
Szavak, mondatok, találkozások hatalmas és színes birodal-
mává vált a hét végén a Nemzeti Színház és környéke. A 25.
marosvásárhelyi könyvünnep talán minden eddiginél na-
gyobb erővel mozgatta meg egyik legfontosabb célcsoport-
ját, a tizenéveseket. Nemcsak a színház előterének lépcsőin
és néhány kisasztalnál lehetett vadonúj olvasmányt böngé-
sző kamaszokat látni, volt aki a közeli buszmegállóban vagy
a vásárról hazafelé menet, a téren áthaladva is frissen vásá-
rolt könyvébe feledkezett. 

A negyedszázadot megélt szemle egyik fő törekvése a kezdetektől a
fiatal nemzedékek olvasóvá nevelése volt. Ezt a célt a könyvkínálat mel-
lett idén is a rendezvénysorozat első órájában rajtoló gyermekprogramok
szolgálták. Koncertek, könyvbemutatók és a jól ismert olvasóverseny is
hozzájárult ahhoz, hogy csütörtök délelőttől vasárnap délig az általános
iskolások és a licisták is a szavak varázsszőnyegén érezzék magukat.
„Nincs jó és kevésbé jó olvasó”

A gyermekprogramok szervezője, Makkai Kinga a versenyt ezúttal je-
lentős változtatással tette még élménygazdagabbá.

2019. november 18., hétfő 
LXXI. évfolyam 
264. (20345.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Nagy Székely Ildikó

Állatkínzástól 
a kilövésig...
Közel tizenhat órára volt szükségük a
hatóságoknak, hogy eldöntsék, mi le-
gyen az országúton sérülten nyö-
szörgő medve sorsa, amelyet
szombaton este egy személyautó gá-
zolt el Hargita megye határán. Pedig
az állatvédelmi törvény értelmében az
időben történő segítségnyújtás elmu-
lasztása állatkínzásnak számít – ez
azonban hidegen hagyta a környezet-
védelmi felügyelőség, erdőőrség, va-
dászok, állatorvosok, miniszterek
alkotta felelős szerveket.

____________4.
Hálaadó 
istentisztelet 
Udvarfalván
A jelképes és valódi értelemben vi-
rágzó Udvarfalva református templo-
mának felújítását november 10-én
látványos hálaadó istentisztelettel ün-
nepelte a helyi gyülekezet és meghí-
vottai. A rég várt, különleges
eseményen, amelyen ft. Kató Béla, az
Erdélyi Református Egyházkerület
püspöke hirdette az igét, egyetlen
hely sem maradt üresen a templom-
ban. 

____________10.(Folytatás a 6. oldalon)

Nőtt a vásárlókedv a 25. könyvünnepen

Az olvasóvá varázsolt város

Fotó: Nagy Tibor

Gondolatok a magyar 
szórvány napján

Lassan, de biztosan őrlő malom a szórványlét, a töredékmagyar-
ság kínos erőfeszítése, hogy megtartsa nyelvét, hagyományait, ame-
lyeket Erdély kellős közepén vagy peremvidékein nincs már akinek
továbbadnia. A gyermekek és unokák más országban keresik a meg-
élhetést, az itthon maradottak számára pedig kényelmesebb mun-
kahelyet találni, és a párválasztást is megkönnyíti a többségbe való
beolvadás a sokszor koloncnak érzett kisebbségi lét helyett. Ahol
megszűnik az anyanyelvű oktatás, és nincsen ingázó pedagógus
sem, hogy néha összegyűjtse a helybelieket, ahol csupán néhány
idős ember látogatja a templomot, amelynek egy idő után a papja
is ingázni kényszerül, az elnéptelenedés, a beolvadás megállítha-
tatlanul halad előre. A helyzeten sajnos nem segít néhány nyugdíjas
család hazaköltözése, és a hétvégi nyaralónak megvásárolt házak
új lakói sem. A Kárpát-medencében, bár pontosan nem lehet meg-
határozni, becslések szerint az egymilliót is elérheti a szórványban
élők száma.

Az iskolaalapító fejedelem, Bethlen Gábor születésnapját 2011-
ben az RMDSZ és 2015-ben a budapesti Országgyűlés is a magyar
szórvány napjának nyilvánította. Az eltelt évek alatt Erdély-szerte
14 szórványkollégium alakult – sajnos némelyik kissé megkésve –,

(Folytatás a 3. oldalon)

Bodolai Gyöngyi



18.,hétfő
A Nap kel 

7 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 47 perckor. 
Az év 322. napja, 
hátravan 43 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

38, 12, 25, 28, 41 + 4 NOROC PLUS: 4 0 3 8 5 1

19, 29, 2, 8, 38, 39 SUPER NOROC:   5 2 9 5 5 1

11, 17, 15, 49, 33, 6 NOROC: 0 0 8 8 7 4 2

Jogi tanácsadás
November 20-án, szerdán délután 4 órától szerkesztősé-
günk Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődő-
ket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

A magyar nyelv napja
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezésében
november 20-án, szerdán 18 órától a marosvásárhelyi Mű-
vész (Arta) mozi Flora termében ünneplik a magyar nyelv
napját. Fellép Marosán Csaba színművész. A belépés díj-
talan. 

Dicsőszentmártonban is 
medveriasztás volt

November 14-én este Dicsőszentmáron lakosságát is
medvelátogatás miatt riasztották a Ro Alert-üzenettel. A
rendőrségi közlemény szerint 18.30 órakor a
Plugarilor/Eke utca környékén látott valaki egy anyamed-
vét kószálni két bocsával. A rendőrök a helyi járőrökkel a
helyszínre siettek, de a jelzett helyen nem találtak nagyvad
nyomára utaló jeleket. Ennek ellenére a polgármester ösz-
szehívta a sürgősségi helyzetek bizottságát, és elrendelték
az éjszakai felügyeletet, hang- és fényjelzéssel riasztották
az esetlegesen a környéken tartózkodó nagyvadat. 

Két medvét gázoltak el újra
Két medvét gázoltak el járművek november 15-ére virradó
éjszaka a 15-ös jelzésű főút Maros megyei szakaszán. A
Maros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint
az egyik nagyvad elpusztult. A szászrégeni rendőrséget
csütörtök este értesítették, hogy a 15-ös jelzésű főúton,
Marosvécs bejáratánál egy személygépkocsi elgázolt egy
medvét. A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították,
hogy egy Maroshévíz felől Régen irányába tartó sofőr Ma-
rosvécs bejáratánál elütött egy medvét, amely hirtelen
bukkant fel. A nagyvad súlyosan megsérült. Péntekre vir-
radóra a petelei rendőrök a település terelőútjára szálltak
ki, miután egy férfi jelentette, élettelen medvét látott. Az út
szélén valóban ott feküdt az elpusztult nagyvad, valószí-
nűleg személyautó ütötte el. A vadakat mindkét esetben
átadták a vadőröknek – közölte a rendőrség.

Deliága Éva gyermekpszichológus
az Erdély TV-ben

Deliága Éva okleveles gyermekpszichológus, integratív
gyermekterapeuta az Erdélyi Magyar Televízió Zebra című
műsorának vendége ma (hétfőn) 20 órától. A magyaror-
szági szakember a gyermekkori viselkedési problémákról
beszél a műsorban.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma JENŐ, 
holnap ERZSÉBET napja.

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max.160C
min.90C

Megyei hírek A Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhe-
tően didaktikai eszközöket adományozott a ma-
rosvásárhelyi Serafim Duicu Általános Iskola
elemi osztályos diákjainak a Studium Prospero
Alapítvány. Az 1500 euró értékű felszerelések ün-
nepélyes átadására csütörtökön került sor a 
Meggyesfalvi negyedi tanintézetben. 

Két laptopot és két digitális vetítőt adott át csütörtökön
dr. Vass Levente, a Studium Alapítvány elnöke és Kali Ist-
ván a marosvásárhelyi Serafim Duicu Általános Iskola ta-
nítónőinek és elemi osztályosainak. A tanintézmény magyar
tagozatának négy elemi osztályában használják majd az
eszközöket, amelyekkel több mint száz kisdiák számára te-
szik szemléletesebbé a tanórákat. A mintegy 1500 euró ér-
tékű eszközöket a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
támogatásával sikerült a kisiskolások rendelkezésére bo-
csátani. A Studium Prospero Alapítvány több évre vissza-
nyúló programja keretében évente didaktikai eszközökkel
támogatja a marosvásárhelyi, illetve a környéken lévő is-
kolákat a Bethlen Gábor Alapnál nyert pályázat révén; a
kezdeményezés az oktatás minőségét hivatott javítani.

Úgy gondolták, hogy nyitni kell az elemi magyar nyelvű

oktatás irányába, hiszen a helyi iskolák diákjai foglalják
majd el a helyeket a felsőoktatásban, és lényeges, hogy már
az elemi iskolában minőségi oktatásban részesüljenek.
Ezért 2013 óta évente támogatnak marosvásárhelyi vagy
Maros megyei iskolákat korszerű taneszközökkel. A projekt
keretében az előző években a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum, a Református Kollégium, a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Líceum, a Dr. Bernády György Általános Iskola, a
7-es Sz. Általános Iskola, a Romulus Guga Általános Is-
kola, a Nicolae Bălcescu Általános Iskola, a nyárádszeredai
Bocskai István Elméleti Líceum számára adományoztak di-
daktikai eszközöket összesen 217 ezer lej értékben. Az is-
koláknak  igényeik szerint laptopokat, digitális vetítőket,
fénymásoló gépeket, hangszereket, fényképezőgépet, hang-
szórókat ajándékoztak, és egy teljes informatikai labort is
sikerült felszerelni a líceumban. A hozzájuk forduló igaz-
gatókkal,  pedagógusokkal konzultálva döntik el, hogy mire
van  a legnagyobb szükség az adott tanintézetben, majd az
alapítvány kuratóriuma dönt, hogy  mely tanintézetet fogják
támogatni. A Serafim Duicu iskola esetében az ajánlás Szö-
vérfi Emese tanítónőtől és Varró Hubától, a városi RMDSZ
meggyesfalvi körzetének elnökétől érkezett.  (menyhárt)

November 23-án, szombat délelőtt 11 órától az Ariel
színház jótékonysági előadást mutat be a 4 hónapos Olyus
Norbert Noel számára, akit gerinceredetű izomsorvadással
(SMA) diagnosztizáltak. A szülők reménye a Zolgensma
nevű génterápia, amely több mint 2,1 millió dollárba kerül.

Az előadás címe: Csihi-puhi történetek, és minden 5 év
fölötti nézőnek ajánljuk. 

Helyszín: Ariel színház, Marosvásárhely, Nyomda utca
4. szám.

Jegyeket nem árusítunk. A belépőként fizetett pénzadomá-
nyokat teljes egészében továbbutaljuk Noel baba kezelésére.

Kedvezményezett neve: Olyus Noel Robert
Bank neve: Banca Transilvania
Bank címe: Agenţia Valea Lui Mihai, Str. Marton Aron,

Nr. 14, Valea Lui Mihai, Bihor, Romania
EUR: RO74BTRLEURCRT0527455101
HUF: RO87BTRLHUFCRT0527455101
RON: RO27BTRLRONCRT0527455101
SWIFT/BIC Kód: BTRLRO22

PayPal: paypal.me/kicsinoelsma1
GoFoundMe: gf.me/u/wfyvjv

***
Csihi-puhi történetek

Játsszák: Bonczidai Dezső és Szabó Dániel
Dramaturg, rendező: Bonczidai Dezső
Zenei kíséret: Szabó Dániel
A Csihi-puhi történetek fergeteges vásári komédia,

amelyben a főhős életigenlésével, furfangos cseleivel meg-
mosolyogtatja a gyermek és felnőtt nézőket egyaránt. A
klasszikus paravános, kesztyűs bábos előadás három hu-
moros történetből épül fel, amelyek során Vándor Miska
megküzd a halállal és az ördöggel.

A többi vásári bábhőshöz hasonlóan, Miskát hibáival
együtt is könnyű megszeretni, miközben arról győz meg
bennünket, hogy életünk hősei mi magunk vagyunk.

Bonczidai Dezső bábjátékát Szabó Dániel kíséri népi
hangszereken, és gondoskodik a nézők interaktív bevoná-
sáról is.

ArielSzínház

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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Korszerű didaktikai eszközök a Serafim Duicu iskolának 
Újabb támogatás a Studium Alapítványtól

Az Ariel színház adománygyűjtése Noel babának

Kányádi Sándor-emlékest
November 21-én, csütörtökön 17 órától a Művész mozi
Flora termében Kányádi Sándor-emlékestre kerül sor a
Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület szervezésé-
ben. Előadást tart Demény Péter költő, író, szerkesztő.
Fellép a Kővirág együttes. A rendezvényen az egyesület
által szervezett vetélkedő nyerteseit is díjazzák. A belé-
pés díjtalan. 

Szüreti mulatság
Az Erdélyi Magyar Baloldal szervezésében november
22-én, pénteken szüreti mulatság lesz. Érdeklődni Ma-
rosvásárhelyen, a Dózsa György utca 9. szám alatti

székhelyen (I. emelet, jobbra az első ajtó) naponta 9–11
óra között lehet, tel.: 0744-928-299. 

Női vállalkozók a porondon
Az Áll a bál – Női vállalkozók a porondon című panelbe-
szélgetésre várja az érdeklődőket a Női Akadémia novem-
ber 19-én, kedden 18 órától a Bernády Házba (Horea utca
6. szám). A női vállalkozók világnapján sorra kerülő ese-
mény meghívottai: Balázs Panna, Besenyei Sarolta, Kozma
Mónika és Zillmann Zsuzsa vállalkozók, akik a Koreck Mária
által moderált beszélgetésen megpróbálnak felvázolni egy
nőbarát vállalkozói ökoszisztémát és mindazt, amit ez felté-
telez, helyi, de akár globális vonatkozásban is. A beszélge-
tésen szó esik majd a női vállalkozások történelméről,
statisztikai adatokról, de leginkább a meghívottak szemé-
lyes és közösségi célkitűzéseiről, tapasztalatairól. 

RENDEZVÉNYEK



Szórvány cselekvési terv 
2020-2024-re

A magyar szórvány napja alkalmából szombaton Ara-
don tartott tanácskozáson az RMDSZ véglegesítette
a 2020-2024-es szórvány cselekvési tervet. A terv
részleteit vasárnap ismertette a honlapján az
RMDSZ. A Magyar jövőt a szórványban! mottójú do-
kumentumot Winkler Gyula európai parlamenti kép-
viselő, az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének
elnöke mutatta be. A terv többek között ifjúsági cse-
reprogramokkal erősítené meg a székely-szórvány
együttműködést. Az RMDSZ új szórvány cselekvési
tervében a korábbinál hangsúlyosabban épít a 21.
századi kommunikációs társadalom valóságaira: a
hálózatépítésre, az együttműködésre. A tapasztalat-
cserék, az ismeretek átadása növeli a hatékonyságot
– áll a dokumentumban. A dokumentum új fejezete
foglalkozik az egyházak identitásmegőrző, közös-
ségépítő, anyanyelvápoló szerepével. Ebben az 
áll, hogy az RMDSZ támogatja az egyházak szociális
és oktatási szerepvállalását, és szorgalmazza az
egyházi restitúció újraindítását. Az Aradon véglege-
sített cselekvési tervet az RMDSZ kis parlament-
jének tekintett Szövetségi Képviselők Tanácsa elé
terjesztik elfogadásra a testület soron következő 
ülésén. (MTI)

Donald Trump részt vesz
a NATO évfordulós 
csúcstalálkozóján

Donald Trump amerikai elnök december 3-án Lon-
donban részt vesz a NATO megalakulásának évfor-
dulós csúcstalálkozóján – jelentette be pénteken a
Fehér Ház. Az észak-atlanti szervezet 1949-ben tör-
tént megalapításának évfordulóa alkalmából rende-
zendő csúcstalálkozót egy London melletti
golfklubban tartják. Donald Trump és felesége részt
vesz azon a fogadáson is, amelyet ez alkalomból II.
Erzsébet királynő ad a Buckingham-palotában. „Het-
ven esztendővel a megalapítása után a NATO válto-
zatlanul a történelem legsikeresebb szövetsége,
amely biztosítja tagjainak a biztonságot, a felvirág-
zást és a szabadságot” – szögezte le közleményé-
ben az amerikai elnöki hivatal. A kommüniké
leszögezte azt is, hogy Donald Trump az évfordulós
rendezvényen „hangsúlyozni fogja, hogy a NATO-
nak okvetlenül fel kell készülnie a jövő kihívásaira,
beleértve a terrorizmust és az életfontosságú infra-
struktúráinkat és telekommunikációs hálózatainkat a
kibertérből fenyegető támadásokat is”. (MTI)

tagadhatatlan a szerepük abban, hogy a kiválasztott
központokban megmaradjon az anyanyelvű oktatás
folytonossága, ameddig lesznek diákok, akik magyarul
beszélnek. Sok szűkös év után, ahol még létezik magyar
élet, felbecsülhetetlen jelentősége van a magyar kor-
mány támogatásának, amely az óvodák, iskolák, temp-
lomok felújítását finanszírozza, és megkönnyíti a mezei
munkát a gazdáknak nyújtott segítséggel. Az egyre bő-
vülő Sapientia EMTE fenntartásával pedig a műszaki
és humán értelmiségiek anyanyelvű képzését biztosítja,
ezenkívül kisebbségi szervezeteket, rendezvényeket tá-
mogat pályázat útján, fiatalokat küld Magyarországról
a művelődési életet élénkíteni a szórványban. Az egy-
házak vezetősége is teszi a dolgát, ezt tükrözik a szór-
ványlelkészeknek nyújtott kedvezmények. Kérdés, hogy
mindezek birtokában képesek leszünk-e olyan jövőképet
biztosítani, amely a szórványban maradásra ösztönzi a
fiatalokat, akik még nem vették nyakukba a nagyvilá-
got? 

Bár a veszteségek számottevőek, ahol még nem olyan
nagy a baj, remélhetőleg lesz, kell hogy legyen eredmé-
nye a segítségnek, bár vidéki útjainkon néha mellbe vág,
hogy vannak már olyan életképesnek, rendezettnek lát-
szó magyar falvak, és nem is kevés, ahol évek óta roma
gyermekek tartják fenn a magyar iskolát. A jelenség azt
bizonyítja, hogy a szórvány fokozatos leépülésével,
amely védőhálóként ölelte körbe a nagyobb számú ma-
gyarságot, a tömbben élőket is – akiket belülről szintén
bomlasztanak – a szórványosodás veszélye fenyegeti.
Országos szinten pedig olyan szervezett támadásoknak
vagyunk minden oldalról kitéve, amit egyre nehezebb
és egyre kevésbé tudunk hárítani. Ha ráadásul a min-
dennapok során mi magunk is lemondunk az önazonos-
ságunk megőrzését szolgáló lehetőségekről, ha nem
használjuk ki folyamatosan és határozottan azokat,
akkor nem is a távoli jövőben beolvadásunk, felszámo-
lódásunk napjává válhat november 15-e.

Gondolatok a magyar 
szórvány napján

Ország – világ

2019.november18.,hétfő _______________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG3

(Folytatás az 1. oldalról)

Az alkotmánybíróság jóváhagyta
pénteken az elnökválasztás első
fordulójának eredményét, amely
szerint a tisztségben lévő Klaus
Iohannis államfő és Viorica Dăn-
cilă, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnöke fog megmérkőzni
egymással a második fordulóban.

A taláros testület egyhangú döntéssel
emelte jogerőre a központi választási bi-
zottság által előző nap közzétett hivata-
los végeredményt. Ezt megelőzően tíz
óvást utasított el, amelyek többsége – kü-
lönböző okokra hivatkozva – az ered-
mény megsemmisítését és a választás
megismétlését követelte.

Iohannis két jobbközép párt kiesett je-
löltjének – a 15 százalékos eredményt
elérő Dan Barnának és a voksok 5,7 szá-
zalékát elnyerő Theodor Paleologunak –
a támogatását is megszerezte, anélkül,

hogy az őket indító Mentsétek Meg Ro-
mániát Szövetség (USR), illetve Népi
Mozgalom Pártja (PMP) feltételeket tá-
masztott volna vele szemben.

Mindkét alakulat azzal érvelt, hogy
nem támogathatják annak a PSD-nek a
jelöltjét, amely szerintük kormányzása
három éve alatt nem az ország, hanem
korrupt politikusai érdekeit szolgálta, el-
ijesztette a befektetőket, és mérhetetlen
károkat okozott Románia nemzetközi
megítélésének.

Dăncilă az első fordulóban 8,8 száza-
lékával a negyedik helyen végző Mircea
Diaconu színművész, volt EP-képviselő
híveitől remélhet többletszavazatokat, de
a két balliberális párt által segített jelölt
azt mondta, hogy nem támogatja a má-
sodik fordulóba jutott jelöltek egyikét
sem.

Az elnökválasztás első fordulójában

3,9 százalékos eredményt elérő Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök úgy nyilatkozott,
hogy miután a versenyben maradt elnök-
jelöltek egyike sem kereste meg a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetséget, az
RMDSZ hívei belátására bízza, hogy ho-
gyan szavaznak, csak azt kéri tőlük,
hogy éljenek választójogukkal.

Újságírói kérdésre az RMDSZ elnöke
hozzátette: „összes elégedetlensége és
haragja ellenére” ő maga az Európai
Néppárthoz (EPP) tartozó Klaus Iohan-
nisra fog szavazni.

Az elnökválasztás második fordulóját
november 24-én rendezik meg, a kül-
földi választóköröket azonban már no-
vember 22-én megnyitják, ugyanis a
diaszpórában élő román állampolgárok-
nak most is három napot biztosítanak
arra, hogy leadhassák szavazatukat.
(MTI)

Az alkotmánybíróság jóváhagyta 
az első forduló eredményét

Minden lehetőség megvan arra,
hogy Nagy-Britannia szabadke-
reskedelmi megállapodást kössön
az Európai Unióval a brit EU-tag-
ság megszűnése (Brexit) után ter-
vezett egyévi átmeneti időszak
végéig – mondta pénteken Boris
Johnson brit miniszterelnök.

Johnson, aki a BBC televízió politikai
magazinműsorának választási program-
jában vett részt, szólt az EU-állampolgá-
rok bevándorlásának szabályozásáról is,
kijelentve: ő bevándorláspárti politikus,
de a bevándorlást demokratikus ellenőr-
zés alá kell vonni.

Az unióval tervezett majdani kereske-
delmi viszonyrendszerről a kormányfő
azt mondta: egyedülálló, semmilyen más
egyezményhez nem hasonlítható szabad-
kereskedelmi megállapodásról lesz szó,
mivel Nagy-Britannia teljes vámjogi,
ipari szabványügyi és minden egyéb te-
rületre kiterjedő szabályozási harmoni-
záció állapotában kezd majd hozzá az
erről szóló tárgyalásokhoz az Európai
Unióval.

A konzervatív párti kormányfő hang-
súlyozta azt is, hogy ha a párt megnyeri
a december 12-ére kiírt előrehozott par-
lamenti választásokat, a kormány sem-
miképpen nem kezdeményezi az EU-nál
a 2020 végéig tervezett átmeneti időszak
meghosszabbítását.

Nagy-Britannia a jelenlegi tervek
alapján január 31-én lép ki az Európai

Unióból. A kilépés után kezdődő átme-
neti időszak 2020. december 31-ig tar-
tana, és ennek időtartama alatt jórészt a
jelenlegi szabályrendszer maradna ér-
vényben az Európai Unióval fennálló vi-
szonyrendszerében.

Az átmeneti időszak elsősorban arra
szolgál, hogy a brit kormány és az EU
szabadkereskedelmi megállapodást köt-
hessen. Uniós részről azonban többször
is hangoztatták, hogy ez ilyen rövid idő
alatt gyakorlatilag lehetetlen, és az EU
hajlandó lenne az átmeneti időszak meg-
hosszabbítására szükség esetén.

Boris Johnson azonban a pénteki
BBC-műsorban kijelentette: „abszolút
semmi ok nincs” arra, hogy január vége
és a jövő év vége között ne lehetne a sza-
badkereskedelmi tárgyalások végére
jutni egy olyan megállapodással, amely
zéró vámtételeket és kvótamentességet
tartalmaz a kétoldalú kereskedelemben.

A brit miniszterelnök szerint csak
annyi a teendő, hogy folytatni kell a
meglévő harmonizált szabályok alkalma-
zását azokon a területeken, amelyeken ez
helyénvaló, más területeken viszont fel
kell hagyni a szabályozási harmonizáció
alkalmazásával.

A külföldi EU-állampolgárok betele-
pülésének szabályozását firtató kérdésre
kijelentette: ő olyan politikus, aki pár-
tolja a bevándorlást, mert ez „nagyszerű
dolgokat” eredményezhet, a Nagy-Bri-
tanniába irányuló bevándorolás azonban

nagyon magas szintet ért el. Hozzátette:
a Brexit után Nagy-Britanniának módja
lesz arra, hogy visszaszerezze a demok-
ratikus ellenőrzést határai felett.

Johnson szerint ez például azt jelenti,
hogy csökkenteni kell a szakképesítés
vagy konkrét nagy-britanniai állásajánlat
nélkül érkezők számát.

A brit kormányfő az Európai Unióban
érvényes szabad mozgásra utalva úgy fo-
galmazott, hogy jelenleg ellenőrizetlen
bevándorlás zajlik egy több mint 500
millió lakosú térségből, és a szakképesí-
tés nélküliek bevándorlása az elmúlt
húsz évben a nagy-britanniai bérek emel-
kedését is akadályozta.

Boris Johnson szerint az uniós beván-
dorlási szabályozás diszkriminatív az
Európai Unión kívüli országokból érke-
zőkkel szemben, és a brit kormány ezért
kíván mindenkire egyformán érvényes, az
ausztráliaihoz hasonló, pontozásos elbírá-
lásra alapozott szabályozást bevezetni.
Ugyanerre tett egyenes utalást előző nap
Priti Patel brit belügyminiszter. Patel a
Konzervatív Párt bevándorlási terveit is-
mertető választási nyilatkozatában leszö-
gezte, hogy a kormány 2021 januárjától –
vagyis a Brexit után tervezett átmeneti
időszak végétől – nem érvényesíti az Eu-
rópai Unión belüli szabad mozgás gya-
korlatát, és attól az időponttól mindenkire
egyformán érvényes, az ausztráliai ponto-
zásos elbíráláshoz hasonló bevándorlási
szabályozást léptet életbe. (MTI) 

Johnson: elérhető 
a szabadkereskedelmi megállapodás az EU-val

Hátrányos helyzetű olaszokkal és
külföldiekkel, magányos idősek-
kel és betegekkel, hajléktalanok-
kal telt meg a Vatikán a
szegények világnapján, amelyen
Ferenc pápa ezerötszáz rászoruló-
val ebédelt a pápai állam audien-
ciatermében vasárnap.

Százötven asztalt állítottak fel a VI.
Pálról elnevezett teremben. Százan Fe-
renc pápával közös asztalnál kaptak he-
lyet. Az ebéd első fogása tészta volt,
majd baromfihúsből készült étel és édes-
ség következett. A résztvevők élelmi-
szercsomagot is kaptak ajándékba.

„Ez egy barátok közti ebéd!” –
mondta a pápa, amikor helyet foglalt.
Hozzátette, hogy a szegények számáról
szóló nemzetközi statisztikáknál csak a
velük szembeni közöny a rosszabb.

A szegényeknek szentelt egyházi vi-
lágnapot Ferenc pápa három éve vezette
be. A világnap a szegények védelmezője,
a mai Szombathely egykori területén
született Tours-i Szent Márton idén no-
vember 11-i ünnepnapját követő vasár-

napra esett. Rómából és az olaszországi
egyházmegyékből érkeztek a meghívot-
tak, akiket plébániáik papjai és a rászo-
rulókat segítő szervezetek önkéntesei
kísértek a Vatikánba.

Először a Szent Péter-bazilikában a
pápa bemutatta misén vettek részt: a ba-
zilika első soraiban a kerekes székes be-
tegek kaptak helyet, mögöttük a
magányosan és nehéz körülmények kö-
zött élő idősek, hajléktalanok, szegény-
ségben élő családok, migránsok ültek.
Közülük ezerötszázan fértek be az ezt
követő vatikáni ebédre, a többieknek – a
világnaphoz csatlakozott – római étter-
mekben, templomokban, szegénykony-
hákon főztek.

Ferenc pápa homíliájában kijelentette,
hogy korunk rohanó és mindent azonnal
megkapni akaró világában az igazi érté-
ket a szegények képviselik, mivel ők
„nem az egoista én nyelvét beszélik”.

Amikor a szegények az ajtónkon ko-
pogtatnak, ne „zavart” érezzünk, hanem
használjuk ki „segélykiáltásukat, hogy
kilépjünk saját énünk uralta világunk-

ból” – hangoztatta az egyházfő. Úgy vé-
lekedett, a szegényektől lehet megta-
nulni, mi tartós és mi számít mulandónak
az életünkben. Beszédében arra figyel-
meztetett, hogy nem elegendő a magunkra
ragasztott keresztény vagy katolikus
„címke”: „tegyük fel magunknak a kér-
dést: segítünk-e valakit, akitől majd ezt
visszakapjuk, nekem, kereszténynek van-
e barátom a szegények között?”

Ferenc pápa pénteken új éjjel-nappal
nyitva tartó menhelyet avatott fel a Szent
Péter térrel szomszédos, vatikáni tulaj-
donban levő Migliori-palotában. A négy-
emeletes épület konyháján napi több mint
250 adag meleg ételt készítenek. A pápa
ellátogatott a Szent Péter tér oszlopcsar-
noka mellett 2018 óta működő orvosi ren-
delőbe is, ahol eddig több mint 3 ezer
rászorulónak tudtak ingyenes segítséget
nyújtani. A Caritas katolikus szervezetnek
a világnapra közölt adatai szerint Olaszor-
szágban több mint 5 millióan számítanak
szegénynek, ami a lakosság 8,4 százalékát
jelenti. A rászorulók 34 százaléka Olasz-
ország déli térségeiben él. (MTI)

Ezerötszáz szegény ebédelt Ferenc pápával a Vatikánban



Az Országos Gyermekjogvé-
delmi és Örökbefogadási Ha-
tóság adatai szerint idén, az
első fél év végén több mint 16
ezer olyan gyermek szerepelt
az országos nyilvántartásban,
akinek mindkét szülője kül-
földön dolgozott, és több mint
63 ezerre volt tehető azon
gyermekek száma, akiknek az
egyik szülője volt külföldön.
Csép Éva Andrea parlamenti
képviselő, a munka- és szoci-
ális ügyek szakbizottságának
titkára szerint azonban nem
reálisak a hatóság által köz-
zétett adatok, mivel a szociá-
lis rendszer nehézkesen
működik, az állampolgárok
nem bíznak az intézmények-
ben, és a bírság ellenére ke-
vesen jelentik be a külföldi
munkavállalást, illetve azt,
hogy kire bízzák az itthon ha-
gyott gyerekeiket. 

A képviselő rámutatott, az Orszá-
gos Gyermekjogvédelmi és Örök-
befogadási Hatóság központosított
adatai szerint az év első felének
végén 16.453 olyan gyermek volt
országszerte, akinek mindkét szü-
lője külföldön dolgozott. Számuk
2018 első fél évéhez képest 1159-
cel (8,7 százalékkal) csökkent.
Ugyanakkor 91.345-re (4 százalék-
kal) csökkent azon gyerekek száma,
akiknek egyik vagy mindkét szülője
külföldön vállalt munkát. 

A hivatalos adatokból az is kide-
rül, hogy a 16.453 gyerekből
15.247-et rokonok felügyeletére

bíztak a külföldön dolgozó szülők,
a többiek pedig bekerültek a gyer-
mekvédelmi rendszerbe, hivatásos
nevelőszülőknél, gyermekotthonok-
ban vagy más családoknál helyez-
ték el őket. A 63 ezer gyerek közül,
akiknek az egyik szülője volt kül-
földön, 60 ezret rokonok felügyele-
tére bíztak. 1443 gyermek került az
állami védelmi rendszerbe, azaz hi-
vatásos nevelőszülőknél, gyermek-
otthonokban helyezték el őket.
2019. június végén több mint 11
ezer olyan gyermek szerepelt a nyil-
vántartásban, akik esetében az

egyedüli családfenn-
tartó vállalt munkát
külföldön, míg tavaly
az első fél év végén
ezek száma 13 ezer
volt. Tízezer gyermek
rokonoknál lakott, az
állami gyermekvé-
delmi rendszerben
pedig összesen 3870
kiskorú volt június
végén, közülük 658-at
hivatásos nevelőszü-
lőnél, 784-et ottho-
nokban, 2195-öt
rokonoknál, 233-at
pedig más családok-
nál vagy személyek-
nél helyeztek el a
hatóságok. 

Csép Andrea arra is
felhívta a figyelmet,
hogy talán sokan még
mindig nincsenek
tisztában azzal, hogy
külföldi munkaválla-
lás esetén nem ele-
gendő egyszerűen
valamelyik megbíz-

ható családtagra bízni a gyerme-
keket, kötelező a szülői felügyeleti
jog ideiglenes átruházása is, ameny-
nyiben mindkét szülő külföldön
vállal munkát. – A gyermekvédelmi
törvény szerint a külföldre való tá-
vozás előtt legalább 40 nappal írás-
ban be kell jelenteni a polgármesteri
hivatal szociális osztályán a kül-
földi munkavállalási szándékot, és
megnevezni azt a személyt, aki tá-
vollétük idején gyakorolhatja a szü-
lői felügyeleti jogot. A felügyeleti
jog átruházását a területileg illeté-
kes bíróság mondja ki, legtöbb

egyéves időtartamra. Az ideiglenes
felügyeleti jogot családtagokra
lehet átruházni, nagyszülőkre, déd-
szülőkre, nagybácsira, nagynénire,
unokaöcsre, unokahúgra, bátyra
vagy nővérre. A megbízottnak
nagykorúnak kell lennie, és rendel-
keznie kell a gyermek neveléséhez
szükséges erkölcsi és anyagi háttér-
rel. Ugyancsak a törvény értelmé-
ben 500 lejes pénzbírsággal
sújthatók azok a külföldön dolgozó
szülők, akik hivatalos felügyelet
nélkül hagyják gyermeküket –
hangsúlyozta a képviselő. 

– A szakemberek azt állítják,
hogy a statisztika nem reális, és a
jelenség a valóságban jóval fajsú-
lyosabb, mint amit a hivatalos ada-
tok mutatnak. Ennek az lehet az
oka, hogy az érintett intézmények-
nek nincs teljes rálátásuk a jelen-
ségre, a szülők egy része pedig nem
jelenti be külföldi munkavállalását
a polgármesteri hivatal szociális
osztályán, illetve az iskolában sem
mindig derül fény arra, ha egy gye-
rek szülei külföldön dolgoznak. A
jelenség azonban – ellentétben a
román vidékekkel – a székely me-
gyékben nem annyira jelentős, a
Hargita, Kovászna és Maros me-
gyében regisztrált adatok az orszá-
gos átlag alatt vannak. A
gyakorlatot felszámolni nem lehet,
ellenben Romániának egy átfogó
családvédelmi és támogató, vala-
mint oktatáspolitikára van szük-
sége, hogy kevesebb csonka család,
sérült gyermek legyen. A külföldön
dolgozó szülők által itthon hagyott
gyerekek magatartási zavarai globá-
lis problémát jelentenek, Székely-
földön is érezhető a jelenség

kedvezőtlen hatása, köztudott, hogy
ezek a gyerekek hajlamosabbak a
különböző viselkedési zavarokra és
pszichés megbetegedésekre, mint
például a szorongás vagy a depresz-
szió. Ennek oka, hogy a gyerekek
életében nagyon fontos a szülői mo-
dell, ami ezekben az esetekben el-
tűnik. Ha egy fiúgyermek esetében
az apa utazik el, sérülhet a nemi
szerep kialakulása is, hiszen hiány-
zik a férfi a családból, így nincs akit
utánozni, nincs követendő modell a
gyerek előtt. Tovább súlyosbítja a
problémát, hogy az apa távozásakor
minden az anyára hárul, egyedül
kell ellássa a gyerekeket, a háztar-
tást és a munkahelyén is helyt kell
állnia. Mindez megterheli, és nem
lesz annyi türelme, mint korábban
volt, a gyerekekre sem tud úgy fi-
gyelni az időhiány miatt – világított
rá a jelenség következményeire
Csép Andrea, aki szerint az egyik
szülő külföldi munkavállalása lelki-
leg ugyanazokat a mechanizmuso-
kat váltja ki a gyerekből, mint a
válás. Mint mondta, a mindenna-
pokban gyakori, hogy a szülő távol-
létéből fakadó hiányérzetet
barátokkal próbálják pótolni, köny-
nyen rossz társaságba keverednek,
és számos veszélynek teszik ki ma-
gukat, mint például a szeszes ital
vagy a különféle tudatmódosító sze-
rek. 

– Tudomásom van olyan esetről,
amikor a külföldre távozott szülők
teljesen magára hagyták a 12 éves
gyermeküket, aki egyedül tartotta
fenn magát, ő fizette a számlákat,
egyedül ment orvoshoz, főzött ma-
gára – tette szóvá a parlamenti kép-
viselő. 

A külföldi munka árnyoldala
Több az itthon hagyott gyermek, mint ahogy a hivatalos adatok mutatják

4NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS______________________________________________ 2019.november18.,hétfő

Menyhárt Borbála

Közel tizenhat órára volt
szükségük a hatóságoknak,
hogy eldöntsék, mi legyen az
országúton sérülten nyö-
szörgő medve sorsa, amelyet
szombaton este egy személy-
autó gázolt el Hargita megye
határán. Pedig az állatvé-
delmi törvény értelmében az
időben történő segítségnyúj-
tás elmulasztása állatkínzás-
nak számít – ez azonban
hidegen hagyta a környezet-
védelmi felügyelőség, erdőőr-
ség, vadászok, állatorvosok,
miniszterek alkotta felelős
szerveket. Mire megérkezett
a papír, az addig fekvő hely-
zetben lévő erőteljes példány
mintegy tiltakozásképp felült.

Vasárnap délelőtt a helyszínre ki-
vezényelt rendőrök és csendőrök te-
relgették a forgalmat egy sávon, a
bámészkodókat pedig próbálták
távol tartani a sérült nagyvadtól, mi-
közben várták azt a minisztériumi
„papírt”, amely kimondja majd,
hogy megmentsék-e a medve életét
a zernyesti rezervációba szállítva,
vagy lőjék ki. 

Annak ellenére, hogy a novem-
ber 16-án, szombaton este 9 óra
körül a 13A országút Szováta-Pa-
rajd közötti szakaszán, a 39 km-nél
történt baleset körülményeiről érte-
sítették a felelős szerveket, és azt is
jelentették, hogy az állat súlyos ál-
lapotban van, vasárnap déli 13 óráig
kellett szenvednie, míg végre meg-
érkezett a „papír”. Nem a medvere-
zervátumba való szállításáról szólt,
hanem kilövési engedély érkezett.

Ezúttal talán az volt a szerencsé-
sebb helyzet, hogy az állat három
végtagja eltörött, ezért képtelen volt
a bámészkodó passzív embertö-
megre támadni, bár egy sérült nagy-
vad a fájdalomérzet miatt
fokozottan veszélyesebb lehet. Ez
azonban a jelek szerint édeskevéssé
érdekelte a minisztériumban tén-
fergőket, főleg, hogy az esemény
épp a hétvégi szabadnapjukra esett.
Pedig nem ez az első eset, lassan
minden este medveriasztás érkezik
egyik-másik településről. Ennek
érdekében is réges-rég lépniük kel-
lett volna az illetékeseknek, nem
csak beérni annyival, hogy egy-
egy emberáldozat után összehívja
a prefektus a sürgősségi helyzete-
kért felelős bizottságot. Másnap
pedig ugyanaz a medve ugyanott
támad, akárcsak az oláhkocsárdi
eseteknél.

Szombaton este egy személy-
autó, amelyben hárman utaztak, egy
nagy termetű, a hozzáértők vélemé-
nye szerint rendkívül szép, fejlett
példányt ütött el Parajd Szováta fe-
lőli határánál. A személygépkocsi a
nagy erejű ütközés nyomán lesod-
ródott az úttestről, a járműben ke-
letkezett anyagi kár tetemes.
Személyi sérülés nem történt, egy
kiskorú utas pánikrohamát a hely-
színre érkezett mentősök enyhítet-
ték – tájékoztatott a Hargita Megyei
Katasztrófavédelmi Felügyelőség
szóvivője. Vasárnap reggelre a sé-
rült vad az úttestre vonszolta magát,
ahol a rendőrök és csendőrök terel-
ték el a közúti forgalmat, és a vil-
logó rendőrautók mellett arra
vártak, hogy valakik eldöntsék, mi
legyen a medve sorsa. Gheorghe
Filip, a Hargita Megyei Rendőr-fel-

ügyelőség szóvivője szerint azért
voltak kénytelenek órákon át szen-
vedni hagyni az állatot, mert annak
ellenére, hogy az intézmények
együttműködtek, várni kellett a fe-
lelős hatóságok közbelépésére. Har-
gita megye prefektusa szerint az
állat életét nem lehetett megmen-
teni, ezért várták Bukarestből a ki-
lövési engedélyt. „A helyszínen
vagyunk, várjuk, hogy elbódíthas-
suk az állatot, hogy az úttestet fel-
szabadítsuk, de a fővárosi
engedélyre kell várnunk. Az éjjel
intézkedtünk annak érdekében,
hogy ne történjék újabb baleset, de
az állat ma reggel megpróbált át-
kúszni az úttesten” – mondta.

Az útügyi igazgatóság szóvivője,
Elekes Róbert szerint vasárnap a
déli órákban elbódították a medvét,
és úgy döntöttek, eutanáziát hajta-
nak végre rajta, amint megérkezik a
miniszteri rendelet. Az engedély
megérkezését követően 12.34 óra-
kor a rendőrségi jelentés szerint a
sebesült nagyvadat elbódították, 13
órakor elszállították, az úttestet sza-
baddá tették, és megszűnt a forga-
lomkorlátozás. Mivel az állat
súlyosan megsérült, és túl sok törést
szenvedett, az életét nem lehetett
megmenteni – közölte dr. Liviu
Harbuz, az állatorvosi kollégium el-
nökhelyettese, akinek egyik állator-
vos kollégája vizsgálta meg a
sebesült medvét. 

A medveügy egyre bonyolódik.
Amellett, hogy már nem tudják kéz-
ben tartani a nagyvadak vándorlá-
sát, ami megyénkben is
emberéleteket követel, nem be-
szélve a tetemes anyagi kárról, ha-
sonló helyzetekben kiderül, hogy
minisztériumi szinten egyáltalán

nincsenek felkészülve a gyors és
hatékony intézkedésre. A Környe-
zetvédelmi Minisztérium engedé-
lyére van szükség, akár kilövésről,
akár bódításról és az azt követő át-
helyezésről van szó. Csendőrök,
rendőrök, vadászok egyaránt ódz-

kodnak attól, hogy vadorzással vá-
dolják meg őket, mivel a törvény
nem egyértelmű. Az engedélyeket
pedig, ugye, hétvégén ki adná ki?
Pedig az egyre szaporodó vadálla-
tok által okozott balesetek nincse-
nek hétköznaphoz kötve. 

Szer Pálosy Piroska

Tizenhat órát szenvedett a medve – halálos ítéletére várva
Állatkínzástól a kilövésig...

Fotó: Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság



Múlt hét csütörtökén délután a
Bolyai téri unitárius templomban
díjátadó ünnepségre került sor. A
Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem magyar zene szakán idén vég-
zett legeredményesebb hallgató
vehette át a Szabó Csaba Nemzet-
közi Társaság és az egyetem ma-
gyar zenetanári közössége által
2017-ben létrehozott Szabó Csaba-
emlékdíjat, amelyet minden évben
kiosztanak. Az oklevelet és a Szabó
Csaba (Ákosfalva, 1936 – Szombat-
hely, 2003, zeneszerző, zenetörté-
neti szakíró, népzenekutató,
Marosvásárhely egykori emblema-
tikus egyénisége) arcképét ábrázoló
fémplakettet A szentegyházi gyer-
mekfilharmónia közösségformáló
szerepe című tudományos dolgoza-
tával Dániel Kinga érdemelte ki.

Az ünnepi eseményen Csíky
Csaba zeneszerző, orgonaművész,
karnagy üdvözölte a megjelenteket,
majd elmondta: Harmadszorra
kerül sor a díjátadásra, ezek közül
most először üdvözölhettük kö-
rünkben a díj alkotóját, Kiss Le-
vente szobrászművészt. A Szalman
Lóránt vegyes kar fellépését köve-
tően Elekes Márta, az egyetem
zenei tanszékének vezetője tartott
rövid előadást a díj névadójáról. 

– Szabó Csabát nagyon sokan is-
merték, sok mindent tudunk róla.
Én nem ismertem, de rémlik, hogy
gyermekként láttam, messze, a pá-
holyban. Évtizedek múlva, műről
műre haladva mégis elérkeztem
hozzá, megpróbáltam megfejteni
alkotásainak lényegét. Folyamato-
san informálódni, nyitni az új felé,
mégis önmagunk maradni –
mondta ő annak idején. Üvegszi-
lánkok című szerzeménye emble-
matikus alkotás, zseniális
szerkesztés, zajzenei effektusok, al-
legorikus jelentőségű megoldások
jellemzik. Szabó Csaba hatalmas
felkészültséggel rendelkezett, Ma-
rosvásárhelyt követően szombathe-
lyi oktatói tevékenysége, hatalmas
egyházzenei művei, Cecília-miséje
mind ezt bizonyítják. Ugyanakkor
azt is érezzük, hogy ez a miénk.
Szabó Csaba életművének több je-
lentős fejezete van: ezek egyike
Szabó Csaba, a zenetudós – fia,
Szabó Péter megjegyzi, munkás-
sága nem vált közkinccsé, holott
még életében megjelent négy
nagy munkája. Közöttük az úttörő
Hogyan tanítsuk korunk zenéjét
című kötete, de ezek a könyvek
nem ölelik fel teljesen elméleti
munkásságát. 1988 után jó néhány
tanulmányt magyarországi folyó-
iratokban tett közzé, és nemrég
megjelent írásai gyűjteményének

első, 500 oldal körüli kötete. Ze-
neelméleti, oktatási témák kerül-
tek bele. Alaposság, kíméletet
nem ismerő igényességű kutatás,
szókimondás jellemzi. Pedagó-
gusi munkásságáról Kovács Le-
vente számolt be részletesen, én
ezt majd a 2020-as díjátadáson te-
szem.

Csíky Boldizsár zeneszerző, mu-
zikológus a saját emlékeit osztotta
meg: – Szubjektíven emlékezem,
ez abból származik, hogy Szabó
Csaba a kortársam volt, együtt jár-
tunk a zeneakadémiára. Fontos,
hogy megértsük, miért ment el Ma-
rosvásárhelyről, ez sarkalatos kér-
dés. Nagyon jól tudta, hogy milyen
nagy szükség van rá itt, erdőszent-
györgyi családját állandó fenyege-
tettség övezte, de ezt is elviselte. A
második világháborút követő béke-
szerződésben kitétel volt, hogy az
egyházi és egyéb intézményekhez
az új rezsim nem fog hozzányúlni.
Így megalakult Kolozsváron a Ma-
gyar Művészeti Intézet, mely 1949-
ig működött, és általa olyan magas
szintre emelkedett a háború utáni
művészeti színvonal, amely már
nem tetszett a hatóságoknak. Fel-
oszlatták. Ezt a kiszorító hangula-
tot Csaba sokkal súlyosabban élte
meg, mint én, egész életén nyomot
hagyott ez a korszak, az, amit ott
átéltünk. Azt, hogy az 56-os forra-

dalom milyen következményekkel
járt, mindenki tudta. Csaba már
végzett, amikor a Mátyás-ház lo-
vagtermében gyűléseket tartottunk,
aztán lassan eltünedeztek a résztve-
vők. Ő ezt végig magában hor-
dozta, és mindig pesszimista volt a
jövőt illetően. Szombathelyen gyö-
keret vert, nagyon sok mindent írt,
világosan fogalmazta meg a véle-
ményét mindenről. Műveivel kap-
csolatosan megjegyezném, hogy
nagyon sokféle műfajban írt, és
meg tudott őrizni egy olyan hang-
vételt, ami csak rá vall – és ezt bor-
zasztó nehéz elérni. Hogy mit
érezne, ha látná, hogy az ifjúság
megismeri a műveit, a nevét, és
hogy hozzá fűződik egy ilyen ün-
nepélyes esemény? Valószínűleg az
egyik legszebb pillanat lenne az
életében. 

A díjjal kapcsolatosan Csíky
Csaba elárulta: három évvel ezelőtt
vetődött fel az ötlet, hogy mi lenne,
ha az egyik zene szakos végzős di-
áknak a diploma mellett valami
olyasmit is mellékelne az intéz-
mény, ami sokkal maradandóbb
eredményt láttat, mint a diploma
vagy a jegy. – Két olyan szak van
az alapképzésen, amely arra érde-
mes, hogy zenészként bemutassa a
tehetséges végzősöket: az elmélet –
az államvizsgadolgozat – és a mes-
terségbeli tudás – a karvezetés gya-
korlata. Ebben a két, kézzelfogható
módon bemutatható ágazatban két
neves volt tanárunkról, kollegánk-
ról neveztünk el két díjat. Így került

a választás Szalman Lórántra, aki a
karvezetés díj névadója, és Szabó
Csabára, aki az elméleti tudásért ki-
osztott díj névadója lett. Az előbbit
csak egyszer, 2017-ben tudtuk ki-
osztani, a Szabó Csaba-díjat immár
harmadszor. A két plakettet Kiss
Levente képzőművész készítette el.
A tanári kar mellett két, jelentős
nevet viselő család, illetve intéz-
mény, hozzájárulási szándékot vál-
lalva, állt a zenetanárok mellé:
Szalman Lóránt családja és a Szabó
Csaba nevét viselő nemzetközi tár-
saság, amelyet az özvegye és fia
hozott létre – így a díjat nem csak
mi adjuk át.

Az idei Szabó Csaba-emlékdíj
nyertese, Dániel Kinga a dolgozat-
ról szólt, amellyel ezt a díjat kiér-
demelte. – Az
államvizsgadolgozatom a szent-
egyházi gyermekfilharmónia kö-
zösségéről tett vallomás. A
filharmóniának kilencéves korom-
tól lehettem a tagja. Köszönöm a
segítséget a filharmónia vezetőjé-
nek, Haáz Sándor tanár úrnak és
dr. Makkai Gyöngyvér vezető ta-
náromnak. Rendkívül hálás va-
gyok azért, hogy megismerhettem
Haáz Sándor tanárt, hogy több mit
tíz éven keresztül a filharmónia
tagja lehettem, és hogy ideirányí-
tott, a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemre – mondta a díjazott,
majd átvette a Szabó Csaba Nem-
zetközi Társaság és az egyetem ta-
nári közössége nevében átadott
díjat.
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Kaáli Nagy Botond

Folyik a munka a koronkai re-
formátus egyházközség egy-
kori felekezeti iskolájában:
bölcsődévé alakítják az ingat-
lant a magyar kormány támo-
gatásával.

A koronkai református egyház-
község 1914-ben épült felekezeti is-
koláját 1948-ban államosították, de
továbbra is oktatási célt szolgált. A
gyülekezet 2008 októberében kapta
vissza, azóta igazából nincs rendel-
tetése az épületnek. Legfennebb a
nyári vakációs bibliahetek alkalmá-
val használják, azonkívül alkalmi
raktárként szolgált. Ennek ellenére
nem elhanyagolt az épület, ugyanis
2011-ben a gyülekezet összefogásá-
val a mai állapotába hozták,  nem is
kell szégyenkezniük a faluközponti
épület miatt.

A tavaly értesültek a magyar kor-
mány által indított Kárpát-medencei
óvodafejlesztési programról, ekkor
felkeresték az erdélyi református
egyházkerület püspökét ötven,
három év alatti koronkai gyerek
adataival, és segítséget kértek
ahhoz, hogy a falu is bekerülhessen
ebbe a programba, hiszen itt nem is
óvodára, hanem bölcsődére van
szükség – részletezte Rigmányi Ar-
nold lelkipásztor. Miután a jóváha-
gyást megkapták, elkezdődött a
tervezés, ez szinte egy teljes évet
vett igénybe, majd második nekifu-
tásra megszerezték a Maros Me-
gyei Tanácstól az építkezési
engedélyt, így az egyházkerület

megkötötte a kivitelezési szerző-
dést, a kiválasztott nyárádszeredai
cég pedig szeptemberben elkezd-
hette a munkát. 
Az önkormányzat működtet(het)né

Elsőként egy épületrészt kellett
lebontani, amely később épült
hozzá az ingatlanhoz –  mosdóval
és kézmosóval bővítették egykor az
óvodások és kisiskolások számára 
–, de amely kezdett leválni az ere-
deti falakról. Az átalakítást jövő év
május végéig kellene befejezni, de
szükség esetén  kitolható a határidő.
Az épületben nem lesz  padlástér,
hiszen ez nem megengedett a böl-
csődék esetében. Három, egyenként
15 fős csoport befogadására lesz al-
kalmas, ami hat munkahely létesü-
lésével jár.

Nagy öröm, és jelentős megvaló-
sításként értékeli a gyülekezet,
hogy bekerültek ebbe a programba,
és ezáltal az épületet is megmentik
a romlástól, ám az új intézmény
működtetése még kérdéses. Azt sze-
retnék, ha a helyi tanács átvállalná
a működtetését fejkvóta alapján le-
osztott állami támogatással, így
sokkal könnyebb volna mindenki
számára. Az ötlettől Takács Sza-
bolcs István polgármester sem zár-
kózott el. Nincs ellenükre az
elképzelés, hiszen a fiatalokat és
fiatal családokat segíteni szeretnék
a gyerekvállalás és -nevelés tekin-
tetében, ez az intézmény pedig se-
gítséget jelentene abban, hogy
gyerekeiket itthon helyezzék el
méltó körülmények között a szülők,
és ne kelljen Marosvásárhelyre

szállítaniuk naponta. A bölcsőde az
egész települést szolgálná, ha a
helyi tanács is jóváhagyja, nyitottak
arra, hogy átvállalják a működteté-
sét – nyilatkozta lapunknak az elöl-
járó.
Meg is telne

Hogy valóban szükség van a böl-
csődére, azt a lelkész is aláhúzta: a
református gyülekezet nem kiöre-
gedő közösség, hanem  életképes,

és örömmel mondhatják el, hogy
mintegy másfél évtized után idén
végre eljutottak oda, hogy több
gyereket kereszteltek, mint ameny-
nyi felnőttet eltemettek. A koronkai
iskola szülői bizottságának elnöke,
Szövérfi Karolina állandó kapcso-
latban van a szülőkkel, és ebbe a
projektbe is bekapcsolódott. Érdek-
lődésünkre megerősítette: az igény-
felmérés egyértelműen bizonyította
a bölcsőde szükségességét, és
mivel a megvalósítás a vártnál
hosszabb időbe telik, gyakran ér-
deklődnek nála a szülők, hogy mi-
korra várható az intézmény

beindítása. Úgy véli, lesz elég je-
lentkező, amikor erre sor kerül. A
bölcsőde ugyan a koronkai gyere-
kek számára volt elképzelve, de ha
lehetőség lesz rá, marosvásárhelyi
szülők is vinnének át gyerekeket a
szomszédos településre. Jelenleg a
koronkaiak kénytelenek bevinni
gyerekeiket a városba, de ott hosz-
szú a várólista, nem mindenkit tud-
nak felvenni, így többen arra
kényszerülnek, hogy nagyszülőkre
bízzák őket, és több szülő is folya-
matosan keres olyan személyt,
akire rábízhatná kicsinye felügye-
letét.

„Nyitni az új felé, mégis önmagunk maradni” 
Átadták a Szabó Csaba-emlékdíjat

Gligor Róbert László

Több a keresztelés, mint a temetés
Bölcsőde létesül Koronkában is

Az egykori felekezeti iskolát alakítják át bölcsődévé 
Fotó: Gligor Róbert László
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– A meghirdetett négy kategóriára
– a negyedikesek, az ötödik-hatodi-
kosok, a hetedik-nyolcadikosok és a
középiskolások mezőnyébe – össze-
sen 266 háromfős csapat jelentke-
zett, ez közel 800 gyermeket jelent.
A döntőbe minden kategóriában
nyolc csapat, azaz 96 diák jutott be,
számukra szerettem volna eltörölni
a versengést, hogy az együttlét ol-
dott hangulatú, közös élménnyé vál-
jon. A tesztszerű feladatokat ezért
színművészek és pedagógusok által
vezetett, improvizáción alapuló, já-
tékos műhelymunkára cseréltem. A
döntőben eddig gyakran láttam szo-
rongó arcokat, de ezúttal rangsoro-
lás nélkül mindenki egyformán
nyert, így kizártam a stresszhatást.
Ezzel azt is tudatosítom a gyerekek-
ben, hogy nincs jó és kevésbé jó ol-

vasó – emelte ki Makkai Kinga,
akitől azt is megtudtuk, hogy az ol-
vasójátékra nemcsak Marosvásár-
helyről, hanem más településekről –
többek között Segesvárról és Nyá-
rádszeredából –, illetve a megyén
kívülről, például Kézdivásárhelyről
is érkeztek csapatok. 

Ottjártunkkor, pénteken délben
éppen a Wéber Anikó Zuhanórepü-
lés című művével megismerkedett
hetedikesek-nyolcadikosok olvasó-
versenye zajlott, a diákok Zalányi
Erzsébet vallástanár irányításával
igazi kódfejtő társasággá váltak.
Egy nappal korábban az ötödike-
sek-hatodikosok Igaz Dóra Egy fiú
a csapatból című regényéből kiin-
dulva – Barabási Tivadar és Ma-
gyari Izabella játékvezetésével –
csodaszép leveleket írtak a haláltá-
borból. A negyedikeseknek Keresz-
tesi József Csücsök, avagy a nagy
pudinghajsza című könyve alapján
igazi sütiországi kalandozásban
volt részük szombaton, míg a Gre-
csó Krisztián Vera című regényét
elolvasó középiskolások vasárnap

az örökbefogadás témaköréhez ke-
rülhettek közelebb. Valamennyi
versenyző könyvajándékkal és egy
író-olvasó találkozó élményével
térhetett haza. 

Az iskolai osztályoknak szerve-
zett könyvbemutatók kapcsán Mak-
kai Kinga hangsúlyozta: az erdélyi
kiadók megértették, hogy az olva-
sókat a személyes találkozásokkal
lehet igazán megnyerni, és a gyer-
mekekre ez még inkább igaz, így
pár éve új kiadványaik szerzőjét és
illusztrátorát is magukkal hozzák a
könyvvásárra. 

– A gyermekeknek lehetőségük
van bepillantani a kiadvány meg-
születésének folyamatába, élővé
válik számukra a könyv – összeg-
zett Makkai Kinga, majd azt is hoz-
zátette, hogy a tanítónők már
szeptemberben bejelentkeznek osz-

tályukkal egy-egy programpontra,
és a könyvvásáros élményeket, ta-
lálkozásokat a későbbiekben a tanó-
rákba is beépítik.
Családok könyvlesen

Míg csütörtök és péntek délelőtt
pedagógusaikkal érkeztek a gyer-
mekek, szombaton a családoké volt
a színházi tér (persze, más célcso-
portokkal is mindegyre lehetett ta-
lálkozni a könyvstandok közötti
ösvényeken). Egy nyolc- és egy há-
roméves kislány édesanyja a dél-
előtti telt házas Sebő-koncert után
szemrevételezte gyermekeivel a vá-
sári kínálatot. Elmesélte, hogy ott-
hon főként népmeséket és más,
klasszikus gyermekkönyveket ol-
vasnak, és ilyenkor kiváló lehetősé-
gük van könyvtárukat gazdagítani.
A gyerekek zsebpénzt is gyűjtöttek
erre az alkalomra.

A tízéves Kinga minden évben
eljön szüleivel a könyvvásárra, ahol
főként a kalandos történeteket ke-
resi. A hétkötetes Harry Potter-so-
rozat az egyik otthoni kedvence,
minden részt elolvasott már.

– Ötödikesként napközben fő-
ként a tanulásra koncentrálok, ol-
vasni esténként van időm – árulta el
a csillogó szemű kislány.

A meghívott szerzők közül is
sokan családdal érkeznek a szem-
lére. Szombat délben az előcsarnok
emeleti asztalánál a 11 éves Fanni
legújabb szerzeményét, Pate foci-
könyvét olvasta. Megtudtuk tőle,
hogy Kolozsvárról jött, minden
évben itt van a vásáron, és nagyon
szereti az itteni hangulatot. Beszél-
getésünk alatt édesapja, Rostás
Péter István újságíró, az új Lucian
Boia-kötet fordítója a kiadvány be-
mutatóján vett részt.
Barótról hozott kíváncsiság

Ebédidőre sárga léggömbökkel
szaladgáló gyerekek töltötték meg
a Színház teret. A fogócskázóktól
nem messze középiskolás társaság,
Csog Orsolya tizenegyedikes diák-
jai várakoztak. A csapat a Kovászna
megyei Barótról látogatott el a
könyvvásárra. 

– Első alkalommal veszünk részt
ezen a rendezvényen. Az oszi ötlete
volt, hogy nézzük meg, milyen is
egy igazi könyvvásár. Egy régi di-
áktársunk is itt tanul, így ezzel az
alkalommal őt is meglátogatjuk –
tudtuk meg a szószóló szerepét vál-
laló Ákostól, aki Joseph Heller híres
regényét, A 22-es csapdáját válasz-
totta ki a vásár kínálatából. Osztály-
társai közül többen angol nyelvű
könyveket vásároltak, Ottilia egy
Sherlock Holmes-történetet, Zsom-
bor szókincset gyarapító kiadvá-
nyokat.
Többen kártyával fizettek volna 

A könyvünnep utolsó estéjén –
mint minden évben – ezúttal is a ki-
adókat vettük célba, hogy megtud-
juk, milyen volt az idei vásárlóerő. 

A marosvásárhelyi Garabontzia
Kiadó tíz éve vesz részt kínálatával
a vásáron. Kleindl László, a kiadó

igazgatója szerint ugyanolyan lel-
kes volt a közönség, mint a korábbi
években, és ehhez bizonyára a ren-
dezvény időzítése is hozzájárult, hi-
szen november közepére már
kiadták a fizetéseket, és a nyugdíjak
is megérkeztek, ugyanakkor egy
hónap és pár nap van még karácso-
nyig. 

– A három beharangozott könyv-
bemutatónk keltette fel leginkább a
vásárlók érdeklődését, Ábrám Zol-
tán Bukovinától az Al-Dunáig című
könyvéből, Bódizs Edit Ludasma-
nyijából és A siker titka című soro-
zat harmadik kötetéből fogyott el a
legtöbb. Kelendők voltak ugyanak-
kor az ünnepre hangoló matricás és
foglalkoztató füzetek is. Egy

anyuka úgy tette próbára a gyere-
két, hogy megígérte neki, kipótolja
a zsebpénzét, ha kiszámolja, meny-
nyi pénzre van még szüksége a ki-
szemelt könyv megvételéhez. Azt
tapasztaltam, hogy főként az idő-
sebb korosztály az antikváriumi
könyvekre is vevő. Jó volt talál-
kozni korábbi kliensekkel, akik vé-
leményt mondtak az általam
ajánlott, azóta elolvasott könyvek-
ről, és olyanokkal, akik elmondták,
hogy egy tőlem vásárolt könyvet
kölcsönadtak valakinek, és mivel
nem kapták vissza, újra megveszik.
Az érdeklődés a történelmi köny-
vek iránt volt lanyhább – tette hozzá
a Garabontzia Kiadó igazgatója,
akitől a könyvekre szánt összegek
kapcsán azt is megtudtuk, hogy volt
olyan nagyszülő, aki háromlejes
színezőt választott unokájának a ka-
rácsonyi édesség mellé, jó páran a
10-15 lejes könyveket vásárolták,
mások viszont 100-150 lejt is elköl-
töttek. Sokan pénz helyett bankkár-
tyával érkeztek, nagy szükség lett
volna egy leolvasóra – jegyezte
meg Kleindl László.
Felnőttek és tinik kedvencei

A kolozsvári Kriterion Könyvki-
adó standjánál Vincze László, a
kiadó terjesztője tájékoztatott. Meg-
tudtuk, hogy itt is az újonnan bemu-
tatott kiadványok – Deé Nagy
Anikó és László Loránd Gróf iktári
Bethlen Zsuzsanna és szakács-
könyve című munkája, illetve Kraj-

nik-Nagy Károly műve, az Anno
domino 89 – vezették az eladási lis-
tát, mindkét könyvből minden pél-
dány elfogyott, de a történelmi
regényeket és Benedek Elek Arany
mesekönyvét is „vitték, mint a cuk-
rot”. Átlagban 30-35 lejre vásárol-
tak könyvet a látogatók. 

A kereslettel a Bookyard Com-
pany Kiadó és a Kobak könyvesbolt
tulajdonosa, Trombitás János is elé-
gedett volt. 

– A gyermekkönyvek, történelmi
művek is jól mentek, de a legnép-
szerűbbeknek a tiniregények bizo-
nyultak. Ezzel is megcáfolható,
hogy a tizenévesek nem olvasnak.
Igenis keresik a könyveket, csak
nem a klasszikus irodalmat, hanem

a mindennapi élet ritmusát vissza-
adó, pörgős történeteket. A klasszi-
kusok felé ezeken a műveken át
vezet az út, így ennek csak örülhe-
tünk – vonta le a következtetést
Trombitás János.
Beérett a munka

Ifj. Király Istvántól, a Mentor
Könyvek Kiadó igazgatójától meg-
tudtuk, hogy az idei szemlén több
könyvet sikerült eladni, mint a múlt
évben, a kereslet 35-40 százalékkal
nőtt. Káli Király István, a Romániai
Magyar Könyves Céh igazgatója, a
könyvünnep főszervezője szintén
úgy vélte, a kínálat és a forgalom is
nagyobb volt, mint tavaly. 

– A látogatók száma nem nőtt, de
a vásárlókedv igen – szögezte le a
főszervező, akit arra kértünk, pár
mondatban foglalja össze a 25.
könyvünnep következtetéseit.

– Szembeötlően beérett a soké-
ves munkánk, az, hogy a gyerme-
keket és a fiatalokat idecsaljuk. A
marosvásárhelyi kamaszoknak nem
volt ciki eljönni erre a vásárra,
kézbe venni, és hazavinni a köny-
veket. 

Nem sokkal zárás előtt, amikor
már minden interjúalanyt megkér-
deztem, és a könyvekre szánt pén-
zem is elfogyott, azon kaptam
magam, hogy ürügyet keresek a
maradásra. Nehéz volt kilépni ebből
az otthonosan ünnepi világból, ahol
különleges fényt árasztanak maguk-
ból a szavak.  

Az olvasóvá varázsolt város
(Folytatás az 1. oldalról)



Románia nem szerzett részvételi
jogot a jövő évi Európa-bajnok-
ságra a kontinentális torna selejte-
zősorozatából: a Cosmin Contra
irányította válogatott kétgólos vere-
séget szenvedett a Svédország el-
leni, döntő jelentőségű pénteki
mérkőzésen. A továbbjutáshoz fel-
tétlenül meg kellett volna szerezni
a győzelemért járó három pontot,
ráadásnak pedig a Spanyolország
elleni, utolsó találkozón is szükség
lett volna még legalább egyre. A bu-
karesti kudarc a rivális svédek kva-
lifikációját jelentette, így velük
midenképpen számolni kell a 2020-
as tornán.

Románia mindazonáltal ott lehet
Európa legjobbjainak megmérette-
tésén, hiszen bejutott a Nemzetek
Ligája rájátszásába. Ennek mérkő-
zéseit jövő márciusban rendezik, a
program pedig a későbbiekben kör-
vonalazódik.

Pénteken kiegyensúlyozott első
negyedórát láthatott a telt házas
Nemzeti Aréna közönsége, amely-
nek végén Stanciu tett elsőként kí-
sérletet a gólszerzésre, Granqvist
szögletre hárított. Három perccel
később Deac labdát vesztett a kö-
zéppályán, Forsberg nagy iramban
lehagyta a válogatottban első mér-
kőzését játszó Mogoşt, a kapu elé
ívelt, ahonnan Berg a hosszú sa-

rokba fejelt (0-1). A gól után a mér-
kőzést kb. egy percre meg kellett
szakítani, a csalódott szurkolók
ugyanis ádáz petárdázásba kezdtek.
Az előny birtokában a skandináv
együttes taktikai szempontból uralta
a játékot, a román csapat sokszor el-
képzelés nélkül építkezett, így a tá-
madásai rendre elbuktak a svédek
védőfalán. Amolyan macska-egér
játéknak tűnt az egész, amelyben a
rivális akkor csaphat oda (lőhet
gólt), amikor csak kedve szottyan:
ez a 34. percben történt meg, Lustig
Berghez ívelt, aki Quaisonhoz to-

vábbított, utóbbi pedig nem hibá-
zott (0-2). A románok látták, hogy
ennek fele sem tréfa, megpróbálták
menteni a menthetőt: Mitriţă a 40.
percben szabadrúgásból célzott,
Olsen védett, majd Keşerü próbálta
estében a hálóba juttatni a labdát, si-
kertelenül.

Szünet után Hagival és Coman-
nal a soraiban tért vissza a pályára
a román válogatott, a csapat játékán
némileg meg is látszott a változta-
tás, azonban az eredményjelzőn
ennek semmi jele nem maradt. Mi
több, újfent a svédek szerezhettek

volna gólt, ha nincs Tătăruşanu, aki
hárítsa Berg újabb fejesét (59.). Ké-
sőbb Stanciu próbált betalálni az el-
lenfél büntetőterületének széléről,
majd Ekdal találta el a keresztlécet
mintegy 12 méterről. A 81. percben
Daniele Orsato játékvezető újra
meg kellett hogy állítsa a meccset,
a lelátókról felhangzó rasszista ló-
zungok miatt, amelyeket a svédek
színes bőrű játékosának, Isaknak cí-
meztek – a vendégek kipécézett fut-
ballistáját egy golflabdával is

megpróbálták megdobni, amikor az
alapvonal közelében Russzal csatá-
zott. A hajrában Romániának még
két esélye volt megszerezni a be-
csületgólt, ám Hagi mintegy 22 mé-
teres lövése célt tévesztett (84.),
majd Mogoş 25 méterről eleresztett
labdáját a keresztléc fölé tolta
Olsen.

Románia ma 21.45 órától (köz-
vetítés: Pro TV) Spanyolországban
játssza utolsó Eb-selejtező mérkő-
zését.

Marco Rossi szövetségi kapi-
tány szerint a magyar labdarúgó-
válogatottnak kedden Walesben
sokkal bátrabban kell kezdenie,
mint pénteken az Uruguay elleni
stadionavatón a Puskás Aréná-
ban.

„Úgy kezdtünk, ahogy Horvát-
országban, megszeppenve és meg-
ijedve. Ennek Walesben nem
szabad megtörténnie. Az ellenfél
persze nem is a horvát vagy urugu-
ayi csapat lesz, de a hangulat ott is
forró lesz. A 20. perctől már úgy
hoztuk le a meccset, ahogy azt el-
terveztük” – mondta a magyarok
olasz szakvezetője, Marco Rossi.

A szövetségi kapitány megtize-
delt védelméről úgy nyilatkozott,
hogy a két újonc, Nagy Zsolt és
Szalai Attila jól mutatkozott be,
pozitív hatásuk volt a játékra.
Előbbit külön kiemelte, hogy bizo-
nyította, amit róla gondolt, azaz
erős, gyors és bátor, aki nem fél a
kihívásoktól. Éppen ezért valószí-
nűnek nevezte, hogy a továbbjutás
szempontjából sorsdöntő keddi,

cardiffi Európa-bajnoki selejtező
mérkőzésen a magyar válogatott
védelmének bal oldalán majd a
Puskás Akadémia játékosa kezd.

Rossi megjegyezte, Lovrencsics
Gergőt, Sallai Rolandot és Pátkai
Mátét pihentette, Baráth Botond
pedig maga kért cserét kisebb
combizomhúzódás miatt, ami
újabb rossz hír a hátsó alakzatnak.

„Intenzív és kiegyenlített mér-
kőzés volt, méltó egy megnyitó-
hoz, amelyet igazán élvezhetett a
közönség. Az első félidőben jól
játszottunk, de a magyarok végig
küzdöttek, és voltak pillanatok,
amikor problémát okoztak ne-
künk” – értékelt Oscar Tabarez
uruguayi szövetségi kapitány.

A szakember rendkívül megtisz-
telőnek nevezte, hogy részese lehe-
tett a Puskás Aréna megnyitójának,
egyúttal hálás volt azért, hogy ka-
pott egy 10-es számú magyar válo-
gatott mezt a nevével ellátva, mivel
megfogalmazása szerint „Magyar-
országon a 10-es mez egyet jelent
Puskással”.

Az uruguayi labdarúgó-válogatott
2-1-re legyőzte a magyar csapatot a
Puskás Aréna pénteki avatómérkő-
zésén, amelyet telt ház, 65.114 néző
előtt rendeztek. A magyarok történe-
tük során először kaptak ki Urugu-
aytól, eddig egy győzelem mellett
kétszer döntetlenre játszottak.

A világranglistán ötödik dél-ame-
rikai rivális Edinson Cavani és Brian
Rodriguez góljaival bő húsz perc
alatt kétgólos előnyre tett szert, majd
a 24. percben Szalai Ádám lőtte az
új stadion első magyar találatát,
amellyel a végeredményt is beállí-
totta.

Marco Rossi szövetségi kapitány
két újoncot is avatott: a 71. percben
Szalai Attilát, míg a 75. percben
Nagy Zsoltot cserélte be.

A magyar szurkolók a stadion
névadóját, Puskás Ferencet ábrázoló
élőképpel fogadták a csapatokat,
alatta pedig az a szöveg volt olvas-
ható, hogy „két stadion, egy legenda,
egy újabb történet kezdete...”

Az uruguayi csapat a találkozó
barátságos jellege ellenére komolyan
vette az összecsapást, és húsz perc
alatt két góllal is megterhelte Dibusz
Dénes kapuját, egyúttal bebizonyí-
totta, hogy ez a felforgatott magyar
védelem Willi Orbán és Kádár
Tamás nélkül nem elég stabil. A
belső védők, a négy nap múlva a car-
diffi Eb-selejtezőn is kezdő Baráth
Botond és Lang Ádám sem mindig
állt a helyzet magaslatán, de mindkét
támadásnál Bese Barnabás volt a
„gyenge pont”, Dibusznak pedig
egyik találatnál sem volt esélye a vé-
désre. Előbb Vina úgy tudott megló-
dulni a bal oldalon, hogy kötényt
adott Besének, majd tökéletesen tá-
lalt a hosszú oldalon érkező Cavani
elé, aki közelről könnyedén továbbí-
totta a labdát a kapuba (15. perc, 0-
1). Később Suarez ugratta ki a 16-os
bal oldalán Rodriguezt, aki egy lö-
vőcsellel becsapta Besét, majd a
hosszú sarokba csavarta a labdát (21.
perc, 0-2). A folytatásban aztán len-
dületesebbé vált a magyarok játéka,
és egy szép támadás végén Szalai
Ádám megszerezte a Puskás Aréna
történetének első magyar gólját:
ekkor Dzsudzsák passzolt a 16-os
jobb oldalán betörő Vargához, aki
egyből, laposan középre adott, Sza-
lai pedig 10 méterről állítgatás nél-
kül kilőtte a bal alsó sarkot (1-2). A
szünetig mindkét csapat előtt adód-
tak még lehetőségek, gólra azonban
ezek közül egyet sem sikerült vál-
tani.

A szünetben a Budapesti Honvéd
és a Real Madrid névadó legendájá-
ról készített emlékvideót nézhetett a
kivetítőkön a publikum, illetve köz-
ben kedvenc nótája, A nótás kedvű
volt az apám szólt.

A folytatásban lendületesen kez-
dett a magyar válogatott, helyenként
képes volt nyomást gyakorolni a
jóval esélyesebb és jobb erőkből álló
ellenfél védelmére, azonban komoly
helyzetet nem sikerült kialakítani. A
60. perctől a sok csere elkezdte tör-
delni a játékot, amely ettől kiegyen-
lítetté vált. A csapatok többnyire
mezőnyben futballoztak, a kapuk
szinte egyáltalán nem forogtak ve-
szélyben. Az egyetlen riadalmat az
keltette a második félidőben, hogy
Kalmár Zsolt megsérült, hordágyon

vitték le a pályáról, azaz kényszerű-
ségből kellett lecserélni. Izgalmak az
utolsó percekben sem voltak, így
egy jóval erősebbnek tartott rivális-
tól elszenvedett minimális különb-
ségű magyar vereséggel nyitotta
meg kapuit a Puskás Aréna.

A lefújást követően a magyar
szurkolók – miközben elénekelték a
Himnuszt – a következő üzenettel
bocsátották útjára az együttest:
„Győzelmet Cardiffban, júniusban
itt találkozunk”.

A magyar nemzeti együttes legkö-
zelebb kedden Wales vendégeként
lép pályára sorsdöntő Európa-baj-
noki selejtező mérkőzésen, ugyanis
győzelemmel kijut a jövő évi, rész-
ben budapesti rendezésű kontinens-
viadalra.
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Fotó: DigiSport

Marco Rossi dirigál az Uruguay elleni mérkőzésen. Fotó: origo

Jegyzőkönyv
Felkészülésilabdarúgó-mérkőzés:Magyarország–Uruguay1-2

(1-2)
Budapest,PuskásAréna,65.114néző,vezette:DamirSkomina

(szlovén).
Gólszerzők:Szalai(24.),illetveCavani(15.),Rodriguez(21.).
Sárgalap:Kalmár(34.),illetveCoates(39.).
Magyarország:DibuszDénes–BeseBarnabás,BaráthBotond

(71.SzalaiAttila),LangÁdám,KorhutMihály(75.NagyZsolt)–
VidaMáté–DzsudzsákBalázs(53.KovácsIstván),KalmárZsolt
(83.HolmanDávid),SzoboszlaiDominik(68.NagyÁdám),Varga
Roland–SzalaiÁdám(60.FeczesinRóbert).
Uruguay:FernandoMuslera–GiovanniGonzalez,Sebastian

Coates,DiegoGodin,MatiasVina(68.DiegoLaxalt)–BrianRod-
riguez(82.GastonPereiro),RodrigoBentancur(52.MatiasVecino),
FedericoValverde(68.LucasTorreira),BrianLozano–LuisSuarez
(46.MaximilianGomez),EdinsonCavani(74.CristianStuani).

Kalmárnakeltörtabokája
AzUruguayellenimérkőzésenbokatöréstszenvedettKalmár

Zsolt.ADunaszerdahelyenfutballozóközéppályásfelépülésevár-
hatóantöbbhónapotveszigénybe.A24évesjátékosta83.percben
kellettlecserélniasúlyossérülésemiatt.

Ranglista
1.Spanyolország 9 7 2 0 26-5 23
2.Svédország 9 5 3 1 20-9 18
3.Norvégia 9 3 5 1 17-10 14
4.Románia 9 4 2 3 17-10 14
5.Feröersz. 9 1 0 8 4-27 3
6.Málta 9 1 0 8 2-25 3

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Eb-selejtező,Fcsoport:Románia–Svédország0-2

(0-2)
Bukarest,NemzetiAréna,vezette:DanieleOrsato(olasz).
Gólszerzők:MarcusBerg(18.),RobinQuaison(34.).
Sárgalap:Stanciu(21.),Bancu(55),illetveLindelof(50.).
Románia:CiprianTătăruşanu–VasileMogoş,AdrianRus,Ionuţ

Nedelcearu,NicuşorBancu–CiprianDeac(46.IanisHagi),Tudor
Băluţă, Nicolae Stanciu (73. Denis Alibec), Alexandru Mitriţă
–GeorgePuşcaş,ClaudiuKeşerü(57.FlorinelComan).
Svédország:RobinOlsen–MikaelLustig,VictorLindelof,And-

reasGranqvist,PierreBengtsson–SebastianLarsson(69.Gustav
Svensson),AlbinEkdal,EmilForsberg,KristofferOlsson–Marcus
Berg(78.AlexanderIsak),RobinQuaison.

Szerkeszti:FarczádiAttila

Uruguayi győzelem a Puskás Aréna avatómérkőzésén

A román válogatott fekete péntekje

Rossi szerint Walesben 
bátrabban kell kezdeni
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Szalai Ádám (k) és Sebastian Coates (j) a Puskás Aréna avatóján játszott Magyarország – Uru-
guay barátságos labdarúgó-mérkőzésen 2019. november 15-én. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd



Eredményjelző
Labdarúgó-Eb-selejtezők, 9. játéknap:
* A csoport: Anglia – Montenegró 7-0, Csehország – Koszovó 2-1.

Az állás: 1. (és kijutott) Anglia 18 pont/7 mérkőzés, 2. (és kijutott)
Csehország 15/7, 3. Koszovó 11/7, 4. Montenegró 3/8, 5. Bulgária 3/7.

* B csoport: Szerbia – Luxemburg 3-2, Portugália – Litvánia 6-0.
Az állás: 1. (és kijutott) Ukrajna 19 pont/7 mérkőzés, 2. Portugália 14/7,
3. Szerbia 13/7, 4. Luxemburg 4/7, 5. Litvánia 1/8.

* C csoport: Észak-Írország – Hollandia 0-0, Németország – Fehér-
oroszország 4-0. A csoport állása: 1. (és kijutott) Németország 18
pont/7 mérkőzés, 2. (és kijutott) Hollandia 16/7, 3. Észak-Írország 13/7,
4. Fehéroroszország 4/8, 5. Észtország 1/7.

* D csoport: Svájc – Georgia 1-0, Dánia – Gibraltár 6-0. A csoport
állása: 1. Dánia 15 pont/7 mérkőzés, 2. Svájc 14/7, 3. Írország 12/7, 4.
Georgia 8/8, 5. Gibraltár 0/7.

* E csoport: Azerbajdzsán – Wales 0-2, Horvátország – Szlovákia
3-1. A csoport állása: 1. (és kijutott) Horvátország 17 pont/8 mérkőzés,
2. Magyarország 12/7, 3. Wales 11/7, 4. Szlovákia 10/7, 5. Azerbajd-
zsán 1/7.

* F csoport: Spanyolország – Málta 7-0, Románia – Svédország 0-
2, Norvégia – Feröer szigetek 4-0. A csoport állása: 1. (már továbbju-
tott) Spanyolország 23 pont, 2. (már továbbjutott) Svédország 18, 3.
Románia 14, 4. Norvégia 14, 5. Feröer szigetek 3, 6. Málta 3.

* G csoport: Izrael – Lengyelország 1-2, Ausztria – Észak-Macedó-
nia 2-1, Szlovénia – Lettország 1-0. A csoport állása: 1. (és kijutott)
Lengyelország 22 pont, 2. (és kijutott) Ausztria 19, 3. Szlovénia 14, 4.
Észak-Macedónia 11, 5. Izrael 11, 6. Lettország 0.

* H csoport, 9. forduló: Franciaország – Moldova 2-1, Albánia – An-
dorra 2-2, Törökország – Izland 0-0. Az állás: 1. (és kijutott) Francia-
ország 22, 2. (és kijutott) Törökország 20, 3. Izland 16, 4. Albánia 13,
5. Andorra 4, 6. Moldova 3.

* I csoport: San Marino – Kazahsztán 1-3, Oroszország – Belgium
1-4, Ciprus – Skócia 1-2. A csoport állása: 1. (és kijutott) Belgium 27
pont, 2. (és kijutott) Oroszország 21, 3. Skócia 12, 4. Ciprus 10, 5. Ka-
zahsztán 10, 6. San Marino 0.

* J csoport: Bosznia-Hercegovina – Olaszország 0-3, Finnország –
Liechtenstein 3-0, Örményország – Görögország 0-1. A csoport állása:
1. (már továbbjutott) Olaszország 27 pont, 2. (már továbbjutott) Finn-
ország 18, 3. Görögország 11, 4. Örményország 10, 5. Bosznia-Herce-
govina 10, 6. Liechtenstein 2.

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmények rangsorol-
nak.
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Anglia, Franciaország, Csehország, Horvátország, Finnország, Ausztria, 
Hollandia és Németország is kijutott

A történetük 1000. mérkőzésén
szereplő angolok a Wembley Stadi-
onban hamar eldöntötték a három
pont sorsát a montenegróiak ellen:
a 11. percben már vezettek, fél óra
elteltével pedig négygólos előnyben
voltak. A vége 7-0 lett. Az A csoport
másik összecsapásán a csehek óriási
hajrával győzték le a vendég koszo-
vóiakat.

A B csoportból az ukránok már
korábban kiharcolták a továbbju-
tást, most a címvédő portugálok ke-
rültek közelebb a kijutáshoz:
Cristiano Ronaldo révén a 22. perc-
ben már 2-0-ra elhúztak a litvánok-
tól, és végül 6-0-ra
diadalmaskodtak. A világsztár
három találattal zárt. A szerbek előtt
egy ponttal vezető portugálok az
utolsó körben Luxemburgban lép-
nek pályára. 

A franciák már biztos Eb-résztve-
vőként fogadták a moldovaiakat,
mivel az izlandiak kora este nem
tudtak nyerni Törökországban.
Talán ez is volt az oka, hogy az
esélytelennek tartott vendégek sze-
reztek vezetést a 9. percben. A foly-
tatásban a franciáknak végül
sikerült otthon tartani a három pon-
tot.

A horvát labdarúgó-válogatott
hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte
szombaton a szlovák csapatot az
Európa-bajnoki selejtezősorozat
magyar érdekeltségű csoportjában,
amelyből így elsőként jutott ki a
kontinensviadalra. A fiumei találko-
zón a vendégek alaposan ráijesztet-
tek a világbajnoki ezüstérmes
együttesre, amely azonban a máso-

dik félidőben még nagyobb nyo-
mást gyakorolva könnyedén fordí-
tott. Ez az eredmény azt jelenti,
hogy kedden a walesi-magyar mér-
kőzés győztese csoportmásodikként
kijut a részben budapesti rendezésű
Eb-re, döntetlen esetén viszont még
a szlovákok is révbe érhetnek, ha a
zárókörben hazai pályán legyőzik a
sereghajtó azerieket. A cardiffi dön-
tetlen csak abban az esetben jelen-
tene Eb-részvételt a magyarok
számára, ha az azeriek meglepetésre
legalább pontot szereznének Nagy-
szombatban.

Ugyancsak szombaton a németek
simán, 4-0-ra verték a vendég fehér-
oroszokat, míg a hollandok Észak-
Írországban elért gól nélküli

döntetlennel váltak biztos résztve-
vővé. Ausztria hazai pályán a mace-
dónok felett aratott 2-1-es diadallal
jutott ki az Eb-re, amellyel egyben
az is eldőlt, hogy a román csapat
pótselejtezőt játszhat majd március-
ban.

A németek kijutásával az is eldőlt,
hogy ha a magyarok is kivívják a
részvételt, akkor a két csapat azonos
négyesben szerepel majd az Eb-n.
Ha ez kedden megvalósul, akkor a
november 30-i csoportsorsoláson
derül ki, melyik gárda játszhatja
mindhárom meccsét hazai pályán.
Amennyiben Marco Rossi együttese
pótselejtezőre kényszerül, akkor a
németek mindhárom alkalommal
Münchenben lépnek pályára.

Hivatalosan is átadták a buda-
pesti Puskás Arénát péntek este,
a Magyarország – Uruguay ba-
rátságos válogatott labdarúgó-
mérkőzés előtt.

A létesítmény építését irányító
kormánybiztos szerint „az átadás
megtörtént azzal, hogy a szurko-
lók eljöttek, megtöltötték és bir-
tokba vették az arénát”. Fürjes
Balázs kiemelte, hogy az építke-
zés 15 ezer magyar embernek
adott munkát, a drukkereket
pedig arra buzdította, hogy mu-
tassák meg a válogatottnak, mi-
lyen lenne a hangulat, ha jövőre
ebben az arénában játszhatna
Európa-bajnoki mérkőzéseket.

A szurkolók egyöntetű véleménye,
hogy világszínvonalú lett a Puskás
Aréna. Az új létesítményt nagyjából
húsz perccel a 19 órai kezdés előtt töl-
tötték meg a drukkerek, akik például
elégedetten beszéltek a gyors belépte-
tésről. Az MTI tudósítói által megkér-
dezett emberek kivétel nélkül
világszínvonalúnak nevezték a stadi-
ont, és olyan kivételes alkalomnak tar-
tották az avatómérkőzést, amely
egyszer adatik meg egy ember éle-
tében.

„Teljesen ámulatba ejtett a Puskás
Aréna. Alig hiszem el, hogy Magyaror-
szágon vagyok. Minden tökéletes, egy-
szerűen semmi kivetnivalót nem tudok
említeni” – mondta egy kispesti fanati-
kus, aki külön kiemelte, hogy pihenő-
szoba és csocsó is a szurkolók
rendelkezésére áll.

Egy másik drukker arról lelkende-
zett, hogy fogadóiroda is van a stadion-
ban, és büszkén mutatta, hogy a
magyar válogatott sikerére ezer forintot
tett fel. Mint megjegyezte, az sem baj,
ha nem nyer, de a nemzeti együttes
ellen sosem fogadna.

Az egyetlen kritikai észrevétel a
büfét illette, mert a stadion bizonyos ré-
szein nagy sor alakult ki. A legfelső,
harmadik szinten helyet foglaló néző
húszperces sorra panaszkodott, ugyan-
akkor az aréna más részein lévő szur-
kolók szerint legfeljebb tíz percet

kellett sorban állniuk, amit elfogadha-
tónak tartottak.

A kezdő sípszó előtt a Magyar Lab-
darúgó-szövetség elnöke, Csányi Sán-
dor és az FTC elnöke, Kubatov Gábor
ünnepélyesen elbúcsúztatta a 97-szeres
válogatott Gera Zoltánt, aki ma már az
U21-es nemzeti együttes szövetségi ed-
zőjeként dolgozik.

A megnyitóünnepség elején számos
korábbi férfi és női válogatott labdarú-
gót, így többek között Dárdai Pált, Ki-
rály Gábort, Illés Bélát, Pisont Istvánt,
Pádár Anitát, Lovász Gyöngyit, Bognár
Györgyöt, Nagy Antalt, Csapó Károlyt,

Dunai Antalt, Rá-
kosi Gyulát, vala-
mint Fenyvesi
Mátét szólították a
gyepre. Szintén
besétált a pályára a
legidősebb, még
élő magyar válo-
gatott labdarúgó, a
92 esztendős Ra-
duly József, aki azt
mondta, az egy-
kori Népstadion
„számunkra még
akkor is szép volt,
amikor nem volt a
legjobb állapot-

ban, ez a mostani aréna pedig gyö-
nyörű”.

A Magyarország – Uruguay mérkő-
zés kezdőrúgását Gera Zoltán, valamint
a 93 esztendős Nyikita Szimonjan vé-
gezte el. Utóbbi az egykori Népstadion
1953-as Budapest Honvéd – Szpartak
Moszkva nyitómérkőzésén a vendég-
együttes futballistájaként lépett pá-
lyára, és akkor is ő végezte el a
kezdőrúgást.

A Puskás Arénában a jövő évi Eu-
rópa-bajnokságon három csoportmér-
kőzést és egy nyolcaddöntőt
rendeznek.

A horvát labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte szombaton a szlovák csapa-
tot. Fotó: TASR

Hivatalosan is átadták a Puskás Arénát

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke (j) és Kubatov
Gábor, az FTC elnöke (b) oklevelet és ajándékot ad át Gera Zoltán 97-szeres válo-
gatott labdarúgó búcsúztatóján, a Puskás Aréna nyitóünnepségén 2019. november
15-én. A tavaly visszavonult labdarúgó most az U21-es válogatott szövetségi ed-
zője. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Méretek
* az épület beépített alapterülete: 60.703 négyzetméter
* az épület teljes alapterülete: 208.010 négyzetméter
* az épület legmagasabb pontja: 50,70 méter
* az épület legnagyobb szélessége: 261,30 méter
* az épület legnagyobb hosszúsága: 316,50 méter
* a tető mérete: 57.142 négyzetméter
* a küzdőtér mérete kifutókkal együtt: 11.150 négyzetméter
* a labdarúgópálya mérete: 105×68 méter
* a nézőtér alapterülete: 36.374 négyzetméter

Csányi örül, hogy Szalai Ádám lőtte az első magyar gólt
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor örömét fe-

jezte ki, hogy a Puskás Arénában a magyar válogatott első gólját Szalai Ádám
szerezte, aki pénteken Uruguay ellen szépített. Az MLSZ első embere kiemelte:
0-2 után jókor érke-
zett a szépítő gól, így
kiegyenlített játék
alakult ki, és „jó
meccset játszottunk
a szép új stadion-
ban”. „Fantasztikus
élmény volt az első
magyar gól, örülök,
hogy Szalai Ádám
lőtte, mert nagyon
sokat harcolt és küz-
dött a válogatottért,
és megérdemelte,
hogy betaláljon.”

Számokban
* 130 ezer köbméter beton, 19 ezer tonna betonacél, 12 ezer

tonna gyártott acélszerkezet a stadion alapja
* 38 darab 40 méter magas oszlop adja a stadion szerkeze-

tét, ehhez kb.1600 cölöpöt kellett felállítani
* két kitelepített betonkeverő gyár napi 1500 köbméter

anyagot ömlesztett a különleges látványbetonelemekhez
* az építkezésen naponta dolgozók száma: 1000 (ebből több

mint 600-an csak a szerkezetépítéssel foglalkoztak)
* lelátószintek (nézőtér) száma: 3
* maximális befogadóképesség: 67.155 fő
* sky-boxok száma: 80
* parkolók száma: 556
* mosdók száma: 712
* vécék száma: 974
* 276 kerekes székes néző + 276 kísérővel
* nagy (112 négyzetméteres) kivetítők száma: 4
* képernyők száma: 480

Vida Máté örül Szalai Ádám (b-j) gólja után. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Puskás Aréna avatóján játszott Magyarország – Uruguay barátságos labdarúgó-mér-
kőzés 2019. november 15-én. Fotó: MTI/Illyés Tibor



A labdarúgó 1. ligában szereplő
Sepsi OSK múlt héten menesztette
László Csaba vezetőedzőt. A nyá-
ron kinevezett tréner vezetésével a
székelyföldi együttes – tíz döntetlen
mellett – csupán két bajnoki mérkő-
zést tudott megnyerni a bajnokság
eddigi 16 fordulójában, és a múlt
vasárnapi, Gaz Metan elleni hazai
vereség után a 11. helyen áll. László
utóda Leo Grozavu lett.

Tizennégy órás maratoni vezető-
ségi gyűlés döntötte el hétfőn, hogy
a 16 bajnoki mérkőzéséből mind-
össze kettőt megnyerő László
Csaba edzőt meneszti a Sepsi OSK,
ismertette a határozat előzményét
az NSO. A székelyföldi csapat ve-
zetői kedd délben jelentették be,
hogy szerződést bontottak a koráb-
ban a magyar válogatott másoded-
zőjeként és a Ferencváros
szakvezetőjeként is dolgozó László-
val, és helyére az 52 éves Leo Gro-
zavut nevezik ki.

Hadnagy Attila sportigazgató
szerint nem volt kellemes döntés,
de a csapat döcögött, ezért a Gaz
Metan elleni hazai vereség után
váltás mellett döntöttek. „Az edzőt
az eredmények minősítik, több van
ebben a csapatban” – mondta Had-
nagy, aki korábban éppen az új edző
játékosa volt a FC Botoşani csapa-
tánál.

A botoşani-i vonal korábban
főleg a játékosigazolások terén volt
erős a Sepsinél, a jelenlegi keretből
Radoszlav Dimitrov, Răzvan Tincu,
Gabriel Vaşvari és Fülöp István volt
a bukovinai csapat játékosa. Most
azonban a vezetőségben is akadnak
a Botoşani-hoz kapcsolódó szemé-
lyek, Hadnagy mellett Cornel Şfai-
ţer klubmenedzser, mindketten jól
ismerik az új edzőt.

A Sepsi OSK tulajdonosa, Dió-
szegi László szerint közösen dön-
töttek Grozavu mellett, akivel –
reményei szerint – ugyanúgy eljut
a csapat az Európa-ligába, mint
2015-ben a Botoşani. Ehhez tette

hozzá Şfaiţer, hogy az új edző a
csapat játékosainak jó részét is-
meri, dolgozott már velük más
kluboknál. „Csabának köszönünk
mindent, de nem állunk ott a táb-
lázaton, ahol szeretnénk” – fogal-
mazott. A vezetőknek
kinevezéséért magyarul is köszö-
netet mondó Grozavu már jóval
realistábban nyilatkozott a csapat
lehetőségeiről, mondván, hogy a
11. helyen állva nem lehetnek nagy
terveik.

„Eredményekkel, jobb focival és
a nézők visszacsalogatásával sze-

retném megfizetni a bizalmat. El-
sősorban a Sepsi közelmúltja győ-
zött meg arról, hogy érdemes
idejönni, van infrastruktúra, jó
keret és nyugalom is” – mondta a
szentgyörgyi csapat új edzője.
Grozavu szerint a felsőházi ráját-
szás ugyan jelenleg messze van (a
Sepsi hátránya 10 pont a hatodik
helyezett Gaz Metanhoz képest),
de az 1. liga elég kiegyensúlyozott
bajnokság, ezért érdemes még ál-
modozni – sorozatban két-három
győzelemmel közel lehet kerülni a
playoffhoz.
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A Sepsi OSK menesztette László Csabát

LeoGrozavu-életpályaröviden
Az52évesLeoGrozavujátékoskéntNagybányán,a

DinamónálésaKarácsonkőiCeahlăulcsapatábanját-
szottazélvonalban,1994-benarománválogatottbanis
pályáralépettkétalkalommal.Edzőipályafutását2003-
banaZilahiArmăturacsapatánálkezdte,majdaKolozs-
vári Universitatea, a Nagybánya, három ízben a
Botoşani, a Nagyváradi Luceafărul, a Medgyesi Gaz
Metan,aBukarestiDinamo,aTemesváriPoliésaPetro-
lulPloieştivezetőedzőjevolt,azélvonalban88mérkőzé-
senültakispadon.
LegnagyobbsikereaBotoşani-nalelértEurópa-liga-

selejtezősszereplés2015-ben.

Eredményjelző
Nőilabdarúgó-Románia-kupa,tizenhatoddöntő:Marosvásárhe-

lyiLadies–KolozsváriOlimpia0-12,BihariUnited–Kisbecske-
rekiFortuna0-3,SzörényváriAtleticDrobeta–LuceafărulFiliaşi
0-4,ResicabányaiBanatGirls–TemesváriPoli13-1,ZimbrulTul-
cea–KonstancaiSelena0-11,OnixRm.Sărat–GalaciUniverista-
tea1-9,CSMPaşcani–JászvásáriNavobi0-2,CsíkszeredaiFK–
RománvásáriVulpiţeleGalbene0-2,SzamosújváriAtleticOlimpia
–NagybányaiIndependenţa0-15,KolozsváriOlimpicStar–Aradi
PirosSecurity1-5,BukarestiDreamTeam–UniversitateaAlexand-
ria0-6,ActivSlobozia–BukarestiFairPlay2-13,Marosvásárhelyi
CSM–GyulafehérváriStudentSport8-1,BukarestiCarmen–CSS
Târgovişte4-2.ANicuGaneFălticeni–BorgóprundiHeniués
BrassóiColţea–SzékelyudvarhelyiVasasFeminamérkőzéseket
november20-ánjátsszák.

Egy 76 éves veterán futó 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma17.10órátólaMarosvásárhelyiTVRSípszóutáncíműműsoránakmeghívottjaGyörgyFerenc.
SzucherErvinafutáshasznárólésörömérőlfaggatjaacsíkkarcfalviszületésű,Marosvásárhelyenélő
ésmaratonitávokatszaladó76évessportembert.

Továbbjutottak a CSM női 
labdarúgói a kupában

Bejutottak a legjobb 16 csapat közé a Marosvásárhelyi CSM női lab-
darúgói a Románia-kupában. A 2. liga II. csoportjának éllovasa a 3. liga
III. csoportjának listavezetőjét, a Gyulafehérvári Student Sportot fogadta,
és 3-0-s félidő után 8-1-es győzelmet aratott. Éllovasok ide vagy oda, a
2. és 3. liga között mégiscsak lényeges különbség van. Eredetileg a mér-
kőzést Gyulafehérváron kellett volna rendezni, a két csapat azonban meg-
egyezett a helyszíncserében. 

A nyolcaddöntő párosításait még nem alakították ki, azonban itt is föld-
rajzi szempontokat vesznek figyelembe, így előfordulhat, hogy a sokszo-
ros bajnok Kolozsvári Olimpia lesz a Marosvásárhelyi CSM ellenfele,
miután egy korábban lejátszott, de szintén ehhez a körhöz tartozó talál-
kozón 12-0-ra legyőzte a másik marosvásárhelyi csapatot, a Ladiest. Ha
érvényesítik a papírformát, és továbbjutnak, Borgóprund és a Székelyud-
varhelyi Vasas Femina is lehet a CSM ellenfele, mindkét csapat az 1. li-
gában szerepel, és nagyon nehéz ellenfélnek ígérkezik.

A nyolcaddöntő időpontját még nem tűzték ki, de várhatóan már csak
tavasszal szervezik. (bálint)

Pontot szerzett Nagybányán 
az Avântul, őszi bajnok Nyárádtő

Eredményjelző
*2.liga,18.forduló:ResicabányaiCSM–TemesváriRipensia

1-2,ZsilvásárhelyiViitorulPandurii–FKCsíkszereda1-1,Bodza-
vásáriSCMGloria–DunăreaCălăraşi3-1,BukarestiRapid–Zsil-
vásárhelyi Pandurii 4-0,TemesváriASU Politehnica – Sportul
Snagov2-0,ConcordiaChiajna–CSMioveni1-1,CampioniiFC
Argeş Piteşti – Petrolul Ploieşti 1-1, BukarestiMetaloglobus –
AradiUTA1-1.Azállás:1.UTA32pont,2.Mioveni31,3.Petrolul
29,...15.Csíkszereda20.
*3.liga,I.csoport,13.forduló:BákóiCSM–ForestaSuceava

0-1,HuszvárosiHuşana–BákóiAerostar1-2,ŞomuzFălticeni–
GalaciUniversitateaDunăreadeJos1-1,RadóciBucovina–CSM
Paşcani7-0,SportingLieşti–KarácsonkőiCSMCeahlăul1-1,Kéz-
divásárhelyiKSE–NémetvásáriOzana2-1,GalaciSCOţelul–FC
BotoşaniII1-1,ŞtiinţaMiroslava–CSMFocşani2-1.Azállás:1.
Aerostar36pont,2.Karácsonkő29,3.Suceava29,...12.Kézdivá-
sárhely11.
*3.liga,V.csoport,13.forduló:TordaiSticlaArieşul–DésiUni-

rea1-1,LénárdfalviComuna–KolozsváriCFRII6-1,Kudzsiri
Metalurgistul–VáradszentmártoniCSC2-0,NagybányaiMinaur
–SzászrégeniAvântul0-0(Avântul:Bucin–A.Luca,S.Chirilă,
Crişan,Truţa,P.Luca,Covaciu,Murar,C.Chirilă,Stavilă,Bujor;
cserepad:Leonard,A.Pop,Pavel,Hoşcu,Potor),AlsógáldiIndust-
ria–BeszterceiGloria0-1,NagyváradiLuceafărul–Sellemberki
Viitorul0-1,SzékelyudvarhelyiFC–ZilahiSCM0-1,Kolozsvári
Sănătatea–GyulafehérváriUnirea4-1.Azállás:1.Lénárdfalva30
pont,2.Luceafărul26,3.Nagybánya24,...12.Avântul13,...14.Szé-
kelyudvarhely10.
*4.ligaelitcsoportja,14.forduló:NyárádtőiUnirea–Nyárád-

szereda6-0,Segesvár–Erdőszentgyörgy3-0,Marosludas–Nagy-
sármás 8-0, Marosvásárhelyi Atletic –
Marosszentkirály-Náznánfalva2-2,Szováta–Kerelő4-2,Maros-
oroszfalu–Radnót4-1,Ákosfalva–Mezőszengyel2-1.ANyárádtői
Viitorulállt.Azélcsoport:1.NyárádtőiUnirea36pont,2.Erdő-
szentgyörgy29,3.Marosoroszfalu28.

Gól nélküli döntetlenre játszott a
dobogós helyen álló Nagybányai
Minaur otthonában a Szászrégeni
Avântul, Maros megye egyetlen lab-
darúgócsapata az első három ligá-
ban. A V. csoport 13. fordulójában
lejátszott mérkőzésen az eltiltott
Dan Răzvant továbbra is nélkülözni
kénytelen régeni csapatnak sikerült
érintetlenül megőriznie Bucin háló-
ját, de a csatárok sem tudtak gólt
lőni. Az idegenben szerzett pont –
különösen egy feljutásért harcoló
csapat otthonában – értékes, de az
Avântul továbbra is éppen csak a
kieső helyeket jelentő vonal fölött
található, amikor a bajnokság első
feléből már csak két forduló van
hátra. A régeniek az utolsó hazai
mérkőzésüket pénteken 14 órától
játsszák, amikor az utolsó előtti he-
lyezett Alsógáld ellen kötelező
lenne a három pont megszerzése.

A 4. ligában egy fordulóval az
őszi bajnoki idény zárása előtt ma-

tematikailag biztosította a Nyárád-
tői Unirea, hogy az első helyen te-
leljen. Ehhez elég volt nyernie
hazai pályán, azonban bónuszkét
növelte is az előnyét, miután Erdő-
szentgyörgy vereséget szenvedett
Segesváron. Ezzel a nyárádtőiek
előnye hét pontra nőtt, és ha az
utolsó őszi fordulóban is győzni
tudnak az erdőszentgyörgyiekkel,
akkor már nagyon nehezen behoz-
ható előnyre tesznek szert a jelen-
legi második helyezettel szemben.
Igaz, Marosoroszfalu, amely ranga-
dót nyert Radnóttal, még megőriz-
heti a nyolcpontos hátrányt, de
gyakorlatilag ez is behozhatatlan-
nak tűnik, tekintve hogy az Unirea
csupán egy meccset veszített az
őszi idényben. Az élmezőnybe
mostani sikerével felkapaszkodott
Szováta is, amely – nem túl jó
idénykezdés után – kiegyenlítette
az eredetileg bajnokesélyesnek vélt
Radnót pontszámát. (bálint)

A háromszéki csapat szakmai stábja (középen a vezetőedző) levonul a pályáról a medgyesiek
elleni mérkőzés végén: ez volt az utolsó.                        Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Az1.ligaállása
1.CFR 16 9 4 3 35-13 31
2.Viitorul 16 8 5 3 35-19 29
3.Astra 16 8 4 4 24-17 28
4.Craiova 16 8 4 4 23-16 28
5.FCSB 16 8 3 5 24-20 27
6.Medgyes 16 7 5 4 25-21 26
7.Botoşani 16 5 7 4 24-23 22
8.Jászvásár 16 5 6 5 17-20 21
9.Dinamo 16 6 3 7 22-27 21
10.Târgovişte 16 4 5 7 18-24 17
11.SepsiOSK 16 2 10 4 14-14 16
12.Clinceni 16 3 5 8 17-29 14
13.Nagyszeben 16 3 5 8 13-28 14
14.Voluntari 16 1 4 11 9-29 7

Nagyarányú vereséget szenvedett a Marosvásárhe-
lyi CSM teremlabdarúgó-csapata Korondon a minded-
dig nyeretlen házigazdáktól. Nem kevesebb, mint 14

gólt kapott az éppen ráérő játékosokat felvonultató ala-
kulat attól az ellenféltől, amelyet Marosvásárhelyen
könnyedén gyűrt le, igaz, akkor még egészen más fel-
állásban, hiszen több játékos csak utóbb távozott a ke-
retből. A hatpontos levonás miatt a CSM nulla ponttal
továbbra is sereghajtó a 2. liga 2. csoportjában, szom-
baton 17 órától pedig a Kézdivásárhelyi KSE-t fogadja
a sportcsarnokban, egy roppant nehéznek ígérkező ta-
lálkozón, bár ez annak is a függvénye, hogy kiket si-
kerül meggyőzni, hogy játsszanak, tekintve, hogy a
játékosok semmilyen juttatásra nem számíthatnak a
klub részéről. (bálint)

Szétesett a teremlabdarúgó-csapat

Eredményjelző
Ateremlabdarúgó2.liga2.csoportja7.fordu-

lójábanakövetkezőeredményekszülettek:Ko-
rondi Junior – Marosvásárhelyi CSM 14-4,
GyergyóremeteiKereszthegy–DévaiWest7-2.
Azelőzőfordulóból:KézdivásárhelyiKSE–Ko-
rondi Junior 10-5. A Kézdivásárhelyi KSE –
Gyergyószentmiklósi Inter mérkőzést kedden
játsszák.



A jelképes és valódi értelem-
ben virágzó Udvarfalva re-
formátus templomának felújí-
tását november 10-én látvá-
nyos hálaadó istentisztelettel
ünnepelte a helyi gyülekezet
és meghívottai. A rég várt, kü-
lönleges eseményen, amelyen
ft. Kató Béla, az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület püspöke
hirdette az igét, egyetlen hely
sem maradt üresen a temp-
lomban. A tisztaságot, a meg-
újulást jelképező fehér szín
uralja a templomot, a barnára
pácolt padok, csillárok, fali-
lámpák díszítése népi jelképe-
inkről árulkodik, s a piros
szőnyegen kívül a szószékko-
rona és az úrasztali virágcso-
kor lopott újabb színeket a
templombelső elegáns egy-
szerűségébe. 

Nt. Domahidi Béla, a Maros-me-
zőségi Egyházmegye főjegyzőjének
liturgiai szolgálatát követően ft.
Kató Béla püspök idézte az Ószö-
vetség Királyok könyvéből és a
Krónikák könyvéből az igét (2Krón
6,12-21) az első jeruzsálemi temp-
lom felszentelésének jelentőségé-
ről. Az Úrtól bölcsességet és
tudományt kérő, de azzal együtt
mérhetetlen gazdagságot kapó Sa-
lamon, aki templomot épített Iste-
nének, pompás ünnepségen Izráel
egész gyülekezete előtt könyörgött
Istenhez népe nevében egy „tökéle-
tes imádsággal”. A hálaadásról
szóló páratlan pillanat jelentőségét
bizonyítja, hogy Salamon imája az

Ószövetség említett két könyvében
évtizedek múltán is ugyanúgy szól,
és az ima teljes szövegét a gyüleke-
zet figyelmébe ajánlotta a püspök.
Majd föltette a kérdést, hogy vajon
ma tudunk-e igazán, teljes szívvel
ünnepelni, ugyanis az ünnep azt
tükrözi, hogy egy közösség össze
tud-e fogni, lélekben is együtt van-
e, mert ahol nincsen egyetértés, az
a közösség, az a nép el is veszhet.

Az igehirdetés nyomán nt. Jakab
István udvarfali lelkész, a Maros-
mezőségi Egyházmegye esperese
üdvözölte név szerint is a meghívot-
takat, egyházi méltóságokat, lel-
késztársakat, a testvérgyülekezetek
képviselőit, Magyarország csíksze-
redai főkonzulját, országos és hely-
beli politikusokat, a község
alpolgármesterét.

Elhangzott, hogy amikor Európá-
ban templomokat zárnak be, mi itt
Erdélyben kegyelmi időket élünk,
templomaink sorra újulnak meg,
óvodák, iskolák épülnek, ezért ne-
künk is meg kell tennünk mindent,
mert ha meghátrálunk, az egyete-
mes egyház lesz szegényebb. Ahol
Isten nevét magasztalják, ott élet
van, kért áldást a lelki építésre a sa-
lamoni imádságból idézett könyör-
géssel (2Krón 6,19-20). Majd
beszámoló következett arról, amit
az elmúlt hónapokban a gyülekezet-
tel átéltek, amit nem a látszatért,
hanem jó lélekkel Isten dicsőségére
tettek, beleépítve szeretetüket is a
felújított templomba.

Jakab István köszönetet mondott
Kató Béla püspöknek, az egyházke-
rületnek, amelynek körzetében a
magyar kormány támogatásával
több mint 350 templom újul meg.

Elhangzott, hogy a képviselők, sze-
nátorok révén a román kormánytól
is kaptak anyagi segítséget, továbbá
a holland testvérgyülekezettől. De-
meter József szentannai faragómű-
vész adományként készítette el a
szószéket díszítő (Agnus Dei) Isten
báránya domborművet. A hívek
pénzadománya jelentős, ahogy a jó
szándékkal, kedvvel és szorgalom-

mal végzett 450 közmunkai alka-
lom is. Elhangzott, hogy a
szeretetvendégségre 65 család ada-
kozott, s a lelkész kiemelte Páll Ist-
ván főgondnok és Székely László
gondnok szolgálatát. Szólt a köszö-
net a Gombos Building építkezési
cégnek, a fűtést szerelő mezőbándi
Bodó Gyulának, az orgonát felújító
Dénes Endrének, a szép padokat el-
készítő Szabó János marosszent-
györgyi asztalosnak, ifj. Székely
Gyulának a villámhárító felszerelé-
séért és a templom éjszakai megvi-
lágításáért, Vass Istvánnak a
csillárokért, Portik Andrásnak a to-
rony újrafestéséért. A gyülekezet je-
lenlegi temploma 1795-ben épült,
és az elmúlt több mint 200 évben
minden lelkipásztor szolgálata ide-
jén több alkalommal is sor került ki-
sebb-nagyobb felújításokra. A
följegyzések szerint „Udvarfalva
már az 1567-i repertrumban ezen a
néven fordul elő. Azonban az ezen
okmányban szereplő Udvarfalva
nem a mostani, mert a falu a jelen
fekhelyét csak a 18-ik század végén
választá; mivel régen a falu lenn a

Maros terén volt elhelyezve Szent-
annával egy vonalban, hanem az
áradásnak nagyon ki lévén téve,
1786-ban Rozsnyai József itteni
birtokos tanácsára költözött át
mostani ármentes helyére. Ezen
följegyzés szerint a falu kiköltöz-
tetése 1786-ban vette kezdetét. Két
év múlva: 1788-ban, mikor a la-
kosság nagy része immár a mos-
tani helyen új fedél alatt, a
Marostól távolabb, nyugodtabban
hajthatta le fejét álomra, akkor gon-
doltak arra, hogy az Isten-háza is ki-
költöztessék.” Orbán Balázs: 
A Székelyföld leírása. 

Ahol Isten jelen van, csodák tör-
ténnek – hangsúlyozta Szabó Árpád
ny. udvarfalvi lelkész, aki egymás
és a Krisztus iránti szeretetre, őszin-
teségre, a gyülekezet megújulására
biztatta volt híveit. Ahogy a temp-
lom belsejében minden összhang-
ban van, a gyülekezetben is annak
kell érvényesülnie – emelte ki dr.
Kiss Jenő teológiai tanár, korábbi
udvarfalvi lelkipásztor. Dr. Dézsi
Zoltán, az egyházkerület ügyvezető
főgondnoka megerősítette a támo-

gatóknak szóló köszönetet. „Nem
sokaság, hanem lélek, szabad nép
tesz csuda dolgokat...” – idézte Ber-
zsenyi Dánielt Tóth László csíksze-
redai főkonzul, aki rámutatott arra,
hogy Magyarország felelősséget
érez a külhoni gyülekezetek iránt
egy olyan időszakban, amikor a
legősibb emberi értékek kérdőjele-
ződnek meg. A főkonzul arra biz-
tatta a gyülekezetet, hogy
maradjon meg keresztyénnek és
magyarnak, erősödjön és gyara-
podjon, hogy élettel tudja megtöl-
teni a megújult templomot. Dr.
Vass Levente képviselő beszédében
sajnálatát fejezte ki, hogy a magyar
kormány támogatásánál sokkal ki-
sebb összeg származott a román
kormánytól, és ígéretet tett arra,
hogy törekedni fognak az összeg
növelésére. 

Ez a hely száz év múlva is olyan
hely legyen, ahol magyarok ünne-
pelnek – hangzott Csép Andrea
képviselő jókívánsága. Istent nem
lehet múlt időbe tenni, ahol meg-
újulás van, ott van élet – hangzott el
a magyarországi testvérgyülekezet,

Dunaharaszti lelkipásztora, Faragó
Csaba köszöntőjében, aki Károli
Gáspár Vizsolyi Bibliáját hozta
ajándékba. Piet Verslot a holland
testvérgyülekezet (Apeldoorn) ré-
széről örömét fejezte ki, hogy a szé-
pen felújított templomban együtt
hallgathatják Isten igéjét. Legyen a
békesség háza, ahol el lehet csende-
sedni, és bensőséges kapcsolatba
kerülni Istennel, és ahol folytatni
kell a belső építkezést – kívánta az
udvarfalvi László Ildikó, Maros-
szentanna község alpolgármestere.
A köszönetekre végül Páll István
főgondnok tette fel a pontot, és ün-
nepi ebédre hívta a vendégeket,
akiknek szimbolikus ajándékot
adtak át. Az istentisztelet szeretet-
vendégséggel zárult.

Érdekességként hangzott el, hogy
az orgona felújításakor egy belső
deszkán feliratot fedeztek fel, ami-
vel Graur Márton udvarfalvi ezer-
mester üzent az utókornak:

„Emlékem itt hagyom, ha messzi
elmegyek, mert üldöz a sors, az em-
lékem az, hogy ezt a gyönyörű Is-
tent dicsérő hangszert

megjavítottam, hogy még utoljára
halljam Istenünket vele dicsérni. Az
én kérésem a fáradságomért az,
hogy aki ezt a feliratot megtalálja,
amikor nem leszek, hogy az itt föl-
jegyzett éneket az én megemlékeze-
temre énekeljék el mindig azon a
napon, amelyik napon javítottam és
a hívek figyelmében meg említeni,
hogy kiért van ez az ének. Az ének
ez: Elnémul egyszer nekem. 

Isten áld meg, aki ezt az írást
közzé teszi. Isten áld meg az igehir-
detőnket. Békesség Istentől! Graur
Márton.”

A hálaadó istentiszteleten Bartha
Erzsébet ny. tanítónő szavalta Re-
ményik Sándor Templom és iskola
című versét. Szőcs Róbert kántor
orgonajátéka, a tehetséges Jakab
testvérek, Noémi, István és Sámuel,
a nőszövetség, az ifjúsági csoport, a
vallásórások énekei, továbbá két
vallásórás, Székely Nóra és Nagy
Szabolcs éneke (Gyulai István:
Örökségünk), valamint a Hozsánna
vegyes kar zenei szolgálata színesí-
tette az ünnepséget. 

10   NÉPÚJSÁG __________________________________________________ KÖZÉLET _____________________________________________ 2019.november18.,hétfő

Bodolai Gyöngyi

Összhang térben és lélekben 
Hálaadó istentisztelet Udvarfalván

A Hozsánna vegyes kar

Nt. Jakab István esperes

Ft. Kató Béla  a gyülekezet körében

A magyarországi testvérgyülekezet ajándéka



ADÁSVÉTEL

ELADÓ friss dió nagyobb mennyi-
ségben. Érdeklődni a 0742-598-242-
es telefonszámon. (sz.-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4654)

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből és Lindab lemezből, tetőjaví-
tást, ácsmunkát, bádogosmunkát és
tél előtti takarítást. Tel. 0754-814-
263. (13/5250)

VÁLLALUNK tetőkészítést 25% téli
árkedvezménnyel, fémcserépből 50
lej/m2. Ácsmunkát és bádogosmun-
kát végzünk, valamint sürgős javítást.
Tel. 0736-045-781. (13/5250)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-
ből vagy lemezből, kisebb javítást, te-
raszkészítést fából, ácsmunkát stb.
Tel. 0745-680-818. (7/5203-I)

SEGÍTÜNK nyugdíjasoknak tetőjaví-
tásban, a régi cserepeket a helyükre
tesszük. Tel. 0743-512-168. (1/5292)

TETŐJAVÍTÁS a legalacsonyabb
áron. Tel. 0752-517-647, Laji.
(1/5292)

MEGEMLÉKEZÉS

Rohan az idő, múlnak az évek,
szívünkben fájón él az emléked.
Fájó szívvel emlékezünk novem-
ber 17-én KELEMEN ÁGNESRE
szül. Hegyi halálának hatodik év-
fordulóján. Nyugodj békében, te
drága lélek! Emlékét őrzik szeret-
tei. (13/5308)

Fájó szívvel, szomorúan emléke-
zünk SZÖVÉRFFY DÉNESRE ha-
lálának 18. évfordulóján.
Pihenjen csendesen! Leánya, két
fia családjukkal és az unokák.
(19/5258)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal búcsúzom sze-
retett nagymamámtól, 

BÁCS ERZSÉBETTŐL 
(Bözsi mama), 
szül. Vinitor. 

Nyugodjál békében, drága nagy-
mama! 

Szerető unokája, Emőke (-I)

„Csendesen alszik, megpihent
végleg, angyalok bölcsője rin-
gatja már, nem jöhet vissza,
hiába hívjuk, emléke szívünkben
otthont talál…”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

UGRAI GYÖNGYI 
drága keresztanyám, barátnő,
munkatárs 2019. november 16-án
eltávozott közülünk. Temetése
november 19-én, kedden 11 órá-
tól lesz a marosszentgyörgyi
(kórház mögötti) temetőben. 

Keresztlánya. (5334-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett, drága jó
édesapa, testvér, após, apatárs,
sógor, rokon, barát és szomszéd,
a nyárádremetei születésű 

KATONA ANDRÁS 
77 éves korában rövid szenvedés
után csendesen megpihent.
Drága halottunk temetése 2019.
november 18-án, hétfőn 13 óra-
kor lesz a meggyesfalvi (a volt
konzervgyár mögötti) temetőben,
római katolikus szertartás sze-
rint. 

A gyászoló család. (5333-I)

„Szeretetével jön felém Istenem.” 
(Zsoltárok 59:11)
Isten akaratában megnyugodva,
mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér, rokon, 

GERÉB JÁNOS 
mezőpaniti lakos, 

a marosvásárhelyi megyei kór-
ház volt alkalmazottja 

életének 82. évében visszatért
Teremtőjéhez. Temetése novem-
ber 18-án 14 órától lesz a mező-
paniti református cinteremből. 

A gyászoló család. (5335-I)

Megrendülten tudatjuk, hogy 
id. SÓBESTER FERENC 

az egykori Avisan főnöke 
f. hó 16-án elhunyt, feleségének
és fiainak legnagyobb fájdal-
mára. Búcsúztatása f. hó 19-én
15 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. 

Gyászoló szerettei. (-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel búcsúzom szeretett édes-
anyámtól, 

KRIKA ZSUZSANNÁTÓL 
aki életének 71. évében csende-
sen megpihent. November 19-én
13 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. 
Bánatos fia, Krika Levente, fele-
sége, Katalin és unokái, Andor és
Orsolya. Nyugodjon csendesen! (-I)

Fájó szívvel búcsúzom szeretett
testvéremtől,

KRIKA ZSUZSANNÁTÓL 
aki 2019. november 17-én eltávo-
zott szerettei köréből. 
Búcsúzik szerető testvére, Buksa
Ibolya, gyermekei, Enikő és
Imola. Emléke legyen áldott! (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A gyászoló család köszöni
mindenkinek, aki ELEK ATTILA
temetésén részt vett, sírjára
virágot helyezett és gyászában
részvéttel osztozott.  (8/5322-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Fájó szívvel emlékezünk november
18-án LÁPOSI ANNÁRA (Anikó) ha-
lálának 12. évfordulóján, kinek sze-
retett szíve 12 éve dobbant utoljára.
Szép emléked örökké élni fog.
Emléked legyen áldott, nyugalmad
csendes!
Férjed, Géza, lányod, Gyöngyike,
férje, Csabi, unokád, Armela, fiad,
Géza, unokád, Márk. (1/5328-I)

A temető csendje ad neki nyugalmat,
emléke szívünkben örökre megma-
rad. Jézusom, te adtál erőt minden
szenvedésben, adj örök nyugalmat
lelkének a mennyben.
Fájó szívvel emlékezünk november
18-ára, amikor három éve a halál el-
ragadta a nyárádmagyarósi szüle-
tésű KOVÁCS ENDRE sáromberki
lakost. 
Emlékét őrzi felesége, Erzsike, fia, Attila, unokája, Dávid és
Kata. 
Nyugodjál békében! (12/5308)
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A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és
GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát szervez
egy I. besorolású, ASSZISZTENSI fokozatú FELÜGYELŐI
állás betöltésére a hivatásos nevelőszülői osztályon.
Az írásbeli vizsga 2019. december 4-én 10 órakor lesz, az
állásinterjú az írásbeli vizsga után legtöbb egy munkanappal.
A versenyvizsgára a dossziékat november 25-én 15 óráig kell
benyújtani.
További információk a humánerőforrás-osztályon
(Marosvásárhely, Trébely utca 7. szám, A épület, 9-es iroda); a
0265/211-699-es telefonszámon, 27-es mellék; a 0265/211-561-
es faxszámon vagy a www.dgaspcmures.ro weboldalon.
(sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ a 0265/224-300-as
telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon 

a Cariere címszónál. (sz.-I)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, EL-
ÁRUSÍTÓKAT, BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozatú) és SO-
FŐRT. Tel. 0756-128-310, 0756-128-313. (64225-I)

MUNKATÁRSAT keresek FESTÉSI MUNKÁLATOK elvégzésére,
tapasztalat nem szükséges. Tel. 0745-018-784. (64239-I)

ALKALMAZUNK SOFŐRT ÁRUSZÁLLÍTÁSRA. Érdeklődni a
0743-119-998-as telefonszámon. (64219-I)

ATORDAI cég alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21756-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, TÖLTŐNŐT
TÖLTÖDÉBE és a BELESMŰHELYBE SZEMÉLYZETET. Tel.
0744-644-026. (21756-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Szünetel a vízszolgáltatás
Marosszentannán

AmarosvásárhelyiAQUASERVRT.értesítia
fogyasztókat,hogyahálózatonvégzendőbeüte-

mezettbővítési-felújításimunkálatokmiattnovember 19-én 9–
14 óra között (hozzávetőleges időpont) szünetel az
ivóvíz-szolgáltatásMarosszentannán.
Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós

AlapjábóltársfinanszírozottAz ivóvíz- és szennyvíz-infrastruktúra
bővítése és felújítása Maros megyében címűprojektrészétképező,
amarosvásárhelyiivóvíz-,szennyvíz-éscsatornahálózat,szivaty-
tyúállomások,vezetékekfelújításáraéskibővítésérevonatkozó
kivitelezésiszerződésbevannakfoglalva.
Felhívjukafogyasztókfigyelmét,hogyamunkálatokbefejez-

tévelarendszerbenavízelszíneződhetéslerakódásokattartal-
mazhat,akitisztulásáigcsupánháztartásicélokraalkalmas.
Azokozottkellemetlenségértszíveselnézésüketkérjük.Kö-

szönjükamegértésüket.
AmarosvásárhelyiAquaservRt.

Buszos körutazások 
Előfoglalási kedvezmények 2019. december 15-ig

2020.április22–29.
BelgiumésHollandia,550euró/fő

2020.április27.–május1.
Horvátország,280euró/fő
2020.szeptember2–10.

LaBellaItalia,480euró/fő

Indulás
Marosvásárhelyről+25euró/fő

.
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír 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. 

Várjuk Önöket!


