
Bluesfesztivál 
másodszor!
A szemlét szervező Jazz&Blues Club
vezetői már a tavalyi siker után beje-
lentették, hogy idén lesz folytatás –
lett is. Azaz lesz: jövő hónap elején,
november negyedikén és ötödikén
kerül sor a fesztivál második kiadá-
sára, annak megszokott helyén, a Sör-
ház utcai klubban. 
____________4.
A zarándoklat 
varázsa
Székelyföldi zarándokcsoport járt
nemrégiben Medzsugorjéban Hajlák
Attila-István lelkész vezetésével. A za-
rándokút adott alkalmat beszélge-
tésre.  
____________5.
Találkozott 
a vadászok 
nagy családja
Nem csak a szakmabeliek voltak
jelen, az esős idő ellenére már szom-
baton délelőtt több százan fordultak
meg az erdőszentgyörgyi Rhédey-kas-
télyban, hiszen a kívülállók számára is
érdekes volt a zömében Maros me-
gyei vadászoktól származó trófeákból
nyílt színvonalas kiállítás.  
____________6.
Sirius: A bajnoki
rajt előtt ennél
többre 
számítottunk!
Túl kemény diónak tűnik az élvonalbeli
bajnokság a Sirius Kosárlabdaklub
számára, az eddig látottak alapján a
csapat nem bírja meg a Nemzeti Liga
(egyébként nem túl magas) színvona-
lát.
____________9.

Levélben adtak hangot aggodalmuknak marosvá-
sárhelyi olvasóink, hogy közeleg a tél, és a város
több pontjában vezetékcsere miatt feltúrt útszaka-
szok, félbehagyott munkálatok akadályozzák a
közlekedést. Úgy tűnik, hogy a munkatelepeket to-
vábbra is kerülgetni kell, ugyanis a beruházás le-
gújabb előre látható határideje 2017 júliusa. 

Ferencz Zsombor, a Berek utcai tiltakozó akció szervező-
jének lapunkhoz eljuttatott levele szerint a Kárpátok sétány-

ról a klinikák felé vezető mindkét utcán, a Gyöngyvirág ut-
cában, valamint az Aquaserv vállalat székhelye mellett már
több hete részleges, illetve teljes sávlezárások vannak. Az
egyik legforgalmasabb útszakaszon, a Gyöngyvirág utcai
vasúti átjárónál már több mint két hete ástak egy nagy gödröt
az út közepéig, körbekerítették, majd a munkát félbehagyták,
a munkások elmentek. Azóta, a gépkocsivezetők és járókelők
bosszúságára, nem dolgoztak ezen a munkaponton. Az Aqua-
serv székhelye melletti állapot is legalább egy hónapja tart,

A marosvásárhelyi tanács pénteken
rendkívüli ülésen módosította a köztisz-
tasági illetéket és részlegesen jóvá-
hagyta a sporttámogatások kiutalására
vonatkozó tervezetet.

A testület azt követően tért rá a napirendi té-
mákra, hogy Hermann Mark Christian POL-os
képviselő nyilvánosan tiltakozott a Dorin Florea
polgármester által megütött hangnem ellen. A
városvezető nemrég egy operatív ülésen minő-
síthetetlen szavakkal illette az intézmény alkal-
mazottait és a tanácsosokat, a megbeszélésről
készült hangfelvétel pedig felkerült a Facebook

közösségi oldalra. A POL-os képviselő java-
solta a polgármesternek, a történtek után vegye
fontolóra lemondását. Ezt követően szavazták
meg a képviselők a napirendet, és tértek rá a
köztisztasági illeték tervezetének vitájára. 

A szavazás eredménye az, hogy a lakosság
11,21 lej helyett 9,30 lejt, a jogi személyek 

A cipőtalptól a menedzseri
modellekig

Javában zajlik a tanintézmények vezető tisztségeire kiírt
versenyvizsga szóbeli próbája, amely még elhúzódik né-
hány napig. A vizsga előtt hangoztatott kifogások – későn
jelent meg a könyvészet, rövid volt a felkészülési idő, az
esemény megzavarja az oktatás menetét – mind igaznak
bizonyultak, a kezdeti felháborodás mégis elcsitulni lát-
szik. A magyar sajtóban zajló parázs vita, miszerint a ki-
sebbségi nyelven oktató tanintézmény élére csak azok
jelentkezhetnek, akik konzultáltak az illető kisebbség ér-
dekvédelmi szervezetével, és erről igazolást kaptak, utólag
nézve fölösleges volt. A hangzatos kijelentések ellenére,
miszerint a szabályzat biztosíthatja, hogy a magyar okta-
tásért kiálló bátor szakemberek kerüljenek az élre, az „op-
portunistákat” nem mindenütt sikerült kiszűrni. A
szabályzat szövegének megalkotói ezúttal is jól kibabrál-
tak a kisebbségiekkel, akárcsak a közoktatási törvény né-
hány fejezeténél. A nemzetiségek számára kedvezőnek
látszó előírás alapos áttanulmányozása során kiderült,
hogy valójában csak a konzultálásra és az erről szóló do-
kumentumra vonatkozik, de azt nem írja elő, hogy 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Az előző évekénél gazdagabb felhozatal várta a lá-
togatókat az Ákosfalván harmadszor megszerve-
zett mezőgazdasági kiállításon és vásáron. A
színvonalas rendezvényen főként a Nyárádmenté-
ről, de a megye távolabbi településeiről is közel
nyolcvan termelő és kézműves vonultatta fel ter-
mékeit. 

A szervezést felvállaló Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal
képviselői elégedetten nyugtázták, hogy az első alkalomhoz
viszonyítva megháromszorozódott a kiállítók száma, és az
állattartók is jóval több jószágot tettek közszemlére. 

Tejtermékek,  húskészítmények, házi szörpök és sütemé-
nyek, savanyúságok, nyárádmenti zöldség, virágkompozí-
ciók, szőttesek, horgolt babák várták a hét végén az
Ákosfalvára látogatókat. A sportcsarnokban a termelőknek

Az eddigieknél jóval gazdagabb felhozatal
Harmadik mezőgazdasági vásár Ákosfalván

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Bodolai Gyöngyi

Menyhárt Borbála

Módosult a köztisztasági illeték

A lakosságnak olcsóbb, 
a cégeknek drágább

Antalfi Imola

(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)

Jövő nyárig húzódhat a vezetékcsere
Félbehagyott munkák akadályozzák a közlekedést



ráadásul ott homok- és kavicslerakatot is létrehoztak az út-
testen. A Nicolae Grigorescu utcában is sávlezárás, illetve
be nem tömött gödrök vannak. A Berek utcát a tiltakozás
nyomán járhatóvá tették ugyan, de a végleges aszfaltsző-
nyeget nem terítették még le – sorolta a környéken lakókat
bosszantó hiányosságokat Ferencz Zsombor. 

Mint arról már több alkalommal beszámoltunk, a szóban
forgó munkálatok részét képezik a Maros megyei víz- és
csatornahálózat korszerűsítését és bővítését célzó,  Aqua-
serv által bonyolított nagyméretű projektnek, amelyet eu-
rópai uniós alapokból finanszíroznak. 

Idén július végén járt le a határidő, ameddig az Aqua-
servvel kötött szerződés értelmében a Hidroconstrucţia Rt.-
nek be kellett volna fejeznie az ivóvíz- és
szennyvízvezetékek cseréjét Marosvásárhelyen. A nyáron
viszont a munkálatnak szinte a fele még hátravolt, így a ki-
vitelező határidő-hosszabbítást kért. Arra
hivatkozott, hogy külső tényezők hátrál-
tatták a munkavégzésben, többek között
gondok akadtak a különféle engedélyek
beszerzésével, például nem kapta meg
időben a feltörési engedélyeket a helyi
önkormányzattól. Mint ismeretes, nem-
csak a munka üteme, hanem több ízben
az elvégzett munkálat minősége kapcsán
is számos panasz merült fel, viszont az
Aquaserv illetékesei hangsúlyozták,
addig nem veszik át és nem fizetik ki a
munkát, amíg az minőségileg nem felel
meg az előírásoknak. 

Lapunk megkeresésére Nicolae Tomu-
leţiu, az Aquaserv ivóvízszolgáltató vál-
lalat sajtószóvivője elmondta, a munkálat

befejezésének előre látható határideje 2017 júliusa. Jelenleg
megyeszinten 85 százalékban, Marosvásárhelyen pedig 64
százalékban készült el a munkálat. Hangsúlyozta, több
olyan utca van Marosvásárhelyen, amelyek a beruházás ré-
szét képezik, viszont a cég még neki sem tudott fogni a ve-
zetékcserének, mivel az ott nemrég elvégzett aszfaltozási
munkálat még garanciában van, így a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal nem adhat engedélyt a feltörésre. Több
esetben jövő tavasszal jár le a jótállási idő, így akkor tudják
csak elkezdeni a munkát. A szóvivő elmondta, a helyszínen
győződött meg róla, hogy az Aquaserv székhelye mellett,
a Kós Károly utcában dolgoztak a munkacsoportok, tehát
amíg az idő engedi, igyekeznek haladni a munkával.
Ugyanakkor számos helyszín van városszerte, ahol, bár a
cég befejezte a vezetékcserét, az utat még nem állította
vissza az eredeti állapotába, viszont mielőtt lezárul a teljes
beruházás, kötelessége ezt megtenni. (menyhárt)

Pénteken délelőtt Marosvásárhely főterén két tűzoltóautó
volt a látványosság az arra járóknak. Szerencsére nem volt
tűz, csupán az történt, hogy egy tömbház tetején elmozduló
néhány cserepet igazítottak meg, valószínűleg az ott lakók
kérésére. A beavatkozás felvet egy fontos kérdést: mennyire
jó állapotban vannak – főleg a központban levő – műemlék
épületek, hiszen bármikor megtörténhet, hogy vakolat vagy
tetőcserép az arra járókra zuhan. Erre már volt példa. A tél
beállta előtt is jó lesz ellenőrizni az ingatlanok állapotát,
hogy elkerülhető legyen a kellemetlenség. (v.gy.)

Veszélyes és dizájner 
drogokat forgalmazó

Bűnbandát 
számoltak fel

Öttagú kábítószercsempész bandát számoltak
fel október 20-án Marosvásárhelyen. A maros-
vásárhelyi szervezett bűnözés elhárítására sza-
kosodott osztálynak a rendkívüli bevetések
igazgatóságával, a marosvásárhelyi Szervezett
Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság irá-
nyításával sikerült felszámolni egy kábítószer-
forgalmazásra szakosodott bűnbandát. 

A rendőrség munkatársai tizennégy házkutatást tartot-
tak Maros és Suceava megyében, ahol veszélyes dro-
gokra – cannabis, hasis, heroin –, illetve dizájner
drogokra bukkantak. A vizsgálatok során kiderült, hogy
szeptember-október folyamán a csoportosulás öt tagja
Olaszországból csempészett be hasist és cannabist az or-
szágba, illetve a veszélyes drogok csoportjába tartozó ko-
kaint, amelyeket Maros és Suceava megyékben
értékesítettek volna. A csoportosulás tagjai ugyanakkor
dizájner drogokat árusítottak kiskorúaknak is. 

A házkutatások nyomán jelentős mennyiségű canna-
bist, hasist és kokaint foglaltak le. A Szervezett Bűnözés
és Terrorizmus Elleni Igazgatóság marosvásárhelyi ki-
rendeltsége előállította a szervezett bűnözői csoport öt
tagját, illetve a kábítószer-forgalmazásba keveredett ti-
zenöt személyt. (pálosy)

Az ’56-os események 
Marosvásárhelyen és Erdélyben 

Október 24-én 17 órától a Maros Megyei Múzeum várbéli
épületében tartják a Rendhagyó történelemóra soron kö-
vetkező előadását, melynek témája az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc. Előadó Novák Csaba Zol-
tán történész, aki dr. Duha Mellau Melániával és Gráma
Jánossal idézi fel az ’56-os marosvásárhelyi és erdélyi
eseményeket. Az előadás-sorozatot a Regeneráció Egye-
sület partnereivel, a Studium-Prospero Alapítvánnyal, a
Rákóczi Szövetség marosvásárhelyi szervezetével és a
Kerecsensólyom Hagyományőrző Egyesülettel közösen
szervezi. A belépés díjtalan.

Évadnyitó a KZST-nél
A Kemény Zsigmond Társaság október 25-én, kedden dél-
után 6 órakor tartja évadnyitó összejövetelét a Bernády
Házban. Vendége Anthony Gall PhD építészmérnök, elő-
adásának címe Kós Károly és Toroczkai Wigand Ede
együttműködése Marosvásárhelyen (az előadás magyar
nyelven hangzik el). Közreműködik Kercsó Anna egyetemi
hallgató.

A mell- és méhnyakrákról
November 4-én, pénteken 17 órától dr. Kerestély Péter
sepsiszentgyörgyi orvos tart vetítéssel egybekötött elő-
adást Marosvásárhelyen a mell- és méhnyak rosszindulatú
daganatairól, a kialakulásukért felelős tényezőkről és gyó-
gyítási lehetőségeikről. Az előadásban a gyógymódokról,
az alternatív terápiáról, életviteli problémákról, illetve meg-
előzési lehetőségekről lesz szó. A helyszín a Bernády Ház
(Horea utca 6. szám). A belépés minden érdeklődő szá-
mára díjtalan.

Fogadóórák az RMDSZ-nél
A marosvásárhelyi önkormányzat RMDSZ-frakciójának
soron következő fogadóóráját 25-én, kedden 16.30-kor
Magyary Előd tartja, 26-án, szerdán ugyanabban az idő-
pontban Mózes Levente fogadóórájára kerül sor. Az érde-
kelteket minden alkalommal a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhe-
lyén, a földszinti 13-as számú terembe várják.

Földes László Hobo 
Marosvásárhelyen

Október 29-én 19 órától a marosvásárhelyi Spectrum
Színházban (Rózsák tere 13. szám) A föltámadás szomo-
rúsága címmel Ady Endre verseiből összeállított műsorá-
val lép ismét közönség elé egyéni előadóműsorával
Földes László Hobo. Jegyek a www.biletmaster.ro-n, 10 és
14 óra között pedig a Spectrum Színház jegypénztárában
vásárolhatók. Érdeklődni a 0744-301-875-ös telefonszá-
mon.

Hahota-kabaré Marosvásárhelyen
November 5-én, szombaton és 6-án, vasárnap este 7 órá-
tól a Maros Művészegyüttes előadótermében a Hahota
Színtársulat 30. évfordulójára készült Humor Forte című
ünnepi előadás újra megtekinthető Marosvásárhelyen.
Jegyek már kaphatók a Maros Művészegyüttes és a Kul-
túrpalota jegypénztáránál.

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A já-
tékos néptánc- és népdaltanulásra kedden kerül sor 18
órától óvodások (3-6 év), 19 órától kisiskolások (7-10 év)
számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: a Dr. Bernády György Általános Iskola (volt 2-es
számú; Dózsa György u. 11. sz.) tornaterme. Cserecipő
szükséges.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma SALAMON, holnap
BLANKA és BIANKA napja. 24., hétfő

A Nap kel 
7 óra 53 perckor, 

lenyugszik 
18 óra 18 perckor. 
Az év 298. napja, 
hátravan 68 nap.

Látványos és hasznos
beavatkozás 
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 180C           min. 70C

Fotó: Ferencz Zsombor

Megyei hírek

XIX. Bernády Napok
A városépítő polgármester emlékére szervezett rendez-

vénysorozat október 27-én, csütörtökön 13 órakor a
Sportélet Bernády korában című vetélkedővel kezdődik
a Szász Albert Sportiskolában. 17 órától a Bernády Ház-
ban kerül sor a rendezvény megnyitójára, majd Kulcsár
Béla emlékkiállításának tárlatnyitójára. Bemutatják a
Marosvásárhely – Régi Városháza/Tîrgu Mureş – Primă-
ria Veche című kétnyelvű kiadvány második kiadását.
Október 28-án, pénteken délelőtt 10 órakor a református
temetőben Bernády György sírjánál, majd a polgármester
szobránál, a Bernády téren lesz koszorúzási ünnepség.18
órától a Kultúrpalota nagytermében rendezett gálaesten
adják át a Bernády-emlékplakettet a város egyik jeles sze-
mélyiségének. A rendezvénysorozatot Szilágyi Enikő
színművésznő Párizs, Erdély és én című koncertje zárja.
Hely- és tombolajegyek 10-18 óra között igényelhetők a
Bernády Házban.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
22, 40, 32, 42, 15+17 NOROC PLUS: 924473

11, 18, 16, 13, 3, 38 SUPER NOROC: 494096

12, 31, 46, 17, 6, 5 NOROC: 3900913

Fotó: Vajda György 

Félbehagyott munkák akadályozzák a közlekedést
(Folytatás az 1. oldalról)



Újabb földrengés Buzău 
megyében

A Richter-skálán 3,8-as erősségű földrengés volt va-
sárnap kora reggel Buzău megyében. A rengés 143,9
km mélyen következett be. Az epicentrumhoz legkö-
zelebbi települések Sepsiszentgyörgy, Brassó, Plo-
ieşti és Focşani. Az utóbbi időszak legerősebb
földrengése szeptember 24-én történt, ekkor 5,3-as
erősségű földmozgást mértek, amely számos szé-
kelyföldi településen is érezhető volt. (Mediafax)

Románia megállapodott Kanadával
a vízummentességről 

Románia megállapodott Kanadával arról, hogy Ot-
tawa  2017-ben eltörli a vízumkényszert a román ál-
lampolgárokkal szemben, így  Bukarestnek
nincsenek fenntartásai az Európai Unió és Kanada
közötti szabadkereskedelmi egyezmény (CETA) alá-
írásával szemben – jelentette be Klaus Johannis ál-
lamfő a brüsszeli csúcson tartózkodó román
újságíróknak. A Digi 24 hírtelevízió brüsszeli EU-
csúcsra akkreditált tudósítója szerint a vízumkény-
szert két ütemben oldják fel: 2017 májusától
kezdődően csak azoknak a román állampolgároknak,
akik már korábban is jártak Kanadában, 2017 de-
cemberétől pedig a többi állampolgár számára. Ro-
mánia néhány hónapot nyert még az eredeti kanadai
ajánlathoz képest, amely 2018 májusára időzítette
volna a vízumkényszer teljes feloldását. (MTI)

Előzetesben a Teréz körúti 
robbantás gyanúsítottja

Előzetes letartóztatásba helyezte a Teréz körúti rob-
bantás gyanúsítottját pénteken a Budai Központi Ke-
rületi Bíróság – ismertette a Fővárosi Törvényszék
szóvivője újságírókkal a helyszínen. Póta Péter azt
mondta, hogy kiemelkedően súlyos bűncselekmény-
nyel gyanúsítják a terheltet, több emberen, hivatalos
személy sérelmére, előre kitervelten elkövetett em-
berölés bűntettének kísérletével, valamint robbanó-
anyaggal való visszaélés bűntettével. Emiatt akár
életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható rá.
(MTI)

Országszerte megemlékezéseket, koszorúzásokat,
este ünnepi koncertet, díszelőadást tartottak Ma-
gyarországon az 1956-os forradalom és szabadság-
harc kitörésének 60. évfordulóján. A központi
rendezvények a Parlament előtti zászlófelvonással
kezdődtek, majd ugyanitt a díszünnepségen a ma-
gyar kormányfő és a lengyel államfő mondott beszé-
det.

Magyarországon hatvan éve, 1956. október 23-án tört ki a
forradalom és szabadságharc. A kormány az évforduló alkal-
mából emlékbizottságot hozott létre, és 2016-ot a magyar sza-
badság évének nyilvánították.

A központi rendezvények a Kossuth Lajos téren kezdődtek,
ahol katonai tiszteletadás mellett Áder János államfő, Orbán

Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök jelenlétében
felvonták Magyarország lobogóját. Szintén az Országháznál
volt délután A szabad Magyarországért című díszünnepség,
amelyen Orbán Viktor miniszterelnök és Andrzej Duda, a Len-
gyel Köztársaság elnöke mondott beszédet.

Este a Papp László Budapest Sportarénában tartották meg
a Szabadságkoncertet. A Magyar Állami Operaházban dísz-
előadás volt, amelyen részt vett Áder János, köszöntőbeszédet
mondott Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.

Az ünnepnapon ingyenesen látogathatták a Terror Háza Mú-
zeumot, a 6-os és a 49-es villamos vonalán korhű járat közle-
kedett, és a korabeli hírekkel rikkancsok is jártak.

Ellenzéki pártok és civil szervezetek a fővárosban nemcsak
megemlékezéseken vettek részt, hanem megmozdulásokat is
szerveztek. (MTI)
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az igazolásban álló vélemény kedvező kell hogy legyen.
Így hát egyes megyékben a negatív válaszról szóló iga-
zolást is elfogadták. Ezt elkerülendő, a vezető állásra
pályázó pedagógus nyelvismeretét azzal lehetett volna
a legalaposabban felmérni, ha a kisebbségi jelöltek
anyanyelvükön vizsgázhattak volna, de ez sajnos szóba
sem került.

Ami az írásbeli tételeket illeti, negyven kérdés a jelölt
intelligenciaszintjét, helyzetfelismerési és -megoldási
képességét, szakszóval a „kognitív gondolkodását”
mérte. Ezt helyenként eléggé primitív módon tették, ahe-
lyett, hogy a jelölt általános műveltségéről is faggatóz-
tak volna egy keveset. Egy igazgatónak ugyanis
beszédet is kell rögtönöznie, és az intézményt méltó
módon kell képviselnie különböző fórumokon. A teszt
megalkotói feltételezhetően humoros epizódnak szánták
a szamárnak mindig kell legyen… típusú kérdést, amire
az istálló, pata, patkó, hám, szarv közül kellett válasz-
tani. Ahogy azt is, hogy a cipőnek mindig kell legyen…
bőre, fűzője, talpa, sámfája, sarka közül melyik a helyes.
Úgy gondolom, jobb, ha elfogadjuk, hogy a vizsgázók
kedélyét javító szándékkal kerültek be ezek a kérdések,
nem azért, mert gyengeelméjűeknek néznék az igazga-
tójelölteket. A teszt utolsó húsz pontjának látszólag több
köze volt az uniós virágnyelvhez, mint a romániai okta-
tásügy valóságához. Ráadásul néhány kifejezést rosszul
fordítottak románra. A kérdésre, hogy melyek a kollegi-
ális menedzseri modellek egyes fő korlátozó tényezői, a
helyes válasz az volt, hogy az iskolán belüli kollegiális
kapcsolatokat (?) nagyobb mértékben befolyásolja az
igazgatók magatartása, mint a kollégák támogatása.
Amit egyszerű halandóként értelmezhetünk úgy, hogy az
igazgató magtartása befolyásolja az iskolai hangulatot,
a kollégák közötti viszonyt, de megtörténhet, hogy egé-
szen másra gondoltak a kérdés megalkotói. Ezért nem
is kell csodálkoznunk, hogy a lehetséges hatvan pontot
senki sem érte el, de szerencsére valamivel több mint a
fele, 35 volt kötelező.

Egyébként látványos újdonságokra nem kell számí-
tani, hiszen a miniszter szándékával ellentétben – derül
ki a központi sajtóban megjelent írásokból – jobbára
azok jelentkeztek a vizsgára, akiket felülről biztattak
erre. Volt néhány merész vállalkozó, akit eltanácsoltak,
és vesztett ügye volt, de olyan is, aki azért is nekigyür-
kőzött, és legyőzte az ellenjelöltjét. Kevés kivételtől el-
tekintve nagy változások megyénkben sem várhatók.
Aggasztónak érezhetjük viszont, hogy közel félszáz tan-
intézmény élére nem jelentkezett senki.

A cipőtalptól a menedzseri
modellekig

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világMegemlékezések 
az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulóján

Megpróbálták áttörni a csendőrkordont, ezért több
résztvevőt előállítottak azon a bukaresti tüntetésen
szombaton, amelyet az Actiunea 2012 nevű civil
szervezet hirdetett meg Románia és a Moldovai Köz-
társaság egyesüléséért.

„Felszólítjuk a kormányfőt és a decemberi parlamenti vá-
lasztásokon induló pártok elnökeit, hogy közös parlamenti nyi-
latkozatban vállalják, hogy a következő parlamenti ciklusban
megvalósítják a nemzet újraegyesítését, tegyék azt országpro-
jektté mindazzal, amit feltételez: az energetikai hálózatok ösz-
szekapcsolása, valutaunió, közös médiatér” – sorolta a
tüntetők követeléseit George Simion, a demonstráció főszer-
vezője az Agerpres hírügynökségnek.

A demonstráción az Agerpres szerint több százan, a Medi-
afax hírügynökség szerint mintegy kétezren vettek részt, és a
megmozduláson addig nem történt rendbontás, amíg a tömeg
a kormánypalota elé ért.

A szervezők arra kaptak engedélyt, hogy az Egyesülés térről
a kormánypalota elé vonuljanak és ott szónoklatokat tartsanak,
de a tömeg innen az Egyetem térre akart vonulni, amit a kar-
hatalom megakadályozott. Mivel a demonstráció hangadói du-
lakodni kezdtek a csendőrökkel, öt személyt előállítottak –
közölte a csendőrség.

A karhatalom fellépését mind Alina Gorghiu, a PNL elnöke,
mind Traian Băsescu volt államfő, a PMP vezetője megenged-
hetetlen túlkapásnak minősítette, és mindketten politikai el-
lenfeleiket próbálták érte felelőssé tenni.

Gorghiu Bukarest szociáldemokrata főpolgármesterét hi-
báztatta, és úgy vélte: a közelgő moldovai elnökválasztás „fe-
szültsége” közepette Romániának nem szabad „úgy példát
mutatnia demokráciából”, hogy megtagadja a tüntetéshez való
jogot. A főpolgármester manipulációnak nevezte a vádasko-
dást, rámutatva, hogy a csendőrség nem kért engedélyt tőle a
beavatkozáshoz.

A Moldovával való egyesülés leghangosabb szószólójává
vált Băsescu éles kirohanást intézett – a PNL által támogatott
– Dacian Cioloş független miniszterelnök és kormánya ellen,
„hazaáruló gazfickók gyülekezetének” nevezve őket. „Cioloş-
nak és a belügyminiszterének el kell tűnnie a közéletből! Elő-
állítottátok George Simiont, az unionisták egyik vezetőjét,
hogy jó pontokat szerezzetek Németország és az Orosz Föde-
ráció szemében” –írta Băsescu Facebook-bejegyzésében.

A csendőrség az öt előállított résztvevő közül négyre fejen-
ként háromezer lejes bírságot szabott ki. Az unionista tüntetők
közül több százan később mégis összegyűltek az Egyetem
téren, ahol sátrakat is felhúztak, jelezvén, hogy nem akarják
elhagyni a teret. A belügyminiszter átfogó jelentést kért a tör-
téntekről a csendőrség parancsnokától.

A mai Moldovával csaknem megegyező területű Besszará-
bia – a Prut, a Dnyeszter és Duna-delta által határolt térség –
több mint egy évszázados cári uralom után a bolsevik forra-
dalom idején önállósult, majd 1918. március 27-én fogadta el
a Román Királysággal való egyesülésről szóló nyilatkozatot.
A terület 1940-ig volt Nagy-Románia része. (MTI)

Incidensek a Moldova és Románia egyesüléséért
szervezett bukaresti tüntetésen

Állásfoglalása pontosítására szólította fel Klaus Jo-
hannis államfőt csütörtökön a melegházasság alkot-
mányos tiltását szorgalmazó Koalíció a családért
nevű civil szervezet és a román ortodox egyház, mi-
után az elnök „vallási fanatizmust” emlegetett a
kezdeményezéssel kapcsolatban.

Johannistól először Viorel Iuga baptista lelkész követelte,
hogy nyilvánosan álljon „a kereszténység, a család és a nor-
malitás” oldalára, mert ellenkező esetben leváltják. Az elnök,
akit egy sajtóértekezleten szembesítettek Iuga felszólításával,
kitérő választ adott, de szász evangélikus származására utalva
megjegyezte: nemzeti és vallási kisebbségiként a tolerancia
híve. A Koalíció a családért nevű szervezet és a román ortodox
egyház patriarchátusa is további magyarázatot kért Johannistól
arra, mit értett az alatt, hogy „hiba a vallási fanatizmus és az
ultimátumszerű felszólítások útját járni”. Mindkét közlemény
arra hívja fel az elnök figyelmét, hogy kijelentését sokan úgy
érthetik: nem a baptista lelkész fenyegetőzését, hanem magát
a polgári kezdeményezést bélyegezte meg „ultimátumként” és
„vallási fanatizmusként”.

A Koalíció a családért emlékeztette Johannist: több mint há-
rommillió ember írta alá azt az alkotmánymódosító kezdemé-
nyezést, amelyben azt követelik, hogy az alaptörvény „egy

férfi és egy nő önkéntes elhatározásával létrehozott házassá-
gaként” határozza meg a családot (a jelenlegi alkotmány „há-
zastársakat” említ), és a polgári kezdeményezés szabályos
voltát már az alkotmánybíróság is megerősítette.

„Egy ilyen támogatottságú társadalmi kezdeményezést val-
lási fanatizmusnak minősíteni demokrácia- és alkotmányelle-
nes” – szögezte le a civil szervezet. Rámutattak: a nemzetközi
sajtó nemcsak a kezdeményezésükkel való nyílt szembefor-
dulásként értelmezte Johannis szavait, hanem összefüggésbe
hozta azzal az egy hét múlva esedékes alkotmánybírósági dön-
téssel is, amely egy homoszexuális pár külföldön kötött há-
zasságának romániai elismertetése ügyében várható.

A patriarchátus szerint egy alkotmánybíróság által megerő-
sített polgári kezdeményezést, amelyet minden romániai ke-
resztény egyház támogatott, semmiképpen nem lehet vallási
fanatizmusnak vagy intoleranciának elkönyvelni – szerintük
Johannis megjegyzése csak a baptista lelkészre vonatkozha-
tott, de ezt mielőbb tisztáznia kell.

Az alkotmánymódosításhoz a parlament kétharmados több-
ségének támogatása, valamint érvényes és eredményes nép-
szavazás szükséges. A Koalíció a családért azt szorgalmazza,
hogy a decemberi parlamenti választással egy időben szervez-
zék meg a melegházasság tiltásáról szóló referendumot. (MTI)

Elnöki magyarázatot követelnek a melegházasság 
elleni kezdeményezés hívei

Az RMDSZ nyolcvan 1956-os erdélyi forradalmárt
tüntet ki az elkövetkező napokban – közölte pénteki
hírlevelében az RMDSZ.

A forradalom erdélyi résztvevői Szabadság-szobor emlék-
érmet és emléklapot vehetnek át az RMDSZ vezetőitől, ame-
lyek a szövetség háláját fejezik ki azért, hogy az erdélyi
magyarok biztonsággal tervezhetik jövőjüket szülőföldjükön.  

Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős
ügyvezető alelnöke elmondta: olyanok is megkapják a Sza-
badság-szobor emlékérmet, akik az erdélyi megmozdulások
részesei voltak, de külföldön élnek.

„Tiszteletünket, hálánkat szeretnénk kifejezni azon szemé-
lyek iránt, akik e sorsfordító időben álltak ki a magyarországi
események mellett, saját magyarságuk és szabadságuk mel-
lett” – mondta az ügyvezető alelnök. Hozzátette: „a most el-
készült filmek, a kitüntetések vagy akár az évente tartott

megemlékezések nem kárpótolják a szabadságharcosok ‘56
utáni szenvedéseit, de kötelességünk megemlékezni tetteikre,
megbecsülni őket, hiszen az ő hozzájárulásuknak is köszön-
hető, hogy ma biztonságban élhetünk itthon, Erdélyben.”

Az RMDSZ megbízásából több – a résztvevők visszaemlé-
kezéseit rögzítő – film is készült olyan településeken, ahol a
magyarországi szabadságharccal kapcsolatos szimpátiatünte-
tésekre, megmozdulásokra került sor.

Az első megemlékezést október 23-án tartották Sepsiszent-
györgyön, a Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emlékhá-
zában. Az ünnepségen 22 embert tüntettek ki, emellett
bemutatták a sorozat első filmjét is. A visszaemlékezés-sorozat
további filmjei Csíkszeredában, Temesváron, Kolozsváron,
Nagyváradon és Brassóban készültek. Ezeket a helyi ünnep-
ségeken fogják levetíteni. (MTI)

Erdélyi forradalmárokat tüntet ki az RMDSZ



Sokszor megírtuk már, hogy
egyre több művészeti jellegű ren-
dezvényt, eseménysorozatot vagy
épp fesztivált szerveznek Marosvá-
sárhelyen, a városban, amely
amúgy is híres gazdag kulturális
életéről. Mindez igencsak örvende-
tes, ahogy az a tény is, hogy ezen
kezdeményezések jelentős része
kedvező fogadtatásra, érdeklődő
közönségre, szilárd talajra talál és
hagyománnyá válik. Olyan rendez-
vénysorozattá, szemlévé, amelyet
évente megszerveznek, amelyre
vár már a publikum. A zenei kíná-
lat szintjén mindez fokozottan ér-
vényes: a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia által évtizedek óta
szervezett klasszikus zenei szem-
lék mellett széles körű közönségtá-
borra talált a többek között a
klasszikusgitár-fesztivál, a vonós-
négyes-fesztivál, az egyetemista-
dzsesszfesztivál, valamint az első
alkalommal tavaly megrendezett
Freedom Blues Festival. Most az
utóbbiről lesz szó.

A szemlét szervező Jazz&Blues
Club vezetői már a tavalyi siker
után bejelentették, hogy idén lesz
folytatás – lett is. Azaz lesz: jövő
hónap elején, november negyedi-
kén és ötödikén kerül sor a feszti-
vál második kiadására, annak
megszokott helyén, a Sörház utcai
klubban. 

A bluesmuzsika a „könnyűzene”
egyik legnívósabb műfaja, számos
rajongója akad világszerte, nélküle
nem lenne pop, de főként rockzene
sem. A műfajnak számos változata
létezik, a hagyományos bluest
sokan és sokszor szőtték egybe a
rockzenével, countrymuzsikával,
metálzenével, a variációk száma
szinte végtelen. Közönségének
nagy része a 25-45 éves, rock-,
folk-, és dzsesszszerető korosztály
– többnyire aktív publikum, amely-
nek nagy része felsőfokú végzett-
séggel rendelkezik, és szereti,
igényli a nívós, kulturált koncertél-
ményt. A blues ma már egyike a
legnépszerűbb műfajoknak a vilá-
gon, világszerte több mint 40 ezer

fesztivált és gálát szerveznek
évente, amelyek közönsége elérhet
akár egy teljes stadiont is: példa
erre a Crossroads gitárfesztivál,
amelyet a híres gitárművész, Eric
Clapton kezdeményezett és szerve-
zett.

A marosvásárhelyi szemle idén
hat fellépővel várja a bluesmuzsika
szerelmeseit. November 4-én, pén-
teken a hazai Storytellers Acoustic
Blues Experience (a Trenul de 
Noapte frontembere, Marcian Pet-
rescu, valamint Florin Giuglea),
magyarországi Pély Barna és a
hazai Foxy Lady Band koncerte-
zik, november 5-én, szombaton
pedig a hazai Rareş Totu és az
Amerikai Egyesült Államokból ér-
kező Dean Bowmann tart közös
koncertet, őket követi a Marosvá-
sárhelyen első alkalommal fellépő,
méltán hírneves magyarországi Fe-
renczi György és RackaJam nevű
együttese, a fesztivált a marosvá-
sárhelyi, rockabilly muzsikát játszó
Cherry zárja. A részletekre a ké-
sőbbiekben visszatérünk.

és közintézmények változatlanul
134,56 lejt fizetnek köztisztasági il-
leték címen (héával), míg az utcai
hulladék tonnájának elszállításáért
205,20 lejt számol fel az önkor-
mányzat. 

A döntést élénk vita előzte meg,
Hermann Mark Christian figyel-
meztetett, hogy a tervezetet már a
múlt hónapban megpróbálták „át-
vinni” a tanácson, ám törvényes-
ségi kifogások merültek fel ellene.
Elfogadhatatlannak nevezte, hogy
egy olyan személy kampánytéma-
ként használja fel a köztisztasági
díj csökkentését, akinek esetében a
Feddhetetlenségi Ügynökség ösz-
szeférhetetlenséget állapított meg.
„Fejezzék be a lakosság félreveze-
tését. Nem csökkent a felére a köz-
tisztasági illeték, csupán a korábbi,
a drágítás előtti értékhez tértünk
vissza” – jelentette ki a POL-kép-
viselő, aki a tervezethez indítványt
szeretett volna letenni, ám ezt meg-
tagadták tőle. Összehasonlításkép-
pen: a lakosság 2008-ban 3,54 lejt
fizetett köztisztasági illetékként, a
jogi személyek 42,31 lejt, míg az

utcai hulladék elszállítása 12 lejbe
került (mindezek héa nélküli díj-
szabások). Látható tehát, hogy az
utcai hulladék eltakarítására kive-
tett illeték 8 év alatt közel 20-szo-
rosára emelkedett.

A testület elé ismételten felkerült
a sporttámogatásokra vonatkozó
tervezet miszerint mintegy 20 mil-
lió lejt kellett volna szétosztani
négy sportklub – köztük az ASA –
között. Radu Bălaş POL-képviselő
kijelentette, pártjának képviselői
ellenzik a tervezetet. „Ebből a
pénzből, amit négy sportklubnak
adnánk oda, és fél év alatt elfogyna
a pénz, fel lehetne újítani a város
40 sportpályáját, amelyeken a
gyermekek évtizedekig sportolhat-
nának, és még mindig maradna
pénz. Másfelől, méltánytalan és
igazságtalan kivételezni más sport-
egyesülettel szemben, akik – ennyi
pénz birtokában – szintén képesek
lennének kiváló teljesítményt nyúj-
tani. Csiki Zsolt RMDSZ-frakció-
vezető magyar és román nyelven
szólalt fel. Hangsúlyozta: egyesek
figyelmen kívül hagyják, hogy
mind a gyermekek, mind a felnőt-
tek esetében beszélhetünk élsport-

ról, amit támogatni kell. Ezt elvi kér-
désnek nevezte. „Marosvásárhelyen
hagyománya van a sportnak. A
sportot, az élsportot támogatni kell,
hiszen élsport nélkül nincs tö-
megsport sem” – tette hozzá. Radu
Bălaş szerint Marosvásárhelyen túl
sok személy ellen folyik korrupciós
per a sporttámogatások miatt.
„Tényleg nem lehet már befejezni a
sportpénzek odaítélését?!” – tette fel
a kérdést. Párttársa, Hermann Mark
Christian „a közpénz kiszivattyúzá-
sának, balkáni stílusú fanarióta ku-
fárkodásnak” nevezte a sport-
támogatások jóváhagyását a szóban
forgó kluboknak, ugyanakkor a
sportot illetően hosszú távú stratégia
kidolgozását, az utánpótlás kineve-
lését sürgette. 

A képviselő-testület végül Papuc
Sergiu ülésvezető indítványát sza-
vazta meg. Eszerint a tervezet első
két cikkelyét, amelyek az augusztusi
költségvetés-kiigazításkor jóváha-
gyott összegek kiutalását tették lehe-
tővé, jóváhagyták, a jövő évi
támogatásokra szánt összegeket a
jövő heti rendes ülésen vitatják meg,
miután a szakbizottságok vélemé-
nyezik ezeket.

A lakosságnak olcsóbb, a cégeknek drágább

Ízig-vérig Nyárád mentinek tartja
magát az a fiatal történész, aki szená-
torjelöltként Maros megye magyarsá-
gának képviseletére vállalkozik
decembertől. Novák Csaba Zoltán, az
RMDSZ Maros megyei szenátori listá-
jának vezetője Marosvásárhelyen él,
két iskoláskorú gyermek büszke apu-
kája, történészként pedig a Román
Akadémia munkatársa, ugyanakkor a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
oktatója és az RMDSZ marosvásárhe-
lyi önkormányzati képviselője. Meg-
győződése, hogy a közösség jóléte és
a társadalmi szolidaritás a legfonto-
sabb, a minőségi oktatás, valamint a
stabil gazdasági helyzet megterem-
tése a parlamenti képviselet legfőbb
feladata.  

1. A parlament megítélése történelmi
mélypontot ért el 2016-ra. Miért akar
közszerepet vállalni ebben a nem túl hasz-
nosnak tekintett intézményben?

– A parlament rossz imázsa és társadalmi,
államigazgatásbeli fontossága fordítottan ará-
nyos. Ezen változtatni kell, mert igen, való-
ban előnytelen ebbe a válságban lévő
intézménybe kívánkozni. Történészként vi-
szont úgy gondolom: történelmi esély egy
alapintézmény hitelének visszaszerzéséhez
hozzájárulnom. Bizonyára sokan legyinteni

fognak, hiszen a mostani állapotokat tekintve
naivitás ebben hinni. De gondoljunk csak
bele: mi ennek az intézménynek a szerepe a
magyar közösség életében, ügyeiben? Mind-
máig olyan képviseleti eszköznek bizonyult,
amely nélkül – úgy gondolom – a továbbiak-
ban sem boldogulunk majd. 

Valóban, Romániában a teljes politikai
osztály erkölcsi újjászületése elkerülhetetlen.
De ez csak akkor lehetséges, ha sokan azok
közül, akik eddig távol tartották magukat az
aktív politizálástól, szerepet és ugyanakkor
felelősséget vállalnak a törvénykezés folya-
matában. Ez nem lenne precedens nélküli, hi-
szen így volt ez a két világháború között is,
amikor az impériumváltás után az erdélyi
magyarság krízishelyzetbe került, és mind-
azok, akik addig csak erkölcsi, szellemi tá-
mogatást nyújtottak közösségi ügyekben,
kiléptek a küzdőtérre, hogy tettekre váltsák a
szándékot. Ezt hívták népszolgálatnak.
Magam is hasonló szolgálatra vállalkozom.
Szenátorjelöltként, de történészként és peda-
gógusként is úgy érzem, hogy morális köte-
lesség közösségem érdekében cselekednem. 

2. Néhány fiatal, a politikában nem
éppen jártas jelölt hogyan tehetné műkö-
dőképessé azt a bukaresti intézményt,
amelyben nem csak egy-két dolgon kel-
lene változtatni? Egy maroknyi magyar fi-

atal meghozza a bukaresti közképviseleti
„tavaszt”, a megtisztulást?

– Az európai társadalmak ciklikusan néz-
nek nehéz, kilátástalannak tűnő időszakok
elé. Ez alól, úgy tűnik, a hazai társadalom
sem kivétel. Megingott az emberek demok-
ratikus intézményrendszerbe vetett hite gaz-
dasági, geopolitikai vagy egyéb okokból.
Mindezek ellenére szilárd meggyőződésem,
hogy Romániában továbbra is csak a parla-
mentáris demokrácia révén tükröződhet a po-
litikai döntéshozásban mindannyiunk
véleménye. Egyszerűen nincs ennél jobb, ha-
tékonyabb eszköz. Az RMDSZ pedig az
egyetlen olyan politikai erő ebben az ország-
ban, amely nem célként határozza meg a kép-
viseletet. Ez nagyon fontos, úgy gondolom.
Hiszen a szövetség célja egy olyan Erdély
megteremtése, ahol jó élni, ahol biztonságban
van a családunk, ahol nincsenek veszélyben
jogaink és javaink. Hogy milyen lesz Erdély
négy év múlva, az nagyban függ attól, hogy
most mit lépünk. Ezért kell a jövőről beszé-
lünk, nem pedig a múltról. A tapasztalt kép-
viseletet erősítő, határozott és jól felkészült
fiatal jelöltekkel Erdélyt olyanná tehetjük,
amilyennek közösségünk megálmodta. Ha
ezzel a küldetéstudattal megyünk Bukarestbe,
akkor sok tavaszt megérhet még ott a magyar
képviselet. Én erre vállalkozom, ebben hi-
szek. 

3. A parlament következő négy éve több
fontos kihívást is tartogat – az alkotmány-
módosítástól egészen a közigazgatási át-
alakításig. Hogyan szólhat bele ezekbe a
magyar képviselet, mit tehet az RMDSZ
ezen a téren?

– Az alkotmányozásban mi képviselhetjük
a józan álláspontot, miszerint a régi rossz he-
lyett egy új alaptörvény szükséges, amely
ugyanakkor rögzíti, beváltja az 1918-ban
Gyulafehérváron a nemzeti kisebbségeknek
tett ígéretet. Ez egy százéves adósság, amely-
nek törlesztésére most alkalom nyílik. Az új
alkotmánynak rögzítenie kell azt is, hogy a
magyar hivatalos nyelv legyen ott, ahol a ma-
gyarok többségben élnek, és írja elő a magyar
nyelvű ügyintézést is ott, ahol legalább 10%-
os közösségünk részaránya. Ami a közigaz-
gatás átalakítását illeti, számomra egyér-
telmű, hogy a modern Románia akkor jár el
helyesen, ha visszatér regionális hagyomá-
nyaihoz. Ezen belül pedig több döntési hatás-
kört akarunk Erdélynek, hogy ügyeinkre ne
a központosított államigazgatás találjon rossz
megoldásokat. Mindezek fontos célkitűzések,
amelyeket Bukarestben kell kiharcolnunk,
ezért ott kell lennünk és erős frakcióként kell
részt vennünk ebben a folyamatban. 

(Az RMDSZ Maros megyei 
szervezetének sajtóirodája)

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás az 1. oldalról) Tekintettel a marosvásárhelyi
szemétszállító vállalat munkafolya-
matából adódó helyzetre és a soké-
ves adminisztrációs nehézségekre,
valamint környezetünk tisztán tar-
tásának fontosságára, az RMDSZ
frakciója azt a döntést hozta, hogy
amíg beüzemeltetik a kerelőszent-
páli szemétlerakót, a szövetség vá-
rosi frakciója jóváhagyja a
polgármesteri hivatal által előter-
jesztett azon szemételszállítási
díjat, amely a legkevésbé terheli
meg a lakosságot.

Mint arról minden marosvásár-
helyi polgár is megbizonyosodha-
tott, a szemétszállító vállalat
képtelen ellátni feladatát. Tudatá-
ban vagyunk annak, hogy a jelen-
legi helyzet tarthatatlan, ezért az
RMDSZ marosvásárhelyi frakciója
folyamatos egyeztetést folytat a
szakmai képviselőkkel, valamint
arra törekszik, hogy a megyei ön-
kormányzattal együttműködve
hosszú távon elfogadható megol-
dást ültessen gyakorlatba.

Az önkormányzatot a tanácstes-
tület korábban arra hatalmazta fel,
hogy megejtse a sportklubok műkö-
désére jóváhagyott összegek kifize-
tését, azonban ez csak részlegesen
történt meg. A városi RMDSZ-frak-
ció szavazatával a legutóbbi taná-
csülésen újból megerősítette azt,
hogy a már jóváhagyott, de még ki
nem fizetett összegeket mielőbb fo-
lyósítsa az önkormányzat. A sport-
egyesületek következő idényre
vonatkozó támogatásáról a törvé-
nyes előírásokat figyelembe véve a
későbbiekben fog dönteni a helyi
tanács.

Visszautasítunk minden olyan
felvetést, amely manipulatív módon
az iskolák, a közszállítás fejleszté-
sét vagy bármely más infrastruktu-
rális beruházást a marosvásárhelyi
sportolók és sportkedvelők rovására
valósítana meg. A valóban égető
oktatási és egyéb fejlesztésekre a
költségvetésben más forrásokat kell
találni.

Sportszerűtlennek és már-már
tisztességtelennek tartjuk a maros-
vásárhelyi sportklubokkal szemben
azt a fajta becsmérlést, amelyben a
vásárhelyi sportolókat holmi labda-
játékosoknak neveznek. Felelőtlen-
ség lenne, ha egyik pillanatról a
másikra a városháza megszüntetné
bizonyos sportklubok támogatását,
ez munkanélküliséget eredmé-
nyezne. Ez az állapot nemcsak a le-
igazolt játékosok egzisztenciáját
befolyásolja, hanem több száz csa-
ládot is érint, akiknek a gyermekei
utánpótlás-csapatokban versenysze-
rűen vagy csak szenvedélyből spor-
tolnak és igyekeznek egészséges
életmódot élni.

Véleményünk szerint legalább
egy 5 éves sportfinanszírozási stra-
tégiára van szükség, amelyet a helyi
tanácsban mandátumot nyert taná-
csosoknak kéne kidolgozniuk. Az a
célunk, hogy a közös erővel megal-
kotott sportfinanszírozási stratégia
azon marosvásárhelyi sportegyesü-
leteknek is lehetőséget biztosítson,
amelyek tevékenységük során fel
tudják mutatni azt a teljesítményt és
azokat a kompetenciákat, amelyek
a stratégiában megfogalmazott el-
veken alapulnak.

Az RMDSZ-frakció

Nyilatkozat 
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Freedom Blues Festival
Bluesfesztivál másodszor!

Interjú Novák Csaba Zoltánnal, Maros megye szenátorjelöltjével

Folytatódik a táncszínházi
évad Nyárádszeredában 

November 4-én este 7 órától a Maros Művészegyüttes is fellép a nyá-
rádszeredai művelődési házban a Most múlik előadásával, melynek ko-
reográfusa Könczei Árpád. A Most múlik az elmúlt másfél évtized
népzene-néptáncából, az úgynevezett „folklór” színpadi megjelenítéséből,
különböző formáiból inspirálódott, melynek a humor és a paródia eszkö-
zeivel magát a népzene és néptánc mai színpadi, de akár táncházi formáit
is görbe tükör elé kívánja állítani. Helyfoglalás és további információk a
0746-856-310-es telefonszámon. 
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Székelyföldi zarándokcsoport járt
nemrégiben Medzsugorjéban Hajlák
Attila-István lelkész vezetésével. A za-
rándokút adott alkalmat az alábbi be-
szélgetésre.  

– Azt olvastam, hogy a Vatikán döntése
alapján hivatalos egyházi zarándoklatot
nem lehet Medzsugorjéba szervezni,
azonban rengetegen látogatnak ide plé-
bániák szervezésében, mint például most.

– Ilyen jellegű kijelentéseket azért nem te-
hetett az egyház, mivel még nem fejeződtek
be a jelenések. Hivatalosan akkor beszélhet
erről, ha befejeződtek, utána megnézik, mik
a gyümölcsei. Járnak-e az emberek továbbra
oda, imádkoznak-e, történik-e valamilyen
csoda, de igazából ez csak akkor válik hiva-
talossá, és akkor hoznak valamilyen döntést.
Mivel nincsenek befejeződve, gondolom,
ezért nem beszél erről a Szentszék. Tudni kell
Medzsugorjéról, hogy nem az egyházmegyé-
hez, már a Vatikánhoz tartozik. Jelenés ilyen
hosszú ideig nem volt sehol, és ezért az egy-
ház is így viszonyul hozzá. II. János Pál pápa
mondta, hogy Medzsugorje a világ plébáni-
ája. De azt is mondta, hogy a világ gyóntató-
széke, mert rengetegen gyónnak itt, rengeteg

kegyelmi forrás van, élnek a szentségekkel
és már ez is nagy dolog. 

– Feltételezhető jelenésekről beszél-
nek, és azt mondják, a látnokokkal is baj
van, mert  egyesek gazdasági vállalko-
zásba kezdtek, hoteleket építettek...

– Hogy milyen a látnokok élete, hogy
élnek, fogalmam sincs, nem foglalkoztam
velük. Amikor Medzsugorjéba jövök egy za-
rándokcsoporttal, azért jövök, mert magának
a helynek van varázsa, és mert jobban ráhan-
gol az imádságra. Az emberek egy része
azért jön, mert szenzációt keres. Ezekkel a
zarándokutakkal az a célom, hogy olyan
hitre jussanak, olyan Isten-tapasztalatra vagy
akár Szűzanya-tapasztalatra tegyenek szert,
hogy azt később otthon meg tudják élni. Ha
eljönnek, és csupán csodahajhászás folyik,
akkor nem kapnak semmit. Hazamennek és
élik tovább az életüket. 

– Ezelőtt két évvel ön azt mondta, hogy
az erdélyi magyaroknak is van egy Med-
zsugorjéjuk, Csíksomlyó. Mégis már 18.
alkalommal jött ide. Hogy van ez?

– A Szűzanya mindenhol Szűzanya: Csík-
somlyón vagy akár Szőkefalván, de bárme-
lyik szűzanyás templomunkban ugyanaz. De
az embernek sokszor fontos, hogy kimozdul-
jon otthonról. Ha csak Csíksomlyóra me-
gyünk, már az is kimozdít, már az is jobban

ráhangol a Jóistenre és a Szűzanyára, és már
az is sokat ad. Csíksomlyón vannak első-
szombati gyönyörű Mária-köszöntők, ame-
lyek az embereknek rengeteg erőt adnak.
Aztán ott van Szőkefalva is, ahol tíz éven át
jelent meg a Szűzanya. Ott már befejeződtek
a jelenések, és most várjuk, hogy lesz-e gyü-
mölcse ezeknek. Erről azonban nem tudnak
annyian, mint Medzsugorjéról. Az emberek
ott is többnyire csodahajhászók, szenzáció-
hajhászok voltak, pedig a Szűzanya-jelené-
seknek nem ez a célja. Hanem az, hogy
tényleg visszavezessenek Jézushoz, az evan-
géliumhoz, és megújuljon a keresztény éle-
tünk. 

– Visszatérve Medzsugorjéra: további
nem illeti meg a Szent Jakab-templomot
is. Nem lehet kegytemplomnak nevezni. 

– Nincs kegytemplommá nyilvánítva. Le-
hetne, ha ezt Róma jóváhagyná, mert egy
kegytemplom attól lesz kegytemplom, hogy
a Szentszék annak nyilvánítja. A Szent Jakab-
templomot szerintem még azért nem nyilvá-
nították kegytemplommá, mert még tartanak
a jelenések. A másik az, hogy nincs akkora
múltja, nincsen akkora kultusza, mint például
a csíksomlyói kegytemplomnak. Annak van
egy történelmi háttere, történtek csodák is, az
emberek imádságos lelkülete nem 35 éves,

hiszen már 500 éves a csíksomlyói
kegyszobor.

– Közismertek a Szűzanya med-
zsugorjei üzenetei. Ezek közül a
legfontosabb a béke.

– Erre van a legnagyobb szüksé-
günk. Ezért hív a Szűzanya a bé-
kére: a világnak nagyon nagy
szüksége van erre. Amit Medzsu-
gorjéban elsősorban kapunk, az a
lelki béke, ami többé aztán nem
hagy békén. Egyszer egy zarándok-
latunknak az volt a mottója, hogy
ha megtapasztalod Isten békéjét,
Isten többet nem hagy békén. És
úgy érzem, valóban ezt tapasztaljuk
meg Medzsugorjéban. Viszont ér-
dekes, hogy közel 800 hely van az
egész világon, ahol a Szűzanya
megjelent, és mindenhol máskép-
pen mutatkozott be. Itt úgy, hogy
béke királynője. Lourdes-ban pél-
dául azt mondta, „én vagyok a
szeplőtelen fogantatás”, és ezután
hirdette ki a szeplőtelen fogantatás
dogmáját az egyház.  

– Ön miért mindig ide tér vissza,
miért nem ment Lourdes-ba pél-
dául?

– Jövő márciusban készülök oda.
Bíró László püspök úr, amikor
Medzsugorjéban járt, azt mondta
nekem – és ez nagyon bennem van,
mindig eszembe jut –, hogy Med-
zsugorje egy hangszer a Jóisten ke-

zében, amelyen keresztül a szeretetét akarja
megénekelni, az ő szeretetéről szól. Az tet-
szik nekem Medzsugorjéban, hogy meg lehet
tapasztalni az élő egyházat: a fiatal egyházat,
a különböző karizmákat, lehet látni azt, hogy
rengeteg szerzetesrend megfordul ott, és
ahány szerzetes vagy szerzetesnő, annyiféle
ruhában van. Ez is mutatja, hogy az egyház
mennyire színes. Látszik, hogy van lendület
az emberekben, van vágy erre.

– Most is itt van a fél világ...
– Nagyon megmozgatja az egész világot.

Ezért is hiszem, hogy ez nem valamiféle pszi-
chiátriai esetű beteg ember kitalációja, hanem
Isten műve. Mert ha nem lenne az, akkor nem
lenne ekkora hatással az egész világra 

– Most beszéljünk arról, amivel kezdeni
szokták. Hogyan, miért választotta a papi
hivatást?

– Ez a kérdés pont olyan, mintha azt kér-
deznék egy házasembertől, hogy miért éppen

a feleségét vette el, amikor annyi más lehe-
tősége lenne. Én nem vallásos családba szü-
lettem, egy elmaradt zongoraórának
köszönhetem azt, hogy most pap vagyok. Az-
előtt évekig nem jártam templomba. A hete-
dik osztály végén elmaradt egy zongoraórám,
és a templom mellett mentem el Gyergyó-
szentmiklóson. Bementem a templomba, ahol
éppen szentmise volt, ami az életemet meg-
változtatta. Utána kezdtem el templomba, kö-
zösségbe járni, aztán elmentem
kisszemináriumra, nagyszemináriumra, és
így lettem pap. Egy olyan istentapasztalatom
volt akkor és utána többször is, amit, úgy
érzem, senki el nem vehet tőlem. Éreztem
ebben a hívást, és éreztem azt, hogy a Jóisten
ezt kéri tőlem. Ez meggyőződés, nem is tud-
nám másképp elképzelni az életemet. 

– Említette, hogy közösségre talált,
amikor betért a templomba. Voltunk a Ce-
nacolo közösségben. Ennek kapcsán

mondta el, hogy Erdélyben is készül
vagy már van is egy ilyen közösség.

– Hét éve járok Medzsugorjéba,
itt ismertem meg a Cenacolo kö-
zösséget. Már akkor éreztem a hiá-
nyát Erdélyben. Az a vágyam,
legyen itthon is egy ilyen közösség.
Illetve már van egy hasonló közös-
ség, a Szent Kereszt testvérei,
amelynek az a célja, hogy bárki, aki
poklot él meg az életében, találjon
egy olyan helyet, ahol valóban le-
hetőséget kap a gyógyulásra, válto-
zásra. Különböző függőségű
fiatalok vannak már most ebben a
közösségben, de vannak különböző
betegségben szenvedők is. Min-
denre, ami pokol lehet az ember
életében, és tönkreteheti, ha úgy-
mond fel akar támadni vagy sze-
retne új életet kezdeni, ez a
közösség lehetőséget biztosíthat.
Szeretnénk egy közösségi házat is.
Reméljük, a Jóisten ezt is megadja.
A Szent Kereszt testvérei közösség
tagjai időnként találkoznak. Ahá-
nyan vagyunk, annyi helységben
élünk, mindenki a saját vívódásai-
val, de napi rendszerességgel tart-
juk a kapcsolatot.

A lelki béke, ami aztán nem hagy békén

A zarándoklat varázsa

Mózes Edith

Fotó: Mózes Edith



Bár az időjárás nem kedvezett
a szabadtéri programoknak,
sikeres volt a VI. Székelyföldi
Vadásznapok. Nem csak a
szakmabeliek voltak jelen, az
esős idő ellenére már szom-
baton délelőtt több százan
fordultak meg az erdőszent-
györgyi Rhédey-kastélyban,
hiszen a kívülállók számára is
érdekes volt a zömében
Maros megyei vadászoktól
származó trófeákból nyílt
színvonalas kiállítás.  

Szováta után második alkalom-
mal adott otthont Maros megyei te-
lepülés a rangos rendezvénynek. A
Székelyföldi Vadásznapok célja a
vadászat értékeinek, jelentőségének
és a vadászlét szépségeinek széles
körben való népszerűsítése. Ugyan-
akkor alkalom arra, hogy a külön-
böző térségekben élő szakmabeliek
találkozzanak, tapasztalatot cserél-
jenek. Csibi Attila, Erdőszent-
györgy polgármestere, aki maga is
vadász, hangsúlyozta: a vadászat
hagyomány, és ősidők óta kulturális
alapokra helyezkedik, ezért ezt élet-
ben kell tartani.  Mint mondta, több

mint húsz vadászegyesület vett
részt a rangos szakmai rendezvé-
nyen, kilencven százalékuk Maros,
Hargita, valamint Kovászna megyé-
ből. A kastélyban lévő gazdag kiál-
lításanyag a három megye
vadászaitól származott, a trófeák
nyolcvan százaléka pedig Maros
megyei vadászok tulajdona. 
Medve testközelben

A kastélyban látható vadászati ki-
állításon értékes agancsok, illetve
kitömött állatok is megtekinthetők
voltak. Leginkabb a gyerekek szá-
mára volt élvezetes a tárlat, hiszen
testközelből láthattak medvét, far-
kast, zergét, szarvast, valamint más,
kisebb állatokat.  A kiállítás mellett
a kastély udvarán vadászati kellé-
kek és kézművestermékek voltak
felsorakoztatva, be lehetett szerezni
a vadászathoz szükséges felszerelé-
seket: a különleges késektől a terep-
színű öltözékig, valamint a
bőrdíszműves tárgyakig. A rendez-
vény egyik legünnepélyesebb pilla-
nata volt, amikor a vadászati
hagyományokhoz híven, ceremónia
keretében behozták terítéken az
elejtett szarvasbikát, majd a Szent
Hubertus-mise következett, ezt Bol-
dizsár Ferenc helyi plébános celeb-
rálta. A felszólaló szakmabeliek,
elöljárók ünnepi beszédeikben a va-

dászat kulturális értékére, törté-
nelmi tradíciójára és ennek hasz-
nára hívták fel a figyelmet.
Magyarországon tekintélye van 
a vadásznak

A vadásznapokon nemcsak szé-
kelyföldi, hanem magyarországi va-
dásztársaságok is részt vettek,
többek között a nemesnádudvari
Nimród Vadászegyesület. Elnöke,
Etsberger József, aki húsz éve űzi a
nemes tevékenységet, elmondta, a
Duna mellett élnek, Bajától alig
húsz km-re, nádas, mocsaras, sík te-
rületen, így elsősorban nyúlra, fá-
cánra, vaddisznóra vadásznak, és
szerencsésnek tartják magukat,
hogy a székelyföldi kollégákkal
szoros kapcsolatba kerülhettek, hi-
szen itt teljesen más a domborzat,
másak a lehetőségek vadászati
szempontból.  

– A vadászlét életforma, amivel
fegyelmezettség jár, hiszen fegyver-
rel a kezünkben megfontoltan kell
cselekedni. Ez a fegyelmezettség
pedig átvivődik a magánéletbe is –
adott hangot véleményének a va-
dász. Mint mondta, Magyarorszá-
gon szerencsére nem tapasztalnak
olyan mértékű vadászellenességet,
mint Romániában.

–  Évente gasztrofesztivált szer-
vezünk Nemesnádudvaron, ami
arról szól, hogy vadételeket főzünk
civilek számára. Határon túli va-
dásztársaságok képviselői is eljön-
nek, például a Vajdaságból,
Erdélyből, Tirolból, és ezerötszáz
adag ételt főzünk. Magyarországon
nagyon erős ágazat a mezőgazda-
ság, a gazda pontosan tudja, hogy a
vaddal együtt kell élni, kiirtani nem
lehet, tehát ha termést szeretne lea-
ratni, azt jelenti, hogy a vadászok-
kal együtt kell működni, szükség
van rájuk – mutatott rá az elnök, aki
szerint nem szabad összehasonlítani
a vadászok által elért teljesítménye-
ket. – A nyugdíjas bácsinak, aki vé-
giggyalogolja a hat-nyolc
kilométert és elejt egy nyulat tisz-
tán, szépen, legalább olyan csúcs-

teljesítmény ez, mint annak a va-
dásznak, aki korszerű felszereléssel
felmegy a hegyekbe, és meglövi a
zergéjét – fogalmazott. 

A rendezvény keretében több
szakmabelinek nyújtottak át érdem-
oklevelet a vadászati hagyomány
életben tartása érdekében kifejtett
tevékenységükért, többek között
Dósa Sándornak, Kibéd polgármes-
terének is. A vadász elmondta, meg-
tiszteltetés számára az elismerés,
mivel sokat tettek a székelyföldi va-
dászat érdekében, viszont azon még
rengeteget kell dolgozni, hogy a
szakma tekintélyét elismerje a civil
társadalom.  

– A vadásztársadalomra nálunk
kissé másként tekintenek, mint pél-
dául Magyarországon. Nálunk ke-
vesebb tisztelet illeti meg a vadászt,
azt tartják, hogy a vadászat csupán
státusszimbólum, és a vadász 
vadölő, nem pedig egy természet-
szerető, a vadállományt gondozó
egyén. 

A vadásznapokon a gasztronómia
sem szorult háttérbe, a kastély ud-
varán felállított méretes üstökben
különféle vadételek rotyogtak, pél-
dául a nemesnádudvari vadászok
egyedi menüvel kívántak előruk-
kolni, ezért chilibabos szarvast ké-
szítettek, de volt üst, amelyben
szarvashússal megbolondított vadas
főtt. 
Erdélyi kopó szemle – 
második alkalommal

A déli órákban kutyaugatástól lett
hangos a kastély udvara, ugyanis az
idei székelyföldi vadásznapok kere-

tében immár második alkalommal
szervezték meg az erdélyi kopó
szemlét, amelynek ötletgazdája
Csibi Attila polgármester volt.
Tőkés Lóránt szervező, tenyésztő és
kopótulajdonos lapunknak el-
mondta, nem hivatalos kiállításról
van szó, ugyanis nem az országos
kinológiai szövetség szervezi,
hanem ez az erdélyi kopó tulajdo-
nosok baráti közösségének a talál-
kozója. 

– A gazdák információkat szerez-
nek a kutyáikról, például azok
egészségi állapotáról, ugyanakkor
tapasztalatcserére adódik lehetőség,
megismerkednek az erdélyi kopó
tulajdonosok – emelte ki a szemle
lényegét a szervező. A kopók és
gazdáik a Székelyföld több pontjá-
ból érkeztek, és a rendezvény tava-
lyi sikerét látva, idén
Magyarországról is jöttek résztve-
vők. Tavaly negyven kutya volt,
idén is több mint harmincat nevez-
tek be. Tőkés Lóránt elárulta, a rit-
kaságszámba menő vörös erdélyi
kopóból is vártak két példányt a
szemlére. Mint mondta, nincs rálá-
tásuk, hogy Erdély-szerte hány er-
délyi kopó van, és a rendezvény
egyik célja, hogy ezt a kutyát úgy-
mond kiemeljék a láthatatlanságból.
– Vadászat szempontjából az erdé-
lyi kopó hajtókutya, azt a munkát,
amit például egy magyar vizsla el-
végez, a kopó nem teszi, nem hozza
vissza a vadat a nádasból. Neki az a
dolga, hogy a vadat felkutassa és
hajtsa a vadász felé – fogalmazott. 

és a kézműveseknek biztosítottak
kiállítófelületet, kivétel nélkül min-
denik asztalnál igényesen tálalt kí-
nálat várta a vásárlókat.  A csarnok
szomszédságában az állatokat, va-
lamint a mezőgazdasági gépeket ál-
lították ki tulajdonosaik. 

Osváth Csaba, Ákosfalva polgár-
mestere elégedetten nyugtázta,
hogy évről évre egyre nagyobb az
érdeklődés a mezőgazdasági kiállí-
tás és vásár iránt, egyre több ter-
melő, kézműves jön el.
Hangsúlyozta: a vidéki lakosság
nagy részének a mezőgazdaság je-
lenti a megélhetést, és ez olyan vál-
lalkozás, amibe ha az ember
belekezd, nem hagyhatja abba.
Ezért lehetőséget kell biztosítani a
gazdáknak, hogy népszerűsítsék
kétkezi munkájuk gyümölcseit, az
általuk előállított értékeket.  

– Megvan az akarat, a szükséges
hozzáállás ahhoz, hogy fejlődjünk,
hogy ez a vásár még jobban kinője
magát – fűzte hozzá a község veze-
tője. 

Nem lehetett úgy elhaladni a
sportcsarnokban felállított színpad
előtt, hogy ne csodáltuk volna meg
a színpompás, dús, már-már bokor-
szerű cserepes krizantémokat, ame-
lyek a virágtermesztéssel foglal-
kozó harasztkereki Voniga család
fóliasátraiból származtak. Voniga
Enikő elmondta, nem győznek ele-
get tenni az igényeknek, így folya-

matosan bővítik a fóliasátrak szá-
mát. A virágok szeretete, úgy tűnik,
családi vonás, hiszen a „krizantém-
tenger” szomszédságában lévő aszta-
lon dekoratív faládikókba, fonott
kosárkákba illesztett virágkompozí-
ciók sorakoztak, amelyek Enikő me-
nyének, Voniga Blankának a
kézügyességét dicsérték. 

Ízlésesen, különféle motívumok-
kal díszített pohárkák, üvegek sora-
koztak az ákosfalvi Vajda Kinga
asztalán. A fiatal lány elárulta, min-
dig is szeretett kézműveskedni, de
az üvegfestéssel másfél éve kezdett
el komolyabban foglalkozni. A szí-
nes mintázatú üvegeket elsősorban
vásárokon próbálja értékesíteni. 
Leginkább a kisgyerekes szülők
időztek el Molnos Izabella asztala
előtt; a gyulakutai kézműves kézzel
horgolt babákat, állatokat, a rajzfil-
mekből ismert népszerű figurákat
készít. A koronkai Balázs Katalin
munkáiban a bagolymotívum volt a
meghatározó, különböző méretű és
színű, bagoly alakú díszpárnákat
varr. 
Kolbászból volt a kerítés 

– mármint a kibédi húsfeldol-
gozó háza táján. A hétvégi vásárra
ugyanis egy különlegességgel ruk-
koltak elő: az asztalukon egy jópofa
házikó állt, aminek a falai szalonná-
ból, a tetőzete szalámikarikákból, a
kerítése pedig kolbászból készült. A
húsfeldolgozó az ákosfalvi vásár
visszatérő vendége, asztaluk ezúttal

is húsoktól, felvágottaktól, házi sza-
lonnától, tepertőtől roskadozott. A
szomszédos asztaloknál a nyárád-
szeredai tejfeldogozó üzemben ké-
szült tejtermékeket lehetett
megkóstolni és megvásárolni, vala-
mint az egrestői Eldi pékség aszta-
lánál megcsodálni a tíz-, valamint
tizenöt kilós kenyereket, amelyeket
erre az alkalomra sütöttek.
Sajtbatyu ordával töltve

Sokaknak keltették fel az érdek-
lődését a havadi Bakó Ferenc kü-
lönféle ízesítésű parenyica sajtjai. A
fiatal gazdától megtudtuk, alig öt
hónapja kezdett el sajtokat készí-
teni, ugyanis a Hochland cég nem
vásárolta már fel a tejet, így más
felhasználási lehetőség után kellett
néznie. Hét tehenet tartanak, és napi
ötven liter tejből készül sajt. 

A kínálatban szerepelt mazsolás,
császárszalonnás, köménymagos,
darázsfészek alakú, valamint egy
különleges, batyu formájú sajt is,
ami ordával volt megtöltve. A fia-
talember  jelenleg a szovátai piacon
értékesíti termékeit, de ki szeretné
használni a termékvásárok nyújtotta
lehetőségeket, hogy a vásárlók
megismerjék a sajtkészítményeit.  
Minőségi csiperke Gálfalváról

A nyárádszeredai Kacsó István
laskagombát, a nyárádgálfalvi
Szarka János pedig csiperkét kínált
a hétvégi mezőgazdasági vásáron. A
gálfalvi gazda öt éve termeszt csi-
perkegombát, három termőházat
alakított ki, és havonta két-három

tonnát állít elő. Mint mondta, meg-
van a kialakult kliensköre, több
mint tíz vendéglátóegységet lát el
minőségi csiperkével, emellett az
áru egy részét nagy tételben, illetve
a nyárádszeredai, nyárádremetei,
valamint a balavásári piacokon ér-
tékesíti. Az általa termesztett csi-
perke iránt akkora igény
mutatkozik, hogy Szarka János egy
újabb termőház kialakítását tervezi. 

Hagyományosan előállított, házi
termékekből bizony nem volt hiány
a vásáron, több helyen is lehetett
vásárolni nyárádmenti zöldséget,
gazdag volt a választék például a
Dózsa György községből érkezett
Dávid Mihály, valamint a szentge-
ricei Szőcs Mihály asztalán. Nem-
csak megvásárolni, hanem kóstolni
is lehetett a székelyvajai Kónya
Etelka házi süteményeiből, viszont

az édesszájúaknak szánt finomsá-
gok mellett házi laskát, eltett céklát,
tormát is lehetett kapni. 

A sportcsarnok szomszédságában
mezőgazdasági gépek, illetve kü-
lönféle kellékek voltak kiállítva, a
csarnok mellett felállított méretes
sátorban pedig az állattartó gazdák
tették közszemlére legszebb állata-
ikat: szarvasmarhákat, juhokat, lo-
vakat, valamint kisállatokat:
tyúkokat, nyuszikat. A vásárra láto-
gató gyerekek körében ezek voltak
a  legnépszerűbbek. 

A csarnok előtt ezúttal is állt a la-
cikonyha, több üstben rotyogott a
pörkölt meg a gulyás, a községbeli
asszonyok, valamint a polgármes-
teri hivatal munkatársai azon fára-
doztak, hogy a kiállítóknak és a
vásárra látogatóknak szívélyes ven-
déglátásban legyen részük. 
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Harmadik mezőgazdasági vásár Ákosfalván

VI. Székelyföldi Vadásznapok
Találkozott a vadászok nagy családja

Menyhárt Borbála



A labdarúgó harmadvonal kilen-
cedik játéknapján a szászrégeni
gárda a Medgyesi Gaz Metan fi-
ókcsapatát látta vendégül. A szom-
bati találkozó az Avântul számára
két okból is nehéznek ígérkezett: az
egyiket a hazaiak utóbbi időbeli
gyenge formája jelentette, a másik
pedig, hogy a medgyesi alakulat a
mezőny egyik ütőképes gárdája,
amely a tabella 4. helyét foglalja el,
és a bajnoki idény rajtja óta egyet-
len vereséget szenvedett el.

A mérkőzés a vendégek gólhely-
zetével kezdődött: a 3. percben egy
jó iramú egyéni akciót követően

Buziuc viszonylag jó szögből lőtt,
ám a labda az oldalhálót súrolta. A
10. percben a hazaiak Murar révén
veszélyeztettek, ám a középpályás
bal oldali beadását a vendégek ka-
pusa simán elcsípte. Noha a szász-
régeniek uralták a játékteret, a
vendégeknek is jutott alkalom, hi-
szen amikor hozzájuk került a
labda, tetszetősen adogattak, és né-
hány esetben Predescu, Buziuc és
Ţili komoly veszélybe sodorták
Iakob kapujának előterét. Az elmúlt
hazai pályás meccsével ellentétben,
a nehéz és felázott talajú gyepsző-
nyeg dacára, az Avântul ezúttal
eléggé jó teljesítménnyel rukkolt
elő. A 27. percben lejegyezhettük

Vili Stoica legénységének legna-
gyobb gólhelyzetét: ekkor Sîplăcan
hajszálpontos jobb oldali szögletét
követően Dumbrăvean alig 6-7 mé-
terről, senkitől sem zavartatva a
kapu mellé fejelt. A gólszerzési le-
hetőségek ellenére, a játék képe
alapján aligha számíthattunk gólok-
ban bővelkedő összecsapásra…
azonban teljesen váratlan módon, a
33. és 38. perc között, az alig 70 fős
nézősereg nem kevesebb, mint négy
gólt láthatott! Az Avântulnak három
varázslatos perce volt, hiszen
ugyanennyi alkalommal vette be
Florea kapuját! A 33. percben indult
a gólparádé: Sîplăcan remekül vég-
zett el egy szabadrúgást a bal szél-
ről, s a jól helyezkedő Dézsi
közelről a hálóba „bólintott”. Csu-
pán egy perccel később, Stavilă
mesterien továbbított Truţához, s a
régeniek tapasztalt csapatkapitánya
kiváló mozdulattal a kapuba küldte
a pöttyöst. A 36. percben immár há-
romgólosra nőtt a házigazdák elő-
nye, amikor Stavilă egy klasszis
megoldással pár méterről látványo-
san emelte át a labdát a kiszolgálta-
tott helyzetben lévő kapuvédőn. A
38. percben Constantin Hanc együt-
tese szépségdíjas találattal válaszolt

a hazaiak góljaira: ekkor Trif mint-
egy 25 méterről bődületes erejű lö-
vést küldött Iakob kapujára, a
játékszer pedig a hálóban landolt.
Ennyi gólt ilyen rövid idő alatt rit-
kán látni a harmadvonal szintjén,
ráadásul közülük három szépségdí-
jas találat volt! A szenzációs perce-
ket követően az első félidő
Avântul-helyzettel zárult: ekkor
Murar mintegy 13 méteres lövését
Florea magabiztosan hárította a ka-
pufa mellől.

A második játékrészben a talál-
kozó nyílt volt, ám a várakozások-

kal ellentétben és a kialakított szi-
tuációk dacára több gól már nem
esett. A 48. percben Trif lövéssel
próbálkozott a büntetővonal köze-
léből, ám a labda elkerülte Iakob
kapuját. Az 51. percben Sîplăcan
bal oldali szögletrúgása után Dumb-
răvean jó szögből melléfejelt, majd
egy perccel később a fáradhatatlan
Truţa mintegy 25 méterről hatalmas
erejű lövést küldött kapura, ám a
labda a kapu mellé szállt. Ez idő
alatt az Avântul eléggé magabizto-
san uralta a játékot, s az 59. percben
Dézsi ismét háromgólosra növel-
hette volna csapata előnyét, hiszen
ajtó-ablak helyzetből lőtt, ám a ven-
dégek kapusa lábbal hárított. A fia-
tal medgyesi együttes az első
félidőhöz hasonlóan a másodikban
is elismerésre méltó replikát nyúj-
tott. Jól összekötött és tetszetős já-
tékuk a találkozó végéig három
említésre méltó gólszerzési lehető-
ségben nyilvánult meg: a 63. perc-
ben Călbază erős, 25 méteres
lövését Iakob bravúrosan hárította,
majd nyolc perc elteltével Predescu
jól eltalált lövését a hazaiak hálóőre
eléggé körülményesen védte. Noha
többet támadtak, a szászrégeniek
nem dolgoztak ki említésre érdem-
leges gólhelyzeteket, bár Gliga,
Murar és Stavilă előtt adódott ve-
szélyesnek ígérkező szituáció.

Az elmúlt fordulóban, miután 
1-0-ra vezettek, a 90+1., valamint a
90+8. percben drámai körülmények
között kaptak ki 2-1-re az immár él-
lovas Hermannstadt otthonában, a
szászrégeniek három vereség után
kezdenek magukra találni. Annak
ellenére, hogy Stoica Vili tanítvá-
nyainak sikere kétségtelen, az igaz-
sághoz az is hozzátartozik, hogy a
kétgólos hazai siker kissé igazság-
talan! Más szóval a medgyesiek tel-
jesítménye alapján a végeredmény
nem tükrözi teljes mértékben a pá-
lyán történteket.

Avântul: Öt perc alatt rúgták 
a négy gólt!
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Ranglista
1. Nagyszeben 9 8 1 0 23-11 25
2. Sănătatea 9 7 1 1 21-7 22
3. Zilah 9 6 1 2 16-6 19
4. Gaz Metan II 9 4 3 2 16-11 15
5. Nemeszsuk 8 5 0 3 13-11 15
6. Lénárdfalva 8 4 2 2 15-10 14
7. Kudzsír 8 4 1 3 18-10 13
8. ASA II 8 4 1 3 16-19 13
9. Avântul 8 4 0 4 9-11 12
10. Dés 8 2 4 2 16-9 10
11. Sülelmed 8 3 1 4 15-14 10
12. Beszterce 9 2 1 6 10-25 7
13. Radnót 8 1 0 7 8-24 3
14. Fugyivásárhely 8 0 1 7 5-17 1
15. Pusztadaróc 9 0 1 8 9-25 1

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. cso-

port, 9. forduló: Szászrégeni
Avântul – Medgyesi Gaz Metan
II 3-1 (3-1)

Szászrégen, Avântul-pálya,
mintegy 70 néző. Vezette:
Mihai Spînu (Kolozsvár) – kö-
zépen, Gheorghe Tarbă, Cris-
tian Mureşan (mindketten
Nagybánya) – partjelzők.

Gólszerzők: Dézsi L. (33.),
Truţa F. (34.), Stavilă B. (36.), il-
letve Trif (38.).

Szászrégeni Avântul: Iakob
– László N. (70. Fülöp A.),
Dumbrăvean, Merdariu, Sîplă-
can, Gliga, Sbârcea (89. Palcău
S.), Murar, Truţa (64. Gábor R.),
Dézsi (77. Ilinca G.), Stavilă B.

Gaz Metan Medgyes II : Flo-
rea – Drăgniţă, Porav (90.
Iorga), Puşcatu, Trif , Ignat,
Călbază, Zaharia (87. Năjmă-
şan), Predescu, Ţili, Buziuc.

További eredmények a 9.
fordulóból: Marosvásárhelyi
ASA II – Nemeszsuk 1-2, Fu-
gyivásárhely – Kolozsvári Să-
nătatea 1-3, Kudzsír – Zilah
1-3, Radnót – Nagyszeben 2-4,
Sülelmed – Pusztadaróc 4-2,
Dés – Beszterce 11-0.

Szerkeszti: Farczádi Attila
970.

Szabó Antal-Lóránd



Az FC Barcelona és az Atlético
Madrid megőrizte százszázalékos
mérlegét a labdarúgó-Bajnokok Ligá-
jában, a csoportkör harmadik fordu-
lójában. A Barcelona a korábbi
sikeredzője, Josep Guardiola által irá-
nyított Manchester Cityt intézte el
könnyedén, míg az Atlético az orosz
Rosztov otthonából vitte el a három
pontot múlt héten, a szerdai játékna-
pon.

A katalánok az ötszörös aranylab-
dás Lionel Messi góljával szereztek
vezetést, ez volt a gránátvörös-kékek
csatártriójának (Messi, Suárez és
Neymar) 2016-ban szerzett 100. talá-
lata. Ennek ellenére a hazaiak elég
nehéz helyzetbe kerültek az első fél-
időben, mivel sérülés miatt két válo-
gatott védőjüket, Jordi Albát, majd
Gerard Piquét is elvesztették. 

Az 53. percben emberelőnybe került a
Barcelona, miután a klubtól a nyáron távo-
zott Claudio Bravo eladta a labdát, Luís Su-
árez kapuba tartó lövését pedig a 16-oson
kívül kézzel blokkolta. A létszámfölényben
néhány percen belül Messi révén gólt szerzett
a Barcelona, ezzel gyakorlatilag el is döntötte
a három pont sorsát. A 69. percben egy újabb
nagy hibát – melyet a német válogatott Ilkay
Gündogan követett el – kihasználva Messi
már mesterhármasát ünnepelhette. Jérémy
Mathieu kiállítását követően ugyan kiegyen-
lítődött a létszám, de a találkozó végkimene-
telét ez már nem befolyásolta. A 87. percben
még a Messi által kiharcolt büntetőt Neymar
kihagyta, de a brazil támadó két perccel ké-
sőbb akcióból javított.

A csoport másik mérkőzésén a Borussia
Mönchengladbach 2-0-ra nyert a Celtic
Glasgow otthonában. A német együttes 1977
után győzött újra idegenben a legrangosabb
európai kupában.

A játéknap legnagyobb különbségű 
győzelmét az Arsenal aratta: az Ágyúsok –
többek között Mesut Özil pályafutása 
első mesterhármasának is köszönhetően – 6-
0-ra ütötték ki a bolgár Ludogorec együtte-
sét.

Lisszabonba utazik a teremlabdarúgó-
UEFA-kupa elitkörére a Marosvásárhelyi
City’us. Az UEFA székhelyén megejtett sor-
soláson a kiemelt csapat mellett két alapkör-
csoportgyőztessel hozta össze a
marosvásárhelyi csapatot a sors, így akár bal-
szerencsét is emlegethetnénk, valójában
azonban, tekintve, hogy innen már csak a
csoportgyőztes jut tovább, a lényeget tekintve
mindegy. A továbbjutónak mindenkit
le kell győznie, erre pedig a maros-
vásárhelyi csapatnak – bármelyik
csoportba sorsolják – szinte nulla az
esélye.

És most nem a City’us játékosai-
nak és szakvezetőinek lekicsinylésé-
ről van szó, ellenkezőleg: egy olyan
csapat jutott a legjobb a 16, Európa
pénzügyileg is legerősebb klubjai
közé, amelytől a minimális költség-
vetést is sajnálják egyesek a város-
ban. Éppen az anyagi háttér
megcsappanása miatt alig maradtak
a bajnoki címet nyert keretből néhá-
nyan, s a helyi fiatalok küzdötték ki
a jogot arra, hogy a több millió eurós
költségvetéssel rendelkező klubok-
kal való küzdelemben mutassák meg
magukat, olyan játékosok ellen,
akiknek a havi fizetésük nagyobb,
mint amennyit a legtöbb marosvá-
sárhelyi játékos több év alatt keres,
de még a legjobban fizetettnek is egy
egész évi juttatása.

A Sporting Lisszabonnál és a Di-
namo Moszkvánál, a City’us két leg-
erősebb ellenfelénél az elitkörben
alighanem derültséget keltene, ha
megtudnák, hogy mekkora évi ösz-
szegből gazdálkodik a marosvásár-
helyi klub, de még a harmadik
ellenfél, a Győri ETO is egészen biz-
tosan kevesellné. És nincs ez más-
ként a másik három csoportot alkotó
klubok esetében sem. Hamupipőke
próbál majd csil-
logni a hercegnők
között, és bár a való
életben nem úgy
szoktak alakulni a
dolgok, mint a me-
sében, észrevétlen
mégsem marad, be-
szélni fognak róla, s
talán többen és töb-
bet megtudnak Ma-
rosvásárhelyről.

A City’us a négy
elitkörös részvétele
során harmadszor
játszik Lisszabon-
ban (egyszer Pardu-
bicében, a Chrudim
vendége volt), s
mindig a Sporting
szervezte a tornát.
A házigazdák elleni

korábbi találkozóin a Sporting 4-1-re és 5-3-
ra nyert egy elvileg erősebb marosvásárhelyi
keret ellen. Az egyik lisszaboni tornán a
Győri ETO-val is találkozott a City’us, akkor
8-3-ra verte a magyar bajnokot. A Dinamo
Moszkva még soha nem volt a marosvásár-
helyi klub ellenfele.

A mérkőzéseket november 22-26-a között
rendezik. A kiemelési rend következtében a
City’us első ellenfele a moszkvai csapat, a
második a Sporting lesz, míg utolsóként a
Győr ellen lép pályára.
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Bukaresti FCSB – FC Zürich 1-1 (0-0) 
Labdarúgó-Európa-liga, L csoport, 3.

forduló.
Bukarest, Nemzeti Aréna. Vezette:

Bognár Tamás (magyar).
Gólszerzők: Bojan Golubovic (63.), il-

letve Moussa Kone (86.).
Sárga lap: Tudorie (89.), illetve Brun-

ner (62.), Voser (89.), Rodriguez (90+4.).
FCSB: Niţã – O. Popescu, Tamaş,

Toşca, Momcilovic – Bourceanu, Muniru
(83. Jakolis) – A. Popa, Boldrin, De
Amorim – Golubovic (80. Tudorie).

FC Zürich: Vanins – Brunner (84.
Marchesano), Kecojevic, Nef – Buff,
Yapi Yapo, Sarr (78. Cavusevic), Voser –
Winter (73. Schönbachler), M. Kone,
Rodriguez.

A csoport másik eredménye: Osman-
lispor – Villareal 2-2 (2-0).

A csoport állása: 1. Villareal 5 pont, 2.
Zürich 4, 3. Osmanlispor 4, 4. FCSB 2.

Viktoria Plzen – Astra Giurgiu 1-2 (0-1)
Labdarúgó-Európa-liga, E csoport, 3.

forduló.
Plzen, Doosan Arena. Vezette: Alek-

szej Jeskov (orosz).
Gólszerzők: Tomas Horava (86.), il-

letve Denis Alibec (41.), Tomas Horava
(64. – öngól). A 86. percben Tomas Ho-
rava büntetőt hibázott. 

Sárga lap: Baranek (66.), Krmencik
(83.), Petrzela (90.), illetve Boubacar
(84.).

Viktoria Plzen: Kozacik – Reznik,
Hejda, Baranek, Limbersky – Petrzela,
Kace, Horava, Zeman (76. Kovarik) –
Duris (53. Poznar), Bakos (66. Krmen-
cik).

Astra Giurgiu: Lung jr. – Lazic, Săpu-
naru, Geraldo Alves, Fabricio, Junior
Morais – Lovin (90+3. Oros), Takayuki
Seto, Boubacar – Alibec (90+1. D. Flo-
rea), Budescu (83. A. Ioniţă II).

A csoport másik mérkőzésén: AS
Roma – Ausztria Bécs 3-3 (2-1).

A csoport állása: 1. Austria 5 pont, 2.
AS Roma 5, 3. Astra 3, 4. Plzen 2.

Eredményjelző
A labdarúgó-Európa-liga 3. fordulójá-

nak eredményei:
* A csoport: Feyenoord – Zorja Lu-

hanszk 1-0, Manchester United – Fener-
bahce 4-1. Az állás: 1. Feyenoord 6 pont,
2. Manchester United 6, 3. Fenerbahce 4,
4. Zorja 1.

* B csoport: Olimpiakosz – Astana 4-
1, Young Boys – APOEL 3-1. Az állás: 1.
APOEL 6 pont, 2. Olimpiakosz 6, 3.
Young Boys 4, 4. Astana 1.

* C csoport: Mainz – Anderlecht 1-1,
Saint-Étienne – Qabala 1-0. Az állás: 1.
Anderlecht 5 pont, 2. Saint-Étienne 5, 3.
Mainz 5, 4. Qabala 0.

* D csoport: Alkmaar – Maccabi Tel-
Aviv 1-2, Dundalk – Zenit Szentpétervár
1-2. Az állás: 1. Zenit 9 pont, 2. Dundalk
4, 3. Maccabi 3, 4. Alkmaar 1.

* F csoport: Genk – Athletic Bilbao 2-
0, Rapid Bécs – Sassuolo 1-1. Az állás: 1.
Genk 6 pont, 2. Sassuolo 4, 3. Rapid 4, 4.
Bilbao 3.

* G csoport: Celta Vigo – Ajax 2-2,
Standard Liege – Panathinaikosz 2-2. Az
állás: 1. Ajax 7 pont, 2. Celta Vigo 5, 3.
Standard 2, 4. Panathinaikosz 1.

* H csoport: Konyaspor – Sporting
Braga 1-1, Sahtar Donyeck – Gent 5-0.
Az állás: 1. Sahtar 9 pont, 2. Gent 4, 3.
Braga 2, 4. Konyaspor 1.

* I csoport: Krasznodar FC – Schalke
0-1, Salzburg – Nice 0-1. Az állás: 1.
Schalke 9 pont, 2. Krasznodar 6, 3. Nice
3, 4. Salzburg 0.

* J csoport: Qarabag – PAOK Szalo-
niki 2-0, Slovan Liberec – Fiorentina 1-3.
Az állás: 1. Fiorentina 7 pont, 2. Qarabag
4, 3. PAOK 4, 4. Slovan 1.

* K csoport: Hapoel Beer Sheva –
Sparta Prága 0-1, Inter – Southampton 1-
0. Az állás: 1. Sparta 6 pont, 2. Southamp-
ton 4, 3. Hapoel 4, 4. Inter 3.

Eredményjelző
Labdarúgó-Bajnokok Ligája, csoport-

kör, 3. forduló:
* A csoport: Arsenal (angol) – Ludo-

gorec (bolgár) 6-0 (2-0) / gól: Sanchez
(12.), Walcott (42.), Oxlade-Chamberlain
(47.), Özil (56., 83., 87.); Paris Saint-Ger-
main (francia) – FC Basel (svájci) 3-0 (1-
0) / gól: Di María (40.), Lucas (62.),
Cavani (90+3.). A csoport állása: 1. Arse-
nal 7 pont (9-1), 2. Paris Saint-Germain 7
(7-2), 3. FC Basel 1 (1-6), 4. Ludogorec
1 (2-10).

* B csoport: SSC Napoli (olasz) – Be-
siktas (török) 2-3 (1-2) / gól: Mertens
(30.), Gabbiadini (68., 11-esből), illetve
Adriano (13.), Aboubakar (38., 86.); Di-
namo Kijev (ukrán) – Benfica (portugál)
0-2 (0-1) / gól: Salvio (9., 11-esből),
Cervi (55.). A csoport állása: 1. Napoli 6
pont, 2. Besiktas 5, 3. Benfica 4, 4. Di-
namo Kijev 1.

* C csoport: Celtic Glasgow (skót) –
Borussia Mönchengladbach (német) 0-2
(0-0) / gól: Stindl (57.), Hahn (77.); FC
Barcelona (spanyol) – Manchester City
(angol) 4-0 (1-0) / gól: Messi (17., 61.,
69.), Neymar (89.), kiállítva: Mathieu
(73.), illetve Claudio Bravo (53.). A cso-
port állása: 1. FC Barcelona 9 pont, 2.
Manchester City 4, 3. Borussia Mön-
chengladbach 3, 4. Celtic Glasgow 1.

* D csoport: Rosztov (orosz) – Atlético
Madrid (spanyol) 0-1 (0-0) / gól: Carrasco
(62.); Bayern München (német) – PSV
Eindhoven (holland) 4-1 (2-1) / gól: Mül-
ler (13.), Kimmich (21.), Lewandowski
(59.), Robben (84.), illetve Narsingh
(41.). A csoport állása: 1. Atlético Madrid
9, 2. Bayern München 6, 3. PSV Eindho-
ven 1 (3-7), 4. Rosztov 1 (2-8).

Az ellenfelek
A Sporting 13-szor volt portugál bajnok, az

UEFA-kupában egy döntős részvétele és egy har-
madik helye van. Az alapkörből három győzelem-
mel jutott tovább, 16-2-es gólkülönbséggel, többek
között az olasz bajnok Rietit győzte le sima 4-0-val.

A Dinamo Moszkva kilencszer nyerte a rendkívül
erős orosz bajnokságot, egyszer volt UEFA-kupa-
győztes, öt további alkalommal vett részt a négyes
döntőn. Az alapkörben kiemeltként nem vett részt,
a legnagyobb esélyes a csoportgyőzelemre.

A Győri ETO hatszoros magyar bajnok, és akár-
csak a City’usnak, az elitkörben való részvétel a
csúcsteljesítménye. Az alapkörből viszont három
győzelemmel, csoportelsőként jutott tovább, a leg-
erősebb rivális ukrán bajnok Energia Lvivet 3-2-re
verte utóbbi otthonában.

Az elitkör csoportbeosztása
* A csoport (Almati): Kairat Almati (kazah), Ni-

kars Riga (lett), Real Rieti (olasz), Feniks Drenas
(koszovói)

* B csoport (Zágráb): Ugra Jugorszk (orosz, cím-
védő), Araz Nahicseván (azeri), Hamburg Panthers
(német), Nacional Zágráb (horvát)

* C csoport (Maribor): Inter FS (spanyol), Eko-
nomac Kragujevac (szerb), Era-Pack Chrudim
(cseh), Brezje Maribor (szlovén)

* D csoport (Lisszabon): Dinamo Moszkva
(orosz), Sporting Lisszabon (portugál), Győri ETO,
Marosvásárhelyi City’us

Bálint Zsombor 

UEFA-kupa elitkör: 
Hamupipőke a hercegnők között

Kassai Viktor lesz az egyetlen európai já-
tékvezető a labdarúgó-klubvilágbajnokságon,
amelyre december közepén kerül sor Japán-
ban.

„Nagy megtiszteltetés ez a szá-
munkra, hiszen magyar játékvezetői
csapat még sosem kapott lehetősé-
get, hogy részt vegyen a klubvilág-
bajnokságon. Minden kontinens egy
bírói gárdát delegálhat, Európából
mi képviselhetjük majd az UEFA-t
és persze Magyarországot” – mondta
a magyar szövetség (MLSZ) honlap-
ján Kassai Viktor. Csapatának Ring
György és Tóth Vencel, valamint vi-
deóbíróként a szlovén Damir Sko-
mina lesz még a tagja.

A december 11. és 18. között Ja-
pánban sorra kerülő tornán a hat
kontinentális bajnokcsapat mellett a

rendező ország együttese indulhat. Európát a
Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid kép-
viseli.

Kassai Viktor lesz az egyetlen európai
játékvezető a klubvilágbajnokságon

Messi hármat rúgott a Citynek

A Barcelona csatártriója az argentin sztár egyik gólját ünnepli

A továbbjutást ünneplik a marosvásárhelyi játékosok: az elitkörben a tisztes helytállás
lehet a céljuk



Túl kemény diónak tűnik az él-
vonalbeli bajnokság a Sirius Ko-
sárlabdaklub számára, az eddig
látottak alapján a csapat nem
bírja meg a Nemzeti Liga (egyéb-
ként nem túl magas) színvonalát.
Szombatig még gondolhattunk
esetleg arra, hogy az első fordu-
lókban a nem túl kedvező prog-
ram miatt jöttek a vereségek
(rendre a bajnokság jó és jobb ké-
pességű csapataival mérte össze
erejét az alakulat), az elmúlt hét-
végén azonban az addig nyeretlen
Alexandriával szemben is simán
kapitulált a Steff Zakariás irányí-
totta együttes. Az elmúlt héten
rendezett két mérkőzés összefog-
lalóját alább olvashatják.
Ismét adós maradt a csapat

Szerdán elszenvedte harmadik
vereségét ugyanannyi mérkőzésből
a Marosvásárhelyi Sirius női kosár-
labdacsapata. Ezúttal hazai pályán
a bajnoki címvédőtől, a Sepsiszent-
györgyi Sepsi SIC-től kapott ki
nagy arányban (37 ponttal). Ha a
vereséggel számolni lehetett, s nem
kellett sok szakértelem annak meg-
állapítására sem, hogy az ellenfél
sokkal képzettebb, jobb kerettel
rendelkezik (ami a lényegesen ma-
gasabb költségvetéséből is fakad), a
Sirius adósa maradt a nem túl népes
szurkolótáborának, ami a küzdő-

szellemet illeti. Mintha fejben na-
gyon hamar feladták volna a maros-
vásárhelyi lányok, néha úgy tűnt,
mintha egészen máshol járnának a
gondolataik, el-elméláztak főleg vé-
delemben, ahol a palánk alatt az el-
lenfél azt tett, amit éppen akart, de
a legbosszantóbbak azok a pillana-
tok voltak, amikor egész egysze-
rűen oda nem figyelés miatt
veszítettek buta módon labdákat.

A legtöbb csapatsportban, kezdés
előtt, szünetek végén kört alkot a
csapat, s egy közös csatakiáltással
próbálják feltüzelni a küzdőszelle-
met. Ennek intenzitásából, a hang-
erőből lehet következtetni a
keretben uralkodó hangulatra is. Az
elmotyogott-suttogott vérszegény
Si-ri-us, amit a második félidő ele-
jén láthattunk-hallhattuk (utóbbit
csak azok, akik nagyon közel
ültek), már jelezte, hogy nem sok
jóra számíthatunk.

A Sirius szinte csak távoli dobá-
sokkal próbálta tartani a lépést.
Amíg ezek bementek, viszonylag
elfogadható maradt a különbség,
később azonban a palánk alatti tér
abszolút urai (mind támadásban,
mind védekezésben), a sepsiszent-
györgyi lányok tetemessé tették
előnyüket. A végére már csak azért
folyt a küzdelem, hogy meglegyen-

e a 100 pontos lélektani küszöb, s
ezt a szerény célt is elbukta a Sirius:
a Sepsi SIC tíz másodperccel a vége
előtt túljutott a három számjegyű
határon.
Hétvégén is folytatódott 
a vesszőfutás

Szombaton a negyedik nagy ará-
nyú vereségét szenvedte el a Maros-
vásárhelyi Sirius női kosárlabda-
csapata ugyanannyi mérkőzésből.
Ezúttal 37 ponttal kapott ki attól az
Alexandriától, amely szintén nye-
retlen volt eddig. Bevalljuk, a baj-
noki rajt előtt azért ennél többre
számítottunk, ha nem másra, szoro-
sabb eredményekre. Így azonban öt
forduló után (a Jászvásár elleni
meccset elhalasztották) a Sirius az
utolsó helyet foglalja el, 137 pontos
negatív pontkülönbséggel.

Az előző találkozókhoz hason-
lóan most is az első félidőben tudta
jobban tartani a ritmust a marosvá-
sárhelyi együttes, hogy szünet után
teljesen összeroppanjon. Azt is te-
gyük hozzá, hogy McCune keve-

sebb mint két perc alatt három sze-
mélyi hibát gyűjtött össze az elején,
és az egész meccsen kevesebb mint
tíz percig tartózkodott a pályán, míg
ki nem gyűlt az öt hibája. Jól lepat-
tanózó beállós nélkül viszont 41-
25-ös labdaszerzési aránnyal nem
csoda, ha az ellenfél 15 pontot szer-
zett második esélyből, a Sirius

pedig nullát. Beszédes adatok to-
vábbá, hogy az ellentámadásból
szerzett pontok aránya: 12-4, az el-
lenfél eladott labdáiból pedig 23-6.

A Sirius legközelebb szombaton
a CSM Târgovişte együttesét fo-
gadja, és az eddigiek alapján ezen a
találkozón sem számíthatunk túl
sok jóra. (B. Zs.)

Két ellentétes kimenetelű
mérkőzést játszott néhány
nap alatt a Marosvásárhelyi
CSU Medicina női röplab-
dacsapata. Hazai pályán
simán felülmúlta a Jászvá-
sárt, Bákóban azonban gyak-
ran elvesztette a fonalat, s a
botorkálás perceinek sima ve-
reség lett a vége. A két mér-
kőzés beszámolóját alább
olvashatják.
Ez így egészen más

A váratlan piteşti-i kudarcot kö-
vetően a jobban jegyzett Jászvásár
elleni bajnokin nem sok jóra számí-
tottunk, a CSU Medicina azonban
kellemes meglepetést szerzett, s
három játszmában megnyerte a ta-
lálkozót a 2. fordulóban.

A tizenkettes keretből hét kül-
földi játékossal érkező vendégcsa-
pat ellenében a marosvásárhelyiek
csupán két légióst neveztek,
ugyanis Ignjić elküldése után már
csak Pucarević és Klarić maradt a
keretben. A belföldiek közül is csak
Rusu és némileg Iancu számított
valamivel tapasztaltabbnak. Ezzel a
fiatal kerettel is azonban a Medicina
a vendégek fölé nőtt, és bár az első
két szett végeredménye szoros küz-
delemre utal, valójában sokkal si-
mábban nyertek a házigazdák. 

Ha Pucarević magabiztosan, bár
kissé sematikusan irányított, Klarić
pedig hozta a legjobb teljesítményt
a csapatból (20 pont, két ász, két

pontot érő sánc, 64%-os támadósi-
ker, 74%-os! pozitív átvétel), ahogy
az egy légióstól elvárható egy ilyen
keretben, a helyiek közül kiemelke-
dett a még mindig ifjúsági Dobrice-
anu, aki szélsőként 12 ponttal járult
hozzá a sikerhez. Az oppozit posz-
ton Teianu kezdett, néhány jó meg-
oldást időnként bizonytalankodás
követett. Őt kétszer is Varga cse-
rélte, neki több bizalmat kell még
szavazzon az emelő. A centerek
ezen meccsen közepesen játszottak,
akárcsak a két liberó (mindketten if-
júságiak). Ranez, aki a második és

harmadik játszmában kapott lehető-
séget, néhány remek mentés után
nagyokat is hibázott.

A találkozót a házigazdák egyér-
telműen a sokkal jobb átvételnek
köszönhetően tudták megnyerni, hi-
szen 68%-os volt a jó, 42%-os a ki-
váló átvétel, míg Jászvásár esetében
ezek a számok csak 59, illetve 36%-
ot tettek ki. Ugyanakkor míg a Me-
dicina csak 15 pontot nyert az
ellenfél ki nem kényszerített hibá-
jából, Jászvásár 22-t. Ez látszólag a
marosvásárhelyieknek kedvezőtlen
adat, azonban a győzelem fényében
azt is mutatja, hogy klasszissal volt
jobb a támadójátékuk.
Bákóban nagyon kikapott 
a Medicina

A Jászvásár elleni siker
után ismét nagyot botlott a
Marosvásárhelyi CSU Medi-
cina női röplabdacsapata,
amely három sima játszmá-
ban maradt alul Bákóban, egy
olyan csapat otthonában,
amely a tavalyig közvetlen ri-
válisa volt, és most sincs azon
a szinten, hogy az igazán
nagyágyúkat megszoron-
gassa. Ez pedig jelzi, hogy
mire számíthatunk, amikor a

Medicina Balázsfalvával, a Buka-
resti CSM-vel vagy Târgoviştével
találkozik majd.

A mérkőzés első két pontját a
marosvásárhelyiek szerezték, ez-
után azonban hat pontot engedé-
lyeztek zsinórban az ellenfélnek.
Nem ez volt azonban a mélypont,
pedig már ekkor megkezdte a cse-
rélgetést Predrag Zucović, így
hamar levette Klarićot, aki majd
csak a harmadik játszmában lépett
újra pályára, és liberót is váltott. Ez
egy ideig segített:14-15-re sikerült
megközelíteni az ellenfelet. Az
igazi hideg zuhany azonban csak
most kezdődött egy negatív érte-
lemben vett hihetetlen 0-11-es soro-
zattal, amikor sem az időkérések,
sem a cserék nem tudták átbillen-
teni a csapatot a mélyponton.

A második játszmában 7-7-ig
tűnt kiegyensúlyozottabbnak a
meccs, azonban ezt egy 0-8 követte,
míg a harmadikban valamivel to-
vább, 17-17-ig tartott a lendület,
innen jött a vereséghez vezető
újabb, 0-5-ös negatív sorozat.

A marosvásárhelyi kispad min-
den kombinációt kipróbált, több já-
tékost használt ezen a meccsen,
mint ahányat a múlt idényig még
nevezni sem lehetett, mindhiába.

A csapat Bákóból egyenesen
Jászvásárra utazott, ahol ma pótolja
be a Románia-kupa első köréből el-
maradt mérkőzést. A továbbjutást
ez az egyetlen találkozó dönti el. A
Penicilina ellen szerdán nyert a Me-
dicina a Pongrácz Antal-csarnok-
ban, ez azonban nem garancia az
idegenbeli sikerre is. (bálint)

CSU Medicina: Már látszik, lehetetlen lesz 
a küldetés a nagyágyúkkal szemben

Sirius: A bajnoki rajt előtt
ennél többre számítottunk!

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 5. forduló: CSBT Alexandria –

Marosvásárhelyi Sirius 88:51 (21-12, 20-20, 23-13, 24-6)
Bukarest, Rapid-csarnok. Vezette: Alexandru Vasile (Bukarest),

Alexandru Stamate (Ploieşti), Andrei Răileanu (Focşani). Ellenőr:
Cristian Vilcinschi (Bukarest).

CSBT Alexandria: Chivu 21 (5), Arnold 18 (2), Voicu 15, Mul-
lings 12, Bartee 11, Rule 5 (1), Podar 3, Grbić 2, Mihai 1, Enache.

Sirius: Daniel 17 (2), Gregory 14 (2), Laudermill 11 (2), Mészá-
ros 5 (1), Gál 3 (1), Parajdi 1, A. Pop, McCune, Lovász, Bartha.

További eredmények az 5. fordulóból: Jászvásári Poli – Ko-
lozsvári U 68:83, CSM Târgovişte – Szatmárnémeti CSM 69:64,
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Aradi ICIM 78:51. A Brassói Olim-
pia – Galaci Phoenix mérkőzést ma játsszák.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 4. forduló: Marosvásárhelyi Si-

rius – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 64:101 (16-23, 13-25, 19-26,
16-27)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Marius
Epure (Rm. Vâlcea), Vlad Potra (Kolozsvár), Daniel Tarţa (Szat-
márnémeti). Ellenőr: Marian Oprea (Brassó).

Sirius: Laudermill 20 (2), Daniel 15 (3), Gregory 14 (3), A. Pop 8
(2), McCune 7, Lovász, Mészáros, Bartha, Parajdi, Imreh.

Sepsi SIC: Harris 17, Marshall 16, Jeffery 14 (1), Stoenescu 11
(3), Huţanu 10, Lazăr 9, Părău 9, Pfirman 9, Kilin 6 (1), Taranek,
Kokovay, Mikes. 

A női kosárlabda Nemzeti Liga 4. fordulójának további eredmé-
nyei: Szatmárnémeti CSM – CSBT Alexandria 92:84, Galaci Phoe-
nix – CSM Târgovişte 53:72, Aradi ICIM – Jászvásári Poli 63:71,
Kolozsvári U – Brassói Olimpia 83:68.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 2. forduló: Marosvásárhelyi CSU Me-

dicina – Jászvásári Penicilina 3:0 (25:21, 25:23, 25:16)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 150 néző. Vezette:

Mircea Rus (Kolozsvár), Andrei Savu (Kolozsvár). Ellenőr: 
Gheorghiţă Mitraşca (Zilah).

CSU Medicina: Pucarević, Iancu, Teianu, Rusu, Klarić, 
Dobriceanu (Varga, Petra). Liberó: Molnar (Ranez).

Penicilina: Stângă, Sipos, Cvijović, Perrin, Graboveckaja, Gri-
gorova (Ursachi, Knezević, Sekulić, Streşină). Liberó: Moncks.

A női röplabda A1 osztály 2. fordulójának további eredményei:
Bukaresti Dinamo – Bákói Ştiinţa 3:2, CSU Medicina – Jászvásári
Penicilina 3:0, CSM Târgovişte – SCMU Craiova 3:0, Galaci CSU –
SCM Piteşti 1:3, Bukaresti CSM – Lugosi CSM 3:0, Karácsonkői
Unic – Balázsfalvi Alba Volei 0:3.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 3. forduló: Bákói Ştiinţa – Marosvásár-

helyi CSU Medicina 3:0 (25:14, 25:13, 25:20)
Bákó, sportcsarnok. Vezette: Lucian Năstase (Galac), George

Grădinaru (Galac). Ellenőr: Adrian Apetrei (Ploieşti).
Bákói Ştiinţa: Zburova, Cazacu, Faleş, Bălţatu, Radu, Zarkova

(Rogojinaru, Otašević, Perović). Liberó: Manu (Albu).
CSU Medicina: Pucarević, Iancu,Varga, Rusu, Klarić, Buterez

(Dobriceanu, Teianu, Arniceru, Babaş, Petra). Liberó: Molnar
(Rancz).

További eredmények a 3. fordulóból: SCM Piteşti – CSM Târgo-
vişte 0:3, Jászvásári Penicilina – Galaci CSU 3:0. A Lugosi CSM –
Karácsonkői Unic és a Craiovai SCMU – Bukaresti CSM mérkő-
zés lapzárta után ért véget, a Balázsfalvi Alba Volei – Bukaresti
Dinamo találkozót ma rendezik.

A 70 éves Ambrus Lajos 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Hétfőn délután 5 órától (ismétlésben másnap reggel 7-től) a Sípszó
után című sportműsorban Szucher Ervin meghívottja a hetvenéves Amb-
rus Lajos, aki aranyéremmel tért haza a lengyelországi veterán birkózó-
világbajnokságról.

Ranglista
1. Kolozsvár 5/0 10
2. Sepsi SIC 4/1 9
3. Târgovişte 4/0 8
4. Brassó 3/1 7
5. Szatmárnémeti 2/3 7
6. Galac 2/2 6
7. Jászvásár 1/3 5
8. Arad 0/5 5
9. Alexandria 1/3 5
10. Sirius 0/4 4

Ranglista
1. Târgovişte 2 2 0 0 0 6-1 6
2. Piteşti 2 2 0 0 0 6-2 6
3. Balázsfalva 2 1 1 0 0 6-2 5
4. Dinamo 2 1 1 0 0 6-2 5
5. CSM Bukarest 2 1 0 1 0 5-3 4
6. Bákó 2 1 0 1 0 5-4 4
7. CSU Medicina 2 1 0 0 1 4-3 3
8. Galac 2 1 0 0 1 4-4 3
9. Jászvásár 2 0 0 0 2 1-6 0
10. Lugos 2 0 0 0 2 1-6 0
11. Craiova 2 0 0 0 2 1-6 0
12. Karácsonkő 2 0 0 0 2 0-6 0
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A jobban jegyzett Jászvásár elleni bajnokin nem sok jóra számítottunk, a marosvásárhelyi
csapat azonban kellemes meglepetést szerzett. Fotó: Nagy Tibor
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* 1. liga, 13. forduló: Concordia Chiajna – Temes-
vári Poli ACS 0-2, Konstancai Viitorul FC – Kolozs-
vári CFR 2-1, Medgyesi Gaz Metan – USK Craiova
2-2, Bukaresti Dinamo – Zsilvásárhelyi Pandurii 4-0.
Az állás: 1. FCSB 26 pont/12 mérkőzés, 2. Craiova
24/13, 3. Viitorul 23/13, 4. Medgyes 20/13, 5. Dinamo
19/13 (22-14), 6. Botoşani 19/12 (21-15), 7. Pandurii
19/13 (14-14), 8. CFR 17/13 (6 büntetőpont levonva),
9. Chiajna 13/13, 10. Voluntari 12/12 (17-19), 11.
Jászvásár 12/12 (11-13), 12. Astra 12/12 (11-18), 13.
ASA 1/12 (6 büntetőpont levonva), 14. Temesvár 0/13
(14 büntetőpont levonva).

* 2. liga, 13. forduló: Tatrang – Clinceni 2-2, Ber-
ceni – Sepsiszentgyörgy 0-1, Râmnicu Vâlcea –
Nagyváradi Luceafărul 3-0, Suceava – Pankota 14-0,
Brăila – Brassó 1-0, Resicabánya – Mioveni 0-0, Ba-
loteşti – Bukaresti Juventus 0-2, Arad – Călăraşi 2-0,
Temesvári Politehnica ASU – Szatmárnémeti 1-1,
Târgovişte – Afumaţi 1-0. Az állás: 1. Juventus 34,
2.Suceava 28 (40-17), 3. Brassó 28 (25-13), 4. Târgo-
vişte 27, 5. Sepsiszentgyörgy 25 (24-9), 6. Mioveni
25 (17-8), 7. Szatmárnémeti 24, 8. Arad 23, 9. Afu-
maţi 20, 10. Râmnicu Vâlcea 19 (19-14), 11. Brăila
19, (17-20) 12. Călăraşi 16 (13-15), 13. Luceafărul 16
(10-12), 14. Clinceni 15, 15. Baloteşti 13 (14-18), 16.
Tatrang 13 (15-20), 17. Resicabánya 10, 18. Politeh-
nica ASU 9, 19. Berceni 1 (6-32), 20. Pankota 1 (1-
90).

* 3. liga, I. csoport, 9. forduló: Râmnicu Sărat –
Bákói SC 5-2, Vaslui – Bákói Aerostar 6-2, Paşcani –
Barcarozsnyó 0-1, Csíkszereda – Galaci Metalosport
1-0, Szászhermány – Chişcani 3-0, Miroslava – Lieşti
2-0, Székelyudvarhely – Valea Mărului 1-2. Az állás:
1. Csíkszereda20 pont/8 mérkőzés, 2. Szászhermány
19/8, 3. Vaslui 18/8, 4. Râmnicu Sărat 16/9 (17-10),
5. Lieşti 16/9 (13-9), 6. Miroslava 13/8 (11-8), 7. Me-
talosport 13/7 (5-4), 8. Roman 12/8, 9. Aerostar 11/9,
10. Bákói SC 8/9 (17-20), 11. Barcarozsnyó 8/9 (8-
11), 12. Chişcani 8/9 (6-15), 13. Valea Mărului 7/7,
14. Székelyudvarhely 4/8 (7-17), 15. Paşcani 4/8 (11-
26).

* 4. liga, 10. forduló: Erdőszentgyörgy – Marosvá-
sárhelyi Atletic 6-3, Marosludas – Marosoroszfalu 0-
2, Marosvásárhelyi Gaz Metan – Szováta 2-5,
Kutyfalva – Marosvásárhelyi Juvenes 2-4, Nyárádtő
– Marosvásárhelyi MSE 2-0, Ákosfalva – Nagysár-
más 2-4, Náznánfalva – Nyárádszereda 0-1. Dános
szabadnapos volt. Az állás: 1. Marosoroszfalu 25/9,
2. Juvenes 24/10, 3. Marosludas17/9, 4. Nyárádsze-

reda 16/10 (25-20), 5. Szováta 16/9 (18-16), 6. MSE
15/9 (25-16), 7. Gaz Metan 15/9 (16-19), 8. Erdő-
szentgyörgy 14/9, 9. Kutyfalva 13/9, 10. Atletic
12/10, 11. Nagysármás 11/10, 12. Dános 10/9, 13.
Náznánfalva 6/10, 14. Nyárádtő 4/9 (11-22), 15.
Ákosfalva 4/10 (12-32).

* NB I., 13. forduló: Videoton – Paks 5-1, Debre-
ceni VSC – Vasas 1-2, MTK – Gyirmót 1-0, Újpest –
Diósgyőr 4-4, Ferencváros – Budapest Honvéd 3-2,
Mezőkövesd – Szombathelyi Haladás 3-0. Az állás:
1. Vasas 28 pont, 2. Videoton 23, 3. Ferencváros 22,
4. Szombathely 21, 5. Honvéd 18, 6. Újpest 17, 7.Me-
zőkövesd 16 (15-19), 8. MTK 16 (8-14), 9. Debrecen
15, 10. Gyirmót 13, 11. Paks 12 (11-18), 12. Diósgyőr
12 (17-27).

Labdarúgó-bajnoki eredmények

A magyar és a román válogatott
egyaránt két pozíciót rontott a Nem-
zetközi Labdarúgó-szövetség
(FIFA) legfrissebb, októberi világ-
ranglistáján. Magyarország így 22.,
Románia pedig a 34. helyen áll.

A múlt csütörtökön kiadott rang-
sorban az éllovas Argentína mögött
változás történt, mivel az eddig má-
sodik –2015 márciusa óta dobogós,
sokáig vezető – belgák visszacsúsz-
tak a negyedik helyre, míg a német és
a brazil válogatott egyet-egyet előre-
lépve a második és a harmadik.

A magyar csapattal azonos világ-
bajnoki selejtezőcsoportban szerep-
lők közül az Európa-bajnok

portugálok egy helyet rontva nyol-
cadikok, míg a csoportelső svájci
gárda a 14. – kettőt javítva. Feröer-
szigetek együttese 37 helyet ugrott
előre, s már a 74., a szeptemberben
95. lettek ugyanakkor a 116. helyig
csúsztak vissza. Andorra csapata
változatlanul 203. a rangsorban.

A román csapat ellenfelei közül
Lengyelország áll a legjobban, a
múlt hónaphoz képest két helyet
előrelépve a 15. A legnagyobbat
Montenegró ugrotta a tabellán,
amely 49 pozíciót javítva immár az
56. A többiek közül Dánia az 50.,
Kazahsztán a 90., Örményország
pedig a 125. helyen áll.

FIFA-világranglista: 
a 22. helyen a magyar válogatott,

34. a román

A debreceni Holman Dávid (b), valamint Burmeister Felix (k) és Nagy
Gergely, a Vasas játékosai a labdarúgó OTP Bank Liga 13. forduló-
jában játszott Debreceni VSC – Vasas FC mérkőzésen a debreceni
Nagyerdei Stadionban 2016. október 22-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Az állás
A legfrissebb FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés): 1.

(1.) Argentína 1621 pont, 2. (3.) Németország 1465, 3. (4.) Brazília
1410, 4. (2.) Belgium 1382, 5. (4.) Kolumbia 1361, 6. (6.) Chile 1273,
7. (8.) Franciaország 1271, 8. (7.) Portugália 1231, 9. (9.) Uruguay
1175, 10. (11.) Spanyolország 1168, 11. (10.) Wales 1113, 12. (12.)
Anglia 1090, 13. (13.) Olaszország 1082, 14. (16.) Svájc 1071, 15.
(17.) Lengyelország 1029, ...22. (20.) MAGYARORSZÁG 891, ...34.
(32.) ROMÁNIA 746, ...50. (46.) Dánia 606, ...56. (105.) Montenegró
570, 74. (111.) Feröer-szigetek 469, ...90. (83.) Kazahsztán 386,
...116. (95.) Lettország 306, ...125. (112.) Örményország 270, ...203.
(203.) Andorra 11.

Péntek óta közel hatezer embert kellett kimenteni 
a Földközi-tengerből 

Péntek óta 44 bevetésen összesen 5900 embert mentettek ki, és 21 holttestet találtak a Földközi-tengeren
járőröző nemzetközi erők – tudatta vasárnap délelőtt az olasz parti őrség. Többségüket gumicsónakokból kel-
lett kimenteni. Szombaton a parti őrség ezer ember kimentéséről számolt be, pénteken 3300 menedékkérőt
találtak a Földközi-tengeren. Idén összesen 145 ezer embert mentettek ki a Földközi-tengerből, az ENSZ
adatai szerint pedig mintegy 3600 bevándorló fulladt vízbe január óta Európa felé tartva. (MTI)

Az EU ma estig adott időt Belgiumnak a CETA elfogadására
Hétfő estig adott határidőt az Európai Unió a belga szövetségi kormánynak a Kanadával megkötendő sza-

badkereskedelmi egyezmény (CETA) elfogadására, máskülönben lemondják a jövő hétre tervezett EU–Kanada
csúcstalálkozót – közölték uniós források vasárnap. A névtelenséget kérő tisztségviselők tájékoztatása szerint
Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hétfő este tárgyalni fog Charles Michel belga kormányfővel, hogy a
kanadai miniszterelnök időben eldönthesse, hogy Brüsszelbe utazik-e csütörtökön az aláírásra. Amennyiben
Michel nem tudja garantálni, hogy az egyezményt akadályozó Vallónia tartomány beleegyezését is meg fogja
kapni, akkor határozatlan időre elhalasztják a találkozót – mondta az egyik illetékes, hozzátéve, hogy ugyan-
akkor sem az EU, sem pedig Kanada nem kívánja feladni a CETA-t. (MTI)



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 3-5 kg közötti kacsák – 8,5
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.-I)

LAKÁS

KIADÓ 2 szobás, felszerelt, bútoro-
zott tömbházlakás. Tel. 0265/219-
063, 0740-227-108. (56966-I)

KIADÓ szoba egyetemista fiúnak a
központban. Tel.: 0746-090-331.
(1154-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(56116)

VÁLLALOK tetőkészítést Lindab
cserépből, teraszkészítést, csatorna- és
lefolyókészítést, -javítást. Tel. 0752-579-
376. (56813)

BEINDULT a kakasdi pálinkafőzde. A
szállítás ingyenes a város területén.
Szeretettel várunk mindenkit! Tel. 0753-
067-099. (56911)

MEGEMLÉKEZÉS

Haláluk 39., illetve 24.
évfordulóján emlékezem drá-
ga testvéremre, a kutyfalvi
SZÁNTÓ JÁNOSRA és szere-
tett édesanyámra, SZÁNTÓ
GIZELLÁRA. Nyugodjanak
békében! Bartha Gizella.
(56344-I)

Az idő telik, telnek az évek, a
szívünkben megmarad örökre
az emléked.
Fájó szívvel emlékezünk
október 24-én a szeretett
férjre, édesapára, nagytatára,
apósra, jó barátra, MEDGYESI
GYÖRGY marosvásárhelyi
lakosra halálának 3. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott
és nyugalma csendes!
Emlékét megőrizzük örökre.
Felesége, unokája, leánya,
veje és a közeli hozzátartozók.
(56963)

Fájó szívvel emlékezünk októ-
ber 24-én TERNEI ILDIKÓRA,
a marosvásárhelyi készruha-
gyár volt képviselőjére halá-
lának harmadik évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá szeretettel!
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(56953-I)

Imádtad a családot, mindenkit
szerettél, az volt a boldog-
ságod, ha örömöt szereztél.
Arany volt a szíved, munka az
életed, Isten hívott, mert
nagyon szeretett.
Fájó szívvel emlékezünk
október 24-én a szeretett
férjre, édesapára, nagyapára,
a marossárpataki KOVÁCS
ISTVÁNRA halálának 16.
évfordulóján. Emlékét szí-
vünkben őrizzük egy életen át.
Nyugodjon békében!  Fájó
szívű felesége, két fia, két
menye és négy unokája.
(56910)

Soha el nem múló fájdalom-
mal emlékezünk a haraszt-
keréki VANCZA JÁNOSRA
halálának ötödik évfordulóján.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, fájó szívünk őrzi drága
emlékedet. Örökké bánatos
édesanyja, felesége, leánya,
veje és unokája, Tímea.
(57000-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, unokatestvér, nagynéni,
sógornő, rokon és jó szomszéd, 

MAGYARI ÁGNES
szerető szíve életének 74. évé-

ben, október 22-én, hosszan
tartó, de nagy türelemmel viselt
betegség után megszűnt do-
bogni. Utolsó útjára kísérjük ked-
den, október 25-én 14 órakor a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (57049-I)
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Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. komoly, megbízható FÉRFI
MUNKAERŐT alkalmaz. Követelmények: B kategóriás hajtási jo-
gosítvány, fizikai munkabírás, kellemes megjelenés. Jelentkezni
személyesen lehet a cég székhelyén, a délelőtti órákban, önéletrajz-
zal. Cím: Marosvásárhely, Dózsa György utca 71. szám. (sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RE-
CEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen, sportos alkat), TEREMFŐ-
NÖKÖT, SZAKÁCSOT, PINCÉRT, BÁROST, SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (58817)
A KORONKA PANZIÓ ÉJSZAKAI PORTÁST – RECEPCIÓST
- alkalmaz, azonnali kezdéssel. Munkarend: 23-tól 7 óráig, éjszakai
pihenő engedélyezett. Elvárások: magyar és középszintű román
nyelvtudás. Feltételekről és javadalmazásról bővebb információkat
igényelhet a 0749-042-222-es számon, e-mailben az office@ko-
ronka.ro címen, vagy személyesen a Koronka panzióban. (18131)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország te-
rületére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás!
Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Ér-
deklődni a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58827)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
HÖLGYEKET és URAKAT hosszú távra, könnyebb és nehezebb
betanított munkára (műanyag és fém alkatrészek gyártása, össze-
szerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kí-
nálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes
kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban
és ingyenes munkába járás autóbusszal. Ezenkívül keresünk 
BUSZSOFŐRÖKET is! Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-
263-as telefonszámon. (58835-I)
ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, ZÖLDÖVEZET-
GONDOZÓT, MOSOGATÓT. Tel. 0745-696-055. (18117-I)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Há-
zaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (18117-I)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.)
RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- és HANG-
SZIGETELÉSÉT vállaljuk garanciával. Tiszta munka, új és egy-
szerű megoldással, nagytakarítást nem igényel. Tel. 0721–255-006.
(HN.-I)
Az ákosfalvi KINGWOOD KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT
gép- és szabászterembe. Érdeklődni a 0744-670-925-ös telefonszá-
mon. (18124-I)
A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI
MUNKÁSOKAT. Minimális végzettség: X osztály. Az önéletrajzo-
kat a lucian.radu@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0720-333-573-as telefonszámon vagy a Parcul Industrial Vidrasău
– Ungheni, nr. 1/G címen. (18134)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Fájó szívvel emlékezünk
október 23-án GYÉRESI
FERENCZRE halálának 10.
évfordulóján. Szerettel emlé-
kezünk rád. Nyugodjál békében!
Lányod, Annamária, vejed,
Tomi, unokád, Andrea, fiad,
János, menyed, Carmen és
unokád, Gabi. (56964)

Megrendülve, szívünk mély
fájdalmával, de a Jóisten
akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett, drága
jó feleség, gondos, meleglelkű
édesanya, nagymama, szerető
testvér, anyós, anyatárs és
rokon, fáradhatatlan és egyenes
jellemű munkatárs, jó szomszéd
és barát, 

MAGYARI MAGDA 
szül. Imre 

életének 84., boldog házas-
ságának 64. évében, méltó-
sággal és türelemmel viselt,
hosszan tartó, súlyos betegség után, az ismert kedves
mosolyával az arcán, békében, csendesen távozott szerettei
köréből. Utolsó útjára 2016. október 24-én 14 órakor kísérjük a
meggyesfalvi sírkert ravatalozójából.
Nyugodjál békében, mert sírod felett őrködik a hűség és a
szeretet. 
Örökre gyászoló férjed, gyermekeid és családjuk. (57044-I)

A Népújság 
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai   

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi 
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi  
NYUGATI 
JELENBE.
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A MAros Megyei TAnács 
elnökének

2016. október 20-án kelt 
317-es számú rendelete 

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének 
összehívásáról 2016. október 27-én 13 órára 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a
helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös számú tör-
vény 94. cikkelyének 1), 3), 5), 7) és 8) bekezdése, valamint
106. cikkelyének 1) bekezdése értelmében

elrendeli:
egyetlen szakasz: A Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros
ülésre hívja össze 2016. október 27-én 13 órára, a közigaz-
gatási palota nagytermébe, a következő

napirenddel:
1. Határozattervezet egyes intézkedések elfogadásáról a
151A jelzésű Marosvásárhely–Mezőbánd közötti út Mezőge-
rebenes községi szakaszára vonatkozóan. 
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2016. évi költ-
ségvetésének kiigazításáról.
3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2016. szeptem-
beri 30-i költségvetés-végrehajtási jelentésének elfogadá-
sáról.
4. Határozattervezet a közoktatásba a 2016-os évben beil-
leszkedett speciális igényű gyermekek/tanulók/ifjak anyagi
támogatását célzó összegeknek a megye közigazgatási egy-
ségeiben történő szétosztásáról.
5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a megyei ér-
dekeltségű művelődési és szociális rendezvények megszer-
vezésére, lebonyolítására és finanszírozására vonatkozó
2016. évi 23-as számú határozata 1-es és 2-es mellékletének
módosításáról és kiegészítéséről.
6. Határozattervezet egyes intézkedések elfogadásáról a
Szentágota–Segesvár közötti 106-os jelzésű megyei út euró-
pai uniós forrásokból történő felújítása érdekében.
7. Határozattervezet a marosvásárhelyi Transilvania Repü-
lőtér költségvetésének az elfogadásáról.
8. Határozattervezet „A repülőtéri kifutópálya és a végbiz-
tonsági terület (RESA) munkálatainak terve (ideértve a szük-
séges berendezéseket) véleményezési dokumentációja”
beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak és műszaki-gazda-
sági dokumentációjának elfogadásáról. 
9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2017. évre vo-
natkozó szakapparátusa köztisztviselői álláskeretének elfo-
gadásáról. 
10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak a testület
szakapparátusa szervezési intézkedéseire vonatkozó 2015.
május 28-i 62-es számú határozata 2. mellékletének módo-
sításáról. 
11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólagosan
módosított, az állomány személyzeti felépítésére, státus-
jegyzékére valamint a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
szervezési és működési szabályzatára vonatkozó 2012. feb-
ruár 29-i 30-as számú Maros megyei tanácsi határozat 1-es
és 2-es mellékletének módosításáról.
12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólagosan
módosított, a megyei tanács alárendeltségébe tartozó mű-
velődési intézmények működését szabályozó intézkedésekre
vonatkozó 2014. október 30-i 164-es számú határozata 4-es
mellékletének módosításáról. 
13. Határozattervezet a Maros Megyei Mezőgazdasági Ka-
mara 2017. évre szóló köztisztviselői álláskeretének elfoga-
dásáról.
14. Határozattervezet a Maros Megyei Személynyilvántartó
Igazgatóság 2017. évre szóló köztisztviselői álláskeretének
elfogadásáról. 
15. Határozattervezet a Maros Megyei Személynyilvántartó
Igazgatóság működési szerkezetére, státusjegyzékére és a
szervezési és működési szabályzatára vonatkozó, utólagosan
módosított és kiegészített 2010. augusztus 12-i 111-es
számú Maros megyei tanácsi határozat 2-es mellékletének
módosításáról.
16. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács saját appará-
tusához tartozó Maros Megyei Szociális Ellátási és Gyermek-
védelmi Igazgatóságnak a 2017. évre szóló köztisztviselői
álláskerete elfogadásáról. 
17. Határozattervezet a gyermekek elleni erőszak és kizsák-
mányolás megakadályozását célzó helyi csoport megalaku-
lásáról szóló, valamint a csoport szervezési és működési
szabályzatát rögzítő 2015. július 16-i 92-es számú Maros me-
gyei tanácsi határozat módosításáról. 
18. Határozattervezet a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bi-
zottság összetételének időszerűsítéséről. 
19. Határozattervezet a marosvásárhelyi Transilvania Repü-
lőtér vezetőtanácsa egyes tagjainak kiválasztására vonat-
kozó intézkedések megállapításáról.
20. Határozattervezet a marosvásárhelyi Transilvania Repü-
lőtér szervezési és működési szabályzatának kiegészítésére
vonatkozóan.
21. Határozattervezet a Maros megyei természeti kockázati
térképek elkészítéséhez szükséges, természeti katasztrófá-
kat jelölő földcsuszamlási és földrengési térképek dokumen-
tációjának elfogadásáról.
22. Határozattervezet a Maros Megyei Természettudományi
Múzeum felújítását célzó beruházás műszaki-gazdasági do-
kumentációját és mutatóit jóváhagyó 2016. július 28-i 91-
es számú megyei tanácsi határozat módosításáról és
kiegészítéséről.
23. Határozattervezet járatlicencek jóváhagyásáról a me-

gyei közszállítási hálózaton belüli menetrend szerinti egyes
különjáratokra.
24. Kérdések, felszólalások, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc tanácselnök             ellenjegyzi: 
Paul cosma jegyző 

A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási
Vállalat Rt. Társulás 
– fő tevékenysége személy-

szállítás – 
alkalmaz 

jegyeladókat.
Követelmények:

– XII. osztály elvégzését 
igazoló irat vagy érettségi
diploma
– állandó marosvásárhelyi

lakhely. 
Az érdekeltek benyújthatják
önéletrajzukat a cég Marosvá-
sárhely, Béga utca 2. szám
alatti titkárságán, hétfőtől pén-
tekig 8–16 óra között, vagy el-
küldhetik a 0265/268-448-as
faxszámra. Bővebb felvilágosí-
tás a 0265/269-077-es telefon-
számon. Csak a kiválasztott
személyeket hívják állásinter-
júra. A társulás fenntartja a
jogot, hogy felmérje a jelentke-
zők hozzáértését. 


