
Útra készen áll 
a világ első úszó
atomerőműve
Betöltötték a nukleáris fűtőelemeket
Oroszország és a világ első és egyet-
len úszó atomerőművének mindkét re-
aktorába, így útra készen áll a
Lomonoszov akadémikus nevet viselő
úszó erőmű.
____________3.
Tizenöt nagyvadat
kilőhetnek
Október elsején Maros megyében két
községből is – Bala és Görgényhodák
– jeleztek medvetámadást, amelyek
nyomán három személy szenvedett
súlyos sérüléseket. 
____________4.
Hamilton rajt-cél
győzelemmel 
karnyújtásnyira 
a vb-címtől
Karnyújtásnyira került ötödik világbaj-

noki címének megszerzésétől a cím-
védő Lewis Hamilton, a Mercedes brit
pilótája, aki rajt-cél győzelmet aratott a
vasárnapi Forma–1-es Japán 
Nagydíjon. 
____________9.

Csütörtök délután a Bolyai téri unitárius
templomban tartott megemlékezést az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros
megyei szervezete. Szombaton az
RMDSZ marosvásárhelyi szervezete a
Postaréten emlékezett meg az aradi
vértanúkról. 

A Bolyai téri unitárius templomban
Az unitárius templomban tartott rendez-

vény Johann Erasmus Kindermann Preambu-
lum című művével kezdődött Szabó Hajnal
Imola előadásában, és a himnuszokkal ért
véget. Az emlékrendezvényre és az emléke-
zőkre Nagy László unitárius lelkész mondott
áldást.

Az áldozatként hullajtott vérből 
mindig új élet sarjad 

Cseh Gábor, az EMNT megyei elnöke beszé-
dében kiemelte: „Az aradi tizenhármak és az
első magyar miniszterelnök vértanúsága azt
üzeni 169 év távlatából a század és a jövendő
magyarjainak, hogy az áldozatként hullajtott
vérből mindig új élet sarjad”. 

Oktatásügyi 
taposóaknák

Mióta megkezdődött az idei tanév, nem telik el hét, hogy vala-
milyen alattomosan kiötölt, a kisebbségek számára hátrányos in-
tézkedés ne kavarná fel a közhangulatot iskolai és egyetemi
szinten. A román nyelv oktatásának a gyökeres megváltoztatására
vonatkozó, nagy vihart kavart kormányrendeletről bebizonyoso-
dott, hogy elsősorban anyagi okok miatt született. A vegyes tan-
nyelvű iskolák román tanítóinak sokat hangoztatott sérelmét
orvosolta volna, akik nem tudták elfogadni, hogy a kisebbségi
nyelven oktató kollégáik többet keresnek. Azt, hogy ezért többet is
dolgoznak, hiszen a gyermekek anyanyelve mellett a román nyelvet
heti három, illetve négy órában oktatják, természetesnek tartották.
A kisebbségi pedagógusok által nehezen kiharcolt jogot kezdetben
a hazafias érzülettől vezérelt igazgatók nem vették figyelembe, ké-
sőbb a helyzet rendeződött. Ami csak a látszat volt, és a szeptem-
beri sürgőségi kormányrendelet elhozta a várt „igazságtételt” is.
Ezenkívül az országos tévéadókban nemzeti hőssé avatott minisz-
ter még hagyott valamit örökségbe: egy júliusban hozott miniszteri
rendeletet, ami lehetetlenné teszi, hogy a többletórákért járó pénzt
a nemzetiségek nyelvén oktató tanítóknak kifizessék. Az érvelés
szerint a román tagozaton tanító kollégáik kötelező óraszámába
beletartoznak a testnevelés, vallás- és idegennyelv-tanárok által
tartott órák is, azzal a megjegyzéssel, hogy a tanítók azalatt is di-
daktikai tevékenységet folytatnak, például besegítenek 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)

2018. október 8., hétfő 
LXX. évfolyam 
230. (20015.) sz. 
Ára: 2 lej 
(előfizetőknek 1,13 lej) 

Bodolai Gyöngyi
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Fotó: Nagy Tibor

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Elvész a szabadság



A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

21, 3, 42, 34, 4 + 9 NOROC PLUS: 3 4 8 0 5 1

29, 25, 14, 10, 33, 40 SUPER NOROC:  0 3 5 4 4 5

21, 12, 40, 44, 33, 1 NOROC: 6 0 9 3 4 0 5

Holokauszt-emléknap 
Marosvásárhelyen

Kedden, október 9-én 11 órakor, a marosvásárhelyi Zsidó
Hitközség együttműködésével a Maros megyei Prefektúra
ünnepélyes megemlékezést szervez az országos holoka-
uszt-emléknap alkalmából a Călăraşilor (Kossuth Lajos)
utcai Zsidó vértanúk emlékműnél – tájékoztatott közlemény-
ben a Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség elnöke, Dub László.

Aradi őszi dal – Szászrégenben
A szászrégeni Humana Regun Egyesület szervezésében
október 9-én, kedd délután 6 órakor a régeni Eugen Nicoa-
ră művelődési ház nagytermében emlékeznek az aradi
vértanúkra. Az Aradi őszi dal című emlékesten fellép a Pic-
colino gyermekkórus és a furulyazenekar, a művelődési
ház Csim-Bumm ifjúsági és gyermekszínjátszó csoportja,
a kisfülpösi Verőfény tánccsoport, Bondor Anna-Renáta,
Gorbai Eszter, Hornung Helga előadók. Citerán játszik
Módy Virág nyíregyházi egyetemi hallgató. Az októberi hő-
söket Székely Rozália tanárnő méltatja. 

Ügyes kezű nők a várban
A Női Akadémia kézműveskedni szerető lányokat, asszo-
nyokat vár hétfő délutánonként 17.30 és 19.30 óra között
Ügyes kezű nők címmel zajló kézműves tevékenységeire
a marosvásárhelyi vár Vargák bástyájába (földszint). Ma,
október 8-án a gyöngyfűzés fortélyait lehet megtanulni, a
foglalkozást Tóth Csilla vezeti. A szervezők ötlejes ado-
mányokat köszönettel elfogadnak a résztvevőktől, az ösz-
szeget a tevékenységek alapanyagára és a Játéktárra
fordítják. A tevékenységről érdeklődni a 0740-598-563-as
telefonszámon lehet naponta 18–20 óra között.

Előadás a hímzésről
A szászrégeni DIO Házban október 10-én, szerdán 17 óra-
kor Portik Irénke gyergyószentmiklósi néprajzkutató tart
előadást a hímzésről, amely nemrég hungarikum lett.
Szervező: a Kemény János Művelődési Társaság.

Régiséggyűjtők vására
Október 13-án, szombaton 7–14 óra között a Maros Me-
gyei Bélyeggyűjtők Egyesületének szervezésében régi-
ségvásárra kerül sor a marosvásárhelyi Mihai Eminescu
Kulturális Központban. A régiséggyűjtők bélyegek, pénzér-
mék, jelvények, kitüntetések, térképek és különféle régi-
ségek közül válogathatnak. 

Maros kamaratánc-fesztivál 
A Maros Művészegyüttes előadótermében kerül sor októ-
ber 13-án 16 órai kezdettel a Maros kamaratánc-feszti-
válra. A versenyre legfeljebb tízfős csapatok benevezését
várják Erdély területéről, és megmérettethetnek két – au-
tentikus és néptánc alapokra épülő – táncszínházi kate-
góriában. Jelentkezni a maroskamaratanc@gmail.com
e-mail-címen. Az autentikus kategóriában az előadás
hossza nem haladhatja meg a 10 percet, néptánc alapokra
épülő táncszínház kategóriában pedig a 15 percet. Kísér
a magyarországi Bazseva zenekar. Az előadás napján 9–
15 óra között van lehetőség technikai beállításokra, illetve
zenekari próbára, jelentkezési sorrendben. A próbák idő-
tartamát szigorúan betartják.

Jubileumi ünnepség
A segesvári Gaudeamus Alapítvány és a Kikerics Kulturá-
lis Egyesület idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját.
Ebből az alkalomból az alapítvány és az egyesület október
26–28-a között közös ünnepi rendezvénysorozatot szer-
vez. A jubileumi találkozó a segesvári Gaudeamus Házban
kezdődik október 27-én 11 órától. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma KOPPÁNY, 
holnap DÉNES napja.8., hétfő

A Nap kel 
7 óra 29 perckor, 

lenyugszik 
18 óra 49 perckor. 
Az év 281. napja, 
hátravan 84 nap.
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IDŐJÁRÁS
Napos  idő 

Hőmérséklet:
max. 220C
min. 40C

Megyei hírek

Gyöngykoszorú Mezőbándon
A mezőbándi Csipkebogyó néptánccsoport, a Pro Band
Egyesület és a mezőbándi református egyházközség
október 13-án Gyöngykoszorú néptánctalálkozót szer-
vez. A csoportokat 11 órától fogadják a református kul-
túrotthonban, majd 12.30 órától a népviseletbe öltözött
csoportok felvonulnak a falun. 13 órától istentiszteletet
tartanak, majd 14 órától kezdődik a csoportok fellépése.
18 órától táncház lesz, zenél Kicsi és zenekara. Az ese-
ményt a Bethlen Gábor Alap és a PIG Band támogatja
– tájékoztatott Nyíri Hunor lelkipásztor. 

50 éves a mezőpaniti 
Kádár Márton Általános Iskola

November 17-én jubileumi megemlékezést tartanak a
mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskola 50. évfordu-
lója alkalmából. A szervezők azokat a pedagógusokat
és diákokat várják, akik az elmúlt 50 évben az intéz-
ményben tanítottak, illetve ott tanultak. Az emlékünnep-
ség tiszteletére összeállítás készül, ezért kérik, hogy az
iskolával kapcsolatos megemlékezéseket, gondolato-
kat, fotókat október 15-ig küldjék el a
jubileum50isk@gmail.com e-mail-címre – közölte Deák
János igazgató.

Táncház a Jazz Clubban
Ma este 8 órától a Sörház utcai Jazz & Blues Klubban
széki táncokat tanít Farkas Sándor Csaba és Kásler

Magda. Muzsikál Moldován István és zenekara és az
Öves együttes. Éneket oktat Kásler Magda. Negyven
évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az első marosvásárhe-
lyi táncház, amely a kommunista rendszer utolsó 
éveiben arra kényszerült, hogy szüneteltesse tevékeny-
ségét. A ’89-es események után újraszerveződött
táncház hétfőnként heti rendszerességgel élő zené-
vel várja az érdeklődőket, korosztálytól függetlenül.
Jogi hátterét 1996-tól a Folk Center Alapítvány
biztosítja. 

Fogyatékkal élő zenészek
a G Caféban

Fogyatékkal élő holland zenészek blueszenét játszó
együttese, az All Star koncertezik október 10-én, szer-
dán 20 órai kezdettel a marosvásárhelyi G Caféban. A
koncert szervezője a United by Music (Zene által egye-
sülve) Alapítvány, amely 12 éve Hollandiában és az
Egyesület Államokban tevékenykedik, idén nyáron
pedig Sepsiszentgyörgyön is nyitott egy fiókot. A szer-
vezet fogyatékkal élő, tehetséges zenészeket karol fel.
A marosvásárhelyi koncerten a romániai szervezet mű-
ködésére gyűjtenek adományokat. 

Málladozó magyarságtudat
A Világhírnév Kiadó, a Marosvásárhelyi Kulturális és Tu-
dományegyetem, valamint a Juventus Média október 9-
én 18 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban
bemutatja Szucher Ervin Végvárak omladozó falai (II.)
– Málladozó magyarságtudat című kötetét. A kötetet
Makkay József, az Erdélyi Napló főszerkesztője és Bö-
gözi Attila újságíró méltatja. 

Az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének kulturális főosz-
tálya közzétette az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy
műemléket! elnevezésű vetélkedő idei kiírását. A vetélke-
dőbe újabb megyét vontak be, és felterjesztették a tan-
ügyminisztérium versenynaptárába is, így reményeik
szerint országossá növi ki magát a mozgalom. Október 15-
ig várják a jelentkezőket. 

„Akkor van jövőnk Erdélyben, ha a fiatalok hisznek
abban, hogy az övék itt a tér. Bíznunk kell bennük, segíte-
nünk kell nekik, hogy megmutathassák: ismerik értékein-
ket, és felelősséget vállalnak értük. A 2012-ben útnak
indított örökségvédelmi programunknak az a különleges-
sége, hogy maguk a fiatalok alakítják saját ötleteik alapján.
Öt év alatt olyan mozgalommá tették az Örökségünk őreit,
amelyet ma már európai sikertörténetként emlegetnek” –
mondta Hegedüs Csilla kultúráért felelős ügyvezető alel-
nök. 

A program keretében a diákoknak ki kell választaniuk
egy-egy műemléket, és fel kell fedezniük, illetve másoknak
is meg kell mutatniuk azokat az értékeket, történeteket, kü-

lönleges eseményeket, amelyek azt egyedivé teszik. Az idei
évad újdonságai közé tartozik, hogy a kulturális főosztály
felterjesztette a vetélkedőt a tanügyminisztérium országos
versenynaptárába, így az Örökségünk őrei országos vetél-
kedővé válhat. Emellett idén Szatmár megye is benevez a
versenybe, így immár tíz megyére terjed ki az Örökségünk
őrei erdélyi hálózata. Az idei évad végén, az iskolai, városi,
megyei és regionális megmérettetések után, országos dön-
tőt is szerveznek a kolozsvári János Zsigmond Unitárius
Kollégiummal 2019 áprilisában, Kolozsváron.

Az új kiírás három nyertes csapata – az eddigi évekhez
hasonlóan – Winkler Gyula EP-képviselő meghívására
2019. április 8–10. között Brüsszeli tanulmányútra mehet.
A versenyben nemcsak a diákok vehetnek részt, hanem be-
vonnak szakembereket, diáktársakat, szülőket, barátokat
egyaránt. „Az Örökségünk őrei mozgalom egy olyan gene-
rációt nevel, amelynek igénye a magyar épített örökség
megbecsülése, amely nemcsak nyilatkozatokban, hanem
tettekkel is hozzájárul ahhoz, hogy jövőnk legyen itthon,
Erdélyben” – szögezte le Hegedüs Csilla. 

Az Örökségünk őrei európai sikertörténet! 
Október 15-ig jelentkezhetnek a középiskolások

RENDEZVÉNYEK
Hegedűs Csilla nyilatkozik a marosvásárhelyi döntő után 2018 márciusában Fotó: Karácsonyi Zsigmond



Sertéspestis 13 megyében 
Az ország 13 megyéjének 240 településén 980 afri-
kaisertéspestis-gócot tartanak nyilván – tájékoztatott
csütörtökön az Országos Állategészségügyi és Élel-
miszer-biztonsági Hatóság. A közlemény értelmében
eddig 343.662 sertést pusztítottak el, hogy elejét ve-
gyék a kór terjedésének. A fertőzést 80 vaddisznónál
is kimutatták. Országszerte 5916 sertéstulajdonost
kártalanítottak eddig, nekik összesen 64.040.810 lej
kártérítést utaltak át. A Szatmár és Bihar megyei gaz-
dák megkapták a kártérítés teljes összegét. Az afrikai
sertéspestis az emberre nem ártalmas, ám a megfer-
tőződött állatok kivétel nélkül elpusztulnak. A beteg-
séget nem lehet kezelni, és nem létezik védőoltás
sem ellene.

Öngyilkos lett egy határőr
Lőtt sebbel, holtan találtak pénteken reggel egy ha-
tárőrt, aki szolgálatban volt a Dunán. A zsebében egy,
a feleségének szóló levelet találtak. A 44 éves férfi
1996 óta dolgozott a belügyminisztérium köteléké-
ben. Két gyermeke volt. A Tulcea megyei törvényszék
mellett működő ügyészség indított vizsgálatot az
ügyben. A parti őrség tájékoztatása szerint a 44 éves
határrendész egy szolgálati hajó fedélzetén volt a
Dunán, 3 óra körül kiment a szárazföldre, Rachelu te-
lepülés – Luncaviţa község környékén.

Több millió cigaretta mosószeres
dobozokba rejtve 

Ukrajnából érkezett Romániába az a kamion, amely
pénteken felborult a 65-ös jelzésű főúton, az Olt me-
gyei Coloneşti községben, és amelyben a rendőrök
több millió cigarettát találtak mosószeres dobozokba
rejtve. A kamion sofőrje szerb állampolgár, a csem-
pészáru célpontja pedig Craiova volt. Alexandra Dicu,
az Olt megyei rendőr-főkapitányság szóvivője pénte-
ken a Mediafax tudósítójának elmondta, a helyszíni
vizsgálat még zajlik. 

Visszaesett az irányadó bankközi
kamatláb

A csütörtöki 3,15 százalékon stagnált pénteken a há-
romhavi irányadó bankközi kamatláb, a ROBOR 3M
– derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) adataiból.
Ennél alacsonyabb szintet legutóbb szeptember 20-
án regisztráltak, amikor a háromhavi ROBOR 3,10
százalékon állt, másnap azonban 3,14 százalékra
ugrott. A hathavi irányadó bankközi kamatláb is az
előző napi 3,39 százalékról 3,38 százalékra esett
vissza. A kilenchavi ROBOR hasonlóképpen, 3,47
százalékról 3,45 százalékra csökkent. Eközben a ti-
zenkét havi irányadó bankközi kamatláb az előző
napi 3,52 százalékon stagnált. Mint ismeretes, a há-
romhavi ROBOR értéke azért fontos, mivel ennek
alapján számolják ki a változó kamatozású hitelek
törlesztőrészletét, miközben a hathavi ROBOR-t a jel-
záloghitelek törlesztőrészletének kiszámításakor al-
kalmazzák. 
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a szaktanárnak stb. Ilyen bűvészmutatvánnyal sikerült
egyenlőségi jelet tenni a két fél kerettantervi és valósá-
gosan megtartott óráinak száma közé. De mint kiderült,
ez nem volt elég. Valentin Popa ennél is tovább ment
azzal, hogy szeptemberben a kormány által is jóváha-
gyott sürgősségi rendelettel kivette az alsó tagozatos ki-
sebbségi tanárok kezéből a román nyelv oktatásának
a jogát. A törvényerővel bíró rendelet végrehajtási
utasításában szokatlan részletességgel olvasható,
hogy a románórák megtartására a román tanárok és
tanítók minden kategóriája jogosult, azok is, akik első
alkalommal nem írták meg a tanügyi állás elfoglalá-
sához szükséges jegyet, és azok is, akik nyugdíjba vo-
nultak. Ily módon a kisiskolások oktatásának
módszertanához nem értő pedagógusoknak járt volna
a kisebbségi tanítóktól elsajnált többletjuttatás. Sőt ki
is fizetik nekik, de a magyar tagozaton oktató tanítók-
nak, akikkel aláíratták, hogy „képesítetlenként” mennek
be az órára, mert az iskola nem talált romántanárt,
azoknak nem. 

A rosszízű hátrányos megkülönböztetésen túl Valentin
Popának és tanácsadóinak, valamint a kormánynak,
amely ugyanolyan mértékben felelős a történtekért, si-
került elérniük, hogy a kisiskolásoknak eleve elmenjen
a kedve a román nyelv tanulásától. Az ügyben, amely a
gyűlöletbeszéd hullámait kavarta napokon át, a kísérleti
alanyoknak tekintett kisgyermekek ellen követték el a
legnagyobb vétséget, amiért civilizált országokban ko-
moly felelősségre vonás járna. 

Oktatásügyi 
taposóaknák

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
Betöltötték a nukleáris fűtőele-
meket Oroszország és a világ első
és egyetlen úszó atomerőművé-
nek mindkét reaktorába, így útra
készen áll a Lomonoszov akadé-
mikus nevet viselő úszó erőmű –
tájékoztatta az MTI-t csütörtökön
a Rosatom Central Europe ma-
gyarországi fióktelepe.

A szentpétervári hajógyárban megépí-
tett erőművet a Balti-tengeren keresztül,
a Skandináv-félszigetet megkerülve ta-
vasszal vontatták Murmanszkba, ahol re-
aktorait feltöltötték nukleáris
fűtőanyaggal.

A következő kulcsfontosságú szakasz
a fizikai indítás lesz októberben-novem-
berben, ezt követik a komplex tesztek,
amelyeket még azelőtt el kell végezni,
mielőtt a reaktorok elérik a projektben
meghatározott teljesítményt – közölte

Vitalij Trutnyev, a Roszatom orosz ál-
lami atomenergetikai konszern úszó
atomerőművek építési és üzemeltetési
igazgatóságának vezetője.

Az úszó atomerőművet jövőre vontat-
ják a Csukcsföldi Autonóm Körzetben
található Pevek városba. A legészakibb
nukleáris létesítményként villamos ener-
gia termelésével fokozatosan váltja ki a
bilibiniói atomerőművet és a csaunszki
szénerőművet.

A Roszatom tájékoztatása szerint az
úszó atomerőmű teljes mértékben meg-
felel a Nemzetközi Atomenergia-ügynök-
ség biztonsági követelményeinek, és nem
jelent veszélyt a környezetre. A 70 meg-
awatt villamos teljesítménnyel rendel-
kező két, KLT-40C típusú reaktor egy
hozzávetőleg százezer lakosú város fo-
lyamatos energiaellátását képes biztosí-
tani. A blokkok sziget üzemmódban is

működhetnek, és alkalmassá tehetők ten-
gervíz sótalanítására is.

A Roszatom már dolgozik az úszó
atomerőművek második generációján,
amelyet optimalizált úszó atomerőmű-
veknek neveztek el, ezek két RITM-
200M reaktorral épülnek, amelyek
teljesítménye egyenként 50 MW lesz. Az
úszó atomerőművek az északi és távol-
keleti területeken működnek majd, és
céljuk, hogy energiával lássák el a távoli
iparvállalatokat, a kikötőket, illetve biz-
tosítsák a nyílt tengeren lévő olaj- és
gázfúrótornyok energiaellátását.

Az úszó atomerőművet hevesen tá-
madják a Greenpeace környezetvédői,
és „lebegő Csernobilnak” hívják, 
az Ukrajnában 1986-ban bekövet-
kezett atomerőművi baleset katasztro-
fális következményeire emlékeztetve.
(MTI)

Útra készen áll a világ első úszó atomerőműve

Alaptalan és elfogadhatatlan poli-
tikai támadásnak nevezte Marc
Ouellet bíboros, a püspöki kong-
regáció prefektusa vasárnap köz-
zétett nyílt levelében a Ferenc
pápával szembeni vádakat, ame-
lyekkel korábban Carlo Maria Vi-
gano volt nuncius a papi pedofília
eltussolásával vádolta az egyházfőt. 

Marc Ouellet háromoldalas levélben
válaszolt Carlo Maria Vigano vádpont-
jaira. Ouellet érsek az első magas rangú
egyházi személy, aki hivatalosan reagál
Vigano kijelentéseire.

Vigano érsek korábban azzal vádolta
Ferenc pápát, hogy tudott a pedofíliával
gyanúsított Theodore Edgar McCarrick
volt washingtoni érsek ügyeiről, még-
sem lépett fel vele szemben.

Marc Ouellet kanadai érsek, a püspö-
kök kongregációjának vezetője „alapta-
lannak, borzalmasnak, hihetetlennek”
nevezte Vigano kijelentéseit, amelyek
Ouellet érsek szerint elfogadhatatlan és
alaptalan támadást jelentenek a pápával
szemben. „Nyílt és botrányos lázadásod
fájdalmas sebet ejt az egyházon, és za-
vart kelt a hívők között” – válaszolt
Marc Ouellet Carlo Maria Viganónak.
Hangsúlyozta, Vigano állítása, miszerint
Ferenc pápának szerepe volt egy „felté-
telezett szexuális ragadozó” segítésében,
és része van az egyházon belüli szexuális
korrupcióban, „érthetetlen és végtelenül
elítélendő”.

Marc Ouellet felszólította Viganót,
lépjen elő rejtekhelyéről, és szembesül-
jön kijelentései következményeivel. 
Elutasította Vigano vele szembeni vád-
jait is.

Ouellet érsek levele a Szentszék
szombati közleményét követi, amelyben
a Vatikán ismételten elkötelezte magát a
papok elkövette szexuális visszaélések-
kel szembeni fellépésre. A Szentszék be-
jelentette, közzé fogja tenni a McCarrick
nyugalmazott érsekkel szembeni vizsgá-
lat eredményeit.

A most 88 éves McCarrick érsek ellen
2017-ben emeltek vádat a hetvenes
években elkövetett szexuális visszaélés
miatt. Ferenc pápa idén július 28-án a
papi szolgálat alól is felmentett McCar-
rick érseket megfosztotta bíborosi címé-
től. Ezt követően Carlo Maria Vigano,
aki 2011 és 2016 között washingtoni
apostoli nuncius volt, augusztus 26-án
dossziét közölt az ügyről, amely szerint

Ferenc pápa régóta tudott McCarrick vi-
selt dolgairól. Ferenc pápa tömören rea-
gált azt mondva, mindenki saját
lelkiismerete szerint ítélkezzen felette.
Federico Lombardi volt szentszéki szó-
vivő és volt munkatársa, Thomas Rosica
válaszlevelet közölt, amelyben Vigano
állításait cáfolva hangsúlyozták, hogy
Vigano már nunciusként is az egyházfőt
támadta. 

Szeptember 27-án Vigano újabb levél-
ben erősítette meg állításait, hangsú-
lyozva, hogy titkos helyen tartózkodik,
mivel veszélyben érzi magát. A Vigano
és a Szentszék közötti vita számos más
múltbéli eseményt is érint, amelyeket az
érsek és a Vatikán ellentétesen rekonst-
ruál. (MTI)

Politikai támadásnak tartja a pápaellenes dossziét 
a püspöki kongregáció elnöke 

Emmanuel Macron francia államfő
új lapot kíván nyitni a kormány-
zásban a belügyminisztere és
egyik legfőbb politikai szövetsé-
gese, Gérard Collomb lemondását
követően, ezért előre hozza a ta-
vaszra tervezett kormányátalakí-
tást – értesült a Le Journal du
dimanche (JDD) című, vasárnap
megjelenő hetilap.

A francia elnök – akinek népszerűsége
a mélypontjára süllyedt a Benalla-ügy,
majd három minisztere távozása után –
Edouard Philippe miniszterelnökkel
együtt új lendületet szeretne adni politi-
kájának kormánya átalakításával. A kor-
mány tagjai többségében a civil
szférából érkezett technokraták.

Míg a népszerű Nicolas Hulot környe-
zetvédelmi miniszter távozását még el-
szigetelt esetnek tekintette az elnöki
hivatal, addig a belügyminiszter lemon-
dása láncreakciót indíthatott volna el,
miután „a csapatban vannak kifáradt em-
berek, mások pedig szeretnének el-
menni, így kihasználjuk az alkalmat” –
idézett a lap egy kormányhoz közeli for-
rást.

A JDD úgy tudja, hogy öt és tíz közé
tehető azon tárcák száma, amelyek élén
változás várható, s egyes minisztériumok
hatásköreit is átalakítják.

A tervezett forgatókönyv szerint 
Edouard Philippe miniszterelnök a hét
elején benyújtja kormánya lemondását,
majd az államfő ismét őt nevezi ki mi-
niszterelnöknek, ő pedig a legitimációja
megerősítésére bizalmi szavazást fog
kérni a nemzetgyűlésben, ahol Emma-
nuel Macron pártjának, a Köztársaság
Lendületbennek abszolút többsége van,
ezért a szavazás csak formalitás lesz. Azt
követően viszont a miniszterelnöknek al-
kalma lesz beszédet mondani a képvise-
lők előtt az új kormány irányvonaláról,
és egyértelművé tenni a hatalom szándé-
kait a jövő májusi európai parlamenti vá-
lasztások előtt.

A lap szerint biztosra vehető Francoise
Nyssen kulturális miniszter távozása, ő
visszatér az általa alapított Actes Sud
könyvkiadó élére. Várhatóan Stéphane
Travert is otthagyja az agrártárcát, Jac-
ques Mézard a felzárkóztatási miniszté-
riumot, távoznak a belügyminisztérium
államtitkárai is, valamint Frédérique

Vidal felsőoktatási miniszter. A Le Pari-
sien című napilap úgy tudja, hogy a köz-
társasági elnök Nicole Belloubet
igazságügyi miniszter leváltását is ter-
vezi.

A belügyi tárca élére a nagyközön-
ség számára ismeretlen 53 éves Jean
Castex tűnik a JDD szerint a legesélye-
sebbnek, aki Nicolas Sarkozy államfő-
sége (2007-2012) idején az elnöki
hivatal helyettes vezetője volt, jelenleg
a nagy franciaországi sporteseménye-
ket, köztük a 2024-es párizsi olimpiai
játékokat előkészítő tárcaközi bizottsá-
got vezeti.

Elemzők szerint a kormányban csak
azok a technokraták maradhatnak, akik
nemcsak a szakterületükön, hanem poli-
tikailag is bizonyították rátermettségüket
az elmúlt másfél évben, miután az EP-
választások előtt a korábbiaknál várha-
tóan homogénebb kormány valamennyi
tagját be kívánja vetni Emmanuel 
Macron a franciákat leginkább érintő
kérdésekről hozott döntések (munka-
nélküliség, adópolitika, migráció), 
illetve a reformok elmagyarázására.
(MTI)

Macron átalakítja a teljes francia kormányt
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A népszavazás második nap-
ján, vasárnap növekedett va-
lamelyest a részvételi kedv a
férfi és nő házasságán alapuló
család fogalmának alaptör-
vénybe iktatásáról tartott re-
ferendumon, de így is
csalódást okozott a kezdemé-
nyezők és támogatók köré-
ben. 

A központi választási bizottság
(BEC) mintavételezésen alapuló
becslése szerint vasárnap 13 óráig
(a szombaton leadott voksokat is
beleértve) országszerte megközelí-
tőleg 2 millió 135 ezer választópol-
gár járult az urnákhoz, vagyis a
választói névjegyzékben szereplők
alig 11,67 százaléka.

A magyar többségű megyék to-
vábbra is sereghajtók: Kovászna
megyéből 4,97 százalékos, Hargita
megyéből pedig 6,19 százalékos
részvételt jelentettek vasárnap 13
órakor.

A legmagasabb részvételt, 17,03
százalékot Dămboviţa megyében
jegyezték fel. Az élbolyban Bihar
megye következik 15,99 százalék-
kal, illetve a moldvai Suceava
megye 15,59 százalékkal.

A referendum sikere főleg azon
múlik, hogy átlépi-e vasárnap estig
a részvétel a 30 százalékos érvé-

nyességi küszöböt, mert ha ez telje-
sül, akkor az eredményességhez
szükséges igen szavazatok aránya
minden bizonnyal meghaladja majd
a választói névjegyzékben szerep-
lők számának 25 százalékát, hiszen
az ellenzők távolmaradásukkal pró-
bálják meggátolni a hagyományos
család fogalmának alkotmányba ik-
tatását. Tehát az este 9 órai urnazá-
rásig több mint 5 millió 685 ezer
választónak kell urnák elé járulnia,
az alaptörvény megváltoztatásához
pedig csaknem 4 millió 738 ezer tá-
mogató szavazatra van szükség.
A kezdeményezők vádaskodnak

A gyenge részvétel miatt vádas-
kodik a Koalíció a Családért szer-
vezet. Szerintük a
Szociáldemokrata Párt és vezetője,
Liviu Dragnea bojkottálta a referen-
dumot, amelyet felületesen és szak-
szerűtlenül szervezett meg, és a
lakosságnak a legelemibb tájékoz-
tatást sem nyújtotta a népszavazás
céljáról – állítják az Agerpres hír-
ügynökséghez juttatott állásfoglalá-
sukban. 

„Olyan helyzetbe kerültünk,
hogy a politikai pártok bojkottálják
a romániai keresztény egyházak
szavazásra buzdítását, a hivatalos
nyilatkozatok dacára” – állítja a Ko-
alíció a Családért szervezet, amely

szerint a szavazókat a politikum be-
folyása alatt lévő közigazgatási, po-
litikai tényezők, valamint a média
vezette félre, a közélet vezetőinek
valódi hozzáállása pedig nincs
összhangban hivatalos nyilatkoza-
taikkal.

A vádaskodás megalapozottsága
kérdéses, hisz az elmúlt időszakban
ennek ellenkezőjét tapasztalhattuk. 
Az ortodox egyház vizsgázik

Pászkán Zsolt, a magyarországi
Külügyi- és Külgazdasági Intézet
külső szakértője szerint az ortodox
egyház vizsgázik a családról szóló
hétvégi romániai népszavazáson.

A szakértő szerint az elmúlt
három évtizedben úgy vélekedtek
Romániában, hogy különösen a
pártoknak nem jó szembemenniük
az ortodox egyházzal, és ez szinte
államegyházi szerepbe hozta ezt az
egyházat. Ha azonban a népszava-
záson kiderül, hogy nem tudják
mozgósítani az embereket, akkor e
téren változás jöhet. Egyrészt csök-
kenhet az ortodox egyház egyelőre
jelentős pénzügyi támogatása, más-
részt előtérbe kerülhet az egyházon
belül a Nyugattal szemben álló or-
todoxabb, militáns irányzat, és
megjelenhet egy egyházi párt is –
magyarázta a Románia-szakértő.
(hírösszefoglaló) 

Népszavazás 
Gyenge részvétel 

Október elsején Maros me-
gyében két községből is –
Bala és Görgényhodák – je-
leztek medvetámadást, ame-
lyek nyomán három személy
szenvedett súlyos sérülése-
ket. Emiatt a megye prefek-
tusa, Mircea Duşa összehívta
a sürgősségi munkacsoportot,
hogy megoldást keressenek a
megye lakott övezeteiben
egyre gyakoribbá váló vadál-
latok támadásának a megfé-
kezésére. 

A szakhatóságok képviselőiből
álló két bizottság a két helyszínre
sietett, hogy megállapítsa a teendő-
ket. 

A vadásztársaságok feladatkö-
rébe került azoknak az egyedeknek
az azonosítása és befogása, ame-
lyekre már adtak vadászati enge-
délyt, és párhuzamosan elindították
az új engedélyek megszerzését
azoknak a veszélyessé nyilvánított
medvéknek a kilövésére, amelyek a
két településen emberekre támad-
tak. A munkacsoport vitája során
ugyanakkor arra a következtetésre
jutott, hogy törvénymódosításra van
szükség azért, hogy lakott területe-

ken élő védett állatokra vadászhas-
sanak.

„A vadásztársaságok csapatai őr-
ködnek a két település peremterüle-
tein, ahol két, illetve egy személyt
sebesített meg medve, a vadat a
környezetvédelmi engedélyek bir-
tokában lelőhetik, ugyanakkor még
egy engedély megszerzését indítvá-
nyozták Görgényhodákon és Balán
annak a medvének a kilövésére,
amely megsebesítette a három em-
bert” – nyilatkozta a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség
igazgatója, Dănuţ Ştefănescu.

Maros megyében eddig 15 kör-
nyezetvédelmi engedélyt bocsátot-
tak ki jogi személyeknek vadállatok
kilövésére és értékesítésére, és egy
újabbat nagyvad kilövésére. 
Négy egyedet már kilőttek

A tizenöt medve közül, amelyek-
nek kilövését engedélyezték, ez
idáig négy egyedet lőttek ki. 

A 2017. évi 1169-es számú ren-
delet nem szabja meg a kiadott en-
gedélyek időtartamát, nem ír elő
kötelező időszakot a kilövésre és
bírságot sem a vadásztársaságokra,
amelyek ügykezelésében van az il-
lető vadállomány.

A prefektusi közlemény szerint
ebben az évben a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség a
felmérések alapján a törvény által
előírt korlátozástól eltérően 106
medve kilövését javasolta Maros
megyének.  Országos viszonylatban
azonban nem engedélyezték a tör-
vényes előírásokon felüli létszám-
csökkentést a medvék esetében. Az
említett 15 rendkívüli engedélyt a
2017. évi 1169-es rendelet értelmé-
ben bocsátották ki.

A medve a 2007. évi 57-es számú
sürgősségi kormányrendelet értelmé-
ben védett faj, amelynek vadászata
tilos. Azoknak az egyedeknek –
medve és farkas – a kilövésére adnak
a törvényes rendelkezéstől eltérő,
rendkívüli engedélyt, amelyek veszé-
lyeztetik a lakosság egészségét és biz-
tonságát, illetve nagy anyagi kárt
okoznak. A törvényes szabályozástól
eltérő engedélyeztetés azokra az egye-
dekre érvényes, amelyek megközelítik
vagy bemennek a települések belterü-
letére, anyagi károkat okoznak, vagy
támadásukkal a lakosok testi épségét
fenyegetik – áll a Maros megyei pre-
fektusi hivatal sajtóközleményében.
(pálosy)

A Maros megyei medvetámadások nyomán
Tizenöt nagyvadat kilőhetnek

A 2016–2020 közötti országos
korrupcióellenes stratégia gyakor-
latba ültetésére a Maros Megyei Ta-
nács az adminisztratív kapacitás
fejlesztése operatív program kere-
tében nyert támogatást. A projekt fő
célkitűzése kialakítani és hatéko-
nyabbá tenni a Maros Megyei Ta-
nácsnak a korrupció megelőzését és
visszaszorítását célzó intézkedéseit
a helyi közigazgatás területén, javí-
tani az integritást az intézmény tel-
jesítményének növelése érdekében,
átláthatóbbá tenni a döntéshozatali
eljárásokat a nagyközönség elvárá-
sainak megfelelően. 

A projekt specifikus célkitűzései
a 2016-2020 közötti országos kor-
rupcióellenes stratégia, illetve a
korrupciós kockázatok és veszély-
források azonosítására kidolgozott
módszertan gyakorlatba ültetése, a
Maros Megyei Tanács és az aláren-
delt intézményekben dolgozó alkal-
mazottak képzése, hogy alkalmazni
tudják az etikára, az integritásra és
döntéshozatalra vonatkozó előírá-
sokat a korrupció megelőzése és
visszaszorítása érdekében. Fontos a
lakosság tájékoztatása arról, hogy
milyen szerepük van a korrupciós
cselekedetek leleplezésében és
megelőzésében, ennek érdekében
tévés reklámanyagot készítenek és
játszanak be, ezer szórólapot oszta-
nak ki, és 150 plakátot helyeznek
ki, közzéteszik a projekthez kap-

csolódó információkat a Maros Me-
gyei Tanács honlapján és közösségi
oldalain.

A projekt megvalósítása révén
olyan eljárásokat és nyomon követő
eszközöket fogad el a Maros Me-
gyei Tanács, amelyek lehetővé te-
szik a korrupciós cselekedetek
kockázati tényezőinek azonosítását,
illetve amelyek hozzájárulnak a
korrupció megelőzéséhez és vissza-
szorításához. Olyan intézkedéseket
ültetnek gyakorlatba, amelyek az
integritásra vonatkozó szabványok
alkalmazását segítik a Maros Me-
gyei Tanácsnál. A Maros Megyei
Tanács alkalmazottait kiképezik a
korrupció megelőzése, az átlátható-
ság, az etika és az integritás téma-
körében. 

A projekt révén összesen 180
személy fog képzésben részesülni,
a megyei tanács 101 közalkalma-
zottja, az elnöki kabinet négy tagja,
35 megyei tanácsos, köztük a me-
gyei tanács elnöke és két alelnöke,
az alárendelt intézmények alkalma-
zottai közül 20 menedzser, 20 alkal-
mazott, akik ezentúl az etikai
tanácsadó feladatait látják el.

A projekt összköltsége
399.841,20 lej, amelyből 7.996,83
lej a megyei tanács önrésze. 

A projekt megvalósítására 16
hónap áll rendelkezésre – közölte a
Maros Megyei Tanács sajtóirodája.
(m. s.) 

Új projekt a Maros Megyei Tanácsnál 
Nemet a korrupcióra!

Feszültség a kormánykoalícióban 
Feszültséget okozott a kormánypártok között a fekete-tengeri földgáz

kitermeléséről szóló törvénytervezet, ezért ennek megszavazását ismét el-
halasztották legalább egy héttel. A Szociáldemokrata Párt (PSD) és kiseb-
bik koalíciós partnere, a Demokraták és Liberálisok Szövetsége (ALDE)
közötti nézeteltérésre már kedden fény derült. Akkor a képviselőház három
illetékes szakbizottságának üléséről a kisebbik kormánypárt törvényhozói
kivonultak. Elégedetlenségüket az váltotta ki, hogy a szociáldemokraták
előzetes hatásvizsgálat nélkül, a honatyáknak az utolsó pillanatban eljut-
tatott módosításokkal akarták megváltoztatni a törvénytervezetet, amelyet
szeptember végén a szenátus már megszavazott. Szerdán a képviselőház
plenáris ülésén a kormánykoalícióval a parlamentben együttműködő
RMDSZ is csatlakozott az ALDE álláspontjához, és azt kérte: küldjék vissza
a tervezetet a szakbizottságokhoz, amibe a szociáldemokraták beleegyeztek,
hiszen a két kisebbik párt támogatása nélkül nem lett volna meg a parla-
menti többségük a jogszabály elfogadásához. (MTI)

Fotó: Nagy Tibor

Kihirdette Klaus Iohannis ál-
lamfő az általa, valamint a
hazai és nemzetközi szakmai
szervezetek által kifogásolt
igazságügyi reform második
törvényét csütörtökön,
ugyanakkor a reformcsomag
módosítását sürgette a Velen-
cei Bizottság észrevételei
alapján, még mielőtt „jóváte-
hetetlenül károsítaná” az
igazságszolgáltatás működé-
sét.

Az elnök most a bírák és ügyé-
szek szakmai szerveként működő
Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM)
működését szabályozó törvényt hir-
dette ki, miután júliusban már 
aláírta az igazságszolgáltatás meg-
szervezését szabályozó törvény mó-
dosítását. Iohannisnak napokon
belül a törvénycsomag harmadik,
utolsó, a bírák és ügyészek jogállá-
sát szabályozó törvényt is ki kell
hirdetnie, miután az alkotmánybíró-
ság elutasította az elnök alkotmá-
nyossági óvását.

Az elnöki hivatal közleményben
jelezte: az államfő kifogyott azok-
ból a törvényes eszközökből, ame-
lyekkel megakadályozhatná az
igazságügyi törvénycsomag ha-
tályba lépését. A fejleményt az Eu-
rópai Bizottság is visszalépésnek
tartja a román demokrácia és a jog-
államiság szempontjából.

Az elnök felidézte, hogy ő is és
az Európa Tanács (ET) parlamenti
közgyűlése is az ET alkotmányjo-
gászokból álló szakmai testületétől
kért szakvéleményt a bukaresti kor-
mány igazságügyi reformjáról, a
Velencei Bizottság pedig már a nyá-
ron megküldött előzetes állásfogla-
lásában is úgy értékelte, hogy a
módosítások negatív hatást gyako-
rolnak a román igazságszolgáltatási
rendszerre, korlátozzák az ügyészek
függetlenségét.

A Velencei Bizottság várhatóan
még októberben véglegesíti a
román reformcsomagot kiértékelő
jelentését. Kedden az Európai Par-
lament plenáris ülésén rendeztek
vitát a román jogállamiság helyze-
téről, amelyen Frans Timmermans,
az Európai Bizottság első alelnöke
úgy értékelte: visszalépés figyel-
hető meg Romániában, és az Euró-
pai Bizottság növekvő
aggodalommal követi a fejleménye-
ket.

A vitát követő sajtónyilatkozatá-
ban az igazságügyi miniszter a bu-
karesti kormány
párbeszédkészségét hangoztatta.
Tudorel Toader megígérte, hogy
sürgősségi kormányrendeletet kez-
deményez a kifogásolt igazságügyi
törvények kijavítására a Velencei
Bizottság észrevételei alapján.
(MTI)

Kihirdette az államfő 
az igazságügyi reform 
egy újabb törvényét



Felhívta a figyelmet: „Tanuljunk történel-
münk nagy alakjaitól, a széttöredezett ma-
gyar valóságban nyújtsuk egymás felé a
kezünket, és Wass Albert gondolatát követve,
amely aktuálisabb, mint bármikor, fogjuk
meg egymás kezét, legyünk egy cél és egy
akarat, mert csak az összefogás biztosíthatja
magyar jövőnket itthon, Erdélyben!”

A rendezvényen fellépett a marosvásárhe-
lyi Kistemplom Evangélium kórusa (karve-
zető: Szatmári Ildikó), a marosszentgyörgyi
Szent Cecília együttes Simon Kinga vezeté-
sével, valamint a Művészeti Líceum dráma
szakos diákjai – Nagy László (Juhász Gyula
– Vértanúink), Czimbalmos Brigitta (Ady
Endre – Október 6.), Siklódi Lehel (Juhász
Gyula – Arad).

A himnuszok eléneklése előtt felolvasták
Danjanich imáját, amelyet a kivégzése előtti
éjszakán írt. 
A legszebb az volt, amikor egy 
kisgyermek belegügyögött

Nagy László unitárius lelkész a rendezvény
végén a Népújságnak nyilatkozva kijelen-
tette: – Számomra mindig megható az aradi
tizenháromra való emlékezés, és mindig visz-
szagondolok azokra az évekre, amikor csak
titokban lehetett akár a lelkészünkkel, akár az
iskolában szólni egy-egy mondatot az aradi
vértanúkról. Szívesen gondolok vissza azokra
a megemlékezésekre, amikor fiatalabb ko-
romban valóban szívvel és lélekkel tudtunk
azokra emlékezni, akik példaképként állhat-
nak minden magyar ember előtt.

A mai megemlékezésünkön a vallomások,
énekek, versek mellett számomra a legszebb

az volt, amikor egy kisgyermek belegügyö-
gött a felnőttek hangjába. Ott volt, és mintha
a tudomásunkra akarta volna hozni, hogy ők
is vannak, és számítani lehet rájuk. Ha min-
den szülő, nagyszülő elhozná és elvinné a
gyermekét, unokáját ezekre a megemlékezé-
sekre, akkor 100–200 év múlva is lenne, aki
belegügyögjön azokba a szép versekbe, szép
énekekbe, vallomásokba, amelyekkel igaz
szeretettel emlékezünk, mint ma az aradi ti-
zenháromra. Azt kívánom, hogy nagyon sok
gyermek szülessen, hogy nagyon sok gyer-
mek sírjon és gügyögjön bele az istentiszte-
letekbe, az ünnepségekbe, mert ez azt jelenti,
hogy van és lesz jövő.
… és a Postaréten

Szombaton a Székely vértanúk emlékmű-
vénél, a Postaréten az RMDSZ marosvásár-
helyi szervezete tartott megemlékezést. A
marosvásárhelyi RMDSZ hagyományt te-
remtett azzal, hogy az aradi vértanúk kivég-
zésének emléknapján nem a politikumnak,
hanem diákoknak, civil szervezeteknek, mű-
vészeknek és az egyházak képviselőinek en-
gedte át a terepet.

A rendezvényen jelen volt Kató Béla, az
Erdélyi Református Egyházkerület püspöke,
dr. Farkas Balázs, Magyarország csíkszere-
dai főkonzulátusának első konzulja, Péter
Ferenc megyei tanácselnök, az RMDSZ
Maros megyei szervezetének elnöke, dr. Vass
Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi szerve-
zetének elnöke, városi és megyei önkormány-
zati tanácsosok, az ügyvezető elnökség tagjai.

Nagy László, a Művészeti Líceum XII.-es
diákja, az ünnepibeszéd-író pályázat nyertese
olvasta fel beszédét.

Hős az, aki legbelül rendíthetetlen
Farkas Balázs kiemelte: Október 6-án

azokra emlékezünk, akikre kegyetlenül súj-
tott le az önkény. Emlékeznünk kell azonban
azokra a hősökre és áldozatokra is, akiknek a
neve nem maradt fenn az utókor számára. De
emlékezni kell azokra a honleányokra, az
édesanyákra, feleségekre, lánytestvérekre,
akiknek tartása, önfeláldozó munkája felbe-
csülhetetlen erkölcsi támaszt jelentett a harc-
tereken és a vesztőhelyeken. 

Mi, akik a forradalom hősei, mártírjai előtt
hajtunk fejet, más, ugyanakkor számos kihí-
vással teli korban élünk. Ez a kor szerencsére
nem követel véráldozatot. Ma másfajta sors-
kérdések vesznek körül bennünket, de ezeket
sem szabad lebecsülni. 

Ünnepi tisztelgésünk ma nem lehet teljes,
ha áldozatukban nem látjuk azt, hogy a közös
ügy érdekében kinek-kinek feladata van. A
hősök azt üzenik nekünk, hogy mindig tehe-
tünk valamit. Hősnek nem születik az ember,
hősnek lenni nem szerep, és nem lehet cél.
Hős az, aki legbelül rendíthetetlen – mondta
egyebek mellett Farkas Balázs.
Anyagi biztonság gyermekeinknek, unokáinknak

Kozma Mónika, a Pro Economica Alapít-
vány elnöke szerint az aradi vértanúk üzenete
a hazaszeretet, az összefogás, és az igaz
ügybe vetett rendíthetetlen hit fontossága.
Mint mondta, az általa vezetett alapítvány azt
a célt tűzte ki, hogy Erdélyben egy olyan
egyedülálló gazdaságfejlesztési programot
indítson útjára a magyar kormány támogatá-
sával, amelynek során elsősorban a mezőgaz-
daságban, de más ágazatokban is, jól
átgondolt és tervezett programokkal az itt élő
családok és vállalkozók fejlődését, ezáltal
pedig a szülőföldön való boldogulásukat se-
gíthetik elő. Kiemelte a fiatalok támogatásá-
nak fontosságát, mert – mint mondta –, az a

nemzet, amely nem tudja itthoni tartani a fi-
ataljait, fogyatkozik, az ereje csökken, és
mások fognak a feje felett dönteni. 

Fontos, hangsúlyozta, hogy anyagi bizton-
ságban és szeretetben tudjuk felnevelni gyer-
mekeinket, unokáinkat, a jövő nemzedékét. 
Ünnepi beszéd és áldás

Kató Béla beszédében bibliai idézettel pró-
bálta megmagyarázni, miben is áll a magyar
nép szabadságszeretete. 

1848 szabadságát a gonosz erők és a hatal-
masságok elrabolták. Elrabolták annyira,
hogy még a szabadság nevet is elvették tőle.
Megfosztották attól, ami pedig lényegszerűen
hozzátartozott, a szabadság helyébe rásütöt-
ték a lázadás bélyegét. Akik azonban meg
tudták őrizni a szív mélyén a szabadságot,
azok állhatatosak tudtak maradni 1849 után
is, abban az állhatatlan és kiállhatatlan, go-
nosz és szennyes időszakban is. Ezért kell min-
den féltett dolognál jobban őrizni a szívet –
hangsúlyozta a püspök. Mint mondta, 1848
szelleme búvópatakként ott élt azokban az em-
berekben, akik a lélek érintésére, a szabadságra
születtek újra. „Ez a búvópatak 1989-ben a for-
dulat évében is felszínre tört, hogy újra rákö-
szöntsön a sokat szenvedett és megalázott
népünkre a szabadság. Ez a szabadság kezd
menet közben kézen-közön eltűnni. Álljatok
meg a szabadságban! Ha van ma időszerű üze-
net, akkor, úgy vélem, ez az. Elvész a szabad-
ság, mert manipuláció és hamis érdekek
áldozatává válik. A határtalan szabadság idején,
a demokrácia fedőnév alatt szinte leplezetlen
zsarnokság és diktatúra folyik. A manipuláció
és a létbizonytalanság gúzsba köti a lelkeket
és megöli a lélek szabadságát – jelentette ki
Kató Béla, majd áldását adta a rendezvényre. 

Az ünnepi megemlékezés Damjanich imá-
jával, koszorúzással és a himnuszokkal ért
véget.
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Elvész a szabadság

Az örök magyar szabadságigényről beszéltek az
aradi vértanúk emléknapján Aradon, a Szabadság-
szoborcsoportnál tartott szombati megemlékezés
magyar szónokai.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) elnöke arról beszélt, hogy
nem elég a szabadságot egyszer megszerezni, „meg
is kell tudni tartani, ápolni, újra és újra megvédeni,
adni másnak is belőle, és fölismerni, hogy hol van
az a határ, ahol a szabadság, a totális szabadság, a
határtalan szabadság mások szabadságát kezdi kor-
látozni”.

Hozzátette: a 21. században a szabadságért foly-
tatott harcban az ember méltóságából kell kiindulni.
„Ha sérül az emberi méltóság, akkor biztos, hogy
nincs szabadság. És minden, ami annak látszik, az
csak illúzió” – fogalmazott.

Kijelentette: a magyar szabadsághoz felelősség
is tartozik, amely a szülőföldhöz köthető. „Nekünk
a szülőföldön kell szabadnak lennünk, és a szülő-
földért kell szabadnak lennünk. Nekünk a szülőföl-
dünkön a szabadságért kell harcolni, illetve minden
olyan helyen, ahol a szülőföldünkért tenni tudunk”
– jelentette ki az RMDSZ elnöke.

Faragó Péter képviselő, az RMDSZ Arad me-
gyei szervezetének elnöke úgy vélte, az aradi ma-
gyarság akkor is ott lenne október 6-án a

Szabadság-szoborcsoport és a vesztőhelyen állított
obeliszk mellett, ha egyszer az RMDSZ nem szer-
vezné meg a megemlékezést. Szerinte a gyásznap
erőt ad a megújult küzdelemhez.

Vargha Tamás, a magyar kormány külgazdasági
és külügyminisztériumi államtitkára, felidézve az
1848–49-es szabadságharc eseményeit, Felix zu
Schwarzenberg korabeli osztrák miniszterelnököt
idézte, aki megsemmisíteni való lázadóknak minő-
sítette a magyarokat.

„Schwarzenbergnek nem lett igaza. Nem tudták
elpusztítani a magyarok szabadságszeretetét, meg-
semmisíteni a függetlenség utáni vágyát. Ez nem-
zedékek közös öröksége, mi sem tékozolhatjuk el”
– jelentette ki az államtitkár. Hozzátette: a magyar-
ság nem mondhat le az 1848-as elődök eszméi, küz-
delmei és áldozata iránti hűségéről, a nehezen
megszerzett szabadság megőrzéséről.

Călin Bibart, Arad alpolgármestere az 1848-as
forradalom Szabadság, egyenlőség, testvériség! jel-
mondatát idézte, és úgy vélte, ezek a célok egymást
feltételezik, egyiket sem lehet kijátszani a másik
ellen. Kijelentette: a szabadság olyan, mint a fény,
minél többfelé osztják, annál több lesz belőle. Az
alpolgármester azt mondta: szegényebbé válna
Arad, ha egyik reggel az utcáin már csak egy nyel-
vet lehetne hallani, akármelyik is legyen ez a nyelv.

Az örök magyar szabadságigény

A magyarság elleni fegyveres har-
cot 1849. október 6. után felváltotta a
magyarság ellen folytatott kultúrharc,
amelyet az idegen politikai önkény
kísért és segített, és tapasztalható nap-
jainkban is – mondta Kövér László,
az Országgyűlés elnöke szombaton a
szlovákiai Nyárasdon tartott megem-
lékezésen.

„Ebben a kultúrharcban legelőször
azt támadták meg, ami szellemi ková-
sza volt az 1848-as forradalomnak: a
magyar nyelvet és annak gyökereit” –
fogalmazott a politikus. Hozzátette: a
magyarság elleni tudatos kultúrharc
változó eszközökkel és módszerekkel
végig zajlott a 20. században, és ta-
pasztalható napjainkban is.

Kövér László szerint mindig azo-
kat támadják, akik a magyarság öntu-
datát akarják erősíteni, akik meg
akarnak maradni keresztényeknek,
magyaroknak, férfiaknak és nőknek,

és egy olyan Magyarországot akar-
nak, amely magyar ország marad,
olyan Európát akarnak, amely az eu-
rópai embereké marad az eljövendő
nemzedékek számára is.

Az Országgyűlés elnöke szerint az
aradi vértanúk kivégzése utáni meg-
torlással a magyarságot szerették
volna megfosztani nemzeti büszkesé-
gétől, mert akit alattvalónak szánnak,
annak nem öntudatosnak kell lennie,
hanem bűntudattal és identitászavar-
ral kell küszködnie.

A XIX. században a magyar sza-
badság lángja legelőször akkor lob-
bant fel, amikor a Habsburg-király
kénytelen volt a magyar nyelvet hi-
vatalos nyelvként elismerni Magyar-
országon. Ez megerősítette a
magyar öntudatot, segítette a magyar
önérdek megfogalmazását és kinyil-
vánítását – mutatott rá Kövér László. 
(hírösszefoglaló)

Kultúrharc folyik 
a magyarság ellen
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Az  Örökségünk őrei program
három nyertes csapatának
negyvenöt erdélyi fiatalja fo-
gadta örökbe szeptember
végén az Európai Parlamen-
tet, ahol bemutatót tartottak
Navracsics Tibor kulturális, ok-
tatási, ifjúságpolitikai és
sportügyi biztos, Winkler Gyula
európai parlamenti képviselő
és Hegedüs Csilla kultúráért fe-
lelős ügyvezető alelnök jelen-
létében. 

Az RMDSZ Ügyvezető Elnöksé-
gének kulturális főosztálya által
szervezett 2017–2018-as vetélkedő
nyertesei, a marosvásárhelyi Tele-
kiek unokái, a szamosújvári Szent-
benedeki Kornis-kastély őrei és a
Nagyenyedi vár őrei nevet viselő
csapatok jutalomként egy tanulmá-
nyi kiránduláson vettek részt,
amelynek során meglátogatták az
Európai Parlamentet és Brüsszel ne-
vezetességeit.

„Nekünk az a feladatunk, hogy itt
az Európai Parlamentben is tudato-
sítsuk azt, hogy az erdélyi magyar-
ság egy erős értékteremtő közösség,
amely a szülőföldjén akar gyara-
podni, és vigyük haza mindazt a
szaktudást és anyagi forrást, amivel
Erdélyt fejleszteni tudjuk” –mondta
Hegedüs Csilla, az Örökségünk őrei
program ötletgazdája, aki megkö-
szönte a diákoknak azt, hogy Brüsz-
szelben is  megmutatták épített
örökségünk értékeit, amelyeket az
elmúlt esztendőben oly sok fantázi-
ával védtek és népszerűsítettek.

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Elméleti Líceum természettudo-
mány–intenzív angol szakos XI. B
osztályának csapatával, amely meg-
nyerte a Maros megyei vetélkedőt,
hazatérésük után az iskola könyvtá-
rában beszélgettünk. 

– Kinek mi volt a legátütőbb él-
ménye a vetélkedő és a nyertesnek
járó jutalomutazás során? – tekin-
tettünk vissza a vetélkedőre. 

Varga Krisztina: – A verseny iga-
zából azt jelentette számomra, hogy
kiléptünk az iskola falai közül, és
nem egy szokásos történelemóra
keretében tanultuk meg a gernye-
szegi kastély és a református temp-
lom történetét. Ilyen módon jobban
megmaradtak az információk, érde-
kes tevékenységekben vettünk
részt, és egy csapatként családdá
kovácsolódtunk össze. 

Korondi Zsófia Tünde: – Én is
azt érzem a legfontosabbnak, hogy
egy olyan nagy közösséggé váltunk,
amelyben a barátságunk jobban
megerősödött, ami nagyon fontos
számomra.

Szabó Eszter: – Ez a tevékenység
egy évet vett fel az életünkből,
amely alatt huzamosabban együtt
voltunk. Ha visszagondolok, diáké-
veim meghatározó időszakát jelenti,
amely a verseny által mozgalma-
sabb és élménydúsabb volt.

Simon István Róbert: – Az tet-
szett a legjobban, hogy nem is ver-
senyként kellett felfogni, inkább
egyfajta szabadidős tevékenység-
ként. Nagy élmény volt a szép, mo-
dern Brüsszelt megismerni, és az
Európai Parlamentben tett látoga-
tás, amely során lehet, hogy a kö-
vetkező elnök mellett is
elhaladtunk. 

Pál Hunor: – Nagyon fontossá
váltak azok a kapcsolatok, amelye-
ket a verseny során építettem ki a
társaimmal, a brüsszeli kirándulás
pedig életre szóló élményként hatott
rám. 

Dávid Soma: – A múlt iskolai év
eléggé egyhangú, unalmas lett
volna, ha csak a tanulással és kisebb
élményekkel telt volna az idő, de a

verseny nagyon „feldobta”, és ezál-
tal rengeteg élménnyel gazdagod-
tam.

Incze Gáspár: – Sokat nyertem,
nyertünk azáltal, hogy a médiában
megjelentünk, a rádiós és tévés sze-
replés segít abban, hogy pontosan,
kerek mondatokban tudjuk megfo-
galmazni a mondanivalónkat. A
hosszú idő alatt voltak göröngyök,
akadályok, viták közöttünk, de
mindez hozzájárult ahhoz, hogy
olyan kapcsolatokat alakítsunk ki,
amilyenekre másképpen nem lett
volna esélyünk. Amellett, hogy tör-
ténelmet tanultunk, és népszerűsí-
tettük az örökbe fogadott
épületeket, emberként is nagyon
sokat fejlődtünk, megtanultunk
együttműködni tanárainkkal, diák-
társainkkal pedig csapatban dol-
gozni.

– Milyen változást hozott a
tanár–diák kapcsolatban a több hó-
napon át tartó együttműködés? –
kérdeztem a csapat vezetőitől.

Hajdú Zoltán tanár, a Bolyai Far-
kas középiskola aligazgatója: 
– Mindig is közel álltam a diákja-
imhoz, de jelenleg ők 13-an a leg-
kedvesebbek. Nem fogom soha
elfelejteni, hogy a verseny utáni nap
hoztak ajándékba egy fényképet a

csapatról, és megjegyezték, hogy
„bejöttünk az irodánkba”. Mindvé-
gig kiválóan dolgoztunk együtt, s
elhangzott, hogy voltak ugyan ki-
sebb viták, az viszont nagyon furcsa
lenne, hogy egyévi tevékenység
során 13 diák és két tanár között ne
alakulnának ki kisebb nézeteltéré-
sek. A verseny idején a történelmi
adatok mellett az életről is sokat ta-
nultak, amiről a szülők is kedve-
zően vélekedtek. 

Joó Erika angoltanárnő: – Mind-
végig példásan viselkedtek, fantasz-
tikus ötleteik vannak, soha nem
kellett őket fegyelmezni. Ami a leg-
jobban hiányzik, hogy állandóan
szólt a telefonom, és nagyon oda
kellett figyelnem, hogy este lehúz-
zam, mert másképpen a családom
sem tudott volna pihenni. Néha
ugyanis éjjel két-három órakor
küldték az ellenőrizendő szövege-
ket. Nagyszerű diákok, akikkel jó
volt dolgozni, könnyű volt őket ve-
zetni, mert a munka nagy részét ők
vállalták, amit köszönök nekik. 

Kérésemre a csoport nevében
Incze Gáspár foglalta össze az
Európa fővárosába tett út élmé-
nyeit. 

– Kolozsvárról repülővel utaz-
tunk Brüsszelbe, ami a csoport
egyes tagjainak élményszámba
ment, mert először ültek repülőgé-
pen. Ahogy megérkeztünk, egy 
bőrüléses busz várt; mindenikün-
ket egy kis ajándékcsomaggal lep-
tek meg, amelyen az EP jelképe és
benne hasznos mindennapi eszkö-
zök voltak.  Egy központi fekvésű
hotelben szállásoltak el, és már
első este megnéztük a gyönyörű
Grande Place teret. Reggel gyalog
indultunk a parlamentbe, és utunk
során megérintett a város hangu-
lata. Délben érkeztünk meg az Eu-
rópai Parlamentbe, ahol a nap
során többször is átestünk bizton-
sági ellenőrzésen. Megtekintettük
az úgynevezett Parlamentáriumot,
az EP látógatóközpontját, ahol in-
teraktív multimédiás eszközök se-
gítenek megismerni Európa
történelmét, a parlament felépítését
és működését, a döntések születé-
sét. Vendéglátóinkkal körbejártuk
az intézmény különböző szárnyait,
és a képviselői irodák mellett bete-
kintettünk a parlament saját tévé-
és rádióstúdiójába, együtt kávéz-
tunk az „eurokratákkal”. Winkler
Gyula képviselő mutatta be a ple-
náris ülések helyszínét. Élmény

volt kipróbálni a nagy karosszéke-
ket, előttünk a névtáblával és a mik-
rofonnal. Majd egy másik nagy
terembe vittek, ahol egy közvetlen
beszélgetést követően, amelynek
során bármiről kérdezhettük ven-
déglátóinkat, minden csapat angol
nyelven számolt be a tevékenységé-
ről és az örökbe fogadott épületről.
Harmadik nap végigvezettek a vá-
roson, meglátogattuk Brüsszel mű-
emlékeit, köztük a Szent
Katalin-templomot, a pisilő kisfiút,
délután pedig egy kis szabadidőt
kaptunk, hogy az ajándéknak szánt
belga csokoládét megvásároljuk,
majd este repültünk haza – mondta
Incze Gáspár.  

Érdekes volt hallgatni a csoport
többi tagjának a beszámolóját is a
város hangulatáról, az EP-képvise-
lők közvetlen kedvességéről és
egyéb érdekességekről, ami a cso-
portvezetők számára is élmény
volt. Hajdú Zoltán szerint ez a lá-
togatás egyben kiváló alkalmat je-
lentett arra is, hogy az idén XI.
osztályos diákjai az első félévi tör-
ténelemleckék anyagát egy nap
alatt élőben elsajátítsák.  

– Rendkívül büszke vagyok a di-
ákokra, mert  szépen, szabadon sze-
repeltek angol nyelven, amit a
hallgatóság visszajelzései is meg-
erősítettek. Szaktanárként ez az el-
ismerés külön örömet jelent, és
soha nem fogom elfelejteni – tette
hozzá Joó Erika. 

– Hogyan tovább? – érdeklődtem
a diákoktól.

– A gernyeszegi kastélynapokon
idegenvezetőként vettünk részt,
emellett a nyáron egy hetet dolgoz-
tam  idegenvezetőként. Tartjuk a
kapcsolatot a gróffal, aki Brüsszel-
ben lakik ugyan, de nem sikerült ott
találkozni vele, mert éppen Gernye-
szegen tartózkodott – mondta Incze
Gáspár.

Végül pedig elhangzott, hogy
minden elismerés megilleti a 
brüsszeli út szervezőit, akik egy pil-
lanatig sem éreztették azt, hogy ők
milyen tisztséget viselnek, egyenlő
félként kezelték a diákokat, és min-
den kis részletre odafigyeltek.    

És álljon itt az ő véleményük is a
vetélkedőről és a fiatalok látogatá-
sáról.

Winkler Gyula EP-képviselő, az
esemény házigazdája, aki a kezde-
tektől lelkes támogatója az Öröksé-
günk őrei mozgalomnak:
„2018-ban, a kulturális örökség eu-
rópai évében az erdélyi magyar kö-
zösség legszebb hozzájárulása a
tematikus évhez az Örökségünk
őrei erdélyi mozgalom megerősö-
dése, bővülése. Ebben az évben
minden eddiginél nagyobb csapat,
45 fiatal és kísérő tanáraik, igazi
nagykövetekként mutatták be az
örökbe fogadott műemlékeket, bi-
zonyították újra kreativitásukat, le-
leményességüket, felkészült-
ségüket”.

Az esemény fontosságát jelzi,
hogy Navracsics Tibor, az EB tagja
is részt vett a bemutatón, tartalmas
párbeszédet folytatva a jelenlevők-
kel” – hangsúlyozta Winkler
Gyula.

„Példaértékű, ahogy a fiatalok új
közösségeket építve fedezik fel
saját és környezetük kultúráját, és
ahogyan őrzik” azt. A 2018-as kul-
turális örökség európai évének
ugyanis a legfőbb célja: „megis-
merni a közvetlen környezetünk
kultúráját, erősíteni a helyi identi-
tástudatunkat, mert csak erős és
büszke helyi identitással lehet erős
és büszke európai identitásunk is –
mondta Navracsics Tibor, az ese-
mény fővédnöke.

Bodolai Gyöngyi
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Brüsszelben a Telekiek unokái 

Bemutató az Európai Parlamentben 



A hosszabbítás perceiben kapott
góllal szenvedett vereséget a Ma-
rosvásárhelyi MSE a Kolozsvári
Sănătatea együttesétől a labdarúgó
3. liga 7. fordulójában. Ez volt a
bordó-fekete csapat zsinórban ne-
gyedik veresége, ami aggodalomra
adhat okot, a játék azonban sokkal
jobb volt, mint az előző három mecs-
csen. Egyrészt viszont ne feledjük,
hogy az ellenfél több volt 1. ligás já-
tékossal érkezett a megyeszékhelyre,
másrészt a szerencse is elpártolt a
marosvásárhelyi csapattól.

Az MSE, amelynek a keretét to-
vábbra is tömeges sérüléshullám ti-
zedeli, nagy lendülettel kezdte a
mérkőzést, azonban nagyon hamar
szembesülnie kellett azzal, hogy az
ellenfél igen jó képessségű játékosai
egy-két passszból képesek meglepni
a védelmüket. A 4. percben Kristály
csak egy sárga lap árán tudta meg-
állítani a vendégek veszélyes akció-
ját, míg a 6. percben, amikor Ceaca
ugrott ki a védők közül, ismét neki
kellett bravúrosan védenie. A 9.
percben egy szöglet után Creţ fejese
csak milliméterekkel szállt fölé.

A 13. percben azonban az MSE
az első lehetőségét góllá váltotta.
Dudás vezette rá lendületesen az el-
lenfél védelmére, a bal oldalon ér-
kező Pappnak továbbított, aki egy
csellel lövőhelyzetbe hozta magát,
és 16 méterről ballal kilőtte a hosz-
szú sarkot (1-0).

A folytatásban azonban megint
csak a Sănătatea volt veszélyesebb,
és miután Chelariu lövése nem ta-
lálta el a kaput, a 25. percben a mér-
kőzés legjobb játékosa, Andrei
Ceaca egyenlített. Egy szöglet után
az MSE védői háromszor egymás
után sem tudtak felszabadítani, a

labda a tizenhatos jobb sarkában
levő kolozsvári csatárhoz pattant,
aki keresztben befele cselezett,
majd ballal laposan a rövid sarokba
lőtt (1-1).

Az első félidő viszont az MSE
előnyével zárulhatott volna, hisz a
45+1. percben Dudás a bal oldalon
kapott labdával megelőzte a védő-
jét, egész az ötös sarkáig behatolt, a
hosszú sarkot kereső lövése azon-
ban a kapufát találta el. Onnan
pedig olyan balszerencsésen pat-
tant, hogy az érkező három csatár
egyikének sem volt jó, az egyetlen
védő pedig szögletre mentett. Ezt
még Ungur megpróbálta kapura
csavarni, de sikertelenül.

És ha szünet előtt az MSE-nek
nem sikerült, rögtön újrakezdés
után a vendégek ünnepelhettek. A
47. percben Ceaca hátulról letá-
madta Székelyt a tizenhatoson belül,
a marosvásárhelyi védő nem az egy-
szerű megoldást választotta, és az
egy-egy elleni küzdelemben elesett.
A játékvezető megvonta a vállát, és
a középpályára mutatott, miután
Ceaca öt méterről bevette a kiszol-

gáltatott Kristály kapuját (1-2). 
A hátrányba került MSE megpró-
bált válaszolni, de a tapasztalt ko-
lozsvári védők jól zártak. Fehér
Csaba edző ekkor kockáztatott.
Kristály helyett a 20 év alatti Mol-
nárt küldte kapuba, azért, hogy egy
másik 20 év alatti játékos helyett
nagyobb átütő erejű csatárt állíthas-
son pályára. (A szabály szerint ál-
landó jelleggel egy 21 év és két 20
év alatti játékosnak kell lennie a pá-
lyán.) Úgy tűnt, bejön a terv, hiszen
veszélyesebbé vált a csapat, és a 80.
percben egy távoli szabadrúgásból
beívelt labdát Ruja – a kapufa segít-
ségével – fejjel a hosszú sarokba
küldött (2-2). Egy perccel később
ugyanő szerezhette volna meg a ve-
zetést Tamás Attila jobb oldali szó-
lója után, de a hosszú sarokba tartó
labdájába valahonnan a föld alól be-
leért az egyik védő sarka.

Izgalmas utolsó tíz perc követke-
zett, mert egyik fél sem volt meg-
elégedve a döntetlennel. A 83.
percben Paul Cr. milliméterekkel
lemaradt egy beadásról az ötös vo-
nalán, míg a 84. percben Papp elsi-

ette a lövést, amikor ketten is várták
a beadását. 

Hiába vetett azonban mindent
bele az MSE, a hosszabbítás 2. per-
cében egy ártatlan partbedobást kö-
vetően nem tudtak felszabadítani a
védők, a labda pontosan a tizen-
egyespont táján ólálkodó Rada fe-
jére pattant, aki a sarokba bólintotta
a játékszert (2-3).

Még mindig maradt kétszöglet-
nyi lehetősége az MSE-nek, Ungur
kapura tartó ívelését a másik olda-
lon kifejelték a védők, míg a bal ol-

dali szöglet után felszabadítottak, és
már hármat sípolt is a bíró (zárójel-
ben: az eddigi leggyengébb sípmes-
ter, amellyel az MSE a 3. ligában
eddig találkozott).

Az MSE pénteken Tordára láto-
gat, és ha rátekintünk a tabellára,
láthatjuk, hogy az eddigi öt veresé-
get a rangsor első felében álló csa-
patoktól szenvedte el. Torda pedig
mögötte, a 14. helyen áll a rangsor-
ban, így már csak emiatt is a három
pontért utazhatnak a vallásszabad-
ság városába. 

Ellentmondásos helyzetbe keveredett a Gyurgyevói
Astra – Kolozsvári CFR 1. ligás labdarúgó-mérkőzés
játékvezetője, Ovidiu Haţegan: megadta is, nem is a
házigazdák 2. percben szerzett gólját! Amikor ugyanis
Llullaku több játékos közül kiemelkedve Arlauskis
kapujába fejelt, karját úgy lendítette, mintha érvénye-
sítette volna a találatot, csakhogy menet közben for-
dított rajta, a döntés pedig úgy szólt: szabálytalanság.

„Mintha balettezett volna! A hetvenes években lát-
tam még ilyent, akkor tettek így a bírók, hogy fújtak
egyet, s menet közben változtattak az ítéletükön. Ha
pedig megkérdeztük, hogy miért, azt válaszolták,

hogy azért. Azt gondolom, hogy ez a válasz most is
megállja a helyét. Azért... mert túl nagy a tülekedés a
húsosfazék körül, nehéz odaférni. S akkor ilyenek tör-
ténnek. Szerintem érvényes volt a gól. Ha szabályta-
lanságot akarsz fújni, lefele mutatsz, nem lengeted
összevissza a karodat” – értékelte a látottakat az Astra
edzője, Gheorghe Mulţescu.

A Kolozsvári CFR 2-1-re nyerte a Gyurgyevói
Astra elleni mérkőzést az 1. ligás labdarúgó-bajnok-
ság 11. fordulójában. A bajnoki címvédő góljait Ţu-
cudean (45+1.) és Moutinho (55.) szerezték, az Astra
részéről Zoua (89.) volt eredményes.
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Nem adták meg az Astra gólját 
a CFR elleni mérkőzésen

„A hetvenes években láttam még ilyent”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, 7. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Kolozsvári

Sănătatea 2-3 (1-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai Transil stadion, 200 néző. Vezette:

Ioan Iulian Mihai (Rm. Vâlcea) – Cristian Bumb (Bácsi), Maria
Mădălina Mihai (Ştefăneşti). Ellenőrök: Veress Lóránt (Sepsi-
szentgyörgy), Petrişor Chiriţescu (Brassó).

Gólszerzők: Papp Norbert (13.), Ruja (80.), illetve Ceaca (25.,
47.), Rada (90+2.).

Sárga lap: Kristály (4.), Papp (41.), illetve, Lupu (79.), Bucur
(90+3.).

MSE: Kristály (74. Molnár) – Mihály, Székely, Brai, Papp,
Ungur, Totó (50. Moldován), Ruja, Potor (77. Tamás Attila),
Laczkó, Dudás.

Kolozsvári Sănătatea: Lăzăreanu – Bucur, Rada, Matei Dan,
Creţ, Lupu (78. Tilinca), Paul Cr., Chelariu, Rus David, Gaşpar
(59. Roman Dan), Ceaca.

Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 7. fordulójában a következő

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

Ranglista
1. Csíkszereda 7 6 0 1 22-4 18
2. Lénárdfalva 7 5 0 2 21-10 15
3. Nagybánya 7 4 3 0 11-2 15
4. Sănătatea 7 4 1 2 14-9 13
5. Barcarozsnyó 7 4 1 2 6-6 13
6. CFR II 7 3 3 1 19-10 12
7. Avântul 7 3 3 1 8-5 12
8. Tasnád 7 2 4 1 13-9 10
9. Székelyudv. 7 2 2 3 11-14 8
10. Dés 7 1 4 2 9-11 7
11. Beszterce 7 2 1 4 10-14 7
12. Szászhermány7 2 1 4 8-12 7
13. MSE 7 2 0 5 11-17 6
14. Torda 7 1 2 4 7-12 5
15. Medgyes II 7 1 1 5 8-16 4
16. Radnót 7 1 0 6 4-31 3

1063.
Szerkeszti: Farczádi Attila

A hosszabbításban kapott ki az MSE

Nagyot botlott Nyárádtő Szovátán

Onuţan Károly 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Onuţan
Károly, az 1970-es és 80-as évek ASA labdarúgó-csapatának a védője. A Magyarországról ha-
zatelepedett egykori futballistát Szucher Ervin a vásárhelyi labdarúgás csúcskorszakáról fag-
gatja.

Mestermérleg
„Reméltem, hogy sikerül a győzelem egy jó képességű, tapasztalt

csapattal szemben, de a 93. percben kapott gól miatt nem jött
össze. Sokkal merészebb, bevállalósabb játékra lett volna szükség”
– mondta Fehér Csaba edző.

Ranglista
1. Marosludas 6 6 0 0 40-7 18
2. CSM 6 6 0 0 31-6 18
3. Unirea 6 4 1 1 28-7 13
4. Atletic 6 4 1 1 22-11 13
5. Ákosfalva 6 3 0 3 12-13 9
6. Kutyfalva 6 3 0 3 13-27 9
7. Marosoroszf. 6 2 1 3 14-13 7
8. Segesvár 6 2 1 3 15-17 7
9. Szováta 6 2 1 3 7-16 7
10. Nagysármás 6 2 1 3 9-30 7
11. Nyárádsz. 6 1 2 3 12-9 5
12. Náznánfalva 6 1 2 3 10-19 5
13. Viitorul 6 1 0 5 10-24 3
14. Dános 6 0 0 6 1-25 0

Váratlanul pontokat vesztett Szo-
vátán az egyik feljutásra pályázó csa-
pat, a Nyárádtői Unirea Szovátán. A
mostani 2-2-es döntetlen és a koráb-
ban, a Marosvásárhelyi CSM-vel
szemben elveszített mérkőzés követ-
keztében öt ponttal maradtak le a
nyárádtőiek a riválisoktól, és te-
kintve a mezőnybeli erőviszonyokat,
a hasonló botlásoknak döntő jelentő-
ségük is lehet a végső elszámolásnál.
A szovátai eredményt Marosludas és
a Marosvásárhelyi CSM használta
ki, újabb nagy arányú sikerekkel. A
ludasiak tovább javítottak gólkü-

lönbségükön a marosvásárhelyi rivá-
lishoz képest, hiszen eddig is jobban
álltak, de most már +33-mal rendel-
keznek a CSM „mindössze” +25-
jéhez képest, és ezzel vezetik a
tabellát. A következő fordulóban
mindkét csapatnak, bár esélyeseknek
számítanak, viszonylag nehéz mér-
kőzése lesz, hiszen Ludas a 4. helyen
álló Atleticet fogadja, míg a CSM
Segesvárra látogat. Nyárádtő pedig
azzal a reménnyel játssza az Ákos-
falva elleni találkozóját hazai pályán,
hogy a riválisok is képesek a bot-
lásra. (bálint)

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 5. fordulójában a következő

eredmények születtek: Ákosfalva – Nyárádtői Viitorul 7-1, Nagy-
sármás – Marosludas 3-12, Marosvásárhelyi Atletic – Dános 4-0,
Nyárádszereda – Segesvári CSM 6-0, Marosvásárhelyi CSM –
Kutyfalva 8-1, Marosoroszfalu – Náznánfalva-Marosszentkirály
8-1, Szováta – Nyárádtői Unirea 2-2.

Eredményjelző
* 1. liga, 10. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Jászvásári Politehnica CSM 1-0, Konstancai Viitorul

– Gyurgyevói Astra 1-0, Nagyszebeni Hermannstadt – Bukaresti FCSB 1-3, Concordia Chiajna –
Dunărea Călăraşi 1-1, Kolozsvári CFR – USK Craiova 0-0; 11. forduló: Jászvásári Politehnica CSM
– Konstancai Viitorul 1-2, USK Craiova – Nagyszebeni Hermannstadt 1-1, Gyurgyevói Astra – Ko-
lozsvári CFR 1-2. Az élcsoport: 1. FCSB 21 pont/10 mérkőzés, 2. CFR 20/11, 3. Viitorul 19/11.

* 2. liga, 10. forduló: FC Argeş Piteşti – Petrolul Ploieşti 3-0, CS Baloteşti – Academica Clinceni
1-3, Zsilvásárhelyi Pandurii – Aradi UTA 1-2, Nagyváradi Luceafărul – Sportul Snagov 1-1, Buka-
resti Metaloglobus – Temesvári Poli ACS 1-0, Chindia Târgovişte – Temesvári Ripensia 4-2, Buka-
resti Energeticianul – Dacia Unirea Brăila 4-0, Bákói Aerostar – CS Mioveni 0-3, Temesvári
Politehnica ASU – Konstancai Farul SSC 1-0, Kolozsvári Universitatea – Bukaresti Daco-Getica 
1-1. Az élcsoport: 1. Snagov 24 pont, 2. Clinceni 21, 3. FC Argeş 21.

* 3. liga, I. csoport, 7. forduló: FC Botoşani II – Ştiinţa Miroslava 0-1, Románvásári CSM – Kéz-
divásárhelyi KSE 0-1, Karácsonkői Ceahlăul – CSM Râmnicu Sărat 3-1, Bodzai Gloria – Sănătatea
Darabani 2-0, Radóci Bucovina – CSM Paşcani 2-0, Şomuz Fălticeni – Galaci Suporter Club Oţelul
1-5, CSM Focşani – Sporting Lieşti 1-1, Foresta Suceava – Bodzai Metalul 4-0. Az élcsoport:
1. Oţelul 19 pont, 2. Gloria 17, 3. Kézdivásárhely 15.

* OTP Bank Liga, 10. forduló: Budapest Honvéd – Diósgyőri VTK 1-0, Újpest FC – Puskás Aka-
démia 2-0, Mezőkövesd Zsóry FC – Szombathelyi Haladás 2-0, Paksi FC – Kisvárda 4-1, Ferencvá-
rosi TC – Debreceni VSC 2-2. Az élcsoport: 1. Ferencváros 24 pont, 2. Honvéd 19, 3. Paks 16.

Bálint Zsombor



A Vidi FC 1-0-ra kikapott a Chelsea ven-
dégeként csütörtökön a labdarúgó-Európa-
liga csoportkörének második fordulójában,
így továbbra is pont nélkül áll. A magyar baj-
nok kifejezetten jól tartotta magát, s bár a
londoni Kékeknek jóval több lehetőségük
volt, azért a székesfehérvári csapat is kidol-
gozott néhány nagy helyzetet. A Chelsea
győztes gólját a spanyol válogatott Álvaro
Morata szerezte a 70. percben.

Nem kezdett megilletődötten a Vidi a vi-
lágsztárok egész sorát felvonultató Chelsea
otthonában. Egy szöglet után a nyolcadik
percben Juhász Roland fejelt kapura, Emer-
son azonban a kapu előteréből kifejelte a lab-
dát. Két perccel később éppen Emerson volt
az, aki a fehérvári védők között végigcikázva
alig lőtt fölé. A hazaiak fokozták a nyomást,
és a 16. percben Álvaro Morata egy kiugra-
tást követően a hálótartót találta el. A folyta-
tásban alábbhagyott az angolok lendülete,
ettől függetlenül sok helyzetet dolgoztak ki
Tomas Tujvel kapuja előtt, miközben a fehér-
váriak csak másodpercekre tudták megtartani
a labdát. Az egyik szórványos ellenakció
végén Loic Nego az egymásra váró Andreas
Christensen és Kepa Arrizabalaga között a
kapu előtt keresztbe pöckölte a labdát. Két
perccel később a francia még nagyobb hely-
zetbe került, de néhány méterről gyengén a
kapus kezébe gurított. Az első félidő gól nél-
küli döntetlennel zárult, ami – a 15-3-as ka-
pura lövési arányt tekintve – a Vidire nézve
volt hízelgő.

A második játékrész első percében ismét a
magyar bajnokcsapat előtt adódott nagy le-
hetőség, ám Nego ballábas lövésénél Arriza-

balaga nagyot mentett. A játék képe ennek el-
lenére nem változott, a csereként a belga
Eden Hazardot is bevető Chelsea nagy fö-
lényben játszott továbbra is, de nem találta az
utat a magyar kapuig. A 70. percig bírta a ha-

talmas nyomást a magyar gárda: Willian fej-
jel megcsúsztatott egy előreívelést, amelyet
Álvaro Morata bombázott az ötösről a ke-
resztléc alá. A Chelsea nem ült rá az ered-
ményre, öt perc múlva Ross Barkley fejjel a

felső lécre csúsztatta Eden Ha-
zard szabadrúgását. A hajrában
viszont a Vidi akár egyenlíthetett
volna, ugyanis a 83. percben Ko-
vács István jobb külsővel meg-
lőtt labdáját nagy bravúrral
ütötte ki a hazai kapus. Ettől fel-
bátorodott a Vidi, de nem sike-
rült egyenlítenie.

A találkozó végén a vendég-
szektort szinte teljesen megtöltő
drukkerek vastapssal és a ma-
gyar himnusz eléneklésével kö-
szönték meg a fehérvári gárda
teljesítményét.

A csoport másik mérkőzésén
a görög PAOK 4-1-re nyert a
BATE Boriszov otthonában, így
a Chelsea százszázalékosan ve-
zeti a négyest. Három-három
ponttal a PAOK és a BATE kö-
veti, a Vidi még nem szerzett
pontot. A székesfehérvári együt-
tes legközelebb október 25-én
Szalonikiben lép pályára a
PAOK ellen.
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A Barcelona 4-2-re győzött a Tottenham Hotspur vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája
második fordulójának szerdai rangadóján. A katalánok már a második percben vezetést szereztek
a francia világbajnok kapus, Hugo Lloris rossz kijövetelének köszönhetően, később Ivan Rakitic
viszont pazar gólt lőtt. A második játékrészben a nyári világbajnokság gólkirálya, Harry Kane
szépített, de egy újabb nagyszerű Barcelona-akció végén Lionel Messi visszaállította a kétgólos
különbséget. Bár a londoniak egy megpattanó lövéssel ismét szépítettek, a bajnokságban rossz
formát mutató Barcelona végül a hajrában Messi második talála-
tával bebiztosította győzelmét, így megőrizte makulátlan mérlegét
a BL-ben, míg a Tottenham továbbra is pont nélkül áll.

A csoport másik találkozóján az Internazionale hátrányról for-
dítva 2-1-re múlta felül a PSV Eindhovent idegenben, így szintén
hibátlan maradt. A játéknap másik kiemelt mérkőzésén az SSC
Napoli hazai pályán hajrában szerzett góllal győzte le az idén dön-
tős FC Liverpoolt.

Négyet vágott a Barca a Tottenhamnek, 
hajrágóllal kapott ki a Liverpool Az angol napilapok

közül több is „makacs
magyarokként” jelle-
mezte a Vidi FC lab-
darúgócsapatát, amely
csütörtökön 1-0-ra ka-
pott ki a Chelsea ven-
dégeként az
Európa-liga második
fordulójában. A legna-
gyobb brit újságok be-
számolói egyeztek
abban, hogy „szűkös
és nehéz” győzelem-
nek titulálták a lon-
doni Kékek sikerét,
kiemelve a meccs
egyetlen találatát
szerző Álvaro Morata
közelmúltbéli gólkép-
telenségét.

„Moratának csupán a második gólja volt ez a szezonban egy olyan estén, amely sok
szempontból frusztráló volt a Chelsea számára” – írta tudósításában a The Sun, amely
kiemelte: „a labdabirtoklás és a helyzetek szempontjából nyomasztó fölényben játszó
Chelsea az első félidőben nem tudott gólt szerezni, s majdnem kínos szituációba került
a budapesti vendégekkel szemben”. 

A The Telegraph már helyesen székesfehérvári együttesként mutatta be a Vidi FC-t,
és a beszámolójában úgy fogalmazott, a londoni gárdának „keményen meg kellett dol-
goznia a sikerért”. „Messze volt ez az előzetesen várt kényelmes estétől, a Chelsea
megnehezítette saját feladatát, amely az volt, hogy legyőzzön egy riválist, amelynek
az átlagos nézőszáma alig éri el a 2000 főt” – írta a Telegraph.

A Daily Mail szerint Morata jelentette a különbséget a két csapat között, mert a 70.
percben szerzett góljával végül eldöntötte a „váratlanul szoros találkozót”. „A Chelsea
végül megtörte a magyar kiscsapatot, és Morata góljával folytatódik a londoniak kiváló
rajtja Maurizio Sarri vezérletével” – áll a Daily Mail tudósításának címében.

A The Guardian azt írta, Morata találata „szoros meccsen győzelmet ért a Chelsea-
nek a konok Vidi ellen”. „A spanyol támadó augusztus óta először szerzett ismét gólt,
amellyel a londoni csapat megtörte a Vidi makacs ellenállását, a Chelsea pedig továbbra
is vezeti csoportját az Európa-ligában” – olvasható a The Guardianban.

Mestermérleg
„Vegyes érzéseim

vannak, mert egyrészt
kiváló meccset játszot-
tunk, másrészt túl sok
esélyt adtunk ellenfe-
lünknek, amiből egyet
kihasznált” – fogalma-
zott a találkozó utáni saj-
tótájékoztatón Marko
Nikolic, a Vidi szerb ve-
zetőedzője. Megje-
gyezte, nem lehet
boldog, még akkor sem,
ha a Chelsea-től kaptak
ki, amely a világ tíz leg-
jobb csapata közé tarto-
zik. A tréner gratulált
játékosainak helytállá-
sukért, és köszönetet
mondott a sok magyar drukkernek, akik „szurkolásukkal végig nagy támogatást nyújtottak
a csapatnak”. Hozzátette: nagyon büszke csapata teljesítményére, de egy kis minőség hi-
ányzott ahhoz, hogy még jobb eredményt érjenek el. Úgy vélte, jó úton járnak, annak el-
lenére, hogy még nincs pontjuk a csoportban, ugyanakkor az esélyeik nem romlottak a
továbbjutást illetően.

A Chelsea olasz szakembere, Maurizio Sarri kiemelte: az első félidőben sok gólszerzési
lehetőségük volt, de nem tudtak betalálni. A második játékrészben aztán sikerült, így fon-
tos három pontot szereztek. Kijelentette: jó meccset játszottak egy jó ellenfél ellen, amely-
nek a kontratámadásaiban sokszor benne volt a veszély. Úgy vélte, tudnak ennél sokkal
jobban játszani, és ezt a jövőben be is fogják bizonyítani.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, L csoport, 2. for-
duló: Chelsea (angol) – Vidi FC 1-0 (0-0)
London, Stamford Bridge, 39.925 néző,
vezette: Zelinka (cseh).
Gólszerző: Morata (70.).
Sárga lap: Nego (14.), Huszti (44.), Mila-
nov (56.).
Chelsea: Arrizabalaga – Zappacosta, Ca-
hill, Christensen, Emerson – Kovacic, Fab-
regas, Loftus-Cheek (66. Barkley) – Pedro
(54. Hazard), Morata, Willian (74. Moses).
Vidi FC: Tujvel – Fiola, Juhász R., Viní-
cius, Stopira – Nego, Hadzic (83. Pátkai),
Nikolov – Huszti (77. Kovács I.), Milanov
(83. Hodzic) – M. Scepovic.

Eredményjelző
* A csoport: Bayer Leverkusen – AEK
Larnaka 4-2, FC Zürich – Ludogorec 1-0;
az állás: 1. Leverkusen 6 pont, 2. Zürich 6,
3. Ludogorec 0, 4. Larnaka 0
* B csoport: Rosenborg – RB Lipcse 1-3,
Salzburg – Celtic 3-1; az állás: 1. Salzburg
6 pont, 2. Lipcse 3, 3. Celtic 3, 4. Rosen-
borg 0
* C csoport: Bordeaux – FC Koppenhága
1-2, Zenit Szentpétervár – Slavia Prága 
1-0, az állás: 1. Szentpétervár 4 pont, 2.
Koppenhága 4, 3. Slavia 3, 4. Bordeaux 0
* D csoport: Anderlecht – Dinamo Zágráb
0-2, Fenerbahce – Spartak Trnava 2-0; az
állás: 1. Zágráb 6 pont, 2. Fenerbahce 3, 
3. Trnava 3, 4. Anderlecht 0
* E csoport: Qarabag FK – Arsenal 0-3,
Vorskla – Sporting Lisszabon 1-2; az állás:
1. Arsenal 6 pont, 2. Sporting 6, 3. Vorskla
0, 4. Qarabag 0
* F csoport: AC Milan – Olimpiakosz 3-1,
Real Betis – F91 Dudelange 3-0; az állás:
1. Milan 6 pont, 2. Betis 4, 3. Olimpiakosz
1, 4. Dudelange 0
* G csoport: Glasgow Rangers – Rapid
Bécs 3-1, Szpartak Moszkva – Villarreal
3-3; az állás: 1. Rangers 4 pont, 2. Rapid
3, 3. Villareal 2, 4. Szpartak 1
* H csoport: Apollon Limasszol – Marse-
ille 2-2, Eintracht Frankfurt – Lazio 4-1;
az állás: 1. Frankfurt 6 pont, 2. Lazio 3, 
3. Marseille 1, 4. Limasszol 1
* I csoport: Malmö FF – Besiktas 2-0,
Sarpsborg 08 – Genk 3-1; az állás: 
1. Sarpsborg 3 pont, 2. Genk 3, 3. Besiktas
3, 4. Malmö 3
* J csoport: FC Krasznodar – Sevilla 2-1,
Standard Liege – Akhisarspor 2-1; az állás:
1. Krasznodar 6 pont, 2. Sevilla 3, 3. Liege
3, 4. Akhisarspor 0
* K csoport: FC Asztana – Rennes 2-0,
Jablonec – Dinamo Kijev 2-2; az állás: 
1. Asztana 4 pont, 2. Rennes 3, 3. Kijev 2, 
4. Jablonec 1
* L csoport: BATE Boriszov – PAOK Sza-
loniki 1-4, Chelsea – Vidi FC 1-0; az állás:
1. Chelsea 6 pont, 2. PAOK 3, 3. BATE 3,
4. Vidi 0

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Li-
gája, csoportkör, 2. forduló:
* A csoport: Atlético Mad-
rid – FC Bruges 3-1, Borus-
sia Dortmund – AS Monaco
3-0; az állás: 1. Dortmund 6
pont, 2. Atlético 6, 3. Bru-
ges 0, 4. Monaco 0
* B csoport: Tottenham
Hotspur – FC Barcelona 
2-4, PSV Eindhoven – In-
ternazionale 1-2; az állás: 
1. Barcelona 6 pont, 2. In-
ternazionale 6, 3. Totten-
ham 0, 4. Eindhoven 0
* C csoport: SSC Napoli –
FC Liverpool 1-0, Paris
Saint-Germain – Crvena
zvezda 6-1; az állás: 1. Na-
poli 4 pont, 2. Paris Saint-
Germain 3, 3. Liverpool 3,
4. Crvena zvezda 1
* D csoport: FC Porto –
Galatasaray 1-0, Lokomo-
tiv Moszkva – Schalke 04
0-1; az állás: 1. Porto és
Schalke 4 pont, 3. Galatasa-
ray 3, 4. Lokomotiv 0.

Makacs magyarokról ír az angol sajtó

Marko Nikolic fehérvári (b) és Maurizio Sarri angol edző. MTI Fotó: Koszticsák
Szilárd

Coutinho (7) már a 2. percben vezetéshez juttatta a katalánokat

Gary Chahill (j2) és a fehérvári Marko Scepovic a labdarúgó-Európa-liga L cso-
portjában játszott Chelsea – Vidi FC mérkőzésen a londoni Stamford Bridge sta-
dionban 2018. október 4-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Willian Borges da Silva (k), valamint a fehérvári Juhász Roland, Stopira és Paulo Vinicius (b-j) a labdarúgó-Európa-liga L csoportjában
játszott Chelsea – Vidi FC mérkőzésen a londoni Stamford Bridge stadionban 2018. október 4-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Egy góllal kapott ki a Vidi a Stamford Bridge-en



Aki arra számított, hogy könnyű
dolga lesz a Marosvásárhelyi CSM
férfikosárlabda-csapatának a Ga-
laci Phoenix ellen, miután alig egy
héttel korábban a Románia-kupá-
ban fölényesen nyert ellene, csa-
lódnia kellett. A megyeszékhelyi
gárda csak szoros, izgalmas végjá-
ték után nyert, amiben nagy sze-
repe volt annak is, hogy az ellenfél
játékirányítója, Miller az utolsó
három percre kipontozódott. 

De hát mi változott az elmúlt egy
hét alatt? Először is egy játékos mí-
nuszban a CSM-nél, egy pluszban
a Phoenixnél. Solopa, az előző
mérkőzés legponterősebb játékosa
hátsérülés miatt nem vállalta a já-
tékot a hazaiaknál, és a marosvá-
sárhelyi alakulat csak úgy tudott a
szabály szerinti minimális tíz em-
bert nevezni, hogy a fel nem épült
Steff is leült a kispadra. Galacnál
ugyanakkor megjelent a keretben a

magyar bajnokságból érkező masz-
szív és tapasztalt beállós, Dukity,
aki ugyan csak 3 pontot szerzett, de
sokkal nehezebbé tette az ellenfél
palánkjának a megközelítését. Má-
sodszor pedig plusz egy hete volt a

felkészülésre az ellenfélnek, amely
a kupameccsek előtt csak alig gyűlt
össze, azonban most már sokkal
nagyobb hatásfokkal dobott (48-
50% mezőnyben, 34-55%! három-
pontosok), könnyebben találták
meg passzokkal egymást a csapat-
társak.

Ám még ilyen körülmények kö-
zött is, az első félidő alapján simán
nyernie kellett volna a CSM-nek,
ha a második félidőben ugyanolyan
határozottsággal védekezik. Ám
nem ez történt. A második harmad
közepén kialakított 21 pontos előny
után befejezettnek tekintették a

meccset a marosvásárhelyi játéko-
sok, és túl könnyedén hagyták
dobni az ellenfelet, amelytől Cor-
podean akkor dobott triplát, amikor
csak akart, palánk alatt pedig az
addig könnyedén lepattanózó házi-
gazdák szintén elveszítették a fölé-
nyüket (31-37!).

És ami elképzelhetetlennek tűnt
egy hete, valószínűtlenül közel ke-
rült négy és fél perccel a vége
előtt, amikor 82-re egyenlített a
Phoenix! Az idegtépő utolsó per-
cekben hatalmas segítséget nyúj-
tott, hogy a már 3. harmad végén
öt személyi hibát kigyűjtő Dukity
után Miller is kipontozódott, és
Galac egyetlen légióssal maradt. A
mérkőzés így is csak tíz másod-
perccel a vége előtt dőlt el, amikor
Martinic mindkét szabaddobását
értékesítve lehetetlenné tette, hogy
Galac egyenlítsen az utolsó táma-
dásból.

Némi vigasztalás, hogy a dunai
kikötőváros csapata valószínűleg a
legerősebb ellenlábas a C csoport-
ban, de ha Galacon öt ponttal töb-
bel marad alul a CSM, akkor oda
lehet a terv, hogy a középszakasz-
ban a csapat a Sárga csoportban
játszhasson.

A marosvásárhelyi együttes a 2.
fordulóban is hazai pályán lép pá-
lyára, jövő szombaton a Márama-
rosszigeti CSM lesz az ellenfele.

Karnyújtásnyira került ötödik vi-
lágbajnoki címének megszerzésétől
a címvédő Lewis Hamilton, a Mer-
cedes brit pilótája, aki rajt-cél győ-
zelmet aratott a vasárnapi
Forma–1-es Japán Nagydíjon. A 33
éves versenyzőnek ez az idei kilen-
cedik, egyben pályafutása 71. fu-
tamgyőzelme, előnye az
összetettben pedig négy futammal
az idény vége előtt 67 pontra duz-
zadt a most hatodikként célba érő
négyszeres vb-győztes Sebastian
Vettellel, a Ferrari német pilótájával
szemben.

Hamilton mögött vasárnap csa-
pattársa, a finn Valtteri Bottas vég-
zett, míg Max Verstappen, a Red
Bull holland versenyzője harmadik-
ként ért célba.

Hamilton pályafutása során ötöd-
ször nyert Szuzukában, a futamgyő-
zelmek számában pedig még 20
hiányzik neki ahhoz, hogy beérje a
rekordot tartó hétszeres világbajnok
német Michael Schumachert, aki
karrierje során 91 alkalommal állt
fel a dobogó legfelső fokára.

A szuzukai rajtnál Hamilton
azonnal levédte a belső ívet, és ve-
zető pozícióban fordult el az első
kanyarban, mögé Bottas és Verstap-
pen sorolt be a második és harma-
dik helyre. A nyolcadik kockából
startoló Vettel az első kör végén
már negyedik volt: a rajt után azon-
nal három pozíciót javított, majd ki-

használta, hogy Verstappen és Kimi
Räikkönen (Ferrari) összeértek a
célegyenes előtti kanyarban.

A mezőny hátsó felében történt
kisebb ütközés nyomán törmelék
került a pályára, a takarítás idejére
pedig a versenybíróság a negyedik
körben beküldte a biztonsági autót.
Verstappen közben öt másodperces
időbüntetést kapott, mert a Räikkö-
nennel történt csatában szabályta-
lannak ítélték meg a manőverét.

A safety car a hetedik körben
hagyta el a pályát, az újraindításnál
Hamilton, Bottas, Verstappen, Vet-
tel, Räikkönen volt az első öt sor-

rendje. Vettel a pálya hátsó részén
lévő gyors bal kanyarban megpró-
bálta megelőzni Verstappent, de túl-
ságosan távolról kezdte meg a
manővert, így mire Verstappen au-
tója mellé ért, a holland pilóta már
elkezdett befordulni a kanyarba. A
két autó összeért, Vettel megpördült
és visszaesett a 19. helyre.

Hamilton kényelmesen vezetett
Bottas előtt, Verstappen pedig har-
madikként száguldott, majd a 21.
körben kiállt kereket cserélni. Bot-
tas a 23., Hamilton pedig a 24. kör-
ben hajtott a bokszba friss
abroncsokért, és az élen a kerékcse-

rék után sem változott a sorrend.
Húsz körrel a leintés előtt változat-
lanul Hamilton, Bottas, Verstappen
volt a dobogós helyeken haladók
sorrendje, Vettel pedig ekkor már
hetedik volt, és hamarosan még egy
pozíciót javított.

A hajrá kezdetére Verstappen
utolérte Bottast, és támadni kezdte,

de valós esélye nem volt az elő-
zésre, így meg kellett elégednie a
harmadik hellyel.

A vb két hét múlva, az Egyesült
Államok Nagydíjával folytatódik a
texasi Austinban, és ha Hamilton
győz, Vettel pedig nem második,
akkor a brit pilóta megnyeri ötödik
vb-címét.
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Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 1. forduló: Ma-

rosvásárhelyi CSM – Galaci Phoenix 93:88 (26-17, 23-20, 24-33,
20-18)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Marius
Epure (Rm. Vâlcea), Vlad Potra (Kolozsvár), Răzvan Opriş
(Arad). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).

CSM: Martinic 26 pont (4), Kalve 24 (1), Sánta 17, Engi-Rosen-
feld 16 (2), Borşa 8 (2), Bölöni 2, Crawford, Kilyén. 

Phoenix: Perovic 25 (2), Corpodean 23 (5), Miller 21, Voinescu
9 (1), Vlad 5 (1), Dukity 3 (1), Stan 2, Grecu.

Csak három meccs a női bajnokságban
A romániai női kosárlabda jelenlegi állapotára jellemzően mind-

össze három mérkőzést játszottak le az 1. fordulóból. Elhalasztot-
ták többek között a Marosvásárhelyi CSM – CSM Alexandria
találkozót is, az utóbbiak kérésére. A meccset október 29-én pótol-
ják.

Az országos női kosárlabda liga 1. fordulójának eredményei:
* A értékcsoport: Szatmárnémeti CSM – Aradi ICIM 74:59, Sep-

siszentgyörgyi Sepsi SIC – CSM Târgovişte 101:69; a Kolozsvári
U – Brassói Olimpia mérkőzést október 16-án rendezik.

A B értékcsoportban a Konstancai Phoenix – Bukaresti Rapid
összecsapás lapzárta után ért véget. A Marosvásárhelyi CSM –
CSM Alexandria találkozót október 29-én, a Nagyváradi CSM –
Bukaresti Agronomia mérkőzést november 14-én rendezik meg. A
Kézdivásárhelyi SE szabadnapos volt.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 1. fordulójának eredményei:
* A értékcsoport: Bukaresti Dinamo – Nagyszebeni CSU 92:96,

Kolozsvári U – FC Argeş BCMU Piteşti 80:76; a Nagyváradi CSM
– Temesvári SCM mérkőzést ma játsszák, a SCM U Craiova – Bu-
karesti Steaua találkozót december 12-ére halasztották.

* B értékcsoport: CSO Voluntari – Konstancai Athletic 95-68;
a Medgyesi CSM – Cuza Sport Brăila mérkőzést ismeretlen idő-
pontra halasztották.

* C értékcsoport: Bukaresti Rapid – CSM 2007 Focşani 69:78,
Máramarosszigeti CSM – Kolozsvári Universitatea 101:62, Ma-
rosvásárhelyi CSM – Galaci Phoenix 93:88, Zsilvásárhelyi ACS –
Csíkszeredai VSKC 74:51; a Bukaresti Agronomia – Bukaresti
Aurel Vlaicu mérkőzést ma játsszák.

Eredményjelző
* Forma–1-es Japán Nagydíj, Szuzuka (53 kör, 307,471 km, a

pontszerzők): 1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:27:17.062 óra,
2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 12.919 másodperc hátrány, 3.
Max Verstappen (holland, Red Bull) 14.295 mp h., 4. Daniel Ricci-
ardo (ausztrál, Red Bull) 19.495 mp h., 5. Kimi Räikkönen (finn,
Ferrari) 50.998 mp h., 6. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 1:09.873
perc h., 7. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:19.379 p h., 8. Ro-
main Grosjean (francia, Haas) 1:27.198 p h., 9. Esteban Ocon (fran-
cia, Force India) 1:28.055 p h., 10. Carlos Sainz Jr. (spanyol,
Renault) 1 kör h.

* pole-pozíció: Hamilton

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 331 pont, 2. Vettel 264, 3. Bottas 207, 4. Rä-

ikkönen 196, 5. Verstappen 173, 6. Ricciardo 146, 7. Perez 53, 8.
Kevin Magnussen (dán, Haas) 53, 9. Nico Hülkenberg (német, Re-
nault) 53, 10. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 50, 11. Ocon 49,
12. Sainz 39, 13. Grosjean 31, 14. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso)
28, 15. Charles Leclerc (monacói, Sauber) 21, 16. Stoffel Vandoorne
(belga, McLaren) 8, 17. Lance Stroll (kanadai, Williams) 6, 18. Mar-
cus Ericsson (svéd, Sauber) 6, 19. Brendon Hartley (új-zélandi, Toro
Rosso) 2, 20. Szergej Szirotkin (orosz, Williams) 1

* csapatok: 1. Mercedes 538 pont, 2. Ferrari 460, 3. Red Bull 319,
4. Renault 92, 5. Haas 84, 6. McLaren 58, 7. Force India 43, 8. Toro
Rosso 30, 9. Sauber 27, 10. Williams 7.

Hamilton rajt-cél győzelemmel karnyújtásnyira a vb-címtől

Elbízták magukat a második félidőben

Összeér Max Verstappen (Red Bull, j) és Kimi Räikkönen (Ferrari) autója a célegyenes előtti
kanyarban, ezt kihasználta a mögöttük autózó Sebastian Vettel (Ferrari)

Újra Martinic (5) volt a marosvásárhelyiek legeredményesebb játékosa. Fotó: Nagy Tibor

Röviden
* Kovács Szabolcs nyerte 

a Szász Albert-emlékverseny
4run4fun kategóriáját, a 3 kilomé-
teres fair play számban Ciorba Ad-
rian diadalmaskodott. A
marosvásárhelyi sportlíceum egy-
kori (mai névadó) igazgatójának
emlékét ápoló futóversenyt szom-
baton tartották a Somostetőn.

* Csere Gáspár és Szabó Tünde
nyerte a Budapest Maratont, ame-
lyen több mint 33 ezren vettek
részt vasárnap.

* A Telekom Veszprém 29-28-ra
győzött szombaton a fehérorosz
Meskov Breszt otthonában a férfi-
kézilabda Bajnokok Ligája cso-
portkörének negyedik forduló-
jában. A női kézilabda Bajnokok
Ligája csoportkörének első köré-
ben a címvédő Győri Audi ETO
KC házigazdaként 16 góllal győ-
zött a szlovén Krim Mercator
Ljubljana ellen (39-23), míg a Bu-
karesti CSM és az FTC-Rail
Cargo Hungaria összecsapásán a
román együttes diadalmaskodott
(36-31).

* Elvesztette szombati bajnoki
mérkőzését a Real Madrid (0-1 az
Alaves otthonában) és a Bayern
München (0-3 hazai pályán a Bo-
russia Mönchengladbach ellen)
is. Mindkét sztárklub egyaránt
negyedik meccsén maradt nyeret-
len.

A Szász Albert-emlékverseny nyertese Kovács
Szabolcs (k). Fotó: Szász Attila



Múlt szombaton zajlott Nyá-
rádszeredában az Aranytoll
nevű meseíró verseny me-
gyei szakasza. Egy hónap
múlva kiderül, kik utazhat-
nak a nagyváradi döntőbe.

A negyedik osztályos diákok
számára hirdetett verseny megyei
szakaszára 49 gyerek érkezett a
marosvásárhelyi Bolyai Farkas kö-
zépiskolából, a Művészeti Líceum-
ból, a Liviu Rebreanu és az Európa
Általános Iskolából, vidékről pedig
a nyárádszeredai Deák Farkas, a
nyárádgálfalvi Szentiváni Mihály,
a szentgericei, körtvélyfáji és már-
kodi általános iskolákból. A tanítók
helyi versenyeken válogatták ki
őket, egy iskola négy-öt diákkal
nevezhetett be a megyei döntőbe –
tudtuk meg Marton Irén nyárád-
szeredai tanítónőtől, szervezőtől. A

szombati versenyen a diákok nyolc
véletlenszerűen kiválasztott szó és
a sajátos szempontok alapján kel-
lett mesét írjanak, amelyeknek ők
maguk is szereplői voltak, az alko-
tások elkészítésére pedig legtöbb
két óra állt rendelkezésükre. A me-
séket Nagyváradon írókból, taní-
tókból álló bizottság fogja
elbírálni, és ott dől el, hogy kik ve-
hetnek részt a november 24-25-én
Nagyváradon megrendezendő me-
seíró döntőn, ahová az anyaország-
ból, Pest megyéből is jönnek majd
versenyzők. Maros megyét várha-
tóan két-három diák fogja képvi-
selni, kilétükre november elején
derül fény. A döntő érdekessége,
hogy nemcsak szakmai zsűri dí-
jazza az ott elkészülő alkotásokat,
hanem kívülálló személyek is díja-
kat oszthatnak ki az általuk leg-
jobbnak vélt munkák szerzőinek.

Marton Irén 2012-ben vett részt
először diákokkal az Aranytoll ver-

senyen, akkor két diákja, Aszalós
Hilda és Dániel Boglárka első díjas
volt a megyei versenyen. Ezután
Zsigmond Emese, a Napsugár gye-
reklap főszerkesztője Tunyogi Ka-
talin országos szervező révén
felkérte Marton Irént, hogy egyik
diákjával képviselje Maros megyét
a döntőben, majd arra is, hogy to-
vábbi versenyek megyei szakaszát
szervezze meg, amelynek azóta is
évente a nyárádszeredai Deák Far-
kas Általános Iskola ad helyet.
„Évről évre egyre nagyobb az
igény rá mind a gyerekek, mind a
kollegák részéről, hiszen ez a ver-
seny stresszmentes, nagy élménye-
ket nyújt, mindenki beleképzelheti
magát egy saját világba, kiróbál-
hatja a meseírást és annak szerep-
lője is lehet” – magyarázta a
pedagógus. A nagyváradi Pertinax
Egyesület és a Prolog Kiadó idén
már a tizenötödik Aranytoll mese-
alkotó versenyt szervezi.
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A nyárádszeredai Deák Farkas iskola ad helyet évente a megyei döntőnek Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Közlemény
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött

2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alap-
ján a Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét,
hogy: 

• október 10–31. között rágcsálóirtásra kerül sor Ma-
rosvásárhelyen, magánháztartásokban;

• október 30–31-én rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen,
közterületen. Rossz idő esetén az időpont változhat. 

A felhasználandó szer a Facorat Pasta, az Egészségügyi Minisz-
térium által engedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak
(Xn) és irritálónak (Xi) minősül. 

Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az
érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett
társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Ma-
rosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál
és gazdasági egységeknél egyaránt.

Aranytollas mesemadarak 

A Maros megyei Koronka község 
általános településrendezési terve megújítására vonatkozó 

hirdetés
Figyelembe véve a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Miniszté-

rium 2701/2010. december 30-i számú, a területrendezési és urbanisz-
tikai tervek kiadásáról vagy módosításáról szóló, a tájékoztatás és
közvitára bocsátás módszertanára vonatkozó rendeletet, tájékoztatjuk
a lakosságot Koronka község (Maros megye) általános településrende-
zési terve előkészítési szakaszáról.

Az általános településrendezési terv (PUG) képezi a fejlesztésre vo-
natkozó programok és intézkedések törvényes alapját. Az általános te-
lepülésrendezési terv középtávú és hosszú távú előírásokat tartalmaz a
következőkre vontakozóan:

a) a település fejlesztési perspektívái,
b) a terület funkcionális fejlesztési irányvonalai,
c) a közlekedési korridorok útvonalai és felszerelésük az országos,

övezeti és megyei területrendezési tervek alapján.
Kezdeményező: Koronka község polgármestere, a koronkai helyi ta-

nács
A közvéleménynek az általános településrendezési terv módosí-

tására vonatkozó megjegyzéseit és javaslatait 2018. október 1. és
17. között várjuk.

A közvélemény tájékoztatásával és meghallgatásával megbízott sze-
mély Sipos Răzvan Cornel, a Maros Megyei Tanács főépítésze. 

Cím: Koronka, 108. szám, telefon: 0265-243-152, e-mail: 
corunca@cjmures.ro.

Az észrevételek a PUG módosításához szükséges dokumentáció ös-
szeállításához, a kidolgozásra vonatkozó véleményezésekhez szüksé-
gesek.

A beküldött észrevételekre érkezett válaszokat az intézmény honlap-
ján bocsátjuk a közvélemény rendelkezésére, vagy Koronka Polgár-
mesteri Hivatalában tanulmányozhatók 2018. október 18-tól.

Az új tervről szóló közvita várható szakaszai a következők:
I. Előkészítő szakasz – a terv kidolgozásának bejelentése
II. szakasz: Dokumentálódás és a tervet alátámasztó tanulmányok

kidolgozása
III. szakasz: Az engedélyeztetésre bocsátott folyamatnak alávetett

javaslatok kidolgozása
IV. szakasz: A végső javaslat kidolgozása, amely tartalmazza a szak-

véleményezők észrevételeit és amelyet a döntéshozatali átláthatóság
procedúrájának vetnek alá. 

A MAROSVÁSÁRHELYI 
TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR 

versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére:
• csomagkezelő (op. handling) – COR-kód 315507, két állás meg-

határozatlan időre; a versenyvizsga időpontja: október 18., 10 óra. 
• belső auditőr – COR-kód 241105, egy állás meghatározatlan

időre; a versenyvizsga időpontja: október 26., 10 óra.
Bővebb felvilágosítás a www.transylvaniaairport.ro weboldalon

vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. 

Szünetel 
a vízszolgáltatás 
Marosszentannán

Az AQUASERV RT.  értesíti a fogyasztókat, hogy a hálózaton
végzendő beütemezett bővítési-felújítási munkálatok  miatt októ-
ber 9-én 9–15 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás MAROS-
SZENTANNÁN. 

Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alap-
jából társfinanszírozott Az ivóvíz és szennyvíz-infrastruktúra ki-
bővítése és felújítása Maros megyében című projekt részét képező,
a marosvásárhelyi ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivat-
tyúállomások, vezetékek felújítására és kibővítésére vonatkozó ki-
vitelezési szerződésbe vannak foglalva.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejezté-
vel  a rendszerben  a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmaz-
hat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
A marosvásárhelyi Aquaserv  Rt.

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

Gyalogátjárón gázoltak – egy sérült és egy halott
Október 4-én, csütörtökön 14.48 órakor Marosvá-

sárhelyen a Dózsa György utcában egy 24 éves szász-
régeni fiatal személygépkocsijával elgázolt egy 58
éves marosszentgyörgyi nőt, aki a gyalogátkelőn sza-
bályosan akart átkelni. A baleset nyomán a gyalogos
súlyos sérüléseket szenvedett.

Ugyanaznap 20.21 órakor Marosvásárhelyen, az
1989. December 22. utcában egy marosludasi 24 éves
fiatal ugyancsak a gyalogátkelőn ütött el egy 67 éves
marosvásárhelyi lakhelyű férfit. A sérülések következ-
tében a gyalogos elhunyt.

Jogosítvány nélkül, ittasan vezetett
Október 4-én hajnali 4.52 órakor Szászrégenben egy

26 éves fiatal egy kanyarban elvesztette a jármű feletti
uralmát, és egy út menti fémkorlátnak, majd egy ingat-
lan kerítésének ütközött. A járművezetőt alkoholteszt-
nek vetették alá, és az általa kilélegzett levegőben 0,68
mg/l alkoholt mutatott a szonda. Az adatbázis ellenőr-
zése során az is kiderült, hogy a kormányhoz vezetői
engedély nélkül ült, mivel azt felfüggesztették. A bal-
eset során egy szászrégeni 24 éves nő súlyos sérülése-
ket szenvedett, a gépkocsi vezetője és egy egy másik,
22 éves utasa enyhébb sérülésekkel megúszták. Az
ügyben bűnügyi dossziét állítottak össze. (szer)

Rendőrségi hírek



ADÁSVÉTEL

BÚZAKORPA eladó  a koronkai
malomnál. Tel. 0722-396-107. (10383)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831.
(10376)

MINDENFÉLE

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatást, régi tető javítását, csa-
tornajavítást. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjaví-
tást, Lindab lemezzel tetőfedést, csa-
tornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

TETŐJAVÍTÁS, ácsmunka, le-
folyócsatornák, külső-belső vakolás,
festés. Tel. 0751-471-965, 0726-638-
909. (2013)

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

TAKARÍTÁST vállalok. Érdeklődni este
7 óra után a 0365/412-073-as
telefonszámon. (2075)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk ok-
tóber 9-ére, amikor drága édes-
apánk, MEZEI FERENC itt
hagyott minket. Azóta eltelt 30 év,
de feledni nem tudjuk. Áldott,
szép emlékét egy életen át szí-
vünkben őrizzük. Három gyer-
meke, azok családja, unokái
családjukkal együtt. Kérjük a Jó-
istent, nyugtasson békében!
(2057)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek.” Üres és rideg nélkü-
led otthonunk, nincs kivel meg-
osszuk örömünk, bánatunk.
Akartunk annyi jót és szépet, de
a sors életünkben mindent ösz-
szetépett. Veled együtt volt teljes
a családi életünk, hogy elmentél,
magaddal vitted örömünk. Ha
egy könnycsepp gördül végig az
arcunkon, az azért van, mert sze-
rettünk és hiányzol nagyon. Még
fáj, s talán örökké így marad, de
te mindig velünk leszel, az idő
bárhogy telik.
Szívünkben soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk október
8-ra, amikor elveszítettük a leg-
drágább édesanyát, feleséget,
nagymamát, ILYÉS (Torma) 
GIZELLÁT. Áldott, szép emlékét
egy életen át szívünkben őrizzük.
Férje, Sanyi, lánya, Iza, unokája,
Krisztina, veje, Zsolt. (2056-I)

Fájó szívvel emlékezünk október
8-án SZILÁGYI SÁNDORRA, a
drága jó férjre, édesapára, nagy-
apára, apósra. Négy éve már,
hogy minket itt hagytál, drága
emlékeddel örökre szívünkben
maradtál. Bármilyen csodás is a
világi élet, pótolni nem tudna
soha senki téged. Soha nem fele-
dünk, mindig velünk maradsz.
Halálod, míg élünk, fájó emlék
marad. Szerettei. (2048) 

„Hosszú ez az őszi est ma!
Veled nem unnám magam;
Melléd ülnék s kis szobámban
elcsevegnénk boldogan.”
Hiányod feldolgozni nem lehet,
csak próbálunk élni nélküled. Te
búcsú nélkül távoztál, és mi még
mindig hazavárunk. Hiába kere-
sünk, csak a sok emlék maradt,
és sok könnycsepp gördül le az
arcunkon, mert hiányzol nagyon.
Fájó szívvel emlékezünk id.
DÉNES JÓZSEFRE halálának
első évfordulóján. Nyugodj béké-
ben! Szerettei. (2068-I)

Fájó szívvel emlékezünk október
8-án a marosszentgyörgyi özv.
KOCSIS GYÖRGYNÉRE szül.
Tordai Anna halálának első évfor-
dulóján. Emlékét szeretettel őrzi
három leánya, három veje, hat
unokája és négy dédunokája.
(2074-I)

Álmodtunk egy öregkort, csodá-
sat és szépet, de a kegyetlen
halál mindent összetépett. Egy
reményünk van, ami éltet és
vezet, hogy egyszer újra találko-
zunk veled.
Október 8-án  10 éve, hogy el-
hunyt a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, a szentháromsági szü-
letésű volt marosvásárhelyi
lakos, NAGY VIKTOR. Szép emlé-
ked mindig szívünkben marad.
Örök álmodat őrizze béke és nyu-
galom. Szeretteid. (2077)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk a
székelybői születésű 

PAPP FERENCTŐL 
aki 67 éves korában, 2018. októ-
ber 5-én elhunyt. Temetésére hét-
főn, október 8-án délután 
3 órától kerül sor a székelykáli
római katolikus temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após, rokon, a nyárádselyei
születésű 

MARTON DÉNES 
a marosvásárhelyi 

TAM volt dolgozója, 
életének 69. évében tragikus hir-
telenséggel megszűnt élni. Drága
halottunk temetése október 9-én,
kedden 14 órakor lesz a nyárád-
selyei temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (2088-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
SZALÓ ZSÓFIA 

szül. Mentő Zsófia 
életének 80. évében rövid, de sú-
lyos szenvedés után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Földi marad-
ványait október 8-án 15 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (2084-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datom, hogy szerető férjem, 

BORZÁS JENŐ 
életének 67. évében tragikus 
baleset következtében eltávozott.
Temetésére október 8-án 14 órá-
tól kerül sor a régi református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Felesége, Klára. (-I)

Mély fájdalommal és megtört
szívvel tudatjuk, hogy a szerető
édesapánk, nagytata és após, 

BORZÁS JENŐ 
életének 67. évében, október 4-
én este, súlyos baleset következ-
tében itt hagyott minket. Utolsó
útjára október 8-án kísérjük a ma-
rosvásárhelyi református teme-
tőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Gyerekei: Imola, Mónika, Szilárd,
unokái: Rajmond és Márk, menye
Andrea, vejei: Attila és Tibor. (-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a cserefalvi szüle-
tésű 

BORZÁS JENŐ 
marosvásárhelyi lakos tragikus
hirtelenséggel október 4-én este
megszűnt élni. 
Gyászolja bánatos testvére, Mar-
git, sógora, András, örökös fájda-
lommal. Nyugodjál békében!
Isten veled, viszontlátásra! (-I)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek. Ne sírjatok, én már
nem szenvedek, a fájdalom az,
hogy már nem lehetek veletek.
Búcsúztam volna, de erőm nem
engedett, csak a szívem súgta
halkan: isten veletek!” 
Szomorúan, de Isten akaratába
belenyugodva tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, édesanya,
nagymama, rokon és jó szom-
széd, a marosszentgyörgyi szü-
letésű 

POP MÁRIA-ROZÁLIA 
a MOBEX volt dolgozója, 

hosszas, méltósággal viselt be-
tegség után, 64 éves korában,
2018. október 6-án csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése 2018. október 9-én 14
órakor lesz a marosszentgyörgyi
római katolikus ravatalozóban,
római katolikus szertartás sze-
rint. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Búcsúzik édesanyja, Rózsika,
lánya, Évike és imádott kis uno-
kája: Attika. (2085-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Marosvásárhelyi Rádió munka-
közössége őszinte részvétét és
együttérzését fejezi ki Csepán Ida
Júlia kolléganőnk ÉDESAPJA
elvesztése miatt érzett fájdal-
mában. A családnak vigaszta-
lódást kívánunk! (-I)

Együttérzünk Sárosi Imolával és
fiaival, Márkkal és Rajmonddal a
szeretett ÉDESAPA és
NAGYTATA elvesztése miatt
érzett fájdalmukban. Ildikó és
családja. (-I) 

Őszintén együttérzünk kollé-
ganőnkkel, Papp Enikővel
szeretett FÉRJE elvesztése miatt
érzett fájdalmában, és vigasz-
talódást kívánunk. Az Európa
Általános Iskola munka-
közössége. (-I)
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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. 00-
49-84-199372415. (2049-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Ha szereted a kihívásokat, szeretsz egy jó csapatban
dolgozni, akkor nálunk a helyed. Munkádért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes juttatás
jár. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro címre, vagy érdeklődj a 0736-391-528-as telefonszámon. (-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SZELETELŐT, CSOMAGO-
LÓT alkalmaz. Munkaprogram: 6x8 óra. Stabil munkahely, versenyképes fizetés, bónuszok, megbecsülés.
Jártasság a területen előnyt jelent. Bővebb felvilágosításért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot.
(62744-I)
AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet németországi munkára, idősek ápolására, felügye-
letére. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás, egészségügyi biztosítás,  mun-
kaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a munkaviszony idejére. A havi
bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi telefonszámon várunk:  0757-
183-185. (62778-I)
A kolozsvári CSI ROMANIA KFT. HEGESZTŐT alkalmaz. Követelmények: képesítés hegesztőszak-
mában, műszaki rajz jó ismerete, minimum egy év tapasztalat Mig-Mag/Wig hegesztés területén, pozitív
hozzáállás, csapatszellem. Felelősségek: előkészíti a munkahelyet, szerszámokat, eszközöket, a munka-
asztalt stb. olyan módon, hogy a munka eredménye megfeleljen a minőségi és teljesítményi követelmé-
nyeknek, átveszi a dokumentációt és a munkacsomagokat a csapatvezetőtől/a szervezeti egység
vezetőjétől, azonosítja a hegesztési/vágási folyamat technikai és technológiai részleteit, a hegesztési mű-
veletet a rajz szerint végzi, betartja a hegesztői/vágási eljárásokban megadott műszaki paramétereket, il-
letve a műszaki rajz szerint dolgozik. E-mail-cím: angajari@csiportal.com Tel. 00-40-372/116-627,
0720-063-894. (sz.-I) 
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen beta-
nítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni.  Fizetés 1800 lej kézbe. Üzleteinkbe felveszünk 3-as
fokozatú betegnyugdíjasokat is. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel.
0756-128-313. (62751-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

OKTÓBERRE
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A marosvásárhelyi nyugdíjasok figyelmébe 
– A nyugdíjasoknak 2018 januárjában kibocsátott bérletek 2018. június 30-ig voltak érvényesek.
– Azok a nyugdíjasok, akik valamilyen okból nem újították meg a bérletüket a 2018. július 1-je és

december 31. közötti időszakra, nem részesülhetnek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által
nyújtott kedvezményben, mivel a bérletük lejárt. 

– A tömegközlekedési eszközökön való ingyenes utazás feltétele a bérletek megújítása. A 2018. év
második felére érvényes bérletek kibocsátása érdekében a jegyirodákhoz kell fordulni. 

– Ha nem rendelkeznek érvényes bérlettel, utazáskor jegyet kell váltaniuk. 
Köszönjük megértésüket. 

A közszállítási társulás vezetősége

Az egyetemi hallgatók figyelmébe
Tájékoztatjuk azokat az egyetemi hallgatókat, akik a StudentCard alapján ingyenes autóbuszbér-

letre jogosultak, hogy az ingyenes bérleteket személyesen vehetik át október 1-jétől kezdődően, az
alábbi iratok alapján: 

– A StudentCard igazolvány (eredeti és másolat)
– Személyazonossági kártya (eredeti és másolat)
– A 2018–2019-es tanévre láttamozott leckekönyv (eredeti és másolat)
– 3/4-es fénykép (azoknak, akik első alkalommal igényelnek bérletet)
Az új bérletek 2018. október 1. – 2018. december 31. között érvényesek. 
A bérletet igénylő személy aláírásával igazolja, hogy átvette a bérletet, és meg kell adnia a telefon-

számát annak érdekében, hogy gyorsan és könnyen felvehessék vele a kapcsolatot szükség esetén.
Az utazási bérleteket a Siletina Impex Kft. – Közszállítási Vállalat Társulás főtéri, az 1848-as ne-

gyedbeli (Kövesdomb), a Tudor negyedbeli (Favorit) és az Auchan bevásárlóközpontnál levő jegyiro-
dáinál lehet átvenni.

2018. szeptember 27.
A közszállítási társulás vezetősége

Síajánlatok – előfoglalási
kedvezménnyel

Olaszország  
2018. december 15-től egyéni utazással
Árak: 6 eurótól/ fő/ éjszaka 2*+ szállodában

Ausztria 
2019. január 5-től egyéni utazással 
Árak: 12 eurótól/ fő/ éjszaka 4* szállodában

Szlovákia  
2019. január 27-től egyéni utazással
Árak: 31 eurótól/ fő/ éjszaka reggelivel 3*+ szállodában

Franciaország 
2018. december 15-től egyéni utazással
Árak: 78 eurótól/ fő/ éjszaka reggelivel 4*+ szállodában


