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Felújítják a vízelvezető rendszert

A beszivárgás a Kultúrpalota földszinti freskóit is veszélyeztette

Ünnepi
rendezvénysorozat
és hálaadás

Kétszázötven éves a marosvásárhelyi
Szent Antal minorita templom, ezt ünnepelték a vásárhelyi jezsuiták, hálát
adva az eltelt 250 évért és azért, hogy
sikerült felújítani a templomot és a
hozzá tartozó épületegyüttest.

____________4.
Nehezített
állománybővítés

A kisiskolásokat mesedélelőttökre, alkotóműhelyekbe, felnőtt látogatóit
könyvbemutatókra, kiállítás- megnyitókra várja ezekben a napokban a
Maros megyei könyvtár.

____________5.
Kedvencük:
a kendama

A játék két fő része a ken, azaz a kereszt alakú farész és a tama, vagyis a
golyó, amely egy zsinórral van a fához
rögzítve. A ken két oldalán egy kisebb
és egy nagyobb bemélyedés, egyik
végén egy egészen kicsi mélyedés, a
másikon egy kis tüske található.

A marosvásárhelyi Kultúrpalota főbejáratánál lezárták a járdát, a tér felől
megközelíthetetlen az épület. A járókelők látják, hogy gépek dolgoznak, munkások sürgölődnek, de hogy pontosan
mi történik, azt csak találgatják. A palotánál zajló munkálatokról Soós Zoltán,
a Maros Megyei Múzeum igazgatója tájékoztatott.

Mezey Sarolta

Százéves csöveket cserélnek ki
A Kultúrpalota külsejének felújítása előtt egy
nagyon fontos munkát kell elvégezni: ki kell
cserélni az épület drénrendszerét. Az épületet
eredetileg fém vízelvezető rendszerrel látták el,
de az száz év alatt megrongálódott, eldugult, az
öntvénycsövek eltörtek a földben.
– A Kultúrpalota hatalmas, körülbelül 5000
négyzetméteres tetőzetéről nyári záporok idején
több száz köbméter víz zúdul le, ami belefolyik

Fotó: Nagy Tibor

a vízelvezető rendszerbe. Mivel a föld alatt az
elvezetők el voltak törve, a víz nem a csatornarendszerbe került, hanem nagyon sokszor a pincéket árasztotta el. Körülbelül húszéves
probléma a palota pincéinek az ázása. Látszott
jól, hogy nem talajvíz, hiszen a Bernády-kori
csatorna öt méter mélyen van, tehát lehetetlen,
hogy talajvíz szivárgott volna be. Nyilvánvaló
hát, hogy az esővíz zúdult be. Ezt a jelenséget
(Folytatás a 4. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

____________6.
Kétszer 100 gól
és kínai figurák

Folytatta győzelemsorozatát hazai pályán a Marosvásárhelyi Olimpic női kézilabdacsapata, természetesen a
bajnokesélyes Temesvár elleni meccs
kivételt képezett.

____________9.

„Iskolán kívül”

Országos viszonylatban 391.000 gyermek egyáltalán nem jár iskolába. Akik járnak, azok közül tízből nyolc fejezi be az előírások szerinti
kötelező tizedik osztályt, és akik továbbra is a rendszerben maradnak,
tízből hét zárja le középiskolai vagy szakiskolai tanulmányait – ezeket
az adatokat tették közzé az elmúlt héten egy átfogó követéses vizsgálat
eredményeként, amelyet az oktatási minisztérium és az UNICEF szakértői közösen végeztek.
Az eredmény lesújtó, hiszen egy romániai nagyváros egész lakosságát teszi ki a közel négyszázezres szám. Az iskolából kimaradók egyáltalán nem vagy csak nagyon kis mértékben tanulnak meg írni-olvasni,
és minimális lesz az esélyük, hogy munkahelyet találjanak. Történik
mindez egy európai uniós országban, ahol kötelezőnek mondják azokat
az előírásokat, hogy képességeitől, a család anyagi helyzetétől, az etnikai hovatartozástól és a nemtől függetlenül minden gyermeknek joga
van a „minőségi oktatáshoz”. A nemzetközi szakemberek és az oktatási
tárca szakértői a felmérésből azt a következtetést vonták le, hogy a jelenség elsődleges oka a kedvezőtlen családi, gazdasági és szociális
helyzet. Bár nem mondják ki, korábbi tanulmányokból világosan kiderül, de amúgy köztudott, hogy jobbára roma gyermekekről van szó,
különösen az olyan felnőttek között élőkről, akik a mai napig vándorló
életmódot folytatnak vagy mélyszegénységben élnek. Az sem titok,
hogy abban az esetben, ha a gyermeknevelési segélyt és a magyar állami támogatást nem kötnék az iskolába járáshoz, még magasabb
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 40 perckor,
lenyugszik
16 óra 38 perckor.
Az év 331. napja,
hátravan 34 nap.

Ma VIRGIL,
holnap STEFÁNIA napja.
Esős idő

IDŐJÁRÁS

Hőmérséklet:
max. 40C
min. -10C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
12, 6, 33, 7, 35 + 5
NOROC PLUS: 4 2 2 5 1 2
4, 25, 31, 27, 40, 38

37, 11, 35, 27, 12, 4

SUPER NOROC: 3 1 9 1 2 1

rendkívüli húzás:

23, 30, 44, 13, 2, 15

Megyei hírek

NOROC: 3 7 6 0 4 9 9

Jogi tanácsadás kedden

Ezúttal nem szerdán, hanem november 28-án, kedden 16
órakor tart előfizetőinknek jogi tanácsadást Molnár Loránd
ügyvéd a szerkesztőség Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket
kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket, illetve
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Karácsonyi vásárra várják
a kereskedőket

November 30-áig, csütörtökig jelentkezhetnek azok a vállalkozók, akik hagyományos, a téli ünnepkörhöz kötődő
kézművestermékeket, élelmiszertermékeket, dísztárgyakat, játékokat forgalmaznának a Marosvásárhely főterén
december 6-án nyíló ünnepi kirakóvásáron. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a téli ünnepek időszakában:
2017. december 6. – 2018. január 3. között karácsonyi kirakóvásárt szervez a Rózsák terén és a Színház téren,
amelyre a bérelhető helyek függvényében várják a kereskedőket. A kérvényeket a szükséges iratcsomóval az önkormányzat székhelyén, a 13-as irodában kell benyújtani.
Bővebb felvilágosítást a 0265/268-330-as telefonszám
218, 171 vagy 308-as mellékszámain nyújtanak.

Decemberi ünnepség
a megyeszékhelyen

Decemberben a Marosvásárhelyi Önkormányzat az alábbi
eseményeket szervezi és támogatja: december elsején 18
órától a Győzelem téren Románia nemzeti napjának ünnepsége. December 6-án 18 órakor a Rózsák terén az ünnepi díszkivilágítás átadása, december 7-én 17 órakor a
Ligetben a műjégpálya megnyitója. December 15-én 18
órától a Rózsák terén a Petru Maior Egyetem hallgatóinak
ünnepi koncertje, 18-án 18 órakor a Mihai Eminescu Művelődési Központban, valamint 20-án 17.30 órától a Színház téren kolindák. December 31-én 22.30 órától a
Győzelem téren utcai szilveszterezés.

Tér és formák

Egyéni tárlaton lép közönség elé Nagy Attila üvegművész,
a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum tanára. Kiállítása a
Tér és formák címet viseli. Az utóbbi években üvegből,
fából készült különleges alkotásokat, térformákat a Kultúrpalota Art Nouveau Galériájában állítja ki. Az alkotót és
műveit a ma délután 5 órakor kezdődő tárlatnyitón Fodor
Cora művészettörténész és Nagy Miklós Kund művészeti
író ajánlja az érdeklődők figyelmébe.

Kirándulás
a kolozsvári karácsonyi vásárra

Az Erdélyi Magyar Baloldal december 9-én kirándulást
szervez Kolozsvárra, a karácsonyi vásárra, ugyanakkor
meglátogatják a gyalui várat is. Feliratkozni a marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti, I. emeleti székhelyen
lehet,
érdeklődni
a
0744-928-299-es
telefonszámon hétfőtől csütörtökig 9–11 óra között.

Cipősdoboznyi szeretet

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Néppárt Maros megyei szervezete ötödik alkalommal
szervezi meg Cipősdoboznyi szeretet akcióját. December
18-ig Marosvásárhelyen a Mihai Viteazu (Klastrom) utca
10. szám alá hétköznap 10-15 óra között várják azok adományait (nem romlandó élelmiszert, játékot, ruhaneműt),
akik hozzájárulnának e nemes ügy sikeréhez. Megkérik,
a dobozra írják rá, hogy hány éves gyermeknek – fiú vagy
lány – szánják. A gyűjtés során összegyűlt adomány minden évben sok szegény sorsú és árva gyermek ünnepét
teszi melegebbé, hangulatosabbá. Bővebb információk a
0741-260-464 vagy a 0762-248-687-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska
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Kiigazították a megye költségvetését

Működési és beruházási tételeket hagytak jóvá

A csütörtöki tanácsülésen jóváhagyott költségvetés-módosítási határozat értelmében 10,76
millió lejjel egészül ki a megye
idei költségvetése. Ezt az összeget a központi költségvetésből a
hozzáadottérték-adó visszaosztásából kapta a megye.

Az összegből 3,57 millió lejt a gyermekvédelmi rendszer finanszírozására, 6,4 millió lejt a fogyatékkal élő
felnőttek számára fenntartott központok számára, 275 ezer lejt a
speciális oktatási rendszerben dolgozók fizetésére,
478 ezer lejt a bírósági
úton elnyert fizetési hátralékok fedezésére utal ki a
megyei tanács.
Az állami költségvetésből érkező finanszírozásnak köszönhetően minden
megyei szociális intézménynek biztosítottak a
működési költségei év végéig.
A már felsorolt tételek
mellett a megyei tanács
saját forrásai átcsoportosításával több más alárendelt
intézmény költségvetését is
kiegészítette, hogy fedezni
tudják az év hátralevő részében a működési költségeiket, így a Megyei
Lakosság-nyilvántartó
Igazgatóság 29 ezer lejt, a
Maros Megyei Érdekeltségű Objektumokat Őrző
Közszolgálat 323 ezer lejt,
a Maros Művészegyüttes
410 ezer lejt, a Maros Me-

gyei Múzeum pedig 55 ezer lejt kapott.
A Maros Megyei Klinikai Kórház
költségvetését 162 ezer lejjel egészítették ki egy mintavételi állomás vásárlása céljából. Az összegből 53 ezer
lejt a megye költségvetéséből fedeznek, 109 ezer lejt pedig a kórház saját
bevételeiből és fejlesztési alapjából.
A Maros Megyei Múzeum számára
260 ezer lejt utal át az önkormányzati
testület műtárgyak vásárlására. A be-

Rendőrségi hírek

Eltűnt lányokat keresnek
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség két fiatalkorú lány
eltűnéséről adott ki közleményt, akik november 21-én együtt
távoztak lakhelyükről, és azóta nem adtak magukról életjelt.
A 17 esztendős, segesvári Câmpean Mihaela-Daniela ismertetőjegyei: 1,35 m magasság, ovális arc, széles homlok,
kék szem, szőke, egyenes, hosszú haj, vékony testalkat. Az
eltűnés napján kék nadrágot, szürke vízhatlan dzsekit, rövid
szárú, szürke csizmát viselt.
Az ugyancsak segesvári Lupu Gabriela 1,70 m magas,
hozzávetőleg 60 kg, ovális arc, széles homlok, barna szem,
gesztenyeszínű, hosszú, hullámos haj, sportos testalkat jellemzi. Az eltűnés napján fekete viharkabátot, kapucniján
világosbarna prémmel, lila topot, fekete, testhezálló
sztreccsnadrágot, terepszínű zöld bakancsot viselt.
Felkérik mindazokat, akik bármilyen felvilágosítással
tudnak szolgálni, a 0265/202-467-es telefonszámon, vagy
az 112-es egységes sürgősségi hívószámon tájékoztassák a
rendőrség munkatársait.
Táskatolvajokat azonosítottak
November 20-án 22 óra után a marosvásárhelyi rendőrség ügyeletesét egy nő telefonon arról értesítette, hogy ismeretlen tettesek erőszakkal elvették tőle a táskáját. Az
1848. úton levő tömbház lépcsőházába szándékozott be-

RENDEZVÉNYEK

Életterek a jövőből

ruházás keretében a múzeum megvásárolja Nicolae Tonitza Gyerekszoba
című festményét, Hollósy Simon Az
ablakban című alkotását, egy XVI.
századi vadászpoharat, egy XVII. századi kristálypoharat és több más kisebb értékű műtárgyat is. További 14
ezer lejt kap a múzeum egy olyan alkalmazás elkészítésére, amely bemutatja a látogatóknak, hogyan változott
a marosvásárhelyi vár az utóbbi évszázadban. (m.s.)

November 30-án 18 órától a marosvásárhelyi Bernády
Ház emeleti kiállítótermében Életterek a jövőből címmel
nyílik természetfotó-kiállítás. A tárlat anyagát a Fókusz
Öko Központ által meghirdetett pályázat alapján kategóriánként válogatta ki a zsűri. A díjakat a tárlatnyitón
adják át a nyerteseknek.

Fotó: Nagy Tibor

lépni, amikor két ismeretlen férfi kiragadta kezéből a táskáját, amelyben egy bizonyos pénzösszeg és a mobiltelefonja volt, és elszaladtak a helyszínről. A bűnüldöző
szervek azonosítottak egy 17 és egy 15 éves fiatalt, akiket
a tett elkövetésével gyanúsítanak, egyikük számára 24 órás
fogva tartást helyeztek kilátásba. A 17 éves gyanúsított nevére az ügyészség 30 napos előzetes letartóztatási parancsot
bocsátott ki. A vizsgálatokat minősített rablás bűntettének
elkövetésével folytatják.
Haszonjárművet és farakományt foglaltak le
November 23-án, csütörtökön a petelei rendőrőrs munkatársai Libánfalva körzetében, a megyei úton igazoltattak
egy farakománnyal közlekedő haszonjárművet. Az igazoltatás során fény derült arra, hogy a rakomány nem rendelkezett szállítólevéllel. Mivel a gépjárművezetőt egy olyan
kereskedelmi egység alkalmazottjaként azonosították,
amely erdészeti tevékenységet végez, a rendőrök a jogi személyiséggel bíró kereskedelmi egységet 10.000 lejre bírságolták. Az erdészeti bűnmegelőzések osztálya, a megyei
közrendészek és a brassói erdőőrség mérnökei felmérték a
szállított farakomány mennyiségét, mely 28,77 köbméter,
ára hozzávetőleg 9.000 lej. A teljes famennyiséget, valamint a 10.000 euró értékű haszonjárművet lefoglalták és átadták a szászrégeni erdészeti hivatalnak. (szer)

Az Erdélyi-Alpok
– könyvbemutató

Kedden, november 28-án 18 órakor a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében Székely
Árpád székelyudvarhelyi földrajztanár a Déli-Kárpátokról
szóló hatodik kötetét mutatja be. Az Erdélyi-Alpok (földrajzinév-használat) c. könyv ismertetését vetítés színezi.
Közreműködik Balás András földrajztanár.
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Tisztújító küldöttgyűlést tartott az RMDSZ Nőszervezete

Az RMDSZ Nőszervezete szombaton, Marosvásárhelyen tartotta tisztújító küldöttgyűlését. További két évre újra Biró Rozália
elnöknek szavaztak bizalmat, Hegedüs
Csilla lett a szervezet ügyvezető elnöke.

Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei
Nőszervezetének elnöke házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket, majd azt hangsúlyozta, a
nap legfontosabb üzenete számukra az, hogy a
szervezet tagjaival ismét együtt lehetnek, és
együtt tervezhetnek tovább.
„Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy november 25. a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Nem hiába választottuk ezt a
napot rendezvényünk időpontjának, a továbbiakban is részt kívánunk venni az agresszió elleni
harcban” – nyomatékosította.
Doris Pack, az Európai Néppárt Nőszervezetének elnöke videoüzenetben üdvözölte a küldöttgyűlés tagjait. Köszönetét fejezte ki az RMDSZ
Nőszervezetének, hogy az egyik legaktívabb szervezetként van jelen Európában. ,,Arra biztatlak, hogy folytassátok a nők elleni erőszakért a kampányt! Az Európai
Néppártnak és az RMDSZ-nek szilárd talajon kell állnia, hogy
megbirkózhasson a jövőbeli kihívásokkal. Sok sikert kívánok
ehhez!”– hangzott el.
Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke üdvözölte a Nőszervezet küldöttgyűlésének tagjait. „A
2017-es év az RMDSZ Maros megyei szervezete számára a
megújulásról szólt, a tisztújításokról és az új célok, tervek
megfogalmazásáról. Ez igaz a Maros megyei Nőszervezetre
is, ahol szintén megújulás van folyamatban. Bízom benne,
hogy amint az új csapatok összeállnak, jól együtt tudunk dolgozni. Bizalommal tekintek a Nőszervezetre és a közös munkára is, hiszen eddigi tevékenységem során mindig jól együtt
tudtam működni a hölgyekkel. Tegnap a Maros megyei Területi Küldöttek Tanácsának tisztújítóján is három hölgyet választottunk a TKT élére, azt hiszem, ez is bizonyítja, hogy az
RMDSZ Maros megyei szervezete értékeli a nők munkáját”
– mondta a megyei szervezet elnöke.
A köszöntőbeszédek sorában Dorina Grunfeld a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és Maria Precup a
Szociáldemokrata Párt (PSD) nőszervezetének képviseletében
szólalt fel.
Biró Rozália elnöki beszámolójában a Nőszervezet közösségépítő szerepére hívta fel a figyelmet, majd rövid történeti
áttekintést követően úgy fogalmazott, a szervezet negyedik
éve a felnőtté válás éve, amikor olyan nagy horderejű témával
tudtak foglalkozni, mint a nők elleni erőszak. „Olyan kampányt tudtunk együtt kialakítani, amely mozgalommá nőtte ki

magát. Annak a gyermeknek vagy családtagnak, aki erőszakot
szenvedett el, segítségre van szüksége. Ki más lehetne ilyen
helyzetben megértőbb, mint mi, nők?” – fogalmazott az
RMDSZ Nőszervezetének elnöke.
,,Elértük, hogy partnerként tekintsenek ránk. Letettünk dolgokat az asztalra, sikerült megvalósítanunk azt, amit kitűztünk
alakulásunkkor. A szavunknak súlya van. Bízom benne, hogy
a szervezet életében ez a váltás pozitív lesz. Maradjatok bátrak, lépjetek ki a komfortzónából, mert csak ez visz előre, és
ez ad értéket” – tanácsolta a négy évet értékelő videoüzenetében Csóti Emese leköszönő ügyvezető elnök.
Együttműködnek a történelmi magyar egyházak
nőszövetségeivel
A küldöttgyűlést megelőzően az RMDSZ Nőszervezetének
vezetősége együttműködési megállapodást írt alá a romániai
történelmi magyar egyházak nőszövetségeinek képviselőivel,
amelyben a felek rögzítik, hogy az elkövetkező időben minél
több helyi szintű, önkormányzati, egyházi, civil együttműködés létrejöttét szorgalmazzák. Mindezt a romániai magyar közösség megmaradását, szellemi, lelki és kulturális
gyarapodását, gazdasági önállóságát szolgáló tevékenységek,
a magyar családok megerősödését, a család szerepének és társadalmi elismertségének növelését, a nők elleni és a családon
belüli erőszak felszámolását szolgáló programok, valamint a
fiatalok gyermekvállalási szándékát és felelősségét erősítő
kezdeményezések által kívánják elérni.
A küldöttgyűlés után a résztvevők a Színház téren gyertyagyújtással emlékeztek meg az erőszakot elszenvedett áldozatokról. (közlemény)

„Behatárolták a tevékenységünket”

Szer Pálosy Piroska

Amint a leköszönt alelnök kifejtette, az RMDSZ Nőszervezetének marosvásárhelyi szervezete november 20-án tartotta beszámoló közgyűlését, melyen a vezető testület
bejelentette lemondását. Ennek egyik oka az, hogy az
RMDSZ-szervezet részéről létező keret sok esetben korlátozta
őket azokban a tevékenységekben, amelyeket közösségépítés
céljával szerveztek meg. Arra a kérdésre, hogy ezáltal felbomlik-e a városi nőszervezet, vagy újabb vezetőséget választanak-e, azt a választ kaptuk, hogy a nőszervezet vezetőségét
szabályzat szerint alulról jövő kezdeményezés eredményezi,
a vezetőket közgyűlés kell elfogadja. A mostani közgyűlésen
ilyen jellegű kezdeményezésre nem került sor. A leköszönt alelnök szerint egyelőre a megyei szervezet megmarad, abban
az esetben, ha annak sikerül egy újabb városi nőszervezetet
felépíteni, akkor lehet majd újabb vezető testület is.
Az RMDSZ Marosvásárhelyi Nőszervezetének négyéves
tevékenysége alatt három elnöke volt: Koreck Mária, Karácsony Erdei Etel és Furó Judit, akik egymásnak adták a stafétabotot. Amint a leköszönő elnök, Furó Judit és a leköszönö
alelnökök – Koreck Mária, Csata Edit, Mártha Orsolya – jelezték, nem volt könnyű a közösségépítési munkát összeegyeztetni az érdekképviseleti követelményekkel egy olyan
szervezeti környezetben, ahol az RMDSZ legutóbbi kongreszszusáig a női képviseletet nem mindenki üdvözölte. Annak ellenére, hogy a marosvásárhelyi nőszervezet felépítése követte
az országos szabályzat által előírt hierarchikus struktúrát – az
elnök munkáját mindig alelnökök segítették –, mégis a vízszintes együttműködésen alapult a szervezet működése. Az
érdekvédelmi munka során ez sok esetben okozott gondot,
mivel a megyei és országos érdekképviselet nem mindig vette
figyelembe a helyi közösség szempontjából előnyös szervezeti és működési sajátosságokat.
A közösségépítést folytatják
A Divers Egyesület égisze alatt azonban továbbra is folytatják a Női Akadémia által szervezett tevékenységeket, mert,
mint hangsúlyozták: „szerintünk ez az alapja az érdekvédelemnek is”. A 2013 novemberében alakult megyeszékhelyi
szervezet közgyűlési beszámolójában az idei, mindenekelőtt

Kiadós eső és havazás jöhet

Kiadós esőzésekre és havazásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A figyelmeztetés vasárnap 18 órától érvényes. Az előrejelzés
szerint vasárnap este nyugat felől csapadékos időjárás érkezik és az ország nagy részében esőzésekre,
hegyvidéken havazásokra kell számítani. A Bánságban, a Körösök vidékén, Máramarosban a lehulló
csapadékmennyiség elérheti a 15-20 litert négyzetméterenként. Máramarosban, Moldva és Erdély
északi részein havas eső is előfordulhat. A hegyvidéken havazás várható, és a hóréteg megmarad. A Keleti- és Déli-Kárpátokban, valamint Erdély déli és
keleti, Moldva nyugati részén hétfőn 16 órától kedden
18 óráig várható kiadós havazás és erős szél.
(Agerpres)

Lemondott az RMDSZ Marosvásárhelyi Nőszervezetének vezető testülete

Túlságosan behatárolták közösségépítő tevékenységeinket, az érdekvédelmi politikai keret beszorította a mozgásterünket – tömören így fogalmazta
meg a vezető testület lemondását Koreck Mária, az
RMDSZ négy éve alakult Marosvásárhelyi Nőszervezetének alelnöke.

Ország – világ
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közösségépítő tevékenységeket ismertették. Többek között
farsangi bált szerveztek, melyen több mint kétszáz személy
vett részt. Húsvéti zsongást, gyermeknapi játszóházat, majálist, Maros-part-tisztítási akciókban vettek részt, melyeken
eseményenként több száz gyermek és család volt jelen. Egyre
többen vesznek részt a közösségépítő tevékenységeikben,
amelyek összekovácsoló ereje felbecsülhetetlen. A várban tartott júniusi gyermeknapi játszóházban ötszáz-hatszáz gyerek
is megfordult, húsvétkor is nagyon sok résztvevő volt jelen.
Ugyancsak a Női Akadémia szervezett projektírás és menedzsment-tanfolyamot, az ügyes kezű nők kézműves-tevékenységeit, kézműves gyerektábort, közösségi médiatanfolyamot, valamint kilenc előadást különböző témakörökben.
Történelmi megemlékezéseken is jelen voltak: március 15. és
október 6-án a Székely Vértanúk emlékművénél, valamint október 28-án a Bernády-szobornál koszorúztak. A politikai érdekvédelem terén kifejtett tevékenységeik között felsorolták
a székelyföldi önkormányzati képviselőnők és nőszervezeti
vezetők találkozóján való részvételüket, ahol a marosvásárhelyi RMDSZ Nőszervezetet Furó Judit városi tanácsos és
Márton-Zólyomi Annamária képviselték. A Kolozsváron szervezett FUEN-kongresszuson Koreck Mária képviselte a marosvásárhelyi nőszervezetet, ugyanakkor aktívan részt vett a
Minority SafePack polgári kezdeményezést támogató aláírásgyűjtésben, valamint az RMDSZ-kongresszuson.
Az RMDSZ Marosvásárhelyi Nőszervezetének vezetősége
úgy döntött, hogy a négyéves építő jellegű munka után lemond az érdekképviseleti tevékenység végzéséről és teljes
mértékben a közösségépítési munkát vállalja át a Női Akadémia működtetése révén. Ugyanakkor a most leköszönő elnökség tagjai, aktív RMDSZ és nőszervezeti tagokként, ezentúl
szakmai tapasztalatukkal és szabad véleménynyilvánításukkal
segítik a közösségi érdekképviseletet, Furó Judit önkormányzati képviselő munkáját, valamint minden RMDSZ-tisztségviselőt, aki ezt igényeli.
Arra a kérdésre, hogy mire lenne szükségük a közösségépítő tevékenységük folytatásához, Koreck Mária hangsúlyozta, mindenekelőtt önkéntesek jelentkezését várják, mivel
egyre több gyerek vesz részt a gyerekfoglalkozásokon, és a tevékenységvezetők mellett szükség van olyan személyekre, akik
segítik, útbaigazítást nyújtanak a gyerekeknek. Mint hangsúlyozta, várják a jelentkezőket – időseket vagy fiatalokat egyaránt
–, egyetlen szempont az, hogy kedveljék a gyerekekkel való foglalkozást. Legközelebb december 8–9-én a vár Kádárok bástyájában újra megszervezik a Mosolygó Mikulást, melynek
keretében kézműves-tevékenységek, meseolvasás/bábozás lesz
és a játéktárban lévő játékokkal is játszhatnak a gyerekek.

2019-ben érkezik
az első Patriot-üteg

2019 második felében érkezik meg Romániába az
első Patriot légvédelmi rakétarendszer, amely 2020ra válik teljesen működőképessé – közölte szombaton Aradon Mihai Fifor védelmi miniszter. A
tárcavezető felidézte, hogy az elmúlt napokban
hagyta jóvá a parlament a Patriot légvédelmi rakétarendszerek megvásárlását lehető tevő törvényt, és
szerdán írják alá a szerződést, amelynek értelmében
az USA kormánya rakétarendszereket ad el Románia
kormányának. A hét rakétarendszerből idén egyet
fizet ki a vásárló fél. A védelmi miniszter a magyarromán közös békefenntartó zászlóalj parancsnokságának átadási ceremóniáján vett részt szombaton
Aradon. (Agerpres)

Rekord szőlőtermés

Minden idők legnagyobb szőlőtermését jegyezte idén
Románia, és ez a jégvédelmi rendszer kiterjesztésének köszönhető – nyilatkozta pénteken egy piteşti-i
konferencián Petre Daea mezőgazdasági miniszter.
A tárcavezető kifejtette, a szélsőséges időjárási jelenségeknek leginkább kitett régiókban április 15-e
óta az addigi 23 helyett 35 jégvédelmi állomás üzemel. Idén volt olyan nap, amikor csaknem száz jégkárelhárító rakétát lőttek ki – mondta a miniszter,
hozzátéve, ennek köszönhető, hogy minden idők legnagyobb szőlőtermését regisztrálták idén. Daea azt
is elmondta, hogy év végéig újabb 26 kilövési pontot
üzemelnek be, és ezzel 850.000 hektárra nő a védett
területek nagysága. (Agerpres)

Kiújultak a harcok
a Donyeck-medencében

Újult erővel lángoltak fel a harcok a Donyeck-medencében, az elmúlt napon összesen öt ukrán katona
esett el és négy sebesült meg, jelentette pénteken a
kijevi műveleti parancsnokság sajtóosztálya. Luhanszk megye Krimszke településénél nyolc órát tartott az összecsapás az ukrán fegyveres erők és a
Moszkva által támogatott szakadárok között, az öszszetűzésben négy katona halt meg és kettő megsebesült. A parancsnokság közlése szerint a katonák
nyolc szakadár fegyverest likvidáltak és kilencet sebesítettek meg. A helyi szakadárok hivatalos hírportálja ezt viszont nem erősítette meg. (MTI)

„Iskolán kívül”

(Folytatás az 1. oldalról)
lenne az oktatási rendszerből kiesők aránya. Ha figyelembe vesszük a romatelepeken élő családok anyagi lehetőségeit, kétségtelen, hogy problémát jelent megfelelő
módon iskolába küldeni a gyermeket, és sem a szülői
elvárás, sem a lakáskörülmények nem teszik lehetővé az
otthoni felkészülést. Ennek ellenére, akik hat-hetedik
osztályig szerepelnek a statisztikákban, azok tartanak
fenn romániai és megyei viszonylatban sok tanintézményt. Kiürülő falvainkból ugyanis külföldre mentek
dolgozni a fiatalok, akiknek ma iskolás gyermekei lehetnének, és a kivándorlás ma sem ért véget.
Ahol a roma diákok hatvan, hetven, nyolcvan százalékát teszik ki egy-egy osztálynak, a pozitív példák mellett – hiszen tagadhatatlan, hogy vannak jó képességű,
szorgalmas gyermekek közöttük – a többség olyan higiénés, magatartásbeli és egyéb problémákat vet fel, hogy
előbb-utóbb a nem roma gyermekeket elviszik a szülők.
A városok közeli településekről a városokba, vidéken a
szomszédos falvakba, bentlakással rendelkező iskolákba, sőt már az óvodáskorúakat is. A jelenség, ha a
nagyobb osztályokból a roma gyermekek is kimaradnak,
lemorzsolódnak, hajdan neves vidéki iskoláink bezárásához vezethet.
A nagyon összetett probléma ellenére, amelyben a
túlterhelt iskolai programok, az idült tankönyvhiány, az
optimális oktatási feltételek hiánya miatt a szaktárcát
is felelősség terheli, a tanügyminiszter elsősorban a
helyhatóságokra hárítja a megoldást. Marosszentgyörgyön példamutató összefogással ezzel próbálkoznak,
várjuk, milyen sikerrel.
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Felújítják a vízelvezető rendszert

(Folytatás az 1. oldalról)
kell felszámoljuk, hiszen enélkül
nem lehet megoldani a külső felújítást. Egyrészt, mert nehéz lenne
hozzányúlni az épülethez, másrészt
pedig a pincék vizesedése a falakat
is károsítja, hiszen a nedvesség felszívódik, s elérheti az előcsarnok
freskóit. Ezt mindenképpen meg
kellett előzni! Ez a munka zajlik,
ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy
a Kultúrpalota fala mellett öt méter
mélyen ásnak le, és egy ott egy új
drénrendszert helyeznek el, ami
meggátolja az elkövetkező ötven
évre legalább, hogy nedvesedési
gondok legyenek a pincében – magyarázta a múzeumigazgató.
Szélesebb Zsolnay-burkolású
járdát, virágtartókat és szökőkutat
terveznek
Ami a műszaki megoldást illeti,
az igazgató elmondta, hogy vastag
és erős műanyag csöveket helyeznek el, amelyek ellenállóbbak az
öntvénynél, ezeket idővel az oxidáció nem teszi tönkre. A vastag PVCcsöveket
könnyebb
lesz
monitorozni, hiszen kicsi kamerákkal egyszerűbb lesz végigmenni rajtuk, s felderíteni a dugulást, törést,
az esetleges ázás okát. Ezt a munkafolyamatot láthatják a marosvásárhelyiek, ami december végéig be
kell fejeződjön.
A munkálatokkal 60 százalékban
készültek el, s december végéig előreláthatóan be is fejezik.
– Az elmúlt héten a megyei
könyvtár bejáratát sikerült felszabadítani, s karácsonyra az Enescu utca
felőli járda is le lesz rakva. Persze,
szeretnénk új járdát kialakítani,
ehhez kell a városháza beleegyezése is. Az épület előtt fel szeretnénk számolni a parkolósávot, amit
Zsolnay-járólapokkal szeretnénk

burkolni. Erre azért van szükség,
mert amikor a közönség koncertekről kimegy, mivel az Enescu utcában szűk a járda, ki kell lépjenek az
úttestre, az autók közé, s balesetveszélynek vannak kitéve. Beadjuk a
kérést a városházára, s várjuk, hogy
nyitottak lesznek-e erre.
Jövő héten Marosvásárhelyre jön
a Zsolnay gyár képviselője, együtt
nézzük át a Kultúrpalota szerkezetén található Zsolnay gyártmányú
majolika díszítőelemeket, hogy mi
az, amit ki kell cserélni, mit kell felújítani, hiszen ők fogják ezeket legyártani. S ekkor kérjük meg őket,
hogy készítsenek tervet a kiszélesített járda burkolására és díszvázák
elhelyezésére, amit benyújtunk a
városházára. Ha jó városvezető
lenne, ezen kapva kapna, s egy gyönyörű teret alakíthatnánk ki a palota
előtt. Teljesen más arculatot kölcsönöznénk a térnek, a finanszírozására külön pályáznánk. Mivel a
járda a városé, ők kellene támogassanak bennünket, hogy ezt megvalósítsuk. Tudni kell, hogy a
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megyeháza előtti téren is sárga
Zsolnay klinkeres kő található. Hasonlót képzeltünk el a Kultúrpalota
elé is. A könyvtár előtti kis belső
udvarra a megyei múzeum egy kis
Zsolnay-kutat fog rendelni, ezzel a
könyvtár előtti kis udvar egy hangulatos szecessziós udvarrá válik.
Aki járt Pécsen, jól ismeri a gyönyörű Zsolnay-kutakat – taglalta
Soós Zoltán.
A költségeket szerették volna a
külső felújítást célzó európai uniós
pályázatba befoglalni, de mivel
fennállt a veszély, hogy a városvezetés nem egyezik bele, nem kockáztathatták, hogy elvesztik az
egész uniós pályázati finanszíro-

Megújult a 250 éves marosvásárhelyi minorita templom

Ünnepi rendezvénysorozat és hálaadás

Kétszázötven éves a marosvásárhelyi Szent Antal minorita templom, ezt ünnepelték
a vásárhelyi jezsuiták, hálát
adva az eltelt 250 évért és
azért, hogy sikerült felújítani
a templomot és a hozzá tartozó épületegyüttest.

Mózes Edith

A marosvásárhelyi Páduai Szent
Antal jezsuita templom és rendház,
a minoriták temploma a belvárosban, a Köteles Sámuel utca 4. szám
alatt található. A minoriták a 18.
század közepén építették a templomot és a rendházat, és 2000-ig használták; ekkor szerzeteshiány miatt
átadták az épületegyüttest a főegyházmegyének. Jelenleg a közösség
használja.

A nagypiac fölé emelkedő domboldalon épített egyhajós templom magasságával uralta a magaslatot.
Külső kiképzése egyszerű, belső díszítésének vonalvezetése barokk jegyeket
visel. Egyhajós templom; közvetlenül
kapcsolódik hozzá a rendház, hangulatos celláival és boltozatos szobáival.
A templom alatti kriptában jelentős,
gazdagabb helyi római katolikus polgárok nyugszanak. (Wikipédia)

Fotó: Nagy Tibor

zást, ezért kellett külön, a megyei
tanács költségvetéséből saját beruházás keretében végezni a munkálatokat, amelyek értéke összesen
400 ezer lej. Kivitelező a Conart
Structuri Kft. és a Dragoş Feudean
Kft. A terveket a Proiect Kft. készítette.
Júniusban kezdik a 3,7 milliós
uniós projekt kivitelezését
Mint ismeretes, a Maros Megyei
Tanács október 31-én írta alá a szerződést a Romconstruct Group Kft.
és a Concas Rt. által alkotott társulással a Kultúrpalota külső felújítására. A szerződés értéke 3.760.013
lej héa nélkül, a kivitelezési határidő 33 hónap, amelyből 5 hónap áll
a kivitelező rendelkezésére, hogy
elkészítse az építkezés engedélye-

zési tervét és a kivitelezési tervet, illetve beszerezze a szükséges engedélyeket, tanúsítványokat, valamint
hogy elkészítse a műszaki tervet.
Előreláthatólag júniusban látnak
hozzá a munkálatokhoz.
A következőket végzik el: a
külső burkolatok, külső nyílászárók, a tetőszerkezet és tetőzet, a dekoratív fémelemek helyreállítása, a
külső kőelemek javítása, a homlokzati fémfeliratok, a külső villamos
berendezések javítása. A belső
munkálatok során felújítják a megyei könyvtár lépcsőházát, a Tükörtermet, a vászonképeket, a
faburkolatokat, a padlózatot, és
megjavítják a koncertteremben az
orgonát. A kivitelezés júniusban
kezdődik el.

A négynapos ünnepség csütörtökön 15 órakor hálaadással kezdődött a templomban, amit szentmise
követett, amelyet Bellovics Gábor
SJ és Nagy Bálint SJ celebrált. Este
6 órától a Loyola kollégiumi kávézóban kerekasztal-beszélgetést tartottak a jezsuita hivatásról és
küldetésről Növekedés a jezsuita
lelkiségben címmel. Moderátor Kiss
Ulrich SJ volt. Pénteken, a 15 órai
kapunyitást követően a minorita
épületegyüttest ismerhették meg az
érdeklődők, majd Barabás Kisanna
előadását hallgathatták meg a
Loyola kávézóban. A Minorita
domb a város szívében című előadáson egyebek mellett megtudhattuk,
hogy a létező adatok alapján a
templom 1726 és 1867 között épült,
1893 és 96 között javításokat végeztek rajta. 1934-ben a források és
fényképek alapján három barokk
oltár volt a templomban. Jelenleg
egy van, a központi oltárkép Páduai
Szent Antalt ábrázolja. A vetítéssel
egybekötött előadás végén a jelenlevők kérdéseire válaszolt Barabás
Kisanna.
Az előadást követően Jakabos
Barnabás SJ celebrált szentmisét,
amelyen Kiss Ulrich SJ mondott
szentbeszédet, majd 18 órakor,
ugyancsak a templomban, Lélekkel
épült, épül a lelkünk címmel tartott
előadást Márton Judit. Mivel közben besötétedett, a körséta elmaradt, az előadó fotókat mutatott be
a felújításról.
A szombati program a Keresztelő
Szent János „jezsuita templomban”
zajlott, ahol délután fél ötkor Tamási Zsolt történész a jezsuiták és
Marosvásárhely kapcsolatáról tartott előadást. Az esti szentmisét Vízi
Elemér SJ provinciális celebrálta,

majd 19 órától Barabás Kisanna
Emlékek emléke élő emlék című előadását hallgathatták meg az érdeklődők.
Vasárnap, Krisztus király ünnepén, 9 órakor az oltárkép megáldásával összekötött szentmisére került
sor, amelyet Kalna Zsolt minorita
provinciális celebrált. Prédikációját
„az Isten szereti az embereket, és
gondoskodik róluk” gondolat köré
fonta. Mint mondta, az emberi élet
célja a másik emberről, a közösségről való gondoskodás kell legyen,
az emberi élet sohasem lehet
öncélú.
Délután 3 órától közösségi vetélkedőket tartottak a minorita templomnál. Az este 7 órai hálaadó
szentmisét ft. Jakubinyi György
érsek celebrálta. A négynapos ünnepséget agapé és baráti együttlét
zárta az udvarban.
*
A Páduai Szent Antal tiszteletére
1760-1767 között épült eredeti
templom, majd az 1903-ban kibővített épületegyüttes külső helyreállítása a Rómer Flóris Terv keretében,
a Teleki László Alapítvány szervezésében kezdődött meg 2016-ban. A
munkálatok a XVIII. századi kolostorszárny északi homlokzatának felújításával kezdődtek, ezt követően
eltávolították a cementes kiegészítéseket és a feltáskásodott vakolatot, majd újrafalazták a károsodott,
kifagyott lábazati téglafalakat. A tavalyi felújítási szakasz az ablakok
körüli XVIII. századi bekarcolt keretek megtartásával, a korabeli vakolat kiegészítésével, majd a
homlokzat festésével zárult. A munkálatokat a magyar állam a Rómer
Flóris Terv keretében 4 millió forinttal támogatta.
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Kiadványok útja a könyvtárig

Nehezített állománybővítés

Nagy Székely Ildikó
A kisiskolásokat mesedélelőttökre, alkotóműhelyekbe, felnőtt látogatóit könyvbemutatókra, kiállításmegnyitókra várja ezekben a napokban a Maros megyei könyvtár.
A Philobiblon nevű, sokadik alkalommal megrendezett könyvtárnapok kapcsán megpróbáltunk kicsit a
kulisszák mögé is betekinteni.
Agyagási Hajnal főkönyvtárostól a
könyvállomány bővítésének, frissí-

tésének lehetőségeiről és a felmerülő akadályokról érdeklődtünk.
– Állami intézmény lévén, a megyei tanácstól évente kapunk egy
bizonyos összeget, amelyet könyvvásárlásra fordíthatunk. Ez az öszszeg a megyei könyvtár központi
székhelye, a Teleki Téka, illetve a
városban működő további fiókegységek – a kövesdombi, a Kárpátok
sétányán és a Trébely utcában levő
könyvtár – között oszlik szét.
Könyvet az idei évtől kizárólag az
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elektronikus versenytárgyalásokat
lebonyolító rendszeren (SEAP) keresztül vásárolhatunk. Ez azért nehezíti meg a folyamatot, mert
egyelőre kevés kiadó, illetve
könyvterjesztő szán arra időt, hogy
feltegye a kiadványait a SEAP-ra.
Természetesen pozitív példák is
vannak, egy zilahi könyvkereskedés
például nagy hangsúlyt fektet a kínálata reklámozására, a versenytárgyalásokat lebonyolító elektronikus
rendszerben folyamatosan jelen

Nemzeti kisebbségek jogai az Európai Unióban

van, viszont erdélyi kiadóktól nem
forgalmaz könyveket. Az eddigi
években a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron szereztük be
új kiadványaink jelentős részét, a
SEAP azonban eltörölte ezt a lehetőséget. Úgy látom, a kiadók,
könyvterjesztők most eszmélnek
erre rá, így remélhetőleg a jövőben
kedvezően változik a helyzet.
– Mi a helyzet a friss kiadványok
tiszteletpéldányaival?
– Vannak szerzők, akikkel jó
kapcsolatban vagyunk, és új köteteik megjelenésekor rendszerint behoznak néhány példányt a
könyvtárba. Erre törvényes előírás
is létezik, mégis vannak esetek,
amikor figyelmen kívül hagyják az
érintettek. Tulajdonképpen a szerzők jóérzésétől, illetve ilyen térű tájékozottságától
függ,
hogy
kapunk-e tiszteletpéldányt. Ugyanakkor kifejezetten jó kapcsolatot
ápolunk egyes, könyveket (is) megjelentető alapítványokkal, például a
Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvánnyal, ahonnan rendszerint kapunk tiszteletpéldányokat
a legújabb kiadványokból.
– A vásárlásra visszatérve, milyen jellegű kiadványokat részesítenek előnyben?
– Igyekszünk minden igénynek
eleget tenni. A legnagyobb összeget
a szépirodalomra és a gyermekirodalomra fordítjuk, ugyanakkor a
köztudottan magas áron kapható
művészeti kiadványokról és szakkönyvekről sem feledkezhetünk
meg. Mivel a keretünk véges, egy

Kisebbségi szeminárium a Bernády Házban

A nemzeti kisebbségek jogai
az Európai Unióban címszó
alatt szervezett kétnapos kisebbségi szemináriumot a Dr.
Bernády György Közművelődési Alapítvány.

Mózes Edith

A kerekasztal-beszélgetésen részt
vett Johan Hoggman többnyelvűség-szakértő, a finnországi svéd
Magma központ képviselője, Gabriel Andreescu egyetemi tanár, politológus, Amet Aledin államtitkár
az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalától, Markó Béla, az RMDSZ
volt elnöke, Smaranda Enache, a
Pro Európa Liga társelnöke, Frunda
György volt szenátor, a romániai
nemzeti kisebbségek és kisebbségi
szervezetek képviselői.
Megnyitóbeszédet
Borbély
László, az alapítvány elnöke mondott. A tanácskozáson szóba kerültek a kisebbségi jogok, autonómiák
és önrendelkezési formák európai
modelljei, a Minority SafePack, illetve az, hogy az Európai Unió nem
szentel különösebb figyelmet a kisebbségi kérdések megoldásának.
A megyei tanács megteszi mindazt,
amit a törvény megenged
A szemináriumon jelen volt
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, aki rendkívül fontosnak
nevezte,
hogy
Maros
megyében, Marosvásárhelyen szervezték ezt meg, mert a megye kisebbségi szempontból mondhatni
„leképezi” egész Erdélyt: majdnem
egyharmada magyar lakos, de itt
vannak a legnagyobb roma közösségek és szászok is élnek itt. Ezért
tehát nagyon fontos, hogy minden
kérdés törvény által tisztázva legyen, mivel még azt is nehéz alkalmazni, amit törvény szavatol. „Úgy
gondolom, hogy ezek a szemináriumok, amelyeket Maros megyében
tartunk, nagyon fontosak, mert
innen indulhatnak ki azok a kezdeményezések, amelyek megoldhatnak olyan kisebbségi kérdéseket,
amelyekre mindannyiunknak szüksége van.”

A megyei tanács megteszi mindazt, amit a törvény megenged – jelentette ki –, kiemelten fontosnak
nevezve az oktatási, kulturális kérdéseket. „Az is fontos, hogy az utcanévtáblák hogy vannak kiírva, és
tenni kell ezért is, de a legfontosabb
véleményem szerint az, hogy az oktatási intézményeinkben hogyan tanítják a nyelveket, hogy oktatási
kérdésekben engedik-e, hogy minden iskola a törvény által biztosított
lehetőségekkel élve betartsa saját
programját”.
Az etnikai, nemzeti, kisebbségi
kérdés egy élő, nehéz megoldandó
probléma
Markó Béla kijelentette: „Nemcsak ezt a szemináriumot kellene
megszervezni, hanem úgy, ahogy a
‘90-es években egymást érték a különböző kisebbségi jogokkal, emberi jogokkal, demokráciával
kapcsolatos konferenciák, kerekasztalok, viták, megbeszélések,
most is nagy szükség lenne erre. Én
magam arról beszélek mostanában,
ahányszor alkalmam adódik erre,
hogy míg a ‘90-es években az Európai Unió, meg általában a
nemzetközi
fórumok
nagy
erőfeszítéseket tettek, hogy rendezzék az etnikai viszonyokat, az
utóbbi időben ez elhalt. És ennek
megvannak a negatív következményei Ukrajnától Katalóniáig. Bár
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különböző helyzetekről van szó, jól
látszik egész Európában, hogy az
etnikai, a nemzeti, a kisebbségi kérdés egy élő, nehéz megoldandó
probléma, és tudatosítani kell a különböző országokban, Brüsszelben
is, hogy ez milyen fontos”. A szeminárium hatásáról szólva jelentette
ki: „nem gondolom, hogy meg lehet
váltani a világot egy ilyan szemináriummal, de ami itt elhangzik, továbbgyűrűzhet, és sok kicsi sokra
megy”.
Alapvető európai standardokra
lenne szükség
Smaranda Enache elmondta,
hogy az Európai Unióban több különböző kisebbségi modell működik, és nagy különbségek vannak a
különböző államok között. Például
Görögország vagy Franciaország
nem igazán biztosít jogokat a kisebbségeknek, ezzel szemben az
északi országokban vagy Dél-Tirolban jól működő autonómiák léteznek.
Kijelentette: az Európai Unió felfogása az elején gazdasági és politikai volt elsősorban, és csak
másodsorban emberjogi vagy kisebbségjogi. „Most érkezünk talán
ahhoz a pillanathoz, amikor mindannyian felismerjük, hogy Európa
kohéziója, Európa belső stabilitása
attól is függ, hogy mindenki megkapja ott, ahol él, azt az életszínvo-

nalat, azt az elismerést, azokat a jogokat, amelyek más kisebbségi közösségekben
már
rég
felmutathatók.”
Véleménye szerint a Minority
SafePack fontos eszköze lehetne
annak, hogy legalább valamilyen
alapvető európai standardokat fogadjanak el a kormányok az unión
belül. Ha ez nem sikerül, akkor fel
kell készülni arra, hogy lesznek
olyan régiók, ahol a frusztrált kisebbségi közösségek el fognak szigetelődni, és a többség és kisebbség
közötti bizalom, párbeszéd megszakad. Ami nagyon kellemetlen lenne,
mert az Európai Unió amúgy is
nagy nyomásnak van kitéve, és fontos lenne, hogy belső kohézióját és
szolidaritását erősítse.
„Nem akarnak rossz fiúk lenni”
A Népújság kérdésére a szeminárium végén Borbély László a következőket nyilatkozta: „Nem véletlen,
hogy az európai dimenziót céloztuk
meg. Előtte is sokat beszéltünk a kisebbségi jogokról, de ami most történik, az precedens nélküli. Első
alkalommal történik meg, hogy a
Minority SafePack változást hozhat
az Európai Unió mentalitásában”.
Fantasztikusnak nevezte, hogy a tizenegyből kilenc javaslatukat elfogadta az Európai Unió Bírósága, és
kötelezi az uniót, hogy ezekről a
kérdésekről tárgyaljon, és – ez
lenne az ideális – megoldást is találjon. „Persze, illúzióink nincsenek, hiszen az Európai Unió
Görögország és Finnország is. Amikor ilyen különbségek vannak az
unión belül, és Románia valahol a
kettő között áll a kisebbségi jogokat
illetően mind a törvényes keret,
mind az alkalmazás tekintetében,
akkor valószínű, hogy egy általános
megfogalmazást találnak. De a legfontosabb az, hogy nem vagyunk
egyedül, nemcsak a magyar közösségnek a kezdeményezése, hanem
sok európai uniós kisebbségé, hiszen kb. 50 millió kisebbségben élő
személy van Európában, és ennek
tükrében kell vizsgálni, hogy mi
történik a továbbiakban.”

5

könyvből legtöbb két példányt vásárolunk, egyet az olvasóterembe,
egyet pedig kölcsönzésre.
– Részesülnek-e valamilyen támogatásból?
– A magyar állam rendszeresen
támogat. A Márai-program keretében évek óta kapunk egy összeget,
amelyet könyvvásárlásra fordíthatunk, így van ez idén is. A kínálat
felkerül a program internetes oldalára, és mi onnan választhatunk
könyveket.
– A gyermekirodalmat illetően inkább klasszikus vagy inkább kortárs
művekkel bővítik az állományt?
– Mint említettem, igyekszünk
odafigyelni az elvárásokra, a gyermekolvasóink pedig főleg a mai új
kiadványokat keresik. A lányok körében például A Szent Johanna gimi
sorozat népszerű, a fiúk az Egy ropi
naplóját kölcsönzik ki szívesen. A
kisebbeknek Bogyó és Babóca és
Franklin-könyveket is vásároltunk.
De annyira sokfélék az igények,
hogy valamennyinek képtelenség
megfelelni.
– Milyen volt a könyvtár idei látogatottsága?
– Ebben az évben érzékelhetően
többen iratkoztak be, mint korábban, és talán az ide látogató iskolás
csoportokból is több volt. A leglelkesebb olvasóink természetesen az
iskolások és a nyugdíjasok. Az
aktív felnőtt lakosság köréből kevesebb olvasónk van, az egyetem beután
valahogy
a
fejezése
könyvtárlátogatás is kimarad a fiatal életéből.

Emlékeztetett, hogy Románia
magas standardokkal írta alá és ratifikálta a Regionális és kisebbségi
nyelvek chartáját, és ellenőrzési
rendszert javasolt, amely kontrollálná a törvény alkalmazását. Ezeket a kormány összesítené, és a
jelentésébe belefoglalná. Véleménye szerint ezzel el lehetne érni,
hogy alkalmazzák a törvényt, mert
bizonyos területeken visszalépés
történt ilyen szempontból. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem a kisebbségeknek
kellene
figyelmeztetniük a törvények be
nem tartására, ez az államnak lenne
a kötelessége.
„Nagyon érdekes volt ez a szeminárium azért is, mert olyan rangos
előadók voltak jelen, akik jól ismerik a kisebbségi kérdést, van rálátásuk, és európai kontextusba tudják
helyezni. Látjuk, mi történik a nemzetállamokkal, mi történik Katalóniában vagy máshol, tehát a
nemzetközi hangulat az Európai
Unión belül nem feltétlenül barátságos, és mindenféle hátsó szándékokat vélnek felfedezni, például az
autonómiatörekvések
kapcsán.
Pedig mi világosan kimondtuk, nem
akarunk elszakadni Romániától,
hanem bizonyos típusú autonómiaformákat kérünk. Ez 1993 óta
benne van a programunkban, nem
mondunk semmi újat.”
– Ön a szemináriumon nyilvánosan felkérte a jelen levő kisebbségek képviselőit, írják alá a
Minority SafePack kezdeményezést, hiszen általános, szinte minden nemzeti közösséget támogató
problémákat fogalmaz meg. Hogyan reagáltak?
– Nem lelkesednek, és nem akarják aláírni. Le kellene ülni velük
tárgyalni, és meg kellene kérdezni
tőlük, hogy a kilenc pontból mivel
értenek egyet és mivel nem. Akkor
kiderülne, hogy csak politikai indokok vezetik őket. Ismerjük Románia álláspontját, tudjuk, hogy
belépett a perbe is, nem akarnak
rossz fiúk lenni, mert függnek a
kormánytól, a különböző kiutalt
pénzösszegektől, és inkább úgymond nem szólnak bele a magyarok
dolgába. Felsorakoztak emögé,
anélkül, hogy legalább belenéztek
volna. Ezért lenne fontos a párbeszéd.
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Kedvencük: a kendama

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

A „háló” biztonsága

Gombnyomásra vívott csaták,
épülő és szó szerint felégetett virtuális univerzumok (kockákból lett
Minecraft-világ), szintekben mért
Clash Royal-siker vagy bukás –
képmutatás lenne azt állítani, hogy
a digitális valóságba szinte beleszületett tizenévesek nagy része nem
így éli meg a pihenés, szórakozás
óráit. Kovács Emese pszichológus
13-14 éveseket kérdezett arról,
mennyire nélkülözhetetlen számukra a mobiltelefon és a számítógép, és inkább játszásra vagy
internetes beszélgetésekre, zene- és
filmhallgatásra használják a rendelkezésükre bocsátott eszközöket.
– Ami egyből feltűnt, az az, hogy
viszonylag sok időt – átlagban napi
három és fél órát – töltenek el a kamaszok az interneten – jegyezte
meg beszélgetésünk elején a pszichológus. – A megkérdezett 40 diákból páran azt állították, hogy
telefonjukon, számítógépükön szülőifelügyelet-program is fut, így ellenőrizhető, hogy milyen oldalakat
látogatnak. A megkérdezettek közül
mindenki elismerte, hogy naponta
telefonozik, a napi számítógéphasználat 60 százalékukra jellemző.
A fiúk inkább játszanak, a lányok
szívesebben látogatják az internetes
közösségi oldalakat. Ami a virtuális
játékokat illeti, a sport-, az akció- és
a stratégiai játékok a legmenőbbek.
Az internetes honlapok közül a
youtube az egyik legnépszerűbb,
ahol zenét hallgatnak és videókat
néznek a fiatalok. Információszer-

zésre, olvasásra kevesen használják
a világhálót.
Kovács Emese a netezés veszélyeire is rákérdezett. Kiderült, hogy
a megkérdezettek csaknem fele kapott, és körülbelül egyharmaduk
küldött már fenyegető üzenetet a világhálón. 59 százalékukról a beleegyezésük nélkül töltöttek fel az
internetre fényképet, de ez nem feltétlenül zavarta az illető fiatalt. 51
százalékuknak címeztek már meztelen személyt ábrázoló fotót a
neten, 37 százalékuk pedig másvalakinek küldött hasonló fényképet.
A kérdőíves felmérést követő beszélgetés során kiderült, hogy a
tinik tudják, hogyan kell megvédeni
magukat internetes zaklatás esetén,
többek között arról is tájékozottak,
hogy a zaklatót jelenteni, illetve letiltani is lehet egy bizonyos oldalról.
Kovács Emese így összegezte
megfigyeléseit:
– Véleményem szerint a telefonos, számítógépes játékokba belefeledkezőket főleg a sikerélmény
motiválja. A telefon a számítógépnél, laptopnál is fontosabb szerepet
tölt be a tizenévesek életében, így
inkább telefon-, mint számítógépes
függőségről beszélhetünk. Ami az
internetezést illeti, meggyőződésem, hogy a legtöbb kamasz így
próbál kapcsolódni a világhoz, illetve kapcsolatot teremteni kortársaival. Úgy gondolom, számukra ez
tulajdonképpen egyféle biztonságkeresés.

Kalandok a levegőben

Feri és Tamás közös szenvedélye a repülés. Mindketten kiskorukban utasszállító
gépen élték át először a levegőbe emelkedés
élményét. Tamás már akkor elhatározta,
hogy amint betölti a 16. életévét, elvégzi a
vitorlázórepülő-tanfolyamot, Feriben valamivel később fogalmazódott meg ez az elhatározás.

Feri második önálló repülése

Kendamaverseny a Nemzeti Színházban

Hátizsákban, kabátzsebben és még az iskolapadban is gyakran rejtőzik egy-egy a japán
eredetű ügyességi fajátékból, amely pár éve
jelent meg a romániai piacon, és azóta rengeteg fiatalt meghódított. A szem-kéz koordinációt, koncentrálóképességet, egyensúlyérzéket fejlesztő kendama a 16. századból
származik, de mintha igazából most, fél
évezreddel később élné virágkorát.

A játék két fő része a ken, azaz a kereszt alakú farész és a tama, vagyis a golyó, amely egy zsinórral
van a fához rögzítve. A ken két oldalán egy kisebb és
egy nagyobb bemélyedés, egyik végén egy egészen
kicsi mélyedés, a másikon egy kis tüske található. A
játék célja, hogy egy kézzel, csak a lendületet használva, eljuttassuk a golyót valamelyik mélyedésbe,
vagy felszúrjuk a tüskére.
A kendamázás a mai napig komoly sportnak számít, mi több, a Japán Kendama Szervezet egy ranglétrát is kifejlesztett, amelyen nyomon lehet követni,
hogy ki milyen szinten mestere a játéknak. Az elmúlt
időszakban nálunk is több kendamaversenyt tartottak,
nemrég a társasjátéknapokon a Nemzeti Színházban
mérhették össze ügyességüket a golyót röptető fiatalok.
Pár tizenévest arról kérdeztünk, hogyan vált egyik
kedvenc időtöltésükké a kendamázás. Érdekes módon

Osztálytársak és barátok, mi sem természetesebb, hogy a kurzust is együtt végezték
el a marosvásárhelyi sportrepülőtéren.
– Az év elején láttam egy hirdetést a tanfolyam indításáról, és azonnal szóltam róla
Tamásnak. Kiderült, hogy ő már előttem beiratkozott – kezdte közös történetüket Feri,
akit mindig is érdekeltek a műszaki dolgok,
autók, repülők és más komplex gépek.
A vitorlázóoktatás hatvanórás elméleti felkészítéssel indult. Hétvégente tartották a kurzusokat, valamikor májusban pedig
vizsgázniuk is kellett a fiúknak a tanultakból.
Ezután kezdődött az izgalmas rész, a gyakorlati oktatás, amelynek során Tamásék felejthetetlen perceket éltek át.
– Eleinte csak rövid iskolaköröket tettünk
az oktatóval, négy hete repültünk először
egyedül. Érdekes érzés volt megbarátkozni
a kisgépes légáramlatokkal – mesélte Tamás,
Feri pedig arról beszélt, hogy egy vitorlázóban minden mechanikusan működik, az adóvevőn kívül nincs benne elektromos
berendezés, ezért nagyobb odafigyelést igényel, mint egy motoros repülőgép.
– A felszállás csörlő vagy egy motoros
gép segítségével történik – vette át újra a
szót Feri. – A leszállást nekünk kell kiszámolni, mégpedig nagyon pontosan, mert ha
egyszer lecsökkent a sebesség, és megszűnik
a felhajtóerő, úgy kezd zuhanni a vitorlázó,
mint egy kő. Szerencsére időben észre lehet
venni a veszélyt, a gép ugyanis olyankor
reszketni kezd.
– Hetven-nyolcvan repülésen voltunk túl,
amikor bejelentették, hogy vészhelyzet-szimulálás következik. 700–800 méter magas-

Fotó: Nagy Tibor

egyikük sem emlékezett pontosan arra, mikor próbálta ki először, és mi fogta meg benne.
– Valamikor a tavasszal a suliudvaron vettem észre,
hogy minden második gyereknek van egy ilyen játék
a kezében, és arra gondoltam, én is kipróbálom. Egyszerűnek tűnt, de aztán rájöttem, hogy nem is olyan
könnyű „beadni” egy trükköt. Éppen ez tette érdekessé – mesélte az egyik fiú, akinek a LightHousetrükk a kedvence. – Ez egy fordított mutatvány,
nem a golyót kell a kenre feljuttatni, hanem fordítva, a kennek kell a golyón megállnia – magyarázta, majd azt is elárulta, hogy otthon egész
kendamagyűjteménye van, a legelső 20 lejes játékot
egy kínai üzletből vásárolta, a legdrágább 150 lejest
pedig, amely eredetinek számít, és a legkönnyebb
trükközni vele, a születésnapi zsebpénzéből vette
meg.
Edónak négy kendamája van, kedvence a Krom
márkájú, rózsaszínű.
– Körülbelül egy éve kendamázom, és szerintem a
Yank Spike trükk a legjobb. Ennek az a lényege, hogy
a golyót a tüskére kell feljuttatni – mondta, majd azt
is kifejtette, hogy a kendamáknál a súly, a méret és a
golyón levő festék is számít, és minél könnyebb egy
kendama, annál jobban lehet rajta bonyolultabb trükköket tanulni.

ságba húztak fel, aztán a sebesség
nélkül maradás állapotát szimuláltuk. A gép dugóhúzóba került, azaz
egy dugóhúzó irányú kört írt le, miközben zuhanóspirálban repült.
Ilyenkor a vér úgy közlekedik a
testben, mint egy félig üres palackban, amit ide-oda mozgatunk – magyarázta Tamás.
Később azt is megtudtam tőlük,
hogy ebben az időszakban kellett
volna letennük a kilenc tantárgyas
elméleti részből és 30 perces repülésből álló végső vizsgát, mivel
azonban az időjárás nem kedvezett,
a megmérettetés tavaszra maradt.
Ha meglesz a vizsga, a távolsági repülés következik, amit már mindketten alig várnak.
– Felhúznak majd egy bizonyos
magasságig, ahol aztán az emelkedő légáramlatok segítségével
hosszabb ideig maradhatunk a levegőben. Akkor már Régenig is el- Tamás a magasban
zós tapasztalat mindenképpen hasznukra
repülhetünk – tették hozzá.
– Hogy fogadták otthon, hogy repülni sze- válik majd az utasszállító gépek vezetésénél.
Odáig azonban még hosszú az út.
retnétek? Nem aggódtak? – kérdeztem.
– A pilótaképzés nagyon drága, 120 ezer
– Engem már olyan régóta foglalkoztatott ez
az egész, hogy tudták a szüleim, mindenképpen euróba is belekerülhet. Igaz, vannak olcsóbb,
50-60 ezer eurós képzések is, de azok után
bele kell egyezniük – mosolyodott el Tamás.
– Nekem meg kellett győznöm az ottho- nem garantált a biztos munkahely – értettek
niakat, de kitartásomnak köszönhetően si- egyet a fiúk, akik úgy tudják, ingyenes okkerrel jártam – kacagta el magát Feri is. tatási lehetőség is létezik, csak meg kell taTamás később azt is elmesélte, hogy egyszer lálni.
Beszélgetésünk végén arra kértük a két viaz édesanyjáékat is felvitte az oktató a levegőbe, és pár bukfencet is leírt velük a magas- torlázót, foglalják össze pár szóban, mit jeban. Feri szülei még nem vitorláztak, de a lent számukra a repülés.
– Nekem ez a szabadság – jelentette ki
családban több pilóta is volt.
Mindkét fiú a későbbiekben is a „légi pá- Feri, Tamás pedig csak ennyit mondott:
– Ez az életem.
lyán” maradna, és úgy gondolják, a vitorlá-
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A magyar labdarúgás napját
ünnepelték

Szerkeszti: Farczádi Attila

Berzi Sándor szerint a magyar
futballban a fejlődés látható és
mérhető, de természetesen a közvéleményt elsősorban a felnőttválogatott szereplése érdekli. Az
MLSZ alelnöke ezt pénteken, a
magyar labdarúgás napja alkalmából rendezett fővárosi ünneptartott
beszédében
ségen
hangsúlyozta.
A sportvezető a nemzeti csapatról
szólva elmondta, az együttes a tavalyi nagy sikert követően nem tudta
hozni azokat az eredményeket, de
legfőképpen azt a játékot és teljesítményt, amelyet az elmúlt két évben.
Hozzátette, nagy hiba volt az andorrai vereség, amelyen egy „válogatottnak nem nevezhető” csapattal
állt fel Bernd Storck szövetségi kapitány, ebből a kudarcból pedig
nehéz volt talpra állni.
„Storck úr remek munkát végzett, de ilyen az edzői sors” – je-

gyezte meg Berzi Sándor a német
szakemberről, akinek utódja, a
belga Georges Leekens is részt vett
az ünnepségen.
Az elmúlt év pozitívumai között
Berzi Sándor kiemelte az utánpótláscsapatok szereplését, az U21esek jól indultak az Európa-bajnoki
selejtezősorozatban, míg az U19-es
és az U17-esek is elérték az elitkört, utóbbiak a végső kontinensviadalon szerepeltek. Kiemelte, a
társasági adókedvezménynek is köszönhetően folyamatosan épülnek a
pályák, emellett újabb stadionok
készülnek
vagy
készültek
el, továbbá egyre többen futballoznak.
A magyar labdarúgás napját az
MLSZ minden évben november 25én, az 1953-ban ezen a napon rendezett londoni magyar-angol
mérkőzés évfordulóján rendezi. Az
Aranycsapat 6-3-ra győzött a

Továbbra is nyeretlen
a magyar női válogatott
A magyar női labdarúgó-válogatott négy mérkőzés után is
nyeretlen a világbajnoki selejtezősorozatban, mivel pénteken 10-ra
kikapott
Ukrajna
csapatától Balmazújvárosban.
A 4. csoport állása: 1. Svédország 9 pont/3 mérkőzés, 2.
Dánia 6/3, 3. Ukrajna 4/2, 4.
Horvátország 2/4, 5. MAGYARORSZÁG 1/4.
A magyar együttes áprilisban
Svédország ellen játssza következő mérkőzését a kvalifikációs
sorozatban.
Románia kedden 11 órától
Moldovával méri össze erejét. A
csapat eddigi három mérkőzésén még nem szerzett pontot.
A 2019-es franciaországi tornára az európai selejtezőből a
hét csoport győztese jut ki automatikusan, míg a négy legjobb
második pótselejtezőt játszik a
további kiadó egy helyért.

Wembley Stadionban, ezzel megtörte az angolok 90 éve tartó hazai
veretlenségét. Idén a hétvége miatt
hozták egy nappal korábbra az ünnepséget, amelyen a magyar futball,
a szakma korábbi és jelenlegi meghatározó alakjai is találkoztak egymással.

Fölényesen nyert a Debrecen a fővárosban

A Debrecen eredményes támadójátékkal, négygólos különbséggel
legyőzte a Vasast a labdarúgó OTP
Bank Liga 17. fordulójában, a Szusza Ferenc Stadionban. A DVSC a
Ferencvárostól és a Videotontól el-

szenvedett vereség után gyűjtötte
be a három pontot, a Vasas viszont
sorozatban az ötödik mérkőzésén
maradt nyeretlen.
Takács Tamás duplájával az első
félidő végére kétgólos előnybe ke-

Csupán tizenöt játékossal
utazott az ASA Temesvárra

Zsinórban vesztettek a Maros
megyei csapatok, a 2. és 3. ligás
bajnokságban egyaránt, az elmúlt
hét végi fordulóban, amikor csak a
Hargita és Kovászna megyei alakulatoknak termett babér.
A Marosvásárhelyi ASA Temesváron, a helyi Politehnica szurkolói
alakulatának otthonában maradt
alul. Marius Popescu vezetőedző
mindössze 15 játékossal utazott a
Bánságba, a máskor számításba vehető fiatal játékosokra ugyanis a
klub ifjúsági csapataiban volt szükség. A négy tartalék közül hárman
pályára is léptek a temesvári mérkőzésen, az ASA egyébiránt a következő összetételben szerepelt a
találkozón: Moga – Băjan, Candrea, Kilyén, Mendy – P. Iacob, Petriş (68. Mijokovic) – Al. Stoica
(90+1. Chirlejan), D. Panait, C.
Sîrbu – Petra (87. R. Iliescu). A gólszerzők Ignea (45.), Plămadă (76.)
és Marius Staicu (90.).
A Szászrégeni Avântul a Kolozsvár Arénában könyvelte el a papírforma-kudarcot a Kolozsvári U
ellenében (igaz, a győztes találat a
mérkőzésnek a 89. percéig váratott
magára), míg a Radnóti SK saját
otthonában kényszerült átengedni
mindhárom pontot ellenfelének, a
Gyulafehérvári Unireának.
A Maros megyei 4. ligában a várakozásoknak megfelelő eredmények születtek. Az élbolyban nincs
változás, miután az első négy helyen álló együttes egyaránt begyűjtotte a győzelmet.
Eredmények:
* 2. liga, 19. forduló: Ştiinţa Miroslava – Temesvári Ripensia 3-0,
CS Afumaţi – Academica Clinceni
1-0, Szatmárnémeti Olimpia –
Chindia Târgovişte 1-3, Aradi UTA
– FC Argeş Piteşti 0-1, Zsilvásárhelyi Pandurii – Dacia Unirea Brăila
3-3, Foresta Suceava – Nagyváradi
Luceafărul 3-0, Dunărea Călăraşi –
Bukaresti Metaloglobus 1-0, Temesvári Politehnica ASU – Marosvásárhelyi ASA 3-0, Nagyszebeni
Hermannstadt – Sportul Snagov 20, CS Baloteşti – CS Mioveni 0-3.
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Az állás: 1. Nagyszeben 44 pont, 2.
Călăraşi 43, 3. Târgovişte 39, ...7.
ASA 31.
* 3. liga, I. csoport, 14. forduló:
CSM Paşcani – Románvásári CSM
1-3, Galaci Metalosport – Szászhermányi AFC 0-5, CSM Focşani –
Sporting Lieşti 1-1, Bucovina Rădăuţi – Barcarozsnyói Olimpic Cetate 2-1, Sănătatea Darabani – FK
Csíkszereda 1-2, Avântul Valea Mărului – Kézdivásárhelyi KSE 1-2,
Galaci Suporter Club Oţelul –
Bákói Aerostar 1-0. A Székelyudvarhelyi FC szabadnapos volt. Az
állás: 1. Aerostar 28 pont, 2. Oţelul
28, 3. Románvásár 27, 4. Csíkszereda 27, ...7. Kézdivásárhely 21,
...13. Székelyudvarhely 9.
* 3. liga, V. csoport, 14. forduló:
Magyarigeni Performanţa – Dési
Unirea 3-2, Kolozsvári Sănătatea –
Lénárdfalvi Fotbal 3-3, Kolozsvári
U – Szászrégeni Avântul 1-0, Tasnádi Unirea – Magyargáldi Industria 1-3, Vidombáki Viitorul –
Kudzsiri Metalurgistul 1-6, Feleki
FC – Medgyesi Gaz Metan II 0-0,
Radnóti SK – Gyulafehérvári Unirea 2-3. A Kolozsvári CFR II szabadnapos volt. Az állás: 1.
Kolozsvári U 32 pont, 2. Magyarigen 30, 3. Magyargáld 27, ...8.
Avântul 19, ...13. Radnót 7.
* 4. liga, 14. forduló: Marosvásárhelyi Gaz Metan – Marosludasi
Maros 2-4, Nyárádszeredai ACS –
Mezőméhesi Lendület 6-2, Marosoroszfalui Maros – Nyárádtői Viitorul 3-2, Dicsőszentmártoni
Unirea Tricolor – Marosvásárhelyi
Atletic 1-1, Szovátai ACS – Ákosfalvi Napsugár 3-1, Kutyfalvi
Maros – Dánosi Gaz Metan 9-0,
Náznánfalvi Maros – Marosvásárhelyi MSE 2-6. Nagysármás szabadnapos volt. Az állás: 1. MSE 35
pont, 2. Szováta 34, 3. Marosoroszfalu 31, 4. Marosludas 28, 5. Atletic
22, 6. Gaz Metan 19, 7. Nyárádszereda 18, 8. Nyárádtő 17, 9. Ákosfalva 16, 10. Dicsőszentmárton 14,
11. Kutyfalva 14, 12. Mezőméhes
12, 13. Náznánfalva 7, 14. Nagysármás 7, 15. Dános 6.

helyzetet dolgozott ki a Debrecen, volt képes veszélyeztetni a vendéamely a félidő közepén növelte elő- gek sikerét, már csak azért sem,
nyét az egy perccel korábban beállt mert az ugyancsak csere Justin
rült a szép támadásokat vezető ven- Sós Bence jóvoltából. A Vasas bün- Mengolo
két
kontratámadás
dégcsapat. A Vasas már egygólos tetőből szépített, majd még kapu- végén a Vasas kapujába talált a ráahátrányban tudta csak felvenni a fáig is eljutott, de érdemben nem dásban.
mérkőzés ritmusát, de gólveszélyt
nem jelentett.
Jegyzőkönyv
A második játékrészben is több
OTP Bank Liga, 17. forduló: Vasas FC – Debreceni VSC 1-5 (0-2)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 1000 néző, vezette: Erdős.
Gólszerzők: Ádám (81., 11-esből), illetve Takács T. (17., 36.), Sós
(72.), Mengolo (91., 93.).
Sárga lap: Berecz (92.), illetve Varga K. (26.).
Vasas FC: Kamenár – Benes, James, Burmeister – Vogyicska (62.
Vergosz), Vida, Berecz, Hangya – Gaál, Ádám, Remili (62. Pavlov).
Debreceni VSC: Nagy S. – Bényei, Kinyik, Mészáros N., Ferenczi
– Bódi (89. Csősz), Jovanovic, Filip, Varga K. (71. Sós) – Könyves,
Takács T. (79. Mengolo).
Eredményjelző
A magyar labdarúgó NB I 17. fordulójának eredményei: Diósgyőr
– Újpest 1-2, Budapest Honvéd – Mezőkövesd 1-2, Vasas – Debreceni VSC 1-5, Videoton – Paks 2-0, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő –
Puskás Akadémia 2-2, Szombathelyi Haladás – Ferencváros 2-1.
1. Videoton
17
2. Ferencváros 17
3. Debrecen
17
4. Újpest
17
5. Honvéd
17
6. Diósgyőr
17
7. Paks
17
8. Vasas
17
9. Puskás A.
17
10. Balmazújv. 17
11. Mezőkövesd 17
12. Szombathely 17

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

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

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

40-18
33-16
31-20
23-21
30-29
29-28
24-28
23-32
23-27
22-26
20-36
15-32

38
35
28
25
25
21
21
21
20
17
14
14
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Európa-liga: Szalai piros lappal tért vissza, a Hoffenheim kiesett

Csaknem három hónapos kényszerpihenő után Szalai Ádám visszatért, de csapata, a Hoffenheim
3-1-re kikapott csütörtökön a
Braga vendégeként a labdarúgó
Európa-liga csoportkörének ötödik
fordulójában, így már biztosan
nem jut a legjobb 32 közé.
A magyar válogatott csatár, aki
augusztus 31-én a lettek ellen sérült meg, a 66. percben 1-0-s hazai
vezetésnél csereként állt be, majd
a 97. percben második sárga lappal
kiállították. A győztes portugál
együttes sikerével biztosította helyét a kieséses szakaszba.
Az esti mérkőzéseken pályára
lépett másik magyar játékos, Kádár
Tamás végig a pályán volt, de
együttese, a már továbbjutott Dinamo Kijev 3-2-re alulmaradt a
Skenderbeu otthonában.
Az esti összecsapásokon a Braga
mellett a Partizan Belgrád, az AC
Milan, az Atalanta és az Olympique Lyon jutott tovább csoportjából.
Európa-liga, csoportkör, 5. forduló:
* A csoport: Makkabi Tel-Aviv
(izraeli) – Slavia Prága (cseh) 0-2
(0-1), Asztana (kazah) – Villarreal
(spanyol) 2-3 (1-1). Az állás: 1. (és
továbbjutott) Villarreal 11 pont, 2.
Slavia 8, 3. Asztana 7, 4. Makkabi
Tel-Aviv 1.
* B csoport: Partizan Belgrád
(szerb) – Young Boys (svájci) 2-1
(1-1), Skenderbeu (albán) – Dinamo Kijev (ukrán) 3-2 (1-1). Az
állás: 1. (és továbbjutott) Dinamo
Kijev 10 pont, 2. (és továbbjutott)
Partizan 8, 3. Skenderbeu 5, 4.
Young Boys 3.
* C csoport: Ludogorec (bolgár)
– Basaksehir (török) 1-2 (0-2),

Braga (portugál) – Hoffenheim
(német) 3-1 (1-0). Az állás: 1. (és
továbbjutott) Braga 10 pont, 2. Ludogorec 8 pont, 3. Basaksehir 5, 4.
Hoffenheim 4.
* D csoport: AEK Athén (görög)
– Rijeka (horvát) 2-2 (1-2), AC
Milan (olasz) – Austria Bécs (osztrák) 5-1 (3-1). Az állás: 1. (és továbbjutott) AC Milan 11 pont, 2.
AEK Athén 7, 3. Austria Wien 4, 4.
Rijeka 4.
* E csoport: Olympique Lyon
(francia) – Apollon (ciprusi) 4-0
(2-0), Everton (angol) – Atalanta
(olasz) 1-5 (0-1). Az állás: 1. (és továbbjutott) Atalanta 11 pont (13-4),
2. (és továbbjutott) Olympique
Lyon 11 (11-3), 3. Apollon 3, 4.
Everton 1.
* F csoport: Sheriff Tiraspol
(moldovai) – Zlín (cseh) 1-0 (1-0),
Lokomotiv Moszkva (orosz) – FC
Koppenhága (dán) 2-1 (1-1). Az
állás: 1. Sheriff 9 pont, 2. Lokomo-

tiv Moszkva 8, 3. FC Koppenhága
6, 4. Zlín 2.

A FCSB elleni győzelmével
továbbment a Viktoria Plzen

24 találatnál tart, és megdöntötte a Borussia Dortmund gólcsúcsát a labdarúgó Bajnokok
Ligájában. A csoportkörben
eddig a németek tartották a
gólrekordot, a BVB az elmúlt
idényben 21-szer talált be az
ellenfelek kapujába. A brazil

* J csoport: Athletic Bilbao
(spanyol) – Hertha BSC (német)
3-2 (1-2), Östersund (svéd) – Zorja
Luhanszk (ukrán) 2-0 (1-0). Az
állás: 1. (már továbbjutott) Östersund 10 pont, 2. Athletic Bilbao 8,
3. Zorja Luhanszk 6, 4. Hertha
BSC 4.
* K csoport: SS Lazio (olasz) –
Vitesse (holland) 1-1 (1-1), Nice
(francia) – Zulte Waregem (belga)
3-1 (2-0). Az állás: 1. (már továbbjutott) Lazio 13 pont, 2. (már továbbjutott) Nice 9, 3. Zulte
Waregem 4, 4. Vitesse 2.
* L csoport: Rosenborg (norvég) – Real Sociedad (spanyol) 01 (0-0), Zenit (orosz) – Vardar
(macedón) 2-1 (2-0). Az állás: 1.
(már továbbjutott) Zenit 13 pont,
2. (már továbbjutott) Real Sociedad 12, 3. Rosenborg 4, 4. Vardar
Szkopje 0.

Labdarúgó Európa-liga, G csoport, 5. forduló:
Viktoria Plzen – Bukaresti FCSB 2-0 (0-0)
Plzen, Struncovy Sady stadion, vezette: Ivan
Bebek (horvát).
Gólszerzők: Milan Petrzela (49), Jan Kopic
(76).
Sárga lap: Man (45+1.), Enache (67.), Budescu
(84.).
Viktoria: Hruska – Reznik, Hejda, Hubnik, Limbersky – Horava, Hrosovsky – Petrzela (88. Zivulic), Kolar (84. Cermak), Kopic – Reznicek (66.
Bakos).
FCSB: Daniel Vlad – Enache, Planic, Bălaşa,
Junior Morais – Ovidiu Popescu, Filip (46. Nedelcu) – Golofca (46. Florin Tănase), Man, Coman
(64. Budescu) – Alibec.

Bajnokok Ligája:
Nyolcaddöntőben a Barcelona,
a PSG megdöntötte a gólcsúcsot

A Barcelona idegenbeli döntetlennel biztosította helyét a
labdarúgó Bajnokok Ligája
nyolcaddöntőjében: a katalánok a Juventus vendégeként
értek el 0-0-t a csoportkör ötödik fordulójának szerdai játéknapján. A Barcelona sztárja,
Lionel Messi csak csereként
kapott lehetőséget, de beállása
után sem tudott kapuba találni
a csapata, amely így is behozhatatlan előnyre tett szert riválisaival
szemben,
azaz
megnyerte csoportját.
A harmadik helyen álló
Sporting Lisszabon sima, 3-1es győzelmet aratott az Olimpiakosz felett.
A Manchester United számára szintén tökéletesen megfelelt volna a pontosztozkodás
az FC Basel otthonában, csakhogy a svájciak a hajrában
szerzett góllal diadalmaskodtak, így – a CSZKA Moszkvával kiegészülve – továbbra is
három csapat verseng az első
két helyért.
Az AS Romának ugyancsak
továbbjutást ért volna a döntetlen, azonban 2-0-ra kikapott az
Atlético Madrid vendégeként.
A gólok sorát a francia Antoine
Griezmann nyitotta: a francia
csatár a levegőben úszva, félfordulatból talált a kapuba. A
mostani vereség ellenére az
olasz gárda maradt kedvezőbb
pozícióban, ugyanis ha a zárókörben felülmúlja a sereghajtó
azeri Qarabagot, akkor a 16
közé jut.
A már korábban továbbjutott Paris Saint-Germain és
Bayern München a papírformát igazolva ezúttal is győzött
a Celtic Glasgow, illetve az
Anderlecht ellen. A százszázalékos franciák ugyan az első
percben hátrányba kerültek,
aztán 7-1-re fordítottak. A
Paris Saint-Germain ezzel már

* G csoport: Plzen (cseh) –
FCSB (román) 2-0 (0-0), Lugano
(svájci) – Hapoel Beer-Seva (izraeli) 1-0 (0-0). Az állás: 1. (már továbbjutott) FCSB 10 pont, 2. (már
továbbjutott) Viktoria Plzen 9, 3.
Lugano 6, 4. Hapoel Beer-Seva 4.
* H csoport: 1. FC Köln (német)
– Arsenal (angol) 1-0 (0-0), BATE
Boriszov (fehérorosz) – Crvena
zvezda (szerb) 0-0. Az állás: 1.
(már továbbjutott) Arsenal 10 pont,
2. 1. FC Köln 6 (7-7), 3. Crvena
zvezda 6 (2-2), 4. BATE Boriszov
5.
* I csoport: Salzburg (osztrák) –
Vitoria Guimaraes (portugál) 3-0
(2-0), Konyaspor (török) – Olympique Marseille (francia) 1-1 (0-0).
Az állás: 1. Salzburg (már továbbjutott) 11 pont, 2. Olympique Marseille 7, 3. Konyaspor 5, 4. Vitória
Guimaraes 4.

Neymar vezetésével a párizsi
gárda – amely átlagban 4,8 gólt
szerzett eddig a BL-ben – tovább is javíthatja a csúcsot,
mivel még egy forduló hátravan a csoportkörből. A PSG
december 5-én a Bayern München vendége lesz.

Eredményjelző

Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló (szerdai eredmények):
* A csoport: FC Basel (svájci) – Manchester United
(angol) 1-0 (0-0), CSZKA Moszkva (orosz) – Benfica (portugál) 2-0 (1-0). Az állás: 1. Manchester United 12 pont, 2.
FC Basel 9, 3. CSZKA Moszkva 9, 4. Benfica 0.
* B csoport: Paris Saint-Germain (francia) – Celtic Glasgow (skót) 7-1 (4-1), RSC Anderlecht (belga) – Bayern
München (német) 1-2 (0-0). Az állás: 1. (és továbbjutott)
Paris Saint-Germain 15 pont, 2. (és továbbjutott) Bayern
München 12, 3. Celtic Glasgow 3, 4. Anderlecht 0.
* C csoport: Atlético Madrid (spanyol) – AS Roma (olasz)
2-0 (0-0), Qarabag (azeri) – Chelsea (angol) 0-4 (0-2). Az
állás: 1. (és továbbjutott) Chelsea 10 pont, 2. AS Roma 8, 3.
Atlético Madrid 6, 4. Qarabag 2.
* D csoport: Sporting Lisszabon (portugál) – Olimpiakosz
Pireusz (görög) 3-1 (2-0), Juventus (olasz) – FC Barcelona
(spanyol) 0-0. Az állás: 1. (és továbbjutott) FC Barcelona 11
pont, 2. Juventus 8, 3. Sporting 7, 4. Olimpiakosz 1.
A csoportok első két helyezettje jut a nyolcaddöntőbe,
míg a harmadikok átkerülnek az Európa-liga kieséses szakaszába. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak.

FIFA-világranglista: Románia
a 41., Magyarország az 53.

Négy helyet javított Románia a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistáján, amelynek legfrissebb változatát múlt héten tették közzé. Eszerint a
Cosmin Contra irányította válogatott ebben a hónapban a 41. helyet foglalja el.
Egyelőre ez nem az idei legjobb helyezés,
hiszen az évet még a 39. pozícióban kezd- A novemberi FIFA-ranglista
ték a románok, viszont lényegesen jobb az
állás most, mint volt áprilisban és május- 1. ( 1.)* Németország 1602 pont
ban, amikor csak a 47. helyet foglalhatta el 2. ( 2.) Brazília 1483
3. ( 3.) Portugália 1358
az alakulat.
Magyarország annak ellenére megtar- 4. ( 4.) Argentína 1348
totta 53. helyét, hogy a válogatott novem- 5. ( 5.) Belgium 1325
ber 9-én, barátságos mérkőzésen 2-1-re 6. ( 8.) Spanyolország 1231
kikapott Luxemburgban. Magyarországot 7. ( 6.) Lengyelország 1209
azonban olyan csapatok is megelőzik a vi- 8. (11.) Svájc 1190
lágranglistán, mint Burkina Faso vagy a 9. ( 7.) Franciaország 1183
10. ( 9.) Chile 1162
Kongói Köztársaság.
A Mircea Lucescu vezette Törökország 11. (10.) Peru 1128
kilenc helyet visszaesve a 42. a rangsor- 12. (19.) Dánia 1099
ban, miután Romániától (0-2) és Albániá- 13. (13.) Kolumbia 1078
14. (15.) Olaszország 1052
tól (2-3) is kikapott.
Az élen változatlanul a németek állnak 15. (12.) Anglia 1047
...41. (45.) ROMÁNIA 737
a brazilok és a portugálok előtt.
Az év utolsó tabelláját december 21-én ...53. (53.) MAGYARORSZÁG 630
* zárójelben a múlt havi helyezés
teszik majd közzé.

Messi negyedszer vette át az Aranycipőt

Lionel Messi, az FC Barcelona
argentin labdarúgója negyedszer
vette át pénteken az európai ligák
legeredményesebb góllövőjének
járó Aranycipőt. A 30 éves argentin
sztár 37-szer talált a kapuba az elmúlt szezonban a katalán klub színeiben. Az elismerést csapattársa,
Luis Suárez adta át neki, aki a
2015/2016-os szezonban negyven
góllal érdemelte ki az Aranycipőt.
A második helyezett a Sporting
CP holland csatára, Bas Dost lett 34
találattal, harmadikként pedig a gaboni Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) végzett 31 góllal. Messi
ezzel utolérte a szintén négy Aranycipőnél tartó riválisát, a Real Madridot erősítő
Cristiano Ronaldót, aki legutóbb „csupán” 25 találatig jutott.
Lionel Messi új szerződést írt alá az FC Barcelonával, az ötszörös aranylabdás
argentin labdarúgó 2021-ig kötelezte el magát spanyol klubcsapatánál.

2021-ig hosszabbított az FC Barcelonával

„Az FC Barcelona és Lionel Messi szombat reggel új szerződést írt alá, amely
az argentin szupersztárt a 2020/21-es szezon végéig a klubhoz köti” – áll a katalán
csapat hivatalos közleményében. Hozzátették: a támadó kivásárlási ára 700 millió
euróra nőtt. Messi tizenhárom évesen került a katalánokhoz, akiknél a felnőttek
között 29 trófeát nyert, a Bajnokok Ligájában négyszer, a spanyol bajnokságban
nyolcszor diadalmaskodott.
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Kétszer 100 gól
és kínai figurák

A bolyais pálya felújításáról
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának
meghívottja Borka-Balás Attila, a Bolyai Kollégium Alapítvány elnöke és Szathmáry Zsolt, a szervezet
projektfelelőse. A két egykori bolyais diákkal Szucher Ervin az iskola sportpályáján lévő öltöző és
mellékhelyiségeinek önkéntesek általi felújításáról, valamint az alapítvány további jótékonysági terveiről beszélget.

Bálint Zsombor

9

Kisiklott a kezükből a győzelem

Javítani szeretett volna a Sirius a
sepsiszentgyörgyi betlizés után, és
egyenlő félként vette fel a küzdelmet a sokkal erősebbnak tartott Kolozsvári U-val a női kosárlabda
Nemzeti Liga 7. fordulójában rendezett marosvásárhelyi mérkőzésen.
A csapat nagyon közel is állt ahhoz,
hogy meglepetést szerezzen, azonban a hajrában képtelennek bizonyult megőrizni a negyedik negyed
elején még meglévő előnyét, az ellenfél irányítója, Leslie Vorpahl –
aki amúgy is a legeredményesebb
játékosuk volt a vendégeknek –
ekkor bebizonyította, hogy a sportágban egyetlen kimagasló egyéniség meccset tud nyerni csapatának.
A Sirius így már a második olyan
mérkőzést veszítette el hazai pályán
ebben az idényben, amelynek a
Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 6/0
2. Szatmárnémeti
6/0
5/2
3. Alexandria
4. Gyulafehérvár
3/3
5. Brassó
2/4
6. Kolozsvár
2/3
7. UPM Sirius
1/5
8. Arad
0/6
9. Temesvár
1/3

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 7. forduló: Marosvásárhelyi UPM
Sirius – Kolozsvári U 64:67 (16-20, 18-13, 18-15, 12-19)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Fabiana
Martinescu (Nagyszeben), Dragoş Barbu (Jászvásár), Alexandru
Sandu (Jászvásár). Ellenőr: Marian Oprea (Brassó).
UPM Sirius: Robinson 21 pont, Lawrence 15, Mitov 12 (2), Beldian 8 (2), A. Pop 6 (2),Williams 2, Gál.
Kolozsvári U: Vorpahl 27 (4), Kalušić 13 (1), Taylor 9 (1), Bahvarova 9, Voica 4, Ghizilă 3 (1), Jež 2, Maxim, I. Părău.

sorsa a kezében volt. A marosvásárhelyi alakulat kezdett jobban, aztán
kicsit visszafogott az iramból, de
az első negyed végén így is döntetlen állást kellett volna regisztrálnunk, ha nem téved nagyot
Fabiana Martinescu játékvezető.
Két másodperc volt még a negyedből, amikor Robinson a balszélen
ellépett a védő mellett, hogy dudaszóra rádobja. A labda be is akadt,
de a védő utána nyúlt, és a bírók
nem adták meg a kosarat, hanem
oldalbedobásos szabálytalanságot fújtak. Nehezen
12
érthető, miért, hiszen nyil12
vánvaló, hogy dobóakció
12
volt, még ha nagyon
9
messziről is, mert éppen
8
járt le az idő! Ha a kosár
7
ér, akkor egy pluszdobás
7
is járt volna, amivel akár
6
20-20 lehetett volna az
5
eredmény.

A Sirius már a második olyan mérkőzést veszítette el hazai pályán ebben az idényben, amelynek a sorsa a kezében volt.
Fotó: Nagy Tibor

A folytatásban Robinson irányításával, Lawrence betöréseivel és
Mitov két triplájával a Sirius vette
át a vezetést, és kilenc pontra is elhúzott. Ebből az utolsó tíz percre
négy pont maradt, ami két perc
alatt el is olvadt. Fej-fej mellett
haladtak percekig a csapatok, és
nyilvánvalóvá vált, hogy az a fél
győz, amely jobb döntéseket hoz
a végjátékban. Nos, előbb Alina
Pop támadó szabálytalanságot vétett, aztán a következő támadásban Vorpahl dobott védett
pozícióból egy triplát, és a mínusz
négyről már nem sikerült visszajönni.
Nehezen megmondható, hogy
miként alakul a hajrá, ha az első
negyed végén megadják Robinsonnak azt a tripláját, azonban tény,
hogy végül pontosan ennyivel,
három ponttal nyert a kolozsvári
csapat.
A galaci siker törlése után egy
győzelemmel maradt Sirius olyan
lélektani hullámvölgybe került,
amelyből nehezen tud kitörni. Esélye szombaton lehet, amikor Temesvárra utazik, de amint Ionel
Brustur vezetőedző is mondta, a riválisok folyamatosan erősítenek,
az idény alatt is, míg a Sirius korlátozott költségvetése az eredményeken
is
elkerülhetetlenül
meglátszik.
Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti
Liga 7. fordulójának eredményei: Marosvásárhelyi UPM
Sirius – Kolozsvári U 64:67,
CSBT Alexandria – Aradi
ICIM 75:49, Brassói Olimpia
– Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC
70:78. A Gyulafehérvári CSU
– Temesvári SCM mérkőzést
ma játsszák. A Szatmárnémeti
CSM állt.

Előnyben a marosvásárhelyi tekézők

Több mint 250 fával vertek rá a
Nagybecskereki Kristal csapatára a
Marosvásárhelyi Romgaz Elektromaros női tekézői a Bajnokok Ligája első körének odavágóján. Ez

hatalmas különbség, azonban a
szerbiai vendégek alaposan kihasználták a szabályok adta lehetőségeiket, és így a legjobbjaikat azokra
a marosvásárhelyi játékosokra állí-

Jegyzőkönyv
Női teke Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, 1. menet: Marosvásárhelyi Romgaz Elektromaros – Nagybecskereki Kristal KK 6-2 (177, 3430-3175)
Marosvásárhely, Elektromaros tekepálya, vezette: Dumitru Beşe.
Páronkénti eredmények: Iulia Adela Ban – Budai Anna 0-1 (13, 522-541), Duka Tilda – Miroslav Hajnalka 1-0 (3-1, 576-523),
Alina Suciu – Dragana Dorožan 1-0 (3-1, 539-516), Méhész Anita –
Stanica Gorić 1-0 (4-0, 615-523), Doina Baciu – Sanela Milosav 1-0
(4-0, 628-511), Gyéresi Anna – Lukács Hermina 0-1 (2-2, 550-561)

Eredményjelző
Női teke BL, nyolcaddöntő, 1. mérkőzések: Marosvásárhelyi
Romgaz Elektromaros – Nagybecskereki Kristal KK (szerb) 6-2,
Kegljaski Klub Celje (szlovén) – BSV Voith St. Pölten (osztrák) 44, Composites Neunkirchen (osztrák) – Zeleziarne Podbrezova
(szlovák) 2-6, Triglav Kranj (szlovén) – KK Mlaka Rijeka (horvát)
6-2. Erőnyerőként jutott a negyeddöntőbe: Victoria Bamberg
(német), Slovan Rosice (cseh), BBSV Bécs (osztrák), Rákoshegyi
Vasutas (magyar).

tották rá, akikkel szemben úgy
érezték, lehet esélyük. Ez a taktikájuk pedig olyan szempontból bejött, hogy – 265 fa különbség ide
vagy oda – a hat párból kettőt megnyertek, így a végeredmény a lehetséges 8-0 helyett csupán 6-2 a
marosvásárhelyi csapat számára.
Márpedig ez az első kritérium,
ami a továbbjutás szempontjából
számít, így a nagybecskereki visszavágón, amelyet december 9-én rendeznek, Orosz István csapata nem
veszíthet ennél nagyobb arányban,
illetve egy esetleges 6-2 esetén a továbbjutáshoz legalább nyolc menetet kell megnyerniük a 24-ből a
szerb bajnok otthonában. Persze, ezúttal vendégcsapatként a RomgazElektromaros dönthet arról, hogy ki
ki ellen mérkőzik meg közvetlenül,
és amúgy is sokkal jobb csapatnak
tűnik a nagy különbség fényében.
Ha továbbjut a negyeddöntőbe, a
Romgaz Elektromaros ellenfele az
osztrák bajnok és világkupa-bronzérmes BBSV Bécs lesz.

A kézdivásárhelyiek mindent megtettek, hogy megakadályozzák a marosvásárhelyi gólszerzést, ám ez csak olykor sikerült: 12 gólos vereség lett számukra a vége.
Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Folytatta
győzelemsorozatát
hazai pályán a Marosvásárhelyi
Olimpic női kézilabdacsapata, természetesen a bajnokesélyes Temesvár elleni meccs kivételt képezett.
Az újonc, és utolsó előtti helyen
álló Kézdivásárhellyel, amellyel a
múlt hét végi fordulóból elhalasztott mérkőzését pótolta, azonban
nem okozhatott gondott a győzelem
megszerzése. Az első félidő viszonylagos kiegyensúlyozottságot
mutatott, nehézkesen alakult ki az
ötgólos hazai előny, a második félidő elején azonban gyors iramban
elhúzott tíz gólra az Olimpic, és ezt
a különbséget többé-kevésbé tartotta is.
Jeles meccs volt ez a hazai csapat
két korosztályos válogatott játékosa, Monica Bărăbaş és Andreea
Târşoagă számára, hisz mindketten
100 gól fölé jutottak az A osztályban, életük első felnőtt bajnoki idényében, amelyet 16 évesen
játszanak (párhuzamosan a serdülő
bajnokságban is szerepelnek). És
hogy élvezik a játékot, mutatja,

hogy minden meccsen legalább
egyszer bemutatják a kínai figurát:
Bărăbaş behunyt szemmel is megtalálja a már levegőbe emelkedett
Târşoagát, aki pedig nem kegyelmez a kiszolgáltatott kapusnak.
Ezen a meccsen ráadásul egy újítást
is láthattunk. A passzív támadás fenyegetése alatt egyenesen szögletből kapta Bărăbaş a levegőben a
labdát a látványos gólhoz.
Ugyanennek a mérkőzésnek egy
másik érdekessége, hogy Bodó Ingrid másodszorra volt a marosvásárhelyi csapat ellenfele az idén. A
KSE játékosa az első fordulóban
még a Marosvásárhely Mureşul színeiben szerepelt, akkor győzelmet
ünnepelhett az Olimpic ellen. Ez
volt az egyetlen mérkőzése azonban a Mureşulnál, még az átigazolási
időszak
lezárta
előtt
Kézdivásárhelyre távozott, azóta
pedig ott játszik.
A női kézilabda A osztálya a 12.
forduló találkozóival folytatódott az
elmúlt hétvégén, a játéknap keretében az Olimpic ma Râmnicu Vâlceán,
egy
másik
ifjúsági
játékosokból álló csapat otthonában
lép pályára.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 11. forduló: Marosvásárhelyi
Olimpic – Kézdivásárhelyi SE 39-27 (17-12)
Marosvásárhely, kövesdombi iskola sportterme, 100 néző. Vezette: Gabriel Biriş (Beszterce), Paul Codoban (Beszterce).
Olimpic: Ugran (Stan, Hodor) – Ola, Munteanu 10 gól, Lăcătuş
1, Bărăbaş 9, Târşoagă 10, Dima 2 (Ghemeş 5, Radu, Kiss, Belean,
Sângeorzan 1, Bardoşi, Ilieş 1).
KSE: Roffel (Fülöp) – Opra 1, Mátis Z. 13, Bodó 2, Mátis H. 2,
Bardócz 6, Dobra 3 (Nagy, Chirvase, Mátis Kovács).

Eredményjelző
A női kézilabda Nemzeti Liga 12. fordulójának eredményei: Brassói Corona – Temesvári Universitatea de Vest 41-30, Marosvásárhelyi Mureşul – FC Argeş Piteşti 29-39, Resicabányai CSU – Dacia
Mioveni 19-21, Nagybányai Minaur – Nagyváradi CSU 30-15. A
Kézdivásárhelyi KSE – Köröskisjenői Körös, Székelyudvarhelyi
ACS – Temesvári SCM és Naţional Rm. Vâlcea – Marosvásárhelyi
Olimpic mérkőzéseket ma rendezik.
1. Nagybánya 12
12
2. Temesvári SCM 11
10
3. Brassó*
12
7
4. Resicabánya 12
7
5. Mioveni
12
7
6. Nagyvárad 12
6
7. FC Argeş
12
6
8. Rm. Vâlcea 11
6
9. Temesvári CSU 12
5
10. Olimpic
11
4
11. Köröskisjenő11
3
12. Mureşul** 12
4
13. Kézdivásárhely 11
1
14. Székelyudv. 11
0
* 1 büntetőpont levonva
** 3 büntetőpont levonva

Ranglista
0
0
1
0
0
2
1
0
0
1
1
0
0
0

0
1
4
5
5
4
5
5
7
6
7
8
10
11

400-210
353-259
350-301
327-284
304-291
312-333
369-357
328-293
343-384
321-322
306-342
320-352
248-406
257-404

36
30
21
21
21
20
19
18
15
13
10
9
3
0
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Bebizonyítják: az öreg ember nem vén ember

A nyugdíjasok báloztak Jedden

A közelgő Katalin-nap alkalmából kedden délután kosaras bált szervezett a jeddi
nyugdíjascsoport, de nem
csak jeddiek szórakoztak a
rendezvényen.

Gligor Róbert László

Remek hangulatban mulattak
kedden délután a nyugdíjasok a
jeddi kultúrotthonban, nemcsak nótaszótól volt hangos az épület nagyterme, hanem sokan felálltak az
asztalok mellől, és korukat meghazudtoló jókedvvel, fiatalosan ropták a táncot. A rendezvényt Bányai
István polgármester is megtisztelte,
de munkája miatt ünnepi köszöntője után csak kevés időt tudott a
társaságban tölteni, ám a vendégek
ennek is örültek, úgyanúgy
annak is, hogy az önkormányzat
díjmentesen
rendelkezésükre

bocsátotta a kultúrotthont. Késő
délután a marosszentgyörgyi Pataki
Ágnes is meglátogatta az ünneplőket, és balladákat adott elő. Estig
folyt a mulatás, viccelődés, a sorsjegyek sem hiányozhattak. Akinek
név- vagy születésnapja volt, vagy
épp közeleg, azokat egy szál virággal köszöntötték.
Dávid Béla szervező, a nyugdíjascsoport vezetője érdeklődésünkre elmondta: fiatalkorukban
Jedden szokás volt a Katalin-napkor rendezett kosaras bál, ezt a hagyományt megalakulása óta ápolja
a csoport, és ilyen alkalomból
gyűltek össze most is. Nemcsak
magukban mulattak kedden, Vásárhelyről és Koronkából is érkeztek
idősebbek. A 20 lejes belépő árából
a szervezők minden asztalra kávét,
vizet, süteményt, gyümölcsöt tettek, mindenkinek jutott egy pohár
köszöntő ital, továbbá különböző

tárgyakat vásároltak a sorsoláshoz:
festett tányérokat,
szitákat, teafőzőket, de kaptak néhány ajándékot is,
többek között Bentayed Ilona és
Sinka Zsuzsánna
jeddi nők felajánlásából öt szerencsés
nyerhetett
egy-egy ingyenes
hajápolást, frizurakészítést egy vásárhelyi fodrászatban.
Szeretetet adnak és kapnak
A megkérdezettek egybehangzóan pozitívan vélekednek a csoport
létéről.
A
pénztárosi
feladatokat ellátó Balizs Erzsébet
nagyon hálás, hogy létrejött ez a közösség, nagyon jól érzik magukat,
összetartóak. A vásárhelyi Balog

Nagyon jól szórakozott kedden a mintegy nyolcvan nyugdíjas

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

ADÁSVÉTEL
474-863. (3571-I)

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9

lej/kg. Érdeklődni 8–16 óra között a

0265/331-016 és a 0730-713-205-ös

telefonszámon. (60626-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.

(5256)

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(4942)

HEGESZTŐT és lakatost alkalma-

zok. Tel. 0766-519-187. (19588)

MUSKOTÁLY KUKORICÁT cseré(5290)

Tel.

Felesége, leánya, unokája, veje, test-

vére és családja, valamint keresztlá-

nya, Erika. (5312)

Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,

ezek a fények világítsanak neked, örök

világosságban, békességben nyugodj,
soha el nem felejtünk téged.

Szomorú szívvel emlékezünk novem-

ber 26-án a felejthetetlen férjre, édesnagyapára,

id.

SZÉKELY

ján. Emléked szívünkben él. Nyugodj

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

búzára.

8. évfordulóján. Emléke legyen áldott,

GYÖRGYRE halálának 24. évforduló-

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

lek

ber 27-én DUPPA ISTVÁNRA halálának

apára,

MINDENFÉLE

harmonikaajtókat,

Szomorú szívvel emlékezünk novemnyugalma csendes!

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-

ket,

Fotó: Gligor Róbert László

0753-787-895.

békében.

Feleséged, gyermekeid és azok családja, unokáid, Boti,

Emese, Beti. (1606-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel és lélekkel gondolok drága testvéremre, SZABÓ
BÉLÁRA november 27-én, halálának tizenkettedik évfordulóján.
Nyugodj békében, drága testvérem, amíg élek, nem felejtelek el!
Zsuzska. (5233)

Egy gyertya lángja lobban a szélben, így emlékezünk Rád minden
évben. A szentháromsági ifj.
CSIKI BÉLA (Béluka) húsz éve a
cukorgyári munkabaleset áldozata lett. Pihenjen békében öszszetört tested! Szép testvéri
megértő emléked örökre megmarad. Ilonka és családja.
(5265-I)

Rozália tavaly csatlakozott a jeddi
nyugdíjasokhoz, miután egyszerkétszer meghívták, és megtetszett
neki a társaság. Nem egyedül ment,
férjét is vitte, hiszen a 75 éves Zoli
bácsi hegedülni is tud, így ő sem
marad otthon, leporolta a hangszert,
és nagyon jól érzi ő is magát ebben
a közösségben. Rózsika néni nagyon szeret táncolni, s mivel nem
sok férfi volt a keddi bálban, akinek
nem jutott, az nőtársát kapta derékon. Vásárhelyi barátait is magával
hozta a Balog család, hogy megmutassa egyrészt azt, hogyan mulatnak
a vidéki emberek, másrészt pedig
azt, hogy „nemcsak a húszéveseké
a világ”, és itt mindenki jól szórakozik. A beszélgetésbe bekapcsolódó Dávid Gyöngyvér azt a
szeretetet emelte ki, amit itt kapnak
és adnak egymásnak a tagok, és úgy
örülnek hétről hétre egymásnak,
mintha évekig nem találkoztak
volna. Mindenki kívánkozik ide
jönni, hisz nemcsak kikapcsolódási
lehetőséget jelent ez a csoport a
nyugdíjasok számára, az egyedül
élő idősek egy igazi családra leltek
itt.
Négy éve együtt
Dávid Béla közel négy éve alapí-

totta meg a jeddi nyugdíjascsoportot: akkor mintegy tízen csatlakoztak a kezdeményezéshez, jelenleg
kéttucat állandó tagot számlálnak,
és időközben a jeddieken kívül a
szomszédos településekről, Kebeleszentiványról, Koronkából és
Maros-vásárhelyről is társultak
tagok. A csapat tagjai minden kedden délután bő két órát töltenek
együtt. Ilyenkor szórakoznak, Zoli
bácsi vezetésével énekelnek, Béla
bácsi egy 130 éneket tartalmazó
könyvecskét is összeállított a tagoknak. Előadásokat is szoktak
hallgatni, volt már vendégük bőrgyógyász és reumatológus orvos is,
míg Csenteri Levente meggyesfalvi lelkész a szeretetről tartott
előadást, és a közeljövőben is fogadnak előadókat. Minden évben
megünneplik nemzeti ünnepünket,
fellépnek és segítenek a falunapokon, együtt ünneplik meg a nők
napját is, sőt a szilveszteri estét is
egymás társaságában töltik el, és
nem marad el egymás születésnapi
köszöntése sem. Kirándulásokat is
szerveznek, 30 darab színházbérletet vásároltak a tagok számára –
sorolta fel tevékenységüket dióhéjban Dávid Béla.

Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden könnycseppünk nyugtassa álmodat. Az idő múlik, de
feledni nem lehet, csak megtanulni élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk november 27-én a kiskendi születésű
KOVÁCS
KÁROLYRA
halálának 2. évfordulóján, aki tragikus körülmények között hunyt
el. Búcsúzik tőle édesanyja, öt
testvére és unokatestvérei. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (5282)

„Elfeledni téged nem lehet, mert
te voltál a jóság, a szeretet.”
Kegyelettel emlékezem drága édesanyámra,
özv.
SZŐCS
JÓZSEFNÉRE
szül.
Fábián
Magdolna halálának második évfordulóján, november 27-én. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető
leánya,
Székely Katalin és családja. (1605-I)

Kegyelettel emlékezünk a mezőcsávási NAGY ISTVÁNRA halálának 40 éves évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi két lánya
és családjuk. (5287-I)
Keresünk valakit, aki már nincsen. Még búcsút sem vett és itt
hagyott minket. Azóta a szívünk
még mindig fáj, a szemünk is
könnyes, mert mi téged mindig
szerettünk és szeretni fogunk,
amíg élünk. Elfeledni téged nem
lehet, csak megtanulni élni nélküled.
Emlékezünk november 27-én
KRAUSZ KORNÉLIÁRA szül.
Incze halálának első évfordulóján. Bánatos férje, fia, Árpád,
unokája, Tímea, volt menye,
Enikő és Cici-Klaudia. Emléke legyen áldott és nyugalma csendes! (5306)
Szomorú szívvel emlékezünk november
26-án
KÁLMÁN
ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(5321-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, amit reménykedve hordoztál magadban. Lehunytad a
szemed, csendesen elmentél,
szívedben csak az volt, hogy
mindenkit szerettél. Munka és
küzdelem volt életed, örökre
megpihent dolgos két kezed. Maradt a bánat és egy csendes sírhalom, szívünkben gyász és örök
fájdalom.
Fájó szívvel emlékezünk november 27-én a szerető édesanyára,
MÁTHÉ IBOLYÁRA szül. Siklódi
halálának első évfordulóján. Szeretettel gondol rá leánya, Tünde
és férje, fia, Ferike és felesége,
négy unokája, valamint kicsi dédunokája, Beni. Nyugodjál békében, drága mamikánk! (5323-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama,
özv. HORVÁTH SÁRA
szül. Biró
életének 84. évében rövid szenvedés után csendesen elhunyt.
Temetése november 28-án 11
órakor lesz a Nyár (Verii) utcai
temetőben, református szertartás szerint. Nyugodjék békében!
Emlékét örökre szívünkben
őrizzük. Fia, Karcsi, menye,
Mária és unokája, Hajnal. (1604-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT ALKALMAZ. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT ALKALMAZ áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAT KERES ELŐKÖNYVELŐI MUNKAKÖRBE. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-027-726.
(19573-I)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500 lej) és BETEGNYUGDÍJASOKAT
(3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca 85.
szám alatt. (19560-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (19585)

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

SOFŐRT alkalmazunk B kategóriával. Program: hétfőtől péntekig 8-16 óra között. Tel. 0728-169-805.
(5294-I)

TOBORZÓ! CALL CENTER MUNKATÁRSSAL bővítjük a csapatunkat! Feladatok: online és offline
álláshirdetések feladása, frissítése; bejövő jelentkezések kezelése; napi szinten kapcsolattartás a jelentkezőkkel telefonon és e-mailben; új jelentkezők felkeresése, információátadás az aktuális állásainkkal
kapcsolatban. Elvárás: kiváló kommunikációs készség magyar és román nyelven. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@westjobs.eu (sz.)

Az ELECTROMUREŞ RT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező SZERSZÁMLAKATOST; műanyagfeldolgozásban, -fröccsöntésben és fémbevonásban TAPASZTALT MUNKÁSOKAT; számvezérlésű marógépre gyakorlott vagy tanuló CNC-GÉP-KEZELŐT; gyakorlott MINŐSÉGELLENŐRT a fröccsöntött
darabok (gyártási folyamatban levő és végtermékek) ellenőrzésére. Az önéletrajzokat a cég székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112-114. szám alatt lehet benyújtani, érdeklődni a 0744-390-767es telefonszámon. (sz.)

Közlemény

11

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy december
4–29. között rágcsáló- és rovarirtásra, fertőtlenítésre kerül sor Marosvásárhelyen, a tanintézményekben, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós
szerződés alapján.
Az időtartam változhat az időjárás függvényében.
A felhasználandó szerek hatóanyaga: a rágcsálóirtásnál a Brodifacoum, a rovarirtásnál a D-Fenotrin, a fertőtlenítésnél az OFenil, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek,
mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetünk,
hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, tanintézményekben, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.
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A Siletina Impex Kft.
– Helyi Közszállítási Vállalat
Rt. Társulás
személyzetválogatást szervez
a következő állások betöltésére:

• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát)
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel
rendelkezőnek
– egyéb előnyök
A kérvényt önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másolatával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal,
esetleg ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 10–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es telefonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket
hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára
tegye a jelentkezőket.
A vezetőség

