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Gyertyafényes közösségvállalás

Az együttérzés csillagai Marosvásárhelyen

A jelképességen
túli konkrétum

Anne Hidalgo, Párizs szocialista főpolgármestere egy vasárnapi lapinterjúban bejelentette, hogy ezen a télen
megnyitja a városháza, a kerületi polgármesteri hivatalok, valamint nagyobb középületek dísztermeit
hajléktalanok elszállásolására.

____________3.
A nyugdíjminimum
júliustól hatszáznegyven lej

Az állami költségvetésből származó
minimális nyugdíj összegéről, esetenkénti összetételéről, a nyugdíjjogosultságról és a nyugdíjba vonulók
kötelezettségeiről kérdeztük a Maros
Megyei Nyugdíjpénztár vezetőit.

A Gyulafehérvári Caritas Egymillió csillag a szegényekért adománygyűjtő akciójához csatlakozó települések közül ezúttal
Marosvásárhelyen gyűlt a legnagyobb összeg. Október 12én, pénteken este kilenc erdélyi településen gyújtottak mécseseket köztereken a szegényekkel való együttérzés
kifejezéseként. Marosvásárhelyen több mint hétszáz ember
szívében gyúlt meg a szeretet lángja az elesettekért, rászorulókért.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Egykor úgy tartották, hogy amikor lehull egy csillag, meghal egy
ember, a fellobbanó csillag fénye pedig azt jelzi, hogy szeretet gyúlt ki
egy ember szívében. Ezt a szeretetet jelképezték a Színház téren pénteken
este fellobbanó gyertyafények, a résztvevők pénzadománya, akik a – szemlátomást kirajzolódó – fénylő csillagot hosszasan őrizve fejezték ki együttérzésüket a társadalom peremén élőkkel. A Gyulafehérvári Caritas tizedik
esztendeje szervezi meg októberben az Egymillió csillag a szegényekért
adománygyűjtő akciót, amelynek kifejezéseként minden meggyújtott gyertya a nélkülözőkkel való sorsvállalást jelképezi. A szolidaritási akció
(Folytatás az 5. oldalon)

Antalfi Imola

____________4.
Hivatásos néptáncosok találkoznak
Marosvásárhelyen

Öt hivatásos néptáncegyüttese van
Erdélynek, így egyik-egyik ötévente
kerül sorra vendéglátóként. A találkozó
célja egyrészt lehetőséget adni a hivatásos táncosoknak arra, hogy megnézzék egymás előadásait, erre
ugyanis szervezett formában máskor
nem adódik alkalom.

____________5.

Első futam

Végre! Mondhatjuk ezt most már, amikor végre
„beüzemelik” azt a több mint 12 millió eurót felemésztő beruházást, amelynek befejezéséhez egy
bő évtizedre volt szükség. 2006 óta, amikortól a 34
hektáros terület a Maros Megyei Tanács tulajdonába került, igencsak összebonyolódtak a dolgok.
A finanszírozási szerződés aláírása után (az összeg
majdnem fele uniós alapokból származott) az olasz
kivitelező cégekkel való társulási szerződés következett. Az első határidő 2013 szeptembere volt, de
nem tartották. A késlekedés miatt előbb felszólításokat küldött a megyei önkormányzat a kivitelezőnek, majd határidő-módosításba is beleegyezett,
nem is egyszer. Végül szerződésbontásba torkollt
a vita. Per pert követett, majd a korrupcióellenes
igazgatóság kezdett vizsgálódni (még nem tudni,
milyen eredménnyel).
Valahogy úgy voltunk vele, hogy legyintettünk:
ez a munkálat is „autópálya-szindrómában szenved”, nem tudni, mikor lesz vége. Annál is inkább,
mivel köztudott, hogy a csergedi tetőn gyakori a
földcsuszamlás, az itt átvezető megyei utat emiatt
számtalanszor javították az elmúlt három
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 37 perckor,
lenyugszik
18 óra 38 perckor.
Az év 288. napja,
hátravan 77 nap.

Ma TERÉZ,
holnap GÁL napja.
IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 30C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

6, 18, 29, 32, 17+ 8

19, 30, 33, 23, 2, 25
24, 45, 2, 49, 19, 47
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Tűzoltás a vegyi kombinátnál

A hűtőtorony szűrőberendezése gyulladt meg

Október 12-én, pénteken 15.27 órakor Marosvásárhelyen az Azomureş vegyi kombinát egyik hűtőtartályánál
karbantartási munkálatok nyomán keletkezett tűz miatt riasztották a Horea Vészhelyzeti Felügyelőséget. A helyszínre érkező tűzoltóknak rövid időn belül sikerült
eloltaniuk az egyik hűtőtoronyban keletkezet tüzet, amely-

nek nyomán nagy mennyiségű füst szállt. Amint tájékoztattak, ötszáz köbméter polietilén szűrő semmisült meg, a
lakosságra nem jelentett közvetlen veszélyt, személyi sérülésről sem érkezett jelentés. A vállalat közleménye szerint az ipari létesítmény tevékenysége zavartalan.
(pálosy)

NOROC PLUS: 8 4 8 0 5 9

SUPER NOROC: 3 3 4 2 7 2
NOROC: 4 5 4 7 9 7 8

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Fegyvergyakorlat éles lőszerekkel
Marosszentgyörgyön

Október 15–19. között, hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig a
marosszentgyörgyi lőtéren a Maros megyei honvédelmi,
közrendészeti és országos biztonsági intézmények szervezésében fegyvergyakorlati kiképzéseket tartanak. Felhívják a környéken lakók figyelmét, hogy kerüljék el a lőtér
környékét, elkerülendő a testi sérüléseket vagy esetleges
halálos kimenetelű baleseteket. Ellenkező esetben az Országos Honvédelmi Minisztérium a bekövetkezett balesetek miatt nem vállal felelősséget.

Utódnyugdíjra jogosultak
figyelmébe

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár felhívja a 16. életévüket
betöltött, utódnyugdíjra jogosult tanulók és egyetemi hallgatók figyelmét, hogy mielőbb nyújtsák be a tanintézményük által a 2018/2019-es tanévre kiállított igazolást.
Ennek a kötelezettségüknek minden tanulmányi év októberében eleget kell tenniük, annak bizonyítására, hogy
megőrizték hallgatói minőségüket, ami feljogosítja őket
arra, hogy továbbra is felvegyék az állam által folyósított
utódnyugdíjat. Azok számára, akik késve teszik le a tanulói/egyetemi hallgatói státust bizonyító igazolást a hivatal
15-ös számú ügyfélablakánál, késve ugyan, de visszamenőleg is folyósítják az elmaradt juttatást.

Tűsarkon… – nők a közéletben

A Női Akadémia szervezésében október 17-én, szerdán
17.30 órakor Hegedűs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke Tűsarkon – megbírjuk vagy kibírjuk? címmel tart előadást az erdélyi nők közéletben és politikában való
alulreprezentáltsága kapcsán a marosvásárhelyi Köpeczi–
Teleki-házban (Forradalom utca 1. szám, I. emelet). Az
előadásra elsősorban a közélet iránt érdeklődő nőket várják. A belépés ingyenes, a szervezők adományokat elfogadnak, a begyűlt összeget további rendezvények
szervezésére fordítják.

Focikedvelő gyerekeket várnak

A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2007-ben és 2012ben született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A
válogatókat a 2007-ben születettek számára keddtől csütörtökig 16 órától, a 2012-ben születettek számára keddenként és csütörtökönként 17.30 órától tartják a
víkendtelepi 2-es számú műgyepes pályán. A jelentkezőknél legyen sportfelszerelés. A Marosvásárhelyi Városi
Sportklub edzései, illetve a mérkőzésekre való szállítás, a
meccseken való bíráskodás és az orvosi ellátás ingyenes.
Bővebb tájékoztatás Ştian Dorin edzőtől kérhető a 0745754-750-es telefonszámon.

Nyugdíjasok kirándulása

A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete kirándulást szervez tagjai számára a november 25-i kolozsvári tökfesztiválra. Jelentkezni keddtől péntekig 10-13 óra között lehet
a Bolyai utca 36. szám alatti székházban, az emeleten.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Startol
a Sapientia EMTE felvételi tájékoztató körútja

Fotó: Agerpres

A korábbi évekhez képest egy hónappal korábban vág
neki Az egyetem házhoz jön elnevezésű egyetemi felvételi tájékoztató körútnak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Az október 15-én induló és 19-éig tartó
karaván során a négy oktatási helyszínt – Kolozsvári
Kar, Csíkszeredai Kar, Marosvásárhelyi Kar, Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központ – 30 önkéntes diák képviseli, akik 51 településen 101 középiskolát látogatnak
meg.
A körúton tíz háromtagú csapat látogatja az iskolákat. A
bővített létszámnak köszönhetően Csíkszereda vonzáskörzetében négy, Marosvásárhelyében két, míg Kolozsváron
és vonzáskörzetében négy csapat fog tevékenykedni. A csapatok egy hét alatt fedik le Hargita, Kovászna és Brassó
megyét, a Maros, Szeben és Beszterce megyei iskolákat,
Kolozsvárt és vonzáskörzetét, valamint Máramarossziget-

RENDEZVÉNYEK
Gyöngyfűzés a várban

Október 15-én, ma 17.30–19.30 óra között a marosvásárhelyi vár Vargák bástyájában a földszinten 16 év fölötti lányokat, asszonyokat gyöngyfűzésre oktatnak. A
kézműves-foglalkozást Tóth Csilla vezeti. A szervezők
biztosítják a tevékenységhez szükséges anyagot, de
akinek van kedvenc színű gyöngye, vigye el, és abból
dolgozhat. A szervezők a résztvevőktől 5 lej adományt
köszönettel elfogadnak, amit alapanyagra és a játéktárra szánnak. A tevékenységről érdeklődni a 0740-598563-as telefonszámon lehet naponta 18–20 óra között.

Szabadidős foglalkozások
a Tálentum Alapítványnál

Változatos tevékenységekkel várják a 4-15 éves óvodás
és iskolás gyermekeket a Tálentum Alapítványnál. Az
óvodásoknak szánt általános képességfejlesztő foglalkozáson együtt van a rajzkészség, a zenei hajlam fejlesztése, a játékkuckó szerepjátékai, barkácsolás,
logikai játékok, gyermektorna. Az iskolások a Törpingáló
klubban különféle festészeti, grafikai és szobrászati
technikákkal ismerkedhetnek. Az Álomvarázs tevékeny-

től Temesvárig népszerűsítik a Sapientia EMTE jövő évi
felvételi kínálatát.
Az egyetem házhoz jön tájékoztató körút olyan találkozási alkalmakat teremt a középiskolások számára, ahol közvetlenül a Sapientia EMTE hallgatóitól kapnak
tájékoztatást az egyetem szakkínálatával és a felvételi kritériumokkal kapcsolatos kérdéseikre. A találkozók során
hangsúlyozzák: a Sapientiára felvételt nyert hallgató amellett, hogy magyar nyelvű, minőségi és alkalmazható tudás
birtokába jut, családias, barátságos atmoszférájú, összetartó
diákközösség része lehet. Ezt a közösséget a szintén magyar nyelvű, hallgatóközpontú adminisztráció is segíti
abban, hogy optimális körülmények között koncentrálhasson a tanulmányaira.
A Sapientia EMTE a 2019-2020-as tanévben alapképzésen 1070, mesterképzésen 303 helyet hirdet meg.
ségein drámajátékok, színházasdi, muzsikálás, dobolás
várja őket. Lehet választani a ritmikus torna–modern
tánc tevékenységet is. Érdeklődni lehet a 0747-332794, 0723-037-922-es telefonszámokon vagy az alapítvány székházában, Vihar (Furtunei) utca 13. szám, a
Hadsereg tér (oroszpiac) mellett.

A Ceauşescu-rendszer
magyarságpolitikája

Október 16-án, kedden 17 órai kezdettel kerül sor a marosvásárhelyi Bernády Házban A Ceauşescu-rendszer
magyarságpolitikája című előadásra. Az RMDSZ, a Kós
Károly Akadémia Alapítvány és a Szacsvay Akadémia
nagy sikerű történelmi előadás-sorozatának előadója:
Novák Csaba Zoltán történész, RMDSZ-szenátor.

Találkozó a Kádárok bástyájában

A Kamaszok ifjúsági színtársulat székhelyén, a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájában szakmai találkozóra kerül sor: Gecse Ramóna színművésznő, a
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának tagja, a
Művészeti Egyetem színészképző karának egyetemi tanára a Kamaszok ifjúsági színtársulat meghívására
meglátogatja a társulatot, és a tagokkal szabad beszélgetésen vesz részt. A talákozóra október 17-én, szerdán
délután 5 órakor kerül sor.
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Kiírják a versenytárgyalást
a Ploieşti–Brassó autópálya építésére

Viorica Dăncilă miniszterelnök bejelentette, ma kiírják a versenytárgyalást a Ploieşti–Brassó autópálya megépítésére, a sztráda PPP-konstrukcióban,
vagyis a magánszféra bevonásával fog elkészülni.

A hazai és külföldi érdeklődőknek 30 nap áll majd a rendelkezésére a pályázati iratcsomó benyújtására, ezt követően
kezdődik az iratok elbírálása.
– Örömmel jelentem be, hogy hétfőn kiírják a versenytárgyalást a Ploieşti–Brassó autópálya megépítésére, PPP-konstrukcióban. Rég várt projekt, amelyért a kormány az elmúlt
hónapokban erőfeszítéseket tett. Harminc napig nyújthatják
be ajánlataikat a román és külföldi beruházók, a licit elbírálása a versenyképességen alapszik. Tárgyalások következnek

a kiválasztott befektetőkkel, és úgy becsüljük, hogy decemberben meg lehet kötni a köz-magán társulási partnerséget az
autópályának a megvalósítására – jelentette ki a kormányfő
a Victoria-palotában megtartott csütörtök esti sajtótájékoztatón.
Közölte egyúttal, hogy az elmúlt időszakban több kormányzati projektet is előkészítettek, amelyek „megértek”.
– Ezeknek a projekteknek a gyakorlatba ültetésével jól fizetett munkahelyeket hozunk létre, nagy hozzáadott értékű beruházási terveket fogunk bevonzani. A jótékony hatás
gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt érezhető lesz,
képes lesz megerősíteni, hogy Románia vonzó célpont az üzleti szféra számára – szögezte le Viorica Dăncilă. (Mediafax)

Porosenko: nem lesz állami egyház Ukrajnában
Garantálják a szabad vallásgyakorlást

Nem lesz állami egyház Ukrajnában, és garantálják a szabad vallásgyakorlást mindenkinek az
országban – szögezte le vasárnap
Petro Porosenko ukrán elnök.

Az államfő Kijevben a Zsófia téren az
Ukrajna védőinek napján rendezett hivatalos állami ünnepségen beszélt erről azután, hogy a héten a konstantinápolyi
ortodox szinódus úgy határozott, folytatódjon az ukrán nemzeti ortodox egyház
megteremtésének, az orosz egyháztól
történő különválásának folyamata.
Porosenko beszédében megismételte,
hogy Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája azért az orosz vezetésért
és orosz hadseregért imádkozik, amely
agressziót hajtott végre Ukrajnával
szemben.
„Nevezhetők-e vajon azok a templomok ukránnak, amelyekben azért a pátriárkáért imádkoznak, aki az orosz
hadseregért imádkozik? Kérem, hogy
gondolkodjanak el erről ezen felekezet
hívei” – mondta az ukrán ortodox egyháznak az orosz egyházhoz hű szárnyára
utalva. Hozzátette: garantálja, hogy senkire nem gyakorolnak nyomást. „Garantálom, megmarad a joga minden
ukránnak arra, hogy maga válassza meg
az útját Istenhez” – szögezte le.
Az államfő hangsúlyozta, hogy az autokefália kérdése, azaz az egységes nemzeti ukrán ortodox egyház megteremtése
túllép az egyházi élet határain.
„Ez függetlenségünk, nemzetbiztonságunk, államiságunk kérdése. Ez geopolitikai kérdés a világban. Ha nem így
volna, akkor az egyetemes (konstantiná-

Ország – világ
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Támogatják a filmgyártást

Román vagy Romániában gyártott filmekre pályázhatnak múlt péntektől a filmproducerek. A filmgyártás
támogatására évi 50 millió eurót különít el az állam –
közölte Viorica Dăncilă kormányfő. Dăncilă kifejtette,
egy filmre 100.000 és 10 millió euró közötti összeget
lehet megpályázni, ez nem lehet több, mint a gyártási
összköltség 45%-a olyan filmek esetén, amelyek Romániában készülnek és az országot népszerűsítik, és
35% más romániai filmprojektek esetében. A nyertes
pályázatokat egy bizottság választja ki, melynek tagjai: Adrian Titieni színész, Dan Piţa rendező-díszlettervező, Sterian Alexandru operatőr, Stan McCoy, a
Motion Picture Association elnöke, Kevin Dillon színész. (Agerpres)

Katasztrófavédelmi gyakorlat

Nagyszabású nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlattal ellenőrzik, mennyire tudnak hatékonyan fellépni
a hatóságok pusztító erejű földrengés esetén. Az öt
napig tartó SEISM-2108 elnevezésű gyakorlat szombaton kezdődött, forgatókönyve szerint a Richterskála szerinti 7,5-ös erősségű földrengés rázta meg
Románia délkeleti részét, és elsősorban a fővárosban követelt áldozatokat. A riasztást követően a katasztrófavédelem többtucatnyi egységét indították
Bukarestbe, de a belügyminisztérium más egységei
és a katonaság is részt vesznek a „mentésben”. A hatóságok annak tudatában szervezték a gyakorlatot,
hogy az elképzelt vészhelyzet bármikor valósággá
válhat: a földrengések szempontjából Bukarest az
egyik legveszélyeztetettebb európai főváros. A történelmi feljegyzésekre alapozva a szeizmológusok azt
valószínűsítik, hogy Bukarest térségét évszázadonként legalább kétszer rázza meg nagy erejű földmozgás. A legutóbbi, 41 évvel ezelőtti 7,2-es erősségű
földrengésben több mint 1400-an haltak meg, több
mint 11 ezer ember megsebesült. Romániában akkor
35 ezer lakás semmisült meg, Bukarestben 33
magas épület dőlt össze. (MTI)

Újragondolt párt
Porosenko és Putyin

polyi) pátriárka döntését nem tárgyalta
volna tegnapelőtt Oroszország biztonsági tanácsa Putyin elnökletével” – hangoztatta Porosenko.
Hangsúlyozta, hogy tiszteletben fogja
tartani a kijevi vezetés azoknak a jogait,
akik az orosz joghatóságot elismerő egyházi struktúrában kívánnak megmaradni,
ugyanakkor az ukrán állam megvédi
azoknak a papoknak és híveknek a jogait
is, akik önként kilépnek a Moszkva alóli
függőségből, és más ortodoxokkal
együtt felépítik az egységes független
egyházat Ukrajnában.
Ukrajnában jelenleg három részre szakadt ortodox egyház működik. A moszkvai patriarchátus, amely az orosz ortodox
egyház joghatóságát ismeri el. A kijevi
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patriarchátus, amely 1992-ben szakadt ki
Filaret pátriárka vezetésével, már akkor
azzal az igénnyel, hogy Ukrajnának
Oroszországtól független, saját nemzeti
ortodox egyháza legyen. Moszkva viszont nem ismerte el a kijevi patriarchátus függetlenségét, azóta is szakadárnak
tekinti, vezetőjét, Filaretet pedig kiátkozással büntette.
A harmadik ukrán ortodox egyház, az
autokefál ortodox egyház a legkisebb,
amely szintén szakadár. Vezetőjét, Makarij metropolitát is kiátkozta az orosz
egyház.
A konstantinápolyi szinódus csütörtökön visszavonta mind a Filaretre, mind
a Makarijra kimondott egyházi átkot.
(MTI)

A jelképességen túli konkrétum

Anne Hidalgo, Párizs szocialista főpolgármestere egy vasárnapi lapinterjúban bejelentette, hogy ezen a télen megnyitja a városháza, a kerületi polgármesteri hivatalok,
valamint nagyobb középületek dísztermeit hajléktalanok elszállásolására.
„Mintegy háromezer sürgősségi szálláshely hiányzik a fővárosban. Megígértem, hogy a város megteremti a felét.
Több mint nyolcszázat már létrehoztunk február óta, további hétszázat átadunk 2019 elejéig. A többi 1500-at az
államnak kell létrehoznia” – mondta a főpolgármester a Le
Journal du Dimanche (JDD) című hetilapban megjelent interjúban.
Februárban a fővárosi önkormányzat háromszáz szakembere 1700 önkéntes segítségével mintegy 3 ezer, az utcán éjszakázó hajléktalant számolt össze Párizsban. A francia
fővárosban az önkormányzat először végzett pontos összesítést azután, hogy heves vita robbant ki a hajléktalanokat segítő egyesületek és a kormány között, amikor Julien
Denormandie területfejlesztési államtitkár azt állította, hogy
Párizsban és környékén alig ötven egyedülálló férfi él az
utcán.
„Több kerületi polgármesteri hivatallal, bal- és jobboldalival egyaránt, megegyeztünk, hogy megnyitjuk az épületeinket átmeneti szálláshelyek kialakítására. Ennek keretében

létrehozok egy kizárólag női hálóhelyet a Párizsi Városházán,
amely novemberben nyílik meg” – jelezte Anne Hidalgo.
Az Hotel de Ville épületében a fogadások és kiállítások
helyszínéül szolgáló két nagy dísztermet alakítják át télre
mintegy ötven nő éjszakai befogadására, akiknek napközben
étkezést és orvosi ellátást is biztosítanak majd. A főpolgármester tájékoztatása szerint nagy hideg esetén akár száz nőt
is be tud majd fogadni a városháza a mintegy 750 négyzetméteres területen.
„Azt szeretném, ha ez a hely szeretettel lenne teli. Nők fognak nőkkel foglalkozni, mert sok olyan sérült van köztük, aki
menekül a férfiak jelenléte elől” – hangsúlyozta a polgármester. A februári összesítésből az derült ki, hogy a párizsi hajléktalanok több mint 12 százaléka egyedülálló nő.
A városháza termein kívül a belvárosi V. kerületi és a Marais negyed polgármesteri hivatalának dísztermeit, valamint
a X. és a XIV. kerületi volt bírósági épületek nagytermeit is
átmenetileg kialakítják hajléktalanok befogadására.
„A jelképességen túl ez konkrétum. A párizsi városházának
példát kell mutatnia, be kell bizonyítania, hogy hajléktalanokat mindenhol lehetséges elszállásolni, beleértve az állami
palotákat is” – fogalmazott a főpolgármester.
Anne Hidalgo azt kéri a nagyvállalatoktól, hogy télre ők is
nyissák meg az üres épületeiket a hajléktalanok számára.(MTI)

Új pártot alapított Cătălin Ivan európai parlamenti
képviselő. Az Alternatíva a Nemzeti Méltóságért
(ADN) nevű politikai alakulatot Iaşi-ban mutatta be
szombaton. Cătălin Ivan „új típusú politikai konstrukcióként” képzeli el az ADN-t, amely Európa-párti lesz,
és nem lesz elnöke. A formáció elindítja az ADN.ro
alkalmazást is, amely révén a felhasználók jelentkezhetnek az új pártba, tájékozódhatnak róla és vitázhatnak is. Az európai parlamenti képviselő szerint a
klasszikus pártok átláthatatlanul működnek, és akadályokat gördít útjukba a kompetenciahiány, a demagógia, a nepotizmus és a „gondviselésszerű vezetőtől
való függőség”, ezért a politikai formációk újragondolására van szükség. (Agerpres)

Felborult egy migránsokat
szállító teherautó

Felborult vasárnap reggel egy migránsokat szállító
platós kisteherautó a nyugat-törökországi Izmir tartomány Gaziemir körzetében. A balesetben tizenkilencen, köztük gyerekek vesztették életüket, a sofőrrel
együtt öten megsebesültek – közölte a Demirören
török hírügynökség. A jelentés szerint a sofőr egy kanyarban elvesztette az irányítást a jármű felett, amely
átszakította a felüljáró szalagkorlátját, és mintegy 20
méteres magasságból egy öntözőcsatornába zuhant.
A jármű esés közben felfordult, és sok utasát maga
alá temette. A kisteherautó súlyosan összeroncsolódott. Törökországban mintegy négymillió migráns tartózkodik, többnyire szíriaiak, de sok iraki és afgán is
van közöttük. A Demirören tudni véli, hogy a szerencsétlenül járt migránsok az Égei-tengeren a görög
Számosz szigetére akartak eljutni csónakokon.(MTI)

Első futam

(Folytatás az 1. oldalról)
évtizedben. A sok pereskedés után 2016-tól új lendületet
kapott az építkezés, és végre elkészült a versenypálya,
megépültek az adminisztratív épületek, parkolók, lelátók
stb., a beruházást pedig idén nyáron átvette a megyei
önkormányzat. A beüzemelés következett. Ez is nagy kihívás, hiszen „élesben” derülhetnek ki a pálya erősségei, adott esetben gyengéi.
Nem csoda, hogy tegnap nagy várakozással követték
a megyei önkormányzat illetékesei is a Transilvania
Motor Ringen megszervezett első futamot, a Romanian
Time Attack Challenge (ROTAC) idei évadának utolsó
versenyét. Igaz, közönség nélkül zajlott az amatőr autóversenyzőknek szóló futam, amit szombaton az autók
műszaki ellenőrzése és edzés előzött meg, de ettől még
izgalmas volt. És jól sikerült.
Elkezdődött tehát a versenypálya rendeltetésszerű
működtetése. Az illetékesek a turizmus fellendítését remélik a beruházástól. Azonban ez nagyban függ attól,
hogy milyen menedzsmentje lesz a motorsportpályának,
mibe kerülnek az éves karbantartási munkák, mekkora
a személyzeti költség, milyen díjszabásokkal működtetik
(egyelőre úgy tűnik, „drágásak” vagyunk), hogyan „píárolják” a versenypályát.
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Csíkszeredában ülésezett az SZKT

A mi jövőnk egy erős Európa

Nyugdíjjogosultság és kötelezettségek

A nyugdíjminimum júliustól
hatszáznegyven lej

Az állami költségvetésből
származó minimális nyugdíj
összegéről, esetenkénti öszszetételéről, a nyugdíjjogosultságról és a nyugdíjba
vonulók
kötelezettségeiről
kérdeztük a Maros Megyei
Nyugdíjpénztár vezetőit.

Szer Pálosy Piroska

Kelemen Hunor, Markó Béla és Vincze Loránt

Az RMDSZ olyan magyar közösséget akar építeni Romániában, amely versenyképes a
21. század körülményei között, értéket tud teremteni, és
magyar közösségként meg
tud maradni szülőföldjén – jelentette ki Kelemen Hunor, a
szövetség elnöke szombaton
a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) csíkszeredai
ülésén.

Mózes Edith

2019-ben RMDSZ-kongresszus
– 2019-nek nem a múltról,
hanem a jövőről kell szólnia. Kezdjük a második száz évet azzal, hogy
megmondjuk, milyen jövőt szeretnénk magunknak. Tekintsünk előre
legalább másfél-két évtizedet,
mondjuk meg, mit akarunk teremteni ebben az időszakban, foglalkozzunk az igazán fontos
dolgokkal. Az RMDSZ jövő évi
kongresszusa nem szólhat másról,
mint az előttünk álló kihívásokról,
azaz a jövőről. Egy közösség csak
akkor lehet sikeres, ha tagjai sikeresek, ha a közösséget építve keresik az érvényesülést. Az erdélyi
magyarok akkor lehetnek sikeresek, ha magyarnak lenni Romániában előnyt jelent itthon és a
globális versenyben egyaránt. Ha
az erdélyi magyar közösség sikertörténetet akar, akkor el kell mondania, miről kell a jövőnek szólnia.
A februári kongresszuson az lesz a
feladatunk, hogy az egészségügyben, a vállalkozói szférában, a
gazdaságban, a fiskális politikában,
az oktatásban és más főbb területeket illetően megfogalmazzuk céljainkat – hangsúlyozta Kelemen
Hunor.
Ne a pálya széléről nézzük
a következő évek történéseit!
A jövő évi európai parlamenti választásokról szólva kijelentette: az
RMDSZ akkor lesz képes befolyásolni az unió reformját, ha erős képviseletet juttat Brüsszelbe. Ez
azonban csak akkor sikerül, ha koherens jövőképet tud kialakítani
Európáról.
„A mi jövőnk egy erős, de megreformált Európa, amely képes
megvédeni a kis közösségeket, a
közös európai értékeket, a kultúráját, a határait, és képes a globális
versenyben a kis közösségekért is
sikeres lenni.” Mint mondta, Európának meg kell újulnia, de abból
nem lesz európai szolidaritás, ha az
erős régi tagállamok kioktatják, fenyegetik az újakat, megpróbálják

erőszakkal „civilizálni” a „barbár”
kelet-európai országokat.
Az EU adós az őshonos kisebbségek jogaival, el kell érni, hogy a
következő Parlament és a következő Európai Bizottság érdemben
foglalkozzon a Minority SafePack
kezdeményezéssel. Kijelentette: a
magyar érdekképviselet csak akkor
tud gólokat rúgni és kivédeni, ha ott
van a pályán. Ha a pályára nem megyünk be, mások fognak bemenni.
Nem engedhetjük meg magunknak,
hogy a pálya széléről nézzük a következő évek történéseit – szögezte
le az RMDSZ elnöke.
A fundamentalizmusból
semmi jó nem születik
Heves vita alakult ki az alkotmánymódosításról szóló referendum
kapcsán.
Az
elnök
természetesnek nevezte, hogy vannak viták az RMDSZ-ben és a magyar közösségben is. „Az
egyhangúságtól félhetünk, ennél
jobban már csak a fundamentalizmustól kell félni. A fundamentalizmus nem csak az egyik oldal
privilégiuma, fundamentalista lehet
az egyik oldalon és a másikon is. A
fundamentalizmusból
azonban
semmi jó nem születik. Mindenféle
megbélyegzést el kell utasítani, és
egymást nem feltétlenül kell kioktatni, mert az abszolút igazság birtokosai nem mi vagyunk. Az én
véleményemet ismerik, az volt,
hogy el kell menni szavazni, mert a
részvételi demokráciának vagyok a
híve. Azt gondolom, a házasság intézményét meg kell tartani a férfinak
és nőnek, és aki ebbe nem fér bele,
annak létre kell hozni egy másik intézményt, meg kell teremteni a bejegyzett
élettársi
kapcsolat
intézményét. A vitának helye volt és
lesz ezután is, de a megbélyegzésnek, fundamentalizmusnak nem szabad helyet adni” – mondta az elnök.
„Ellenzékben
az ellenzék ellenzéke lennénk”
Elmondta, hogy sokszor feltették
neki a kérdést, hogy biztos nincs alternatívája a Szociáldemokrata
Párttal való együttműködésnek?
Amire azt válaszolta, hogy az
RMDSZ előtt három lehetőség állt
ebben a parlamenti ciklusban, és
mindegyik kompromisszumokkal
járt. Az egyik az ellenzékbe vonulás
lett volna. „Ez azt jelentené, hogy a
jelenlegivel együtt lennénk ellenzékben, amit nehezen tudok elképzelni, mert az a furcsa helyzet állna
elől, hogy ellenzékben az ellenzék
ellenzéke lennénk” – jelentette ki.
A másik opciónak a kormányzati
részvétel mutatkozott. „Nem titok,
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hogy többször is kormányra hívtak
minket, de helyesen döntöttünk,
hogy nem társultunk a koalícióhoz,
mert nincsenek meg ennek a feltételei.” A harmadik lehetőség olyan
politikai együttműködés kialakítása
volt a parlamenti aritmetika figyelembevételével, ami a közösség
ügyét előre viszi a törvénykezésben
és kormányzati intézkedések révén.
„Ezt az utat választottuk, ez jár a
legkevesebb kompromisszummal”
– szögezte le a szövetségi elnök.
Emlékeztetett, hogy az elmúlt
hónapokban az RMDSZ nemcsak a
kisebbségi jogokat, hanem az élet
különböző területeit érintő tervezeteket terjesztett be a parlamentbe,
amelyeket el kellett fogadtatni a
többséggel. Sok esetben sikerrel
jártak, például az oktatási törvény
módosításakor vagy a közigazgatási
törvénykönyv elfogadásakor, és
meg tudtak akadályozni olyan intézkedéseket, amelyek hosszú távon
hátrányosan érintették volna a magyar közösséget. Kijelentette: a kormányzatra is próbáltak hatni,
különböző településfejlesztő beruházásoktól a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyéig. Hangsúlyozta:
az oktatás továbbra is az RMDSZ
politikai döntéseinek középpontjában áll. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a közigazgatási
törvénykönyvben sikerült – kompromisszumokkal – anyanyelvhasználatot
bővítő
előírásokat
elfogadtatni, kiterjeszteni az anyanyelvhasználati jogokat, bevinni a
szubszidiaritás elvét.
Porcsalmi Bálint a kongresszusi
biztos
Az SZKT határozata szerint jövő
februárban tartja 14., tisztújító
kongresszusát az RMDSZ, amelyen megválasztják a szövetség elnökét a következő négy évre. A
szervezési munkát Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök irányítja
kongresszusi biztosi minőségben,
aki a tanácskozás helyszínéül Kolozsvárt javasolta. Az SZKT által
elfogadott ütemterv szerint a szövetségi elnökjelölteknek január 8án kell nyilatkozniuk jelöltségük
elfogadásáról, és iktatniuk a támogató aláírásokat.
Ütemtervet fogadtak el az európai parlamenti képviselőjelöltek kiválasztásáról is. Eszerint csak olyan
jelölt indulhat a tulipán jele alatt,
aki tagja az RMDSZ-nek, elfogadja
a szövetség feltételeit, és legalább
egy területi, társult szervezet vagy
platform támogatását élvezi. A jelöltlistát a Szövetség Állandó Tanácsa rangsorolja.

Beszélgetésünk kiindulópontját
az időnként felbukkanó 30-230
lejes állami nyugdíjakat bizonygató
nyugdíjszelvények közzététele képezte. Mivel az állam által folyósított nyugdíj összege július elsejétől
nem lehet kevesebb 640 lejnél, arra
voltunk kíváncsiak, hogy valós
vagy megtévesztő-e a közösségi oldalakon időnként felbukkanó,
nyugdíjszelvényként közzétett juttatások felháborítóan alacsony öszszege, amelyből megélni lehetetlen.
Neagoe Eugenia vezérigazgató
és Stelian Stoica aligazgató hangsúlyozta a 640 lejes minimális nyugdíjra való jogosultságot. Mint
kifejtették, azok, akik a megyei
nyugdíjpénztártól kapják a juttatásukat, az országos minimálnyugdíjnál nem kaphatnak kevesebbet.
Amennyiben a ledolgozott évek
száma vagy a hozzájárulás mértéke
miatt kisebb összegre jogosultak, a
640 lejig terjedő különbözetet megkapják. Abban az esetben, ha a 640
lej alatti összeg egy kisnyugdíjból
és különböző juttatásokból – özvegyi járulék vagy egyesületi tagságból származó jogosultság, a 2002.
évi 309-es sz. törvény, az 1990. évi
118-as számú törvényerejű rendelet,
a 2000. évi 189-es számú törvény
alapján jogosult – tevődik össze, de
mindezek nem haladják meg a 640
lejt, az előírt összeghatárig ugyancsak kiszámolják a különbözetet, és
a nyugdíjas megkapja azt szociális
juttatás címen (indemnizaţie socială).
– Milyen feltételeknek kell eleget
tenni egy most nyugdíjba vonulónak?
– Legkevesebb 15 évi hozzájárulás a nyugdíjalaphoz, férfiak esetében 65 éves korhatár, nőknek
jelenleg 60 év és 11 hónap, ez januártól 61 év lesz, mivel a 63 éves
korhatár eléréséig háromhavonta
emelik.
– Hány év teljes hozzájárulás
szükséges, ami után kérhető a korhatáros nyugdíjazás?
– A nyugdíjalaphoz való teljes
hozzájárulás jelenleg a nők esetében 30 év és 11 hónap, a férfiaknál
35 év. A kedvezményezett nyugdíjazáshoz, amikor is öt évvel koráb-

ban lehet nyugdíjba vonulni, szükséges a teljes hozzájárulási időszak.
Korhatáros és kedvezményezett
nyugdíjasok
– Egyeseknek a nyugdíjazásról
szóló határozat kézhezvételét követő
hónapban kézbesítik a nyugdíjat,
mások akár két-három hónapig is
várakoznak. Mi az, amit az érintettek elhanyagolnak, vagy amiről
nem tájékoztatják őket időben?
– Amennyiben korhatáros nyugdíjazásról van szó, a következő hónapban meg is kaphatják a
járulékot, mivel a dossziéban szerepel a kifizetés időpontja. Előrehozott, kedvezményezett nyugdíj
esetén azonban mindaddig nem
kézbesítik a meghatározott nyugdíj
összegét, míg a nyugdíjpénztárnál
lévő dossziéba nem kerül a munkaviszony felmondását bizonyító okirat.
– Milyen lépéseket kell betartsanak a korhatár előtt nyugdíjazásukat kérők annak érdekében, hogy ne
várakozzanak hónapokig a juttatásra?
– Az előrehozott nyugdíjazást kérelmezőknek, amint a nyugdíjhatározatot kézhez kapták, el kell
juttatniuk a nyugdíjpénztárhoz a
munkaszerződés felbontásáról szóló
dokumentumot, amit a dossziéjukhoz csatolunk. 2011 óta a törvényalkotók lehetővé tették, hogy a
jogosultak kérjék, és ha szükségét
érzik, módosíthassák kérelmüket,
így az előrehozott nyugdíjról le is
mondhatnak. Hét éve immár nem a
munkáltató feladata a dosszié öszszeállítása és leadása, a személyes
adatok védelmének kötelezettsége a
nyugdíjpénztárral való közvetlen
kapcsolatot is megerősítette. A jogosult személyesen kell leadja a
nyugdíjazási dossziéját, más személyre csak közjegyzői meghatalmazással lehet bízni.
– Ha a munkaszerződés felbontását bizonyító okirat nem kerül a
nyugdíjpénztárhoz leadott dossziéba, milyen státusban marad az előrehozott nyugdíjazását igénylő
személy?
– Megtörténhet, hogy az előrehozott nyugdíj összegével elégedetlen
az illető, és úgy dönt, nem bontja fel
a munkaszerződését, hanem tovább
dolgozik. A nyilvántartásban szerepel ugyan előrehozott nyugdíjasként, de a nyugdíj összegét nem
folyósítják mindaddig, míg nem
kerül a dossziéba a munkaszerződés
felbontásának bizonyítéka. Az előrehozott nyugdíj mellett ugyanis
nem lehet fizetésből származó jövedelemre is szert tenni – tájékoztattak az intézmény vezetői.

Fotó: Antalfi Imola
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Hivatásos néptáncosok találkoznak Marosvásárhelyen

A Maros Művészegyüttes a házigazda

Október 18-ától, csütörtöktől
négy napon át a néptánc központjává válik Marosvásárhely. Mint korábban is hírt
adtunk róla, az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozójának
idén a Maros Művészegyüttes
a házigazdája. A tizennegyedik alkalommal megrendezésre kerülő találkozóról –
melynek helyszíne a Nemzeti
Színház – Barabási Attila
Csabával, a művészegyüttes
igazgatójával beszélgettünk.

Nagy Székely Ildikó

– Öt hivatásos néptáncegyüttese
van Erdélynek, így egyik-egyik ötévente kerül sorra vendéglátóként. A
találkozó célja egyrészt lehetőséget
adni a hivatásos táncosoknak arra,
hogy megnézzék egymás előadá-

sait, erre ugyanis szervezett formában máskor nem adódik alkalom.
Ugyanakkor ilyenkor egy szakmai
bizottság ki is értékeli a produkciókat – nemcsak a táncot, hanem a
koreográfiát, a színpadi mozgást, a
díszleteket, a jelmezt is –, így az
együttesek pontos képet kapnak
arról, hogy szakmailag hol tartanak.
Mindemellett fontos célkitűzésünk,
hogy a vendégtársulatok jól érezzék
magukat nálunk, kötött és kötetlen
formában is kapjanak lehetőséget a
tapasztalatcserére. Ezt a szakmai
megbeszélések mellett különféle
műhelymunkák is segítik.
– Beszéljünk a nyitónap programjáról.
– Amennyiben az időjárás megengedi, október 18-án, csütörtökön
délután 4 órakor villámcsődülettel
indítunk a Színház téren. Az öt
együttes táncosainak és zenekarának pár perces produkcióját láthat-

ják ekkor az érdeklődők. Aznap
18.30-kor kiállítás nyílik a színház
előcsarnokában a marosvásárhelyi
Marx József Fotóklubnak a Maros
Művészegyüttes előadásairól készült fényképeiből. A találkozó hivatalos megnyitója 19 órakor
kezdődik a színház Nagytermében.
Ekkor a Maros Művészegyüttes a
Kicsi Svejk háborúja című táncszínházi előadását viszi újra színre.
– Mire számíthat a továbbiakban
a nagyérdemű?
– Pénteken és szombaton két-két
előadást lehet megtekinteni, pénteken déli 12 órakor a Háromszék
Táncegyüttes a Szerencsekrajcár
című mesejátékot mutatja be, 18
órakor az Udvarhely Néptáncműhely Kiáltó szó című, Kós Károly
emléke előtt tisztelgő előadása látható. Szombaton 12 órakor a Nagyvárad Táncegyüttes a VanMese
című produkciót viszi színre, 18

Fotó: Rab Zoltán

Gyertyafényes közösségvállalás

(Folytatás az 1. oldalról)
Franciaországból indult 1998-ban,
a Nemzetközi Caritas 2006-ban
csatlakozott hozzá, Magyarországon 2010 decemberében ragyogott első ízben az együttérzés
csillaga.
A kellemes őszi este kedvezett a
Színház térre érkezőknek, talán
ezért is tűnt úgy, hogy családi nap
rendezvényére gyűlt össze a tömeg,
ahol a segélyszervezet önkéntesei
és munkatársai sürgölődtek. Nem
tudni, hogy az esemény népszerűsítése, az összegyűlt tömeg látványa,
a mécsesek lángja, vagy a lelkiismeretes önkéntes, Orbán Tekla elbűvölő hangja és előadásmódja
vonzotta-e mágnesként az embereket, akik egyre többen gyűltek
össze a téren.
Fél kézzel botra támaszkodó
vagy egymásba karoló idősek lépkedtek óvatosan, hogy előrehaladott
koruk ellenére a nemes cél érdekében adományozzanak és elhelyezzék a helyszínen kapott mécsest.
Őket ellensúlyozandó lepték el a
teret a szüleikkel vagy nagyszüleikkel érkező vidám apróságok, akik
számára rendkívüli élménynek bizonyult a szaporodó égő mécsesek
látványa, az, hogy az általuk is elhelyezett lángocskák révén lassan kirajzolódott a vásárhelyiek
csillaga is.

Közel tízezer lej a megyeszékhelyen
Amint Ludescher László, a Gyulafehérvári Caritas segélyszervezet
ágazati igazgatója kérdésünkre elmondta, tavaly Erdély-szerte több
mint 4.700 résztvevője volt az eseménynek, a településeken elhelyezett perselyekben 41.095 lej gyűlt
össze, és az adományokból körülbelül 600 nehéz sorsú családnak és
egyedül élő idős személynek tudott
a karácsonyi ünnepek előtt élelmiszercsomagot juttatni a szervezet.
Marosvásárhelyen 750 személy
gyűlt össze tavaly, és 8.100 lejt adományoztak, amelyből 131 családnak juttattak tartós élelmiszerből
álló csomagot. Pénteken este 6 és 8
óra között Erdély kilenc településén
ragyogtak az együttérzés lángjai, és
mint elhangzott, nem is annyira az
adomány nagyságára, mint a hétköznapokon is elengedhetetlenül
fontos segítő szándékra helyezik a
hangsúlyt. Mert fontos a járda szélén ülő rászorulókat és a betegeket
is észrevenni, irgalmasnak és együttérzőnek lenni embertársaink iránt.
A Caritas szakszolgálatai révén a
szociális intézmények hálójából kiesett több tízezer emberen próbál
segíteni. Hat megyében vannak
jelen, hatszáz munkatársuk és több
száz önkéntes segédkezik az állami
ellátás kiegészítéseként az idős,
beteg, a társadalom peremére sod-

ródott rászorulókon. „Legyünk csillagok a közösség nélkülözői számára. S ahogy az apró csillagok
fényei csökkentik az éjszaka nyomasztó sötétjét, úgy legyünk apró
fénysugarak a jó cselekedetek által”
– mondta az ágazati igazgató magyar és román nyelven elhangzott
megnyitóbeszédében.
Pénteken és szombaton este az
összesen tíz településen megszerve-
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órakor a Hargita Székely Nemzeti
Néptáncegyüttes Örökség című előadásával lép közönség elé. A déli és
esti előadás között mindkét nap egy
igen fontos mozzanat lesz. Pénteken 17.30-kor Zsuzska folksufnija
címmel autentikus népviseleti kiállítás nyílik, egy népviseleteket készítő pár állítja ki munkáit a színház
előterében. Ennek a programpontnak azért is nagy a jelentősége,
mert óvodai, iskolai előadásokon
nem mindig lehet betájolni, hogy
milyen viseletben is táncolnak a
gyermekek. Szombaton 17 órakor a
Hagyományok Háza képviselői
első alkalommal tartanak előadást
az adatbázisuk használatáról, egyebek mellett arról, hogyan lehet előkeresni és lejátszani az egyes
tájegységekről szóló videókat. Szerintem ez a – nem csak szakmabelieknek szóló – értekezés a
találkozó legfontosabb előadása,
annál is inkább, mivel a táncosok
közül sokan oktatnak is. Pénteken
és szombaton 22 órától a színház
Underground termében táncház
lesz, amelyre minden érdeklődőt
várunk. A találkozó kínálatát Marosán Csaba vasárnap 15 órakor kezdődő egyszemélyes előadása
gazdagítja. Amennyiben az időjárás
lehetővé teszi, aznap 18 órakor
újabb villámcsődület lesz a Színház
téren. A találkozót lezáró gálaműsor
19 órakor kezdődik, ekkor mind az
öt együttes színpadra lép egy-egy
15–20 perces műsorral.
Főiskolai néptáncképzés Erdélyben
– Kik tartják a kimondottan táncosoknak szóló szakmai programokat?
– A workshopok pénteken és
szombaton délelőtt 10 órakor kezdődnek, pénteken Appelshoffer
János és Rémi Tünde, a magyarországi Táncművészeti Főiskola oktatói, szombaton Orza Călin
koreográfus tart műhelymunkát.
Vasárnap délelőtt 11 órától kötetlen
beszélgetés zajlik a Táncművészeti
Főiskola képviselőivel. Pénteken és

szombaton 20 órakor kezdődnek a
szakmai megbeszélések. Vasárnap
16 órakor kerekasztal-beszélgetésre
kerül sor, amelyen részt vesznek a
Kovászna, Hargita, Bihar és Maros
megyei tanácselnökök, a hivatásos
néptáncegyüttesek vezetői, valamint a meghívottak. A találkozó alkalmával egyébként Marosvásárhelyre érkezik dr. Bolvári-Takács Gábor, a Magyar Táncművészeti Főiskola rektorhelyettese, aki
bemutatja a tanintézetet. Ha a Jóisten megsegít, 2019 őszétől beindítjuk az első erdélyi néptáncképző
főiskolát, ami a magyarországi intézmény kirendeltsége lesz. Hogy
melyik városban, az még nincs leszögezve, de Marosvásárhely a
kedvelt helyszínek között van.
Fiatal csapat, telt házas produkciók
– Milyen változáson, fejlődésen
ment át a Maros Művészegyüttes az
elmúlt öt évben, a legutóbbi találkozó megszervezése óta?
– Az elmúlt években behoztuk a
társulat életébe a táncszínházat, ami
természetesen stabil néptáncalapokra épül. A folklórműsor mindig
is a repertoárunk része marad,
ugyanakkor a színház felé is kacsintunk. Ezt jelzi az is, hogy a találkozónak a Nemzeti Színház ad
otthont, illetve egy közös produkciónk is készül a Tompa Miklós Társulattal. A Művészeti Egyetemmel
is jó kapcsolatot ápolunk. Az egyetem diákjai meg fogják nézni a találkozón részt vevő együttesek
előadását, és a látottakkal kapcsolatos írott véleményüket megjelenítjük a rendezvény alatt. Az elmúlt
évek változásaira visszatérve, állíthatom, hogy egyféle párbeszéd alakult ki az alkotók, művészek és a
közönség között, ennek köszönhetően megnőtt a nézőszám, telt házas
előadásaink vannak. Nemrég nemzedékváltás volt a Maros Művészegyüttesnél. Jelenleg egy jól
alakítható, fiatal, tehetséges csapatunk van, amelyre büszkén lehet
építeni.

zett akcióban 3.667 személy vett
részt, az összegyűlt adomány öszszege: 32.533 lej.
Marosvásárhelyen 9.722 lej gyűlt
össze a 702 résztvevő adományából, Marosszentgyörgyön 2.001
lej a 180 résztvevőtől, Erdőszentgyörgyön 901 lej a 145 jelenlévőtől.
Szovátán
2.664
lejt
adományozott a 251 résztvevő,
Székelyudvarhelyen 4.666 lej
gyűlt össze 771 személytől, Székelykeresztúron 1576 lejjel járult
az eseményhez a 250 résztvevő.

Csíkszeredában 3.222 lejt adományozott az eseményre összegyűlő
373 személy, Gyergyószentmiklóson 2.367 lejt a 375 résztvevő,
Petrozsényben pedig 3.193 lejt
adakozott az eseményen mécsest
gyújtó 320 együttérző ember.
Gyergyóalfaluban
szombaton
szervezték meg a szolidaritási akciót, ennek nyomán a 300 résztvevőtől 2.221 lej gyűlt, Bereckben
pedig egy későbbi időpontban,
október 26-án kerül sor az együttérzés lángjainak a meggyújtására.
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Őszi körséta a berekeresztúri templomban

Virágvasárnaptól halottak napjáig

Berekeresztúr nevét a pápai
dézsmák 1332. évi regestruma említette először. A településnek a 14. század
elején már a vidék falvait öszszefogó egyházközsége volt,
és maradt a reformáció után
is. Harangjai közt a nagyobbikon – amely Orbán Balázs
szerint 15 mázsás, és a vidék
legnagyobb, legszebb hangú
harangja – latin betűs körirat
található: „Veni Rex glorie
cum pace S.R. 1542”.

Mózes Edith

A templomról, a gyülekezetről
Szász János református lelkésszel
beszélgettük, miközben körbejártuk
az 1300-as években épült impozáns
épületet.
Szász János Berekeresztúr, Székelybere és Mája lelkésze, mintegy
300 lelkes gyülekezet lelki vezetője. Elmondta, hogy az anyaegyház
valamikor
templom
szempontjából Berekeresztúron
volt. Hét falu hívei jártak ide: a helyiek mellett Nyárádselye, Nyárádmagyarós, Márkod, Kendő, Mája és
Bere. Aztán a falvak rendre elpártoltak, külön templomot építettek,
külön papot választottak, Székelybere azonban máig Berekeresztúr
fíliájaként szerepel. Temploma van,
de lelkésze nincs.

rok”. Csupán Székelyberében nagyobb a cigányok száma.
Miközben a meredek dombon
kaptatunk felfelé, megtudjuk, hogy
a műemlék templom óriási a megmaradt százlelkes gyülekezetnek, a
fenntartása, karbantartása sokba
kerül. Pályázatokat készítettek, kaptak is valamennyi pénzt a magyar
nemzeti kulturális örökségi alaptól.
Az első Fidesz-kormány idejében
kaptak támogatást templomjavításra, fal- és freskórestaurátorok is
dolgoztak itt.
A keresztúri istenháza erődítményként és menedékhelyként is
szolgált a környékbeli falvak számára.
– 1901-ben felújították, Kolozsvári József idejében a szentély hakivágták,
sadékablakait
megnövelték, ezzel sokat veszített
műemlék jellegéből. Pádimentumozták, hatalmas földtömeget a
hátsó ablakon dobtak ki, 1998-ban
kétlépcsőnyi földet visszahordtak,
ez támasztja a falat. Akkor került
elő sok régi emléktárgy a templom,
Erdély és a magyarság történetéből
– mondja a lelkész.
Vásárhelyig elhallatszott
a templom harangja
A templom másik érdekessége az
1522-es évszámmal ellátott harangláb, a latin szöveggel.
– Az egyik legszebb hangzású
harang, azt mondják, hogy Vásárhe-

Az első egyházi törvény: 1602-ben kelt, és még ma is megvan eredetiben Fotó: Nagy Tibor

A keresztúri templom az 1300-as
években épült, több mint 200 éven
keresztül katolikus istenházaként
működött. 1602-től református hitre
térnek át a hét falu képviselői, az
akkori lelkész, Vágási György idejében. Az első, aki kérte az elszakadást, a külön templomot és jogot,
Nyárádselye, 1647-ben meg is
kapta, templomot épített. A következő volt Nyárádmagyarós, Márkod
és Mája. Székelybere 1897-ben épített külön templomot. A gyülekezetekben Szász János szerint
„színreformátusok vannak, magya-

lyig is behallatszott a hangja. A
fáma szerint, hogy ne irigyeljék
meg és ne vigyék el máshová, leöntötték forró tejjel, hogy a csodálatos
hangzásából veszítsen valamit.
Igaz, nem igaz, nem tudni – mondja
Szász János, hozzátéve, hogy valaha három harang volt a toronyban, a nagyharang megmenekült.
Azt regélik, hogy a háború idején,
a beöntéstől megmentendő, az akkori lelkész megvendégelte, jóllakatta, leitatta a katonákat, a két
kisebbet elvitték, a nagyharang
megmaradt.

Kripta is volt valamikor az oltár
alatt. A templom három szakaszban
épült. Először a kistemplom (a női
portikusz mellett még megvan a kis
román kori ablakocska), majd az
1400-as években toldták hozzá a
szentélyt és legutoljára a tornyot. A
torony bejárata fö-lött az 1525-ös
évszám látható.
Román kori és barokk stílusú, valamikor boltíves volt, majd kazettás
mennyezetet készítettek, 1967-ben
PAL-lemezzel verték fel a mennyezetet, amely beszakadt, tönkrement.
A lelkész szerint a kazettás mennyezetből a PAL-lemez alatt még találhatók maradványok.
– A gyülekezet önerőből nem
tudná fizetni a javítást, örülünk,
hogy valamit meg tudunk csinálni.
Hatalmas összeg, rengeteg munkát,
utánajárást igényel. A magyar államtól kaptunk 30 ezer lejt, de ennyibe
kerültek csak a papírok: a jóváhagyások, az engedélyeztetések. Kb.
egy év alatt kapjuk meg a jogot,
hogy nekifogjunk a munkának. Ha
nem, akkor nem kapjuk meg a pénzt,
ha meg engedélyek nélkül fogunk
hozzá, még meg is büntethetnek.
Nyáron a templomban, télen
az imaházban tartják az istentiszteletet
– A templomot vasárnaponként
használjuk, és csak nyáron: egy vasárnap délelőtt vagyok itt, a másikon
délután. Délelőtt 11-kor kezdem itt,
délután 4-re megyek Berébe, ötre
Májába. Másik vasárnap kezdem
Májában 11-kor, 12 órától Berében,
délután itt vagyok. Télire pedig van
egy kis imatermünk, ami régebb iskola volt, valamikor az 1900-as
évek közepén 60 gyerek is járt oda,
ma alig van 12 gyermek.
Ahogy kapaszkodunk fel a kaptatón a templomhoz, mutatja az
újonnan épült kis ravatalozót. Október 14-én volt az átadási ünnepség, amelyen részt vett Bíró István,
a küküllői református egyházmegye
esperese. A ravatalozót Varga István
nyárádszeredai vállalkozó építette,
Majláth Károly, Székelybere volt
polgármestere és a református egyház adományából épült fel – tájékoztatott Szász János.
Elmondta, hogy leginkább az
idősek jönnek fel a hegyre, virágvasárnaptól halottak napjáig tartják itt
az istentiszteletet. Kijönnek konfirmáláskor, világításkor, majd benn
az iskolában tartják, mert rossz időben nehéz feljönni.
A templomhoz érve mutatja a kis
román kori ablakocskákat, a régi
templom alapját, ami folyami kőből
épült, az új templomé már lapos kő,
ami az ásatások során derült ki.
Jóval később épült hozzá a torony.
A templom mögött van a papok és
a papi szolgák temetője, láttuk Kolozsvári József sírját, aki 1897-ben került
Keresztúrra, ő volt az utolsó bekecsalji
esperes. 1954-ben halt meg.

A lelkész megmutatta, milyen
munkálatokat végeztek, hogy próbálják védeni a falakat a nedvességtől. Az épületben mutatta a
szentélyt, az eredeti ajtót, amely
több száz éves, meg az ásatások
során felszínre került sírköveket.
A templomban külön volt a nők
bejárata és külön a férfiaké, voltak
családi padok, elöl volt a férfiak, az
elöljárók padja. A templomban sok
a jele a katolikus jellegnek: szentségtartó, szentély, papi ülőke stb.
A falakat 1901-ben, a nagy templomjavítás alkalmával lemeszelték.
Olvashatatlan latin szövegek, freskók és rovásírás is található itt. Ezeket most próbálják feltárni. Az
előkerült falfeliratban benne van

Az ajtó az 1300-as években készült

Erdély és az egész magyarság története: 1566 – a szigeti veszedelem,
1543 – sáskajárás, 1551 – Izabella
kirándulása, 1554 – döghalál Erdélyben (pestis) stb.
Meredek lépcső vezet a karzatra,
még meredekebb a toronyba. Lőrések, nagyon vastag falak. Fentről
gyönyörű a kilátás, láthatók a környező falvak templomtornyai.
A keresztúri egyházközség több
törvényt is hozott, amellyel a hét
falu közösségét, egyházi és polgári
rendjét próbálta szabályozni. Az
első ilyen törvény (amely mind egyházi, mind történelmi szempontból
figyelemre méltó) 1602-ben kelt, és
még ma is megvan az eredeti
példány.
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Rosszul játszott, ötödszörre is kikapott
az MSE

Bálint Zsombor

Kiábrándító játék után sima és
egyértelmű vereséget szenvedett a
Marosvásárhelyi MSE labdarúgócsapata a 3. liga V. csoportja 8.
Szerkeszti: Farczádi Attila fordulójában. A Tordai Sticla Arieşul otthonában elszenvedett 1-3 az
ötödik vereség zsinórban, és lassan
aggasztóvá kezd válni a csapat
helyzete, miután az alakulat a rangsorban a 14., kiesést jelentő helyen
Nem született meglepetés a Maros dasiak viszont nehéz mérkőzés elé áll.
megyei labdarúgó 4. liga elitcsoport- néznek, hisz Nyárádszeredába utazA tordai mérkőzésen annak ellejának 6. fordulójában, noha a Ma- nak. A Marosludas – Marosvásárherosvásárhelyi CSM a vártnál sokkal lyi CSM rangadót két hét múlva nére vált nagyon hamar nyilvánvanehezebben, alig 1-0-ra nyert Se- rendezik.
lóvá, hogy ezen a meccsen csekély
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjá- az esélye a sikerre az MSE-nek,
gesváron. Marosludas ugyancsak
megküzdött a három pontért, hiszen nak 6. fordulójában a következő
három gólt is kapott hazai pályán a eredmények születtek: Nyárádtői hogy az 5. percben vezetéshez juMarosvásárhelyi Atletictől, igaz, Unirea – Ákosfalva 6-2, Náznán- tott. Az első vendégtámadás során
közben ötöt rúgott. Az őket követő falva-Marosszentkirály – Szováta 2- Dudás szabadrúgást harcolt ki, és
Nyárádtői Unirea ezúttal begyűj- 0, Kutyfalva – Marosoroszfalu 2-2, Ungur 18 méterről a felső sarokba
tötte a három pontot, és várja az el- Segesvári CSM – Marosvásárhelyi
lenfelei botlását. A következő CSM 0-1, Dános – Nyárádszereda 1- csavart (0-1).
A vezető gól azonban nem adott
fordulóban a Marosvásárhelyi 6, Marosludas – Marosvásárhelyi AtCSM-től aligha számíthat rá, hiszen letic 5-3, Nyárádtői Viitorul – plusz önbizalmat a marosvásárheez a sereghajtó Dánost fogadja, a lu- Nagysármás 2-6. (bálint)
lyieknek, akik a folytatásban teljesen
elveszítették a középpályát,
Ranglista
nem tudtak három passznál többet
1. Marosludas 7
7
0
0
45-10 21
2. CSM
7
7
0
0
32-6
21
összekötni, és rendszerint alulma7
5
1
1
34-9
16
3. Unirea
radtak az egy-egy elleni párharcok4. Atletic
7
4
1
2
25-16 13
ban. Torda egyre gyakrabban
5. Kutyfalva
7
3
1
3
15-29 10
közelítette
meg Kristály kapuját,
3
1
3
15-32 10
6. Nagysármás 7
7. Ákosfalva
7
3
0
4
14-19 9
bár sok esetben a házigazda játéko8. Nyárádsz.
7
2
2
3
18-10 8
sok sem igazán tudtak mit kezdeni
9. Marosoroszf. 7
2
2
3
16-15 8
a tizenhatos tájékától. A 8. percben
10. Náznánfalva 7
2
2
3
12-19 8
még sikerült megakadályozni a
11. Segesvár
7
2
1
4
15-18 7
12. Szováta
7
2
1
4
7-18
7
gólt, amikor társai bizonytalansága
13. Viitorul
7
1
0
6
12-30 3
után Silaghi a gólvonalról mentett,
14. Dános
7
0
0
7
2-31
0
ám az elkerülhetetlen a 33. percben
bekövetkezett. Egy jobb oldali, laEredményjelző
posan, az ötös vonalára érkező be* 2. liga, 12. forduló: Nagyváradi Luceafărul – CS Baloteşti 4-1,
adást
David két védő közül,
Bukaresti Metaloglobus – Academica Clinceni 0-1, Bukaresti Enerkapásból a léc alá küldött (1-1). Hét
geticianul – Temesvári Poli ACS 3-0, Bákói Aerostar – Konstancai
Farul SSC 2-2, FC Argeş Piteşti – Bukaresti Daco-Getica 1-1, Zsilperccel később pedig már Torda
vásárhelyi Pandurii – Sportul Snagov 2-0, Kolozsvári Universitatea
volt előnyben. Papp belebonyoló– Dacia Unirea Brăila 6-1. Az élcsoport: 1. Clinceni 27 pont, 2. Snadott egy cselsorozatba a középpágov 27, 3. FC Argeş 25.
lyán, elvesztette a labdát, a
* 3. liga, I. csoport, 8. forduló: CSM Râmnicu Sărat – Kézdivásárhelyi KSE 2-0, CSM Paşcani – FC Botoşani II 0-3, Bodzai Metavédőknek kétszer is lehetőségük
lul – Románvásári CSM 1-0, Sporting Lieşti – Foresta Suceava 0-0,
volt a felszabadításra, de csak röviŞtiinţa Miroslava – Şomuz Fălticeni 2-1, Sănătatea Darabani – Raden
sikerült, és ugyanaz a David
dóci Bucovina 0-1, Karácsonkői Ceahlăul – Bodzai Gloria 0-1, Gabüntette a habozó marosvásárhelyi
laci Suporter Club Oţelul – CSM Focşani 2-1. Az élcsoport: 1. Galac
22 pont, 2. Gloria 20, 3. Radóc 18, 4. Miroslava 16, 5. Kézdivásárhely
hátvédsort (2-1). Szünet előtt akár
15.
3-1
is lehetett volna, ám Salcău jó
* NB II, 12. forduló: Békéscsaba 1912 Előre – Kaposvári Rákóczi
pozícióból mellé lőtt.
1-1, ZTE FC – Gyirmót FC Győr 1-0, Nyíregyháza Spartacus FC –
Budafoki MTE 2-0, WKW ETO FC Győr – Duna Aszfalt TiszaA második félidőben folytatódott
kécske 1-1, Csákvár – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3-0, BFC Siófok
a hazai fölény. Az MSE megpróbált
– Vác FC 0-0, Vasas FC – Dorogi FC 1-1, Soroksár SC – BSS Monor
néhány vérszegény támadást ve2-1, Ceglédi VSE – Kazincbarcikai BSC 1-3, Budaörs – Credobus
zetni,
de egyszer sem tudta veMosonmagyaróvár 3-0. Az élcsoport állása: 1. Zalaegerszeg 25 pont,
2. Gyirmót FC 24, 3. Békéscsaba 24.
szélybe hozni Pop kapuját.

Meglepetés nélkül
a 4. liga 6. fordulójában

1064.

Legfeljebb egy újabb szabadrúgást
említhetünk, amelyet Ungur ezúttal
a sorfalba lőtt, valamint Velichea
megmozdulását, akinek sikerült lövőhelyzetbe hoznia magát, de lövése messzire elszállt. Ugyanakkor
Kristály kapuja előtt egymást érték
a lehetőségek, a legnagyobbakat
Salcău hagyta ki az 52. és a 65.
percben. Miután pedig Bria több
védőt is kicselezve főlé lőtt, a szebb

A hegedűk városában a labdarúgó harmadvonal nyolcadik játéknapján két jó formában lévő
együttes csapott össze. A házigazdák immár öt fordulója nem kaptak
ki, a vendégek pedig a bajnokság
során még nem érezték a vereség
keserű ízét. Ennélfogva a mintegy
250 fős nézősereg érdekfeszítő találkozónak nézett elébe.
Mindjárt az 1. percben az Avântul szögletet végezhetett el a jobb
oldalról, ám Sîplăcan beadasát P.
Luca 10 méterről erőtlenül fejelte
kapura, így Gudea könnyedén hárított. A 13. percben Duruş jobb oldali szabadrúgását Roşca ígéretes
szögből jócskán fölé fejelte. Az első
játékrész nagy része a kiegyensúlyozottság jegyében zajlott. A 18.
percben a nagybányai gárda kihagyta az első félidő legnagyobb
gólszerzési lehetőségét: Tutuţa
hosszú indítása után Feraru egyedül

vezethette rá a labdát Bucin kapuvédőre, ám a pár méterről leadott
lövést a régeniek tapasztalt hálóőre
kitűnő érzékkel hárította. Noha az
Avântul játéka korántsem volt meggyőző, a régeniek folyamatosan
próbáltak veszélyt teremteni a vendégkapu előterében, ám leginkább
távoli lövésekkel tették mindezt: a
19. percben Bujor jól eltalált lövése
kevéssel kerülte el a jobb alsó kapufát, hat perccel később Murar kísérlete fölé szállt, majd két perccel
később Chirilă kapáslövése pontatlanra sikeredett. A félidő hajrájában
is a vendéglátók támadtak, ám többnyire veszélytelenül, Sîplăcan szabadrúgását (37.), valamint Bujor
lövését Gudea magabiztosan megfogta.
A második játékrészben, az 55.
percben az Avântul kecsegtető helyzetbe került, ám P. Luca 16 méterről leadott ejtett lövése elkerülte a
kaput. A nagybányai együttes időnként uralta a játékteret, s annak

dacára, hogy a teljesítménye nem
volt rendkívüli, a 65. percben megszerezte a vezetést: egy hosszan
tartó támadás következtében Lupu
lövését Bucin még bravúrral hárította, a labda a nagy kavarodásban Roşcához került, aki a kapu
torkából a hálóba továbbított (01). A második félidőben elég
gyenge teljesítményt produkáló
hazaiak a kapott gól után támadásba lendültek: a 71. percben
Bujor remek passzát követően
Truţa előtt kínálkozott egyenlítési
lehetőség, ám a szászrégeniek
csapatkapitánya a bal szélről, alig
néhány méterről erőtlenül lőtt kapura. A 72. percben, kevéssel a
gól után, Bucin kapuvédő sérülés
miatt elhagyta a játékteret. A 82.
percben végérvényesen eldőlt a
találkozó sorsa: Giurgiu zavartalanul, mintegy 18 méterről látványos
lövést küldött Vlasa kapujára, a
pöttyös a jobb kapufáról a hálóba
vágódott (0-2). A 86. percben a

napokat is megélt Valentin Lemnaru (akit egy adott pillanatban a
Steaua is leigazolt) beállította a 31-es végeredményt, miután háromszor is zavartalanul megfordult a
labdával a tizenhatos közepén.
Az MSE számára a folytatás sem
ígérkezik könnyűnek, hiszen Fehér
Csaba edző csapatának pénteken a
feljutásra pályázó FK Csíkszereda
lesz az ellenfele a Sziget utcában.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 8. forduló: Tordai Sticla Arieşul –
MSE 3-1 (2-1)
Torda, városi stadion, 200 néző. Vezette: Tudor Jurca (Arad) –
Andrei Buda (Vajdahunyad), Lucian Berariu (Marót). Ellenőr:
Constantin Por (Szatmárnémeti), Teodor Biriş (Vajdahunyad).
Gólszerzők: David (33., 40.), Lemnaru (84.), illetve Ungur (5.).
Sárga lap: Fl. Dan (54.), Salcău (82.), Ititesc (83.), illetve Moldován (8.), Papp (54.).
Torda: R. Pop – Chiş, M. Ionescu, Cocoară, Marcu, Fl. Dan (62.
Bria), Paleoca, Savu, Salcău, David (75. Ititesc), Varodi (66. Lemnaru).
MSE: Kristály – Mihály, Székely, Silaghi, Laczkó (62. Tamás
A.), Ungur, Moldován (59. Balázs F.), Ruja (80. Velichea), Borbély,
Dudás, Papp.
Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 8. fordulójában a következő
eredmények születtek: Szászhermányi AFC – Radnóti SK 4-0,
Csíkszeredai FK – Lénárdfalvi Comunal 0-3, Medgyesi Gaz Metan
II – Kolozsvári CFR II 1-2, Szászrégeni Avântul – Nagybányai Minaur 0-2, Kolozsvári Sănătatea – Besztercei Gloria 3-1, Tordai
Sticla Arieşul – Marosvásárhelyi MSE 3-1, Tasnádi Unirea – Székelyudvarhelyi FC 2-0, Barcarozsnyói Olimpic Cetate – Dési Unirea 0-1.
1. Csíkszereda
2. Lénárdfalva
3. Nagybánya
4. Sănătatea
5. CFR II
6. Tasnád
7. Barcarozsnyó
8. Avântul
9. Szászhermány
10. Dés
11. Torda
12. Székelyudv.
13. Beszterce
14. MSE
15. Medgyes II
16. Radnót

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Megszakadt a szászrégeniek veretlenségi sorozata

Szabó Antal-Lóránd

7

6
6
5
5
4
3
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1

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

mérkőzés legnagyobb hazai gólhelyzetének voltunk szemtanúi:
Truşa bal oldali, pontos beadása
után Murar 8-9 méterről a bal alsó
kapufa tövére „bólintott”.

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

22-7
24-10
13-2
17-10
21-11
15-9
6-7
8-7
12-12
10-11
10-13
11-16
11-17
12-20
9-18
4-35

18
18
18
16
15
13
13
12
10
10
8
8
7
6
4
3

A szászrégeniek ezzel elszenvedték első vereségüket hazai pályán.
A nagyon jó hazai teljesítményeket
követően a mostani játék alapján
Dan Răzvan és Budai Barna tanítványai legfeljebb a döntetlenben reménykedhettek volna, de végül arra
sem volt esélyük.

Siralmas állapotban a közvetítőállás
A szászrégeni vezetőség figyelmébe: nem ártana felújítani a közvetítőállást, hiszen az állapota siralmas. Tudomásunk szerint ez is
a klub székházához tartozik...

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 8. forduló: Szászrégeni Avântul –
Nagybányai Minaur 0-2 (0-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, szép, napsütéses idős, mintegy 250
néző. Vezette: Rareş Moca – középen, Anghel Todea (mindketten
Kolozsvár), Ioan Georgiu (Dés). Ellenőr: Melian Nădăşan (Cege),
Grigore Tomoioagă (Râmnicu Vâlcea).
Gólszerzők: M. Roşca (65.), V. Giurgiu (82.).
Avântul: Bucin (72. Vlasa) – Bugnar, Morar, Sîplăcan, Truţa, P.
Luca, Bogăşan (67. Feketics), Murar, Bujor, Stavilă (88. Pop), Chirilă (46. Horváth).
Minaur: Gudea – Kis, Roşca, Simion, Lupu, Duruş, Lihet, Tutuţa, Bazmoş, Giurgiu (90+3. Bococi), Feraru (90+1. Chiş).
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Két év után először nyert idegenben a román csapat

A hosszabbításban szerzett góllal győzött Románia Litvániában,
csütörtök este, a labdarúgó Nemzetek Ligája C osztálya 4. csoportjában. Az alakulat első sikerét
jegyezte ezzel a sorozatban, miután
korábbi két mérkőzése egyaránt
döntetlenre végződött Montenegró
és Szerbia ellenében. Románia
2016. október 5-e óta nem nyert hivatalos meccset idegen környezetben (akkor Örményországot múlta
felül 5-0-ra), azóta három döntetlen
és két vereség a mérleg.
A román csapat jól kezdte a találkozót, Chipciu révén már a 8.
percben próbára tette a vendéglátók kapusát. A házigazdák válasza
nem sokat váratott magára, Cernich a kapufát találta el két perccel
később. A 13. percben újra a román
csapat vezetett támadást ellenfele
célterülete irányában, és ez a
roham már góllal végződött: Jankauskas Mitriţă elől próbált menteni,
de pechére Chipciu lábára tolta a
labdát, amelyet a románok támadó
középpályásának gyerekjáték volt
a hálóba küldenie (0-1). Három
perccel később Mitriţă megkétszerezhette volna csapata előnyét, 25
méteres lövését azonban hárította a
hazai kapus. A játék ekkor leült
kissé, az első félidőből hátramaradt
időben jobbára mezőnybirkózás
folyt, a felek nemigen kerültek kapuközelbe. Egyedüli kivételként a
42. percben vezetett akciót jegyezhettük fel, amikor Slivka lövésig
jutott, húsz méterről azonban nem
tudott túljárni a Tătăruşanu eszén.
A második félidőt ugyancsak a
románok kezdték jobban: az 52.

percben Mitriţă ollózó lövése elakadt a kapuson, aki egy perccel
később Stanciu távolabbi kísérletét
is hárította. Később az USK Craiova korábbi légiósa, Valskis került
főszerepbe: a 66. percben Bancu
hibáját kihasználva lőhetett kapura,
de célt tévesztett, míg a 80. percben Săpunaru az utolsó pillanatban
blokkolta hatméteres kísérletét. A
másik oldalon csak Chipciu rövid
sarokra tartó lövését jegyezhettük
fel (73.), a román csapat nem erőltette sem a labdatartást, sem a gólszerzést. A lazázásnak meg is lett a
böjtje, a 89. percben Zulpa kihasz-

nálta a védelem szétszórtságát, és
egyenlített (1-1). A Contra-csapatra
ez hideg zuhanyként hatott, azonnal magához ragadta a kezdeményezést, nagy nyomást gyakorolt a
litvánokra, s bár már nem sokan remélték, hogy a hegy alatt abrakolás
eredményre vezethet, mégis azoknak lett igazuk, akik a jobb későn,
mint egyszer sem elvet alkalmazzák: a negyedik hosszabbításpercben Maxim egyetlen mozdulattal
két védőt is elfektetett, majd a bal
hosszúba lőtt (1-2).
A román csapat tegnap lapzárta
után Szerbiával mérte össze erejét.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, C divízió, 4. csoport, 3. forduló:
Litvánia – Románia 1-2 (0-1)
Vilnius, LFF-stadion, 2000 néző, vezette: Francois Letexier (francia).
Gólszerzők: Arturas Zulpa (89.), illetve Alexandru Chipciu (13.),
Alexandru Maxim (90+4.).
Sárga lap: Silvka (69.), illetve Anton (32.), Chipciu (45.), Marin
(85.).
Litvánia: Ernestas Setkus – Rolandas Baravykas, Algis Jankauskas,
Linas Klimavicius, Vaidas Slavickas – Arturas Zulpa, Modestas Vorobjovas (63. Mantas Kuklys), Vykintas Slivka – Arvydas Novikovas, Fiodor Cernych (87. Deimantas Petravicius), Darvydas Sernas (63.
Nerijus Valskis).
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Cristian Manea, Gabriel Tamaş, Cristian Săpunaru, Nicuşor Bancu – Paul Anton, Răzvan Marin – Alexandru
Chipciu, Nicolae Stanciu (87. Dorin Rotariu), 20. Alexandru Mitriţă
(78. Alexandru Maxim) – George Ţucudean (71. Claudiu Keserü).
A csoport másik mérkőzésén: Montenegró – Szerbia 0-2.
1. Szerbia
2. Románia
3. Montenegró
4. Litvánia

3
3
3
3

2
1
1
0

Ranglista
1
2
1
0

0
0
1
3

5-2
4-3
2-2
1-5

7
5
4
0

Maxim (k) csodálatos gólt szerzett a hajrában, találata három pontot jelentett Románia
számára

Eredményjelző
Labdarúgó Nemzetek Ligája, 3. forduló:
* A osztály: 1. csoport: Hollandia – Németország 3-0; 2. csoport:
Belgium – Svájc 2-1; 3. csoport: Lengyelország – Portugália 2-3; 4.
csoport: Horvátország – Anglia 0-0
* B osztály: 1. csoport: Szlovákia – Csehország 1-2; 2. csoport:
Oroszország – Svédország 0-0; 3. csoport: Ausztria – Észak-Írország
1-0; 4. csoport: Írország – Dánia 0-0
* C osztály: 1. csoport: Izrael – Skócia 2-1; 2. csoport: Görögország
– Magyarország 1-0, Észtország – Finnország 0-1; 3. csoport: Norvégia
– Szlovénia 1-0, Bulgária – Ciprus 2-1; 4. csoport: Montenegró – Szerbia 0-2, Litvánia – Románia 1-2
* D osztály: 1. csoport: Lettország – Kazahsztán 1-1, Georgia – Andorra 3-0; 2. csoport: Moldova – San Marino 2-0, Fehéroroszország –
Luxemburg 1-0; 3. csoport: Feröer-szigetek – Azerbajdzsán 0-3, Koszovó – Málta 3-1; 4. csoport: Örményország – Gibraltár 0-1, Macedónia – Liechtenstein 4-1

Mitroglu fejese magyar vereséget jelentett Athénban

A magyar labdarúgó-válogatott pénteken 1-0-ra kikapott Athénban Görögország vendégeként a Nemzetek Ligája C osztályában, így a harmadik fordulót
követően a harmadik helyre csúszott vissza a csoportjában. Az alakulat ezzel továbbra is nyeretlen Görögországban: három döntetlen mellett hetedszer
szenvedett vereséget.
Tizenhét fokos, enyhén szeles időben görög lehetőségekkel kezdődött a találkozó, a dobokkal és énekkel szurkoló mintegy 550 magyar drukker előtt
kifeszített nemzeti színű lobogón az állt: „egy zászló
mind felett”.
Az első percekben a hazaiak mezőnyfölényben futballoztak, ráadásul a magyar védők bizonytalanok
voltak, de ezt nem tudták kihasználni a görögök. Az
első vendéglehetőséget a kilencedik percben Varga A győzelmet jelentő gólt ünneplik a görög játékosok a magyarok elleni
szabadrúgása jelentette, amelyet könnyedén hárított a mérkőzésen
görög kapus, majd Szalai fejese nem sokkal tévesztett
A szünet után kiegyenlített volt a játék, a görögök
célt. Az idő múlásával a magyarok egyre jobban felvették főleg Fortunisz jó megoldásaiban bíztak. Végül egy haja meccs ritmusát, helyenként az irányítást is átvették a szálpontos beadást kihasználva csapata első kaput eltagörögöktől.
láló kísérletével Mitroglu megszerezte a vezetést a
Marco Rossi szövetségi kapitány együttese elöl né- hazaiaknak. Ezzel folytatódott egy sorozat: a magyar váhány ígéretes megoldást mutatott be, ennek eredménye- logatott minden eddigi idei meccsén kapott gólt.
ként már három görög védőnek volt sárga lapja, amikor
Az utolsó tíz percre fordulva piros, fehér és zöld füst
még félóra sem telt el a meccsből. A védelem – amelyben szállt fel a vendégszektorból, majd több hanggránát durWilli Orbán most mutatkozott be a nemzeti együttesben, rant, a bíró emiatt két percre megállította a játékot. A hajKádár pedig az 50. válogatott meccsét játszotta – a kez- rában a magyarok nem tudtak újítani, így nem volt
deti bizonytalanság után stabil volt, így komoly veszély egyenlítési lehetőségük, ellenben a görögök előtt adódott
nem fenyegette Gulácsi kapuját.
egy nagy helyzet, ám Gulácsi bravúrral hárított.
A magyar válogatott ma Tallinnban a pont nélkül álló
észtek vendége lesz a sorozatban.

Mestermérleg

„Csalódottak vagyunk az eredmény miatt, mert alázatosan és szervezetten játszottunk. Két lehetőségünk
is volt az első félidőben, de nem volt szerencsénk,
noha ugyanolyan színvonalon játszottunk, mint a
görög együttes” – értékelt a találkozó után Marco
Rossi szövetségi kapitány. Megjegyezte, hogy egy-két
szituációban elvesztették a szervezettségüket, ennek
ellenére csapata szerinte jobban játszott, mint Budapesten, viszont most nem lett meg az eredménye.
Rossi elmondta: a félidőben a védelem feljebb húzódását kérte, ennek hatékony megvalósulása azt eredményezte, hogy sokszor csak hátrafelé tudták játszani
a labdát a görögök. A szakvezető kitért rá, nem tekint
a sorozat végére és a helyezésekre, csak a következő
összecsapásra koncentrál, és mindenképp győzni szeretne az észtek ellen. Megemlítette, nem lesz könnyű
betalálni Tallinnban, hiszen az észtek eddig egygólos
találkozókat játszottak.
1. Finnország
3
2. Görögország 3
3. Magyarország 3
4. Észtország
3

Ranglista
3
0
2
0
1
0
0 0

0
1
2
3

3-0
3-2
2-3
0-3

Jegyzőkönyv

9
6
3
0

Labdarúgó Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport,
3. forduló: Görögország – Magyarország 1-0 (0-0)
Athén, Szpírosz Lúisz Olimpiai Stadion, 6000
néző, vezette: Tobias Stieler (német).
Gólszerző: Mitroglu (65.).
Sárga lap: Papasztatopulosz (9.), Cimikasz (22.),
Bakakisz (27.), illetve Kalmár (32.), Fiola (43.), Kleinheisler (60.), Kovács (73.), Nagy (88.).
Görögország: Vaszilisz Barkasz – Mihalisz Bakakisz, Szokratisz Papasztathopulosz, Kosztasz Manolasz, Kosztasz Cimikasz – Carlos Zeca, Dimitrisz
Kurbelisz (46. Alexandrosz Ciolisz) – Taszosz Bakaszetasz, Kosztasz Fortunisz, Dimitrisz Pelkasz (85.
Lazarosz Hrisztodulopulosz) – Kosztasz Mitroglu
(90+3. Andreasz Buhalakisz).
Magyarország: Gulácsi Péter – Bese Barnabás (75.
Németh Krisztián), Willi Orbán, Kádár Tamás, Fiola
Attila – Nagy Ádám – Varga Roland (68. Nagy Dominik), Kleinheisler László, Kalmár Zsolt (55. Kovács István), Sallai Roland – Szalai Ádám.
A csoport másik mérkőzésén: Észtország – Finnország 0-1.

„A döntetlen abszolút benne
volt ebben a meccsben”

Sallai Roland szerint a magyar válogatott az 1-0-s vereség ellenére is jobban játszott a görög csapatnál péntek este Athénban a
Nemzetek Ligájában.
„Jobban játszottunk, mint a görögök, és talán még az előző, budapesti meccsnél is – utalt a támadó az egy hónappal és egy nappal
korábbi hazai mérkőzésre. – Több helyzetet alakítottunk ki, mint
ők, de sajnos ilyen a foci, egyszer eljöttek a kapuig és gólt szereztek.” Kitért rá, összességében jó játékot mutatott a magyar együttes, amelynek a helyzetkihasználáson kell javítania ahhoz, hogy
ma Tallinnban az észtek vendégeként be tudja gyűjteni a három
pontot. „Ma megvoltak a lehetőségeink” – mondta.
A kapus Gulácsi Péter úgy vélte, nem kellett volna kikapni ezen
a találkozón. A vereség okaként a második félidő elején elvesztett
labdákat jelölte meg, amelyekkel magukra húzták ellenfelüket. „Ez
volt az a negyedóra-húsz perc, amikor nem tudtuk kihozni a labdát,
hanem elveszítettük” – fogalmazott. Felidézte, Budapesten szinte
az egész második félidőben ilyen volt a játék képe. „Ezúttal nem
bírtuk ki ezt az időszakot, ami nem azt jelenti, hogy nekik végletekig kidolgozott helyzeteik voltak, csupán azt, hogy hagytuk őket
a szélekről beadni, és mivel van egy fejjel erős csatáruk, megtörtént, aminek nem kellett volna” – utalt Kosztasz Mitroglu fejjel
szerzett győztes találatára, amelyet egy rövid felszabadítás és egy
szélről érkező görög beadás előzött meg.
„Az első tíz percben bennmaradtunk az öltözőben, de nulla-nullánál tényleg ki-ki meccs volt – értékelt Nagy Ádám. – Egy vesztes
meccsnél túlzó azt mondani, hogy nyerhettünk volna, de a döntetlen
abszolút benne volt.” Hangsúlyozta, bár voltak „necces szituációk”,
de a görögöknek a gól előtt nem sikerült eltalálniuk a magyar kaput.
„Ott elcsúsztunk, nem tudtuk megakadályozni a beadást. Különösen
azért dühítő ez, mert tudtuk, hogy Mitroglu nagyon erős fejjel, készültünk belőle” – árulta el.
„Szerencsétlen volt a gól, amely előtt sikerült tisztáznom, ám
az ismételt beadás megtalálta Mitroglut, aki magasabbra ugorva
gólt tudott fejelni” – fogalmazott a válogatottban most bemutatkozó Willi Orbán. Hangsúlyozta, védőpárjával, Kádár Tamással és
klubtársával, a kapus Gulácsival is jó volt a kapcsolata. Kitért rá,
bátrabb játékot hiányolt a csapattól, határozottabban kellett volna
elöl játszani. „Nagyobb önbizalomra van szükségünk, hiszen jó
volt a játékunk minősége, jól védekeztünk, kevés lehetőséget engedtünk nekik” – fejtette ki. Megemlítette, büszke rá, hogy bemutatkozhatott a magyar nemzeti csapatban, és elárulta, hogy
előzetesen többször is meghallgatta a Himnuszt, amelyet énekelt
is az összecsapás előtt.

Kalmár Zsolt (b) és Dimitrisz Kurbelisz csatája a labdáért
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Bukarestben nyertek a női kosarasok

Bálint Zsombor
Az első bajnoki mérkőzés az első
sikert hozta a Marosvásárhelyi
CSM női kosárlabdacsapatának,
amely Bukarestben a második fordulóban a Rapid ellen kezdte meg
szereplését, miután az első fordulóból elhalasztották az Alexandria elleni mérkőzését.
A Rapid-csarnokban a marosvásárhelyiek kezdtek jobban, azonban
a második negyedben a fővárosiak
utolérték a vendégcsapatot, majd
hét-nyolc percen át ők voltak előnyben. A CSM azonban 11-1-es parciálissal zárta a játékrészt, és ettől
kezdve nem engedte ki a kezéből a
vezetést, noha a végén regisztrált
hatpontos különbséghez képest a
harmadik harmadban 14 ponttal is
vezetett.
A leggólerősebb marosvásárhelyi
játékos Angel Robinson volt 26
ponttal, aki hét lepattanót is begyűjtött, és kiosztott öt gólpasszt.
A mérkőzésen a Rapid lepattanózott hatékonyabban (49-42), a marosvásárhelyiek azonban 42%-ban
dobtak mezőnyből 33%-hoz képest,
ráadásul a Rapid hiába dobhatott
nem kevesebb, mint 30 szabaddobást (13 ellenében), csak 53%-ban
értékesítette ezeket.
A Marosvásárhelyi CSM szerdán
18 órától játssza a következő bajnoki mérkőzését, amikor a Kézdivásárhelyi SE csapatát fogadja a
ligeti sportcsarnokban.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, B értékcsoport, 2. forduló: Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi CSM 68:74 (21-23, 17-22, 15-18, 1511)
Bukaresti Rapid csarnok, 50 néző. Vezette: Laurenţiu Antoche
(Craiova), Patricia Telcian (Bukarest), Alexandru Nicolae (Bukarest). Ellenőr: Alexandru Vlaicu (Zsilvásárhely).
Rapid: Stănici 25 pont (3), Bejan 17, Cuatu 15 (2), Lupusavei 5
(1), Ticu 4, Matei 2, Burlakova.
CSM: Robinson 26, Maxim 15 (5), Mészáros 14, Nagy-Voica 13
(2), Radu 6 (2), Badi, Feiseş, Plavişu, Ignat-Kleemann.
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Felkészülés: Döntetlent ért el
Felcsúton a Sepsi OSK

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga 2. fordulójának eredményei:
* A értékcsoport: Brassói Olimpia – Szatmárnémeti CSM 80:74,
Aradi ICIM – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 58:68; a CSM Târgovişte – Kolozsvári U mérkőzést november 6-án rendezik
* B értékcsoport: Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi CSM
68:74, Kézdivásárhelyi SE – Konstancai Phoenix 42:69. A Bukaresti
Agronomia – CSM Alexandria mérkőzés lapzárta után fejeződött
be, a Nagyváradi CSM állt.

Váratlanul elhunyt a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség
főtitkára
A Buenos Airesben zajló ifjúsági olimpia alatt elhunyt Patrick
Baumann, a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) főtitkára, a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja. A svájci sportdiplomata szívroham következtében halt meg 51 éves korában az argentin fővárosban.
„Ez a sokkoló hír nagyon érzékenyen érint valamennyiünket. Fiatal és rokonszenves vezetőt veszítettünk el” – közölte vasárnap
Thomas Bach, a NOB elnök, hozzátéve, három napig félárbócra
eresztik az ötkarikás lobogót a lausanne-i és a Buenos Aires-i NOBfőhadiszálláson.
A jogászi végzettségű Baumann 2003 óta dolgozott a FIBA főtitkáraként, és 2007 óta volt a NOB tagja. Elévülhetetlen érdemei voltak többek között abban, hogy a kosárlabda 3x3-as változata
bekerült a 2020-as tokiói játékok programjába. Ő vezette a NOB
szemlebizottságát a 2024-es párizsi és a 2028-as Los Angeles-i olimpia helyszínén, emellett ő volt a 2020-as, Lausanne-ban tartandó téli
ifjúsági olimpia szervezőbizottságának az elnöke.

Három sima szett, győzelem

Visszakapaszkodna az élvonalba a marosvásárhelyi
női röplabdacsapat, amely az idén CSM néven iratkozott be a másodosztályba, miközben a CSU Medicina
megszűnt. Miután az első fordulóból a Máramarossziget elleni meccs elmaradt, a második fordulóban a marosvásárhelyiek Nagyváradra utaztak, ahol annak a
klubnak az otthonában léptek pályára, amelynek – miután a tavaly megnyerte a másodosztályt – joga lett

volna az élvonalban indulni, de visszalépett. Ilyenként
pedig az egész bajnokság legnehezebb mérkőzésének
ígérkezett, hisz a nagyváradiak már a visszalépéskor
kijelentették, hogy ismét a feljutás a céljuk. Ehhez a
vártnál sokkal könnyebben sikerült megnyerniük a
mérkőzést, három sima játszmában.
A Marosvásárhelyi CSM szombaton a Temesvári
Politehnica csapatát fogadja. (bálint)

A gólszerző Hadnagy Attilának gratulálnak a háromszékiek játékosai

A Puskás Akadémia 1-1-es döntetlenre végzett a Sepsi OSK-val a két
labdarúgócsapat pénteki felkészülési mérkőzésén Felcsúton. Hadnagy Attila gyors jobb oldali akció végén szerezte meg a vezetést a sepsiszentgyörgyieknek az első félidő derekán, amire a hazaiak kis híján azonnal
válaszoltak: a sérüléséből felépülő Liridon Latifi találta el a jobb kapufát
Bacsana Arabuli átadásából. A folytatásban mindkét fél előtt adódott gólszerzési lehetőség, és végül született is még egy gól: Osváth Attila centerezéséből Ján Vlasko lőtt 18 méterről nagy gólt a vendégek kapujának
jobb oldalába, beállítván az 1-1-es végeredményt.

RÖVIDEN

* Usain Bolt két gólt szerzett, klubja, az ausztrál élvonalbeli Central
Coast Mariners labdarúgócsapat pénteken felkészülési mérkőzésen 4-0ra legyőzte a másodosztályú Macarthur South West United gárdáját. A
nyolcszoros olimpiai bajnok sprintert először jelölték a kezdőcsapatba.
* A L’Équipe francia sportnapilap értesülése szerint a szerb Crvena
zvezda csalás miatt kapott ki 6-1-re a Paris Saint-Germain otthonában a
labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének múlt szerdai játéknapján. Az
UEFA információi szerint a belgrádi klub egyik vezetője – más személyek
segítségével – csaknem ötmillió euróval fogadott a világhálón csapata ötgólos vereségére. Nyereménye több tízmillió euró volt.
* Georges Leekens korábbi magyar szövetségi kapitány lett a tízszeres
tunéziai bajnok Étoile du Sahel labdarúgócsapatának a vezetőedzője.
* A férfiaknál a német Patrick Lange, a nőknél a szintén címvédő svájci
Daniela Ryf nyerte meg a triatlon Ironman-világbajnokságot Hawaii szigetén. Mindkét győztes egyaránt 120 ezer dollárral gazdagodott.
* A volt világelső Novak Djokovic nyerte meg a 9,22 millió dollár összdíjazású sanghaji keménypályás férfitenisztornát, mivel a vasárnapi döntőben 6:3, 6:4-re legyőzte a horvát Borna Coricot.

Véglegesítették a 2019-es F1-es versenynaptárt és szabályokat

Hivatalossá vált a Forma–1
2019-es versenynaptára, továbbá a következő szezonra
tervezett szabályváltozásokat
is véglegesítette a Motorsport
Világtanácsa, amely a Forma–
1-et érintő kérdésekben is döntést hozott. Változtatás nélkül
elfogadták például a 2019-es
versenynaptár korábban közzétett tervezetét. A 21 futamos
idény március 17-én Ausztráliában veszi kezdetét, és december 1-jén Abu-Dzabiban ér
véget. A Magyar Nagydíjat ezúttal augusztus első hétvégéjén
rendezik;
2018-cal
ellentétben ezúttal nem kerül
sor triplahétvégére – számolt
be a Nemzetközi Autósportszövetség tájékoztatója alapján az
M4 Sport.
A testület emellett a technikai
szabályzaton is több módosítást ratifikált. Változtattak például a viszszapillantó tükrök elhelyezésén a
jobb kilátás érdekében. Módosulni
fog a fedélzeti kamerák pozíciója a

már hivatalosan a kockás lámpák
fogják jelezni; emellett mostantól a
csapatok felelőssége lesz biztosítani még az első pályára lépés
előtt, hogy az autójuk szabályos,
minden biztonsági előírásnak megfelel.

jobb tévés közvetítésért. Újításként
bevezetik a hátsó szárny véglapjain
elhelyezett – a Mercedes által év
közben már tesztelt – LED-es ködlámpákat. Emellett apróbb módosítások lesznek a glória rögzítésein is,
amelyek a versenyzők mentését segítik. E változtatások pontos tech-

nikai részleteit egyelőre nem közölték. A sportszabályzatban is lesznek
kisebb újdonságok. A következő
évtől biztonsági autó után egyetlen
ponttól lehet majd előzni a létező
három különböző újraindításnál; a
futam leintését jelző kockás zászló
megtartása mellett a futam végét

Mick Schumacher nyerte a Forma–3-as Európa-bajnokságot
A hétszeres Forma–1-es világbajnok Michael Schumacher fia, Mick nyerte szombaton a Forma–3as Európa-bajnokság 2018-as idényét. A 19 éves versenyző a sorozat Hockenheimben zajló záró hétvégéjének második, szombat késő délutáni futamán a második helyen ért célba, ezzel behozhatatlan
előnyre tett szert az Eb-pontversenyben. Mick Schumacher az Európa-bajnoki címmel megszerezte a
szükséges 40 pontot az úgynevezett szuperlicenchez, amellyel akár már a Forma–1-ben is versenyezhet.
A Benettonnal kétszer, a Ferrarival pedig ötször F1-es vb-győztes, 49 éves Michael Schumacher 2013.
december 29-én síbalesetet szenvedett a franciaországi Méribelben, súlyos fejsérülése miatt kétszer
meg kellett operálni. Sokáig mesterséges kómában tartották, majd fokozatosan felébresztették, és 2014
szeptembere óta a Genfi-tó partján lévő otthonában ápolják. Állapotáról a család nem hoz nyilvánosságra részleteket.

2020-ra vonatkozó döntés is született. Két év múlva meghosszabbodik
például egy órával az úgynevezett
boxutcai kijárási (pontosabban bejárási) tilalom, vagyis a jelenlegi 8 helyett már 9 óráig nem tartózkodhatnak
szerelők a garázsokban.

2019-es F1-es versenynaptár
Időpont
Futam
Helyszín
március 17.
Ausztrál Nagydíj
Melbourne
március 31.
Bahreini Nagydíj
Szahír
április 14.
Kínai Nagydíj
Sanghaj
április 28.
Azeri Nagydíj
Baku
május 12.
Spanyol Nagydíj
Barcelona
május 26.
Monacói Nagydíj
Monaco
június 9.
Kanadai Nagydíj
Montreal
június 23.
Francia Nagydíj
Le Castellet
június 30.
Osztrák Nagydíj
Spielberg
július 14.
Brit Nagydíj
Silverstone
július 28.
Német Nagydíj
Hockenheim
augusztus 4.
Magyar Nagydíj
Budapest
szeptember 1. Belga Nagydíj
Spa-Francorchamp
szeptember 8. Olasz Nagydíj
Monza
szeptember 22. Szingapúri Nagydíj
Szingapúr
szeptember 29. Orosz Nagydíj
Szocsi
október 13.
Japán Nagydíj
Szuzuka
október 27.
Mexikói Nagydíj
Mexikóváros
november 3.
Amerikai Nagydíj
Austin*
november 17. Brazil Nagydíj
Sao Paulo
december 1.
Abu-dzabi Nagydíj
Jasz Marina
*az austini hétvégét még jóvá kell hagynia a helyi szövetségnek

Autó- és motorsportról a Marosvásárhelyi TVR-n
Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Csegzi Sándor, a Marosvásárhelyi CSM autó- és
motorsport szakosztályának vezetője, akit Szucher Ervin a két, valamikor hagyománnyal rendelkező sportág újjáélesztési kísérletéről
kérdez.
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NÉP ÜGYVÉDJE

Hirdetés

Románia Kormánya 2018. május 10-i ülésén a 2017/90. számú
pénzügyi és költségvetési intézkedésről, valamint néhány törvény
módosításáról és kiegészítéséről szóló sürgősségi kormányrendelet
14. cikkelyének 3. bekezdése alapján elfogadta a 22 megüresedett
állás feloldása a Nép Ügyvédje intézménye keretében levő 37 üres
munkahely közül című memorandumot, amelyet Viorica Dăncilă
miniszterelnök írt alá.
Az 1027/2014. számú, a közpénzből fizetett, a költségvetési szektorban dolgozó szerződéses személyzet esetében a megüresedett
vagy ideiglenesen megüresedett munkahelyek elfoglalásához és a
következő szakmai besorolás eléréséhez szükséges általános elvek
meghatározásáról szóló keretszabályozás módosítását szabályozó
kormányhatározat által módosított 286. számú 2011. március 23i kormányhatározat értelmében

a Nép Ügyvédje intézménye versenyvizsgát szervez
egy tanácsosi (jogi végzettség, a magyar nyelv ismeretét
igénylő) munkahely elfoglalására az intézmény marosvásárhelyi területi irodájában

I. Tanulmányok: felsőfokú jogi végzettség.
II. Szakmai régiség: 7 év, jogi szakterületen.
III. A versenyvizsga a Nép Ügyvédje irodája székhelyén, Bukarestben, a George Vraca utca 8. szám alatt lesz, és egy szakirányú
írásbeli vizsgát (rácsteszt, a magyarnyelv-tudás felmérését is tartalmazza), valamint egy interjút (a magyarnyelv-tudás felmérését
is magában foglalja) tartalmaz.
A szakirányú írásbeli vizsgára (rácsteszt, amely a magyarnyelvtudás felmérésére is irányul) 2018. november 6-án 11:00 órai kezdettel a Nép Ügyvédje intézményének székhelyén kerül sor.
Az interjú (amely alatt a magyarnyelv-tudást is felmérik) 2018.
november 9-én 11:00 órai kezdettel a Nép Ügyvédje intézményének székhelyén lesz.
IV. A vizsgára való jelentkezéshez szükséges dokumentáció benyújtásának utolsó időpontja: 2018. 10. 29., 14:00 óra.
V. További információkat a Nép Ügyvédje honlapján vagy a
0213-127-127 telefonszámon lehet igényelni.
A Nép Ügyvédje,
Victor Ciorbea

Karácsonyi vásárok és városlátogatások

Autóbusszal:
– Bécs – Budapest 125 euró/fő/3 nap (2018. november 30., december 7., 14.)
– Prága – Pozsony – Budapest 125 euró/fő/3 nap (2018. november 30., december 7., 14.)
– Krakkó – Zakopane 125 euró/fő /3 nap (2018. november 30.)
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő

KLARA gyógyító és javasasszony a leghatékonyabban,
gyógynövényekkel, talizmánokkal, a legrövidebb idő
alatt oldja meg az önök problémáit. Segít az átkok és
kötések feloldásában, szétesett családokat egyesít,
sikert visz otthonukba és vállalkozásukba, segít az
impotenciában,
epilepsziában,
alkoholizmusban,
depresszióban,
psoriasisban,
reumában,
gyógyíthatatlan betegségekben stb. szenvedőknek.
Köszönetnyilvánítások: a marosvásárhelyi Kelemen
hálás, mert Klara segítségével meggyógyult epilepsziás
gyermeke; Dicsőben Karinához visszatért a kedvese;
Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak,
mert gyermekük született; Corina köszöni, hogy férje
kigyógyult az impotenciából, alkoholizmusból; a
marosvásárhelyi Enikő köszöni, hogy ismét együtt lehet a kedvesével; Márton
Ákosfalváról a játékszenvedélyből gyógyult ki a segítségével; Marika hálás, mert
megszabadult a kötésektől, és ismét boldog lehet; Attila Marosvásárhelyről
köszöni, hogy újra együtt lehet a feleségével, hosszú és szomorú távollét után.
Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

2018. október 15., hétfő _______________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG

JÓKÍVÁNSÁG

Taníts meg,
hogyan állítsam meg az időt,
mely zavarosan folyik?
hogy szemeid elé
tudjam tenni
a simogatást
a dalt
a verset
a szót
– mint döbbenetes
világosságot –
melyek szívedben
kivirágoztak?
Boldog születésnapot,
SZERELMEM!
Daniela. (10817-I)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(10763-I)
BÚZAKORPA eladó
a koronkai
malomnál. Tel. 0722-396-107. (10383)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0754-777-405. (10780)

ELADÓ tűzifa szállítással. Tel. 0754357-939. (10780)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (10762-I)
KIADÓ lakrész diáklánynak, dolgozó
nőnek. Tel. 0770-739-609. (10827-I)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0759439-840, 0748-977-768. (10834-I)

OKTÓBERRE

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)
TETŐJAVÍTÁS, ácsmunka, lefolyócsatornák, külső-belső vakolás,
festés. Tel. 0751-471-965, 0726-638909. (2013)
BÁDOGOSMUNKA, cserepezés, tetőfedés, csatornajavítás, ácsmunka,
vakolás, meszelés. A kiszállás a helyszínre és a tanácsadás ingyenes.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0757-787-983. (2059)
VÁLLALUNK tetőfedést cseréppel
vagy lemezzel, készítünk fából teraszt, bármilyen kicsi javítást elvégzünk.
15%
kedvezmény
nyugdíjasoknak. Tel. 0745-680-818,
Csaba. (10737-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást Lindab-lemezzel és cseréppel,
ácsmunkát, készítünk teraszt fából
stb. Tel. 0748-669-239. (10736-I)
BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatás, csatornajavítás, Lindab
lemez, ácsmunka. Tel. 0743-799833. (2051)
10% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk
tetőjavítást, tetőkészítést, vakolást,
meszelést, padló- és falicsempe-lerakást, csatornatakarítást, szigetelést,
glettolást. Tel. 0755-300-058. (10649-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Ma egy esztendeje, hogy bezárult
a sír özv. IMRE ANNA szül. Simon
koporsója felett. Emlékét őrzik
testvérei: Sanyi, Rózsika és
Irénke. (10744)

Fájó szívvel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, október
15-ére, egyetlen gyermekünk, a
koronkai születésű BALÁZS
LEVENTE tragikus halálának
első évfordulóján. Örökké bánatos édesanyja és édesapja. Nyugodjál
békében,
drága
Leventénk! (10753-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
MÁRTON GÁBORRA, drága jó
testvéremre halálának második
évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
Szeretett testvére, Gergely és
annak családja. (10814)

Október volt, mikor életed véget
ért,
Bánatod ránk hagyva örökre elmentél.
Egy jajszó nem sok, annyit sem
mondtál,
Csak elmentél a halál hosszú
útján.
Bús temető csendes susogása,
Oda megyünk hozzád, ez maradt
csak hátra.
Ott pihensz, ahol már nem fáj
semmi,
Nyugalmadat nem zavarja senki.
Könnyes az út, mely sírodhoz
vezet,
A Jóisten őrködjön pihenésed felett.
Szomorú szívvel emlékezünk október
15-én
ŞTEFĂNESCU
DORINRA, a Konzervgyár volt
mesterére halálának 25. évfordulóján. Emlékét őrzi felesge, Olga,
lánya, Simona és családja, fia,
Robert és családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(10838)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A kolozsvári CSI ROMANIA KFT. HEGESZTŐT alkalmaz. Követelmények: képesítés a hegesztőszakmában, a műszaki rajz jó ismerete, minimum egy év tapasztalat Mig-Mag/Wig hegesztés terén, pozitív
hozzáállás, csapatszellem. Felelőssége: előkészíti a munkahelyet, szerszámokat, eszközöket, a munkaasztalt stb. olyan módon, hogy a munka eredménye megfeleljen a minőségi és teljesítményi követelményeknek; átveszi a dokumentációt és a munkacsomagokat a csapatvezetőtől/a szervezeti egység
vezetőjétől; azonosítja a hegesztési/vágási folyamat technikai és technológiai részleteit; a hegesztési műveletet a rajz szerint végzi; betartja a hegesztői/vágási eljárásokban megadott műszaki paramétereket, illetve a műszaki rajz szerint dolgozik. E-mail-cím: angajari@csiportal.com Tel. 00-40-372/116-627,
0720-063-894. (sz.-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Ha kedveled a kihívásokat és szeretnél egy jó csapatban dolgozni, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes juttatás jár. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro címre, vagy érdeklődj a 0736-391-528-as telefonszámon.
(sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Üzleteinkbe felveszünk 3-as
fokozatú betegnyugdíjasokat is. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel.
0756-128-313. (62751-I)
NÉMETORSZÁGI (az osztrák határnál) vállalkozás keres szakképzett, gyakorlott AUTÓFÉNYEZŐ
MUNKATÁRSAKAT. Nyelvtudás nem szükséges. Minden hónapban egyhetes szabadságot biztosítunk.
Jelentkezés lehetőleg fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail-címen: am.tatkraft@t-online.de. Tel. 0049-84-199-372-415. (2049-I)
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Öt éve hagyott itt minket a felejthetetlen feleség, anya, nagymama
és
dédnagymama,
SZÖVÉRFI
ERZSÉBET. Rá emlékezik férje, két
fia, két unokája és dédunokája.
Nyugodjon békében! (10809)

„Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat.”
(Jer. 31,3)

„Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy
szeressétek ti is egymást.”
(Jn. 13,34)

Szomorú szívvel, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy
özv. TŐKÉS KÁLMÁNNÉ
MÁTYUS ROZÁLIA
a szerető szívű édesanya, nagymama, dédmama, tanítványai
Rózsika nénije életének 96. évében 2018. október 4-én szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének.
Utolsó útjára 2018. október 20-án 14 órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőben, a római katolikus egyház szertartása szerint.
A gyászmisét aznap 18 órakor a marosvásárhelyi Keresztelő
Szent János-plébániatemplomban mutatjuk be.
Életéért hálát adnak: lányai: Éva, Emese, házastársaik: Egon,
Géza, unokái: Anna, Krisztina, házastársaik: Péter, Iván, dédunokái: Irma-Johanna, Gréta-Ilona, valamint rokonai, barátai,
tanítványai s tisztelői. (10832-I)

ELHALÁLOZÁS
Olyan drága voltál nekünk, hogy
azt nem pótolja senki, fájó szívünk, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. Már nem simogat
kezed, nem mosolyog arcod,
hiába szólítunk, nem halljuk már
hangod. Egy jajszó nem sok,
annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved
már nem fáj, lelked békében
nyugszik már.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
testvér, sógornő,
KISS ILDIKÓ
életének 74. évében váratlanul elhunyt. Drága halottunk temetése
2018. október 15-én, hétfőn 13
órakor lesz a meggyesfalvi református temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10818-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
drága jó testvér, sógornő, nagynéni és jó szomszéd,
KISS ILDIKÓ
életének 74. évében folyó hó 11én megszűnt élni.
Búcsúzik tőle bátyja, Sándor és
családja, a Lokodi család és a
Tail család.
Nyugodjál békében, az Úr őrködjön feletted. (10822-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető édesanya, nagymama,
GALAMB MÁRIA
2018. október 12-én életének 72.
évében távozott közülünk.
Utolsó útjára a marosvásárhelyi Jeddi úti temetőben kísérhetik el szerettei, hozzátartozói
2018. október 16-án délelőtt 11
órától.
Drága emléke szívünkben él. (-I)

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratát elfogadva tudatjuk,
hogy a drága jó édesanya, szeretett nagymama és dédimama, a
harasztkeréki születésű
IMREH GIZELLA
életének 90. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. október 15-én, hétfőn 14 órától lesz a
harasztkeréki ravatalozóból.
Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10832-I)
Megállt egy drága szív, mely élni
vágyott, pihen az áldott kéz, mely
dolgozni imádott. De abban reménykedünk, hogy jó helyre
mentél, hisz te a jónál is jobbat
érdemeltél. Búcsúzunk nagytatámtól,
JAKAB SÁNDORTÓL.
Unokája, Orsi, férje, Szabolcs és
dédunokái: Dániel és Melina.
(10733-I)
Drága jó szívét, dolgos két kezét
áldd meg, ó Atyánk, s mi megköszönjük, hogy ő volt a mi édesapánk.
Mély
fájdalommal
búcsúzunk édesapámtól,
JAKAB SÁNDORTÓL.
Szerető fia, Csaba, felesége,
Enikő és unokája, Noémi. (10833-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, testvér, nagybácsi, keresztapa, sógor, jó szomszéd,
ERDŐS ÁRPÁD
78 éves korában csendesen
megpihent. Temetése október
16-án 13 órakor lesz a református
temetőben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10836-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett sógorunk, nagybácsink
és keresztapa,
ERDŐS ÁRPÁD
78 éves korában csendesen
megpihent. Szép emléked szívünkben mindig élni fog. Nyugodjál békében!
Id. és ifj. Borsos család és az
Antal család. (10836-I)
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Az Expert Insolvenţă SPRL

a csődbe jutott Farmer Logistic Kft.
cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen eladja az alábbi ingatlant:

beltelek Bergenyében – Maros megye –, összfelület 25.150 négyzetméter, a mezőpaniti telekkönyvben az 50132 számmal szerepel,
kataszterszáma 50132. Kikiáltási ár: 16.000 euró, az ár nem tartalmazza a héát.

Az árverést a cégfelszámoló Déva, I. Maniu utca 2. szám alatti
(Hunyad megye) székhelyén tartják 2018. november 7-én 15 órakor.
Az ajánlattevőknek legalább 48 órával az árverés időpontja
előtt jelentkezniük kell a cégfelszámoló székhelyén, a vásárlási
ajánlat benyújtása, valamint a garancia befizetése érdekében –
amely a kikiáltási ár 10 százalékát teszi ki –, és meg kell vásárolniuk a feladatfüzetet.
Oda nem ítélés esetén az árverést megismétlik november 14-én,
21-én, 28-án és december 5-én, ugyanazon körülmények között.
Mindazok, akik jogot formálnak az elárverezendő ingatlanra,
az árverés előtt 48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót.
Bővebb tájékoztatás a következő elérhetőségeken:
tel.: 0354/405-232, fax: 0254/713-311, mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

