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Teszt közönségsikerrel

Nyilvánosan is felavatták a Transilvania Motor Ringet

Kincskereső
színművész

A kincskereső nem más, mint dr. Harsányi Zoltán-Zsolt színművész, osztályvezető tanár, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Színház, Vizuális
Művészetek és Kommunikációintézetének vezetője, aki barátjával, dr. Bob
Miklós állatorvossal együtt találta meg
a már említett kincset.

____________2.
Huszonhat évnyi
létezés

A ködös idő ellenére telt házasra sikeredett a néhány hete
egy privát gyorsasági versennyel már felavatott Transilvania
Motor Ring nyilvános bemutatása. Benépesült a nézőtér,
sportos és fajtiszta versenyautókkal, motorokkal telt meg a
ring bokszutcája és udvara, a lóerőkben gazdag gépek pedig
bemutató körök erejéig birtokba vették a pályát, illetve
annak az udvarát is. Az illetékesek szerint a következő évben
már számos éles versenyre is sor kerülhet a kiscsergedi határban kígyózó aszfaltcsíkon, amely azonban nemcsak a
sport, hanem a közlekedésbiztonság terén is nagyon hasznos
lehet.

Benedek István

Fotó: Nagy Tibor

Nagy az érdeklődés
Az Erdélyben egyedülálló, de az ország és a régió szintjén is nívós,
minden szükséges műszaki és biztonsági elemmel rendelkező ringet a
nyílt napon elsőként Thomas Moldovan, nemrég kinevezett menedzser
mutatta be a sajtónak. Mint azt már lapunkban korábban említettük, a
pálya hossza 3700 méter, szélessége 11-14 m között változik. A nézőket
mintegy 1500 férőhelyes lelátó várja a célegyenesben, de a pálya területén közel tízezer néző is elhelyezkedhet. A ring adminisztratív épülettömbjében található felszerelések és létesítmények megfelelőek ahhoz,
hogy két vagy négy keréken nemzetközi versenysorozatok futamait is
meg lehessen itt rendezni.
(Folytatás a 9. oldalon)

..ennyi ideje létezik az Alter-Native
Nemzetközi Rövidfilmfesztivál, Marosvásárhely egyik legrégebbi és legrangosabb eseménysorozata, a filmen
alapuló, de összművészeti szemléje,
amely az idő megkérdőjelezhetetlen
szubjektivitásának ellenére is szép
kort ért meg.

____________5.
Tizenéves szerző
regénye

A kamaszkor hullámvasútjára ültet fel
Czire Hanga Debóra
Félutasok című regénye. A 15 éves
szerző Kolozsváron született, jelenleg
Budapesten tanul. Az Exit Kiadó gondozásában megjelent könyvét pár
hete Marosvásárhelyen is bemutatták.

____________6.

Kormány
kontra parlament

Bodolai Gyöngyi

Az évek óta elodázott romániai autópálya-építésekből
okulva a parlament két háza törvényt szavazott meg a
Jászvásárt Marosvásárhellyel összekötő, Hargita megyén
áthaladó A 8-as autópálya megépítéséről. A jogszabály
megvalósítását illetően a Szállításügyi Minisztériumra
bízták a felelősséget, hogy a törvény hatályba lépése
utáni 30 napon belül kezdje meg az előkészületeket.
Bár a Közép- és Észak-Moldovát, valamint a Székelyföldet az európai vérkeringésbe bekapcsoló Egyesülés
autópálya megépítését a képviselők többsége támogatta,
egyes vélemények szerint a törvény megszavazása a liberálisok populista akciója volt. A nagyobbik kormánypárthoz tartozó képviselők jobbára azért voksoltak a
tervezet mellett, hogy ne kerüljenek kényelmetlen helyzetbe moldovai választóik előtt. A Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) parlamenti képviselői
kilátásba helyezték, hogy nem szavazzák meg a jövő évi
költségvetést, ha nem szerepel benne az autópálya finanszírozása. Ezentúl az uniótól remélt nagyinfrastruktúratámogatáson kívül Románia éves költségvetéseiben is el
kell különíteni az autópálya megépítésére szükséges
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 19 perckor,
lenyugszik
16 óra 49 perckor.
Az év 316. napja,
hátravan 49 nap.

Ma JÓNÁS, RENÁTÓ,
holnap SZILVIA napja.
IDŐJÁRÁS

Tiszta égbolt

Hőmérséklet:
max. 140C
min. 00C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

25, 18, 37, 39, 32 + 13
11, 32, 28, 33, 26, 36
10, 23, 30, 21, 7, 39

NOROC PLUS: 8 2 0 9 0 4

SUPER NOROC: 5 7 7 2 5 2
NOROC: 0 6 4 8 7 3 2

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

Megyei hírek

Vállalkozói tanfolyam egyetemistáknak

A marosvásárhelyi Diákház a Regionális Felnőttképző
Központtal közösen ingyenes vállalkozói tanfolyamot szervez. A cél az üzleti életre nevelés, az egyszerű üzleti tervektől azok gyakorlatba ültetéséig. A helyek száma
korlátozott. A 20 részt vevő egyetemi hallgató számára ingyenes oktatást biztosítanak, de ennek fejében komoly
hozzáállást várnak. Feliratkozni a marosvásárhelyi kulturális központban, a Nicolae Grigorescu utca 19. szám alatt
november 21-éig lehet, munkanapokon 9–14 óra között.
Bővebb felvilágosítással a 0265-216-066-ost telefonszámon vagy a ccs.targumures@gmail.com e-mail-címen
szolgálnak.

Szimpózium az alvásról

A Szent Balázs Alapítvány november 16–17-én Alvás címmel szimpóziumot szervez a Gecse Dániel Református
Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumban. A szimpóziumon hazai és külföldi előadók előadásai hallhatók a következő témákban: az alvás élettana, alvás–ébrenléti
egyensúly, cirkadiánritmus, az alvászavarok pszichodinamikai szemlélete, nyugtalan láb szindróma, poliszomnográfia, alvás-EEG, alvási apnoé stb.
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Kincskereső színművész

Dák ékszerek törülközőben

„Amikor kézzel eltávolítottuk az
avart és az alig néhány centiméteres földréteget, előbukkant
egy csillogó tű, egy kicsit mélyebbről pedig egy majdnem öt
centiméteres ruhatű egyik vége.
Már akkor sejtettük, hogy valami értékes dolgot találtunk!” –
így mesélte el azt a pillanatot az
a hobbikincskereső, aki mintegy
12 nappal ezelőtt Nagyernye és
Sáromberke között az erdőszélen detektorozva rábukkant arra
a leletre, amelyet pénteken egy
sajtótájékoztatón mutattak be a
marosvásárhelyi várban.

Vajda György

A kincskereső nem más, mint dr.
Harsányi Zoltán-Zsolt színművész,
osztályvezető tanár, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Színház, Vizuális
Művészetek és Kommunikációintézetének vezetője, aki barátjával, dr. Bob
Miklós állatorvossal együtt találta meg
a már említett kincset. A lelet körül
mintegy félméteres helyen – kézzel
aláásva – kiemelték a földet, és mindenestül egy törülközőbe csavarták,
úgy szállították el. Másnap értesítették
a Maros Megyei Múzeumot, és átadták az értékes „csomagot”. Jól tették,
mert – mint utólag kiderült –, a kitisztított földben még több kincs volt,
mint ami a helyszínen látszott.
Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója elmondta: 64 darab
ruhadíszítő elemet tudtak restaurálni,
köztük három aranyfüggőt, a többi
ezüstből készült. A kincskészlet három
nyakékből, karperecekből, láncokból,

csüngőkből, ruhatűkből (fibula) áll.
Ezeket a múzeum munkatársa, András
Tihamér egy hét alatt hozta bemutatható formába. Ezt követően küldik el
a bukaresti Nemzeti Múzeumhoz, ahol
szakemberek felértékelik. Az igazgató
hangsúlyozta, hogy a megtaláló a törvénynek megfelelően járt el. Van detektorhasználati engedélye, és a lelet
megtalálását követő 48 órán belül társával jelentették a múzeumnak az eseményt és be is szolgáltatták teljes
egészében a talált kincset. Mi több,
megmutatták a helyszínt is, amelyet a
szakemberek lelőhelynek nyilvánítottak, és azonnal további ásatásokat végeztek. Ugyancsak a jogszabály
szerint a megtalált kincs értékének a
45%-át a múzeum köteles kifizetni a
beszolgáltatónak. Még hivatalosan
nem becsülték fel az értékét, de valószínű, hogy több tízezer euróra rúg
majd. Ehhez hasonló lelet csak Csíkmadarason került elő az 1960-as években – mondta többek között az
igazgató, megköszönve, hogy ezzel a
nagyszerű kinccsel a megtalálók gazdagították a megye kulturális örökségét.
Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke elmondta, örül ennek a felfedezésnek, hiszen valójában a megye
múltjának darabjai kerültek elő. Kifejtette: mindent megtesz annak érdekében, hogy a kincs Marosvásárhelyen,
a Maros Megyei Múzeum tulajdonában maradjon, és ez is hozzájáruljon
az idegenforgalom növeléséhez.
Értékes anyag került elő a jeddi terelőút, illetve az autópálya építése
során, nemsokára hozzáfognak a Marosvásárhely és Jászvásár közötti au-

A helyes táplálkozásról
a Szülők iskolájában

November 13-án, kedden 18 órától a Philothea Klubban
dr. Balázs Anita diabetológussal lesz beszélgetés az étkezési szokásokról, a helyes táplálkozás alapjairól, arról,
hogy mit, mikor, hogyan egyen a gyerek. A gyerekkorban
kialakított helyes táplálkozási szokásoknak fontos szerepük van az egészség megőrzésében. Ennek kialakítása
elsősorban a szülők feladata. Így anya főztje nemcsak a
legfinomabb lesz, hanem a legegészségesebb is!

Keményen bírságolt a rendőrség

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőségnek november 1–7.
között 326 esemény során kellett beavatkoznia, közülük
295 alkalommal az 112-es sürgősségi hívószámon tettek
bejelentést. Az említett időszakban 1045 bírságot róttak ki
és 125 bűncselekményre derült fény. A felgöngyölített 128
bűncselekmény közül nyolc esetben tetten érték az elkövetőket, a szabálysértések miatt kirótt bírságok összege
meghaladja a 380.000 lejt. Egy hét leforgása alatt a közúti
rendőrség 89 hajtási jogosítványt és 49 forgalmi engedélyt
tartott vissza.

Halálos baleset

A marosvásárhelyi turbinaárokba zuhant vasárnap reggel
egy autó. A gépkocsi sofőrje, egy 20 éves fiatalember
életét vesztette, két utasának sikerült kimenekülnie – adta
hírül az Agerpres. A rendőrség tájékoztatása szerint a marosvásárhelyi Kárpátok sétányon egy személygépkocsi lesodródott az útról és a turbinaárokba esett. Az autóban a
20 éves sofőrön kívül egy 13, illetve egy 19 éves lány ült.
Az utasoknak sikerült kimenekülniük a vízbe esett autóból,
a fiatalember azonban meghalt. Holttestét búvárok emelték ki a vízből.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK

A magyar nyelvű oktatás ünnepe
Dicsőszentmártonban

November 15–17. között a dicsőszentmártoni intézményesített magyar nyelvű oktatás 145. évfordulóját ünneplik. Az RMPSZ dicsőszentmártoni körzete és a
Kökényes néptáncegyüttes által közösen szervezett háromnapos eseménysorozat csütörtökön könyvbemutatóval kezdődik. Pénteken 14 órától Vámosgálfalván
szakmai tapasztalatcserére kerül sor a hajdúszoboszlói
és a dicsőszentmártoni körzet pedagógusai között.
Szombaton, november 17-én 11 órakor kopjafát avatnak, ezt követi a magyar óvoda alapkőletétele.12 órakor
a Kökényes néptáncegyüttes székházában Az Alsó-KisKüküllő mente iskolahálózatának aktuális kérdései címmel tartanak szakmai megbeszélést, 17 órakor a
művelődési házban gálaműsorral folytatódik, majd pedagógusbállal zárul a rendezvénysorozat.

tópálya építéséhez is, amelynek kapcsán lehet, hogy további érdekes régészeti leletek kerülnek elő – mondta
többek között az elnök.
Harsányi Zoltán-Zsolt azt is elárulta, hogy igen rendezett formában
találták meg a kincset: a nyakékeket
szépen egymásba helyezték, és a csüngők, a ruhatűk és az egyéb kiegészítők
ennek a körnek a közepén voltak. A
múzeum munkatársai erről az elrendezésről úgy vélik, hogy valószínűleg
valamilyen vászonba, bőrbe, vagy kerámiaedénybe helyezték az ékszereket,
és szándékosan ásták el. Az elrendezettség arra is utal, hogy valamilyen
külső veszély, fenyegetettség miatt rejtette el a kincset egykori tulajdonosa,
aki minden valószínűséggel az előkelő
dák társadalmi csoporthoz tartozó férfi
lehetett. Soós Zoltán elmondta, nem
messze a helyszíntől találtak gepida,
hun és római jelenlétre utaló emlékeket, így beigazolódik, hogy a Maros
völgye megyénkben régóta folyamatosan lakott.
Daniel Cioată, a dák királyságot tanulmányozó kutató régész szerint a
tárgyak valószínűleg i.e. 50 körül készülhettek a dák királyság korában, a
római leigázás előtt. Egy nála levő
szakkönyv illusztrációi igazolják,
hogy hasonló ékszerek még készültek
ebben az időszakban. Ezek közül egy
majdnem ugyanolyan nyakéket a Segesvár melletti Segesd település közelében találtak, de Erdély más
helységeiből is kerültek elő ehhez hasonló kincsek. Az, hogy több egyforma darab volt, igazolja, hogy az
egykori készítők, illetve viselők szettben rendelték meg őket, és ezt ennek
megfelelően viselték a ruhán, illetve a nyakban. Fülbevaló nem
volt, tehát egyértelmű, hogy a nyakékeket is ruha-kiegészítőként
használták.
Harsányi Zoltán-Zsolt a sajtó
kérdésére elmondta: nyolc évvel
ezelőtt váltotta ki a detektor-használati engedélyt. Ez a hobbija. Míg
más horgászbottal jár egy tóra pecázni, addig ő inkább detektorozik,
mivel rendszeresen gyalogtúrázik,
és barangolásai során vizsgálgatja
a talajt. Sohasem úgy indul útnak,
hogy valamit keres. Arra a kérdésre, hogy mire költi majd a jutalomdíjat, az alkalmi kincskereső
nem válaszolt, viszont nem tartja
kizártnak, hogy rendezőként, művészként valamilyen történetet fon
a tárgyak köré. Azt mindenképpen
leszögezte: nem lesz belőle Indiana
Fotó: Vajda György Jones.

50 éves a mezőpaniti iskola

November 17-én, szombaton ünnepli 50 éves fennállását a mezőpaniti Kádár Márton Általános Iskola. A rendezvény megnyitója délelőtt 11 órakor kezdődik,
11.15-kor bemutatják az iskola történetét, majd ünnepi
beszédek hangzanak el. 12 órakor emléklapok, oklevelek átadására kerül sor, 12.30-kor az iskola diákjai mutatják be műsorukat. 13.16-kor emlékjeleket avatnak.

Tiberius Nemzetközi Kamarazenei
Fesztivál Segesváron

November 13–16. között Segesváron a polgármesteri
hivatal dísztermében négy hangversenyre kerül sor mindennap 18 órakor a 13.Tiberius Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál keretében. A Tiberius-vonósnégyes mellett
hazai és hét ország vendégművészei lépnek fel. A műsoron többek között J. S. Bach-, J. Haydn-, W. A. Mozart-, Fr. Schubert-, F. Mendelssohn-Bartholdy-művek
szerepelnek. A belépés ingyenes.
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Differenciált minimálbért vezetnek be, opcionálissá
válik a nők alacsonyobb nyugdíjkorhatára

A végzettség és a munkaviszony
időtartama függvényében differenciálják a minimálbért Romániában, és opcionálissá válik a nők
számára, hogy a férfiaknál korábban vonulnak-e nyugdíjba.

A munkatörvénykönyvet módosító intézkedésekről pénteki ülésén fogadott el
sürgősségi rendeletet a kormány. A törvénymódosítás hatályba lépése után lehetőség nyílik arra, hogy a felsőfokú
végzettséget igénylő állások betöltői számára vagy a munkaviszony egy bizonyos
időtartama felett a kormány magasabb
minimálbért szabjon meg.

A munkaügyi és társadalombiztosítási
minisztérium a múlt héten tárcaközi jóváhagyásra bocsátott egy olyan határozattervezetet, amely szerint december
elsejétől az addigi 1900 lejről 2080 lejre
növelik a bruttó minimálbért. A felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben
foglalkoztatottaknak, illetve azoknak,
akik legalább 15 éve állnak munkaviszonyban, nem lehet kisebb 2350 lejnél
a bruttó bérük.
A pénteken elfogadott sürgősségi kormányrendelet választhatóvá teszi a női
munkavállalók számára, hogy a férfiaknál korábban – jelenleg 61 éves korban
– kérik-e nyugdíjazásukat, vagy fenntartják munkaviszonyukat 65 éves korukig,

vagyis a férfiakra érvényes nyugdíjkorhatárig. A vállalkozói szféra élesen bírálta a minimálbér újabb emelését, illetve
annak végzettség szerinti differenciálását, mondván, hogy a kormány mesterségesen, a termelékenység emelkedése
nélkül növeli a béreket, és kizárólag az
vezérli, hogy nagyobb adóbevételekre tegyen szert.
Cristina Pârvan, az üzletemberek
egyesületének főtitkára a Digi 24 hírtelevíziónak azt mondta, az intézkedés a
„diplomagyáraknak” kedvez, és azt a
meggyőződést igazolja, hogy jobb „befektetés” egy kétes értékű oklevél, mint
a hozzáértés és szakmai tapasztalat megszerzése. (MTI)

milliárd dollár értékű arany és megközelítőleg 1,8 milliárd dollár értékű réz kitermelésével számolnak, amely után az
államnak összesen mintegy 300 millió
dollárnyi (az aranyra 6, illetve a rézre 5
százalékos) jövedéki adót fizetnének.
A megyeszékhely Dévától 20 kilométernyire, Verespataktól 50 kilométernyire
megnyitandó külszíni fejtés kiterjedését
27,7 négyzetkilométerre tervezik.
Az Adevărul felidézte, hogy az újabb
nagyszabású bányaprojekt ellen több
ízben tiltakoztak a Mining Watch Romania nem kormányzati szervezet aktivistái, akik szerint a hatalmas külszíni
kitermelés újabb olyan „szörnyű sebhelyet” hagy majd az Erdélyi Érchegységben, mint amilyet a veresvölgyi (Rosia

Poieni) rézbánya okozott. A környezetvédők azt is kifogásolták, hogy a koncessziós szerződést megkötő országos
ásványkincshatóság hivatali titokként kezeli a bányaprojektek műszaki részleteit,
és a Rovina térségébe tervezett aranybánya várható környezeti hatásairól semmit
sem hoztak nyilvánosságra.
A Rise Project nevű romániai tényfeltáró lap azt állítja, hogy a Samax Romania hivatalos tulajdonosa a torontói
tőzsdén jegyzett Carpathian Gold, amely
tudomásuk szerint Jean Claude Gandur
svájci üzletember érdekeltségi köréhez
tartozik. A lap szerint a svájci milliárdos
nigériai, kongói, gaboni, elefántcsontparti és iraki altalajkincsekkel üzletelve
alapozta meg vagyonát. (MTI)

Arany- és rézbánya megnyitását engedélyezte a kormány

Románia eddigi legnagyobb külszíni arany- és rézbányáját nyithatja meg a Samax Romania nevű
cég mögött álló nemzetközi befektetőcsoport az Erdélyi-érchegységben, a Brád városától
keletre található Rovina térségben, miután a bukaresti kormány
pénteken jóváhagyta a társaság
húsz évre megkötött bányászati
koncesszióját.

A kormányhatározat hátteréről és
előzményeiről beszámoló Adevărul című
hírportál úgy tudja, a befektetők a koncessziós szerződésben szereplő 94 négyzetkilométeres térségből mintegy 200
tonna arany és 635 ezer tonna rezet remélnek kinyerni. Az üzleti tervben 3,7

Világháborús centenárium

A német elnök jelenlétében emlékeztek Londonban

Frank-Walter Steinmeier német államfő jelenlétében emlékeztek meg vasárnap Londonban az I. világháborút
lezáró
tűzszünet
századik
évfordulójáról. Az ünnepségen jelen volt II. Erzsébet királynő is, de – csakúgy, mint tavaly – nem koszorúzott személyesen.

Az 1919 óta évente megrendezett központi emlékünnepség
helyszíne ezúttal is a háborús halottak tiszteletére emelt, London kormányzati negyedének közepén álló emlékmű, a Cenotaph volt.
A parlament híres toronyórája, a Big Ben 11 órát jelző harangjátéka után a felsorakozott tömeg kétperces néma főhajtással tisztelgett a halottak emléke előtt.
A vasárnapi rendezvényen, a megemlékezések 100 éves történetében először vett részt és koszorúzott német államfő.
Frank-Walter Steinmeier koszorújának elhelyezése után főhajtással tisztelgett a katonaáldozatok előtt. Kabátjára ő is kitűzte
a britek által ilyenkor hagyományosan viselt, stilizált pipacsot.
A pipacs a fő jelképe Nagy-Britanniában a háborús halottak
emléke előtti tisztelgésnek. A Brit Birodalom az I. világháborúban csaknem 9 millió katonát mozgósított; közülük 908 ezer
halt meg, több mint kétmillió megsebesült.
A londoni megemlékezést brit és nemzetközösségi katonaveteránok, illetve civilek több tízezres felvonulása követte.
Az elesett katonákra emlékezni kell
A halott katona már nem ellenség, nyugodjon bárhol a világban, mindenütt megérdemli, hogy megemlékezzünk róla –
mondta a magyar honvédelmi miniszter vasárnap Debrecenben, a Hősök temetőjében, az első világháborúban hősi halált
halt katonák felújított hadisírjainak ünnepélyes átadásán.
Benkő Tibor hozzátette: a felújított debreceni honvédtemető
méltó emlékhely az emlékezésre és az emlékeztetésre.
Felidézte, hogy a temetőben nyugszanak az 1849. augusztus
2-ai debreceni nagy csata áldozatai: névtelen honvédek, katonák, akik hazájuk függetlenségéért, szabadságáért áldozták
életüket. Ugyancsak a honvédtemetőben nyugszanak az első,
illetve a második világháborúban elesett katonák.
Benkő Tibor kiemelte: „mutassunk példát abban is, hogy
számunkra fontosak azok a katonák is, akik Magyarországon
veszítették életüket”. „Legyen ez példaértékű és példamutató
minden ország és minden nemzet számára, ahogy mi tiszteletet
adunk és megbecsüljük a Magyarország földjén elhunyt katonákat, az emléküket. Ezt kérjük és ezt várjuk más nemzetektől
is” – fűzte hozzá.
Elutasítani a nemzeti befelé fordulást
Emmanuel Macron francia államfő a béke megőrzésére, „a
befelé fordulás, az erőszak, a leigázás” elutasítására kérte vasárnap ünnepi beszédében az első világháborút lezáró fegyverszüneti egyezmény centenáriumi ünnepségén a párizsi Diadalív
alatt, az Ismeretlen katona sírjánál megjelent csaknem száz ország képviselőjét, köztük 72 állam- és kormányfőt.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök
biztonsági okokból nem a többi államfővel, hanem különkülön, saját konvojjal érkezett a Diadalívhez. A jelentős biztonsági intézkedések ellenére – Párizsban mintegy 10 ezer
rendőr biztosítja a centenárium ünnepségének helyszíneit – a
Femen nőjogi szervezet három aktivistájának sikerült áthatolnia a biztonsági kordonon akkor, amikor Donald Trump konvoja megérkezett. A tiltakozókat a rendőrök azonnal
előállították, az elnöki limuzint nem tudták megközelíteni.
Az ünnepség kezdetén Franciaországban mindenhol megszólaltak a harangok, éppen úgy, ahogy száz évvel ezelőtt,
amikor a fegyverszünet megkötését jelezték.
Ünnepi beszédében Emmanuel Macron az első világháborúnak – amelyben szerinte „Európa majdnem öngyilkos lett”
– a mai világra vonatkozó tanulságairól beszélt. A francia
elnök úgy vélte, hogy a világban ismét a „történelem fenyeget”, ezért a béke megőrzésére és „a befelé fordulás, az erőszak, a leigázás” elutasítására kérte a világ vezetőit. Dicsérte
a patriotizmust, amely szerinte „a nacionalizmus és az önzés
teljes ellentéte”.
Felülkerekedni a politikai megosztottságon
A politikai megosztottságon való felülkerekedésre szólította
fel honfitársait Andrzej Duda lengyel elnök vasárnap a függetlenség visszaszerzésének centenáriuma alkalmából Varsóban rendezett központi ünnepségen, bejelentve, hogy
újjáépítik a nácik által felrobbantott pompás fővárosi palotát.
A lengyel politikai vezetők részvételével délben elkezdődött
ceremóniát Varsó egyik főterén, a független Lengyelország
megteremtőjéről, Józef Pilsudski marsallról elnevezett téren
rendezték meg. A vendégek között jelen volt Donald Tusk, az
Európai Tanács elnöke is. Andrzej Duda beszédében kiemelte:
száz évvel ezelőtt a lengyel vezetők és a társadalom képesek
voltak közös fellépésre a független állam érdekében. „Különböző nézeteik voltak, de a közös eszmére összpontosítottak”
– húzta alá.
Az államfő a jelenlegi politikai megosztottság áthidalására,
szuverén és biztonságos ország építésére szólított fel, egy
olyan országéra, amelyben „a becsület győz, nem pedig a cinizmus és a faragatlanság”. Az államfő bejelentette, hogy újjáépítik a 17. században barokk stílusban megépített, a
németek által az 1944-es varsói felkelés leverése után felrobbantott pompás Szász palotát az eredeti helyén, a mai Pilsudski téren. Az épület, amelyet a lengyel szenátus
székhelyének szánnak, „az erősödő Lengyelország jelképe
lesz” – fogalmazott Duda.
A függetlenség napja a legnagyobb lengyel nemzeti ünnep.
Annak emlékére tartják, hogy Lengyelország az első világháború végén, 1918 novemberében, 123 év felosztottság után
visszaszerezte önálló államiságát. A független Lengyelország
létrejöttét november 11-től számítják, amikor németországi
fogságból Varsóba érkezett a haza megmentőjének tartott
Józef Pilsudski. (MTI)

Ország – világ
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Átirányított repülőgépek

A reggel és este leszálló köd miatt szombaton és vasárnap több, Kolozsvárra tartó járatot el kellett halasztani,
illetve
átirányítani
Nagyszebenbe,
Temesvárra vagy az otopeni-i repülőtérre. A Blue Air
Bukarestbe tartó gépének vasárnap sikerült felszállnia, tette hozzá David Ciceo, a kolozsvári nemzetközi
repülőtér igazgatója. A köd esténként és reggelente
lehetetlenné teszi a landolást a kolozsvári reptéren,
napközben azonban nem akadályozza a légi forgalmat. Vasárnap késett a Lutonból, Beauvais-ból és
Madridból érkező járat, a Dortmundba tartó gép indulását pedig 8 óra 10 percről 10 órára halasztották.
(Agerpres)

Kiterjesztett gazdaságfejlesztési
program

Székelyföldre is kiterjeszti Magyarország azt a gazdaságfejlesztési programot, mely Erdélyben eddig
Maros megye mezőségi részén nyújtott támogatásokat gazdálkodóknak és kisvállalatoknak – jelentette
ki Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Kolozsváron, miután Kelemen Hunorral, az
RMDSZ elnökével tárgyalt pénteken. Elmondta: a
maros-mezőségi kísérleti gazdaságfejlesztési program keretében tavaly 1,5 milliárd forint jutott a térség
gazdálkodóinak és vállalkozóinak, idén 800 pályázat
érkezett, ezek elbírálása jelenleg is tart. Hozzátette:
a magyar költségvetésben jövő évre 50 milliárd forintot különítettek el a gazdaságfejlesztési programokra,
ebből jelentős összeg jut Erdélybe és a Székelyföldre. (MTI)

Afrikai sertéspestis Bihar
megyében

Afrikai sertéspestis (ASP) jelenlétét erősítették meg
a Bihar megyei Érselénden október 30-án, a védőés megfigyelési körzetek egy része Magyarországra,
Hajdú-Bihar megyébe is átnyúlik – közölte a magyar
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal pénteken
honlapján. A tájékoztatás szerint a Román Állategészségügyi Hatóság ASP-vírus jelenlétét erősítette
meg a Bihar megyei Érselénd település két kis létszámú házisertés-állományában. Az ezek körül elrendelt 3 kilométeres sugarú védőkörzet és a 10
kilométeres sugarú megfigyelési körzet Hajdú-Bihar
megyébe is átnyúlik. Az afrikai sertéspestis – amely
nem azonos a klasszikus sertéspestissel – az emberre nem veszélyes. (MTI)

Kormány
kontra parlament
(Folytatás az 1. oldalról)

összegeket, ha pedig a szükség úgy kívánja, a magánszféra bevonásával lehet pótolni a hiányzó összegeket.
A múlt héten a képviselőház által megszavazott törvényt,
ahhoz, hogy életbe lépjen, az államfőnek kell kihirdetnie, ha nem nyújtanak be ellene panaszt az Alkotmánybíróságon.
Minden szép, minden jó, mondhatnók, csakhogy a
Jászvásár–Marosvásárhely autópálya akkor lesz jól kihasználható, ha a megyeközpontunktól a magyar határig terjedő sztráda teljes egészében kiépül. Bár
ígéretesnek tűnik a Marosvásárhely közeli újabb szakaszok elkészülte, a neheze Gyalu és az országhatár között
még hátravan, és kérdés, hogy prioritásként fog-e szerepelni a kormány jövő évi tervei között. Az elmúlt évek
során ugyanis bebizonyosodott, hogy ami Erdélynek jó,
azt nem támogatják a fővárosban.
Politikai elemzők szerint ezúttal a moldvaiaknak sem
lesz nyert ügye, és a törvény elfogadása csupán „politikai illuzionizmust” jelent. Azzal, hogy a jogszabály a
szállításügyi tárcára bízza a felelősséget, a kormány egy
másik, általa jobban kedvelt változat támogatása mellett dönthet. Három nappal a törvény megszavazása
előtt készült el ugyanis a Szállításügyi Minisztérium
által rendel tanulmány, amelynek a következtetése szerint olcsóbb és kedvezőbb lenne a Kárpátokon való átkelést lehetővé tévő Bákó–Brassó közötti autópálya
megépítése. Ez a – még csak tervekben szereplő – Bukarest–Brassó autópályával való összeköttetésnek kedvezne. Bár Románia általános közlekedési
mestertervében az A 8-as autópályának sokkal nagyobb
a gazdaságossági rátája, a kormány által megrendelt
tanulmány a természetvédelmi területeket félti az autópályától, holott a szakemberek szerint mindkét autóút
hasonló mértékben érintené azokat.
Kérdés, hogy a parlament és a kormány közötti ellentétből ki kerül ki győztesen, s megszületik-e hamarosan az a kormányhatározat, amely zöld utat engedne a
képviselők által megszavazott változatnak.
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Prioritás: egy hatékonyabb szociális rendszer

Konkrét lépések a többgyerekes édesanyákért

ben egy szülő az előző
Az őszi parlamenti ülésszakgyestől számított keveban elindított szociális és
sebb mint 12 hónapon
munkaügyeket érintő munkabelül újból gyermeknefolyamatokat ismertette pénvelési
szabadságra
teken a sajtó képviselőivel
megy, a hatályos törvéCsép Éva Andrea parlamenti
nyek értelmében az ezen
képviselő. Az egyik legfontoidőszakra kapott juttatást
sabb hír, hogy a napokban ikaz elmúlt 12 hónap betatta az egymás után több
vétele alapján számolják
gyereket vállaló anyákra voki, ennek a 85 százalékát
natkozó diszkriminatív szabákapja meg. Ebben az
lyozások
megszüntetését
esetben gyakorlatilag az
célzó
törvénytervezetet.
első gyes ideje alatt kaEmellett konkrét lépéseket
pott összegek is beleszátettek a szociális rendszer
molódnak, amely már
alulfinanszírozásának a felalapból egy visszavágott
számolására, melynek eredállami juttatás. A napokményeként a kormány három
ban iktatott törvényterév után ismét aktualizálja a
Fotó: Nagy Tibor
vezet legalább azt az
minimális minőségi standardokat szabályozó rendeletét. prioritás kell legyen az, hogy támo- összeget biztosítja a szülőnek, ame-

Menyhárt Borbála

A képviselő kifejtette: az őszi
parlamenti ülésszak kezdetekor az
RMDSZ álláspontja az volt, hogy
szeretnének egy hatékonyabb munkaügyi és szociális rendszert Romániában, és ezek mentén fogalmazták
meg az őszi ülésszak céljait a szociálpolitika területén. Három fontos
dolgot emeltek ki. Az egyik: feloldani azt a diszkriminatív jogszabályt, amely a gyesen lévő
többgyerekes édesanyákat érinti. A
másik a szociális rendszer alulfinanszírozottságának a felszámolása, a harmadik pedig, hogy
hatékonyabbá tegyék az örökbefogadási törvényt, valamint fokozott
figyelmet fordítsanak a csonka családokra, a gyerekeiket egyedül nevelő anyákra.
– Szerdán (szerk. megj: november 7-én) iktattam a törvénytervezetet, amely a gyesen lévő édesanyák
védelmét célozza. Úgy gondolom,

gassuk a kismamákat, a családokat,
annak érdekében, hogy biztonságban tudjanak gyereket vállalni. A
fogadóóráimon számos esetben kerestek meg édesanyák, akik számára nem világosak a törvény
előírásai, az, hogy minek alapján
számolják ki a gyereknevelési szabadság idején járó juttatást, illetve
több rendellenességet is jeleztek a
törvény alkalmazását illetően. Ezelőtt három héttel szerveztem egy
találkozót a kismamákkal, hiszen
ők azok, akik a legjobban el tudják
mondani, hogy a mindennapokban
milyen nehézségekbe ütköznek.
Mindezeket figyelembe véve dolgoztam ki a törvénymódosító javaslatot, amely az édesanyák
gyereknevelési szabadság alatti jogait és kötelezettségeit szabályozza.
Nagyon fontosnak tartottam, hogy
minél előbb orvosoljuk a diszkriminatív rendelkezést, ami az egymás
után több gyereket vállaló anyukákat érinti – mutatott rá a képviselő.
Mint mondta, jelenleg amennyi-

Az itthon maradást erősíti

lyet az előző gyes ideje alatt is megkapott.
A másik módosító javaslat a gyereknevelési szabadságot szabályozó
törvényben az édesapák védelmét
célozza meg. Mint ismeretes, a törvény által biztosított 24 hónapos
gyereknevelési szabadságból egy
hónap az apukának jár. Viszont a
parlamenti képviselő hangsúlyozta,
sokan jelezték: a munkaadók nem
mindig hajlandók elengedni az
édesapákat, sőt, esetenként meg is
fenyegetik, hogy amennyiben élnek
a törvény által biztosított lehetőséggel, az egy hónap lejárta után nem
fogják visszavenni a munkahelyre.
A család pedig, abban az esetben,
ha az utolsó hónapot nem veszi ki
az édesapa, elesik az arra a hónapra
járó jövedelemtől. A Csép Andrea
által kidolgozott módosítás értelmében a munkaadó köteles lesz visszavenni az érintett édesapát legalább
két hónapra, ugyanabba a beosztásba, és ugyanazzal a bérrel, ami
előzőleg is járt neki.

Mostohagyermekként kezelt
szociális ellátórendszer
– A másik téma, amit kiemelt
fontosságúként kezeltünk az elmúlt
időszakban, az a szociális ellátórendszer, illetve szolgáltatások alulfinanszírozottsága. Tudjuk, hogy
évek óta nincsen kellő támogatottsága a szociális rendszernek, és
emiatt számos interpellációban fordultam a miniszter asszonyhoz magyarázatért. Az elmúlt időszakban a
megyei gyermekvédelmi igazgatóságok jelentős anyagi gondokkal
küszködtek, augusztustól az év végéig nem volt fedezve a költségvetésük a béralapra, sem pedig az
ellátottak napi betevő falatjának a
biztosítására. Mindez amiatt történt,
hogy 2015-ben voltak utoljára aktualizálva a standardok, aminek alapján kiszámolják, hogy egy
ellátottnak – az intézmény típusának a függvényében – mekkora öszszegre van szüksége ahhoz, hogy az
igényeinek megfelelő ellátást megkaphassa. Az interpellációknak köszönhetően
a
munkaügyi
minisztérium közvitára bocsátotta a
módszertant, ami ezt szabályozza.
Október 31-ig beérkeztek a módosító javaslatok, és a minisztérium
szakigazgatósága most az aktualizáláson dolgozik – fejtette ki Csép
Andrea. Mint mondta, sok a megoldatlan probléma a szociális rendszert illetően, például az otthoni
beteggondozást nyújtó civil szervezetek alulfinanszírozása.
– Annak ellenére, hogy rendkívül
jó minőségű ellátást biztosítanak,
évről évre szembesülniük kell
azzal, hogy a 34-es törvény alapján
az államtól érkező finanszírozás
nem kiszámítható, nem tudnak erre
alapozni, hosszú távon tervezni.
Olyan szolgáltatásokról van szó,
amelyeknek a biztosítása az állam
kötelessége lenne. Átvállalják ezt a
civil szervezetek az államtól, és
mégis ők azok, akik ki vannak téve
a finanszírozás folyamatos csökkentésének. Ezeknek a szolgáltatá-

soknak a megtartása rendkívül fontos a magyar közösség számára is,
ezért a költségvetési vitán arra kell
törekednünk, hogy kedvező módosításokat eszközöljük. A képviselő,
szerint az idénre jóváhagyott öszszegnek majdnem a kétszeresére
lenne szükség ahhoz, hogy a szervezetek megfelelő szociális ellátást
tudjanak biztosítani.
Családiasabb környezetben
7 éves korig
Egy kiemelt fontosságú törvény,
amit az elmúlt időszakban elfogadtak, tehát sikerként könyvelhető el,
az a 3 és 7 év közötti, állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének a szabályozása. Ezáltal
lehetővé tették, hogy az állami gondozásban levő gyermekek az eddigi
3 éves kor helyett 7 éves korukig
maradhassanak hivatásos pótanyáknál (asistent maternal), családiasabb
környezetben. Azon szempont alapján született meg ez a módosítás,
hogy a hétévesnél kisebb gyerekek
fejlődése szempontjából rendkívül
fontos az, hogy minél családiasabb
környezetben nevelkedjenek, és ne
kerüljenek már hároméves korban
családi típusú házba, ahol mintegy
tíz vagy akár ennél több gyerekről
gondoskodnak.
Találkozók a nyugdíjasokkal
Sajtótájékoztatóján Csép Andrea
kiemelte, az elkövetkező időszak
nagy kihívásai az új nyugdíjtörvény
és a jövő évi állami költségvetés kidolgozása. Fontos módosításokat
fogadnak el, amelyek befolyásolják
a mindennapjainkat, ezért minden
részletre nagyon oda kell figyelni.
Hangsúlyozta: november közepétől
konzultációsorozatot fog indítani
Maros megye nagyobb városaiban,
ahol találkozni szeretne a nyugdíjasokkal, az őket tömörítő szervezetekkel,
lehetőséget
teremtve
számukra, hogy elmondhassák javaslataikat, hogy mire a képviselőházba kerül a törvény, tudjon még
módosításokat eszközölni.

Gyümölcsöző életpálya program

Csütörtökön délelőtt a Petry
Bistro–Grill&Wine étteremben Péter Ferenc, Maros
Megye Tanácsának elnöke,
Giurgiu Anca Mihaela, a Maros
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzésekért felelős
igazgatója,
Szentes
Erzsébet, a Sapientia – EMTE
Marosvásárhelyi Karának oktatója, pályaorientációs tanácsadó és Varga-Pál Petri
Zsolt, a Petry Cégcsoport
ügyvezető igazgatója jelenlétében bemutatták a cég által
kezdeményezett
Gyümölcsöző életpálya programot,
amelynek célja elősegíteni a
fiatalok itthon maradását.

Vajda György

A példaértékű program négy
alappillére kínál lehetőséget a cég
alkalmazottainak ahhoz, hogy a
vonzó javadalmazás mellett itthon
alapozzák meg jövőjüket. Az egyik
az ún. nagyvárosi start lakásprogram: a cég lakásokat bérel, illetve
ad ki bérbe azért, hogy azok, akik
esetleg vidékről ingáznának, találjanak ideiglenes otthont. A fiatalok
a cég által bebútorozott lakásokba
azonnal beköltözhetnek, az átlag
bérleti díjaknál kevesebb fix összeget kell fizessenek. A cég pedig intézi a lakásfenntartással járó
adminisztratív költségeket.
A program másik támpontja a
karrierlépcső, ami tulajdonképpen
évek óta működik. Azoknak az alkalmazottaknak, akik valamilyen

munkakörben a cégnél dolgoznak,
e program révén lehetőségük van
arra, hogy előrelépjenek. Rövid és
hosszú távú képzési programon vehetnek részt, ezáltal képességeiknek
megfelelően haladhatnak a karrierlépcsőn. Ehhez társul a Petry-akadémia égisze alatt szervezett
fejlesztési program is, ahol nemcsak a munkakörnek megfelelő
képzést kapnak az alkalmazottak,
hanem olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyeket máshol is felhasználhatnak az életben. Végül, de nem
utolsósorban egészségprogramot is
biztosítanak az alkalmazottaknak. A
Procardia alapítványon keresztül az
érdeklődők rendszeresen járhatnak
tornára, ugyanakkor a cég nemsokára ingyenes vitaminkezelési programot is biztosít alkalmazottainak –
tájékoztatta a sajtó képviselőit
Varga-Pál Petri Zsolt, a Petry Cégcsoport ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy mindezt külföldi
mintára vezették be, és amit ők tapasztalnak, kiviteleznek, példaértékű
lehet
más
gazdasági
vállalkozók számára is, hiszen nem
minden esetben a vonzó javadalmazási csomaggal lehet megtartani a
munkaerőt a cégnél, hanem – az
említett programokba foglalt – kiegészítő szolgáltatásokkal is, amelyeknek
a
lényege,
hogy
megteremtsék a megfelelő munkaés létkörülményeket.
Péter Ferenc felszólalásában elmondta, hogy nemcsak a cégvezetőket, hanem a politikusokat is
kellene foglalkoztassa az itthon maradás kérdése. Ezen a téren – a

Petry cég által bemutatott programok kapcsán – foghat össze a vállalkozói és az önkormányzati
szféra. Ha a vállalatok kiváló munkakörülményeket teremtenek, a megyei és a helyi közigazgatási
egységek azon kell munkálkodjanak, hogy mindezekhez infrastruktúrát teremtsenek. Számos cég
keresi meg a megyei tanácsot is.
Amióta üzemképes a repülőtér, és
épül(get) az autópálya, reálisan
megnőtt a beruházások iránt érdeklődők száma. Marosvásárhely rendelkezik megfelelően képzett
munkaerővel, hiszen a városban
levő egyetemeken minőségi képzés
van. Amennyiben a megyei infrastruktúra-hálózat is javul, reális esély
van a gazdasági, társadalmi fejlődésre. Csak közösen tudunk lépni
ebben – hangsúlyozta a megyei tanács elnöke.
Giurgiu Anca Mihaela, a Maros
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzésekért felelős igazgatója örvendetesnek tartotta ezt a
kezdeményezést. A kereskedelmi
kamara évek óta vezet képzéseket.
Nagyon képlékeny, változékony a
munkaerőpiac, és ennek a mozgásnak meg kell felelni. Erre jó példa a
Petry cég által beindított program,
amelynek során cégen belül kínálják fel mindazokat a lehetőségeket,
amelyek valóban szükségesek
ahhoz, hogy egy cég megőrizze a
saját munkaerejét. Nagy a felelelősség abban, hogy mit ajánlunk a fiataloknak,
nemcsak
a
munkahelyekkel, hanem azzal a

mentalitással, mely a munkához
való viszonyulást illeti. Ezekre a
kérdésekre ad választ a Gyümölcsöző életpálya program is, amelyet
minden vállalkozásnak követnie
kellene.
Szentes Erzsébet, a Sapienta
EMTE tanára elmondta, hogy oktatóként követi a pályaválasztási folyamatokat. Fontos, hogy a
képzések során az önismeretre helyezzék a hangsúlyt, hiszen nagyon
sok minden függ attól, hogy ki hogyan foglalja el az általa óhajtott állást, és ez mennyire elégíti ki a
lehetőségek és korlátok között az
egyéni elvárásokat. Szükség van az
információkra, hogy tudjuk a helyünket a munkaerőpiacon, és
ehhez kell a képességeket fejleszteni. A program célja, hogy mindenki megtalálja helyét, azt a
munkát, amiben sikeres lehet.
A programismertető után az újságírók kérdései következtek. Megtudtuk, hogy a Petry cégnél jelenleg
mintegy 350-en dolgoznak, van üzletük Maros, Hargita és Kolozs me-

Fotó: Vajda György

gyében is. Az utóbbiban elég nehezen találnak munkaerőt. Egyrészt,
mert nem annyira ismertek a szomszédos megyében, másrészt pedig
nagy a munkapiaci kínálat. A javadalmazást illetően Varga-Pál Petri
Zsolt kifejtette: a szakágazatban
előkelő helyen állnak, de nem is
annyira a kézbesített pénzösszeg
számít, hanem azok a lehetőségek,
amelyeket akár a szóban forgó
programnak megfelelően az alkalmazottaknak ajánlanak, s amelyeken a részvétel nem is anyagiakban
mérhető. Péter Ferenc elmondta,
hogy számolni kell a munkaerővándorlással, hiszen valóban nagyon sokan dolgoznak külföldön,
de jó hír az, hogy a jövő évben több
száz millió eurós infrastruktúra-beruházási programokat viteleznek ki,
aminek köszönhetően majd javulnak az itthoni életkörülmények.
Ehhez ki-ki a maga módján járulhat
hozzá. Erre példa az, hogy a magáncégek milyen saját kezdeményezéssel tehetnek valamit azért, hogy
erősítsék az itthon maradást.
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Huszonhat évnyi létezés

Véget ért az Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivál

Huszonhat évnyi létezés egy
külföldi fesztivál életében hatalmas megvalósítás, egy
hazai szemle esetében pedig
szinte emberfeletti. Pedig
ennyi ideje létezik az AlterNative Nemzetközi Rövidfilmfesztivál,
Marosvásárhely
egyik legrégebbi és legrangosabb eseménysorozata, a filmen
alapuló,
de
összművészeti
szemléje,
amely az idő megkérdőjelezhetetlen szubjektivitásának
ellenére is szép kort ért meg.

Kaáli Nagy Botond

E sorok írója is immár tizenhat
éve tudósít megszakítás nélkül az
Alter-Native-ról, és emlékszik még
azokra az időkre, amikor a kilencvenes évek közepén iskolásként járt
a fesztiválra: olyan években, amelyekben magyar filmet e szemlén
kívül sehol másutt nem lehetett
látni, és külföldi művészfilmeknek
is igencsak híján volt a vásárhelyi
filmkedvelő közönség. Akkoriban
előfordult, hogy a más városokból
érkezett egyetemistapublikum egy
része a Kultúrpalota előcsarnokában táborozott le, ott aludt hálózsákban, és a fesztivál körüli
tömeges zsongás is a diktatúra emléke alól kilélegező kilencvenes
évek sajátja volt.
Azóta számos új szemle alakult,
kitágult a világ, van internet és rálátási lehetőség szinte mindenre,
így egyértelmű, hogy a látogatottság megcsappant, de így is számottevő maradt és ez a marosvásárhelyi
szemle, illetve közönségének érdeme. Rétegfesztivállá alakult,
amely kisebb, de hűséges publikumot szólít meg, hiszen a nívós rövidfilmeket máig igencsak sokan
kedvelik, ráadásul ezeket az alkotásokat – legyenek azok hazai vagy
külföldi gyártásúak – az interneten
kívül sehol sem láthatja a közönség.
Ilyen értelemben az idei, 26. AlterNative rövidfilmfesztivál sem okozott csalódást, hiszen a világ majd’
összes kontinenséről küldtek filmeket az alkotók. A Maros megyei
MADISZ által szervezett szemle a
többnapnyi programot kitevő versenyfilmvetítés mellett több helyszínen az idén is számos kiegészítő
eseménnyel, vetítéssel és rendezvénnyel várta a látogatókat: a fesz-

tivál hagyományai szerint vetítettek
nívós és jelentős nagyjátékfilmeket,
láthattuk más fesztiválok legjobb
alkotásait, voltak koncertek, részt
vehettünk többek között közönségtalálkozókon és kiállítás-megnyitón, több koncerten, táncszínházi
előadáson és filmkritikaíró műhelymunkán is a Kultúrpalota nagy- és
kistermében, a B5 Stúdióban, a
K’Arte szobában, a régi zsinagógában, valamint az Ursus Sörházban.
A szerda délután kezdődött és vasárnap délután véget ért fesztivál
első koncertelőadására szerda este
került sor, ekkor Földes László,
azaz Hobo Látnokok, költők, csavargók című produkciója volt műsoron, amelyben – zenekarának
kíséretével – magyar költők megzenésített verseit és külföldi rockzeneszerzők, előadók magyarra
fordított dalait adta elő a magyar
blues legendás alakja. A fesztiválnyitó csütörtök este vette kezdetét:
ekkor Tóth Zsófia és Palkó Attila
ceremóniamesterek üdvözölték a
közönséget és mutatták be az idei
zsűri tagjait: Adina Popescu kulturális újságírót, írót, dokumentum-

film-rendezőt, Szuszámi Zsuzsa
rádiós szerkesztőt, művészettörténészt, Kántor László producert,
filmrendezőt, Theo Marton színészt, színházi rendezőt és Nemes
Gyula filmrendezőt, forgatókönyvírót. A tavalyi év újdonságaként diákzsűri is értékelte a filmeket, ezen
újítás az idén is megmaradt, a fiatal
ítészek testületét a marosvásárhelyi
Sapientia EMTE hallgatói –
Ambrus Zoltán, Bencze Boróka,
Csepán Dorottya – és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemé –
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Purosz Leonidasz, Berei Szidónia és
Török Beatrice – alkották. A megnyitóünnepségen Gáspárik Attila, a
fesztivál művészeti igazgatója és
egyik alapító tagja elmondta, nem
tudja, hogy sok-e vagy kevés a 26
év, de a fesztivál egyik fotósa épp a
szemle ideje alatt tölti a 26. életévét.
A vasárnapig tartó szemlén, mint
említettük, számos minőségi eseményen vehettek részt az érdeklődők, kiemelendő közülük Hobo
csütörtök esti Hé, Magyar Joe!

című lemezbemutató koncertje,
amelyen a blues nyelvén adta elő
egy kortárs magyarországi antihős
életútját, vagy az azt követő nagyjátékfilm, Gárdos Éva rendező
többszörös díjnyertes Budapest
Noir című tavalyi alkotása, amely a
noir színezetű harmincas évekbe
kalauzolja el – egy nemzetközi
szinttel mérve is nagyszerű – krimin
keresztül a nézősereget. Ugyanide
tartozik többek között a marosvásárhelyi András Lóránt Társulat Introspectio című előadása vagy
Emeric Imre és Jimi Laco, illetve a
Gyárfás-Premecz Organ Trio
dzsesszkoncertje is. Hatalmas érdeklődés övezte Radu Jude Nem érdekel, ha barbárokként vonulunk be
a történelembe című idei nagyjátékfilmjét, Mészáros Márta Aurora Borealis – Északi Fény című alkotását
vagy a szintén vadonatúj, Romániában a fesztivál keretében szombat
este ősbemutatóként vetített Napszállta című nagyjátékfilmet,
Nemes László Oscar-díjas rendező
legújabb nagyjátékfilmjét, Magyarország jövő évi Oscar-jelölését,
amely az Osztrák-Magyar Monarchia végnapjaihoz közel repíti a nézőket. Akik oly sokan jöttek, hogy
a vetítést terven kívül, vasárnap délben meg kellett a szervezőknek ismételniük.
A díjkiosztó ünnepségre ezúttal
is szombat este, a Napszállta vetítése előtt került sor. Ekkor Kántor
László és Theo Marton zsűritagok
osztották meg gondolataikat a teljes
telt házas közönséggel.
– Szerte a világon nagyon sok
fesztivál zsűrijének voltam a tagja,
és úgy gondolom, hogy a vásárhelyi
felhozatal nagyon jó volt, semmiben sem volt gyengébb a külföldiekénél. Jó filmek voltak, nem volt
könnyű dönteni, és ismét kiderült,
hogy e filmekből látszik, hogy a világon mi a felhozatal, merre tart a
filmes szakma, hiszen rövidfilmeket többnyire fiatalok csinálnak. Itt
azt láttuk, hogy Venezuelától Argentínán keresztül Marosvásárhelyig hogyan gondolkodnak, mi
érdekli őket, milyen témákat dolgoznak fel. Műfajilag is nagyon vegyesek voltak, volt klasszikus
kisjátékfilm, dokumentumfilm, nagyon sok animáció, de jó érzés volt
a felső páholyban ülni és nézni ezeket az alkotásokat. A döntésünk
nyilvánvalóan szubjektív, más nem
is lehet, de megpróbáltunk objektívek maradni. Kívánom, hogy még
egyszer ennyit érjen meg ez a fesz-
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tivál, Önöknek pedig azt, hogy
menjenek moziba, hiszen ott is
lehet jó filmeket látni – mondta
Kántor László.
Theo Marton hozzátette: – Nehezebb feladat volt, mint ahogy gondoltam, sokkal könnyebb a tévé
előtt ülni, és fejben elbírálni egy filmet, mint itt, a zsűritársak között.
Mégis, azt hiszem, hogy a legnagyobb elismerés ezen filmek számára az, hogy levetítették őket, és
nem hulltak ki az előzsűri rostáján.
A minőségi színvonal nagyon
egyenletes volt, és ha voltak is nézetkülönbségek közöttünk a nyertesek kilétét illetően, végül egyöntetű
véleményre jutottunk.
A díjnyertes filmek bemutatása
után Gáspárik Attila szólalt fel:
– 26. alkalommal is sikerült telt
házat, több ezer nézőt bevonzania a
filmeknek. E fesztivált megelőzően
több mint ezer filmrendező írta az
e-mailjére, hogy Marosvásárhely.
Nem tudom, hogy ekkora nemzetközi kulturális kapcsolatot ki tud
még teremteni, de el kell mondanom, hogy a fesztiválon kívül is van
mozis élet, és az az illegálisan letöltött film, amit otthon egyedül néz az
ember, nem olyan jó, mint amikor a
filmnézés közösségi élménnyé
válik – mondta a szemle művészeti
igazgatója, majd megjegyezte: jövőre ismét találkozunk.
A 26. Alter-Native Nemzetközi
Rövidfilmfesztivál díjnyertes alkotásai pedig a következők. DIÁKZSŰRI DÍJA és az AÁRY-TAMÁS
LAJOS OKTATÁSI OMBUDSMAN ÁLTAL FELAJÁNLOTT
TÖLTŐTOLL – Evgheni Dudceac:
Milliárd (Billion) – Moldovai Köztársaság. A ZSŰRI KÜLÖNDÍJA –
Jukka Silokunnas: Eltűnési pont
(Vanishing Point) – Finnország.
SIMÓ SÁNDOR-EMLÉKDÍJ A
LEGJOBB DIÁKFILMNEK (felajánló a Maros megyei Madisz, a
Maros Megyei Tanács támogatásával) – Jonas Riemer: Mascarpone –
Németország. A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP DÍJA – Sztepan
Koval, Olekszandr Kolodij: Labirintus (Labirynth) – Ukrajna. MAROSVÁSÁRHELY VÁROS DÍJA
– Roman Szokolov: A naplemente
elmélete (The Theory Of Sunset) –
Oroszország. AZ ALTER-NATIVE
NEMZETKÖZI
RÖVIDFILMFESZTIVÁL FŐDIJA (felajánló a
Maros Megyei Tanács) – Tóth Barnabás: Susotázs (Chuchotage) –
Magyarország.
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végül sokszor másként használtam
fel, mint ahogy eredetileg terveztem. Az eredeti szöveg körülbelül
egy hónap alatt készült el.
– Össze tudnád pár mondatban
foglalni, hogy miről szól a regény?
– Egy olyan lányról, aki keresi
önmagát, és igyekszik rájönni, mi
miért van. A régi kapcsolatait néha
nehezebb megtartania, mint ahogy
azt elképzeli, és az életébe belépő
emberek nagyobb hatással vannak
rá, mint gondolta. Kulcsszavakban
a tartalom: fiatalok mindennapjai,
gondolatai, gondjai és legszebb pillanatai.
– A főszereplőt teljes mértékben
magadról vagy több személyről
formáztad?
– Félig-meddig magamról. Én
mindig úgy gondoltam, hogy két
személyiség lakozik bennem, az
egyik pont olyan, mint Viki: extrovertált, mindenre nyitott, a másik
épp az ellenkezője.
– Van-e kedvenc részed a regényből, illetve a cselekményből?
– Több is. Az egyik a színdarab
utáni jutalomkirándulás, de a könyv
vége felé található leveleket is nagyon szeretem.

– A különféle élethelyzetek megjelenítésénél mindent saját tapasztalatból írtál, vagy volt,
amikor egy barátnődtől vagy a
tesódtól kértél tanácsot?
– A legtöbb helyzet fikció, ha
megegyezik az életemmel, az főként a tudatalattimnak köszönhető.
Mivel még nem voltam igazán szerelmes, az erről szóló részeknél
többször kértem a testvérem segítségét.
– Egy rólad készült cikkben azt
olvastam, már készül a folytatás.
– Tényleg belevágtam. Pillanatnyilag nincs sok időm, de igyekszem minél többet foglalkozni vele.
Egyelőre még nagyon kötődöm a
könyv világához, és ha ez így is
marad, remélem, a következő rész
is piacra kerül.

– Van valamilyen rituáléja számodra az írásnak? Például megvan,
hogy melyik napszakban írsz, és mennyi időt
töltesz a születendő regénnyel?
– Ez nagyon változó. Amikor írok, azt
szeretem, ha senki sem
zavar. Leginkább esténként van időm, de
ha napközben valami
eszembe jut, azonnal
leírom. Mostanában
sokat utazom, és rájöttem, hogy ez különösen megihlet. Van,
hogy órákon át írok, de
az is előfordul, hogy
csak pár percig. Ez a
változó helyzetek miatt
van.
– Mióta élsz Budapesten, és hogyan élted
meg a változást? Tükröződik-e ez valamilyen módon
a regényben?
– A nyolcadik osztályt már Budapesten kezdtem, most kilencedikes
vagyok. Mivel változott a személyiségem – remélem, pozitív irányban
–, a stílusom is változott. Ami a regényt illeti, igyekeztem kihagyni
ezt a témát. Így éreztem jónak. A
változást egyébként pozitívan éltem
meg, és nem bántam meg a döntésem.
– Volt-e valamilyen eltérés
abban, ahogy a könyvet a magyarországi, illetve az erdélyi
közönség fogadta?
– Nem, bár nagyobb budapesti
bemutatóra még nem került sor. Az
ismerőseim mind ugyanúgy reagáltak: lelkesen, támogatóan, büszkén.
A marosvásárhelyi rendezvény,

Kollégium 10. osztályos tanulójától:
– Minél több gólyabál, annál
több buli. Mindenki szeretne kicsit
szórakozni is. A legtöbb ember, aki
részt vesz ezeken a rendezvényeken, szerintem ugyanígy érez. Legtöbben ebben a korban bontakoznak
ki, szeretnek új dolgokat kipróbálni
– mondta.
A szórakozás, az együttlét a gólyabálok hajtóereje. Azonban ezt a
sajátos rendezvényt több oldalról is
meg lehet közelíteni. Gólyák és
szervezők közös erővel dolgoznak
azon, hogy színvonalas előadást és
bulit hozzanak össze az érdeklődők
számára, és ez sokszor nem is olyan
egyszerű.
– Rendkívül felemelő volt főszervezőként átélni az eseményt –
válaszolta Illyés Györfi Barbara, a

Bolyai Farkas Elméleti Líceum idei
báljának egyik 12.-es szervezője. –
Ugyanakkor gondok is adódtak.
Mint minden rendezvény esetén, itt
is rengeteg „problémába” ütköztünk

a szervezés során. Már az első héten
felmerült az időpont és a helyszín
kérdése, ami hatalmas fejtörést okozott. Talán ez jelentette a legnagyobb nehézséget a szervezési

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Czire Hanga Debóra és a Félutasok

Tizenéves szerző regénye

A kamaszkor hullámvasútjára
ültet fel Czire Hanga Debóra
Félutasok című regénye. A 15
éves szerző Kolozsváron született, jelenleg Budapesten
tanul. Az Exit Kiadó gondozásában megjelent könyvét pár
hete Marosvásárhelyen is bemutatták. Ennek apropóján a
Facebookon beszélgettünk.

Nagy Székely Ildikó

– Hogy jött a regényírás ötlete?
– Kiskorom óta írok, ezért mindig is álmom volt egy könyv kiadása, de soha nem azzal a
szándékkal írtam, hogy könyvet
„csináljak” belőle. Előkerestem egy
füzetet, amiből, nagy füzetgyűjtő
lévén, volt egypár, és nekikezdtem.
Mivel éppen vakáció volt, reggeltől
estig csak írtam, alig álltam fel az
asztaltól. Később mindenhova magammal vittem a füzetet, hogy a suliban is írhassak.
– Már kezdetben összeállt, vagy
menet közben formálódott a cselekmény?
– Menet közben. Néha, ha
eszembe jutott egy jó ötlet, amit később használni akartam, felírtam, de

Gólyabálok gyűrűjében

Minden középiskolai év kezdete nagy élményeket tartogat a diákok számára. Az ősz
legnagyobb eseményei a gólyaválogatók és gólyabálok,
amelyek meghatározó rendezvények középiskola és középiskolás számára egyaránt.

Szigeti Nimród-Szilamér

Rengeteg oka van annak, miért
fontos a diákoknak, hogy ott legyenek a legtöbb gólyabálon, hogy
hamar jegyhez jussanak, hogy idejében értesüljenek az egyes iskolák
báljaival kapcsolatos hírekről. A
téma, mely minden egyes gólyabált
egyedivé tesz, valószínűleg egy a
döntő okok közül. Azonban ennél
egyszerűbb magyarázat is van, tudjuk meg Szakács Szabolcstól, a
Marosvásárhelyi
Református

Bolyais gólyabálozók

Fotó: Fülöp Koppány-Bence

akárcsak a kolozsvári, nagyon jól
sikerült, rendkívül inspiráló az emberek lelkesedése. Mindkettő megszervezésében a szüleim nagy
szerepet játszottak, ezért nagyon
hálás vagyok.
– Milyen hobiid vannak még az
íráson kívül?
– A zenélés, a sport – röplabdázom –, és szeretnék újra táncolni is.
Újabban a sütés-főzést is megszerettem.
– Hogyan képzeled el magad
felnőttként?
– Mindig másként. Legtöbbször
olyannak látom a jövőbeli Hangát,
aki imádja a munkáját, boldog családja van, de nem vesztette el a
gyermeki énjét.
– Mi a legnagyobb kívánságod?
– Leginkább arra vágyom, hogy
a szüleimmel és a testvéremmel felnőttként is ilyen jó legyen a kapcsolatunk. Meg arra, hogy elérjem a
céljaimat, amelyek között ott van az
utazás is.
– Kedvenc úti célod?
– Spanyolország az első, éppen
idén kezdtem spanyolt tanulni.
Angliába pedig szeretnék visszamenni. Eddig csak nyaralni voltam,
de az az álmom, hogy részt vegyek
egy ottani diákcsereprogramban.
– Felnőttként az írásban látod a
jövőt?
– Nem fő szakmámként, ugyanis
nem szeretném, hogy valaha is
kényszerből írjak. De mindenképpen szeretném, hogy jelen legyen az
életemben.
– Aki kíváncsi a Félutasokra,
hogyan juthat hozzá?
– Megvásárolható a marosvásárhelyi Gutenberg könyvesboltban, és
a kiadó honlapjáról (www.exitkiado.ro) is meg lehet rendelni.

folyamat során, hiszen ennek volt a
legnagyobb szerepe.
Bármely gólyabálról is legyen
szó, a legfontosabbak a kilencedikesek, a gólyák. A bál nekik, illetve
értük van. Itt mutatják meg tudásukat, tehetségüket, így vonulnak
be a középiskolák közösségének tudatába, s ha kellően ügyesek, akár a
városi gólyabálon is képviselhetik
intézményüket. Kacsó Lizbeth, az
Elektromaros Szakközépiskola második helyet nyert gólyája mesélt
arról, mit jelent a gólyabál egy kilencedikesnek, milyen érzés részt
venni rajta:
– Rájöttem, hogy nemcsak a csillogásról és a hihetetlen dicsőségről
szól, amit a színpadon állva én is
érezhettem, hanem a kitartásról és a
türelemről is, ami szükséges ahhoz,
hogy kellőképpen felkészülj egy
gólyabálra – vallotta be, majd így
összegzett: – Kilencedikesként gólyának lenni egy igazi valóra vált
álom volt.
Kitartás, szórakozás, szervezés.
Bárhonnan nézzük, a gólyabálok
időszaka színes szórakozási lehetőségeket biztosít minden középiskolás diáknak, legyen akár gólya, akár
egyszerű résztvevő vagy szervező.

Fotó: Szövérfi Adrienn
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Nincs meglepetés a 4. ligában

Szerkeszti: Farczádi Attila

Szép lassan unalomba fullad a
Maros megyei 4. elitliga küzdelemsorozata, hiszen a három esélyes
csapatot egyik ellenfele sem tudja
megállítani. Ahogy sejtettük, a listavezető Marosvásárhelyi CSM-nek
valamivel nehezebb dolga volt
Nagysármáson, azonban a házigazdák nem tudták megakadályozni a
győzelmüket. Három pontot gyűjtöttek az üldözők is, bár Marosludas
csak 1-0-ra verte hazai pályán Szovátát, ami kisebb meglepetés.

Könnyű dolga volt ugyanakkor a
Nyárádtői Unireának a sereghajtó
Dános otthonában.
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjában a következő fordulóban rendezik a Nyárádtői Unirea –
Marosludas rangadót, amelynek a
vesztese végleg leszakadhat az első
helyért folyó küzdelemben. Ugyanakkor Marosvásárhelyen helyi rangadó lesz, a jó képességű Atletic
próbálja majd meg feltartóztatni az
éllovast. (bálint)

Eredményjelző

A labdarúgó 4. elitliga 11. fordulójában a következő eredmények születtek: Kutyfalva – Ákosfalva 2-2, Segesvári CSM – Náznánfalva-Marosszentkirály 5-3, Dános
– Nyárádtői Unirea 2-9, Marosludas – Szováta 1-0, Nyárádtői Viitorul – Marosoroszfalu 3-2, Nagysármás – Marosvásárhelyi CSM 1-4, Marosvásárhelyi Atletic
– Nyárádszereda 1-1.
1. CSM
2. Marosludas
3. Unirea
4. Atletic
5. Nyárádszereda
6. Ákosfalva
7. Marosoroszfalu
8. Szováta
9. Kutyfalva
10. Nagysármás
11. Segesvár
12. Náznánfalva
13. Viitorul
14. Dános
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A szászrégeni végeredmény tükrözi
a játék valós képét

Szabó Antal-Lóránd

A labdarúgó harmadvonal karavánja immár a tizenkettedik játéknapjához érkezett. Szászrégenben
az V. csoport élmezőnyében tanyázó együttesek mérték össze játéktudásukat.
A
kolozsvári
vasutasok fiókcsapata kiválóan
kezdte a találkozót, hiszen gyakorlatilag a második támadása során
megszerezte a vezetést: ekkor Roş
jobb oldali pontos beadását követően Costache, a Bukaresti Dinamo
egykori labdarúgója zavartalanul,
közvetlen közelről a kiszolgáltatott
helyzetben lévő Bucin hálójába továbbított (0-1)! A „lecke” tehát fel
volt adva… A 13. percben Murar
passza révén Bujor kecsegtető gólhelyzetbe került, ám a csatár 14
méternyiről a remekül kimozduló
Ad. Rus kapuvédőt vette célba. A
17. percben a vendégek gólszerzője
próbálkozott egy 25 méteres szabadrúgásból, ám kísérlete ezúttal
jóval a kapu fölött hagyta el a játékteret. A mérkőzés első felvonása
zömében a kiegyensúlyozottság
jegyében zajlott. A hazaiak enyhén
uralták a játékteret, eléggé lendületesen támadva, ám igazán veszélyes,
említésre
érdemleges
gólhelyzetbe csupán a 31. percben
kerültek, amikor Bujor 22 méteres
szabadrúgását követően egy vendég védő a bal kapufa közeléből
hárított. Annak ellenére, hogy a
CFR II fiatal labdarúgói szépen és
tetszetős módon adogattak, remekül kezelve a pöttyöst, nem sikerült
igazán nagy veszélyt teremteniük a
tapasztalt és magabiztos Bucin kapujának előterében. Az első félidő
második hosszabbításpercében egy
nagyon vitatható mozzanatnak lehettünk szemtanúi: ekkor Truţa

Désiek ámokfutása a Sziget utcában

Bálint Zsombor

Egy újabb mérkőzésen nem tudott nyerni a Marosvásárhelyi MSE
a labdarúgó 3. liga V. csoportjában,
bár a játék képe alapján talán megérdemelte volna. Ez azonban a kisebbik baj. Sokkal nagyobb az,
hogy a házigazda csapat két játékosa került a pályáról egyenesen a
kórház sürgősségi osztályára, a désiek ámokfutása következtében, és
noha a játékvezető egy piros lapot
kiosztott a vendégeknek, többnyire
cinkosan nézte az eszement belemenéseket. Az egészre pedig a
hosszabbítás perceiben tette fel a
pontot, amikor Moldován Tamást
úgy letalpalták a tizenhatoson
belül, hogy szárkapocscsont-törést
és ínszalagszakadást szenvedett.
Tiszta tizenegyes és piros lap (bár
ezek sem válthatták volna ki a több
hónapos szenvedést, amelyet Moldován Tamásnak át kell élnie), ám
Székely Zoltán nagybányai játékvezető hátat fordítva továbbot intett...
Mint ahogyan egyszerű szabadrúgással büntette, amikor úgy ütötték el a vendégek Silaghi Cătălint,
hogy a marosvásárhelyi védő bordatörés gyanújával, légzési nehézségekkel került a sürgősségire, és
csak a szerencse teszi, hogy amikor
Mircea Ungurt könyörtelenül felrúgták, vagy amikor a labdára kimozduló
Molnár
Dávidba
kegyetlenül belementek, noha el
tudták volna kerülni az ütközést,
nem történt komolyabb baj. Mindezt pedig azért tehették a désiek,

mert a bíró a megengedettnél szabadabban hagyta a játékot, nem
csak a fizikai csatát engedte, hanem
az egyértelmű szabálytalanságokat
sem fújta le, így a vendégcsapat játékosai feljogosítva érezték magukat a mértéket jóval túllépni.
A mérkőzésen egyébként két kapushiba alakította ki a végeredményt. A 25. percben Dudás ellopta
a bizonytalankodó Ţicreától a labdát, és az üres kapuba kísérte, aztán
a 33. percben, amikor Silaghit
éppen ápolták, tehát hiányzott a védelem tengelyéből, Molnár kezéből
siklott ki egy egyszerű labda, amely
szerencsétlenül a désiekhez pattant,
Moldovan pedig az őrizetlenül maradt hálóba küldte.
A gólig Dudás hagyott ki jó lehetőséget, a 7. percben hat méterről
fölélőtt, majd a 12. percben Papp
Norbert küldte az első lövést kapura. Dés a 12. percben veszélyeztetett, amikor Graur az ötös
sarkából mellélőtt, míg a 18. percben Sabo közeli fejesét hárította
Molnár. A kapott gólig az MSE volt
a kezdeményezőbb, később nagyon
érződött, hogy lélektanilag megfogta a játékosokat az ellenfél
egyenlítő találata.
A második félidőben az MSE

azzal az eltökéltséggel lépett pályára, hogy megszerzi a győzelmet,
és Dudás már a 47. percben jó lehetőséget szalasztott el, amikor egyedül kiugorva túl hosszan vette át a
labdát, és a kapus megelőzte. Miután Dulap lövését fogta Molnár,
Ungur végezhetett el egy szabadrúgást 25 méterről, de a csavart labdájába a sorfal egyik játékosának a
feje búbja még belesúrolt, így csak
szöglet lett a dologból. A folytatásban a partjelző több hazai támadást
állított meg igen vitatható les
címén, a vonalon ülő nézők szerint
jogtalanul. A 80. percben újabb óriási lehetőség maradt ki. Előbb Ruja
emelése pattant ki a kapustól, majd
Moldován lövése jött ki a védelemről, a labdára rárajtoló Deteşan elesett, a bíró azonban színlelésért
sárga lapot adott. A 88. percben
Székely kapáslövése suhant el a
hosszú sarok mellett. Végül pedig a
hosszabbítás perceinek rohamai következtek, Moldován Tamás számára a már említett roppant
szomorú végkifejlettel.
Nincs azonban szünet: a jövő
héten két további alapember nélkül
kell az MSE-nek helytállnia egy
újabb „hatpontos” mérkőzésen,
Székelyudvarhelyen.

Eredményjelző

A labdarúgó 3. liga V. csoportja 12. fordulójában a következő eredmények születtek: Csíkszeredai FK – Szászhermányi AFC 2-2, Tasnádi Unirea – Medgyesi
Gaz Metan II 1-0, Barcarozsnyói Olimpic Cetate – Lénárdfalvi Comunal 0-2, Szászrégeni Avântul – Kolozsvári CFR II 1-1, Kolozsvári Sănătatea – Radnóti SK 1-0,
Tordai Sticla Arie?ul – Székelyudvarhelyi FC 1-0, Marosvásárhelyi MSE – Dési
Unirea 1-1, Besztercei Gloria – Nagybányai Minaur 1-0.

mintegy 35 méterre a saját kapujától buktatta Petruşt, a zsilvásári sípmester azonban csupán sárga lapos
figyelmeztetéssel büntette a szászrégeniek lelkes csapatkapitányát…
A szituáció mindenképpen gyanúsnak, határesetnek minősült, Truţa a
határozott belépőéért akár a kiállítás sorsára is juthatott volna! (Az
említett helyzettel kapcsolatosan a
krónikás közelében helyet foglaló
Veress Lóránt, a játékvezetők ténykedését figyelő ellenőr véleményét
nem lett volna sportszerű kikérni…)
A második játékrészt is a CFR
fiókcsapata kezdte jobban: a 49.
percben Pop került ígéretes helyzetbe, ám a büntetőterület jobb oldaláról, mintegy 13 méterről az
oldalhálót találta el. Alig két perccel később immár a házigazdák
bosszankodhattak: ekkor Truţa a
bal szélről kiválóan továbbított Bujorhoz, ám a régeniek csatára, teljesen zavartalanul, mintegy 12
méterről, csúnyán a kapu fölé lőtt!
A 63. percben a vendégek Cazan
révén újabb lövéssel próbálkoztak,
ám a kísérlet elkerülte Bucin kapuját. A második félidő felétől az
Avântul folyamatosan támadott,
így a kolozsvári kapunál a gólhely-
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zetek is sűrűbben jelentkeztek. A
66. percben Murar jó szögből leadott lövése erőtlenre sikeredett,
majd a 74. percben ugyanő fejelt
gyengén kapura, Sîplăcan bal oldali szögletét követően. Miután a
80. percben ugyancsak Sîplăcan
bal oldali szöglete után Truţa jól
helyezett fejesét Ad. Rus a léc alól
hatalmas bravúrral szögletre tolta,
csupán egy perccel később a kapitány már nem hibázott: ekkor egy
jobb oldali beívelést követően a jól
helyezkedő labdarúgó, mintegy 4
méterről, háttal a kapunak, kiegyenlített – a pöttyös a hátáról lepergett a sarkára, s a hálóban kötött
ki (1-1). A vendég kapus hevesen
tiltakozott, szabálytalanságot reklamálva, azonban legfeljebb a tűző
nap zavarhatta a labda elérésében,
szabálysértésnek a legkisebb
nyoma sem volt.
Rettentően szerencsés, ámde
mondhatni, hogy a második felvonás játék képe alapján teljesen
megérdemelt egyenlő végeredmény született. Dacára annak,
hogy a szászrégeniek ezúttal sem
rukkoltak elő túlságosan fényes
teljesítménnyel, az Avântul meglepően jó őszi eredménysorozata
pénteken is folytatódott!

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3.liga, V. csoport, 12. forduló: Szászrégeni Avântul – Kolozsvári
CFR II 1-1 (0-1)
Szászrégen, Avântul-pálya, zavartalan napsütés, mintegy 200 néző. Vezette:
Liviu Bălăcescu (Zsilvásárhely) – középen, Gabriel Boncz ( Fogaras), Viorel
Pânzaru (Brassó) – partjelzők. Ellenőr: Alexandru Gherghe (Fogaras), Veress
Lóránt (Sepsiszentgyörgy).
Gólszerzők: F. Truţa (81.), illetve V. Costache (3.).
Szászrégeni Avântul: Bucin – Bugnar, Morar, F. Pop, Sîplăcan, P. Luca (79. Ad.
Luca), Murar, Chirilă (67. Horvath), Truţa, Bujor, Stavilă (46. Feketics).
Kolozsvári CFR II: Ad. Rus – Pârv, Kereki, I. Rus, Roş, S. Petruş, Ad. Pop (64.
Alex. Petruş), Itu, Ganea (73. Milandru), Costache, Cazan.

Mestermérleg

„Nehéz egy olyan meccsről beszélni, amelyet két játékosom a kórházban fejez
be. Ez mutatja azt is, hogy mit engedett meg az ellenfélnek a játékvezető. Volt
egy érvényes gólunk, amit nem adott meg, és egy meg nem adott 11-es, amikor
Moldován Tamás lábát eltörték az ellenfél védői. Voltak hatalmas kihagyott helyzeteink, a játék az ellenfél térfelén zajlott, a fiúk hajtottak, jó volt a hozzáállás,
fölényesen uraltuk a játékot. Nagy segítségünkre voltak a szurkolók is, akik végig
biztatták a csapatot. Reméljük, hogy minél hamarabb meglesz a győzelem is” –
mondta az MSE edzője, Fehér Csaba a mérkőzés után.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 12. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Dési Unirea
1-1 (1-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai stadion, 400 néző. Vezette: Székely Zoltán (Nagybánya) – Cristian Mureşan (Kapnikbánya), Gheorghe Tarba (Kovás). Ellenőrök:
Foof Ervin (Sepsiszentgyörgy), Grigore Tomoioagă (Rm.-Vâlcea).
Gólszerzők: Dudás (25.), illetve Moldovan A. (33.).
Sárga lap: Ruja (68.), Deteşan (83.), illetve Sabo (38.), Papp A. (41.), Moldovan A.
(62.), Dulap (85.), Ţicrea (90+1.).
Kiállítva: Sabo (75.).
MSE: Molnár – Mihály, Silaghi (46. Brai), Székely, Török (58. Ruja), Ungur, Moldován Tamás (90+6. Totó), Tamás Attila (82. Deteşan), Balázs Ferenc, Papp N.,
Dudás.
Dés: Ţicrea – Călin, Dulap, Pop Fl., Preda (86. Rus), Hetea, Sabo, Graur (77.
Monea), Papp A. (46. Pop B.), Duma (52. Blaj), Moldovan Andrei.
1. Lénárdfalva
2. Csíkszereda
3. Nagybánya
4. CFR II
5. Sănătatea
6. Szászrégen
7. Barcarozsnyó
8. Torda
9. Tasnád
10. Szászhermány
11. Dés
12. Beszterce
13. Székelyudvarhely
14. MSE
15. Radnót
16. Medgyes II

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
8
7
6
7
5
6
5
4
4
2
3
2
2
2
1

Ranglista
0
2
4
5
2
5
1
3
5
2
6
2
3
3
0
1

2
2
1
1
3
2
5
4
3
6
4
7
7
7
10
10

36-12
32-9
19-6
28-15
22-13
16-10
10-11
19-17
22-21
16-19
14-20
14-23
11-20
14-24
11-45
9-28

30
26
25
23
23
20
19
18
17
14
12
11
9
9
6
4
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BL: Öngóllal fordított az utolsó percekben
az MU a Juve ellen!

Elszenvedte szezonbeli
első vereségét a Juventus,
így nem tudta bebiztosítani
továbbjutását a labdarúgó
Bajnokok Ligája csoportköréből a negyedik fordulót követően.
Az olasz bajnokcsapat a
szerdai játéknapon a Manchester Unitedet fogadta,
és Cristiano Ronaldo fantasztikus góljával szerzett
vezetést: az ötszörös
aranylabdás portugál Leonardo Bonucci hosszan
előre ívelt labdáját kapásból zúdította a kapuba,
megszerezve ezzel mostani
együttesében pályafutása Ezzel a találattal nyertek az angolok Torinóban: Ashley Young szabadrúgásánál több emberen is megelső BL-találatát. A Zebrák pattant, végül Bonucciról került a hazai kapuba a labda
könnyedén lezárhatták volna az összecsapást, de több
Eredményjelző
helyzetet is elpuskáztak, míg a 86. percben az MU Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 4. forJuan Mata szabadrúgásával egyenlített. Az igazi meg- duló:
lepetés aztán a 90. percben jött, amikor Ashley Young * E csoport: Benfica (portugál) – Ajax Amsterdam
szabadrúgásánál több emberen is megpattant, végül (holland) 1-1, Bayern München (német) – AEK
Bonucciról került a hazai kapuba a labda.
Athén (görög) 2-0. A csoport állása: 1. Bayern
A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid München 10 pont, 2. Ajax Amsterdam 8, 3. Benfica
már az első félidőben eldöntötte a cseh Plzen elleni 4, 4. AEK Athén 0.
összecsapást, a vendég madridiak 45 perc után 4-0-ra * F csoport: Manchester City (angol) – Sahtar Dovezettek, végül 5-0-ra diadalmaskodtak.
nyeck (ukrán) 6-0, Olympique Lyon (francia) –
A Bayern Münchenben Robert Lewandowski pá- Hoffenheim (német) 2-2. A csoport állása: 1. Manlyafutása 100. európai kupamérkőzésén duplázni tu- chester City 9 pont, 2. Olympique Lyon 6, 3. Hofdott az AEK Athén ellen megnyert összecsapáson.
fenheim 3, 4. Sahtar Donyeck 2.
A Manchester City hazai pályán könnyedén győzte * G csoport: Plzen (cseh) – Real Madrid (spanyol)
le a Sahtar Donyecket. A hazaiak második góljának 0-5, CSZKA Moszkva (orosz) – AS Roma (olasz)
egyik főszereplője Kassai Viktor volt: a magyar já- 1-2. A csoport állása: 1. Real Madrid 9 pont (10-2),
tékvezető nagyot hibázott, amikor a ziccerben kilépő 2. AS Roma 9 (10-4), 3. CSZKA Moszkva 4,
Raheem Sterling egyszerűen a földbe rúgott, úgy esett 4. Plzen 1.
el, ő pedig a büntetőpontra mutatott. A 11-est Gabriel * H csoport: Juventus (olasz) – Manchester United
Jesus értékesítette. A találkozót 6-0-ra nyerte Josep (angol) 1-2, FC Valencia (spanyol) – Young Boys
Guardiola együttese.
(svájci) 3-1. A csoport állása: 1. Juventus 9 pont,
Szalai Ádám csapata, a Hoffenheim bravúrosan 2. Manchester United 7, 3. FC Valencia 5, 4. Young
pontot mentett Lyonban: a magyar válogatott csatár a Boys 1.
67. percben csereként lépett pályára.

Az Európa-liga eredményei

* A csoport: Ludogorec (bolgár) – AEK Larnaca (ciprusi) 0-0, Bayer Leverkusen (német) – Zürich (svájci) 1-0. Az állás: 1. Bayer Leverkusen 9
pont, 2. Zürich 9, 3. Ludogorec 2, 4. AEK Larnaca 2.
* B csoport: Celtic Glasgow (skót) – Leipzig (német) 2-1, Rosenborg
(norvég) – Salzburg (osztrák) 2-5. Az állás: 1. Salzburg 12 pont, 2. Leipzig 6, 3. Celtic Glasgow 6, 4. Rosenborg 0.
* C csoport: Slavia Prága (cseh) – FC Koppenhága (dán) 0-0, Girondins
Bordeaux (francia) – Zenit (orosz) 1-1. Az állás: 1. Zenit 8 pont, 2. Slavia
Prága 7, 3. FC Koppenhága 5, 4. Girondins Bordeaux 1.
* D csoport: Fenerbahce (török) – RSC Anderlecht (belga) 2-0, Dinamo
Zágráb (horvát) – Spartak Trnava (szlovák) 3-1. Az állás: 1. Dinamo Zagreb 12 pont, 2. Fenerbahce 7, 3. Spartak Trnava 3, 4. RSC Anderlecht 1.
* E csoport: Arsenal (angol) – Sporting Lisszabon (portugál) 0-0, Vorszkla
(ukrán) – Qarabag (azeri) 0-1. Az állás: 1. Arsenal 10 pont, 2. Sporting 7,
3. Vorszkla 3, 4. Qarabag 3.
* F csoport: Olimpiakosz Pireusz (görög) – Dudelange (luxemburgi) 51, Real Betis (spanyol) – AC Milan (olasz) 1-1. Az állás: 1. Real Betis 8
pont, 2. Olimpiakosz 7, 3. AC Milan 7, 3. 4. Dudelange 0.
* G csoport: Rapid Bécs (osztrák) – Villarreal (spanyol) 0-0, Szpartak
Moszkva (orosz) – Glasgow Rangers (skót) 4-3. Az állás: 1. Villarreal 6
pont, 2. Glasgow Rangers 5, 3. Szpartak 5, 4. Rapid Wien 4.
* H csoport: SS Lazio (olasz) – Olympique Marseille (francia) 2-1,
Apollon (ciprusi) – Eintracht Frankfurt (német) 2-3. Az állás: 1. Frankfurt
12 pont, 2. SS Lazio 9, 3-4. Marseille 1, 4. Apollon 1.
* I csoport: Genk (belga) – Besiktas (török) 1-1, Malmö (svéd) – Sarpsborg (norvég) 1-1. Az állás: 1. Genk 7 pont, 2. Sarpsborg 5, 3. Malmö 5,
4. Besiktas 4.
* J csoport: Akhisarspor (török) – Sevilla (spanyol) 2-3, Krasznodar
(orosz) – Standard Liege (belga) 2-1. Az állás: 1. Sevilla 9 pont, 2. Krasznodar 9, 3. Standard Liege 6, 4. Akhisarspor 0.
* K csoport: Asztana
(kazah) – Jablonec
(cseh) 2-1, Dinamo
Kijev (ukrán) – Rennes
(francia) 3-1. Az állás:
1. Dinamo Kijev 8
pont, 2. Asztana 8, 3.
Rennes 3, 4. Jablonec 2.
* L csoport: Vidi FC –
PAOK (görög) 1-0,
BATE Boriszov (fehérorosz)
–
Chelsea
(angol) 0-1. Az állás:
1. Chelsea 12 pont, 2.
Vidi 6, 3. PAOK 3, 4. A képünkön támadó Arsenal csak helyzetig jutott a Sporting
BATE 3.
elleni mérkőzésen, gólt nem sikerült szereznie

Újra legyőzte a PAOK-ot, s már továbbjutó helyen a Vidi

A magyar kapus egyszer sem kellett védjen
Megérdemelték a győzelmet – ez a találkozót követően
nyilatkozó Vidi-játékosok egybehangzó véleménye. A
kapus Kovácsik Ádám emlékeztetett arra, hogy egyszer
sem kellett védenie a találkozón, annyira jól védekezett
előtte a csapat. Mindenki párharcokat nyert és maximálisan betartotta a taktikát, ez kellett a három ponthoz – tette
hozzá. A középpályás Pátkai Máté szerint a védekezés és
a szervezettség volt a siker kulcsa. A PAOK-nak egy-két
gólszerzési lehetősége volt csak, ez mindent elmond –
jegyezte meg. Paulo Vinícius szerint is mindenki hozzátette a magáét a győzelemhez, és végig kontrollálták a
meccset. Kérdésre elmondta, a győztes gól előtt nem gondolt semmire, csak futott előre, és sikerült gólpasszt adnia.
Megemlítette, nem emlékszik arra, mikor adott utoljára
gólpasszt.

A székesfehérvári játékosok ünnepelnek Georgi Milanov (j) gólja után a labdarúgó-Európa-liga L csoportjában játszott Vidi FC – PAOK mérkőzésen Budapesten,
a Groupama Arénában 2018. november 8-án. MTI/Illyés Tibor

Akárcsak két héttel ezelőtt, a Vidi FC csütörtökön is legyőzte a görög PAOK csapatát a labdarúgó-Európa-ligában:
a magyar bajnok ezúttal hazai pályán, a budapesti Groupama
Arénában nyert a görög csapat ellen 1-0-ra.
Jó előjelekkel vághatott neki a magyar bajnok a PAOK elleni újabb összecsapásnak, hiszen két héttel ezelőtt a görögök
otthonában – nagy bravúrt végrehajtva – 2-0 arányú győzelmet aratott. A két együttes abban a tudatban lépett pályára,
Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, csoportkör, L csoport, 4. forduló:
Vidi FC – PAOK (görög) 1-0 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, 17.208 néző, vezette: Palabiyik (török).
Gólszerző: Milanov (50.).
Sárga lap: Fiola (20.), Hadzic (49.), Nikolov (59.), illetve
Léo Jabá (29.), el-Kadduri (46.), Sahov (82.).
Vidi FC: Kovácsik – Fiola, Juhász R., Vinícius, Stopira –
Nego, Hadzic, Pátkai – Huszti (66. Kovács I.), Milanov
(58. Nikolov) – M. Scepovic (77. Hodzic).
PAOK: Pahalakisz – Léo Matos, Varela, Crespo, Toşca –
Sahov, Vernbloom – Limniosz (60. Biseswar), el-Kadduri
(63. Akpom), Léo Jabá (70. Warda) – Prijovic.

hogy a győztes – a továbbjutás szempontjából – kedvező
helyzetbe hozza magát, ugyanis a kilencpontos Chelsea mögött mind a PAOK-nak, mind a Vidinek 3-3 pontja volt. Ráadásul a forduló előtt a BATE Boriszov is ugyanannyi ponttal
állt a csoportban.
A hazaiak edzője, Marko Nikolic ugyanazt a kezdőt küldte
pályára, mint Szalonikiben, a vendégek trénere, Răzvan Lucescu három helyen változtatott.
Az első negyedórában nem estek egymásnak a csapatok.
Ugyan a görögök birtokolták többet a labdát, de mezőnyfölényük meddőnek bizonyult. A hazaiak megszállták saját térfelüket, és igyekeztek a megszerzett labdákkal néhány
érintésből az ellenfél kapuja elé kerülni. A folytatásban is inkább a Vidi akarata érvényesült, a PAOK-nak láthatóan nem
ízlett a szívós, kemény védekezés. Az első félidő gól nélkül
ért véget.
Fordulást követően nem kellett sokat várni arra, hogy „felrobbanjon” a stadion: az 50. percben az előrehúzódó Vinícius
beadását Georgi Milanov gyönyörűen fejelte a görög kapuba.
A hátrányban lévő PAOK megpróbált nagyobb nyomást helyezni a fehérvári védelemre, amely jól állta a sarat. A 79.
percben Nikolov lábában volt a meccset eldöntő gól, de 18
méteres lövését üggyel-bajjal védte Alexandrosz Pahalakisz.
A 84. és a 91. minutumban a vendégek igen közel kerültek

Mestermérleg
* Marko Nikolic (a Vidi edzője): „Gratulálok játékosaimnak, mert újabb kiváló eredményt értek el, és nem először
az elmúlt két évben. Azt hiszem, méltó módon képviseljük
a magyar focit Európában. A sorsolás óta többször elmondtam, eredményesek akarunk lenni, és nem dekorációnak
vagyunk itt. Nehéz a PAOK ellen úgy lehozni két meccset,
hogy az ellenfélnek szinte egyetlen igazi helyzete sincs,
márpedig a Vidinek sikerült.”
* Răzvan Lucescu (a PAOK edzője): „Mindkét találkozón
óriás különbség volt a két csapat között, mert mi megpróbáltunk futballozni, míg ellenfelünk csak előrerúgta a labdát és ebből talált gólokkal nyert. Ugyanakkor az is igaz,
hogy a két meccsen egyszer sem tudtuk feltörni a Vidi védelmét, és a magyarok minden próbálkozásunkat megfojtották. A futball néha nem igazságos, mert lehet, hogy a
jövőben a Vidi ellen hatból hat mérkőzést nyernénk.”

az egyenlítéshez, ám előbb Vinícius a gólvonal közeléből
vágta ki Diego Biseswar lövését, majd Pontus Vernbloom
életerős próbálkozása centiméterekkel kerülte el Kovácsik
Ádám kapuját. A görögök elkeseredetten küzdöttek az egyenlítésért, de nem tudtak eredményesek lenni, így a Vidi újabb
bravúrjával nagy lépést tett az áhított továbbjutás felé.
A fehérvári együttes, amely sikerének köszönhetően már
hatpontos, és a százszázalékos Chelsea mögé feljött a továbbjutást érő második helyre a csoportban, november 29-én a fehérorosz BATE Boriszov vendége lesz.Az L jelű négyes
másik csütörtöki meccsén az angolok 1-0-ra győztek Boriszovban, és már továbbjutottak.
1. Chelsea
2. Vidi
3. PAOK
4. BATE

4
4
4
4

Ranglista
4
0
2
0
1
0
1
0

0
2
3
3

6-1
3-3
4-5
4-8

12
6
3
3
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Teszt közönségsikerrel

(Folytatás az 1. oldalról)
Már komoly érdeklődés tapasztalható a versenypálya iránt, a jövő
évre nézve közel negyven rendezvény szervezőivel folyik egyeztetés, többek között az együléses
autós pályaversenyzésben komoly
nevelő szériáknak számító F3 és F4
bajnokságok rendezőivel, amelyek
szívesen bővítenék új helyszínekkel
az Európa-bajnoki szintű versenynaptárukat. Több komoly bajnokság
jövő évi naptárában is ott vagyunk
a lehetséges versenyhelyszínek sorában – fejtette ki lapunknak a menedzser.
Nem csak versenyzésre alkalmas
A ring első pályanapjára a romániai autó- és motorsport számos ismert szereplőjét hívták meg, akik
közül sokan tiszteletüket is tették a
ringen. Közülük talán a legismertebb a nyolcszoros abszolút ralibajnok, a korábban rali-vb-futamokon
is részt vevő, aztán pár év kihagyás
után idén nemcsak a ralikra, de a
hegyi felfutó gyorsasági verse-

Titi Aur

nyekre is visszatért Constantin
„Titi” Aur. A már hosszú évek óta a
közlekedésbiztonsági kampányokban is aktív szerepet vállaló és privát
versenyzőakadémiát
is
működtető Aur, akiben a vásárhelyi
ralikedvelők a közelmúltban két kiadást is megért vásárhelyi verseny
kisszerpentini gyorsaságijának pályacsúcstartóját is tisztelhetik, arra
is felhívta a figyelmet, hogy egy
ilyen létesítménynek nem csak a
sportban lehet fontos szerepe.
Ez egy kiváló pálya, amelyen remélhetőleg sok jó versenyt láthat-

nak majd a sportrajongók – fejtette
ki. De legalább ugyanilyen fontos
az a lehetőség, hogy itt bárki szervezett és biztonságos körülmények
között teheti próbára a saját és a járműve tudását és határait. Persze azt
nem várhatni, hogy ennek a pályának a megnyitásától egyszerre felszámolódjon az illegális utcai
versenyzés, de ez egy jó hely, ahol
próbára tehetik tudásukat a sebességért rajongó fiatalok és akár a kevésbé ifjak is, anélkül hogy ártatlan
életeket veszélyeztetnének a közutakon. Nagyon remélem, hogy sikerül itt meghonosítani olyan,
biztonságos vezetésre hangsúlyt
fektető tanfolyamokat is, akár magánszemélyek, akár autóflottákat
használó cégek gépkocsivezetői
számára, amelyek a hétköznapi
életben az utakon életmentő tudást
nyújthatnak a résztvevőknek. Ez
sokkal fontosabb dolog a mindennapi életben, mint a sportrajongók- nyi embert temetőbe vagy kórházba
nak nyújtott élmény, és ebből a juttató súlyos balesetek számát legmegközelítésből igazán üdvöz- alább töredékkel sikerülne csökkenteni a biztonságos vezetést oktató
tanfolyamok révén, máris a műbalhé fele közelítene a pálya 55 millió lejes építési költségei feletti
fanyalgás.
A hosszú távú haszon
a fontos
Szintén a pálya távlatilag értékelhető hasznosságára igyekezett helyezni a hangsúlyt Péter Ferenc
megyei tanácselnök is a megnyitón.
Fontos nap és esemény ez számunkra, hogy a közönség előtt is
megnyithatjuk ezt a beruházást.
Egyelőre túl korai a hasznosságáról
beszélni, ezt egy hosszú távú befektetésként kell kezelni, amelynek
időben kell nyereséget hoznia. Az
Fotó: Nagy Tibor
eddigi visszajelzések alapján nagy
lendő, hogy végre egy közintéz- az érdeklődés a pálya iránt a vermény épített ilyen, minden senyszervezők körében, és az a fonszempontból modern létesítményt tos, hogy akik majd ideérkeznek,
az országban már létező néhány, azok megszállnak, étkeznek, üzemmagánkezdeményezésből létreho- anyagot és egyebet is vásárolnak a
zott, kisebb pálya mellett – hangsú- környéken, mindez egyben lehetőlyozta ki a ring civil viszonylatban séget nyújt számunkra, hogy a mefontosnak bizonyulható hasznát a gyében található egyéb turisztikai
közúti biztonsági kampányokban értékeket is megismertessük velük.
való részvételre egész karriere
A pálya hosszú távon az egész régisorán kiemelt figyelmet fordított
ónak nyereséget hozhat, és ennek a
igen tapasztalt autóversenyző. És
valóban, az ő szemszögéből nézve fényében kell majd ezt a nem kis
a ring lehetséges hozadékát, ha az beruházást – amelynek már a fejország útjain évente egy kisváros- lesztésén is gondolkodunk – érté-

Lerohanták a Rapidot

Már az elején „közölte” a házigazda Rapiddal a Marosvásárhelyi CSM férfikosárlabda-csapata,
hogy kár is erőlködnie, ezen a mérkőzésen nekik nem osztottak
lapot. 13-0-val kezdték a meccset
Sánta Szabolcsék a fővárosi csarnokban, 20-2-vel folytatták, majd
utazósebességre kapcsolva, könynyedén hozták a kötelezőt.

Bálint Zsombor

A Csíkszereda elleni mérkőzés után
nyilatkozta a marosvásárhelyi csapat kapitánya, Sánta Szabolcs, hogy amennyiben fejben ott vannak egy meccsen, a C
értékcsoportban egyik ellenfél sem tud
nekik gondot okozni. (Ha pedig nincsenek ott fejben – utalt a Focşani elleni,
hosszabbításban megnyert meccsre –,
akkor is megoldják valahogy.) Nos, a
Rapid ellen már az első tíz percben megnyugtató előnyt szerzett George Trif csapata, és ezt követően már lazábban
kosarazhatott, sok lehetőséget biztosítva
a tartalékoknak is. Közöttük Steff Norbertnek, aki majdnem két hónapos szünet
után tért vissza térdsérülését követően, és
ezt a meccset próbálta meg kihasználni,
hogy ismét felvegye a ritmust. Egyelőre
még távol áll egykori formájától, amelynek köszönhetően behívták a bővített válogatott keretbe is, azonban éppen egy

ilyen mérkőzésen kezdődhetett meg a
visszarázódása, amikor a győzelem
egyáltalán nem forgott veszélyben.
Néhány statisztikai adat arról, ami a két
csapat közötti szakadékot szemlélteti. Lepattanók: 22-47, gólpasszok: 3-22!, lopott
labdák: 3-12, sapkák: 0-4. Ha mindehhez
hozzátesszük, hogy a dobószázalékok is
a marosvásárhelyi csapat esetében voltak
jobbak, láthatjuk, hogy a 39 pontos különbség nem is olyan nagy.
A teljes keret lehetőséget kapott a mér-

kelni – mondta a megyei önkormányzat elnöke.
Az égiek nem voltak kegyesek
A Transilvania Motor Ring nyilvánosság előtti bemutatkozásához
csak az időjárás nem volt megfelelő
partner. A Kiscserged melletti dombot kitartóan megszállta a köd, így
a meghívott autós és motoros mezőny demonstratív jellegű körözését
a tervezett programhoz képest halasztani kellett. Ez csak a pálya udvarán gumibálákkal kialakított drift
és kartpálya használóit nem zavarta,
akik ezalatt is kitartóan égették a
versenybenzint, és rajzolták a
driftíveket, a közönség örömére.
Közben a bokszutcában több idő
maradt a motormelegítésre. Olyan
vényolcas szimfóniáról, amilyet
Lucien Hora többszörös hegyi felfutó bajnok F3000-es Lola gépe
hallatott a bokszban, manapság már
a Forma–1-es lelátók népe is csak
könnyharmatos szemmel ábrándozik a porszívóhangú hibrid versenyautós világban… Ehhez csak a
szorítóból egy sérülés miatt kényszerűen visszavonuló ökölvívó világbajnokból a versenypályákon is
szép karriert befutó Mihai Leu Ferrari 458 Challenge-e volt mérhető.
Akkora volt a köd, hogy amikor az
autós mezőny az első ismerkedő körökre kimerészkedett, a mezőny fele
nem vette észre, amikor a felvezető
biztonsági autó vissza akarta vezetni
őket a bokszba, így a gépek jó része

kőzésen, bár Crawford nem tartott a csapattal Bukarestbe, Sánta és Borşa pedig
ismét hozták a tőlük már megszokott mutatókat: Sánta Szabolcs a már standardnak számító dupla-duplát (16 pont, 15
lepattanó), Borşa pedig a 18 pontja mellett a 3 kiosztott sapkát, lassan elhomályosítva a korábbi marosvásárhelyi
csapatból „Mr. Sapka”, Lázár László emlékét.
A marosvásárhelyi férfikosárlabda-csapat a következő fordulóban a bukaresti
Aurel Vlaicut fogadja, egy újabb nagy
arányú győzelem ígéretével.

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 7. forduló: Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi
CSM 45:84 (10-28, 16-17, 12-23, 7-16)
Bukarest, Rapid csarnok, 25 néző. Vezette: Lavinia Gheorghe (Bukarest), Valentin Niţu (Bukarest), Vlad Dumitrescu (Bukarest).
Ellenőr: Romi Stănciulescu (Bukarest).
Rapid: Sandu 16 pont, Hope 11, Kragulj 6 (1), Manolescu 4, Zarojanu 3 (1), Naziru 2, Petrovici
2, Dumitrescu 1, Costea, Neicu, Rădulescu.
Marosvásárhely: Sánta 20, Borşa 18 (2), Martinić 14 (4), Kalve 12, Bölöni 9 (1), Onea 4, EngiRosenfeld 3 (1), ?olopa 2, Kilyén 2, Steff, Şteţca.

Eredményjelző

A férfikosárlabda Nemzeti Ligában:
* A értékcsoport, 6. forduló: Nagyszebeni CSU – Bukaresti Steaua 81:66, Temesvári SCM –
Bukaresti Dinamo 83:70.
* B értékcsoport, 5. forduló: Medgyesi CSM – Konstancai Athletic 90:82, CSO Voluntari –
Cuza Sport Brăila 133:33.
* C értékcsoport, 7. forduló: Bukaresti Aurel Vlaicu – Kolozsvári U 71:60, Zsilvásárhelyi ACS
– Bukaresti Agronomia 83:65, Csíkszeredai VSKC – Máramarosszigeti CSM 86:93, Bukaresti
Rapid – Marosvásárhelyi CSM 45:84.
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még két extra körre is kint maradt.
Később a motorosok is birtokba vették a pályát az ismerkedő körökre.
Az eseményt szervező Maros
Megyei Tanács és Mures Rally
Team Egyesület nem igazi versenyt,
csak demonstrációt szervezett, az
első ismerkedések után ötkörös etapokat mehetett a két- és négykerekűek mezőnye. A köd ellenére a
lelátót megtöltő közönségnek leginkább a ralipályákon is látványos menéseiről ismert Vali Porcisteanu
igyekezett kedvére lenni egy-egy
fánkrajzolással, ami egy pályaversenyen a leintés előtt nem bocsánatos
vétek, ilyesmivel a nagymenők is
csak régebb szórakoztatták a lelátót,
azokban az időkben, amikor még
nem volt divat az F1-es oviból ismerős büntetőpontos játék a pályákon.
A köd miatti programcsúszás
folytán a kora délutáni órákra aztán
akkora tömeg érkezett a pályához,
ami azonnal indokolttá tette a létesítmény továbbfejlesztésének gondolatát is. A motorsport terén
komoly hagyományokra emlékezhető vásárhelyi közönség mellett
jócskán lehetett távolabbról jött
rendszámú autókat is látni abban a
tömegben, amely nemhogy a parkolót és a pályára vezető bekötő út
szélét töltötte meg, de kilométer
hosszan csak a csergedi út szélein
és a mezőn talált menedéket. Igény
a jelek szerint van a nívós motorsportra.

Ifj. Varró Gyula a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után
című sportműsorának meghívottja ifj. Varró Gyula, a
román lábtenisz-válogatott egyik edzője. A stúdióbeszélgetés témája a Franciaországban szervezett világbajnokságon elért kiváló eredmény: hét arany- és egy
ezüstérem. Műsorvezető: Szucher Ervin.

Futballbajnoki eredmények

* 1. liga, 15. forduló: CSU Craiova – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 1-1, Gyurgyevói Astra – Jászvásári CSM Politehnica 1-2, FC Voluntari – Concordia Chiajna 0-0, Kolozsvári
CFR – Dunărea Călăraşi 0-0. Az élcsoport: 1. CFR 30 pont, 2.
FCSB 27, 3. Craiova 26.
* 2. liga, 16. forduló: CS Mioveni – Dacia Unirea Brăila
4-0, Petrolul Ploieşti – Temesvári Ripensia 1-0, Nagyváradi
Luceafărul – Bukaresti Metaloglobus 3-0, Energeticianul Şirineasa – CS Baloteşti 3-0, Bákói Aerostar – Aradi UTA 1-0,
FC Argeş Piteşti – Temesvári ACS Poli 5-0, Bukaresti DacoGetica – Konstancai SSC Farul 3-0, Chindia Târgovişte – Zsilvásárhelyi Pandurii 2-1, Kolozsvári Universitatea – Academica
Clinceni 3-0. Az élcsoport: 1. Chindia 38 pont, 2. Petrolul 35,
3. Kolozsvári U 33.
* 3. liga, I. csoport, 12. forduló: CSM Râmnicu Sărat –
Sporting Lieşti 0-3, Galaci Suporter Club Oţelul – Bodzavásári
Metalul 3-1, Ştiinţa Miroslava – Kézdivásárhelyi KSE 2-0, Sănătatea Darabani – Foresta Suceava 0-4, Karácsonkői Ceahlăul
– CSM Focşani 1-1, Bodzavásári Gloria – Şomuz Fălticeni
7-0, Radóci Bucovina – FC Botoşani II 4-0. Az élcsoport: 1.
Gloria 32 pont, 2. Galac 32, 3. Radóc 25.
* NB I, 14. forduló: Diósgyőri VTK – Debreceni VSC 1-0,
MTK Budapest – Puskás Akadémia FC 3-2, Kisvárda Master
Good – Újpest FC 1-4, Paksi FC – Budapest Honvéd 0-0,
Szombathelyi Haladás – Ferencváros 1-0. Az élcsoport: 1. Ferencváros 30 pont, 2. Honvéd 27, 3. MTK 24.
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Oktatni, nem kioktatni?

Dr. Ábrám Zoltán tévesztett szerepet, nem az RMOGYKE Egyesület

A professzor úr a diákok oktatása mellett
egyre gyakrabban próbálkozik egy új műfaj,
a civilszervezet-kioktató írások meghonosításával. Ilyen volt a Népújság 2018. november 1-jei számában a RMOGYKEszereptévesztés címmel megjelent cikke is.
A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) tüntetéssorozatának 470. megnyilvánulása volt
a marosvásárhelyi Színház téren 2018. október 29-én szervezett demonstráció, melyet a
szervezők 400, biblia és galamb formában elrendezett gyertya meggyújtásával kötöttek
egybe. Ezzel akartuk jelezni, hogy hittel és
békés úton, de kitartóan küzdeni fogunk a
magyar oktatás önállóságáért. Ez alkalommal
ismételten biztatni szerettük volna a hallgatókat és az oktatókat az önálló magyar oktatás
megalakítására. A tüntetésen felszólaltak: dr.
Ádám Valerián és Kürti Jenő, a tüntetéssorozat főszervezői, Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács elnöke, ugyanakkor lelki bátorítást kaptunk Baricz Lajos marosszentgyörgyi és Palkó Ágoston moldvai csángó,
luizikalagori születésű, marosjárai plébános
részéről.
Öröm volt számunkra, hogy a tüntetésen
részt vett Ábrám Zoltán professzor úr is, akit
felkértünk tisztelettel, hogy az egybegyűlteknek mondja el a véleményét az orvosi egyetemünkön folyó magyar oktatás helyzetéről.
A professzor úr elutasította a felkérésünket,
ezért csalódást okozott, amikor kiderült, hogy
nem a felszólalások meghallgatásának szándékával jött, hanem csupán hallgatózni, adatgyűjtés céljából a Népújságban közölt
támadó és lejárató hangvételű cikkéhez. Amikor az embernek igazából nincs megalapozott
érve a kifogásolt személy vagy annak tevékenysége ellen, akkor folyamodik, akár egyetemi oktatóként is, a szőrszálhasogatáshoz –
hűséges bennfentesként így téve kísérletet a
magyar tagozat mélyrepülését tétlenül szemlélő vezető oktatók megvédésére.
A professzor úr rögtön a cikk kezdetén vádaskodik, pénzpazarlásnak tekintve a tüntetésre való – fizetett – felhívásunkat. Nem ő
az egyetlen oktató, akit zavar, hogy egyesületünknek vannak támogatói. A kollégája,
Szilágyi Tibor professzor úr a múlt év folyamán kitámadta a nyílt utcán egyesületünk
esti, egészségügyi sétáját élvező tiszteletbeli
elnökét. Leírhatatlan szavakat használva számonkérte a köztiszteletnek örvendő helyi vállalkozótól, hogy miért részesíti támogatásban
egyesületünket. Ellehetetlenítéssel akarják
megszüntetni a magyar oktatás elsorvasztásának megakadályozását zászlajára tűző szervezetet?
A MOGYE Közegészségtani Tanszékének
professzora teljes terjedelmében idézi a tüntetésre való felhívásunk szövegét, hogy a
végén hozzáfűzhesse: van benne néhány kisebb helyesírási hiba. Így, magas lóról marasztalja el az orvosi egyetem magyar
tagozatának egyik oktatója azt a magyar nyelvet hozzá képest természetszerűleg hiányosabban bíró csángó magyart, aki a
kezdetektől kiállt a magyar oktatás törvénybe
foglalt egyenjogúságáért, és annak elsorvasztása ellen töretlen hittel szervezte – legtöbbször egyszemélyes – tüntetéseit.

2007-ben Ádám Valerián aláírásgyűjtésbe
kezdett hallgatókollégái körében a magyar
oktatás egyenlő jogainak követelése ügyében.
Az akkori diákok pozitív hozzáállása kimagasló volt, 80%-uk egyetértően írta alá a kérdőívet. Ábrám professzor úr elfelejtette, hogy
akkoriban titkos találkozóra hívta Valeriánt a
Vár sétányon, és a régi szürke színű Daewo
autójában támogatásáról biztosította, azzal a
kéréssel, hogy az egyetemen, a munkahelyén
ne keresse föl, mert veszélyezteti a profeszszori kinevezését. Hozzátette, hogy profeszszorként ki fog állni teljes
mellszélességgel a magyar oktatásért. Soros
György-ösztöndíjasként
és néhai dr. Ember István
pécsi orvosprofesszor úr szakmai támogatásával megszerezte a professzori kinevezést.
Azt követően nem emlékszünk, hogy a bírálatain kívül kitűnt volna a magyar oktatásért
folytatott küzdelemben, sőt a kollégái szerint
annyira nem érdekli a MOGYE sorsa, hogy
az oktatói közgyűlésekre is igen ritkán jár.
Holott a professzor urat kötelezné a református papi felmenői ága is ígéreteinek betartására.
Valóban egy jó magyar keresztény emberhez méltó viselkedés a lejáratásunkra tett kísérlet? Miközben tudja jól, hogy a lejáratandó
személy öt hosszú esztendőn keresztül tudatosan, bosszúból ki volt zárva az egyetemről,
a tisztségben levő magyar vezetők mélységes
hallgatásának kíséretében.
Az újságcikkében a hatáshajhász bevezető
után (a nyomtatott szöveg hátterének aprólékos ecsetelése, majd a beillesztett fénykép
megjelöletlen eredetének számonkérése) a
professzor úr kimondja nagy következtetésének levonását: itt bizony szereptévesztésről
van szó! Újabban oktatás helyett reklámszakértőként és hirdetéskritikusként osztja a
szaktudását a magyar tagozat vezetőinek védelmében?
Van egy közmondás az önkényuralmak legyőzésére: „Először nem vesznek tudomást
rólad, majd kinevetnek, aztán harcolnak ellened, végül bekopog hozzád a győzelem.”
Próbálhatnak nevetségessé tenni, válogatott
módszerekkel harcolhatnak ellenünk, mi továbbra is tartjuk magunkat korábbi álláspontunkhoz: Isten segedelmével a magyar
oktatás önállóságának megteremtéséig fogunk küzdeni, a magyar vezetők támogatásával vagy anélkül! Sajnos a magyar történelem
tele van a nemzet sorsával mit sem törődő vezetőkkel.
A magyar tagozat vezető oktatóihoz hasonlóan, Ábrám professzor sem tud felmutatni
semmiféle eredményt a magyar oktatás önállóságának tekintetében, de jövőre néző tervet
sem, a felelősséget pedig az ismert forgatókönyv szerint a politikusokra hárítja. Feltehetjük a jogos kérdést: a jelenlegi
képviselőink vezetésre vagy félrevezetésre
törekednek?
A szereptévesztett professzor a magyar tagozat vezetői ellen irányuló nyílt támadásnak
minősíti dr. Nagy Előd rektorhelyettes
mintegy „öszödi beszédként” kiszivárogtatott
levelének sajtóbeli megszellőztetését, amelyben az RMOGYKE egykori alapító tagja te-

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz a következő programmal:
hétfőtől szombatig, hétfőtől péntekig és csak szombatra. Bővebb információ az
üzletvezetőktől: központi és Unirii övezet: Annamari, tel.: 0756-128-308; Tudor
övezet: Andi, tel.: 0756-128-312; November 7. és meggyesfalvi övezet: Lilla,
tel.: 0756-128-311. (62841-I)

A BELTRAND AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Telefon:
0265/223-902, 0740-393-060. (sz-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőproblémák); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu
u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT irodák takarítására részmunkaidőre, nagyon jó fizetéssel. Tel. 0741-119-016, 0747-111-183, vezetékes: 0257948.
(62925)

hetetlensége beismerése mellett többek közt
felkéri oktatótársait Ádám Valerián nyilvános
elítélésére. A professzor úr megpróbál zavaros vizekre evezni, és azt sugallja, hogy az
RMOGYKE elnöke visszatetszést keltett bizonyos oktatók (és diákok) körében. A válaszunk erre az, hogy lehetséges, viszont az is
bizonyossággal állítható, hogy több oktatónál
éppen a rektorhelyettes úr hozzáállása váltott
ki nemtetszést, amit a levél kiszivárogtatásával hoztak kifejezésre. Arról meg igazán nem
tehetünk, hogy az RMOGYKE gyakrabban
és hangosabban szólal
meg, mint sokak lelkiismerete!
Dr. Ábrám Zoltán professzor úr, idézve cikkében a felhívás következő mondatát:
„Bátorítsuk együtt az orvosi egyetemünk oktatóit és hallgatóit, hogy hajtsák végre a magyar oktatás önállóságát”, képtelenségnek,
sőt provokációnak nevezi, és ahhoz hasonlítja, „mintha arra bátorítanám az újságírókat,
hogy közös sajtótájékoztatón »hajtsák végre«
az erdélyi magyarság autonómiáját”. A professzor úr rossz példát állítva próbálja félrevezetni a tisztelt olvasókat. Az újságírók
valóban nem kiálthatják ki az erdélyi magyarság autonómiáját, viszont a magyar tagozat
vezetői testülete igenis bejelenthetné az önálló magyar főtanszékek felállítását, annál is
inkább, hogy a 2011/1-es tanügyi törvény
135. cikkelye biztosítja ezt a jogot! Az is
igaz, hogy a tisztelt oktatók már az első lehetőséget is lazán elszalasztották, ugyanis a törvény
Hivatalos
Közlönyben
való
megjelenésétől számított hat hónapon belül
kellett volna ezt megtegyék! Most persze
ijedten kapkodnak, és a politikumtól várják a
csodát. Ha nem áll sarkára a magyar tagozat
vezetősége, nem lesz áttörés!
A továbbiakban Ábrám Zoltán tanár úr az
egyetemi oktatók körében tapasztalható gyávaságba hajló visszafogottság létjogosultságát próbálja megmagyarázni: „bátortalan az
olyan erdélyi magyar, aki nem megy ki tüntetni az utcára, miközben olyan munkahelyen
dolgozik, ahol kétharmadot meghaladnak a
tőle eltérő vélemények?” Ilyen alapon a professzor úr vajon miért várja el az RMDSZ politikusaitól,
hogy
foggal-körömmel
harcoljanak a MOGYE-ért, miközben
gyönge 6%-ot tesznek ki a parlamentben? A
sikeres vezetők nem mellőzik a szövetségeseket, de nem is vonulnak ki a törvényhozó
testületekből. A megosztottságot pedig nem
az RMOGYKE okozza és fokozza, hanem
önök az állandó elhatárolódással.
Ábrám tanár úr az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Közép-Erdély
régiójának alelnöke. Ezek szerint jól ismeri
az egyesület tulajdonában levő Szabédi-emlékházat. Megemlítenénk, hogy Szabédi
László erdélyi magyar költő, újságíró, műfordító a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem
beolvasztásakor (egyesítették a román
tannyelvű Victor Babeş Tudományegyetemmel; ma hasonló történik a MOGYE és a
Petru Maior Egyetem összevonásával; sejteni
lehet a célt és a magyar nyelvű oktatás szemszögéből a szomorú végkifejletet) egyetemi
tanárként tanúsított ellenálló magatartása

miatt a Securitate zaklatni kezdte őt és családját. Ezért a beolvasztás ellen való tiltakozásként 1959. április 18-án Szamosfalva
határában a vonat elé vetette magát. Néhány
héttel később az ő példáját követve lett öngyilkos Csendes Zoltán, a megszüntetett
egyetem egykori rektorhelyettese, a Statisztikai Tanszék vezetője is. Az akkori kommunista terror áldozatainak emlékét hogyan
tiszteli a professzor úr, ha az EMKE alelnökeként a munkahelyét féltve lemond a magyar oktatás megőrzésére vonatkozó jogos
követelésekről? A kommunizmus bukása
után az erdélyi magyarság továbbra is a félelem rabja. Az értelmiség feladata megszüntetni – és nem mélyíteni – a magyarság
félelmeit.
A professzor úr azt ecseteli cikkében, hogy
alapvetően egyetért a civil szféra véleménynyilvánítási jogával, kivéve, ha az
RMOGYKE-ről van szó (ebben véleménye
megegyezik a magyar vezetők sajtónyilatkozataival), mivel az egyesület rá mer mutatni
Leonard Azamfirei, az egyetem jogtipró rektorának törvénysértő lépései mellett a magyar
tagozat vezetőinek hibáira is.
Ami pedig a MOGYE meghurcolt magyar
oktatóinak esetét illeti, válaszul az Ismerős
Arcok zenekar egyik dalából idéznénk: „magyarok lehetünk egyenként, de lehetnénk
egyek mind, magyarként!” Nem az egyesületünk hibája, hogy önök nem tudnak összefogni, amint írásában is beismeri („a
széthúzás nem kicsi”). Ha a magyar tagozat
120 oktatója és 1600 hallgatója Szabó Béla
választott tagozatvezető felhívására rendszeresen utcára vonulna jogainkért, az eredményhez vezetne, és nem hisszük, hogy az
összes – tulajdonképpen a törvény betartását
kérő – tiltakozót fegyelmi megrovásban mernék részesíteni! Az oktatók kezdeti bátor kiállásukért
megérdemelten
magyar
államelnöki kitüntetésben részesültek, ami a
végső győzelemig tartó harcra kötelezi őket,
és nem csak egy csata jutalmát kellene jelentse.
Dr. Péterffy Árpád, marosvásárhelyi születésű debreceni szívsebész professzor elismeréssel nyilatkozik a tüntetéseinkről a
Népújságban megjelent cikkében: ,,dörömbölni kell határozottan a törvényben leírt
jogok betartása érdekében. Hangosan és határozottan, mint pl. Ádám Valerián teszi évek
óta. Lehet, hogy ez lenne a járhatóbb út. Sajnálatosan Ádám doktor elképzelése igen
kevés megértést, támogatást élvez még azoktól is, akik érdekében rendezi meg visszatérő
látványos tiltakozását”.
Elviekben egyetértünk, a csatabárdot el
kell ásni, magyar a magyar ellen ne használja,
bőven elég nekünk a külső ellenség! Adja
Isten, hogy mihamarabb megalakuljanak az
oktatási törvény előírásának megfelelően az
önálló magyar főtanszékek, hogy mind az oktatók, mind a hallgatók minőségben és menynyiségben gyarapodván biztosíthassák a nagy
múltú erdélyi magyar orvos- és gyógyszerészképzés hosszú távú fennmaradását!
Kürti Jenő fogtechnikus,
a tüntetéssorozat támogatója, szervezője,
dr. Ádám Valerián, az RMOGYKE
elnöke, a tüntetéssorozat főszervezője
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Lehajlott egy virág, kettétört egy
élet,
Arcod vidámsága vissza már nem
térhet.
Ifjúság,
reménység
gyorsan
messze szállt,
Életünk azóta bánatos gyásszá
vált.
Életed hajnalán letört a halál.
Ejtsen könnyet érte, ki e sírnál
megáll.
Reményünk csillagát fedi e
sírhalom,
Emlék
keresztje
rá
szülői
fájdalom.
Fehér galamb, szállj a fiunk fejfájára,
A fájó szívű szülők helyett te vigyázz az Ő álmára.
Nem múlik el nap most sem nélküled,
Szívünkben örökre ott van a Te helyed.
Imádkozva emlékezünk november 12-én a legdrágább gyermekre,
a harasztkeréki ifj. OSVÁTH CSABIKÁRA tragikus halálának
nyolcadik évfordulóján.
Emléked őrzik bánatos szüleid, testvéred, Zoltán és Kriszta.
(11327-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát hirdet a következő ideiglenesen megüresedett állások
betöltésére: I. besorolású SZAKFELÜGYELŐ – egy állás, TAKARÍTÓ – egy
állás az adminisztrációs, tűzvédelmi és munkavédelmi osztályon; ÉJJELI
FELVIGYÁZÓ – egy állás a mezőzáhi családi típusú háznál.
Sajátos követelmények:
I. besorolású SZAKFELÜGYELŐ: főiskolai vagy egyetemi végzettség (egyetemi
oklevél, licenc- vagy azzal egyenértékű vizsga), minimum 10 év szolgálati idő;
minimum 80 órás munkavédelmi és munkaegészségi tanfolyam, minimum 120
órás tűzoltói tűzmegelőzési tanfolyam.
TAKARÍTÓ: általános iskolai végzettség, minimum 5 év szolgálati idő.
ÉJJELI FELVIGYÁZÓ: általános iskolai végzettség, szolgálati idő és
szakképzettség nem elvárás.
Az írásbeli vizsga 2018. november 27-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli
vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat november 20-án 13 óráig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625

• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ
(10942)

tűzifa.

Tel.

0752-576-831.

KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej métere. Tel. 0755-315-234. (11240)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (11224)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)
TETŐFEDÉS, javítás Lindab lemezből, cserépforgatás, bármilyen javítás. Tel. 0758-862-236. (2100-I)
GYERMEKES CSALÁD főzést és takarítást vállaló személyt keres tömbházlakásba (Marosvásárhely, Tudor).
Tel. 0746-017-878. (11303-I)

MEGEMLÉKEZÉS
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet,
szívünkben örök a fájdalom és
a szeretet.
De ő nekünk sohasem lesz
halott,
mert a jók örökké élnek, mint a
csillagok.”
A hiányérzés örök küzdelmével emlékezünk a nyárádszeredai KRIZSÁN KÁROLYRA halálának 6. évfordulóján.
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes! Szerettei.
(11289-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
november 12-én, halálának
első évfordulóján SZABÓ
ÉVÁRA,
az
önfeláldozó,
drága jó anyára, gondoskodó
nagymamára. Emléked örökké
szívünkben őrizzük, lélekben
velünk maradsz. Nyugodj
békében! Torontóból szerető
fiad,
Lóránt,
felesége,
Gabriella, unokáid: Boglárka
és Bence. (v.-I)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, örök a fájdalom és a
szeretet.
Fájó szívvel emlékezünk a
drága jó férjre, szerető,
gondos édesapára, apósra és
nagyapára, az ákosfalvi id.
ADORJÁNI
ZOLTÁNRA
halálának 8. évfordulóján.
Drága emlékét, gondoskodó
szeretetét szívünkben örökre
megőrizzük. Szerető családja.
(11306)

Elmentél tőlünk egy csendes
alkonyon,
Köszönni, búcsúzni nem volt
alkalom,
Az
idő
nem
gyógyítja
sebeinket,
Mert te igazán szerettél
bennünket.
Egy célod volt: a családért
élni,
Ezt a halál tudta csak
széttépni.
Fájó szívvel emlékezünk a
legdrágább testvérre, édesapára, nagyapára, a deményházi születésű BALOGH
ÁKOSRA
halálának
első
évfordulóján. Szép emlékét
örökké őrzi bánatos fia, Lehel,
lánya, Mónika és családjuk.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (2126-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, rokon, barát és jó ismerős,
NAGY MIKLÓS LEVENTE
építőmérnök
(a TCM volt dolgozója)
életének 86. évében rövid, de türelemmel viselt betegség után
csendesen elhunyt. Drága halottunkat 2018. november 12-én,
hétfőn délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőbe.
A gyászoló család. (11318-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, apatárs, nagybácsi, rokon
és szomszéd, a csíkfalvi születésű
SZABÓ PÁL
marosvásárhelyi lakos,
az IMATEX volt dolgozója
november 9-én, türelemmel viselt
szenvedés után 71 éves korában
megpihent. Temetése november
13-án 13 órakor lesz a református
temetőben, unitárius szertartás
szerint. Virrasztása hétfőn este 7
órától lesz a Vili temetkezési vállalat székhelyén.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Gyászoló szerettei. (2127-I)
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após, rokon, barát
és szomszéd,
KISS CSABA-FERENC
a somosdi iskola volt tanára
életének 80. évében visszaadta
lelkét a Teremtőnek. Utolsó útjára november 13-án, kedden 14
órakor kísérjük a marosvásárhelyi református temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (2129-I)
Szomorú szívvel értesültünk volt
osztálytársunk,
PÉTER HAJNI
korai haláláról. Emléke legyen áldott!
Egykori bolyais padtársa,
Keszeg László, az egész osztály
nevében. (2128-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, anyatárs,
testvér, rokon, jó szomszéd és ismerős,
özv. KELEMEN IRÉN
szül. Sepsi Irén
életének 74. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. november 12-én 14 órától lesz a
meggyesfalvi lakónegyed temetőjében.
Emléke legyen örökre áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (2124-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családnak
VACKÁN JULIÁNNA klubtagunk
elhunyta
alkalmából.
A
Marosvásárhelyi
Magányosok
Klubja. (2125-I)
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Karácsonyi vásárok és városlátogatások

Autóbusszal:
– Bécs – Budapest 125 euró/fő/3 nap (2018. november 30., december 7., 14.)
– Prága – Pozsony – Budapest 125 euró/fő/3 nap (2018. november 30., december 7., 14.)
– Krakkó – Zakopane 125 euró/fő /3 nap (2018. november 30.)
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő
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