
Pénteken este ismét felragyog-
tak az együttérzés mécsesei tele-
püléseink terein, ahol a
Gyulafehérvári Caritas idén is
megszervezte az Egymillió csillag
a szegényekért elnevezésű gyűj-
tőakciót.

Idén  közel ötezer ember érzett indít-
tatást arra, hogy segítsen azokon, akik-
nek szerényebb a sorsuk, akik
nélkülözésre kényszerülnek a minden-
napokban.  A marosvásárhelyi Színház
téren  Boros Emese dalai és  zenei kísé-
rete – Fülöp Csongor, orgona, Asztalos

Zsolt, dob –  tette még hangulatosabbá
a gyertyagyújtást.  A segélyszervezet
önkéntesei, munkatársai pedig meleg
teával kedveskedtek a résztvevőknek. 

A mécsesgyújtás során Erdély tizen-
nyolc településén összesen 40.686 lej
gyűlt össze. Marosvásárhelyen, ahol
többen, 750-en  vettek részt, 7817 lej,
Marosszentgyörgyön 230 résztvevőtől
1605, Erdőszentgyörgyön valamivel
több mint száz résztvevőtől 708, míg
Szovátán 400 adakozótól 3007 lej ke-
rült a perselybe. 

A Caritas szervezet minden adako-
zónak hálás, hogy időt szakított, el-
ment és adakozott. Tette ezt annak
tudatában, hogy karácsonyi élelmiszer-
csomagokat állítanak össze belőle,
amit ünnep előtt osztanak szét a rászo-
rulóknak. Tavaly 600 élelmiszercso-
mag készült, akkor valamivel több
pénz gyűlt össze. 

Ludescher László, a Caritas szociális
ágazatának igazgatója  lapunknak el-
mondta, hogy szervezetük ezzel az ak-
cióval, amit kilencedik alkalommal
szerveznek meg,  a lakosságot szeret-
nék érzékennyé tenni a szegénységben
élő emberek sorsa iránt. (mezey)

December 
közepéig megkötik 
a finanszírozási
szerződéseket
A marosvásárhelyi Köpeczi–Teleki-
házban május 19-én indult el Magyar-
ország kormányának támogatásával a
Maros-mezőségi Gazdaságfejlesztési 
Program. A projektet a Maros-Mező-
ség életében történelmi  lépésnek tart-
ják, hiszen egymilliárd forint
támogatást kap a térség. 
____________2.
„Az igét mulandó,
anyagi formába
önteni”
Gyönyörű alkotásokból összeállított
képzőművészeti tárlat nyílt pénteken
délután a Kultúrpalota földszinti, Art
Nouveau galériájában
____________4.
Kimondták 
az ASA csődjét
Csődbe ment a Marosvásárhelyi ASA
– erről szóló ítéletét pénteken ismer-
tette a gazdasági ügyekben illetékes
Maros Megyei Törvényszék. A jelenleg
a 2. labdarúgóligában szereplő klub
vezetősége a kihirdetéstől számí-
tott hét napon belül fellebbezhet a
döntés ellen.
____________7.
Test, lélek és 
szellem harmóniája
a várban
Hosszú évek óta, legyen nyár vagy tél,
a marosvásárhelyi várban legalább
féltucatnyi hölgy gyakorol kitartóan.
Szemet gyönyörködtető, lassított tánc-
lépésekhez hasonló mozdulataikat is-
mételgetik, amíg azok harmonikus
egységbe nem forrnak. 
____________10.

A reformátusság összetartozásának hatalmas erejét tapasz-
taltuk meg szombaton Marosvásárhelyen, amikor négy, a
Marosi, a Maros-Mezőségi, a Görgényi és a Küküllői Refor-
mátus Egyházmegye, valamint az evangélikus és unitárius
egyház képviselői  a reformáció 500. évfordulójára szerve-
zett hálaünnepsége zajlott.

A Vártemplomtól a sportcsarnokig vonuló püspökök, esperesek,
lelkészek, hívek, meghívottak végeláthatatlan, több ezer embert
számláló, tömött sora igazolja: sokan vagyunk! A hitbéli összetar-
tozás erejének  megtapasztalása felemelő, biztató és reményt ad a
megmaradásra a következő évszázadokra is.

Csapda
Józan ésszel azt gondolná az ember, hogy egy olyan

nemzet, amely évszázadokon át csak lélegzetvételnyi idő-
szakokra ízlelhette meg a függetlenséget, és a több évtize-
des orosz fennhatóság alól kiszabadulva az Európai Unió
felé tart, jobban megérti, nagyobb mértékben tiszteletben
tartja a nemzetiségek jogait. Amit eddig iskolaügyben Uk-
rajna meg is tett, hiszen kárpátaljai körutunk alkalmával
nem kis irigységgel szemléltük az önálló magyar tannyelvű
általános és középiskolákat, amelyeken ott lobogott a ma-
gyar zászló is. Idegenvezetőink elmondták, hogy eseten-
ként milyen összefogással, erőfeszítéssel tettek rendbe
leromlott állagú épületeket, építettek újakat, amíg a neves
magyar személyiségek nevét viselő közel 30 önálló magyar
iskolából álló hálózat  kialakult, az ukrán iskolákban mű-
ködő magyar tagozatokon kívül. Három főiskolán és egye-
temen is folyik magyar nyelvű képzés, ezek közül gazdag
kínálattal várja a hallgatókat a beregszászi II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskola, amelynek székhelyét
magyar alapítványi, illetve magyar és ukrán városok által
felajánlott támogatásból újították fel szakszerűen, és ma
a város egyik legszebb épülete. A látottakra gondolva döb-
benten hallgattam a híreket, hogy mindezt a felbecsülhe-
tetlen munkával létrehozott kincset egyetlen tollvonással
megszünteti az ukrán kormány. És még nem is esett szó a
többi nemzetiségről, hisz Ukrajnáról közel sem mondható
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A marosvásárhelyi Köpeczi–
Teleki-házban május 19-én in-
dult el Magyarország kormányá-
nak támogatásával a Maros-
mezőségi Gazdaságfejlesztési 
Program. A projektet a Maros-
Mezőség életében történelmi
lépésnek tartják, hiszen egymil-
liárd forint támogatást kap a
térség. 

A pályázati kiírásokat júniusra hir-
dették meg. Eltelt a hosszú nyár, azon-
ban ezek csak október elején jelentek
meg. A késedelemről, illetve a pályá-
zatokról Kozma Mónikával, a Pro Eco-
nomica Alapítvány ügyvezető
igazgatójával beszélgettünk. 

– Valóban úgy volt, a pályázati fel-
hívásokkal júniusban készültünk el,   a
felhívás szövegében szerepelt az is,
hogy azok pályázhatnak, akik  magyar
állampolgársággal is rendelkeznek. Az
egyeztetések megtörténtek a  diszkri-
minációs tanáccsal és a versenytanác-
csal. Azóta volt belpolitikai feszültség,
volt kormányváltás, és ennek a kor-
mányváltásnak az apropóján elővették
ezt a kérdést. A Magyarország kormá-
nya  által finanszírozott gazdaságfej-
lesztési program bekerült egy olyan
tárgyalási csomagba,   amiről a két kül-
ügymisztérium egyeztetni szeretett
volna. A román kormány részéről
olyan politikai jelzések érkeztek, me-
lyek szerint nem támogatják a prog-
ramnak az elindítását, s újabb
egyeztetéseket javasoltak. A honlapon
közleményt tettünk közzé, hogy amíg
a befogadó országgal nem lesz végle-
ges az egyeztetés, addig nem indul a
program. Az egyeztetések egész nyá-
ron folytak, legalább négy kétoldali
külügyminisztériumi találkozó volt a
nyár folyamán, s végül elfogadta a fo-
gadó ország, Románia, hogy senkinek
sem sértjük az érdekét azzal, hogy a

magyar kormány finanszírozza ezeket
a programokat. Mi pedig módosítottuk
a pályázati felhívást,  nyitottá tettük, és
nem feltétel a magyar állampolgárság
vagy a magyar etnikumhoz való tarto-
zás. Az alapítvány továbbra is azt a
deklarált célt követi, hogy a magyar
közösséget szeretné segíteni a mező-
ségi magyar szórványban. Ez azonban
nem  kiválasztási szempont a pályáza-
toknál. A román fél is úgy értékelte,
hogy ez egy főpróba lesz, hogy lássuk,
folytathatjuk-e nagyobb léptékben Er-
délyben. Gyorsan kellett lépnünk, a
magyar külügymisztérium szakértői-
vel, Magyar Levente külgazdasági ál-
lamtitkárral és RMDSZ-elnökkel is
megvitatva ezt a kérdést, úgy döntöt-
tünk,  hogy a csúszás ellenére lebonyo-
lítjuk a pályáztatást. 

– Meddig lehet pályázni?
– Október 20-ig lehet benyújtani a

pályázatokat,  ezt követően történik az
elbírálás, majd november végén hirde-
tünk eredményt, és december 15-ig
megköthetjük a finanszírozási szerző-
déseket. Még az idei költségvetési
évben felhasználjuk az egymilliárd fo-

rintos költségvetési keretet a
mezőségi programra.

– Milyen a pályázási kedv?
– Napról napra nő. Első

héten fórumokat tartottunk
azoknak, akik regisztráltak, e-
mailben értesítettük őket és
küldtük ki a pályázati felhívást.
Mostanra eljutottunk odáig,
hogy naponta kb. húsz regiszt-
ráció van a honlapon. Arra szá-
mítunk, hogy utolsó héten ez a
szám nagyon megugrik, és a
rendelkezésre bocsátott keretet
el tudjuk használni.  Tudni kell,
hogy a pályázás online történik. 

– Kik pályázhatnak?
– Három kategória van, az

elsőben magánszemélyek
magán földterületek telekelé-
sére pályázhatnak, egy parcella

telekelésére 1575 lej támogatást nyúj-
tanak. A másodikban magán- és gazda-
sági tevékenységet folytató jogi
személyek   mezőgazdasági gépekre,
berendezésekre, illetve törzskönyve-
zett tenyészállatok vásárlására, a har-
madik kategóriában a nem
mezőgazdasággal foglalkozó kis- és
középvállalkozók – pékek, cukrászok,
fodrászok – eszközvásárlásra pályáz-
hatnak. A jelek szerint a mezőgazda-
sági eszközökre van a legnagyobb
igény. Ez várható is volt, hiszen ebben
az övezetben a mezőgazdaság a vezető
ágazat, s a gazdálkodó családok az esz-
közparkot szeretnék felújítani. A maxi-
málisan megpályázható összeg 15 ezer
euró. 

– Hová fordulhatnak, akik nem kap-
nak választ a honlapon? 

– Sok gyakori kérdést feltöltöttünk
a www.proeconomicaalapitvany.ro
honlapra, de a marosvásárhelyi Kö-
peczi-házban levő irodában bármilyen
információhoz hozzájuthatnak a pályá-
zók – tájékoztatott Kozma Mónika, az
alapítvány igazgatója.

Mindennapi történelem 
– Tanítás és tanulás 

Október 18-án (ezúttal szerdán) 17 órai kezdettel a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban kerül sor a Tanítás és ta-
nulás című előadásra, a Kós Károly Akadémia Alapítvány
nagy sikerű történelmi előadás-sorozatának folytatása-
ként. Előadó Romsics Ignác, a Magyar Tudományos Aka-
démia rendes tagja, egyetemi tanár. A szervezők
mindenkit szeretettel várnak.

Jogi tanácsadás
Október 18-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőink-
nek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy
hozzák magukkal előfizetési szelvényüket, illetve az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

Egy nép azt mondta, elég volt! – 
‘56-os forradalom és szabadságharc

Október 19-én, csütörtökön 17 órától Marosvásárhelyen,
a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály termében
szervez emlékrendezvényt az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szervezete az 1956-os forradalom és
szabadságharc hősei tiszteletére Egy nép azt mondta,
elég volt! címmel.  

Meghosszabbították a határidőt
A Maros Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) értesíti az érdekelteket, hogy a 2014–
2020-as országos vidékfejlesztési programból támogatott
erdősítési pályázatok leadási határidejét meghosszabbí-
tották november 17-én 14.30 óráig. A kiírás szerint
50.000.000 eurós keretre lehet pályázni, egy projekt 
összértéke legtöbb 7.000.000 euró lehet, amelyet két
részletben fizetnek ki.

Októbertől késedelmi kamat
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala emlékezteti a
magán- és jogi személyeket, hogy a 2017-es évre fize-
tendő épület-, terület- és gépjárműadó második határideje
szeptember 30-án lejárt. A késedelmi kamatok felgyülem-
lésének elkerülése érdekében felkérik az adófizetőket,
hogy időben törlesszék fizetési kötelezettségeiket.

Fotó- és festészeti tábor Szovátán
A Marosvásárhelyi Diákház október 20–22-én Szovátán
fotó- és festészeti tábort szervez. Feliratkozni, érdeklődni
a ccs.targumures@mts.ro e-mail-címen lehet október 18-
áig, az érdeklődőknek két fotót, vagy két festményről ké-
szült fényképet kell elküldeniük, majd kitölteniük a
szervezők által visszaküldött beiratkozási formanyomtat-
ványt. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma GÁL,
holnap HEDVIG napja.16., hétfő

A Nap kel 
7 óra 40 perckor, 

lenyugszik 
18 óra 34 perckor. 
Az év 289. napja, 
hátravan 76 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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Megyei hírek

Koszorúzás Kőrösi Csoma Sándor
szobránál

Október 17-én, kedden 11 órakor Marosvásárhelyen a
Vár sétányon, a Petru Maior Egyetem mellett Kőrösi
Csoma Sándor halálának 175. évfordulója alkalmából
a megemlékezés koszorúját helyezi el a Lorántffy
Zsuzsanna Kulturális Egyesület a nyelvtudós, a tibe-
tológia megalapítójának marosvásárhelyi szobránál.
A rendezvényre mindenkit várnak. Minden koszorúzni
óhajtót szeretettel fogadnak, nem kell előre bejelent-
kezni.

Élménypedagógia 
és outdoor továbbképző

November 20–26. között trénerképzőt szervez az Out-
ward Bound Románia élménypedagógia és outdoor
módszertan témakörben. Olyan szakemberek jelentke-
zését várják, akik már rendelkeznek tapasztalattal a tré-
ningek, ifjúsági munka, csoportfoglalkozások terén, és
nyitottak az új tevékenységek, módszerek elsajátítására,
használatára. A képzés helyszíne Szováta, ingyenes a
Maros megyei szakemberek számára a Maros Megyei
Tanács támogatásának köszönhetően. Jelentkezni és a
programról érdeklődni Galambfalvi Evelinnél lehet a 
training@outwardbound.ro e-mail-címen. 

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
32,  21, 22,  24,  42 + 2 NOROC PLUS: 7 5 6 7 2 4

13, 35, 24, 7, 5, 39 SUPER NOROC:  1 1 8 6 8 5
46, 22, 47, 43, 27, 28

pluszhúzás: 44, 19, 35, 6, 9, 10 NOROC: 9 4 4 2 3 0  1

Október 20-ig lehet pályázni a Pro Economica Alapítványnál
December közepéig megkötik 
a finanszírozási szerződéseket

Eltűnt nőt keresnek
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség országos és nem-

zetközi körözést adott ki, ugyanakkor a polgárok segítségét
is kéri annak érdekében, hogy az egy éve  eltűnt nőt meg-
találják. A 43 éves, Görgényhodák községi, erdődubistéi
Hârşan Florica Maria 2012 óta Németországban dolgozott,
2016. augusztus 15-étől azonban nem adott életjelt magá-
ról. Ismertetőjegyei: 1,70 m magasság, 60/65 kg testsúly,
barna szem, rövid haj. Akik bármilyen részlettel szolgálni
tudnak, hívják a rendőrségi nyomozó osztályt a 0265/202-

467-es telefonszámon, vagy az 112-es egységes hívószá-
mot.
Kiskorúval közösült – négy év börtönt kapott 

Kiskorúval való nemi közösülés miatt ítélte el a
Maros Megyei Törvényszék azt a 73 éves segesvári
nyugdíjast, akit október 11-én a segesvári nyomozó ha-
tóság rendőrei bekísértek a marosvásárhelyi börtönbe.
Az ítélet szerint a férfit négy év és egy hónap letöltendő
börtönre ítélték kiskorúval való közösülés bűntette
miatt.

Rendőrségi hírek



Házkutatás adócsalás gyanúja
miatt

Öt házkutatást tartottak a Maros megyei gazdasági
rendőrség tagjai a marosvásárhelyi bírósági ügyész-
ség felügyeletével. Az adócsalással gyanúsított sze-
mélyek zárjegy nélküli cigarettával kereskedtek. A
nyomozás során kiderült, hogy 2015-2017 között
több Maros megyei személy interneten árusított zár-
jegy nélküli cigarettát, ami után nem fizettek adót. A
házkutatások során mintegy 2.400 kilogramm do-
hányt, 756 cigarettát, dohányőrlő és cigarettakészítő
gépet foglaltak le a hatóságok. 

Nem lesz kötelező 
a megosztott héafizetés 

A megosztott héafizetés elsősorban a fizetésképtelen
vagy csődbe jutott vállalatok számára lesz kötelező
– jelentette be pénteken Mihai Tudose. A miniszter-
elnök szerint a munkáltatók szervezetei részéről ér-
kezett javaslatokat figyelembe véve, a parlament
fogja módosítani a kormányrendeletet. A miniszterel-
nök szerint a megosztott TVA-val kapcsolatos módo-
sításokat a pénzügyminiszter a héten terjeszti elő.
Tudose szólt egy közelebbről meg nem határozott dí-
jazási rendszer bevezetéséről is.

Hajléktalan nagykövet
Szabad ég alatt, kartonpapírokon és egy régi háló-
zsákban aludt péntekről szombatra virradóan Paul
Brummell, Nagy-Britannia bukaresti nagykövete. A
hajléktalanok nemzetközi napja alkalmából mintegy
20 önkéntessel együtt töltötte hajléktalanként az éj-
szakát a diplomata.   „Egy ilyen esemény valamilyen
szinten mesterkélt, azonban szerintem az a fontos,
hogy eszünkbe jusson,  Bukarest utcáin 5.000 haj-
léktalan ember él mindennap, télen is, és nem köny-
nyű számukra” – mondta Brummell, aki hozzátette,
az utcalakók problémája  „globális”. 

Felrobbant 
a tűzvédelmi rendszer 

Három személy megsérült, miután pénteken délután
felrobbant egy gyergyószentmiklósi bevásárlóköz-
pont poroltós tűzvédelmi rendszere. 75 személy, köz-
tük 15 kiskorú kimenekült az épületből, nyilatkozta a
Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szó-
vivője, Alina Ciobotariu.  „A gyergyószentmiklósi áru-
ház mennyezetébe épített poroltós tűzvédelmi
rendszerben történt  robbanás” – mondta Ciobotariu.
Papp Ferenc, az üzletközpont tulajdonosa azt nyilat-
kozta az Agerpres hírügynökségnek, hogy a robba-
nás egy órával azután következett be, hogy a
tűzoltó-berendezést átadták. Tűz nem ütött ki az üz-
letben. 
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el, hogy nemzetállam lenne, annyi náció lakja, különö-
sen a peremvidékek járásait. 

Kárpátaljai magyar pedagógus ismerőseim az első
döbbenet okozta tanácstalanságban el sem tudták kép-
zelni, hogy az új ukrán oktatási törvény szellemében mi-
képpen alakul a jövőjük. Véleményük szerint valójában
az orosz kisebbségen akartak ütni azzal, hogy csak az
elemi osztályokban engedélyezték volna az anyanyelven
történő oktatást, arra hivatkozva, hogy az ország hiva-
talos nyelvét mindenkinek ismernie kell. A „gesztenyét”
mégsem a 37,5 milliós ukrán lakosság mellett több mint
nyolcmilliót számláló oroszok anyaországa „kaparta
ki”. Az intézkedés a legnagyobb felháborodást a ma-
gyar, a román és a lengyel kormány részéről váltotta ki,
azokban a szomszédokban, akiktől Ukrajna európai
uniós jövője függ. Szinte érthetetlen, hogy a terjeszkedő
orosz szomszéddal háborús viszonyban levő ország elöl-
járói miért akartak a többi szomszédjukkal is konflik-
tusba keveredni. 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén elfoga-
dott sürgősségi határozat az ukrajnai nemzetiségi okta-
tási rendszer megtartása, és az ukrán oktatási törvény
vonatkozó cikkelyének a módosítása mellett foglalt ál-
lást  az ET alkotmányjogi szakértői és a Velencei Bizott-
ság elvárásai alapján. Véleményük szerint az
államnyelv tanítását nem a nemzetiségi oktatás felszá-
molásával, hanem annak keretében  kell javítani. Ha
olyan tankönyvekből és módszerekkel tanították az
ukrán nyelvet, mint itt nálunk korábban a románt, akkor
nem kétséges, hogy a kisebbségi diákoknak nehézségei
voltak. Ugyanakkor, ha megnézzük a beregszászi főis-
kola felvételi követelményeit, minden szak esetében első
helyen eddig is az ukrán nyelv és irodalom szerepelt.
Bár az ET Parlamenti Közgyűlésének sürgősségi hatá-
rozata egyértelmű, kíváncsian várjuk, miképpen kerül
ki az önmagának állított csapdából az ukrán kormány. 

Csapda
(Folytatás az 1. oldalról)

Meteorológiai kuriózum az Ophelia hurrikán, amely
ma, hétfőn éri el a Brit-szigeteket, mert a tudomá-
nyos adatgyűjtések szerint nem volt még ilyen erős,
Európa felé tartó hurrikán – mondta Tóth Tamás
meteorológus az MTI-nek.

Tóth Tamás közölte: az Egyesült Államok légkörkutató hi-
vatala, a NOAA 1851 óta íródó feljegyzései szerint nem volt
még ilyen erős, Európa felé tartó hurrikán. „Teljesen példát-
lan”, hogy ez a 3-as erősségű vihar Európa felé vette az irányt
– mondta, hozzátéve: egy hurrikán 2005-ben elérte az európai
partokat, de az nem volt ennyire erős.

Mint mondta, az Ophelia jelenleg az Azori-szigetektől
tart a Brit-szigetek felé, elsősorban Írországot „találja el”.
Hozzátette: a számítások azt mutatják, hogy már nem hur-
rikánként, hanem mérsékelt övi ciklonként ér partot, de
akár 160-170 kilométeres széllökések is lehetnek az ír par-
toknál. Felhívta a figyelmet arra is: napra pontosan harminc
éve történt, hogy az addigi legerősebb viharciklon érte el a

Brit-szigetek déli részét. Szavai szerint az Ophelia „meg-
bolondította” Európa és Észak-Afrika időjárását, mivel a
ciklon által a Szahara felől beszívott meleg levegő miatt
Spanyolországban 36, a Kanári-szigeteken 43 Celsius-
fokos maximális hőmérsékletet mértek, de a marokkói 40,
valamint az angliai 25 fok is abszolút szokatlannak számít
ilyenkor, október közepén. A meteorológus jelezte: az ok-
tóberi szép, tartós meleg Magyarországon is részben annak
a levegőnek köszönhető, amely a hurrikán előtt Európa felé
áramlik.

Tóth Tamás elmondta azt is: a hurrikánok erősségét a „fű-
tőanyag-mennyiség” határozza meg, és a fűtőanyag ebben az
esetben a meleg óceán, energiájukat a meleg tengervízből me-
rítik. Márpedig idén nemcsak a légkör és az északi félteke hő-
mérséklete szokatlanul magas, hanem emiatt az óceán vizének
hőmérséklete is. Az is érdekes, hogy nagyon északon, majd-
hogynem a 30. szélességi fokon alakult ki, noha a hurrikánok
alapvetően a trópusi égöv jelenségei.

Ophelia megbolondította az időjárást

Ország – világ

A Mathias Corvinus Collegium (MCC), partnerség-
ben a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel
(RMDSZ) és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel, Erdélyi
Politikai Iskola néven képzést szervez. Ennek célja,
hogy praktikus politikai ismeretekkel lásson el olyan
érdeklődő fiatalokat, akik hosszú távon saját közös-
ségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni. 

Az Erdélyi Politikai Iskola létrehozása a 18 és 35 év közötti
erdélyi magyar fiatalok oktatási palettáján mutatkozó hiányt
pótol. A képzésen neves hazai és külföldi előadók segítségé-
vel, a hagyományos eszmetörténeti és politikatudományi ok-
tatáson túlmutatva, gyakorlati szemszögből közelítik meg
politikai intézmények, pártok működését, ezáltal hasznos is-
mereteket nyújtva civil szervezetek, vállalkozások és pártok
jelenlegi vagy jövőbeli tagjainak, vezetőinek.

A program nyelve magyar és angol. A szakmai program ge-
rincét a vezetői készségek fejlesztése, illetve a politikai me-

nedzsment ismeretek alkotják, de a felvételt nyert fiatalok
egyedülálló háttérbeszélgetéseken és kapcsolatteremtő ese-
ményeken is részt vesznek. 

Az iskola tagjai a képzés során betekintést nyerhetnek a po-
litikai pártok és kampányok működésébe, a közösségépítés
folyamatába, a közvélemény-kutatás módszertanába, vezetői
készségeiket pedig tárgyalástechnikai, retorikai és prezentá-
ciós tréningeken fejlesztik. A program kiváló lehetőséget nyújt
azok számára, akiknek a pártpolitika működésének megértése
segítség közösségi tevékenységük, vállalkozásuk vagy mun-
kájuk kiteljesítésében, de azok számára is, akik politikusi kar-
riert kívánnak befutni.

A program 2017 novembere és 2018 májusa között négy
hétvégi képzési alkalmat (Kolozsvár, Bukarest, Budapest, Ko-
lozsvár), valamint ezek között megoldandó feladatokat foglal
magában. A program első hétvégéje november 3-5. között Ko-
lozsváron lesz.

Erdélyi Politikai Iskola
Érdeklődő fiatalok jelentkezését várják 

Az uniós külügyminiszterek az iráni atomalkuról, az
Észak-Korea jelentette fenyegetésről és az emberi
jogok helyzetéről, köztük az ukrán oktatási törvény
okozta jogfosztottság veszélyéről is tárgyalnak Lu-
xembourgban ma (hétfőn).

Az Európai Unió (EU) tagországainak külügyminiszterei
Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főkép-
viselőjének vezetésével megbeszélést folytatnak Iránról. A
megbeszélés középpontjában az iráni nukleáris megállapo-
dásra vonatkozó átfogó közös uniós cselekvési terv áll, amely-
ben az EU menetrendet határozott meg a szankciók
feloldásáról. Az Európai Unió Tanácsa által elfogadott doku-
mentum előírja a többi között, hogy a jövőben nem alkalma-
zandók szankciók a kizárólag polgári célokat szolgáló
programoknál stabil izotópok előállítására és a reaktorok kor-
szerűsítésére alkalmas anyagok és berendezések szállítására,
eladására vagy átadására, illetve az ezekhez kapcsolódó se-
gítségnyújtásra.

A külügyminiszterek Észak-Korea közelmúltbeli provoká-
cióira tekintettel áttekintik a legutóbbi fejleményeket és a
szükséges további lépéseket Phenjan nukleáris fegyverei és
a ballisztikus rakéták fejlesztése által felvetett biztonsági
kihívások kezelésére. A tanács várhatóan olyan további ön-
álló uniós intézkedéseket fogad el, amelyek kiegészítik és
megerősítik az ENSZ Biztonsági Tanácsa által bevezetett

szankciókat. A miniszterek azt is megvitatják, hogy az EU
hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy valamennyi ENSZ-tag-
állam hatékonyabban hajtsa végre az ENSZ BT határoza-
tait.

A külügyminiszterek tárgyalnak az Európai Unió és Török-
ország viszonyáról is, a regionális kérdésekben folytatott
együttműködésről, beleértve Szíriát, Irakot és az Iránnal fenn-
tartott kapcsolatokat. Áttekintik az unió és Ankara kapcsola-
tainak jövőjét, például a migrációs megállapodásban foglaltak
betartását.

A felsorolt tanácskozások eredménye adalékul szolgál majd
az Európai Tanács október 19-20-án esedékes brüsszeli ülé-
séhez.

A tanácskozás további témái között szerepel az unió emberi
jogi politikája. E kérdés megvitatásában a miniszterek mellett
részt vesz Sztávrosz Lambrinídisz, az EU emberi jogi külön-
leges képviselője is. A tanács várhatóan következtetéseket
fogad el az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó cse-
lekvési terv félidős felülvizsgálatáról. Emellett elfogadja az
unió 2016-os éves jelentését, amely világszinten ismerteti az
emberi jogok és a demokrácia helyzetét. A tanácskozáson vár-
hatóan előkerül az új ukrán oktatási törvény is, amely főként
magyar, román és görög vélemények szerint veszélyezteti az
ukrajnai kisebbségek szerzett jogait, illetve kisebbségi oktatási
rendszereket.

Uniós külügyminiszterek tanácskozása
Az iráni atomprogram és az emberi jogok 

Újabb kétéves elnöki mandátumot kapott Tőkés
László európai parlamenti képviselő az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT) Kolozsváron megszer-
vezett küldöttgyűlésén szombaton.

A szervezet sajtóirodájának közleménye szerint az elnök-
ségi beszámolók, valamint az EMNT Demokráciaközpontok
honosítási munkájáról szóló összefoglaló ismertetése után a
jelen lévő 95 küldött megerősítette elnöki tisztségében, és a
következő két évre is bizalmáról biztosította Tőkés Lászlót.
Az EMNT elnökének jelölésére a küldöttek megerősítették
tisztségében Sándor Krisztina ügyvezető elnököt is.

Elnöki beszámolójában Tőkés László a „posztkommunista
visszarendeződésnek” és a teljes körű rendszerváltás elmara-
dásának tulajdonította azt, hogy nem valósultak meg az erdé-
lyi magyarság autonómiaigényét először kinyilvánító, negyed
évszázada elfogadott Kolozsvári Nyilatkozat célkitűzései.

Úgy vélekedett: Nagy-Románia közelgő centenáriuma
miatt az erdélyi magyar közéleti szereplőkre nagy felelősség
hárul, hogy az egyre inkább kiélesedő kommunikációs hábo-

rúban ne hagyják magukat provokálni, és kellő higgadtsággal
viszonyuljanak minden felmerülő kérdéshez.

„Továbbra is legfőbb célunk a nemzeti politizálás, mely
során számítunk szövetségeseinkre is. A Kárpát-medencei Au-
tonómiatanácsot erősítenünk kell, s az önrendelkezést össz-
nemzeti ügyként kell kezelnünk. Továbbra is számítunk a
magyar kormányra, támogatjuk küzdelmét a migrációs válság
megoldásáért, s kivesszük a részünket az anyaországi válasz-
tásokat megelőző regisztrációs kampányból is” – hangoztatta
az erdélyi magyar autonómiaigény képviseletére vállalkozó
szervezet elnöke.

Az EMNT küldöttgyűlését Szili Katalin miniszterelnöki
megbízott, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke,
Szabolcs Attila parlamenti képviselő (FIDESZ), az Ország-
gyűlés nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke, valamint
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke is üd-
vözölte. A kolozsvári tanácskozáson átadták az EMNT Kós
Károly-díját is, amelyet idén Izsák Balázsnak, az SZNT elnö-
kének ítéltek oda.

Újabb mandátumot kapott Tőkés László 
az EMNT élén



A fejedelem félalakos  szobrá-
val, a szabadságszeretet
szimbólumával lett gazda-
gabb Mezőpanit. Pogány Gábor
Benő szobrászművész alkotá-
sát  október 14-én ünnepélye-
sen avatták fel meghívottak,
helybeliek, támogatók jelen-
létében. Jelen  volt Balog Zol-
tán, az emberi erőforrások
minisztere, L. Simon László or-
szággyűlési képviselő, a
megye elöljáró politikusai, to-
vábbá  Bodó Előd Barna, a köz-
ség polgármestere és Barabási
Endre lelkész, a szoborállítás
kezdeményezője. 

Mi az építést választjuk!
Nemcsak az emberi igyekezet, a

tökéletes forgatókönyv, hanem a
ragyogó napsütés, az őszi színek
pompája tette igazán felemelővé az
ünnepséget, ahol Bodó Előd Barna
polgármester után Balog Zoltán mi-
niszter szólt az ünneplőkhöz. 

– Eddig is sok minden összekö-
tött, hiszen magyarok, keresztények
vagyunk, de mostantól a mezőpani-
tiaknak is részük lehet abban a ki-
váltságban, hogy naponta
elmehetnek II. Rákóczi Ferenc
szobra mellett. Budapesten, a Kos-
suth téren ott áll impozáns lovas
szobra. Talapzatán most már a régi
felirattal: Cum Deo pro patria et li-
bertate – Istennel a hazáért és a sza-
badságért. A feliratból a
kommunizmus éveiben eltüntették
az isten szót, s 2003-ig kellett várni,
míg visszakerült. Most is léteznek

törekvések a Kárpát-medencében,
hogy semmisítsék meg emlékein-
ket, amelyek igazolják, hogy több
mint ezer éve itthon vagyunk ezen
a földön. Pusztítani könnyebb, mint
építeni! Mi mégis maradjunk az
építés oldalán. II. Rákóczi Ferenc
élete és munkássága biztos funda-
mentum lehet építő nemzetünk szá-
mára  – fogalmazott a miniszter. 
A fejedelem megérdemli 
az utókor tiszteletét

– A  magyar történelem legismer-
tebb és legnépszerűbb alakjára hős-
ként tekintünk. Határozottan és
bátran cselekedett, szembe mert
szállni a nála sokkal erősebbekkel,
s mindezt nemzete, a magyarság ér-
dekében tette. Bár elvesztette a
Habsburgok elleni szabadságharcot,
mégis győztesen került ki ebből a
küzdelemből. Megtagadta, hogy
hűségesküt tegyen a császárnak, s
nem hódolt be a győzteseknek.  In-
kább a száműzetést választotta. Er-
dély utolsó fejedelme megérdemli
az utókor tiszteletét. Azzal, hogy
szobrot állítanak neki, a tiszteletü-
ket róják le a történelem jeles sze-
mélyisége előtt – mondotta Péter
Ferenc, a megyei tanács elnöke, aki
köszönetet mondott mindazoknak,
akiknek szerepük volt abban, hogy
a szobor  ma  állhat Mezőpanitban.
Hozzátette: a panitiak  legyenek
büszkék értékeikre,  hagyománya-
ikra, s mindezt adják át a következő
nemzedékeknek. 

L. Simon László országgyűlési
képviselő fontosnak tartotta elmon-
dani, hogy lelki és szellemi otthonra
lel erdélyi magyar testvérei és bará-
tai körében. A mezőpaniti szoborál-

lítás a rendszerváltás utáni rehabili-
táció része, hiszen Erdély települé-
sein sok olyan alkotás van,
amelyeket méltatlanul állítottak, s
amelyek sok esetben provokációval
érnek fel. A szolnoki Pogány Gábor
Benő azon magyar  szobrászművé-
szek közé tartozik, akik a magyar
nemzet és kultúra legjelesebb sze-
mélyiségeit mintázzák meg. II. Rá-
kóczi Ferencről készült alkotása is
szuggesztív erővel fejezi ki szemé-

lyiségének lényegét – hangzott el. 
Barabási Endre, a falu szülötte,

küküllővári lelkész röviden áttekin-
tette a fejedelem munkásságát,
majd felvázolta a községhez kötődő
vonatkozásokat. A hagyomány sze-
rint ugyanis  II. Rákóczi Ferenc
1707-ben, útban Marosvásárhely
felé – ahol a fejedelmi székbe iktat-
ták - a Radnót, Mezőbánd, Mezőpa-
nit, Marosszentkirály útvonalat járta
be, és kíséretével  Mezőpanit hatá-
rában pihent meg. 

Lischovini András Erdély öröme
című versét Bodó Dávid tolmácso-
lásában hallgathattuk meg, majd
Péter Ferenc tanácselnök osztotta

meg a fejedelemhez fűződő gondo-
latait. A Rákóczi megtérése című
dalt Bodó Csaba előadásában hall-
gathatta a közönség.  

A szobrot Balog Zoltán minisz-
ter,  L. Simon László országgyűlési
képviselő, Bodó Előd Barna polgár-
mester és Barabási Endre lelkész
leplezte le, majd Kovács Tibor lel-
kipásztor áldotta meg. Ezt követően
elhelyezték az emlékezés koszorúit.

A szoborállítást a Nemzeti Kul-
turális Alap, Balog Zoltán miniszter
és L. Simon László képviselő támo-
gatták, a további költségeket helyi
adományokból, felajánlásokból fe-
dezték.

Gyönyörű alkotásokból össze-
állított képzőművészeti tárlat
nyílt pénteken délután a Kul-
túrpalota földszinti, Art Nou-
veau galériájában. A Re-
formáció 500 címet viselő ki-
állítás értelemszerűen a fél-
ezer éves jubileum előtt
tiszteleg, csakúgy, mint a ki-
állító művészek: több mint
ötven alkotó közel száz mun-
kája látható a falakon és az
azok által határolt térben:
festmények, grafikák, szob-
rok, kisplasztikák, textíliák
örökítik meg a vallásújítás
nagy alakjait, kiemelkedő
momentumait, illetve a szak-
ralitás különböző, a hétköz-
napokban, az emberi lélekben
is megtalálható lenyomatát. 

A marosvásárhelyi protestáns
egyházközségek és a Romániai
Képzőművészek Szövetségének
helyi fiókja által szervezett tárlat
péntek délutáni nyitóünnepségén
teljes telt házas közönséget üdvö-
zölt Mana Bucur, a szövetség helyi
elnöke, aki a reformáció fontossá-
gát hangsúlyozta, majd a társszer-
vező egyházközségek nevében
Ötvös József lelkipásztor szólt a je-
lenlévőkhöz. 

– Az erdélyi magyar művészeti
és hitéletben ugyanúgy együtt él
Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus
előtt festményprédikációja, Ady
Endre Góg és Magóg fia vagyok én
református vallástétele, mint Ra-
vasz László vagy Csiha Kálmán
templomokban elmondott igehirde-
tései. A képzőművészet nyelvén
megszólaló igehirdetés már a kez-

det kezdetétől egyfajta lázadás volt,
amelyben ott van a lehetetlen lehet-
ségessé tevése, az idők fölötti, a
végtelen, örök, isteni szó: az igét
mulandó anyagi formába önteni.
Ebben az élő művészeti lázadásban
az történt, amit olyan szépen fogal-
maz meg Jézus szeretett tanítványa,
János: az Ige testté lett. Azt hiszem,
ennél tömörebben még egyetlen
művészettörténész sem tudta a szép
alkotások titkát ilyen egyszerűen
megfogalmazni. A tízparancsolat
tiltása ellenére, de annak örök mér-
téke alatt ősidők óta keresi a művé-
szet annak a vonalakban, színekben,
formákban, kőben, fában való meg-
mutatását azoknak, amik fent az
égben, lent a földön vagy a föld
alatt, a vízben vannak, mert ez az
élet. Az élet megrajzolása, megfara-
gása pedig a művészet. 

A második lázadás maga a refor-
máció, amely önmagában lázadás a
megszokott, betokosodott, megme-

revedett hagyományokkal szemben.
Az egységes latin nyelvű templomi
liturgia széttörése után az irodalmi
nyelveket meghatározó bibliafordí-
tások, a nép nyelvén megjelenő val-
lásos énekek nemzetté formálták az
akkori Európa népeit. A mai érte-
lemben használt nemzeti tudat a re-
formáció korában alakult ki
Erdélyben is, amikor a szászok egy-
ségesen a lutheránus tanok mellett
döntöttek, a magyarok nagy része
pedig kálvinisa vagy unitárius lett.
A reformáció úgy volt lázadás fél
évezreddel ezelőtt, hogy szétszakí-
totta a római központtal ellenőrzött
európai teológiát, lelki-szellemi ta-
nítást, és lehetőséget adott a nem-
zeti érzés sajátos kifejezésére.
Mindez pedig ott él a képzőművé-
szetben is. Erdélyi magyar művé-
szek lázadása ez, akik akkor is
mertek képben, szoborban, fában és
olajban vallásos témát választani,
amikor az tiltott volt. Már rég nem

a tízparancsolat tiltotta azt, hanem
egy istentelen rendszer. De hit nél-
kül nincs alkotás, és ha alkottak,
akkor hitték a szó, az üzenet és az
élet szentségét – egyfajta prófétai
látással, színekben, formákban
mondták el az elmondhatatlant. 

Lázadás ez a tárlat Marosvásár-
helyen, hiszen ismereteim szerint
ebben a 104 éves épületben ez az
első olyan képzőművészeti kiállítás,
amelynek témája a hit, a vallás,
Isten és ember személyes kapcsola-
tának megélése, aminek titokzatos
élményét a templomon kívül csak
itt lehet elmondani, művészi alkotá-
sokban. Köszönöm a képzőművé-
szeinknek, a megyei tanácsnak, a
Kultúrpalota vezetőségének a támo-
gatást és Nagy Miklós Kund őszinte
szolgálatát, akinek köszönhetően ez
a kiállítás létrejöhetett.

A tárlat kurátora, Nagy Miklós
Kund hozzátette: – Olyan megtisz-
telő felkérés volt a kiállítás meg-
szervezése, amire nem mondhattam
nemet. Hónapok óta ezen dolgo-
zom, de szerencsére nyílt fülekre és
nyílt szívekre találtam. Ennek a ki-
állításnak nemcsak a jelenléte,
maga a tény az érdeme, hanem az
is, hogy értékteremtő, mert sok idő-

szakból vannak itt nagyszerű alko-
tások. Hat-hét teljesen új munka is
született – külön gratulálok azoknak,
akik erre a felkérésre hajlandók vol-
tak időt, energiát és egyebeket ál-
dozni. Olyan alkotói folyamat ez,
amelynek során a szakralitás meg-
érinti az  embert. Együtt vannak ve-
lünk azok is, akik évtizedekkel
ezelőtt hunytak el, de itt most ismét
láthatjuk munkáikat – ez a tárlat azt
is példázza, hogy hogyan alakult,
hogyan fejlődött Marosvásárhely
képzőművészeti élete az ötvenes-
hatvanas évektől napjainkig. Ez az al-
kotói közösség, a közel száz,
különböző műfajokban, stílusokban
született munka harmóniát teremt. 

A tárlat ugyanakkor egyedi is:
ebből a teremből a hatszázadik év-
fordulót senki sem éri már meg –
nem tudom, hogy lesz-e még ehhez
a tárlathoz hasonló, de jó volna foly-
tatni. A képzőművészek szövetségé-
nek helyi fiókja teljes nyitottsággal,
jó szívvel fogadta ezt a kiállítást, és
rengeteget segített a megszervezé-
sében, köszönöm nekik – mondta
Nagy Miklós Kund, majd a Tiberius
vonósnégyes játéka zárta a tárlat-
nyitó ünnepséget.

Reformáció 500
„Az igét mulandó, anyagi formába önteni”
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Kaáli Nagy Botond

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

II. Rákóczi Ferenc-szobrot avattak Mezőpanitban
Nem hódolt be a győzteseknek

Mezey Sarolta



Kálvin és Károli
A rendezvény az általunk is is-

mertetett gazdag forgatókönyv sze-
rint zajlott. A hívek a
Vártemplomban és a várban gyüle-
keztek, hogy felavassák két refor-
mátus személyiség: Károli Gáspár
és Kálvin János szobrát. A Vár-
templomban Henter György lelki-
pásztor ismertette, hogy a
Kálvin-szobrot Péterffy László, ma-
rosvásárhelyi származású, Visegrá-
don élő szobrászművész ajándékba
készítette el, míg Károli Gáspár ma-
gyar bibliafordító mellszobra
ugyancsak marosvásárhelyi, Nagy-
váradon élő szobrászművész, Deák
Árpád alkotása. A szobrok felállítá-
sával a templom előtti, melletti teret
is felújították, ami nem volt zökke-
nőmentes, hiszen egy hétig feljelen-
tés miatt le kellett állni a
munkálatokkal. Hogy végül időben
elkészültek, a kivitelezők munkájá-
nak és a polgármesteri hivatal támo-
gatásának  köszönhető. A lelkész
külön megköszönte dr. Dorin Florea
polgármester támogatását és jelen-
létét az eseményen. 

A Vártemplomban Balog Zoltán,
a emberi erőforrások minisztere
Kálvin Jánosról, a francia szárma-
zású svájci reformátorról  szólva azt
mondta, hogy Erdély-szerte talán
több szó esik róla,   jobban ismerik,
mint Genfben. Mi, kálvinisták
szobrot állítunk neki, hiszen tanai a
mai napig megtartottak bennünket.
Ő az, akiről sokan azt gondolják,
hogy magyar volt. 

Károli Gáspárnak az egyetemes
magyar kultúrához való hozzájáru-
lásáról: ha ő nincs, akkor lehet,
hogy ma nem beszélünk magyarul.
Szobruk ott áll a Vártemplom előtt.
Őrizzük ezeket, és azt a hitet, amit
a nyugatiak elfelejtettek!  Vigyáz-
zunk arra, hogy templomaink ne
váljanak múzeumokká, hiszen ezek
azért épültek, hogy itt Isten igéjét
olvassák, hallgassák – fogalmazott
a miniszter. E gondolatsorhoz kap-
csolódtak dr. Grézsa Zoltán, a nem-
zetpolitikai államtitkárság  kormány-
biztosának szavai is, aki hangsú-
lyozta, a kereszténység  összeköt,
nem pedig elválaszt bennünket, ma-
gyarokat és a  szomszédos népeket. 

A gyülekezet Kató Béla, az
Erdélyi Református Egyházke-
rület püspöke áldását követően
vett részt a szobrok leleplezésén.
Ezután indult el a menet a sport-
csarnok felé. 
Isten nemzetsége vagyunk!

A református világtalálkozó
óta nem volt ilyen népes és ün-
nepélyes menetelés Marosvásár-
helyen. Sem rendbontás, sem
oda nem illő zászlólengetés,
sem hangoskodás nem zavarta
meg a vonulást. A nagysármási
fúvószenekar, énekvezérek jó-
voltából református énekek
csendültek fel. Csak az tudja
igazán, milyen érzés volt, aki át-
élte ezt a momentumot. 

A sportcsarnokban díszes
színpad, a Ligetben óriássátor és
kivetítő várta a több ezer részt-
vevőt. Jakab István, a Ma-
ros-Mezőségi Egyházmegye 
esperese szerint a százezer re-
formátus lelket számláló négy
egyházmegyéből  sokkal többen
eljöttek volna, ha nem lett volna
korlátozott a keret.  Az egy-
házmegyékből jelen voltak 

Lőrincz János, a Marosi, Szász At-
tila, a Görgényi és Bíró István, a
Küküllői Egyházmegye esperese és
Kecskés Csaba unitárius esperes.
Jelen volt továbbá dr. Farkas Ba-
lázs, Magyarország csíkszeredai
konzulátusának ügyvivő konzulja,
dr. Csige Sándor vezető konzul, to-
vábbá a megye magyar ajkú politi-
kai elöljárói  is. 

Beszédében  Balog Zoltán mi-
niszter hangsúlyozta, bízik benne,
hogy Marosvásárhelyen többször
fog előfordulni, hogy magyarok
ilyen szépen, békében vonulhatnak
és betölthetik a teret. Luther Már-
ton szavait idézte: ha mindenki
embertársáért élne, tele lenne a
világ istentisztelettel! Marosvásár-
hely utcáin, a sportcsarnokban is-
tentisztelet volt, hiszen
szeretetben voltak együtt az em-
berek. Számba kell venni, hogy
500 év alatt  milyen hatalmas érté-
ket teremtettünk a Kárpát-meden-
cében, s milyen hatalmas
örökséget, magyar nyelvet, magya-
rul megszólaló igét  hagytak ránk
imádságos elődeink.  A magyar
emberek iránti gondoskodás je-
gyében a  miniszter bejelentette,
hogy január elsejétől a világ bár-
mely sarkában megszülető magyar
kisgyermek babakötvényt kap a
magyar államtól. 

Az igét Steinbach József, a Du-
nántúli Református Egyházkerület
püspöke hirdette, aki buzdított: hit
által erősítsük egymást a Kárpát-
medencében, hiszen Isten nemzet-
sége vagyunk.  Az úrvacsorai
ágendát Kató Béla püspök mondta,
aki mindenekelőtt a hálaadásra szó-
lította fel a gyülekezetet.
Úrvacsora, köszöntések 
és koncertek

A szép rendben folyó úrvacsora-
osztást követően nemzeti imánk
hangzott el, majd szeretetvendég-
ségre hívták a gyülekezetet.

Az ünnepség második részében
köszöntőbeszédek hangzottak el.
Szabó Ferenc, a Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerület főjegyzője
mondta el ünnepi beszédét, majd
Péter Ferenc megyei tanácselnök
foglalta össze az erdélyi reformáció
fontosabb mozzanatait. Thomas
Muggli-Stokholm svájci lelkipász-
tor pedig gyülekezete üdvözletét
adta át, és felvázolta a svájci refor-
mátusság jelenlegi helyzetét. Mint
mondta, azért jönnek Erdélybe,
többnyire Mezőbergenyébe, hogy
itt töltekezzenek az erős és össze-
tartó gyülekezetekben.

Ezt követően Rákász Gergely
rendkívüli orgonakoncertjére, majd
estébe nyúlóan a FIKE-band ifjú-
sági zenekar koncertjére került sor. 
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Balog Zoltán miniszter a Vártemplomban Fotó: Nagy Tibor

Károli Gáspár nélkül ma nem beszélnénk magyarul

Örökségünk a magyar nyelv

Több ezren vonultak Marosvásárhely utcáin
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A Béke ösvénye nemzetközi pro-
jektnek köszönhetően alig pár száz
méterre a mai szlovén–olasz határ-
tól újjáépítették az olasz állásokat,
ahol szabadtéri múzeum várja a lá-
togatókat.  A helyszínen hihetetlen-
nek tűnik az, hogy a katonáknak
milyen helyeken – meredek gerin-
cen, ahol állni is nehéz, hóban, szik-
lák közé befészkelve – kellett az
ellenségre várniuk, harcolniuk, a tá-
madóknak bevenni a magashegyi
állásokat. Csak az foghatja fel, aki
látja, hogy mindkét harcoló fél ré-
széről milyen erőfeszítést jelenthe-
tett tartani a frontot, vagy elfoglalni
az ellenséges állásokat. A caporettói
áttöréskor 1917. október 24. és no-
vember 19. között nem egy, hanem
három hegygerincet vettek be az
osztrák–magyar katonák, és jutottak
el a síkvidékre. A történelem fara-
mucisága, hogy azért a területért,
ahol állunk, a Kolovrát-hegyen, a
Júliai-Alpok magaslatain, az első
világháborúban két ország, biroda-

lom  – az olaszok, illetve az oszt-
rák–magyar hadsereg kötelékében
szolgált sok nemzet – fiai adták
életüket, miközben ma a terület egy
harmadik félé, a szlovénoké, és alig
másfél kilométerre, az erdő mélyén
húzódó határon zavartalanul átsétál-
hatunk.  

A vonaton velünk tartó magyar
hagyományőrzők igazi meglepetés-
sel szolgálnak: harcbemutatót tarta-
nak, ahol a kézitusa és az
állóháború „taktikájával” ismertet-
nek meg. Az egykori állások fölött
egy korabeli géppuska „vigyázza”
azt a helyet, ahol 100 évvel ezelőtt
vér folyt. Mi több, kétszer megszó-
lal az a gyalogsági ágyú is, ami va-
lamikor a Nagy Háborúban
szolgált. Megtudtuk, hogy látogatá-
sunkat követően a caporettói áttörés
100. évfordulójának napján több
nemzet hagyományőrző alakulatá-
val újrajátszották a csata egyik epi-
zódját, talán azt, ami éppen itt, ezen
a magaslaton zajlott. 

– Ma mindez a békés megemlé-
kezés része, amely – immár az Eu-
rópai Unió tagjaként – lehetővé vált
mind a szlovén állam, mind az egy-
kor hadban álló nemzetek számára.
De ehhez további konfliktusokkal
tűzdelt 100 évnek kellett eltelnie,
ugyanis az első világháborút követő
párizsi békekötés újabb sebeket té-
pett fel, illetve alakított ki olyan ge-
opolitikai helyzetet, amely
elkerülhetetlenül a második világ-
háború kitöréséhez vezetett, és a

mai napig is meghatározza Közép-
Kelet-Európa történelmét – magya-
rázta dr. Négyesi Lajos, miközben
autóbuszunk visszafelé tartott gori-
ziai szállásunkra, majd, kiindulva a
szlovén–olasz nép tanulságos viszo-
nyából, kifejtette:

Egy évszázaddal a Nagy Háború
után sem sikerült pontosan meg-
határozni, hogy a hadban álló
nemzeteknek milyen veszteségeik
voltak. A világháborúban hozzá-
vetőlegesen 65 millió embert
mozgósítottak,  8,5 millióan a
harctéren estek el, 21 millióan
megsebesültek, 7,7 millióan ke-
rültek hadifogságba, illetve
nyomtalanul eltűntek. Az áldoza-
tok száma a világon meghaladta
a 37 milliót. A Trianon előtti Ma-
gyarországról a legutóbbi levél-
tári kutatások szerint 8,3 millió
embert mozgósítottak, hősi halált
haltak 116.762-en, megsebesültek
367.673-an, eltűnt 41.419 sze-
mély, hadifogságba estek
174.427-en, az összveszteség
700.281 fő volt.  

Egy nemzet önmeghatározásában
jelentős szerepet játszik a birtokvi-
szony, hogy kié a föld és ki az, aki
megdolgozza. Az Isonzó völgyében
a dúsgazdag velencei államhoz tar-
tozó földek évszázadokig olasz tu-
lajdonban voltak, míg az ettől
keletre levő szláv népcsoportok ké-
pezték azt a munkaerőt, amely eze-
ket megdolgozta. A 18–19.
században Európa-szerte megindul-
tak a nemzetállam-mozgalmak.
Ezzel egy időben erősödik a szlo-
vén nemzettudat is, ugyanakkor az
Olasz Királyságban egyre nagyobb
hangsúlyt kap a Risorgimento, Itália
újjászerveződésének, egyesítésének
gondolata, ennek jegyében tartottak
igényt az első világháborút megelő-
zően Isztriára, Dalmáciára és Dél-
Tirolra. Ez a feszültség Olaszország
és az Osztrák–Magyar Monarchia
között oda vezetett, hogy 1915-ben
az olaszok kiléptek a hármas szö-
vetségből, és az antant oldalán lép-
tek be a háborúba, majd ennek
következményeként 1918-ban meg
is szerezték a területeket. Az ola-
szok azonban ezt követően nem
akartak tudomást venni a szlovén
nemzeti tudatról. Nem ismerték el
hivatalosan a szlovén nyelvet, elül-
dözték az iskolákból a szlovén taná-
rokat, így próbálván háttérbe
szorítani a szlovén nemzeti érzést.
1920 után a Szerb-Horvát-Szlovén
Királyságban a szlovénok nemzet-
alkotóként jelentek meg. Az évek
során kialakult a szlovén nemzeti

ellenállás, ami helyenként fegyve-
res konfliktusba torkollt.  1941-ben,
amikor Jugoszláviát elfoglalja
Olaszország, Németország és a Ma-
gyar Királyság, megélénkül a Josip
Broz Tito által vezetett baloldali
kommunista partizánmozgalom,
amely magába szippantja ezt a szlo-
vén nemzeti ellenállást is. 1947-ben
kiközösítik a Kominternből Ju-
goszláviát, ezért másként is fogták
fel a baloldaliságot, s amint utólag,
a rendszerváltást követően kiderült,
a kommunista rezsim sem tudta
rendezni a nemzeti kisebbségi
ügyeket. A szlovén történelmi tu-
datba nem épült be az első világhá-
ború, hiszen az tulajdonképpen egy
imperialista háború volt. Az egy-
szerű ember szemszögéből az itt
harcoló nemzetek fiai (olaszok, né-
metek, osztrákok és magyarok)
egyértelműen megszállók voltak. S
így történt ez  1941-ben is, amikor
mind az olaszok, mind a magyarok
a németek pártján megtámadták Ju-
goszláviát. 1947–1949 között, a
„láncos-Tito időszakban” a magya-
rok a szerbek ellenfeleiként jelentek
meg a történelemben. Ezért a szlo-
vénok sokáig nem is foglalkoztak
az első világháborús emlékek gon-
dozásával, mi több, volt eset, hogy
eltörölték ezek nyomait (a hadisíro-
kon levő katonák nevét). 

1990-ben, amikor megnyíltak a
határok, beindult és egyre erősebb
lett az  olasz kegyeleti turizmus,
mivel azelőtt nem is látogathatták
az emlékhelyeket. Az első állam-
közi együttműködésnek köszönhető
siker e téren a kobaridi múzeum
megnyitása volt, aminek óriási
nemzetközi sikere lett. Ma Szlové-
nia nagyrészt a turizmusból él. Ezt
felismerve készült el – immár euró-
pai uniós támogatással – a  Béke ös-
vénye (Pot  miru) tematikus

útvonal: egykori osztrák–magyar és
olasz harctereken felújítottak véd-
műveket, lőállásokat stb. Napjaink-
ban a különböző megemlékezéseken
megjelennek a cseh hagyományőr-
zők és a románok is, hiszen nagyvá-
radi császári és királyi, a
karánsebesi 43. gyalogezred, a te-
mesvári VII. hadtest és a nagyváradi
magyar királyi 4. honvéd gyaloge-
zered katonái is harcoltak és estek
el a csatatereken. A szlovének, bár
most sem érzik saját történelmük-
nek az isonzói eseményeket, támo-

gatják a kezdeményezést, mert lát-
ják, hogy azon országok képviselői,
akik egyébként egymással most sin-
csenek jóban, ha idejönnek, akkor
együtt, békésen tudnak emlékezni
katonáikra, azokra, akik itt hősi ha-
lált haltak. Nem is engedik meg,
hogy a helyszínen szimbólumokkal
vagy akár a történelmi diskurzusok-
ban valamelyik ország „kisajátítsa”
a maga számára a 100 évvel ezelőtt
itt történteket.  A megemlékezések
a békéről, a kegyeletről kell szólja-
nak minden katonát illetően, hiszen
nekik akkor nem volt választásuk,
nem dönthették el, hogy miért és
hol harcoljanak, egyszerűen a köte-
lességüket teljesítették – összegezte
az első világháború tanulságait dr.
Négyesi Lajos alezredes. 

Ehhez talán hozzátehetnénk,
hogy a mindenkori történelemben a
nagyhatalmi döntéseket sohasem a
kis népek, nemzetek érdekében
hozták. A háborúk olyan sebeket ej-
tenek, amelyek évszázadokra meg-
határoznak egyéni és közösségi
sorsokat. Az elődök ártatlan áldoza-
tára gondolva, a tanulságokat le-
vonva úgy emlékezzünk az első
világháborúra, hogy soha ne jus-
sunk el véres konfliktusokig nem-
zeti ügyeink rendezésében. Járjunk
mindig a béke ösvényén! 

Vajda György

A Nagy Háború emlékezete (11.) Hadviselés határokért 

Földdarab a frontról a Kluze-erőd múzeumában

A Béke ösvényén az Isonzó völgye fölött Fotó: Vajda György

Egy óra alatt gyűjtött relikviák a lövészárkok környékéről

A riportsorozat megjelenéséért köszönet jár: Biró Zsolt RMDSZ-kép-
viselőnek, az MPP elnökének a meghívásért, a HUNINEU Alapítvány-
nak a támogatásért, Szabó Ádámnak, az Országgyűlés Hivatala
Külügyi Igazgatóság – Nemzeti Integrációs Iroda munkatársának az
ügyvitelért, dr. Négyesi Lajos alezredes, Pintér Tamás, Rózsafi János,
Stencinger Norbert, Takács Róbert történészeknek, kutatóknak a tör-
ténelmi adatszolgáltatásért, valamint azért, hogy lehetővé tették az idé-
zetek közzétételét a nagyhaboru.blog.hu internetes oldalról, Vitéz Jásdi
Balázsnak, a magyar Honvédelmi Minisztérium Katonai Hagyo-
mányőrző és Hadisírgondozó Osztálya szakreferensének és csapatának
a helyszíni bemutatókért, Hódi Nórának a szakszerű idegenvezetésért
és a MÁV Nosztalgia Kft.-nek az út megszervezéséért. 



Hat pontra nőtt a Marosvásárhelyi MSE előnye a 4. ligás labda-
rúgó-bajnokság rangsorán. Az éllovas megyeszékhelyiek nyolcat rúg-
tak a Mezőméhes elleni, péntek esti mérkőzésen, a második és
harmadik helyezett Szováta és Marosvásárhelyi Gaz Metan pedig
döntetlenre játszott a fürdővárosban rendezett mérkőzésen. Így a Náz-
nánfalván simán diadalmaskodó Marosludas visszavette a tabella má-
sodik helyét.

A 8. forduló két meglepetéssel is szolgált: egyrészt Ákosfalva nem
várt módon zászlót hajtott a Marosvásárhelyi Atletic elleni mérkőzésen,
Nyárádszereda pedig mind a három pontot Dicsőszentmártonban
hagyta.

Az eredmények: 
Náznánfalva – Marosludas 0-4, Kutyfalva – Nagysármás 5-2, Szo-

váta – Marosvásárhelyi Gaz Metan 3-3, Dicsőszentmárton – Nyárád-
szereda 4-3, Marosvásárhelyi MSE – Mezőméhes 8-1, Dános –
Nyárádtő 0-3, Ákosfalva – Marosvásárhelyi Atletic 0-4. Marosorosz-
falu állt.

A temesvári szekérderéknyi be-
kapott gól után újabb hatalmas ve-
reséget szenvedett a City’us
teremlabdarúgó-csapata az 1. liga
6. fordulójában, noha a mostani el-
lenfele, a Jászvásári Poli nem tar-
tozik a mezőny erősségei közé,
sőt! Kacsó Endre abban remény-
kedett, hogy pozitív eredményt tud
elérni, hiszen az egyik olyan csa-
patról van szó, amely közvetlen
ellenfélnek számít a kiesés el-
leni harcban. Pontosabban: in-
kább csak számított, mert ha így
halad a City’us, hogy rendszere-
sen hat mezőnyjátékossal utazik
a kiszállásokra, most pedig már
csak egyetlen kapussal, akkor bi-
zony hiú ábránd a kiesés elkerü-
lése.

Jászvásáron hét játékost neve-
zett a City’us a mérkőzésre, a töb-
biek sérültek, vagy ki tudja... Tény,
hogy ilyen felállásban nem sok re-
mény volt a vereség elkerülésére,
arra azonban, hogy 13 gólt kapnak,
talán mégsem számítottak. Kacsó
Endre vakmerő taktikai elképze-
lése, hogy az első perctől Tătar ka-
pussal a félpályán túl játsszon,
megpróbálván minél többet tartani
a labdát, csak hat percig jött be,
ekkor egy elveszített labdát az üres
kapuba küldött az ellenfél. Két
perccel később egy újabb jászvá-
sári találat, majd egy harmadik gól
(ismét üres kapuba) után teljesen

összeomlott a marosvásárhelyi
együttes, és sorra kezdtek potyogni
a gólok Tătar kapujába, szünetig
összesen nyolc. 

Az első marosvásárhelyi gólt a
23. percben hatméteresből szerezte
Boroş, amikor már 9-0-ra vezetett
az ellenfél, majd 10-1-nél egy ha-
zaadás következtében hat méterre
megítélt közvetett szabadrúgást
ugyanő váltotta góllá. Az utolsó

szó azonban a házigazdáké volt,
még három találattal nyomatéko-
sítva fölényüket.

A szinte reménytelen helyzetben
lévő City’us vasárnap 17 óráról a
sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC csa-
patát fogadja, amely gyakorlatilag
az utolsó esélye, hogy legalább egy
győzelmet szerezzen a bajnokság
őszi felében. A találkozót a Sport-
líceum termében játsszák.

Csődbe ment a Marosvásár-
helyi ASA – erről szóló ítéletét
pénteken ismertette a gazda-
sági ügyekben illetékes Maros
Megyei Törvényszék. A jelen-
leg a 2. labdarúgóligában sze-
replő klub vezetősége a
kihirdetéstől számított hét
napon belül fellebbezhet a
döntés ellen.

Szokatlan hangvételű bejelentés
„Megjött az ítélet: száraz szak-

szavak tömkelege, amelyben ki-
mondják, hogy vége, hogy már
nincs szükség azoknak az emberek-
nek a munkájára, akik pedig a lel-
küket is kitették, hogy működjenek
a dolgok. És itt nem feltétlenül
azoknak gondolunk, akik «ügyke-
zelték» a klubot, hanem a kicsikre,
akik sohasem számítottak. A Ma-
rosvásárhelyi ASA csődbe ment!” –
olvasható a némileg szokatlan
hangvételű tájékoztatóban a klub
közösségi oldalán, ahol egy helyen
közölték a témában született sajtó-
beszámolókat, de egy olyan mozgó-
képes összeállítást is, amelybe
belefoglalták az elmúlt évek leg-
szebb pillanatait, az FCM-ként in-
dult klub első pillanataitól kezdve,
benne a Szuperkupa-győzelem sze-
rezte öröm, de a bajnoki cím elvesz-
tését illusztráló fájdalom
felvételeivel is.

(A kevéssel lapzártánk előtt meg-
jelent újabb bejegyzés aztán tisz-
tázta a hangvétel különlegességét:
az ASA Tirgu Mures Oficial nem
képviseli többé az AFC ASA 2013
Targu Mures sportszervezetet,
írták.)
A vég jelei

Az ASA az előző években felhal-
mozott adósságok miatt ment
csődbe, mutattak rá ugyanitt. Emlé-
keztetnek a klub egyik vezetőjének

a nyáron tett nyilatkozatára, amely
szerint az adóhatóság hétmillió le-
jüket zárolta, valamint arra, hogy a
csődbe jutás veszélyét még ezzel
együtt is gyakorlatilag nemlétező-
nek tekintették. Ezt látszott igazolni
a nyári csapatépítési szándék, Dinu
Gheorghe „megszerzése” a mene-
dzseri tisztségre, és az első fordu-
lókban jegyzett eredmények,
amelyeknek köszönhetően a csapat
a tabella élére került. „Prémiumokat
is ígértek a megnyert mérkőzésekre,
de ez az ígéretek szintjén maradt.
Azt gondolom, hogy az ASA köze-
lebb áll a csődhöz, mint a feljutás-
hoz” – nyilatkozta kb. egy hónapja
a csapat volt kapusa, Florin Iacob,
miután szerződést bontott munkaa-
dójával. Akkor váltak láthatóvá az
első jelei annak, hogy közeleg a
vég: Dinu Gheorghe távozását a Bá-
lint László vezetőedzőé követte,
majd váratlanul egyszerre több já-
tékos is a szerződésbontás mellett
döntött. Mi több, a Bálint László tá-
vozása nyomán ideiglenes jelleggel
vezetőedzővé kinevezett kapus-
edző, Fekete Károly (aki mellesleg
a klub leghűségesebb szakvezetői
közé tartozott) is úgy döntött kevés-
sel később, hogy követi főnökét, és
az FK Csíkszeredához „igazolt”.
Nyilvánvaló volt, hogy nincsenek
rendben a dolgok, és bár új edző ér-
kezett Marius Popescu személyé-
ben, az irányítása alatt született
eredmények már mutatták, hogy
ebben az idényben aligha lesz telje-
síthető a feljutási cél. A szakvezető
a csőd bejelentését követően el-
mondta, tájékoztatták róla, hogy
fennáll a lehetőség, de ami őt illeti,
az a dolga a játékosokkal együtt,
hogy az edzésmunkát elvégezzék,
és ha van rá lehetőség, mérkőzésre
jelentkezzenek.
A klubvezető reakciója

„Meglátjuk, hogy játszunk-e
még vagy sem” – idézték Cristian

Cherteş igazgató nyilatkozatát a Pro
Sport honlapján megjelent cikkből,
amelyben a sportvezető elmondja,
miként jutottak ebbe a helyzetbe, il-
letve arra figyelmeztet, hogy másik
három sportágban érdekelt klub is
hasonló sorsra juthat. Cristian Cher-
teş ismételten a Maros megyei pre-
fektus eljárását okolja, amiért az
ASA csődbe ment. Mint ismert, a
kormánybiztos az utolsó órában
megtámadta azt a tanácsi határoza-
tot, amelyben pénzt juttattak volna
a csapatnak. „Hatodikán járt le az a
hat hónap, ameddig megtámadható
volt az önkormányzat képviselőtes-
tületének a döntése. Mi arra gondol-
tunk, hogy meg vagyunk mentve,
mert ebből a pénzből tudtunk volna
úgy gazdálkodni, hogy visszajus-
sunk az 1. ligába. Azonban a pre-
fektus éppen hatodikán megtámadta
a tanácsi határozatot. Szerintem a

másik három sportág (férfikosár-
labda, női röplabda és futsal – a
szerk.) is a mi helyzetünkbe kerül-
het. Kár, mert olyan klubokról van
szó, amelyek kiemelkedő eredmé-
nyeket értek el” – fogalmazott Cris-
tian Cherteş.
Lesz-e meccs kedden?

Az adott körülmények között
most már az a kérdés, vajon az ASA
pályára lép-e még ebben a bajnok-
ságban. Kedden az éllovas Nagy-

szebeni Hermannstadt lenne a
Trans-Sil stadion vendége, 19.30
órai kezdettel, és a mérkőzést nem
kellene szükségszerűen lemondani,
ugyanis ha a Sziget utcai klub veze-
tősége úgy dönt, hogy fellebbez,
nincs akadálya a mérkőzés megren-
dezésének. Ez lenne a feltétele a ta-
lálkozó megrendezésének, a
szabályzat ugyanis egyértelműen
fogalmaz: csődbe ment klubnak
nincs helye a bajnokságban.
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Ranglista
1. MSE 8 7 1 0 38-6 22
2. Marosludas 7 5 1 1 24-5 16
3. Szováta 7 5 1 1 22-9 16
4. Gaz Metan 8 4 3 1 17-17 15
5. Marosoroszf. 7 4 1 2 36-10 13
6. Nyárádtő 7 3 2 2 20-10 11
7. Atletic 7 3 2 2 14-7 11
8. Ákosfalva 8 2 4 2 12-12 10
9. Dicsőszentm. 7 3 1 3 18-23 10
10. Nyárádsz. 8 2 3 3 18-17 9
11. Mezőméhes 7 3 0 4 16-24 9
12. Kutyfalva 7 2 2 3 16-33 8
13. Nagysármás 8 2 0 6 13-40 6
14. Náznánfalva 8 0 1 7 6-20 1
15. Dános 8 0 0 8 11-48 0

Nem jelent meg Kolozsváron az ASA női csapata
Szombaton délután kellett volna lejátszani a Kolozsvári Olim-

pia – Marosvásárhelyi ASA női labdarúgó-bajnoki mérkőzést. A
marosvásárhelyi csapat korábban kérte a találkozó elhalasztását,
mert csupán kilenc játékost tudott volna nevezni, ezt azonban a
szövetség megtagadta. Ilyen körülmények között – talán nem tel-
jesen elvonatkoztatva attól sem, hogy pénteken a bíróság ki-
mondta a klub csődjét – a meg nem jelenést választották egy
megszégyenítő arányú vereség helyett. A Marosvásárhelyi ASA női
csapata elvileg október 29-én kellene játssza a következő bajnoki
találkozóját, hazai pályán, a bukaresti Fair Play ellen. Jelen hely-
zetben bizonytalan, hogy még megrendezik-e a mérkőzést. (b)

Kapott még egy nagy zakót a City’us

Kimondták az ASA csődjét

1017.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Farczádi Attila

Iksz Szovátán, 
hat pont az MSE előnye

Egyike az utolsó fotóknak, amelyeket munkatársunk a Sziget utcai stadionban készíthetett: ASA-s gólöröm lehangolóan üres lelátók előtt.
Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 6. forduló: Jászvásári Politehnica

CSM – Marosvásárhelyi City’us 13-2 (8-0)
Jászvásár, sportlíceum csarnoka. Vezette: Ionuţ Smeu (Brăila),

Dumitru Balaban (Galac). Tartalék: Marian Carp (Galac). El-
lenőr: Vasile Donţu (Galac).

City’us: Tătar – Boroş, Küsmödi, Luduşan, Pop (Nagy, Kiss).
A City’us mindkét gólját (egyet 6 m-esből) Boroş szerezte.
Ugyancsak a 6. fordulóban: Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal –

Temesvári Informatica 0-6. A Csíkszeredai Imperial Wet – Resi-
cabányai Munkás mérkőzés lapzárta után fejeződött be, a Galaci
United – Dunărea Călăraşi összecsapást ma játsszák, míg a Dévai
Autobergamo – Székelyudvarhelyi FK találkozót csütörtökön
rendezik.

Ranglista
1. Déva 5 5 0 0 38-6 15
2. Temesvár 5 4 1 0 31-6 13
3. Székelyudv. 5 4 1 0 39-15 13
4. Galac 5 4 0 1 15-12 12
5. Călăraşi 5 3 0 2 17-12 9
6. Resicabánya 5 2 0 3 15-36 6
7. Csíkszereda 5 1 1 3 18-18 4
8. Jászvásár 5 1 1 3 26-29 4
9. Sepsiszentgy. 6 0 0 6 5-36 0
10. City’us 6 0 0 6 8-42 0



Nagyszerű győzelmet aratott a
női kézilabda A osztály 4. forduló-
jában a kizárólag helyi nevelésű if-
júsági játékosokból álló
Marosvásárhelyi Olimpic. Azt az
Argeş FC-t győzte le, amely felnőtt
játékosokból álló csapat, és az előző
három fordulóban két győzelmet
aratott és egy döntetlent ért el.

Aligha számítottak a vendégek
arra, hogy az eddig nyeretlen, 16,3
év átlagéletkorú játékosokból álló
marosvásárhelyi csapat ellenében
meg tudnak botlani, azonban ahogy
telt az idő a mérkőzésen, úgy lett
egyre világosabb, hogy kemény di-
óval állnak szemben. Piteşti csak 2-
1-nél vezetett amúgy ezen a
mérkőzésen, ezt követően az első
félidőben végig az Olimpic volt
egy-két gólos előnyben, az ellenfél-
nek időnként legfeljebb egyenlíteni
sikerült. Lélektanilag nagyon fontos
gólt szerzett Târşoagă az első félidő
utolsó másodpercében, amelynek
köszönhetően a házigazdák előny-
nyel vonulhattak az öltözőbe.

Ez a lélektani előny segítette
talán hozzá az Olimpicot, hogy vil-
lámrajtot vegyen a második félidő-
ben, és Ugran védéseinek is
köszönhetően 4-0-s parciálissal
kezdje a játékrészt. Az ötgólos ve-
zetés aztán olyan magabiztosságot
kölcsönzött a marosvásárhelyi játé-
kosoknak, amellyel teljes egészében
átvették az uralmat a pályán, rutinos
csapathoz méltó, gyors és pontos
kombinációkkal vették be sorba az
ellenfél kapuját, és bár nyilván nem
tudtak minden piteşti-i támadást ki-
védekezni, lassan hét gólra nőtt az
előny, amelyet mindvégig meg is
tudtak őrizni. Az utolsó percben
még azt a „szemtelenséget” is meg-
engedte magának a házigazda csa-
pat (ne feledjük, ifikről van szó,
akik felnőtt csapat ellen játszottak),
hogy kínai figurával próbálkozott, s

bár Târşoagă jó ütemben vette át a
levegőben Bărăbaş passzát, lövése
elakadt Paraschivon.

Bár ez volt az első győzelme az
Olimpicnak a felnőtt A osztályban,
a most mutatott játék ennél sokkal
többet ígér, hiszen látszik, ahogy
egyre jobban belelendülnek, levet-
kőzték a lámpalázat, amelyet az A

osztályos részvétel kapcsán minden
bizonnyal éreztek az első néhány
fordulóban. És nem lehet elégszer
hangsúlyozni: saját nevelésű helyi,
ifjúsági kézilabdázókról van szó.

A Marosvásárhelyi Mureşul Te-
mesváron, az SCM otthonában ját-
szott és 32-26 arányú vereséget
szenvedett.

Annak ellenére, hogy tá-
mogatás nélkül hagyta a ma-
rosvásárhelyi sport kinyírását
célzó politikai háborúskodás,
még él a CSU Medicina női
röplabdacsapata, amely,
noha szinte kizárólag bel-
földi fiatal játékosokra szá-
míthat (az egyetlen
tapasztaltabb csapattag Ro-
xana Iancu), megszerezte az
első győzelmét az új bajnoki
idény első fordulójában.

Pedig nem úgy nézett ki a
találkozó elején, hogy jól
kezdi a bajnokságot a csapat,
nagyon megilletődötten lép-
tek pályára Predrag Žucović tanít-
ványai, sorban követtek el
gyerekes hibákat, és ezeket az el-
lenfél, a Kolozsvári U ki is hasz-
nálta, magabiztosan, 15-re nyerve
az első játszmát. A kezdeti izgal-
mak azonban a második játszmától
elmúltak, és a Medicina játékosai
igazolták, hogy mégiscsak nagyobb
a tapasztalatuk (paradoxonnak tűn-
het ez a megállapítás, de fiatal
koruk ellenére a marosvásárhelyi
játékosok többsége már tavaly is
játszott az A1 osztályban, míg Ko-
lozsvár újonc az élvonalban).

Meg kell azonban állapítanunk,
hogy Varga Eliza nélkül (aki még
mindig ifjúsági korosztályú), jelen-
tősen csökkenne a Medicina táma-
dóereje. A irányítók (az idő
többségében Babaş, de a negyedik
játszmában egy ideig Mocan is)
előszeretettel keresték a labdákkal,
akkor is, ha éppen a védelmi zóná-
ból kellett támadnia, és ha telibe ta-
lálta a labdát – ott kő kövön nem
maradt. A statisztika szerint 24
(nem hibás a szám!) nyerő táma-

dása volt, plusz három pontot érő
nyitása, és ebben nincsenek
benne azok a leütései, amelyeket
sikerült az ellenfélnek védenie,
illetve az elrontott támadásai
sem. Ami azt jelenti, hogy hat-
van-hetvenszer támadott a mecs-
csen! A Medicina pontjainak
szinte a fele a nevéhez fűződik, a
többiek összesen 37 pontot gyűj-

töttek, míg a többi pont a kolozs-
váriak ki nem kényszerített hibá-
iból származik.

A Medicina szombaton Jászvá-
sárra látogat, ahol ismét jó esélye
van a sikerre. Hosszú távon azon-
ban Varga (persze szívesen beszá-
molnánk még hasonlóan kiváló
teljesítményéről) egyedül aligha
lesz elég.

A legtöbb olyan kosárlabda-mér-
kőzésnek, amely nagyon szoros
eredménnyel végződik, a végén
megtalálható az a kulcsmomentum,
amellyel a győztes csapatnak sikerül
bebiztosítania a sikert. Általában du-
daszóra, vagy az utolsó másodper-
cekben dobott kosár, vagy éppen az
ellenfél hibázása. A Craiova elleni
találkozón Mijović bemutatta, hogy
ez zsenális védekezés is lehet, hi-
szen a Craiova elleni találkozó ki-
lenc másodperccel a vége előtt dőlt
el véglegesen, amikor egypontos
marosvásárhelyi vezetésnél Marti-
nić megtalálta üresen a palánk alatt
Samuelst, de a zsákolni készülő
amerikai akkora sapkát kapott Mijo-
vićtól, hogy évek múlva is emlé-
kezni fognak rá a Dzsungelben. Ha
Samuels akkor bedobja, lehet, nem
lett volna elég hidegvérük a Maros
KK játékosainak, hogy ismét előnyt
szerezzenek, a maradék néhány má-
sodperc viszont Craiovának nem
volt elegendő a fordításra, a gyors
szabálytalankodás ellenére sem.

Azonban nem csak a végén látha-
tott izgalmas mérkőzést a marosvá-
sárhelyi sportcsarnok közönsége,
hiszen az eredmény mindvégig szo-
ros volt: mikor az egyik, mikor a
másik fél került előnybe néhány
ponttal, de egyik sem tudott döntő
előnyre szert tenni. Tizennyolcszor

váltakoztak a csapatok a vezetésben,
és hatszor állt döntetlenre a meccs.
Ha Galacon mindent Mitchelltől
vártak a csapattársak, ezen a mecs-
csen eloszlottak a pontok, az ameri-
kai már az első negyedben
„kidobta” magát, valószínűleg job-
ban is ügyeltek rá a folytatásban. A
marosvásárhelyi védők ugyanakkor
különös figyelmet fordítottak Mar-
tinićra, nem is volt sok triplakísér-
lete, mindössze kettő, amelyből
egyet értékesített. Betörésekkel
azonban többször szerzett pontot, és
8 gólpassza csak megerősítette a kö-
zönségben, hogy jó játékost vesztett
a távozásával a Maros KK. Hogy a
közönség még mindig nosztalgiával
emlékezik rá, jelzi, hogy visszatap-
solták az ellenfél játékosaként is,
hogy pacsizzon végig a lelátóval.

Persze, lehet, hogy amennyiben
Craiova nyer, nem lett volna nagy
kedvük pacsizni a nézőknek, így
azonban, hogy a házigazdák győz-
tek, a Martinić távozása miatt érzett
elkeseredés is oldódott a nézőkben,
különösen, hogy a helyette érkezett
Person máris igazolta, hogy jó ke-
zekbe került a játékirányítói poszt.
Mijović pedig azt bizonyította,
hogy nem csak pontokkal segíthe-
ted a csapatod, hiszen az említett
sapka mellett nyolc (!) támadó le-
pattanót gyűjtött be, döntően hoz-
zájárulva ahhoz, hogy a Maros KK
42 labdát szerezzen az ellenfél 32
lepattanójával szemben.

Az egyetlen elgondol-
kodtató statisztikai adat a
rengeteg eladott labda, hi-
szen 18-szor zárta dobás
nélkül a támadást a Maros
KK, és ez – ismételjük a ga-
laci 16 után – nagyon nagy
szám. Bár az is igaz: kit ér-
dekel ez egy ekkora győze-
lemnél?

A Maros KK szombaton
Bukarestbe látogat, ahol a
Steaua vendége lesz. A ta-
lálkozót 20 órai kezdettel
rendezik, a DigiSport TV
is közvetíti.

Ha Mijović leoltja a villanyt
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Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női röplabda A1 osztály, 1. forduló: Marosvásárhelyi CSU Me-

dicina – Kolozsvári U NTT Data
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 200 néző. Vezette:

Cristian Serei (Nagybánya), Alin Mateizer (Ploieşti). Ellenőr: Ioan
Buhăţel (Dés).

CSU Medicina: Babaş, Varga, Iancu, Buterez, Dobriceanu, Ioan
(Arniceru, Diţu, Mocan). Liberó: Molnar. 

U NTT Data: Miclea-Grigoruţă, Bucur, Vodă, Stanciu, Răile-
anu, Dârnescu (Ariton, Tarţa). Liberó: Podină (Pamfil).

Eredményjelző
A női A1 osztály 1. fordulójának eredményei: CSM Târgovişte

– Jászvásári Penicilina 3:1, Marosvásárhelyi CSU Medicina – Ko-
lozsvári U 3:1, Balázsfalvi CSM – Lugosi CSM 3:0, Bákói Ştiinţa
– Temesvári Agroland 3:1. A Bukaresti CSM – Bukaresti Dinamo
mérkőzést ma játsszák.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 4. forduló: Marosvásárhelyi

Olimpic – Piteşti-i FC Argeş 32-25 (14-13)
Marosvásárhely, Liviu Rebreanu líceum sportterme, 150 néző.

Vezette: Ionuţ Ifrim, Ovidiu Elisei (mindketten Piatra Neamţ).
Olimpic: Ugran (Hodor, Stan) – Bărăbaş 12 gól, Marian, Târşo-

agă 5, Moldovan 1, Sângeorzan 1, Ghemeş (Ola 3, Munteanu 5,
Dima, Lăcătuş 5, Belean, Bardoşi, Radu).

FC Argeş: Constantin (Paraschiv) – Obedeanu 3, Mânzicu 2, Po-
peanu 2, Conea 5, Udrea 8, Popescu 2 (Stanca, Manea, Roşu 3, Pa-
poiu, Ciolpanu, Preda, Stîngă).

Ranglista
1. Minaur 4 4 0 0 129-85 12
2. Rm. Vâlcea 5 4 0 1 158-116 12
3. Brassó 5 3 1 1 139-127 10
4. Argeş 5 3 1 1 164-157 10
5. Temes. SCM 5 3 0 2 163-138 9
6. Temesvári U 5 3 0 2 154-154 9
7. Nagyvárad 5 2 1 2 134-145 7
8. Resicabánya 4 2 0 2 112-91 6
9. Mioveni 5 2 0 3 125-126 6
10. Köröskisjenő5 2 0 3 135-167 6
11. Olimpic 5 1 1 3 141-147 4
12. Mureşul 4 1 0 3 99-103 3
13. Kézdivásárh.4 1 0 3 91-135 3
14. Székelyudv. 5 0 0 5 115-168 0

A Maros KK 17-es számú játékosa nem csak a hajrában kiosztott, emlékezetes „sapkájával” írta be
magát a Tigrisek szurkolóinak szívébe: a mérkőzésen többször is megakadályozta az ellenfelet a
pont- és labdaszerzésben. Fotó: Nagy Tibor

Még szuszog a Medicina

Belelendült az Olimpic

A férfikosárlabda Nemzeti Liga 
állása

1. Kolozsvár 2/0 4
2. Galac 2/0 4
3. Nagyszeben 2/0 4
4. Steaua CSM 1/1 3
5. Craiova 1/1 3
6. Maros KK 1/1 3
7. Jászvásár 0/2 2
8. Nagyvárad 0/1 1
9. Timba 0/1 1
10. Piteşti 0/1 1
11. Dinamo 0/1 1
12. Temesvári KK 0/0 0

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 2. fordulójának eredményei: Te-

mesvári Timba – Kolozsvári U 72:75, Marosvásárhelyi Maros KK
– SCM U Craiova 78:75, Nagyszebeni CSU – Bukaresti Steaua
CSM 88:74, Galaci Phoenix – Jászvásári Poli 79:70. A BCM U FC
Argeş Piteşti – Temesvári KK mérkőzés lapzárta után fejeződött
be, a Bukaresti Dinamo – Nagyváradi CSM találkozót ma rende-
zik.

A női kosárlabda Nemzeti Liga 3. fordulójában: Gyulafehérvári
Universitatea – Marosvásárhelyi UPM Sirius 80:64, Alexandria
CSBT – Brassói Olimpia 72:71, Galaci Phoenix – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC 69:82, Aradi ICIM – Kolozsvári Universitatea 62:71, Te-
mesvári SCM – Szatmárnémeti CSM 57:69.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 2. forduló: Marosvásárhelyi

Maros KK – SCM U Craiova 78:75 (19-15, 15-20, 19-20, 25-20). 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Ciprian

Stoica (Nagyszeben), Mircea Şerban (Piteşti), Costin Bogdănescu
(Bukarest). Ellenőr: Mihai Caraion (Bukarest).

Maros KK: Mitchell 16 pont (1), Persson 15 (1), Pita 15 (1), Mla-
denović 12, Mijović 8 (1), Sánta 4, Stăncuţ 4 (1), Borşa 2, Steff 2,
Kilyén.

Craiova: Sirišević 17 (3), Martinić 15 (1), Samuels 13, Paasoja
10 (2), Vîrnă 6, Novak 4 (1), Kikos 3 (1), Watson 3, Orbeanu 2, Ber-
ceanu 2.

Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály B csoportja 4. fordulójának eredmé-

nyei: Székelyudvarhelyi NKK – Nagyváradi CSM 31-37, Marosvá-
sárhelyi Olimpic – FC Argeş Piteşti 32-25, Köröskisjenői Crişul –
Temesvári Universitatea 35-31, Dacia Mioveni – Brassói Corona 31-
19, Temesvári SCM – Marosvásárhelyi Mureşul 32-26, Resicabá-
nyai CSU – Nagybányai Minaur 19-28, Kézdivásárhelyi SE –
Naţional Rm. Vâlcea 17-38. Az 5. fordulóban: Nagyvárad – Olimpic
30-28, Rm. Vâlcea – Székelyudvarhely 41-19, Temesvári Universi-
tatea – Mioveni 30-28, Argeş – Köröskisjenő 40-34, Brassó – Temes-
vári SCM 28-27. A Mureşul – Resicabánya mérkőzés lapzárta után
fejeződött be, a Minaur – Kézdivásárhely találkozót kedden rendezik.



Hosszú évek óta, legyen nyár
vagy tél, a marosvásárhelyi
várban legalább féltucatnyi
hölgy gyakorol kitartóan. Sze-
met gyönyörködtető, lassított
tánclépésekhez hasonló moz-
dulataikat ismételgetik, amíg
azok harmonikus egységbe
nem forrnak. A Raţiu Maria
nyugalmazott sporttanár, ok-
tató vezetésével tanuló és
gyakorló „diákok” készsége-
sen tettek eleget felkérésem-
nek, s mesélték el, miképpen
kerültek kapcsolatba e szép
sportággal. 

– 23 évvel ezelőtt egy rossz moz-
dulattal emeltem fel a gyerekem,
melynek „köszönhetően” nyakam,
gerincem teljesen lemerevedett.
Több hétig jártam orvoshoz, min-
denfélét kipróbáltam, akupunktú-
rára is elmentem, ott mondta
valaki, jó lenne, ha ezt a sportot
űzném, mert akkor rendbe jönne az
egészségem. Egy másik csapatban,
Horváth Attilával kezdtem el, de
mivel itt elméletet is tanítanak, át-
jöttem ide – meséli az 51 éves
Meltzer Katalin Petra lélekgyó-
gyász, feng shui tanácsadó. Hozzá-
teszi: szervezetünkben életünk
feszültségei felgyűlnek, blokkokat
alkotnak. A mozgás által a meridi-
ánokban ezek a blokkok felszaba-
dulnak, megnyílnak, és sokkal
könnyebb, rugalmasabb, egészsé-
gesebb lesz az ember. Napi félóra-
óra gyakorlás kell hozzá. A
csapathoz bárki csatlakozhat,
Maria ingyen vállalja az oktatást.
Mindennap gyakorolnak, kivéve,
ha esik az eső, és nagy hidegben,
„mert mínusz 10 fok alatt nem lehet
olyan jól gyakorolni”. Szintén
egészségtelen a gyakorlás, amikor

a tájat a kombinát köde borítja be.
A várat azért választották erre, mert
rendkívüli belső nyugalmat áraszt,
s talán ez az egyetlen tiszta park a
városban. 

Jurián Annamária fogtechnikus
1999-ben vett részt a mesterek által
tartott egyhetes tanfolyamon, s
azóta aktív tagja a csoportnak. Sze-
reti az idősek sportjának is nevezett
mozgást, amely nem fáraszt, hanem
energiával tölt fel.

Bordy Judith pszichológus 2002
óta gyakorolja, s meggyőződése,
hogy „ez a mozgás tett helyre
engem, és segített, hogy egészséges
maradjak, elvégre már 60 éves va-
gyok. Az egész gondolkodás, a
mentális állapot is változik, úgy,

ahogy az ízületek flexibilitása, haj-
lékonysága is próbára van téve. A
gyakorlatot lassan kell végezni,
hogy legyen idő beállítani a légzést,
s mivel teljes koncentrációra van
szükség, megtanulunk a jelenben
élni. S ez nagyon fontos, mivel az
elménk állandóan dolgozik vala-
min, de ilyenkor lefoglaljuk, s be-
vonjuk a belső csendet és
nyugodtságot, amivel aztán meg
tudjuk vívni az élet küzdelmét, és
egészségesen, energiával feltelve
tudunk hozzáállni a naphoz. Ezért
nagyon fontos, hogy reggel kezdjük
el, nyitott területen, ahol befogad-
ható a teljes spektrumú napfény.
Lehet mezítláb is gyakorolni, leg-
többször egyszerűen lerúgom a

cipőm, hiszen a füvön nagyszerűen
be lehet melegíteni. Emellett fontos
a társaság, a csoport fenntart. Kitar-
tásra van szükség, szabadidőnk fel-
áldozására, de minden
energiabefektetés megtérül az élet
valamennyi területén”. 

A diszkopátiával és szpondiló-
zissal diagnosztizált 65 éves Bo-
ariu Doina zenetanárnő két éve
csatlakozott a csapathoz, s bol-
dogan mondja, hogy megol-
dódtak a gerincproblémái. „Sze-
retem ezt a tömegsportot, amely
rendkívül népszerű, s amit par-
kokban lehet gyakorolni, amikor
is reggelente magunkba szívhat-
juk a nap első sugarait a szabad-
ban sportolva.”

Raţiu Maria 1999 óta tanítja a taj-
csicsuan és ezen belül a csikung
technikát. Mivel a tajcsicsuan kifi-
nomult, a teljes testet megmozgató
és harmóniára vezető mozgások
rendszere, jótékony hatással van a
testre és lélekre egyaránt, azaz ál-
talában véve a fizikai és lelki
egészségre. A tajcsicsuanban a
test és a lélek egészsége az elsőd-
leges cél, ezen túlmenően egy
szellemi út, mely a taoista tanítá-
sok és a mozgásban végzett medi-
táció által az ember fejlődését tűzi
ki célul. A tajcsicsuan minden élet-
korban művelhető, nincsenek spe-
ciális alkati vagy erőnléti
feltételek, ezért élethosszig lehet
gyakorolni. A gyakorlás során a
test, a lélek és a szellem harmóni-
ájának megteremtése és önmagunk
fejlesztése a cél. 

Míg a tajcsi egy mozgásszekven-
cia, a csikung lágy mozgások, faál-
lások és meditáció alkotta
gyakorlatsorozat, aminek a célja az
energiagyűjtés és az energiapályák
kitisztítása. Míg az előző komple-
xebb, a másodiknak bárki, akinek
mozgásszervi problémája van, gya-
korolhatja, és rövid időn belül lát-
ványos javulásnak, kitartó
gyakorlás esetén pedig hosszan
tartó fejlődésnek lehet tanúja. Ezért
mondják azt, hogy aki 30 évesen
elkezdi űzni, az 70 éves korára tel-
jes összhangba kerül önmagával.
Nem hiába lett a „hajlékony ízüle-
tek, hajlékony gondolkodás” az e
sportot űzők mottója. Érdekes ada-
lék, hogy nem a gyakran használt
segédeszközök (legyező, kard stb.)
a fontosak, hanem az, hogy rend-
szeresen gyakoroljon az ember.
Ennek köszönhetően felszabadult-
nak érzed magad, megoldódnak a
gondjaid, s ezzel a szabadsággal
tudni kell élni – fogalmazták meg a
végkövetkeztetést a kis csapat 
tagjai. 
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Nagy Annamária

„Hajlékony ízületek, hajlékony gondolkodás” 

Test, lélek és szellem harmóniája a várban

Fotó: Nagy Annamária



ADÁSVÉTEL

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (3571-I)

ELADÓ sürgősen beltelek, házhely
Marossárpatakon. Tel. 0740-653-
491. (4442-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (4325)

HEGESZTŐT és LAKATOST alkal-
mazok. Tel. 0766-519-187. (19388)

TETŐT FEDÜNK cseréppel vagy
Lindab lemezzel, teraszt készítünk
fából, és vállalunk bármilyen kis javí-
tást. Nyugdíjasoknak 15% kedvez-
mény. Tel. 0758-639-258. (4351-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk 
MÁRTON GÁBORRA, drága jó
testvéremre halálának első év-
fordulóján. Emlékét szívünkben
örökké őrizzük. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott! Szeretett
testvére, Gergely és annak csa-
ládja. (4436)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett fiú, testvér, nagybá-
csi, 

BUKURESTI GÉZA 
eltávozott az élők sorából. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Temetése október 17-
én 13 órakor lesz a Jeddi úti te-
metőben. 

A gyászoló család. (4455-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa és
nagytata, após, apatárs, rokon,
Mezőcsávás egykori tanító bá-
csija és fúvószenekarának hűsé-
ges tagja, 

VITÁLIS KÁROLY 
életének 86. évében, súlyos, de
türelemmel viselt szenvedés
után csendesen megpihent.
Drága halottunkat 2017. október
16-án, hétfőn 14 órakor kísérjük
utolsó útjára a mezőcsávási re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (4454-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a vajdaszentiványi
születésű drága jó édesapa,
nagyapa, testvér, após, rokon,
szomszéd és jó barát, 

DÁVID JÁNOS 
szíve 81 éves korában, 2017. ok-
tóber 13-án megszűnt dobogni.
Temetése október 16-án 13 órától
lesz a marosszentgyörgyi teme-
tőben (a nagy kórház mögött). 
Búcsúzik tőle fia, László, lánya,
Zsóka, veje, Öcsi, unokái: Antó-
nia és Zoltán. Isten nyugtasson,
drága Tatuska! (-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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Szomorú szívvel emlékezünk október
16-án a vásárhelyi id. MÓZES 
ISTVÁNRA halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des! 
Emlékét őrzi felesége, lánya és fia. 

*
Megtört szívvel emlékezem október 16-
án egyetlen drága gyermekemre,
MÓZES ISTVÁNRA halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes, és emlékezze-
nek rá kegyelettel, akik ismerték és szerették! 
Megtört szívű, bánatos édesanyja. (4313)

Szilveszteri wellnessajánlatok 
– Magyarország –

2017. december 30. – 2018. január 2.
Hunguest Hotel Aquasol 4* Hajdúszoboszló
3 éj, félpanzió, gálavacsora
399 euró/fő

Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness 4*  Mezőkövesd, Zsóry-fürdő 
3 éj, félpanzió, gálavacsora 
301 euró/fő

SALIRIS RESORT Spa Hotel 4* superior Egerszalók 
3 éj, félpanzió, gálavacsora 
526 euró/fő

Utazás egyénileg 

Nagyon keveset kell várni, amíg lapozhatjuk 
László Noémi Bodzabél című kötetét! 

A nagyon kíváncsiak már most ízelítőt kaphatnak 
a könyv hangulatából:

megjelent a 2018-as falinaptárunk, 
amelyhez Kürti Andrea rajzaiból válogattunk.

A megszokottnál korábban, már most megvásárolható a Gutenberg
könyvesboltokban  és webáruházunkban!

ÉJSZAKAI SZOLGÁLATBA alkalmazunk RECEPCIÓST köz-
ponti zónában levő panzióba. Tel. 0744-624-976. (sz.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT;
PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)

Munkát keresel, de nincs tapasztalatod? Pályakezdő vagy? Be-
fejezted a sulit, de nem tudod, hol helyezkedj el? Jelentkezz nálunk,
ha vendéglátásban dolgoznál. Aktuális pozícióink: PINCÉR, PUL-
TOS. Mit kínálunk? Betanítást, jó csapatot, jó bérezést, fejlődési le-
hetőséget. Fényképes önéletrajzodat a cv@petry.ro e-mail-címre
várjuk. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Nyárádmente LEADER Egye-
sület mellett működő kiválasztó bi-
zottság néhány napja döntött az első
pályázati fordulóban beérkezett és
támogatásra javasolt pályázatok
felől. A vállalkozások számára kiírt
M1/6A intézkedés keretében beér-
kezett nyolc pályázatból hat felelt
meg a kiválasztási kritériumoknak.
Egyenként 70.000 euró támogatás-
ban részesülhet négy projekt, ame-
lyekből három cég az
agroturisztikai vendéglátás, egy
pedig a brikettgyártás terén szeretné
kifejteni tevékenységét. Továbbá
egyenként 50.000 eurós támogatás-
ban részesülhet két vállalkozás,
amelyek egyéb szolgáltatási tevé-
kenységeket fognak kifejteni a Nyá-
rádmentén. 

A vidéki alapszolgáltatások javí-
tását célzó M2/6B intézkedésen

belül egyenként 50.000 eurós pá-
lyázati támogatásban részesülnek
Ákosfalva, Nyárádgálfalva, Nyá-
rádmagyarós, Nyárádkarácson és
Nyárádremete községek, míg a kul-
turális örökség védelmét szolgáló
M3/6B intézkedés keretében 49.758
eurós vissza nem térítendő támoga-
tást kap a Bekecs Táncegyesület.

A pozitívan elbírált kérelmeknek
még egy értékelési „szűrőn” át kell
menniük, mielőtt a támogatási szer-
ződést aláírnák a Vidéki Beruházá-
sok Támogatási Ügynöksége
(AFIR) központi régiós intézmé-
nyével. A 2014–2020-as időszakra
még rendelkezésre álló nyárádmenti
pénzalapok lehívására újabb pályá-
zati fordulót írnak ki a jövőben – tá-
jékoztatott a kistérségi LEADER-
iroda munkatára, Balássy András.
(gligor)

Tizenkét pályázatot támogatnának
Újabb pénzeket oszt 

a LEADER
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A Siletina Impex 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást  szervez autóbuszsofőri 
állások betöltésére

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban

A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a vég-
zettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással  a cég Ma-
rosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán  nyújthatók be
hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

A Népújság   
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI JELENBE.


