
Az október 13-án, szerdán reggel 9 órától este 10-ig tartó 
tárgyalást követően a cukorrépa-termesztők egyesülete a 
marosludasi cukorgyár tulajdonosaival, a francia Tereos cég 
képviselőivel egyezséget kötött, aminek alapján az egyesület 
megvásárolja a lebontásra ítélt egységet – tájékoztatta la-
punkat Teodor Aflat, a marosludasi BETA cukorrépa-termesz-
tők egyesületének képviselője. Elmondta, megegyeztek az 
árban is, amely azonban a memorandumban leszögezett bi-
zalmassági záradék értelmében titkos. Október 14-én, pén-
teken Tordán találkoztak az egyesülethez tartozó 
cukorrépa-termesztő gazdákkal, és arról tárgyaltak, hogy 
milyen formában üzemeltessék a gazdasági egységet.  

Mint ismeretes, a marosludasi cukorgyárat a franciaországi Tereos cég 
vásárolta meg, majd veszteséges működtetésre hivatkozva a franciaor-
szági cég tavasszal bezárta a cukorgyárat, és azt tervezte, hogy csak a cu-
korrépamosó részleget tartja meg, a cukorrépa-feldolgozó részleg gépeit 
és berendezéseit leszerelik és elszállítják, illetve egy részüket ócskavas-
ként értékesítik.  Az intézkedés ellen tiltakoztak a cukorrépa-termesztők, 
és beadvánnyal fordultak a minisztériumhoz, hogy a szaktárca mentse 
meg a gazdasági egységet. Adrian Chesnoiu korábbi mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési miniszter rendelete alapján létrehozott egy szakértői bi-
zottságot, amely tárgyalásokat folytatott a gyár megvásárlásáról a tulaj-
donos, a franciaországi Tereos Románia képviselőivel.  

Igyekezett a napokban megnyugtatni a közvéleményt a kormányfő egy olyan 
nyilatkozattal, hogy a gáztározók több mint 90 százalékban megteltek, így nem 
lesz gond a télen a fűtéssel. Azonban az adatok szerint, katonai szlengben 
szólva, a regáti generálisnak nincs elég tartaléka a Tél tábornokkal történő 
komolyabb összecsapásra, csak az időjárás kegyeiben és a körülmények össze-
játszásában bízhat. 

A gáztározó-töltöttséget illetően minden nagyobb európai politikus hetente 
legalább egy optimista nyilatkozatot megereszt mostanság, így a mi generáli-
sunk sem maradhatott ki a sorból. Csakhogy az ördög mindig a részletekben 
rejtőzik, ez esetben a szállítási kapacitásokban. Átlagos téli napokon az ország 
fogyasztása napi 55 millió köbméter gáz a generális szerint, amit fedezni lehet 
a hazai termelésből és a tározókból. Ez így igaz, csakhogy a valóságban a kö-
rülmények eltérhetnek az átlagostól. A gázszállításban érintett szakértők szerint 
kemény téli körülmények között a napi szükséglet elérheti a 70 millió köbmétert. 
A belföldi termelés napi 30 millió köbméter, és nagyságrendileg ugyanennyit 
lehet egy napon kiereszteni a tározókból is. Ilyen ellátási szükséglet esetén jön-
nének képbe az importszállítások, csakhogy a dolgok jelen állása szerint szép 
hazánknak csupán orosz gázimportszerződése van. Csak a naivaknak jelentene 
meglepetést, hogy ha csontrepesztő telünk lesz, gáz nem jön azon a vezetéken, 
csak hogy érezzük a törődést. 
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November 15-én lezárul a marosludasi cukorgyár adásvétele  

Még nem tisztázták 
az üzemeltetési formát  

(Folytatás a 2. oldalon)

Felavatták a Via 
Transilvanica teljes 
útvonalát  
Október 8-án a gyulafehérvári várban 
ünnepélyesen felavatták az Erdélyt át-
szelő mintegy 1400 kilométer hosszú, 
Putnától Drobeta-Turnu Severinig 
(Szörényvár) tartó Via Transilvanica 
gyalogtúra-útvonalat, amelyet, mint 
korábban is említettük, gránitból ké-
szült határkövekkel és sajátos jelekkel 
láttak el az önkéntesek és a helyható-
ságok közreműködésével. Az útvonal 
megyénken is áthalad.  
____________2. 
Hasznos adomány 
az iskoláknak  
A székelység története című tankönyv 
második, javított kiadásának 250 pél-
dányát adta át ünnepélyes körülmé-
nyek között Vincze Loránt, az RMDSZ 
európai parlamenti képviselője, a 
FUEN elnöke Horváth Gabriellának, a 
Romániai Magyar Pedagógusszövet-
ség Maros megyei szervezete elnöké-
nek, azzal a céllal, hogy megyénk 
diákjai szakszerű forrásból ismerked-
hessenek meg elődeik történetével.  
____________3. 
Visszavágott 
Nyárádtő 
a kupavereségért 
Gól nélküli első félidőt követően 2-1-re 
nyert a Nyárádtői Unirea 2018  
Marosújváron, amivel visszavágott a 
házigazdáknak a Románia-kupában 
elszenvedett  vereségért. A három 
pontnak köszönhetően ugyanakkor 
feljött a IX. csoport 2. helyére. 
____________4. 

Ne feledje idejében 
megújítani előfizetését! 

Ha előfizet,  
biztosan kézhez kapja, 

FÉLÁRON! 

(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor  (archív)

Tábornoki gázmatek 



Statisztikailag egy átlagos télen 10-20 olyan nap fordul 
elő, amikor a belföldi gázszükséglet akkora, hogy a hazai 
termelés és a tározókapacitás képtelen fedezni import nél-
kül. Tehát ha locsogós tél lesz, könnyen átvészelhetjük, ha 
viszont az oroszok gáz helyett szibériai hideghullámot ta-
lálnak exportálni, akkor baj lehet. Ez esetben a gazdasági 
vészhelyzet mentheti meg a tábornok bőrét a gázháború-

ban. Nemrég egy energetikai konferencián hangzott el, 
hogy az első fél évben 18 százalékkal csökkent az ipari 
gázfogyasztás tavalyhoz viszonyítva, tehát a nagyipari fo-
gyasztók becsődölése lecsökkentheti annyira a gázszük-
ségletet, hogy azt már farkasordító hidegben is fedezze a 
hazai termelés és a tározók. Mint a napokban az egyik hír-
portál megszellőztette, egyelőre nincs terve a kormánynak 
gázellátási vészhelyzetre. A kérdés csak annyi, hogy vajon 
halvány lila bélgázuk nincs-e a megoldásról, vagy eleve 
arra számítottak, hogy a nagyfogyasztók bedőlnek, így 
nem kell vésztervekkel bajlódni? Egyik eshetőség sem bi-
zalomgerjesztő a gázháború mezei gyalogosai, az adófi-
zetők számára. 

IDŐJÁRÁS 
Felhős égbolt, 
ködképződés 
Hőmérséklet: 
max.  17 0C 
min.   4 0C

17., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 42 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 33 perckor.  
Az év 290. napja,  
hátravan 75 nap.

Pénzügyi oktatási klub 
középiskolásoknak 

A Román Nemzeti Bank a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság-
gal, a Pénzügyminisztériummal és a Román Bankszövet-
séggel együttműködve negyedik alkalommal szervezi meg 
az online pénzügyi oktatási programot – FinClub –, amely 
a 2022/2023-as tanévben a középiskolák 10-12. évfolya-
main tanuló olyan diákokat szeretné megszólítani, akiket 
érdekel a pénzügyi piac. Jelentkezni online lehet október 
17-ig. A regisztrációs lap és a klubszabályzat elérhető a 
https://edutime.ro/finclub/ címen, valamint a Pénzügyi Fel-
ügyeleti Hatóság Facebook-oldalán. 

Irodalmi pályázat 
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája meghirdette a Méhes György 
tehetségkutató pályázatot próza és vers kategóriában 
1997. január 1-je után született alkotók számára. Beküldési 
határidő: november 10. A pályázati anyagot a mehespalya-
zat@gmail.com címre várják. 

Határokon át – 
a Maros Művészegyüttesnél 

Határokon át című folklórelőadásával lép közönség elé a 
Maros Művészegyüttes október 18-án, kedden 19 órától 
kövesdombi székházában. Rendező-koreográfus: Varga 
János. A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kö-
tött (tel. 0757-059-594). 

Öleléses zsebelés Szászrégenben 
Október 12-én a szászrégeni rendőrség bűnügyi nyomozói 
házkutatást tartottak egy olyan személynél, aki a gyanú 
szerint az ölelés módszerével több mint 5000 lejt lopott el 
egy férfitól. Október 10-én egy 53 éves férfit Szászrégen 
egyik utcájában megállított egy 35 éves marosvásárhelyi 
nő, és megölelte. A sértett figyelmetlenségét kihasználva a 
kabátzsebéből kiemelte 5.500 lejt tartalmazó pénztárcáját. 
A nő azonosítását követően elrendelték a bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsított személy 24 órás őrizetbe vételét. 
A kár 50%-a megtérült. A nyomozást a szászrégeni bírósági 
ügyészség felügyelete mellett folytatják. 

Őrizetben a betöréses lopással 
gyanúsítottak 

A marosvécsi vidéki rendőrkapitányság rendőrei szeptem-
ber 26-án őrizetbe vettek egy ludasi férfit, akit lopással gya-
núsítanak. Augusztus 9-re virradóra négy 18 és 36 év 
közötti férfi behatolt egy felsőrépai ingatlan udvarára, és 
egy autóból betöréssel 27.000 eurót, valamint egyéb java-
kat loptak el, összesen több mint 31.000 eurós kárt okozva. 
Szeptember 26-án azonosították és őrizetbe vették a bűn-
cselekménnyel gyanúsított 36 éves ludasi férfit, és elren-
delték a 30 napos előzetes letartóztatását. Október 12-én 
a marosvécsi rendőrség a marosvásárhelyi rendőrség bűn-
ügyi nyomozóinak támogatásával azonosított még egy el-
követőt, egy 22 éves nyárádtői férfit, akit ugyanannak a 
bűncselekménynek az elkövetésével gyanúsítanak, és 24 
órára őrizetbe vették. A nyomozást minősített lopás bűn-
tette vádjával a szászrégeni bírósági ügyészség felügyelete 
mellett folytatják. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma HEDVIG,  
holnap LUKÁCS napja. 

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

9, 20, 39, 4, 13 + 20 NOROC PLUS: 2 0 7 2 3 7

40, 36, 8, 16, 23, 25 SUPER NOROC: 3  9  1  9  9  4

16, 22, 18, 32, 48, 1 NOROC:  2  7  0  9  5  6  3

Felavatták a Via Transilvanica teljes útvonalát  
Október 8-án a gyulafehérvári várban ünnepélye-
sen felavatták az Erdélyt átszelő mintegy 1400 
kilométer hosszú, Putnától Drobeta-Turnu Seve-
rinig (Szörényvár) tartó Via Transilvanica gyalog-
túra-útvonalat, amelyet, mint korábban is 
említettük, gránitból készült határkövekkel és sa-
játos jelekkel láttak el az önkéntesek és a hely-
hatóságok közreműködésével. Az útvonal 
megyénken is áthalad.  

– Az egész országból sokan eljöttek az avatóra, hogy ve-
lünk együtt ünnepeljék a négy és fél év kitartó munkáját. 
Tudtam, hogy egyszer majd a végéhez érünk, de arra nem 
számítottam, hogy ilyen szépen zárjuk le az útvonal kiépí-
tését. Rengeteg emberrel találkoztam az útvonalon, akik 
hittek ebben, bejártak egy-egy szakaszt, vagy az avatón ha-
tározták el, hogy egy részt vagy a teljes utat bejárják. Ők 
azok, akik értékelik azt, hogy végre van egy példaértékű 
útvonalunk, amely támogatja a fenntartható és az aktív tu-
rizmust Romániában – nyilatkozta többek között Alin  
Uşeriu, a Via Transilvanica ötletgazdája, kivitelezője, aki 
korábban megtette a teljes utat.  

A gyulafehérvári rendezvényen délelőtt a vártéri vásár-
ban bemutatták mind a hét régiót (Bukovina, Észak-
Moldva, Székelyföld, Szászföld, Dákföld, Bánság és római 
vidék – sz.m. Szörénység), ahol végighalad az útvonal. Mi-
niatűrben meg lehetett tekinteni mind az 1400 jelzőkövet, 
amelyeket a vidékre jellemző szimbolikus elemekkel díszí-
tettek, faragtak ki. Továbbá a kistérségekre jellemző gaszt-
ronómiai kínálatból is lehetett válogatni, kóstolgatni a 
standoknál.  

A gyulafehérvári szakasz avatója után Ada Milea&Bobo 
Burlăcianu koncertezett. A nap különálló eseménye volt a 
Maroscsügeden (Ciugud) felállított monumentális méretű 
jelzőkövek aláírása. Olyan személyiségek látták el kézje-
gyükkel a követ, akik a projekt kivitelezői, támogatói, 
nagykövetei voltak, köztük Alin Uşeriu és a tervet kivite-
lező civil szervezet, a Tăşuleasa Social csapata, továbbá 
Tibi Uşeriu (Alin testvére), Andreea Esca, Mihai Petre, 
Amalia Enache, Dragoş Bucurenci, Nicolae herceg, fele-
sége, Alina Maria, Ion Barbu, Marcel Iureş, Francisc 
Doboş, Edy Chereji, Dexi és Eduard Schneider.  

A napot a Viţa de Vie és a Subcarpaţi együttesek kon-
certje zárta – tájékoztatott a Via Transilvanicát kiépítő Tă-
şuleasa Social civil szervezet sajtóosztálya.  

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Régi könyvekből készítenek díszeket 
Október 18-án, kedden 17.00–19.00 óra között a Női 
Akadémia várja Marosvásárhelyen az ügyes kezű nők 
heti tevékenységére azokat a  hölgyeket, akik külön-
böző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék el-
sajátítani. A Divers Egyesület az Avram Iancu (Rákóczi) 
utca 29. szám alatti székházában azok jelentkezzenek, 
akiket érdekel az újrahasznosítás és a dísztárgyak ké-
szítése. A foglalkozáson régi könyvekből készítenek 
díszeket, illetve különböző formájú és díszítésű mágne-
seket Lajos Anna segítségével. Az anyagokat a szerve-
zők biztosítják. További információ a 0265/311-727-es 
telefonszámon, a Fb-oldalon vagy az 
office@divers.org.ro e-mail-címen. A szervezők további 
tevékenységek megszervezése érdekében a résztve-
vőktől adományt köszönettel elfogadnak. 

Őszi termékvásár Marosvásárhelyen 
Október 19–22. között Marosvásárhelyen, a Színház 
téren őszi termékvásárt tartanak. Reggel 9-től 21 óráig 

az érdeklődők kézműves-, helyi élelmiszertermékek, vi-
rágdíszek és egyebek közül válogathatnak, lesznek 
helyi gasztronómiai termékek is: házikenyér, kürtőska-
lács, édességek, üdítők, borok. A szervezők előnyben 
részesítik a Maros megyei termelőket, kézműveseket. 
A kiállítók, elárusítók a 0748-912-460-as (Florina Can-
tor) telefonszámon jelentkezhetnek. Benevezés a he-
lyek függvényében. 

Virágvásár 
a Rózsák terén 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala október 28 – 
november 6. között virágvásárt szervez a Rózsák terén. 
Meghívják a helyi és megyei virágtermesztőket, hogy 
az évszakra jellemző virágokkal és virágdíszekkel ve-
gyenek részt a vásáron. Minden termelő csak egy he-
lyet kap, a helyek kiosztása sorsolás útján történik. A 
virágóra övezetében levő helyeket a marosvásárhelyi 
termelők kapják meg, majd következnek a Maros me-
gyei termelők. Bővebb tájékoztatással a 0365/807-872-
es telefonszám 108-as mellékállomásán vagy a 
0265/268-330-as telefonszám 174-es mellékállomásán 
szolgálnak.  

Vajda György

Tábornoki gázmatek 
(Folytatás az 1. oldalról) 

RENDEZVÉNYEK
Fotó: Nicolae Pop



A közönséget köszöntötte Bara-
bási Attila-Csaba, a Maros Mű-
vészegyüttes igazgatója, a Maros 
megyében a kaláka jegyében szer-
vezett Székelyföld Napok koordiná-
tora, Kolcsár Károly parlamenti 
képviselő, Kovács Mihály Levente, 
a Maros Megyei Tanács alelnöke, 
az RMDSZ marosvásárhelyi szer-
vezetének elnöke, Illés Ildikó lekö-
szönő főtanfelügyelő-helyettes és 
Horváth Gabriella, az RMPSZ me-
gyei szervezetének elnöke, aki a pe-
dagógusok és a diákság nevében 
mondott köszönetet a könyvekért.  

Vannak szívprojektek, és ez az 
adomány is olyan, könnyű volt tá-
mogatókat találni hozzá. A szép ki-
vitelezésű kötet ugyanis jó példa 
arra, hogyan lehet egy alig 200 ol-
dalas könyvben tudományos igény-
nyel összefoglalni egy népnek, 
közösségnek a múltbeli és jelenkori 

történetét, amelyről biztos tudást 
szerezhetnek azok a diákok, akik-
hez eljut a kiadvány – mondta kö-
szöntőjében Vincze Loránt. 
Véleménye szerint őseink történe-
tének, népi kultúrájának, hagyomá-
nyainak ismerete nagymértékben 
hozzájárul a nemzet- és identitástu-
dat megerősítéséhez. Ami azért is 
fontos, mert egy közösség, nemzet 
lelkiállapota, jelenlegi helyzete attól 
is függ, hogyan látja önmagát, a 
saját múltját – erősítette meg a kép-
viselő szavait Novák Csaba-Zoltán 
szenátor, a kötet egyik társszerkesz-
tője a bemutatót záró kerekasztal-
beszélgetésen. Elhangzott, hogy az 
átadott első kötetet az iskolai 
könyvtáraknak szánták, majd az 
igények szerint A székelység törté-
nete minden diák, tanár (és felnőtt) 
számára megrendelhető a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrás-
központtól, amelyet Bartalis Iza-
bella igazgató képviselt. A kötet 

tartalmát a magyarság története tan-
tárgyba beépítve lehet megismer-
tetni a diákokkal. A kiadvány 
érdekessége, hogy az ifjúság igé-
nyeihez alkalmazkodva a szerzők 
minden lecke végén feltüntették az 
„irodalmi fogódzót” és filmajánlót 
az adott fejezet témájáról szóló iro-
dalmi alkotások és filmek címével. 

A kötet egy szerencsés együttmű-
ködés gyümölcse, egyrészt azért, 
mert volt támogatója és megrende-
lője a projektnek, másrészt a rend-
szerváltás után a Székelyföldön 
kialakult egy olyan történésznemze-
dék, amely képes szakszerűen fel-
tárni, kutatni, újat mondani a 
múltról, és ami a legfontosabb, 
hogy ezt a tudást szintetizálva a di-
ákok számára is érthető módon ösz-
szegezni. Egy ilyen munka akkor 
születhet meg, ha a politikum részé-
ről igény van rá, de nincs nyomás-
gyakorlás, bármilyen elvárás a 
születendő műről. Az 1989 előtti 
időszakból ugyanis megtapasztal-
hattuk, hogy amikor a múltat meg-
próbálják egy politikai ideológia 
szolgálatába állítani, az mennyire 
eltorzítja egy adott nemzedék men-
talitását – fogalmazott Novák Csaba 
Zoltán szenátor, aki a szerzők mel-
lett kiemelte a szerkesztők munká-
ját is.  

Mondanivalóját azzal zárta, 
hogy a székelység története az 

egyetemes magyar nemzet történe-
tének része. 

Hogyan érdemes a pedagógus ré-
széről megközelíteni a könyvet? 
Vincze Loránt kérdésére Tamási 
Zsolt József történelemtanár el-
mondta, hogy a kötet tartalmából 
kiindulva, amely egy kiforrott szak-
mai összegzés, és valójában tanári 
kézikönyv, véleménye szerint a ha-
todik-hetedik osztályban választ-
ható tantárgy keretében nem nyílik 
lehetőség arra, hogy önálló tan-
tárgyként oktassák. A magyarság 
történetéről szóló tantárgy kereté-
ben viszont megvalósítható a szé-
kelység történetéről szóló ismeretek 
átadása. Ennek érdekében lenne 
hasznos, hogy a történelemtanárok 
szakmai megbeszéléseket folytatva 
kiemeljék azokat a részeket, ame-
lyeket fontosnak tartanak átadni, a 
könyvet pedig kiegészítő olvas-
mányként javasolják.  

A kötetet kiadó Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont 
igazgatója, Bartalis Izabella kie-
melte, minden lehetőséget megra-
gadnak, hogy a Székelyföld 
történelmét, hagyományait, hírét, 
értékeit népszerűsítsék Erdélyben 
és a határokon túl is, különösen a fi-
atalság körében, majd példákat is 
mondott azokra az értéket teremtő 
kiadványokra, rendezvényekre, 
amelyek a központ szervezésében 
ezt a célt szolgálják.  

Több mint 50.000 példányban 
kelt el a könyv, és nagy népszerűsé-
gét annak is köszönheti, hogy az ol-
vasót félrevezető, hibás román 
fordításából kiindulva a román 
média heves támadást intézett el-

lene. Ez rendkívüli módon megnö-
velte az igényt a könyv iránt, amely 
szerzőinek, szerkesztőinek munkája 
nyomán még jobban összekötötte a 
Székelyföldet – fogalmazott Bor-
boly Csaba, a Hargita Megyei Ta-
nács elnöke az elmúlt évek 
megvalósításairól szólva.  

A könyvről elmondta, hogy a 
2012-es első kiadás inkább tanító-
eszköznek készült, de a felnőttek ér-
deklődését látva, kissé szűkítették 
eredeti taneszköz jellegét. A jövő-
ben viszont mind a két kiadást le-
hetne használni a megfelelő célra – 
tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy 
nem tettek le arról a szándékukról 
sem, hogy a francia-német megbé-
kélés könyvéhez hasonlóan kiadják 
A székelység történetének egy 
olyan változatát, amelyben az 
egyező magyar–román vélemények 
mellett az eltérőek egymással szem-
beni oldalon jelenjenek meg. Sajnos 
még nem találtak román történészt, 
aki vállalta volna ezt a munkát, 
ezért továbbra is várják a jelentke-
zőket. Külön projekt a könyv digi-
talizálása, ami megszakadt, de 
amint lesz rá mód, folytatják, mert 
elképzeléseik szerint a vendéglátás 
vonzerejét is növelni fogja. 

Borboly Csaba a pedagógusszö-
vetség képviselőjéhez fordulva ja-
vasolta, hogy szervezzenek a 
történelemtanároknak felkészítőt, a 
diákoknak pedig tantárgyversenyt a 
székelység történetéből, amelyen a 
legjobban szereplő diákok mellett 
felkészítő tanáraikat is díjazzák. 

A rendezvény végén minden is-
kola képviselője egy-egy kötettel 
távozhatott. 

Francois Queva, a Tereos Romá-
nia vezérigazgatója nyilvánosan is 
megerősítette, hogy áprilisban meg-
ígérte a mezőgazdasági miniszter-
nek, hogy eladja a gyárat a román 
államnak. A tárgyalásokat követően 
megegyeztek a minisztériummal. A 
2022. május 4-i kormányülésen el-
fogadták azt az egyezményt (me-
morandumot), amelynek alapján a 
minisztérium tárgyalásokat kezde-
ményezhet a francia céggel. Ennek 
alapján a szaktárca mintegy 70 mil-
lió eurót kellett volna fizessen az 
élelmiszeripari üzemért. A vásárló 
és a későbbi üzemeltető a 2019-ben 
létrehozott Egyesülés Agroélelmi-
szeri Román Kereskedőház lett 
volna. A kereskedőház azzal a céllal 
jött létre, hogy kiskereskedelmi ér-
tékesítési hálózatot alakítson ki a 
hazai termelőknek. Kiderült, hogy 
„fantomcégről” van szó, ugyanis 
semmilyen érdemi tevékenységet 
nem folytatott. Fennállásának első 
három évében 13,5 millió lej vesz-

teséget termelt. A Tereos cég a vá-
sárlási folyamatban határidőket sza-
bott meg, és a leszögezett összegtől 
nem tágított, így felfüggesztették a 
tárgyalásokat. Gyakorlatilag el-
úszott ez a lehetőség.  

Pénteken Teodor Aflat lapunknak 
elmondta, a franciákkal kötött 
egyezményben leszögezték az adás-
vétel lépéseit és azt is, hogy titok-
ban tartják a vételárat. Kérdésünkre 
kifejtette, létrehoznák a cukorrépa-
termesztők szövetkezetét, amelynek 
tagjai részvényesekként működtet-
nék a gyárat. Jelenleg egyesületéhez 
több mint 300 termesztő tartozik, 
azonban a marosludasi cukorgyár 
bezárása miatt többen lemondtak a 
cukorrépáról, egyesek – köztük a 
nyilatkozó is – átálltak a burgonya-
termesztésre. „A tagok közül sokan 
nem hittek abban, hogy az egyesü-
let megvásárolja a gyárat, ezért el-
sősorban őket kell meggyőznünk, 
hogy térjenek vissza a cukorrépa-
termesztéshez. Erről beszéltünk 
Tordán is, ahol első lépésként meg-
oldást keresünk az üzem működte-

tésére, fenntartására. A következő 
időszakban konkretizáljuk az adás-
vételi szerződést, ugyanakkor meg 
kell alakítanunk azt a jogi szerveze-
tet, amellyel szerződést kötnek 
majd a cukorrépa-termesztők, hi-
szen csak ezen keresztül vásárolhat-
juk majd fel a répát. Szeretnénk, ha 
minél többen lennénk – vidéktől, 
nemzetiségtől függetlenül –, hiszen 
közös nemzeti érdekünk, hogy a 
Románia szívében levő cukorgyárat 
fenntartsuk, és saját magunknak ál-
lítsuk elő a cukrot. Környékünkön 
megfelelő a csapadékmennyiség, jó 
a talaj, kiváló cukortartalmú répa 
terem, kár lenne ezt a lehetőséget 
elherdálni” – mondta a Népújság-
nak Teodor Aflat.  

A rendszerváltáskor Romániában 
33 cukorgyár működött, ezeket 
rendre bezárták. A marosludasi 
üzem bezárásával viszont csupán 
egyetlen cukorgyár maradt, a ro-
mánvásári, ahova az egyesület kép-
viselőjének tudomása szerint 
mintegy 7000 hektárról szállítanak 
még cukorrépát. Környékünkről 

mindössze 400 hektárról került fel-
dolgozásra szánt répa a moldvai vá-
rosba. 2020-ban a marosludasi 
cukorgyárba szintén mintegy 7000 
hektárról szállítottak be cukorrépát 
Maros, Hargita, Kolozs, Brassó, 
Szeben, Kovászna, Fehér, Hunyad 
és Beszterce-Naszód megyéből. Ta-
valy az üzem 153 dolgozóval a bel-
földi fogyasztás 25 százalékát 
fedezte, ezért Románia 337 millió 
euró értékben importált kristálycuk-
rot. Az országban évente mintegy 
félmillió tonna cukrot fogyasztanak. 
A Tereosszal kötött egyezség alap-
ján az új működtetők megígérték, 
hogy biztosítják a 150 munkahe-
lyet.  

Teodor Aflat kijelentette: novem-
ber 15-ig véglegesítik az adásvételt. 
Reméli, hogy addig kidolgozzák a 
működtetési formát, illetve megta-
lálják a jogi hátteret is. Jó lett volna, 
ha júliusig nyélbe ütik a vásárt, mert 
most már késő újabb cukorrépa-ter-
mesztőket toborozni, de remélik, 
hogy decemberben már újabb szer-
ződéseket köthetnek, így 2023 ele-
jén lesznek, akik még visszatérnek 
hozzájuk, és újabb gazdák is bele-

vágnak a  termesztésbe. Felveté-
sünkre kifejtette,  szembe kell néz-
niük az illojális konkurenciával, 
mert az EU-n belül vannak olyan 
tagállamok, ahol jobban támogatják 
a cukorrépa-termesztőket – a szállí-
tást és egyéb illetékeket is az állam 
fedezi –, így a hazainál jóval ol-
csóbban tudják eladni nálunk a cuk-
rot.  

Az élelmiszerláncok arra kény-
szerítik a beszállítókat (akár a bur-
gonya esetében), hogy az országban 
levő teljes láncot lássa el a mező-
gazdasági-élelmiszeripari előállító 
cég, ami a hazai viszonyokat te-
kintve lehetetlen. Kellene valami 
megoldást találni arra, hogy regio-
nális szintű ellátást biztosítsanak a 
mezőgazdasági termékekkel, és ez-
által felkarolhatnák a hazai ipart, 
nemcsak a cukor, hanem más hazai 
élelmiszeripari termékek esetében 
is. Reméli, hogy a cukorgyár átvé-
telével, aminek mindenképpen ösz-
tönöznie kellene a hazai 
termesztőket, a szaktárca is talál 
megoldást a gazdák támogatására. 
Tegyük hozzá: a puding próbája no-
vember 15-étől kezdődik.  

Még nem tisztázták az üzemeltetési formát

Bodolai Gyöngyi  

Hasznos adomány az iskoláknak  
Kétszázötven példány A székelység történetéből  

A székelység története című tankönyv második, javított kia-
dásának 250 példányát adta át ünnepélyes körülmények kö-
zött Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, 
a FUEN elnöke Horváth Gabriellának, a Romániai Magyar Peda-
gógusszövetség Maros megyei szervezete elnökének, azzal a 
céllal, hogy megyénk diákjai szakszerű forrásból ismerked-
hessenek meg elődeik történetével. Az október 14-i ünnepé-
lyes átadást az Aranykakas szálloda konferenciatermében a 
Székelyföld Napok keretében tartották.  

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
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A második helyezett Kecskemét hazai pá-
lyán – háromszor egyenlítve – döntetlent 
játszott a mögötte álló, legutóbb ezüstér-
mes Kisvárdával a magyar labdarúgó NB I 
11. fordulójának pénteki nyitómérkőzésén. 

Kiegyenlített játékot, kevés helyzetet hozott az 
első negyedóra, majd Asani bal oldali szabadrú-
gása után a hazaiak kapusa, Varga Bence szeren-
csétlenül próbált menteni, a lábáról a kapuba 
pattant a labda (0-1). A vendégek előnybe kerülése 
után nagyobb energiával, agilisabban kezdett el 
játszani a Kecskemét, igyekezett magasan letá-
madni ellenfelét, ennek eredményeként több időt 
töltött a kisvárdaiak kapujának előterében. Nagy 
helyzetet ezzel együtt nem tudott kialakítani, 
mégis sikerült egyenlítenie, mert Banó-Szabót há-
tulról térdével akasztotta Asani a 16-oson belül, a 

megítélt tizenegyest pedig Nagy Krisztián értéke-
sítette (1-1). 

Fordulás után a Kisvárda Camaj szép lövésével 
hamar újra előnybe került (1-2), de gyorsan reagált 
a KTE, egymás után dolgozta ki a helyzeteit, és 
Katona góljával megint egyenlített (2-2). Élénk 
volt az iram, mindkét csapat törekedett a gólszer-
zésre, az idő haladtával azonban jelentkeztek a fá-
radtság jelei. A hajrához közeledve a 
Kecskemétben volt kicsit nagyobb a tűz, de egy 
hibát kihasználva Ötvös  révén mégis a vendégek 
szereztek harmadszor is vezetést (2-3). A végére 
még maradt egy hazai gól is (3-3: Djuranovic talált 
be), így döntetlennel zárult a két csapat első egy-
más elleni NB I-es találkozója. 

Az újonc hazai csapat sorozatban az ötödik 
mérkőzésén maradt veretlen. 

Ketten maradtak az élen a megyei I. osztályú labda-
rúgó-bajnokság 7. fordulója után, miután a harmadik he-
lyen álló, korábban veretlen Marosvásárhelyi Academica 
Transilvania nagy meglepetésre hazai pályán fejet hajtott 
Nyárádszereda előtt. Közel állt a botláshoz a Marosvásár-
helyi ASA is, amely csak nehezen, egyetlen góllal tudott 
nyerni Segesváron. Ugyanakkor a rivális Radnót kitömte 
a szovátaiak hálóját, és hét további egységgel növelte az 
előnyét gólkülönbség tekintetében az ASA-val szemben. 
Miután az Academica Transilvania kikapott, csak ez a két 
csapat maradt veretlen a mezőnyben, a tabella másik 
végén viszont továbbra sem tudott még egyszer sem 
győzni három csapat, Ákosfalva, Segesvár és Mezőrücs. 
A következő fordulóban pedig Nyárádszereda bizonyít-
hatja, hogy a szombati siker nem volt véletlen, hiszen az 
éllovas Radnótot fogadja.

Gól nélküli első félidőt követően 
2-1-re nyert a Nyárádtői Unirea 
2018 Marosújváron, amivel  
visszavágott a házigazdáknak a 
Románia-kupában elszenvedett  
vereségért. A három pontnak kö-
szönhetően ugyanakkor feljött a 
IX. csoport 2. helyére, azonos 
pontszámmal és gólkülönbséggel, 
mint a Kudzsiri Metalurgistul, de 
több lőtt góllal. 

A találkozó hosszú ideig nyitott kime-
netelű volt, ám a 70. percben Petrának 
sikerült betalálni, kevéssel később pedig 
Ciubăncan növelte a nyárádtői előnyt. 
Szükség is volt a második gólra, mert a 
90. percben Ceaca szépített, ám  
Marosújvár már nem tudott egyenlíteni 
a hátramaradt rövid időben. 

A nyárádtőiek az alapszakasz első 
felét hazai pályán zárják, szombaton 15 
órától, megyei rangadóval, az ellen a 
Szászrégeni CSM Avântul ellen, amely-
nek a helyét a tabellán éppen elfoglalták 
a mostani győzelemmel. 

Gyulafehérváron két újonc találkozott 
egymással a labdarúgó 3. liga 8. fordu-
lójában. Ennek ellenére nem ez volt a 
két csapat első egymás elleni meccse, a 
Románia-kupában már megmérkőztek, 
akkor az ACS Marosvásárhely 2-1-re le-
győzte a Gyulafehérvári CSU-t. A ven-
dégek ezúttal is vezettek, miután 
Lupuleț félollóval a 22. percben bevette 
Șerban kapuját. Ugyancsak Lupuleț szü-
netig két további helyzetet kihagyott, 
míg Veress lövését a gyulafehérvári 
kapus hárította. A CSU részéről Domșa 
és Herci hagytak ki jó lehetőségeket. 

Szünet után fokozódott a Szántó ka-

pujára nehezedő nyomás, és az 57. perc-
ben Costea bekotorta a labdát egy kapu 
előtti kavarodásból. Mindkét csapatnak 
volt még helyzete, Herci az ötösön belül 
lyukat rúgott, Șulea lövését Szántó hárí-
totta, míg a csíkszeredai fiókcsapat ré-
széről Greu hagyott ki jó lehetőséget, aki 

közelről fölé küldte, majd Ungur távoli 
bombáját Șerban bravúrral kiütötte. 

Az ACS Marosvásárhely továbbra is 
az utolsó előtti, kieső helyen áll, és az 
alapszakasz első felének záróakkordja-
ként Marosújvárt fogadja pénteken 15 
óráról a Víkendtelepen.

 A kisvárdai Ötvös Bence (j), miután gólt lőtt az NB I 11. fordulójában játszott Kecskeméti TE – Kisvárda Master Good bajnoki lab-
darúgó-mérkőzésen a kecskeméti Széktói Stadionban 2022. október 14-én.  Fotó:  MTI/Illyés Tibor 

1250.Szerkeszti: Farczádi Attila

Eredményjelző 
* megyei I. osztály, 7. forduló: Segesvári CSM – Marosvásár-
helyi ASA 1-2, Marosvásárhelyi Academica Transilvania – Nyá-
rádszereda 2-3, Radnót – Szováta 9-1, Marosvásárhelyi Atletic 
– Erdőszentgyörgy 6-1, Marosoroszfalu – Ákosfalva 3-1, Me-
zőrücs – Búzásbesenyő 2-3, Marosludas – Dános 5-0. Az él-
csoport: 1. Radnót 19 pont (35-4), 2. ASA 19 (26-8), 3. 
Academica Transilvania 14 (22-8), 4. Atletic 14 (17-12). 
* megyei II. osztály, 5. forduló: Alsóidecs – Nyárádkarácson 0-
3, Hadrév – Magyaró 0-3; 6. forduló: Magyaró – Kerelőszentpál 
5-2, Mezőpagocsa – Hadrév 3-2, Nyárádkarácson – Harasztke-
rék 2-2, Mezőgerebenes – Mezőzáh 4-1, Gernyeszeg – Alsói-
decs 2-2, Gerendkeresztúr – Mezőceked 0-3. Az élcsoport: 1. 
Görgénysóakna 15 pont/5 mérkőzés (23-6), 2. Mezőpagocsa 
15/6 (20-7), 3. Mezőgerebenes 13/6 (19-7), 4. Magyaró 13/5 (15-
5), 5. Nyárádkarácson 13/5 (12-5). 

Eredményjelző 
* NB I, 11. forduló: ZTE FC – Paksi FC 3-0, Puskás Akadémia – Budapest Honvéd 1-0, Vasas 
FC – MOL Fehérvár FC 2-0, Kecskeméti TE – Kisvárda Master Good 3-3. 
* NB II, 12. forduló: Soroksár SC – Kolorcity Kazincbarcika SC 3-1, Aqvital FC Csákvár – 
Békéscsaba 1912 Előre 2-0, ETO FC Győr – Szentlőrinc SE 1-1, Nyíregyháza Spartacus FC 
– Dorogi FC 0-1. Az élcsoport: 1. Pécs 23 pont, 2. Diósgyőr 21, 3. MTK 20. 
* Szuperliga, 14. forduló: Campionii FC Argeș Pitești – FC Voluntari 0-0, Nagyszebeni Her-
mannstadt – Bukaresti Rapid 1923 0-2, Botosáni FC – Universitatea 1948 Craiova 1-0, Kons-
tancai FCV Farul – Kolozsvári FCU 2-0, CSU Craiova – Petrolul 52 Ploiești 2-1, Chindia 
Târgoviște – CS Mioveni 1-0. Az élcsoport: 1. Konstanca 33 pont/14 mérkőzés, 2. Rapid 1923 
28/14, 3. Kolozsvári CFR 1907 22/11 (18-10), 4. Nagyszebeni Hermannstadt 22/13 (16-12). 
* 2. liga, 10. forduló: Brassói FC – FK Csíkszereda 1-1, Újszentesi CSC – CSM Slatina 2-1, 
Jászvásári CSM Politehnica – Bukaresti Metaloglobus 1-0, Konstancai Unirea – Nagybányai 
Minaur 1-0, Sellemberki CSC 1599 – Unirea 04 Slobozia 1-1, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 
– Dési Unirea 1-2, Bukaresti Dinamo 1948 – Temesvári Ripensia 1-0. Az élcsoport: 1. Dés 
21 pont/10 mérkőzés, 2. Bukaresti CSA Steaua 20/9 (19-10), 3. Jászvásár 20/10 (12-7). 

Bálint Zsombor 
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Visszavágott Nyárádtő a kupavereségért 

Döntetlen a Kisvárda kecskeméti vendégjátékán 

Kikapott  
az Academica 
Transilvania 

Jegyzőkönyv 
3. liga, IX. csoport, 8. forduló: Gyulafehérvári CSU – ACS Marosvásárhely 1-1 (0-1) 
Gyulafehérvár, Vár-stadion. Vezette: Liviu Rasteanu (Craiova) – Claudiu Doarvoas (Maros-
németi), Cristian Bumb (Bácsi). Ellenőr: Teodor Biriș (Vajdahunyad), Szabó Gerő (Kolozs-
vár). 
Gólszerzők: Costea (57.), illetve Lupuleț (22.). 
Gyulafehérvári CSU: Șerban – Cunțan, Kilyén, Ionică, Costea, Herci, Petresc (83. Hăprian), 
Albu (46. Popa), Domșa (46. Năcreală), Șulea (83. Budin), Bodea (69. Adjani). 
ACS Marosvásárhely: Szántó – Precup (46. Circa), Oprea, Dumbrăvean, Caliani, Gliga (90+1. 
Csegöldi), Borbély (83. Ungur), Moldován, Vecerdea (67. Greu), Lupuleț, Veress (83. Csáki) 

Jegyzőkönyv 
3. liga, IX. csoport, 8. forduló: CS Marosújvár – Nyárádtői Unirea 2018 1-2 (0-0) 
Marosújvár, Soda-stadion. Vezette: Marius Chioran (Szászfenes) – Robert Mereș (Kolozs-
vár), Ioana Nistor (Orlát). Ellenőr: Vlad Călușer (Bukarest), Claudiu Ștefănuți (Naszód). 
Gólszerzők: Ceaca (90.), illetve Petra (70.), Ciubăncan (78.). 
Marosújvár: M. Țăranu – Gorba, Cimpoieșu, Paleoca, Mic, Guț, Giurgiu, Socaci, Coman, 
Ceaca, Creț. Cserék: Dacad, Bucșa, Király, Al. Țăranu, Cioargă, Goronea, Ghiță, Roman, 
Stângă.  
Nyárádtő: Feier –  Ndiesse, Chiorean, Suslak, Ganea, Piper, Onișor, Bálint, Rusu, Ciubăn-
can, Astafei. Cserék: Vlasa, Boar, Vînău, Birtalan, Rady, Petra, Sămărghițan, Todoran, Kecs-
kés.  

Eredményjelző 
3. liga, IX. csoport, 8. forduló: Kolozsvári Viitorul – Vajdahunyadi Corvinul 1921 0-1, Gyu-
lafehérvári CSU – ACS Marosvásárhely 1-1, CS Marosújvár – Nyárádtői Unirea 2018 1-2, 
Szászrégeni CSM Avântul – Gyulafehérvári CSM Unirea 1-2, Kudzsiri Metalurgistul – Ko-
lozsvári Sănătatea 2-1. 

A tabella 
1. Ferencváros 8 7 0 1 20-3 21 
2. Kecskemét 11 5 5 1 17-10 20 
3. Puskás AFC 11 5   5 1 14-8 20 
4. Kisvárda 11 5 3 3 21-19 18 
5. ZTE 10 4 3 3 19-13 15 
6. Paks 10 4 2 4 16-20 14 
7. Újpest 10 3 3 4 12-16 12 
8. Fehérvár FC 11 3 2 6 11-17 11 
9. Debrecen 10 2 4 4 14-19 10 
10. Honvéd 11 2 4 5 12-19 10 
11. Vasas 11 1 6 4 10-13 9 
12. Mezőkövesd 10 1 3 6 12-21 6 

Jegyzőkönyv 
NB I, 11. forduló: Kecskeméti TE – Kisvárda Master Good 3-3 (1-1) 
Kecskemét, Széktói Stadion, 2108 néző, vezette: Káprály. 
Gólszerzők: Nagy K. (37., 11-esből), Katona (57.), Djuranovic (87.), illetve Varga B. (17. – 
öngól), Camaj (53.), Ötvös (81.). 
Sárga lap: Zeke (22.). 
Kecskemét: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szalai G. – Nagy K. (84. Sági), Katona, Vágó, 
Szuhodovszki (84. Djuranovic), Zeke – Banó-Szabó (90+4. Rjasko), Tóth B. (67. Szabó L.). 
Kisvárda: Hindrich – Hej, Kravcsenko, Kovacic, Leoni – Karabeljov (90+1. Vranjanin), Mel-
nyik (71. Ötvös) – Asani (71. Vida), Makowski, Camaj (77. Navratil) – Mesanovic (90+2. Ili-
evski). 



Ferencváros 2-1-re legyőzte csü-
törtökön a vendég Crvena zvezdát a 
labdarúgó Európa-liga csoportköré-
nek negyedik fordulójában. 

Az első támadásból ugyan a 
szerb bajnok veszélyeztetett, de ezt 
követően a zöld-fehérek percei kö-
vetkeztek, ígéretes akciókat vezet-
tek, nagyobb védenivalója azért 
nem volt a vendégkapusnak, mert 
előtte a védők blokkolták a lövése-
ket. Kifejezetten lüktető tempóban 
és gólra törően futballozott mindkét 
csapat, azonban a védelmek állták a 
sarat. A magyar bajnok elsősorban 
beadásokkal próbálkozott, ezeket 
sokáig rendre kifejelték a szerbek, 
a 24. percben azonban tehetetlen-
nek bizonyultak: Gojak elfutott a 
bal oldalon, egy csel után középre 

adott, Zachariassen első próbálko-
zását Borjan még hárította, de a 
norvég játékos öt méterről már nem 
hibázott, a kipattanót a keresztléc 
alá bombázta (1-0). A magyar gól 
után többnyire mezőnyjátékkal tel-
tek a percek, a kapuk alig forogtak 
veszélyben a szünetig. 

A második félidő azonnal a 
Crvena zvezda góljával indult, de a 
videóbíró segítségével a játékvezető 
végül kifelé ítélt szabadrúgást, mert 
Pesic kézzel vette át a labdát. A Fe-
rencváros válasza sem maradt el, 
Ryan Mmaee szép cselek után lőtt, 
ám a labda egy védőn megpattanva 
a jobb kapufán csattant. A nagy ro-
hanásnak gyors gólváltás lett a 
vége. Előbb a szerbek használták ki 
a következő helyzetüket: az 55. 

percben Mitrovic elviharzott a bal 
szélen, a 16-osnál befelé tört, majd 
az ötös bal sarkától a hosszú sarok 
felé gurított, a labda a bal kapufáról 
a hálóba vágódott (1-1). A Ferenc-
várost ezúttal nem vetette vissza a 
bekapott gól, hat perccel később 
már egyenlített is: a 61. percben 
Pászka jobbról nagyszerűen ívelt 
középre, Samy Mmaee pedig hét 
méterről a bal felső sarokba fejelt 
(2-1). 

A vendégeket „megfogta”, hogy 
ismét hátrányba kerültek, azonban 
néhány perc elteltével felocsúdtak, 
és nagy rohamokat indítottak. Az 
FTC hátsó alakzata mindvégig nyu-
godt maradt, és bár voltak veszélyes 
lövései a riválisnak, azok rendre el-
kerülték a kaput. A hajrában a haza-

iak is eldönthették volna kétszer az 
összecsapást – előbb Tokmac, majd 
Ryan Mmaee hagyta ki a helyzetét 
–, de így is otthon tartották a három 
pontot, mert a hosszabbítás utolsó 
percében Dibusz kivédett egy 17 
méteres szabadrúgást. 

A Ferencváros harmadik győzel-
mével és kilenc pontjával magyar 
csúcsot állított fel az európai kupa-
sorozatok csoportkörére vonatko-
zóan, egyúttal megőrizte első helyét 

a négyesében, de a török Trabzons-
por sikerével a tavaszi folytatás ma-
tematikailag még nem vált biztossá. 
A hátralévő két mérkőzésen a ma-
gyar csapatnak egy pontot kell sze-
reznie ahhoz, hogy biztosan 
továbbjusson az Európa-ligában.  

A zöld-fehérek másfél hét múlva 
az ötödik fordulóban a francia AS 
Monacót fogadják, majd a török 
Trabzonspor otthonában zárják a 
csoportkört. 

Fotó: az Ulszan Hyundai közösségi oldala 

A ferencvárosi játékosok második góljukat ünneplik. Fotó: MTI/Illyés Tibor 

Mestermérleg 
* Sztanyiszlav Csercseszov (Ferencváros): „A magyar futballnak lehet, hogy rekord a három győzelem 

és a kilenc pont a csoportkörben, de nekem nem. Én nyertem már hatból hatot is a Dinamo Moszkvával. Az 
a fontos, hogy még két kemény meccs vár ránk, amelyeken a továbbjutásért fogunk küzdeni, éppen ezért mi 
csakis az előttünk álló találkozókkal foglalkozunk, nem a rekordokkal. Ezúttal nemcsak jól futballoztunk, 
de győztes mentalitással léptünk pályára, ami hiányzott belőlünk Belgrádban, a 4-1-es vereség alkalmával. 
Ezúttal jól reagáltunk a bekapott gólra, ami szintén nem volt igaz az előző összecsapásra.” 

* Milos Milojevic (Crvena zvezda): „Jó hangulat uralkodott egy jó stadionban. A Ferencváros nem lepett 
meg, a saját játékát remekül játszotta, védekezésből gyorsan lendült támadásba. Saját hibáinkból, figyel-
metlenségéből kaptuk mindkét gólt, illetve elöl tisztább helyzeteket szeretnék látni és nagyobb koncentrált-
ságot a befejezéseknél. Még van esélyünk a továbbjutásra, de már nincs a kezünkben a sorsunk.” 

Jegyzőkönyv 
Európa-liga, 4. forduló, H csoport: Ferencváros – Crvena zvezda (szerb) 2-1  
(1-0) 
Budapest, Groupama Aréna, 20.675 néző, vezette: Daniel Stefanski (lengyel). 
Gólszerzők: Zachariassen (24.), S. Mmaee (61.), illetve Mitrovic (55.). 
Sárga lap: Knoester (28.), Botka (51.), Traoré (63.), Bogdán (86., kispadon), Tok-
mac (90+1.), illetve Erakovic (21.). 
Ferencváros: Dibusz – Botka, Knoester, S. Mmaee, Pászka – Vécsei, Besic  
(81. Esiti) – Traore, Zachariassen, Gojak (67. Tokmac) – R. Mmaee (90+5. Boli). 
Crvena zvezda: Borjan – Gobeljic, Erakovic, Dragovic (82. Milunovic), Rodic – 
Mitrovic, Sanogo (27. Kangwa), Kanga (82. Mijatovic), Ivanic – Pesic, Katai  
(62. Bukari). 
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 A csoport állása 
1. Ferencváros 4 3 0 1 7-7 9 
2. Trabzonspor 4 2 0 2 9-7 6 
3. AS Monaco 4 2 0 2 4-6 6 
4. Crvena zvezda 4 1 0 3 6-6 3 

A CFR 1907 újra legyőzte a Slavia Prágát 
Európa-konferencialiga, G csoport, 4. forduló: Kolozsvári CFR 1907 – Slavia 
Prága 2-0 (1-0) 
Gólszerzők: Ciprian Deac (11. – büntetőből), Yuri Matias (85.). 
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu-stadion, vezette: Luis Godinho (portugál). 
Kolozsvári CFR 1907: Scuffet – Manea, Yuri Matias, Kolinger, Camora – Deac  
(46. Cvek), Adjei-Boateng (89. Hoban), Muhar, Roger (89. Petrila) – Yeboah (78. 
Malele), Janga (65. Braun). 
Slavia: Kolar – Dorley, Kacearaba (70. Ewerton), Ousou, Jurasek – Traore  
(70. Masopust), Tiehi (86. Kricfalusi) – Sor (59. Lingr), Usor (86. Jurasek), Olayinka 
– Tecl.  
Sárga lap: Boateng (13.), Yeboah (73.), Cvek (83.), illetve Olayinka (10.), Jurasek 
(45.), Traore (66.), Dorley (76.), Masopust (90.), Ousou (90.). 

A FCSB hazai pályán is leszerepelt 
Európa-konferencialiga, B csoport, 4. forduló: FCSB – Silkeborg 0-5 (0-2) 
Bukarest, Nemzeti Aréna, 9103 néző.  
Gólszerzők: Kasper Kusk (12.), Anders Klynge (16.), Soeren Tengstedt (63.),  
Sebastian Jörgensen (68., 70.). 
Sárga lap: Creţu (37.), Cordea (68.), Olaru (72.), illetve Brink (72). 
FCSB: Târnovanu – Creţu, Haruţ, Bouhenna, Pantea – Olaru, Edjouma (73. Dulca), 
Oaidă (46. Radaslavescu) – Cordea (75. Musi), Compagno (67. Stoica), Octavian 
Popescu (46. Miculescu). 
Silkeborg: Larsen – Sonne, Salquist, Felix, Engel – Thordarson, Brink  
(72. Gojani), Klynge (75. Oggesen) – Jörgensen (75. Dahl), Kusk (55. Tengstedt) 
– Helenius (73. Adamsen). 

Európa-liga, csoportkör, 4. forduló: 
A csoport: Bodö/Glimt (norvég) – Arsenal (angol)  

0-1, PSV (holland) – FC Zürich (svájci) 5-0. Az állás:  
1, Arsenal 9 pont, 2. PSV 7, 3. Bodö/Glimt 4, 4. Zürich 0. 

B csoport: Dinamo Kijev (ukrán) – Rennes (francia) 
0-1, AEK Larnaca (ciprusi) – Fenerbahce (török) 1-2. Az 
állás: 1. (és továbbjutott) Fenerbahce 10 pont, 2. (és to-
vábbjutott) Rennes 10, 3. AEK Larnaca 3, 4. Dinamo 
Kijev 0. 

C csoport: Real Betis (spanyol) – AS Roma (olasz)  
1-1, Ludogorec (bolgár) – HJK (finn) 2-0. Az állás: 1. Betis 
10 pont, 2. Ludogorec 7, 3. Roma 4, 4. HJK Helsinki 1. 

D csoport: Union Saint-Gilloise (belga) – Braga (por-
tugál) 3-3, Union Berlin (német) – Malmö (svéd) 1-0. Az 
állás: 1. Saint-Gilloise 10 pont, 2. Braga 7, 3. Union Ber-
lin 6, 4. Malmö 0. 

E csoport: Manchester United (angol) – Omonia (cip-
rusi) 1-0, Real Sociedad (spanyol) – Sheriff Tiraspol 
(moldovai) 3-0. Az állás: 1. (és továbbjutott) Real Soci-
edad 12 pont, 2. Manchester United 9, 3. Sheriff 3,  
4. Omonia 0. 

F csoport: Feyenoord (holland) – FC Midtjylland 
(dán) 2-2, Lazio (olasz) – Sturm Graz (osztrák) 2-2. Az 
állás: 1. Lazio 5 pont, 2. Feyenoord 5, 3. Sturm Graz 5, 
4.  Midtjylland 5. 

G csoport: Nantes (francia) – Freiburg (német) 0-4, 
Qarabag (azeri) – Olimpiakosz Pireusz (görög) 0-0. Az 
állás: 1. (és továbbjutott) Freiburg 12 pont, 2. Qarabag 
7, 3. Nantes 3, 4. Olimpiakosz 1. 

H csoport: Trabzonspor (török) – Monaco (francia)  
4-0, Ferencváros – Crvena zvezda (szerb) 2-1. 

Európa-konferencialiga, csoportkör, 4. forduló: 

* A csoport: Basaksehir (török) – RFS (lett) 3-0, Fio-
rentina (olasz) – Hearts (skót) 5-1. Az állás: 1. (és to-
vábbjutott) Basaksehir 10 pont, 2. Fiorentina 7, 3. Hearts 
3, 4. RFS 2. 

* B csoport: FCSB (román) – Silkeborg (dán) 0-5, 
West Ham United (angol) – RSC Anderlecht (belga) 2-
1. Az állás: 1. (és továbbjutott) West Ham 12 pont, 2. Sil-
keborg 6, 3. Anderlecht 4, 4. FCSB 1. 

* C csoport: Austria Bécs (osztrák) – Villarreal (spa-
nyol) 0-1, Hapoel Beer-Seva (izraeli) –  Lech Poznan 
(lengyel) 1-1. Az állás: 1. (és továbbjutott) Villarreal 12 
pont, 2. Lech Poznań 5, 3. Hapoel Beer-Sheva 3, 4. Aust-
ria Bécs 1. 

* D csoport: Partizan Belgrád (szerb) – 1. FC Köln 
(német) 2-0, Nice (francia) – Slovacko (cseh) 1-2. Az 
állás: 1. Partizan 8 pont, 2. Nice 5, 3. 1. FC Köln 4, 4. 
Slovacko 4. 

* E csoport: Apollon (ciprusi) – AZ Alkmaar (holland) 
1-0, Vaduz (liechtensteini) – Dnyipro (ukrán) 1-2. Az 
állás: 1. AZ Alkmaar 9 pont, 2. Dnyipro 7, 3. Apollon 4, 
4. Vaduz 2. 

* F csoport: Djurgarden (svéd) – Gent (belga) 4-2, 
Shamrock Rovers (ír) – Molde (norvég) 0-2. Az állás:  
1. Djurgarden 10 pont, 2. Molde 7, 3. Gent 4, 4. Sham-
rock 1. 

* G csoport: Kolozsvári CFR 1907 – Slavia Prága 
(cseh) 2-0, Ballkani (koszovói) – Sivasspor (török) 1-2. 
Az állás: 1. Sivasspor 7 pont, 2. CFR 1907 7, 3. Slavia 
4, 4. Ballkani 4. 

* H csoport: Slovan Pozsony – FC Basel (svájci) 3-3, 
Zalgiris Vilnius (litván) – Pjunik (örmény) 2-1. Az állás: 
1. Basel 7 pont, 2. Pjunik 6, 3. Slovan 5, 4. Zalgiris 4. 

Visszavágott a Ferencváros a Crvena zvezdának 

Eredményjelző Ádám Martin góljával lett 
bajnok az Ulszan Hyundai 
A magyar válogatott Ádám Martin gólpasszal, majd góllal járult 

hozzá az Ulszan Hyundai 2-1-es győzelméhez a Kangvon FC ven-
dégeként, ezzel csapata biztosította bajnoki címét a dél-koreai lab-
darúgó-élvonalban. Klubjának közösségi oldala szerint a 
nyolcszoros válogatott középcsatár a 67. percben, 1-0-s hazai veze-
tésnél lépett pályára, a 75. percben fejjel gólpasszt adott, majd a 86. 
percben egy szöglet után közvetlen közelről a hálóba talált. Ádám-
nak ez volt a 13. mérkőzése, a kilencedik találata és a harmadik gól-
passza a dél-koreai bajnokságban. A legutóbbi három szezonban 
ezüstérmes Ulszan immár behozhatatlan előnnyel vezet a tabellán 
az elmúlt öt idény bajnoka, a Csonbuk Motors előtt, így 17 év után 
lett ismét aranyérmes. 



Közelr l és távolról érkeztek ver-
senyz k, sportklubok képvisel i a 
IV. Nyárádmenti Futófesztiválra, 
amelyet október 2-án rendeztek 
Nyárádszeredában. Maros, Hargita, 
Kovászna, Fehér, Kolozs, Besz-
terce-Naszód, Galac és Máramaros 
megyéb l 236 atléta állt rajthoz, 
ami új rekord a futóverseny „törté-
netében”: 135 feln tt versenyz  in-
dult a 21 km, 10 km, 5 km és 2 
km-es távon, a gyerektávokon 
pedig összesen 101-en versenyeztek 
6 kategóriában (5 év alattiak, 5-6 
év, 7-8 év, 9-10 év, 11-12 év, 13-14 
év) – értesültünk Domahidi Ferenc 
szervez t l.  

A mez ny a tavalyihoz hasonló 
színvonalú volt, viszont a 10 km-es 
távon sikerült új rekordid t szalad-
niuk a versenyz knek. A 21 km-es 
távot a férfiaknál a marosvásárhelyi 
Tama  Viorel nyerte meg 1 óra 21 
perc 40 mp id vel, míg a n knél 
szintén marosvásárhelyi gy ztest 
avattak, Brânzea Georgiana 1 óra 

43 perc 29 mp-es id vel teljesítette 
a távot. 

A 10 km-es távon a férfiaknál a 
marosludasi Bíró Leonárd bizo-
nyult a legjobbnak, aki 38 perc alatt 
ért célba, míg a n knél Bíró 
Amanda, szintén marosludasi ver-
senyz , 43 perc 8 mp-es id ered-
ménnyel nyerte meg a versenyt. 
Mindkét versenyz  megdöntötte az 
el z  évi nyertes id t. Az 5 km-es 
versenyen a férfiaknál a Galac me-
gyei Oancea településr l érkez  
Leahu Dumitru bizonyult a leg-
jobbnak, aki 19 perc 23 mp alatt 
teljesítette az 5,3 km-es távot. A n i 
mez nyben a Máramaros megyei 
Domokos településr l érkez  Pap 
Ieney Stela 24 perc 15 mp alatt fu-
totta le a kijelölt szakaszt.  

A nyárádszeredai és környékbeli 
versenyz knek szervezett 2 km-es 
távon a férfiaknál Frunza Raymond 
székelysárdi versenyz  bizonyult a 
leggyorsabbnak 8 perc 4 másod-
perccel. A n i mez nyben a havadi 
Csiszér Fruzsina érkezett els ként, 
9 perc 41 másodperccel a rajtot kö-

vet en. Minden versenyz , aki 
beért a célba, emlékéremben része-
sült. 

Az els  három férfi/n i ver-
senyz  a 21 km-es, 10 km-es, 5 km-
es és 2 km-es távon kupát és 
ajándékcsomagot kapott a támoga-
tók jóvoltából. Ugyanakkor a kü-

lönböz  kategóriákban,  korosztá- 
lyokban az els  három férfi/n i ver-
senyz  a 21 km-es és 10 km-es 
távon emlékéremben és ajándék-
csomagban is részesült. 

Idén több helyi és környéki gye-
rek vett részt a rövidebb távokon. A 
szervez k célja, hogy a következ  

évben a feln tt-távokon is több
helyi versenyz  nevezzen be. 

A versenyt Nyárádszereda önkor-
mányzata, a Nyárádszeredai Ifjú-
sági Szervezet és a Nyárádszeredai
Sportklub szervezte partnerségben,
az anyagi keretet 19 vállalkozás
adta össze.

Ennyien még sosem voltak a Nyárádmenti Futófesztiválon

A Resicabányai Mozdonyokat fogadta a Marosvásárhelyi 
Szörnyek az országos amerikaifutball-bajnokság 3. forduló-
jában, az er viszonyokat tekintve vélhet en a leend  el -
dönt  el zeteseként. Ilyen tekintetben meglep en fölényesen 
nyert a házigazda, az utolsó negyedben az úgynevezett mercy 
rule (kegyelmi szabály) értelmében már nem állították meg 
az id t a játékvezet k, így kevesebb pont is esett. 

Az els  támadás jogát a Szörnyek kapta a pénzfeldobást 
követ en, és noha kicsit nehezen indult be a támadójáték, 
végül Kiss Jonatán tochdownjának köszönhet en hat ponttal 
fejezte be a labdabirtoklást. És ez aztán így folytatódott min-
den birtoklás során, hiszen a Szörnyek minden esetben pon-
tokkal fejezte be a támadásait, a harmadiktól kezd d en 
pedig a konverziókat is értékesítette. A támadójáték azonban 
kissé különbözött a megszokottól, ugyanis az ellenfél nagyon 
jól felkészült a Szörnyek széls ib l, így els sorban a run-
ning-back Kiss Jonatán térnyeréseire alapozott (aki végül 
megkapta a mérk zés legjobbjának járó elismerést is), szük-
ség esetén pedig Jacob Schimenz quarterback, a  

sérülésveszéllyel nem tör dve, maga indult meg a labdával.  
A marosvásárhelyi védelem sokkal jobban teljesített, mint 

az el z  két meccsen, így Resicabánya kétszer is punttal fe-
jezte be támadásait, háromszor pedig nem sikerült negyedik 
próbálkozásra is legalább tíz yardot nyernie. A vendégek 
egyetlen touchdownjukat a zárópercekben szerezték, amikor 
Lonnie Hursey edz  úgy döntött, a tartalékoknak is lehet -

séget ad, hiszen – mint mondta – ha egyáltalán nem lépnek
pályára, nem lesz lehet ségük a fejl désre. 

A 4. fordulóban a Szörnyek a Temesvári 89-esek otthonába
látogat.  

A leend  el dönt  el zetese
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Eredményjelz  
Teremlabdarúgó 2. liga, II. csoport, 2. forduló: 

Gyergyószentmiklósi Inter – Korondi Junior 15-1; 3. 
forduló: Korondi Junior – Marosvásárhelyi CSM 3-6, 
Gyergyóremetei Kereszthegy – Gyergyószentmiklósi 
Inter 5-5.

Eredményjelz  
Országos amerikaifutball-bajnokság, 2. forduló: Buka-

resti Lázadók – Temesvári 89-esek 54-0; 3. forduló: Ma-
rosvásárhelyi Szörnyek – Resicabányai Mozdonyok 44-6 
(12-0, 16-0, 8-0, 8-6) (a Szörnyek pontszerz i: Kiss Jo-
natán 1 td., 3 konv., Sz l si Hunor 2 td., Szabó Ervin 1 
td., Nolan Corpering 1 td., 1 konv., Quevin Redding 1 td.), 
Bukaresti Lázadók – Kolozsvári Keresztesek 60-0, Buka-
resti Titánok – Temesvári 89-esek 6-36. 

Az állás: 1. Lázadók 3 gy zelem, 2. Szörnyek 2, 3. 
Mozdonyok 2, 4. Keresztesek 1, 5. 89-esek 1, 6. Titánok 
0.  

Az eddigieknél nagyobb érdekl dés övezte a versenyt  Fotó: Gligor Róbert László

A Szörnyek és a Mozdonyok az el z  bajnokságban is ellenfelek voltak a dön-
t be jutásért rendezett mérk zésen. Fotó: a Mures Monsters közösség
oldala/Diana Cre u 

Gligor Róbert László

Bálint Zsombor 

Székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi versenyz k 
utaznak a vb-re 

A marosvásárhelyi Pongrácz Antal csarnokban ren-
dezték a múlt hétvégén az országos teqball kvalifikációs 
versenyt a novemberi nürnbergi világbajnokságra. Min-
den versenyszámban a gy ztes biztosan ott lehet a világ 
legjobb teqballjátékosait felsorakoztató seregszemlén, 
a nemzetközi szövetség egyel re nem közölte, hogy 
szándékozik-e több versenyz t is meghívni ugyanabból 
az országból. 

A marosvásárhelyi versenyt a házigazda Transilvania 
Teqball Team és a Székelyudvarhelyi Góbék versenyz i 
uralták, és mind az öt versenyszámban megszerezték a 
vb-részvétel jogát. Bár a legnépesebb mez ny a férfi 
egyéniben gy lt össze, ez volt a legkiegyensúlyozatla-
nabb verseny is, az udvarhelyi Györgydeák Apor, aki 
októbert l átvette a világranglista vezetését, hatalmas 
fölénnyel verte minden ellenfelét, a dönt ben is alig en-
gedélyezett két-három pontot játszmánként a riválisá-
nak. A legnagyobb izgalmakat a vegyes páros 
finálé hozta, itt három szettre volt szükség a 
gy ztes kihirdetéséhez, a harmadik szettben 
pedig a székelyudvarhelyiek minimális kü-
lönbséggel, 11-9-re szerezték meg a gy zel-
met a marosvásárhelyi riválisokkal szemben.  

A teqball az egyik legdinamikusabban fej-
l d  sportág, szóba került, hogy felveszik a 
2028-as Los Angeles-i olimpiai játékok m -
sorára. Románia, a székelyföldi játékosok 
révén, a világelithez tartozik. Mint említettük, 
Györgydeák Apor vezeti a világranglistát 
egyéniben, és az aranyéremért utazik Nürn-
bergbe, ám párosban is éremszerzés a célja, itt 
társával az 5. helyen állnak. N i egyéniben 
Barabási Kinga 10. a világon, míg párosban a 
8. helyen áll.  

A Korondi Junior otthonában nyert a Marosvásárhelyi
CSM teremlabdarúgó-csapata a 2. liga 3. fordulójában.
Ezzel feljött a harmadik helyre a csoportban, egy ponttal
elmaradva az el tte álló Gyergyóremetét l és Gyergyó-
szentmiklóstól. Túl messzemen  következtetést azonban
ebb l levonni kockázatos lenne, hisz azt a Korondot,
amelyet most a CSM 6-3-ra vert, egy hete Gyergyószent-
miklós 15-1-re ütötte ki. A bajnoki idény újabb két hét
után folytatódik a 4. fordulóval, amikor a marosvásárhe-
lyiek éppen Gyergyszentmiklóshoz látogatnak egy víz-
választónak ígérkez  találkozóra. Az eredményt l függ,
hogy az els  fordulóban Gyergyóremetén elszenvedett
vereség csak véletlen volt, vagy idén sem reménykedhet
a feljutásban a csapat. 

Korondon nyertek  
a teremlabdarúgók 

A Székelyföld Jégkorong  
Akadémiáról  

a Marosvásárhelyi TVR-ben 
 
Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó 

után cím  m sorának meghívottja Kui Csaba. A Szé-
kelyföld Jégkorong Akadémia marosvásárhelyi veze-
t jét Szucher Ervin a klub terveir l és a 
marosszentgyörgyi sátortet s m jégpálya újabb évad-
járól faggatja. 

Fotó: Teqball Romania

Bálint Zsombor 

Eredményjelz  
Teqball, romániai világbajnoki selejtez  verseny, Marosvásárhely: 
* férfi egyéni: 1. Györgydeák Apor (Székelyudvarhelyi Góbék). 2. 

Ioan Macarie (Küküll vári ACSH). 3. Vasile Sab u (Küküll vári ACSH); 
* n i egyéni: 1. Barabási Kinga (Marosvásárhelyi Transilvania Teqball 

Team). 2. Andreea Neag (Nagyszalontai Tengo). 3. Lakatos Kriszta (Szé-
kelyudvarhelyi Góbék); 

* férfi páros: 1. Györgydeák Apor/Ilyés Szabolcs (Székelyudvarhelyi 
Góbék). 2. Kristály Hunor/Szilágyi Arnold (Marosvásárhelyi Transilva-
nia Teqball Team); 

* n i páros: 1. Barabási Kinga/Dakó Katalin (Marosvásárhelyi Tran-
silvania Teqball Team) 2. Miklós Tünde/Mitri Rita (Székelyudvarhelyi 
Góbék); 

* vegyes páros: 1. Ilyés Szabolcs/Mitri Rita (Székelyudvarhelyi 
Góbék). 2. Kristály Hunor/Dakó Katalin (Marosvásárhelyi Transilvania 
Teqball Team).



MINDENFÉLE 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-

tok. Tel. 0755-825-502. (17516-I) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-

munkát, szigetelést, meszelést, bár-

milyen kis javítást. Tel. 

0746-972-003, Fülöp Hunor.  

(17385-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 

tetőkészítést bármilyen lemezből, 

cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 

Tel. 0746-739-502. (17202) 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 

bármilyen kisebb javítást, tetőfedést 

cseréppel, fémcseréppel, külső-belső 

festést, saját anyaggal is dolgozunk. 

Elszállítunk hulladékot. Tel. 0747-300-

332. (17031) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-

ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-

szítést, garázsfelújítást, csatorna- 

javítást, bármilyen kisebb javítást és 

mindenféle más munkát, kerítéské-

szítést is. Tel. 0742-474-684. (17441) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Kegyelettel emlékezünk a 
néhai szeretett feleségre, 
anyára, gyermekre, menyre, 
testvérre, sógornőre, 
SZABADI-FINTHA (szül. 
Messinger) JUDITRA 
halálának 10. évfordulóján. 
Kedves emlékét tovább 
őrizzük bánatos szívünkben, 
gyakran gondolunk rá 
mindennapjainkban. (17460-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
rető férj, édesapa, após, nagy-
tata, apatárs, testvér, rokon, jó 
barát, jó szomszéd, a somosdi 
születésű 

DÓCZI GYÖRGY 
életének 68. évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. 
A temetési szertartás október 17-
én, hétfőn 14 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református 
temetőben. Nyugodjon békében!  

A gyászoló család. (17525) 
 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett feleség, édesanya, 
anyós, nagymama, sógornő, a  
marosvásárhelyi Készruhagyár  

volt dolgozója,  
NAGY ÁGNES  

életének 79. évében, október 15-
én csendesen megpihent. Drága 
halottunkat október 18-án, ked-
den 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a marosvásárhelyi 
Jeddi úti temetőben, református 
szertartás szerint.  

Gyászoló férje. (-I) 

A hirdetési rovatban megje-
lent közlemények, reklámok  
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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25 évvel ezelőtt, 1997 októberében kezdte meg pá-
lyafutását a Székelyföld kulturális folyóirat, a 2022. 
októberi lapszám e jubileum jegyében fogant. Lapin-
dító vezércikkében Zsidó Ferenc főszerkesztő úgy fo-
galmaz: „az elmúlt időszak elég volt arra, hogy 
beírjuk magunkat a köztudatba, hogy kifelé is tudato-
sítsuk: a Székelyföldön is van irodalom/kultúra. A fo-
lyóiratot már indulástól a nyitottság jellemezte, így 
válhatott az Csíkszereda, Hargita megye, a Székely-
föld nagykövetévé”. 

A továbbiakban Ferenczes István alapító főszer-
kesztővel Daczó Katalin beszélgetése olvasható; meg-
idéződnek a lapalapítás izgalmai, az intézményépítés 
mozgalmas évei: ami mára már történelem. 

A Szépirodalom rovatban Babiczky Tibor, Bartha 
György, Bíró József, Farkas Gábor, Markó Béla, 
Mona Aicha Masri, Papp Attila, Tamás Dénes, Vári 
Csaba versei, valamint Abafáy-Deák Csillag, Borcsa 
Imola, Milbacher Róbert, Káli István, Szabó K. Attila, 
Török Ábel és Zakariás Cecília prózái olvashatók. 

Esszét Kukorelly Endre közöl A hibbantó quodli-
bet. Kazinczy-ék címmel.  

A történelmi rovatban Filep Tamás Gusztáv műve-
lődéstörténésszel és dr. K. Lengyel Zsolt történésszel 
dr. Szarka László történész beszélget haza és szülő-
föld, az erdélyiség történeti alakzatai témakörben. 

A csángó kultúráról szóló Kelet Népe rovatban 
Iancu Laura „A magyar nyelv kiszáradásának oka” 
és egy bennszülött pap útja Moldvában című írása ol-
vasható. 

Süli Attila Pál-Antal Sándor Csík-, Gyergyó-, Ká-
szonszék 1848–49-ben című könyvéről értekezik, Pi-
eldner Judit az Erdélyi Szép Szó 2021. című 
antológiáról, Lőrinczi Dénes Nagy Botond Mercur a 
keleti végeken. Határszéli gazdasági környezet és üz-
leti modellek a dualizmus kori Háromszéken című kö-
tetéről, míg Fekete J. József a Perifériáról betekintő 
című rovatában Háy János Mamikám; Milbacher Ró-

bert Angyali üdvözletek; illetve Milbacher Róbert 
Legendahántás című köteteit veszi górcső alá. 

A lapszámot a Székelyföld folyóirat huszonöt évé-
ből válogatott rendezvényfotók (könyvbemutatók,  
díjátadók stb.) illusztrálják: egy irodalmi/kulturális 
időutazás.  

A Székelyföld folyóirat  október 21-én, pénteken a 
csíkszeredai szerkesztőségben ünnepli 25 éves jubi-
leumát, ahol lapszámbemutató és plakátkiállítás mel-
lett átadják a Székelyföld-díjakat is. 

Székelyföld 25: megjelent a jubileumi lapszám 

Az Országgyűlés 2018.  
december 12-én hatpárti ja-
vaslatra a magyar-székely 
összetartozás napjává nyil-
vánította október 16-át, az 
1848. évi agyagfalvi székely 
nemzetgyűlés kezdőnapját. 
Az MTVA Sajtóarchívumának 
anyaga: 

A határozat szerint az Ország-
gyűlés támogatja és szorgalmazza 
olyan megemlékezések szervezé-
sét, amelyek a magyarság és a szé-
kelység 11 évszázados 
összetartozását hangsúlyozzák, tá-
mogatja olyan programok, hazai és 
nemzetközi konferenciák szervezé-
sét, oktatási anyagok és audiovizu-
ális termékek készítését, amelyek 
az események és következményeik 
hiteles bemutatásával kapcsolato-
sak. Támogatják iskolai megemlé-
kezések, tanulmányi kirándulások 
szervezését, emlékművek avatását, 
az eseményhez kapcsolódó pályá-
zatok meghirdetését is. 

A székelység magyar ajkú nép-
csoport Erdélyben, a Székelyföl-
dön. Eredetük máig nem tisztázott, 
ők magukat magyarnak tartják, ha-
gyományvilágukban élénken él a 
hun-székely rokonság tudata. Ma-
gának a szónak az etimológiája is 
bizonytalan, eredetét megnyugta-
tóan máig nem sikerült tisztázni. 
Eredeztették a magyarból, de ger-
mán, szláv és török nyelvekből, to-
vábbá különféle nép- és 
törzsnevekből is számtalan jelentés-
sel. Írott forrásokban először a 12. 
században fordul elő, Erdély terüle-
tén először 1250-ben IV. Béla király 
oklevele említi a székelyeket. 

Különféle elméletek származtat-
ták a székelyeket a szkítáktól, a hu-
noktól, az avaroktól, a bolgároktól, 
a kazároktól, a besenyőktől, a ku-
noktól, a jászoktól, sőt a románok-
tól is. A középkorban végig a 13. 
századi krónikás, Kézai Simon 
által megfogalmazott hun rokonság 
elmélete volt a meghatározó, a kér-
dés igazi tudományos vizsgálata 
csak a 19. században indult meg. 

A két legelfogadottabb nézet 
egyike szerint a székelyek ereden-
dően magyarok, akik a határok vé-

delmére telepedtek le az ország ke-
leti felében, kulturális eltéréseik 
pedig az elzártságra vezethetők 
vissza. A másik álláspont a széke-
lyekben bolgár-török eredetű, a ma-
gyarokhoz a honfoglalás előtt 
csatlakozó katonai segédnépet lát, 
amelybe később főleg magyarok, de 
szlávok és románok is beolvadtak. 

A László Gyula professzor által 
kidolgozott „kettős honfoglalás” 
elmélete szerint a magyarság két 
hullámban érkezett a Kárpát-me-
dencébe, a székelyek a 6. század-
ban, az avarokkal együtt telepedtek 
itt le, és a 895-ös honfoglalás ide-
jén a magyar törzsek már itt talál-
ták őket. 

Valószínűsíthető, hogy a széke-
lyek ősei magyar nyelvű vagy a 
magyarhoz közel álló törökös nép-
csoportként a honfoglalás körüli 
időkben csatlakoztak a magyarság-
hoz. Mindent összevetve a széke-
lyek eredetkérdése – a gyér 
források miatt – egyike a történe-
lem igazán soha ki nem bogozható 
rejtélyeinek. 

A székelyek autonóm területi 
szervezetet, úgynevezett székeket 
hoztak létre és kollektív előjogok-
kal rendelkeztek, amelyeket a 16. 
századtól fokozatosan elvesztettek. 
Egyre többen kerültek közülük job-
bágysorba, Mária Terézia idején 
kényszerrel sorozták őket a határ-
őrségbe. Az 1764-es madéfalvi ve-
szedelem után (amikor a császári 
katonák több száz tiltakozó szé-
kelyt mészároltak le) jelentős 
számban vándoroltak ki Moldvába 
és Bukovinába. A bukovinai széke-
lyek nagyobb részét a 19. század 
végén és 1940-ben hazatelepítet-
ték, egy részük tovább vándorolt, 
és részben Dél-Magyarországon, 
Tolnában telepedett le. 

A kiegyezés után a székelyek 
székszervezetét vármegyék váltot-
ták fel. A Székelyföld Erdéllyel 
együtt az 1920-as trianoni béke-
szerződés óta Románia része. 
1952-ben a történelmi székely me-
gyékből jött létre a Magyar Auto-
nóm Tartomány, majd 1960-tól a 
Maros-Magyar Autonóm Tarto-
mány, amelyet 1968-ban számoltak 

fel. A legtöbb székely Hargita, Ko-
vászna és Maros megyében él, az 
első kettőben ők teszik ki a lakos-
ság többségét. 

A székely nemzetgyűlésről szóló 
első írásos emlék 1357-ből szárma-
zik, a gyűléseket leggyakrabban 
Székelyudvarhelyen vagy Udvar-
helyszék valamely más településén 
tartották, és ezek fellebbviteli bíró-
ságként is működtek. Az 1848. ok-
tóber 16-17-ei agyagfalvi székely 
nemzeti gyűlést egy hónappal a 
második balázsfalvi román nemzeti 
gyűlés után hívták össze, amely hű-
ségesküt tett a Habsburg császár 
mellett, és fegyverbe szólította a 
románokat. 

A székelység ősi tanácskozó-
helyére az öt székből mintegy 60 
ezer ember érkezett, a „harisnyás” 
volt székely jobbágyoktól a lófőkig 
minden réteg képviseltette magát. 
A lelkes tömeg kinyilvánította, 
hogy „a székely nép a testvériség 
karjaival kész magához csatolni 
minden fajú és vallású nemzetet, és 
ha bármelyiknek szabadsága meg-
támadtaték, utolsó csepp véréig ol-
talmazandja”, de „megvárja mind a 
szászoktól, mind a románoktól, 
hogy keblükben minden törvényel-
lenes bujtogatást megszüntetvén a 
két magyar hazát egyesítő és a ki-
rály által szentesített törvény előtt 
meghajoljanak”. Kimondták a 19-
25 éves székely ifjak általános had-
kötelezettségét és egy székely 
hadsereg felállítását. A helyszínen 
négy dandár alakult, és Székelyföld 
védelmében rögtön táborba is 
szállt, az agyagfalvi gyűlés jelen-
tette a székely népfelkelés kezde-
tét, a székelység csatlakozását az 
1848-49-es szabadságharchoz. 

Az Országgyűlés 2018-as hatá-
rozata után székelyföldi vezetők 
közleményükben úgy fogalmaztak: 
az Országgyűlés tagjai azt mondták 
ki, hogy az országhatárok elválasz-
tanak ugyan, de a székelyek és a 
magyarok nemzeti ügyei közösek. 
A székely-magyar összetartozás 
napját először 2019-ben ünnepel-
ték meg, akkor avatták fel Agyag-
falván az 1848-as nemzetgyűlés 
emlékházát. 

A magyar-székely összetartozás napja 

Ünnepélyes istentisztelet ke-
retében szombaton felszen-
telték a Skanzen Erdély 
épületegyüttesében található 
nyárádgálfalvi unitárius 
templomot. 

A ceremóniát Kovács István, a 
Magyar Unitárius Egyház püspöke 
celebrálta – áll a Skanzen MTI-hez 
eljuttatott közleményében. 

Mint írják, a múzeum és a Ma-
gyar Unitárius Egyház megállapo-
dást kötött a templom további 
hasznosítására. Az unitárius közös-
ség szertartásainak helyszínéül is 
szolgálhat a Skanzen nyárádgálfalvi 
temploma. 

A szombati szertartás előtt kö-
szöntőt mondott Vitályos Eszter, a 
Kulturális és Innovációs Miniszté-
rium parlamenti államtitkára, Cseri 
Miklós, a Skanzen főigazgatója, 
Elekes Botond, a Magyar Unitárius 
Egyházkerület főgondnoka, Faze-
kas Lajos Levente, a Magyar Uni-
tárius Egyházkör esperese és Prőhle 
Gergely, a Magyarországi Evangé-
likus Egyház országos felügyelője. 

Mint a közleményben felidézik, 
májusban adták át a Skanzen Erdély 
épületegyüttesének első kiállítási 
egységét, amelynek központi szak-
rális épülete a Maros megyéből, 
Nyárádgálfalváról származó unitá-
rius templom. A Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum kiállításai eddig is 
otthont adtak különböző felekeze-
tek épületeinek. A Skanzenben 
római katolikus, görögkatolikus és 
református templom is található, 
amelyekben istentiszteletet, keresz-
telőt, esküvőt is tarthatnak. 

Az Erdély épületegyüttes köz-
ponti szakrális épületének unitárius 
templomot választott a Skanzen, hi-
szen az unitárius vallásnak különle-
ges szerepe van Erdély 

történetében: az egyetlen magyar 
alapítású vallás a 16. századi Er-
délyben született meg. Ma Erdély-
ben és Magyarországon 70 ezer 
ember vallja magát unitáriusnak. 

A közleményben felidézik, hogy 
a nyárádgálfalvi unitárius templo-
mot 1757-ben Szentiványi Zsig-
mond földbirtokos költségén 
építették. Mivel az ellenreformáció 
időszakában királyi engedély nélkül 
emelték az épületet, azt Mária Teré-
zia bezáratta, és csak 1772-ben en-
gedélyezték a kinyitását. Ezután 
készült el a berendezése, amelynek 
emlékét őrzi a keleti karzaton, a ka-
zettás mennyezeten és a szószékko-
ronán az 1773-as évszám. A 
templom tere az unitárius templo-
mok berendezésének puritán egy-
szerűségét mutatja, megcsodálható 
a szószék és úrasztala mellett a már 
említett szószékkorona. 

A Skanzen Erdély épületegyüttes 
templomának kőkerítésén kiállítás 
ismerteti meg a látogatókat az uni-
tárius vallással és történetével. A 
templom belső terében a rendszer-
váltás előtti Románia falurendezési 
tervének, a falurombolásnak a me-
mentóit mutatja be a múzeum. 

A közleményben hangsúlyozzák, 
hogy a szakrális épületek a közös-
ség vallásgyakorlatának központi 
helyszínei, de kisebbségi létben a 
nemzeti identitás megtartásában is 
fontos szerepet töltenek be. 

A kisebbségi lét jelképeként a 
Skanzen nyárádgálfalvi templomá-
ban látható egy 95x173 centiméte-
res nemzeti színű zászló, amelyet a 
nyárádgálfalvi unitárius közösség 
adományozott a Skanzennek. A 
zászlót a besorozott katonák szeke-
rére tűzték. 1945 után rejtegetni kel-
lett, 1989-ben került elő az orgona 
mélyéről. (MTI) 

Felszentelték a Skanzen 
unitárius templomát 
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