
Szombaton egész napos rendezvénnyel ünnepelték meg,
hogy a marosvécsi Kemény-kastélyt öt évvel ezelőtt ismét
birtokba vehették az örökösök, és újra megnyitotta kapuit a
nagyközönség előtt. A rendezvényt a Kemény Auguszta Kul-
turális Egyesület szervezte. A kastély egykori szellemiségét
felidézve, a kulturális programok mellett volt gyerekfoglal-
kozás, kirakóvásár, kerekasztal-beszélgetés, minihangver-
seny, lovas bemutató. 

Ahogy öt évvel ezelőtt, úgy most is a zárt vaskapu előtt kezdődött a
rendezvény, ahol először Nagy Kemény Géza, a kastélyt működtető Ke-
mény Auguszta Kulturális Egyesület elnöke, majd Ördög Ferenc polgár-
mester üdvözölte a megjelenteket. Ezután Géza unokaöccse, Nagy Gergő
szólalt fel, megköszönve mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy „egy
álom valóra váljon”. Évtizedes viszontagság után a család tulajdonába
visszakerült épületet, szerény berendezéssel ugyan, de megnyithatták a
közönség előtt, hiszen már a kezdetektől az volt az eltökélt szándékuk

Az új kampány kezdetén 
Vasárnap lezajlott az elnökválasztás első fordulója. Annak ellenére,

hogy a kereskedelmi hírtévék egész nap hangzatos szalagcímekkel
próbálták a készülékek előtt tartani az embereket, és „sokkoló” ered-
ményeket jósoltak, a végén minden úgy alakult, ahogyan előre látható
volt. A jelenlegi elnök és a szociáldemokraták elnöke jutott be a má-
sodik fordulóba, amelyre november 24-én kerül sor. 

A jelöltek urnazárás után, ahogy „illik”, nyilatkoztak. Mindegyi-
kük vérmérséklete, intelligenciája és a „nép” iránti érzelmeinek meg-
felelően.

A második fordulóban a jelenlegi elnök kihívója, Viorica Dăncilă,
egyszerűen és kellő alázattal mondta, hogy ő és pártja nem egy másik
politikai alakulat ellen harcol, hanem Romániáért, és megköszönte
a szavazópolgároknak, hogy bekerült a második fordulóba, minden
kritika és a személyét, illetve az általa vezetett alakulatot ért támadás
dacára. A volt miniszterelnök arra kérte azokat, akik nem a jelenlegi
államfőre szavaztak az első fordulóban, hogy szavazzanak rá két hét
múlva, és „együtt nyerjék meg a választásokat”.

Bár nem jutott be a második fordulóba, nem hagyhatjuk ki az
RMDSZ jelöltjét, Kelemen Hunort, aki úgy fogalmazott: a kampány
lejárt, de a munka folytatódik. A következő két évben két választás
előtt áll a szövetség, és azt a programot, amit a kampányban bemu-
tatott, és amely a jövőre, a tiszteletre, az emberi méltóságra épít, 

(Folytatás a 7. oldalon)

Mózes Edith

Vajda György

(Folytatás a 3. oldalon)
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Diákszemmel
időszerű
problémákról
November 8-10. között újra Marosvá-
sárhely adott otthont a Kárpát-meden-
cei disputaversenynek. A nagy
érdeklődés miatt a legkisebbek, az I.
korcsoportban vitázó IV-VI. osztályos
diákok elődöntőit péntekre előhozva
értékelték a versenybírók. 
____________4.
Sikeresen
pályáztak
a gazdák
A gazdálkodók zömében mezőgazda-
sági gépek vásárlására igényeltek fi-
nanszírozást, de akadt állattartó
gazda, aki fejőberendezésre, illetve
zöldségtermesztő, aki kis traktorra,
vegyszerezőgépre pályázott.
____________6.
Máris nagy
az érdeklődés
Múlt héten tartotta első tagfelvételi
ülését a nemrég megalakult Nyárád
Mezőgazdasági Szövetkezet. Az ala-
pítók elismerték: egy kissé kényszer-
helyzet eredménye volt ez a lépés, de
tartalommal fogják megtölteni.
____________10.

Fotó: Vajda György

Öt éve újra közkincs a kastély

Marosvécsi ünnepség 



Szeptemberben átvette a jeddi
önkormányzat a kivitelezőtől a
kibővített és felújított óvoda-
épületet, azóta megérkeztek a
szükséges felszerelések és bú-
torzat is. A kültéri bútorzatot és
a játszótéri elemeket felszerel-
ték már, a belső felszerelés egy
részét valószínűleg raktározni
kell, de mindez akkor derül ki,
amikor a tervező is szemügyre
vesz mindent – tudtuk meg
Bányai István polgármestertől. 

A projekt keretében összesen tíz
közbeszerzést hirdettek meg, ebből
egyet az építési munkálatokra, a többit
különböző berendezésekre, didaktikai,
konyhai és tisztítóeszközökre, felsze-
relésekre, kezdve a konyhai edények-
től a mosógépig és az oktatásban
használt korszerű eszközökig.

A bővítés után az épület felülete az
eredeti kétszeresére növekedett, így
három csoport működhet benne. Egy,
a közeljövőre tervezett kis átadóün-

nepség után a gyerekek és pedagógu-
sok birtokba vehetik az óvodát, de már
elindították a folyamatot, hogy ősztől
napközis csoport is legyen. Az elöljáró
azt szeretné, hogy 2022-re elinduljon
a harmadik csoport is, és Jedden csak

napközi működjön, míg Kebelében,
Kebeleszentiványon és Marosagárdon
óvoda.

Az intézmény konyháját egyelőre
nem fogják beüzemelni, az első nap-
közis csoport valószínűleg még étte-
remtől rendelt ebédet fog kapni, a
konyha pedig akkor fog működni,
amikor már gazdaságos lesz a fenntar-
tása – de ez már az iskolaigazgató
gondja lesz. Ugyanis az önkormányzat
elvégezte a maga feladatát azzal, hogy
megépíttette az intézményt, de hogy
mikor foglalják el a gyerekek, az már
a működtető, azaz az iskola döntése
lesz. 

Arra a kérdésre, hogy vegyes 
tannyelvű lesz-e az óvoda, a polgár-
mester csak annyit tudott mondani:
amennyiben lesz igény rá, lehet román
tannyelvű csoportot is indítani, de
eddig csak egyetlen szülő érdeklődött
a lehetőség iránt. (gligor)

IDŐJÁRÁS
Részben napos
Hőmérséklet:
max.190C
min.60C

Ma JÓNÁS és RENÁTÓ, hol-
nap SZILVIA napja.
SZILVIA: a Szilviusz férfinév
női párja, jelentése: erdőből
való. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. november 11.

1 EUR 4,7627
1 USD 4,3164

100 HUF 1,4255
1 g ARANY 203,4670

Szabó Csaba-emlékdíj
November 14-én, csütörtökön 17 órától a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius templomban díjátadó ünnepségre kerül
sor. A Művészeti Egyetem magyar zene szakán idén vég-
zett legeredményesebb hallgató veheti át a Szabó Csaba
Nemzetközi Társaság és az egyetem magyar zenetanári
közössége által 2017-ben létrehozott díjat, amelyet minden
évben kiosztanak. Az oklevelet és a Szabó Csaba arcképét
ábrázoló fémplakettet A szentegyházi gyermekfilharmónia
közösségformáló szerepe című tudományos dolgozatával
Dániel Kinga érdemelte ki. A plakett Kiss Levente marosvá-
sárhelyi képzőművész alkotása. Az átadás művészi műsor
keretében zajlik. 

Könyvadomány torna szakos diákoknak
A marosvásárhelyi Szász Adalbert Sportlíceum torna sza-
kos diákjait ajándékozza meg Diana Bulimar világhírű tor-
nász Povestea lui Didi (Didi meséje) című román nyelvű
gyermekkönyvével november 13-án, szerdán délelőtt 10
órakor. Bulimar könyve a Curtea Veche Kiadó gondozásá-
ban jelent meg. A könyv kiosztása előtt a szerző sportkarri-
erjéről is beszél a gyermekeknek. A rendezvény támogatója
az Azomureş vegyi kombinát és az Azotrans. 

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos november 14-én, csü-
törtökön délelőtt 11 órától tart fogadóórát a magyarói pol-
gármesteri hivatalban szociális és környezetvédelmi
kérdésekben.

Több mint 700 új személyi
A Maros megyei lakosság-nyilvántartó hivatal november 10-
én, az államelnök-választás napján és 9-én összesen 717
személyazonosító iratot – ebből 41 ideiglenes iratot – bo-
csátott ki a megyében. Szombaton 216, vasárnap 460 sze-
mélyi igazolványt vehettek át az igénylők, emellett a
választás előtti napon 9, a választás napján 32 ideiglenes
személyit is kibocsátottak a hivatal kirendeltségeiben.

Az elítéltek is szavaztak
A marosvásárhelyi börtön 279 elítéltjéből 197 szavazati jog-
gal rendelkező személy voksolt a vasárnapi államelnök-vá-
lasztáson. A szavazás zavaró tényezők nélkül zajlott le – áll
a börtönigazgatóság közleményében. 

Helyi termelők vására
A Petry Látványműhely és Múzeum udvarán és a Rákóczi
lépcső alatti kis utcában minden hónap harmadik péntekén,
így november 15-én is megrendezésre kerül a Local Far-
mers Market nevű vásár, ahol helyi termelők kínálják el-
adásra árujukat. A vásárlók kézműves sajtok és hentesáru,
tetszetős ékszerek, illatos szappanok, teák, fűszerek kíná-
latából válogathatnak. A családias hangulatú vásár 8–19
óra között várja az érdeklődőket. 

Szülőknek az elengedésről
Elengedés. Útmutató szülőknek: hogyan engedjük ki a
„nagyvilágba” kis és nagy gyerekeinket? címmel tart inter-
aktív előadást Papp Béni lelkipásztor november 12-én, ma
18 órától a marosvásárhelyi Philothea Klubban (Călăraşi-
lor/Kossuth utca 2. szám).

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

12.,kedd
A Nap kel 

7 óra 19 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 53 perckor. 
Az év 316. napja, 
hátravan 49 nap.

Megyei hírek

Dokumentum-
filmekről

az Erdély TV-ben
Dokumentumfilmek: valóság

és fikció határán – ez a Kultúr-
csepp ma (kedd) esti témája. A
műsor olyan kérdésekre keresi a
választ, mint van-e dokumentum-
film fikció nélkül, illetve egyálta-
lán mi a szerepe, feladata ennek a
műfajnak? Kövessék a Kultúr-
cseppet ma este fél 9-től az Er-
dély TV-ben!

Nobel-díjas írók
Korunk, 2019. november

Az utóbbi évek irodalmi Nobel-díjasainak kiválasztása során a díj bizottsága
az irodalom fogalmának tág értelmezhetőségére, az irodalom társadalmi folya-
matokban történő hangsúlyos részvételére hívta fel a figyelmet. A különböző
szempontok alapján széles körben vitatott díjazások lehetőséget teremtenek arra,
hogy visszamenőleg is újragondoljuk több mint száz év irodalmi Nobel-díjasainak
életművét, az irodalom határait: mi mindenről szólhat még az irodalmi Nobel-
díj? Frédéric Mistral, Samuel Beckett, Bob Dylan, Herta Müller, Toni Morrison,
V. S. Naipaul, Orhan Pamuk, Peter Handke, Olga Tokarczuk műveiről T. Szabó
Levente, Mihálycsa Erika, Takó Ferenc, Balogh F. András, András Orsolya, Tár-
nok Attila, Doma Petra, Orosz Anett, Boda Székedi Eszter és Gömöri György
írtak elemzéseket a Korunk számára. André Ferenc, László Noémi és Sánta Mi-
riám Nobel-díjas írók életműve által inspirált verseket közölnek a lapszámban. A
képanyagot Szabó András munkáiból válogatta a szerkesztőség.

Hamarosan átadják a jeddi óvodát

Az udvaron jól felszerelt játszótér fogadja majd a gyerekeket Fotó: Bányai István

Megérkezett a felszerelés

Kedei 90.
A Romániai Képzőművészek Szövetségének Maros
megyei fiókja szervezésében Kedei 90. címmel nyílik
retrospektív kiállítás az idén 90 esztendős Kedei Zoltán
festőművész alkotásaiból november 16-án, szombaton
18 órakor a Kultúrpalota Art Nouveau galériájában. Kö-
szöntőt mond Mana Bucur, a Romániai Képzőművé-
szek Szövetsége Maros megyei fiókjának elnöke és
Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója. A ki-
állítást megnyitja Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés
Külügyi Bizottságának elnöke, közreműködik a Cantu-
ale énekegyüttes. A tárlat november 30-ig látogatható. 

Száz év Trianon árnyékában
Újra erdélyi turnén mutatja be újdonságait a veszprémi
PéterPál Könyvkiadó. A népszerű Erdély – Székelyföld
sorozat frissen megjelent albuma a Száz év Trianon ár-
nyékában. Székely kálvária címmel kerül az olvasók
elé. Ezt, valamint a Lélekkel látók című előző kötetet és
a Trianon – száz év árnyékban című 2020-as falinaptárt
ismertetik a szerzők, szerkesztők – Váradi Péter Pál és
Lőwey Lilla – a körúton. November 13-án, szerdán a
szászrégeni DIO Házban, 14-én, csütörtökön a szovátai
református parókián zajlik az esemény 17 órai kezdet-
tel. 

Rendkívüli kamarazeneest
Rendkívüli kamarazeneestre várják a klasszikus zene
kedvelőit november 14-én, csütörtökön 19 órakor a Kul-
túrpalota nagytermébe. Az est fellépője a Tiberius vo-
nósnégyes, meghívottak: James Campbell kanadai
klarinétművész, Gulyás Márta zongora- és Lakatos
György fagottművész Magyarországról. Műsoron:
Beethoven-, Mozart-, Dohnányi-művek. A Jerry Horner
hegedűművész emlékére rendezett kamarazeneestre a
6-os számú hangversenybérletek érvényesek.

Újra látható az Álom
November 17-én, vasárnap 18 órai kezdettel a Művész-
kuckó Egyesület újra színre viszi Korpos Kamilla Álom
című népi musicaljét a Maros Művészegyüttes köves-
dombi székhelyén. A díszletet és jelmezeket a szerző
tervezte, és az Ariel bábszínház készítette el. A zenei
alap az Álom cd-n lévő dalokból készült, előadja a Vox
Angelica gyerekkórus. Közreműködnek: Bokor Barna
narrátor, Bonczidai Dezső bábszínész, Papp Zsu-
zsánna, a Maros Művészegyüttes táncosa, Nagy
László, a Nemzeti Színház állandó meghívottja, a Nap-
sugár néptáncegyüttes táncosai. Koreográfus Füzesi Al-
bert, szakmai tanácsadó Keresztes Attila. Jegyek
elővételben a Maros Művészegyüttes jegypénztáránál
november 11-étől, hétfőtől délután 4-7 óra között kap-
hatók. 

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

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

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647
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valamint az oktatásra, a környezetvédelemre, a többség
és kisebbség közötti viszonyra helyezi a hangsúlyt, to-
vább fogja építeni. „Meg vagyok győződve, hogy az a
jövőkép, amit javasolunk közösségünknek és a román
társadalomnak, ebből az országból képes egy jobb or-
szágot építeni.” Érdemes lenne elgondolkodnia ezen a
következő államfőnek.

A többi jelölt is próbált jó képet vágni az eredmény-
hez, és a vereséget sikernek beállítani, persze kevés si-
kerrel. 

Ellenben Klaus Iohannis, aki azonkívül, hogy öt éven
át próbálta akadályozni a kormánypártot, és már a be-
iktatását követő „székfoglaló beszédében” a legfonto-
sabb prioritásnak a kormány megbuktatását nevezte,
nem sok „megvalósítással” dicsekedhet, vivátot kiáltott,
és úgy viselkedett, mint akinek kijár a győzelem. Szoká-
sos formáját hozta. A szavazás után azt nyilatkozta,
hogy „egy normális Romániára szavaztam”, és „na-
gyon jó jövőt szeretnék Románia számára”, csak éppen
arról nem beszélt, hogy öt év után mit is akart ezzel
mondani. Mint ahogy a kampányban is néma és szinte
láthatatlan volt. Aztán szokásos arroganciájával azt
mondta, hogy a múlt hétfőn beiktatott liberális kor-
mánnyal „helyes útra tért az ország”, mert „nagyobb
győzelmet arattunk a PSD fölött, mint bármikor az el-
múlt harminc esztendőben”. Persze azt sem felejtette el
hozzátenni, hogy addig nem nyugszik, amíg nem sikerül
eltüntetni a PSD-t a politikai színtérről. Amit még egy
pártelnök sem tehet meg, annál kevésbé tartozik egy ál-
lamfő hatáskörébe. 

Három ember, három jellem, két jelölt. A következő
két hétben lehet dönteni.

Tűz az Azomureşnél
Tűz ütött ki hétfőn a marosvásárhelyi Azomureş
műtrágyagyár ammóniarészlegén – tájékoztat a
Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség
(ISU). A közlemény szerint az ammóniaszintézis-kon-
verter nagynyomású ammónia-hidrogén cserélő osz-
lopában a kivont hidrogén a levegővel való kontaktus
miatt begyúlt, a tűz átterjedt a környező berendezé-
sekre és mérőműszerekre. Személyi sérülés nem tör-
tént. Az Azomureş vezetősége szerint a tűz miatt
semmilyen veszély nem fenyegette a környéken élő-
ket. (Agerpres)

Folytatódik a sófejtés
Felfüggesztették hétfőn a sztrájkot a parajdi sóbányá-
ban, miután a Salrom igazgatótanácsa úgy döntött,
hogy enged a tiltakozók követelésének, és biztosítja
számukra az üdülési jegyeket. Kelemen József, a pa-
rajdi sóbánya szakszervezetének vezetője közölte, a
Salrom igazgatótanácsától ígéretet kapott, hogy a jö-
vőben a kollektív munkaszerződésbe is belefoglalják
a vakációs jegyekhez való jogot. Kelemen József el-
nézést kért a turistáktól, akiknek a sztrájk ideje alatt
nem volt lehetőségük lemenni a bányába. A parajdi
sóbánya mintegy 150 alkalmazottja október végén
kezdett sztrájkba, mert nem kapták meg a 2019-re
szóló üdülési jegyeiket (vouchert). Egy héttel ezelőtt
a turizmus is leállt a bányában. Hasonló tiltakozó ak-
ciókra került sor az ország több sóbányájában, így
Aknavásáron, Désaknán és Slănic Prahován is.
(Agerpres)

Emelkedhet a minimálbér
Az Orban-kormány célja, hogy november végéig el-
fogadja az országos minimálbér emeléséről szóló
jogszabályt – jelentette be hétfői sajtóértekezletén
Ionel Dancă, a miniszterelnöki kancellária igazgatója.
Dancă szerint Ludovic Orban kormányfő tanácsko-
zott ez ügyben Florin Cîţu pénzügyminiszterrel és 
Violeta Alexandru munkaügyi miniszterrel, és megvi-
tatták, hogy miként lehetne úgy növelni a minimálbért
a közszférában, hogy az ne érintse hátrányosan a
magánszektort. Hozzátette, hogy a 2020-as minimál-
bér meghatározásához számos, a gazdasági tevé-
kenységhez kapcsolódó objektív mutatót fognak
figyelembe venni, amelyek egyrészt tekintettel lesz-
nek a minimálbér-növelés igényére, a polgárok vá-
sárlóerejének növelésére, másrészt arra a
követelményre, hogy mindez ne érintse hátrányosan
a magáncégek tevékenységét. (Agerpres)
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Ország – világ

Klaus Iohannis államfő újraválasztását támogatja a
jobbközép USR-PLUS szövetség a romániai elnök-
választás második fordulójában Viorica Dăncilă szo-
ciáldemokrata exkormányfővel szemben –
jelentette be hétfői sajtóértekezletén Dan Barna, az
USR elnöke, a szövetség államfőjelöltje.

Barna, akit sokan esélyesnek tartottak arra, hogy Iohannis
kihívója legyen a második fordulóban, az érvényes voksok 15
százalékát megszerezve a harmadik helyen végzett a vasárnapi
első fordulóban, több mint 7 százalékponttal lemaradva Dăn-
cilă mögött. A jelölt szerint a két versenyben maradt jelölt
közül az USR-PLUS egyértelműen a – választás első fordu-
lóját 37,8 százalékkal megnyerő – Iohannis céljaihoz áll kö-
zelebb, ezért arra biztatja szavazóit, hogy a második
fordulóban a tisztségben lévő elnök újraválasztását támogas-
sák.

Barna közölte, hogy nem mond le a pártelnöki tisztségről.
Elismerte, jobb eredményt remélt, és részint az ő hibája, hogy
nem sikerült több választót a maga oldalára állítania, de sze-
rinte az USR-PLUS így is bebizonyította, hogy az ország har-
madik legfontosabb politikai ereje, amely képes új lendületet
adni és alternatívát kínálni a politikának.

A sajtóértekezleten Dacian Cioloş, a PLUS elnöke, az
USR-PLUS kormányfőjelöltje is jelen volt, aki megerősítette,

hogy az USR-PLUS választási szövetség nem bomlik fel. A
volt miniszterelnök, az Újítsuk meg Európát (RE) nevű cent-
rista-liberális európai parlamenti frakció vezetője úgy érté-
kelte, hogy az elnökválasztáson elért eredmény nem tükrözi
az USR-PLUS szövetség választási potenciálját.

Cioloş szerint Iohannis pártja, az európai néppárti tagsággal
rendelkező, néhány napja kormányon lévő Nemzeti Liberális
Párt (PNL) sem kormányozhat (sokáig) egyedül, és szüksége
lesz az USR-PLUS támogatására, hogy ne kényszerüljön a
szociáldemokratáknál keresni szövetségest.

Az USR-PLUS minden támogatást megad Iohannisnak az
elnökválasztás második fordulójában, ugyanakkor szeretne
politikai programjáról, az ország modernizálását célzó terve-
iről egyeztetni az államfővel – mutatott rá Cioloş.

A parlamentbe 2016-ban bekerült rendszerkritikus Mentsé-
tek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Cioloş által azóta
alapított Szabadság Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) az
európai parlamenti (EP-) választások előtt kötött választási
szövetséget, amely úgy döntött, hogy Barnát indítja az elnök-
választáson, és Cioloş lesz a miniszterelnök-jelöltje.

Dan Barnának az elnökválasztáson elért 15 százalékos ered-
ménye ahhoz képest számít visszaesésnek, hogy az USR-PLUS
Dacian Cioloş vezette jelöltlistája a voksok 22 százalékát kapta
meg Romániában a májusi EP-választáson. (MTI)

Az USR-PLUS szövetség Iohannist támogatja
a második fordulóban

(Folytatás az 1. oldalról)
Az új kampány kezdetén 

Az Európai Unió külügyminiszterei
elfogadták hétfőn a Törökország
elleni lehetséges szankciók kere-
tét válaszul a Törökország által a
Földközi-tenger keleti térségében
végzett és az EU által jogellenes-
nek tartott próbafúrásokra.

A korlátozó intézkedések lehetővé te-
hetik majd azoknak az embereknek és
szervezeteknek a szankcionálását, akik
vagy amelyek felelősek a Ciprus közelé-
ben folyó, szénhidrogén-kitermelést
célzó fúrási tevékenységekért, illetve
korlátozó intézkedéseket helyez kilátásba
a velük kapcsolatban álló személyekkel
vagy szervezetekkel szemben is – kö-
zölte az uniós Külügyek Tanácsa hétfőn.

A szankciók a személyek esetében az
unió területére való beutazás tilalmát és
a vagyoni eszközök befagyasztását, szer-
vezetek esetében pedig a vagyoni eszkö-
zök befagyasztását foglalhatják
magukban. Emellett uniós személyeknek
és szervezeteknek tilos lesz pénzeszkö-
zöket a jegyzékbe vett személyek és

szervezetek rendelkezésére bocsátani.
A tanács közleménye szerint a határo-

zat az október közepén tartott EU-csúcs-
találkozón jóváhagyott zárónyilatkozatot
erősíti meg, amelyben az Európai Unió
megerősítette a Ciprussal vállalt teljes
szolidaritását az ország szuverenitásának
és szuverén jogainak a nemzetközi jog-
gal összhangban való tiszteletben tartása
tekintetében, és felkérte a Bizottságot és
az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy
terjesszenek elő javaslatokat a korlátozó
intézkedések keretére vonatkozóan.

A szakminiszterek egynapos brüsszeli
tanácskozásukon felidézték: az Európai
Unió sajnálattal állapította meg, hogy
Törökország annak ellenére, hogy az
unió többször is felszólította a Földközi-
tenger keleti térségében folytatott jogel-
lenes tevékenységek beszüntetésére,
folytatta a ciprusi felségvizeken koráb-
ban megkezdett fúrási műveleteket.
Megerősítették, hogy ezek a tevékenysé-
gek azonnali súlyos és negatív következ-
ményekkel járnak az EU és Törökország

közötti kapcsolatokra nézve. A tanács
ezért ismételten felszólította Törökorszá-
got, hogy tartózkodjon az ilyen tevé-
kenységektől, cselekedjen a jószomszédi
viszonyok szellemében, és a nemzetközi
joggal összhangban tartsa tiszteletben
Ciprus szuverenitását és szuverén jogait.

Az uniós Külügyek Tanácsa már ko-
rábban úgy határozott, hogy felfüggeszti
az átfogó légiközlekedési megállapodás-
ról szóló tárgyalásokat, és megállapodott
arról, hogy egyelőre nem tartják meg
sem a EU-Törökország Társulási Tanács
ülését, sem pedig más magas szintű pár-
beszéd keretében esedékes találkozókat.
A tanács októberi ülésén jóváhagyta az
Európai Bizottság javaslatát, hogy csök-
kentsék Törökország 2020-ra szóló elő-
csatlakozási támogatását, és felkérte az
Európai Beruházási Bankot, hogy vizs-
gálja felül a törökországi hitelezési tevé-
kenységét, különös tekintettel az
államkötvény-fedezetű hitelezésre – kö-
zölte a tanács. (MTI)

Szankciós keret Törökország ellen 

Az Európai Bizottság három új biztosjelöltjének
meghallgatására november 14-én kerül sor, döntött
az Európai Parlament elnöke értekezlete a múlt pén-
teken.

A parlament és a képviselőcsoportok elnökeiből álló testület
döntése értelmében a meghallgatásokra az alábbi menetrend
szerint kerül sor: Várhelyi Olivér (Magyarország), szomszéd-
ságpolitika és bővítés, 8-11 óra között, Adina-Ioana Vălean
(Románia), közlekedés, 13-16 óra között, és Thierry Breton
(Franciaország), belső piac, 13-16 óra között.
A pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatok vizsgálata
a jogi bizottságban

A biztosjelöltek pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatko-
zatait a parlament jogi bizottsága a november 12-i, mai ülésén
értékeli. Az ülésen a nyilatkozatok pontosságát, teljességét és
az esetleges összeférhetetlenséget vizsgálják. A biztosjelöltek
szakbizottsági meghallgatásának előfeltétele az, hogy a jogi
bizottság megerősítse: nincs összeférhetetlenség a jelölt pénz-
ügyi érdekeltségei és jövőbeli pozíciója között. 
Írott kérdések, írásbeli válaszok

A jelölteknek november 12-ig kell írásban válaszolniuk
szintén írásban feltett kérdésekre. A válaszok fordítása másnap
déltől lesz elérhető.
A meghallgatások felépítése

A meghallgatások időtartama három óra. A biztosjelölt 15
perces bevezetőt tart, ezt követik a képviselők kérdései. A kép-
viselők összesen 25 kérdést tehetnek fel: egy perc jut a kér-
désre, ezt a biztosjelölt háromperces válasza követi, majd a
képviselőnek lehetősége van egyszer visszakérdezni. A meg-
hallgatás végén a jelölt öt percben összegezheti mondandóját.

Ha a biztosjelölt tárcája teljes egészében egy parlamenti bi-
zottság szakterületére esik, akkor a meghallgatáson csak az il-
letékes bizottság vesz részt. Azonban több biztosjelölt esetében
előfordul, hogy az általuk kezelt tárca több bizottság szakte-
rületét érinti. Ilyenkor a meghallgatás egyenrangú vagy társult
bizottságok előtt zajlik. 

A meghallgatások értékelése
Az illetékes bizottság elnöke és a képviselőcsoportok kép-

viselői (ún. kooordinátorok) a meghallgatás után azonnal ösz-
szeülnek, hogy kiértékeljék a meghallgatott biztosjelölt
szereplését. 

A koordinátorok az értékelési folyamat lezárultát követő 24
órán belül nem nyilvános levélben tudatják a bizottsági elnö-
kök értekezletével, hogy álláspontjuk szerint a biztosjelölt al-
kalmas-e arra, hogy tagja legyen a biztosi testületnek, és hogy
ellássa a neki szánt feladatot.

A koordinátorok javasolhatják, hogy a plenáris ülés támo-
gassa a biztosjelölt jelöltségét. A biztosjelölt támogatásához a
koordinátorok legalább kétharmadának szavazata szükséges.

Ha nincs meg a kétharmad, akkor a koordinátorok először
újabb írott kérdéseket intézhetnek a jelölthöz. Ha a beérkezett
válaszok továbbra sem meggyőzőek, akkor a fennmaradó kér-
dések tisztázására a meghallgatás folytatható (legfeljebb más-
fél órában, és az elnökök értekezletének jóváhagyásával). Ezt
követően a jelölt támogatásához a koordinátorok ismét leg-
alább kétharmadának szavazatára van szükség. Ennek hiányá-
ban az elnök bizottsági ülést hív össze, ahol a teljes
szakbizottság titkos szavazással, egyszerű többséggel dönt
arról, hogy javasolják-e a jelölt jóváhagyását a plenáris ülés
számára.
Végeredmény és a meghallgatások lezárása

A bizottsági elnökök értekezlete november 14-én este a
meghallgatások eredményét továbbítja az elnökök értekezle-
tének. Ez utóbbi a végső értékelés elvégeztével november 21-
i ülésén dönt a meghallgatások hivatalos lezárásáról.
Szavazás a november 27-i plenáris ülésen 

A biztosi testület jóváhagyásához a parlament támogatása
szükséges a leadott szavazatok egyszerű többségével, név sze-
rinti szavazás során. A szavazásra november 27-én kerül sor.

A szavazást megelőzően az Európai Bizottság megválasztott
elnöke, Ursula von der Leyen a strasbourgi plenáris ülés előtt
bemutatja a teljes biztosi testületet és annak programját. Fel-
szólalását vita követi.

(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolat-
tartó Irodája) 

Mózes Edith

November 14-én hallgatják meg a biztosjelölteket
Döntött az EP elnökeinek értekezlete 



November 8-10. között újra
Marosvásárhely adott otthont
a Kárpát-medencei disputa-
versenynek. A nagy érdeklő-
dés miatt a legkisebbek, az I.
korcsoportban vitázó IV-VI.
osztályos diákok elődöntőit
péntekre előhozva értékelték
a versenybírók. 

Szombat reggel 9 órakor a Maros
Megyei Tanács nagy ülésterme
megtelt a vetélkedőre érkezett ven-
dégekkel, versenyzőkkel. A szerve-
zők, Körtesi Sándor és Tamási Zsolt
mellett a jelenlevőket Kovács 
Mihály Levente, a Maros megyei
RMDSZ ügyvezető elnöke köszön-
tötte. Méltatásában rámutatott, hogy
diákkorában nem volt lehetősége
ennek a vitamódszernek a megis-
merésére, viszont a disputázást je-
lenlegi tevékenységei során
folyamatosan gyakorolja. Kiemelte,
hogy a közelmúlt egyik jelentős
marosvásárhelyi disputájának a
megnyerése tette lehetővé, hogy a
szervezők között a 7-es számú álta-
lános iskola mellett ott lehet a II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Teológiai Líceum is. 

A vetélkedő szervezésekor a 
házigazdák úgy döntöttek, hogy a
szokványos, iskolai termekben tar-
tott viták helyett a város néhány jel-
legzetes, ismert vagy kevésbé
látogatott helyszínein tartják meg a
szombati elődöntőket a II. korcso-
port (VII-IX. osztály) és a III. kor-
csoport (X-XII. osztály) számára. A
Budapestről, Debrecenből és Kecs-
kemétről érkező csapatok sétáját a
városban 26 önkéntes diák segítette,
így a résztvevőknek a vita élményei
mellett a városnézésre is lehetősé-
gük nyílt. 

Miközben pénteken, az I. korcso-
port vitáin a városok főteréről kitil-
tandó autós forgalom témakörben
az állító érvek bizonyultak kéthar-
mados többséggel esélyesebbnek, a
szombati elődöntőn nagyon kie-
gyensúlyozott eredmény született a
szelektív hulladékgyűjtés szigorítá-
sát tartalmazó tételmondat vitáin.
18 alkalommal sikerült állító pozí-
cióból megvédeni ezt a tételmonda-
tot, 15 alkalommal a tagadó
szerepkörben játszó csapatok nyer-
tek. Ők sikeresen rámutattak, hogy
ennek a környezetvédelmi problé-
mának a kezelésében más, hatéko-
nyabb módszereket kellene
alkalmazni, mintsem csak a törvé-
nyi szabályozást (pl. prevenciót a
hulladék csökkentésére, környezet-
tudatos nevelés, motiváció stb). A
Karl Popper-vitamódszernek meg-
felelően minden csapat – sorsolás
eredményeként – az elődöntőkön
mind állító, mind tagadó szerepkör-
ből is meg kell tudja védeni saját
érvrendszerét.

Mindhárom korcsoportban a va-
sárnapi döntőre olyan csapatok ju-
tottak tovább, amelyek saját

korcsoportjukon belül mindhárom
elődöntőn győzni tudtak. Az I. kor-
csoportban a Marosvásárhelyi 7.
Számú Általános Iskola két csa-
pata jutott döntőbe, mindkét csapat
kétszer nyert állító és egyszer ta-
gadó szerepkörből. A döntőn a
Harci levélcsigák csapatnevet vá-
lasztó Vágási Katinka, Miholcsa
Szilárd Hunor és Szabó Sámuel
szerezte meg a korcsoport kupáját.
A második helyezést megszerző
Lankadatlan éberség nevet viselő
csapat (Dóczi-Keresztesi Anna,
Kádár Botond és Jakab-Farkas
Tamás) szintén a 7-es általános is-
kola disputaköréből érkezett, mint
a harmadik helyen végző Mindent
megcáfolók (Tamási Csenge, Nagy
Adrienn és Ráduly Antónia). Do-
bogóra ugyan nem állhattak, de az
elődöntő vitáin csapatgyőzelmet
tudtak szerezni a Manea Imola
által felkészített marosszentgyör-
gyi diákok, illetve a Tamási Zsolt
által koordinált Rákóczi disputakö-
réből érkező tanulók is. A korcso-
porton belül a három legjobb
egyéni helyezést (Szabó Sámuel,
Dóczi-Keresztesi Anna és Kádár

Botond) a 7-es iskola diákjai sze-
rezték meg.

A II. korcsoportban budapesti,
debreceni, kecskeméti és marosvá-
sárhelyi csapatok közül a döntőbe a
Tóth László által felkészített buda-
pesti csapat és a Rákóczi disputakör
csapata jutott, mindkettő egy állító
és két tagadó szerepkörből játszott
elődöntő után. A döntőn a budapesti
Csapatnév (Fekete Dávid, Kalte-
necker Bence és Beke Marcell) bi-
zonyult eredményesebbnek, így a
rákóczis disputakör Tank csapata
(György Katalin és Cseh Boróka)
az ezüstérmet vihette haza. A do-
bogó harmadik helyén szintén a Rá-
kóczi disputakör csapata, a Törtetők
végzett (Both Sámuel, Tamási And-
rás, Néma Nimród), két elődöntős
győzelemmel. Ebben a korcsoport-
ban az egyéni helyezések esetében
két rákóczis disputás (Tamási And-
rás és György Katalin) mellett egy
debreceni diák (Fekete Dávid) áll-
hatott a dobogóra.

A legszorosabb eredmény a III.
korcsoportban alakult ki, ahol a Bu-
dapestről, Debrecenből, Kecske-
métről és Marosvásárhelyről érkező
16 csapatból három oyan is volt,
amely az elődöntő mindhárom vitá-
ját megnyerte. Közülük az egyéni

helyezési számok alapján döntőbe
jutó mindkét csapat Debrecenből
érkezett. A kupát a Jövő Nyárért
Egyesület csapat (Dobrossy Beat-
rix, Lévai Imre és Virányi Péter
Áron) szerezte meg a Thunbergék
csapatával (Póka Lili, Kovács Bor-
bála és Gulyás Dominik Benjámin).
A harmadik helyezés a budapesti
911 csapatnak (Polyák Petra, Salva-
dor Neto Perla, Masason Antal Zol-
tán) jutott. Ebben a korcsoportban
két-két elődöntős győzelemmel zárt
egy budapesti, négy debreceni s egy
marosvásárhelyi rákóczis csapat is.
A korcsoport egyéni legjobb telje-
sítményeit a debreceni Bereményi
Bálint mellett két budapesti dis-
putázó (Polyák Petra és Salvador
Neto Perla) szerezte meg.

A döntő viták után a díjazási ün-
nepségre a megnyitó helyszínén, a
Maros Megyei Tanács tanácstermé-
ben került sor, és a legjobbaknak
járó kupák, oklevelek, érmek és
könyvek mellett a szervezők köszö-
netet mondtak a vetélkedő anyagi
támogatását biztosító Maros Me-
gyei Tanácsnak, az önkénteseknek,
a csapatok felkészítőinek, a ver-
senybíróknak, akiknek köszönhe-
tően ez a vetélkedő, találkozás
megvalósulhatott. A díjazás záró-
mozzanataként dr. Újlaky István be-
jelentette, hogy a tavaszi, 41.
Kárpát-medencei döntőt Kecske-
méten szervezik meg, március
végén.
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Bodolai Gyöngyi 

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Maros megyében 568 szavazókörzetet ren-
deztek be; az állandó választói névjegyzéken
477.456 személy szerepel. 

A megyei kerületi választási iroda adatai szerint a
megyében a választópolgárok részvétele 45,26%-os
volt, ami azt jelenti, hogy az állandó választói név-
jegyzéken szereplő 477.456 választópolgárból
215.948 személy adta le voksát valamelyik államfő-
jelöltre.
Megyeszinten az elnökjelöltekre leadott szavazatok
száma:
1.) Klaus Iohannis: 73.848 szavazat – 34,81%
2.) Kelemen Hunor: 55.771 szavazat – 26,29%
3.) Viorica Dăncilă: 28.550 szavazat– 13,46%
4.) Dan Barna: 23.556 szavazat – 11,10%
5.) Mircea Diaconu: 12.688 szavazat – 5,98%
6.) Theodor Paleologu: 7.819 szavazat – 3,69%
7.) Ramona Ioana Bruynseels: 4.585 szavazat – 2,16%
8.) Alexandru Cumpănaşu: 2.071 szavazat – 0,98 %
9.) Viorel Cataramă: 631 szavazat – 0,30%
10.) John Ion Banu: 621 szavazat – 0,29%
11.) Sebastian Constantin Popescu: 546 szavazat – 0,26%
12.) Cătălin Sorin Ivan: 521 szavazat – 0,25%
13.) Bogdan Stanoevici: 490 szavazat – 0,23%
14.) Ninel Peia: 441 szavazat – 0,21%

Marosvásárhelyen a részvétel 51,48%-os volt. Az
állandó választási névjegyzéken szereplő 122.936 vá-
lasztópolgár közül 63.299-en éltek szavazati joguk-
kal. (mózes) 
Országos viszonylatban az első két befutó:
Iohannis és Dăncilă

A Központi Választási Iroda (BEC) sajtószóvivője,
Mircea Preoţescu hétfői tájékoztatása szerint a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) jelöltje, Klaus Iohannis a
szavazatok 36,91%-át szerezte meg az államfőválasz-
tás vasárnapi első fordulójában, a Szociáldemokrata
Párt (PSD) jelöltje, Viorica Dăncilă a voksok 23,45%-
át, míg az USR-PLUS választási szövetség jelöltje,
Dan Barna a voksok 14,19%-át kapta 18.781 szava-
zókörzet adatainak összesítése alapján. 

A szóvivő szerint Iohannis 3.162.105 szavazatot,
Dăncilă 2.009.045, míg Barna 1.215.765 voksot szer-
zett. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a szavazatok
4,13%-át kapta, vagyis 353.578-an voksoltak rá. Pre-
oţescu szerint az összesen 19.586 szavazókörzetből
18.781 adatait összesítették, ami 95,89%-os feldolgo-
zottságot jelent. Összesen 8.704.144 állampolgár já-
rult az urnákhoz vasárnap, azaz a választói
névjegyzékben szereplők 47,77%-a. Az érvényes sza-
vazatok száma 8.567.787, ami a leadott voksok
98,44%-át teszi ki. 136.211 szavazatot (1,56%) ér-
vénytelennek nyilvánítottak. (Agerpres)

Elnökválasztás 
Maros megyei eredmények

Diákszemmel időszerű problémákról
A Kárpát-medence legjobb vitázói a megyeszékhelyen 

Marosvásárhelyen első,
Maros megyében második helyen végzett az RMDSZ
Elsősorban lélektani jelentősége van annak, hogy Marosvásárhelyen Kelemen Hunor nyerte meg az el-

nökválasztásokat. A 2014-es választásokhoz képest sokkal több marosvásárhelyi ment el szavazni. A me-
gyében is jobb eredményt értünk el, mint az előző választásokon. A mostani eredmény erős közösség erejét
mutatja. Ez a közösség újra bebizonyította, hogy közös erővel fel tud lépni, amikor kell, és amikor össze-
fogásra van szükség.

Az öt évvel ezelőtti választásokhoz képest megyei viszonylatban csaknem 8 százalékkal, Marosvásár-
helyen 10 százalékkal nőtt az RMDSZ államelnökjelöltjének támogatottsága. Öt évvel ezelőtt több mint
háromezer szavazattal maradtunk el a megyeszékhelyen a Nemzeti Liberális Párt jelöltjével szemben. Ez-
úttal több mint 300 szavazat előnnyel Kelemen Hunor végzett első helyen a Marosvásárhelyen leadott sza-
vazatok sorában.

Köszönjük a bizalmat azoknak, akik támogattak és bíztak bennünk. Az eredményt örömmel és munkára
sarkalló alázattal fogadjuk.

AzRMDSZMarosmegyeiszervezete

Ötödik alkalommal szervezi
meg egyik legnagyobb és leg-
fontosabb eseménysorozatát
a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem. A Stúdió Fesztivál
nevű, elsősorban színházi,
ugyanakkor összművészeti
rendezvény több mint egy
héten keresztül zajlik, no-
vember 13-a és 25-e között
kerül rá sor. 

A szemlével kapcsolatosan hét-
főn délelőtt tartottak sajtótájékozta-
tót a Köteles Sámuel utcai
főépületben, és nem véletlenül – a
közelgő fesztivál nemzetközi ívű és
jelentőségű esemény: a színházi is-
kolák találkozója.

Amint azt a szervezők közölték,
az eseménysorozaton 14 hazai és
külföldi intézmény vesz részt, töb-
bek közt a kijevi I. K. Karpenko-
Kary Média-, Színház- és
Filmművészeti Egyetem Ukrajná-
ból; a Budapesti Színház- és Film-
művészeti Egyetem és a Kaposvári
Egyetem Magyarországról; a római
Silvio d”Amico Drámai Művésze-
tek Akadémia Olaszországból; a
cardiffi South Wales Egyetem az
Egyesült Királyságból; a passaui
Athanor Akadémia Németország-
ból; a Zágrábi Egyetem Drámai
Művészetek Akadémiája Horvátor-
szágból, valamint a Kisinyovi
Zene-, Színház- és Képzőművészeti
Akadémia Moldovából. A Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem négy
előadása mellett az érdeklődők, to-
vábbá a bukaresti, kolozsvári, jász-
vásári, nagyszebeni és galaci

színiakadémiák növendékeit is lát-
hatják a Stúdió színpadán.

A fesztivál azonban nem csak
vendégelőadások sorozatából áll: a
közel két héten át tartó sűrű progra-
mot színházi produkciók mellett a
művészetis diákok számára angolul
vezetett műhelymunkák egészítik
ki, olyan nemzetközileg elismert
színházi alkotók és oktatók vezeté-
sével, mint Andreea Belu, Lucian
Matei, Andrei Popov, Oleg Mardari,
Elena Purea, Patkó Éva, Miki Bra-
nişte, Geo Dinescu, Marin Fagu,
Joost Vrouenraets, Ivona Velicu,
Adrian Neacşu, Forgács Péter,
Matthew Davies és Brith Gof, Radu
Horghidan, Borna Baletic, Edith
Buttingsrud Pedersen, Mihaela
Sîrbu, Mykhail Uritskiy & Leonid
Popov, Monica Vannucchi.

Mindezek mellett november 13-
15. között a színház és új performa-
tivitás témában korunk egyik
legjelentősebb, méltán világhírű
színházelméleti szerzője, a Univer-
sity of Kent volt professzora, Pat-
rice Pavis vezet workshopot doktori
fokozattal rendelkező vagy dokto-
randuszhallgatóknak francia nyel-
ven. A műhelymunkákon meg-
figyelőként bárki részt vehet. A
fesztiválműsort gazdagító könyvbe-
mutatók, kiállítások és a Cári Tibor
Projekt koncertje, akárcsak a színis
előadások, ingyen látogathatók. A
nagyszabású, igencsak nívós reper-
toárral, érdekesnek ígérkező kiegé-
szítő rendezvényekkel, világszín-
vonalú és ismertségű színházi szak-
emberek műhelymunkáival jelent-
kező szemlére, illetve annak
részletes programjára hamarosan
visszatérünk. (Knb.)

Világhírű előadók Marosvásárhelyen
Hamarosan megkezdődik

a Stúdió Fesztivál



Uri muri 
(Marosvásárhely, 1949, rendező: Tompa
Miklós, Szabó Ernő)
Részlet Keresztes Franciska elemzéséből 

Tompa rendezői attitűdje (…) szövegcent-
rikus, szinte „láthatatlan” rendezést képvisel,
amely teljes mértékben hagyja érvényesülni
az előadás alapjául szolgáló drámát, maximá-
lisan kiaknázva a szöveg adta lehetőségeket.
Pszichologizáló, szociologizáló, sőt filologi-
záló értelmezését Szabó Ernő gyakorló szí-
nészként a játéklehetőségek felkutatásával,
adekvát színpadi megoldásokkal, pontos szí-
nészvezetéssel ellensúlyozza és egészíti ki.
Ily módon a cselekményszegény, statikus
dramaturgiájú, életképszerű jeleneteket sike-
rül az előadás előnyére fordítani. A nyitókép
részletes leírásából kiderül, hogy a rendezés
(...) megragadja az alapanyag legfontosabb
aspektusát, annak „levegőjét”: „fullasztó
csend és pókháló az agyakon. Ezt a légkört
teremti meg a díszlet, a világítás és három
színész mozdulatlan cselekvése a színpadon”
(Halász Anna).

Az illetékes minisztériumnak címzett szín-
házi jelentés a bemutató előadást művészi és
társadalmi szempontból egyaránt sikeresnek
könyveli el: „a közönség jól reagált mind a
darab komoly tartalmára, mind pedig annak
életteli humorára. Elégedettségének lelkes
tapssal adott hangot.” 1953. január 11-én a
város nagy eseményére kerül sor: „100. alka-
lommal adják az Uri murit – hirdeti a színház
által kiadott sajtóközlemény. – Ez a széria re-
kordot jelent nem csak a Székely Színház ad-
digi történetében, de a marosvásárhelyi
színházi életben is.” (Az Állami Székely Szín-
házban játszott előadás címének írásmódja
eltér a magyar helyesírás szabályaitól.)

A kopasz énekesnő 
(Marosvásárhely, 1967, rendező: Gergely
Géza)
Részlet Ungvári Zrínyi Ildikó elemzéséből 

Gergely Géza rendezését a drámai műfa-
jokkal és színházi stílusokkal való kísérlete-
zés, a Sztanyiszlavszkij-féle lélektani
realizmustól eltérő munkamódszer keresésé-
nek igénye jellemzi – jelentős előzménynek

számít pl. 1961-ben A próba című Maltz-
darab színrevitele, amely a brechti forma-
nyelvvel való első kísérletezésként tűnt ki a
realista színházi környezetből. Ezekhez az
újításokhoz sorakozik fel A kopasz énekesnő
1967-es, magyar nyelvű ősbemutatója a Szín-
művészeti Intézetben. E kísérleteket a Szé-
kely Színház felbomlása és a hozzá kötődő
nagyrealista játékstílus megkopása teszi idő-
szerűvé. (…) A kísérletező szellemet inspi-
rálja maga a tér is: 1962-ben került átadásra
a tanintézmény saját gyakorló színháza, a
Stúdió. Ez a saját játszóhely lehetővé teszi az
előadás kiérlelését, a nagyszínpadi próbákat
(korábban a végzős előadásokat a Kultúrpa-
lota nagytermében játszották); egyszerű szer-
kezeténél, kisebb méreténél fogva pedig nem
akadályozta az új színpadi formakánonok be-
vezetését. (…)

A kopasz énekesnő alapjaiban véve a sza-
lonvígjáték konvencióira épülő, de realista
formanyelvet használó előadás, amelyet kissé
elvonttá tesznek, illetve a gépiességhez köze-
lítenek az időnként kimerevített mozdulatok
és mimika, a szimmetrikus mozgás, az eltúl-
zott gesztusok, a lemezen megakadt tű min-

tájára ismételt mondatok. A jelmezek
„semmitmondó mértéktartása” (Marosi Il-
dikó megfogalmazása) gyengítette az előadás
formakarakterét, stilizáltságát. Mivel Ke-
mény Árpádnak az előadáshoz készített jel-
mezterve más, szürreális stílust sejtet,
feltételezhető, hogy a ruhák időközben a
játék realista alapjához szelídültek (ugyanis
az Intézet megkerülhetetlen tekintélyű
színészóriása, Kovács György professzor uta-
sítása szerint az előadást a kezdeti kísérlete-
zéstől eltérően a legnagyobb realizmussal
kellett játszani). 

Harold Pinter: A gondnok 
(Temesvár, 1969, rendező: Taub János)
Részlet Kovács Levente elemzéséből

Az 1968/69-es évadban, a román színház-
művészetben elkezdődő ún. reteatralizációs
törekvések kiteljesedése (1961–1968) nyo-
mán keletkezett Taub János rendezése. Az er-
délyi magyar színjátszásban többnyire
uralkodó kisrealista, gyakran illusztratív, az
irodalmi szöveg hű tolmácsolására szorítkozó
vagy a történelmi tablók színrevitelében je-
lentkező patetizmussal jellemezhető színpadi

megjelenítések általános elterjedtségével
szemben egy új színházi nyelvezet kikísérle-
tezésére történt figyelemre méltó próbálko-
zás. 

Ezekben az években az angol drámaírás-
ban és színjátszásban nagy áttörés valósult
meg. A „dühös” fiatalokként számontartott
nemzedék tagjai szembefordultak az elegán-
san társalgó stílus társadalmi valóságtól
elszakadó, szórakoztatásra szorítkozó manír-
jaival, és a polgárságot pukkasztó témákkal,
egy természetes, gyakran nyers játékmóddal,
a „négybetűs szavak” és a „konyha”-drámák
forradalmával léptek dühöngve-dübörögve a
színpadra. Hatásuk hamarosan a hazai és eu-
rópai színházi életben is érezhetővé vált. A
színházkultúra mozgására mindig figyelő, ér-
zékeny intellektusú Taub János rendezése
ebben a hazai és európai színházkulturális
kontextusban keletkezett, és az eredmény ki-
magasló színvonala ebben a vonatkozásban
is ugyancsak értékelendő, kivételes pillanata
a meglehetős bezártságban létező, a fennma-
radásért napi küzdelmeket vívó romániai ma-
gyar színházi életnek.

Vidám sirató
egy bolyongó porszemért 
(Marosvásárhely, 1977, rendező: Harag
György és Hunyadi András). Részlet Lázok
János elemzéséből 

Harag György és Hunyadi András társren-
dezői együttműködése kapcsán a kritika jog-
gal állapíthatta meg: teljesen elütő szemléletű
alkotói  az erdélyi magyar színházi életnek.

Abban azonban  mindkét rendező egyetér-
tett, hogy nehéz ennek az előadásnak a stílu-
sát megtalálni: „...népi játék és mégsem az
(...) Ez a nagy esszék és a két nagy tragédia
Sütőjének az írása már ” (Hunyadi András).
„Vígjáték, sok groteszk elemmel, költőiség-
gel, népi játék, de ott a tragikomédia igénye
és lehetősége is”(Harag György).

Marosi Ildikó nem véletlenül tekinti a ren-
dezés legnagyobb erényének a késélen tán-
coló egyensúlyt a bohózati elemek, illetve a
lírai regiszterbe áthajló, torokszorítóan szo-
morú költői képek és részletek között. A
darab címe ugyanezt a kettősséget emeli ki:
egy céltévesztett kisemberi élet erkölcsi meg-
semmisülésének tragikomikumát. A szerző a
cím paradoxonát (Vidám sirató) narrátori elő-
hanggal szándékozott indokolni, ám a rende-
zés egy jóval színpadszerűbb megoldást
választott: az előadást az eszközemberekről
szóló dal intonálja, amit a teljes szereplő-
gárda kihívóan a közönség szemébe énekel.

A darabot lezáró terjedelmes narrátori szö-
veg színpadra állítását azonban nem sikerült
a nyitó jelenethez hasonló leleménnyel meg-
oldania a két rendezőnek. Jánosházy György
szókimondó kritikája szerint a drámaíró ezzel
a megoldással: „fontosabbnak tartja a tanul-
ságot magánál a darabnál, s hogy ez biztosan
beférkőzzék minden néző agyába, nem bízza
egyedül a játék öntörvényű logikájára”.

Dobszó az éjszakában
(Marosvásárhely, 1980, rendező: Kovács
Levente)
Részlet Boros Kinga elemzéséből

„Én a brechti politikai színházat próbáltam
csinálni úgy, hogy arról szóljon, amiben
élünk” – vallja Brecht-rendezéseiről Kovács.
Jánosházy György kritikája szerint „a ren-
dező (...) a darab szövegét és a szerzői utasí-
tásokat meghaladó (szatirikus) hangsúlyt
adott az erotikus mozdulatoknak és (lehetsé-
ges) indítékoknak, ezzel is nyomatékosítva a
brechti társadalombírálatot”.  

A Stúdió előcsarnokában zajló nyitójele-
netben a szereplők a nézők közt sétáltak, szólt
a verkli, mint a korzón, ám körülöttük a szer-
zői utasításnak megfelelően olyan, a darab
szövegéből kiemelt, rúzzsal és szénnel felfir-
kált kiáltványok borították a falat, mint „Ne
guvajszátok olyan romantikusan a szemete-
ket!”, „A fő az, hogy a lilioma nekije megle-
gyen”. A Balicke család mögött haladó Murk
időnként hirtelen előrehajolt, és belemarkolt
Anna fenekébe. A már a színpadon játszódó
ebédjelenetben a káposztát és sört felszolgáló
cselédlány fenekét egymás kezére csapva
fogdosta Balicke és Murk, miközben elöl, az
asztaltársaság nyilvánossága előtt leendő
apósként és vőként viselkedtek. Az egyete-
men színészmesterséget oktató, tanárként
nagyra becsült Kovács rendezésének megha-

tározó eleme a színészpedagógiai és közön-
ségnevelői szempont: mind a színészek, mind
a korabeli erdélyi közönség a lineárisan épít-
kező lélektani realista játékmódhoz volt
szokva, ennek ment ellenébe a brechti gesz-
tikussággal. 

Ubu rege [Übü király] 
(Kolozsvár, 1980, rendező: Kovács Ildikó) 
Részlet Novák Ildikó elemzéséből

Alfred Jarry drámája Kovács Ildikó ko-
lozsvári rendezése előtt csak két alkalommal
került közönség elé a korszak romániai szín-
padain. (...) A rendező a bábszínház eszközeit
felhasználva, a politikai színház működési el-
vének megfelelően, de a Jarry által előírt
technikákat alkalmazta az előadás megterem-
tésében. A romániai helyzetben a felülemel-
kedő intellektus groteszk humorával dolgozó
rendezés nem csupán az übüséget gúnyolta
ki, hanem politikailag is felelősséget vállalt,
hiszen konkrét veszélyhelyzetet eredményez-
hetett volna, ha a közönség (közösség) nem
értelmezte volna az előadásban működtetett
kettős beszédet szolidaritási aktusként és el-
lenállási szándékként. (...) Maszkba, jel-
mezbe komponált színésztestek, bábszerű
karakterek (Übü uraság és Übü asszonyság)
uralják a szűk teret, a többi szereplő animá-
torként vagy pedig bábmozgás-regiszterben
megjelenített ember-bábként, vagy a néző
szeme előtt mozgatott kis méretű, kezdetle-
ges marionettfiguraként jelenik meg, 
mintegy anyagra lefordítva és a felhasznált
bábtechnika által is felmutatva a „fentről rán-
gatott” létezést, az esztelen diktatúrával
szembeni kiszolgáltatottságot. A rendezés
magát Übüt is lecsupaszítja, a játékmester ki-
bontja a zsákvászon jelmezből és megmutatja
az Übüt alakító színészt. (...) Az élő színész-
testekből alkotott stilizált emberbábok és a
marionettbábuk kölcsönhatásuk eredménye-
ként képesek arra, hogy színpadi jelenlétük-
kel megrajzolják a bábbirodalom
zsarnokainak szimbolikus határait (...)

A buszmegálló 
(Kolozsvár, 1989, rendező: Tompa Gábor) 
Részlet Albert Mária elemzéséből 

Az ekkor már párizsi emigrációban élő
kínai szerző, Kao-Hszing-Csien drámáját
1989. április 23-án mutatták be a Kolozsvári

(Folytatás a 10. oldalon)

Hat évtized erdélyi magyar színháza – előadás-elemzésekben (1949–2011) 
Az erdélyi Philther-kutatás a vásárhelyi színiegyetem egykori színháztudományi tanszéke

és a budapesti Theatron Műhely – Jákfalvi Magdolna és Kékesi Kun Árpád színháztörténé-
szek – együttműködésével vette kezdetét. A már 2011-től közösen tervezgetett erdélyi pro-
jektet a budapesti kollégák javaslatára azzal indítottuk 2013 tavaszán, hogy Kötő József és
Kovács Levente ajánlatai alapján összeállítottunk egy, a projektben elemzendő, nagy hatású
előadásokból álló korpuszt, amelynek a reprezentatív voltát az ajánlók szakmai tekintélye
szavatolta, egyrészt Kötőnek az erdélyi színháztörténeti alapmunkái, kritikusi és drama-
turggyakorlata, másrészt Kovács Levente kísérletező színházcsinálóként, rendezőként és el-
ismert színészpedagógusként szerzett szakmai tapasztalatai. A budapesti kollégáinkkal való
állandó szakmai konzultációban sikerült kialakítani a munkamódszert (valójában az általuk
kidolgozott előadásközpontú Philther-módszer alkalmazásáról van szó), és 2015-től végül
alaposabban és széles körben indult el a munka, csoportos kutatói pályázatok keretében,
megszervezve az elemző kutatást segítő szakmai hátteret is. A kötetünkben olvasható negyven
előadás-elemzés három csoportos kutatói pályázat keretében készült, az MTA Domus szü-
lőföldi ösztöndíjprogramjának köszönhetően. Kutatócsoportunk tagjai az akkori színháztu-
dományi katedra elméleti oktatói: Albert Mária, Balási András, Boros Kinga, Kovács
Levente, Lázok János, Novák Ildikó, Ungvári Zrínyi Ildikó, és nagy örömünkre szolgál, hogy
a csoporthoz felzárkózott néhány volt teatrológus tanítványunk is: Nagy B. Sándor, Orbán
Enikő, László Beáta Lídia, Gál Boglárka és Keresztes Franciska is.

UngváriZrínyiIldikókutatásvezető
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A képen látható színészek: Borovszky Oszkár, Delly Ferenc, Kovács György, Szabó Ernő.
Fotó: Fotofilm (keltezés nélkül)

A kötet a bukaresti Eikon és a marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem UArtPress Ki-
adójának közös gondozásában készült,
Jákfalvi Magdolna, Kékesi Kun Árpád és
Ungvári Zrínyi Ildikó szerkesztésében. Be-
mutatóját a 2019-es nemzetközi könyvvá-
sáron tartjuk, a Nemzeti Színház
protokolltermében, november 15-én, pén-
teken 15 órától. A meghívott szerzőkkel
Ungvári Zrínyi Ildikó kutatásvezető és
szerkesztő beszélget. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
(Lázok János összeállítása)



Fotó: Nagy Tibor

Szerkesztette:MenyhártBorbála

Szeretettel fogadták
az új lelkészt

Nagy Vajda Levente
református lelki-
pásztor lassan
négy hónapja tel-
jesít szolgálatot
Backamadara-
son, miután ti-
zenkét évig a
kisfülpösi refor-
mátus közösség-
ben szolgált. 

A fiatal, három-
gyerekes édesapa el-
mondta, nagyon
nyitottan, nagy szeretettel fogadták a backama-
darasiak, kiemelte a Backamadarasért Egyesü-
letet, amelynek tagjaival első perctől
megtalálták a közös hangot, és nagyon segítő-
készeknek bizonyultak. A lelkész szerint Bac-
kamadaras más vidék, más hagyományokkal
rendelkező közösség, sokkal nagyobb gyüle-
kezet, így sokrétűbb munkára van szükség, de
örömmel tapasztalja, hogy vannak ügyes fiatal
presbiterek is, akik készségesen részt vállalnak
a feladatokban. A backamadarasi református
gyülekezet lélekszáma 800 körüli, és szeren-
csére sok a fiatal és a gyerek, ami azt jelenti,
hogy a településen van utánpótlás.

Hozzátette, érezhető, hogy nehéz volt ez az
év a gyülekezet számára, s az, hogy sürgőssé-
gileg távoznia kellett az előző lelkésznek,
eléggé rányomta a bélyegét a gyülekezeti
életre. A lelkipásztor úgy érzi, leghamarabb is-
merkedni szeretne az emberekkel, elérni azt,
hogy a közösség érezze, bizalommal fordulhat-
nak a lelkészükhöz. Mint mondta, beindultak a
bibliaórák, illetve minden pénteken vallásórára
várják a gyerekeket. 

A teendők sorában megemlítette a templom
tetőszerkezetének, valamint a parókiának a fel-
újítását, mint mondta, fontossági sorrendben,
az anyagi lehetőségek függvényében próbálják
majd orvosolni a problémákat. 

Az utolsó simításokat végzik a
magyar állami támogatással
felépült új backamadarasi
óvodánál, november 17-én,
vasárnap délután kerül sor az
avatóünnepségre. A község
vezetője szerint remélhetőleg
januártól sikerül az aprónép-
nek birtokba venni a kétszin-
tes, korszerű épületet, hiszen
nemcsak a községbeli, hanem
a környező településeken élő
szülők részéről is nagy igény
mutatkozik a hosszabbított
program iránt. 

Szőcs Antal polgármester el-
mondta: november 17-én, vasárnap
délután lesz a hivatalos átadási ün-
nepség, amelyre a püspökség, Ma-
gyarország kormánya, valamint a
helyi politikum képviselői is hiva-
talosak. Megérkezett a bútorzat is,
ottjártunkkor éppen az összeszere-
lésén dolgoztak a munkások, illetve
a községvezető szerint ígéretet kap-
tak, hogy az avatás napjáig az ud-
varra tervezett korszerű játszóteret
is elkészítik. Azt szeretnék, hogy ja-
nuártól költözzenek be az óvodá-
sok, akikkel – míg az építkezés

tartott – a helyi művelődési otthon-
ban foglalkoztak a pedagógusok.
Ugyanakkor szeretnének napközit
indítani, ugyanis a községből, il-
letve a környékről is sok szülő je-
lezte már az erre vonatkozó igényét.
A környéken csupán Nyárádszere-
dában működik napközi, és nagy az
igény rá. Szőcs Antal hozzátette,
vannak szülők, akik azt szeretnék,
ha azonnal elindulna a napközis
program, viszont ezt elő kell készí-
teni, hiszen több óvónőre, dadusra
van szükség, illetve a gyerekek ca-
tering rendszerben való étkeztetését
is meg kell oldani. Az új épületben
negyven gyerek befogadására alkal-
mas két óvodai csoport kap majd
helyet. A magyar állami támogatás-
sal épült óvoda tulajdonosa az egy-
ház, ellenben az üzemeltetését
szerződés alapján, egyelőre öt évre,
az önkormányzatra bízták. 

A gyerekeiket gépkocsival oviba
szállító szülőkre is gondoltak, az új
épület mellett van egy négy-öt férő-
helyes parkoló, illetve a főút men-
tén, a főbejáratnál is kialakítanának
újabb parkolóhelyeket úgy, hogy le-
fedik a vízelvezető sáncot.

Az utóbbi időben látványos fejlődé-
sen ment keresztül Backamadaras,
nyertes pályázatoknak köszönhetően
a község utcáinak 95 százalékát le-
aszfaltozták, az utolsó simításokat
végzik a korszerű egészségügyi köz-
pont épületén, elkészült a szentgeri-
cei művelődési otthon, napokon
belül felavatják az új óvodát, és elő-
reláthatólag a nyáron elkezdik a két
iskolaépület felújtását. Úgy tűnik a
fejlesztések meghozták a gyümöl-
csüket: egyre több új ház épül, egyre
több fiatal család dönt úgy, hogy itt-
hon kezdi el a közös életet, itt vállal
gyerekeket.
A községbeli utak 95 százaléka 
le van aszfaltozva

Az idén nagyszabású aszfaltozás zajlott a
községben, és ezzel az utcák immár 95 szá-
zalékát aszfaltréteg borítja – újságolta a jó
hírt Szőcs Antal polgármester. A helyi fej-
lesztések országos programja (PNDL) kere-
tében nyertek finanszírozást összesen nyolc
kilométer útszakasz korszerűsítésére, szep-
temberben fejezte be a munkát
a kivitelező. A tulajdonkép-
peni tervben nem szerepelt az
összes utca, ami felújításra
szorult, ezért megpótolták
saját költségvetésből. Össze-
sen 8,2 km volt belefoglalva a
pályázatba, melléje még sike-
rült 800 métert önerőből leasz-
faltozni. Elkészült végre a
Középszeg utca is, amelyen el
lehet jutni Koronkába. Ennek
a szakasznak a korszerűsítése
azért volt különösen fontos,
mivel a gázvállalat járművei
itt haladnak át, és a nagy for-
galommal járó por és zaj sok
bosszúságot okoz az ottlakók-
nak. A projekt részeként a falu

végéig leaszfaltozták ezt a szakaszt, vala-
mint a Backamadarast Szentgericével össze-
kötő útra is sikerült koptatóréteget húzni. A
község vezetője elégedett a kivitelező cég
munkájával, ellenben hozzátette, akadnak
lakók, akik kifogásolják, hogy helyenként
ötven centivel is megemelkedett az út ma-
gassága, és nehezebben tudnak kijönni a
portáról az autóval. A vízelvezető árkok,
hidak rendbetétele nem szerepelhetett a terv-
ben, mivel nincsen ivóvíz- és szennyvízhá-
lózat a községben. 
Egészségügyi ellátás jobb körülmények
között

Kilencven százalékban elkészült a köz-
ségközpontban a főút mentén kialakított
korszerű egészségügyi központ, az épület
felújtására szintén a PNDL keretében nyer-
tek finanszírozást. A polgármester rámuta-
tott, szeretnék, ha már a télen be tudnának
költözni a családorvosi és fogorvosi rende-
lők, valamint a gyógyszertár. Mint mondta,
végre méltóbb helyszíne lesz ez az egész-
ségügyi szolgáltatásoknak, hiszen a hivatal
udvarán lévő ingatlan, ahol jelenleg a ren-

delők vannak, régi, rossz állapotú épület, ne-
hezen lehet megközelíteni, meredek helyen
van, télen csúszik, nehéz kifűteni, a pácien-
sek folyton panaszkodtak, hogy hideg van a
váróteremben. Az új épületben modern vá-
rótermet alakítanak ki, az épület előtti árok
lefedésével pedig parkolóhelyeket is bizto-
sítanak. 

Ottjártunkkor a polgármester az uniós fi-
nanszírozással szépen felújított szentgericei
művelődési otthont is megmutatta, és beszá-
molt két másik nyertes projektről is. A Lea-
der program keretében nyertek támogatást a
két backamadarasi csorgó környékének a
rendezésére. Megvan a kivitelező, tehát akár
neki is lehetne fogni a munkának, viszont
mivel kinti munkálatról, parkosításról van
szó, úgy döntöttek, hogy megvárják a ta-
vaszt. 

Emellett szeptember végén írták alá Gyu-
lafehérváron a szerződést két iskola, a bac-
kamadarasi és a szentgericei uniós
alapokból való korszerűsítésére. A négymil-
lió lej értékű projekt révén a backamadarasi
iskola tetőzetét kicserélik, szigetelnek, köz-
ponti fűtést szerelnek, az osztálytermekben

padlócserére és a nyílászárók
cseréjére is sor kerül, valamint
két szaklabort is felszerelnek. A
gericei tanintézet alaposabb fel-
újításra szorul. A szerződés alá
van írva, a munkálatokra várha-
tóan a nyári vakáció idején kerül
sor. 

– Örülünk ennek a lehetőség-
nek, ugyanis a gyereklétszám
szerencsére nem csökken a köz-
ségben, kétszáz körül van. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy az
utóbbi időben mintegy három
hónap alatt öt gyerek is született,
és sok fiatal család van, amely
gyereket vállal és itthon akar
boldogulni – tette hozzá a köz-
ség vezetője. 

Dinamikusan fejlődik a község, egyre több fiatal marad itthon

Backamadaras községből
több mint húsz gazda pályá-
zott a Pro Economica által
meghirdetett de minimis tá-
mogatásra. A gazdálkodók
zömében mezőgazdasági
gépek vásárlására igényeltek
finanszírozást, de akadt ál-
lattartó gazda, aki fejőberen-
dezésre, illetve zöldség-
termesztő, aki kis traktorra,
vegyszerezőgépre pályázott. 

Ottjártunkkor két sikeresen pá-
lyázó gazdához látogattunk el, el-
sőként a szentgericei Kirizsán
Györgyhöz, aki testvérével, And-
rással évek óta állattartással foglal-
kozik. A gazda elmondta, a testvére
körbálázóra, egy frontrakodó ku-
pára, valamint fóliázógépre pályá-
zott, ő pedig egy fejőrendszerre,
tejhűtőre és egy malomra. Fejen-
ként 15 ezer euró finanszírozást
nyertek. Kirizsán György hozzá-
tette, jelenleg is van fejőgépe, vi-
szont ez egy kisebb kapacitású,
mindössze két tehén fejésére alkal-

mas; a támogatásnak köszönhetően
egy nagyobb kapacitású berende-
zést szerez be, amellyel tíz állattól
tudják egy időben begyűjteni a
tejet. Az ezerliteres hűtőre azért
van szüksége, mert nem szeretné
többé a csarnokba vinni a tejet,
hanem egyenesen a feldolgozónak

adná át az állataitól származó tej-
mennyiséget, ehhez szükséges az,
hogy megfelelően tudja tárolni. A
gazdaságában jelenleg 29 fejőste-
hén van, és napi 340 liter tejet ad le
a csarnokba, ahonnan a nyárádsze-
redai tejfeldolgozó veszi át. 

A szentgericei gazdáktól össze-
sen mintegy 1300 liter tejet vásárol
fel naponta a nyárádszeredai üzem. 

A szentgericei Gál Attila szintén
15 ezer eurós támogatást nyert a
Pro Economica Alapítvány által
meghirdetett kiíráson. A fiatal
gazda körbálázóra pályázott a szá-
raztakarmány préselésére, mint
mondta, a jelenleginél jóval perfor-
mánsabb új gép megkönnyíti majd
a munkáját. A család 25 hektár te-
rületen gazdálkodik, állattartással
is foglalkoznak, 19 fejőstehén és
11 növendék van a gazdaságban. A
tejet – átlagban napi 320 litret –
szintén a nyárádszeredai feldolgo-
zónak adják át. 

Sikeresen pályáztak a gazdák
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Utolsó simítások az új óvodánál



az egykori tulajdonosok örököseinek, hogy
az ismét magántulajdonban lévő épületet a
közösség használja, többek között azért is,
mert Marosvécs a „magyar-székely nemzet
összefogásának a jelképe, az erdélyi és az
összmagyarság jelentős kulturális központja
volt és kell legyen”. Benkő Mihály marosvé-
csi református lelkipásztor rövid bibliai idé-
zettel vezette fel beszédét: „őrizd a várat,
figyeld az utat, szedd össze magad” – hang-
zott el, majd hozzátette, hogy erdélyi magyar
kisebbségként védenünk kell mindazt, ami a
miénk, járnunk kell a saját utunkat, és össze
kell tartanunk azért, hogy mindezt megőriz-
zük. És erre jó példa a marosvécsi kastély,
amely egykor az erdélyi magyar kulturális
élet fellegvára volt. A rombolás után követ-
kezik az építés – mondta, majd hozzáfűzte:
öt évvel ezelőtt kezdődött el az építkezés,
amelynek útján tovább kell haladni. A kapu-
nyitási ceremónia rövid imádsággal zárult,
ezt követően Nagy Gergő a kapukulcsot újra
elfordította a zárban, majd Nagy Kemény Gé-
zával együtt tágra nyitották a kaput a vendé-
gek előtt. 

Az itt felállított színpadon folytatódott a
hivatalos megnyitó. Először Ördög Ferenc,
Marosvécs polgármestere a falu nevében kö-
szönte meg mindazt, amit az új tulajdonosok,
Kemény Nagy Géza tesz a kastély működte-
téséért. Dr. Farkas Balázs, Magyarország

csíkszeredai konzulátusának konzulja a ma-
gyar kormány nevében köszöntötte a megje-
lenteket. Hangsúlyozta, hogy a konzulátus
partner a hősies erőfeszítésben, amelynek kö-
szönhetően kulturális programokat szervez-
nek és azon igyekeznek, hogy a kastély
nemcsak az erdélyi, hanem „az összmagyar-
ság szellemi központja, jövője legyen, hiszen
megmaradásunk egyik záloga”. Ezt követően
megajándékozta a kastélyt Borowszky Samu:
Magyarország vármegyéi és városai (alcíme:
Magyarország monográfiája – a magyar ko-
rona országai történetének, földrajzi, képző-
művészeti, néprajzi, hadügyi és természeti
viszonyainak, közművelődési és köz-
gazdasági állapotának encziklopédi-
ája) című nemrég bemutatott, 26
kötetes sorozat díszkiadásával. 

A hivatalos megnyitót a marosvécsi
Helikon tánccsoport (csoportvezetők:
Gorbai Mária Melinda, Tóth Pál Me-
linda) fellépése színesítette. 

A nap folyamán a nagyteremben, az
egykori pipázóban több kerekasztal-
beszélgetést szerveztek. Felelevenítet-
ték a kastély egykori történetét, és a
jelenlegi helyzetből kiindulva a jövő-
beli elképzeléseket vázolták fel a tu-
lajdonosok. 

Az első beszélgetésen Nagy Ke-
mény Géza, a kastély egyik tulajdo-
nosa és a már említett egyesület
elnöke, Nagy Gergely, Szekeres-
Ugron Villő, a Kemény Auguszta
Kulturális Egyesület Petőfi-ösztöndí-
jasa, valamint Tóth Andrea, a maros-
vécsi kastély programszervezője
vettek részt. Az Ugron Győző mode-
rátor által vezetett beszélgetésekből
kiderült, hogy bár nehezen költözött
ki az egykori neuropszichiátriai inté-
zet a vár falai közül, az államosítást

követően szerencsésnek mondható tulajdo-
nosa volt az épületnek. Ha – mint más kasté-
lyok esetében – mezőgazdasági egység
költözött volna be, akkor aligha állnának a
falak. A felső szinthez, ahol a kiürített helyi-
ségekben szörnyű állapotok vannak, nem is
nyúltak az örökösök. Hallhattuk azt is, hogy
a kezdetekkor Nagy Gergő fiatal feleségével
a kastély mellett levő kis házba költözött
azzal a céllal, hogy Gézával közösen „életet
adjanak” a kastélynak. Ekkor kezdődött el az
az építkezés, amelyre utalt a lelkész is. Az
üres falakat lassanként, adományokból, a csa-
ládi örökségben maradt képekkel, festmé-
nyekkel, grafikákkal, bútorokkal „lakták” be.
A kapunyitástól napjainkig folyamatosan tu-
ristákat fogadnak. Az idén mintegy 5000
ember kereste fel a kastélyt, és pozitív az is,
hogy a látogatók 30%-a e kulturális örökség
iránt érdeklődő román anyanyelvű. Sajnálat-
tal hallhattuk, hogy nem sikerült még tele-
kelni a kastélyt, ezért, bár ígéret van
támogatásra, renoválásra, az épület állag-
megőrzési, felújítási munkálatainak finanszí-
rozására nem tudnak pályázni. „Heten
vagyunk örökösök, hétféle gondolkodással,
ötletekkel, ezeket kell összehangolnunk” –
tette hozzá Nagy Kemény Géza. 

Tóth Andrea programszervező elmondta,
négy évvel ezelőtt hozta össze a sors Gézá-
val, és azóta „kétlakiként”, Budapest és Ma-
rosvécs között ingázva, közművelődési

szakértőként azon dolgozik, hogy minél szí-
nesebb kulturális kínálata legyen a kastélynak
és az azt működtető egyesületnek. – A család
belső gondjain felülemelkedve szeretném
előmozdítani az ügyet – mondta többek kö-
zött, hozzátéve, hogy elsődleges célja az egy-
kori erdélyi Helikon szellemiségének
újraélesztése lenne. Rendeztek már Helikon-
tábort fiataloknak, találkoztak a Helikon-le-
származottak, néhány éve az egyesület
megszervezte a kastélynapokat, amelyet
azóta is rendszeresen megtartanak, igyekez-
nek bevonni a helybéli iskolásokat, fiatalokat
minden programba. Rendszeressé vált a nép-

tánctalálkozó, vannak
hangversenyek, s volt
lovas találkozó és 
könnyűzene-, valamint
rockkoncert is. Jártak itt
veterán autókkal, és mo-
torosok, zarándokok is.
Nagyon sok magyaror-
szági csoport kereste fel a
kastélyt a Határtalanul
program keretében, és
ebben nagy lehetőséget
látnak, hiszen az ide láto-
gatókkal való beszélge-
tésből kiderült, hogy igen
hiányosak az erdélyi tör-
ténelemről, az itteni kul-
turális életről az
ismereteik. Nagyon jó
kapcsolatban maradtak a
most már a szomszédba
költözött intézettel is.
Tóth Andrea elmondta,
Marosvásárhely távol van
ahhoz, hogy ide a megye-
székhelyről jöjjenek ki
rendszeresen az érdeklő-
dők, és az is elmondható,
hogy az utóbbi időben
elég nagy az érdektelen-
ség a kulturális progra-
mok iránt. Ezek
tudatában igyekeznek,
hogy az óvodásoktól a
felnőttekig mindenki szá-
mára kínáljon valamit a
kastély. Örömmel kö-
zölte, hogy báró Kemény
János és felesége, Au-
gusta Paton egykori kezdeményezését foly-
tatva karácsonyi ünnepséget is rendeznek,
ahova a falubeli gyerekeket várják majd,
mivel azt is fontosnak tartják, hogy a község,
a környékbeliek is magukénak érezzék a kas-
télyt. 

Szekeres-Ugron Villő elmondta, a Petőfi-
program ösztöndíjasaként próbálja segíteni az
egyesületet. Művészettörténészként korábban
részt vett a kastélynapok megszervezésében,
és így a szóban forgó rendezvény szervezé-
sének oroszlánrészét vállalta. 

A beszélgetésekből az is kiderült, hogy
szeretnék jobban bevonni a községet a várban
történekbe mind az igények terén, mind a
rendezvények által. Tóth Andrea hozzátette:
a marosvécsi kastély egy Felső-Maros menti
szórványközpont is lehetne, csak ehhez meg-
felelő támogatottság, hozzáállás kell az érin-
tetek, a civil szféra részéről is. Tervként az is
elhangzott, hogy szeretnének az egykori
könyvtár helyett egy újat létesíteni, az udva-
ron pedig egy szabadidős kalandparkot ala-
kítanának ki, hogy a fiatalok, a családok
számára vonzóvá tegyék a helyet. 

A kerekasztal-beszélgetések közötti inter-
mezzóként az ünnepségre kilátogatók Géczi
Amália zongorakoncertjét hallgathatták meg,
közben megnyílt a Vass Dalma szászrégeni
fiatal képzőművész alkotásaiból álló kiállítás
is. Egy másik teremben Fóris Zoltán egykori
marosvásárhelyi fotóművész képeiből nyílt
tárlat, míg Körtesi Sándor, a marosvásárhelyi
7-es számú általános iskola igazgatója által
vezetett fotókör diákjainak – a marosvécsi

kastélyban pályázatra készült – hangulatké-
peiből nyílt kiállítás. A sikeresebb fotók al-
kotóit díjazták a szervezők. A falakat a
kastély elmúlt öt évét bemutató fotó- és pla-
kátkiállítás is díszítette. Délután volt könyv-
bemutató, irodalmi est a helikonista költők
alkotásaiból Kilyén Ilka színművész előadá-
sában, dokumentumfilmet, rajzfilmet lehetett
megtekinteni. Bemutatkozott az Art Equest
lovasiskola is. Rock- és könnyűzenekoncert
(Titán és Tűzvarázs) várta a fiatalokat, ezen-
kívül volt gulyásfőző verseny, kézművesvá-
sár, és italt, ételt kínáló sátrak alatt lehetett
megpihenni napközben. 

A kastély egykori fényére tekintettek visz-
sza azon a kerekasztal-beszélgetésen, ame-
lyen Albert Mária, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem tanára Kemény János
színházalapító, -építő tevékenységét idézte
fel. Benkő Mihály lelkipásztor az író lelkészi
munkájáról beszélt, míg H. Szabó Gyula az
irodalmárra világított rá, aztán Szabó Cserbár
Rozália a várúrra emlékezett vissza. 

Egy másik kerekasztal-beszélgetésen 
Szucher Ervin újságíró moderálásával Csinta
Samu, Pataky István és Gáspár Sándor újság-
írók és rádiós szerkesztők, valamint Gorbai
Mária Melinda marosvécsi lakos tágabb kon-
textusba helyezték a marosvécsi kastély
„ügyét”, ugyanis az egykori erdélyi nemesség
által birtokolt ingatlanok visszaszolgáltatásá-
ról esett szó. Erről Csinta Samu egy kötetet is
megjelentetett. A következtetés az volt, hogy
ez a részleges birtok-visszaszolgáltatás csak
megnehezítette az egykori tulajdonosok, il-
letve örököseik helyzetét, ugyanis az épületek

és némi beltelkek visszaadásán kívül a
kastélyokat eltartó birtokot (földterülete-
ket, erdőket) nem adták vissza, így nincs
ahonnan előteremteni a felújításhoz és a
fenntartáshoz szükséges anyagi hátteret. 

Gorbai Mária Melinda helyi önkor-
mányzati képviselő örömmel újságolta,
hogy a faluból az utóbbi időben szinte
mindenki büszke a kastélyra, és a magá-
énak érzi, egyre több gyerek ismerkedik
meg A történetével, egykori lakóinak éle-
tével, és az új tulajdonosok is igyekeznek
aktívan részt venni a község életében. Az
új kormány sem garantálja azt, hogy meg-
sürgeti a visszaszolgáltatási folyamatot,
ezért kell keresni olyan forrásokat, ame-
lyekkel fenntarthatók a kastélyok. 

Az első panelbeszélgetésen Nagy Ke-
mény Géza azt is elmondta, hogy vannak
támogatók, önkéntesek és lelkes adomá-
nyozók, akik szívügyüknek tekintik azt,
hogy a kastély, ha nem is nyeri vissza
egykori fényét, jelenkori rendeltetése
méltó legyen múltjához, és ez ad erőt
ahhoz, hogy tovább folytassák mindazt,
amit elkezdtek öt évvel ezelőtt. A rendez-
vény a kastély életében mérföldkő és al-
kalom is volt a számvetésre. Kerekasztal-beszélgetés a kastély sorsáról Fotó: Vajda György

Marosvécsi ünnepség 
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(Folytatás az 1. oldalról)

Kilátás az erkélyről

Ördög Ferenc, Nagy Kemény Géza, Nagy Gergő és Benkő Mihály



Az irgalmasság testi és lelki cse-
lekedeteit nemcsak a hívő kereszté-
nyek gyakorolják, hanem minden
jóérzésű embernek a szívügye.

Ezt bizonyítja az a határozat is,
mely november 17-ét a szegények
világnapjának nyilvánította .

A Máltai Szeretetszolgálat egész
évi tevékenysége erre irányul, de
ezen a napon különös hangsúlyt
nyer.

Segítő kezet szeretnénk nyújtani
azoknak, akik szükséget szenved-
nek, akiknek gond a napi kenyér,
akik a szabad ég alatt vagy menhe-
lyen tengetik életüket, akik a létmi-
nimum alatti jövedelemből élnek.

Legyen ünnep számukra ez a
nap.

A máltai vezetőség minden tag-
ját mozgósította, hogy az akció si-
keres legyen, hogy egy tál
gulyásban, a meleg ruhában érezzék
meg a feléjük áradó gondoskodást.

Reméljük, hogy szándékunk
visszhangra talál, és a jó szándékú
adakozók felkeresik székházunkat

(Berek utca 1. sz.), melynek kapuja
nyitva van naponta 8 és 16 óra kö-
zött.

November 17-én mondhassuk
egymásnak tiszta szívből: Legyen
szép napod!, hiszen valamilyen for-
mában mindannyian szegények va-
gyunk. Állandó telefonszolgálatunk
száma: 0728-332-008.

A máltai vezetőség nevében 
RadványiHajnal

Tavaly karácsonyi csomagosztás

Szerkeszti:MezeySarolta

Legyen szép napod!

Egy egész falu közösségét lelke-
sítő, felemelő, szép ünnepség hely-
színe volt a disznajói óvoda
november 2-án, Vita Piroska Panni-
mesék c. könyvének bemutatóján.

A tehetséges tanítónőt ünnepel-
ték a helyi vezetők, a Kreatív Kiadó
küldötte, a meghívott vendégek, a

helyi nőszervezet tagjai, a kollégák
az egész község területéről és
Szászrégenből, Felfaluból. Egy
összetartó közösség összefogásának
köszönhető ez a sikeres ünneplés,
amely arra lelkesítette Vita Piroskát,
hogy még írjon ilyen szép, tanulsá-
gos gyermektörténeteket. 

Bennem pedig feltörtek
a keserű emlékek, az
„aranykor” rettenetes, gyű-
lölködő korszakából, ami-
kor én próbálkoztam
könyvet írni, a sajtóban
hírül adni a mi kis falunk
közösségének problémáit.
Milyen rosszindulatú veze-
tők gátoltak a munkámban,
letörni, visszahúzni igye-
keztek engem és mindazo-
kat, akikben tehetség volt,
akik többek tudtak lenni,
mint a hatalom emberei. 

Ezeket a gondolatokat
meg is osztottam a nagy-
számú hallgatósággal, nem
ünneprontó akartam lenni,
hanem éppen párhuzamot

vonni a régi és a mai lehető-
ségek között. 

Őszintén gratulálok a te-
hetséges tanító néninknek,
akit ilyen szeretettel ünne-
pel a falu népe. 

Vita Piroska tekintélyt
harcolt ki nemcsak magá-
nak, hanem a pedagógus-
társaknak, a falvak
felemelkedésén munkál-
kodó tanítóknak, óvónők-
nek is. És milyen nagyszerű
kiadót talált a könyv megje-
lentetéséhez, ahol a meséket
illusztráló Fábián Gabriella
is dolgozik, aki szintén disz-
najói. Így az ő munkáját is
megismertük, az ő sikerei-
nek is örülhettünk, őt is megünne-
peltük. 

Az est fényét emelte a Kreatív
Kiadó szerkesztőjének, Tekei Eriká-
nak a jelenléte, aki közvetlen, ked-
ves mosolyával oldotta a hangulatot.
Zsigmond Székely Edit magyarta-
nárnő nagyszerűen eleget tett önként
vállalt feladatának, ő vezette nagyon
profin – lényegretörő, érdekes kér-
déseit feltéve – a beszélgetést. 

A Panni-mesék könyv bemuta-
tója karitatív gyűjtést tett lehetővé,
a beteg Andika megsegítéséért ada-
koztak a résztvevők a kijáratnál el-
helyezett adománydobozban, mert:
„Jónak lenni jó!”. Köszönet illeti az
adakozókat, tekintélyes összeg
gyűlt össze, egy emberként bízunk
és imádkozunk a gyógyulásért. 

A száznál is több vendégnek az
RMDSZ Nőszervezetének tagjai
kaláccsal és teával kedveskedtek. 

A kiváló szervezést is nekik kö-
szönhetjük, valamint a nők munká-
ját szervező és irányító
pedagógusainknak: Vita Melindá-
nak és Nagy Enikőnek. Az est sike-
réért munkálkodók nevét is
érdemes felsorolni: Barabás Pi-
roska, Dali Márta, Kulcsár Hajnal
és Sipos Edit lelkes RMDSZ Nő-
szervezet-tagok. 

CsőszIrma,
Disznajó 

Ünnep Disznajón

Az erdélyi magyar orvostársada-
lom ismét szegényebb lett, mert ez
év októberében az idő megállítha-
talanul forgó kereke az örökkéva-
lóságba szólította két közismert,
nagyra becsült, tudós tanárunkat,
dr. Dienes Sándor és dr. Fazakas
Béla professzorokat. A magyar Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem
végzősei, a föld minden szegleté-
ben dolgozó orvosok, egyetemünk
nemes szellemével együtt a tőlük
kapott értékeket eljuttatták a világ
minden sarkába.

Dr. Ábrám Zoltán, a MOGYE
egyetemi tanára igen tartalmas,
szakmai és tudományos munkáikat
elismerő, jelentőségüket értékelő,
szeretetteljes megemlékezéssel bú-
csúzott el tőlük.

A mi évfolyamunk abban a kü-
lönleges megtiszteltetésben része-
sült tavaly az 55 éves találkozónk
alkalmával, hogy mindketten üdvö-
zöltek bennünket. Elegánsan, ked-
ves mosollyal jelentek meg
egyetemi összejövetelünkön. Bol-
dogan vettük körül őket, beszélget-
tünk, emlékeztünk, ők is
meghatódottan vették tudomásul
ragaszkodásunkat.

Dienes professzor elmesélte,
hogy a mi magyar egyetemünk Ko-
lozsvárról való kényszerű átköltö-
zése miatt csak november
harmadikán volt az első felvételi. Ő
Feszt György és Csőgör Lajos pro-
fesszoroknál a katolikus főgimná-
zium dísztermében vizsgázott. 350
felvételiző volt, végül 1951-ben
160-an végeztek az akkori három
karon (általános orvosi, gyermek-
gyógyászati, közegészségügyi). A
késlekedés miatt Dienes Sándor
előzőleg beiratkozott a kolozsvári
Bolyai Tudományegyetem föld-
rajz-földtan karára, amit el is vég-
zett, párhuzamosan az orvosival. A
Kolozsvárról átjött – főleg magyar-
országi – tanárokról emlékezett
meg személy szerint. Különösen
Miskolczy, Harangi, Obál profesz-
szorokról. Obál professzor könyvet
is írt az Erdélyben töltött oktatói te-
vékenységéről, 1990 után pedig
meghallgathattuk előadásait az Er-
délyi Múzeum Egyesület konferen-
ciáin.

Fazakas Béla tanárunk szintén
megélte ezeket a viharos, izgalmas
időket, de elragadtatással említette
professzoraikat. Neki is az egyik

legnagyobb élménye a felvételi
vizsgája volt, egy évvel később,
mert két évig amerikai fogságban
volt. A fogság idején tapasztalta
egy udvarhelyi orvos részéről azt
az eredményes segítőkészséget,
szeretetet, mindenre kiterjedő fi-
gyelmet, amit egy orvos nyújthat
embertársainak, és elhatározta,
hogy eredeti elképzelésétől elté-
rően orvos szeretne lenni. A felvé-
telin Putnoki professzor
megkérdezte, hogy miért akar
orvos lenni? Válaszként elmondta
a fenti élményeit. Ezzel be is feje-
ződött a vizsga, beiratkozhatott az
egyetemre.

Még sok érdekes dolgot mesél-
tek, és mi boldogan, érdeklődéssel
hallgattuk. Utólag még jobban ör-
vendünk, hogy ez megadatott ne-
künk. Úgy gondoltuk, hogy ezt az
érzést megosztjuk sok más tanít-
vánnyal, volt munkatárssal, beteg-
gel, tisztelővel, és közzéteszünk
egy csoportképet, ami azon a talál-
kozón készült.

Áldott legyen a szellemük és
csendes, békés az álmuk!

Az1963-banvégzettorvosok

Dr. Dienes Sándor
és dr. Fazakas Béla professzorainkra emlékezünk 

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 

a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.  

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 

A levélírók minden esetben tüntessék fel 

telefonszámukat és lakcímüket. 

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Alsóházi helyre esett vissza a Sepsi OSK

Még a „szokásos” döntetlen sem jött
össze a Gaz Metan ellen a Sepsi OSK-nak a
labdarúgó 1. liga 16. fordulójában. Az újabb
hazai vereséggel a székelyföldi csapat alsó-
házi helyre esett vissza.

A két csapat már a nyitányon egymásnak
esett, szinte végig valamelyik kapu előteré-
ben volt a labda, írja beszámolójában az
NSO. Az első komoly lövéseket a vendégek
eresztették el, de Bus és Ely Fernandes is kö-
zépre lőtt, így Niczuly védeni tudott. A főleg
a jobb szélről középre ívelésekkel próbál-
kozó Sepsi válasza Carnat erőtlen kapáslö-
vése, majd Fülöp szabadrúgása volt, amely
után a kapu fölé szállt a labda.

A 18. percben Fernandesnek a tizenhatos vonaláról
induló lövését követően a jobb kapufáról pattant mellé
a labda, majd mind a két edzőnek le kellett cserélnie
házi gólkirályát: előbb a medgyesi Bus (7 gól), majd a
szentgyörgyi Karanovic (5) szenvedett sérülést. Kapu-
fákban a 39. percben egyenlített a Sepsi, Carnat közeli
lövését a jobb oldali léc segítségével hárította Pleşca,
a Gaz Metan kapusa. A helyzetet követő szöglet után
Fofana saját kapuja előtt kézzel ért a labdához, de
Avram játékvezető a hazai játékosok és a közönség
háborgása ellenére nem ítélt büntetőt.

A szünet után a jóval hatékonyabban letámadó
medgyesiek egyre több időt töltöttek a hazai kapu
előtt, de Chamed szabadrúgásánál a kapufa ismét ki-
segítette Niczulyt, majd Olaru alig három méterről

mellé fejelte a labdát. A másik oldalon Fülöp sem tu-
dott az üres kapuba bólintani, hét perccel a vége előtt
viszont Olaru betalált: Fernandes közeli lövését még
kiütötte Niczuly, de a medgyesi középpályás becsúszva
a léc alá küldte a labdát (0-1). Az egyetlen egyenlítési
lehetőség a végén Salli előtt adódott, de a kameruni tá-
madó lövését védte Pleşca.

Kiütéses Fradi-győzelem Debrecenben
A címvédő Ferencváros kiütéses, 6-

1-es győzelmet aratott Debrecenben a
labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordu-
lójának zárómérkőzésén vasárnap. Az
FTC így pontszámban beérte az éllo-
vas MOL Fehérvárt, rosszabb gólará-
nya miatt azonban mögötte maradt,
viszont egy meccsel kevesebbet ját-
szott.

Az első percekben a vendégek irá-
nyították a játékot, és hamar megsze-
rezték a vezetést. A bekapott gól
feltüzelte a hazaiakat, akik negyedóra
alatt három komoly lehetőséget is ki-
alakítottak, mindháromszor Grófnak
kellett nagyot védenie. A hazaiak így
nem tudtak egyenlíteni, a zöld-fehé-
rek pedig a félidő hajrájában növelni
tudták előnyüket.

Szünet után a csereként beállt Kundrák talá-
latával hamar szépített a DVSC, de a Ferencvá-
ros öt perccel később Isael fejesgóljával
visszaállította a kétgólos különbséget. Ez meg-
törte a háizgazdákat, az utolsó húsz percre tel-
jesen szétestek, az FTC pedig újabb három
góllal büntetett, és ilyen arányban is megérde-
melt győzelmet aratott.

Ne fenyegesd a bajnokot!
A női röplabda A2 osztály Nyu-

gati csoportjának rangadóján az
eddig hibátlan csapatok, a házi-
gazda CSU Medicina és a SCM U
Craiova találkozott a Pongrácz
Antal csarnokban. A mérkőzés
előtt a vendégek edzője azt nyilat-
kozta, hogy győzni jönnek Maros-
vásárhelyre, amit arra alapozott,
hogy a Medicinával ellentétben
eddig ők még nem vesztettek
játszmát sem, illetve azzal is tisz-
tában volt, hogy riválisuk a tavalyi
bajnokságot nyert keretének jelen-
tős részét elveszítette. A mérkőzés
azonban sokkal simább házigazda-
győzelmet hozott, mint amire
bárki is számított. Ez pedig arra
késztette a siker után a CSU Me-
dicina edzőjét, Predrag Zucovićot,
hogy az alábbi mondatot ossza
meg a közösségi médiában: Soha
ne fenyegesd a bajnokot!

A találkozó három craiovai
ponttal rajtolt, csupa egyszerű hi-
bából, ezt azonban mindjárt 12
marosvásárhelyi pont követte zsi-
nórban. A hazaiak sánca áthatolha-
tatlannak bizonyult, a nyitás utáni
első támadást többnyire lesáncol-
ták a Medicina védői. Innen pedig
egyszerűvé vált az első szett,
amelyben az ellenfél csak 13 pon-

tig jutott. Valamivel kiegyensúlyo-
zottabban indult a következő két
játszma, azonban egy adott pilla-
natban a házigazdák állva hagyták
a vendégeket, és a szettek izgalom
nélküli marosvásárhelyi sikerrel
zárultak.

Jegyezzük meg, hogy Predrag
Zucović – tőle szokatlan módon –
egyetlen cserét sem hajtott végre
az egész mérkőzés folyamán,
végig a legjobbnak tartott hatossal
játszott, ami egyrészt azt jelzi,
hogy komolyan vette az ellenfél
játékerejét, másrészt nagyon meg
akarta mutatni az ellenfél edzőjé-
nek, hogy a meccs előtti kijelen-
tése, amely szerint a két csapat
nagyjából azonos játékerőt képvi-
sel, nem állja meg a helyét.

A győzelemből arra következ-
tethetünk, hogy a marosvásárhelyi
csapat, amely az idén CSU Medi-
cina néven fut, megismételheti a
tavalyi hibátlan menetelését az A2
osztályban, hiszen a többi ellenfél
nincs Craiova szintjén. Csupán a
perspektívát nem ismerjük. Lesz-
e jövőre elég erős anyagi háttér
ahhoz, hogy vállalja az élvonalat,
ha feljut? Egyelőre azonban a kö-
vetkező kipipálandó feladat a
nagyváradi kiszállás szombaton,
az alapszakasz első felének záró-
fordulójában.

Új mezben a magyar válogatott
Bemutatták a magyar labdarúgó-válogatott új mezét. Budapest szer-

vezőként csatlakozott a 2020-as Európa-bajnoksághoz, így az új szere-
lés egyes részleteihez a városból merítettek inspirációt a tervezők.

A fő koncepció a művészet és a labdarúgás ötvözése volt, ami a gya-
korlatban azt jelenti, hogy a mezek egyes grafikai elemeihez a rajongók
és a játékosok közös szenvedélyeiből és érzelmeiből merítettek inspi-
rációt. „Egyedülálló kihívás volt egy olyan mezsorozat kidolgozása,
amely sikeresen közvetíti a futball nyers érzelmeit és azok egyesítő ere-
jét. A kreatív folyamat kezdetén kézi rajzokra összpontosítva dolgoz-
tunk, ami lehetővé tette számunkra, hogy emberi és érzelmi szempontból
kifejezőbb legyen, amit létrehozunk. Elégedettek vagyunk a végered-
ménnyel, mert úgy gondoljuk, hogy a művészet és a futball világának
egyesítése sikeres volt” – mondta el Juergen Rank vezető tervező. 

A magyar válogatott meze most először került egy kategóriába töb-
bek közt a belga, spanyol és a német csapatéval, ami azt jelenti, hogy
nem egy sablon alapján készült, hanem minden eleme egyedileg terve-
zett és más mezekre nem adaptálható. Színeiben a nemzeti lobogó kö-
szön vissza, míg mintázatát, annak áramló hatásait a Duna ihlette. A
nyak hátoldalán a „Magyarország” felirat olvasható. A fenntarthatóság
jegyében a mez
anyaga 100%-ban
újrahasznosított
poliészter, míg
gyártási technoló-
giája a kor elvárá-
saihoz igazodva
biztosítja a hő- és
légáteresztést. 

Az új mez no-
vember 15-én, az
új Puskás Aréna
nyitómeccsén, a
Magyarország –
Uruguay mérkő-
zésen lesz először
látható. Ugyanek-
kor és ugyanitt
lesz először meg-
vásárolható is, a
meccs ideje alatt,
de az MLSZ
w e b s h o p j á b a n
már tegnap déltől
megrendelhető.

Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 16. forduló (vasárnapi eredmé-

nyek): Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Medgyesi Gaz
Metan 0-1, Bukaresti Dinamo – Kolozsvári CFR 0-0.
Korábban játszották: Gyurgyevói Astra – FC Voluntari
1-0, Nagyszebeni Hermannstadt – Konstancai Viitorul
1-1, Academica Clinceni – Jászvásári CSM Politehnica
1-0, Chindia Târgovişte – CSU Craiova 1-1, FC Boto-
şani – Bukaresti FCSB 0-2.Jegyzőkönyv

Labdarúgó 1. liga, 16. forduló: Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – Medgyesi Gaz Metan 0-1 (0-0)

Sepsiszentgyörgy, városi stadion, vezette: Ma-
rius Avram (Bukarest).

Gólszerző: Olaru (83.).
Sárga lap: Konongo (29.), Flores (40.), Kilyén

(41.), Bouhenna (57.), Fülöp (79.), illetve Romeo
(35.), Chamed (67.), Ely Fernandes (90.).

Sepsi OSK: Niczuly – Kilyén, Bouhenna, Bari-
sic, Konongo – Fülöp, Velev, Flores – Gál-And-
rezly (74. Salli), Karanovic (31. Safranko), Carnat
(87. Deaconu).

Gaz Metan: Pleşca – Romeo (74. Pleaşcă), Larie,
M. Constantin, Velisar – Fofana, Droppa – Olaru
(86. Trif), N. Dumitru, Ely Fernandes – S. Buş (26.
Chamed).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 12. forduló: Debreceni VSC –

Ferencváros 1-6 (0-2)
Debrecen, 8136 néző, vezette: Farkas Á.
Gólszerző: Kundrák (50.), illetve Varga R. (11.), Tokmac

(36., 87.), Isael (61.), Bőle (76.), Varga R. (79.).
Sárga lap: Kinyik (43.), Csősz (71.), illetve Civic (46.).
DVSC: Nagy S. (58. Kosicky) – Kinyik, Szatmári (72.

Garba), Pávkovics, Ferenczi – Kusnyír, Csősz, Haris, Szécsi
(46. Kundrák) – Trujic, Adeniji.

Ferencváros: Gróf – Lovrencsics, Blazic, Frimpong, Civic
(85. Csontos) – Haratyin, Ihnatyenko – Zubkov (72. Bőle),
Tokmac, Varga R. – Isael (80. Boli).

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 4. forduló: Marosvásár-

helyi CSU Medicina – SCM U Craiova 3:0 (25:13, 25:19, 25:17)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal csarnok, 30 néző. Vezette: Dan

Boariu (Balázsfalva), Robert Costea (Déva).
CSU Medicina: Axinte, K. Murariu, Ionescu, Fl. Murariu, Veres,

Ioan. Liberó: Borlodean.
SCM U Craiova: Brabete, Constantinescu, Truţă, Zlotea, Marciu,

Matei (Manuc, Rizan, Sutan). Liberó: Chifu (Privan).

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati csoportjának 4. fordulójában a

következő eredmények születtek: Marosvásárhelyi CSU Medicina –
SCM U Craiova 3:0, Tordai CS Volei – Temesvári Politehnica 3:0,
Máramarosszigeti CSM – Nagyváradi CSU 0:3.

Eredményjelző
* OTP Bank Liga, 12. forduló (vasárnapi

eredmény): Debreceni VSC – Ferencvárosi
TC 1-6. Szombaton játszották: ZTE FC – Me-
zőkövesd Zsóry FC 1-1, Kaposvári Rákóczi
FC – MOL Fehérvár FC 0-2, Puskás Akadé-
mia FC – Újpest FC 1-3, Paksi FC – Kisvárda
Master Good 1-1, Budapest Honvéd – Diós-
győri VTK 1-0.

* Merkantil Bank Liga NB II, 17. forduló:
MTK Budapest – BFC Siófok 3-0, Budafoki
MTE – Szombathelyi Haladás 1-0, FC Ajka –
Dorogi FC 0-0, Duna Aszfalt TLC – Budaörs
0-5, Vasas FC – Szolnoki MÁV FC 0-0, Bé-
késcsaba 1912 Előre – Soroksár SC 1-0, Ka-
zincbarcika – Aqvital FC Csákvár 3-1,
Nyíregyháza Spartacus FC – Szeged-Csanád
Grosics 3-0, Vác FC – Gyirmót FC Győr 0-0.
Az élcsoport: 1. MTK 36 pont, 2. Budafok 31
(30-16), 3. Csákvár 31 (26-22).

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

A tabella
1. Fehérvár FC             12     8      2      2      25-11      26
2. Ferencváros              11     8      2      1      20-8        26
3. Mezőkövesd             12     7      3      2      17-10      24
4. Puskás Akadémia     12     6      2      4      20-15      20
5. Honvéd                     12     6      1      5      16-16      19
6. Újpest                       12     5      2      5      18-18      17
7. Debrecen                  11     5      0      6      21-24      15
8. Kisvárda                   12     4      2      6      15-19      14
9. Diósgyőr                   12     4      1      7      12-20      13
10. Paks                        12     3      2      7      14-23      11
11. ZTE                        12     2      5      5      18-17      11
12. Kaposvár                12     2      0      10    9-24        6

Fotó: GSP

Tomas Kosicky, a Debreceni VSC kapusa gólt kap a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójá-
ban a Ferencváros ellen játszott mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2019. no-
vember 10-én. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szoboszlai Dominik (b) és Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgó-
válogatott tagjai a csapat új mezének bemutató sajtótájékoztatóján
az újonnan elkészült Puskás Arénában 2019. november 11-én. A
nemzeti együttes a Puskás Arénát november 15-én este az Uru-
guay elleni barátságos mérkőzéssel avatja fel. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Bálint Zsombor



Múlt héten tartotta első tag-
felvételi ülését a nemrég
megalakult Nyárád Mezőgaz-
dasági Szövetkezet. Az alapí-
tók elismerték: egy kissé
kényszerhelyzet eredménye
volt ez a lépés, de tartalom-
mal fogják megtölteni.

Múlt héten Nyárádszeredában
találkoztak azok a Maros megyei
gazdák, akik érdeklődésüket fejez-
ték ki az új mezőgazdasági társulás
iránt. A szervezetet az elmúlt két
hónap munkájának eredményeként
jegyeztették be a 2004. évi 566-os
törvény alapján, az alapításhoz
szükséges tőkét – egyenként két-
ezer lejt – magánszemélyként
adták össze Tóth Sándor nyárád-
szeredai, Karácsony Károly nyá-
rádgálfalvi, Balogh István
csíkfalvi, Benedekfi Csaba szé-
kelyberei és Ozsváth István nyá-
rádmagyarósi elöljárók. A
bejegyzett szervezetet egyelőre
Tóth Sándor vezeti, aki szerint az
önkormányzatok segíteni szeret-
nék a szövetkezetet, annak pedig
lábra kell állnia, amihez viszont
szükséges a tagság és hamarosan
egy vezető csapat is.

A nagyszámú érdeklődőre való
tekintettel a tervezett egyalkalmas
tagfelvétel ötnapossá bővült, így a
szövetkezetbe a múlt hét folyamán
mintegy 150 személy lépett be 300
lej befizetése mellett. A további
tagfelvételekre évente kétszer
kerül sor, de a következőkben már
600 lej a belépési díj. Aki a szövet-
kezetből egyszer kilépett, nincs
visszatérési lehetősége. Az új tár-
sulás nem termelő, hanem főleg ér-
dekképviseleti és értékesítő
jellegű.
Össze kell fogni

Tóth Sándor elismerte: kissé
kényszerhelyzet szülte a szövetke-
zet létrehozását. Amikor a Pro
Economica Alapítvány a székely-
földi gazdaságfejlesztési program
keretében meghirdette a gazdák

számára a 15 ezer euró értékű tá-
mogatási pályázatait, az elbírálás-
kor pluszpontokat szerezhettek
azok a gazdák, akik valamely szö-
vetkezetnek a tagjai. Most, amikor
a nyerteseknek alá kell írniuk a tá-
mogatási szerződést, fel kell mu-
tatniuk a tagsági igazolást, ebben
is segíti őket a szövetkezet. Azon-
ban az elöljáró meg van győződve,
hogy tovább kell lépni, és tartalmat
kell adni a létrehozott formának.
Még nem tudni, hogy a 2021-
2027-es európai fejlesztési ciklus-

ban hogyan osztják le a
mezőgazdasági támogatásokat, de
arra lehet következtetni, hogy a
szövetkezetek kapnak nagyobb
hangsúlyt. Ezt erősítette meg
Szabó Árpád, a Székely Gazda-
szervezetek Szövetségének alel-
nöke is, hozzátéve, hogy
Nyugat-Európában már kevés az
olyan gazda, aki ne lenne tagja leg-
alább egy szövetkezetnek. A kér-
dést komolyan meg kell fontolni,
mert előrelépést csak szövetkezet
révén lehet elérni – mondta.

Az ülésen részt vett a Pro Eco-
nomica Alapítvány ügyvezető
igazgatója is, aki aláhúzta: össze
kell fogni az érdekek érvényesíté-
séért. Kis értékű támogatásaival az
alapítvány technológiát, s mellette
hitet is ad a székelyföldi gazdák-
nak, hogy érdemes mezőgazdaság-

gal foglalkozni, ugyanakkor támo-
gatják a felvásárlási egységeket is,
hogy azok a támogatott ötezer
gazda számára piacot teremtsenek.
Ezért a termékfeldolgozáshoz kap-
csolódó nagyberuházások során a
66 pályázatból hét szövetkezet is
támogatást nyert fejlesztésre. Az is
szinte biztos, hogy a következő eu-
rópai fejlesztési ciklusban a szö-
vetkezeteknek van nagy esélyük
kistérségi támogatások lehívására
is – fejtette ki Kozma Mónika. 
Közelednek a határidők

A székelyföldi gazdaságfejlesz-
tési programban kiírt kis értékű
mezőgazdasági pályázatok nyo-
mán mintegy ötezer gazdával köt-
nek támogatási szerződést, az
elsők aláírása már a napokban vár-
ható, és akár kistérségenként is sor
kerülhet ilyen jellegű találkozókra
– derült ki a beszélgetésen. Csak
azokat a pályázókat utasította el az
alapítvány, amelyek nem feleltek
meg a jogosultsági szempontok-
nak, de így is több mint 300 felleb-
bezés volt, még nyertes
pályázóktól is. Ezeket a múlt héten
felülbírálták, így a nyertesek meg-
kapják az értesítést a szerződés
aláírásának időpontjáról, helyszí-
néről. A nyerteseknek szerződést
kell kötniük a pályázatban megje-
lölt beszállító céggel, át kell utal-
niuk a cégnek a vállalt önrészt,
majd a mindezekről szóló bizony-
latokat fell kell tölteniük az online
pályázati rendszerbe. Amint ezek a
rendszerben megjelennek, az ala-
pítvány egy-két héten belül átutalja
a megítélt támogatást a kiválasztott
beszállítónak. Kozma Mónika fi-
gyelmeztette a gazdákat, hogy
ezeknek a lépéseknek december
31-ig meg kell történniük. Mivel a
pályázatok eredményeivel jövő év
június 30-áig el kell számolniuk, a
gazdáknak figyelniük kell arra,
hogy olyan szerződést kössenek,
amely kötelezi a beszállítót, hogy
legkésőbb áprilisig átadhassa szá-
mukra a megvásárolt mezőgazda-

sági erőgépeket,
kapcsolódó felszere-
léseket vagy terme-
lési technológiákat.
Ha egy beszállító
nem hajlandó kiszol-
gálni a nyertes pá-
lyázót, annak joga
van más beszállító-
val szerződést kötni.
Továbbá a Pro Eco-
nomica igazgatója
elképzelhetetlennek
tartja, hogy a Szé-
kelyföldön megtör-
ténjen, hogy a
beszállító visszaél a
pályázók bizalmá-
val, és az általa kibo-
csátott árajánlatot
meghaladó összegért
akarja leszállítani a
technológiát.

Gligor Róbert László
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Állami Magyar Színházban. (...) A
kolozsvári bemutató előtt Harag az
Újvidéki Színházban rendezi meg a
darabot, európai ősbemutatóként
(1984. okt. 18). Ez Harag György
utolsó magyar nyelvű rendezése.

Az újvidéki bemutató távolról
sem zökkenőmentes, a központi
ideológiai vezetés számára gyanús
volt a kínai szerző. (...) A romániai
ideológiai szűrésen viszont átmegy
a szöveg, valószínűleg annak kö-
szönhetően, hogy kínai színpado-
kon nagy sikerrel játszották, még a
szerző nyílt rendszerellenessége és
kegyvesztése előtt. Az előadás for-
mabontóan új térben játszódik: ez a

Kolozsvári Magyar Színház első
olyan előadása, melyben a nézők a
színpadon ülnek, a színészek köz-
vetlen közelében. Az előadást 1990-
ben a fordulat után is játsszák, ez a
kolozsvári társulat első magyaror-
szági vendégszereplése, melyre a
magyar közélet és politika kiemel-
ten figyel. (...)

A rendszerváltás után éppen ala-
kuló UNITER (Román Színházi
Szövetség) első legjobb előadás
díját A buszmegálló kapja 1990-
ben. A magyarországi Kritikusok
Díjának ajánlataiban is szerepel
(...), a legjobb előadás díjára és Bíró
Józsefet a legjobb férfi melléksze-
replő díjára jelölik. 

Hat évtized erdélyi magyar
színháza – előadás-elemzésekben

(1949–2011) 

A képen látható színészek: Csíky András, Rekita Rozália, Orosz Lujza, Senkálszky Endre, Bíró
József, Bács Miklós, Miske László. Fotó: Kántor László (1989) 

(Folytatás az 5. oldalról)

Gyilkossági kísérlet
Hétfőn délelőtt Dicsőszentmártonban egy kereskedelmi társaság alkal-

mazottja értesítette a rendőrséget, hogy egy helyi gyógyszertárban tettle-
gességre került sor. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy
egy 17 éves dicsőszentmártoni lányt 22 éves élettársa egy szúró tárggyal
bántalmazta, az áldozat testén több sérülést is okozva. Ezt követően a férfi
ugyanazzal a tárggyal önmagában is kárt tett. Az áldozatot és az agresszort
kórházba szállították, az ügyben gyilkossági kísérlet alapos gyanújával
indult eljárás.

A megszokottnál melegebb idő lesz
A megszokottnál magasabb hőmérsékleti értékek várhatók az elkövet-

kező két két hétben, november 11. és 24. között, néhol akár a 20 Celsius-
fokot is elérheti a csúcshőmérséklet, és csak kis mennyiségű csapadékra
kell számítani, mutat rá az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) elő-
rejelzésében. Erdélyben november 12-étől kezdődően majdnem az egész
periódusban az ilyenkor megszokottnál sokkal melegebb időre számítha-
tunk, 13 és 18 Celsius-fok között alakul az átlagos nappali csúcshőmér-
séklet, éjszaka pedig sokkal enyhébb lesz az idő, mint az évnek ebben a
szakában általában, 4 és 10 fok közötti minimumokra kell számítani. Ez
alól csak november 12-e hajnala képez kivételt, amikor a régió keleti ré-
szében 0 fok alá süllyed a hőmérséklet. November 21-e után lehűlés vár-
ható, de még így is enyhébb lesz az idő a megszokottnál. Elszórt esőzések
13-a körül és 20-a után várhatók. 

A hegyvidéken is sokkal enyhébb lesz az idő a jelzett periódus nagy
részében: az átlagos nappali értékek 5-10 Celsius-fok körül alakulnak, és
éjszaka sem esnek 0 fok alá, nagyrészt 1 és 6 fok között lesznek. Kivételt
a november 12-ei reggel képez, amikor 1.800 méter fölött fagypont alá is
süllyedhet a hőmérő higanyszála. November 21-e után enyhe lehűlés vár-
ható, de még így is magasabbak lesznek a hőértékek a sokéves átlagnál.
Csapadékra 13-14-én, illetve 20-a után lehet számítani. (Agerpres)

Negatív volt a természetes szaporulat
Negatív volt szeptemberben a természetes szaporulat Romániában,

1339-cel több személy hunyt el, mint ahányan születtek – derül ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) által hétfőn nyilvánosságra hozott adat-
sorokból. Szeptemberben 84 egyévesnél kisebb gyermek halt meg, 23-mal
kevesebb, mint az előző hónapban, 17.707 gyerek született, 701-gyel ke-
vesebb, mint egy hónappal korábban. Eközben 19.046 halálesetet regiszt-
ráltak, 730-cal kevesebbet, mint augusztusban.

2018 szeptemberéhez mérten 880-nal nőtt az élve születések száma,
miközben 252-vel kevesebben haltak meg. 2019 szeptemberében 15.394
házasságot kötöttek az anyakönyvi hivatalokban, 7223-mal kevesebbet,
mint augusztusban. A válások száma 2503 volt, ami 267-tel kevesebb,
mint egy hónappal korábban. (Mediafax)

Nőtt a kereskedelmi deficit
Az év első kilenc hónapjában 12,045 milliárd euróra nőtt Románia ke-

reskedelmi deficitje, ami így 2,089 milliárd euróval nagyobb a tavalyi év
hasonló időszakában jegyzettnél, derül ki az Országos Statisztikai Intézet
(INS) hétfőn közzétett adatsorából. Az INS szerint január és szeptember kö-
zött a FOB (free on board – költségmentesen a hajó fedélzetén) típusú export
értéke 51.846 milliárd euróra rúgott, a CIF (cost insurance and freight – költ-
ség, biztosítás és fuvardíj fizetve) típusú importok értéke pedig 63.891 mil-
liárd euróra. Az említett időben az export 2%-kal, az import pedig 5,1%-kal
nőtt a tavalyi év első kilenc hónapjához képest. (Agerpres)

Máris nagy az érdeklődés
A gazdatársadalmat segítené az új szövetkezet

Nagy érdeklődés mellett került sor a szövetkezeti tagfelvételre

A szövetkezeteknek jövőjük van, és a támogatások lehívásában hagsúlyos szerepük lehet
– mondották a felszólalók Fotó: Gligor Róbert László

Öt nap alatt mintegy 150 gazda iratkozott be a szervezetbe 



ADÁSVÉTEL

ELADÓ többfajta oltott gyümölcsfa:
szőlő, málna, egres; rózsák több
színben, valamint több méretű tuja
kedvező áron. Tel. 0741-763-416.
Marosszentgyörgyön, a Gemini étte-
rem mellett. (16/5254-I)

MINDENFÉLE

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/3460-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21682-I)

KOMOLY, megbízható, gyereket szerető
dadust keresünk hosszú távra. Tel. 0742-
311-821. (2/5197)

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

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (21684-I)

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

VÁLLALUNK tetőkészítést fémcse-
répből és Lindab lemezből, ácsmun-
kát, bádogosmunkát és (telet
megelőző) takarítást. Tel. 0754-814-
263. (13/5250)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Rohan az idő, múlnak az évek,
szívünkben fájón él az
emléked.
Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
az ákosfalvi id. ADORJÁNI
ZOLTÁNRA, a szeretett, jó
férjre, drága édesapára,
apósra, nagyapára, halálának
9. évfordulóján. Hiányát
mindennap érezzük, jóságát,
szeretetét szívünkben őrizzük
egy életen át. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (88/5216)

Emléke él, és élni fog, míg a mi
szívünk e földön még dobog.
Őrizzük az arcát, a mosolyát, a
hangját, s minden gesztusát.
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett édesapára, a
deményházi születésű
BALOGH ÁKOSRA halálának
2. évfordulóján.
„Az életünk így múlik el, s ha
jő a nap, hogy menni kell,
elhal szavunk, elhal dalunk,
megszülettünk, hát
meghalunk, de míg vagyunk,
emlékezünk.”
Csendes álmod fölött
őrködjön szeretetünk.
Bánatos lánya, Mónika, fia,
Lehel, veje, menye, valamint
négy unokája. 11/5247-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a marosszentgyörgyi születésű 

BÓNI GYÖRGY 
életének 86. évében november 6-
án rövid szenvedés után csende-
sen megpihent. Temetése 2019.
november 12-én 14 órakor lesz a
marosszentgyörgyi római katoli-
kus temetőben.
„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át, s a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejte-
nek,
Örökké él, akit nagyon szeret-
tek.”
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (6/5241-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, após, testvér, sógor, rokon
és szomszéd, 

id. TAMÁS LAJOS
türelemmel viselt, hosszas be-

tegség után csendesen megpi-
hent. Temetése november 12-én
15 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi temetőben (a megyei kórház
mögött). Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1/5236-I)

„Nem úgy gyászolunk, mint ha
elvesztettük volna őt, hanem há-
lával, hogy a miénk volt. Sőt még
most is a miénk, hiszen aki haza-
tért az Úrhoz, Isten családjának
közösségében marad, csupán-
csak előre ment.”
Fájdalommal, de az örök élet re-
ménységével tudatjuk, hogy

özv. SZÉKELY MÁRIA 
szül. Peres 

a Konzervgyár volt dolgozója, 
életének 81. évében, 2019. no-
vember 10-én, méltósággal vi-
selt, súlyos betegség után
csendesen megpihent.
Kérjük, hogy a búcsúztatására
csak egy szál virágot hozzanak,
és a koszorúmegváltással a
SMURD-ot támogassák a hely-
színre kihelyezett perselybe.
Szeretett édesanyámtól és
anyóstól 2019. november 14-én,
csütörtökön 13 órakor a maros-
vásárhelyi református temetőben
veszünk végső búcsút.

Gyászolja szerető lánya,
Melinda és veje, Józsi. 

Nyugodj békében,
drága Édesanyánk! (17/5256-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel szerez-
tünk tudomást JÁNOSI IRÉN,
mindnyájunk IRÉNKE NÉNIJE
haláláról. Együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. A Bánát
utcai 25-ös tömbház lakói.
(14/5251-I)

Semmi sem fájdalmasabb az
életben, mint a szeretett
személy elvesztése. Osztozunk
kollégánk, Tamás Lajos
fájdalmában, és  mély
együttérzésünket fejezzük ki
ezekben a szomorú és
fájdalmas percekben, amikor
szeretett ÉDESAPJÁTÓL
búcsúzik. A Gedeon Richter
Románia Rt. munkaközössége.
(sz.-I)

REDŐNYöK,SZALAGFÜGGöNYöK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

HENIMEDCENTER–INGYENESORVOSIKIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyó-
gyászat; neurológia;  ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944.
Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.).
(64198-I)

VILLANYSZERELÉSIANYAGOKATFORGALMAZÓKFT.
alkalmaz ÁRUSZAKÉRTŐT, ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT.
Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Tel. 0734-123-877. (21673-I)

MAROSVÁSÁRHELYICÉG hollandiai munkapontra alkalmaz
ÁCSOKAT és FESTŐKET. Tel. 0762-986-532. (21692-I)

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYIRENDELŐNYÍLTa 2-es
Számú Poliklinikával szemben, a Transilvania bank mellett. Tel.
0738-889-933. (2/5194)

ALKALMAZUNKSOFŐRTÁRUSZÁLLÍTÁSRA.Érdeklődni
a 0743-119-998-as telefonszámon. (64219-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Téged látlak a felkelő napban, a
Te hangodat hallom egy
csöndes madárdalban.
Ott vagy egy dalban, egy
névben, egy hangban, hallak a
csöndben, hallak a zajban.
Mindig Téged látlak, mikor
felnyílik a szemem, s ha álomba
merülök, újra Te vagy velem.
Mindig közel vagy, mégis oly
távol, én tudom egyedül,
mennyire hiányzol.
Ne a halálra gondolj, hisz többet
ért léte, gondolj inkább a
szívednek szép szeretetére. 
Emlékezz hát szeretettel,
emlékezz a múltra, együtt
megélt szép percekre, együtt bejárt útra.
Emlékezz a szeretetre, amit kaptál tőle, s a szívedbe az életét vésd
bele örökre.
Fájó szívvel emlékezünk a harasztkeréki ifj. OSVÁTH CSABIKÁRA
tragikus halálának kilencedik évfordulóján.
Bánatos szülei és testvére, Zoltán. 
Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! (5215-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI 
és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG, 

az Európai Szociális Alap által társfinanszírozott 
VENUS – Együtt egy biztonságos életért projekt keretében

BÉRBE VESZ egy maximum 150 m2-es ingatlant: tömbházlakást
vagy magánházat, mely az alábbi helyiségekkel rendelkezzen:

– előszoba;
– minimum 4 külön bejáratú, bútorozatlan szoba, melyből 3
szobának a felülete legalább 12 m2-es;

– minimum 3 fürdőszoba/mosdó, melyből kettőben legyen
fürdőkád/tusolófülke, lecsukható tetejű angolvéce, mosdókagyló,
hideg és meleg víz; még egy mellékhelyiség mosdókagylóval,
hideg és meleg vízzel, valamint vécével;

– bútorozatlan konyha elektromos háztartási eszközök nélkül;
– tárolóhelyiség: kamra és lomtár stb.;
– legyen saját hőközpont és termopán nyílászárók.

Az ajánlatokat zárt borítékban, a Maros Megyei Szociális Ellátási
és Gyermekvédelmi Igazgatóság iktatóhivatalában 

– Trébely utca 7. szám, C épületszárny, földszint, 6-os szoba – 
kell benyújtani 2019. november 22-én 12 óráig.

További információ a www.dgaspcmures.ro webhelyen,
az Informatii de interes public lapon

vagy a 0265/219-235, 0265/213-512-es (41-es mellék)
telefonszámokon, hétfőtől péntekig 10-13 óra között. (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 - 0758-047-604
• 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.
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Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:

– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap 
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)

– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euró / 4 nap
(2019. december 5.)

Indulás Marosvásárhelyről 
+ 25 euró / fő 

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

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

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!

Keressékalapárusoknál,
azismertebbkönyvesboltokban,

deawww.kalendarium.rohonlaprólonlineis
megrendelhetik.
Ára18lej


