
Kérdezősködő 
papírszellemek
A marosvásárhelyi állatkert a legtöbb
ünnepkörhöz valami izgalmas prog-
rammal kapcsolódik, október végén,
halloween táján is mindig tartogat va-
lami meglepetést látogatói számára. 
____________2.
Ráduly János 
80 éves
Október 24-én jeles eseménynek
adott otthont a kibédi Mátyus István
Általános Iskola, ahol 80. születés-
napja alkalmából a Kriza János Nép-
rajzi Társaság – „értelmiségi
helytállásáért, a kibédi székely népköl-
tészet kitartó összegyűjtéséért és
módszeres feldolgozásáért” – Életmű-
díjjal tüntette ki Ráduly János Kibéden
élő magyar szakos tanárt, néprajzku-
tatót.
____________5.
A szabadság 
hangszerei 
Borika számára egy nagy, színes
könyv a világ, amelyet mindig jó lapoz-
gatni. Bármely oldalon üti fel, bárhol
kezd bele, abból valami szép és izgal-
mas születik. Kedvenc időtöltése a ze-
nélés, így eddigi 16 évének erről a
fejezetéről beszélgettünk.
____________6.
Nem adja fel 
a női focicsapat
Bár a klub helyzete reménytelennek
tűnik, a Marosvásárhelyi ASA női csa-
pata sem adja fel a küzdelmet. Nem
csak összességében, a bajnokságban
játszanak mindaddig, amíg lehet, de a
vasárnapi, Bukaresti Fair Play elleni
bajnokin azt is megmutatták, hogy egy
mérkőzésen is képesek vesztett hely-
zetből fordítani.
____________7.

A városépítő polgármester nyughelyé-
nél gyülekeztek szombat délelőtt a Ber-
nády-örökség ápolói, éltetői. A
marosvásárhelyi temetőben zajló emlé-
kezés, koszorúzás a Bernády Napok ha-
gyományos mozzanata, amelyet ezúttal
is a rendezvénysorozat zárónapjára – a
korábbi években péntekre – időzített a
Dr. Bernády György Közművelődési Ala-
pítvány kuratóriuma. 

Borbély László kuratóriumi elnök az idei év
különlegességére, a 25 éves alapítvány és a 20
éves rendezvénysorozat jubileumára emlékez-
tette a jelenlevőket. 

– Ezen a helyen mindig elgondolkozom
azon, mit jelent nekünk Bernády, és hogyan tud-
juk ezt megjeleníteni. A Bernády Napok szer-
vezésekor igyekszünk minden évben valami
újat hozzátenni a Bernády-kultuszhoz, és min-
dig rájövök arra, hogy van még mit felmutatni
– tette hozzá a kuratóriumi elnök, majd arra
hívta fel a figyelmet, hogy jövőben lesz Ber-

nády György halálának 80. évfordulója, és
mivel a hajdani polgármester Marosvásárhely
hitéletében is fontos szerepet töltött be, egyházi
főgondnok volt, 2018-ban az egyházzal közö-
sen szeretne erről megemlékezni az alapítvány. 
„Mintha az egész város...”

Bernády sírjának megkoszorúzása után az
együttlét a városépítő szobránál folytatódott.

– Ha nem is vagyunk sokan, lélekben úgy
vagyunk itt, mintha itt lenne az egész város –
mondta a koszorúzás előtti percekben 

Házasság MOGYE-módra 
A két éve tartó jegyesség után esküvőre készül a közeljövőben a Ma-

rosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem a Petru Maior Egye-
temmel – erősítette meg a hírt a két felsőoktatási intézmény rektora.
Jövőjüket a konzorciumot, azaz társulási kapcsolatot követően az
egyesülésben képzelik el. Az új egyetem rektori tisztségére a jelek sze-
rint a MOGYE jelenlegi vezetője készül, aki két mandátum után csak
egy új intézmény élén folytathatná a rektori teendőket. 

Mintha már az új tisztséget töltené be, a sajtóértekezleten nagyon
határozott hangnemben ismertette elvárásait a helyhatóságok döntés-
hozó tényezői, a megyét képviselő politikusok iránt, akik véleménye
szerint felnőhetnének a polgári érettség szintjére, és a szép szavakon
túl megkérdezhetnék a két egyetemet, hogy mire van szükségük. Ami
magyar részről nagyon tiszta és világos, csak éppen a végrehajtását
tagadták meg. 

Nagyszabású tervei közül a rektor a MOGYE campusának egy mul-
tikulturális intézettel való bővítéséről beszélt, aminek a létrehozását
az egyetem vezetősége elfogadta, és a terv eljutott a polgármesteri hi-
vatalba is. Már-már fenyegető hangnemben tett ígéretet, hogy kitálalja
majd a sajtónak azoknak a nevét, akik nem fogják megszavazni, mert
nem vállalják a politikai felelősséget, és ily módon a város érdekei
ellen dolgoznak.

A multikulturális központban, amely állítólag a korábban tervezett
bentlakások helyén az erdőben épülne fel, elmondása szerint helyet

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Gyarmathy János a kitüntetett



A marosvásárhelyi állatkert a legtöbb ünnepkör-
höz valami izgalmas programmal kapcsolódik,
október végén, halloween táján is mindig tarto-
gat valami meglepetést látogatói számára. 

Ezúttal szellemvadászatra várták a vadasparkba érkező-
ket. Borzongást azonban legfeljebb a hűvös, esős idő okoz-
hatott, a játékra benevező, gyermekekből és felnőttekből
álló csapatoknak ugyanis nem félelmetes kísérteteket,
hanem mosolygós, vicces papírszellemeket kellett megta-
lálni az állatkert területén. 

A tíz szellemecske egyike a majomház csempekályháján
„melegedett”, de a fákat is érdemes volt figyelmesen szem-
ügyre venni a játékosoknak, akik a madár- és hüllőházban, il-
letve az elefántok otthonában is sikerrel járhattak. Minden
szellem egy bundás vagy tollas lakóra vonatkozó kérdést tar-

togatott, többek között arra kellett válaszolni, hogy hány ma-
jomfajta él az állatkertben, melyik kontinensről származnak
a marák, mit jelent az, hogy a medve mindenevő, mikor va-
dászik a bagoly, melyik állat szobra található a bejáratnál, és
melyik állatnak van „zsebe”. A válaszokkal kitöltött lapokat a
játék végén Halmágyi Ildikó biológus, az állatkert pedagógiai
jellegű programjainak szervezője, irányítója várta a majomház
melletti amfiteátrumban. Itt zajlott a kiértékelés, amikor a
résztvevők minden kérdés kapcsán hallhattak érdekességeket,
például azt is megtudhatták, hogy az újszülött kenguru öne-
rőből mászik fel anyja erszényébe, és annyira aprón jön a vi-
lágra, hogy a gondozók csak háromhetes korában veszik észre.

A kedvezőtlen időjárás miatt kevesen neveztek be az ér-
dekes, ötletes programra – a résztvevők között más telepü-
lésről érkezők is voltak –, így nem volt szükség sorsolásra,
minden csapat megnyerte a különleges állatkerti napot, ami-
kor majd Ildikó irányításával különféle finomságokat készít-
hetnek vadasparki kedvenceiknek. 

A marosvásárhelyi református 
temető orvos-sírjai

Október 30-án, ma 17 órától a Vártemplom Gótikus ter-
mében mutatják be a Studium Kiadó gondozásában meg-
jelent, A marosvásárhelyi református temető orvos-sírjai
című könyvet, melynek szerzői dr. Kiss Csekme Márta, dr.
Péterffy Árpád és Péterffy Attila. A kötetet Ötvös József
nyugalmazott lelkipásztor méltatja. Szeretettel várják az
érdeklődőket. 

Röhrig Géza Marosvásárhelyen
Október 30-án, ma 18 órától a Gecse Dániel Református
Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumban – Erdő utca 7.
szám (a volt Bod Péter Diakóniai Központ) – kerül sor
Röhrig Géza előadására, melynek címe: József, avagy a
megbocsátás dilemmái. A 2016-ban Oscar-díjat kapott
Saul fia című magyar film főszereplője erdélyi körútja al-
kalmából látogat Marosvásárhelyre. A belépés ingyenes.
Szervezők: a Philothea Klub, valamint a Gecse Dániel Re-
formátus Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium. 

Élménypedagógia és outdoor 
módszertani továbbképző

November 20–26. között trénerképzőt szervez az Outward
Bound Románia élménypedagógia és outdoor módszer-
tan témakörben. Olyan szakemberek jelentkezését várják,
akik már rendelkeznek tapasztalattal a tréningek, ifjúsági
munka, csoportfoglalkozások terén, és nyitottak az új te-
vékenységek, módszerek elsajátítására, használatára. A
képzés helyszíne Szováta, ingyenes a Maros megyei
szakemberek számára a Maros Megyei Tanács támoga-
tásának köszönhetően. Jelentkezni és a programról ér-
deklődni Galambfalvi Evelinnél lehet a
training@outwardbound.ro e-mail-címen. 

Székhely igényelhető
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal önkormányzata
tájékoztatja mindazon civil szervezeteket, politikai alaku-
latokat és közintézményeket, amelyek nem lakás rendel-
tetésű helyiséget igényelnek, hogy november 15-ig lehet
feliratkozni a 2018. évi listára. Az előző években nem
lakás rendeltetésű helyiséget igénylők is jelentkezzenek
a leadott dossziéjuk időszerűsítése végett. Bővebb tájé-
koztatást és formanyomtatványt a polgármesteri hivatal
földszinti, 10-es irodájában lehet igényelni.

Értekezés a Csárdáskirálynőről
Október 30-án, ma 17 órától a Stúdió Színház előcsarno-
kában vendégelőadást tart dr. Kiss Gabriella, a budapesti
Károli Gáspár Református Egyetem docense. A Kolozsvári
Akadémiai Bizottság (KAB) Marosvásárhelyen működő
Színháztudományi Szakbizottságának meghívottja Ópe-
rencián innen és túl. Gondolatok a Mohácsi János ren-
dezte Csárdáskirálynő színházkulturális kontextusáról és
hatástörténetéről című értekezésére várják az érdeklődő-
ket.

Rendkívüli hangverseny a filharmónia
művészeinek emlékére

November 2-án, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota
nagytermében rendkívüli hangversenyre kerül sor A Fil-
harmónia összes művésze emlékére címmel. Vezényel
Vasile Cazan, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia vegyes kara és Rhytmodia ütőhangszer-együt-
tese. Műsoron: Mozart-, Liszt-, G. Faure-művek. A
hangversenyre az 5-ös számú hangversenybérletek érvé-
nyesek. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma ALFONZ, 
holnap FARKAS napja.30., hétfő

A Nap kel 
7 órakor, 

lenyugszik 
17 óra 10 perckor. 
Az év 303. napja, 
hátravan 62 nap.
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IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások, hideg idő

Hőmérséklet:
max. 80C
min. -20C Nagy Székely Ildikó

Megyei hírek

Virágkiállítás és -vásár 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében

október 28. – november 1., illetve november 4–11. között
eladással egybekötött virágkiállítás lesz a Rózsák terén. Ez-

úton értesítik a helyi és megyei virágtermesztőket, hogy
vegyenek részt az eseményen. Bővebb felvilágosítással a
hivatal 13-as irodájában szolgálnak, a gazdasági tevékeny-
ségeket engedélyező osztályon, vagy a 0265/268-330-as
telefonszám 171-es és 225-ös mellékszámán.

Sebészeti előadások 
Október 30-31-én, hétfőn és kedden 16-20 óra között a

Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egye-
sület sebészeti előadásokat szervez a Deus Providebit ház
I. emeletén levő Tanulmányi Központban. A vendég prof.
dr. Molnár F. Tamás egyetemi tanár, a Pécsi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudományi Kara Műveleti Medi-
cina Tanszékéről. 

Hétfőn a sebészeti filozófia alapelemeiről, a sebészeti

technológiákról, a sebészet határairól lesz szó. A további
témák: anesztézia, transzfúzió, atibiotikum, aszepszis/an-
tiszepszis.

A keddi előadás témái: általános traumatológia, mell-
kasi trauma, a tüdőrák, a gennyes mellhártyagyulladás
(empyaema thoracis) és a tuberkulózis, a titokzatos mellűr:
ptx, htx – a pleura betegségei, fejezetek a sebészet törté-
netéből.

Nyugdíjasok klubja
November 14-én a Nyugdíjasok Egyesülete klubnapot
szervez tagjai számára. Feliratkozni naponta 10–13 óra
között lehet az egyesület Marosvásárhely, Bolyai utca
36. szám alatti székhelyén, az emeleten.

A János vitéz 
a Maros Művészegyüttesnél

November 8-án, jövő szerdán 19 órától a János vitéz
című mesejátékot mutatják be a Maros Művészegyüttes
kövesdombi székházában. Ezt követően november 13–
24. között Sopronban vendégszerepel új előadásával a
társulat.

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
21, 41, 27,  42, 20 +10 NOROC PLUS: 0   4   9   9   6   9 

29,  32,  5,  37,  4,  30 SUPER NOROC:  9  1  3  9  5  4

18, 37, 27, 10, 44, 5 NOROC: 8  8  9  6  5  5  1

Fotó: Nagy Tibor

„Vadászat” az állatkertben
Kérdezősködő papírszellemek



Románia határozottan és visszavonhatatlanul el-
utasítja Katalónia egyoldalú függetlenségi nyilatko-
zatát – közölte a külügyminisztérium szombaton.

Spanyolország fontos stratégiai szövetségese Romániának,
amely továbbra is határozottan kiáll Spanyolország szuvere-
nitása és területi épsége mellett – olvasható a közleményben.
A szaktárca leszögezi: egy állam belső rendjének megváltoz-
tatása csak akkor lehet legitim, ha tiszteletben tartja az alkot-
mányt és a jogrendet. „Románia következetesen kiáll a
nemzetközi jog tiszteletben tartása mellett, amely nem tesz le-
hetővé területmódosítást az illető ország beleegyezése nélkül.
A Katalóniában kialakult helyzet Spanyolország belügye, és
reméljük, sikerül mielőbb visszatérnie az alkotmányos rend
keretei közé” – zárul a külügyminisztérium közleménye.

A katalán parlament függetlenségi pártjai pénteken Barce-
lonában megszavazták a független „Katalán Köztársaság” lét-
rehozását célzó javaslatot, ezután a spanyol kormány este
bejelentette a katalán kormány és törvényhozás feloszlatását,
és azt, hogy előrehozott parlamenti választást írnak ki decem-
ber 21-re Katalóniában.

Romániában fokozott figyelemmel követték a madridi tiltás
ellenére október elsején megszervezett katalán függetlenségi
népszavazást és a referendum után kialakult helyzetet. A bu-
karesti médiában rendszeresen visszatérő katalán-székely pár-
huzamot Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség elnöke korábban határozottan elutasította. Szerinte
egyáltalán nem lehet egyenlőségjelet tenni a katalán függet-
lenségi törekvések és a székelyföldi autonómiaigény közé,
ahogy azt a szakadár törekvések európai térhódításától tartó
román média sugallja.

Kelemen Hunor október 6-i aradi sajtóértekezletén kifej-
tette: a katalánok sosem állították magukról, hogy kisebbség
lennének, nincsen anyaországuk, ők nemzetnek nevezik ma-
gukat. Ezzel szemben a romániai magyarok, amikor kulturális
vagy regionális autonómiát javasoltak, azt a román államon
belül tervezték megvalósítani. A romániai magyarok parla-
menti eszközökkel, párbeszéddel próbálják kivívni azokat a
jogokat, amelyek lehető teszik nemzeti önazonosságuk meg-
őrzését szülőföldjükön – szögezte le az RMDSZ elnöke.
(MTI)

Viharriadó ma estig
Nyolc Maros megyei településen szakadt meg az
áramellátás a szélvihar miatt, közölte a katasztrófa-
védelem. A meghibásodás körülbelül ezer háztartást
érint. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga, il-
letve narancssárga jelzésű, szélre, hidegre és vegyes
csapadékra vonatkozó, ma 23 óráig érvényes figyel-
meztetést adott ki az ország északi, északkeleti és
középső régióira. Hargita megye hegyvidékein hava-
zott, az útkarbantartók a Parajd–Bucsin–Gyergyó-
szentmiklós útvonalon öt tonna csúszásgátlót szórtak
le. Az úttesten helyenként egy centiméteres a hóré-
teg. A megye több régiójában eső és havas eső esik.
(Agerpres)

A mezőgazdasági támogatások
nagy részét kiosztották

A mezőgazdasági támogatások 80%-át kiosztották
már az arra jogosult gazdáknak, jelentette ki Déván
Petre Daea. A mezőgazdasági miniszter szerint ok-
tóber 16-a óta több mint 750 millió eurónyi támoga-
tást osztottak szét 885.000 arra jogosult
mezőgazdásznak. A szaktárca vezetője kifejtette, a
program gördülékeny lebonyolításában sokat segí-
tett, hogy a gazdák május 15-éig benyújtották az
igénylést, így a helyszíni ellenőrzéseket is időben el
lehetett végezni. Hozzátette: az országos vidékfej-
lesztési terv révén további 1,564 milliárd eurót sikerült
lehívni az uniós alapokból. (Agerpres)

Leszállított utasok
Körülbelül száz utast kellett leszállítani tegnap a Ma-
rosvásárhelyről Déda irányába tartó vonatról, mert a
mozdony füstölni kezdett. A mozdony motorja Kört-
vélyfája és Gernyeszeg környékén kezdett el füstölni,
ezért le kellett választani a szerelvény többi részéről,
az utasokat pedig leszállították – közölte Călin Hand-
rea, a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség
vezetője. Handrea tájékoztatása szerint egy kábel
gyulladt ki a motorban. A vasúti kocsikhoz más moz-
donyt csatlakoztattak, hogy az utasok folytathassák
az utat. Marosvásárhely és Déda között dízelmozdo-
nyok vontatják a vonatokat, ezért a tűzoltók két tűz-
oltókocsival szálltak ki a helyszínre. (Agerpres)

Ötvenmillió euró gázvezeték 
építésére

A romániai gázvezeték-hálózatot kezelő állami válla-
lat, a Transgaz 50 millió euró hitelt kapott a Juncker-
terv keretében az Európai Beruházási Banktól a
Bulgáriát, Romániát, Magyarországot és Ausztriát
összekötő úgynevezett BRUA-gázvezeték első romá-
niai szakaszának megépítésére – közölte pénteken
az Európai Bizottság. A vezeték 478 kilométer hosz-
szú, és a dél-romániai Podişortól a bánsági Temes-
rékásig terjed. A BRUA megépítésének teljes
költségét 550 millió euróra becsülik, amiből 179 millió
eurót az Európai Unió biztosít. A gázfolyosón évente
4,4 milliárd köbméter gáz szállítását tervezik. (MTI) 
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Mindenekelőtt: Az alkalmi történelem-
leckékről című írásban (Nú., okt. 25.) egy
szóval sem állítottam, hogy Gyurcsány
Ferenc jobb „ötvenhatos” beszédet mon-
dott, mint Orbán Viktor. Azt írtam, hogy
„emészthetőbb, mert pragmatikusabb”,
mi több, „célzatos kampánybeszéd”. Az
Orbán Viktor „emelkedettebb” beszéde
pedig semmilyen összefüggésben, legfel-
jebb erős elfogultság mellett jelenthet
„rosszabbat”. Nálam nem. Mellesleg,
szerintem nincsenek jó vagy rossz beszé-
dek, csak meggyőző, vagy kevésbé meg-
győző beszédek, amelyeket ki-ki a maga
módján értelmez, sorol ide vagy oda. 

Aztán: ha egy történelmi esemény
kapcsán tágabb kitekintésben vesszük
szemügyre a körülményeket – mert ettől
lesz kerekebb a történelemismeret –,
ugyancsak erős elfogultsággal lehet ezt
a „magyar forradalom valódi értékét, a
forradalmárok nagyságát kisebbítő”
szándékként értelmezni. Ugyanakkor el-

fogultságnál több kifelejteni az olvasás-
ból írásomnak azt a részét, ahol a „tér-
képátrajzolgatók” kapcsán
megjegyzem: „...eszükbe sem jutott a
forradalom segítségére sietni. Cél he-
lyett eszközzé silányítva így a magyar
reményt...”. Netán Kincses Előd értel-
mezésében ezzel is a „forradalom valódi
értékét” kisebbítettem?

Tény, hogy a forradalmak a legellent-
mondásosabb eseménysorok. Van ben-
nük minden, és mindennek az
ellenkezője is. Sőt! Gondolhatunk az
1789-es francia forradalomra, amely a
felvilágosodás legnemesebb eszméit
hirdette meg – Szabadság, Egyenlőség,
Testvériség! –, s ezek „jól” megfértek a
nyaktilóval, majd egyenesen a császár-
ságba torkollottak. 

Végképp nem értem, hogy mitől
téves az október 23. és az október 28.
„sorrend”, hiszen éppenséggel az én vé-
leményemet támasztja alá. A forrada-
lomra megérett az idő, dűlőre kellett
vinni a hruscsovi beszéd nyomán az or-

szágon belül felerősödött hatalmi har-
cot. Az pedig, hogy ez milyen irányt
vett, a történések során dőlt el. Azaz,
nem csak a korábbi diktatúrával való
szembefordulást jelentette, hanem adott
pillanatban a reformszándékok (Nagy
Imre: „elvtársak”...) elutasítását, kísér-
letet a világháború nyomán kialakított
befolyási övezetek megváltoztatására,
ami kiváltotta a szovjet beavatkozást.
Vagyis, még sok volt hátra (ha jól szá-
molom, 33 esztendő) a „jaltai világrend”
szavatossági idejéből. Nyomában, hogy
egy mondattal letérjek a „vitánk” mezs-
gyéjéről, a Rákosi börtönét megjárt
Kádár János hatalomra segítésével... 

Nincs kizárva, hogy Eisenhower el-
nököt „abszolút meglepte” a magyar
forradalom, mi több, a szuezi konflik-
tus, nehezen, de el tudom fogadni. Azt
azonban kötve hiszem, hogy az ameri-
kai és más titkosszolgálatok „nemtu-
domkák” lettek volna akkor, vagy
lennének bármikor a történések hátteré-
ben. A legmagasabb tisztségeket betöltő
vezetőknek így (is) szokás mozgásteret
teremteni, és mindig kéznél lévő „bűn-
bakokra” hárítani a kényelmetlen hely-
zetek ódiumát. 

kapna több európai ország (Nagy-Britannia, Kína,
Franciaország, Spanyolország és Magyarország) kul-
turális és nyelvoktatási intézete. Egyelőre a MOGYE er-
nyője alatt, és kezdetben az egyetem épülete, majd a
nagyon gyorsan elkészülő új épület lenne a székhelye,
amihez mindkét egyetemnek hozzá kell járulnia. A köz-
ponttal szeretné ugyanis feléleszteni a város művelődési
életét a MOGYE rektora. A felvetésre, hogy a két egye-
tem egyesülésének nem örülnek a magyar „vonal” ok-
tatói, akiknek szava egy egyesített egyetem
szenátusában már-már a nullára csökkenne, a rektor
válasza szerint az új helyzetben kell megtalálniuk az
identitásukat, és megőrizni a jelenlegi oktatási szerke-
zetet. Ami világossá teszi, hogy a MOGYE a jövőben
sem szándékozik az érvényben levő oktatási törvénynek
a magyar nyelvű felsőoktatásra vonatkozó előírásait be-
tartani.

A nagy tervet illetően, el kell ismernünk,  valóban
hasznos lenne egy multikulturális nyelvoktató központ
létesítése, ahol az egyetem végzősei, akiknek a többsége
az említett európai országokban képzeli el a jövőjét, le
is tehetné már itthon az elhelyezkedéshez  szükséges
nyelvvizsgát, és az egyre szaporodó és magabiztosabb
külföldi hallgatóknak is szórakozási lehetőséget bizto-
sítana. Ezen túlmenően, ha a város lakosságát megkér-
deznék, akik kulturális rendezvényekben jelenleg sem
szenvednek hiányt, az orvosi egyetemtől elsősorban az
egyetemi kórházban folyó ellátás színvonalának növe-
lését, bővítését, az ehhez szükséges, ma még hiányzó új
klinikák létrehozását, a felszerelés korszerűsítésének tá-
mogatását, fokozott szakszerűséget várnának el. A hall-
gatók pedig számuk állandó bővülésével a civilizált
lakhatósági feltételek biztosítását elsősorban. Nagysza-
bású tervekről pedig hallottunk már, mint például a
MOGYE németországi kirendeltségének a megnyitása,
amiről mostanában nem szól a krónika.  

Házasság MOGYE-módra  
(Folytatás az 1. oldalról)

„Leckeügyi” vita
(Válasz Kincses Elődnek)

Ország – világRomán külügyminisztérium: 
Az ország elutasítja Katalónia függetlenségi nyilatkozatát

Az Európai Bizottság (EB) aggodalommal figyeli,
hogy Románia is lemondana a kötelező magán-
nyugdíjról – nyilatkozta Valdis Dombrovskis, az euró-
ért és szociális párbeszédért felelős uniós biztos.

Az EB alelnöke úgy vélekedett: a demográfiai hanyatlás
közepette a hárompilléres nyugdíjrendszer feladása kétségessé
teszi a munkavállalók öregkori ellátását.

Mihai Tudose miniszterelnök szeptemberben jelentette be:
kormánya választhatóvá tenné a kötelező magánnyugdíjat, így
a biztosított maga döntheti el, hogy nyugdíjjáruléka teljes egé-
sze az államnál marad, vagy egy része továbbra is átkerül a
magánbiztosítókhoz.

„Ez nem egyedülálló Kelet-Közép-Európában, más álla-
mok is ezt az utat választották. Egy ilyen döntés rövid távon
bevételnövekedést jelenthet az államnak, de minket egy ilyen
politikának az esetleges hosszú távú következményei aggasz-
tanak, tekintettel a demográfiai adatokra. Mi általában azt ja-
vasoljuk a tagállamoknak, hogy maradjanak meg a
hárompilléres nyugdíjrendszernél, amelyben mind az 
állami-, mind a magán-, mind az önkéntes nyugdíjpénztári
elem megtalálható” – mondta Dombrovskis az EU romániai
képviselete által rendezett bukaresti konferencián.

A kormány csütörtökön bejelentette: a magánnyugdíjpénz-
tári járulék jövő évtől a bruttó bér 5,1 százalékáról 3,75 szá-

zalékra csökken. A konferencián jelen lévő Lia Olguţa Vasi-
lescu munkaügyi miniszter szerint valójában jövőre is ugyan-
akkora, évi hétmilliárd lejnyi összeg kerül a nyugdíjrendszer
második pilléréhez, mint idén, mivel a kormány számításai
szerint mintegy húsz százalékkal emelkednek majd a bruttó
bérek. „Valdis Dombrovskis aggodalmai alaptalanok, nem
fogjuk Magyarország példáját követni, amely lemondott a
nyugdíjrendszer második pilléréről: Romániában megtartjuk
a hárompilléres rendszert” – jelentette ki Vasilescu, ellent-
mondva a miniszterelnök és Liviu Dragnea szociáldemokrata
pártelnök korábbi nyilatkozatainak, akik a 35 év alattiak tíz
éve kötelező magánnyugdíjpénztári tagságságának önkéntes
alapokra helyezését ígérték.

Romániában 2007-ben vezették be a magánnyugdíjrend-
szert, amely az állami nyugdíj kiegészítéseként működik. A
rendszer első pillérét az állami nyugdíj képezi, a második pil-
lérét a kötelező magánnyugdíj, a harmadik pillér pedig az ön-
kéntes magánnyugdíj.

A nyugdíjrendszer második pillére jelenleg 7 millió mun-
kavállaló 38,16 milliárd lejnyi megtakarítását kezeli, vagyis
munkavállalónként 5450 lejt, ami a befizetett összeg mellett
az átlagosan ezerlejnyi nettó hozamot is magában foglalja –
ismertette a konferencián Iulius Postolache, a romániai ma-
gánnyugdíjpénztárak szövetségének elnöke. (MTI)

Aggasztja az Európai Bizottságot, hogy Románia is
lemondana a kötelező magánnyugdíjról

A viharos széllel és esővel dacolva tüntettek vasárnap este
Székelyföld-szerte a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) felhí-
vására a térség területi autonómiájáért. A sepsiszentgyörgyi
turulszobor előtti téren a tüntetés szervezői mécsesekből rak-
ták ki Székelyföld körvonalát, és többen fáklyát gyújtottak,
de a viharos szél és a sűrű eső eloltotta a nyílt lángokat. A sep-

siszentgyörgyi helyszínen Izsák Balázs SZNT-elnök székely
és katalán zászló mellett olvasta fel a tüntetés kiáltványát,
amely valamennyi tüntetési helyszínen elhangzott. A doku-
mentum szerint Európában „megmozdult a föld”, egyre több
régió, vagy önálló állammal nem rendelkező közösség fejezi
ki az önrendelkezés iránti akaratát. (MTI) 

Székelyföld-szerte tüntettek 
az autonómiáért

Makkai János



A XX. alkalommal megszerve-
zett Dr. Bernády György Kul-
turális Napok rendkívül
változatos rendezvénysoro-
zattal örvendeztette meg a
marosvásárhelyieket. Erre az
alkalomra készült el Fodor
János fiatal történésznek a vá-
rosépítő polgármester politi-
kai életútját összefoglaló
kötete, melyet a Bernády
Házban mutatott be maga a
szerző, Novák Zoltán történész-
szenátor, valamint Borbély
László, a 25 éves  Bernády Ala-
pítvány elnöke.

Igényes, jól megírt és szépen il-
lusztrált kötettel lett gazdagabb a
Marosvásárhely legkiemelkedőbb
személysége iránt érdeklődő ol-
vasó. S mivel sokan vannak ilye-
nek,  Fodor János Bernády György
– Politikai életrajz című könyve a
legjobb szolgálatot teszi valameny-
nyi generációnak. 

A szerző vallja, hogy a marosvá-
sárhelyi és az erdélyi történetírás-
nak régi adóssága volt egy
Bernádyról szóló tudományos élet-
rajz, hiszen a XIX. végi és a XX.
század eleji Erdély meghatározó
politikai szereplőjének példátlan és
rendkívüli életútja nem csupán ma-

rosvásárhelyieknek, szovátaiaknak,
hanem a magyarországi és erdélyi
olvasóknak is szól, az az örökség,
amelyet létrehozott, túllépi a városi,
regionális és országhatárokat. 

Fodor Jánost már középiskolás
diák, majd egyetemista korában,
immár tíz éve foglalkoztatta  Ber-
nády élete és munkássága. 2009-
ben, elsőéves egyetemistaként a
róla szóló dolgozatával első díjat
nyert, melyet aztán számos szakmai
elismerés követett. 

A szerzőnek Pál-Antal Sándor le-
véltárossal közös szerkesztésben
Bernády, a városépítő címmel már
megjelent egy kötete, de vallomása
szerint kutatásai során döbbent rá,
hogy valójában nagyon keveset tu-
dunk Bernády életművéről. Ez a
felismerés késztette arra, hogy be-
hatóbban foglalkozzon  a témával.
Megszületett az elhatározás, hogy
Bernádyt „kiírja” magából. Ezért
feltérképezte a  család történetét és
a nagy személyiség politikai pálya-
futását, azonban  a kutatást nehezí-
tette, hogy Bernádynak nem maradt
fenn egységes irathagyatéka. Ennek
egy része a Maros Megyei Múzeum
tulajdonába, jelentős része az Or-
szágos Levéltár Maros megyei ki-
rendeltségéhez, továbbá a budapesti
Nemzeti Levéltárhoz és a Magyar
Tudományos Akadémia Kézirattá-
rába került. 

–Nem teljes biográfiára töreked-
tem, hanem elsősorban a főszereplő
politikusi működését vizsgáltam.
Ehhez pedig hozzátartozik a szár-
mazása, neveltetése, valamint ma-
gánéletének  azon körülményei,
amelyek a későbbiekben vagy
éppen menet közben  befolyásolták
politikai pályájának  alakulását. Be-
tekintést nyertem  Bernády belsőbb
környezetébe, ahol meglepetésként
a szerető családapa és az érzelmes
férj szerepe tárult elém az addig
igencsak kimért és hideg természe-
tűnek tartott politikusról. Politikai
életpályája is fölöttébb érdekes, egy
rendkívüli életútnak lehetünk tanúi
–fogalmazott a szerző, aki köszöne-
tet mondott témavezetőjének, Rom-
sics Ignác akadémikusnak,  aki az
általa megírt Bethlen István-élet-
rajzzal etalont jelentett számára.  

A jól strukturált kötetben képet
kapunk tehát Bernády  családjáról
és ifjúkoráról, őseiről, neveltetésé-
ről és iskoláiról,  politikai karrierjé-
nek kezdetéről (1889-1901), az
országgyűlési képviselőségről
(1896-1901),  a rendőrkapitányi te-
vékenységéről,  a marosvásárhelyi
polgármesterség idejéről 1902-
1912 között, a főispáni tevékenysé-
géről  és az első világháború
időszakáról (1913-1918), az új im-
périum időszakáról, a romániai Or-
szágos Magyar Párt politikusaként

töltött évekről (1918-1922), a Ma-
rosvásárhelyre való visszatérés kor-
szakáról (1926-1929), második
polgármesterségéről,  bukásáról, a
külön utakról,  a Magyar Polgári
Demokrata Blokkban betöltött sze-
repéről, majd az OMP-be való visz-
szatéréséről, a kisebbségi létben
vállalt szerepéről,  az 1934-ben ün-
nepelt 70. születésnapjáról, majd az
utolsó évekről (1934-1938). 

A könyvbemutatón Novák Zol-
tán  történész kollégáját többek kö-
zött Bernády személyiségéről, a
problémamegoldó képességéről
faggatta, arról, hogyan alkalmazko-
dott a történésekhez és a történelmi
szituációkhoz, milyen volt a viszo-

nya a baloldallal, Petry Zsigmond-
dal vagy az impériumváltást köve-
tően a  román hatalommal.

Az idei Bernády Napokon a Ber-
nády-kultusz újraélesztési kísérleté-
ben  nagy szerepet játszik e kötet,
amiért  Borbély László  az alapít-
vány nevében mondott köszönetet
Fodor Jánosnak, aki tízéves kutató-
munkát szentelt ennek létrehozá-
sára.

A könyvbemutatón Kilyén
László színművész két Bernádyról
szóló írást olvasott fel, Fülöp Gel-
lért fotóművész – kiállításának le-
hetősége okán – egy Bernádyt
ábrázoló molinóval színesítette a
rendezvényt. 

Nagy Miklós Kund, a Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány
kuratóriumának alelnöke. Borbély
László az 1994-es szoboravatót
idézte fel, amikor akkora volt a
tömeg, hogy a Sáros utcáról nem le-
hetett látni a végét. A rendkívüli
eseményt Bálint Zsigmond fotómű-
vész úgy örökítette meg, hogy fény-
képén a tizenötödik sorban állók is
felismerhetők, az alkotás jelenleg is
megtekinthető a Bernády Házban –
hallhattuk az alapítvány kuratóri-
umi elnökétől, aki szerint Bernády
öröksége iránt az évek során sem
lanyhult az érdeklődés, ezt jelzi az
is, hogy 1995-től – amióta a nyil-
vántartást vezetik – a Bernády Ház
2642 rendezvénynek adott otthont,
és azok nagy része a hajdani polgár-
mester alakjához kapcsolódott.

– Bernádynak számomra ma is
ugyanaz az üzenete, mint eddig bár-
mikor: fogjunk össze mi, romániai
magyarok, és tegyünk le valamit
közösen az asztalra. Ha van ehhez
hit és akarat, sok év múlva is fo-
gunk itt találkozni – zárta beszédét
Borbély László, végül azt is megje-
gyezte, nem baj, hogy a megemlé-
kezés alatt a közelben éppen egy
jegyespárnak muzsikáltak, ez is a
város hangulatához tartozik, az vi-
szont fontos, hogy a város igazi
hangulatát ne hagyjuk megváltoz-
tatni. 

Az elkövetkező percekben a Dr.
Bernády György Közművelődési
Alapítvány kuratóriumi tagjai, Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkonzu-
látusa nevében dr. Csige Sándor
Zoltán vezető konzul, a megyei és
városi RMDSZ képviselői, az
RMDSZ marosvásárhelyi Nőszer-
vezete, a MAG (Mai Generáció If-
júsági Szervezet), illetve a Szovátai
Bernády Közművelődési Egyesület
illetékesei helyezték el koszorúikat
a városépítő polgármester szobrá-
nál. Az ünnepi pillanat után rövid
ideig még együtt maradtak az emlé-
kezők. Bulyovszky Loránd, a Dr.
Bernády György Közművelődési
Alapítvány kuratóriumi titkára

ekkor idézte fel a szobor születésé-
nek jelképerejű körülményeit, azt,
hogy Bocskay Vince alkotása sok
maroknyi bronzból, a marosvásár-
helyiek által felajánlott kilincsek-
ből, lakatokból, kulcsokból öltött
testet 23 évvel ezelőtt.
Alkotójához tért vissza 
az emlékplakett

Délután a zsúfolásig telt Kultúr-
palotában folytatódott az ünnepség.
Borbély László az elmúlt negyed-
század megvalósításait körvona-
lazta: 262 képzőművészeti tárlatot,
15 fotókiállítást szervezett a Dr.
Bernády György Közművelődési
Alapítvány a Bernády Házban,
amelynek gyűjteménye 250 képző-
művészeti alkotással és 150 fotóval
gazdagodott az évek során, 26 kiad-
ványt publikáltak a 25 év alatt, és az
elmúlt három évben több mint ki-
lencezren látogatták meg a volt Ba-
ross utcai Házat. Az alapítvány
kuratóriumi elnöke az elmúlt idők
Bernády Napjaira is visszatekintett.

– Mindig fontosnak éreztük
megszólítani a fiatal nemzedéket.
Fantasztikus volt látni, ahogy ver-
senyeznek, esszéírásban, filmezés-
ben mérik össze tehetségüket a
diákok. Két éve sportvetélkedőket

szervezünk nekik, és ezekre a ver-
senyekre sok román iskolai osztály
is benevez. Minden résztvevő Ber-
nády-emlékéremmel tér haza, így a
román gyermekek, fiatalok is talál-
koznak a hajdani polgármester ne-
vével, örökségével.

Az idei rendezvénysorozatból
Borbély László a slam poetryt is ki-
emelte, majd az egyik fiatal alkotá-
sából idézve tette fel a költői
kérdést hallgatóságának: 

– Eleget tettünk annak, hogy ez
a hely jó legyen nekünk? 

Végezetül a kuratóriumi elnök
köszönetet mondott a marosvásár-
helyieknek az elmúlt 25 évért, a kö-
zönség támogatása, jelenléte nélkül
ugyanis nem élte volna meg a ne-
gyedszázadot a városépítő nevét vi-
selő rendezvénysorozat.

A gálaműsor kiemelkedő pilla-
nata a Bernády-emlékplakett, Gyar-
mathy János szobrászművész
bronzplasztikájának átadása volt,
amelyet idén tizenkilencedik alka-
lommal ítélt oda az alapítvány ku-
ratóriuma.

Az idei kitüntetett maga az em-
lékplakett alkotója volt. A szobrász-
művészt laudáló Nagy Miklós
Kund beszéde elején Bernády

György hitvallásnak is beillő szöve-
gét idézte, amelyet a polgármester
1913-ban a Kultúrpalota felépülése-
kor tett közzé: „…Célomat elértem.
A város közönsége egyetlen adófil-
lérének igénybevétele nélkül (...)
megépítettük Maros-Vásárhelyen a
magyar közművelődés templomát,
megteremtettük a legnemesebb ér-
telemben vett népházat”. Ezt az „al-
kotó, teremtő vágyat, az emberség,
az érték és szépség kiterjesztésének
szándékát” vonatkoztatta a méltató
Gyarmathy János életművére, a
négy évtizede töretlenül felfelé
ívelő alkotóművészetre és a mű-
vészpedagógusi tevékenységre
egyaránt.

– Művészete önmagáért beszél,
lélekbe hatolva szólítja meg a szem-
lélőt, bravúros formai megoldások-
kal ejti ámulatba a nézőt. Bronz
kisplasztikái egy olyan sajátos vilá-
got képviselnek, amelyet joggal te-
kinthetünk gyarmathys köznapi
mitológiának, groteszk misztérium-
nak. Térszobrai olyan eszmét meg-
testesítő személyiségeket,
jelképeket hoznak elénk, akik
mindannyiunknak nagyon sokat je-
lentenek: Kós Károly, Bartók Béla,
Petőfi Sándor, Aranka György,
Szent László, Árpád nagyfejede-
lem... Több kis szobra németországi
városokban, Iserlohnban, Haltern-

ben, Ratingenben teljesedhetett ki
monumentális méretűvé – hallhat-
tuk a méltatótól, aki a továbbiakban
a szobrászművész egyetemi meste-
réről, Korondi Jenőről is említést
tett, majd megbecsült alkotóvá vált
tanítványai közül is felsorolt párat,
végül kitüntetéseiről szólt. 

– A művészi munkáját díjazó el-
ismerések mellett, amelyekből az
elsőt még egyetemistaként 1980-
ban érdemelte ki, majd két évtized
teltével a Barabás Miklós Céh Ní-
vódíját is magáénak tudhatja, peda-
gógusi tevékenységét is jelentős
kitüntetések honorálják: az államel-
nöki érdemérem (1994), a kor-
mányfőtől, majd az oktatási
minisztériumtól kapott kiválósági
oklevél 2004, 2005-ben.

Laudációját a kuratóriumi alel-
nök Ernst Gombrich huszadik szá-
zadi művészettörténész gondola-
tával zárta, amelyet a kitüntetett is
magáénak vall: „A művészettel kell
élnünk ahhoz, hogy emberségesek
legyünk”.

Gyarmathy János elárulta, furcsa
helyzet, különös érzés számára,
hogy ő vehette át azt az emlékpla-
kettet, amelyet két évtizede készít.
A kitüntetett örömét fejezte ki, ami-
ért a marosvásárhelyiek szeretik a
szobrait, majd azt is megjegyezte,
külön öröm számára, hogy az a kis
tér, ahol az általa alkotott Aranka
György-szobor áll, a vásárhelyiek
fontos gyülekezőhelyévé, a magyar
dráma napjának ünnepi helyszínévé
vált.

A továbbiakban a gála egy izgal-
mas pillanata, Sz. Kovács Géza se-
gesvári művész festményének
kisorsolása következett. Az alkotást
a helyjegyet igénylők valamelyike
vihette haza, a szerencse a maros-
vásárhelyi Csáki Jolánnak kedve-
zett.

Az estet Ránki Dezső, Klukon
Edit és Ránki Fülöp világhírű mű-
vészek ünnepi zongorajátéka koro-
názta meg. Különleges koncertjével
a művészcsalád Liszt Ferenc szüle-
tésnapja és Kodály Zoltán halálának
50. évfordulója előtt tisztelgett. A
rendkívüli zenei élményt vastapssal
köszönték meg a marosvásárhe-
lyiek.

Fotó: Nagy TiborMezey Sarolta
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Hiánypótló kötetet mutattak be 
Bernády György politikai életrajza

Gyarmathy János a kitüntetett
(Folytatás az 1. oldalról)



Október 24-én jeles eseménynek
adott otthont a kibédi Mátyus István
Általános Iskola, ahol 80. születés-
napja alkalmából a Kriza János Nép-
rajzi Társaság – „értelmiségi
helytállásáért, a kibédi székely nép-
költészet kitartó összegyűjtéséért és
módszeres feldolgozásáért” – Életmű-
díjjal tüntette ki Ráduly János Kibé-
den élő magyar szakos tanárt,
néprajzkutatót.

Az ünnepség az iskola diákjainak köszön-
tőjével kezdődött, majd dr. Pozsony Ferenc
professzor, akadémikus, a Kriza János Nép-
rajzi Társaság tiszteletbeli elnöke méltatta az
ünnepeltet, röviden bemutatva életpályáját és
szakmai munkásságát.

Ráduly János 1937. október 27-én született
Korondon. Középiskolai tanulmányait Ma-
rosvásárhelyt, a Bolyai Líceumban végezte,
ahol 1955-ben érettségizett. Magyar nyelv-
és irodalom szakos tanári oklevelét a kolozs-
vári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen sze-
rezte 1966-ban. Rendszeres terepkutatásokra
épülő és módszeresen összeállított diploma-
dolgozatának címe: Kibéd népballada-költé-
szete. 

Előbb Erdőszentgyörgyön volt nevelő,
majd 1962-től Kibéden magyar szakos tanár-
ként dolgozott egészen 1998-as nyugdíjazá-
sáig. Pedagógusként évtizedeken át a magyar
nyelv, irodalom és kultúra nemzeti és egye-
temes értékeire nevelte a kibédi kisiskoláso-
kat. Ebben a Kis-Küküllő menti faluban élt
hosszú évtizedeken át, távol az egyetemi és
akadémiai intézetektől, jól felszerelt szak-
könyvtáraktól, tudományos fórumoktól, ren-
dezvényektől.

Az 1950-es évek közepétől kezdődően
szerteágazó népköltészeti kutatásokat végzett

lakóhelyén. Tudatosan és nagy kitartással
gyűjtötte össze a Kibéden élő népballadák,
népmesék, népszokások, kántálóénekek és
imák, valamint tréfák és találós kérdések szö-
vegeit. Nagy áldozatvállalással végzett fel-
táró munkájának eredményei az 1970-es évek
közepétől kezdtek rendre megjelenni külön-
böző szakperiodikákban, gyűjteményes és
egyéni kötetekben. A több mint 120 egyéni
publikációja közül ezúttal csak párat, a leg-
jelentősebbeket emeljük ki.

Első önálló kötete (Kibédi népballadák)
1975-ben a bukaresti Kriterionnál je-
lent meg, mely 155 magyar klasszikus
balladát, rabénekeket, betyár- és új stí-
lusú balladát tett közzé a településen
lejegyzett 198 szövegváltozat közül. A
kiadvány szakmai érdeme és értéke el-
sősorban abban rejlik, hogy igen ritka
régi balladatípusok (A megégetett asz-
szony, A falba épített asszony, Az el-
csalt anya, Az elrabolt feleség, A
zsivány felesége, A gazdag asszony
anyja, A halálraítélt húga, A halálra
táncoltatott leány, A megesett leány, A
három árva stb.) patinás nyelvezetű,
helyi változatait tette elérhetővé az ér-
deklődők és szakkutatók számára. Ki-
emeljük, hogy kötetében számtalan
régies motívumokban gazdag rabéne-
ket és keserveseket is közreadott.
Gyűjteménye egyértelműen bizonyítja,
hogy a 20. század közepén ebben a
Kis-Küküllő menti faluban még válto-
zatokban gazdag betyár- és új stílusú
balladák, dalok éltek. Ráduly János kö-
tetét szakszerű előtanulmánnyal és
módszeresen összeállított filológiai ap-
parátussal látta el. Határozottan szakí-
tott a korabeli hagyományokkal,

kiadványát nem akadémiai kutató gon-
dozta. Kihangsúlyozzuk, hogy nem-
csak a magyar nyelvterületen, hanem
Európában is ritka teljesítmény kötete,
mely egyetlen szerző egyetlen telepü-
lésen összegyűjtött, gondosan meg-
szerkesztett, szakszerű filológiai
apparátussal ellátott balladakorpuszát
tárja az olvasók és a szakkutatók elé. 

Pár évvel később, 1979-ben jelen-
tette meg a kibédi Majlát Józsefné
Ötvös Sára balladatudását tükröző
gyűjteményét (Elindultam hosszú
útra), mely elsősorban a magyar egyé-
niségkutató iskola hagyományait és
módszereit követte, s kibédi példán ke-
resztül mutatja be, hogy a kivételes te-
hetségű személyeknek milyen fontos
szerepe van a népköltészet életében,
előadásában, fenntartásában, átalakítá-
sában és átörökítésében. Míg elődei el-
sősorban a népmesék kapcsán
elemezték a kiemelkedő egyéni elő-
adók szerepét, Ráduly János (Kallós
Zoltánhoz hasonlóan) egy tehetséges
kibédi magyar ajkú cigány asszony ki-
vételes balladakészletét vizsgálta és ér-
telmezte.

Ráduly János egyik legtöbbet idézett, leg-
több nyelven megjelent tanulmánya (A nép-
balladák egy romániai magyar falu mai
köztudatában) igencsak korszerű, módszeres
szociológiai kutatásra épült, melyben arra
mutatott rá kvantitatív módszerekkel végzett

kutatásainak segítségével, hogyan élnek a
népballadák egy Kis-Küküllő menti faluban
a 20. század második felében, tehát az erő-
szakos kollektivizálást követő évtizedekben.

Megjegyezzük, hogy különle-
ges utat járt be tanulmánya,
mely előbb Faragó Józseffel
közösen, tehát a terepkutató és
a szerkesztő neve, majd csak
az akadémiai kutató neve alatt
jelent meg különböző erdélyi,
magyarországi és európai ki-
adványokban.

Igencsak nagy vitát gerjesz-
tett Mikor a szolgának telik
esztendeje, 1987-ben megje-
lent kötete. A kibédi gazdai
szolgák visszaemlékezéseit
tartalmazó kiadványt már köz-
vetlenül megjelenése után
heves szakmai vita követte,
melynek során élesen konfron-
tálódtak különböző klasszikus
néprajzi és kulturális antropo-
lógiai módszerek, fogalmak,
nézőpontok, melyek végül is
eredményesen tisztázták a kor-
szerű szöveggyűjtések, lejegy-
zések, szövegközlések
tudományos módszertanát,
elemzési és értelmezési lehető-
ségeit és korlátait. Tehát Rá-
duly János ezzel a könyvével
hatékonyan elősegítette a nép-

rajzi és az antropológiai gyűjtői és értelme-
zési módszerek modernizálását, megújítását. 

Kiemeljük, hogy Ráduly János ebben a
Kis-Küküllő menti református faluban párat-
lan értékű ráolvasásokat, népi imádságokat és
kántálóénekeket is összegyűjtött, publikált.

Kiadványaiban (Kibédi ráolva-
sások, népi imák, legendaballa-
dák, 1997; Hozzád fohászkodom
imában, 2009) azt bizonyította,
hogy nemcsak a katolikus szé-
kely vagy csángó falvakban,
hanem a protestáns települése-
ken is archaikus elemekben gaz-
dag rituális, vallásos költészet élt
egykoron.

Ráduly János az utóbbi évtize-
dek során jelentős számú népme-
sekötetet is megjelentetett
(Tündérszép Mosolygó Ilona
1980, Az álomfejtő fiú 1985, Vil-
lám Palkó 1989, Táltos Marika
1993, Szép Magdolna 1994, A ki-
rály táncos lovai 1995), melyek
azt láttatják, hogy ebben a maros-
széki faluban hogyan meséltek,
tréfálkoztak a gazdálkodó em-
berek egészen a modern kommu-
nikációs csatornák és médiumok
megjelenéséig. Publikált meséi
és tréfái voltaképpen a maros-
széki székely emberek sajátos ér-
tékrendjét, metaforikus nyelve-
zetét és mentalitását tükrözik. 

Ráduly János sokoldalú
ember: tanár, szépíró, költő, mű-
fordító, néprajzkutató, székely
rovásírással foglalkozó művelő-

déstörténész. Az elmúlt nyolc évtized során
páratlan értelmiségi és tudományos életutat
járt be, gazdag életművet alkotott. 

Életének nagy részét egyetlen faluban, a
Kis-Küküllő menti Kibéden töltötte, ahol
igyekezett tudatosan összegyűjteni és közre-
adni a település gazdag, szerteágazó szájha-
gyományait, folklóralkotásait, kulturális
értékeit és szellemi örökségét. A magyar
nyelvterületen, Európában is ritka az a falu,
melynek szellemi értékeit ilyen alaposan ösz-
szegyűjtötték, rendszerezték és nyomtatásban
megjelentették.

Ráduly János életét alapvetően a makacs,
értelmiségi, székely helytállás és a helyben
maradás jellemezte, mely alapvetően megha-
tározta és behatárolta szerteágazó pedagó-
gusi, szépírói, néprajzkutatói életpályáját és
tudományos eredményeit is.

A laudáció után dr. Jakab Albert Zsolt nép-
rajzkutató, a Kriza János Néprajzi Társaság
elnöke átadta az Életműdíjat, illetve – az al-
kalomhoz illően – 80 könyvből álló ajándék-
csomaggal is meglepte Ráduly Jánost. Ezt
követően az ünnepelt két versének felolvasá-
sával mondott köszönetet az egybegyűltek-
nek. 

80. születésnapján hosszú-hosszú, újabb
szakmai eredményekben gazdag életet kívá-
nunk!

Kriza János 
Néprajzi Társaság
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Van, aki csak gurulni – sétálni,
száguldani – szeret vele, sok tizen-
éves számára azonban az extrém
sportolás nélkülözhetetlen kelléke
a hajtány. Trükkök a levegőben,
csövön csúszás, magasból leugra-
tás – csak néhány a rolleres kama-
szok „repertoárjából”, amit
parkokban, tereken és gyakran az
utcán is bemutatnak. Kriszti és ba-
rátai szerint ez utóbbi – a „streete-
lés” – az izgalmasabb. Igaz, hogy
a baleset kockázata is nagyobb, vi-
szont a város népszerű extrém
parkja, a somostetői gyakran tele
van kisgyermekekkel, így ott az ő
korosztálya számára eléggé korlá-
tozott a mozgáslehetőség.  

– Szombat délelőtt, ha nem esik,
mindig felhív Kev, a haverom, aki-
vel közös hobbink, a hajtányozás
hozott össze. A lakóhelyünk mel-
letti sétányon találkozunk, aztán
elmegyünk a kedvenc helyeink va-
lamelyikére. Több ilyen is van a
negyedben, pár óra alatt az össze-

set bejárjuk. Időközben több rolle-
res ismerőssel összefutunk, rend-
szerint együtt „scootol” a csapat.
(Sz. m.: az angol „scooter” szó is-
mertebb jelentése: robogó, de haj-
tányt is jelent.)

– Milyen az ideális hajtányos-
hely?

– Egyenes, tiszta betonon a leg-
jobb rollerezni, és az is jó, ha van-
nak lépcsők, amiken le-fel lehet
ugratni. Az utcai hajtányozásban
az is vonz, hogy több a veszélyfor-
rás, mint a parkban, illetve mindig
ki tudunk találni valami újdonsá-
got.

– Hogy viszonyulnak hozzátok
a környékbeliek?

– Van, akinek nem tetszik, amit
csinálunk. Egyszer az egyik have-
romat egy tömbház ablakából le is
öntötte vízzel egy idős férfi. Sze-
rencsére nyár volt.

– Mióta hajtányozol?
– Úgy egy éve. Kiskoromban is

volt rollerem, de akkor csak men-

tem vele, trükközni nem tudtam.
Azt ne kérdezd, hogy kezdődött ez
az egész, arra már nem emlék-
szem. De olyan, mintha mindig is
ez lett volna a kedvenc szórakozá-
som. Mondjuk, az életcélom.

– Milyen trükköket ismersz, és
van-e kedvenced?

– Nekem a boardslide jön be a
leginkább. Ennek az a lényege,
hogy 90 fokban felugrunk egy
csőre vagy korlátra, és azon lecsú-
szunk a rollerrel. Egyébként min-
den hajtányos trükk alapja a
bunnyhop, szó szerint nyusziugrás,
ami sima ugratást jelent. Egy
másik trükk a barspin: felugrunk a
levegőbe, és megpörgetjük a roller
kormányát. Sok más trükköt isme-
rek még, például a tailwhippet,
amelynél a roller vázát kell ugrás
közben megpörgetni. A haverokkal
gyakran játszunk Game of scootot.
Ez abból áll, hogy valaki mutat egy
trükköt, és azt a többieknek ponto-
san meg kell ismételni. Akinek
nem sikerül, megkapja a „scoot”
szó első betűjét, és az ötödik hibá-
nál, amikor az összes betű kigyűlt,
kiesik. Azt, hogy ki mutat először
trükköt, kő-papír-olló játékkal
döntjük el.

– Milyennek kell lennie az ext-
rém sportra alkalmas hajtány-
nak?

– Ez tág fogalom. Már ismertem
rolleres trükköket, és a régebbi haj-
tányommal gyakoroltam is őket,
amikor a tizenegyedik születésna-
pomra megkaptam az új MGP-t,
ami kimondottan erre való. De
nem ez az egyetlen jó márka erre a
célra. Fontos, hogy a rollernek erős
váza legyen, és ne legyen össze-
csukható,  a kerekek is strapabírób-
bak kell legyenek.

– Baleseted volt már?
– Nemegyszer megsérültem, de

komoly baj nem történt. Csak egy
tenyérnyi seb a hátamon, karcolá-
sok a bokámon, a térdemen. 

– Mit szeretsz leginkább a rol-
lerezésben?

– Amikor felugrok a hajtányom-
mal a levegőbe, olyan, mintha re-
pülnék. Számomra nincs ennél
jobb érzés a világon. 

Kattintásra működő, virtuális
szereplőkkel teli világunkban sem
áldozott le a nyolcvanas, kilencve-
nes években igen népszerű képre-
gényhősök csillaga. A 18 éves Lori
különösen nagy kedvvel rajzolta
őket az elmúlt években. Főleg a
sötét oldal hőseit örökítette meg,
kedvencei közé tartozik Darkseid,
az Egyesült Államok egyik legna-
gyobb képregénykiadója, a DC Co-
mics leghíresebb negatív karaktere
is. Az Apokalipszis nevű bolygót
uralja, türelmes és félelmet keltő,
ereje Supermanét is túlszárnyalja.

– Miért vonzanak kimondottan a
negatív hősök? – kérdeztem Lorit.

– Van, amelyiknek a kinézete, az
öltözéke tetszik, másoknak a jelle-
méből fogott meg valami: a bátor-
ságuk, a gyorsaságuk. Nem
szeretnék velük azonosulni, egysze-
rűen szórakoztatnak. Mostanában
nem sokat rajzolok, régebb főleg
unalmamban vagy feszültségoldó-
ként vettem ceruzát a kezembe.
Nemcsak meglévő figurákat rajzol-
tam, saját hőseim is vannak  – tette
hozzá a kamaszkorból már kilépett
fiatal.   

Világharc a papíron

Sokan azt hiszik, hogy a mostani tizenévesek világa belefér
egy számítógép képernyőjébe. Sokszor megtapasztaltuk,
mennyire téves ez a feltevés. Ezért éreztük fontosnak új ro-
vatunk elindítását, amelyben azokat a színeket, hangokat,
hangulatokat próbáljuk megtalálni és megmutatni, amelyek
a gyermek- és felnőttkor között lévők különleges, belső tereit
átjárják. Lélekre festett, külső szemlélő számára láthatatlan
graffitik érdekelnek, formák, jelképek, álmok, tervek, és
egyáltalán minden, amitől igazán értékes, izgalmas, vagány
egy huszonegyedik századi kamasz. 

Fotó: Nagy Tibor

Kedvencük
A hajtány

Borika számára egy nagy, színes könyv a világ, amelyet
mindig jó lapozgatni. Bármely oldalon üti fel, bárhol kezd
bele, abból valami szép és izgalmas születik. Kedvenc idő-
töltése a zenélés, így eddigi 16 évének erről a fejezetéről be-
szélgettünk.

– I–IV. osztályban furulyaóránk is volt, így kisiskolásként
játszottam először hangszeren. Harmadikban és negyedikben
az egész osztálynak szerveztek fellépéseket, olyankor a fu-
rulyatanárunk gitáron kísért. Mindig nagy volt az izgalom az
előadások előtt. Azt hiszem, akkor kezdett érdekelni a gitá-
rozás. Apa nagy rocker, azonnal támogatott az elképzelésem-
ben. Nagyon boldog voltam, amikor megvettük az első
gitáromat, és nemsokára el is kezdtem járni órákra. A gitár-
tanárom zongorázni is tudott. Anya javasolta, hogy én is ki-
próbálhatnám. Számomra mindig fontos volt a szüleim
véleménye, ebbe is szívesen beleegyeztem. De a szívem visz-
szahúzott a gitárhoz.

– Nem volt nehéz átszokni egyik hangszerről a másikra?
– De igen. Amikor a húrokat kezdtem pengetni, hetekig

fájt az ujjam, és a zongorával kezdődött minden elölről. Va-
lamikor nyolcadik osztályban jött aztán egy „üres” rész, ami-
kor nem jártam többet hangszerórákra. Úgy döntöttem, hogy
csak magamnak zenélek. Otthon mindegyre elő is vettem a
gitárt, egy hét sem telt el úgy, hogy ne játsszak rajta. 

– Mikor kezdtél csapatban zenélni?
– Kilencedikben, bolyais diákként, bekerültem az iskola

zenekörébe. Emlékszem az első találkozásra: egy csomó mo-
solygós ember fogadott hangszerrel a kezében. Mindenkin
érződött, hogy szeretetből zenél. Aztán közeledett a gólyabál,
és beválasztottak zenész gólyának, mentorokat is kaptam. A
zenekörtől rengeteg bátorítást, tudást kaptam, sokkal többet
fejlődtem ott zeneileg, mint addig bármikor, közben nőtt az
önbizalmam is. Megnyertem a versenyt, de ami annál is fon-
tosabb, és amit nagymértékben a zenekörös barátaimnak kö-
szönhetek, az az, hogy most már bármikor bátran énekelek
közönség előtt. A másik két versenyzővel, akik remek zené-
szek, jó barátnők lettünk. Amikor a zenekör megszervezte az
Év hangja versenyt, mi hárman megalakítottuk a Terra-Kotta
csapatot, azzal neveztünk be. Az egyik csapattársam gitáro-
zott, a másik csellón játszott, én pedig megtanultam ukule-

lézni. Amikor megláttam a zeneboltban azt az aranyos kis
hangszert, nagyon megtetszett. A szüleim pedig sosem mond-
ták, hogy ne énekeljek, ne zenéljek, ne vegyek új hangszert. 

– Könnyen ment az ukulelézés?
– A gitár után nagyon könnyen. Amikor elkezdtünk pró-

bálni a csapattal, akkor fedeztük fel igazán az együtt zenélés
örömét, és azt, milyen jó érzés a sajátunkká tenni egy dalt.
Maga a verseny nagyon színvonalas volt, sokan eljöttek az
iskolából. Harmadikok lettünk a Terra-Kottával, és a csapat
azóta is megmaradt. Kitűzőnk, csapatpólónk is van. A zene-
körrel egyébként  videoklipet is forgattunk, az is fantasztikus
volt. Szabó Balázs Bájoló című szerzeményét dolgoztuk fel.
A város több helyszínén vettünk fel részleteket, a várban fel-
másztunk a fákra, hangszerekből raktunk ki a fűben smiley-
kat. Rengeteg élményt nyújtott a zenélés, ugyanakkor sok
mindenre meg is tanított. Például arra, hogy zokszó nélkül
cipeljük a hátunkon a gitárt mindennap az iskolába, meg a
fontossági sorrend felállítására is. 

– Új hangszerek is jöttek még a „képbe”?
– A nyáron elmentem egy pásztorfurulya-táborba. Nagyon

vagány oktatónk volt, aki nem dalokat tanított nekünk, hanem
azt mutatta meg, hogy hogyan lehet szabadon zenélni. Zene-
elméletet is tanultunk, olyan szabályokkal ismerkedtünk meg,
amelyeket aztán megszeghetünk. Azt hiszem, leginkább
abban a táborban szerettem meg a zenét. Ott kezdtem a
dzsessz felé irányulni. Közben újabb fordulat következett,
szerelmes lettem a hegedűbe. Elkezdtem a youtube-on hege-
dűdarabokat és hegedülni tanító videókat nézni. Megfordult
a fejemben, hogy minek nekem új hangszer, amikor már
úgyis alig férek tőlük a szobámban, de aztán arra gondoltam,
hogy elsősorban azért zenélek, mert nagyon élvezem. Úgy-
hogy megvettem a hegedűt is. Beigazolódott a sejtésem, na-
gyon nehéz megtanulni ezen a hangszeren játszani, én négy
hónapja küszködöm vele. Szokta is mondani a tesóm, amikor
gyakorolok, hogy inkább gitározzak. 

– Ami a hegedűt illeti, továbbra is egyedül képezed
magad?

– Igen. Mostanában leginkább az improvizációval vagyok
el, de ahhoz is kellenek az alapok.  Próbálok utánaolvasni a
neten mindenféle nyelven, főleg angolul, mert magyarul nem

találok igazán jó, oktató jellegű leírásokat. Mióta ezzel fog-
lalkozom, többféle stílusú zenét hallgatok, és – ami a legna-
gyobb változás – közben nem teszek-veszek, nem görizek,
nem főzök, nem vacsorázom, hanem leülök, és kimondottan
a zenére figyelek.

– Most melyik a kedvenc hangszered?
– Továbbra is a gitár. Azzal érzem a legszabadabbnak

magam. 
– Gondolom, a zenekörben is folytatódik az élet.

– Persze. Van egy füzetünk tele dalokkal, amikor éppen
nem fellépésre készülünk, abból játszunk a magunk örömére.
A mostani kilencedikesek közül sok új, aranyos taggal bővült
a csapat, ők a „friss hús”. Visszagondolni arra, hogy ezelőtt
egy évvel mi voltunk az újak, és azóta mennyi emlékkel,
mennyi  baráttal gazdagodtunk – hát az nagyon vagány.           

A szabadság hangszerei 
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Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó



Bár a klub helyzete reménytelen-
nek tűnik, a Marosvásárhelyi ASA
női csapata sem adja fel a küzdel-
met. Nem csak összességében, a
bajnokságban játszanak mindaddig,
amíg lehet, de a vasárnapi, Buka-
resti Fair Play elleni bajnokin azt is
megmutatták, hogy egy mérkőzésen
is képesek vesztett helyzetből fordí-
tani.

A találkozót a 2. percben Gorea
gólja nyitotta, aki egy előreívelt lab-
dára rajtolt rá, és egyedül rátörve,
ellőtte a bukaresti kapus mellett. Ezt
követően azonban a Fair Play vette
át az irányítást, és többször veszé-
lyesen közelítette meg Rusz kapu-
ját. A védelem hosszú ideig
helytállt, de a 30. percben egyenlí-
tettek a vendégek.

Szünet után megrázták magukat
a marosvásárhelyiek, mintegy em-
kékeztették magukat, hogy ezen a
pályán nem az ellenfél szokott fö-
lényben játszani, és most már ők
kezdték uralni a középpályát. Gólt
azonban ismét a Fair Play lőtt, egy
ellentámadás során, a 64. percben.
A házigazdák azonban nem adták

fel, és Meleacă beívelése a 73. perc-
ben mindenkit becsapva, a hálóban
kötött ki. 

Az utolsó tíz perc nagyon sűrű
volt eseményekben. A 81. percben
Gorea lőtte ki 25 méterről az alsó
sarkot, de két perccel később tizen-
egyeshez jutottak a bukarestiek.
Ketten rajtoltak a labdára, a vendég-
csatár megrúgta Merát, aki ezt fel-
rótta neki, Rusz pedig, aki közben
hárította a labdát, odébb taszította
az ellenfél csatárát, hogy nagyobb
konfliktus ne legyen. Mindez, mi-
közben a labda valahol már a kö-
zéppályán pattogott. A játékvezető
azonban a partjelző beintésére ti-
zenegyest ítélt! Nem ebből született
azonban az egyenlítés, hiszen a lö-
vést Rusz hárította, ám a 86. perc-
ben egy ugyancsak könnyen
megadott harmincméteres szabad-
rúgás már a marosvásárhelyi háló-
ban kötött ki. A lányok azonban
nem nyugodtak bele a döntetlenbe,
és a 88. percben Barabási 20 méter-
ről a léc alá küldte a labdát.

A marosvásárhelyi sport fekete
hétvégéjét kicsit megédesítő győze-
lem volt, egy pusztulásra ítélt, de
erre nem hajlandó csapat részéről.

A fürdővárosiak nyerték a 4.
ligás labdarúgó-bajnokság 10. for-
dulójának rangadóját: Szovátán a
Medve-tó a ranglista második he-
lyén álló Marosludast fogadta
szombaton. A fordulatos, jó iramú
mérkőzésen a vendégek szereztek
vezetést, majd a házigazdák fordí-
tottak, hogy aztán újra ikszre álljon
a mérkőzés. Végül a helyi csapat
megszerezte a három pontot jelentő
harmadik találatot, amely a tabella
második helyére repítette őket,
egyúttal a ponthátrányukat négyre
csökkentette az éllovas MSE-hez
képest, miután a megyeszékhelyi-
eknek nem sikerült felülmúlniuk a
városi rivális Atleticet. A Sziget
utcai műfüves pályán rendezett ösz-
szecsapáson a házigazdáknak az
egy héttel korábbi, nyárádtői mér-
kőzésükhöz kísértetiesen hasonló
feladat jutott: most is gyorsan két-
gólos hátrányba kerültek, a második
félidőben pedig 1-3-ról kellett fel-
állniuk. De bár egyenlíteniük most

is sikerült, mint egy hete, a győztes
találat ezúttal nem született meg,
mert hiába a szekérderéknyi hely-
zet, ezek közül egyet sem értékesí-
tettek az MSE játékosai (három
alkalommal a kapufát találták el).

Volt még egy rangadó a 10. for-
dulóban: Marosoroszfalu a Maros-
vásárhelyi Gaz Metant látta
vendégül, és minimális gólkülönb-
ségű győzelmet aratott, így feljött a
harmadik helyre. A bajnokságban
ugyanakkor immár nincs nyeretlen
csapat, miután Dános váratlanul le-
győzte Ákosfalvát, és ezzel első si-
kerét ünnepelhette.

Az eredmények: Szováta – Ma-
rosludas 3-2, Dicsőszentmárton –
Nagysármás 3-0, Marosoroszfalu –
Marosvásárhelyi Gaz Metan 2-1,
Kutyfalva – Mezőméhes 4-1, Náz-
nánfalva – Nyárádtő 3-2, Marosvá-
sárhelyi MSE – Marosvásárhelyi
Atletic 3-3, Dános – Ákosfalva 3-1.
Nyárádszereda állt.

Miután az előző hazai forduló-
ban 2-2-es döntetlent ért el a Nagy-
szebeni Hermannstadt ellen –
időközben pedig idegenben 6-2-re
győzött a Baloteşti otthonában,
majd 4-0 arányban alulmaradt a
Románia-kupában Slobozián, az
Unirea otthonában (amikor ifjúsági
labdarúgókkal lépett pályára) – , a
csődbe jutott Marosvásárhelyi
ASA ezúttal minimális arányban,
1-0-ra kapott ki a Sziget utcában a
jobban futballozó Afumaţi SK-tól.

Jó iramú találkozó szemtanúja
lehetett a mintegy 250 néző, akik
kilátogattak a mérkőzésre. A talál-
kozó első negyedoráját az Ilfov
megyeiek uralták, majd a követ-
kező negyedórában a hazaiak tá-
madtak többet. A vendégek öt
tiszta gólhelyzetet hagytak ki, a ha-
zaiak kapusa, Moga minden alka-
lommal remekül védett. Az
összecsapás legnagyobb helyzetét
mégis a hazaiak puskázták el 
Stoica révén, aki jó iramban törhe-
tett be a tizenhatos területére, ahol
Marinescut is kicselezte, majd a
hálóba tartó lövését Robicek a gól-
vonalról mentette. A 34. percben
Kilyén szabadrúgását is hárította
Marinescu, így gól nélküli döntet-
lenre végződött az első játékrész. 

A második félidőben kevesebb
kapujelenetet láthattak a nézők, vi-
szont a találkozó egyetlen győztes
gólját az Afumaţi SK játékosai sze-
rezték Răzvan Avram révén: egy
ellentámadás során Mendyt fakép-
nél hagyta Buzea, megiramodott a
jobb oldalon, majd a tizenhatos te-
rületéről való beadását Avram la-
posan értékesítette a tehetetlen
Moga mellett: 0-1.

Az utolsó negyedórára becserélt
Licunak is volt gólszerzési lehető-
sége, viszont a 80., 82., 90. és a
90+1. percben nem sikerült le-
győznie az ellenfél hálóőrét, Mari-
nescut.

Marius Popescu együttese
három döntetlen után elszenvedte
első vereségét ebben az idényben
hazai pályán, így visszacsúszott a
tabellán a hatodik helyre, az Aca-
demica Clinceni mögé. A követ-
kező fordulóban az ASA nehéz
kiszállásra készül, ugyanis a Nagy-
szebeni Hermannstadttal holtver-

senyben éllovas Dunărea Călăraşi
otthonába látogat, amelyet a vásár-

helyi alakulat egykori edzője, Dan
Alexa irányít. 

Az utóbbi hetek rossz eredményei miatt menesz-
tette Valentin Suciu vezetőedzőt a labdarúgó 1. ligá-
ban szereplő Sepsi OSK székelyföldi labdarúgócsapat
vezetősége. A klub döntéséről Kertész Dávid alelnök
számolt be múlt heti, szerdai sajtótájékoztatóján.
Amint az Agerpres hírügynökség idézte, a szerződés-
bontásra a felek megegyezésével került sor, Suciunak

más megbízatást ajánlanak. A csapat vezetését ideig-
lenesen Nagy Sándor és Kulcsár László veszi át. 

A Sepsi OSK 15 forduló után a 12. helyen áll a 14
csapatos bajnokságban, és az utóbbi hét forduló egyi-
kében sem sikerült nyernie. A csapat kedd este kiesett
a kupából, miután 2-0-ra kikapott az USK Craiovától,
így nem jutott a legjobb 16 közé. 
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Ranglista

1. MSE 10 8 2 0 45-12 26
2. Szováta 9 7 1 1 28-12 22
3. Marosoroszfalu 9 6 1 2 46-12 19
4. Marosludas 9 6 1 2 30-8 19
5. Gaz Metan 10 5 3 2 25-19 18
6. Atletic 9 4 3 2 25-10 15
7. Dicsőszentmárton9 4 1 4 21-30 13
8. Nyárádtő 9 3 2 4 25-17 11
9. Kutyfalva 9 3 2 4 20-38 11
10. Ákosfalva 9 2 4 3 13-15 10
11. Nyárádszereda 9 2 3 4 19-25 9
12. Mezőméhes 9 3 0 6 17-30 9
13. Náznánfalva 10 2 1 7 11-22 7
14. Nagysármás 10 2 0 8 14-46 6
15. Dános 10 1 0 9 14-57 3

Ranglista
1. Nagyszeben 14 10 3 1 24-9 33
2. Călăraşi 14 10 2 2 27-11 32
3. Târgovişte 13 8 3 2 30-6 27
4. Afumaţi 14 7 3 4 15-11 24
5. Clinceni 14 6 5 3 20-17 23
6. ASA 14 6 4 4 28-21 22
7. Mioveni 13 6 4 3 22-15 22
8. Politehnica ASU 14 6 2 6 17-18 20
9. FC Argeş 14 4 7 3 15-10 19
10. Snagov 14 5 4 5 10-9 19
11. Ripensia 14 5 3 6 33-18 18
12. UTA 14 4 5 5 16-15 17
13. Brăila 14 4 4 6 34-29 16
14. Zsilvásárhely 14 3 7 4 20-19 16
15. Metaloglobus 14 4 4 6 16-18 16
16. Szatmárnémeti 14 5 1 8 11-21 16
17. Miroslava 14 3 3 8 15-41 12
18. Baloteşti 14 2 5 7 17-27 11
19. Nagyvárad 14 2 4 8 17-25 10
20. Suceava 14 2 1 11 8-55 7

Befüstölte az ASA-t az Afumaţi

Menesztették a Sepsi OSK edzőjét

Előzött Szováta

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 2. liga, 14. forduló: Marosvásárhelyi ASA – CS Afumaţi 0-1 (0-0) 
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion, kb. 250 néző. Vezette: Dan Florin Dreve

– Iulian Székely (mindketten Kolozsvárról), Cristian Voicu (Focşani).
Gólszerző: Avram (62.). 
Sárga lap: Robicek (35.). 
ASA: Moga – Băjan, Candea, Mendy, Panait (64. Petra) – Kilyén, Laso, Pet-

riş, Mijokovic (76. Licu), Sîrbu – Stoica (73. Bâjan).
Afumaţi: Marinescu – Onea, Robicek, Olariu, Perju – Buzea, Tudorache,

Avram, Buduroi, Ştefan – Dedu.

Futballbajnoki eredmények
* 1. liga, 16. forduló: Jászvásári CSM Politehnica – Concordia Chiajna 3-1, Voluntari FC – Bukaresti Juventus 0-0, Te-

mesvári Poli ACS – Astra Giurgiu 2-1. Az állás: 1. Kolozsvári CFR 33 pont, 2. FCSB 32 (29-8), 3. Craiova 32 (24-12), ...12.
Sepsi OSK 11.

* 3. liga, I. csoport, 10. forduló: Szászhermány – Barcarozsnyó 1-1, Galaci Oţelul – Csíkszereda 1-1, Székelyudvarhely
– Románvásár 0-3, Focşani – Kézdivásárhely 3-4, Rădăuţi – Valea Mărului 2-1, Darabani – Paşcani 0-0. A Galaci Meta-
losport állt, a Bákói Aerostar – Sporting Lieşti mérkőzést tegnap lapzárta után játszották. Az állás: 1. Oţelul 19 pont, 2.
Aerostar 19, 3. Szászhermány 17, 4. Románvásár 17, 5. Csíkszereda 17, ...9. Kézdivásárhely 15, ...12. Székelyudvarhely
9.

* 3. liga, V. csoport, 10. forduló: Magyarigen – Magyargáld 1-1, Kolozsvári CFR II – Szászrégeni Avântul 0-4, Dés –
Kudzsir 1-3, Tasnád – Medgyesi Gaz Metan II 1-1, Vidombák – Radnót 1-7, Kolozsvári U – Gyulafehérvár 1-0. Lénárd-
falva állt, a Kolozsvári Sănătatea – Felek mérkőzést tegnap lapzárta után játszották. Az állás: 1. Kudzsir 22 pont, 2. Ko-
lozsvári U 20, 3. Magyarigen 20, ...8. Avântul 13, ...13. Radnót 5.

* NB I., 14. forduló: Debrecen – Paks 3-2, Szombathely – Diósgyőr 0-3, Mezőkövesd – Ferencváros 0-1, Újpest – Vide-
oton 2-2, Balmazújváros – Honvéd 0-3, Puskás Akadémia – Vasas 0-0. Az élcsoport: 1. Ferencváros 29 pont (28-13), 2.
Videoton 29 (29-16), 3. Debrecen 25.

Czimbalmos Ferenc-Attila

A marosvásárhelyiek védője, Mendy (j) próbál labdát szerezni a szombati mérkőzésen.
Fotó: Nagy Tibor

1019.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó 1. liga, 6. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Bukaresti Fair Play 4-

3 (1-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai műgyepes pálya, 50 néző. Vezette: Sorin Vădana

(Kolozsvár) – Paul Pojar (Kolozsvár), George Suciu (Aranyosgyéres).
ASA: Rusz – Vâga, A. Boroş, Mera, Gorea, Barabási, Roca, Meleacă, Adorjáni,

Golea, Năznean.
Az ASA gólszerzői: Gorea (2., 81.), Meleacă (73.), Barabási (88.).

Nem adja fel a női focicsapat

Eredményjelző
A 2. ligás labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának eredményei: Sportul Sna-

gov – Temesvári ASU Poli 1-0, Ştiinţa Miroslava – Zsilvásárhelyi Pandurii 1-1,
Foresta Suceava – Aradi UTA 2-3, Nagyváradi Luceafărul – Szatmárnémeti
Olimpia 2-1, Bukaresti Metaloglobus – Academica Clinceni 0-0, Dacia Unirea
Brăila – CS Baloteşti 2-2, Temesvári Ripensia – Dunărea Călăraşi 1-1, FC
Argeş Piteşti – Nagyszebeni Hermannstadt 0-0. A Chindia Târgovişte – CS
Mioveni mérkőzés tegnap, lapzárta után fejeződött be.

Eredményjelző
A női labdarúgó 1. liga 6. fordulójában: CSS Târgovişte – Temesvári CFR 1-5,

Universitatea Alexandria – Kolozsvári Olimpia 1-3, Marosvásárhelyi ASA – Bu-
karesti Fair Play 4-3, Kisbecskereki Fortuna – Borgóprundi Heniu 0-5. A Székely-
udvarhelyi Vasas Femina – Real Craiova mérkőzést december 3-án 
játsszák.



Újabb kiábrándító teljesítménynek lehettek tanúi a Ma-
rosvásárhelyi Maros KK férfikosárlabda-csapatának szur-
kolói. Nem elsősorban a vereség a gond, hiszen
Nagyváradtól a jelenlegi viszonyok között kikapni papír-
formának számít, hanem a lelketlen játék, annak a hiánya,
hogy a lelátóról is észrevehető legyen, mindent megpró-
báltak...

A találkozónak nem voltak látványos fordulatai, a
nagyváradiak a lehető legsimábban zsebelték be a két
pontot úgy, hogy az elejétől a végéig vezettek, a végén
regisztrált 26 pontos különbség pedig önmagáért beszél.
A marosvásárhelyi védelem ezúttal sem működött, mint
a CSM Steaua elleni első másfél negyedben, csakhogy
most a későbbiekben sem jött helyre. A vendégek annál
agresszívabban támadták a labdát felvivő marosvásárhe-
lyi játékost, azaz többnyire Persont, aki nem tudott elfo-
gadható szinten teljesíteni a nyomás alatt. A Maros KK
17 eladott labdával fejezte be a találkozót, ami nagyon
sok, de ennél is bosszantóbb a nagyváradiak 13 lopott
labdája, amelyekből rendre gyors és könnyű pontok szü-
lettek. Azt már csak kiegészítésként tehetjük hozzá, hogy
a Maros KK 25%-ban dobta a triplákat, a négyből pedig hár-
mat az a Mitchell értékesített, aki nem éppen hárompontosai-
ról híres, míg Nagyvárad 50%-ban, de ez nem kevesebb, mint
12 triplát jelentett.

„Nem az a baj, ha veszítesz, de felemelt fővel kell elhagy-
nod a játékteret – nyilatkozta a mérkőzés után Szászgáspár
Barnabás vezetőedző. – Azt hiszem, el kell beszélgetnünk
erről a fiúkkal. Ha vannak problémák, egymás között kell
megbeszélnünk, a pályán nem szabad ennek nyoma legyen.
Harcolnunk kell ezért a csodálatos szurkolótáborért. A mostani
meccset kisiklásnak tekintem, remélem, a fiúk tanulnak be-
lőle.” 

Tény, hogy a következő fordulóban még nehezebb dolga
lesz a marosvásárhelyi csapatnak, hiszen idegenben, a bajnok
Kolozsvári U ellen lép pályára. Fogadóknak sima 1-es, és
éppen ezért kiváló alkalom megmutatni, hogy képesek küz-
deni a legjobbak ellen is. Két hét múlva a Temesvári KK láto-
gat a Ligetbe, ezt követően pedig három hét szünetet iktattak
be a bajnokságba a válogatott mérkőzései miatt, amit arra
kíván kihasználni az edzői stáb, hogy az erőnléten javítsanak,
jelenleg ugyanis – mivel több játékos későn jött, vagy alapozás
alatt sérült volt – ez nem kielégítő, és az egyik magyarázata
lehet a gyatra védekező játéknak. Sajnos, éppen az egyik
kulcsjátékos, Jonathan Person esetében ez a program nem fog

működni, hiszen őt behívták a svéd
válogatottba erre az időszakra.

   8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT ________________________________________________ 2017. október 30., hétfő

Bálint Zsombor 

Nagy zakót kapott a Maros KK

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 4. forduló: Marosvásárhelyi Maros KK – Nagyváradi
CSM CSU 60:86 (17-27, 13-22, 16-20, 14-17)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1200 néző. Vezette: Marius Ciulin (Konstanca),
Alin Faur (Temesvár), Dragoş Barbu (Jászvásár). Ellenőr: Doru Vinaşi (Kolozsvár).

Maros KK: Mitchell 23 pont (3), Mijović 12, Sánta 8, Mladenović 6, Persson 6 (1),
Pita 5, Borşa, Steff, Stăncuţ, Kilyén.

Nagyvárad: Mandache 14 pont (1), Pašalić 12 (4), Trotter 10 (2), Gajović 10 (1),
Stamenković 9 (1), Valeika 9, Milošević 7 (1), Ţibîrnă 7, Nicolescu 5 (1), Ionescu 3
(1), Gavrilă.

Gajovic (b) ellenfélként tért vissza a Dzsungelbe. Fotó: Nagy Tibor

Nem voltak egy 
súlycsoportban

Akik voltak elég elszántak, és kilátogattak a Maros-
vásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti CSM női bajnoki
röplabdamérkőzésre, azok tudták, aligha számíthatnak
rendkívüli eredményességre a hazai csapat részéről. Ho-
gyan is tudná felvenni a versenyt egy Trabant egy Fer-
rarival? Bármennyire tehetségesek is a marosvásárhelyi,
nagyon fiatal, zömében ifjúsági játékosok, egy olyan
sportágban, amelyben az ilyen típusú meglepetések va-
lószínűsége a nullához közelít, hogyan is vehették fel a
küzdelmet egy kilenc nemzetből összeverbuvált ellen-
féllel? Milyen esélye van egy olyan klubnak, amelytől
teljesen megvonták a város támogatását, egy olyan ellen,
amely fővárosi szintű önkormányzati támogatásának kö-
szönhetőn (mert Bukarestben, íme, nem törvénytelen a
sportnak városi pénzt juttatni) megengedheti magának,
hogy a tizennégyes keretben tizenegy külföldit nevez-
zen, azaz ha csupa légiós van a pályán (ahogy elő is for-
dult), legalább öten a partvonalon kívül maradnak.

A fenti költői kérdéseinkre a mérkőzés válaszolt,
amelyet az elejétől a végéig a vendégek toronymagasan
uralva nyertek meg, alig több, mint egy óra leforgása
alatt. Predrag Žucović vezetőedző nem is táplált hiú re-
ményeket, inkább megpróbált a legfiatalabbaknak is
több lehetőséget adni, hogy a legjobbak ellen játszva fej-
lődjenek. A Medicinának meg kellett elégednie az egyes
labdamenetek megnyerésének részsikereivel, egy-egy
ügyesebb kombinációval, egy-két sikeres sánccal. A ma-
rosvásárhelyi csapat legeredményesebb ütője ezúttal is
Varga Eliza volt a maga 14 pontjával.

A CSU Medicina következő mérkőzését a CSM Târ-
govişte otthonában játssza, amelyet megnyerni újabb le-
hetetlen feladatnak tűnik. Târgovişte ugyanis korábban
legyőzte (öt játszmában, nagy csatában) a Bukaresti
CSM-t. (bálint)

Jegyzőkönyv

Női röplabda A1 osztály, 3. forduló: Marosvásár-
helyi CSU Medicina – Bukaresti CSM 0:3 (17:25,
13:25, 17:25)

Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 400
néző. Vezette: Teodor Pop (Kolozsvár), Mircea Rus
(Kolozsvár). Ellenőr: Mihai Ioanovici (Bukarest).

CSU Medicina: Babaş, Varga, Iancu, Buterez, Diţu,
Dumitrescu (Arniceru, Cauc, Dobriceanu, Străchi-
nescu, Mocan). Liberó: Molnar (Rancz). 

Bukaresti CSM: Hasimoto, Baciu, Koolhaas, Ra-
dosová, Markevics, Truskina (Kicka, Zadorozsnaja,
O. Medić, S. Medić, Signorile, Căruţaşu). Liberó:
Čebić (Ispas).

Eredményjelző

A női A1 osztály 3. fordulójának eredményei: Ba-
lázsfalvi CSM – Jászvásári Penicilina 3:0, Marosvá-
sárhelyi CSU Medicina – Bukaresti CSM 0:3, Bákói
Ştiinţa – Kolozsvári U 3:0, Temesvári Agroland – Lu-
gosi CSM 3:0. A CSM Târgovişte – Bukaresti Di-
namo mérkőzést ma játsszák.

Eredményjelző

A férfikosárlabda Nemzeti Liga 4. fordulójának eredményei: Maros KK – Nagyvá-
radi CSM 60:86, Temesvári Timba – Galaci Phoenix 62:83, Bukaresti Dinamo – Te-
mesvári BC 57:94, Nagyszebeni CSU – Kolozsvári U 84:83, Bukaresti CSM Steaua –
Jászvásári Poli 84:63. A BCMU FC Argeş Piteşti – SCM U Craiova mérkőzést ma 
játsszák.

Ranglista

1. Kolozsvár 3/1 7
2. Nagyvárad 3/1 7
3. CSM Steaua 3/1 7
4. Galac 3/1 7
5. Nagyszeben 3/1 7
6. Temesvári KK 2/1 5
7. Craiova 2/1 5
8. Piteşti 2/1 5
9. Maros KK 1/3 5
10. Jászvásár 0/4 4
11. Dinamo 0/4 4
12. Timba 0/3 3

Diákolimpiáról a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című beszélgetőműsorának témája a Ko-

lozsváron szervezett diákolimpia. Szucher Ervin meghívottja a rendezvény két bolyais résztvevője, Jakab Barna testnevelő
tanár és Lukács Henrietta X. osztályos tanuló. 

Nem jött vissza a negyedik negyedre a Sirius
Ne értsék félre, nem szakadt

meg a Marosvásárhelyi Sirius és a
Brassói Olimpia közötti női kosár-
labda-mérkőzés a harmadik ne-
gyed után, a marosvásárhelyi
játékosok fizikai valójukban ott
voltak a pályán, fejben azonban a
kispadon maradtak. Másként nehe-
zen magyarázható, amit az utolsó
tíz percben láthattunk, hogy miként
lesz egy nyerésre álló meccsből né-
hány pillanat alatt 14 pontos vere-
ség.

Az első és harmadik negyedben
magabiztos és eredményes maros-
vásárhelyi csapat volt a pályán,
főleg támadásban, hiszen Robinson

betörései rendre pontot értek, de
Lawrence és Williams is segítették
a pontgyártásban. Sajnos, ekkor is
látszott, hogy a kizárás nem műkö-
dik a palánk alatt, hiszen Brassó a
meccs végéig 22 támadó lepattanót
szerzett (54-et összesen!), és ez a
végeredmény alakulásában is nagy
szerepet játszott. A második ne-
gyed már nem ment annyira jól,
nyolcpontos előnyt néhány perc
alatt elveszített a Sirius, de aztán a
harmadikban úgy tűnt, minden
rendben lesz, és négypontos ma-
rosvásárhelyi vezetéssel indult az
utolsó játékrész.

Hogy mindössze tíz perc alatt
miként lesz négy pont előnyből 14
pont hátrány? Ezt mi is szeretnénk
megmagyarázni, de nehezünkre
esik. Valahogy úgy, hogy az ellen-
fél mindent bedob, amit pedig
nem, azt megszerzi lepattanóként,
és bedobja másodszorra, a hazaiak

pedig vagy pontatlanok, vagy el
sem jutnak dobásig.

A vereség nem igazán esett jól a
marosvásárhelyi szakvezetésnek,
amely fel is rótta a nemtörődöm
hozzáállást néhány játékosnak.
„Megengedhetetlen, ahogyan
egyesek a pályán a mérkőzéshez
viszonyulnak” – mondta el Kiss
István klubelnök, aki alapos be-
szélgetést ígért a lányokkal. 

A vereség annál kellemetlenebb,
hogy egy nagyjából azonos képes-
ségű ellenféllel szemben történt, a
folytatásban ennél nehezebb mér-
kőzések következnek. Mindjárt a
következő fordulóban a bajnoki
Sepsi SIC otthonába látogat a Si-
rius, addig azonban talán van idő
rendezni a sorokat, mert a váloga-
tottak mérkőzései miatt három
hétig szünetel a pontvadászat, a kö-
vetkező találkozót november 19-én
rendezik.

Brustur Ionel vezetőedző taktikai tájékoztatót tart a marosvásárhelyi csapat játékosainak.
Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 5. forduló: Marosvásárhelyi UPM Sirius – Brassói Olimpia
65:79 (22-19, 11-16, 24-18, 8-26)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Ciprian Ciocan (Avasfelfalu), Stretea
Máté (Nagyvárad), Dan Narcis (Rm. Sărat). Ellenőr: Valerian Ioan (Târgovişte).

UPM Sirius: Robinson 24 pont, Williams 14, Lawrence 12, Mitov 8 (2), Mészáros 4, A. Pop
3 (1), Beldian, Gál. 

Olimpia: Handford 29 pont, Durrett 17, Higgins 15, Irimia 8 (2), Moraru 4, Ash Hab 4, Kaz-
lauskaite 2, Pešović, Dănălache, Chirilă.

Eredményjelző

A női kosárlabda Nemzeti Liga 4. forduló-
jának eredményei: Marosvásárhelyi UPM Si-
rius – Brassói Olimpia 65:79, Gyulafehérvári
CSU – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 62:76,
Galaci Phoenix – Temesvári SCM 64:75,
CSBT Alexandria – Kolozsvári U 74:73. Az
Aradi ICIM – Szatmárnémeti CSM mérkőzést
ma játsszák.

Ranglista

1. Sepsiszentgyörgy  5/0   10
2. Szatmárnémeti      4/0    8
3. Alexandria 3/2 8
4. Brassó 3/2    8
5. UPM Sirius 2/3 7
6. Gyulafehérvár 2/3    7
7. Kolozsvár 2/2    6
8. Temesvár 2/2    6
9. Galac 0/5 5
10. Arad 0/4 4



Babos Tímea és Andrea Hlavac-
kova nyerte meg a hétmillió dollár
összdíjazású szingapúri tenisz
WTA-világbajnokság páros verse-
nyét, mivel a vasárnapi fináléban
döntő rövidítésben legyőzte a hol-
land Kiki Bertenst és a svéd Jo-
hanna Larssont. 

A harmadik helyen kiemelt ma-
gyar, cseh kettős az elődöntőben a
világelső Martina Hingis, Csan
Jung-dzsan svájci, tajvani duót bú-
csúztatta. Az idén négy tornán
győztes holland, svéd duó is bra-
vúrral jutott a végjátékba, szomba-
ton ugyanis a címvédő orosz
Jekatyerina Makarovát és Jelena
Vesznyinát verte, így meglepetésre
nem az első két kiemelt vívta a
döntőt. Ebben az évben Babosék
már találkoztak Bertensékkel, és a
madridi negyeddöntőben ők bizo-
nyultak jobbnak.

Ami az erőviszonyokat illeti, a
harmadik vb-jén szereplő Babos
párosban 15, Hlavackova 24 (közte
két Grand Slam-) tornagyőzelem-
nél tartott, a túloldalon Bertens 9-
szer, Larsson pedig 12-szer
ünnepelhetett.

A 2017-es WTA-fináléban
három sima adogatójátékot köve-
tően Hlavackova kissé nehezen
hozta a szerváját, Babos és főként
Bertens adogatásaival azonban 
nemigen lehetett mit kezdeni. A há-
lónál a magyar, cseh duó dolgozott
eredményesebben, míg az ellenfél
inkább hátulról próbálta befejezni
a labdameneteket. A 24 éves ma-
gyar játékos szervájánál két brék-

és egyben szettlabdához jutott a ri-
vális, amely Bertens ütésével ke-
rült szettelőnybe 37 perc elteltével.

A folytatásban az idén négy tor-
nán győztes magyar, cseh páros
Bertens kettős hibájával rögtön
brékelt, ám Babos elbukott adoga-
tása révén nemsokára már a rivális
vezetett 2:1-re. Az újabb fordulat
3:3-nál következett, amikor Lars-
son elvesztette a szerváját, majd
Hlavackova hozta a magáét, így
5:3 lett az állás. A fantasztikusakat
mentő Babos 5:4-nél könnyedén

kiadogatta a játszmát, így 1 óra 20
percnél – harmadik szett helyett –
jöhetett a tíz nyert pontig tartó
döntő rövidítés.

Ebben a magyar, cseh duó fő-
ként Hlavackova – aki 2012-ben
már elvesztett egy vb-döntőt – ki-
váló röptéivel 4-0-ra, majd 7-3-ra
elhúzott. Innen már magabiztosan
őrizték előnyüket, s végül 1 óra 31
perc alatt megnyerték a döntőt.

Babosnak 2015-ben egy győze-
lem és két vereség volt a mérlege a
vb-csoportkörben a francia Kris-
tina Mladenovic oldalán, míg ta-
valy a negyeddöntőben búcsúzott a
kazah Jaroszlava Svedovával. Idén
újra egyenes kieséses rendszerben
bonyolították le a páros versenyt
Szingapúrban.

Ami a múltat illeti, Temesvári
Andrea 1984-ben és 1985-ben
egyesben, míg Babos 2015-ben és
tavaly párosban játszhatott a négy
közé jutásért a WTA-világbajnok-
ságon. Ez akkor egyiküknek sem
sikerült, ami azt jelenti, hogy az
idén Babos volt az első magyar a
vb elődöntőjében, majd ennélfogva
a fináléban is.

Michelisz Norbert, a Honda gyári
csapatának versenyzője nyerte a
heves esőzés miatt félbeszakított fő-
futamot a túraautó-világbajnokság
Japán Nagydíján vasárnap. Mivel a
mezőny teljesítette a táv háromne-
gyedét, a versenyzők megkapták a
teljes pontokat, és a végeredmény
hivatalosnak tekinthető.

A magyar pilóta a fordított rajtrá-
csos első futamot nyolcadikként
kezdte, és annak ellenére, hogy egy-
szer kilökték a pályáról, hetedikként
zárta. A főfutamot a viharos időjárás
miatt nem lehetett befejezni, amit a
Japán térségében tomboló tájfun

okozott. Michelisz az első helyről
rajtolt, és pozícióját végig sikerült
megőriznie, ezzel életben tartotta
világbajnoki esélyeit. Hátránya 16,5
pontra csökkent az éllovas Thed
Björkkel szemben.

„Összességében elégedett va-
gyok, sok pontot sikerült gyűjtenem.
Versenyzőként mindig szeretném
látni a kockás zászlót, szerintem
folytatódhatott volna a futam, nem
voltak annyira rosszak a körülmé-
nyek” – nyilatkozta a magyar pilóta.
Az idényből még két verseny van
hátra, a következőt három hét múlva
rendezik Makaóban.

Nem jutott Simona Halep a Szin-
gapúrban zajló WTA-világbajnok-
ság elődöntőjébe, miután pénteken
6:3, 6:4 arányú vereséget szenve-
dett az ukrán Jelina Szvitolinától a
Vörös csoport utolsó mérkőzésén.

A női világranglistát vezető
román teniszezőnek nyernie kellett
volna ahhoz, hogy bejusson a leg-
jobb négy közé. Szvitolina számára
nem volt tétje a pénteki mérkőzés-
nek, még a találkozó előtt kiderült,
hogy nincs esélye a továbbjutásra,
de így is sikerült nyernie.

Halepnek 19 ki nem kényszerített
hibája volt, Szvitolinának 15. Halep
két ászt ütött a meccsen, ellenfele
egyet, és mindkét játékos egy kettős
hibát vétett.

Simona Halep bevallása szerint
hamar túltette magát azon, hogy
nem sikerült bejutnia a Szingapúr-
ban zajló WTA-világbajnokság elő-
döntőjébe – írja a Reuters. A román
teniszező azzal vigasztalja magát,
hogy jó évet tudhat maga mögött,
hiszen pályafutása során először si-
került felküzdenie magát a világ-
ranglista első helyére.

„Jó érzés tudni, hogy vége, mert
az elmúlt hónapok kicsit olyanok
voltak, mint egy maratonfutás,
amely alatt sok minden történt, és
egy kis nyomás is nehezedett rám”
– nyilatkozta Halep. A román teni-
szező azt mondta, a Szvitolina el-
leni mérkőzésen „valamivel

jobban” játszott, mint Caroline
Wozniacki ellen, aki 6:0, 6:2-re
győzte le.

„Minden tőlem telhetőt megtet-
tem, és nagyon akartam nyerni, de
egyszerűen nem jött össze. Szvito-
lina tényleg jól játszott, és megér-
demelten győzött. Nem vagyok
szomorú. Persze bánt, hogy veszí-
tettem, de nagyszerű volt ez az év,
és örülök, hogy most mehetek va-
kációzni” – tette hozzá Halep.

Azt állítja, könnyen túltette
magát a vereség okozta csalódáson:
„Hét perc alatt. Az öltözőben azt
mondtam magamnak, hogy nagy-
szerű évet tudhatok magam mögött.
Nagyon jó, hogy sikerült ranglista-
vezető lennem, ez volt a célom” –
idézi a Reuters Halepet.

A világ legjobb nyolc játékosát
felvonultató szingapúri vb első mér-
kőzésén Halep legyőzte a francia
Caroline Garciát, a második mérkő-

zésen azonban vereséget szenvedett
a dán Caroline Wozniackitól, a har-
madik körben pedig Elina Szvitoli-
nának is sikerült felülmúlnia őt.
Teljesítményéért a 304.000 dolláros
pénzdíj mellett 500 ranglistapontot
kap Halep.

Szingapúrban Simona Halep át-
vehette a Dubai Duty Free ajándé-
kát is, amely annak a játékosnak jár,
aki az első helyen zárja év végén a
WTA-világranglistát, ugyanakkor
megkapta a Tiffany ékszercég gyé-
mántgyűrűjét. 

Simona Halep nem jutott túl a WTA-vb csoportkörén
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Eredményjelző
Tenisz WTA-vb, Szingapúr:
* páros döntő: Babos Tímea, Andrea Hlavackova (magyar, cseh, 3.) – Kiki

Bertens, Johanna Larsson (holland, svéd) 4:6, 6:4, 10-5 – döntő rövidítés

„Hihetetlen, elképesztő élmény” 
„A sírból hoztuk vissza a meccset, nagyon elégedett vagyok a já-

tékunkkal. A szuper tie-breakben is megmutattuk, hogy milyen jók
voltunk az egész évben” – mondta a közvetlenül a meccs után adott
nyilatkozatában Babos Tímea, hozzátéve, alig várja, hogy a magasba
emelhesse a Martina Navratilova Kupát, amelyet aztán a névadó
csehszlovák-amerikai sztártól vehetett át.

Ünnepi beszédében később Babos kiemelte, hogy az ellenfél kivá-
lóan játszott a mérkőzés elején, és a legjobbjukat kellett nyújtaniuk
ahhoz, hogy legyőzzék Bertenséket. „Köszönöm az edzőmnek és a
családomnak is, és remélem, jövőre is itt leszek” – tette hozzá a ma-
gyar teniszező. Később a saját honlapján a soproni teniszező úgy fo-
galmazott, hihetetlen, elképesztő élmény számára a világbajnoki cím.
„Büszke vagyok és örülök, remélem, hogy még sok ilyen csúcspont
lesz a pályafutásom során” – mondta Babos. Mint kifejtette, annak is
örül, hogy ilyen nagy nyomás alatt így teljesített. „Szerintem jól ment,
sokat tudtam segíteni a társamnak is. Fantasztikus, hogy így tudtunk
játszani a szuperrövidítésben, elképesztően agresszívak voltunk” –
nyilatkozta.

A WTA-ranglista év végi első helyezettjei
Chris Evert (USA): 1975, 1976, 1977, 1980, 1981 
Martina Navratilova (USA): 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 
Stefanie Graf (Németország): 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995 – 
Szeles Mónikával együtt 
Szeles Mónika (Jugoszlávia-USA): 1991, 1992, 1995 – Stefanie Graffal együtt
Martina Hingis (Svájc): 1997, 1999, 2000 
Lindsay Davenport (USA): 1998, 2001, 2004, 2005 
Serena Williams (USA): 2002, 2009, 2013, 2014, 2015 
Justine Henin (Belgium): 2003, 2006, 2007 
Jelena Jankovic (Szerbia): 2008 
Caroline Wozniacki (Dánia): 2010, 2011 
Victoria Azarenka (Fehéroroszország): 2012 
Angelique Kerber (Németország): 2016 
Simona Halep (Románia): 2017 

Michelisz Norbert nyerte 
a félbeszakított főfutamot Japánban

A brit Anthony Joshua technikai
KO-val legyőzte a francia Carlos
Takamot, ezzel megvédte a Nem-
zetközi Bokszföderáció (IBF) és a
Boksz Világszövetség (WBA) ne-
hézsúlyú világbajnoki címét.

A cardiffi Principality Stadion-
ban 78 ezer néző előtt rendezett
mérkőzés második menetében 
Joshua orra, a negyedik felvonástól
kezdve pedig Takam szemöldöke
vérzett, majd a francia ökölvívó a
padlóra került. A hetedik menetben
Takam másik szemöldöke is felsza-

kadt, majd a tizedikben Joshua
egyik ütését követően a vezetőbíró
leléptette a franciát és beszüntette a
találkozót.

A múlt hét elején derült ki, hogy
Joshua eredeti ellenfele, a bolgár
Kubrat Pulev vállsérülés miatt nem
tud kiállni a mérkőzésre, őt helyet-
tesítette a 36 éves Takam (35-4-1).

A 28 éves, veretlen brit öklöző-
nek (20-0-0) ez volt az első mérkő-
zése április óta, amikor legyőzte az
azóta visszavonult ukrán Volodimir
Klicskót.

Anthony Joshua ismét megvédte 
világbajnoki címét

Wozniacki nyerte a döntőt
A 27 éves Caroline Wozniacki (WTA-6.) nyerte a szingapúri WTA-

vb-t, miután vasárnap másfél órás mérkőzésen diadalmaskodott a 37
éves Venus Williams (WTA-5.) fölött, az eredmény 6:4, 6:4.

A kiegyensúlyozott első szett után Wozniacki erődemonstrációt tartott
a második játszma elején és 5:0-ra elhúzott, ám Williams nem adta fel
és 5:4-re feljött, de Wozniackinak végül sikerült lezárnia a meccset. 

Ez a győzelem a harmadik helyre hozza fel Caroline Wozniackit a
WTA-ranglistán.

Eredmény: Caroline Wozniacki (dán, 6.) – Venus Williams (amerikai,
5.) 6:4, 6:4.Hét percig bánkódott a búcsú miatt, aztán túltette magát rajta a világelső

Fantasztikus magyar siker a WTA-vb-n

Babos Tímea és Andrea Hlavackova a szingapúri döntő győztes labdája után



ADÁSVÉTEL

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (3571-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (4506)

ELADÓ franciaágy, kombinált szekrény,
asztal négy székkel, jelképes áron. Tel.
0721-963-770. (1578)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (4608)

VÁLLALUNK bármilyen munkát,
cserépforgatást, csatornajavítást és 
-takarítást, valamint festést.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (4639)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk
október 30-án a magyar-
bükkösi születésű id. BALLAI
GYÖRGY marosvásárhelyi
lakosra halálának 5. év-
fordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Felesége, gyermekei. (4662-I)

Kegyelettel emlékezünk októ-
ber 30-án BAGOTHAY
SÁMUELRE halálának 10.
évfordulóján. Nyugodjon bé-
kében! Szerettei. (4772)

Fájó szívvel emlékezünk a
drága testvérre, az Elektro-
maros volt karbantartójára,
ÖLVEDI ENDRÉRE halálának
hatodik évfordulóján. Nyugodj
békében, te drága lélek!
Emlékét őrzik szerettei. 
(4773-I)

„Nem múlnak ők el, akik
szívünkben élnek, hiába
szállnak, múlnak az évek, ők itt
lelkünkben maradnak meg.”
Mély fájdalommal emlékezünk
szeretett szüleink halálának
évfordulójára. Az alsóbölkényi
születésű BARABÁS MÁRIA
szül. Fábián 33 éve október
27-én, és BARABÁS JÓZSEF
10 éve október 28-án. Szép
emléküket őrzik: leánya, fia,
unokái, testvérei, többi
rokonai, ismerősei és azok
családtagjai. Nyugodjanak
békében. (1579-I)

ELHALÁLOZÁS

Megtört szívvel és végtelen fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, drága édesanya, testvér,
nagynéni, nagymama és dédi, 

TUKACS ISTVÁNNÉ 
született ELEKES BORBÁLA 

életének 92., házasságának 74.
évében október 28-án átadta lel-
két Teremtőjének. Gencsen, szü-
lőfalujában október 30-án 13
órakor érte szól a gyönyörű
templomunk csodálatos ha-
rangja. A családi sírboltba he-
lyezzük örök nyugalomra.
Köszönet mindenért, nyugodj bé-
kében, drága mama! 

Bánatos szeretteid. (1580-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, fiú, unoka és
jó barát, 

BÁTHORY ISTVÁN LEVENTE 
folyó év október 28-án, pótolha-
tatlan űrt hagyva a szívünkben,
tragikus hirtelenséggel távozott
közülünk. Harminckét éves volt. 

Szerettei. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
CSIPKÉS JUDITH 

2017. október 17-én örökre meg-
pihent. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Hamvait
2017. október 30-án 12 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a refor-
mátus temetőben édesapja mellé. 

A gyászoló család. (1576-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki ezúton a
távolból CSIPKÉS JUTKA túl
korai, de megváltó elhalálozása
alkalmából édesanyjának,
testvérének, közeli szeretteinek
és barátainak. Dr. Nagy Zoltán, dr.
Redl-Nagy Éva, valamint
unokatestvérei, Degenfeld-
Schonburg Borbála és Redl-Nagy
Zoltán. Nyugodjon békében és
maradjon örökre emléke-
zetünkben. (v-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
özv. SIMON DOMOKOSNÉ szül.
MÉSZÁROS MATILD temetésén
részt vettek, fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(4767-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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Egy perc alatt elszállt életed, 
itt hagytál minket, 
akik téged nagyon szerettek.
„Nem búcsúztam tőletek, 
nem tudtam, hogy örökre
elmegyek. 
Ne sírjatok, mert itt már jó
nekem,
fentről vigyázok és örökké
szeretlek titeket.
Szerettem volna még köztetek
élni,
s drága szeretteimet még
átölelni.”
Szemünkben könnyel emlé-
kezünk október 30-án a
sáromberki születésű marosvásárhelyi ÖLVEDI
DOMOKOSNÉRA született VAJDA ERZSÉBET halálának ötödik
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Bánatos férje, szerető fia, menye, testvérei és a rokonság.
(4773-I)

ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SE-
GÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú távra. Tel. 0753-025-603.
(19447)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT;
PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)

A marosvásárhelyi GUTENBERG KÖNYVESBOLTBA csapa-
tunk bővítéséhez keresünk MUNKATÁRSAT. Elvárások: jó kom-
munikációs készség, kulturált megjelenés és viselkedés, irodalmi
tájékozottság, megbízhatóság. Előnyt jelent, de nem feltétel: keres-
kedelmi végzettség, könyvesbolti és/vagy kereskedelmi gyakorlat.
Amit kínálunk: jó légkörű, stabil, kulturált munkahely, megbízható
munkaadói háttér. A fényképes önéletrajzokat az 
info@gutenberg-art.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)

RÉGI AJTÓK ÉS ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS
HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett
technológiával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytaka-
rítást nem igényel. Tel. 0721–255-006. (H.N.-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzle-
tébe. Tel. 0744-681-130. (19523-I)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT
KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, mi-
nimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszá-
mon: 0265/266-067, e-mailben az  office@moragroind.ro címen,
vagy személyesen Marosvásárhelyen, az 1848. út 50/6. szám alatti
irodánkba várjuk. (60503-I)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT  kenyérüzletbe (1500
lej) és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző mun-
kákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni
utca 85. szám alatt. (19515-I)

Az M&CO HR SERVICES BOLTI ELADÓT, PINCÉRT, SZA-
KÁCSSEGÉDET, PÉKET, CUKRÁSZT és SZAKÁCSOT
keres. Tel. 0745-983-035. (19469-I)

Az M&CO HR SERVICES RAKTÁRBAN DOLGOZÓ mun-
katársat keres, versenyképes bérezéssel. Tel. 0745-983-035.
(19469-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

  r

Rendőrségi közlemény
Két nap alatt két olyan esetet fedtek fel a
rendfenntartók, melyek során ötvenhat
köbméter fát koboztak el és adtak át az
erdészeti hivataloknak. Ugyanakkor né-
hány esetben tolvajokat sikerült azonosí-
taniuk a rendőrség munkatársainak.
Ötvenhat köbméter elkobzott fa

Október 25-én  a megyei rendőrség falopás
megelőzéséért felelő osztályának munkatársai  a
brassói erdőrséggel közösen  igazoltatták Lapos-
nyán, a megyei úton egy 48,46 köbméter rönköt
szállító nyergesvontató 42 éves sofőrjét. A jármű
vezetője az eredetigazoló dokumentumok helyett
a faszállítmány két olyan szállítólevelét mutatta
fel, amelyeken nem szerepelt a szállítmány elin-
dításának  dátuma és időpontja, ugyanakkor a
szállítólevélben szereplő rönkök mérete nem
egyezett a rakományéval. A jármű vezetőjét  a
2010. évi 171-es törvény 19. cikkelyének 2. be-
kezdése és b betűjének előírásaira hivatkozva
megbírságolták, a 15.264 lej értékű famennyisé-
get elkobozták és átadták a szászrégeni erdészet
képviselőjének.

Október 26-án a ratosnyai erdőhivatal képvise-
lői a helyi rendőrőrsön jelentették az andronyászai
erdőalapból hiányzó 22 fa illegális kivágását. A
rendőrök és az erdészet képviselői a helyszínre ér-
kezve 8,235 köbméter ott hagyott fát találtak,

amelynek értéke 2.300 lej. A gazdátlan famennyi-
séget átadták a ratosnyai erdészetnek. 
Azonosított tolvajok

Október 25-én a dicsőszentmártoni rendőrsé-
gen bejelentést tett egy 15 és egy 17 éves lány,
miszerint ismeretlen személyek ellopták egyikük
mobiltelefonját, illetve a másik pénzét a közép-
iskolájuk sporttermének öltözőjében hagyott ru-
hájuk zsebéből. A rendőrség azonosította a
lopással gyanúsított  33 éves férfit, a hozzávető-
leg 2.500 lej értékű javakat visszaszerezték.

Október 6-án a szászrégeni rendőrség bűnügyi
osztályán tett bejelentést egy 63 éves nő, akinek
a be nem zárt gépkocsijából ismeretlen tettesek
két mobiltelefont elloptak. A rendőrségi akció
nyomán azonosítottak egy 53 éves helybéli férfit,
aki a 2.000 lejre  becsült kárt megtérítette.

Augusztusban és szeptemberben a marosvásár-
helyi rendőrségen egy 44 éves és egy 38 éves férfi
tett bejelentést arról, hogy ismeretlen tettesek elvág-
ták a sodronyt, amivel kerékpárjukat a lépcsőház
korlátjához rögzítették, és ellopták azokat a tömb-
házból. A rendfenntartó egységek közreműködésé-
vel azonosították a lopással gyanúsított 19 éves
mezőszentpéteri fiatalembert, az eltulajdonított ke-
rékpárok közül egyiket visszaszerezték. A lopással
gyanúsított férfi ellen 24 órás előzetes letartózta-
tási parancsot adtak ki.  (szer)

Irathamisítással gyanúsított 
személyeket vettek őrizetbe 

Hat személyt vett őrizetbe a
Brassó megyei Szervezettbűnö-
zés- és Terrorellenes Ügyosztály
(DIICOT). Azzal gyanúsítják
őket, hogy pénz ellenében jogo-
sítványokat és közjegyzői irato-
kat hamisítottak, emellett
többeket becsaptak, elsősorban
külföldön élő románokat, akik-
nek azt ígérték, könnyebben
tudnak nekik jogosítványt sze-
rezni. 

A brassói DIICOT ügyészei 24 órára
vették őrizetbe a hat személyt bűnszer-
vezetben elkövetett közokirat-hamisí-
tás gyanújával. A gyanú szerint a
csoport idén alakult azzal a céllal, hogy
különböző hamis iratokat állítson elő.
A csoport tagjai Brassó megye terüle-
tén és Bukarestben tevékenykedtek,
személyi igazolványokat, gépjárműve-
zetői engedélyeket vagy közjegyzői
iratokat hamisítottak román és külföldi
állampolgárok számára, pénzért. Emel-

lett többeket úgy vertek át, hogy hiva-
talos személynek adták ki magukat, így
kértek pénzt, és azt sugallták, hogy se-
gítenek könnyebben megszerezni a jo-
gosítványt. Az így szerzett összegek
1000 és 2000 lej között mozogtak fe-
jenként. Az ügyfelek általában kül-
földre költözött román állampolgárok
voltak, akik csak rövid ideig tartózkod-
tak az országban. A csütörtöki házku-
tatások nyomán egy számítógépet, egy
táblagépet, egy laptopot, 11 merevle-
mezt, 12 nyomtatót, több tucat mobil-
telefont és SIM-kártyát, nyolc
pendrive-ot, 22 CD-t, két bankkártyát,
irathamisításhoz használt eszközöket
(három UV-lámpát, egy laminálógé-
pet), hamis jogosítványokat, egyéb
hamis iratokat, személyi iratok fény-
másolatait, illetve 2270 eurót, 480
angol fontot és 1800 lejt foglaltak le a
nyomozók. A hat személy pénteken áll
bíróság elé előzetes letartóztatási javas-
lattal. (Mediafax)



Néma felvonulással és a tragédia helyszínén
rögtönzött rövid zenei műsorral emlékeztek
meg barátok, hozzátartozók és túlélők pén-
teken Bukarestben a Colectiv klubban tör-
tént, 65 ember halálát okozó tűzvész
második évfordulójáról.

A kormány székhelyétől több százan indultak égő
mécsesekkel a két évvel ezelőtt leégett Colectiv
klubhoz, ahol a tragédiába torkollott koncertet adó
Goodbye to Gravity nevű rockegyüttes néhány szá-
mát játszották el a tűzvészben szintén megsebesült
vagy meghalt zenészek barátai.

Az évforduló közeledtével a média azt nehezmé-
nyezte, hogy még első fokon sem született ítélet a
tragédia bíróság elé állított feltételezett felelősei
ügyében, ezek pedig a tűzvédelmi előírásokat figyel-
men kívül hagyó klubtulajdonosok, a szórakozóhely
ellenőrzését elmulasztó tűzoltók és a működési en-
gedélyt a rendellenességek ellenére kiadó kerületi
polgármester.

A Digi 24 hírtelevízió a napokban egy olyan, a ko-

rábbi Cioloş-kabinet által megrendelt, a mostani kor-
mány által eddig állítólag eltitkolt szakértői jelentést
tett közzé, amely az egészségügyi hatóságok és az
akkori tárcavezető felelősségét is felveti. A jelentés
készítői szerint ugyanis a baleset idején egyetlen ro-
mániai kórházban sem voltak megfelelő körülmé-
nyek a súlyos égési sérültek megfelelő ellátására, a
felajánlott külföldi segítséget a hatóságok mégis csak
napokkal később, a közvélemény nyomásának en-
gedve vették igénybe, és emiatt a Colectiv-tűz sok
olyan sérültje halt bele a kórházban szerzett fertőzé-
seibe, akiket külföldön megmenthettek volna.

2015. október 30-án mintegy 350-en vettek részt
a Goodbye to Gravity együttes második lemezét be-
mutató koncerten. Az előadáson egy rosszul elhelye-
zett pirotechnikai eszköz lángra lobbantotta a
gyúlékony anyagból készült hangszigetelést, a helyi-
ség pillanatok alatt lángba borult, a szűk kijáraton
keresztül pedig az áldozatok nem tudtak idejében ki-
menekülni. A tűzvész éjszakáján 27-en vesztették
életüket, 150 ember került kórházba. További 38 ál-

dozat napokkal,
hetekkel később
halt bele elszenve-
dett égési sérülése-
ibe, a füstmérgezés
szövődményeibe
és a kórházi fertő-
zésekbe.

A tragédia után
elkeseredett em-
berek tízezrei vo-
nultak utcára
Bukarestben a ha-
tóságok bűnös ha-
nyagsága és a
felelősséget elhá-
rító korrupt politi-
kusok ellen
lázadva, majd a
népharagra hivat-
kozva lemondott a
korrupcióval vá-
dolt Victor Ponta
szociáldemokrata
miniszterelnök és
kormánya. (MTI)
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Forrás: DC News (archív)

Megemlékezés a Colectiv klubban 
két éve történt tűzvész áldozatairól

Nem kíván politikai tisztsége-
ket vállalni, de tanácsokat to-
vábbra is adna a
politikusoknak Nagy Zsolt, a
börtönből október elején sza-
badult volt távközlési minisz-
ter.

A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség korábbi politikusa egy
pénteki kolozsvári sajtóbeszélgeté-
sen beszélt a terveiről, és tekintett
vissza az elmúlt évek vele kapcsola-
tos történéseire. Kijelentette, hogy
tovább fog harcolni az igazáért. Ro-
mániában minden jogorvoslati lehe-
tőséget kihasznált, de a strasbourgi
székhelyű Emberi Jogok Európai Bí-
rósága asztalán van egy beadványa,
amelyben a méltányos igazságszol-
gáltatáshoz való jogának a sérülése
miatt panaszolta be a román államot.

A volt politikus elmondta: úgy töl-
tötte le a rá kirótt börtönbüntetést,
hogy a mai napig nem ismerhette
meg az ellene használt bizonyítékok
némelyikét, a bíróság nem hallgatta
meg az általa javasolt tanúk egy ré-
szét, rosszul fordították románra a
más nyelven folytatott beszélgetések
leiratát. Hozzátette, hogy míg bünte-
tését töltötte, négy olyan határozatot
hozott az alkotmánybíróság, ame-
lyek gyakorlatilag azt igazolták,
hogy nem lett volna szabad volna őt
elítélni.

Nagy Zsolt elmondta, hogy nem
kíván visszatérni az aktív politikába.
Úgy vélekedett, hogy a jelenlegi ro-
mániai közhangulatban az RMDSZ-
nek sem tenne jót, ha visszatérne a
szövetségbe. Tanácsaival azonban
ezután is segíteni szeretné a szövet-
séget. Hozzátette, hogy névleg jelen-
leg is elnöke az Erdély televíziót

működtető alapítványnak, és megtör-
ténhet, hogy valamikor ismét el fogja
látni az ezzel járó feladatokat.

Nagy Zsolt az üzleti szférában is
szabadúszó tanácsadóként dolgozott
az elítélése előtt, és az egykori part-
nerei közül többen is jelezték, hogy
továbbra is számítanak a munkájára.

A volt távközlési minisztert 2014
januárjában egy postaépület jogtalan
elidegenítése miatt hivatali hatalom-
mal való visszaélés okán ítélték
négyévi felfüggesztett börtönbünte-
tésre. 2015 januárjában a 2005-2006-
os stratégiai privatizációk ügyében
kapott újabb – ezúttal már letöltendő
– négyéves börtönbüntetést. Az ösz-
szevont büntetésekből 982 napot töl-
tött le, amikor a jó magaviselete
miatt szabadulhatott.

A vádhatóság szerint Nagy Zsolt
stratégiai privatizációs ügyekben
adott ki bizalmas információkat kül-
földieknek magánosításra váró ál-
lami vállalatokról. Az ügyészség
hazaárulással is vádolta a minisztert,
ezt a vádat azonban ejtette a bíróság.
Az RMDSZ volt politikusa ártatlan-
nak vallotta magát, és azt hangoz-
tatta: nincs közvetlen bizonyíték
ellene, az ügyészség csak mások le-
hallgatott telefonbeszélgetései alap-
ján következtetett bűnösségére.

Az RMDSZ politikai leszámolás
áldozatának tekintette Nagy Zsoltot,
és szolidaritást vállalt vele. A Legfel-
sőbb Bírói Tanács határozatban ma-
rasztalta el Kelemen Hunort, az
RMDSZ elnökét, amiért a politikus
a széles nyilvánosság előtt minősí-
tette ártatlannak a jogerősen elítélt
Nagy Zsoltot. (MTI)

Nagy Zsolt volt távközlési miniszter
nem vállal politikai tisztséget, 

de tanácsokat adna a politikusoknak
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A Siletina Impex 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást  szervez autóbuszsofőri 
állások betöltésére

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban

A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély,
a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással  a
cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán  nyújt-
hatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es  telefonszámon.

Őszi nagytakarítás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 

szervezésében a nagytakarítás 
2017. október 16. – november 20. között zajlik. 

Október 30. – november 4. között a következő utcákból szállít-
ják el a szemetet: 

– október 30.: Harcsa, Bőség, Sebes, Hóvirág, T. Moşoiu, Şincai,
Szabadság, Govora, Radnai, Fecske, E. Dandea, Crişan, Varga Katalin,
T. Vladimirescu – a Szabadság és a Dózsa György utca közötti sza-
kasz, Patak, Sziget;

– október 31.: Takács, Fűzfa, Tavasz, Kenyér, Mező, Szeret, Le-
vendula, Azúr, Săvineşti, Săvineşti sétány, I. Maniu, Vihar, Tündér,
Zsil, Hegyi Lajos, Gólya, F. J. Curie, Ialomiţa, Bodor Péter, Ojtozi;

– november 1.: Hadsereg tér, L. Pasteur, Pacsirta, Levél, Caragiale,
Békási, Haşdeu, Szamos, Madách Imre, Tatros, Darabont, Delavran-
cea, Olt, Kőműves, Gát;

– november 2.: R. Guga, Mioriţa, Rovinari, Hattyú, Bethlen Gábor,
Akác, Szitás, Oneşti tér, Milcov, Bălcescu;

– november 3.: Raktár, Felszabadulás, Otthon, Kőrös, Prut, Caşi-
nului, Tázló, Vlădeasa, V. Lupu, Kukorica, Meggyesfalva, Măcin, I.
H. Rădulescu, Băneasa, Cukorgyár, Méh, Cserna;

– november 4.: Bíróság, Memorandum, Liszt Ferenc, Márton
Áron, Köteles Sámuel, Egyesülés tér, szülészeti park, Művész, Retye-
zát, Forrás, Kút, Sportolók, Görbe, Égerfa.

Az ingatlantulajdonosokat, tulajdonosi társulásokat kérjük, időben
takarítsák ki a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak körüli
területet és a zöldövezetet. 

• A hulladékot a járdaszélre, a szállítójárművekkel könnyen
megközelíthető helyre kell kitenni egy nappal a meghirdetett idő-
pont előtt.

• A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik
most metszik a fákat, hogy az ágakat külön csomóba rakják, más-
ként nem viszik el a helyszínről. 

• A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a munkacsoportok.
• Az utólag kihelyezett hulladék elszállítását a Salubriservtől

külön kell igényelni, és ezért a tulajdonosi társulásnak díjat szá-
molnak fel.

• Bontásból származó, illetve építkezési törmeléket (tégla,
beton) ne helyezzenek ki, mert ezt nem szállítják el. Az ilyen hul-
ladékot csak magán- vagy jogi személy által leadott rendelésre
szállítja el a Salubriserv Rt. 

A program az időjárás, illetve objektív okok függvényében mó-
dosulhat. Ez esetben új időpontot tűznek ki, amit közhírré tesznek. 

Moldovan Florian mérnök, 
a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója


