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Ötvös József a kitüntetett

Átadták a Bernády-emlékplakettet

Indul
a Marosvásárhely
és Bukarest közötti
Tarom-járat

A meghirdetett program szerint a járatok Bukarestből minden csütörtökön
és vasárnap 21.20 órakor indulnak
és 22.30 órakor érkeznek Marosvásárhelyre. Az első járat november 22én indul a Bukaresti Henri Coandă
Nemzetközi Repülőtérről.

____________2.
Újabb MSEdöntetlen hazai
pályán

Még egy döntetlent játszott hazai pályán a Marosvásárhelyi MSE 3. ligás
labdarúgó-csapata. A Besztercei Gloria elleni találkozón az igazán fontos
dolgok a záró percekben történtek.

Nagy Székely Ildikó

– Ha valaki olyan iskolába járt, amely a tudás, a hit és a nemzeti elkötelezettség jegyében, Marosvásárhelyi Református Kollégiumként vált
híressé évszázadokon át, azt is elmondhatja magáról, hogy az a szellem
hatja át, amely Bernády Györgyöt értékes életműve megalkotására, kiteljesítésére sarkallta. Ez akkor is elmondható, ha az illető abban az időben volt középiskolás, amikor a hatalom megpróbálta elfelejtetni a város
ilyenszerű hagyományait, elsorvasztani a Vásárhelyt korszerűsítő polgármester örökségét. (…) Mindig voltak olyanok az iskolában, akik a
diákjaikat erre emlékeztessék.
(Folytatás a 4. oldalon)

A marosvásárhelyi tanács szeptemberi
ülésén jóváhagyta egy szénacsűr és
egy faraktár, valamint a főkapu mellett
egy emléktárgyakat forgalmazó bolt
megépítését az állatkertben. Az utóbbi
az alapító igazgató, Rend László
nevét fogja viselni.

____________10.

Rengő kérdések

Benedek István

(Fizetett hirdetés)

Telt házas gálaműsorral zárult szombat este a 21. Bernády
Napok rendezvénysorozata. A Kultúrpalota nagyérdeműjét
Nagy Miklós Kund, a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kuratóriumának alelnöke és Borbély László kuratóriumi elnök köszöntötte. Az est legemelkedettebb mozzanata
a Bernády-emlékplakett átadása volt. Gyarmathy János szobrászművész alkotását idén Ötvös József, a Vártemplom nyugalmazott lelkipásztora vehette át.

Fotó: Nagy Tibor

____________7.
Állatkertfejlesztés
apró lépésekkel

Vasárnapra virradóra az utóbbi másfél évtized legerősebb földrengését jegyezték fel az országban. Ezúttal
anyagiakban és emberéletben – néhány pánikrohamnál
nagyobb – kár nem esett, de a hasonló esetek mindig felvetik ugyanazokat a kérdéseket, melyekre csak a valódi
katasztrófák adnak fájdalmas válaszokat.
Az összeesküvés-elméletekre fogékonyak most elemükben lehetnek, hiszen az utóbbi hetekben a katasztrófavédelmi hatóság lefolytatott egy nemzetközi részvételű,
súlyos földrengést szimuláló gyakorlatot. Ezen az érintett
hatóságok természetesen nagyon jó reakcióidővel léptek
közbe, és látták el a feladataikat, mint az szokott történni
minden egyes ilyen alkalommal, amikor a főegyenruhások bizonygatják önmaguk fontosságát. A szimulációból
az derült ki, hogy egy ilyen katasztrófa súlyos károkat
okozna például a bukaresti belvárosban, ahol számos,
fokozottan földrengésveszélyes épület áll. De ez így van
már évtizedek óta, mert az emlékezetes, 1978 tavaszi
nagy földrengés óta két rendszer és számtalan kormány
sem volt képes arra, hogy a köztudottan veszélyeztetett
épületeket megerősítse vagy lebontsa és újakat húzzon
helyükbe. Ilyen épület más városokban is jócskán van,
készülnek is időnként róluk jegyzékek, amikor egyes
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 58 perckor,
lenyugszik
17 óra 12 perckor.
Az év 302. napja,
hátravan 63 nap.

Ma NÁRCISZ,
holnap ALFONZ napja.
IDŐJÁRÁS

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 240C
min. 100C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

17, 24, 42, 44, 13 +6
1, 26, 12, 23, 22, 6

24, 10, 4, 48, 33, 43

NOROC PLUS: 5, 9, 0, 2, 6, 7

SUPER NOROC: 0, 8, 3, 9, 7, 3
NOROC: 4, 9, 3, 1, 1, 8, 0

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

Utódnyugdíjra jogosultak
figyelmébe

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár felhívja a 16. életévüket
betöltött, utódnyugdíjra jogosult tanulók és egyetemi hallgatók figyelmét, hogy 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 tanulói/hallgatói minőségüket, amely feljogosítja őket arra,
hogy továbbra is kaphassák 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 viszszamenőleg is folyósítják az elmaradt juttatást.

Székhely civil szervezeteknek

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a nem
lakhatási célra helyiséget kérelmező civil szervezeteket,
politikai alakulatokat és közintézményeket, hogy november 15-ig lehet jelentkezni a 2019-es évre vonatkozó prioritáslista
összeállítása
érdekében. Azoknak
a
kérelmezőknek, akik a korábbi években is nyújtottak be
kérvényt, és szeretnék, hogy felkerüljenek a listára, feltétlenül jelentkezniük kell a dosszié aktualizálása miatt. A típuskérvényeket a 10-es irodában (földszint) lehet
beszerezni, ahol további információkkal is szolgálnak.

Virágkiállítás a Rózsák terén

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal november 8-áig
eladással egybekötött virágkiállítást szervez a Rózsák
terén, a virágóra környékén. Mindenkit szeretettel várnak.

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 a 0745-754-750es telefonszámon kérhető.

Hamisított termék miatt
bűnügyi eljárás

A marosvásárhelyi rendőrség gazdasági szakosztálya ellenőrzést tartott egy olyan gazdasági egységnél, ahol a
gyanú szerint hamisított termékeket forgalmaztak. Október
24-én a rendőrség bűnözés-megelőzési osztályának munkatársai eladásra szánt sportcipőket ellenőriztek. A hamisított márkabejegyzés miatt elkoboztak 53 pár férfi-, 54 pár
női és 26 pár gyermeksportcipőt, amelyeken hamis márkafeliratok voltak. Az okozott kár értéke 9.500 lej. A hamisított márkanévvel forgalmazott termékek miatt az
ügyészség indított eljárást.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska
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Indul a Marosvásárhely és Bukarest közötti
Tarom-járat

A Marosvásárhelyi Transilvania repülőtér és a 500 típusú, 48 férőhelyes repülőgépeket fognak üzemelTarom légitársaság megállapodtak, hogy novem- tetni, sebességük 550 km/óra.
Az új járat beiktatásával Bukarest lesz az ötödik célállober 22-étől újraindítják a Marosvásárhely–Bukamás, amely a marosvásárhelyi repülőtérről elérhető lesz.
rest repülőjáratot.

A meghirdetett program szerint a járatok Bukarestből
minden csütörtökön és vasárnap 21.20 órakor indulnak
és 22.30 órakor érkeznek Marosvásárhelyre. Az első járat
november 22-én indul a Bukaresti Henri Coandă Nemzetközi Repülőtérről.
A Marosvásárhely–Bukarest útvonalon pénteken és hétfőn lesznek járatok, a gépek reggel korán, 5.40 órakor szállnak fel, 6.50 órakor
érkeznek Bukarestbe.
Az ünnepekre való tekintettel a járatokat december 23. és január 6.
között felfüggesztik.
Mivel a közlekedési
infrastruktúra, az úthálózat fejletlensége nem
teszi lehetővé a főváros
megközelítését,
gyors
sokan régóta várták a Marosvásárhely és Bukarest
közötti repülőjárat beindítását. Másik előny, hogy a
bukaresti Henri Coandă
Nemzetközi Repülőtér jelentős csomópont, az új
járat lehetővé teszi az utasok számára más célállomások elérését is.
Az útvonalon ATR 42-

Jelenleg budapesti, dortmundi, londoni és memmingeni járatokat üzemeltet a WizzAir légitársaság.
Az újabb járatok indítása továbbra is fontos cél marad a
repülőtér vezetősége számára. Jelenleg is folyamatban vannak tárgyalások más légitársaságokkal új járatok bevezetése érdekében – közölte Bakó Hunor a repülőtér
közönségszolgálati és marketingosztályáról. (mezey)

November elsejétől

Lezárják a transzfogarasi utat

November elsejétől lezárják a forgalmat a transzfogarasi úton a Bâlea-vízesés és Piscul Negru közötti
szakaszon.

Éjszaka – este 10 és reggel 7 óra között –
tilos a járművek közlekedése a Bâlea-tó és
Piscul Negru szakaszon. Azok a gépjárművezetők, akik az elkövetkező napokban az
említett útszakaszt választják, készüljenek fel
a téli útviszonyokra, és téli gumiabroncsokkal felszerelt járművel keljenek útra.
Amint a Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság szóvivője, Elekes Róbert megkeresésünkre elmondta, továbbra is téli
útviszonyokra kell számítani a Fogarasi-havasokban, a Szeben és Argeş megyét összekötő DN7C országúton. Az utóbbi napok
havazásai nyomán több mint 45 tonna csúszásgátló anyagot használtak fel a transzfogarasi úton, és az utakat továbbra is
folyamatosan tisztítják az útkarbantartók. A
hegyvidéki út október 31-ig használható.
(pálosy)
Fotó: Elekes Róbert

Erdészetről, közbirtokosságról és medvetámadásokról, illetve női
és férfi szerepvállalásról az Erdély TV hétfői műsoraiban

A Tájkép műsor ma 18.30 órakor kezdődő adásában
Nagy Endre, Etéd község alpolgármestere, Hozó Jenő közbirtokossági elnök és Ilyés Károly vadőr nyilatkozik. Szó
lesz erdészetről, közbirtokosságról és a medvetámadásokról.

A Zebra azt járja körül, hogy milyen változásokon ment
át a nők és a férfiak szerepe a családban, illetve a társadalomban. A ma este 20 órai műsor meghívottai Seer Szeréna
pszichológus és Szabó Töhötöm néprajzkutató, egyetemi
adjunktus.

Gézengúz gyermektáncház

Szüreti bál

RENDEZVÉNYEK

A marosvásárhelyi Gézengúz játszóház táncházba várja
a gyermekeket. A játékos néptánc- és népdaltanulásra
szerdánként kerül sor 17 órától kisiskolások, 18 órától
óvodások számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves
együttes. Helyszín: a Studio Prospero Kulturális Köz-

pont székhelye, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő
szükséges.

Az Erdélyi Magyar Baloldal november 9-én, pénteken
szüreti bált szervez. Érdeklődni, feliratkozni a szervezet
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén lehet hétfőtől csütörtökig naponta 9 és 11 óra között a 0744-928299 telefonszámon.
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A Richter-skála szerinti
5,8-es erősségű földrengés volt Buzău megyében

A földrengés Vrancea szeizmikus térségében következett be, az INFP által közölt legfrissebb adatok szerint 151
kilométeres mélységben. Az epicentrumához legközelebb eső települések Nehoiu (21 km), Kovászna (35 km),
Bodzaforduló (41 km), Kézdivásárhely
(49 km).

A földmozgás hatására Bodzafordulón
megszakadt az áramszolgáltatás, de
rövid időn belül elhárították a meghibásodást. A Kovászna megyei katasztrófavédelmi hivatal sajtószóvivője, Marius
Tolvaj szerint nem érkezett bejelentés
arról, hogy anyagi kár keletkezett volna
a földmozgás nyomán.
A földrengés a fővárosban is észlelhető volt. A bukaresti mentőszolgálat vezetője, Alis Grasu szerint a földmozgást
követő 15 percben 12 hívás érkezett a
112-es segélyhívó számra, a legtöbb
esetben pánikroham miatt.

Az INFP igazgatója, Constantin
Ionescu szerint Vrancea térségében nem
számít rendkívülinek ez a szeizmikus tevékenység, utórengések nem várhatók,
vagy ha lesznek is, sokkal kisebb intenzitásúak. Legutóbb 2016 szeptemberében és decemberében regisztráltak
5-ösnél erősebb földmozgást Romániában, mindkettő a Richter-skála szerinti
5,8-es erősségű volt. 2018-ban eddig ez
volt a legerősebb földmozgás az országban – tette hozzá a szakember.
(Agerpres)

Szili Katalin szerint a csillagok szerencsés együttállása tapasztalható az Európai Unióban az
őshonos kisebbségek jogainak a
kodifikálása tekintetében.
A miniszterelnöki megbízott Baróton
beszélt erről csütörtökön az Autonómia
vagy megalkuvás? című pódiumbeszélgetésen, amelyre Kulcsár-Terza József
parlamenti képviselő, a Magyar Polgári
Párt (MPP) háromszéki szervezetének
elnöke hívta meg.
Szili Katalin az esemény után az MTInek elmondta: egyfelől az őshonos európai nemzeti kisebbségek Minority
SafePack nevű polgári kezdeményezése
kényszeríti az Európai Uniót, hogy foglalkozzon a kisebbségek kérdésével. Ezt
a folyamatot erősíti azonban az a határozat, amelyet Csáky Pál felvidéki képviselő javaslatára fogadott el februárban az

Európai Parlament (EP) az őshonos nemzeti kisebbségek védelméről, valamint az
a határozattervezet, amelyet ugyanebben
a témában a szintén felvidéki Nagy József terjesztett be, és amelyről november
13-án szavaz az EP plenáris ülése.
Utóbbi tervezetről Szili Katalin elmondta, hogy azokat a minimális jogokat
rögzíti, amelyeket a kisebbségek számára biztosítani kell.
A miniszterelnöki megbízott a pozitív
fejlemények között említette azt is, hogy
kedvező ítélet várható az Európai Unió
bíróságán a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) által kezdeményezett, a nemzeti
régiókról szóló polgári kezdeményezés
ügyében. Hozzátette: reményei szerint
hamarosan elkezdődhet ebben a kérdésben is az egymillió támogató aláírás öszszegyűjtése.
Szili Katalin azt a reményét is megfogalmazta, hogy a jövő évi EP-választás

után felálló Európai Parlament és Európai Bizottság segíteni fogja a szabályozási folyamatot.
A megbízott elmondta: a baróti fórumon nem hagyta szó nélkül Jean-Claude
Juncker európai bizottsági elnöknek azt
a kijelentését, hogy Erdély és Románia
egyesülésének centenáriuma nemcsak
román, hanem európai ünnep is. Szili
Katalin úgy vélte, hogy Jean-Claude
Juncker „sajátos amnéziában szenved”.
Nem emlékszik azokra a folyamatokra,
amelyek a román egyesülés egyoldalú
kinyilvánításától az Erdély elcsatolását
kimondó 1920. június 4-i békediktátumig tartottak.
Szili Katalin felidézte: a pódiumbeszélgetésen a magyar nemzetpolitikáról
is beszámolt, és úgy vélte, ezen a területen „finomhangolások kora” érkezett el.
(MTI)

Tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek pénteken minősített emberölés vádjával egy nőt,
aki tavaly decemberben a bukaresti metró elé lökött egy fiatal
nőt. Az ítélet nem jogerős. Az áldozat életét vesztette.

nő annyira elszánt volt, hogy miután belökte az éppen a megállóba érkező metró
elé áldozatát, még vissza is rúgta őt a sínekre, hogy ne tudjon visszamászni a peronra. Mindezt a metróban felszerelt
kamerák rögzítették.
A 37 éves nőnek egyik áldozatával
sem volt semmilyen kapcsolata, nem
ismerte őket. A per során elmezavarodottságra hivatkozott, azt állította,
hogy időnként elveszíti józan ítélőképességét, és depressziós lesz. Mint
mondta, ez történt tavaly decemberben

is. A vádlott beismerte tetteit, és bocsánatot kért.
A bukaresti törvényszék életfogytiglanra ítélte a 37 éves nőt, akinek 30-30
ezer euró kártérítést kell fizetnie, emellett folytatnia kell orvosi kezelését. A
bírák elismerték, hogy pszichikai problémákkal küzd, de úgy ítélték meg, hogy
felelősségre vonható tetteiért.
A nőt röviddel a gyilkosság után vették őrizetbe, azóta is előzetes letartóztatásban
van,
amit
most
meghosszabbítottak. (MTI)

pének irányításával, továbbá az ENSZ
megfigyelésével folytatott tárgyalásokon
keresztül vezet – fogalmazott a török államfő. Erdogan az északnyugat-szíriai
Idlíb térségét illetően az ottani fegyvernyugvás fenntartását és így egy újabb
menekülthullám megelőzésének fontosságát hangsúlyozta. Erdogan arról számolt be, hogy az utóbbi évek szíriai
török hadműveleteinek köszönhetően
eddig 260 ezer szíriai tért haza Törökországból. A török elnök ismertette azt is,
hogy a felek szintén egyetértettek a Szíriában található terrorszervezetek elleni
együttműködés fokozásában, a civileknek juttatott humanitárius segélyszállítmányok folytatásában, illetve abban,
hogy a menekültek hazatérésének a nemzetközi jognak megfelelően önkéntes
alapon, továbbá az ENSZ-szel együttműködésben kell történnie. A tél közeledtére való tekintettel Erdogan arra
kérte a nemzetközi közösséget, hogy fokozottabban támogassa a menekülteket.
Putyin azt hangoztatta, hogy teljesen
meg kell tisztítani Szíriát a radikális
erőktől, miután az erőszakos cselekmények alábbhagytak az országban. Az
orosz elnök ugyanakkor elégedettségének adott hangot amiatt, hogy „Szíria
nagy része megtisztult a radikálisoktól és
a konfliktus sújtotta ország lépésről lépésre a béke irányába tart”. Hangsúlyozta: a 2011 márciusa óta tartó szíriai
polgárháború megoldását csak diplomáciai úton lehet elérni. Putyin a sajtótájékoztatón bejelentette: egy menekültekről
szóló nemzetközi konferencia szervezé-

sén gondolkodnak. Putyin egyúttal reményét fejezte ki, hogy a szeptember 17én megkötött orosz–török megállapodás
értelmében a török erőfeszítések következtében rövid időn belül létrejön az idlíbi demilitarizált övezet. Az egyezmény
15-20 kilométeres sávot jelölt ki a térség
peremén, ahonnan október 15-ig a lázadóknak nehézfegyverzetükkel együtt ki
kellett volna vonulniuk, azonban a dzsihadisták ezt nem tették meg. Macron azt
mondta, hogy Idlíbben tartós és fenntartható tűzszünetre van szükség a kormányerők és a térséget ellenőrző lázadók
között. Szerinte egy esetleges támadás
Idlíb térsége ellen humanitárius szempontból elfogadhatatlan. Ez az ottani terrorista csoportok elvándorlását hozná
magával, és egy újabb menekülthullámot
idézne elő – tette hozzá. Angela Merkel
szombati felszólalásában nyomatékosította: határozott az álláspontja Szíriában
a vegyi fegyverek használatával kapcsolatban, amit Macron ugyancsak elutasított. Merkel kijelentette azt is, hogy a
szíriai polgárháború politikai megoldását
az ENSZ keretein belül kell megtalálni.
A német kancellárral szemben a damaszkuszi vezetés ellenzi, hogy egy
ENSZ által javasolt delegáció is része legyen az új szíriai alaptörvényt összeállító
alkotmányozó bizottságnak. Merkel
egyúttal a folyamat későbbi állomására
utalva jelezte: Szíriában olyan választásokra lesz szükség, amelyen a diaszpórában élőkkel együtt „az ország népének
egésze” leadhatja szavazatát. (MTI)

A Richter-skála szerinti 5,8-es
erősségű földrengés volt a vasárnapra virradó éjszaka, 3 óra 38
perckor Buzău megyében – jelenti
honlapján az Országos Földfizikai
Intézet (INFP).

Szili: a csillagok szerencsés együttállása van
az EU-ban a kisebbségek ügyében

Elsőfokon életfogytiglanit kapott a metrós gyilkos

A 37 éves vádlott azelőtt egy másik áldozatot is kiszemelt egy másik metrómegállóban, őt is megpróbálta a
szerelvény elé taszítani, de az ellenállt és
megmenekült. Második áldozata már
nem volt ennyire szerencsés. A gyilkos

Alkotmányozást szorgalmaznak Szíriában

A szombati isztambuli törökorosz-francia-német csúcstalálkozó résztvevői egyetértettek
abban, hogy minél hamarabb, lehetőleg még az év vége előtt meg
kell tartani az új szíriai alaptörvényt kidolgozó alkotmányozó bizottság első ülését.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a csúcstalálkozó utáni sajtótájékoztatón elmondta: a szíriai kormány és az ellenzék
által összeállított küldöttségek névsora
elkészült, jelenleg a bizottságot alkotó
harmadik szegmens, a civil szervezetek
által delegáltak névsorán dolgoznak.
Emmanuel Macron francia elnök azt
hangsúlyozta, hogy alkotmányos keretek
között minden szíriai számára meg kell
teremteni azokat a feltételeket, hogy
maga döntsön a jövőjéről a választásokon. Angela Merkel német kancellár jelezte: Berlin is igyekszik hozzájárulni,
hogy az alkotmányozó bizottság még az
év vége előtt összeállhasson.
Recep Tayyip Erdogan török elnök
szintén az alkotmányozó bizottság mihamarabbi létrehozását sürgette. A lehetőségekhez mérten még az év vége előtt –
fogalmazott. Erdogan kifejtette: Szíriában elsődlegesen egy általános tűzszünet
elérése a cél. Kiemelte: a tárgyaló felek
megerősítették álláspontjukat Szíria területi és politikai egysége mellett, valamint arra vonatkozóan is, hogy a
konfliktus csak katonai módszerekkel
nem megoldható.
A résztvevők hangsúlyozták, hogy a
tartós megoldáshoz az út a Szíria né-

Ország – világ
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Közel hárommilliárd
erdélyi beruházásokra

A magyar kormány erdélyi kiemelt, nemzeti jelentőségű programok és beruházások finanszírozására
idén 1,3 milliárd, jövőre 1,5 milliárd forintot biztosít –
az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent
meg csütörtökön. A jogszabály szerint a magyar kormány az idei költségvetésben 1,33 milliárd forint
azonnali átcsoportosítását rendeli el erdélyi kiemelt,
nemzeti jelentőségű programokra és beruházásokra.
Jövőre ugyanezekre a célokra legfeljebb 1,5 milliárd
forint központi költségvetési forrást kell biztosítania a
pénzügyminiszternek és a nemzetpolitikáért felelős
miniszterelnök-helyettesnek. (MTI)

Közvetlen vonat Bécsből
Kolozsvárra

Közvetlen vonatjáratot indít december 9-étől az Osztrák Szövetségi Vasutak (ÖBB) Bécs és Kolozsvár között Budapest és Nagyvárad érintésével – közölte
pénteken az Economica.net gazdasági hírportál. A
Transilvania nevet viselő járat december 9-étől közlekedik, akkor lép életbe Romániában az új menetrend. Az osztrák vasúttársaság honlapján elérhető
adatok szerint a járat délelőtt indul az osztrák fővárosból, az első megállója Hegyeshalomnál lesz, kora
délután a budapesti Keleti pályaudvaron áll meg,
Nagyváradra röviddel este nyolc előtt érkezik, Kolozsvárra az indulástól számított csaknem 12 óra múlva
fut be. Visszafelé a vonat szintén nappal közlekedik.
A portál kiemelte, hogy az ÖBB az első külföldi vasúttársaság, amely a romániai vasúti személyszállítási
piac liberalizálása után belép a román piacra. (MTI)

Közel három kiló arany ékszer
egy kiskorú utasnál

A Román Határrendészet vasárnap közölte az Agerpres hírügynökséggel, hogy október 26-án egy Amerikai Egyesült Államokból Münchenen keresztül a
kolozsvári röptérre érkező utas feladott csomagjában,
zoknikba rejtve arany fülbevalókat, gyűrűket, karkötőket, medálokat találtak. Az ékszerek összsúlya
2.956 gramm, hozzávetőleges értéke 472.000 lej. Az
utas, akinek csomagjába rejtették az ékszereket, 14
éves, román állampolgár, Vâlcea megyei lakos. A repülőtársaság kiskorúkísérő szolgáltatásának segítségével tette meg az utat, és egy felnőtt várta a
kolozsvári repülőtéren. A vámhatóság lefoglalta az
ékszereket, és szakértői vizsgálat végett átadta azokat az államkincstár Kolozs megyei fiókjának. Az
ügyben csempészés gyanúja miatt vizsgálódik a
rendőrség. (Agerpres)

Ámokfutás
legalább nyolc áldozattal

A CBS Pittsburgh (AEÁ) szerint legalább nyolcan
meghaltak, miután helyi idő szerint délelőtt 10 óra
körül egy férfi betört, majd tüzet nyitott egy pittsburghi
zsinagógában. A férfi, miután több áldozatot szedett,
felfegyverkezve elbarikádozta magát. A helyszínre érkezésük után a férfi a rendőrökre is rálőtt, kettőt meg
is sebesített közülük. A rendőrség arra kérte a helyieket, kerüljék el a Tree of Life (Az élet fája) hitközség
zsinagógáját Squirrel Hillnél, és ugyanerre kérte a
pittsburghieket a városi rendészet is. A legfrissebb
rendőrségi jelentés és az AP híre szerint a férfit időközben sikerült lefegyverezni és őrizetbe is vették. A
helyi KDKA rádió szerint a férfi „Halál a zsidókra!” felkiáltással tört be az épületbe, mielőtt tüzelt. (MTI)

Rengő
kérdések
(Folytatás az 1. oldalról)

bürokraták katasztrófavédelmi stratégiák készítésével
igazolják a hasznosságukat. A kérdéssel időnként a sajtó
is foglalkozik, mert ez hálás téma, mivel hangzatos cikkeket lehet készíteni róla, és rendszeresen vissza is lehet
térni rá, mert mindig kéznél van. Elvileg minden hatóság tudja, hogy az országban több tízezer ember él
olyan ingatlanban, amely egy, a negyven évvel ezelőttihez hasonló földrengés esetén nagy eséllyel romba dől.
És addig fogják művészi szinten kimagyarázni, hogy ezt
a problémát miért nem lehet megoldani, amíg egyszer
tényleg jön a baj. A felelősségvállalásért is ugyanakkora buzgalommal fognak utána tolakodni, mint most a
probléma megoldásáért.
A katasztrófákat szimuláló gyakorlatok is kivétel nélkül mindig kiváló hatósági hozzáértést bizonygatnak.
Csak a valósághoz van kevés közük. Erre kitűnő példa
a pár nap híján pont három éve történt fővárosi szórakozóhelyi tűzvész, amikor a beszámolók szerint egy kaotikus kapkodás volt az egész mentőakció, arról nem is
beszélve, hogy az áldozatok egy jelentős része a kórházi
fertőzésekbe halt bele. Ki is robbant egy fertőtlenítőszerek körüli botrány, és az ország szinte összes klubját
körbebüntették a tűzvédelmi hatóságok. De az emberéletekbe kerülő mulasztások felelősségét azóta sem tisztázta az agyonreformált igazságosztogató gépezet.
Mivel mifelénk a funkció és a zsíros fizetés meg az azzal
járó hatalom, az cél, nem pedig eszköz az e pozíciókkal
járó hatásköröknek az adófizetők sorsa jobbítására történő felhasználásához, ha tényleg beüt a baj, pusztán a
szerencsénkben és a saját ítélőképességünkben bízhatunk.
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Ötvös József a kitüntetett

(Folytatás az 1. oldalról)
A tanulók között pedig olyanok,
akik szülőhelyi, családi indíttatásból
fogékonyabban hangolódtak rá erre
a szellemiségre. Mai kitüntetettünk
is ilyen ifjú volt – kezdte laudációját
Nagy Miklós Kund. Az elhangzottakat életrajzi adatok, az indulás
előzményei támasztották alá.
– Ötvös József Pókában jött a világra 1952-ben, abban a magyarságához és református hitéhez
ragaszkodó faluban, amelyben a
diktatúra által ellehetetlenített kisnemesség szemléletéből táplálkozva, sok szerényebb anyagi
lehetőségekkel élő parasztcsalád is
felismerte az ifjak továbbtanulásának fontosságát, az egyház megtartó erejét. (…) Templomba járók
voltak a pókaiak, a református gyülekezet példaadó lett a környéken.
Senki sem lepődhetett meg tehát, ha
a tehetséges kisiskolás kapcsán
netán adódott olyan atyafi, aki
Arany Jánost idézte: „E fiúból pap
lesz, akárki meglássa!”.
A kolozsvári teológiai tanulmányok után Ötvös József egy esztendőt töltött a nagyszebeni német
evangélikusoknál, majd a lelkipásztori és szolgálati helyek és feladatok
négy évtizede következett. A méltató elsőként Görgényszentimrét,
Görgényüvegcsűrt, illetve Alsóidecset említette, ahol a nyolcvanas
években gyülekezeti házat építettek
– természetesen nem állami támogatásból –, majd Jeddet, a hozzá tartozó Marosagárddal, Kebelével,
Kebeleszentivánnyal. A továbbiakban szó esett a Göttingenben peregrinusként töltött évről, amely „az

európai, egyetemes kitekintés horizontjait tágította”. Ötvös József
1994-től szolgált Marosvásárhelyen, először a VIII. Cserealja egyházközségben, ahol évente 150-en
konfirmáltak, és egy húsvéti ünnep
alkalmával akár ezer ember is úrvacsorát vett, 2002-től pedig a Vártemplomban, ahol nyugdíjaztatásáig hirdette az igét. Közben
2000–2012 között esperesként is
tette a dolgát, egyházkerületi miszsziói előadó is volt.
A szeretet szavai
Nagy Miklós Kund az élő beszéd
és az írás eszközeivel is hatni akaró
író papról is szólt, akinek az elmúlt
években két könyve jelent meg:
2004-ben a Hétköznapok, ünnepnapok, emléknapok című, rádióban elhangzott beszédeket és újságokban
megjelent publicisztikai írásokat
tartalmazó kötet, 2011-ben pedig
Ahol még magyarul szól a zsoltár
címen egy 33 református gyülekezeti riportot tartalmazó munka.
A laudáció során többször is szó
esett arról a kiemelt figyelemről, elköteleződésről, amellyel Ötvös József a szórványléthez viszonyul. A
Népújságban megjelenő jegyzeteit
viszont azért várják hétről hétre nagyon sokan, mivel azokból az írásokból „a Székelyföld fővárosa,
Bernády György egykori békebeli
települése iránti szeretete, féltése,
identitásunk és hitünk megőrzésének vágya olvasható ki” – hallhattuk a méltatótól, aki a továbbiakban
a vártemplomi gyülekezeti lap, az
Új Kezdet szerkesztéséről és a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó, lapunkban megjelentetett,

Csányi Sándor

Az utóbbi időben az Erdélyi
Magyar Műszaki és Tudományos Társaság (EMT) által
szervezett Bolyai Alkotótábor
igen furcsa megközelítésben
tálalja a kultúrát. Nem véletlenül, hiszen a Bolyai névvel
fémjelzett alkotótábor mindig
is valamilyen szinten megpróbálta összekötni a művészeti
alkotást az egzakt tudományokkal.

vékenykedő szakemberek. November végén a Körmöczi János-fizikusnapokon fizikusi szemmel
tanárok, diákok egyedi ötleteket
mutattak be, amelyek az említett kihívásokra adtak érdekes válaszokat.
A tudományos konferencia házigazdája, a Marosvásárhelyi Kulturális
és
Tudományegyetem
igazgatója, az EMT marosvásárhelyi elnöke, dr. Csegzi Sándor előadásában is hangsúlyozta, hogy
nagyon fontos a problémafelvetés
mellett olyan megoldásokat találni,
amelyek beépíthetők a mindennapokba, és ezekben a kérdésekben a
döntéshozók is jelentős szerepet
kell vállaljanak.
– A felgyorsult életritmusban az
emberi tevékenység természetbe
való beavatkozása lényeges változásokat hozott életünkbe, amely
egyre inkább érezhető, mint pl. a
globális felmelegedés. A nagyméretű ipari létesítmények jelenléte
negatívan hat a lakóközösségekre,
és ezt ellensúlyozni kell észszerű
városfejlesztési, építészeti elgondolásokkal, tervekkel, amelyek élhetőbb
terek
kialakításában,
zöldövezetek kialakításában is testet ölthetnek. Ezért újra kell fogalmazni a városépítészeti filozófiát,
olyan megoldásokat kell találni,
amelyekkel csökkentjük a természetet ért káros hatásokat, és viszszaszorítjuk
a
szén-dioxidkibocsátást. Az utóbbiról 1990 után
hozott intézkedések lehetővé tették
a klímaváltozás emberi szervezetre
történő hatásának mérését, értelme-

zését. De a káros hatást meggátoló
konkrét, műszaki intézkedések
eddig csak részleges és nem hosszú
távú megoldásokat eredményeztek.
A városfejlesztési filozófia átértelmezése hozhat olyan változást,
amelynek az élet különböző területein való alkalmazása jelentené a a
dolgok természetes menetét, lehetőséget nyújtva a jövő nemzedéknek
egy élhető környezeti perspektívára
– hangsúlyozta dr. Csegzi Sándor.
A múlt évi tudományos konferencián beindult egy alkotási folyamat, amely 2018-ben folytatódott,
és így az idén a kreativitás–klímaváltozás kapcsolatát feldolgozva
több fiatal tehetséges diák készített
alkotásokat, amelyeket az október
30-án, kedden 17 órakor megnyíló
kiállításon mutatnak be a szervezők
a marosvásárhelyi Várgalériában.
Városrendezési ötletterveket állít
ki a Felvinczi Ana műépítész tanár
vezette csoport: Roxi Nae, Andra
Petrea, Bogdan Vaida, Cezar Şopterean, Gabriel Costin, Mureşan Larisa, Tania Crişan, a Művészeti
Líceum diákjai, a Biró Kálmán
Enikő tanárnő vezette, szintén művészetis diákok: Csibi Melinda,
Szakács Csaba, Szakács Jenő,
Simon Balázs, Dregics Dániel,
Buzsa Márta, Benta Hanna, Graur
Gyopár, Kolcsár Ágnes, Stich Szidónia, Miklós Izabella, Graur Boróka, Palotás Attila grafikai és
festészeti alkotásai láthatóak. Hasonló munkákkal jelentkeznek Kolumbán Kántor Zita diákjai: Tătar
Bianca, Szabó Mihály, Nagy Kai-
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Az idén több rendezvényen is
előtérbe kerültek a művészet, a városfejlesztés és a korunk aktuális témájához, a klímaváltozáshoz
kapcsolódó kérdések. Egy tavalyi
konferencia megalapozta azt a folyamatot, amelynek alapján városrendezési
tervekből
és
képzőművészeti alkotásokból nyílik
kiállítás október 30-án, kedden 17
órától a marosvásárhelyi Várgalériában.
Az EMT szervezésében már a tavaly elindult egy olyan szakmai
konferenciasorozat, amelyen a művészet a városépítészet és a klímaváltozás összefüggéseit taglalták a
különböző szakmai területeken
eredményeket elért, elismert személyiségek. A találkozásokon olyan
gondolatok, ötletek hangzottak el,
amelyek gyakorlati alkalmazása
hozzásegíti a fenntartható városfejlesztési programok beindítását. Az
egyik ilyen tanácskozás 2017.
május 29-30. között volt, amikor e
kérdéskört különböző irányból közelítették meg a részt vevő tudósok,
művészek, különböző területen te-

ma már könyvben továbböröklődő
írásokról is szólt.
Nagy Miklós Kund így foglalta
össze az erdélyi református egyház
és a magyarság hűséges mindeneseként küldetést teljesítő Ötvös József
ars poeticaját: „a mi megbízatásunk

elmondani mindenkinek: szeret az
Isten, de ezt úgy adni át, hogy hiteles legyen a szó és a tett, a szolgálat
és az élet...”
A Palotában mint templomban
A gálaest legemlékezetesebb pillanatában a kitüntetett lépett a színpadra. Bevallotta, ugyanannyira
meg van hatva és meg van lepve,
mint amikor Borbély László fel-

Fotó: Nagy Tibor

Kreativitás – klímaváltozás

ser Anita, Horváth Kinga, Ferenczi
Éva, Farczádi Erika, Dodo Nikita,
Barát Noémi, Ferenczi Beáta, Iere
Anett, Román Renáta, Szabó Orsolya, Kiss Norbert, Román Krisztina,
Miholcsa Dávid, Hincs Anita, Lokodi Eszter, valamint Şerban Mari-

hívta, hogy tudtára adja, ő az idei
kitüntetett.
– Ez az elismerés egy egyházi
szolgálatnak szól, márpedig akár a
Vártemplom, akár a többi templom
egyházi szolgálata nélkül Marosvásárhely nem lenne Marosvásárhely
– mondta Ötvös József, majd szülőfaluja kapcsán a tőle megszokott
derűvel Mikest idézve így fogalmazott: „Úgy szeretem Marosvásárhelyt, hogy el nem felejthetem
Pókát”.
Személyes hangvételű beszédében a lelkipásztor életének azt a
momentumát is felidézte, amikor
gyermekként először járt Marosvásárhelyen, mégpedig a Kultúrpalotában.
Autóbusszal
színházi
előadásra vittek be 40-50 embert a
városba, és amikor édesanyja azt
kérdezte az apjától, melyik ingét
készítse ki az alkalomra, az édesapa
így felelt: „azt, amelyikben úrvacsorát veszek”.
– Számomra azóta a Kultúrpalota
olyan, mint egy templom, mint egy
szent hely – mondta Ötvös József,
majd megköszönte az emlékplakettet odaítélők döntését.
A kitüntetés átadása után a tombolahúzás is lezajlott. A nyertes jutalmát, Kedei Zoltán festőművész
alkotását a Dr. Bernády György
Közművelődési
Alapítványnak
ajánlotta fel.
Az est második felében Csányi
Sándor színművész saját szerzeményével, a Hogyan értsük félre a
nőket? című remek stand up comedyvel nevettette meg és gondolkoztatta el a Kultúrpalota
publikumát. A hosszú percekig tartó
taps igazolta: a produkció célba talált.

ana tanítványai: Asztalos B. Paula,
Rusu Genoveva, Sárkány Salome,
Horváth Diana, Gólya Zsombor,
Kurjatkó Tamás, Floare Corina,
Nistor Denisa, a Művészeti Líceum
volt diákjai. (v.gy.)
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Simon Judit imakölteményeinek bemutatója

Az Úr asztalánál

dimenziók közötti hidakat. Dicsőíti
Istent, az egyházi eseményeket, de
a személyes megélések gazdag érzelemvilága, a meg nem született
magzatok, Európa sorsa, az évszakok szépsége is fellelhető verseiben. A szerző kötetét érzékletesen
illusztrálta sorstársa, Kelemen Attila, akinek munkáit a könyvbemutató alkalmával kiállították. Így az
est két alkotónak, a Hifa Románia
Egyesület elnökének és alelnökéSzer Pálosy Piroska
nek a megünneplése is volt egyben.
Oláh Dénes főesperes imakölteSimon Judit-Gyöngyi lírai hang- mény-sorozatként jellemezte a kövételű, bizonyságtétel értékű há- tetet. A szerző az életét imádkozza,
romsoros versszakok révén építi a hogy aztán megpróbálja élni az
Október 19-én, pénteken a
Deus Providebit Tanulmányi
Házban mutatták be Simon
Judit-Gyöngyi verskötetét, melyet Oláh Dénes főesperes és
Csata Éva ajánlott a jelenlévők
figyelmébe. A kötethez méltó
hangulatról, a közönséget
megérintő zenei pillanatokról
Nagy Emese hárfaművész gondoskodott.

A Sörház utcai Jazz&Blues
Club több szép és nívós, az
évek folyamán hagyománnyá
vált eseménysorozattal ajándékozta meg Marosvásárhelyt. Ezek közé tartozik
például
az
egyetemista
dzsesszfesztivál és az őszönként sorra kerülő Freedom
Blues Festival, amely – amint
azt neve is jelzi – a bluesmuzsika kedvelőinek okoz elsősorban örömöt. A zenei
szemlén minden évben külföldi és hazai formációk lépnek fel, és ez az idén sem lesz
másként: a Freedom Blues
Festival november 2-án és 3án, jövő hét végén zajlik a
szervező dzsesszklub falai között.

Kaáli Nagy Botond

Ami a szemle programkínálatát
illeti, a koncertek sorozata november 2-án, pénteken 19 órakor kezdődik. A Németországból érkező
VerycorrecT lép fel, ezt 20 órától a
hazai Blue Monday Ministers koncertje követi. Amint azt az utóbbi
együttes ismertetőjében olvashatjuk, a formáció a blueszene történetének és szerzőinek – Skyp James,
Mississippi John Hurt, Robert Johnson, Big Bill Broonzy, R. L. Burnside, Bob Gaddy, Lowell Fulsom
(vagy a kortárs Ry Cooder és Taj
Mahal) – nagy alkotásait dolgozzák
fel egyedi stílusban és végtelen tisz-

Fotó: Szőcs Beáta

res. Amint az ismertetés során elhangzott, akár szentáldozási naplónak is lehet tekinteni, fél év
krónikájának, a versekben ugyanis
jelen van az aznapi szentírási gondolatvilág.
Mosolyogva és békét sugározva
Csata Éva a kötetben Isten és
ember egységét véli felfedezni. A
krízisek közepette ismerjük fel azt
a tényt, hogy a valódi fejlődéshez
elkerülhetetlen a szenvedés, az Istennel való egyesüléshez pedig elkerülhetetlen a halál.
„Az Istennel való egységhez én
kellek. És ahhoz, hogy adni tudjam
magam, első körben le kell mondanom önmagamról. Ezt a fajta elengedést képes megtanítani egy
fogyatékkal élő vagy krónikus
beteg. Judit ezekben a versekben a
lelki áldozás folyamatáról tesz tanúbizonyságot. Belső szabadságát a
szenvedés szülte, de a szeretet tartja
fenn és élteti” – hangzott el a Hifa
Románia ügyvezetőjének méltatásában.
Talán nem véletlen, hogy a gyermeki lelkület egyaránt megelevenedik Az anya fájdalma vagy az
édesanyja 75. születésnapjára szánt
Egy gyermek imája című versében:
„Amikor ajkamat érinted, megköszönöm ezt a kegyelmet, édesanyám még velem lehet./ Egy
feladatot adtál neki, azt értem túl is
teljesíti, hogy segítsen téged szolgálni./…Ha jön az elválás órája, tenyereden vidd országodba, míg
elindulok a nyomába.”
R. Szabó István református lelkipásztor szerint a kötetben „A Megváltó jelenlétében feloldódik és
megsemmisül a mankó, a tolókocsi,
és magunk elé képzelhetjük, amint
önfeledt kisgyerekként szárnyal és
állítja: Kitárt karral feléd szaladok
…” Balázs Sándor magyarzsákodi
unitárius lelkész ajánlójában azt
hangsúlyozza, hogy Judit a mindennapokban nem keresztje terhéről
beszél, hanem Isten adta lehetőségekről, miszerint szétoszthatjuk

magunkat, hogy mások békéjén
dolgozva teremtődjön meg a belső
békénk. Ezért tud mosolyogni és
békét sugározni, tudatosítva az emberben az isteni gondviselés és
krisztusi szeretet valóságát és szentségét.
A hit megtartó ereje
– Mindig ekkora volt a hited,
vagy az évek során mélyült el enynyire?– kérdeztük a kötet szerzőjét.
– Erre a kérdésre nem tudok jó
választ adni, mivel azt gondolom,
hogy a hit állandó mozgásban van,
és a legjobb, ha fejlődik, mert nem
stagnálhat. Bízom benne, hogy
Isten segítségével a fejlődés útján
járok. A szentáldozás számomra
egy olyan meghitt pillanat, amit
nem lehet félvállról venni, hiszen
maga a Megváltó jön el hozzám.
Amikor az Úr asztalához járulok,
mintha utat mutató fények gyúlnának bennem, mintha minden virágoskertté válna körülöttem. De
mindezt ápolni kell, és újra meg
újra megismételni.
– Hozzád hasonló helyzetben
egyesek a Fennvalót vádolnák
azzal, hogy miért épp nekik kell
tolókocsiban ülni. A kötetben
mégis a hála, szeretet, az életigenlés kap szerepet. Te sosem
vontad kérdőre Istent?
– Gyerekkorom óta sosem hibáztattam az Urat, tudtam, hogy mindennek oka van.
– Mit jelentenek számodra a
versek? Mit üzensz a nagyvilágnak?
– Kezdetben csak önmagamnak
írtam, mások biztattak arra, hogy
érdemes kötetbe foglalni a vallomásaimat. A most kötet formájában
napvilágot látott gondolataim révén
azonban úgy érzem, mintha meztelen lennék, mert azt az oldalamat ismerhetik meg az emberek, amelyről
eddig senkinek sem volt tudomása.
Számomra az Istennel való találkozások és beszélgetések, azok a vallomások, amelyeknek a verseimben
hangot adok, több mint egy terápia.

napi problémáit, érzelmeit tükrözi –, embereknek szól emberekről,
élethelyzetekről. A fülbemászó, dallamos magyar nyelvű saját szerzemények mellett a ’60-as, ’70-es
évek rhythm&blues csemegéiből is
szívesen játszanak a „tettestársak”.
Ehhez az elementáris duóhoz csatlakozik vendégként a magyar népzene ikonikus alakja, Szokolay
Dongó Balázs. ,,A régi zenekarok,
amikben játszottam – Vasmalom,
Dél-alföldi Szaxofon Együttes –,
próbáltak egy megfogalmazhatatlan, kemény hangzást létrehozni. A
Voodoo Papát hallgatva hasonló
érzés fogott el. Örömmel teszem
hozzá a népi hangszereket és a rusztikus népzenei játékmódot az ő
rockos hangzásukhoz” – mesélt
Dongó a fiatal tehetségekkel való
zenei találkozásáról.
A pénteki koncertnap sorrendben
utolsó fellépője a hazai és magyarországi rock és blueszenei életben
legendának számító Rareş Totu gitáros és együttese. A számos, immár
rocklegendának számító formáció
gitárművésze legutóbb Dean Bowman énekessel járt a bluesfesztiválon, ezúttal a SHANGO – The
Santana Project című estjével érkezik. A 24 órakor kezdődő és a Santana muzsikáját megidéző, minden
bizonnyal nagyszerű koncertet követően Demeter József ,,Döme”
társtulajdonos és lemezlovas szervez blues és rock’n’roll afterpartyt
a dzsesszklubban.

November 3-án, szombaton este
8 órától kezdődik a koncertek sorozata. Ekkor a hazai Othello Piano
Trio lép fel Everyday I have the
Blues című estjével. A Romániában
egyedi koncepció szerint összeállt
formáció a bluesmuzsikát folk- és
dzsesszelemekkel szövi át és teszi
határokon és meghatározásokon túlivá. Az Othello trió tagjai: Othello
Florentin Milcof (vokál, zongora),
Sabin Ţăranu (basszusgitár, vokál),
Dan Socheri (dobok).
22 órától egy ugyancsak érdekesnek ígérkező koncert következik: az
Al nouălea cer (A kilencedik ég)
nevű együttes olyan fiatalokból áll,
akiknek a szülei az egyik legnevesebb hazai bluesegyüttesnek – Mike
Godoroja Blues Spirit nevű formációjának – a tagjai. „Olyan fiatalok
előadását hallhatják, akik nem különböznek Önöktől. A dolgok úgy
történtek, mint a staféta átadása: a
szülők zenekara átadja a stafétát a
szülők gyerekei zenekarának” –
mondta Mike Godoroja énekes,
zenei szerkesztő, műsorvezető, a
hazai bluesmuzsika élő legendája. A
Tribute to Beth Hart című projekttel
fellépő formáció tagjai: Ana-Maria
Godoroja (16 éves, vokál), Lorin
Mihalache (18 éves, ütőhangszerek), Andrei Cerbu (15 éves, gitár),
Robert Ciubotariu (15 éves, gitár),
Alex Godoroja (16 éves, szintetizátorok).
A szombati estét és az idei Freedom Blues Festivalt 24 órától a ko-

lozsvári Nightlosers koncertje zárja.
A hazai rock-blues-folk szcéna
meghatározó és nemzetközi szinten
is méltán és igencsak elismert
együttese 1994-ben alakult; „erdélyi bluest” játszik: olyan etno-blues
muzsikát, amelyben az amerikai
blues kemény alapjára román, magyar és cigány népzenei elemek
épülnek egy szándékos öniróniával
telített imázs részeként, amely szerint a „részeges parasztok csoportja” véletlenül a színpadra
került. Fennállásának több mint két
évtizede alatt a Nightlosers az öszszes nagy nemzetközi európai, amerikai egyesült államokbeli és
kanadai fesztiválon fellépett. A két
legismertebb daluk, a Beţivan ratat
és a Dragostea-i ca şi o râie egyértelműen jelzi az együttes humorba
itatott stílusát és színpadi jelenlétét,
amelyben a bluesfutamok ritka természetességgel kapcsolódnak az
autentikus erdélyi román, magyar
és cigány népzenéhez. Az együttes
eddig több lemezt is kiadott: Sitting
on the top of the world (1994),
Plum Brandy Blues (1998), Rhythm
& Bulz (2004) és Cinste Lor
(2013).
Az est és a fesztivál ismét afterpartyval zárul, amelyen a blues és
rockabilly zenét Döme szolgáltatja.
Az idei Freedom Blues Festivalra a
kétnapos belépő 60 lejbe kerül, az
egynapos jegy ára 35 lej. A szemlére a későbbiekben természetesen
visszatérünk.

imáját. Ettől kap egyéni arcot, ízt,
színt minden egyes költemény.
„Mi azt nevezzük imádkozó embernek, aki beszélő viszonyban van
az Istennel. Simon Judit nem mélyül bele a mindannyiunk által ismert állapotában a tolókocsi
lövészárkába, annak mélyéből nem
tekint morózusan a két lábon járók
világába. A kötetben nyoma sincs
az önsajnálatnak, a sebek nyalogatásának. Ő így egész és egészséges.
Ebből, az Isten akaratát feltétel nélkül elfogadó lelki mélységből táplálkozik a sokakat megszégyenítő
hitvallása: szeretlek, mert a világ
része lehetek” – mondta a főespe-

Kezdődik a Freedom Blues Festival!

telettel. A Blue Monday Ministers
projekt az afrikai folklórból és az
európai zsidó-keresztény zenei gyökerekből az Újvilágot átformáló
zenei műfaj legrégebbi fellelhető alkotásait hozza el, azokat, amelyeket
először a két világháború előtti és
közötti időszakban rögzítettek. Az
együttes tagjai: Mihai Melinescu
(vokál, akusztikus gitár, slide resonator) és Cătălin „Tzetze” Rădulescu
(vokál,
harmonika,
ütőhangszerek, fűrészdoromb).
22 órától a magyarországi VooDoo Papa és Dongó lép fel. A Voodoo
Papa
Duo
két
multiinstrumentalista jó barát nagy
zenekari hangzást idéző, elsöprő
energiájú formációja – Szert Zsigmond (ex-Paganza, Cabaret Medrano,
Ütött-Kopott
Angyal,
Stukker) egyszerre szólaltatja meg
a szájharmonikát egy minimál dobfelszereléssel, Fejér Simon Pál
pedig (ex-Deák Bill Blues Band,
Ütött-Kopott Angyal, Veronaki)
akusztikus és elektromos gitárokon
játszik és énekel. A Voodoo Papa
sajátos zenei világa a két muzsikus
közös múltjából táplálkozik. A legendás Kőbányai Zenei Stúdió iskola évei alatt a barátság komoly
alkotófolyamattá fejlődött, a blues
mellett a népzene is fontos szerepet
kapott a zenészek életében. A varázslat a zenei sokszínűség mellett
a dalszövegek erejében rejlik – a
költői, mégis egyszerű gondolatiság
a mai ember világlátását, minden-
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Kisebbségek Romániában 1945 után

Tudományos konferencia Marosvásárhelyen

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (NKI) szervezésében,
partnerségben a Maros Megyei Múzeummal, kétnapos
tudományos konferenciára
került sor a hét végén Marosvásárhelyen, a várbeli Régészeti
és
Történeti
Múzeumban, Kisebbségek Romániában 1945 után címmel.

Mózes Edith

Jelen volt Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke, illetve Horváth
István, a Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet elnöke. Előadást tartott

Novák Csaba Zoltán történész
Nemzetiségpolitika Romániában
1945-1989 között címmel, majd
előadások hangzottak el a különböző kisebbségek helyzetéről a
kommunizmus idején.
Bizonyos tekintetben az erdélyi
magyarokat még mindig nemzetbiztonsági kockázati tényezőnek
tekintik
Kelemen Hunor az előítéletekről
beszélt, arról, hogy „mi miért gondoljuk, hogy száz év alatt többször,
több változatban, több eszközzel
asszimilálni akartak bennünket. És
mondja el a többség is, hogy miért
tekinti 2018-ban is az erdélyi magyarokat bizonyos tekintetben még
mindig nemzetbiztonsági kockázati

tényezőnek. A RMDSZ-nek kötelessége – akár provokatív módon is
– egy ilyen párbeszédet végigvinni”
– hangsúlyozta az elnök.
Elmondta, hogy az Akadémia
nemrég megjelent, Erdélyről szóló
háromkötetes története is azt jelzi,
hogy 2018-ban sokakat, szinte mindenkit ebben az országban foglalkoztat a száz esztendő.
„Foglalkoztat bennünket, magyarokat, foglalkoztatja a többségieket is, és talán elkezdődik egy
olyan párbeszéd, amelynek a végét
nem látjuk, nem tudjuk, lesz-e konszenzus a történészek között, de
amely arról szólhat, hogy mi történt
az elmúlt száz esztendőben velünk”.

Fotó: Nagy Tibor

Megerősítették az erdélyi magyarság autonómiaigényét

SZNT – EMNT együttes ülés a Vártemplomban

Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) és a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) szombaton együtt tanácskozott
Marosvásárhelyen, a Vártemplomban. Megemlékeztek
a tanács száz évvel ezelőtti
megalakulásáról, és megerősítették az erdélyi magyarság
kulturális autonómia és a székelység területi autonómia
iránti igényét. Az együttes
ülésen a két nemzeti tanács
száz évvel ezelőtti megalakulásáról is megemlékeztek.

Mózes Edith

Az eseményen a magyar kormány képviseletében jelen volt Szili
Katalin autonómiaügyekért felelős
miniszterelnöki megbízott, Tóth
László csíkszeredai főkonzul, valamint Dávid László, a Sapientia rektora,
valamint
Burus-Siklódi
Botond, az RMPSZ elnöke és Lászlófy Pál tiszteletbeli elnök. Az
együttes ülést az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) elnöke, Szilágyi
Zsolt és Mezei János, a Magyar Polgári Párt választmányi elnöke köszöntötte.
Trianonra az autonómia a legjobb
válasz
– jelentette ki Tőkés László, az
EMNT elnöke, miután a román–
magyar kerekasztal összehívására
vonatkozó javaslatai újból és újból
süket fülekre találtak. Utalva a Gyulafehérvári nyilatkozatra, kérte, biztosítsanak
Erdélyben
teljes
szabadságot az összes együtt élő

nép számára. Ugyanakkor felidézte
a Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács 1918. december 22-i kolozsvári közös
nagygyűlését és annak határozatát,
amely szerint „nem akarunk uralkodni más nemzeten. De nem tűrjük
el, hogy fölöttünk más nemzet uralkodjon”. Kijelentette: a Gyulafehérvári nyilatkozat szellemiségét kérik
számon, mert az SZNT és az
EMNT száz év után is következetesen ragaszkodik az autonómiához.
Az SZNT Székelyföldért kész
megmozgatni Európát
Izsák Balázs, az SZNT elnöke kijelentette: a belső önrendelkezésre
törekvő székelység egy ötéves európai küzdelemnek érhet a végére a
nemzeti régiókra vonatkozó európai
polgári kezdeményezés brüsszeli
bejegyzéséért folytatott perben.
Hozzátette: az SZNT készen áll
arra, hogy kedvező ítélet esetén
élére álljon az egymillió európai
aláírás összegyűjtésének. Mint
mondta, a Székely Nemzeti Tanács
kész megmozgatni Székelyföldért
Európát, felidézve a székelyek nagy
menetelését, amelyen 150 ezer
ember vonult 55 kilométeren.
Ugyanakkor kérte, minél többen vegyenek részt a templomokban
közös imában, illetve arra, hogy vasárnap este „tegyük láthatóvá Székelyföld határát”.
Mit ér az a demokrácia,
ahol egy közösség nem
használhatja a szimbólumait?
Szili Katalin a magyar kormány
támogatásáról biztosította az erdélyi

magyar autonómiatörekvéseket, és
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes üdvözletét tolmácsolta. Kijelentette: azok a jogi megoldások,
amelyek Európában máshol természetesek, megilletik az erdélyi, székelyföldi magyarokat is. „Mit ér az
a demokrácia, amelyben szabadság
van, de egy közösség nem használhatja a saját zászlaját, saját szimbólumait?” – tette fel a kérdést, és arra
kérte a román politikumot, tegye le-

Amikor az RMDSZ egész éves
programsorozatát meghirdette, nem
azért tette, hogy valakit bosszantson. Hanem egy előremutató párbeszédet próbált kezdeményezni a
társadalom különböző szintjein. „A
múltat nem fogjuk tudni elosztani,
kiporciózni testvériesen, de ha a
múltról őszintén beszélünk, akkor
talán lehetőségünk lesz a jövőt közösen tervezni. A mi célunk, hogy
beszéljünk őszintén arról, hogy száz
év alatt mi történt Romániában a
nemzeti kisebbségekkel, milyen
helyzetbe kerültünk ahhoz képest,
ahonnan indultunk, mi változott
meg az életünkben. Mondjuk el, kik
vagyunk, mit várunk el a többségtől, mit szeretnénk. És mondja el a
többség is, hogy mit gondol arról,
hogy száz év alatt hogyan viszonyult a kisebbségekhez: azt a különleges helyzetet, amivel 1918 óta
rendelkezik ez az ország, hogyan
tudta, akarta vagy nem akarta hasznosítani” – mondta Kelemen.
Véleménye szerint beszélni kell
az előítéletekről akkor is, ha ez
nehéz feladatot jelent, a szövetségnek kötelessége – akár provokatív
módon is – egy ilyen párbeszédet
végigvinni. „A legfontosabb az
lenne, hogy az előítéleteket felszámoljuk mindkét oldalról. A többség
fogadja el, hogy ő a felelős a kisebbségekért, és próbáljunk meg
közösen tervezni. Ahhoz, hogy a
politikusok, a társadalomtudósok,
azok, akik a jövő tervezésével foglalkoznak, képesek legyenek egy
jövőprojektet felrajzolni, nagyon
fontos, hogy a történelmi kérdésekből néhányat letisztázzunk” – vonta
le a következtetést az RMDSZ elnöke.
Kisebbségpolitika 1945–1989
E témáról Novák Csaba Zoltán
tartott előadást. Beszélt a kisebbségpolitika külső és belső vetületeiről, az egypártrendszerről, a
diktatúráról, amelyben a Román
Kommunista Párt politikája volt
meghatározó, arról, hogy miként
alakult, milyen gazdasági, bel- és

hetővé legalább a párbeszédet az
autonómiáról, tisztázzák a kérdéseket, hiszen csupán arról van szó,
hogy egy kisebbség maga szeretne
dönteni az őt érintő kérdésekben.
A testület több határozatot fogadott el, közöttük egyet a Székelyföld
területi
autonómiájára
vonatkozó törvénytervezet és a személyi elvű autonómiáról szóló törvénytervezet újbóli parlamenti
beterjesztéséről. Szintén határozatban tettek javaslatot a parlamentnek
a történelmi régiók gazdasági önrendelkezésére, és egy másik határozatban azt kérték, hogy az elítélt
és politikai fogolynak tekintett

külpolitikai tényezők befolyásolták.
Véleménye szerint nehéz egységes,
minden kisebbségre vonatkozó korszakokat megállapítani, mert a
nemzetiségpolitika esetenként differenciált, és a fontosabb országos
politikai korszakok vonatkozásában
is egyeztetni kell.
A történész a kor kisebbségpolitikájának alakulását több időszakra
osztva ismertette. Elsőként a tömegszervezetek időszakáról beszélt. Ebben a periódusban masszív
kisebbségi jelenlét volt tapasztalható a kommunista pártban, magyarok és zsidók is részt vettek a
legfelsőbb pártvezetésben. 1948ban születik egy ún. kisebbségi rezolúció, amely az osztályharcra
fekteti a hangsúlyt. Ebben az időszakban történik meg az államosítás.
Következett a sztálinizmus időszaka, amikor már nem volt külön
kisebbségi érdek, de ekkor szervezték meg magyar külön jogként –
szovjet nyomásra – a Magyar Autonóm Tartományt
A továbbiakban a magyar forradalom utóhatásairól, 1956 értelmezéséról beszélt. Ekkorra tehető a
különutas politika, megtörtént az
intézmények átszervezése.
A Ceauşescu-rendszerben napirendre került a kisebbségi kérdés,
megszervezik a közigazgatási reformot, illetve a Nemzetiségi Dolgozók Tanácsait és az intézményes
keretet a nemzetiségi eliteknek.
1971 után indul el az ország az
etnokratikus állam útján, megjelennek a júliusi tézisek, megerősítik az
ideológiai kontrollt, elkezdődik a
homogenizáció, a németek tömeges
kivándorlása, majd az 1984–1989
közötti időszak, a totális diktatúra
időszaka, amikor nyílt asszimilációs politika folyik, már nincsenek
nemzetek, csak szocialista nemzet,
elkezdődik a nacionalista retorika,
a kisebbségi szervezetek teljes kiürítése, az addigi integratív politika
teljes elhagyása.

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt bocsássák szabadon.
A Gábor Áron-díj idei kitüntetettje dr. Csapó József, az SZNT
volt elnöke, a Székelyföld autonómia-statútumtervezetének a kidolgozója volt, megromlott egészségi
állapota miatt azonban nem lehetett
jelen az eseményen.
A két testület október 27-én újjáalakulásának 15. évfordulóját is ünnepelte,
egyben
mindenkit
meghívtak Székelyföld autonómiájának napjára és a november 18-i
sepsiszentgyörgyi székely nagygyűlésre.

Fotó: Nagy Tibor
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Újabb MSE-döntetlen
hazai pályán

1066.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Még egy döntetlent játszott
hazai pályán a Marosvásárhelyi MSE 3. ligás labdarúgócsapata. A Besztercei Gloria
elleni találkozón az igazán
fontos dolgok a záró percekben történtek.

Bálint Zsombor

Nagy szüksége van a pontokra a
marosvásárhelyi csapatnak, egyet
sikerült szereznie, de mekkora izgalmak árán! Aligha gondolta volna
bárki a stadionban, hogy amikor a
vendégek az utolsó percben vezetéshez jutottak, van még a hazaiaknak erejük az egyenlítésre. Mégis ez

Ungur büntetőjéből a hálóban a labda.

Szabó Antal-Lóránd

történt, miután kilencven percen át
nem sikerült igazán veszélybe sodorni Racoţi kapuját.
A találkozó a kiegyensúlyozottság jegyében kezdődött, de egyik
fél sem tudott igazán áthatolni a
másik védelmén. A MSE védelmének tengelyébe visszatért Székely,
aki az előző meccset sérülés miatt
hagyta ki. (Sajnos, a következőt is
ki kell hagynia, de erről majd később.) A középpályáról viszont nagyon hiányzott Moldován Tamás,
aki négy sárga lap miatt nem léphetett pályára. Az elsők, akik veszélyesebb lehetőségeket dolgoztak ki,
a vendégek voltak. A 15. percben
Dobrea lövése súrolta a felső lécet,

míg a 19. percben Dobrea lerázta
Törököt, behatolt a tizenhatosba,
Stoianof elé tálalt, de a lövés fölészállt. Az MSE első helyzetféleségére a 31. percig kellett várni,
amikor Papp beadása ideális helyzetben találta Ruját, de utóbbi nem
tudta lekezelni a labdát a tizenhatoson belül. A 35. percben Ungur távoli lövése a felső sarokba tartott,
de a kapus a helyén volt.
A második félidőben az MSE
talán egy picit kezdeményezőbbé
vált, de nem tudott igazán veszélyes
lehetőségeket kialakítani, az alábbiak inkább csak amolyan helyzetecskéknek értékelhetők. Az 50.
percben Borbély nem tudta átvenni
az ötös sarkán, a 67. percben Dudás
lövése erőtlenre sikeredett, míg a
70. percben Ungur jobb oldali szögletét a kapus ütötte ki a gólvonalról.
Egy perccel később maradt ki a
vendégek legnagyobb lehetősége:
Cilean csukafejese milliméterekkel
kerülte el az alsó sarkot. Az 74.
percben ugyanő ugrott ki a védők
között, a hálóba küldte a tehetetlen
Molnár mellett, de a partjelző zászlója jókora késéssel a magasba
emelkedett. Így hiába volt les, a
besztercei kispad a folytatásban rászállt a játékvezetőre, aki így a 84.
percben nagyon könnyen elővette

Fotó: Bucşeneanu Bogdan, az MSE közösségi oldala

Truţa, a „one man show”

A Nagybányai Minaur elleni kisiklást követően, a Dan Răzvan irányította legénység folytatta jó
szereplését hazai környezetben. A
tizedik fordulóban a Székelyudvarhelyi FC látogatott Szászrégenbe.
Noha a találkozó első negyedórájában a pályaválasztók kezdeményeztek, a pöttyös leginkább a két
büntetőterület között „fáradozott”,
az összecsapás első említésre méltó
mozzanata pedig egyben az Avântul
vezető gólját is jelentette: a 17.
percben Bujor pontos bal oldali beíveléséből Truţa mintegy 3-4 méterről zavartalanul „bólinthatott” a
vendégek hálójába (1-0). A székelyföldi együttes első ízben a 28. percben veszélyeztetett, ám ekkor Bálint
mintegy 22 méteres, jó lövése a bal
kapufa mellett suhant el. A 32. percben a szinte állandóan támadó házigazdák
kétgólosra
növelték
előnyüket az eredményjelzőn:
ekkor Feketics remek ütemben továbbított Truţához, aki 20 méterről,
egy jól eltalált lövéssel bevette a
meglepett Tudose kapuvédő hálóját
(2-0). A régeniek fáradhatatlan csapatkapitánya ismételten kimagasló
volt! Az első félidő hajrájában az
olykor ellentámadó vendégek
Györgydeák révén próbálták ve-

szélybe sodorni a hazaiak kapuját,
ám a kapáslövés jócskán fölément
(43.).
A 47. percben a szászrégeniek
nagyon közel álltak a harmadik találatuk megszerzéshez: ekkor Stavilă jobb oldali beadását követően
Truţa kissé kényelmetlen pozícióból, közvetlen közelről mellélőtt. A
62. percben a vendégek létszáma
tízre fogyatkozott, miután Bolozán
Róbert inzultálta Biró Barna csernátoni partjelzőt, a sepsiszentgyörgyi
sípmester pedig pár másodperc elteltével habozás nélkül kiállította.
Ez volt az a mozzanat, amikor a
három bajnoki pont sorsa végérvényesen megpecsételődött, ha még
egyáltalan kétséges lett volna... A
továbbiakban a mérkőzés nemigen
bővelkedett említésre méltó kapujelenetekben, a hazaiak már nem erőltették a támadást, „ráülve” a
megnyugtató, kétgólos előnyre. A
82. percben kiegyenlítődött a játékoslétszám: ekkor az egyébként nagyon jól teljesítő Feketics Norbert
teljesen fölöslegesen begyűjtötte a
második sárga lapos figyelmeztetését, miután egy jelentéktelen helyzetben, a középpályán hangot adott
elégedetlenségének, és valamit hozzáfűzött a játékvezető döntéséhez.

Norbert a néhai 1. ligás ASA-nál
szereplő egykori önmagára emlékeztetett: elismerésre méltóan irányította az Avântul játékát, remek
technikájának köszönhetően szinte
állandóan használható labdákkal
látta el csapattársait. Az összecsapás
utolsó tíz percében Mészáros Alpár
tanítványai uralták a játékot. Noha
a vendégcsapat szinte végig támadott, nem sikerült kidolgozniuk
egyetlen nagy gólhelyzetet sem
Bucin kapujának előterében. A
90+4. percben Tankó próbálkozott
lövéssel, ám a 13 méternyiről leadott kísérlete a kapu fölé szállt.
A szászrégeniek győzelme kétségtelen és teljesen megérdemelt.

másodszorra is a sárga lapot Székellyel szemben, és kiállította.
Az emberelőnybe került Beszterce rohamaival telt a maradék hat
perc, különösen, hogy éppen a védelem gyengült meg. Egy ideig hősiesen ellenálltak a hazaiak, de az
utolsó percben az élvonalbeli tapasztalattal is rendelkező Stoianof
az ötös sarkáról, éles szögből ellőtte
Molnár alatt a hosszú sarokba.
A hosszabbítás néhány percében
az MSE mindent egy lapra tett fel,
és két perccel később a védők lerántották a frissen beállt Velicheát a ti-
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zenhatoson belül. A megítélt tizenegyest pedig Ungur értékesítette
magabiztosan.
Sikerült tehát megmenteni legalább egy pontot, amikor már biztosan minden veszni látszott, de
aggasztó, hogy az MSE hét forduló
óta nem nyert mérkőzést. Szombaton ismét nagyon nehéz feladat vár
Fehér Csaba legénységére, hiszen a
csoport egyik erősségének számító
Nagybányai Minaur otthonába látogat. Ráadásul Székely játékára eltiltás miatt nem számíthatnak a
marosvásárhelyiek.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 10. forduló: MSE – Besztercei Gloria 1-1 (0-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai stadion, 300 néző. Vezette: Kemenes Norbert (Nagybánya) – Ştefan Daniel Lar (Nagybánya), Sergiu Duma (Zilah). Ellenőr: Mihai Hârlab (Brassó), Alexandru Gherghe (Fogaras).
Gólszerzők: Ungur (90+3. – büntetőből), illetve Stoianof (90.).
Sárga lap: Török (42.), Székely (57.), V. Bucur (81.), illetve Patca (66.).
Kiállítva: Székely (84.).
MSE: Molnár – Mihály, Székely, Silaghi, Török (90. Velichea), Ungur, V. Bucur,
Ruja (87. Totó), Borbély (57. Potor), Papp, Dudás.
Gloria: Racoţi – Patca, Cr. Bucur, Meşter, Moldovan, Nalaţi, Băldean, Dobrea (56.
Cilean), Stoianof, S. Rus (63. Suciu).

Eredményjelző

A labdarúgó 3. liga V. csoportja 10. fordulójában a következő eredmények születtek: Csíkszeredai FK – Medgyesi Gaz Metan II 5-0, Szászhermányi AFC – Lénárdfalvi Comunal 0-3, Tasnádi Unirea – Kolozsvári CFR II 2-2, Barcarozsnyói
Olimpic Cetate – Radnóti SK 3-0, Szászrégeni Avântul – Székelyudvarhelyi FC
2-0, Kolozsvári Sănătatea – Dési Unirea 3-1, Tordai Sticla Arieşul – Nagybányai
Minaur 2-2, Marosvásárhelyi MSE – Besztercei Gloria 1-1.
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Ranglista

Tekintettel arra, hogy a csapat
eléggé vékony a játékosok száma és
„minősége” szempontjából is, az
eddigi teljesítményük jóval felülmúlja a várakozásokat! A székelyudvarhelyi gárdát illetően: annak
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dacára, hogy ezen a mérkőzésen nagyon halvány teljesítménnyel rukkoltak elő, ebben a csapatban
minden bizonnyal több potenciál
van, mint amennyit ebből Szászrégenben megmutatott.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 10. forduló: Szászrégeni Avântul – Székelyudvarhelyi FC 2-0 (2-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, változékony időjárás, mintegy 150 néző. Vezette: Cristian Moldoveanu, Roberto Ciuraru (mindketten Sepsiszentgyörgy), Biró Barna
(Csernáton). Ellenőr: Melian Nădăşan (Cege), Ion Hotico (Nagybánya).
Gólszerző: Truţa (17., 32.).
Szászrégeni Avântul: Bucin – Bugnar, Morar, Pop, Sîplăcan, P. Luca, Feketics,
Horvath (70. Chirilă), Truţa, Bujor (90+3. Baki N.), Stavilă (82. Bogăţan).
Székelyudvarhelyi FC: Tudose – Muşea, Mintaş, Bolozan, Locotuş, Péter, Stăncuţu, Tankó, Chifu (61. Vékás, 76. Cucuruzan), Györgydeák (79.G. Ungur), Bálint.

Eredményjelző

* 1. liga, 12. forduló: Bukaresti Dinamo – Dunărea Călăraşi 1-1; í: Jászvásári Politehnica CSM – Nagyszebeni Hermannstadt
0-2, Gyurgyevói Astra – USK Craiova 0-3, Botoşani FC – Konstancai Viitorul 1-2, Bukaresti FCSB – Voluntari FC 2-1. Az élcsoport: 1. FCSB 24 pont/13 mérkőzés, 2. CFR 23/12, 3. Viitorul 22/13.
* 2. liga, 14. forduló: Kolozsvári Universitatea – Temesvári Poli ACS 4-0, CS Mioveni – Bukaresti Daco-Getica 2-1, Bukaresti
Metaloglobus – CS Baloteşti 1-0, Energeticianul – Academica Clinceni 0-1, Bákói Aerostar – Temesvári Ripensia 2-0, FC
Argeş – Dacia Unirea Brăila 4-1, Temesvári Politehnica ASU – UTA 1-3, Nagyváradi Luceafărul – Zsilvásárhelyi Pandurii 1-0.
Az élcsoport: 1. Clinceni 30 pont, 2. Snagov 30, 3. Târgovişte 29.
* 3. liga, I. csoport, 10. forduló: CSM Paşcani – CSM Focşani 0-2, CSM Râmnicu Sărat – Bodzai Metalul 0-2, Sporting Lieşti
– Kézdivásárhelyi KSE 2-0, Ştiinţa Miroslava – Foresta Suceava 4-0, Sănătatea Darabani – Şomuz Fălticeni 2-3, Karácsonkői
Ceahlăul – FC Botoşani II 2-1, Bodzai Gloria – Radóci Bucovina 2-0, Galaci Oţelul Suporter Club – Románvásári CSM 2-0.
Az állás: 1. Galac 26 pont, 2. Gloria 26, 3. Miroslava 22, …7. Kézdivásárhely 16.
* Magyar NB I, 12. forduló: Debreceni VSC – Puskás Akadémia 2-1, Diósgyőr – Ferencváros 1-4, MTK – Újpest 1-0, Szombathelyi Haladás – Budapest Honvéd 0-1, Paks – Mezőkövesd 2-1. Az élcsoport: 1. Ferencváros 27 pont, 2. Honvéd 23, 3. MTK
21.
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Bajnokok Ligája: Messi nélkül is legyőzte
az Intert a Barcelona

A Lionel Messit nélkülöző FC Barcelona 2-0-ra legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában, szerdán.
Az argentin támadó karjában szombaton a Sevilla
elleni meccs során tört el egy csont. Messi debütálása
óta a Barcelona ezt megelőzően 26 összecsapáson lépett pályára a legrangosabb európai kupasorozatban
az ötszörös aranylabdás játékos nélkül, ebből húszat
megnyert, míg két döntetlen mellett mindössze négyszer kapott ki. A hiányát ezúttal sem érezte meg komolyabban a katalán gárda, amely támadásban
kombinatívan és látványosan játszott, s nemegyszer
komolyan megzavarta a milánóiak védelmét. A vezető
gólt Rafinha szerezte az első félidőben, majd Jordi
Alba biztosította be a hajrában a három pont megszerzését. Előbbi a Barcelona 78. gólszerzője a BL történetében, ennyi játékos egy klub színeiben sem talált
be.
A Liverpool legutóbbi 16 főtáblás meccsén nem kapott ki az Anfield Roadon európai kupamérkőzésen,
jó sorozatát a Crvena zvezda felett aratott könnyed sikerrel folytatta. A duplázó Mohamed Szalah 65. tétmeccsén 50. gólját szerezte a Mersey-parti
együttesben.
A csoport másik összecsapásán a PSG saját közönsége előtt a 93. percben mentett pontot a Napoli ellen.
Két hosszú ideje veretlen együttes találkozott Dortmundban: a Borussia 13, míg a vendég Atlético Mad-
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Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló:
* A csoport: Borussia Dortmund (német) – Atlético
Madrid (spanyol) 4-0, FC Bruges (belga) – AS Monaco (francia) 1-1; az állás: 1. Borussia Dortmund
9 pont, 2. Atlético Madrid 6, 3. FC Bruges 1 (2-5),
4. AS Monaco 1 (2-6)
* B csoport: FC Barcelona (spanyol) – Internazionale (olasz) 2-0, PSV Eindhoven (holland) – Tottenham Hotspur (angol) 2-2; az állás: 1. FC
Barcelona 9 pont, 2. Internazionale 6, 3. Tottenham
1 (5-8), 4. PSV 1 (3-8)
* C csoport: FC Liverpool (angol) – Crvena zvezda
(szerb) 4-0, Paris Saint-Germain (francia) – SSC
Napoli (olasz) 2-2; az állás: 1. Liverpool 6 pont, 2.
Napoli 5, 3. PSG 4, 4. Crvena zvezda 1
* D csoport: Galatasaray (török) – Schalke
04 (német) 0-0, Lokomotiv Moszkva (orosz)-FC
Porto (portugál) 1-3; az állás: 1. FC Porto 7 pont,
2. Schalke 5, 3. Galatasaray 4, 4. Lokomotiv
Moszkva 0

rid nyolc tétmérkőzés óta nem talált legyőzőre ezt
megelőzően. A remek sorozatok közül a német együttesé folytatódott, mivel sima, 4-0-s sikert aratott.
Diego Simeone irányításával a madridiak legnagyobb
vereségüket szenvedték
el.
Iker Casillas tizenegyes hárításával segítette idegenbeli győzelemhez a Portót: az örökrangsort vezető 37 esztendős
kapus
171.
BL-találkozóján védett
Moszkvában a Lokomotiv ellen.
A kora esti mérkőzéseken a Tottenham Hotspur
2-2-es döntetlent játszott
Eindhovenben a PSV
vendégeként, míg a Bruges saját közönsége előtt
1-1-es döntetlent játszott
az AS Monacóval. A
Spurs első gólját 19 passz
előzte meg, a londoniak
kapusát, Hugo Llorist
pedig a 79. percben, 2-1es vezetésnél kiállították,
miután a 16-oson kívül
becsúszva szabálytalankodott Hirving LozanóRafinha vezetést szerez a katalánok javára a volt csapata elleni mérkőzésen
val szemben.

A görög lapok megérdemelt
Vidi-sikerről írnak

A székesfehérvári csapat játékosai örülnek, előtérben Loic Nego (k) és Stopira (j), miután
2-0-ra győztek a labdarúgó-Európa-liga L csoportjában játszott PAOK – Vidi FC mérkőzésen a szaloniki PAOK stadionban 2018. október 25-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

A görög napilapok internetes kiadásai túlnyomórészt a PAOK labdarúgócsapatának felforgatott összeállításáról, valamint a Vidi FC megérdemelt sikeréről írtak, miután a székesfehérvári együttes csütörtök este
vendégként 2-0-ra legyőzte a szaloniki gárdát az Európa-liga csoportkörének harmadik fordulójában.
A tudósítások többsége kiemelte, hogy a házigazdáknak az első félidőben nem volt reális esélyük az egyenlítésre Huszti Szabolcs 12. percben
szerzett gólja után, Stopira közvetlenül a szünet előtt szerzett gólja pedig
szinte meg is pecsételte a PAOK sorsát.
A Kathimerini című lap kitért rá, hogy a Vidi „a Székesfehérváron született Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének szeme láttára
múlta felül a görög bajnokság listavezetőjét”. „A PAOK-nál néhány állandó kezdőjátékost pihentettek ezen az összecsapáson, és a csapat drágán
megfizetett ezért” – áll az újság beszámolójában, amely szerint a hazaiak
teljesítménye „csalódást keltő volt egy közepes tudású együttes ellen,
amelyet az AEK Athén augusztusban, a Bajnokok Ligája selejtezőjében
búcsúztatott”. A tudósító hozzátette, „a Vidi játékosai kihasználták a lehetőségeiket, és megérdemelten győztek”.
Az alphafreepress.gr weboldal úgy fogalmazott: „a vendégek tisztességesen nyertek a gyenge PAOK ellen.” A tudósításban az olvasható, hogy
a házigazdák „nem voltak éhesek a sikerre”, a kezdőcsapat megszokott
összetételét átrendező öt változtatás pedig „gyenge teljesítményben jelentkezett”. A beszámoló szerint a PAOK „néhány jobb pillanattól eltekintve végig szenvedett, és nem volt reális esélye még a pontszerzésre
sem”.
Az Eleftheros Typos azt emelte ki, hogy a hazai együttesnek „csak képzeletben létezett terve a győzelemre vonatkozóan, mert megvalósítani
ebből szinte semmit sem tudtak a játékosok”.
A Naftemporiki című lap szerint a PAOK „nem találta a ritmust”, és „a
futballisták erőfeszítéseit nem koronázta siker” az első félidőben. Az újság
azt írta, a második játékrészben „igyekezett agresszívabban játszani” a
hazai csapat, de ez is „hiábavalónak bizonyult, mert gólt így sem sikerült
szereznie”.

Megszerezte első győzelmét a Vidi az Európa-ligában

A Vidi FC két vereség után a PAOK vendégeként aratott
2-0-s sikerével csütörtökön megszerezte első győzelmét a
labdarúgó-Európa-liga csoportkörében, így reális esélye maradt arra, hogy az első kettő között végezzen, és ezzel kiharcolja a továbbjutást.
Az első gól(ok) és az első pont(ok) megszerzésének reményében indult harcba a PAOK Szaloniki otthonában a
Vidi FC. A magyar bajnok ennek megfelelően nem kezdett
megilletődötten, és Huszti Szabolcs góljával a 12. percben
megszerezte a vezetést: a találat előtt Loic Nego volt igen
harcos, és nem engedte, hogy a határozatlan José Ángel
Crespo kiengedje az alapvonalon a labdát, így tudta azt csapattársához passzolni. Hátrányba kerülve a PAOK több veszélyes támadást vezetett, ám helyzetekig jutott csak.
Eközben a Vidi sem adta fel a támadásokat. Olyannyira
nem, hogy egy sarokrúgást követően kettőre növelte előnyét
a magyar alakulat: Huszti beívelését Stopira fejelte öt méterről a hálóba.
Érett a bravúr, de nagyon kemény 45 perc várt a fehérváriakra. A görögöket űzte-hajtotta szurkolótáboruk, de igen
sok hibával játszottak. A Vidi ellenben magabiztosan futbal- A gólszerző székesfehérvári Huszti Szabolcs (k) a labdarúgó-Európa-liga L csoportjában
lozott, és kontráiban sokkal több fantázia volt. Az utolsó ne- játszott PAOK – Vidi FC mérkőzésen a szaloniki PAOK stadionban 2018. október 25-én.
gyedórában tovább fokozta a nyomást a PAOK, az újabb MTI Fotó: Kovács Tamás
gólt mégis a csereként beállt Armin Hodzic lőhette volna, amikor pontosan hat év után nyert ismét a második számú európai kupaegyedül vezette a labdát Alekszandrosz Pahalakisz kapusra, aki sorozatban. Akkor a Vidi – még Videoton néven – a Baselt múlta
nagy bravúrral védte lövését. Végül ez már nem számított, a Vidi felül Székesfehérváron.
Az L jelű négyest a Chelsea hibátlan mérleggel, azaz kilenc
nagy bravúrt végreponttal
vezeti, mögötte viszont a Vidinek, a PAOK-nak és a fehérhajtva
legyőzte
a
Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, csoportkör, L görög bajnokság lis- orosz BATE Boriszovnak is három-három pontja van. A magyar
csoport, 3. forduló: PAOK Szaloniki tavezetőjét, így ma- bajnok a november 8-i negyedik fordulóban a PAOK-ot fogadja a
gyar csapat napra budapesti Groupama Arénában.
(görög) – Vidi FC 0-2 (0-2)
Szaloniki, Toumba Stadion, 22 ezer néző,
Marko Nikolic szerint csapata a legjobbját nyújtotta
vezette: Aranovszki (ukrán).
Nagyon boldog vagyok, mert csapatom a legjobbját nyújtotta – mondta a Vidi FC
Gólszerzők: Huszti (12.), Stopira (45.).
szerb edzője azt követően, hogy együttese két vereség után a PAOK vendégeként araSárga lap: Hadzic (23.), Kovácsik (48.),
tott 2-0-s sikerével csütörtökön megszerezte első győzelmét a labdarúgó-Európa-liga
Nego (73.), Fiola (75.), Hodzic (85.).
PAOK Szaloniki: Pahalakisz – Léo
csoportkörében. A Vidinek így reális esélye maradt arra, hogy az első kettő között véMatos, Varela, Crespo, Toşca – Sahov
gezzen és ezzel kiharcolja a továbbjutást.
(52. Prijovic), Canas – Limniosz (46.
Marko Nikolic hangsúlyozta, hogy nagyon jól és végig koncentrálva játszottak, és
Warda), Pelkasz, el-Kadduri – Karelisz
kettőnél akár több gólt is lőhettek volna. A tréner úgy vélte, sokat elmond csütörtöki
(66. Biseswar).
teljesítményükről, hogy a görögöknek alig volt helyzetük a találkozón.
Vidi FC: Kovácsik – Fiola, Juhász R., ViKérdésre elmondta: nem kérdés, hogy a Chelsea első helyen továbbjut a csoportból,
nícius, Stopira – Nego, Hadzic, Pátkai –
de nagyon érdekes lesz a másik továbbjutó helyért folyó csata, mivel erre jelenleg
Huszti (73. Kovács I.), Milanov (79. Nimindhárom másik gárdának ugyanakkora esélye van.
kolov) – M. Scepovic (65. Hodzic).

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, csoportkör, 3. forduló:
* A csoport: Zürich – Bayer Leverkusen 3-2,
AEK Larnaca – Ludogorec Razgrad 1-1; az
állás: 1. Zürich 9 pont, 2. Leverkusen 6, 3. Ludogorec 1, 4. Larnaca 1.
* B csoport: Salzburg – Rosenborg 3-0, RB
Lipcse – Celtic 2-0; az állás: 1. Salzburg 9 pont,
2. Lipcse 6, 3. Celtic 3, 4. Rosenborg 0.
* C csoport: Zenit – Bordeaux 2-1, FC
Koppenhága – Slavia Prága 0-1; az állás: 1.
Zenit 7 pont, 2. Slavia 6, 3. Koppenhága 4, 4.
Bordeaux 0.
* D csoport: Anderlecht – Fenerbahce 2-2,
Spartak Trnava – Dinamo Zágráb 1-2; az állás:
1. Zágráb 9 pont, 2. Fenerbahce 4, 3. Trnava 3,
4. Anderlecht 1.
* E csoport: Qarabag – Vorszkla Poltava 0-1,
Sporting CP – Arsenal 0-1; az állás: 1. Arsenal 9 pont, 2. Sporting 6, 3. Vorszkla 3, 4.
Qarabag 0.
* F csoport: AC Milan – Real Betis 1-2, F91
Dudelange – Olympiakosz 0-2; az állás: 1.
Betis 7 pont, 2. AC Milan 6, 3. Olympiakosz 4,
4. Dudelange 0.
* G csoport: Rangers – Szpartak Moszkva 0-0,
Villarreal – Rapid Bécs 5-0; az állás: 1. Villareal 5 pont, 2. Rangers 5, 3. Rapid 3, 4. Szpartak 2.
* H csoport: Eintracht Frankfurt – Apollon Limassol 2-0, Marseille – Lazio 1-3; az állás: 1.
Eintracht 9 pont, 2. Lazio 6, 3. Marseille 1, 4.
Apollon 1.
* I csoport: Sarpsborg – Malmö 1-1, Besiktas
– Genk 2-4; az állás: 1. Genk 6 pont, 2. Sarpsborg 4, 3. Malmö 4, 4. Besiktas 3.
* J csoport: Standard Liege – Krasznodar 2-1,
Sevilla – Akhisarspor 6-0; az állás: 1. Sevilla 6
pont, 2. Krasznodar 6, 3. Standard Liege 6, 4.
Akhisarspor 0.
* K csoport: Jablonec – Asztana 1-1, Rennes –
Dinamo Kijev 1-2; az állás: 1. Asztana 5 pont,
2. Kijev 5, 3. Rennes 3, 4. Jablonec 2.
* L csoport: Chelsea – BATE Boriszov 3-1,
PAOK – MOL Vidi FC 0-2; az állás: 1. Chelsea
9 pont, 2. PAOK 3, 3. Vidi 3, 4. BATE 3.
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Románia-kupa

Jöhet az A csoportos ellenfél

Különösebb
megerőltetés
nélkül szerezte meg a második mérkőzésen is a győzelmet
a
férfikosárlabdaRománia-kupa 2. körének
visszavágóján, a CSM Focşani
ellen a Marosvásárhelyi CSM.
Az idegenből hozott harmincpontos előny birtokában nem
is volt szükség rendkívüli
dolgokra, az első néhány
perc kivételével a marosvásárhelyiek végig előnyben
voltak. A vendégek erejükhöz mérten megpróbáltak
kapaszkodni, szünetben alig
nyolc pont hátrányban voltak, szünet után azonban kicsit jobban rákapcsoltak a
Fotó: Nagy Tibor
hazaiak, és állva hagyták az
lenfélként. A sors Temesvárt, Pi- márciusban rendezik, amikor már
ellenfelet.

Bálint Zsombor

Az, hogy Martinic csupán 8
pontot dobott, és a három távoli kísérletéből egyszer sem talált be,
talán a laikusokat meglepheti,
azonban a montenegrói játékosról
régóta tudjuk, hogy ő csak az igazi
tétmeccseken tud maximális formában játszani. Ő és Kalve is
egyébként csak húsz percet voltak
a pályán. Visszatért a csapatba sérülés után Vlad Solopa is, 18 perccel és 10 ponttal, valamint hét
lepattanóval. Az összpontosítási
kényszer hiányát jelzi, hogy a
CSM 50%-kal dobta hazai pályán
a szabaddobásokat, ez mással
aligha magyarázható.
Ezzel a győzelemmel a CSM bejutott a kupa 3. körébe, ahol már az
A értékcsoport második felében
szereplő csapatok egyikét kapja el-

teşti-et, Craiovát vagy a Dinamót a középszakasz is a vége felé jár.
sodorhatja az útjába, ami már egy Kíváncsiak vagyunk, hogy miként
egészen más szint. A mérkőzéseket fog kinézni a CSM kerete akkor...

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda-Románia-kupa, 2. kör, visszavágó: Marosvásárhelyi CSM – CSM
Focşani 91:64 (25-23, 22-16, 29-20, 15-5)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Amalia Marchiş (Kolozsvár), Cristian Trofim (Temesvár), Vlad Sandu (Nagyszeben). Ellenőr: Radu Bucerzan (Temesvár).
Marosvásárhelyi CSM: Sánta 18 pont, Engi-Rosenfeld 14 (4), Borşa 13 (1), Bölöni
11 (2), Kalve 11 (1), Solopa 10, Martinic 8, Kilyén 4, Crawford 2, Onea, Şteţca,
Costaşuc.
Focşani: Cornelius 20 pont (2), Amarghioalei 13 (3), Petrişor 10 (1), S. Pop 9, Kilgore 7 (1), Toma 3 (1), Crăciun 2, A. Neguroiu, I. Neguroiu, Miron, Bratosin, Antonescu.

Eredményjelző

A férfikosárlabda-Románia-kupa 2. körének 2 menetében a következő eredmények születtek: Marosvásárhelyi CSM – CSM Focşani 91:64 (összesítésben
185:128), Cuza Sport Brăila – Máramarosszigeti CSM 96:100 (összesítésben
168:184), Konstancai Athletic – Zsilvásárhelyi ACS 93:68 (összesítésben
163:135), Medgyesi CSM – CSO Voluntari 93:76 (összesítésben 171:173).

Focşani ellen, a bajnokságban:
kínkeservesen, hosszabbításban

Igen jellemző adat, hogy a hoszMindez már a nagyszünetben
eléggé nyilvánvaló volt, mégsem szabbítást nem számolva a CSM
kapták össze magukat a folytatásra mindössze 4 triplát dobott 24 (!) kía hazai játékosok, és arra ébredtek, sérletból, míg Focşani esetében
hogy az ellenfél már öt ponttal is 12/25 (48%!) volt ugyanez az adat,
vezet, és vészesen közeledik a nekik a lehetőségtől a ráadásban
meccs vége. Ekkor ébredt fel az reszketett meg a kezük. Nagy szeaddig csak statisztáló Martinic, és rencse azzal, hogy Sánta Szabolcs
valamilyen csoda folytán sikerült uralta a teret a palánk alatt, 50:31
hosszabbításra menteni a meccset. volt a lepattanók aránya (ebből
A ráadás öt percében dobta a mon- Sánta 18!!), mert kiegyensúlyozott
tenegrói irányító az egyetlen trip- lepattanózással ilyen dobómutatók
láját ezen a meccsen, addig 0/7 volt mellett esély sem lett volna a győebben a műfajban a beszédes mu- zelemre.
tatója.
A Focşani elleni sikerrel a CSM
Ami talán ennél is súlyosabb, és következő fordulóbeli ellenfele,
hogy nem éreztük a kispadról a a Zsilvásárhely marad hibátlan
frissítést. A CSM csak hét (!) játékossal játszotta végig, nem jöttek a (mekkora pofon lett volna, ha az
cserék akkor sem, amikor nagyon ellenünk játszott meccs után FoBálint Zsombor
megkívánta volna a helyzet, és az cşani marad hibátlan!). Még szerencse, hogy Zsilvásárhely ellen
Persze a magyarázat egészen erőteljes ébresztő fejmosás is hi- nem kellett kupameccset játszani.
ányzott.
egyszerű, de könnyen kivédhető
(lett volna, ha a játékosok valóban
Jegyzőkönyv
levonják a következtetéseket a
Galac elleni meccs után, amikor Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 4. forduló: Marosvásárhelyi CSM
szintén csak üggyel-bajjal nyer- – CSM Focşani 106:95 (24-16, 20-23, 21-29, 24-21, 17-6)
tek). A házigazdák azzal a meggyő- Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Marius Epure (Rm. Vâlződéssel léptek pályára, hogy fél cea), Vlad Sandu (Nagyszeben), Vlad Potra (Kolozsvár). Ellenőr: Marius Hurgoi
kézzel, fél gőzzel elintézik az elin- (Kolozsvár).
téznivalót, ugyanakkor figyelmen Marosvásárhelyi CSM: Martinic 24 pont (1), Sánta 21, Borşa 19 (1), Kalve 16 (1),
kívül hagyták azt a könnyen kikö- Şolopa 11, Engi-Rosenfeld 9 (1), Bölöni 6 (1).
vetkeztethető dolgot, hogy a ven- CSM Focşani: Cornelius 37 (4), Kilgore 15 (1), Crăciun 14 (4), Amarghioalei 11
dégek – az első menetből hozott 30 (2), Petrişor 9 (1), S. Pop 8, Toma 1.
pontos hátránnyal – már a szerdai
Eredményjelző
kupamecsen erre a bajnokira összpontosítottak, és tettek fel mindent.
A férfikosárlabda Nemzeti Liga eredményei:
Sajnos ilyenkor egy olyan spi* A értékcsoport, 4. forduló: Nagyszebeni CSU – Temesvári SCM 90:78, Bukarálba kerül a csapat, amelyből
resti Steaua – FC Argeş BCM U Piteşti 64:75, Bukaresti Dinamo – Kolozsvári
aztán nagyon nehéz kikecmeregni.
U-BT 85:96.
Ha nem mennek be az első dobá* B értékcsoport, 3. forduló: Medgyesi Gaz Metan – CSO Voluntari 73:80, Konssok (márpedig, ha nem összpontotancai Athletic – Cuza Sport Brăila 87:38.
sítasz eléggé, akkor nem mennek
* C értékcsoport, 4. forduló: Kolozsvári U – Zsilvásárhelyi ACS 59:91, Bukaresti
be!), később megjelenik a görcsösAurel Vlaicu – Csíkszeredai VSKC 66:83, Galaci Phoenix – Bukaresti Rapid
ség, míg az ellenfél egyre nagyobb
97:61, Marosvásárhelyi CSM – CSM Focşani 106:95, Máramarosszigeti CSM –
Bukaresti Agronomia 99:69.
önbizalmat kap.
Mintha a Galac elleni tripla
köszönt volna vissza a Marosvásárhelyi CSM és a CSM
Focşani közötti bajnoki mérkőzésen. Szinte azt mondanánk ez után a meccs után,
hogy be kellene tiltani, hogy
a kupában játszott oda-viszsza menet után ugyanazzal a
csapattal játsszon valaki bajnokit! Ez a műfaj a marosvásárhelyi csapatnak egyszerűen nem megy! Ugyanannak az együttesnek, amely
a kupában oda-vissza sima
harmiccal verte az ellenfelet,
most a végső sípszóig reszketnie kellett a sikerért.

Szeghalmi Andrea
a Marosvásárhelyi TVR-n
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Ma 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának
meghívottja Szeghalmi Andrea, a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub és a
Torpi edzője, akivel Szucher Ervin az úszók idei eredményeiről, az oktatás
fontosságáról és a női vízilabdáról beszélget.

Marosludas sem tudta
megállítani a CSM-t

Nagy lépést tett a labdarúgó 4.
liga elitcsoportjának megnyerése
felé a Marosvásárhelyi CSM, amely
a második nagy riválisát is legyőzte
az idén, és elvileg már nemigen van
aki megállítsa, hogy hibátlan teljesítménnyel zárja az őszi idényt.
Nagy érdeklődés előzte meg a Marosludas – CSM mérkőzést, ezért
egy nappal a forduló többi meccse
előtt rendezték meg. Noha Marosludas is hibátlan volt előtte, és a
hazai pálya előnyét is élvezte, nem
tudta legyőzni a riválisát. A mérkőzés gyakorlatilag az első tíz percben
eldőlt, amikor Astafei és Iliescu ta-

lálataival már 2-0-ra vezetett a
CSM. Végül 3-1-es vendégsikerrel
zárult a találkozó. A forduló többi
mérkőzésén egyetlen hazai győzelem sem született, döntetlen is csak
kettő, de igazi meglepetés egy sem.
Az eredmények: NáznánfalvaMarosszentkirály – Ákosfalva 1-2,
Kutyfalva – Nyárádtői Unirea 2-5,
Segesvári CSM – Szováta 2-2,
Dános – Marosoroszfalu 1-3, Marosludas – Marosvásárhelyi CSM 1Nyárádtői
Viitorul
–
3,
Nyárádszereda 0-4, Nagysármás –
Marosvásárhelyi Atletic 1-1.
(bálint)

1. CSM
2. Marosludas
3. Unirea
4. Atletic
5. Marosoroszfalu
6. Ákosfalva
7. Nagysármás
8. Nyárádszereda
9. Kutyfalva
10. Szováta
11. Segesvár
12. Náznánfalva
13. Viitorul
14. Dános

0
0
1
2
2
1
3
2
2
3
2
2
0
0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
8
7
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
0

Ranglista

0
1
1
2
3
4
3
4
4
4
5
5
8
9

Röviden

53-7
47-13
43-11
29-17
24-18
16-20
16-33
22-11
19-36
11-22
19-25
13-25
12-37
3-52

27
24
22
17
14
13
12
11
11
9
8
8
3
0

* Hat helyet visszaesett a magyar labdarúgó-válogatott a FIFA világranglistáján, így az 55. helyen áll. Az élen Belgium elmozdult a Franciaországgal kialakult holtversenyből, és egy ponttal vezet. Románia egy
helyet javítva a 26.
* Győzelemmel kezdte a horvátországi Porecben zajló felkészülési tornát a magyar futsalválogatott, amely szombaton 5-3-ra nyert BoszniaHercegovina csapata ellen. A magyar válogatott góljait Tatai József,
Komáromi Péter, Dróth Zoltán, Harnisch Ákos és Miklós Tamás szerezte.
* Két felkészülési mérkőzést is játszik Spanyolország ellen a román
futsalválogatott Székelyudvarhelyen. Ma és holnap egyaránt 18 órakor
kezdődnek a találkozók, amelyek élő közvetítésben megtekinthetőek a
Facebookon, a Futsal Romania oldalon vagy a youtube.com/FutsalRomania weboldalon.
* Lezuhant a stadion mellett a Premier Ligában szereplő Leicester City
tulajdonosának a helikoptere, a West Ham ellen 1-1-re zárult bajnoki mérkőzést követően. A BBC szerint Vichai Srivaddhanaprabha a gépen tartózkodott.
* Súlyos rendbontás történt a Borussia Dortmund – Hertha BSC német
bajnoki labdarúgó-mérkőzésen: rendőrökre támadtak a berlini szurkolók.
Hatósági adatok szerint 45 ember sérült meg a nézők közül, és öt rendőrt
is el kellett látniuk a mentőknek.
* A túraautó-világkupa (WTCR) szuzukai versenyhétvégéjének mindkét
vasárnapi versenyén a második pozícióból startoló aratott győzelmet: míg
a korábbi futamot Rob Huff, addig a későbbit Gabriele Tarquini nyerte,
így utóbbi fontos lépést tett meg a bajnoki cím felé. Az olasz csapattársa,
Michelisz Norbert is sokkal jobb napot zárt, ugyanis a magyar versenyző
először a dobogón ünnepelhetett, majd a pontszerző kilencedik helyen intette le a kockás zászló.
* Esteban Gutiérrez két év kihagyás után visszatérhet a Forma-1-be. A
Williamsnél egy hely kiadó még (a másikat már elfoglalta George Russell), erre korábban Esteban Ocon, Robert Kubica és Szergej Szirotkin
nevét emlegették mint lehetséges pályázókét – most a lista kiegészült Gutiérrezzel.

Lezuhant és lángba borult a Leicester tulajdonosának a gépe.

Fotó: BBC
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Állatkertfejlesztés apró lépésekkel

A marosvásárhelyi tanács
szeptemberi ülésén jóváhagyta egy szénacsűr és egy
faraktár, valamint a főkapu
mellett egy emléktárgyakat
forgalmazó bolt megépítését
az állatkertben. Az utóbbi az
alapító igazgató, Rend László
nevét fogja viselni. Horaţiu
Gorea igazgató a fejlesztési
tervekről számolt be a
Népújságnak.

– Sokat vártunk erre a jóváhagyásra, hiszen egy olyan állatkertben, amely ad magára, létezik egy
emléktárgyakat, játékokat, állatokkal kapcsolatos könyveket, képeslapokat és más tárgyakat forgalmazó
üzlethelyiség. Ez nemcsak a látogatókat szolgálja ki, hanem többletjövedelmet is jelent az állatkerteknek
– mondta kérdésünkre az igazgató.
A kétszintes épület közvetlenül a
bejárat mellett, a jelenleg irodáknak
és a jegypénztárnak helyet adó épülettel szemben lesz. A beruházás értéke héával együtt mintegy 1 millió
lej. Az emeleten előadóterem lesz,
ahol különböző oktatási tevékenységeket lehet majd folytatni. A
másik beruházás is szükséges,
ugyanis a kérődzők, különösen az
elefántok igen jó étvágyúak, és a
számukra szükséges szénát már
nem igazán van ahol tárolni. Az elefántház fűtését fáskazán biztosítja,
így az épület ezt a két célt szolgálja
majd. A kivitelezéséhez szükséges
felbecsült érték 361.000 lej. Az említetteken kívül ottjártunkkor néhány kifutóban sziklakőből kirakott
itatók készültek, és az egzotikus
madarak, halak, illetve a pálmaház
tetőzetét javították. Az utóbbi az állatkert saját költségvetéséből, mintegy 200 ezer lejből valósul meg.
Az igazgató elmondta, hogy
jóval többet tehetnének, azonban a
jelenlegi szervezési formában ez jogilag lehetetlen, ugyanis a polgármesteri
hivatal
egy
igazgatóságaként működnek, és ez
azt jelenti, hogy a bevétel a városi
költségvetésbe kerül, onnan pedig
kevés jut vissza, illetve bármilyen
vásárlást, netán beruházást csak
versenytárgyalással tehetnek meg,
ami jó esetben akár fél évig is elhú-

zódhat. Az idén több százezer látogatója volt az állatkertnek, de ezt
nem tükrözi a rendelkezésére bocsátott pénzkeret. Szerinte a legjobb
az lenne, ha a lengyelországi vagy
akár a magyarországi állatkertek
(például: Szeged, Nyíregyháza,
Debrecen, Wroclaw) mintájára közhasznú, nem nyereségcélú kft.-ként,
önálló költségvetéssel működne az
egység, de ez nem lehetséges, mivel
ilyen jellegű gazdasági létesítmény
létrehozására nincs törvényes lehetőség Romániában.
Ehhez hasonló az alapítvány, így,
amennyiben ez létrejönne, és a
város átadná az állóeszközöket, az
ingóságot ennek a szerveződésnek,
lehetőség lenne akár komoly pályázatokon is részt venni, mi több,
akár a Maros Megyei Tanácstól is
támogatást igényelni, ugyanis – a
látogatottságot illetően – az állatkert nemcsak marosvásárhelyi,
hanem megyei érdekeltségű turisztikai létesítmény is – mondta, majd
hozzátette: konzultálva más állatkertek igazgatóival, az is kiderült,
hogy egyik állatkert sem tudja saját
bevételéből fedezni az ellátást, így

a tulajdontól, illetve a működtetőtől
függetlenül lehetőséget teremtenek
a bevételi források növelésére, illetve a pályázásra. Példaként el-

Fotó: Vajda György

gatásra pályáztak sikeresen fejlesztési projektre. (Sz.m.: mint ismeretes, a budapesti állatkert átvette a
megszüntetett Vidámparkot, és
ezen a helyen bővítik az egységet.)
Ezenkívül az állatkertek működtetésére vonatkozó törvény kötelezővé teszi az oktató-nevelő
jellegű tevékenységek szervezését
és a kutatómunkát. Egyikhez sincs
sem személyzeti, sem anyagi
keret, és a látható fejlesztésekkel
emiatt is haladnak lassan – mondta
az igazgató, majd hozzátette: az
újdonság az lesz, amikor – várhatóan a jövő hónapban – működésbe helyezik az elektronikus
belépőkártyát. Ez már korszerű...
a többire még várni kell! – tegyük
hozzá. (erdélyi)
mondta, hogy a budapesti állatkert
nemrég 50 millió eurót kapott a
magyar kormánytól, ugyanakkor
még 100 millió eurós uniós támo-

Orvosi újdonság most
Marosvásárhelyen is!

DR. MERCEA CĂLIN általános sebész,
onkológus Kolozsvárról
ELEKTROSZENZOROS,
HÁROMDIMENZIÓS, TECK SYSTEM
orvosi diagnosztikát biztosít

Ez egy új módszer, melynek segítségével teljes egészében felmérhető egészségi állapota. Gyors eljárás, tűszúrás és fájdalom nélkül, eredménykimutatással.
E vizsgálat eredményeként:
– teljes körű információt kaphat minden egyes szerve működéséről (idegrendszer, érrendszer, emésztőrendszer stb.)
– értékes információkat szerezhet arról, hogy milyen öröklött
vagy nem öröklött betegségekre hajlamos
– megelőzheti vagy korai stádiumban kiszűrheti a rákbetegséget (rákmegelőzés)
– szakorvosi vizsgálatok (second-opinion) a már máshol kezelt betegségek esetén
A kezelés alapja a hagyományos orvosláson, valamint
természetgyógyászati terápiákon alapszik.
A klinikai vizsgálat és kiértékelés
Marosvásárhelyen történik.
Hívja bizalommal
dr. MERCEA CĂLIN kolozsvári általános sebészt
és onkológust, urológus szakorvost programálásért, kérdései megválaszolásáért a következő telefonszámok egyikén:
0741.029.271 vagy 0735.221.260
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Tűzoltók találkoztak Jedden

Ötödször szervezett találkozót múlt szombaton az önkéntes tűzoltók számára a
Jeddi
Önkéntesszervezet
(JÖSZ).

A házigazdák meghívását Nyárádköszvényes, Balavásár, Szováta, Csíkfalva, Székelykeresztúr
csapatai és a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség fogadta el.
Felvonultak a szomszédos településeken, majd visszatérve a rendezvény helyszínére, különböző
ügyességi és gyorsasági versenyeken vettek részt, de arra is jutott
idő, hogy tudásukat bevetve megjavítsák egyik csapat szivattyúját.
A díjkiosztásra ebéd után került
sor, de nemcsak a legjobbakat
emelték ki, hanem Az Év Önkéntese díjjal tüntették ki azt a négy
helyi fiatalt is, akik a nyáron történt egyik baleset két fiatal áldozata számára adománygyűjtést
kezdeményeztek: Hatházi Barna,
Gergely Adrienn Szidóna, Oprea
Andrada és Palotás Attila részesült
elismerésben. A rendezvényen
helyi érdeklődők is voltak, a felnőttekkel érkező gyerekeket pedig
a kézművessátorban Nagy Tóth
Emese tanította üvegfestésre,
Bordi Teréznél arcfestésre jelentkezhettek.
A rendezvény egyik szervezője,

Bentayeb Ilona elmondta: Jedden
hagyománya van az önkéntességnek, már a 20. század elején létrejött egy készenléti csapat. A
felszerelésük kezdetleges volt, de
a közösség részéről nagyobb hozzáállást tapasztaltak, a községvezetés
pedig
elismerésképp
felmentette őket az adófizetési kötelezettség alól. 1973-tól a törvény
is kötelezővé tette az önkéntes tűzoltócsapatok létesítését, viszont
1990 után itt is szünetelt ez a tevékenység. 2012-ben új csapat alakult, Franciaországból tűzoltóautót
hoztak. A JÖSZ jelmondata:
„Gyáva, aki tehetné a jót, és nem
teszi”, jelképe pedig a lándzsa,
amely tűzpróbákon megy át, amíg
hasznos eszköznek bizonyul,
ugyanígy a JÖSZ is szeretne hasznossá válni a közösség számára, és
nem csak a bajban.
Egyelőre nem nagy a támogatottságuk, de szeretnének még néhány próbán átjutni – mondta el a
szervezet egyik alapítója, kiemelve Adorján Attila, Csíki Imre,
Csenteri Attila, Bíró István, Cseh
Noémi, Böjthe Sándor és Nagy
Zoltán munkáját, és a helyieknek
köszönetet mondott a kifejtett
munkáért, illetve a szervezetnek
nyújtott fizikai, anyagi és erkölcsi
támogatásért. (gligor)

Lőgyakorlatok éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

A 2018. október 29. – 2018. november 1. közötti időszakban 8-tól 18 óráig a marosszentgyörgyi lőtéren
lőgyakorlatokat tartanak, amelyek során éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények között kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a
testi sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal
semmilyen felelősséget.
A 2018. 10. 26-ai 277-es számú átiratok kivonata, kibocsátó: 01010 katonai egység, Marosvásárhely
Sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, Marosvásárhely
SZAKMAI
ELŐADÓ/FORMATOR
akkreditált
képzés
indul
Marosvásárhelyen. A képzés célja előadói ismeretek átadása azon
szakembereknek, akik hivatalos keretek között szeretnének oktatással
foglalkozni. Jelentkezni lehet október 31-ig hétköznaponként 9-15 óra
között
a
0732-830-147-es
telefonszámon
vagy
az
erika.nyulas@caritas-ab.ro e-mail-címen. (62817)
A PRO INSOLV IPURL, a Servagromec Maros Rt. cég felszámolója folytatja a nyilvános árverést a következő javak eladására:
– gépesítési részleg, 2779 m2, Nyárádgálfalva község, Szentháromság falu;
kikiáltási ár 14.000 lej
– javítóműhelyek a hozzájuk tartozó 4584 m2 területtel, Nyárádszereda, Andrásfalvi út 76/A szám; kikiáltási ár 291.733 lej
– pumpaház a hozzá tartozó 3.904 m2-es területtel, Nyárádszereda, Andrásfalvi út 76/A szám; kikiáltási ár 75.920 lej
– 9088 m2 terület, Mezőmadaras község, Szénáságy falu; kikiáltási ár 41.000
lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát. Az árveréseket minden pénteken 14 órától
tartják Nagybányán, a Caragiale utca 3. szám alatt, és megismétlik minden
héten, a javak eladásáig. Részt vehetnek azok a magán- vagy jogi személyek,
akik három nappal az árverés előtt kifizették a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díjat készpénzzel vagy átutalással a következő bankszámlára: Servagromec Mures SA – RO2522523 – RO56CECEMS0101RON010516, CEC Bank
Mureş. Bővebb felvilágosítás a 0262/222-594, 0735-785-045-ös telefonszámon.
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ
(10942)

tűzifa.

Tel.

0752-576-831.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (10762-I)
Segíteni a bajbajutottakon – az egyik csapat szivattyúját is megjavították a tűzoltók
Fotó: www.facebook.com/Jeddi Önkéntesszervezet
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MINŐSÉGI TERMŐFÖLD és kavics
eladó.
Szállítás
bármilyen
mennyiségben biztosítva. Érdeklődni a
0745-004-452-es telefonszámon 8-16
óra között. (11092)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél a tesztelő
csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Az átlagosnál
jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-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. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT
PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62841-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)

A PETRY CÉG folyamatosan bővülő és fejlődő marosvásárhelyi csapatába alkalmaz: két BOLTI ELADÓT, egy SOFŐRT, két RAKODÓMUNKÁS KOLLÉGÁT (férfiak jelentkezését várjuk), két SEGÉDMUNKÁST, két MÉSZÁROST. Ha stabil munkahelyre vágyik és szeretne fejlődni a szakmájában,
jelentkezzen csapatunkba! Várjuk önéletrajzát a cv@petry.ro e-mail-címre vagy személyesen a Barajului
utcában levő vágóhídon. Érdeklődni a 0733-990-055-ös telefonszámon lehet. (62861-I)
INOXSZERKEZETEKET GYÁRTÓ CÉG alkalmaz ARGONHEGESZTŐT. Tel. 0754-939-499.
(11060)

A KVANTUM RESEARCH KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÓ CÉG KÉRDEZŐBIZTOSOKAT alkalmaz
Marosvásárhelyen. Rugalmas munkaidőben végezhető 1 hétnyi munka, 400 lej. Jelentkezés, további információk: 0745-462-339. (-I)

BÁDOGOSMUNKA,
cserepezés,
tetőfedés, csatornajavítás, ácsmunka,
vakolás, meszelés. A kiszállás a
helyszínre és a tanácsadás ingyenes!
15% kedvezmény a nyugdíjasoknak. Tel.
0757-787-983. (2059)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (11069)
VÁLLALJUK bármilyen tető készítését, sürgősségi javítást, a kliens kérésére. Komoly hozzáállást ígérünk
és várunk el. Tel. 0753-374-980.
(11022-I)
RÉGI TÍPUSÚ tető (régi cseréppel)
javítása, lefolyók, csatornák javítása.
Tel. 0726-638-909. (11061)

MEGEMLÉKEZÉS

ELHALÁLOZÁS

Ezúton is búcsúzunk tőled drága
édesapám, ditrói születésű
id. CSIBI KÁROLY.
Hiányod, mint égő seb, mindig
fájni fog nekünk. Köszönjük hálásan minden velünk töltött perced. Felejteni soha nem fogunk.
Fiad, Karcsi és Hajni. (11088-I)

Kedves rokonok, barátok és ismerősök, megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett férj, apa,
FOGARASI FERENCZ
56 éves korában 2018. október
27-én örökre itt hagyott bennünket. Hamvait 2018. október 30-án
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a katolikus temetőben.
Drága férj, apa, jó barát, nyugodj
békében, csendesen! Emléked
szívünkben örökké élni fog!
Szerető édesanyád, feleséged
és lányaid. (2091-I)

Megrendülve tudatjuk, hogy a törekvő apa, szerető férj és kitartó
gyermek,
id. ORBÁN JÁNOS
a Constructorul Szövetkezet
hűséges alkalmazottja,
életének 67. évében, 2018. október 26-án, a késő esti órákban
dermesztő váratlansággal itt hagyott bennünket. Temetésére október 29-én, hétfőn 14 órától
kerül sor a sáromberki református temetőben.
Halálát fájlalja felesége, fia,
édesanyja, anyósa, testvérei,
összes rokona és mindannyiuk
családja.

Ha egy fénylő test kialszik, azt
újra meg lehet gyújtani, és
világítani fog. Ha egy emberi
élet gyertyája alszik ki, azt
újraéleszteni nem lehet többé.
Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk 2016. október 29re, amikor a drága, jó férj, apa,
nagyapa, após, tanító és
zenész, NAGY DÉNES örökre
itt
hagyott
bennünket.
Elpattant egy húr, elhallgattak
hangszerei.
Itt
hagyta
szeretett
otthonát,
üres
maradt a helye. Bármerre
keressük, nem találjuk. Övé a
nyugalom, miénk a fájdalom,
de bízhatunk a viszontlátás
örömében. Az elfáradt őszi táj
leveti szép ruháját, de ha jön a
kikelet, visszatér sírodra a
nefelejcsvirág.
A szeretetünk veszi körül
sírodat, mert a szeretet
örök! Szerettei. (11064-I)

Bánattal telve búcsúzom édesapámtól,
id. ORBÁN JÁNOS
épületlakatostól, építőipari szakmunkástól,
aki 2018. október 26-án, engedelmeskedve egy hirtelen hívásnak,
csatlakozott túlhajszolt nemzedéktársai sokaságához, akikkel
most már az örökkévalóság hídjain és vasbetonszerkezetein dolgozik. (2092-I)

Eltelt 12 év, és mégsem
hisszük, hogy akit szerettünk,
id. ENYEDI MIKLÓS agrármérnök nincs már közöttünk.
Emléke
legyen
áldott,
nyugodjon
csendesen!
Szeretett családja. (11090)

Köszönetemet fejezem ki minden
kedves rokonnak, barátnak és
ismerősnek, akik részt vettek
szeretett édesanyám, MARTON
ROZÁLIA
született
Tanászi
hamvainak elhantolásán. Szerető
lánya, Zsozsó és családja.
(10909)

*
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Szünetel a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen

Az AQUASERV RT. marosvásárhelyi kirendeltsége értesíti a fogyasztókat, hogy a hálózaton végzendő beütemezett bővítési-felújítási munkálatok miatt október 30-án 9-től kb. 16
óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen, a Bodoni
utca 50., illetve a 79. számtól az utca végéig, valamint a Béga utcában.
Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alapjából
társfinanszírozott Az ivóvíz- és szennyvíz-infrastruktúra kibővítése
és felújítása Maros megyében című projekt részét képező, a marosvásárhelyi ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivattyúállomások,
vezetékek felújítására és kibővítésére vonatkozó kivitelezési szerződésbe vannak foglalva.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével
a rendszerben a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük
a megértésüket.
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

Szováta Város Polgármesteri
Hivatala
Álláshirdetés

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

A 286/2011-es számú módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. számú cikkelye
első bekezdésében a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett szerződéses állások esetében előírt általános
feltételeket teljesítő jelentkezőknek Szováta Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet megüresedett szerződéses állás betöltésére, a polgármester szakapparátusa keretében:
– egy egészségügyi főasszisztens
a közösségi asszisztensi hálózatba
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetés kifüggesztésétől számított 10 munkanapon belül, és a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést igazoló oklevelek,
iratok másolata;
d) a munkakönyv, esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből
kiderül a szolgálati idő;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
j) önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3-as bekezdésében előírtaknak.
Követelmények:
– posztliceális egészségügyi végzettség
– legkevesebb öt év szakmai gyakorlat.
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb két munkanappal a jelentkezési határidő lejárta után;
2. írásbeli vizsga 2018. november 19-én 10 órakor a polgármesteri
hivatal székhelyén
3. állásinterjú november 20-án 10 órakor, ugyancsak a hivatalban.
A vizsga végleges eredményét az állásinterjú után három munkanappal függesztik ki a hivatal hirdetőtábláján.
A könyvészetet a hivatal székhelyén függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es
mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester

