panaszokkal és feljelentésekkel megsértette a panaszosnak
saját imázshoz és becsülethez való jogát, Románia Alkotmánya, az
Európai Emberjogi Bíróság (CEDO) és a Polgári törvénykönyv által
védett jogokat, kötelezze 5.000 eurónak megfelelő lej kifizetésére
erkölcsi kártérítés címén, a panaszosnak okozott kár korrigálására –
egyes elemi jogok, mint a saját imázsához, méltósághoz és
becsülethez való jog –, kötelezzék az alperest, hogy saját költségére
jelentesse meg a Cuvântul liber és a Népújság napilapokban a bíróság
által jelen ügyben hozott ítéletét, és kérjen nyilvánosan bocsánatot a
Segesvári Bíróság melletti ügyészséghez és különböző civil
szervezetekhez letett hazug és alaptalan panaszai és feljelentései
miatt, és kötelezze a perköltségek kifizetésére.
Az ügy indoklása hangsúlyozza, hogy a panaszos Makfalva község
polgármestere volt 2002 és 2012 között, azzal a pontosítással, hogy a
2012-es választásokon úgy döntött, nem indul ezért a funkcióért.
2008-ig községvezetőként különösebb problémák nélkül teljesítette
kötelességét, megtiszteltetésnek érezte, hogy Makfalva lakói
megbíznak benne.
A gondok 2008-ban kezdődtek, amikor Vass Imre alperes bejutott a
makfalvi tanácsba. Ugyanebben az időszakban az alperes különböző
intervallumokban az alpolgármesteri tisztséget is betöltötte, kétszer
váltotta le a helyi tanács, az egyetlen, ebben kompetens szerv. Az
alperes minden alkalommal bírósági döntés útján szerezte vissza a
tisztséget, de ez a változás a helyi tanács által következett be, nem
általa. Az igazságnak megfelel, hogy a felperes a tanács előtt több
alkalommal is kijelentette – és nyilvánvaló is volt –, nem tudott együtt
dolgozni vele, mert minden döntését megóvta, és nem foglalkozott
azokkal a területekkel, amelyeket leosztottak neki. Az volt a célja – és
sikerült is neki –, hogy meghiúsítsa a helyi tanács és a polgármesteri
hivatal összes tevékenységét. Emiatt a tanácsüléseken nem lehetett a
község reális problémáiról tárgyalni, azok valóságos cirkusszá váltak,
sértegetésekkel, személyes támadásokkal, fenyegetésekkel, a
valóságtól eltérő sajtónyilatkozatokkal tarkítva.
A legzavaróbb az volt, hogy az alperes valóságos zaklatáskampányt
indított ellene, bűnvádi panaszokat fogalmazva meg, öt rendbéli, a
közérdekkel és személyek érdekeivel ellentétes hivatali visszaéléssel,
érdekellentéttel vádolva, feljelentéseket küldött az ONADO-hoz
(Temesvár), Románia kormányához, a Legfelsőbb Ítélőszék melletti
ügyészséghez, a Segesvári Bíróság melletti ügyészséghez, a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőséghez, a segesvári rendőrséghez, a Maros
megyei prefektúrához.
Ezek a panaszok és feljelentések a nagy számuk,
megfogalmazásuk, megszólításaik által negatív színben tüntették fel a
felperest, és nem utolsósorban a bűnügyi nyomozó hatóságoknál
történt gyakori meghallgatások, a feljelentések nyomán történt
ellenőrzések pszichikai és szakmai megterhelést jelentenek a helyi
tanácsban és a polgármesteri hivatalban kreált álproblémák által.
A 2013. április 9-i Rendelettel a Segesvári Bíróság melletti
ügyészség a Büntető perrendtartási törvénykönyv 228/4. és 10 (a)
cikkelyeinek értelmében nem rendelt el nyomozást a felperes ellen,
mert nem bizonyítható egyetlen, a bűnügyi törvény által büntetendő
cselekmény elkövetése sem.
Ugyanakkor, a 32/P/2013 számú dossziéban, a 2013. április 5-i
Rendelettel a Marosvásárhelyi Táblabíróság melletti ügyészség sem
rendelte el bűnvádi eljárás indítását a panaszossal szemben az
érdekkonfliktus, a Btk. 253 (1) cikkelyével büntetendő bűncselekmény
vádjában, hangsúlyozva, hogy nem tartalmazzák a bűncselekménynek
a vádban megfogalmazott elemeit.
A felperes címére megfogalmazott panaszok és feljelentések
megalapozatlanok és rosszhiszeműek voltak (gyakoriságuk
függvényében is, és mivel elégedetlen volt az eredményekkel, több
szervnél és szervezetnél is jelentett ugyanabban az ügyben), zaklatás
volt a céljuk, hogy a nyomozó hatóságok elé hurcolja.
A felperes komoly erőfeszítéseket tett a helyzet tisztázására az
ellenőrző és a nyomozó szervek előtt, és nem utolsósorban a
közvélemény, azon személyek előtt, akik megbíztak benne és
háromszor választották meg a község polgármesterének.
Vass Imre alperes „gondoskodott” arról, hogy ezek a panaszok,
feljelentések, ellenőrzések és ankétok a közvélemény tudomására
jussanak. Ezáltal félrevezette a közvéleményt, hogy Makfalva élén egy
tolvaj áll, akik pazarolja a közpénzeket, semmibe veszi a törvényeket,
bizonyos kereskedelmi társaságokat vagy természetes személyeket
favorizál. Ugyanakkor hazug módon azt állította az embereknek, hogy
csak idő kérdése, míg „rács mögé” kerül.
Az alperes Vass Imre rosszhiszeműen cselekedett, mivel
alpolgármesteri és helyi tanácsosi minőségében rendelkezésére állt az
összes, a helyzet tisztázására alkalmas dokumentum, de azt
választotta, hogy feljelentést feljelentésre tett, beadványt beadványra,
hogy a közvélemény előtt heccelje, zaklassa és lejárassa a panaszost.
Egy jogállamban az ilyen eljárás nem megengedett, a panaszosnak
joga van a jó híréhez, amely jogát az előbb felsorolt cselekményekkel
súlyosan megsértették. Ugyanakkor az alperes megszegte az
ártatlanság vélelmének elvét is, amikor a község lakói előtt bűnözőnek
állította be, akinek nincs keresnivalója a község élén, mert a helye a
„rács mögött” van.
Az emberi méltóság érték, amit Románia Alkotmánya és az emberi
jogok és alapjogok konvenciója is véd az 1 (3) és a 3. cikkelye által, és
az alperes által használt módszerek ártottak a méltóságának és a jó
hírének. Az alperesnek a felperessel szembeni viselkedése ebben az
esetben túllépte a szólásszabadság megengedett határait, egyfelől,
mert a szabad véleménynyilvánítás joga nem sértheti mások

méltóságát, másfelől pedig az alperes célja nem az volt, hogy
közérdekű információt közöljön vagy véleményt fogalmazzon meg,
hanem az, hogy sértegesse, zaklassa, lejárassa, minden valós ok
nélkül.
A jogsérelem vonatkozásában az alperes által használt módszerek
megfélemlítőek,
lejáratók
voltak,
pszichikai
diszkomfortot,
nyugtalanságot és kisebbrendűségi érzést váltottak ki a felperesben, a
választók körében gyanakvást keltettek, ami máig megmaradt.
Következésképp kárt okoztak, legalábbis erkölcsi kárt.
A megfogalmazott eljáráshoz egy másolat van csatolva: a Segesvári
Bíróság melletti ügyészség 2013. április 9-i Rendelete az 1658/2010
(f.4-12) dossziéban.
A megfogalmazott beadványban (f.25, 26) az alperes az ügy
elutasítását kérte a következő meggondolásból:
A felperes által megfogalmazott vád megalapozatlan, az ügy nem
összesíti a büntetendő polgári felelősség NCC 1349. és 1357.
cikkelyeiben foglalt feltételeit.
Ami a bűnvádi feljelentés megfogalmazását és a különböző
bíróságokhoz küldött beadványokat illeti, azok nem jogellenes
cselekmények, hanem azt a módot jelentik, ahogyan az alperes
megpróbálta felhasználni alpolgármesteri tisztségéből adódó jogait és
kötelezettségeit, amelyeket abban az akkori polgármester, a felperes
Zsigmond Vencel megszegett, aki a perbehívási keresetben
megfogalmazott kijelentésekkel ellentétben, amelyek szerint azt állítja,
hogy bár az alperes rendelkezésére álltak a helyzet tisztázásához
szükséges összes dokumentumok, ő rosszhiszeműen a feljelentéseket
választotta, a valóságban megtiltotta a polgármesteri hivatal
személyzetének, hogy rendelkezésére bocsássák a kért
dokumentumokat.
Elemezve a bűnügyi nyomozó hatóság megoldásait, a felperes által
bemutatott iratokat, nem tűnik ki, hogy hazug vagy rágalmazó
feljelentéseket tett volna, az eljárás elindítását azért nem rendelték el,
mert vagy nem összesítette a bűncselekmény alkotóelemeit, ahogy az
érdekellentét esetében, vagy, mert a jelzett cselekedet az elkövetés
módjával összefüggésben minimálisan érintette a törvény által védett
értékeket, és nem jelenti a társadalmi veszély olyan fokát, mint a
közérdek kárára elkövetett hivatali visszaélés, ezért arra a
következtetésre jutottak, hogy az elkövetett kihágások léteznek, de nem
összesítik a bűncselekmény feltételeit.
Ezzel a helyzettel kapcsolatosan úgy véli, hogy nem lehet
megállapítani azt a tényt, hogy jogtalan vagy rosszhiszemű tettet
követett el mindaddig, amíg a jelzett, lehetséges bűncselekménynek
minősíthető tettek ténylegesnek tekinthetők, még akkor is, ha nem
számítanak bűncselekménynek, amint kiderül a felperes által benyújtott
2013. április 9-i Rendeletből.
A felperes által a beadványokban és bűnvádi panaszokban felsorolt
cselekmények léteztek, még akkor is, ha nem merítik ki a
bűncselekmény fogalmát, amit nem lehetett megállapítani, hanem
szükség volt az illetékes hatósági vizsgálatra.
Itt emlékeztetni szeretne, hogy a feleség, Vass Gabriella helyi
tanácsosi tisztségéből való felfüggesztésről szóló 7/2008-as helyi
tanácsi határozatot a 2008.10.31-i, a 236/102/2008-as bírósági ítélet
nyomán nem lehetett életbe léptetni, és az említett határozat
törvénytelen voltát a prefektúra intézménye is megállapította a
11537/29.09.2008-as átiratban, a feleség mégis tovább folytatta
tanácsosi mandátumát.
Továbbá annak a jelzése, hogy a polgármester megtagadta a
bírósági ítélet végrehajtását, hogy az alperest
visszahelyezze
alpolgármesteri jogaiba, és kártalanítsa a bírósági határozatnak
megfelelően, megfelel a valóságnak, amelyet a bűnügyi nyomozó
hatóság is megfogalmazott a Marosvásárhelyi Táblabíróság
1093/R/2009-es polgári ítéletében, amely megállapította a leváltás
törvénytelenségének tényét, és az ítélet végrehajtásának elutasítása a
felperes, Makfalva község akkori polgármestere által indokolttá tette az
alperes által megfogalmazott panaszt. Egyébként a kártérítésről szóló
ítélet végrehajtása érdekében kénytelen volt bírósági végrehajtóhoz
fordulni.
Az alperes által a törvénytelen leváltása miatt indított perek 59.635 lej
fizetés kiesést okoztak a 2010.07.15. és 2012.06.22. közötti időszakra
és 54.989 lejt a 2008.09.25. és 2010.03.22. közötti időszakra, amint az
kiderül a Makfalva község kérésére elvégzett könyvszakértői
véleményből.
Továbbá nevezett Varga Erzsébettel kapcsolatos bejelentések
valósak voltak, még akkor is, ha a bűnügyi nyomozó szervek azt
állapították meg, hogy nem merítik ki a bűncselekmény fogalmát, a
szolgáltatási szerződés létezett, ami ellentétes a polgármesteri
hivatalban betöltött 3. fokozatú főreferensi minőséggel. Akárcsak az,
hogy a bekötésekhez és lecsatlakozásokhoz szükséges anyagokra a
pénzt a polgároktól gyűjtötték össze, vagyis nem költségvetési
pénzekről van szó, és a roma negyedben az ivóvízvezetékhez
szükséges ásásokról is egy, a Makfalvi Polgármesteri Hivatal
számlájára kiállított számla létezett.
Ami a felperes kijelentéseit illeti, miszerint nem tudott együtt dolgozni
az alperessel, mert meghiúsította a tanácsüléseket, megállapítható,
hogy a felperes által megfogalmazott, és az alperes leváltása
érdekében letett referátumokban ez az ok nem szerepel, hanem azt
mondja, hogy nem fegyelmi okok miatt rendelte el a tisztségből való
felmentését, hanem a gazdasági válság miatt (a referátumot
1995/2010.07.09. számmal iktatták), illetve, mert elmaradása volt a
helyi adók és illetékek befizetésében, és mert az alperes felesége egy
rokkant személy ápolása címén illetéktelen jövedelemhez jutott azalatt,
amíg az illető kórházban volt. (A referátumot 2605/2008.09.18.
számmal iktatták.)
Következésképpen, a panaszokat és feljelentéseket nem
rosszhiszeműen írta meg, hanem lehetséges bűncselekményként
mutatta be, amelyek megtörténtek annak ellenére, hogy a bűnügyi
nyomozó szervek nem minősítették azokat bűncselekményeknek, ami
nyomán nem sorolhatók be a Polgári törvénykönyv 1349 és 1357., a
polgári vétségi felelősségre vonatkozó cikkelyeibe.
A beadványhoz a következő iratok másolatait csatolták: a
2605/2008.09.18-as számú, az alpolgármester felmentéséről szóló
referátum, az alpolgármester visszahívását, felmentését támogató
határozattervezetet támogató referátum,
a Marosvásárhelyi
Táblabíróság – kereskedelmi szekció 1093/R/2012.03.23-as számú
Határozata, a közigazgatási és pénzügyi bíróság 2665/2011.10.25-i
döntése, a Marosvásárhelyi Táblabíróság, II. Polgári közigazgatási és
pénzügyi részleg 1930/2011.10.25 számú döntése, a 2992/102/2010es számú dosszié, a Fekete Árpád Zsombor szakértő által kitöltött
könyvelési jelentés, a 37/2008.12.22 számla, a 253/2010.08.30-as
számú, Makfalva község és Varga Erzsébet között megkötött
szolgáltatási szerződés, a 9489/CXII 6/2009.06.5-ös számú dosszié, a
11357/SX/Dos 4/2008.09.29-es, a prefektúra intézménye által a
Makfalvi Helyi Tanács felé megfogalmazott átiratai, a 7/2008.07.28-i
helyi tanácsi határozat, a Maros Megyei Törvényszék közigazgatási és
pénzügyi szekció 2008.10.3, a 2364/102/2008-as számú dossziéban
kimondott végzése, a prefektúra intézményének jelentése a Makfalvi
Polgármesteri Hivatal Vass Imre által reklamált tevékenységéről, az
541/2014.06.23 számú, a 137/308/2012 és számú dossziéban hozott
döntés
rövid
összefoglalója,
a
0011329/2012.01.12,
SC1936/2012.10.17, a Segesvári Bíróság által a 137/308/2012-es
számú, a kihágásokat megállapító és szankcionáló jegyzőkönyvek, az
alperes személyi kártyája (f.27-74).
Az ügyben eskü terhe alatt kihallgatták Nemes András és Kalman
Ladislau tanúkat (f86-89).

A 2015. március 3-i nyílt tárgyaláson a felperes képviselője másolatot
nyújtott be a következő aktákról: a prefektúra intézményének
9489/CXII, dos.6/2009. június 15-i átirata, a Maros Megyei Prefektúra
felé megfogalmazott beadványok, a szovátai rendőrség jelentése a
bűnvádi eljárás el nem indításának javaslatával Makfalva
polgármestere ellen a 208/2013.10.02-i dossziéban, Makfalva község
polgármesterének 768/2012.02.28-i beadványa, a Segesvári Bíróság
melletti ügyészség 2013.10.02-i Rendelete az 1671/P/2012 számú
dossziéban, az 15025, 15026, 15027, 15230/CXII jelentés, a
4/2010.09.28. számú, Makfalva község polgármesteri hivatala
tevékenységének egyes, Vass Imre által reklamált aspektusairól, a
Maros Megyei Prefektúra 11548, 11797/DV/Dos9/2010.08.05-ös átirata
(f.90-100).
A bíróság kérésére Makfalva Polgármesteri Hivatala közölte a
makfalvi helyi tanács 2008-2012 közötti ülésein kitöltött
jegyzőkönyveket (f. 104-264).
A bíróság, elemezve a dossziék aktáit, megállapítja a következőket:
2002 és 2012 között a felperes Makfalva község polgármestere volt.
2008-ban az alperest helyi tanácsossá választották, és utólag
Makfalva község alpolgármesterévé.
A felperes és az alperes között konfliktusos helyzet alakult ki az
alperes viselkedése miatt, aki egy sor feljelentést fogalmazott meg,
amelyeket elküldött Az Emberi Jogok Védelméért Országos
Szervezetnek, Románia kormányának, amelyekben a bűncselekmény
fogalmát kimerítő tetteket jelez, amelyeket állítólag a felperes követett
el.
A beadványok képezték az 1658/P/2010, 1815/P/2010, az
1235/P/2011, 360/2011-es dossziék tárgyát, és amelyeket a bíróság
egyetlen, az 1658/P/2010-es számú dossziéban vont össze.
A beadványokat a Segesvári Bíróság melletti ügyészség 2013.04.09i Rendeletében véglegesítették, nem rendeltek el bűnügyi eljárást,
megállapítva, hogy az alperes által a felperes irányába megfogalmazott
vádak nem megalapozottak.
Az ügyben felhasznált bizonyítékokból kiderül, hogy a felperes ellen
megfogalmazott számos alaptalan bűnügyi feljelentés súlyos erkölcsi
károkat okozott annak.
Eszerint, Nemes Alexandru tanú nyilatkozatából kiderül, hogy a
felperes és az alperes közötti problémák 2009 augusztusában
kezdődtek, ez utóbbi a felperes ellen egy, a polgármesteri tisztségből
való menesztési akciót indított el. Feljelentette a nyomozó hatóságoknál
és a prefektúrán. Akkor kezdődtek el a zaklatások, úgy, hogy 15
feljelentést, jelzést kellett a prefektúra ellenőrző testületének
kivizsgálnia, ami vagy a polgármesteri hivatalban tett kivizsgálásokból
állt vagy a felperes jelent meg a prefektúrán.
A felperesnek ugyanígy több alkalommal meg kellett jelennie a
rendőrségen is.
Ez a helyzet ártott a felperes jó hírének, aki nem tudott így dolgozni,
bár projektek voltak folyamatban. A felperest tiszteletre méltó
állampolgárként ismerik, jó hírneve van a helységben, nagyon sokan
ismerik, és a történtek emberként is megviselték. Ártott a
munkakörülményeknek, és a választók, tekintve az idők során felmerült
problémákat, elveszíthették a bizalmukat a jelöltben.
A feljelentések tartalmát a közvélemény is ismerte, mert megjelentek
a közösségi oldalakon, és ezeknek a panaszoknak egyes aspektusait a
tanácsüléseken is megtárgyalták.
Ugyanakkor Kálmán Ladislau tanú is megerősítette a tényt, hogy a
megfogalmazott bűnügyi feljelentések erkölcsi kárt okoztak a
felperesnek, a beidézése a prefektúrára és a rendőrségre fizikai és lelki
kényelmetlenséggel járt. Ez a helyzet zavart okozott a felperes szakmai
tevékenységében is, aki belefáradt a munkába, és nem tudta a
hatáskörét az elvárásoknak megfelelően ellátni olyan körülmények
között, hogy szinte havonta kénytelen volt megjelenni a bűnügyi
hatóságok előtt. A felperes elleni vádakról a község lakói is tudomást
szereztek, akiket érdekelt a feljelentésekben megfogalmazott vádak
valódisága.
Következésképpen, az akciói által az alperes nyugtalanságot, az
ellene indított bűnügyi és közigazgatási perek kellemetlen érzést és
bizonytalanságot keltettek a felperesben, ugyanakkor a becsületébe,
méltóságába és imázsába gázoltak, úgy, hogy a keletezett erkölcsi kárt
anyagi úton kell korrigáni, mert a felelősség jogi feltételei eltűntek az
1998 után következő polgári törvénykönyvekből.
A nem hagyományos értékek megsértése következményeinek
felértéklése a sértett értékek fontosságának, állandóságának vagy
esetenként elszigetelt jellegének, a sértés következményei figyelembevételével történik.
Igazságos erkölcsi kártérítést kell biztosítania, és semmiképpen sem
kell túllépnie a legszükségesebbet, ilyen szempontból a felperesnek
nem biztosíthat megalapozatlan gazdagodást.
Mindezek figyelembevételével, a méltányosságra alapozva
(törvényes előírások hiányában) a bíróság úgy értékeli, hogy a felperes
által követelt 5.000 euró túlságosan sok, és hogy az elszenvedett
erkölcsi kárt 11.175 lejjel (az ítélethirdetés időpontjában 2.500 euró)
meg lehet váltani.
Ami a felperes azon kérését illeti, hogy az alperes saját költségére
közölje a bírósági határozatot a Cuvântul liber és a Népújság
napilapokban, a bíróság megalapozottnak ítéli a 31/1954-es dekrétum
54/2. cikkelye alapján, amely szerint „aki ilyenszerű kárt szenvedett,
kérheti a bíróságtól, hogy kötelezze a jogtalanul elkövetőt, hogy saját
költségére közölje a bíróság által megállapított körülmények között a
kimondott ítéletet vagy hogy teljesítsen másfajta, a megsértett jog
visszaállítását célzó feltételt.
Ezen ítéletnek a fent említett két kiadványban való megjelentetése a
bíróság véleménye szerint elég, hogy az olvasóközönség tudomásul
vegye és ezáltal visszaálljon a megsértett jog.
A fentebb kifejtett indoklások értelmében a bíróság helyt ad
Zsigmond Vencel felperes által Vass Imre alperes ellen indított pernek,
következésképpen az alperest 11.175 lej (2.500 euró) erkölcsi kártérítés
kifizetésére kötelezi, és arra, hogy az alperes saját költségére biztosítsa
ezen bírósági határozat megjelenését a Cuvântul liber és a Népújság
egy-egy számában.
A továbbiakban a felperes keresetét elutasítja.
Lévén vétkes a jogi eljárásban, a Bűnügyi perrendtartás 453. cikkelye
értelmében, az alperest 2.100 lej perköltség (az összeg tartalmazza a
bélyegilleték árát és az ügyvéd honoráriumát) kifizetésére kötelezi (f.
18, 2-69).
EZEN OKOK MIATT
A TÖRVÉNY NEVÉBEN
ELHATÁROZZA:

Helyt ad Zsigmond Vencel felperes keresetének Vass Imre
alperessel szemben, következésképpen:
Az alperest 11.175 lej (2.500 euró) erkölcsi kártérítés kifizetésére
kötelezi a felperessel szemben.
Kötelezi az alperest, hogy saját költségén jelentesse meg ezt a
bírósági határozatot a Cuvântul liber és a Népújság egyik számában.
Elutasítja a továbbiakban a felperes keresetét.
Kötelezi az alperest 2.100 lej perköltség kifizetésére.
Fellebbezni az ítélethirdetést követő 30 napon belül lehet a
Segesvári Bíróságon.
Ítélethirdetés a 2015. június 20-i nyílt tárgyaláson.
ELNÖK: Doina Volanschi

Jegyző: Nicoleta Casianov
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Putyin: megbuktak
az egypólusú világ
létrehozására
irányuló kísérletek

Vlagyimir Putyin orosz
elnök szerint megbuktak az
egypólusú világ létrehozására irányuló kísérletek, az
erőegyensúly a világon fokozatosan helyreáll, az
Egyesült Államok élére
pedig Donald Trump személyében „okos ember” került.

Ezt az orosz elnök a Gazprom
állami többségű gázipari óriásvállalat tulajdonában lévő NTV
orosz televízió által vasárnap sugárzott interjújában jelentette ki.
„Úgy gondolom, hogy más senki
számára nem titok, hogy ezt mindenki amúgy is látja: sok partnerünk már maga is előnyben
részesíti azt, hogy a nemzetközi
joghoz forduljon, mert az egyensúly a világban fokozatosan helyreáll. Ez elkerülhetetlen” –
jelentette ki. „Az egypólusú világ
létrehozására irányuló kísérletek
nem szilárdultak meg. Már egy
másik dimenzióban élünk” –
fűzte hozzá.
Az orosz elnök azt hangoztatta, hogy Oroszország mindig is
abból indult ki, hogy „saját nemzeti érdekeinket védelmezve tisztelettel kell viszonyulnunk mások
érdekeihez is”. Mint mondta,
Moszkva ezen az alapon kívánja
fejleszteni kapcsolatait a többi
kormánnyal.
Putyin az Egyesült Államokat
a világ egyik fő gazdaságának és
„vezető katonai hatalomként” jellemezte. Hangsúlyozta, hogy
okos embernek tartja Trumpot, és
kifejezte meggyőződését, hogy a
megválasztott elnök tudatában
van a hivatalával járó nagy felelősségnek. „Trump kereskedő és
vállalkozó volt, ma már államférfi, ma már ő a vezetője az
Egyesült Államoknak, a világ
egyik vezető országának, a világ
egyik vezető gazdaságának, a vezető katonai hataloménak” – fogalmazott.
„És mivel sikert ért el az üzleti
életben, az arról tanúskodik, hogy
okos ember. Ha pedig okos
ember, akkor teljességgel és elég
gyorsan felfogja a felelősség
megváltozott szintjét. Abból indulunk ki, hogy éppen ebből az
alapállásból fog cselekedni” –
tette hozzá Putyin.
Az orosz elnök kijelentette,
hogy az „arab tavaszt” és annak
negatív következményeit az
okozta, hogy a világ néhány
kulcsjelentőségű országa, a saját
geopolitikai érdekeinek kedvezve, elfordult a nemzetközi jog
alapelveitől. Putyin szerint
Moszkva korlátozott lehetőségekkel rendelkezett, hogy hatást
gyakoroljon az eseményekre.
(MTI)

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

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

JÓKÍVÁNSÁG

Marosvásárhelyre TÖRÖK
JÁNOSNAK 70. születésnapja alkalmából tiszta
szívből gratulálunk.
Kívánunk egészséget, hogy
még sok szülinapot érjen
meg szeretett családja körében. Isten éltessen sokáig!
Anyatárs
és
apatárs
Bécsből. (v-I)

ADÁSVÉTEL
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011.
(57799)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913.
(57799)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-641-927.
(57798)

„Aki él, csak az dicsőít Téged,
mint ma én, és az apák a fiaknak
tanítják, hogy Te hűséges vagy.”
Ézs. 38:19.
A
hirtelen
elválás
miatt
megszomorodva, de Istentől erőt
kérve tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és tisztelték, hogy
id. SZABÓ LÁSZLÓ
a nagyernyei általános iskola
nyugalmazott biológiatanára
életének 87. évében, 55 esztendei
boldog házasság és közel 3 évi
szomorú özvegység után, 2016.
december 2-án, pénteken délután
2 órakor váratlanul elhunyt.
Temetésére hétfőn, december 5én délután 2 órakor kerül sor a marosvásárhelyi református
temető cintermében.
Koszorúra szánt adományaikat a Felsővárosi Református
Egyházközség javára fordítjuk. Emléke legyen áldott!
Gyászoló családja (1195-I)
Kegyelettel, soha el nem múló
szeretettel

emlékezünk

LÁSZLÓRA

halálának

mezőcsávási

Iluska és családja. (57795-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(57798)

évek.”

Már pár éve, hogy itt hagytál
bennünket,
megmarad

emléked.

de

szívünkben

szeretett,

drága

Kegyelettel emlékezünk de-

cember 4-én a pókai születésű

15.

szívünkben őrizzük. Lánya,

„Nem

MEGEMLÉKEZÉS

IMREH

évfordulóján. Szép emlékét

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(57798)

ELADÓ pianínó. Tel. 0740-527-205.
(57837-I)

id.

a

múlnak

ők

szívünkben élnek,

el,

kik

Hiába szállnak árnyak, álmok,
(Juhász Gyula)
Fájó

szívvel

emlékezünk

december 4-én dr. FERENCZ
TIBOR mezőzáhi fogorvosra

halálának első évfordulóján.
Emlékét

őrzi

felesége

és

három fia: Loránd, Andris és
Tamás. (1191-I)

Kegyelettel

emlékezünk

vajdaszentiványi

a

születésű

BARABÁS BÁLINT (Balázs)

VARGA REGINÁRA halálának

volt marosvásárhelyi lakosra

és szerették, gondoljanak rá

Emléke

3. évfordulóján. Akik ismerték

kegyelettel. Emlékét őrzi férje,

fia, lánya és azok családja.
(57814)

Megpihenni tértél, a fájdalmat

elhagyva, melyet türelemmel

viseltél magadban. Hiányodat
elviselni

nagyon

nehéz,

örökre megtart szívünkben az

emlékezés. Szomorú az út,

mely sírodhoz vezet, Isten
őrködjön

pihenésed

felett.

Nem tudunk mi neked csak

virágot vinni, nem tudunk mi

érted
Fájó

csak

szívvel

imádkozni.

emlékezünk

DOMAHIDI SÁNDORRA, aki

hat hónapja hunyt el. Emlékét
őrzi felesége, fiai, menyei és

hat unokája. Emléke legyen
áldott,

(57819)

nyugalma

csendes!

halálának

16.

évfordulóján.

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.
(1175-I)

Egy pillanat és mindennek
vége, szólni sem tudtak, és

elindultak a végtelenségbe.
Maradt

csendes

a

bánat

sírhalom,

és

egy

szerető

szívünkben örök gyász és
fájdalom.

A búcsú nélküli elválás fájó
emlékével gondolunk drága
szüleinkre,

LŐRINCZRE

és

SZÉKELY

feleségére,

SZÉKELY ILONÁRA haláluk
20.

legyen

évfordulóján.
szép

Gyermekeik

együtt. (57836)

Áldott

emlékük!

családjukkal

„Nem búcsúztam tőletek, nem
tudtam,
hogy
örökre
elmegyek. Ne sírjatok, mert itt
már
jó
nekem,
fentről
vigyázok és szeretlek titeket.”
Szomorú szívvel emlékeztünk
december 2-án a marosszentgyörgyi VAJDA PIROSKÁRA
született Pataki halálának 5.
évfordulóján. Szerettei. (1196)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa,
dédapa, rokon, jó barát, ismerős,
szomszéd,
HÁCSEK JÁNOS
(Sajó)
hosszú betegség után, életének
76. évében 2016. november 30-án
megpihent. Drága halottunkat
december 5-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi katolikus temető felső
kápolnájából. Emléked örökre
szívünkbe zárjuk.
A gyászoló család. (1197-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a somosdi születésű
FERENCZI IRÉN
december 3-án 57 évesen hirtelen elhunyt. Temetése december
6-án, kedden lesz 15 órakor a
Jeddi úti temetőben.
Búcsúzik tőle szerető leánya
és családja, élettársa, János,
testvérei, rokonai, szomszédai
és ismerősei.
Nyugalma legyen csendes! (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, testvér,
sógor, nagybácsi, rokon, jó
barát, jó szomszéd,
NÁZNÁN DÉNES
a Metalotehnica volt dolgozója,
életének 64. évében december 3án elhunyt. Temetése 2016.
december 6-án, kedden 13 órakor lesz a maroskeresztúri református temetőben. Nyugalma
legyen békés, emléke áldott!
A gyászoló család. (1198-I)
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Kollégium

–

Líceum

Bolyai

Farkas

vezetőségi

tagjai

Öregdiákok

Körének

megrendülten
búcsúznak
vezetőségi

és

Baráti

fájdalommal

baráti

körünk

tagjától,

SZABÓ

LÁSZLÓ nyugalmazott tanártól, a

baráti kör egyik nagyra becsült,
szeretett

alapító

tagjától,

aki

példás emberi magatartásával,
bölcs

tanácsaival,

segítőkészséggel
közösségünk

önzetlen

támogatta

értékteremtő

erőfeszítéseit. Tevékenyen részt
vett

az

iskolahagyományok

ápolásában, iskolánk diákjainak
megszervezte

a

református

temetőben az elhunyt tanárok
sírjának

kiadvánnyal

ápolását,

visszatekintővel
dagabbá

és

sok

történelmi

baráti

tette

gaz-

körünk

munkásságát. Közel 25 éves
közösségi munkáját a Bolyaiak
szellemiségében

végezte

fáradhatatlanul. Áldott emléke
örökké

élni

Nyugodjon
érzésünket

fog

szívünkben!

békében!

Együtt-

és

részvétünket

őszinte

fejezzük

ki

a

gyászoló családnak. A Baráti Kör
nevében, Kirsch Attila elnök (-I)

Pál

apostol

számvetésével:

„ama

bátorító
nemes

harcot megharcoltam, futásomat
elvégeztem,

megtartottam...
eltétetett

nékem

koronája…”

(II.

a

hitet

az

Végezetre

Tim.

igazság
4:7-8)

kívánunk őszinte együttérzéssel
vigasztalódást ifj. Szabó László
lelkipásztornak

és

Kőszegi

Zsuzsának szeretteikkel együtt

édesapjuk, id. SZABÓ LÁSZLÓ
nyugalmazott

tanár

földi

otthonából a mennyei hajlékba
való

váratlan

elköltözése

alkalmából. A marosvásárhelyi V.
Felsővárosi

Egyházközség

munkaközössége

Református

presbitériuma,

gyülekezet. (18195-I)

és

a

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton fejezzük ki köszönetünket

mindazoknak, akik a szeretett

MÁTHÉ IBOLYA született Siklódi
temetésén részt vettek, sírjára
virágot

helyeztek

fájdalmunkban

osztoztak.

gyászoló család. (57825-I)

és

A
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ÁLLATGYÓGYSZERTÁRBA ÁLLATORVOST alkalmazunk.
allatgyogyszertar@freemail.hu (18286-I)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz ESZTERGÁLYOST
és MARÓST. Tel. 0745-199-860, 0745-859-090, 0756-052-680.
(18259-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), SZAKÁCSOT, SZOBALÁNYT, MEDENCESZERELŐT, KARBANTARTÓ MUNKÁST/SZAKEMBERT, SOFŐRT. Tel. 0722-268866. (59071-I)

TÖRÖKORSZÁG 2017
Repülővel Kolozsvárról
2017. 06. 05 - 10. 02., minden hétfőn
Akár -40% előfoglalási kedvezménnyel

3.

