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„A művészetben nincsen lift”

Véget ért a 25. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

Diszkriminációért
büntették a megyei
tanfelügyelőséget
Az Országos Diszkriminációellenes
Tanács (CNCD) kétezer lejes bírságot
rótt ki a Maros megyei tanfelügyelőségre a magyar gyermekek hátrányos
megkülönböztetése miatt.

____________3.
Emberközpontú
megközelítés
az ápolásban

A Gyulafehérvári Caritas, a Kinaesthetics Romania és a svájci Életminőség
Alapítvány által szervezett eseményen
tíz országból vettek részt a szociális
és az egészségügyi rendszerben az
ápolás, beteggondozás terén dolgozó
szakemberek.

____________4.
Díjazták
az igenek embereit

Az elnéptelenedett marosszentimrei
református templomban november 4én ünnepi istentisztelet keretében osztották ki az Erdélyi Református
Egyházkerület és a Diaszpóra Alapítvány szórványdíjait.

Közönségtalálkozón a Kincsem alkotói: Hegedűs Bálint forgatókönyvíró és Herendi Gábor rendező Gáspárik Attilával, a fesztivál művészeti igazgatójával

Kaáli Nagy Botond

Még (vagy már?) elkaptam azokat az időket, amikor az Alter-Native
Nemzetközi Rövidfilmfesztivál amolyan kulturális lökéshullámként járta
át és rengette meg az erdélyi közéletet. A kilencvenes évek közepéről
beszélünk, amikor a hazai filmszakma haldoklott, internet nem volt, a
tévében Isaura és a Dallas ment, rövidfilmet, pláne jó rövidfilmet pedig
sehol másutt nem lehetett látni. Fürtökben lógott a közönség a Kultúrpalota termeiben, páran hálózsákkal vertek tábort az előcsarnokban, a
várbástyában Döme tolta a fesztiválpartit, amelyen hajnalig együtt bulizhatott, beszélgethetett meghívott művész, producer, zsűritag és nagyközönség – jó pár szép barátság született azokon az éjszakákon. A

Fotó: Nagy Tibor

közönség színes volt, mégis meglehetősen homogén: a kilencvenes évek
kelet-európai poszthippi ifjúsága, zajosak, értelmesek, hosszú hajúak,
lazák, műveltek, és nagyon megvolt a véleményük mindenről. A mai
negyven-ötven évesek generációja, a réteg, amely meghonosította errefelé a nyugati populáris kultúrát. És ők nagyon szerették a filmeket.
Az évek múlásával azonban ez a közönség szétszéledt – dolgozni
kezdtek, családot alapítottak, kivándoroltak, a fesztivál pedig maradt.
Igaz, minőségéből nem vesztett, a szervező Madisz minden évben ragaszkodott a hagyományaihoz, a vetítések mellett mindig voltak koncertek, tárlatnyitók, kiegészítő rendezvények, de az egykori, homogén
publikum hiányában a nézőszám is megcsappant, volt olyan esztendő,
(Folytatás az 5. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

____________6.
Fél tucat gól
a Sziget utcában

Az őszi idény talán legjobb játékát produkálta az anyagi problémákkal küszködő Marosvásárhelyi ASA az elmúlt
heti hétközi fordulóban, amikor a
szebb napokat is megélt Szatmárnémeti Olimpia FC 2010 együttesét fogadta.

____________7.

Nagy a baj

Az emberiség megmentőjének tartott antibiotikumok, amelyekkel
sok fertőző betegséget sikerült legyőzni és felszámolni, mára már
ijesztő mértékben kezdenek az ember ellen fordulni. Fölösleges és túl
gyakori alkalmazásukat a humán gyógyászatban immár sokszorosan
túllépte az állattartásban felhasznált antibiotikumok mennyisége,
amely multirezisztens baktériumok (MRK) kialakulásához vezetett.
Ezek ellen a legfejlettebb országok egészségügyi rendszere is egyre tehetetlenebb. A legveszélyesebb baktériumnak tartott Szuper E. coli először Kínában ütötte fel a fejét, és ellenáll annak a gyógyszernek is,
amely az utolsó fegyvernek számított a multirezisztens baktériumok elleni küzdelemben. Ezenkívül nem maradt más lehetőség, miközben
neves angol kórházak statisztikái szerint a korábban ritkának számító
MRK-fertőzéseket heti rendszerességgel diagnosztizálják.
A baj olyan nagy, hogy november 7-én újra megszólalt az Egészségügyi Világszervezet (EVSZ) vezérigazgatója, aki arra szólította fel
az állattenyésztőket, hogy hagyják abba az antibiotikumok használatát
a betegségek megelőzésére, valamint hozamfokozásra és az állatok
növekedésének az elősegítésére. Ha nagy mennyiségben használják
erre a célra, a baktériumok genetikailag módosulnak, és kialakulnak
az antibiotikumoknak ellenálló formák, amelyek a táplálékkal együtt
az emberre átterjedve durva és halálos járványhoz hasonló veszélyt
jelentenek.
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK
13., hétfő

A Nap kel
7 óra 20 perckor,
lenyugszik
16 óra 51 perckor.
Az év 317. napja,
hátravan 48 nap.

Ma SZILVIA,
holnap ALIZ napja.
Esős idő

IDŐJÁRÁS

Hőmérséklet:
max. 160C
min. 30C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

21, 29, 7, 40, 2 + 10

16, 37, 33, 27, 11, 14
19, 12, 32, 7, 33, 17

NOROC PLUS: 3 0 6 4 9 4

SUPER NOROC: 0 5 2 7 2 6

Megyei hírek

NOROC: 8 7 6 8 7 2 2

Karrierbörze a Nemzetiben

November 14-én, kedden 10–17 óra között Marosvásárhelyen, a Nemzeti Színház előcsarnokában tizenharmadik
alkalommal tartanak karrierbörzét, amelyre hozzávetőleg
1.500 álláskeresőt várnak. Az eseményre több mint 25
cég és szervezet nevezett be. Ezúttal termelési mérnököket, minőségellenőröket, technikusokat, elektromechanikusokat, autógyártásban szakosodott szakembereket
keresnek, illetve beszerzési elemzőt, eladási igazgatót
stb., feltétel az idegen nyelv – angol, német, olasz, francia,
spanyol, svéd – ismerete. Az eseményről bővebben a
www.targuldecariere.ro honlapon lehet tájékozódni.

Őszi nagytakarítás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében
a november 20-ig zajló nagytakarítás keretében a hét első
napjaiban a következő utcákból szállítják el a hulladékot:
november 13-án: Borzeşti, Kelemenhavas, Fenyő, Vulkány, Papiu utcák. 14-én, kedden: T. Vladimirescu – a közpénzügyi hivataltól a Budai negyed felé –, Liliom, Agyag,
Petrila, Árvácska, Nárcisz, Mimóza, Bábolna, Borona, Ibolya, Vető, Kertész, Budai Nagy Antal, Dâmboviţa, Sas, Bucegi, Zernyest, Hárs, Alkony, Nyárád utca. 15-én, szerdán:
Moldova park, Moldova, Kovászna sétány, Hátszeg sétány, Vráncsa sétány, Sellemberk, Năvodari, Szelistye,
Păltiniş, Bazsalikom, Vadász, Bucsin, Cserealja, Királykút,
T. Vladimirescu – a Budaitól az 1918. December 1. út felé
–, Brassói, Arató utca. A hulladékot a járdaszélre, a szállítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni
egy nappal a meghirdetett időpont előtt.

Szerdáig igényelhető székhely

Szerdáig tehetik le székhelyigénylési kérelmüket a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban a civil szervezetek,
politikai alakulatok és közintézmények – amelyek nem
lakás rendeltetésű helyiséget igényelnek – a 2018. évi listára. Az előző években nem lakás rendeltetésű helyiséget
igénylők is kell időszerűsítsék leadott dossziéjukat. Bővebb tájékoztatást és formanyomtatványt a polgármesteri
hivatal földszinti, 10-es irodájában lehet kérni.

Mikulás-napi klubnap

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Egyesülete által tagjai
számára meghirdetett november 14-ei klubnapot objektív
okok miatt átütemezik Mikulás napjára. Feliratkozni továbbra is lehet naponta 10–13 óra között az egyesület Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén, az emeleten.

Módosultak a köztisztasági díjak

A Marosvásárhelyi Helyi Tanács szeptember 28-i 251-es
számú határozatával a helyi köztisztasági díjak módosításáról döntött. Ennek értelmében a lakótársulások és a
családi házak esetében az egy lakóra számított havi köztisztasági díj 5,47 lej. A gazdasági egységeknek 84,14
lejbe kerül egy köbméter szemét elszállítása. A hulladéktárolás esetében egy tonnáért 16 lejt kell kifizetni. A tárolóeszközök
fertőtlenítése
8,62
lejbe,
ezer
négyzetméterenkénti gépi seprés 20,36, míg a kézi sepregetés 17,65 lejbe kerül. A gépesített hóeltakarításért
óránként 176 és 285 lej közötti összeget számolnak fel.

Ünnepel az önsegélyző pénztár

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára
fennállásának 105. évfordulóját ünnepli november 24-én
a Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén. Az ünnepségre az önsegélyző pénztár tagjait várják. A meghívókat naponta 7–13 óra között az egyesület Bolyai utca
36. szám alatti székhelyén lehet átvenni.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska
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Hadjárat a parlagfű ellen

Bírságolnák a gyomirtást elmulasztókat

Október 24-én a képviselőház mezőgazdasági és
környezetvédelmi szakbizottsága elfogadta azt a
törvénytervezetet, amely arra irányul, hogy szigorúan bírságolják azokat a területtulajdonosokat, a közutak kezelőit, akik nem irtják ki
területeikről a parlagfüvet (ambrózia). A kezdeményezést az Egészségügyi Minisztérium is támogatja. A javaslat szerint a mezőgazdasági
területek tulajdonosainak, a közutak, vasutak,
folyóvizek, tavak, öntözőberendezések, halastavak adminisztrátorainak időszakonként kötelezően gondoskodniuk kell a parlagfű irtásáról.

Vajda György
Ugyanakkor a beépítendő területek tulajdonosainak is
kötelességük lesz megtisztítani a helyet a parlagfűtől. A
gyomirtás hatékonysága érdekében a Környezetvédelmi
Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium szakemberei,
helyi partnereikkel közösen, évente tájékoztatási kampányt
szerveznek, hogy minél jobban visszaszorítsák ezt az invazív növényt. Az említett hatóságokat, magánszemélyeket, gazdákat először felszólítják, hogy tegyenek meg
mindent a növény elpusztításáért, ha ezt elmulasztják,
akkor a magánszemélyeket 750 – 5000, míg a jogi személyeket, intézményeket 5000 – 20.000 lej között bírságolják. A parlagfű elleni kampány betartását a megyei
igazgatóságok, a környezetvédelmi őrség, az egészségügyi igazgatóságok, valamint a helyhatóság képviselőiből álló vegyes bizottság ellenőrizné.
Mint ismeretes, a parlagfű, helyesebben ürömlevelű
parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) Észak-Amerikából került Európába különböző terményszállítmányokkal. Rohamos invázióját a második világháború utáni
időszakokból írják le, amikor a mezőgazdasági termékek szállításának útvonalai (útszélek, vasúti töltések)
mentén terjedt el. A legtöbb gondot a kapáskultúrákban
(napraforgó, kukorica, burgonya, cukorrépa, borsó)

okozza. A szántókon kívül megtalálható településeken, parkokban, az utcai virágládákban, az aszfalt repedéseiben, a
járdaszélek kövei között, a strandok gyepében. Csak a magasabban fekvő, hűvösebb klímájú hegyvidéken nem él
meg. Igen szapora, a közepesen fejlett egyedek terméshozama 3–4 ezer. A kisebb növények mag-, ill. termésprodukciója is néhány száz, de egyes generatívvá vált
példányok magprodukciója elérheti a 60.000 darabot is. Ez
a nagy magszám egymagában is biztosítéka a gyors szaporodásnak, de ez csak akkor tud igazán realizálódni, ha ezek
a termések a talajra, illetve talajba jutva nem csíráznak ki
mind egyszerre, hanem csírázásuk időben akár több évre
is elhúzódik. A parlagfű a gyomirtókra ugyan érzékeny, de
vannak szerek, amelyekre már ellenálló. A fertőzött kultúrák gépi betakarítása során maga a betakarító gép terjeszti a gyommagvakat. Ez nemcsak az adott táblán
történik, hanem más területekre is széthurcolódik. A parlagfű egyetlen egyede 8 milliárd pollent is képes termelni,
így virágzásának hetei – melyek többé-kevésbé egybeesnek
a légkört ugyancsak rengeteg pollennel megterhelő ürömfű
virágba borulásával – a szénanáthások számára a folyamatos tüsszögés, orrdugulás, orrfolyás időszakát jelentik,
gyakran könnyezéssel és szemviszketéssel megtetézve.
Ezért is fontos, hogy elsősorban egészségi szempontok
miatt mielőbb kiirtsuk környezetünkből.

Rendőrségi hírek

Földgázlopás – bűnügyi dossziék
A Maros megyei rendőrök 14 bűnügyi dossziét állítottak
össze gázlopás miatt. A 2012. évi 123-as számú törvény
előírásai szerint a villanyáram- és gázlopás bűncselekménynek számít.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség gazdasági bűnözésre szakosodott munkatársai a megyeszékhely rendőrségével és a nyárádszeredai rendőrőrs közreműködésével a
gázlopás megelőzését és elhárítását célzó akciót szerveztek,
melyben az E.ON személyzete is részt vett. Tizennégy gázfogyasztót ellenőriztek, közülük hat jogi személyt, és az ellenőrzések során mindenik esetben rendellenességeket
észleltek. A gázórák szerkezetében olyan jellegű, nem engedélyezett beavatkozásokat állapítottak meg, amelyek
révén a kiszámlázott gázmennyiség jelentősen csökkent.
Az elfogyasztott gázmennyiséget mérő műszerek jogtalan

RENDEZVÉNYEK

Önbizalom – a Női Akadémián

November 14-én, kedden 17.30 órakor, a MarMed járóbeteg-rendelő (Corvin Mátyás tér 19. szám) a Női Akadémia szervezésében Szénégető István plébános és
Bukovinszky Csáki Tünde lelkipásztor Önbizalom című
előadására várja az érdeklődőket. Az előadók az alábbi
témaköröket érintik: Önbizalom–bizalom – gyökerektől
az Istenig; Mi a szülő feladata – hogyan vértezzük fel
gyerekeinket önbizalommal?; Mit tehetünk saját önbizalmunk fejlesztése érdekében? A beszélgetéseket Csata
Éva pszichológus moderálja. A belépés 5 lej, az adományt a Játéktárra és a Női Akadémia további tevékenységeire fordítják, melynek támogató tagsági körébe
belépők között havonta öt ingyenes táplálkozási tanácsadást sorsolnak ki Nagy Beáta dietetikushoz. Érdeklődni
naponta 10–14 óra között a 0265/311-727-es telefonszámon lehet.

Lázálom a Stúdióban

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színpadán november 14-én, kedden 19 órától megtekinthető a
Lázálom. A vérbő, lüktető flamenco-előadás, melynek
rendezője András Lóránt, a Marosvásárhelyi Művészeti

átalakítása, blokkolása vagy rongálása bűncselekményének
elkövetése miatt folyik a rendőrségi kivizsgálás.
Előzetesben a bántalmazók
Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság
azt a két tancsi fiatalt, akiket bántalmazás és rablás bűntette
gyanújával állítottak elő a múlt héten. A kivizsgálást a szászrégeni bíróság melletti ügyészség folytatja. November 9-én
bíróság elé állítottak két fiatalt, akik feltételezhetően bántalmaztak és kiraboltak egy erdészt. A szászrégeni rendőrök ügyészségi megbízatással végeztek házkutatást november 8-án a Faragó
községhez tartozó Tancson a bántalmazással és rablással gyanúsított személyeknél. A rendőrségi közlemény szerint a hatóságot
múlt hétfőn értesítették arról, hogy a szászrégeni erdészet egyik
alkalmazottját a kisfülpösi erdőben ismeretlen tettesek bántalmazták. A rendőrök egy 20 és egy 23 éves tancsi fiatalt állítottak
elő a bűncselekmény gyanúsítottjaiként. (szer)
Egyetem Akadémiai műhely programjának része, melynek kitűzött célja, hogy teret nyújtson a színházi kísérletezéseknek, merész színházi nyelvek kipróbálásának
az egyetemen oktató művészek előadásában. García
Lorca balladai világa elevenedik meg a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem koreográfia szakos hallgatóinak és
végzettjeinek előadásában.

Papírrepülők a Stúdió 2-ben

November 16-án, csütörtökön 19 órától a Levél utcai
Stúdió 2-ben a Papírrepülőket lehet megtekinteni. A
darabot a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem diákjaival Sebestyén Aba vitte színre. A Yorick Stúdióval közösen létrehozott előadás az Interkulturális
párbeszéd a kortárs dráma tükrében című projekt
IX. kiadásának a keretében kerül bemutatásra,
melynek célja a nemzetiségek és a kultúrák közti
párbeszéd kezdeményezése és elősegítése. Elise
Wilk nemzetközileg elismert román drámaíró szövege fiatalokról fiataloknak szól. Jegyek vásárolhatók a Stúdió Színház jegypénztárában minden
kedden 14-18 óra között, vagy az előadás helyszínén egy órával kezdés előtt. Jegyfoglalás a 0736350-686-os
telefonszámon
vagy
a
jegy@studioszinhaz.ro e-mail-címen. Bővebb információ a www.studioszinhaz.ro oldalon.
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Diszkriminációért büntették
a megyei tanfelügyelőséget

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) kétezer lejes bírságot rótt ki a Maros megyei tanfelügyelőségre
a magyar gyermekek hátrányos megkülönböztetése miatt. A
tanfelügyelőséget szülői és parlamenti képviselői minőségében panaszolta be Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP)
elnöke amiatt, hogy a 2017-2018-as tanévre kiszabott beiskolázási tervben 169-cel kevesebb kilencedik osztályos helyet
szabott meg a magyar tannyelvű osztályokban, mint ahány
diák a korábbi tanévben magyarul végezte a nyolcadik osztályt. A román tannyelvű kilencedik osztályokban ugyanakkor
139-cel több helyet, a német nyelvűekben pedig 18-cal többet
biztosított, mint ahányan e nyelveken egy évvel korábban tanultak. A tanfelügyelőség többek között azzal védekezett,
hogy így sem teltek be a magyar gyerekek számára fenntartott
helyek, mert a nyolcadikot végzettek egy része más megyében
vagy román tagozaton folytatta, vagy pedig félbehagyta a tanulmányait. Az érvet azonban a tanács nem fogadta el. Megállapította, hogy az a 2547 diák, aki román nyelven tanult és
iratkozott be a ciklusvégi képességfelmérő vizsgára, 3181 ki-

lencedikes hely közül választhatott. Számukra tehát a túlkínálat 25 százalékos volt. Ezzel szemben a képességvizsgára
beiratkozó 1325 magyar gyermek csak 12 százalékos túlkínálatból választhatott. A tanács a tanfelügyelőség által közölt
adatokból megállapította, hogy a hátrányos megkülönböztetés
a korábbi években is fennállt, és ez kihatással van a térség etnikai arányaira is. Azt idézi ugyanis elő, hogy a magyar gyermekek elvándorolnak Maros megyéből, míg a megye más
megyékből is vonzza a román gyermekeket. A testület azt tanácsolta a Maros megyei tanfelügyelőségnek, hogy a továbbiakban járjon el méltányosan a beiskolázási keretek
megszabásakor. Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke elmondta: 2008-ban egyszer már
elmarasztalták ugyanezért a Maros megyei tanfelügyelőséget. Az intézmény akkor megtámadta a bíróságon a határozatukat, de mind első, mind másodfokon elvesztette a pert.
Azért róttak ki pénzbírságot is a mostani határozatukban,
mert a Maros megyei tanfelügyelőség visszaesőnek számít.
(MTI)

Arra kérjük a magyarországi pártokat, hogy eszközeikkel,
lehetőségeikkel segítsenek a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésében, hiszen ez nemzeti
ügy, nem pártpolitikai kérdés. Egymillió aláírás kell ahhoz,
hogy Európa foglalkozzon az őshonos kisebbségek kérdésével
és jogszabályt alkosson – hangsúlyozta a Magyar Állandó Értekezlet pénteki ülését követő sajtótájékoztatón Kelemen
Hunor RMDSZ szövetségi elnök. Az eseményen Semjén
Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese és Potápi
Árpád János nemzetpolitikai államtitkár is ellátta kézjegyével
az európai polgári kezdeményezést. Az RMDSZ elnöke a sajtótájékoztatón a Minority SafePacket kezdeményező bizottság alelnökeként is köszönetet mondott a MÁÉRT
tagszervezeteinek és a határon túli magyar szervezeteknek az
egyöntetű támogatásért. „Ez egy nehéz és hosszú ügy. Nem
lesz egyik pillanatról a másikra eredménye, de bízunk abban,
hogy az Európai Unió – amely változni fog, amelynek változnia kell – odafigyel az őshonos kisebbségekre” – tette hozzá.
Mint kiemelte: azért fontos, hogy összegyűljön az egymillió
aláírás, mert ebben a kérdésben másképp nem lehet továbblépni, hogy a kezdeményezés ellenzői ne érezzék úgy, hogy
ők győztek. „Mivel a Kárpát-medencei magyarok az MSPI
elsőszámú haszonélvezői, ezért nekünk kell a legtöbb aláírást
is összegyűjteni. Abban bízom, hogy Magyarországon is öszszegyűl néhány százezer aláírás, hogy meg tudjuk mutatni:
nekünk, magyar embereknek ez a kérdés fontos” – összegzett
az RMDSZ elnöke. „Mi, a Kárpát-medencében élők, erdélyiek, felvidékiek tudjuk a legjobban, hogy ha a nemzetállamok kénye-kedvének vannak kiszolgáltatva a nemzeti
kisebbségek, akkor nem mennek jól a dolgok” – mondta a sajtótájékoztatón Vincze Loránt. A FUEN elnöke kifejtette: fontos volna az, hogy az Európai Unió szavatolja a nemzeti
kisebbségek számára, hogy a megszerzett jogainkból ne ve-

hessenek el, és a tagállamok osszák meg egymás közt a jó kisebbségvédelmi gyakorlatokat, mert ahogy lehet autonómia
Dél-Tirolban, lehet erős kulturális autonómiája a Dániában
élő németeknek és a Németországban élő dánoknak, úgy ezeket a modelleket itt, Közép- és Kelet-Európában is érdemes
lenne követni. „A Minority SafePack sikeréhez szükség van
arra, hogy a magyar emberek támogassák, akik ezáltal a külhoni magyar közösségeket támogatják, azt, hogy a jövőben
védelmet élvezzenek a jogaik, és ne csak megállapítsa az EU,
hogy értékek a kisebbségek, hanem védje is ezeket az értékeket. Ehhez kérjük a magyar emberek támogatását” – fogalmazott Vincze Loránt. A Magyar Állandó Értekezleten a
legfontosabb kérdésekben konszenzus volt, nemcsak a magyar kormány és a külhoni magyar szervezetek között, hanem
a magyar parlamenti – beleértve az ellenzéki – pártok között
is. Igaz ez a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés kapcsán is, amely az őshonos kisebbségi közösségek európai uniós jogvédelmének megteremtését tűzte ki célul, és
amelyet kiemelt ügyként minden jelen lévő párt és szervezet
támogat – számolt be a tanácskozást követő sajtótájékoztatón
Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese. Mint
beszámolójából kiderült: az értekezlet résztvevői tiltakoznak
az ukrajnai oktatási törvény ellen, ugyanakkor mind egyetértettek Gyurcsány Ferenc javaslatának elutasításában, amely a
határon túli magyarok szavazati jogának megvonását kezdeményezte. Mint a miniszterelnök-helyettes rámutatott, a külhoni magyarságnak az állampolgársággal együtt jár a
szavazati jog. A MÁÉRT zárónyilatkozata leszögezi: kiemelt
törekvés, hogy az anyaországban, a Kárpát-medencében és a
diaszpórában minél többen támogassák aláírásukkal a Minority SafePack kezdeményezést, amelynek célja az őshonos kisebbségi közösségek európai uniós jogvédelmének
megteremtése. (közlemény)

Lezárta a Legfőbb Ügyészség a Laura Codruţa Kövesi DNA-főügyész nyilvánosság elé tárt telefonbeszélgetéseivel kapcsolatos kivizsgálást, amelyet az
Országos Korrupcióellenes Ügyészség megkeresésére indított el – értesült pénteken az Agerpres hírügynökség.

gyanúja – állította a DNA. Az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség azt is sérelmezte, hogy mivel azokon a munkaüléseken, amelyeken a felvételen is hallható részletek elhangzottak, az ügyészség egyik alosztályának belső ügyeiről
tárgyaltak, felmerül a nem a nyilvánosságnak szánt információk közvetlen vagy közvetett módon való felhasználásának
gyanúja is.
A DNA szerint a felvételek Laura Codruţa Kövesi, a két főügyészhelyettes és két alosztály ügyészei részvételével tartott
két gyűlésen készültek, amelyekre idén március 30-án került
sor. Ezeken a jegyzőkönyvek tanúsága szerint többek között
„a bűnvádi eljárások operativitásáról, a bizonyítékok begyűjtésének üteméről, a bűnvádi eljárás szabályainak szigorú betartásáról” esett szó. Ugyanakkor a főügyész azt kérte a
gyűlésen vezető beosztású beosztottjaitól, kövessék figyelemmel a kivizsgálás alatt álló ügyeket. Mindezek „menedzseri
hatáskörének természetes és felelős gyakorlásáról tanúskodnak” – mutatott rá a közlemény, amely szerint az ülésen megállapították, hogy a DNA keretében működő egyik
ügyosztálynak 42 olyan kivizsgálás alatt álló ügye volt akkor,
amelyekben több mint 4 éve kezdték el a bűnvádi eljárást, 30
dosszié több mint ötéves volt, 22 ügyben pedig több mint hat
éve nyomoztak.
A közlemény hangsúlyozta: a közzétett felvételek nem hitelesek, bizonyos részek külön-külön elhangzott, és utólag
egymás mellé vágott kijelentésekből állnak, ugyanakkor olyan
kifejezések is hallhatók, amelyeket a korrupcióellenes főügyész sosem használt. A közlemény fel is sorolta ezeket.
A DNA ugyanakkor az Igazságszolgáltatási Felügyeletnél
is panaszt tett az ügyben, hangsúlyozva, hogy a hangfelvétel
kompiláció, és azzal az egyértelmű céllal készült, hogy hamis
képet fessen a DNA tevékenységéről. (Agerpres)

A Minority SafePack aláírásgyűjtésének segítésére
kérte Kelemen a magyar pártokat

Lezárták a DNA-s hangfelvétellel kapcsolatos
ügyészségi vizsgálatot

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ez év júniusában fordult a Legfőbb Ügyészséghez a bűnüldöző szervek megtévesztésének gyanúja miatt a Laura Codruţa Kövesi
főügyésszel kapcsolatos hangfelvétel ügyében.
A hangfelvételt június 18-án tette közzé a România TV. A
nyilvánosságra hozott beszélgetésből az hallható ki, hogy a
DNA főügyésze, Laura Codruţa Kövesi megsürgeti az egyik
beosztottját, hogy az általa vezetett bűnvádi eljárásban mielőbb „jusson el a miniszterelnökhöz”. A felvételen elhangzottak értelmében Kövesi azért volt elégedetlen, mert bizonyos
ügyekben késett a vádemelés, és nem sikerült lezárni olyan
ügyeket, amelyek 6-7 év óta kivizsgálás alatt állnak. Jean Uncheşelu ügyészt pedig – a közzétett felvétel alapján – megsürgeti, hogy „abban az ingatlanos ügyben jusson már el a
miniszterelnökhöz, aki aláírta azokat a szerződéseket”. Feltételezések szerint a 967 államosított temesvári ingatlan törvénytelen visszaszolgáltatásával kapcsolatos ügyről volt szó,
amelyben vádat emeltek Nicolae Robu jelenlegi és Gheorghe
Ciuhandu volt temesvári polgármester ellen.
A DNA ezt követően arról tájékoztatott, hogy a hangfelvételt összeollózták: valóban elhangzott beszédrészletek és ezek
közé beékelt szövegrészek kompilációja, amellyel a cél azt a
látszatot kelteni, hogy a korrupcióellenes főügyész felszólítására indítanak vizsgálatot bizonyos személyek ellen, illetve
hogy a főügyész szabja meg a bűnvádi eljárás menetét. Ezért
ez esetben felmerülhet a bűnüldöző szervek megtévesztésének

Ország – világ
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Máris módosítják az adórendeletet

Liviu Dragnea, a képviselőház elnöke, a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetője vasárnap újabb adóügyi
módosításokat jelentett be, amelynek értelmében az
IT szektorban dolgozók részesülhetnek kedvezményekben. Dragnea megerősítette, hogy az IT-s alkalmazottak jövedelemadója nulla marad. „Egyetlen
problémánk van, amit a kormány megold, azoké, akik
az IT szektorban dolgoznak. Már nulla volt a jövedelemadójuk, de több variáns is van, amelyet előterjesztenek a kormányban, hogy az IT-sek továbbra is
kedvezményekben részesüljenek. Az adójuk nulla
marad. A béreik amúgy sem csökkennek” – nyilatkozta Dragnea vasárnap. A PSD elnöke elmondta,
szakemberek segítségével nagyon sokat dolgoztak az
adótörvénykönyv módosításain, és szerinte nem alkotmányellenes, mint ahogy azt a liberálisok állítják.
(Agerpres)

Több pénzt kap az oktatás

Liviu Pop oktatási miniszter azt nyilatkozta pénteken
Nagybányán, hogy jövőre az oktatás az elmúlt évtized legnagyobb költségvetését kapja. „Ebben a hónapban
az
oktatás
pozitív
költségvetéskiegészítésben részesül, kifizetjük a bírósági végzések által megítélt kártérítést, a vonatkozó kamatokkal
együtt, nincs gond a bérekkel, jövőre pedig az oktatás az elmúlt évtized legnagyobb költségvetését
kapja” – nyilatkozta a miniszter az Agerpres hírügynökségnek megküldött közlemény szerint.
(Agerpres)

Népszerűsítik a juh- és
kecskehús fogyasztását

2018-ban az Európai Unió hatmillió eurót fordít a juhés kecskehús fogyasztásának népszerűsítésére, jelentette be szombaton Ploieşti-en Petre Daea mezőgazdasági miniszter. Daea szerint az Európai
Bizottság 2018-as költségvetéséből jelentős összeget
szán az unió a juh- és kecskehús fogyasztásának népszerűsítésére. „Ez az összeg körülbelül hatmillió euró
a népszerűsítésre, a tagállamoknak különböző programokat kell szervezniük, hogy a támogatáshoz jussanak. (...) 2018-ban pályázunk erre a támogatásra”
– magyarázta a miniszter. Petre Daea szombaton
Ploieşti-en részt vett a juhhúsfogyasztás népszerűsítésére indított Válaszd a birkát! című programon. A
mezőgazdasági minisztérium adatai szerint Romániában 16,3 millió juhot tenyésztenek. (Agerpres)

Feltételezett dzsihadistákat
vettek őrizetbe Isztambulban

Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet újabb 32 feltételezett tagját vette őrizetbe a török rendőrség vasárnap egy isztambuli rajtaütés-sorozatban – számolt
be róla az Anadolu állami hírügynökség. A gyanúsítottak állítólag terrortámadásra készültek, de az Anadolu-jelentés erre vonatkozóan további részleteket
nem közölt. Az érintetteket a török metropolisz hat különböző, főként külvárosi kerületében állították elő.
Az őrizetbe vettek mindegyike külföldi állampolgár,
de a hírügynökség nem tért ki arra, hogy pontosan
mely országokból érkeztek. Az Anadolu úgy tudja,
hogy a dzsihadisták korábban Szíriában harcoltak az
Iszlám Állam oldalán. (MTI)

Nagy a baj

(Folytatás az 1. oldalról)
Bár az Európai Unió irányelvei szerint az antibiotikumoknak az említett célokra való alkalmazását 2006ra megtiltották, az intézkedést sajnos nem tartják be, és
a világ antibiotikum-fogyasztásának a 80 százalékáért
továbbra is az állattenyésztés felelős. Az állattartásban
napi szinten alkalmazott antibiotikumos kezelés miatt
az Egyesült Királyságban a farmok trágyamintái közül
elenyészőek voltak azok, amelyekben nem találtak multirezisztens baktériumokra utaló nyomot. A trágyával
pedig megfertőződik a növényzet, az egészséges állat és
az ember is. És ne gondoljuk azt, hogy mindez csak a
nyugati társadalmakra jellemző. Romániai gazdák körében végzett felmérés szerint már születésüktől kezdve
adják az állatoknak a patikákból megvásárolt antibiotikumot. Csatlakozva a világszövetség felhívásához, a
romániai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség vezetője országos stratégiáról, akciótervről beszélt, amely magába
foglalja a szigorúbb gyógyszernyilvántartást, továbbá
azt, hogy az antibiotikumokat az állatorvos ajánlására,
az általa felírt vénnyel lehessen kiváltani, és a megelőzésre alternatív módszereket használjanak. Kérdés,
hogy milyen eredménnyel.
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Pontosít a VIM Spectrum tulajdonosa

A cég sorsa nincs veszélyben

November 7-i lapszámunkban, a Koronkai
Népújság oldalunkban megjelent írásunkra
válaszolva dr. Török István, a VIM Spectrum tulajdonosa megcáfolta a gyógyszergyár helyzetével kapcsolatban tett kijelentéseket. A
pontosításokat a hiteles tájékoztatás, a valódi
tények ismerete érdekében osztjuk meg a
nyilvánossággal.

– A cég tulajdonosaként nem volt alkalmam nyilatkozni, mert nem tartózkodtam itt. A cikkben három
állítás van, ami nem állja meg a helyét. Első, hogy
építkezünk, és ezt azért tesszük, mert a hatóság erre
kötelez bennünket. Ez nem igaz! Azért építkezünk,
mert bővíteni szeretnénk a gyógyszergyárat.
A másik állítás, hogy 2011 óta veszteséget termelünk. Ez sem igaz! Utána lehet nézni bárhol. A harmadik állítás, hogy amennyiben a Legfelsőbb Ítélő- és
Semmítőszéken elveszítjük a november 15-ére kitűzött
pert, és ki kell fizetnünk egy kétmillió lejes hátralékot,
veszélybe kerül a cég sorsa. Ez sem igaz! Ez a per arról
szól, hogy mi állítunk valamit, amit fenn is tartunk a

követelővel szemben, és bizonyítjuk az igazunkat. Ezt
alátámasztja az a számunkra kedvező két bírósági
döntés is, amit eddig meghoztak. Tekintettel arra, hogy
az adóhatósággal perelünk, kötelességük ezeket a
nekik kedvezőtlen bírósági döntéseket megtámadni.
Ez természetes.
Mi most is azt állítjuk, hogy az adóhatóság törvénytelenül járt el a céggel szemben. Mi reménykedünk,
mint mindenki, aki perre megy. Egy bíróság esetében
sohasem lehet biztosra menni. Az nem igaz, hogy ha
mi ezt a pert elveszítjük, akkor bezárhatjuk a „boltot”.
A cégnek 4 millió euró alaptőkéje van, továbbá vannak
kintlevőségeink, a forgalmazók, az egészségbiztosítási
pénztár összesen 4,5 millió lejjel tartoznak nekünk.
Raktáron is hasonló értékű árunk van. A cégnek viszont nincs tartozása. Itt van ez az ingatlan, amit nem
is szeretném, ha fel kellene értékeltetni bankkölcsön
felvételéhez, mert anélkül is megélünk. De feltételezem, hogy egy ilyen cég csak kapna hitelt. Vannak forrásaink, nem szeretnénk hitelhez folyamodni akkor
sem, ha a pert elveszítjük – fogalmazott dr. Török István, a VIM Spectrum tulajdonosa. (mezey)

Nemzetközi konferencia Marosvásárhelyen

Fotó: Nagy Tibor

Emberközpontú megközelítés az ápolásban

Ápolás és életminőség címmel
háromnapos nemzetközi konferenciának adott otthont a
hétvégén a Sapientia egyetem koronkai campusa. A
Gyulafehérvári Caritas, a Kinaesthetics Romania és a
svájci Életminőség Alapítvány
által szervezett eseményen
tíz országból vettek részt a
szociális és az egészségügyi
rendszerben az ápolás, beteggondozás terén dolgozó szakemberek.

Menyhárt Borbála

A konferencia megnyitóján dr.
Dávid László, a Sapientia EMTE
rektora köszöntötte a résztvevőket,
mint mondta, örömmel fogadták be
a rendezvényt, annál is inkább,
mivel az egyetemen közegészségügyi szak is működik, amit országos viszonylatban elsőként a
Sapientia indított el, és amelynek a
profilja igencsak kapcsolódik a
konferencia tematikájához. Dr.
Márton András, a Gyulafehérvári
Caritas igazgatója hangsúlyozta, az
általa vezetett szervezet több mint
két évtizede foglalkozik ápolással,
idősotthonokban, illetve az otthoni
beteggondozói szolgálat keretében
munkatársaik az idősek, betegek
otthonaiban segítenek rajtuk. Mint
mondta, amikor elkezdték a munkát, nyugat felé tekintettek, kissé
irigykedve, hiszen ott igen jól működő modellek léteztek az ápolás
terén. Viszont ma a tapasztalat arra
utal, hogy a nyugati országokban is
sok esetben finanszírozási gondok
merülnek fel, nehezen találni munkaerőt ezen a területen. Dr. Márton
András rámutatott, munkájukhoz
mindvégig az adott lendületet, hogy

találtak olyan társakat, akiknek
szintén nem volt mindegy, hogy az
ápolásra szorulóknak milyen az
életminősége. Ezért a konferencia
egyik fő célja, hogy fogjanak össze
azok a szakemberek, akiknek ez a
szempont fontos, és ösztönözzenek
egy új szemléletet, annak érdekében, hogy az ápolásra szorulókat az
adott helyzetükben önellátásra tudják serkenteni, ebben őket megerősíteni, hogy ne a függőséget, hanem
az egyén függetlenségét mozdítsák
elő azzal a segítséggel, amit nyújtanak nekik.
Stefan Knobel, a svájci Életminőség Alapítvány elnöke elismerően
szólt az erdélyi szakemberek- ről,
mint mondta, sokat tanultak tőlük.
A hétvégi konferencia egyik jeles
meghívottja a svájci Liliane Juchli
nővér (fotó) volt, aki a német nyelvterület egyik legjelentősebb úttörője
az ápolás terén. Kollégáival együtt
ő tette le a szakszerű ápolás alapjait,
az ő nevéhez fűződik a szakkönyv,
amiből az ápolást oktatják. Az elmúlt évtizedekben ápolók egész generációinak adott irányt az általa
kidolgozott A mindennapi élet tevékenységei (MÉT) modell. A nővér
előadásában az ápolás történetéről,
az ötszáz oldalas szakkönyv létrejöttének a folyamatáról, és az általa
kidolgozott modellről szólt. Mint
mondta, munkája során gyakran
szembesült azzal a szemléletmóddal, amikor az ápolásra szorulók
esetében nem az emberből indulnak
ki, hanem az a fő szempont, hogy
mi a diagnózis, milyen kezelés kell,
maga az ember pedig háttérbe szorul. Viszont az ápolással foglalkozóknak fontos megérteni, hogy az
embert nem lehet a testére, a betegségére vagy a tüneteire leegyszerűsíteni.

– A beteg embert, aki ápolásra
szorul, csak a maga teljes valójában
szemlélhetjük. E nélkül az összefüggés nélkül minden cselekvés
egyszerű technikává válik, és nem
vezet az életminőség javításához.
Elengedhetetlen tehát, hogy ne legyen teljes képünk az emberről. Az
emberi érintkezés az ápolás alapja.
Az én meglátásom, hogy úgy ápolok, amilyen vagyok. Eszerint az,
ahogyan az embereket látom, és közelítek hozzájuk, szoros összefüggésben van azzal, ahogyan ápolok
és gondoskodom róluk – fogalmazott a nővér. Úgy véli, a munkáját
hatékonyan végző ápoló nem csupán adatokat gyűjt, azaz például
egyszerűen megkérdezi a betegtől,

Egyetemi felvételi tájékoztató
körútra indul a Sapientia EMTE

Idén is a #sapiverzum mottó jegyében indul a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem (EMTE)
2018-as egyetemi felvételi tájékoztató körútja november 13-án, ma. A
november 24-ig tartó kéthetes körút
során a korábbi évekhez hasonlóan
több mint száz erdélyi középiskolába látogatnak el háromfős csapataink, amelyek a végzős diákoknak
mutatják be a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet és a
2018-as egyetemi felvételi kínálatot
– hangzott el a csíkszeredai karon
tartott sajtótájékoztatón.
„A legfontosabb üzenetek a diákokhoz a hallgatók által jutnak el, és
a legmegfelelőbb hely, ahol ezt át
tudják adni, az a középiskola. A középiskolákba való eljutásban pedig a
Sapientián végzett tanárok is segítenek” – fogalmazott dr. Tonk Márton.
A Sapientia EMTE szenátusának elnöke közölte: a 2018-2019-es tanévre meghirdetett helyek száma
alapképzésen 1160, míg mesterképzésen 318. Hozzátette: az egyetem
stratégiai tervei között a doktori képzések akkreditálása is szerepel.
Dr. Mara Gyöngyvér, a Sapientia
EMTE rektorhelyettese elmondta: a
tájékoztató körúton a háromfős csapatok Erdély 56 településének 108
középiskolájában ismertetik a végzős hallgatókkal a szakkínálatot és
az egyetem nyújtotta lehetőségeket.
A kéthetes programot egy háromnapos tréning előzi meg, ahol a hallgatók előadás- és beszédtechnikát
tanulnak, valamint az egyetemmel
kapcsolatos információkat sajátítják el.
A Sapientia EMTE Csíkszeredai
Karának dékánja, dr. Lázár Ede
megjegyezte, az elmúlt évekhez viszonyítva a diákok tudatosabban választják az egyetemet és a szakokat.
„Az órákon való részvételi arány és

hogy tud-e lépni, és az azt mondja,
hogy nem, nem kell beérni ezzel a
válasszal, hanem a látszaton túl, a
háttérben álló okokra kell figyelni,
hiszen lehet, hogy azért mondja ezt,
mert miután egyszer már leesett,
nem mer többé próbálkozni. Az okokat kell keresni, és arra összpontosítani, hogy miként lehet neki segíteni,
mire lehet építeni az adott betegnél,
hogyan lehet aktiválni az erőforrásait. A nővér rámutatott, manapság,
amikor a betegek kezelésében elsősorban gazdasági szempontok érvényesülnek, az általa kidolgozott
megközelítés reményt ad, mivel arra
törekszik, hogy az életet szolgálja.
Liliane Juchli nővér szerint a fiatal generáció azon tagjainak, akiket
az ápolás érdekel, tudniuk kell,
hogy ez nem egy olyan munka, amit
a számítógép előtt kell végezni,
hanem a beteg ágya mellett. Megjegyezte, hogy amikor páciensként

az aktivitás ezt támasztja alá” – fogalmazott. Hozzátette: a környezetmérnöki szak a 2018-2019-es
tanévben már ökológiamérnök szakként fog indulni.
„Az egyetem házhoz jön” tájékoztató körút során hangsúlyozzuk: a
Sapientiára felvételt nyert hallgató
amellett, hogy magyar nyelvű, minőségi és alkalmazható tudás birtokába jut, egy családias, barátságos és
összetartó atmoszférájú diákközösség részese lehet. Ezt a közösséget a
szintén magyar nyelvű, hallgatóközpontú adminisztráció is segíti abban,
hogy optimális körülmények között
koncentrálhasson a tanulmányaira.
A felvételi tájékoztató körút olyan
találkozási alkalmakat teremt a középiskolai diákok számára, ahol
közvetlenül a Sapientia EMTE hallgatóitól kaphatnak tájékoztatást az
egyetem szakkínálatával és felvételi
kritériumokkal kapcsolatos kérdéseikre. A népszerűsítő akció során a négy
oktatási helyszínt – kolozsvári kar,
csíkszeredai kar, marosvásárhelyi kar,
sepsiszentgyörgyi tanulmányi központ
– 18 önkéntes diák képviseli.
A körút során hat, háromtagú csapat látogatja az iskolákat. Csíkszereda vonzáskörzetében kettő,
Marosvásárhely vonzáskörzetében
egy, míg Kolozsváron és vonzáskörzetében három csapat fog tevékenykedni. A csíkszeredai csapatok két
hét alatt fedik le Hargita, Kovászna
és Brassó megyét, a vásárhelyi csapat pedig a Maros, Szeben és Beszterce megyei iskolákat keresi fel. A
kolozsvári csapatok első héten csillagtúraszerűen járják az iskolákat,
második héten pedig egy négynapos
túrán vesznek részt, amikor Máramarosszigettől Temesvárig népszerűsítik a Sapientia felvételi kínálatát.
(közlemény)

feküdt a kórházban, sok fiatal ápolóval találkozott, akik bementek a
kórterembe a modern felszereléseikkel, és nem a betegre, hanem a gépekre figyelve tették a dolgukat.
Ezért meggyőződése, hogy a fiatalabb generációknak példaképekre
van a legnagyobb szükségük, akik
megmutatják nekik, hogy észszerű
döntés ezt az utat választani, és kiállni
a szakmai értékekért. A konferencián
a továbbiakban szó esett arról is, hogy
miért kell újragondolni az ápolást kibernetikai megközelítésből, a család és intézmény közötti együttműködésről, az
ápolásra szorulók számára kialakított
új lakóformákról és az onkológiai betegek életminőségéről is, ugyanakkor
számos műhelymunkára is sor került.
A hazai szakmabeliek mellett többek
között svájci, németországi, ausztriai, olaszországi, moldáviai szakemberek előadásait hallgathatták
meg a résztvevők.

Fotó: Nagy Tibor
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„A művészetben nincsen lift”

(Folytatás az 1. oldalról)
amikor a szombati zárónapon – a
szemle csúcspontján – is csak félháznyi közönség foglalta el a nagytermi helyeket. Átalakult a világ, a
netről szinte mindent le lehet tölteni, a közérdeklődés más irányba
terelődött. De ebben az évben minden megváltozott.
Nem tudni, hogy a huszonöt éves
jubileum, a vetített, nagyszerű és
méltán híressé vált nagyjátékfilmek
hatására, avagy egy új, a filmművészetre ismét fogékony generáció
megjelenésének okán, de az idei
fesztivál óramű-pontossággal idézte
meg a kilencvenes évek szemléjének hangulatát. A szerdai kezdőnaptól vasárnap délutánig (!) zsúfolásig
telt a Kultúrpalota nagy- és kisterme, rég nem látott ismerősök találkahelyévé vált a szemle, és
bizony ismét sok arcot láthattunk az
egykori közönségből: olyanokat,
akik soha nem pártoltak el a szemlétől és olyanokat is, akik visszajöttek. Az idei fesztivál amúgy is
erősen indított: Călin Peter Netzter
Ana, mon amour című nagyjátékfilmje jelezte a szemle kezdetét,
amelyet az András Lóránt Társulat
táncszínházi előadása követett a
régi zsinagógában, majd Lassú
vonat címmel Hobo koncertje töltötte zsúfolásig a Kultúrpalota
nagytermét. A magyar blueslegenda
a fesztivál állandó visszatérő vendége, ezúttal Bob Dylan-koncertre
várta a közönséget. A Nobel-díjas
alkotó dalszövegeit magyarra fordította, majd nagyszerű muzsikusokból álló együttesével előadta azokat
az örök rockhimnusz Blowing in
the Wind-től kezdve a Slow Train
Coming-ig, amely blues-örökzöld a
koncert címét is adta. Az estet Kostyál Márk első nagyjátékfilmje, a
Kojot zárta, amely szinte éjjel tizenkettőig odaragasztotta a publikumot
a székekhez, és nem véletlenül:
ennyire friss, szemtelen, dinamikus,
tragikomikus, mély tematikát boncolgató, mégis heveny közönségi
felröhejeket okozó magyar filmes
alkotással rég nem találkoztunk. A
nagyszerű színészi játékot pedig
olyan jelenetek támasztották alá,
mint például a falusi esküvőn kirobbant tömegverekedés, amelyet úgy
vászonra vinni csak az tud, aki részt
is vett már hasonlón.
A versenyprogram idén is csütörtök délelőtt vette kezdetét, a délutánt a netWorks című csoportos
kiállítás megnyitója színesítette a
palota földszinti galériáiban, a fesztiválnyitó ünnepségre pedig aznap
este került sor. Utóbbin Bakó
Blanka és Palkó Attila ceremóniamesterek üdvözölték a megjelenteket, és elmondták, az idei szemle az
eddigieknél is színesebb, hiszen a
színházművészet is visszatért a
programpontok közé egy felolvasó-

színházi (Döbrentei Sarolta Egyszervolt lányok című drámáját a
Tompa Miklós Társulat művészei
mutatták be a Kultúrpalota kistermében) és egy táncszínházi előadással. Amint megtudtuk, a
zsűrinek – Kincses Réka (zsűrielnök, film- és színházi rendező, író,
drámaíró), Vladimir Anton (film- és
színházi rendező), Bereczki Csaba
(filmrendező, forgatókönyvíró, producer, a Magyar Nemzeti Filmalap
nemzetközi és értékesítési igazgatója), Laurenţiu Damian (filmrendező, forgatókönyvíró, a bukaresti
I. L. Caragiale Nemzeti Színház- és
Filmművészeti Egyetem tanára, a
Romániai Filmművészek Szövetségének elnöke), Durst György
(producer), Hegedűs Bálint (forgatókönyvíró, a Magyar Nemzeti
Filmalap forgatókönyv-fejlesztési
igazgatója) – az előzsűri által kiválogatott 49 rövidfilmet kellett elbírálnia. Gáspárik Attila, a fesztivál
művészeti igazgatója pedig elmondta, huszonöt évvel ezelőtt egy
olyan eseményt kívántak létrehozni,
amely segítséget nyújthat a nem létező hazai filmszakmának, és a kö-

színházat, a zenét –
mondta Gáspárik Attila
a fesztiválnyitó ünnepségen, amelyet M. Kiss
Csaba és Rohonyi
Gábor Brazilok című
nagyjátékfilmje követett.
A pénteki napon is
számos verseny- és
nagyjátékfilmet tekinthetett meg a közönség,
a
Sörház
utcai
Jazz&Blues Clubban
pedig igen egyedi eseményre került sor: a
Transylvanian Wind
Ensemble fúvósötös a többszörös
Oscar-díjas Rózsa Miklós hollywoodi sztárzeneszerző filmzenéjét
adta elő. A szombati zárónap pedig,
mint említettük, ismét a húsz évvel
ezelőtti fesztiválzárókat idézte: hatalmas tömeg vette birtokba a nagytermet a díjkiosztó ünnepség és az
azt követő vetítés alatt. Előbbin
ismét a szemle ceremóniamesterei
üdvözölték a közönséget, majd Kincses Réka és Laurenţiu Damian egy
igen jó hangulatú, a szemle hangu-

ilyen sokan eljöttek, mert az AlterNative rövidfilmfesztivál legfontosabb összetevője a rövidfilmek és
Önök között létrejövő dialógus –
tette hozzá Laurenţiu Damian. A
díjnyertes filmek rövid bemutatását
követően még egy díjat átadtak.
Egy életműdíjat annak az úriembernek, aki sok-sok évvel ezelőtt ezen
a fesztiválon az első filmtekercset
befűzte a gépbe: Incze Péter mozigépésznek. A vastapssal köszöntött
idős úr rövid, anekdotákban, a
szemléhez kötődő sztorikban és hu-

zönséget is bevonzza. Az azóta
eltelt negyed évszázad Marosvásárhelyen 125 fesztiválnapot, több
mint tízezer levetített filmet és több
mint ezer idelátogató filmes alkotót
eredményezett. – A kor önmagában
nem erény, a közönséget és az alkotókat minden évben meg kell hódítani. A fesztivál sikere és hosszú
élete – miközben körülöttünk egymás után értek végleg véget a hasonló szemlék – a közönség
szeretete mellett valószínűleg annak
köszönhető, hogy közülünk, szervezők közül senki sem filmes alkotó,
nem fűződik érdekünk senki meghívásához, kitüntetéséhez. Mi csak
szeretjük a filmet és a kortárs művészeteket: a képzőművészetet, a

latához hagyományosan passzoló,
poénokban gazdag beszámolóban
ismertette a zsűri döntését, a 25.
Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjnyertes filmjeit.
Kincses Réka elmondta, a három
nap alatt ismét tudatosult bennük,
hogy mennyire összetett művészet
a filmkészítés, milyen nehéz egy jó
történetet találni, azt jól vászonra
vinni... Amikor ilyen rövidfilmmel
találkoztak, azt díjjal jutalmazták.
– Önök nagyszerű közönség, és egy
hihetetlenül gyönyörű, egyedülálló
helyszínnel, a Kultúrpalotával büszkélkedhetnek. – A versenyprogram
idén rendkívül változatos volt, gazdag, színes és nívós alkotásokkal találkoztunk. Nagyon örvendek, hogy

morban sem szűkölködő beszédében elmondta, a művészetben csak
lassan, léptekkel lehet előre haladni
– a művészetben nincsen lift. Végül
Sipos Levente, a fesztivál igazgatója
szólt a publikumhoz: – Köszönjük,
hogy ennyi éven át hűségesek maradtak ehhez a fesztiválhoz. Tudjuk,
hogy mindig akadnak hibák, de mi
minden évben a legjobb tudásunk
szerint és a legjobb szándékkal
szervezzük ezt a szemlét, amellyel
igyekszünk minőségi és emlékezetes élményforrást nyújtani – mondta
az igazgató, majd elkezdődött a mai
magyar filmipar talán leghíresebbé
vált, friss alkotásának vetítése: a
Kincsem című produkció az egykori
magyar csodaversenyló történetén
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keresztül mutat meg egy varázslatos, korhű, de sok részletében mégis
fikciós világot, a tizenkilencedik
századi Osztrák–Magyar Monarchia arisztokráciájának világát a kiegyezés
korában,
amelyben
boldogság és tragédia, harag és
megbocsátás, gyűlölet és szerelem,
ármány és becsület kéz a kézben jár.
A nagyszerű színészi alakítások, állakat koppantó versenyjelenetek
mellett végre egy olyan magyar filmet láthattunk, amelyen masszívan
érződik, hogy (noha a vetítést követő beszélgetésen Herendi Gábor
elárulta, hogy még többet tudtak
volna rá költeni) a pénzhiány nem
okozott komolyabb gondot. A díszletek, kellékek, jelmezek valódiak
és súlyosak, a filmezési technika, az
effektusok a mai, hollywoodi iskolákat követik (többeknek ez nem
tetszett, e sorok írójának nagyon is),
a film hírneve pedig akkora közönséget vonzott, hogy még a kakasülőn sem lehetett helyet találni. És
mindez vasárnap, a díjnyertes versenyfilmek vetítését követően megismétlődött: a szemle történetében
szinte rekorddöntő érdeklődésre
való tekintettel vasárnap délután a
Kincsemet újból láthatta a közönség
mind a nagy-, mind a kisteremben.
A palota előtt már fél órával a kezdet előtt hatalmas sor kígyózott.
Mindent összevetve, igen jó fesztiválon vehettek részt azok, akik eljöttek az Alter-Native 25., jubileumi
kiadására. Visszaköszönt végre a
régi idők hangulata, miközben a
vásznakon ismét a mai idők szelleme bolyongott, láthattuk, hol és
hova tart a mai magyar, román, illetve nemzetközi filmes szakma,
mire képesek az igen tehetséges alkotók, stábok, rendezők, producerek, ha megfelelő anyagi háttér
birtokában vihetik vászonra elképzeléseiket. Az önkéntes szervezőcsapat ismét heroikus munkát
végzett, a szemle hagyományosan
derűs és laza fílingje ezúttal sem
vesztődött el. Az igazgatók pedig
egyértelműsítették, a Kultúrpalota
2018-ban ismét vendégül látja a
szemlét – az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál jövőre egy
újabb negyedszázadnyi életkorba
lép.

A 25. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál díjai
A ZSŰRI KÜLÖNDÍJA A FILM KÉPI VILÁGÁÉRT –

Thomas Horat, Corina Schwingruber Ilić: Az Erdőben (Svájc).

A DIÁKZSŰRI DÍJA: AÁRY TAMÁS LAJOS OKTATÁSI OMBUDSMAN ÁLTAL FELAJÁNLOTT TÖLTŐTOLL –
Paul Philipp: Mahler úr különleges képességei (Németország).

SIMÓ SÁNDOR-EMLÉKDÍJ A LEGJOBB DIÁKFILMNEK,
FELAJÁNLÓ A MAROS MEGYEI MADISZ,

A MAROS MEGYEI TANÁCS TÁMOGATÁSÁVAL –
Búzási Gyopár: Babuka a fűben (Románia).

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP DÍJA –
Lotfi Achour: Báránytörvény (Tunézia).
A MAROS MEGYEI TANÁCS DÍJA –

Hammudi Al-Rahmoun: Szerep (Spanyolország).

AZ ALTER-NATIVE NEMZETKÖZI RÖVIDFILMFESZTIVÁL
FŐDÍJA,
FELAJÁNLÓ MAROSVÁSÁRHELY ÖNKORMÁNYZATA –
Adrian Silişteanu: Írott/Íratlan (Románia).
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Erdély „Sion-hegyén”

Díjazták az igenek embereit

Az elnéptelenedett marosszentimrei református templomban
november
4-én
ünnepi istentisztelet keretében osztották ki az Erdélyi
Református Egyházkerület és
a Diaszpóra Alapítvány szórványdíjait. A lelkészeknek
járó Czelder Márton-díjat
dr. Gudor Kund Botond gyulafehérvári református lelkész esperesnek, a Földes Károly-díjat
Farkas Béla râmnicu-vâlceai
gondnoknak adta át Vetési
László, az alapítvány elnöke és
Jenei Tamás díjalapító alelnök.
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Bodolai Gyöngyi

eomlott védfalmaradványok,
dülöngélő sírkövek és öreg
diófák között ragyogó napsütésbe
öltözve várta vendégeit a szentimrei dombtetőn Erdély egyik legréreformátus
temploma,
gibb
amelynek tragikusan alakuló története Jékely Zoltán közismert versével íródott be a magyar irodalomba,
s vált később is költőink ihlető forrásává. Darabos kőből és téglából
rakott falaival, magas tornyával
kényszerű magányában az erdélyi
szórvány jelképévé vált. Ezért is
választotta a Diaszpóra Alapítvány
25. jubileumi díjkiosztó ünnepségének helyszínéül, a reformáció 500.
évfordulóján, a magyar szórvány
napjához (november 15.) közeledve. A honfoglalás korabeli földvár helyére épült templom, amelyet
a 12. századi előzmények után Hunyadi János, a Marosszentimrén elvesztett, majd a Szeben alatt
megnyert csata nyomán a törököktől visszaszerzett zsákmányból újíttatott fel és bővíttetett ki, a későbbi
századok során újabb átalakulásokon ment át. Középkori virágkorát
követően (amikor a település vajdai
székhely volt) a hadak útjában levő
épület megmaradt ugyan, de híveit
török és tatár dúlások, az 1848-as
forradalom utáni polgárháborús öldöklés és a két világháború eseményei emésztették fel. Ma egyetlen
idős asszony, Molnár Ilona vallja
magát reformátusnak a Gyulafehérvár szórványaként számontartott
egyházközségben.
marosszentimrei templom
tágas hajóját egyszerű famennyezet fedi, csak a szentély
őrizte meg eredeti gótikus boltozatát. Durván kidolgozott északi
falán a templom egykori patrónusai, Bethlen Lajos és Wesselényi
Anna bronz emléktáblája látható
1787-ből, sírkövüket a családi címerekkel a padlóba építették. A
jéghideg, de tiszta templom kitörött ablakán át a fény néhány percig a szószék közelében feltárt
freskótöredékre hullt, amely a Jeruzsálem pusztulását sirató Krisztust ábrázolja. Szívszorító jelkép,
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és talán nem véletlen, hogy a falat
egykoron díszítő freskóból éppen
ez a részlet került elő. A fénynyalábban fürdő freskón a több mint
60 tagú gyülekezet és a magasba
szárnyaló énekszó hatására Krisztus könnyei mintha örömkönynyekké változtak volna az
istentisztelet idejére, amelyen az
Erdély különböző szögleteiből érkező világiak és lelkészek között
gyulafehérvári és nagyenyedi diákok vettek részt.
Szószéki szolgálata során Gudor
Kund Botond gyulafehérvári lelkész a fogságban levő Pál apostol
legkedvesebb tanítványához, Timóteushoz írt levélből vett igével a
Jézus által ránk bízott kincs megőrzésének és továbbadásának fontosságáról szólt, ami a szórványban
élő és dolgozó lelkész feladata és
kötelessége is egyben. Ha ugyanis
a védőháló szerepét betöltő szórvány megszűnik, és emlékhelyeink
elpusztulnak, a tömbmagyarság
léte kerül veszélybe. Ennek a felelősségnek a tudatában kell őrállónak lenni, mondta a lelkész, aki az
őszinteségben és a hitelességben, a
hit és a szeretet erejében látja a keresztyénség fennmaradásának lehetőségét. Mert Sion falai addig
állnak, amíg Istentől oltalmunk
lesz – hangzott fel a kiválasztott
zsoltárokban is.
Ritka alkalom, örömünnep,
hogy minden ülőhely foglalt, és
sokan állni kényszerülnek a marosszentimrei templomban – kezdte
beszédét Vetési László, a Diaszpóra Alapítvány elnöke, aki az erdélyi szórvány legszemléletesebb
jelképénél a szórványgondozás
megható eseményekben gazdag 25
évére emlékezett. Bár százméteres
körzetben száz léleknél többet
számláló gyülekezet nincs a környéken, mégsem a szomorkodásé a
főszerep, hiszen Jenei Tamás lelkésztársának javaslata nyomán az
eltelt negyedszázad alatt elérték,
hogy a „szórványmunkások” erkölcsi és anyagi támogatásban részesüljenek, a közösség pedig
felfigyeljen rájuk – hangsúlyozta.
Az egyházi élet csorbul, ha nem
bátorítjuk, és nem adunk reménységet a szórvány sorsát szívükön viselő lelkészeknek és világiaknak –
mondta Jenei Tamás alapító alelnök, aki figyelmeztetett arra is,
hogy az erdélyi református egyházkerületben az anyaegyházak számát
utolérte a leány- és szórványegyházközségeké. Mivel maga is
Moldvában kezdte a pályát, a szórványgondozást vállaló és példásan
végző református lelkészek munkájának elismerését jelentő Czelder
Márton-díjat a19. század közepén a
moldvai és havasalföldi szórványmissziót megszervező lelkészről
nevezték el. A Mezőújlakon lévita
tanítóként működő Földes Károly-

Díjazottak és díjazók, balról: Farkas Béla, dr. Gudor Kund Botond, Jenei Tamás, a hátsó sorban Vetési László, Szabó Sándor

ról kapta a nevét a szórványmunkában tevékenyen részt vevő világiak
elismerését szolgáló díj, amelynek
névadója az 1930-as években a
világ elé tárta a mezőségi szórványok siralmas állapotát.
lsőként a Havasalföld területén élő református magyarság körében végzett szolgálata
elismeréseként az idei világi kiválasztottat díjazták. Farkas Béla a
„Nagy-Szamos mentének szülötteként munkahelyével honosodott a
Regátba”. Az erdélyi szétszóródottakból 1997-ben szerveződő vâlceai missziói egyházközségben
élen járt a Kárpátokon kívül élő
magyar hívek összegyűjtésében,
gondozásában. Majd számadó
gondnokként, felvigyázóként hűséggel szolgálja egyházát. A gyülekezeti
élet
megszervezője,
lelkészek tanácsadója, önfeláldozó
támogatója, akikkel igaz munkatársként együtt végzik a békéltetés
szolgálatát, és ott, ahol kell, együtt
munkálják a hitet, a reményt és a
szeretetet – hangzott el a díszoklevél szövege. Ezt követően Szabó
Sándor râmnicu-vâlceai lelkipásztor méltatta az 1953-ban Désen
született, és a kolozsvári Babeş–
Bolyai Egyetem földrajz karán
végzett Farkas Béla gondnok tevékenységét, aki feleségével együtt a
vâlceai székhelyű vízügyi igazgatósághoz kapta a kinevezését, és jelenleg is a több megyét átfogó
intézmény vízügyi diszpécsere.
Szakmáján kívül a szülőföldjéhez
ragaszkodó, hitét és magyarságát
meg nem tagadó, kitűnő diplomáciai tehetséggel, alázatossággal és
jóérzéssel megáldott gondnok, az
olténiai egyházi, politikai és kulturális élet hűséges támogatója.
A díj átvétele nyomán az ünnepelt meghatódva beszélt felőri
származású édesanyjáról, aki
mindvégig tartotta benne a hitet és
a magyarság iránti ragaszkodást,
köszönetet mondott név szerint is
munkatársainak, akik a 300 kilométeres körzetben végzett tevékenység során hűséges segítőtársai
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a közösség összetartásában, végül
köszönetet mondott családjának és
vendéglátóinak is.
lelkészeknek járó Czelder
Márton-díjat dr. Gudor
Kund Botond gyulafehérvári lelkész, a nagyenyedi egyházmegye
esperese vehette át, aki édesapja
nyomdokába lépve elődjeihez méltóan vállalta azt a dél-erdélyi sorsot,
amelyet Gerenden már a nagyszülei
is, és amelyet harmadik generációs
lelkészként tovább folytat.
„Lelkészi szolgálatának több
mint két évtizede alatt hűséges maradt szülőföldjéhez, a Fehér megyei
szórványok magyar református népéhez. Magyarigen és környékének református lelkészeként szolgálatával
méltó folytatója volt Bod Péter egyháztörténészi örökségének és id. Szegedi László példamutató helytállásának. Erdély történelmi fővárosában a környék szórványegyházainak gondozója, aki tudományos
kutatómunkájával tárja fel a vidék
fogyatkozó magyar reformátusságának múltját – olvasta fel a díszoklevél szövegét Vetési László.
– Ezzel a kitüntetéssel újra megköszönjük a Gudor családnak a
dél-erdélyi szolidaritást és hűséget
abban a völgyben, amely Alvinctől
majdnem Szebenig tart, és amelynek történelmi szíve Gyulafehérvár. Továbbá azt is, hogy Gudor
Kund Botond gondnokaival, presbitereivel együtt komolyan veszi,
hogy a szívnek kötelessége pumpálni a vért a szélső területre is,
hogy életben maradjanak az ott élő
magyarok – hangsúlyozta Vetési
László, aki szerint a díj tartalmazza
a folytatásra való buzdítást is.
Gudor Kund Botond tevékenységét a Barótról érkezett Demeter
László, az Erdővidéki Múzeum irányítója méltatta, aki nyolc éven át
Kovászna Megye Tanácsában az
eredményesen működő SzékelySzórvány Partnerségi Program felelőse
volt.
Laudációjában
kiemelte, hogy lelkészi munkássága során Gudor Kund Botond
többször töltötte meg Erdély elnéptelenedő templomait. Lelkipásztori
és történészi tevékenységének jelentőségét négy könyv, valamint
hazai és külföldi lapokban megjelent tanulmányai jelzik. Érdeklődési köre XVI-XVIII. századi
magyar és európai történet- és egyháztörténetírás. Kezdeményezésére
háromszéki szervezetek, valamint az
Ágoston Sándor és a Teleki László
Alapítvány közreműködésével műemlék templomok egész sora újul
meg. Történelmi emlékek felújítása
fűződik a nevéhez: Bod Péter sírja,
az 1848-as forradalom áldozatainak
emlékoszlopa Magyarigenben és
Ompolyagyepűn, Karácsony Benőemléktábla Gyulafehérváron, ünnepség a város főterén és harangláb
Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulóján, a marosszentimrei templom födéme és
kerítése, Bod Péter szobrának felállítása Magyarigenben a háromszékiekkel való partnerség keretében.
Családjával együtt egy intézmény munkáját végzi, és folyama-
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tosan keresi a megoldást kilátástalannak tűnő helyzetekben is. A bizakodás embere, aki igent mond a
közös cselekvésre, és erdélyi magyar szolidaritásban gondolkodik –
hangzott el többek között Demeter
László meleg hangú méltatásában,
amely a felekezetek fölötti összefogás fontosságát emelte ki.
Köszönete elsősorban a közösségnek szól, amelyben szolgál, és
volt gyülekezeteinek, ahol szép
éveket töltött híveivel, a gondnokokkal együtt, továbbá az egyház
volt és jelenlegi vezetőinek, lelkipásztor testvéreinek Hegyaljáról,
amelynek közössége élni szeret és
élni kíván – vette át a szót a kitüntetett. Köszönettel tartozik családja
minden tagjának, akiktől hivatása
gyakran elszólította, és nem utolsósorban a székelységben élő barátainak, akiket Dél-Erdélybe húz a
szívük és a felelősség. Hálás mindazoknak az alapítványoknak, amelyek a marosszentimrei templom
javítását és folyamatos fenntartását
elősegítették. Köszönettel tartozik
a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumnak, valamint a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly
Katolikus Gimnázium vezetőinek
és diákjainak, román barátainak és
ismerőseinek, akik a magyar közösséget támogatják.
yergyószék református gyülekezetei nevében Dézsi Zoltán gondnok mondott megható
szavakkal köszönetet, és nyújtott át
emléklapot Vetési László és Jenei
Tamás lelkészeknek a szórványközösségek megmaradásáért és a hit
erősítéséért végzett 25 éves szolgálatért a Diaszpóra Alapítvány keretében.
Az ünnepséget az enyedi Bethlen Gábor Kollégium és a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv
Károly katolikus líceum diákjainak
műsora zárta, Böjthe Ádám, Károly Krisztián, Kolumbán Pál verset mondott és a székelykocsárdi
Szakács Imelda Melinda gyönyörű
hangon népdalokat énekelt.
– Számomra egy szórványtemplom nem az elmúlást jelenti, inkább kihívás és felelősség, annak a
megfogalmazása: hogyan kell jobban tenni a dolgunkat, megóvni közösségünket a pusztulástól –
mondta az ünnepi istentiszteletet
követő beszélgetésen Gudor Kund
Botond lelkész, aki szerint kallódó,
térdre hulló műemlékeinket rosszul
kezeli az állam. – Ami a jövőt illeti,
következik a marosszentimrei
templom kivert ólomkeretes üvegablakainak a restaurálása, amit a
Bethlen Gábor Alap támogatásával
fogunk megvalósítani, és vannak
magánszemélyek is, aki felvállalták
egy-egy ablak restaurálásának a támogatását – tette hozzá. – Fentről
kezdjük a munkát, és próbáljuk ezt
a műemlék épületet a jövőnek
megőrizni, és működővé tenni,
abban reménykedve, hogy a nagyfokú iparosodási folyamat miatt
olyan családok költöznek a környékre, amelyek egy jövendő gyülekezet magját képezhetik – szólt a
reménység a kitüntetett lelkész
hangjából. Úgy legyen!
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Fél tucat gól a Sziget utcában

Szerkeszti: Farczádi Attila

Szinte üres lelátók előtt dirigál az ASA edzője, Marius Popescu. Fotó: Nagy Tibor

Czimbalmos Ferenc Attila

Az őszi idény talán legjobb játékát produkálta az anyagi problémákkal küszködő Marosvásárhelyi
ASA az elmúlt heti hétközi fordulóban, amikor a szebb napokat is
megélt Szatmárnémeti Olimpia FC
2010 együttesét fogadta. A vendégcsapat a Sziget utcaiakkal hasonló hajóban evez, hiszen
ugyancsak nélkülöznie kell az önkormányzati támogatást, színeiben
pedig olyan volt ASA-t is megjárt
játékosok szerepeltek többek közt,
mint Mircea Bolba, Mircea Stanciu,
Mestermérleg
„Látványos mérkőzés, amelyen mi kerültünk ki győztesen.
Örvendek, hogy jó a kommunikáció a játékosok között, kezd
összeszokni a csapat. A körülöttünk lévő néhány személy támogat minket, ami a szállást,
étkezést és az edzéslehetőségeket illeti. Marosvásárhelyen kiváló feltételek vannak a
labdarúgásra, és a mi dolgunk
kizárólag a futballal foglalkozni, hiszen annak alapján értékelnek minket, amit a pályán
mutatunk” – mondta el az ASA
edzője, Marius Popescu a találkozó után.

Cristian Lupuţ, Lucian Nan vagy
Petru Chiratcu.
Jóformán el sem foglalták helyüket a találkozóra nagyos kis számban kilátogató hazai szurkolók,
amikor a Viitorultól az ASA-hoz
kölcsönbe érkezett, szovátai Kilyén
Szabolcs vezetéshez juttatta együttesét: 1-0 (5.). A gyors találat után
is jól adogattak a hazaiak, de
jegyezhető gólhelyzetet nem sikerült kialakítaniuk, viszont a vendégek egyenlítettek Vasile Pop révén
a 30. percben – aki Candrea elemi
hibáját használta ki –, ez volt egyébiránt az első kapujelenetük az első
játékrészben: 1-1.
A második félidőben ugyancsak
a hazaiak uralták a játékot, motiváltabbak voltak, mint ellenfelük.
Előbb Iacob verekedte be magát két
hátvéd között a 16-os területére,
ahol mintegy 8 méterről a kimozduló kapusba rúgta a labdát (48.),
aztán Petra kb. 20 méteres lövését a
jobb kapufára mentette a hálóőr,
majd az 52. percben újra vezetést
szerzett a hazai csapat: Sîrbu bal oldali beadását Stoica Candrea elé tálalta, az ASA csapatkapitánya
mintegy 6 méterről nem hibázott: 21. A találkozó legjobbja, a Kolozsvári CFR-től kölcsönben szereplő
Cosmin Sîrbu nevéhez fűződik a találkozó két további hazai találata: a

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 2. liga, 16. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Szatmárnémeti Olimpia FC 2010 4-2 (1-1)
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion. Vezette: Andrei Lucian Ţiţii
(Kiscsűr, Szeben megye) – középen; Petruţa Iugulescu (Târgovişte)
és Mihaela Ţepuşă (Bukarest) – partjelzők; Moca Rareş (Kolozsvár) – tartalék. Ellenőr: Jiga Dan (Beszterce) és Daniel Sabău
(Zilah).
Gólszerzők: Kilyén Szabolcs (6.), Robert Candrea (52.), Cosmin
Sîrbu (67. és 69.), illetve Vasile Pop (30.) és Cristian Munteanu (82.).
Sárga lap: Sîrbu (45.), Băjan (56.).
ASA: Moga – Băjan (88. Tornyai), Candrea, Kilyén, Mendy, Iacob,
Mijokovic, Stoica (77. Iliescu), Sîrbu (78. Panait), Petriş, Petra.
Olimpia: Fl. Muntean – Achim (57. Lusamba), D. Munteanu,
Rus, Pop, Hlinca, Cr. Munteanu, Brata, Szász (70. Jurj), Duruş, Cocian (32. Miholca).

Győzelem Aradon is
Három ponttal tért haza szombati, aradi kiszállásáról a Marosvásárhelyi ASA. A Sziget utcaiak egy góllal nyertek az UTA otthonában, gólszerzőik Candrea a 38. percben és Băjan a 72-ben. A
házigazdák a 2. hosszabbításpercben szerezték meg a becsületgóljukat, Cârstocea révén.
Labdarúgó 2. liga, 17. forduló: Aradi UTA – Marosvásárhelyi
ASA 1-2
Arad, Otto Greffner stadion, vezette: Denis Haidiner (Vajdahunyad), Bogdan Ioan Dragoş, Constantin Mihai Cantemir (Fogaras).
UTA: Svedkauskas – Adili, Al. Manea, Scutaru, Burlă – Păcurar
(69. Boakai), Cârstocea, I. Tănase (75. Jorza), Hlistei – Prună (56.
Stahl), Curtuiuş.
ASA: Moga – Băjan, Candrea, Kilyén, Mendy – P. Iacob, Petriş
– Al. Stoica (87. Iliescu), Licu (90. Tornyai), D. Panait (90. Cârlejan)
– Petra.

67. percben egy gyors, de látványos
ellentámadás során Petriş-StoicaSîrbu volt a labda útja, majd utóbbi
a hálóba juttatta a játékszert; a 69.
percben ugyanő Stoica beadását értékesítette: 4-1. Látványos volt Ki1. Nagyszeben 17
2. Călăraşi
17
3. Târgovişte
17
17
4. Clinceni
5. ASA
17
6. Afumaţi
17
7. Politehnica ASU 17
8. Mioveni
17
9. Snagov
17
10. Argeş
17
11. Ripensia
17
12. Szatmárnémeti 17
13. Metaloglobus17
17
14. UTA
15. Brăila
17
16. Zsilvásárhely 17
17. Baloteşti
17
18. Nagyvárad 17
19. Suceava
17
20. Miroslava 17

12
12
10
8
8
8
8
6
6
5
5
6
5
4
4
3
4
4
4
3
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lyén szabadrúgása (76.) is, de lövését Negruţa hárította. A 82. percben
szépítettek a szatmárnémeti játékosok Cr. Munteanu révén, aki egy
szöglet utáni beívelésből fejelt a hálóba.

Ranglista
4
3
5
5
4
4
3
5
5
7
6
2
4
6
5
8
5
4
2
3

1
2
2
4
5
5
6
6
6
5
6
9
8
7
8
6
8
9
11
11

29-9
33-13
37-7
25-21
34-27
18-13
22-20
25-24
14-13
18-14
36-21
17-28
17-23
20-21
37-35
22-24
21-31
23-30
12-57
15-44

40
39
35
29
28
28
27
23
23
22
21
20
19
18
17
17
17
16
14
12

Eredményjelző
* 2. liga, 16. forduló: Sportul Snagov – Ştiinţa Miroslava 1-0, Foresta Suceava – Temesvári Poli ASU 2-2, Nagyváradi Luceafărul –
Zsilvásárhelyi Pandurii 3-1, Academica Clinceni – CS Mioveni 3-1,
Dacia Unirea Brăila – Dunarea Călărasi 1-1, FC Argeş Piteşti – CS
Afumaţi 2-1, Chindia Târgovişte – CS Baloteşti 4-1, Bukaresti Metaloglobus – Nagyszebeni Hermannstadt 0-3, Temesvári Ripensia –
Aradi UTA 1-1, Marosvásárhelyi ASA – Szatmárnémeti Olimpia 42; 17. forduló: Baloteşti – Metaloglobus 2-0, Afumaţi – Târgovişte
0-0, Szatmárnémeti – Brăila 3-2, UTA – ASA 1-2, Zsilvásárhely –
Ripensia 1-1, Miroslava – Suceava 0-1, Mioveni – Snagov 2-2, Călăraşi – Argeş 2-1, Nagyszeben – Clinceni 2-0, Politehnica ASU –
Nagyvárad 2-0.
* 3. liga, I. csoport, 12. forduló: CSM Paşcani – Avântul Valea
Mărului 5-3, Galaci Metalosport – Bákói Aerostar 1-10, Székelyudvarhelyi FC – Barcarozsnyói Olimpic Cetate 0-2, CSM Focşani –
FK Csíkszereda 2-2, Bucovina Rădăuţi – Románvásári CSM 0-0,
Sănătatea Darabani – Kézdivásárhelyi KSE 2-0, Galaci Suporter
Club Oţelul – Sporting Lieşti 2-1. Az állás: 1. Aerostar 25 pont, 2.
Oţelul 25, 3. Roman 21, 4. Csíkszereda 21, ...11. Kézdivásárhely 15,
...13. Székelyudvarhely 9.
* 3. liga, V. csoport, 12. forduló: Magyarigeni Performanţa – Kolozsvári CFR II 1-1, Kolozsvári Sănătatea – Gyulafehérvári Unirea
1-0, Dési Unirea – Magyargáldi Industria 0-2, Tasnádi Unirea –
Kudzsiri Metalurgistul 2-2, Vidombáki Viitorul – Medgyesi Gaz
Metan II 1-4, Felek FC – Radnót SK 2-2, Kolozsvári U – Lénárdfalvi Fotbal ACS 3-2. A Szászrégeni Avântul szabadnapos volt. Az
állás: 1. Kolozsvári U 26 pont, 2. Magyargáld 24, 3. Magyarigen 24,
...9. Avântul 16, ...12. Radnót 7.

Marosoroszfalu nyerte a 4. ligás
rangadót Marosludas ellen

Egyaránt tizenegy gólt lőtt ellenfelének a 4. ligás labdarúgó-bajnokság
12. fordulójában hazai környezetben pályára lépő Nyárádszereda és a Marosvásárhelyi MSE, de míg a Nagysármás egyetlen találattal sem tudott
válaszolni házigazdájának, Dános kétszer is bevette a megyeszékhelyiek
kapuját. Sok gól született Szovátán is, ahol a második helyen álló fürdővárosiak ötöt lőttek Nyárádtőnek, amire a vendégek csak kettővel tudtak
válaszolni. A forduló rangadóján, Marosoroszfaluban az elmúlt évad bajnoka otthon tartotta a pontokat a Marosludas elleni összecsapáson. A játéknap meglepetését Mezőméhes szolgáltatta, amely az ingadozó formát
mutató Dicsőszentmárton otthonában valamennyi pontot megszerezte.
A 12. forduló többi mérkőzésén papírforma-eredmény született.
Az eredmények: Nyárádszereda – Nagysármás 11-0, Marosoroszfalu –
Marosludas 2-1, Dicsőszentmárton – Mezőméhes 0-2, Szováta – Nyárádtő
5-2, Kutyfalva – Marosvásárhelyi Atletic 1-3, Náznánfalva – Ákosfalva
2-4, Marosvásárhelyi MSE – Dános 11-2. A Marosvásárhelyi Gaz Metan
állt.
1. MSE
12
2. Szováta
11
3. Marosoroszf. 11
4. Marosludas 11
5. Atletic
11
6. Gaz Metan
11
7. Nyárádszereda11
8. Nyárádtő
11
9. Ákosfalva
11
10. Dicsőszentm. 11
11. Mezőméhes 11
12. Kutyfalva
11
13. Náznánfalva 12
14. Nagysármás 12
15. Dános
11

10
9
8
7
6
5
4
4
3
4
4
3
2
2
1

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

0
1
2
3
2
3
4
5
4
6
7
6
9
10
10

58-14
36-14
53-15
32-10
31-12
25-20
31-25
32-24
17-19
21-33
19-33
23-46
14-29
16-62
16-68

32
28
25
22
21
18
15
14
13
13
12
11
7
6
3
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Románia legyőzte a Mircea Lucescu vezette
Törökországot

Kifejezetten a törökök szövetségi kapitánya, Mircea Lucescu
kérésére szervezték meg a Románia – Törökország barátságos labdarúgó-mérkőzést: Kolozsváron a
CFR stadionjában mérte össze az
erejét a két csapat csütörtökön. A
házigazda román csapat Grozav
két találatával sima, kétgólos győzelmet aratott, kedden pedig Hollandiát fogadja a bukaresti
Nemzeti Arénában 21 órakor kezdődő mérkőzésen.
Argentína csapata Moszkvában
győzte le a jövő nyári oroszországi

labdarúgó-világbajnokság házigazdáját a két válogatott szombat
délutáni barátságos mérkőzésén. A
találkozót Sergio Agüero 86. percben szerzett találata döntötte el a
legutóbbi vb-n ezüstérmes délamerikai együttes javára.
Ugyancsak szombaton a világbajnokság-résztvevő spanyol labdarúgó-válogatott hazai pályán
simán, 5-0-ra nyert Costa Rica
ellen. A 2010-es világbajnok házigazdák góljain David Silva (2),
Jordi Alba, Álvaro Morata és Andres Iniesta osztozott.

Jegyzőkönyv

Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Románia –
Törökország 2-0 (1-0)
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu stadion, kb. 16 ezer néző.
Vezette: Tiago Bruno Lopes Martins (portugál).
Gólszerző: Grozav (42., 69.).
Sárga lap: Malli (82).
Románia: Pantilimon (71. Niţă) – Săpunaru (75. Bălaşa), Chiricheş, Dragoş Grigore, Toşca – Pintilii, Stanciu (77. Alibec) – Deac
(62. Torje), Budescu (72. Bicfalvi), Grozav – Keserü (66. Florin Andone).
Törökország: Tekin – Tufan (83. Yardimci), Aziz, Soyuncu, Turan
– Yokuşlu, Inan (46. Under) – Yazici (46. Malli), Ozyakup, Calhanoglu (64. Karaman) – Tosun.

Pénteken Németország gól nélküli döntetlent játszott Angliával
Londonban. A világbajnoki címvédő németek végig mezőnyfölényben
futballoztak,
de
gólveszélyt csak az első harminc
percben jelentettek. Utána hiába
birtokolták lényegesen többet a
labdát a kapura semmilyen veszélyt nem jelentő angoloknál,
nem sikerült gólt szerezniük a
rendkívül kevés helyzetet hozó találkozón.
Belgium hiába vezetett kétszer
Mexikó ellen, a brüsszeli összecsapáson a vendégek mindkétszer
egyenlítettek, majd a 60. percben
a vezetést is átvették. Romelu Lukaku második találatával azonban
sikerült egyenlíteniük az esélyesebb házigazdáknak is. A vendégeknél a második félidőben
Hirving Lozano négy perc alatt
duplázott.
A francia válogatott az első,
majd a második félidő közepén is
gólt szerzett, így kétgólos győzelmet aratott otthon Wales ellen.
Az Európa-bajnok, egyúttal a
magyarok selejtezőcsoportjában
első portugálok a szintén vb-résztvevő Szaúd-Arábiát múlták felül
3-0-ra az aranylabdás Cristiano
Ronaldo nélkül.
Eredmények: Katar – Csehország 0-1 (0-1), Macedónia – Norvégia 2-0 (1-0), Spanyolország –
Costa Rica 5-0 (2-0), Oroszország
– Argentína 0-1 (0-0), Portugália
– Szaúd-Arábia 3-0 (1-0), Anglia
– Németország 0-0, Belgium –
Mexikó 3-3 (1-1), Franciaország –
Wales 2-0 (1-0), Ukrajna – Szlovákia 2-1 (1-1), Lengyelország –
Uruguay 0-0, Brazília – Japán 3-1
(3-0), Koreai Köztársaság – Kolumbia 2-1 (1-0), Szerbia – Kína
2-0 (1-0).

Marokkó és Tunézia is vb-résztvevő,
Olaszország lemarad?

Marokkó és Tunézia labdarúgó-válogatottja is ott lesz a
2018-as, oroszországi világbajnokságon, miután az afrikai selejtezősorozat szombati utolsó
fordulójában bebiztosította csoportgyőzelmét.
Az A csoportban Tunézia a záró
fordulóban hazai pályán játszott
gól nélküli döntetlent Líbiával, így
egypontos előnnyel zárt a második
helyezett Kongói DK előtt. Tunézia 2006 után lett ismét vb-résztvevő.
A C csoport rangadóján Marokkó Elefántcsontpart vendégeként nyert 2-0-ra, és négypontos
előnnyel végzett a vesztes rivális
előtt. Marokkó 1998 után szerepel
majd ismét vb-n, míg a legutóbbi
három viadalon részt vevő Elefántcsontpart ezúttal lemarad a tornáról.
Könnyen hasonló sorsra juthat
Olaszország is: a taljánok labdarúgó-válogatottja 1-0-ra kikapott
Svédország vendégeként a 2018as oroszországi világbajnokság európai pótselejtezőjének első,
pénteki mérkőzésén. Az olaszok
végig úgy játszottak, hogy számukra megfelel a döntetlen, szemernyit sem kockáztattak. Az
igencsak paprikás hangulatú második félidőben ez megbosszulta
magát, mert a skandináv együttes
egy megpattanó lövéssel előnybe
került. Innentől a négyszeres világbajnok olasz csapat is bátran támadott, közel is járt az
egyenlítéshez, de Matteo Darmian
a kapufát találta el.

Csendélet egy brüsszeli utcában, miután a belga fővárosban élő marokkói szurkolók
„megünnepelték” csapatuk továbbjutását

A Squadra Azzurra legutóbb
1958-ban hiányzott a vb-ről, míg
a skandináv csapat 2006 után juthat ki ismét a tornára. A milánói
visszavágót ma rendezik.
Európai vb-pótselejtező, első
mérkőzések: Svédország – Olaszország 1-0 (0-0), Horvátország –
Görögország 4-1 (3-1), Észak-Ír-

ország – Svájc 0-1 (0-0), Dánia –
Írország 0-0.
Egyaránt gól nélküli döntetlenre
zárult ugyanakkor a két interkontinentális pótselejtező: Ausztrália
Hondurasban, Peru Új-Zéland
vendégeként ikszelt. Az eredmények: Új-Zéland – Peru 0-0, Honduras – Ausztrália 0-0.

Huszonhat csapat részvétele már biztos

Marokkó és Tunézia továbbjutásával immár 26 együttes részvétele
biztos a jövő évi, oroszországi labdarúgó-világbajnokságon:
* Afrika (5 helye van a kontinensnek): Egyiptom, Nigéria, Szenegál, Marokkó, Tunézia
* Ázsia (4): Irán, Japán, Koreai Köztársaság, Szaúd-Arábia
* Dél-Amerika (4): Brazília, Uruguay, Argentína, Kolumbia
* Európa (13+1): Oroszország (házigazda), Belgium, Németország, Anglia, Spanyolország, Lengyelország, Szerbia, Izland, Franciaország, Portugália
* Észak- és Közép-Amerika (3): Mexikó, Costa Rica, Panama
* Interkontinentális pótselejtező (2): –

Újabb kínos vereséget szenvedett
a magyar labdarúgó-válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott újabb kínos vereséget szenvedett,
ugyanis csütörtökön 2-1-re kikapott Luxemburg vendégeként barátságos
mérkőzésen. A magyar csapat története során először nem tudta legyőzni
mostani riválisát, a korábbi tíz találkozót egyaránt megnyerte. Júniusban
Andorrában ugyanígy járt a nemzeti együttes.
A magyarok kezdtek jobban és kezdeményezőbben, de a beadások
rendre pontatlanok voltak, vagy a kulcspasszokat lefülelték a hazai védők.
Néhány perc múlva viszont alábbhagyott a lendület, és a közönség mezőnyjátékot láthatott, amelyet váratlan, de annál szebb luxemburgi gól
zárt le, így az újonc Kovácsikot hamar felavatta a rivális. Hátrányban rögtön nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a magyar csapat, amely három
perccel később a válogatottba több mint egy év után visszatért Nikolics
fejesével egyenlített. Ezt követően már egyértelműen Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitány együttese uralta a játékot, több lehetősége is
volt, Németh Krisztián például kétszer is ziccert rontott, de a szünetig nem
sikerült ismét betalálni.
A folytatás nem a magyarok elképzelései szerint alakult, ugyanis Lovrencsics teljesen felesleges fegyelmezetlensége miatt megkapta második
sárga lapját, azaz kiállította a bíró. Ezt követően emberelőnyben a hazai
csapat fölényben futballozott, többször is megszerezhette volna a vezetést,
de játékosai háromszor is célt tévesztettek nagy helyzetben. A játékrész
derekától meddővé vált a luxemburgiak fölénye, de az álmosító meccs
hajrájában nem maradt el a csattanó, ugyanis egy szöglet után a hazaiak
csukafejesből megszerezték a győztes találatot.
A magyarok idei utolsó mérkőzésükön holnap romániai idő szerint
21.15 órától a világbajnokság-résztvevő Costa Ricát fogadják a budapesti
Groupama Arénában.

Mestermérleg

„Sajnos a kiállítás befolyásolta a mérkőzést, a mai futballban meghatározó, ha egy játékossal kevesebben játsszuk végig majdnem a teljes
második félidőt. Ez nem tette könnyebbé a dolgunkat. Voltak hibák,
amiket elkövettünk, ezeket elemeznünk kell, és a következő meccsünk
előtt kijavítanunk, hogy ne kövessük el újra” – nyilatkozta az M4
Sportnak a lefújás után Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitány.
A szakember szerint a párharcokat nagyobb százalékban kell megnyerni, pontosabb játékra van szükség, a labdavesztések és a kiállítások
számát redukálni kell. Hozzátette, a 4-3-3-as formációt ő gondolta ki,
még Georges Leekens kinevezése előtt megfogalmazódott benne. Úgy
vélte, Nikolics gólszerzése a válogatottnak és a játékosnak egyaránt
nagyon fontos volt.

Jegyzőkönyv

Nemzetek közötti felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Luxemburg –
Magyarország 2-1 (1-1)
Luxembourg, Josy Barthel Stadion, 1873 néző, vezette: Sébastien
Delfériere (belga).
Gólszerzők: Joachim (15.), M. Martins (85.), illetve Nikolics (18.).
Kiállítva: Lovrencsics (53.).
Sárga lap: Turpel (40.), Da Mota (69.), Malget (75.), M. Martins
(86.), illetve Lovrencsics (20., 53.), Sallai (76.).
Luxemburg: Moris – Christopher Martins (92. Holter), Malget, Marvin Martins, Janisch (62. Carlson) – Mutsch (63. Sinani), Philipps, Olivier Thill (46. Vincent Thill), Rodrigues (46. Da Mota) – Joachim (88.
Skenderovic), Turpel.
Magyarország: Kovácsik – Lovrencsics (56. Bese), Korcsmár,
Kádár, Korhut – Nagy Ádám (83. Balogh), Pátkai, Dzsudzsák (84. Stiber) – Ugrai, Nikolics (74. Priskin), Németh (63. Sallai).

Négy új játékost hívott be a keretbe Szélesi Zoltán
a Costa Rica elleni mérkőzésre

Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitány sérülések miatt négy
új játékost hívott be a magyar labdarúgó-válogatottba, amely kedden
Costa Rica együttese ellen játszik felkészülési mérkőzést. A magyar
szövetség (MLSZ) Twitter-oldalának tájékoztatása szerint Litauszki
Róbert, Nagy Dániel (mindkettő Újpest), Márkvárt Dávid (Puskás Akadémia) és Varga József (Videoton) került be a keretbe. Fiola Attilára, Guzmics Richárdra és Elek Ákosra már a luxemburgi barátságos mérkőzésen
sem számíthatott Szélesi, míg a találkozót szintén kihagyó Varga Roland
a 2-1-es vereséget követően, pénteken került ki a keretből.

Tízezer frankra büntették az MLSZ-t

Pénzbüntetést kapott a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a válogatott Svájc elleni világbajnoki selejtezőjén tapasztalt szurkolói magatartás miatt. A nemzetközi szövetség (FIFA) honlapján közzétett
indoklás szerint a fegyelmi bizottság meg nem engedett pirotechnikai
eszközök használata és rendbontás miatt szabta ki a 10 ezer svájci frankos büntetést. Október 7-én Bázelben a hazaiak 5-2-re verték – az októberben távozott – Bernd Storck szövetségi kapitány együttesét, amely
nem jutott ki a jövő évi oroszországi világbajnokságra. Egy hónapja a
FIFA 20 ezer frankra büntette az MLSZ-t, mert a magyar drukkerek
homofób rigmusokat skandáltak szeptemberben a Portugália elleni, 10-ra elvesztett hazai vb-selejtezőn.
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Maros KK – én így szeretlek!

A marosvásárhelyiek a sérült Mitchell (a kispadon, jobbra) nélkül léptek pályára, és megmutatták, hogy nincs minden veszve.
Fotó: Tóth Csaba, bcmures.com

Bálint Zsombor
Három nagyarányú vereség, és a
csapatot ért, ezzel arányos kritikák
után a Maros Kosárlabdaklub játékosai megmutatták, hogy azért
nincs minden veszve az esetükben.
Pedig az ellenfél nagyon jó formában érkezett a Ligetbe, az utóbbi
találkozókon többször dobott 100
pont fölött, ám a sérült Mitchell
nélkül pályára lépő marosvásárhelyiek ezúttal nem hagyták magukat: az utolsó percig küzdöttek – és
haszonnal.
Az első negyedben kiegyensúlyozott küzdelem folyt, egyik csapat sem tudott többpontos előnyt
kialakítani. A házigazdák részéről
Dino Pita már ekkor jelezte, hogy
nagy formában van, hogy aztán a
végén is döntő pontokat szerezzen.
Összesen 27 pontjával Pita a házigazdák legjobbjának bizonyult.
A második negyedben viszont a
csapatjáték, különösen a védekezés
volt az, aminek köszönhetően 12
ponttal elhúzott a Maros KK, a vásárhelyiek így 48:36-tal vonultak
nagyszünetre az öltözőbe.
A harmadik negyed már egyáltalán nem sikerült olyan fényesen,
különösen az első öt perc, amikor
a vendégek seperc alatt behozták a
hátrányt, így kapaszkodni kellett,
tartani az iramot a temesváriakkal.
Az utolsó negyed 61:61-ről indult,
és egyik csapatnak sem sikerült elhúznia a másiktól. Bár nem a legjobb dobóformában (alig négy
triplával egész meccsen!), a Maros
KK sikeresen tartotta a frontot, köszönhetően annak is, hogy Temesvár nagyon gyorsan begyűjtötte a
négy személyi hibát, így a marosRanglista
1. Kolozsvár
5/1
2. Nagyszeben
4/2
3. CSM Steaua
4/2
4. Galac
4/2
5. Nagyvárad
4/2
6. Temesvár
4/2
7. Piteşti
4/1
8. Craiova
3/3
9. Maros KK
2/4
10. Timba
1/5
11. Jászvásár
0/6
12. Dinamo
0/5

vásárhelyiek gyakran kaptak szabaddobásokat. A döntő momentum
talán három perccel a vége előtt
következett be, amikor Mijović két
szabaddobása után kimaradt a temesvári támadás, és Pita két pontjával ötre nőtt a Maros KK előnye.
Aztán pedig ugyancsak Pita válaszolt Mijajlović két pontjára. A temesváriak időkrízisbe kerültek,
kapkodni kezdtek, és Person, majd
újra Pita 2-2 szabaddobása beállította a végeredményt.
Az előző évek nagy csatái tükrében nehezen lehetne azt állítani,
hogy a Maros KK nagyot játszott
volna, azonban a közönség örömmel nyugtázta, hogy küzdenek a játékosok, ki-ki képessége szerint, és
nem adták fel, amikor Temesvár
behozta a hátrányt, és ezzel lélektani előnyre tett szert.
Külön kiemelendő, hogy Steff,
aki eddig többnyire csak az első
negyedben, a kötelező belföldi fia-

tal szabálya miatt játszott, ezen a
meccsen végre megkapta a lehetőséget a hibázásra. Más szóval,
nem az történt vele, mint a legtöbb
belföldi fiatallal, akiket az első
hiba után a kispadon felejt az
edző. Ha a légiósok hibázhatnak,
mint ahogy hibáznak is, ez Steffnek is megengedett, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy ne féljen
vállalni, ne a hibázástól való félelem uralja a játékát. Talán a többi
kispadon ülő fiatal is több lehetőséget kaphatna.
A hétvégi fordulót követően
három hét bajnoki szünet következik a válogatottak új rendszerben
rendezett világbajnoki selejtezői
miatt, amelyen most először Románia is részt vesz. A pontvadászat
december 2-án folytatódik, amikor
a Maros KK a Temevári Timbához
látogat. Hazai pályán legközelebb
december 9-én láthatjuk a csapatot,
Piteşti ellen.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 6. forduló: Marosvásárhelyi
Maros KK – Temesvári SCM 81:75 (24-24, 24-12, 13-25, 20-14)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Ciprian Stoica (Nagyszeben), Şerban Raşoga (Ploieşti), Costin Bogdănescu (Bukarest). Ellenőr: Ráduly Zoltán (Bukarest).
Maros KK: Pita 27 pont (2), Mladenović 12, Mijović 12 (1),
Persson 10 (1), Borşa 8, Steff 6, Sánta 4, Stăncuţ 2, Gârbea, Kilyén.
Temesvár: Komatina 18 pont (4), Jeremić 13 (2), Mijajlović 11
(1), Diaz 11, Calotă 7 (1), Drăguşin 6, Gheorghe 4, Păun 3, Burdgess 2, Tohătan.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 5. fordulójának eredményei:
Nagyszebeni CSU – Temesvári Timba 98:70, Marosvásárhelyi
Maros KK – Temesvári SCM 81:75, Bukaresti Steaua – Galaci
Phoenix 92:66, Kolozsvári U – Jászvásári Politehnica 89:60, Nagyváradi CSM – SCM U Craiova 99:70. A Bukaresti Dinamo – BCM
U FC Argeş Piteşti mérkőzést ma játsszák.
11
10
10
10
10
10
9
9
8
7
6
5

Eb-selejtező: Magyarország nyert, Románia kikapott
A magyar női kosárlabda-válogatott 73:70-re győzött
vendégként Litvánia legjobbjai ellen a 2019-es Európa-bajnokság csoportselejtezőjének szombati nyitányán, elsősorban az utolsó negyedben mutatott ponterős játékának
köszönhetően. A júniusi, csehországi Eb-n a nyolcaddöntőig jutott magyarok szerdán Albánia csapatát fogadják
Miskolcon.
A román csapat vereséggel indította a sorozatot, az alakulat 80:59-re alulmaradt Szlovéniával szemben, és szerdán Franciaország vendége lesz, amely az első mérkőzésén
103:44-re nyert Finnországban.

Ismét két számjegyű
gólt kapott a City’us

Bálint Zsombor
Marad mínusz egy ponttal a teremlabdarúgó 1. liga 9. fordulója
után is a Marosvásárhelyi City’us.
Igaz, a Galaci United elleni találkozótól aligha lehetett remélni túl
sokat, noha az első fordulóban még
csak 3-0-ra nyert a marosvásárhelyiek ellen Cosmin Gherman csapata. Ám akkor még másként festett
a City’us, hogy mást ne mondjunk,
akkor az a Bogdan Covaci is marosvásárhelyi mezben lépett pályára, aki most a visszavágón Tătar
kapuját vette be.
A bajnoki cím egyik esélyesének
számító galaciak végig uralták a
meggyesfalvi iskola fűtetlen sporttermében rendezett találkozót,
amelyre egyrészt a városközponttól
való távolság, másrészt a szokatlan
szombat déli időpont, harmadrészt
pedig a City’us kilátástalannak tűnő
helyzete miatt csak valamivel többen, mint félszázan látogattak ki.

9

Igaz, a 16. percig viszonylag jól
tartotta magát Kacsó Endre megfogyatkozott és önbizalmát vesztett
csapata, csupán 2-0-ra vezetett az
ellenfél, azonban a szünetig még
háromszor zörgött Tătar hálója. Bár
a City’us játékosai néha megpróbáltak kombinálni, a labdabirtoklás
nem igazán jött össze a sokkal tapasztaltabb és jobb galaci játékosokkal szemben. Küsmödinek
ugyan sikerült megszereznie a vigaszgólt, azonban a második félidőben is folytatódott az ostrom Tătar
kapujánál, és a gólgyártás is, amely
csak azért állt le tíznél, mert sokszor nem összpontosítottak eléggé
a vendégegyüttes csatárai.
A City’us a következő fordulóban Călăraşi-ra látogat, a meccset
szombaton 16.30 órától rendezik.
Kíváncsian várjuk, hány játékos
vállalja a hosszú utazást, hisz az
utóbbi kiszállásokon 6-7 fős kerettel jelentkezett a csapat mérkőzésre.

A bajnoki cím egyik esélyesének számító, kék mezes galaciak végig uralták a meggyesfalvi iskola fűtetlen sporttermében rendezett találkozót. Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 10. forduló: Marosvásárhelyi City’us –
Galaci United 1-10 (0-5)
Marosvásárhely, meggyesfalvi (volt 1-es) iskola sportterme, 70
néző. Vezette: Bálint Attila (Székelyudvarhely), Benedek András
(Székelyudvarhely). Tartalék: Szabó Attila (Székelyudvarhely). Ellenőr: Gáll Győző (Székelyudvarhely).
Gólszerzők: Küsmödi (23.), illeve Borges (7., 8., 34.), Covaci (16.),
Crăciun (18., 27.), Cireş (19., 22.), Laşcu (23.), Boubătrân (28.).
City’us: Tătar (Coman) – Boroş, Pop, Küsmödi, Szabó (Luduşan,
Iszlai, Orbán, Coldea, Csíki).
Galaci United: Wellington (Păduraru, Dincuţă) – Laşcu, Burdujel, Varela, Borges (Covaci, Cojoc, Cireş, Crăciun, Tudose, Apostol,
Boubătrân).

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga 10. fordulójában a következő eredmények születtek: Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal – Csíkszeredai Imperial Wet 1-5, Marosvásárhelyi City’us – Galaci United 1-10,
Jászvásári Politehnica CSM – Dévai Autobergamo 0-3. A Székelyudvarhelyi FK – Resicabányai Munkás mérkőzés lapzárta után fejeződött be, a Temesvári Informatica – Dunărea Călăraşi találkozót
kedden rendezik.
1. Déva
10
2. Székelyudv. 9
3. Galac
9
4. Temesvár
8
5. Csíkszereda 10
6. Călăraşi
9
7. Jászvásár
10
8. Resicabánya 9
9. Sepsiszentgy. 10
10. City’us*
10
* 4 büntetőpont levonva

8
7
7
6
4
4
3
2
0
1

Ranglista
2
2
0
2
1
1
2
0
0
0

0
0
2
0
5
4
5
7
10
9

72-13
62-28
41-18
46-10
49-41
30-29
44-43
19-69
9-60
19-80

26
23
21
20
13
13
11
6
0
-1
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Láthatáron a felsőház?

Noha még nagyon sok van az alapszakaszból, hiszen
eddig csupán öt fordulót játszottak le, a Marosvásárhelyi
CSU Medicina női röplabdacsapata számára a szombati
győzelemmel mégis megcsillant a felsőházba jutás reménye, hiszen olyan ellenfelet győzött le, amely közvetlen riválisa lehet ebben a tekintetben.
A régi izgalmas mérkőzések hangulata tért vissza egy
rövid időre a Pongrácz Antal-csarnokba, hiszen kiegyensúlyozott csatát vívtak a házigazdák a Bukaresti Dinamóval, tele lelátók előtt, a nézők pedig forró hangulatot
teremtettek a játszmák vége felé.
Nem indult jól a meccs a házigazdák számára, ti. Field
nyitásaival 6-1-gyel indított a Dinamo. Az első játszma végéig a Medicina behozta ugyan a hátrányt, 19-17-re vezetett is, azonban 20-20-nál egy elrontott nyitás, majd egy
rossz fogadás és egy kiütött labda hárompontos előnyt biztosított az ellenfélnek, és ezt már nem tudták behozni. A
második szettben 17-16 után csupán egy pontot engedélyezett a Dinamónak a Medicina, a harmadikban azonban
sokkal szorosabb volt a küzdelem, és miután a bukarestiek
egy adott pillanatban öt ponttal vezettek, a végjátékban 2122-ről szerzett a Medicina zsinórban 3 pontot, majd a
játszmát is megnyerte.
A negyedik játszma nem kevésbé izgalmasan alakult.
Ebben is a vendégek vezettek, 11-4-re és 15-7-re is. 1721-nél veszélyes közelségbe került az ötödik szett lehetősége, azonban Raisa Ioan fantasztikus nyitássorozata
következett, zsinórban hét megnyert ponttal, amelyre két
ász tette fel a koronát. 24-22-nél a Dinamo még szerzett
egy pontot, ám a következő fogadás után Iancu centerből
elvégzett leütése a hárompontos győzelmet jelentette.
A találkozón a legtöbb pontot, 16-ot Dobriceanu szerezte, ebből hat ász nyitás. Varga Elizának (akinek a telje-

sítményével amúgy nem volt elégedett Predrag Žucović
vezetőedző, többször megszidta, le is cserélte) 15 pontja
volt, míg Iancu centerből 12 pontot szállított a csapatának.
Míg a leütésből elért pontok száma nagyjából azonos volt
(48-49), a Medicina sánca sokkal hatékonyabban működött (9-3), és a Dinamo játékosai több ki nem kényszerített
hibát követtek el (27-21).
A CSU Medicina a következő fordulóban is hazai
pályán játszik, azonban sokkal nehezebb feladat
előtt áll, hiszen szombaton a négyszeres bajnok Balázsfalvi Alba Volei látogat a Pongrácz Antal-csarnokba.
Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 5. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti Dinamo 3:1 (23:25,
25:17, 25:23, 25:22)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 500
néző. Vezette: Răzvan Lupuţan (Nagybánya), Alin
Rad-Tăut (Nagybánya). Ellenőr: Gheorghe Popescu
(Bukarest).
CSU Medicina: Babaş, Varga, Iancu, Buterez,
Diţu, Dobriceanu (Cauc, Străchinescu, Ioan, Dumitrescu, Mocan). Liberó: Molnar (Rancz).
Dinamo: Motroc, Field, Postea, Budai-Ungureanu, Marcovici, Artin (Ştefan. Paşca, Ariton). Liberó: Kosinski.
Eredményjelző
A női A1 osztályú röplabda-bajnokság 5. fordulójának eredményei: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Bukaresti Dinamo 3:1, Temesvári Agroland
– Jászvásári Penicilina 3:0, Lugosi CSM – Kolozsvári U 3:0. A Balázsfalvi Alba Volei – CSM Târgovişte mérkőzés lapzárta után fejeződött be, a Bákói
Ştiinţa – Bukaresti CSM összecsapást ma rendezik.

Hagyományaikat tanulják Jobbágytelkén

Érdekes programokra hívta
össze a falu gyerekeit a jobbágytelki Siklódi István Attila zenepedagógia szakos főiskolás: hogy megtanítson
nekik néhány darabot a falu
gazdag népdal- és néptánckincséből. A tervek szerint
lesz folytatás is.

Gligor Róbert László

Siklódi István Attila a Magyar
Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként szülőfaluja népdalkultúrájának
továbbéltetésén dolgozik. Nemrég
új kezdeményezéssel állt elő,
amelyhez elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia, a Jobbágytelki
Kulturális Egyesület és a helyi a
Tóskert Kulcsosház támogatását.
Néhány napja 16 falubeli, 2-6. osztályos gyereket célzott meg egy háromnapos programmal.
Első nap délután két meghívottjával ismerkedhettek meg a gyere-

kek: Fekete Hunorral, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem harmadéves zene szakos hallgatójával,
valamint Székely Beátával, aki
ugyancsak a Művészeti Egyetemen
tanul, elsőéves mesterképzős az alkalmazott bábművészet szakon. Fekete Hunor hangszerbemutatót
tartott, a citerát és kétféle furulyát
(kaval és pásztorfurulya) ismertetett
meg a gyerekekkel, kisebb műsort
is adott, együtt énekelt a kicsikkel,
akik a hangszereket kipróbálhatták,
tanulhattak egy-két dallamot. Székely Beáta gyermekjátékokkal, csapatépítő feladatokkal színesítette a
napot, Siklódi István népdalokat és
néptáncot oktatott.
Második napon István egymaga
vezette a programot, a hangsúlyt a
jobbágytelki népdalok tanulására és
a csapatépítésre helyezte, de teret
kapott a játék, tánctanulás is. A harmadik napon egy kis tanulás mellett
különböző érdekes, szórakoztató
feladatok révén gyakorolhatták be a

Nemcsak a tanulás, hanem a játékos csapatépítés is hangsúlyt kapott

Tizenéves fiúk
jelentkezését várják
színházi szereplőválogatásra

A nagy sikerű A Pál utcai fiúk után Vidovszky György újból
Marosvásárhelyen rendez! A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata a 2017/2018-as évad második felében
William Golding A legyek ura című ifjúsági előadását mutatja
be.
A szereposztásba olyan 14-18 év közötti fiúk jelentkezését
várják, akik érdeklődnek a színház iránt, fegyelmezettek, esetenként erőteljesebb fizikai és szellemi igénybevételt is vállalnak.
Várják az átlagostól eltérő testalkatú, a minél különbözőbb karakterű ifjak jelentkezését is.
Jelentkezni november 30-ig lehet az előadás rendezőasszisztensénél, Fülöp Beánál telefonon (0744-985-742) vagy e-mailen
(fulopbeataildiko@yahoo.com). A regisztráció során kérik feltüntetni a jelentkező nevét, életkorát, elérhetőségeit (telefonszám/e-mail), illetve oktatási intézményének nevét. Magára a
szereplőválogatásra (castingra) december elején kerül sor.
Vidovszky György A Pál utcai fiúk próbafolyamata kapcsán:
„Nálunk tanítási folyamat zajlik, ismerkedés az emberi kapcsolatokkal, helyzetekkel, a gyerekek megértik, hogy hogyan viselkedne egy másik figura, akit megjelenítenek, növeli az empátiát,
ezáltal segíti őket az életben. A beállítás csak a folyamat végén
következik, addigra megértik, hogy mi történik a színpadon.
Hagytuk, hogy a saját személyiségükből keressék meg a színpadi
viszonyokat, sokat improvizáltak, és ebből is csodálatos dolgok
születtek, amelyek benne maradtak az előadásban. A drámapedagógia erről szól”.
(pr-titkárság)

faluban fél évszaddal ezelőtt kórus
is volt, amelynek énekére táncolt a
hagyományőrző együttes. Ezt is
tanult énekeket a gyerekek, de impfelidézik majd a műsorban, amibe
rovizációs gyakorlatok is voltak,
majd terepfeladatokat kaptak, azaz
a faluban ismereteket kellett gyűjteniük régebbi szokásokról. Minden feladat a csapatépítést is
célozta. A napot családias táncház
zárta, ami a jutalom mellett szórakozás is volt.
Siklódi elmondta: a tábor egyben
előkészületet, alapozást is jelentett
egy későbbi, komolyabb munkához. Szándékában áll a gyerekekből
egy összetartó, erős, együttműködő
csapatot kovácsolni, de főleg egy
hosszabb távú népművészeti programban gondolkodik. Ennek első
lépése egy műsor összeállítása
lenne, amit valószínűleg februárban
mutatnának be a színpadon. Ez a
falu jellegzetes téli szokásaiba,
főleg a kukoricahántásba és a farsangi maszkurázásba engedne betekintést, a falu népdalait és néptáncát
is beleszőnék. Ennek első lépése
volt a mostani tanulási alkalom. A

Fotó: Siklódi István Attila

a falu fiataljait is bevonják, hogy a
színpadra vitt műsorban a kisebbekkel együtt énekeljenek, táncoljanak.

Érdeklődve fogadták a gyerekek a népi hangszereket
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Táskányi
pénzt lopott –
elkapták
A Maros megyei rendőrség

szombati közleménye szerint a
bűnügyi osztály munkatársai
aznap reggel házkutatást tartottak
egy betöréses lopással gyanúsított
személynél, aki hozzávetőleg
71.000 lejt tulajdonított el egy
marosvásárhelyi lakásból.
November 6-án bejelentés érkezett a rendőrségre egy Győzelem téri lakásban történt lopásról,
amelynek nyomán eltulajdonítottak egy táskát, amelyben 60.000
lej, 2.500 euró és 110 dollár volt.
A marosvásárhelyi rendőrség
bűnügyi osztályának munkatársai
ügyészi felügyelettel végrehajtott
tevékenysége eredményeként
azonosítottak egy 34 éves megyeszékhelyi nőt, akit a tett elkövetésével gyanúsítanak. A házkutatás
során a rendőrök 4.500 lejt, valamint olyan dokumentumokat foglaltak le, amelyek a különböző
bankszámlákra való készpénzbefizetések bizonyítékai. Lopás
bűntette miatt folytatják a vizsgálatot. Az akcióban részt vettek a
rendkívüli bevetések szolgálatának munkatársai, valamint
csendőrök is.

Januártól a
Duna TV-n is
honfoglalózhatunk
Televíziós változat készül a

legnépszerűbb magyar online játékból, már lehet jelentkezni játékosnak.
Új, napi szellemi-műveltségi
vetélkedőt indít a Duna Televízió
januártól – jelentette be Szabó
Edina, a csatorna igazgatója az
M1 műsorában.
A legnépszerűbb magyar internetes közösségi játék, a Honfoglaló televíziós formátuma a Duna
Televízióban január 2-ától lesz látható, minden hétköznap 19.30-tól.
December 25. és 29. között közismert emberek játszanak majd: ők
mutatják be a játékszabályokat a
nézőknek. Szabó Edina a 180
percben elmondta, hogy véleménye szerint aki szereti a Honfoglalót az interneten, az a televíziós
formátumot is imádni fogja. „A
tudás valóban hatalom lesz ebben
a játékban” – jegyezte meg.
A játékban három hadvezér
verseng egymással: minél több
területet foglalnak el, annál több
pénzt nyerhetnek. Minden adásnak lesz győztese, a napi győztesek közül kerülnek ki a heti
győztesek, és lesz hónap bajnoka
is. A játékban feleletválasztós és
tippelős kérdések is lesznek.
Medveczky Balázs, a Duna
Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
televíziós
médiaszolgáltatási
igazgatója a Ma reggelben arról
beszélt, hogy a kérdések a magyar kultúrához, történelemhez,
irodalomhoz kapcsolódnak. Kiemelte, hogy amíg az utóbbi két
évtizedben a televíziós társaságok
jellemzően megvásárolt formátumot sugároztak, a közmédia több
sajátot alakított ki, mint A Dal, a
Fölszállott a páva és a Virtuózok,
most pedig hazai fejlesztésű napi
vetélkedővel jelentkeznek.
A
műsorba
a
mediaklikk.hu/honfoglalo címen várják
játékosok jelentkezését.
MTVA Sajtóosztály

ADÁSVÉTEL
ELADÓ központi fekvésű kertes ház
Deményházán. Tel. 0748-602-878.
(50007-I)
ELADÓK: 3-4 kg közötti kacsák (10
lej/kg), valamint 8-11 kg közötti pulykák (9 lej/kg). Érdeklődni 8-16 óra között
a
0265/331-016
és
a
0730-713-205-ös telefonszámon.
(60570)
VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744474-863. (3571-I)
ELADÓ
(4822)

ELADÓ
(4821)

tűzifa.

Tel.

0747-563-062.

tűzifa.

Tel.

0740-876-058.

Fájó
szívvel
emlékezünk
SZEKERES SÁNDORRA halálának 10. évfordulóján. Kedves emléke örökké él szívünkben.
Nyugodj békében, drága jó Apu!
Szeretteid. (5045)

Szívünk örök fájdalmával emlékezünk november 11-én SZFÁRLI
ANNÁRA szül. Székely halálának
2. évfordulóján. Örök álmod
őrizze béke és nyugalom, szívünkben élni fogsz, mert szerettünk és hiányzol nagyon.
Szeretteid. (5042)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4926)
TŰZIFA eladó, akár összevágva. Tel.
0746-189-919. (5044)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4942)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, de feledni nem
lehet, csak meg kellett tanulni
élni nélküled.
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk a drága jó
férjre, szerető, gondos édesapára, apósra és nagyapára, az
ákosfalvi
id.
ADORJÁNI
ZOLTÁNRA halálának 7. évfordulóján.
Hiányát mindennap érezzük, jóságát, szeretetét szívünkben
őrizzük egy életen át. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (5019)

Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél.
Köszönjük, hogy éltél és bennünket szerettél!
Fájó szívvel emlékezünk november
13-án
PÁL-GÁBOR
LAJOSRA, a szeretett férjre,
édesapára és nagyapára, aki 22
éve mint lenyugvó nap elment tőlünk örökre. Szerettei. (v.-I)

„Nem integet többé elfáradt
kezed,
Nem dobog már értünk jóságos
szíved.
Számunkra te sohasem leszel
halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Szívünk fájdalmával emlékezünk
november 13-ra, SZŐCS EDIT
ERZSÉBET halálának 3. évfordulójára.
Emlékét őrzik: férje, fia és annak
családja, lánya és családja, két
unokája, anyósa, valamint két
húga és azok családja. (1599-I)

ELHALÁLOZÁS
Megrendülten, mély fájdalommal
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették a sáromberki
id. VAJDA ANDRÁS
egykori állategészségügyi
technikust,
hogy november 11-én, életének
73. évében szíve megszűnt dobogni. Drága halottunk temetése
2017. november 14-én, kedden
14 órától lesz a sáromberki temető ravatalozójából.
Búcsúznak tőle szerettei: felesége, fia, menye és kicsi unokája, valamint a rokonság.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (-I)
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Apró pici gyertyaláng, benne e
rövid élet, pislákoló lángnyelvek
mesélnek sok emléket. A temetőben némán állva hallgatunk,
nincs szavunk, boldog átélt percekre gondolunk.
Elmúlik az élet, sötét lesz a világ,
már nincs fény és nincs zaj, csak
az örök álom, remegő szívvel búcsúznak a gyertyalángok.
Oly drága voltál nekünk, hogy azt
nem pótolja semmi, lelkünk sebeit nem gyógyítja senki.
Szomorú szívvel emlékezünk a legdrágább gyermekre, a harasztkeréki ifj. OSVÁTH CSABIKÁRA tragikus halálának hetedik évfordulóján.
Emlékét szívünkben örökre megőrizzük.
Bánatos, összetört szívű szülei, testvére, Zoltán és Kriszta.
(5012-I)
„Ha egy könnycsepp gördül végig az

arcunkon,

az azért van, mert szerettünk és hi-

ányzol nagyon.

Bennünk él egy arc s egy végtelen

szeretet,

amit tőlünk soha senki el nem vehet.”
Szomorú

szívvel

emlékezünk

id. BIRÓ ZOLTÁNRA halálának har-

madik évfordulóján. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (5041)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az

évek, míg élünk, velünk lesz szere-

tett emléked.

Fájdalommal emlékezünk novem-

ber

12-én

a

somosdi

ISZLAI

GYÖRGYRE halálának 15. évfordulóján.

Áldott emlékét őrzik szerettei.

(5040-I)

Megtört szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
édesapa, férj, nagytata, após,
apatárs, rokon és jó szomszéd, a
kakasdi születésű
KOTIRLÁN SÁNDOR
november 11-én 76 éves korában
elhunyt. Utolsó útjára november
13-án, hétfőn 13 órakor kísérjük
a kakasdi Borzás utca 46. szám
alól.
A gyászoló család. (1596-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT,
VASBETONSZERELŐKET, minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon:
0265/266-067, e-mailben az office@moragroind.ro címen, vagy személyesen Marosvásárhelyen, az 1848.
út 50/6. szám alatti irodánkba várjuk. (60562)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek
számára ANIMÁTORT; PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)
FŐTÉRI HELYISÉG SZAKÁCSOT, PIZZÁST, MOSOGATÓT alkalmaz előnyös bérezéssel. Tel. 0746251-010, 0743-087-373, 0733-910-351. (19542)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19549)

ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk ABC-be. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Tel. 0740-034-622.
(19548)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, jó szomszéd,
MEZEI ESZTER

(szül. Kelemen)

november 11-én, életének 93.
évében eltávozott szerettei köré-

ből. Utolsó útjára november 13án, hétfőn 13 órakor kísérjük az
ilencfalvi temetőben.

Szívünkbe zárunk és vigyázunk

rád: leányod, Irma, két unokád,

Erika és Gyurika családjukkal,
valamint két dédunokád, Szónia
és Norbert. Nyugodj békében!

„Ha emlegettek, köztetek leszek,

De fáj, ha látom könnyetek.

Ha rám gondoltok, mosolyogja-

tok,

Mert én már Istennél vagyok.”

(1579–I)
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