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Pál-Antal Sándoré az emlékplakett

Telt házas gálával zárult a Bernády-ünnep

Újabb 12.000 lejes
büntetés a Dinamo
labdarúgócsapatának

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése alapján újabb 12 ezer lejes
büntetést szabott ki az Országos
Diszkriminációellenes Tanács (CNCD)
a Bukaresti Dinamo csapatra – áll a
szolgálat szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

____________4.
Hálaadás
a megújult
mezőméhesi
templomért

Évről évre október utolsó szombatján,
az esti órákban zsúfolásig telik Bernády
Kultúrpalotája. A városépítő emlékét
megidéző rendezvénysorozat huszonkettedszerre is telt házas gálával zárult.

Nagy Székely Ildikó

– A marosvásárhelyi közönség mindig bebizonyítja, hogy együtt vagyunk erősek – mondta
köszöntőbeszédében Nagy Miklós Kund, a Bernády Napokat szervező Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány kuratóriumának alelnöke. Borbély László kuratóriumi elnök Bernády
György
polgármesterré
való

Fotó: Nagy Tibor

újraválasztásának 1908. február 10-én elhangzott beszédéből idézett: „A vezérelv pedig nem
egyéb, mint Maros-Vásárhelyből a szín-magyar
városból az erdélyi részek közepén egy consolidált gazdasági és társadalmi viszonyok között
élő polgársággal bíró várost, kereskedelmi és
(Folytatás az 5. oldalon)

110 éves kora ellenére új tetőzettel,
fehér falakkal, két harang lakta
büszke tornyával, megfiatalodva,
megszépülve állt a meleg őszi napsütésben. Megújulását október 20-án,
vasárnap hálaadó istentisztelettel ünnepelte a különleges alkalomra összegyűlt helyi közösség és meghívottaik,
akik megtöltötték a száz férőhelyes
templomhajót, amelyben az ünnepség
szónokai a lelki megújulás reménységét hirdették.

____________6.

Colectiv, újratöltve

Antalfi Imola
Négy évvel a 64 emberéletet követelő Colectiv-tragédia után,
hirtelen egy eddig titokban tartott vagy alig ismert, közel 21 perces,
egy tűzoltó által készített videót közölt az egyik központi lap.
A 2015. október 30-án a bukaresti Colectiv klubban történt tűzeset körülményeit mindmáig nem tisztázták teljes mértékben, az áldozatok hozzátartozói jogosan várják el azoknak a felelősségre
vonását, akik mulasztást követtek el, kezdve a klub engedélyezésétől
a sérültek mentéséig, illetve orvosi ellátásuk megszervezéséért.
Ehhez képest a tűzeset után négy évvel egy mostanáig „eltitkolt”
videó kerül nyilvánosságra a tűzvész utáni mentőakcióról, a felvételről azonban Raed Arafat, a katasztrófavédelmi főigazgatóság
vezetője csak az államfőválasztás után hajlandó nyilatkozni. Ezt
azzal indokolja, hogy közeledik a Colectiv-megemlékezés, amit tisztelettel kell kezelni, illetve az államelnök-választás is, ezért jobbnak
látja, ha ezen események után fejti ki álláspontját az ügyben. Ha
most tenné meg, azzal csak megzavarná a fent említett eseményeket
– mondta Raed Arafat, aki azt mondta, nem tudott a film létezéséről. Ugyanakkor biztosított mindenkit, hogy konkrét válasza van
minden felvetett kérdésre, és álláspontját nyilvánossá teszi.
A Reset nevű civil szervezet pénteken bűnügyi feljelentést tett
Raed Arafat, valamint a bukaresti katasztrófavédelmi felügyelőség
két vezetője, Orlando Şchiopu és Mihai Guţă ellen, bizonyítékok
eltitkolásával és az igazságszolgáltatás félrevezetésével vádolva
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 57 perckor,
lenyugszik
17 óra 14 perckor.
Az év 301. napja,
hátravan 64 nap.

Ma SIMON,SZIMONETTA,
holnap NÁRCISZ napja.
IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő

Hőmérséklet:
max.190C
min.30C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

35, 17, 4, 42, 31 + 9

NOROC PLUS: 6 1 1 1 4 6

44, 9, 41, 1, 49, 5

NOROC: 9 3 7 2 6 3 8

39, 1, 19, 34, 26, 14

Megyei hírek

SUPER NOROC: 9 8 3 8 5 6

Rágcsálóirtás

Október 28–29-én rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhely közterületein, illetve november 1. és 15. között magánterületeken, az egyéni háztartásokban. Rossz idő
esetén az időpont módosulhat. A felhasználandó szer, a
brodifacoum hatóanyaga mérgezés szempontjából ártalmas és irritáló, ellenszere a K-vitamin. Fokozottan figyelni
kell a kisgyerekekre és a házi kedvencekre, ha a szert valaki lenyeli, mielőbb jelentkezzen a sürgősségi kórházban.

Folytatják az őszi nagytakarítást

Október 28. – november 2. között folytatják az őszi nagytakarítást Marosvásárhelyen, a hulladékot a meghirdetett
program szerinti napon szállítják el az utcákból. Ma, október
28-án a Csónak, Őz, Berek, Margaréta, Gát, Abrudbányai,
Szolidaritás, Munkás, Diófa, Kós Károly, Hangya utcák, a
Kárpátok sétány, a strand parkja van soron. Október 29-én,
kedden a Stefan Cicio Pop, Víztelep, V. Lucaciu, V. Goldis,
Jegenye sor, Kerektó, Sólyom, Benefalvi, Szentannai, Nagy
Szabó Ferenc, Grigore Ploiesteanu, Serafim Duicu, Constantin Hagi Stoian utcákból, október 30-án a Szabadi, Csíki,
Földműves, D. Rusu, L. Blejnari, I. Giurchi, I. Roman, M.
Robu, Virág, Zöld, Hints Ottó, Szotyori József, Gyümölcsfa,
Dósa Elek, Alma, Gálfi Mihály, Simion Mândrescu, Zeno
Vancea, Ion Vlasiu, Pongrácz Antal utcákból szállítják el a
fölöslegessé vált kacatot, hulladékot.

Virágvásár Marosvásárhelyen

Október 28. – november 3. között szervezik meg Marosvásárhely főterén a hagyományos, eladással egybekötött
virágkiállítást. A Rózsák terén, a virágóra körül zajló vásáron helyi és megyei virágtermesztők vesznek részt virágokkal és szezonális kompozíciókkal.

Folyósítják a magyarországi
támogatásokat

Hosszas huzavona előzte meg

Elkezdődhet a csíkfalvi iskola javítása

Többszöri meghirdetés után sikerült aláírni a kivitelezési szerződést a csíkfalvi általános
iskola korszerűsítési munkálataira. Ma már keserű valóság: sok
esetben nem is a pénz beszél,
hanem a piac, pontosabban a
piaci szereplők hiánya.

Gligor Róbert László

A kivitelezés jogát egy székelyudvarhelyi cég nyerte el. A szerződés értéke 1.136.712,47 lej (+ héa), a cégnek
egy év alatt kell a munkát elvégeznie.
Ki fogják cserélni a teljes tetőszerkezetet és az emelet mennyezetét, új nyílászárókat helyeznek el, az épület
külsejét hőszigetelik, vakolják és lefestik, új esővízcsatornákat szerelnek
fel, az épületben kicserélik a villanyhálózatot, javítják és újrameszelik a
belső falakat, felújítják a padlót a termekben.
Hatodszorra sikerült
A község tavalyelőtt nyert támogatást az országos helyi fejlesztési programban három pályázattal: a csíkfalvi,
búzaházi, vadadi iskolák korszerűsítésére, a csíkfalvi napközi építésének befejezésére és egy új jobbágyfalvi elemi
iskola építésére. A támogatási szerződéseket tavaly márciusban megkötötték, de a kivitelezés jóval elmarad a
tervezettnél: mindeddig csupán a csíkfalvi napközit tudták befejezni, ahol a
harmadik közbeszerzési eljárás meghirdetése után sikerült szerződést
kötni. Idén, négy sikertelen közbeszerzési procedúrát követően, ötödik „nekifutásra” sikerült elindítani a
munkálatokat a vadadi épület esetében
is. A csíkfalvi iskola korszerűsítését a
hatodik meghirdetés során nyerte el a
kivitelező cég. Még mindig nincs
azonban vállalkozás, amely a búzaházi
és jobbágyfalvi iskolákat felújítaná,
ezek esetében már hetedszer került kiírásra a munkálat az elektronikus közbeszerzési rendszerben.
Égetően sürgősek a javítások
A községi tanintézmények állapota
nem nevezhető fényesnek, ezért a köz-

Ha nehezen is, de szerződést tudtak kötni.

ség már tíz évvel ezelőtt tervbe vette a
korszerűsítésüket. Meg is nyertek egy
közel egymillió eurós pályázatot, de
mivel időközben az egyik iskolaépületet az állam visszaszolgáltatta az egyháznak, ennek felújításáról le kellett
mondani, s ezzel együtt végül az egész
projektről.
A búzaházi iskolaépület állapota
miatt idén nem kaptak közegészségügyi engedélyt, így ebben a faluban
egy magánházat kellett bérbe venniük
oktatás céljából, amíg kerül vállalkozó, és megújul az iskola. Vadadban
is bérelt épületbe költöztették az oktatást, hogy elkezdhessék a korszerűsítést. Szeptemberben lebontották az
ingatlan 19. században épült részét, és
elkészült egy, a helyére épülő kétszintes szárny alapja. Amint az épület
újabb részét is megbontották, kiderült,
hogy az lábfákra épült, ezért szilárdsága kifogásolható. Jelenleg a munka
szünetel, ugyanis más műszaki tervet
kell készíteni. Jobbágyfalván új épületre volna szükség, mivel ott egy több
mint százéves épületben folyt az oktatás, de állapota miatt két éve az elemi
osztályokat kénytelenek voltak az

óvoda épületébe átköltöztetni, az viszont túlzsúfolt lett.
Nem is főnyeremény a nyeremény
A kezdeti, pillanatnyi öröm után
szinte minden esetben az üröm következett, ugyanis a hazai munkaerőpiac
kiürülése folytán szinte lehetetlen ma
már megbízható vállalkozót találni.
Balogh István polgármester szerint a
közbeszerzésre nem jelentkeztek
cégek, vagy ha igen, akkor nem megfelelő dokumentációt nyújtottak be,
így el kellett utasítani őket. Úgy érzi,
a helyzet is bizonyítja, hogy az önkormányzat teszi a kötelességét, hiszen
megterveztette a munkálatokat, megpályázta és támogatást is szerzett rá, de
az már nem a községnek róható fel,
hogy másfél év alatt sem akadt minden
iskolára kivitelező. Öt-hat évvel ezelőtt egy ilyen munkára nyolc-tíz vállalkozó is jelentkezett, most alig
egy-kettő akad, mindenki arra panaszkodik, hogy nem rendelkezik elég
szakképzett munkaerővel vagy nincs
szakembere a helyes közbeszerzési dokumentáció összeállítására. Ez nemcsak a községet érinti, hanem már
országos probléma.

Múlt héten kezdődött a támogatások folyósítása a Szülőföldön magyarul program keretében. Az idén az OTP Bank
szakított a hagyománnyal, és nem ábécésorrendben utalja
át a támogatásokat. Minden jogosultat levélben értesítenek a kifizetés időpontjáról, illetve arról, ha probléma adódott a bankszámlaszámukkal. A kiértesítésekre e hét
elejétől lehet számítani, amennyiben az igénylők november végéig nem kapják kézhez, telefonáljanak a pályázati
irodához. Azok, akiknek hiánypótlást kellett beküldeni, december előtt nem számíthatnak a kifizetésre, sem az értesítőre. A támogatás összege egy gyermek után az előző
évhez hasonlóan 310 lej, egyetemi hallgatók esetében
pedig 40 lej.

Miért viselkedik így a gyerekem?

Ezzel a címmel tart előadást Marosvásárhelyen október
28-án, ma 18 órától a Piros.Produkció meghívására, a
Védem Egyesület közreműködésével Deliága Éva okleveles gyermekpszichológus, integratív gyermekterapeuta,
aki több mint tizenöt éve foglalkozik azzal, hogy mi áll a
gyermekkori viselkedésproblémák hátterében. A Bolyai
Farkas Líceum dísztermében sorra kerülő előadásában a
magyarországi szakember szakzsargontól mentesen, érthető módon fogalmazza meg szakszerű, tudományosan
is alátámasztott pszichológiai tapasztalatait, hogy azok
gyakorlatba ültetve megkönnyítsék a szülők gyermekkel
való foglalkozását. Jegyek a Kultúrpalota jegypénztárában
kaphatók 30 lejért.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Hatszor kellett meghirdetni a beruházást, amíg sikerült vállalkozót találni

Fotó: Gligor Róbert László

A hála – az Erdély TV Zebra című műsorának
hétfői témája

Hogyan tanuljuk meg az élet apró örömeit értékelni? – teszik fel a kérdést az Erdélyi Magyar Televízió ma, hétfőn 20 órakor kezdődő Zebra
műsorában. Gecse Ramóna és Kovács Károly mű-

sorvezetők vendége Torma Vera, a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztény Alapítvány osztályvezetője és Tamás Sándor, Kovászna Megye
Tanácsának elnöke.
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Úzvölgyi katonatemető

Dărmăneşti polgármestere kitüntette
a júniusi temetőfoglalókat

Kitüntetéseket adott át Constantin
Toma, a Bákó megyei Dărmăneşti
(Dormánfalva)
polgármestere
pénteken azoknak, akik június
6-án a magyarok élő láncát megkerülve elsőkként jutottak be az
úzvölgyi katonatemetőbe, és
annak az ortodox papnak is, aki az
erőszakos temetőfoglalás után felszentelte a román hősök parcelláját.

Pénteken, a román hadsereg napja alkalmából ugyanazok a nacionalista szervezetek tartottak megemlékezést az
úzvölgyi katonatemetőben, amelyek június 6-án felvonultak a környék katonatemetőinél, és erőszakkal behatoltak a
magyarok által élő lánccal védett úzvölgyi katonatemetőbe. A pénteki megemlékezés azonban már kizárólag az úzvölgyi
katonatemetőre korlátozódott.
Az Agerpres hírügynökség 600-ra becsülte a résztvevők számát, akik közül
többen népviseletben, román zászlókat
lobogtatva vagy fáklyával a kezükben vonultak be a temetőbe.
Az MTI a Székelyhon.ro portál helyszínen tartózkodó tudósítójától megtudta:
a pénteki megemlékezés himnuszénekléssel kezdődött, majd ortodox gyászszertartással folytatódott. Ezt követően
felolvasták annak a 149 román katonának
a nevét, akik – a szervezők véleménye
szerint – az úzvölgyi katonatemetőben

nyugszanak. Minden név elhangzása után
a tömeg jelennel felelt.
A rendezvény ünnepi szónoka Constantin Toma polgármester volt, aki megemlítette: az általa vezetett önkormányzat
nem nézhette tétlenül mindazt, ami a temetőben az utóbbi ötven évben történt. A
polgármester helyesnek tartotta, hogy
szimbolikus kereszteket állítottak a temetőben azoknak, akik védték ezt a területet.
A polgármester „Úzvölgye fiai” kitüntetést adott át azoknak, akik június 6-án
elsőkként hatoltak be a katonatemetőbe,
felszentelték a román parcellát és a kelta
keresztes emlékművet. Kitüntetést vehetett át az a 14 éves fiú, aki elsőként jutott
a temetőbe, és a második világháborúban
elesett magyar katonáknak emléket állító
kőtömb tetejére felmászva lengette perceken át a román zászlót, valamint az az
ortodox pap is, aki a felszentelési ceremóniát vezette.
Dărmăneşti önkormányzata áprilisban
önkényesen román parcellát alakított ki a
Hargita és Bákó megye határán fekvő katonatemetőben, melyet korábban a székelyföldi Csíkszentmárton község
gondozott, és a magyar közösség magyar
temetőként tartott számon. Június 6-án
több ezer román megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt vegyen a román parcella és emlékmű román
ortodox felszentelésén, miután székelyek

élőlánccal próbálták megakadályozni ezt.
Bákó megye új prefektusa közigazgatási
pert indított
A Hargita megyei önkormányzat
szombati közlése szerint Valentin Ivancea, Bákó megye új prefektusa megtámadta a közigazgatási bíróságon a
dărmăneşti-i önkormányzat úzvölgyi katonatemetőre vonatkozó határozatait.
Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a Bákó megyei törvényszék közigazgatási osztályán elindított perek
egyikében a prefektus kifogásolta a temető átalakítására kibocsátott építési engedélyt, a másikban pedig azokat a
határozatokat, amelyekkel a kisváros
saját közvagyonába helyezte át a temetőt.
A közlemény szerint a prefektus úgy
vélte: a város tulajdonjogszerzése – a temető leltárba vétele – már alapjaiban törvénytelen volt, így a közvagyonba való
áthelyezéssel ugyancsak illegálisan, jogcím nélkül szerzett látszólagos tulajdonjogot.
A közigazgatási bíróságra benyújtott
prefektusi kereset a törvények értelmében
azonnali hatállyal felfüggeszti a vitatott
határozatok érvényességét.
A közlemény Borboly Csabát, a Hargita megyei önkormányzat elnökét is
idézi, aki úgy véli, a pozitív fejlemény
annak tulajdonítható, hogy szeptember
10-én személycsere történt a Bákó megyei prefektusi hivatal élén. (MTI)

Donald Trump hivatalosan bejelentette
az Iszlám Állam vezetőjének a megölését

Donald Trump amerikai elnök vasárnap reggel a
Fehér Házból közvetített beszédében hivatalosan is
bejelentette Abu Bakr al-Bagdadinak, az Iszlám
Állam nevű terrorszervezet vezetőjének a megölését, az akciót az amerikai erők Szíria északnyugati
részén hajtották végre vasárnapra virradóra.

„Abu Bakr al-Bagdadi halott” – hangoztatta az amerikai
elnök. A terroristavezér likvidálását Trump az amerikai kormányzat első számú nemzetbiztonsági céljának nevezte.
„Úgy halt meg, mint egy kutya, egy gyáva ember”, aki menekülés közben egy alagútban felrobbantotta magát, és megölt
három gyermeket is – fogalmazott Trump. Leszögezte: az
amerikai katonák nagyszerű munkát végeztek, egyetlen amerikai sem sebesült meg. Al-Bagdadi földi maradványait az
amerikaiak a hírszerzés birtokában lévő DNS-minták alapján
a helyszínen 15 percen belül azonosították.
Elmondta: al-Bagdadi számos társát is megölték. Az épületben 11 gyermek is volt, őket épségben kimentették. Az alBagdadi társaságában lévő két nőt – akik információk szerint
a feleségei voltak – szintén holtan találták.
Az amerikai elnök közölte: rendkívül értékes dokumentumokat találtak az épületben az Iszlám Állam további terveiről,
terrorakcióinak előkészítéséről.
Donald Trump elmondta: az amerikai különleges egységek
nyolc helikopterrel támadtak, előzetesen elaknásították az épü-

let környékét, ahol al-Bagdadi tartózkodott. Az amerikai kommandósokat fegyverropogással „fogadták” az épületben. Az
egész akció nem tartott tovább másfél-két óránál.
Az amerikai elnök köszönetet mondott az irakiaknak, a kurdoknak, a törököknek és az oroszoknak, és – ahogyan fogalmazott – „bizonyos mértékig” a szíriaiaknak is az akcióhoz
nyújtott hírszerzési és információs segítségükért. Külön megemlítette, hogy Oroszország megnyitotta a légterét az amerikaiak számára.
Moszkva kételkedik az Iszlám Állam vezérének megölésében
Nincs hitelt érdemlő információja az orosz védelmi minisztériumnak arról, hogy az Egyesült Államok különleges művelettel megölte Abu Bakr al-Bagdadit, az Iszlám Állam (IÁ)
terrorszervezet vezetőjét – közölte Igor Konasenkov, a tárca
szóvivője.
„Oroszország védelmi minisztériuma nem rendelkezik hiteles információval arról, hogy amerikai katonák Idlíb (tartomány) feszültségcsökkentési övezetének Törökország által
ellenőrzött részében műveletet hajtottak végre az Iszlám Állam
volt vezetője, Abu-Bakr al-Bagdadi újabb megsemmisítésére.”
Konasenkov vezérőrnagy szerint minél több ország jelenti
be, hogy részt vett az amerikai műveletben, annál több az ellentmondás a részletek között, „ami megalapozott kérdéseket
és kételyeket vet fel annak valódiságával, mi több, a sikerével
kapcsolatban”. (MTI)

Novemberben kezdődik a Vajdahunyad vára
felújítása, a műemlék látogatható marad

Novemberben kezdődik Vajdahunyad vára felújí- idejére a várkastély nem zár be, de nem lesz minden egyes
tása, a műemlék látogatható marad – közölte pén- része folyamatosan látogatható. A gótikus lovagvár látogatói
ugyanis fontos bevételi forrást jelentenek Vajdahunyad városa
teki összeállításában a Krónika napilap.

A kivitelező konzorcium október 18-án, annak a napnak
a 610. évfordulóján kezdte el a munkaterület kialakítását
és az állványok felállítását, hogy Luxemburgi Zsigmond
magyar király a Hunyadiaknak adományozta a dél-erdélyi
birtokot.
A 19 hónapig tartó külső és belső felújítás során a falakat
és födémeket is megerősítik, a várkastély jelenleg zárt részeit
is látogathatóvá teszik, a modern kor elvárásainak megfelelően
korszerűsítik a mosdókat és a jelenlegi gázalapú melegítés helyett elektromos fűtésrendszert szerelnek be. A munkálatok

számára. Tavaly például 340 ezren keresték fel, és a felnőttek
30 lej ellenében látogathatták az erődítményt. A fotózásért, túravezetésért, valamint az egyéb szolgáltatásokért külön kell fizetni. Vajdahunyad vára a 13. században épült gótikus
stílusban. Az uradalmat a kastéllyal együtt Zsigmond király
katonai érdemeiért adományozta Hunyadi János atyjának,
Vajknak. Hunyadi János az 1440-es években kezdte el a családi birtokközpont, Vajdahunyad kiépítését. A várkastély belső
tereiben jelenleg történelmi, régészeti és néprajzi tárgyakat állítanak ki. (MTI)

Ország – világ
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Visszaküldött jogszabály

Klaus Iohannis államelnök pénteken visszaküldte a
parlamentnek újraelemzésre az oktatási törvényt kiegészítő, az óvodások és a kisiskolások sporttevékenységét és sportóráit szabályozó jogszabályt,
amely előírja, hogy az óvodásoknak heti két óra pszichomotoros tevékenységre van szükségük. Ami a
kisiskolásokat illeti, a jogszabály úgy szól, hogy ha
nincs lehetőség arra, hogy szaktanárok tartsák a tornaórát, akkor a tanítóknak kell azokat megtartaniuk.
Az Államelnöki Hivatal pénteken kiadott közleménye
szerint az államfő úgy gondolja, újra kell vizsgálni a
törvényt, mert hiányos, konkrétan: nem tér ki arra,
hogy milyen okokból nem tarthatják az illető sportórákat szaktanárok, ez pedig kihathat az órák minőségére és a sporttanári állások számára is, amelyek
így csökkenhetnek. (Agerpres)

Tőkés Lászlót újraválasztották

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Csíkszeredában tartott országos küldöttgyűlésén szombaton
újabb két évre a szervezet elnökévé választották
Tőkés Lászlót, a tanács alapítóját. Az ügyvezető elnöki feladatokat továbbra is Sándor Krisztina látja el.
A küldöttgyűlést Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára
és Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is levélben
üdvözölte. Csomortányi István, az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) elnöke létkérdésnek nevezte, hogy
az EMNP, az EMNT, a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) és a Magyar Polgári Párt (MPP) nemzeti
szárnya értsenek szót egymással, és hozzanak létre
egy új egységet. (MTI)

Oxigénmatrica Bukarestben

Nem hajthatnak be 2020. január 1-jétől Bukarest belvárosába olyan járművek, amelyeknek a légszennyezési besorolása nem éri el az Euro 3-as szabványt,
2022-től pedig a főváros teljes területéről kitiltják őket
– döntött csütörtökön a bukaresti közgyűlés. Az elfogadott határozat értelmében úgynevezett oxigénmatricát és a légszennyezés mértékétől függő illetéket
vezetnek be az Euro 3-as vagy rosszabb besorolású
gépjárművek számára. A legolcsóbb (Euro 3-as) matrica egy napra 5 lejbe, egy évre pedig 700 lejbe kerül
majd, míg a legdrágább (non-Euro) éves matrica ára
1900 lej lesz. A bukaresti közgyűlési határozat szerint
2021-től már az Euro-4 es járműveket is matricavásárlására kötelezik. A határozatot előterjesztő Gabriela Firea főpolgármester szerint Bukarest a hatodik
legszennyezettebb levegőjű európai nagyváros.
(MTI)

Hatezer tonna szemét

Egy civil szervezet szerint Romániában naponta hatezer tonna élelmiszer kerül a szemétbe, miközben
7 millió személy, vagyis a lakosság egyharmada a
szegénységi küszöbön él. Gabriel Sescu, az Élelmiszerbank nevű civil szervezet elnöke elmondta: vállalták, hogy összegyűjtik az eldobásra szánt
élelmiszereket, és ezeket eljuttatják a rászorulókhoz.
Romániában Bukarestben, Kolozsváron és Romanban már működik ilyen begyűjtő és elosztó központ,
s jelenleg Brassóban tervezik a negyedik megnyitását. A szervezet célja az, hogy Románia valamennyi
régiójában működjön egy-egy ilyen élelmiszerbank.
A nyugati mintára létrehozott romániai élelmiszerbank több mint száz civil szervezettel dolgozik együtt,
az idén 609 tonna élelmiszert gyűjtöttek össze, többnyire a nagy üzletláncoktól, amit 20 ezer rászorulóhoz juttattak el. (MTI)

Colectiv, újratöltve

(Folytatás az 1. oldalról)
őket a Colectiv-ügyben. A fenti vádak beigazolódása
esetén az érintetteket 6 hónaptól 5 évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik. A Reset civil szervezet szerint a videófelvételek igazolják azt a kezdeti gyanút, hogy a
katasztrófavédelmisek kaotikusan jártak el a sérültek
mentésekor.
Ha eddig is voltak megválaszolatlan kérdések a Colectiv-tűzesettel kapcsolatban, ezek után még több lett.
Kezdve attól, hogy hogyan lehetett 4 évig titokban tartani egy 20 perces videófelvételt a mentésről akkor, amikor a nyomozó hatóságok éppen a mentőakció
körülményeit vizsgálták? A bukaresti katasztrófavédelem vezetőjének a sajtóban megjelent ellentmondó nyilatkozataiból nem derül ki, hogy ki az, aki tudott a
felvételekről és ki az, aki látta is a képsorokat. Az is érthetetlen, hogy egy ilyen bizonyítékot miért nem adtak ki
4 éven át az ügyészségnek. Arra hivatkozva, hogy nem
kérték, gyermekded mentegetőzés. Az is szembemegy a
logikával, hogy Raed Arafatnak miért kell megvárnia a
megemlékezést, illetve az államfőválasztást a nyilatkozatokkal. Talán utóbbi kimenetele befolyásolja a mondanivaló tartalmát? A Colectiv áldozatainak
hozzátartozói iránti tisztelet jele éppen az lenne, ha
minél hamarabb válaszokat kapnának az igazság kiderítése érdekében.
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A vad és a természet ünnepe

Ismét találkoztak Székelyföld vadászai

Harmadszor volt házigazdája Maros
megye az évente megtartott Székelyföldi Vadásztalálkozónak. Szováta önkormányzata, Maros Megye Tanácsa,
az Ősmarosszéki Közbirtokosság, a
Szovátai Vadászok Társasága, a KisKüküllő Térségi Társulás szervezésében idén ismét a fürdőváros fogadta a
térség vadászait és érdeklődőit.

Gligor Róbert László

Az Ősmarosszéki Közbirtokosság iszulykai székhelye ideális helyszíne volt a nagyszabású rendezvénynek, igényes építményei
és hatalmas szabad tere fogadta be a kiállításokat, a színpadot, tevékenységek, versenyek
helyszíneit és a főzőteret. Az udvaron és a
rendezvénysátorban főleg Maros megyében
elejtett vadak trófeái sorakoztak, de Hargita
és Kovászna megyei vadászok is szemlére állították tárgyaikat, még Szlovákiában nyert
nagyaranyat is láthattunk, míg a Maros Megyei Természetrajzi Múzeumtól érkezett kis,
de érdekes fegyverkiállításon 1895-ben készült vadászpisztolyt is szemügyre vehettünk.
Az udvaron felsorakozó standokon főleg vadászruhát és kellékeket, tartozékokat lehetett
vásárolni, de csontból faragott dísztárgyak, vadásznaptárak és 3D-s képek is voltak. A filagóriában a Szovátai Népi Játszóház
kézműves-foglalkozásokat szervezett, ahol vadászokat és állatfigurákat készíthettek kicsik és
nagyok egyaránt, a tér egyik sarkában íjászhely volt kialakítva, de egy vadonatúj vadászterepjárművet is meg lehetett tekinteni.
A vadász és a vad dicsérete
A Zetelaka és Társai vadászegyesület fúvósai a Tisztelet a vadnak nevű ceremónia
kezdő indulóját játszták el, majd a vadásztársaságok zászlóinak felvonulásával kezdetét
vette a hagyományos Szent Hubertusz-mise.
A természetből élő ember munkája megkezdése előtt mindig imádkozott, de akkor is
hálát adott, amikor befejezte fáradozását, így
a vadászatnak is megvolt a maga szertartása.
A Szent Hubertusz-mise a magyar nyelvterületen is több évszázadra nyúlik vissza, hazánkbéli első leírása 1728-ból származik,
amikor Temesváron bánsági méltóságok
imádkoztak vadászat előtt – részletezte Csíki
Dénes kanonok, nyárádköszvényesi plébános, aki arra is rávilágított: Európa elengedte
Isten kezét – míg itt a keresztények egy nagyon kis hányada hetente egyszer vesz részt
templomi szertartáson, addig a keleti népek

Idén negyvennél több kopót neveztek be a versenybe

Számtalan vadásztrófeát, fegyvert tettek közszemlére, vadászkellékvásárt is szerveztek Fotó: Gligor Róbert László

tömegei naponta ötször borulnak le Isten
előtt. Az Úr akarata, hogy mi ezt a földet betöltsük és megtartsuk, ezért vissza kell térni
Istenhez, meg kell fogni ismét a kezét, és
olyan döntéseket kell hozni, amelyek mind
az egyénnek, mind a közösségnek a javára
valók.
A szertartás után világi méltóságok váltották egymást a színpadon a vadász, vadászat
és természet dicséretével. Maros Megye Tanácsának elnöke szerint a székelyföldi találkozó a legjelentősebb esemény a
vadásznaptárban, amelyet azért indítottak kilenc évvel ezelőtt, hogy összefogják a térség
vadászait, akiket közös szenvedély köt össze,
a természet és a vad szeretete. Az igazi vadász arra törekszik, hogy egyensúlyt teremtsen a temészet–vad–ember hármasban, mert
a vadászatot nem csupán a lövés tudománya,
az étel, a bőr és a trófea jelenti, hanem ezek
mellett sok egyéb is. A székelyföldi vadászkultúra egy érték, amire vigyázni kell, mert
utódainknak is fontos megismerniük, hogyan
ötvöződik egyetlen tevékenységben az ösztön, a hagyomány és a törvény – emelte ki
Péter Ferenc. Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes levelében arról biztosította
a székelyföldieket, hogy jól haladnak a két év
múlva Budapesten megrendezendő Vadászati
Világkiállítás előkészületeivel, míg az OTP
Bank ügyvezető igazgatója, Benedek Fülöp azt
húzta alá, hogy ezen a
rendezvényen a székelyföldi vadászok külön bemutatkozási lehetőséget
kapnak. Szováta polgármestere büszke arra,
hogy a város már másodszor adhat helyet ennek a
rangos rendezvénynek. A
vadászat egy életforma, a
természet egy templom,
a vadász pedig legyen
ember, akit nem a gyilkolás ösztöne hajt –
mondta Fülöp László
Zsolt. A Kovászna Megyei Tanács elnöke,
Tamás Sándor szerint
sokan próbálták elorozni

azt, amire mi vigyáztunk ezer éven át, de mi
vagyunk a legjobb gazdái ennek a tájegységnek, és ez így lesz ez a következő ezer évben
is. Az ünneplőket Bihar Megye Tanács elnöke, Pásztor Sándor is köszöntötte, és elmondta, hogy hálás annak a hagyománynak
a továbbviteléért, amely megmozgatja egész
Székelyföldet.
A medve vagy az ember?
A medve és ember egyre élesebb konfliktusa is szóba került már a péntek délutáni értekezleten is, és a szombati felszólalók sem
kerülték meg a témát. Péter Ferenc szerint a
vadat nem a jogszerű vadászat veszélyezteti,
hanem a vadvédelem és vadőrök hiánya, de
szükség van a megfelelő törvényes keretek
megteremtésére is, javítani kell a hiányos
vagy rossz jogszabályokon, a medveállomány kezelése terén pedig mielőbbi változtatásokra van szükség. A jelenlegi helyzet
tarthatatlan, és ennek nemcsak közösségeink
fizetik meg az árát, hanem a medvepopuláció
is. Hargita Megye Tanácsának elnöke úgy
érzi, mind a medve, mind az Úzvölgye kérdésében a fejünk fölött hoztak meg bizonyos
döntéseket, de mindkét kérdést Székelyföldben gondolkodva, összefogással meg lehet
oldani. A tudatos medveszabályozás mellőzése ennek a térségnek gondot jelent, viszont
a 2016. évi katasztrofális döntés, a kilövési
tilalom ellenére is sikerült eredményeket elérni a medvekérdésben, de a medvepopuláció
szabályozását már nem lehet sokáig elodázni.
Az Európai Vadászszövetségek Föderációjának kelet-európai alelnöke, dr. Kelemen
Atilla rámutatott arra, hogy több országban is
gondok vannak a vadak miatt, ezért két hete
az Európai Parlament olyan döntést hozott,
hogy a nagyvadak kérdését ezután a tagországok maguk rendezzék. A bukaresti politikumnak is kellene legyen bátorsága ezek
felvállalására, de a szükséges lépéseket akkor
sem tudják megtenni, ha akarják, mivel sem
szakminisztere, sem kormánya nincs jelenleg
az országnak. A medve miatti gondok előbbutóbb önbíráskodáshoz vezethetnek, ami nem
hasznos, a kérdés megoldásához a társadalom
összefogására is szükség van.
Akire felnéz a vadásztársadalom
A jövő évi jubileumi vadásztalálkozó házigazdája a Kovászna megyei Árkos lesz, ezért

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács 617/2019-es számú határozata kimondja, hogy a Dinamo-szurkolók
magatartása egyértelműen megkülönböztető
és etnikai alapon diszkriminatív volt, ezért 12
ezer lejes bírsággal sújtja a klubot, amely
visszaeső ilyen szempontból.
„Üdvözöljük az Országos Diszkriminációellenes Tanács döntését, amely hozzájárul
ahhoz, hogy a sport területéről visszaszoruljon a hasonló szurkolói magatartás. Az elmúlt
évek következetes munkájának köszönhetően
ma már kevés olyan csapat van az I. ligában,
amely a hasonló magyarellenes megnyilvánulásokat megengedi magának. Számunkra
viszont az a cél, hogy ebben az országban a
sport területéről is teljesen eltűnjön a megfélemlítő, kirekesztő, magyargyalázó magatar-

tás, és a fair play szellemében játsszák a mérkőzéseket. Ennek érdekében megteszünk
minden lehetséges lépést, és arra kérjük a magyar szurkolókat, amennyiben diszkriminatív
esetet tapasztalnak, rögzítsék azt fotóval, videóval, és küldjék el a Mikó Imre Jogvédelmi
Szolgálatnak” – nyilatkozta Benkő Erika, az
intézmény igazgatója.
***
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatot a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) hozta létre a romániai magyar közösséget érintő bármilyen természetű hátrányos megkülönböztetés megfigyelése, jelzése
és megakadályozása céljából.
A szervezet névadója Mikó Imre kisebbségi jogász, író, műfordító, politikus, erdélyi
polihisztor, a két világháború között az Or-

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése nyomán

Újabb 12.000 lejes büntetés a Dinamo labdarúgó-csapatának

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentése alapján újabb 12 ezer lejes
büntetést szabott ki az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a
Bukaresti Dinamo csapatra – áll a
szolgálat szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Mózes Edith

A közlemény szerint az eset még 2018. április 30-án történt, amikor a Sepsi OSK látta
vendégül az 1948-ban alapított bukaresti csapatot. A vendégszurkolók a mérkőzés teljes
ideje alatt a „Ki a magyarokkal az országból!” rigmust skandálták. A szervezők próbálkozása, hogy megakadályozzák a helyzet
elmérgesedését, hiábavaló volt.

Péter Ferenc a rendezvény vándorzászlaját
átadta Máté Árpád polgármesternek. Beszédében az elöljáró kifejtette: csak az nevezhető
vadásznak, aki áhítattal tud belépni a természet templomába, aki az állatok hangját úgy
hallgatja, mint legszentebb mennyei szózatot,
akinek lelke eggyé válik az elejtett vad távozó lelkével. A Vadon egyesület és a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény ezért
évente kitüntetést nyújt át azoknak, akikre a
székelyföldi vadásztársadalom felnézhet. Így
idén „Székelyföld természeti értékeinek népszerűsítéséért, hírnevének öregbítéséért, a vadászati kultúra megőrzéséért és ápolásáért, a
vad és élőhelye védelméért kifejtett kiváló
munkája elismeréséért” a Ventor Terra Sicolorum vadászérdemrend arany fokozatával
tüntette ki Csíki Dénes kanonokot, pápai káplánt, valamint a székelyudvarhelyi Rákosi
Gyulát és a sepsiszentgyörgyi Kis Józsefet. A
köszvényesi plébános lapunk kérdésére elmondta: közel hetven éve természetjáró, és
fiatal segédlelkészsége során Székelyvarságon „fertőződött meg”, így 1990 óta tényleges vadász. Papi pályája során különböző
egyházi kitüntetéseket kapott, de ez a méltatás meglepetés volt számára. Életcélja nem
ez, hanem hogy feladatát ellássa, és szolgálatát elfogadják, de örül annak, ha ezt még el
is ismerik.
A vadászkutyák is előtérben
A hivatalos program után a téren elkezdődtek a kötetlenebb programok is, a színpadon
a Maros Művészegyüttes, a szovátai Sirülők
és a tatai Kerderke néptáncosai váltották egymást, míg kora délutánra a KulinArt Fesztre
benevezett huszonegy vadászegyesület bográcsaiban is elkészültek a finomabbnál finomabb
vadpörköltek,
amelyeknek
végigkóstolása után a zsűri a Nimród, a Cervus és a Somos egyesületek vadászainak
főztjét találta a legfinomabbnak.
Eközben a tér másik oldalán megkezdődött
a 4. székelyföldi erdélyikopó-szemle. A Siculus Erdélyi Kopó Kennel eddig Erdőszentgyörgyön szervezte meg a táj jellegű
szemléket, idén viszont a vadásztalálkozóhoz csatlakozott. Mivel az első három évben
szinte minden tenyésztő állatát megismerték,
tavaly szünetet tartottak, hogy az újonnan
született kutyákat is megismerhessék, s
ennek meg is lett az eredménye: több mint
negyven állatot neveztek be, többségük fiatal, de volt néhány visszatérő is – mondta el
a Népújságnak Tőkés Lóránt főszervező. Az
állatokat dr. Kerekes Gábor tenyésztő és
szakértő bírálta el, a fővédnök és díszelőadó dr. Kelemen Atilla volt. A csoportonkénti
megmérettetés
győztesei
üvegplakettet, emlékérmét és két zsák száraz kutyatápot vehettek át, majd a teljes rendezvény két legszebb kutyája közül
választották ki a győztest. Az idén a legszebbnek a csíkpálfalvi Ferencz Huba
Zsuzska névre hallgató kétéves szukája bizonyult, a gazda pedig átvehette a Rhédey
Claudia-vándordíjat, Kovács Attila művész
alkotását, egy erdélyi kopót megjelenítő
kisplasztikát. Az idei rendezvényre már Görögországból, Magyarországról és Szlovákiából is érkeztek kopók, tehát a megmérettetés
nemzetközi jelleget is kezd ölteni.
A sepsiszentgyörgyi Szakács Zsolt másfél
éve ismerkedett meg az erdélyi kopóval, öt
hónapja vásárolt egy kölyköt, amellyel első
alkalommal nevezett be a székelyföldi szemlére, hogy megmérettesse állatát, és megtudja, mennyire felel meg a szakma
követelményeinek. A nyolc hónapos eb a kölyök kategórában első díjat szerzett. Nagyon
szép állat, meghálálja azt a sok törődést, amit
a gazdájától kap – mondta el a férfi.

szágos Magyar Párt egyik vezetője. Bukarestben működtetett jogvédelmi irodát. (Nem tévesztendő össze gróf Mikó Imrével, akinek a
nevét a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium viseli.)
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat a romániai magyar közösség helyzetéről szóló
éves jelentés kiadását tűzte ki célul. E jelentés
elsősorban a nyelvi jogoknak és a nyelvhasználat szabadságának a megsértésére, a visszaélésekre, a gyűlöletkeltő beszédekre, a
közösség ellen elkövetett szóbeli és fizikai
erőszakra, valamint az etnikai megkülönböztetés más formáira összpontosít.
Romániában a harmonikus etnikumközi
kapcsolatok biztosítása érdekében a szolgálat
fontosnak tartja, hogy a kisebbségek jogait
védeni hivatott rendszer hiányosságait és a
magyarok által elszenvedett megkülönböztetés típusait azonosítsa és pontosan megnevezze. Ugyanakkor a helyzet romlásának
megakadályozása érdekében fontosnak tartja
jelezni a nemzetközi közösségnek ezeket az
erősödő és aggasztó törekvéseket.
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Pál-Antal Sándoré az emlékplakett

(Folytatás az 1. oldalról)
ipari emporiumot, forgalmi gócpontot teremteni, kulturális és humanistikus intézményekkel gazdagítani e
várost még jelentékeny áldozatok
árán is, mert csak így szolgálhat e
város itt az erdélyi részekben, nemzetiségek tengere által lakott országrészekben a magyar kultúra
világosságának terjesztésére...” A
példaértékű eszmefuttatással pár
évvel ezelőtt ( 2016. január 28-án)
lapunk olvasói is találkozhattak PálAntal Sándor Dr. Bernády György
és Marosvásárhely urbanizációja
című, folytatásokban közölt tanulmányában. Az idén 80. életévét betöltött történész, levéltáros az
elmúlt évtizedekben több száz publikációval gazdagította Marosvásárhelyt, ezért is bizonyult méltónak a
Bernády-gálán kiosztásra kerülő
emlékplakett átvételére.
A hagyományos forgatókönyv
szerint a kitüntetett személye a gálaest első felében került nyilvánosságra. A csíki gyökerekkel
rendelkező, marosvásárhelyiségét
56 esztendeje, pályája elejétől számító tudós kutatót Nagy Miklós
Kund laudálta. A méltató szólt a 42
éven át végzett sivár, magányosnak
vélhető levéltári munka monoton,
de nagyon is fontos feladatairól,
majd a rendszerváltás utáni új lehetőségek megéléséről, a rengeteg felgyűjtött forrás birtokában vállalt új
minőségről, a történészként végzett
szolgálatról. „Szerteágazó kutatólevéltárosi, történészi, helytörténészi, szervezői tevékenységét 356
publikáció, ezek között 21 saját, 15

hogy ő-e a legmegfelelőbb személy
a közművelődési alapítvány kitüntetésére, a laudációt hallgatva azonban megértette, miért esett rá a
választás. Marosvásárhely múltja
valóban fontos szerepet kapott kutatásaiban, első, 1964-ben megjelent cikke is a vásárhelyi vízellátás
történetéhez kapcsolódik, és írásainak több mint egyharmada címében
is utal Bernády városára – ismerte
el a tudós történész, aki megígérte,
jól látható, megtisztelő helyet talál
az emlékplakettnek, hogy munka

társszerzőkkel írt, 15 szerkesztett
kötet tükrözi” – hallhattuk Nagy
Miklós Kundtól, aki a továbbiakban
Orosz István akadémikust idézte:
„Pál-Antal Sándor (...) a székelység
történetírója. Ezzel a regionális történetírás egyik szószólója”. A laudáló arra is kitért, hogy a kitüntetett
külön könyvet szentelt a Székelyföld fővárosa, Marosvásárhely (az
egykori Székelyvásárhely) történetének, főszerkesztése alatt készült el
az alapítvány sokat dédelgetett
terve, a Bernády-nagymonográfia,
napjainkban is ő tud a legtöbbet
Bernádyról, és „ezt a tudást igyekszik a lehető legeredményesebben
kamatoztatni”. Nagy Miklós Kund
beszéde végén megjegyezte, hogy a
sokrétűen kibontakozott Bernádykultusz bizonyára a továbbiakban
sem hagyja pihenni a kitüntetett tollát.
Pál-Antal Sándor megilletődve
mondott köszönetet, majd bevallotta, felmerült benne a kérdés,

Erdély festészete a két világháború között

Egy elhanyagolt kor műremekei

Csendéletek, aktok, táj- és
önarcképek a két világégés
közötti évtizedek Erdélyéből –
ezt kínálja a Maros Megyei
Múzeum szépművészeti részlegének új kiállítása, amelyet
péntek délután a 22. Bernády
Napok keretében nyitottak
meg a Kultúrpalota második
emeletén.

Nagy Székely Ildikó
A tavaszi Tonitza-tárlat megnyitójának forgatókönyvét követve az
ünnepi rendezvény a Palota kistermében kezdődött. A telt házas közönséghez elsőként Soós Zoltán
múzeumigazgató szólt.
– A két világháború közötti évtizedek egy kissé elhanyagolt korszaknak számítanak, a köztudat
ugyanis főként a korábbi időszakot,
a nagybányai művésztelep hőskorát
ismeri. Kevés erdélyi múzeumnak
van állandó kiállítása ebből a korból
– hívta fel a figyelmet az intézményvezető a tárlat különlegességére.
Mint arról előzetesen beszámoltunk, az alapötletet egy magángyűjtemény,
a
Böhm
József
tulajdonában lévő műremekek

adták, ezt egészítette ki több állami
intézmény – a nagybányai, a brassói
és a kolozsvári múzeum – anyaga,
ugyanakkor a Maros Megyei Múzeum raktárából is kerültek elő az
adott korhoz kötődő műalkotások.
A kiállítás a nagybányai művészkolóniának a többi erdélyi városra, a
városi polgárságra gyakorolt hatását
is bemutatja, egyebek mellett olyan
alkotói világokat villant fel, mint a
nagybányai művésziskolában tanult
Barabás Istváné és Bortnyik Iréné,
a marosvásárhelyi Művészeti Líceum egykori tanáraié – tudtuk meg
Soós Zoltántól, aki azt is elárulta,
hogy összesen 180 festményt gyűjtöttek össze, a kiállítótér azonban
mindössze 110 kép bemutatására
adott lehetőséget.
– Új feladatnak tekinthetjük a
rendelkezésre álló felület bővítését
– vonta le a következtetést a múzeumigazgató.
– Egy olyan városban élünk,
amely három nemzetnek és még
annál is többnek adott helyet, lehetőséget a közös életre, alkotásra –
hangsúlyozta ünnepi beszédében
Borbély László, a Bernády Napok
rendezvénysorozatot szervező Dr.
Bernády György Közművelődési

Alapítvány kuratóriumának elnöke,
aki szerint a városépítő példája ma
is arra int, hogy fogjunk össze az
élet minden területén, így a kulturális értékteremtésben is.
Képek „a Föld elfelejtett sarkáról”
A 38 éve Németországban élő
Böhm József nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy a Kultúrpalota
gyönyörű környezetében állíthatja
ki a több nemzedéken át tudatosan
gyűjtött festményeket. Elárulta,
hogy számára azért is fontos ez a
helyszín, mert Marosvásárhelyen
született, és bár kevés ideig élt városunkban, vannak itteni emlékei,
például az öccsével asztaliteniszben
elért sikerek. A művészet szeretetét
édesapjától örökölte, és fiának is átadta, aki jelenleg közép-európai
kultúrdiplomáciát tanul. A műgyűjtő számos külföldi tárlaton is
bemutatta kincseit, az egyik megnyitó után egy német lapban a Föld
elfelejtett sarkáról származó alkotásoknak nevezték az erdélyi festészet
gyöngyszemeit.
– A tárlat célja a pozitív szellemi
háttér, a Kós Károly-féle transzilván szellemiség megismertetése, az
itt élő népek művészethez való hozzáállásának, összefogásának bemutatása – hangsúlyozta Böhm József,
és örömét fejezte ki, amiért gyűjteményét színvonalas múzeumi anyagok egészítik ki a kiállítás idején.
A művészet közös nyelvén
A felszólalók sorát a tárlat kurátoraként közönség elé szólított
Boros Judit művészettörténész, a
Magyar Nemzeti Galéria szakértője
zárta, aki a Maros Megyei Múzeum
munkatársai – Oniga Erika és Ioan
Şulea –, valamint Tiberiu Alexa, a
nagybányai művészeti múzeum
igazgatója által kiválogatott anyagból végezte el a végső szelekciót. A
művészettörténész a kiállítás előkészítésének néhány alapelvét villantotta fel, elöljáróban kiemelve, hogy
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közben is mindig előtte legyen.
A kitüntetett a nagyérdemű vastapsa közepette hagyta el a színpadot. A továbbiakban az idei
Bernády Napok megszervezésében
partnerként részt vállaló Maros Megyei Múzeum igazgatója, Soós Zoltán szólt az egybegyűltekhez.
– Bernády György bevezette
Marosvásárhelyt a 20. századba.
Azóta kicsit megtorpantunk. Sok
mindent lenne jó megoldani, ehhez
azonban közös erőfeszítésre lesz
szükség – üzente a vásárhelyieknek
a jövő évi polgármesteri választások jelöltje.

A továbbiakban az est izgalmas
pillanata, a tombolasorsolás következett. Ezúttal is három képzőművészeti alkotás – Plájás Istvánnak a
Kultúrpalota üvegablakait megjelenítő fotója, Hunyadi László patinázott gipszplakettje és Sajgó Ilona
festménye – talált gazdára.
A gála második felében Udvaros
Dorottya Kossuth- és Jászai-díjas
színművésznő az életét, pályáját
meghatározó dalokkal, kortárs írók
tollából született levelekkel és megannyi személyes vallomással ajándékozta meg a marosvásárhelyi
nagyérdeműt.

minden tárlat egy szubjektív narratíva, a kurátor egyéni története.
– A kiállítás célja átfogó képet
adni a két világháború közötti erdélyi művészetről. Van egy olyan tendencia, hogy a művészet nemzeti
aspektusait határozzuk meg, magyar, román, szász művészetről beszélünk. Kérdés, hogy ennek
mennyi a létjogosultsága. Az itt kiállított művek belső struktúrája nem
igazán támasztja alá ezt a megközelítést – hangsúlyozta a kurátor. Állítása helyénvalóságáról rövidesen
a nagyérdemű is meggyőződhetett,
hiszen például az egymás mellett
megtekinthető Eugen Pascu- és
Thorma János-festmények egymástól eltérő stílusjegyek nélkül, a művészet ugyanazon nyelvén árasztják
a harmóniát.
Értékteremtő szintézis
– A másik szempont a centrum
és periféria viszonya, amely az
utóbbi évtizedek művészettörténetének központi kérdése volt. Úgy
tartották, hogy a centrum NyugatEurópában van, abból veszünk át
valamit mi Kelet-Európában. Az elmúlt évek kutatásai, érdeklődése
azonban a periféria felé fordult. Kiderült, hogy a többféle központhoz
kapcsolódó régióknak a szintézis
révén saját nyelvezetük alakult ki.
Ha a szintézis megvalósul, a perifériából központ válik. A szintetizáló

képesség, lehetőség adja a transzilván stílus értékét – összegzett Boros
Judit.
A művészettörténész röviden ismertette a kiállítás szerkezetét,
hangsúlyozva, hogy a tér berendezésekor nem az időrendiségen volt
a hangsúly. A nagybányai művészetet egy önálló terem ismerteti, a második és harmadik teremben arra
kaphat választ a látogató, hogy hogyan hatott a művésztelep az erdélyi festészetre, a negyedik
helyiségben a kolozsvári iskola
kerül előtérbe, az ötödikben a szász
művészeté a főszerep. Ez utóbbi teremben Felix Harta, Hugo Mund,
Klein József művei mellett két független alkotó, Nagy István és Nagy
Albert alkotásai is megcsodálhatók.
A hatodik terem az avantgárd művészet továbbélését éri tetten. A vizuális élmények sora a nagybányai
művésztelep első nemzedékéhez
tartozó Ferenczy Károly Keresztlevétel című festményével indul és a
művész lánya, Ferenczy Noémi
gobelinjével, a Kertésznőkkel ér
véget.
Az ünnepi beszédek és hasznos
útbaigazítások után az est főszereplői, a múlt század első felébe röpítő
festmények vették át a szót. A különleges hangulatú képek 2020 áprilisáig várják a Palotába látogató
művészetbarátokat.

Fotó: Nagy Tibor
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Mezőségi Jerikó

Hálaadás a megújult mezőméhesi templomért

Kali Tünde lelkész átadja az oklevelet

110 éves kora ellenére új tetőzettel, fehér falakkal, két
harang lakta büszke tornyával, megfiatalodva, megszépülve állt a meleg őszi
napsütésben.
Megújulását
október 20-án, vasárnap hálaadó istentisztelettel ünnepelte a különleges alkalomra
összegyűlt helyi közösség és
meghívottaik, akik megtöltötték a száz férőhelyes templomhajót,
amelyben
az
ünnepség szónokai a lelki
megújulás reménységét hirdették.

Bodolai Gyöngyi

A liturgiai szolgálatot nt. Jakab
István, a Maros-Mezőségi Egyházmegye esperese végezte, igét hirdetett nt. Szegedi László brassói
lelkész, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadója. Mezőméhes sok megpróbáltatáson
átesett temploma a külső forrásokból eredő és a gyülekezeti tagok
által felajánlott nagylelkű támogatás és áldozatos munka nyomán szépült meg, vált kényelmessé és
vonzóvá. Történetét Kali TündeZsófia mezőméhesi református lelkész ismertette.
Vasárnap délben a parókia kertjében színes kép fogadta az érkezőket. A sármási fúvószenekar már
melegített, miközben megérkeztek
a székely Mezőség népviseletében
a sámsondi énekesek és citerások.
A terített asztalokon a mezőméhesi asszonyok – Szabadi Zsuzsa,
Tikos Katalin, Demeter Ildikó,
Oláh Magdolna – felejthetetlen
ízű süteményei, kávé, víz, üdítő
várta a vendégeket. Rajtuk kívül a
vendéglátás előkészítésébe besegített Kocsis Erzsébet és Török Mária
is.
A templom előterében Kocsis
Sándor gondnok és a presbiterek
köszöntötték az érkezőket.
A hálaadó istentiszteleten az
alaphangot Jakab István esperes
adta meg a jerikói vak koldus történetéről szóló igével, aki látása viszszanyerését kérte Jézustól, és
hitének köszönhetően megtörtént a
csoda.

A gyülekezet

Ezt a történetet bontotta ki prédikációjában Szegedi László missziói
előadó, aki lelkészi hivatása gyakorlását a mezőségi Uzdiszentpéteren kezdte, így alkalma volt
megismerkedni azokkal a nehéz körülményekkel, amelyekről e tájegység egykori krónikásai hírt adtak.
De voltak olyan nemes emberek is,
akik tudták, hogy Istennek házat
kell építeni. És voltak olyan papjai,
tanítói a falunak, akik példamutató
hivatástudattal végezték munkájukat. Sajnos az ellenkezője is előfordult, és a gazdasági valamint egyéb
okok mellett részben ennek is tulajdonítható, hogy az 1936-ban 530
lelkes magyar református közösség
ma alig több mint száz személyre
apadt. (Szavait még azzal egészíthetnénk ki, hogy a felekezeti iskola,
amely mellett 1915-től népinternátus és hadiárvaház is működött, már
a múlté, hiszen megszűnt az I-IV.
osztály is). A hálaadásnak azonban
helye van, hiszen a gyülekezetnek
volt ereje felújítani a templomot –
emelte ki Szegedi László. Majd
hozzátette, hogy a bibliai Bartimeus
szívében őszintén vágyakozik arra,
hogy élete gyökeresen megváltozzék, ezért koldusként nem aranyat
és ezüstöt kér a jerikói úton haladó
Jézustól, hanem azt, hogy újra lásson. Az odahajolást, a szeretetet
kéri, amit Jézus mindenkinek
megad, aki jót szeretne cselekedni.
És ha eljön egy olyan történelmi
pillanat, amikor a külső megújul,
ennek csak akkor lesz értelme a jövőben, ha második lépésként folyamatosan és hosszantartóan a belső
megújulást, a bartimeusi talpraállást
fogja eredményezni. Az, hogy Jézus
odahajol-e a „mezőségi Jerikó” lakóihoz, attól függ, hogy hány vágyakozó ember akar mellette
gyógyulni és felemelkedni, hogy ne
másodrendű polgárai legyenek
ennek a társadalomnak, hanem minden tagjával egy sorban álljanak,
egyforma jogokkal és kötelességekkel. Idős méhesi asszony mondta
Kali Tünde-Zsófia helybeli lelkésznek, hogy addig nem tud meghalni,
amíg a templom nem lesz „újjátéve”. Valóban nagy dolog látni,
hogy méltó helyen, méltó körülmények között hirdettetik az ige, mert

ha Isten velünk van, kicsoda ellenünk? – idézte Bethlen Gábor szavait Szegedi László, és azt kívánta,
hogy a felújított templom szószékéről sohase halkuljon el a drága
anyanyelvünkön mondott evangélium szava, hogy Mezőméhes egy élhető, szerethető település maradjon.
Ahol Isten van, ott lehet élni. Ő
ott van a kicsiny mezőségi templomokban is – hangsúlyozta Jakab István esperes. A mezőméhesi pedig
úgy tündököl, mint egy ékszerdoboz – osztotta meg első benyomását, majd találkozását Kocsis
Sándor gondnokkal, aki örömmel és
elégtétellel nyugtázta, hogy szépen
elkészültek a munkával. Az esperes
köszönetet mondott a lelkész aszszonynak, aki sokszor kiáltott segítségért a kerületnél, pályázatokat írt
a magyar kormányhoz, és igyekezete végül eredménnyel járt. Örömmel szólt arról is, hogy hat évvel
korábban megfogadták a tanácsát,
és nem bádoglemezzel, hanem cseréppel fedték be a templomot,
amely olyan szép lett, hogy méltán
büszke rá az egyházmegye elnöksége is.
A meghívottakat Kali TündeZsófia lelkipásztor köszöntötte,
köztük a lelkésztársakat, a méhesi
származású Kovács Szabadi Tünde
mezőörményesi lelkészt és férjét,
Kovács Szabadi Levente nagysár-

Szegedi László missziói előadó érkezik

mási lelkipásztort, továbbá Ferenczi
György Csaba pókai lelkészt és mezőméhesi származású feleségét, Ferenczi Melindát. Köszöntötte
Casoni Emil polgármestert, aki kiemelte, hogy a szellemi újjáépítésben az iskolának és az egyháznak
van a legnagyobb szerepe. Alin
Moldovan görögkatolikus lelkész
azt hangsúlyozta, hogy annak a közösségnek, amelynek temploma
van, háza és családja is van egyszerre. A hazatérő Kovács Szabadi
Tünde lelkész azt kívánta a gyülekezetnek, hogy a megújult templomban Isten dicsérete mellett
találják meg a szeretetet és a megbékélést egymással Isten színe előtt.
Egymás terhét hordozzátok – tolmácsolta meghatódottan Ferenczy
György Csaba református lelkész,
aki 15 évig hirdette Méhesen az
igét.
A maroknyi mezőméhesi gyülekezet által hosszú ideje elkezdett
templomfelújítás befejeződött. Van
miért örülni, hálát adni, nyugtázta
Kali Tünde-Zsófia lelkész, aki
Szántó Sándor János 1993-ban a
gyülekezetnek adományozott nagyon szép munkája (Holt tenger – a
mezőméhesi református egyházközség historia domusa), valamint
Ferenczi György Csaba lelkipásztor
szakvizsgadolgozata alapján mutatta be a templom és a gyülekezet
történetét.

A mezőméhesi templom

Az ősmagyar településként létrejött falu katolikus lakosságának már
1294-ben temploma volt. Számuk a
török és tatár betörések és fosztogatások nyomán csappant meg. Újabb
lakosokat az 1800-as évek második
felétől a Kendeffy és Béldi grófok
telepítettek be, mert szükség volt
munkaerőre. Kendeffy gróf nagylelkű végrendeletében a református
gyülekezetnek olyan adományt tett,
amelyből 1909. október elsejére felépült a templom, a lelkészi lakás és
az iskola, a földterületek pedig az
egyházközség fenntartását szolgálták. Hálából a család hímzett címerét a mózesszék felett helyezték el,
a templom bejáratához pedig új em-

léktáblákat. Az Illyés család telket,
földet adott. A felsoroltakon kívül a
Kendeffy család csodálatos úrasztali
edényekkel és terítőkkel is megajándékozta a gyülekezetet. A templom
felszentelése azonban váratott magára, ugyanis szélvihar tett kárt a tetőzetben, majd kitört az első
világháború, míg végül 1915-ben Kenessey Béla, Erdély református püspöke szentelte fel.
Az akkor
elhangzott bibliai ige: „Légy erős,
szedjük össze az erőnket..., az Úr pedig
tegye azt, amit jónak lát”
(2 Sám. 10,12.) a nehéz pillanatokban,
amikor úgy érezte, hogy elfogyott az
ereje, és belefáradt a teendőkbe, bevallása szerint erőt, lendületet adott
a lelkész asszonynak.
Visszatérve a történelemhez, az
első világháborúban a három harangból kettőt elvittek, ezt a későbbiekben a Kendeffy Lajosné vezette
nőszövetség pótolta. A II. világháború után tagosították, államosították a földeket, elvették az erdőt, a
házakat, majd az iskolaépületet is.
Az 1990 után Mezőméhesen szolgáló lelkipásztorokra szakadt a
teher és a felelősség, hogy visszaigényeljék azt, ami az egyház tulajdona volt, az erdőket és földeket
(Ferenczi Csaba és Melinda), az iskolaépületet (Fekete Márton). A
köszönet szólt Kovács Szabó Levente lelkésznek is, aki 2013-ban a
tetőszerkezettel elkezdte a templom
javítását. 2015-ben a gyülekezeti

Fotó: Bodolai Gyöngyi

tagok adományából megújult a
templom előtti kerítés. 2016-ban a
torony tetőzetét újították fel, villámhárítót szereltek és elvégezték a
külső javításokat, erre a kultuszminisztériumtól kaptak támogatást.
2017-ben elkészült a templom
előtti terasz, lefestették a külső falakat, amihez a helyi és a megyei
tanács, valamint a marosvásárhelyi
alsóvárosi testvérgyülekezett nyújtott segítséget. 2018-ban a belső javítással folytatódott a munka,
amelyhez Magyarország kormánya
a Bethlen Gábor Alapon és az Erdélyi Református Egyházkerület
püspökségén keresztül 57.000 lejes
támogatást nyújtott. Ebből villamosították a harangot, kiszárították a
salétromos falakat, majd szellőző
vakolattal vakolták, szigetelték az
alapot, és lefestették a falakat, amihez a helyi tanács is hozzájárult.
2019-ben befejeződött a belső festés, és megszületett a vágy, hogy a
bútorzatot is fel kellene újítani,
amit vidám szívvel a jelen levő ifjúsági csoport vállalt fel. A padlózat felújítását, amikor kiderült,
hogy elszomorítóan sokba kerül,
két nagylelkű család, Szabadi Kálmán és Zsuzsa valamint Tikos
János és Katalin vállalta, a gyülekezet adományából vásárolták meg
a konvektorokat. Bár mindenkit
meg kellene említeni, nagyobb öszszeggel a Farkas és a Vajda család,
a két csillárral Kerekes Irén, továbbá Kocsis Sándor gondnok és
családja járult hozzá a templombelső megszépítéséhez és a sok szerelési munka elvégzéséhez. A
beszámoló végén a lelkész asszony
emléklappal köszönte meg a vendégek szolgálatát és mindazoknak a
nagylelkű adományát és munkáját,
akik valamilyen részt vállaltak a
templom felújításában, támogatják
az egyházközséget.
Az ünnepségen a műsor sem maradt el, Farkas Anna és Kiss Éva
asszonyok verset mondtak, Farkas
Hermina, az egyetlen kiskonfirmáló
lány Csiha Kálmán Szeressétek a
templomot! című versével buzdította a jelenlevőket. Az ének és dicsőítés szolgálata a marosvásárhelyi
Ismerkedj és Szolgálj ifjúsági csoport ajándéka volt, amelynek tagjai
Lőrincz János kövesdombi lelkipásztor üzenetét tolmácsolták. A
nagysármásiak is kitettek magukért,
a fúvószenekar mellett Szikszai
Erika kántor orgonált, és Tamási
Melinda óvónő ifjúsági csapatának
zenei műsora szerzett kellemes perceket a hallgatóságnak.
Végül Szegedi László missziói
előadó mondott áldást a templomra
és a gyülekezetre, majd a sármási
fúvósok zenéjére nemzeti imánkkal
ért véget a hálaadó istentisztelet. A
szeretetvendégség helyszíne az egykori Kendeffy-uradalom helyén
épült művelődési ház volt, ahol a jó
ebédhez a jó hangulatról a sármási
fúvósok mellett a sámsondi citerások gondoskodtak.
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Büntetőt rontott a hajrában a Sepsi OSK: újabb döntetlen

Gól nélküli mérkőzéssel kezdődtek meg Sepsiszentgyörgyön az alapszakasz visszavágói a labdarúgó 1. ligában, az idei tizedik döntetlenjét játszó Sepsi OSK nem
bírt a sereghajtó FC Voluntari-ral.
A székelyföldi csapat mezőnyfölénye sebesség és fanSzerkeszti:FarczádiAttila
tázia hiányában kevés gólhelyzetet hozott, az első félidőben csak Radoszlav Dimitrov fejese után kellett nagyot
védenie Victor Rîmniceanunak, a vendégek kapusának –
kezdte beszámolóját az NSO. A vendégek egyetlen lehetősége Nicolas Gorobsov szabadrúgása volt, amely után
a
labda a lécet súrolva ment a bal felső sarok fölé.
A Budapest Honvéd 2-0-ra legyőzte a vendég Kaposvári Rákóczit a
Szünetben a Sepsi edzője, László Csaba két csatárt is
labdarúgó OTP Bank Liga 10. fordulójában szombaton. A 16. percben
becserélt,
de sem Edgar Salli, sem Goran Karanovics nem
vezetéshez jutott az aktívabb Honvéd: Hegedűs buktatta Gazdagot a tihozott lendületet a hazai támadásokba. Az egyhangú mérzenhatoson belül, a büntetőt Lanzafame értékesítette. A passzív kaposkőzés csak az utolsó negyedórára élénkült meg, előbb a
váriakkal szemben támadásban maradt a házigazda, és a 34. percben
vendégek grúz légiósa, Ebralidze kapta meg második
megduplázta előnyét: Moutari a tizenhatoson belül úgy cselezte magát
sárga lapját a 77. percben, majd hat perccel később az
ziccerig, hogy három vendégvédőt fektetett el. A Honvéd meggyőzően

1112.

Először nyert házigazdaként
a Honvéd

és Batik lécen csattanó fejesével kezdett a második félidőben, amelyből
továbbra is leginkább Lanzafaméval gyűlt meg a bajuk a kaposváriaknak. A 60. perc tájékán elfogyott a lendület a fővárosi csapatból, amelynek játékosai akkor több technikai hibát követtek el. Így már a
kaposváriak támadásai is eljutottak a hazai tizenhatosig, helyzetük azonban nem adódott a vendégeknek. Ellentétben a kontrázó kispestiekkel,
akik azonban nem tudták már növelni a különbséget, bár Lanzafame a
80. percben 20 méterről leadott bombájánál ismét csak a léc mentette
meg a vendégeket a góltól.
Ugyancsak a 10. fordulóban a Mezőkövesd legyőzte a Debrecent,
ezzel – a Ferencvárost megelőzve – a harmadikról a második helyre lépett előre, és pontszámban beérte az éllovas MOL Fehérvárt. Utóbbi két
csapat a forduló rangadóján, tegnap, lapzárta után csapott össze Székesfehérváron. A még csak nyolc mérkőzésnél tartó FTC elé került a Puskás
Akadémia is, amely, folytatva jó sorozatát, ezúttal Kisvárdán gyűjtötte
be a három pontot.
OTP Bank Liga, 10. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni
VSC 3-1, Újpest FC – Zalaegerszeg 0-0, Budapest Honvéd – Kaposvári
Rákóczi FC 2-0, Kisvárda Master Good – Puskás Akadémia FC 0-1,
Paksi FC – Diósgyőri VTK 1-2.
Az élcsoport: 1. Fehérvár FC 22 pont, 2. Mezőkövesd 22, 3. Puskás
Akadémia 20.

A gyergyói fociról a Marosvásárhelyi TVR-ben

Hétfőn, ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című
műsorának meghívottja Buslig Gyula. A Gyergyószentmiklósi Jövő
(Viitorul) egykori játékosával, későbbi edzőjével, sportvezetővel
Szucher Ervin a helyi labdarúgás múltját próbálja feleleveníteni.

utolsó védőként szabálytalankodó Răzvan Tincu, a Sepsi
OSK védője érdemelte ki a pirosat. Gorobsov újabb, ezúttal laposan meglőtt szabadrúgásánál Niczuly Roland
tolta ki a jobb alsó sarokra a labdát. A meccs hőse azonban Rîmniceanu lett, aki a 91. percben megfogta Gabriel
Vaşvari erőtlen és rosszul helyezett büntetőjét, amelyhez
Marius Ştefănescu fellökése után jutott a Sepsi.

Eredményjelző
*1.liga,14.forduló:SepsiszentgyörgyiSepsi
OSK – FC Voluntari 0-0, Chindia Târgovişte –
MedgyesiGazMetan1-1,NagyszebeniHermannstadt–BukarestiFCSB0-4.Azélcsoport:1.KolozsváriCFR27pont,2.KonstancaiViitorul25,3.
CSUCraiova23.
*2.liga,14.forduló:ZsilvásárhelyiPandurii–
KolozsváriUniversitatea0-1,KonstancaiFarul–
CSMioveni2-0,ConcordiaChiajna–FKCsíkszereda1-0,ZsilvásárhelyiViitorulPandurii–Bukaresti Metaloglobus 1-0, Bukaresti Rapid –
TemesváriRipensia0-0,TemesváriASUPolitehnica–DunăreaCălăraşi1-1.Azállás:1.Mioveni
27pont,2.TurnuMăgurele26,3.Zsilvásárhelyi
ViitorulPandurii24,...15.FKCsíkszereda16.
*3.liga,I.csoport,10.forduló:BákóiAerostar
–GalaciSCOţelul2-0,FCBotoşaniII–Radóci
Bucovina0-2,NémetvásáriOzana–ŞomuzFălticeni 3-0, Karácsonkői CSM Ceahlăul – Bákói
CSM 3-0, Ştiinţa Miroslava – Kézdivásárhelyi
KSE2-0,CSMFocşani–SportingLieşti1-0,CSM
Paşcani–HuszvárosiHuşana1-4,GalaciUniversitateaDunăreadeJos–ForestaSuceava2-4.Az
Gabriel Vaşvari erőtlenül lövi és rosszul helyezi a tizenegyest a 91. perc- állás:1.BákóiAerostar30pont,2.Karácsonkő24,
ben. Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala
3.Radóc22,...15.Kézdivásárhely5.

Szabadnapos volt az éllovas

A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának hétvégi fordulójában sem szerzett pontot az éllovas Nyárádtői Unirea, amely bombameglepetésre kikapott az előző héten
a Marosvásárhelyi Atletictől. Ezúttal azonban azért,
mert Kutyfalva visszalépése miatt páratlan számú csapat van a mezőnyben, és az Unirea szabadnapos volt.
Arra még várni kell, hogy megtudhassuk, sikerül-e Erdőszentgyörgynek egy pontra megközelíteni az éllovast, hiszen az Erdőszentgyörgy – Atletic meccset
szerdára halasztották, Marosludas azonban négy pontra
jött fel a dobogóért folyó küzdelemben a közvetlen ri-

vális Segesvár idegenbeli legyőzésével. Szombaton
ilyen körülmények között rangadót rendeznek, hiszen
Marosludas hazai pályán fogadja majd az Unireát, és
az esetleges hazai siker ismét nagyon szorossá teheti a
küzdelmet a Maros megyei labdarúgó 4. liga bajnoki
címéért. A labdarúgó elit 4. liga 11. fordulójának eredményei: Segesvár – Marosludas 2-3, Nagysármás –
Szováta 2-2, Nyárádtői Viitorul – Marosoroszfalu 2-5,
Marosszentkirály-Náznánfalva – Ákosfalva 1-4, Kerelő – Mezőszengyel 3-0. A Nyárádtői Unirea állt.
(bálint)
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Kínkeserves kolozsvári siker Rennes-ben

Kettős emberelőnyben játszva is nehezen nyert a francia Rennes otthonában
a Kolozsvári CFR a labdarúgó-Európaliga csoportkörének 3. fordulójában. A
találkozó egyetlen gólját Ciprian Deac
szerezte szabadrúgásból, a 9. percben.
Elsőként a francia kapust, Mendyt állította ki a játékvezető, az erdélyi alakulat pedig rövidesen gólra is váltotta az
előnyt. A CFR-nek azonban ennél
többre nem futotta, hiába őrizte a
Rennes célterületét egy tizenhat és fél
éves, tapasztalatlan fiatal, nem tudtak
túljárni az eszén. A második játékrész
elején újabb játékost vesztettek a franciák, Omrani piros lapot érő buktatásáért küldte ki Camavingát a bíró. A
Rennes-t azonban, amely az első félidőben büntetőt hibázott (a 26. percben a
csapatkapitány, Niang vétette el a lehetőséget), ez nem vetette vissza, roham
rohamot követett Arlauskis kapujánál,
így az a benyomásunk alakult ki, mintha
a kolozsváriak lennének kettős emberhátrányban. A nyomás a hajrában még
inkább fokozódott, amikor Susic megkapta második sárga lapját, így a kolozsváriak
is
megfogyatkoztak. A
házigazdáknak azonban nem sikerült
gólt szerezniük, így a kolozsváriak elhozták a három pontot Franciaországból.
November 7-én újra összeméri erejét
a két csapat, a csoportkör 4. fordulójában, Kolozsváron.

Messi újra történelmet írt

Háromszor is felmutatta a piros lapot a bíró. Fotó: Fanatik

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, E csoport, 3. forduló: Stade Rennes – Kolozsvári CFR 1907 0-1 (0-1)
Rennes, Roazhon Park, vezette: Alekszej Eszkov (orosz).
Sárga lap: Niang (9.), Raphinha (23.), Maouassa (51.), illetve Susic
(17., 82.), Arlauskis (90+1.).
Kiállítva: Edouard Mendy (5.), Camavinga (46.), illetve Susic (82.).
Rennes: Edouard Mendy – Hamari Traore, Joris Gnagnon, Jeremy
Morel, Christ-Emmanuel Maouassa (75. James Lea Siliki) – Raphinha
(80. Theoson Siebatcheu), Eduardo Camavinga, Benjamin Bourigeaud,
Romain Del Castillo (7. Pepe Bonet) – Mbaye Niang, Adrien Hunou.
Kolozsvári CFR: Giedrius Arlauskis – Mateo Susic, Andrei Burcă,
Kevin Boli, Mario Camora – Mihai Bordeianu (66. Ovidiu Hoban), Damjan Djokovic (70. Adrian Constantin Păun), Juan Culio, Ciprian Deac –
Lacina Traore (84. Mike Cestor), Billel Omrani.

Az FC Barcelona nehezen, 2-1-re nyert szerdán a Prágai Slavia
vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája harmadik fordulójában.
A csapatkapitány Lionel Messi már a harmadik percben vezetést szerzett a katalánoknak, amivel ő lett a BL történetének első
játékosa, aki sorozatban 15 idényben betalált. Ugyanakkor az
előny birtokában sem nyugodhatott meg a Barcelona, mivel többször veszélyeztetett a cseh csapat, amelyet csak Marc-André ter
Stegen bravúrjai akadályoztak meg az egyenlítésben. A második
félidőben azonban már a német kapus sem tudott segíteni, de egy
öngólnak köszönhetően végül mégis a spanyoloké lett a három
pont. A Slavia az utolsó percekben alaposan beszorította a Barcelonát, amelynek ezzel együtt is akadtak helyzetei.
A csoport rangadóján az Internazionale kétgólos győzelmet
aratott a vendég Borussia Dortmund felett, így az olaszok pontszámban utolérték a németeket.
A Salzburg – ezúttal Szoboszlai Dominik nélkül – kétszer is
egyenlített hazai pályán a Napoli ellen, az olaszok harmadik találatára viszont már nem tudott válaszolni. Ebben a négyesben a
címvédő Liverpool 4-1-re diadalmaskodott a Genk otthonában.

Pepé megmentette az Arsenalt

Labdarúgó-Európa-liga, csoportkör, 3. forduló, eredmények:
* A csoport: Sevilla – Dudelange 3-0, Qarabag –
APOEL 2-2. Az állás: 1. Sevilla 9 pont, 2. Qarabag 4,
3. Dudelange 3, APOEL 1.
* B csoport: Dinamo Kijev – FC Koppenhága 1-1,
Malmö – Lugano 2-1. Az állás: 1. FC Koppenhága 5 pont
(3-2), 2. Dinamo Kijev 5 (2-1), 3. Malmö 4, 4. Lugano 1.
* C csoport: Getafe – Basel 0-1, Trabzonspor – Krasznodar 0-2. Az állás: 1. Basel 7 pont, 2. Getafe 6, 3. Krasznodar 3, 4. Trabzonspor 1.
* D csoport: PSV Eindhoven – LASK Linz 0-0, Sporting Lisszabon – Rosenborg 1-0. Az állás: 1. PSV Eindhoven 7 pont, 2. Sporting Lisboa 6, 3. LASK Linz 4,
4. Rosenborg 0.
* E csoport: Rennes – Kolozsvári CFR 0-1, Celtic
Glasgow – SS Lazio 2-1. Az állás: 1. Celtic Glasgow 7
pont, 2. CFR Cluj 6, 3. SS Lazio 3, 4. Rennes 1.
* F csoport: Eintracht Frankfurt – Standard Liege 2-1,
Arsenal – Vitória 3-2. Az állás: 1. Arsenal 9 pont, 2. Eintracht Frankfurt 6, 3. Standard Liege 3, 4. Vitória 0.
* G csoport: FC Porto – Glasgow Rangers 1-1, Young
Boys – Feyenoord 2-0. Az állás: 1. Young Boys 6 pont, 2.
Glasgow Rangers 4 (3-3), 3. FC Porto 4 (3-4), 4. Feyenoord 3.
* H csoport: Ludogorec – Espanyol 0-1, CSZKA
Moszkva – Ferencváros 0-1. Az állás: 1. Espanyol 7 pont,
2. Ludogorec 6, 3. Ferencváros 4, 4. CSZKA Moszkva 0.
* I csoport: Gent – VfL Wolfsburg 2-2, St. Etienne –
Olekszandrija 1-1. Az állás: 1. Wolfsburg 5 pont (6-4), 2.

A Ferencváros 1-0-ra nyert a
CSZKA Moszkva otthonában csütörtökön a labdarúgó-Európa-liga
csoportküzdelmeinek harmadik fordulójában. A Ferencváros majdnem
15 év után győzött újra főtáblán
nemzetközi kupamérkőzésen, akkor
az UEFA-kupa csoportkörében a
Hearts vendégeként diadalmaskodott ugyancsak 1-0-ra.
Közel sem fogadta telt ház a csapatokat, a 30 ezer néző befogadására alkalmas VEB Aréna székeinek
nagyjából a negyede üresen maradt
az összecsapásra, pedig kellemes
időjárás, 11 Celsius-fok volt.
Az első negyedóra nyugodt labdázgatását követően Dibusznak
kellett bemutatnia az első nagy védést, majd a szöglet után a ferencvárosi
védelem
kis
híján
összehozta a vezető gólt az oroszoknak. Ezt követően beszorult a
magyar bajnok, mégis majdnem
előnybe került, miután egy
„vakon” előre vágott labdára Tokmac tökéletes ütemben csapott le,
ziccerben azonban a bal kapufa
mellé passzolt. A szünetig egyértelműen a moszkvaiak akarata érvényesült, sokszor 7-8 fehér mezes
is a saját 16-osán belül vagy annak
előterében védekezett. A moszkvaiaktól Ahmetov a 23. percben a ka-

Gent 5 (6-5), 3. St. Etienne 2 (4-5), 4. Olekszandrija 2 (3-5).
* J csoport: AS Roma – Borussia Mönchengladbach
1-1, Basaksehir – Wolfsberg 1-0. Az állás: 1. AS Roma 5
pont, 2. Wolfsberg 4 (5-2), 3. Basaksehir 4 (2-5), 4. Mönchengladbach 2.
* K csoport: Pozsonyi Slovan – Wolverhampton Wanderers 1-2, Besiktas – Braga 1-2. Az állás: 1. Braga 7 pont,
2. Wolverhampton Wanderers 6, 3. Slovan Bratislava 4,
4. Besiktas 0.
* L csoport: Belgrádi Partizan – Manchester United
0-1, AZ Alkmaar – Asztana 6-0. Az állás: 1. Manchester
United 7 pont, 2. AZ Alkmaar 5, 3. Partizan Beograd 4,
4. Asztana 0.

Az Arsenal a nyáron vásárolt Nicolas Pépé (k) góljaival fordított a portugál Vitória Guimaraes ellen: az elefántcsontparti támadó a 75. percben
állt be, majd a 80. és a 92. percben is betalált. Fotó: Goal

A Barcelona csapatkapitánya gólt szerzett Prágában, ezzel ő lett a BL történetének
első játékosa, aki sorozatban 15 idényben betalált. Fotó: AFP

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 3. forduló:
* E csoport: Salzburg (osztrák) – SSC Napoli (olasz) 2-3,
Genk (belga) – FC Liverpool (angol) 1-4. A csoport állása: 1.
SSC Napoli 7 pont, 2. FC Liverpool 6, 3. Salzburg 3,
4. Genk 1.
* F csoport: Internazionale (olasz) – Borussia Dortmund
(német) 2-0, Prágai Slavia (cseh) – FC Barcelona (spanyol)
1-2. A csoport állása: 1. FC Barcelona 7 pont, 2. Internazionale
4 (4-3), 3. Borussia Dortmund 4 (2-2), 4. Slavia 1.
* G csoport: Benfica (portugál) – Olympique Lyon (francia)
2-1, Lipcsei RB (német) – Zenit (orosz) 2-1. A csoport állása:
1. Lipcse 6 pont, 2. Zenit 4 (5-4), 3. Olympique Lyon 4 (4-3),
4. Benfica 3.
* H csoport: Lille (francia) – Valencia (spanyol) 1-1, Ajax
Amsterdam (holland) – Chelsea (angol) 0-1. A csoport állása:
1. Ajax Amsterdam 6 pont (6-1), 2. Chelsea 6 (3-2), 3. Valencia
4, 4. Lille 1.

Győzött Moszkvában a Ferencváros

pufát találta el, majd egy kontra
után Vlasic, nem sokkal a félidő
vége előtt pedig Sigurdsson is
ziccert rontott.
A második játékrész első tizenöt
percét mintha átaludták volna a csapatok, majd újra Dibusznak kellett
kétszer is bravúrt bemutatnia. A Ferencváros Sigér lövésével „jelentkezett be”, majd egy újabb óriási hazai
lehetőség maradt ki. A hajrában
próbálta fokozni a nyomást a
moszkvai gárda, de nem járt sikerrel, sőt, a Ferencváros két cserejátékosa, Isael és Varga Zubkov
közreműködésével összehozta a Ferencváros vezető gólját: Iseal betört
a büntetőterületre, lövését védte
Akinfejev, a kipattanó viszont Zubkov elé került, aki középre tette a

labdát, Varga pedig az üres kapuba
passzolt (0-1). A 86. percben esett
találat el is döntötte a három pont
sorsát.
Szerhij Rebrov együttese a nyitókörben 1-1-es döntetlent játszott
idegenben az Espanyollal, majd
odahaza 3-0-ra kapott ki a Ludogorectől. A mostani siker 570 ezer
eurót jelent a magyar klubnak.
A két csapat a következő körben
újra
összecsap
egymással,
november 7-én a Groupama Arénában a Ferencváros lesz a
házigazda.
A H csoport másik mérkőzésén
az Espanyol (7 pont) a Ludogorec
(6 pont) otthonában győzött 1-0-ra,
s a csoport élére állt. Az FTC négy
pontjával a harmadik.

Mestermérleg
* Szerhij Rebrov (Ferencváros): „Nagyon nehéz ellenfelünk volt,
mindkét csapatnak sok helyzete volt. Különösképpen örülök annak,
hogy szünet után a CSZKA-nak mintha elfogyott volna az ereje, az
együttesem viszont összeszedte magát a második félidőben, így fel tudtuk venni a versenyt, és megszereztük azt a három pontot, amely rendkívül fontos volt mindkét gárdának.”
* Viktor Honcsarenko (CSZKA Moszkva): „Folyamatosan ugyanaz
a probléma a csapatommal: az első félidőben nagyon jól játszanak, de
utána egyszerűen elfáradnak a játékosaim. Szünet után ezúttal sem sikerült jó játékot bemutatnunk. Ez inkább pszichés probléma, a csatáraink egyszerűen elbizonytalanodnak a helyzeteknél. Sokszor kapkodó
volt a játékunk.”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, H csoport, 3. forduló: CSZKA Moszkva –
Ferencváros 0-1 (0-0)
Moszkva, VEB Aréna, vezette: Pavel Orel (cseh).
Gólszerző: Varga R. (87.).
Sárga lap: Bistrovic (78.), Magnússon (92.), illetve Sigér (74.), Haratyin (92.).
CSZKA Moszkva: Akinfejev – Kucsajev (61. Bistrovic), Gyivejev,
Magnússon, Karpov, Mário Fernandes – Ahmetov (75. Lucas Santos),
Vlasic, Obljakov – Sigurdsson (80. Bijol), Csalov.
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Botka, Blazic, Civic – Sigér,
Haratyin, Ihnatyenko – Zubkov (89. Dvali), Boli (72. Isael), Tokmac
(84. Varga R.).

A gólszerző Varga Roland, a Ferencváros játékosa, mögötte Igor Akinfejev, az orosz csapat
kapusa (b2) és csapattársa, Hördur Magnússon. Fotó: MTI/Illyés Tibor
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Újabb légiós leigazolására készül
a Sirius-Mureşul

Bálint Zsombor

Nem játszottak fordulót a női
kosárlabda-bajnokságban a hét
végén. A következő játéknapot november 2-ára iktatták műsorba,
amikor a Marosvásárhelyi SiriusMureşul roppant nehéz feladat elé
néz, hiszen az ezüstérmes Szatmárnémeti CSM-t fogadja a Ligetben.
Tekintve a nem igazán meggyőző eddigi eredményeket, túl
optimisták nem lehetünk a találkozó előtt. A csapat menedzsere,
Kiss István sem hiszi, hogy csodák
történhetnek, azt azonban szükségesnek tartotta leszögezni, hogy a
gyenge eredmények ellenére a játékosok sokkal nagyobb akarattal
játszottak a három idegenbeli mérkőzésen. Persze, ehhez kellett,
hogy a Kézdivásárhely ellen elveszített hazai meccs után felhívják a
figyelmüket: elvárják, hogy mindvégig a legjobb tudásuk szerint
küzdjenek.
Ami a szerény teljesítményt illeti, Kiss István elmondta: ne feledjük, hogy az előző idényben
még a CSM színeiben használt csapat fele nem várta meg, amíg megoldódnak a pénzügyi gondok a
nyáron, és más lehetőséget választott. A CSM csak az utolsó pillanatban döntötte el, hogy megszünteti
a női kosárlabdacsapatot, és ekkor
belföldi játékosokat már nem tudtak leigazolni, hiszen mindenki
foglalt volt a szóba jöhetők közül.
Akik maradtak, azok közül is csak
kevesen vannak, akik hivatásszerűen kosárlabdáznak, a többség
tanul vagy dolgozik, így az edzésmunka is akadozik. Bobar például
csak meccsekre jön, hiszen Kolozsváron tanul. Az utolsó pillanatban
befutott
szponzori
támogatás egy külföldi játékos leigazolására volt elég, Dunbar
azonban nem az a kosárlabdázó,
aki egyedül meg tudja oldani a támadásokat, szüksége van a társak
segítségére is.
A nehézségek ellenére Kiss István úgy véli, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy javítsanak a
helyzeten, és hamarosan egy második idegenlégióst, egy magas beál-

Bálint Zsombor

Bántóan üres lelátók előtt játszotta a Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabdacsapata első
hazai mérkőzését az A2 osztály új
bajnoki idényében. Ezen azonban
egyáltalán nem kell csodálkozni,
mert a szervezők mintha nem is
akarták volna, hogy bárki is tudjon
a találkozó időpontjáról. Nemcsak
hogy sehol nem hirdették meg,
hanem csak kisebb detektívmunkával, nehezen sikerült végül kideríteni, hogy a meccset szombaton 12
(!) órától játsszák.
Az is csak most derült ki, hogy
hányan is maradtak a CSM tavalyi
keretéből, amely magabiztosan jutott fel az A1 osztályba, hogy aztán
egy héttel a bajnoki rajt előtt megszűnjön. Az idén ismét CSU Medicina néven szereplő gárda kizárólag
ifjúsági és serdülő játékosokból áll,
a tavalyiak közül pedig öten vannak, akik a tavalyi keretben is benne
voltak (ketten csak időnként), és
mindössze egy (Florina Murariu) a
kezdőcsapatból.
A felnőttek közé lépett ifik közül

azonban többen máris kiválóan helyettesítették a távozókat, az emelő
poszton játszó nagyon fiatal Axinte
például nagyon ígéretes tehetségnek
tűnik, korához képest néhány egészen meglepő és látványos dolgot
művelt, míg az európai ifjúsági
olimpiai fesztivál ezüstérmese és az
U17-es vb negyeddöntőse, Florina
Murariu a csapat legfőbb ütőjévé lépett elő.
A 18 év alatti átlagéletkor ellenére a CSU Medicina a jobb csapatok közé tartozik az A2 osztály
Nyugati csoportjában, és ezt ezen a
mérkőzésen is igazolta. Az első két
szettben, aztán pedig a negyedikben
esélyt sem adott az ellenfelének,
ugyanakkor a harmadik játszmában
túlságosan elveszítették az összpontosításukat a marosvásárhelyi játékosok, no meg sok tartalékot is
használt Predrag Zucović vezetőedző, hogy a legfiatalabbaknak is
legyen játéktapasztalatuk, így ezt a
szettet elveszítették.
A bajnokságot szombaton Máramarosszigeten folytatják a CSU
Medicina játékosai, akik világos
célkitűzés nélkül szerepelnek az
idei bajnokságban.

Jegyzőkönyv
NőiröplabdaA2osztály,Nyugaticsoport,2.forduló:MarosvásárhelyiCSUMedicina–TemesváriPolitehnica3:1(25:12,25:12,
22:25,25:17)
Marosvásárhely,PongráczAntalcsarnok,20néző.Vezette:AdrianDomşa(Balázsfalva),DanBoariu(Balázsfalva).
CSUMedicina:Axinte,Fl.Murariu,Ionescu,Răileanu,Veres,
Ioan(Şumandea,Moldován,Boga).Liberó:K.Murariu(Borlodean).
Politehnica:Tătar,Florea,Busuioc,Breban,Ochea,Ticula(Străuţa,Iacobici,Braşovan,Tudor,Pastor).Liberó:Catargiu.

Dunbar (b) nem az a kosárlabdázó, aki egyedül meg tudja oldani a támadásokat, hasonló
kaliberű társakra van szüksége.
Fotó: Nagy Tibor

lóst is hoznak Dunbar mellé, aki
utóbbi csapattársa volt korábban,
így jól összeszokva tudnak játszani. A téli szünetben pedig megpróbálnak belföldi játékosokat is
leigazolni.
Az idei pontvadászat még ilyen
körülmények között is inkább átmeneti bajnokságnak számít, ám
ahogy Kiss István elmondta: a marosvásárhelyi női kosárlabda ügyét
hosszú távon próbálják meg felkarolni, toboroznak az ifjúsági és
gyermekcsapatokba, és a legjobb
fiatalok lehetőséget kapnak a felnőttek között is.
A múlt héten lejátszották egyébként a Románia-kupa első körének

visszavágóit, kivéve a Sirius-Mureşul – Bukaresti Agronomia mérkőzést, amelyet november 10-ére
halasztottak. A következő eredmények születtek: CSM Alexandria –
Nagyváradi CSU Rookies 74:52
(összesítésben 141:104), Kolozsvári U – Bukaresti Rapid 77:55
(144:118), Kézdivásárhelyi KSE –
Konstancai
Phoenix
58:54
(116:115), Aradi FCC ICIM –
CSM Târgovişte 78:37 (131:97). A
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC és a
Szatmárnémeti CSM kiemeltként
jutott a 2. körbe, míg a Brassói
Olimpia ellenfél nélkül maradt
Nagyszeben visszalépését követően.

A nézők továbbra sem számítanak

Bálint Zsombor
Egy félideig tartotta a ritmust a
Bukaresti Aurel Vlaicu Főgimnázium elleni mérkőzésen a Marosvásárhelyi CSM férfi-kosárlabdacsapata, a második játékrészben
azonban hagyta lassan elhúzni az
ellenfelét.
Mindezt dióhéjban azonban csak
a találkozó után tudtuk így összefoglalni, hiszen az eredmény és az
idő ezúttal sem volt követhető a lelátóról, a kijelzőt most is a csupasz
falak felé fordították, tehát a meccs
közben nem igazán tudhattuk az
eredményt. Az is igaz azonban,
hogy a péntek déli időpont távol
tartotta a nézőket, így nem nagyon
volt kinek mutogatni a mérkőzés
követéséhez szükséges adatokat.
Azt pedig talán már fölösleges is
mondanunk, hogy a Marosvásárhelyi CSM az egyetlen klub a teljes

Nem kellettek a szurkolók
az első hazai sikerhez
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belföldi felnőttmezőnyben (férfiak
és nők), amely nem zavartatja
magát azzal, hogy élő statisztikát is
közvetítsen hazai meccseiről.
A megyeszékhelyi együttes támadása szinte kizárólag Bölönire
hagyatkozott, aki számtalan labdát
eldobált a félkörön túlról, egész
meccs alatt csak egyszer, az első
félidő végén talált be távolról. Máskor meg betörésekkel próbálkozott,

így, valamint szabaddobásokból
szerezve meg pontjai többségét.
Minden más csak esetlegesen működött a marosvásárhelyi gépezetben, nagyon rossz hatékonysággal
dobtak a fiúk, s bár – mint említettük – hivatalos statisztika nincs, tízből két-háromnál több dobás nem
hullott be a gyűrűbe.
A fővárosiak a szünet után a palánk alá vitték a labdát, és Rasty

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda1.liga,3.forduló:MarosvásárhelyiCSM–BukarestiAurelVlaicuFőgimnázium47:62(10-12,13-13,12-20,1217)
Marosvásárhely,PetruMaioregyetemtornacsarnoka,30néző.
Vezette:EugenLăzărescu(Kolozsvár),RăzvanChira(Dés),KarsaiAnett(Gyergyószentmiklós).Ellenőr:AlexandruColumban
(Kolozsvár).
CSM:Bölöni25pont(1),Györki5(1),Tar5,Mureşan4,Szilveszter3,Tóth3,Tălmăcean2,BarabásiL.,Kurcsi,Costaşuc,
Şteţca,Ştefan.
AurelVlaicuFőgimnázium:Şerbănescu21(2),Mingote11(1),
Rasty10,Ciucă9,Pădureţ6,Dumitraşcu5(1),El-Charif,Leonte,
Manoliu,Pascal,Vilcinschi,Niculae.

Eredményjelző
AnőiröplabdaA2osztályNyugaticsoportjának2.fordulójában:
MarosvásárhelyiCSUMedicina–TemesváriPolitehnica3:1,SCM
UCraiova–NagyváradiCSU3:0.ATordaiCSVolei–MáramarosszigetiCSMmérkőzéslapzártautánfejeződikbe.

EurópalegjobbjaiMarosvásárhelyen
NőiröplabdaBajnokokLigájamérkőzéstrendezneknovember
26-28.között(apontosidőpontotkésőbbrögzítik)Marosvásárhelyen. Nem egy helyi csapat jóvoltából (a marosvásárhelyi sport
helyzetealapjánegyilyenlehetőségtőlfényévekreállunk),hanem
azországosbajnokBalázsfalvacsapatajátsszaittazelsőtalálkozójátazújBL-idényben,amelyrendszerintNagyszebenbenrendezi
a hazai mérkőzéseit, ám ebben az időpontban foglalt az ottani
sportcsarnok.ALigetberáadásulnemakármilyenellenfél,hanem
atavalyiBL-döntősolaszbajnokImocoVolleyConegliano,azaz
Európaegyiklegjobbcsapataérkezik.(Érdekesadalékazolasz
„tájékozottságról”:ahonlapjukonaztírják,hogyazellenfelükaz
„AlbaBlajBucarest”.)Hahozzátesszük,hogyabalázsfalviklubnál
arománválogatottakmellettavilágbajnokszerbválogatottnéhány
játékosaisszerepel,semlegesnézőkéntisérdemeskilátogatnia
mérkőzésre,hiszenvilágszínvonalútalálkozóígérkezik.

révén (aki egy ideig a Maros KKban is szerepelt, igaz, többnyire a
második csapatban) érvényesítették a fizikai fölényüket, ezzel alakítva ki azt a 15 pontos
különbséget, amellyel megnyerték
a mérkőzést.
Harcos, a technikai hiányosságo-

kat fizikai erőbedobással pótló
csata volt, a játékvezetők pedig
csak minden negyedik-ötödik szabálytalanságot fújtak le, ami kissé
kaotikus jelleget kölcsönzött a
meccsnek. De hát ezen a szinten
szép lassan ehhez kell hozzászoknunk.

Eredményjelző
FérfikosárlabdaNemzetiLiga,3.forduló:
*Aértékcsoport:KolozsváriU-BT–NagyváradiCSM89:82,
BukarestiDinamo–NagyszebeniCSU75:82.ASCMUCraiova–
BCMUFCArgeşPiteştimérkőzéslapzártautánfejeződöttbe,a
Bukaresti Steaua – Temesvári SCM találkozót ma játsszák.Az
előzőfordulóból:TemesváriSCM–SCMUCraiova84:73.
* B értékcsoport: Zsilvásárhelyi CSM – KonstancaiAthletic
57:66,MáramarosszigetiCSM–CSMFocşani66:75,Csíkszeredai
VSKC – Galaci CSM 52:86, CSO Voluntari – Medgyesi CSM
85:72.
Férfikosárlabda1.liga,3.forduló:MarosvásárhelyiCSM–BukarestiAurelVlaicuFőgimnázium47:62,NagyszebeniCSUII–
BukarestiAgronomia67:105.ACSOIIVoluntari–KolozsváriUBTIImérkőzéslapzártautánfejeződöttbe,aCSUPloieşti–Kolozsvári U és a CSM Ploieşti – Bukaresti Rapid találkozót ma
rendezik.Azelőzőfordulóból:BukarestiAgronomia–CSUPloieşti
112:44,KolozsváriU-BTII–CSMPloieşti108:54.A8.fordulóból
előrehozottmérkőzésen:CSOIIVoluntari–NagyszebeniCSUII
65:102.
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Ügyes kezű nőket várnak

A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes Kezű Nők csoport hétfő délutáni rendszeres tevékenységére – a marosvásárhelyi vár Kádárok
bástyájának földszinti termébe – azokat az ügyes kezű 16 éven felüli
lányokat, asszonyokat, akik különböző kézműves tevékenységek fortélyait szeretnék elsajátítani. Hétfőn, október 28-án, 17.30 és 19.30
óra között a papírfonás technikáját lehet elsajátítani Horváth Katalin
vezetésével. A szervezők biztosítják az alapanyagot, a résztvevőktől
5 lej adományt köszönettel elfogadnak, az összegyűlt adományokat a
tevékenységeken használt alapanyagra és a Játéktárra szánják. A Női
Akadémia támogató körének tagjai számára a részvétel ingyenes. A
tevékenységről érdeklődni a 0740-598-563-as telefonszámon lehet naponta 18–19 óra között.

Rövid terápiás program
szenvedélybetegeknek

A Bonus Pastor Alapítvány november 4–15. között kéthetes rövid terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Azok jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének az
alkohol-, drog-, játék- vagy társfüggőséggel terhelt életmódon. Helyszín a magyarózdi terápiás otthon. Jelentkezési határidő október 30.
Jelentkezni, valamint további részletek felől érdeklődni Marosvásárhelyen Bartha Évánál a 0740-056-691 telefonszámokon lehet.

Közel tizenkétezer nyilvántartott
álláskereső

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal közleménye szerint ebben
az évben 11.951 személy szerepelt a nyilvántartásukban álláskeresőként vagy munkanélküli-segélyre jogosultként. Az év eleje óta 3894
személy elhelyezkedésében segített a hivatal, közülük 1994 nőnek.
1912 elhelyezkedett álláskereső 45 év fölötti volt, 616-an 35 és 45 év
közöttiek, 474 elhelyezkedett 25 és 35 év közötti, 892 pedig 25 év alatti
volt. 1966 egyén városon, 1928 vidéken él.

Vaddisznógázolás – a sofőr is megsérült

Péntekre virradóra a Nyárádtő–Radnót A3 autópálya-szakaszon medvét gázoltak halálra, a Vácmányon
pedig egy vaddisznó okozott balesetet.
A rendőrségi szóvivő szerint október 24-én, csütörtökön 22 órakor Koronka külterületén, a 13-as országút 161-es km-énél egy 62 éves férfi

személygépkocsijával elütött egy úttesten kószáló vaddisznót. Amikor kiszállt az autójából ellenőrizni a kárt,
egy 41 éves gépkocsivezető elsodorta a járművével.
A 62 éves sofőr enyhébb sérüléseket szenvedett,
az elpusztult vadállatot elszállította a vadászegyesület.
(pálosy)

Adathalász hackertámadásra
figyelmeztet a Fan Courier

Adathalász hackertámadásra figyelmeztet a csomagküldő szolgálatok között piacvezető Fan
Courier. Ez olyan módszer, amelylyel interneten keresztül szerzik
meg az áldozat pénzét, jelszavát
vagy személyes adatait.
„Kérjük, ellenőrizzék az e-mailcímet, amelyről a FAN Courier küldeményeiről kapnak értesítést, és
NE nyissák meg a csatolmányt. Ezúttal az e-mail-cím nagyon nagy
mértékben hasonlít a valódihoz.
Hangsúlyozzuk, hogy adatbázisunkat nem érintette az új kibertámadás-kísérlet, minden ügyfelünk
adata biztonságban van. Nem vesztek el adatok és nem volt biztonsági
rés” – közölte a cég.

A Fan Courier azt ajánlja, hogy
senki ne nyisson meg e-mailben érkezett csatolmányt, csak akkor, ha
ismeri a forrást. Egyúttal arra figyelmezteti ügyfeleit, hogy ne kattintsanak rá az „ellenállhatatlan
ajánlatokra”, amelyekkel az online
térben találkoznak, egyben azt javasolja, hogy használjanak biztonsági
megoldásokat.
Az ügyfeleket arra kérik, hogy
ellenőrizzék az e-mail-címeket,
a
csomagküldő
amelyekről
szolgálat küldeményeiről kapnak
információkat, és ne nyissák meg
a csatolmányokat, mivel azok trójai
vírusokkal
fertőzöttek.
(Mediafax)

MAROSVÁSÁRHELY
MEGYEIJOGÚVÁROS

versenyvizsgát szervez
egy megüresedett tisztség betöltésére
a Közterület-felügyelő Igazgatóságon

Amegüresedettszerződésesállásbetöltéséhezapályázóknakteljesíteniükkellazutólagmódosítottéskiegészített2011.évi286-os
számúkormányhatározatbanjóváhagyottkeretszabályozás3-as
cikkelyébenelőírtfeltételeket.
–egyszakfelügyelőiállásaközlekedésbiztonsági,közútiéshelyi
szállításiosztályon.
Sajátosfeltételek:
–licencvizsgávalzártfelsőfokútanulmányokajogtudományok
terén
–felsőfokútanulmányokszerintiszakterületenlegalább1év
szolgálatiidő.
AversenyvizsgátMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosGyőzelem
tér3.számalattiszékhelyénszervezik,akövetkezőversenynaptár
szerint:
–2019.november12.,12óra–ajelentkezésiiratcsomókbenyújtásihatárideje
–2019.november19.,10óra–írásbelivizsga
–2019.november25.,10óra–interjú.
Aversenyvizsgáhozszükségesiratokjegyzékemegtalálhatóaz
intézményhonlapján,awww.tirgumures.roelérhetőségen.
TovábbiinformációkMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosGyőzelemtér3.számalattiszékhelyén,a85-ösirodábanésaversenybizottságtitkáránála0265-268330-astelefonszám110-esmellékén
igényelhetők.
Dr.DorinFloreapolgármester
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AMarosvásárhelyiTransilvania
Repülőtér

árverésenvilágítójelzőberendezéstadel
november4-én10óraikezdettel.
Részletekawww.aeroportultransilvania.ro/category/licitatii
weboldalon.Tel.0265/328-888,0749-014-465.

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba és Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-300as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere
címszónál. (sz.-I)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

VÁLLALUNK:
javítást,

tetőkészítést,

csatornakészítést,

tető-

csatorna-

javítást, bármilyen szigetelést, festést,

kerítéskészítést akármilyen anyagból.
Tel. 0759-467-356. (5/4849)

ANGOLÓRÁT tartok gyermekeknek

Marosvásárhelyen. Tel. 0740-760231. (sz.-I)

hozzáférhető áron: univerzális ácskőművesmunka, burkolatok, fedél-

szerkezetek, bármilyen típusú terasz.

Munka után takarítunk a helyszínen,
15% kedvezmény. Tel. 0759-830-

627, 0752-970-814, Miklós. (4943)

KIJAVÍTUNK sírokat és megrepedt
kriptákat.
(9/5020)

Tel.

0752-517-647.

MEGEMLÉKEZÉS
Az életünk csendesen megy to-

0742-344-119. (3/5008-I)

életen át.

tást, bármilyen kültéri javítást elvégez
azonnal, 18% kedvezmény nyugdíja-

soknak. Meszelés, vakolás

hivata-

losan bejegyzett cég által. Érdeklődni

TÁJÉKOZTATÓ

a 0740-499-712-es telefonon. (sz.)

vább,

de emléked elkísér egy

Fájó szívvel emlékezünk a 2017.

október 28-án elhunyt BÁTHORY
ISTVÁN LEVENTÉRE (Bil). Emlé-

ked legyen áldott, nyugalmad

csendes!

(2/5013-I)

Szerető

családod.

Várjuk Önöket!

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ATORDAI cég alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21663-I)

ATORDAIVÁGÓHÍDalkalmaz MÉSZÁROST (kezdő, szakképzett szakembert) és TÖLTŐNŐT (kezdő, szakképzett szakembert).
Tel. 0744-644-026. (21663-I)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk tanyára. Tel. 0744-624-809.
(21663-I)

ELŐKÖNYVELŐI állás betöltésére keresünk magabiztos, motivált,
megbízható, jó kommunikációs készséggel rendelkező MUNKATÁRSAT. Elvárások: kiváló felhasználói szintű számítógép-kezelési
ismeretek (Word, Excel, WinMENTOR könyvelői program ismerete
előnyt jelent, de nem kizáró jellegű), pontosság, precizitás, nagy munkabírás, terhelhetőség előny, önálló munkavégzés. Feladatok: bejövő
és kimenő számlák könyvelési előkészítése, pénzügyi tranzakciók
nyomon követése és azok regisztrálása, átutalási megbízások készítése, pénztár kezelése, jelentések készítése a partnereknek és a cégvezetésnek, számlázás. Önéletrajzokat november 5-ig várunk a
contact@vital-logistic.ro e-mail-címre. (64156)

Vannak

könnyek,

amelyeket

senki sem lát, az idő múlhat,

mégsem száradnak fel, minden

napok szomorú emlékként ma-

szüleinkre, az alsóbölkényi születésű BARABÁS JÓZSEF és
MÁRIA szül. Fábián halálának

12., illetve 35. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk

csendes! Szeretteik. (5029-I)

ELHALÁLOZÁS
Megtört szívvel tudatjuk mind-

azokkal, akik ismerték és szeret-

ték, hogy a drága anya, testvér,

feleség, nagymama, rokon és jó
barát, a nagycsergedi születésű
NAGY AURELIA
szül. Cosma

2019. október 26-án, 81 éves ko-

rában hosszas betegség után el-

hunyt. Drága halottunk temetése

2019. október 29-én, kedden 11

órakor lesz az új kórház mögötti
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

A gyászoló család. (-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-

Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között.

Zita, valamint családjuk. (sz.-I)

készülés a télre). Tel. 0747-816-052.

retne, akkor válasszon minket! Cé-

TETŐFEDŐ bádogos cserépforga-

Emlékét őrzik lányai: Telka és

(9/5020)

Ázik be a háza? Minőségi munkát

günk garanciás munkát vállal. Tel.

lának 2. évfordulóján. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!

SÜRGŐS tetőjavítást vállalunk (fel-

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?

szeretne? Ha minőségi munkát sze-

dédapára, ILYÉS DÉNESRE halá-

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0744-906-289, Jani. (12/4813-I)

munka, tetőjavítás, manzárdosítás,

apára, apósra, nagytatára és

radnak. Fájó szívvel emlékezünk

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tető-

KOMOLY CÉG pontos munkát vállal

ber 28-án elhunyt drága jó édes-

évben ezek az október végi

bármilyen más munkát vállalunk.

készítést, bármilyen javítást. Tel.

Fájó szívvel emlékezünk az októ-

TETŐJAVÍTÁST, tetőfelújítást és

214-586. (14/4654)

0757-831-459. (9/4674)
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kal, akik ismerték és szerették,
hogy a forrón szeretett feleség,
testvér, nagynéni, sógornő, ba-

rátnő,

RENDES RÓZA

szül. KACSÓ RÓZA

életének 79. évében, hosszas be-

tegség után 2019. október 26-án

Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:
– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)
– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euró / 4 nap
(2019. december 5.)
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró / fő

megpihent. Végső búcsút ve-

szünk virrasztással 2019. október

28-án

17

órától

a

marosszentgyörgyi római katoli-

kus temető ravatalozójánál, majd
utolsó útjára kísérjük innen 2019.

október 29-én 14 órakor.

Gyászoló családja (5027-I)
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4 órás munkaprogrammal
irodai asszisztenst keresünk

Elvárás:
–jókommunikációskészség
–precizitás,részletekrevalófokozottfigyelemfordítás
– önálló számítógép-használói készségek (szövegszerkesztés,
adatbevitel)
Főbb feladatkör:
–általánosirodaiadminisztráció
–dokumentumkezelés,archiválás
–beszámolók/jelentésekkészítése
–kapcsolattartás
Jelentkezés:cv@westjobs.eu

