
Az utóbbi időben jelentősen csökkent a Marosvásárhelyi Re-
gionális Vértranszfúziós Központban jelentkező véradók
száma – erősítette meg lapunk érdeklődésére Marinela Lazăr,
a központ sajtószóvivője. Országszerte visszaesés tapasztal-
ható ezen a téren, így arra kérik mindazokat, akiknek az
egészségi állapota megengedi, hogy váljanak donorrá, je-
lentkezzenek véradásra. 

A sajtószóvivő rámutatott, országszerte csökkent a véradók száma,
ugyanis az ősz beköszöntével egyre gyakoribbak a különféle virózisok,
felső légúti megbetegedések, és ez kedvezőtlenül befolyásolja a vér-
adásra jelentkezők számát. Ezért arra kérik azon egészséges személyeket,
akiknek nem ellenjavallt, hogy donorrá váljanak, jelentkezzenek a vér-
transzfúziós központban. Ahhoz, hogy biztosítani tudják a szükséges vér-
mennyiséget, átlagban napi 60-62 donorra van szükségük, ugyanis
nagyon sok a más megyékből érkező páciens, akik Marosvásárhelyre
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Át kell szabni 
az EU ruháját?
Vincze Lóránt EP-képviselővel beszél-
gettünk a minap, aki elmondta, hogy a
májusi választások nyomán felállt Eu-
rópai Parlamentben azok a hagyomá-
nyos többségek, amelyek korábban
működtek a néppárt és a szocialisták
között, és amelyekhez néha a liberáli-
sok is betársultak, az új felállításban
már nem elegendőek egy többség ki-
alakításához. 
____________4.
A Bányavirág 
a marik földjén
Október 18-án és 19-én Joskar-Olá-
ban, a mari (cseremisz) fővárosi nem-
zeti színház fennállásának 100.
évfordulója alkalmából szervezett ün-
nepségen bemutatták Székely Csaba
Bányavirág című színdarabját. A pre-
mierre meghívták a szerzőt is, aki
nem mindennapi élményeiről számolt
be lapunknak. 
____________5.
Gazdag ősz 
az Outward 
Boundnál
A kedvező őszi időjárás is hozzájárult
ahhoz, hogy szeptemberben és októ-
berben sikeres képzéseket tartott az
Outward Bound Románia Társaság az
Ifjúságért szervezet szovátai 
képzőközpontjában, ahol öt kurzuson
összesen mintegy 200-an vettek
részt.
____________6.
Románia-kupa:
Nyolc között 
a Sepsi OSK
A Sepsi OSK visszavágott a tíz nappal
ezelőtti bajnoki vereségért a Gyurgye-
vói Astra csapatának a Románia-ku-
pában: a székelyföldi csapat idei
legjobb játékával gólokban gazdag
mérkőzésen jutott be a negyeddön-
tőbe.
____________7.(Folytatás a 2. oldalon)

Terepen próbálják pótolni a hiányzó vérmennyiséget

Csökkent a véradók száma

Fotó: Nagy Tibor

Leszáll az ész
Október végi sajtóhír szerint az adóhivatal miatt képtelen foly-

tatni a légierő az amerikai vadászgépekre való áttérés folyamatá-
ban leledző pilótái kiképzését. Hofi ebből seperc alatt
könnyfakasztó kabarépoént faragna, de mivel a védelmi kérdések
az alkotmány szerint a mindenkori államelnök hatáskörének kie-
melt részét képezik, az éppen teljes gőzzel zajló elnökválasztási
kampányban erre a témára bevetésben levő vadászként kellett
volna lecsapniuk a jelölteknek is. Nem repültek rá, korántsem meg-
lepő módon.

Az adótörvénykönyvet 2016. januárban módosító kormányren-
delet a biztonsági célzatú üzemanyag-vásárlást mentesíti a jövedéki
adókötelezettségtől, ami logikus is, hiszen sem a baleseti mentéshez
kiszálló helikopternek, sem a légteret védő vadászgépnek az üzem-
anyagára nem illik luxusadót terhelni. Ám az adóhivatal másképp
gondolta, így idén áprilisban végeztek egy ellenőrzést a légierőnek
üzemanyagot szállító cégnél, és kiróttak egy 30 milliós behajtási
végzést a jövedéki adóbefizetés elmulasztásáért. A szállító ezt to-
vább számlázta, az egyenruhások fizettek, mint a katonatiszt, és
nem maradt pénz a gyakorlórepülésekhez szükséges üzemanyagra.

Ez pont akkor történik, amikor az észak-atlanti szövetség leg-
fontosabb keleti tagállamának légierejénél teljes gőzzel me(nne)gy
az amerikai vadászgépekre való átállás, melynek során a pilóták-
nak kétszázórányi gyakorlórepülésre van szükségük, hogy 

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István
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A Nap kel 

7 óra 7 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 4 perckor. 
Az év 308. napja, 
hátravan 57 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

25, 12, 43, 13, 34 + 12 NOROC PLUS: 1 8 0 7 6 1

29, 17, 38, 2, 11, 35 SUPER NOROC:  9 3 9 7 4 3

39, 48, 1, 43, 40, 31 NOROC: 1 6 9 5 3 7 2

Pályázat oktatási intézmények 
tevékenységének támogatására

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2020 első félévére
pályázatot hirdet az oktatási intézmények tevékenységé-
nek támogatására. A támogatási útmutató és a forma-
nyomtatványok elérhetők a www.tirgumures.ro honlapon,
további információk Sztancs Erzsébettől kérhetők a 0365-
882-066-os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának
határideje: november 30.

Jogi tanácsadás
November 6-án, szerdán délután 4 órától szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődő-
ket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Gr. széki Teleki Kálmán 
a KZST vendége

A Kemény Zsigmond Társaság következő összejövetelére
november 4-én, ma 18 órakor kerül sor a marosvásárhelyi
Bernády Házban. Meghívott: gróf széki Teleki Kálmán, a
beszélgetés tárgya a gernyeszegi kastély viszontagságai
és mai helyzete. Br. Bánffy György Kerge polka című da-
rabját Munkácsi Dóra zongoraművész adja elő.

Zsinagógán villámhárító? 
– Dubb László könyvbemutatója

November 6-án, szerdán 17 órától a marosvásárhelyi uni-
tárius egyházközség Dersi János termében Dubb László
a Mentor Könyvek Kiadónál megjelent Zsinagógán villám-
hárító? című novelláskötetét mutatják be. A szerzővel a
könyvről, az életről, a humorról és a novellákban rejlő,
néha groteszk esetekről a fordító, Sebestyén Mihály és a
szerkesztő, Káli Király István beszélget.

Rendhagyó pénztári program 
a Nemzeti Színházban

Novemberben rendhagyó programmal működnek a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház jegypénztárai. November
14–17. között, a 25. nemzetközi könyvvásár idején, a Kul-
túrpalotában működő jegypénztár zárva lesz, a színházi
jegypénztár november 14–16. között 9–20 óráig, 17-én 10-
től 14 óráig tart nyitva. A többi napokon a megszokott nyit-
vatartási program érvényes: a Kultúrpalotában működő
jegyiroda (tel. 0372-951-251) keddtől péntekig 12 órától
17.30-ig, a színházi jegypénztár (0365-806-865) keddtől
péntekig 9–15 óra között, illetve előadások előtt egy órával
van nyitva. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma KÁROLY, 
holnap IMRE napja.

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max.200C
min.110C

Megyei hírek

Másodszor szervezett múlt pénteken családi
napot Koronkában a Tholdalagi Mihály Általá-
nos Iskola. A rendezvény célja a hagyomány-
őrzés, közösségi emlékezés, továbbá a
generációk közötti kapcsolatok fenntartása,
felszabadultabb körülmények közötti ismerke-
dés, valamint az iskola és a szülők kapcsolatá-
nak erősítése. 

Délelőtt a diákok felkeresték és megkoszorúzták a fér-
fiágon utolsó gróf, Tholdalagi József sírját, a délutánt pedig
színes programok töltötték ki. Két idős helyi nőt, Kis Mar-
garétát és Móréh Idát is meghívták, akik osztálytársak vol-
tak az utolsó Tholdalagi grófkisasszonyokkal, ők meséltek
a gyerekeknek az egykori kastélyról, az ott tartott bálokról,
lakodalmakról, hintókról, hiszen Ida néni esküvőjét is ott
rendezték meg egykor.

Az iskolaudvaron több tevékenység várta a gyerekeket:
a kispályán apa–fiú focimeccs zajlott, a zenesarokban pa-
pírpoharakkal ritmusgyakorlatokat végeztek, a kézműves-
sarokban mécsest készítettek levendulával, rongyból tököt,
csuszamalmot, míg a játéksarokban csupa régi játékokat
próbálhattak ki a gyerekek: széklábakra céloztak fűzfaka-
rikával, felröpített tárgyat kellett elkapni szitával, leeső diót
elütni fakanállal. Sok szülő begyűlt a délután folyamán, a
sokuk által felajánlott tárgyakból gazdag tombolahúzás ke-
rekedett, táncházat is tartottak, miközben gulyás főtt a ven-
dégsereg számára. Az iskolát mécsesekkel kerülték meg, a
rendezvényt lampioneregetéssel zárták. 

Dósa Ibolya igazgatónő nagyon sikeresnek tartja az idei
rendezvényt, aminek előnyére vált az is, hogy ezúttal az is-
kolában tartották meg. A napot az iskolai szülői bizottság
mellett az önkormányzat, egy helyi üzlet, a Timko pékség,
az Alesia étterem és számos szülő is felkarolta. (gligor)

Remek programmal szórakoztatták egész nap a gyerekeket és szüleiket Fotó: Tholdalagi Mihály Általános Iskola
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jönnek különféle sebészeti beavatko-
zásokra, és az ezekhez szükséges
vért is kell biztosítani. Az utóbbi idő-
ben azonban voltak olyan napok,
amikor mindössze harminc donor ke-
reste fel a központot. Október folya-
mán 1200-an adtak vért. A 2017-es
évben közel 15 ezer egység vért si-
került levenni, a tavaly 300 egység-
gel kevesebbel zárták az évet a
marosvásárhelyi vértranszfúziós
központban. 

Marinela Lazăr szerint szerencsére
nem volt arra példa, hogy a lecsökkent
vérkészletek miatt sebészeti beavatko-
zásokat kelljen elhalasztani, ugyanis a
vértranszfúziós központ csapata több
véradási akciót szervez terepen, egy
speciális buszban kialakított mozgó
központtal, annak érdekében, hogy pó-
tolják a hiányzó vérmennyiséget. Kü-
lönböző városokban toboroznak
véradókat, illetve olyan cégekhez is el-
mennek, ahol az alkalmazottak vállal-
ják, hogy tömegesen adnak vért.
Mindemellett, regionális központ lévén,

szükség esetén a kisebb, Hargita, Ko-
vászna, Szeben és Beszterce megyei
vérközpontok is kisegítik a vásárhelyit
vérrel, mivel az ottani kórházakban ke-
vesebb a beavatkozás. 

Sajnos Romániában még mindig az
a tendencia, hogy az emberek csak
akkor adnak vért, ha közeli hozzátarto-
zójuk, ismerősük sebészeti beavatko-
zásra szorul. Holott egy donortól
származó 400 ml-es egység vérből
három komponenst választanak szét,
tehát egy donor nemes gesztusával
három betegen is segíthet. Ugyanakkor
megvizsgálják a vérmintát, tehát a
donor egy átfogó vérképet kap a ke-
zébe. Amennyiben fény derül valami-
féle betegségre, értesítik, és megkérik,
hogy menjen el ismét, hogy megismé-
teljék a vizsgálatot. A véradóknak hét
étkezési utalvány is jár, valamint egy
hónapig 50 százalékos kedvezmény egy
vonalra a helyi tömegközlekedési esz-
közökön, illetve szabadnap a véradás
napjára.

Érdemes tudni, hogy két véradás
között legalább két hónapnak kell el-

telnie, a férfiak évente ötször, a nők
legfeljebb négyszer adhatnak vért.
Nem adhatnak vért a krónikus bete-
gek, sem pedig azok, akiket magas
vérnyomással kezelnek. Az alacsony
vérnyomás szintén kizáró ok. Akik
műtéten estek át, a beavatkozás után
egy évig nem válhatnak donorrá. Akik
tetoválást készíttettek maguknak, vagy
piercinget lövettek a testükbe, a bea-
vatkozást követően hat hónapig van-
nak rajta a tiltólistán. A nők terhesség
alatt, szülés után egy évig, illetve az-
után sem, amennyiben még anyatejjel
táplálják a gyereküket, valamint a
menstruációs ciklus idején sem jelent-
kezhetnek véradásra. Az alsó testsúly-
határ jelenleg a nők esetében 50 kiló,
a férfiak pedig csak 56 kilós testsúly
fölött adhatnak vért. Kizárólag 18
éven felüliek válhatnak donorrá, és az
első véradásnak az illető hatvanéves
kora előtt kell megtörténnie. Egészsé-
gesen 60 év fölött is vért lehet adni,
viszont a 62-65 év közöttiek csak
évente háromszor jelentkezhetnek vér-
adásra.

Csökkent a véradók száma

Családi nap Koronkában

(Folytatás az 1. oldalról)

Kiss Levente – albumbemutató 
és tárlatnyitó

A marosvásárhelyi szobrászművész idén nyáron töltötte
75. életévét. A kerek évforduló alkalmából eddigi mun-
kássága számos fontos alkotását megjelenítve, egy át-
fogó, szép album látott napvilágot az F&F International
Kiadó gondozásában. A kötetet Nagy Miklós Kund mű-
vészeti író szerkesztette. A reprodukciókat Bálint Zsig-
mond fotóművész készítette. Műszaki szerkesztő
Donáth Nagy György. A könyv bemutatójára november
6-án, szerdán 17 órakor kerül sor a Bernády Házban.
Ugyanott a művész kinetikus szobraiból, bronzplakettje-
iből nyílik kiállítás.

Évforduló 
a marosvécsi kastélyban

November 9-én, szombaton délelőtt 10 órától a maros-
vécsi Kemény-kastély kapunyitásának 5. évfordulóját
ünneplik: 2014 szeptemberében adta vissza a neuro-
pszichiátriai rehabilitációs intézet vezetősége a várkas-
tély kulcsait báró Kemény János örököseinek. Az
ünnepségen egész napos, színes kulturális progra-
mokkal – koncertek, néptánc, könyvbemutatók, kiállí-
tások, kerekasztal-beszélgetések, gyermekprogramok,
bazár, lovas bemutató, favágóverseny, kézművessát-
rak, étel- és italsátrak, kastélytúrák – várják a közön-
séget. Házigazda: Nagy Kemény Géza és Tóth
Andrea.

RENDEZVÉNYEK



Továbbra is az Európai Unió teljes
jogú tagja az Egyesült Királyság,
amely az EU-tagság megszűnésé-
nek (Brexit) előző, múlt hét ele-
jéig érvényben volt határideje
alapján közép-európai idő szerint
csütörtök éjfélkor lépett volna ki
az EU-ból.

A brit EU-tagság az eredeti menetrend
szerint március 29-én szűnt volna meg,
de a többi uniós tagállam a márciusi EU-
csúcson engedélyezte a halasztást a The-
resa May előző miniszterelnök vezette
akkori brit kormánynak, mivel nem sike-
rült elfogadtatni a londoni parlamentben
a Brexit feltételrendszeréről tavaly no-
vemberben elért megállapodást.

Az első haladék május 22-ig tartott
volna, abban az esetben, ha a londoni al-
sóház március 29-ig, az eredeti kilépési
határidőig elfogadta volna a Brexit-meg-
állapodást.

Az alsóház azonban éppen aznap ve-
tette el harmadszor az egyezményt.

Ezután életbe lépett a márciusi EU-
csúcson erre az esetre előre megállapított
alternatív, április 12-i határidő. Ennek
alapján ha az április 11-én hajnalban
véget ért EU-csúcson nem sikerült volna
egyezségre jutni a Brexit még további,
ezúttal október 31-ig terjedő halasztásá-
ról, az Egyesült Királyság EU-tagsága
április 12-én megállapodás nélkül meg-
szűnt volna.

Az Egyesült Királyság csütörtök éjfél-
kor is megállapodás nélkül, rendezetlen
körülmények között lépett volna ki az
EU-ból, mivel a jelenlegi miniszterelnök,
Boris Johnson által részben újratárgyalt
Brexit-megállapodást sem ratifikálta
még a londoni parlament, bár az alsóház

az egyezmény általános alapelveit októ-
ber 22-én jóváhagyta.

Rögtön ezután azonban a képviselők
leszavazták a megállapodás teljes körű
ratifikációjára kidolgozott rendkívül fe-
szes – a tervezet elbírálására mindössze
három napot előirányzó – kormányzati
menetrendet.

E második szavazás után Boris John-
son miniszterelnök az alsóházban beje-
lentette, hogy a kormány szünetelteti a
ratifikációs folyamatot, amíg az Európai
Unió döntést nem hoz a Brexit további
halasztását indítványozó újabb brit kor-
mányzati kezdeményezésről.

Johnsonnak három nappal korábban
kellett kezdeményeznie az uniós állam-
és kormányfők alkotta Európai Tanács-
nál a Brexit halasztását az akkor még
érvényes október 31-i határnapról
három hónappal, vagyis 2020. január
31-ig.

Ezt egy ellenzéki kezdeményezésű,
szeptemberben elfogadott törvény írta
elő. A törvény október 19-ig adott lehe-
tőséget a Brexit-megállapodás parla-
menti elfogadására, vagy arra, hogy a
parlament engedélyezze a megállapodás
nélküli Brexitet, előírva az újabb halasz-
tás kezdeményezését arra az esetre, ha
egyik kritérium sem teljesül.

Mivel október 19-ig egyik feltétel
sem teljesült, Johnson a törvény alapján
aznap éjjel levélben értesítette Donald
Tuskot, az Európai Tanács elnökét
arról, hogy London a Brexit halasztását
kéri.

Ezt a levelet azonban nem írta alá,
mellékelt viszont még egy levelet és egy
magyarázó kísérődokumentumot is,
amelyben kifejtette, hogy csak a parla-

ment által alkotott törvényt teljesíti a ha-
lasztás kérésével, de valójában károsnak
tartaná, ha az EU teljesítené ezt az indít-
ványt.

Tusk azonban hétfőn bejelentette,
hogy az EU-ban maradó 27 tagország jó-
váhagyta a Brexit halasztását kezdemé-
nyező brit indítványt.

A halasztás a brit kezdeményezésnek
megfelelően 2020. január 31-ig terjedhet.
A határidő ugyanakkor rugalmas: ha
London valamelyik köztes hónapban ra-
tifikálja a kilépés feltételrendszerét rög-
zítő új megállapodást, annak a hónapnak
a végén – vagyis november 30-án vagy
december 31-én – is megszűnhet a brit
EU-tagság.

Boris Johnson időközben előrehozott
választások kiírását kezdeményezte az
alsóházban, és a kezdeményezést a par-
lamenttel folytatott hosszas tusakodás
után, negyedik kísérletre a héten el is fo-
gadtatta.

Az előrehozott választásokat decem-
ber 12-én tartják.

A Brexit halasztásának engedélyezé-
séről hozott uniós döntést a brit kormány
hétfőn elfogadta. Az Európai Tanács el-
nökét erről értesítő levelében a brit mi-
niszterelnök azt írta: attól tart, hogy a
mostani brit parlament soha nem fogja
ratifikálni az EU-val elért Brexit-megál-
lapodást mindaddig, amíg módjában áll
a kilépés további halasztása.

Boris Johnson közölte Donald Tusk-
kal, hogy emiatt kezdeményezte az elő-
rehozott választások kiírását decemberre,
egy olyan új parlament megválasztása
végett, amely képes a brit alkotmányos
normáknak megfelelően rendezni ezt a
kérdést. (MTI)

Új kollektív munkaszerződés 
az egészségügyben

Az egészségügyben dolgozók új, 2019–2021-es idő-
szakra szóló országos szintű kollektív munkaszerző-
dése, amelyet szombaton írtak alá a szakszervezeti
képviselők és Sorina Pintea leköszönő egészségügyi
miniszter, kiigazításokat hoz az alkalmazottak jog- és
feladatkörét illetően, egyensúlyba hozva azokat az új
törvényes előírásokkal. „Ez az első kollektív munka-
szerződés, amelyet az új bértörvény után írunk alá.
(…) A kollektív munkaszerződés átveszi a pótlékokkal
kapcsolatos új szabályozást is. 2018-ban kineveztünk
egy bizottságot, amely újrakezdte a 2016-ban felfüg-
gesztett tárgyalásokat a szakszervezetekkel” – muta-
tott rá Sorina Pintea az Agerpres hírügynökségnek a
tárca által vasárnap elküldött közlemény szerint.

Tízhavi mélyponton 
a háromhavi ROBOR

Folytatta pénteken is a zsugorodást a háromhavi 
irányadó bankközi kamatláb, a ROBOR 3M: a csü-
törtökön jegyzett 2,99 százalékról 2,98 százalékra
esett vissza – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR)
adataiból. Ez a legkisebb érték az elmúlt tíz hónap-
ban. Eközben a 6 havi irányadó bankközi kamatláb
az előző napi 3,07 százalékról enyhén, 3,06 száza-
lékra apadt, a kilenchavi ROBOR pedig a csütörtöki
3,12 százalékról 3,11 százalékra csökkent. A három-
havi ROBOR alapján számolják ki a változó kamato-
zású hitelek törlesztőrészletét, miközben a hathavi
ROBOR-t a jelzáloghitelek törlesztőrészletének ki-
számításakor alkalmazzák. (Mediafax)

Autóra zuhant egy daru karja
Rázuhant egy daru karja szombaton reggel Bukarest-
ben egy személygépkocsira. Raed Arafat, az Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSU) vezetője
a Digi 24 tv-csatornán elmondta, a forgalomban levő
autó négy utasa közül három enyhén, egyikük pedig
súlyosan sérült. Daniel Tudorache, az első kerület pol-
gármestere kijelentette, az állami építőipari felügyelő-
ségnek meg kell majd állapítania, hogyan történhetett
meg ez a baleset, miért zuhant le a daru. (Agerpres)

Ellenőrzések 
a rahovai börtönben

Ana Birchall igazságügyi miniszter felkérésére sür-
gősségi jelleggel ellenőrzést rendelt el az országos
börtönigazgatóság (ANP) vezérigazgatója a rahovai
börtönben egy bizonyos, 24 órás eltávozási engedély
jóváhagyása kapcsán. A sajtóban megjelent informá-
ciók szefrint Liviu Dragnea volt szociáldemokrata el-
nököt csütörtökön egy napra kiengedték a börtönből
a börtön vezetőségének döntése nyomán. Ezt köve-
tően a döntést megóvták, és a sajtóban megjelent az
információ, mely szerint egy kormányhatározat értel-
mében Liviu Dragneának nem lett volna joga eltávo-
zásra, mivel más ügyekben is kivizsgálás zajlik
ellene, és nem lenne szabad kapcsolatba lépnie a
többi vádlottal. (Agerpres)

Újabb 13 ezer sertést ölnek le
Csaknem 13 ezer újabb sertés elpusztításáról döntött
pénteken az állategészségügyi és élelmiszer-bizton-
sági szakhatóság (ANSVSA), miután az afrikai ser-
téspestis (ASP) vírusát mutatták ki egy Argeş és egy
Olt megyei farmon – közölte a Mediafax hírügynök-
ség. Az érintett sertésfarmok tulajdonosai kártérítést
kapnak. Az ANSVSA legutóbbi, szerdán közzétett
összesítése szerint Romániában az ASP megjele-
nése óta 524.590 sertést kellett elpusztítani. Jelenleg
az ország 41 megyéje közül 25-ben vannak házi ser-
téseknél észlelt aktív ASP-fertőzőgócok, másik hét
megyében pedig kizárólag vaddisznóknál mutatták ki
a kórokozó jelenlétét. Országszerte 956 aktív fertő-
zésgócról tud most a szakhatóság, ezek száma csök-
kenőben van az ANSVSA szerint. Az Európai Unió
viszont a héten a korábbi 25-ről 29-re növelte azon
romániai megyék számát, amelyekre korlátozásokat
szabott meg – az ASP jelenléte vagy fertőzési kocká-
zata miatt – a sertéshús-kereskedelem terén. (MTI)

az operatív bevetésekhez szükséges alapszintű képzésen
átessenek. És persze folyamatosan edzésben is kellene
tartani őket, ha nem is egyébért, mert a légi járőrözésben
jelenleg is a NATO izmosabb légierővel rendelkező tag-
államainak vadászalakulatai támogatják a vérszegény
román és bolgár légierőt a Fekete-tenger légterében.

Hogy erre a ma egy hete felröppent hírre asztalcsap-
kodó dühroham vagy hangos hahotázás volt-e a reakció
a szövetséges és az ügyeletes ellenségként szolgáló
moszkvai kancelláriákon, lehet találgatni. Az is megle-
het, hogy a történet a valóságban másképp fest, mint
ami nyilvánosságra került. Ám az tény, hogy vasárnap
azért az elnöki székért szállnak versenybe a jelöltek,
amely funkciónak a hatásköri leírása szerint ez igen ko-
moly ügy, pláne ha igaz. De sem a hivatalban levő, sem
a székére áhítozók nem reagáltak egy hanggal sem az
ügyre, újfent megerősítve, hogy itt csak a politikai ha-
szonra megy a mérkőzés, nem azért, hogy ez az állam
normális országként működjön, ahol egyszerűen nem
történhet meg olyan, hogy az adófizetők pénzén fenn-
tartott intézmények egymást gátolják hatáskörük ellá-
tásában, a szakterületüktől függetlenül.

Leszáll az ész

Ország – világAz Egyesült Királyság továbbra is 
az Európai Unió tagja

A spanyol demokrácia legrövidebb, nyolcnapos hi-
vatalos választási kampánya kezdődött november
elsején, amelyet az induló pártok csütörtök este nyi-
tottak meg nagyszabású gyűléseiken.

A kampánynyitó rendezvényeken felszólaló vezetők a minél
nagyobb arányú választási részvételre buzdítottak, mivel a bi-
zonytalan szavazók aránya 32 százalék fölött van az állami
spanyol társadalomkutató központ (CIS) felmérése szerint.

„Ha fel akarjuk oldani a politikai patthelyzetet ebben az or-
szágban, és hogy november 11-én egy olyan kormány legyen,
amely haladó válaszokat ad Spanyolország gondjaira, minden
szavazat számít” – fogalmazott Pedro Sánchez, a kormányzó
Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) főtitkára Sevillában,
és beszédében kiemelte az elmúlt 15 hónap kormányzati ered-
ményeit.

A legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív Néppárt
(PP) elnöke szerint a választás valójában népszavazás, ahol az
a tét, hogy Sánchez menjen vagy maradjon.

„Vállalnia kell a következményeket annak, aki egy jobb
eredményért a választások megismétlését erőltette” – hangsú-
lyozta Pablo Casado szintén Sevillában, hozzátéve, hogy a
spanyolok Sánchez „személyes politikájának túszai”.

Mindketten úgy érveltek: pártjuk egyedüli biztosítéka
annak, hogy feloldódjon a régóta húzódó belpolitikai patthely-
zet az országban.

Az újabb választásokhoz az vezetett, hogy áprilisban egyet-
len politikai erő sem szerzett önálló kormányzóképes többsé-
get a törvényhozásban, a győztes PSOE kormányalakítási
szándékát más pártok nem támogatták, illetve sem a bal-, sem
a jobboldali pártok közös tömbje nem rendelkezett az abszolút
többséggel a 350 fős parlamentben.

A csütörtök éjfél után induló hivatalos kampány fő témája
azonban mégsem ez, hanem a katalán krízis lehet. Katalóniá-
ban ugyanis két és fél hete folyamatosak az utcai tiltakozó

megmozdulások – amelyek többször rendbontásokkal végződ-
tek –, mióta a legfelsőbb bíróság börtönre ítélt katalán politi-
kusokat.

A két évvel ezelőtt alkotmányellenes elszakadási népszava-
zás megrendezése miatt indult perben kilenc katalán vezetőt
ítéltek 9 és 13 év közötti börtönbüntetésre zendülés miatt. Né-
gyüket közpénz hűtlen kezelésének vádjában is bűnösnek ta-
lálták.

A függetlenségi Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya)
párt barcelonai kampányrendezvényén Quim Torra katalán
elnök arról beszélt, hogy a választ erre az ítéletre a november
10-i választás eredményével adják meg.

A legnevesebb közvélemény-kutató cégek felmérése szerint
a választásokat ismét a szocialisták nyerhetik, de közel azonos
vagy gyengébb eredménnyel, mint áprilisban. A legtöbbet a
PP javíthat legutóbbi eredményén, ám ez újból csak a második
helyre lehet elegendő.

Az abszolút többséget ráadásul egyik politikai oldal sem
tudja megszerezni, vagyis megint a korábbihoz hasonló patt-
helyzet alakulhat ki – derült ki a felmérésekből.

A CIS állami kutatóintézet azonban ezzel szemben fölényes
szocialista győzelmet jósol, és a baloldali pártok számára a
kormányzóképes többség megszerzését is.

Az idei „expresszkampány” a pártok között 2016-ban szü-
letett megállapodás eredménye. Akkor szintén meg kellett is-
mételni a választást, mert a korábbi győztes konzervatív
Néppártnak (PP) nem volt többsége a törvényhozásban, így
nem tudott kormányt alakítani.

Nem csupán arról döntöttek, hogy megismételt választás
esetén a hagyományos 15 nap helyett csak 8 napos legyen a
kampány, hanem arról is, hogy ilyenkor kevesebb kampány-
támogatást vehetnek igénybe a pártok. (MTI)

A spanyol demokrácia 
legrövidebb választási kampánya kezdődött
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Határozatképtelen lehet a parlament
ma, a PNL által javasolt új kormányról
tartandó bizalmi szavazás napján,
mivel a szociáldemokratákon kívül
most már a Victor Ponta vezette Pro
Romania párt törvényhozói is közöl-
ték, hogy nem lesznek jelen a vokso-
láson.

Távolmaradásukat Adrian Tutuianu, a Pro
Romania szenátora jelentette be csütörtökön
az Antena 3 hírtelevízió műsorában. A politi-
kus kifejtette: a Pro Romania törvényhozóit
baloldali érzelmű választók juttatták a parla-
mentbe, így nem tudnak azonosulni a jobb-
közép PNL kormányprogramjával.

Viorica Dăncilă szociáldemokrata (PSD)
kormányát nem sikerült volna megbuktatni a
Pro Romania segítsége nélkül, és szavazata-
ikra az új kormány beiktatásához is szükség
van. Korábban Ponta már közölte: pártja nem

szavaz bizalmat Ludovic Orban PNL-elnök
kormányának, testületi távolmaradásuk vi-
szont határozatképtelenné is teheti a parla-
mentet, ami a bizalmi szavazás elnapolását
eredményezné.

A kormányalakítással megbízott Orban
szerdán még bizakodóan nyilatkozott a kabi-
net beiktatási esélyeiről, de elismerte, hogy
az új kormányt nyíltan támogató frakcióktól
csak 225 voksra számíthat, tehát a szociálde-
mokraták és a Pro Romania soraiból is szük-
sége van átszavazókra ahhoz, hogy
meglegyen a kabinet beiktatásához szükséges
233 szavazat.

A két ház együttes ülése is csak a törvény-
hozók több mint felének – legalább 233 kép-
viselőnek és szenátornak – a jelenlétében
határozatképes. A román parlamentben min-
dennapos jelenség a törvényhozók átigazo-
lása, ezért a helyezkedő politikusok

viselkedését nem lehet megjósolni. A parla-
ment honlapján csütörtök este elérhető adatok
szerint a PSD-nek jelenleg 201, a Pro Roma-
niának pedig legalább 32 szavazata van, tehát
együtt többséggel rendelkeznek.

A Pro Romania pártot a – parlamenti man-
dátumok több mint 40 százalékával rendel-
kező, 2017 januárja óta kormányon lévő –
PSD-ből kizárt Victor Ponta volt miniszterel-
nök alapította két évvel ezelőtt, azon szociál-
demokrata politikusok „mentőcsónakjaként”,
akik kegyvesztetté váltak a PSD-ben Liviu
Dragnea, illetve Viorica Dăncilă pártelnök-
sége idején.

Pontához már több mint 30 törvényhozó
ült át, a májusi európai parlamenti választá-
sokon pedig a voksok 6,4 százalékát szerez-
ték meg. A volt kormányfő nem titkolt
szándéka, hogy a Pro Romaniát tegye a
román baloldal vezető pártjává, és átvegye a

PSD szavazótáborát. Ezért Dăncilă hatalmá-
nak gyengítése érdekében kész volt hozzájá-
rulni a PSD-kormány megbuktatásához, de
nem akar a – Klaus Iohannis államfő és a
PNL által kínált – jobboldali alternatíva mögé
felsorakozni.

Ponta azt is bejelentette: támogatja, hogy
– két sikertelen kormányalakítási kísérlet
után – az államfő feloszlassa a jelenlegi par-
lamentet, és előrehozott parlamenti választá-
sokat írjon ki. A jövő év végén esedékes
választások előrehozását egyébként a jobbol-
dali pártok is támogatnák, de nem úgy, hogy
közben még hónapokig a Dăncilă-kabinet ve-
zesse ügyvivőként az országot.

Amennyiben a parlament határozatképte-
lennek bizonyul, egy újabb bizalmi szavazást
valószínűleg már csak a november 10-i el-
nökválasztás után fog kiírni a házbizottság
szociáldemokrata többsége. (MTI)

Határozatképtelen lehet a parlament a bizalmi szavazás napján

Vincze Lóránt EP-képviselővel
beszélgettünk a minap, aki el-
mondta, hogy a májusi vá-
lasztások nyomán felállt
Európai Parlamentben azok a
hagyományos többségek,
amelyek korábban működtek
a néppárt és a szocialisták kö-
zött, és amelyekhez néha a li-
berálisok is betársultak, az új
felállításban már nem elegen-
dőek egy többség kialakításá-
hoz. 

A képviselő szerint az Európai
Parlamentnek teljesen megváltozott
a dinamikája, ráadásul a képviselők
kétharmada új ebben a rendszerben,
most keresik a helyüket, nem köny-
nyen zökkennek be a megszokott
kerékvágásba. 

– Talán jó is volt egy kis változás
a Parlamentben…

– Természetesen. Ám ilyen kö-
rülmények között azok a témák,
amelyek ma az Európai Parlamentet
jellemzik, és amelyek tulajdonkép-
pen meg fogják határozni az Euró-
pai Unió következő éveit, a
következők: meg kell alakuljon
egyrészt az Európai Bizottság, meg
kell legyen az uniós költségvetés.
Nekünk azon kell lennünk, hogy a
erdélyi magyar érdekek ebben meg-
jelenjenek, és nyertesei legyünk
ennek az átalakításnak, de azok a
nagy témák – például a környezet-
védelem –, amelyek most meghatá-
rozzák a közbeszédet, a következő
években is nagy témák lesznek. 

– Egyelőre csak annyi látszik,
hogy sokan nagyokat mondanak
ebben a témában.

– Pontosan. Főleg a zöldek han-
gosak, bár kis csoport, a hangjuk
nagy. A másik nagy téma az Európa
jövőjéről szóló vita, amely átvonul
az egész mandátumon. Hogy ennek
szerződésmódosítás lesz-e a vége,
egyáltalán milyen lefolyása lesz,
hogyan vonják be a konzultációba
a polgárokat, a nemzeti parlamen-
teket, kormányokat, mi lesz a vég-
eredmény, arról most folynak az
előkészítő tárgyalások. Az Európai
Unió egésze érzi, hogy át kell
szabni a ruhát ahhoz, hogy ebben az
átalakuló világban az unió magára
találjon. Azt a globális szerepet,
amelyet be kellene töltenie, be tudja
tölteni, de ehhez a szabályokat át
kell alakítani. Ennek része a jogál-
lamiságról folyó vita, ami több évig
el fog tartani. Talán lesz egy jogál-
lamisági mechanizmus, de ma még
senki nem tudja megmondani, hogy
pontosan hogy néz majd ki.

– Azt látni, hogy csupán néhány
kelet-európai országot próbálnak
megrekcumozni…

– Elfogadhatatlan, hogy csak né-
hány kelet-európai országot állíta-
nak sarokba. Ha a jogállamiságot
vizsgáljuk, ugyanazon mércével
kell mérni minden országban az
igazságszolgáltatás függetlenségét,
az igazságszolgáltatási intézmé-
nyek működését, a hatalmi ágak
szétválasztását. Például a főügyész
kijelölésének a módja vagy az al-
kotmánybíróság tagjainak a megvá-
lasztása kapcsán kritika érte
Romániát. Meg kellene nézni, hány
országban milyen típusú ez a kivá-
lasztás, és kiderül, hogy a politikai
kinevezés nagyon sok országban
adott.

– Az európai főügyész kinevezé-
sét egy politikai testület, az EP dön-
tötte el, illetve az Európai Tanács,
amely szintén politikai testület, 
vagyis nem az ügyészek választották
ki a körükből…

– Így van, ennek ellenére ilyen
irányú kritika érte Romániát. Tehát
egyrészt azt kell felmérni, hogy me-
lyek a romániai jogállamiság ismér-
vei, amibe beletartozik a meglévő
törvények betartása is, például a
kisebbségi törvények. Nem jogál-
lam az, ahol az ország a törvénye-
ket nem tartja be. A másik nagy
kérdés, hogy miként lehet ezt ösz-
szekapcsolni valamiféle szankció-
val. Az uniós pénzek megvonása
merül fel a leggyakrabban, de erre
jelenleg nincs jogszabály, nincs le-
hetőség, hogy csak úgy, egyik
napról a másikra bevezessük. Na-
gyon sok moralitási és technikai
kérdés felvetődik, amelyeket tisz-
tázni kell. 

Nem vagyunk megkerülhetők, 
amikor a polgári kezdeményezések
sorsáról van szó

– Nagyon izgalmas témák…
– Én az alkotmányos ügyek bi-

zottságában dolgozom, ahol ezek a
témák mind átmennek. Az Európa
jövőjéről szóló vita vezető bizott-
sága éppen ez a bizottság lesz, de a
jogállamiságról szóló vitában is
mindenképpen nagy szava lesz, és
én azon voltam, hogy olyan témákat
vessek fel, amelyek számunkra is
közvetlenül fontosak. Ilyen szem-
pontból nagy eredménynek tartom,
hogy az Európai Parlament kineve-
zett a polgári kezdeményezésekért
felelős jelentéstevőnek, tehát a kö-
vetkező öt évben a Parlamentet
ebben a témában én fogom képvi-
selni a Bizottsággal és a Tanáccsal
kialakított viszonyban. Ez azt je-
lenti, hogy nem vagyunk megkerül-
hetők, amikor a polgári
kezdeményezések sorsáról van szó.
Azonban fontos a polgárok bevo-
nása a konzultációkba a petíciók
során. A petíciós bizottságnak is a
tagja vagyok, szeretném, hogy
eredményes legyen, ne csak látszat-
válaszokat kapjanak a polgárok. 

Három bizottságban dolgozom,
ez három teljesen különböző mun-
kamódszert jelent, még akkor is, ha
a témák közösek. Az alkotmányos
ügyek bizottságában a nagy, az
uniós intézményeket, az alapszerző-
dés alkalmazását, a belső mechaniz-
musokat érintő témák merülnek fel.
A Libe bizottság a belügyi, szabad-
ságjogi bizottság, ahol hatalmas po-
litikai viták vannak jobb- és

baloldal között a migráció, a jogál-
lamiság kérdésében, és jól látható,
mennyire szorosak az erőviszo-
nyok.

A földközi-tengeri migránsmen-
tések ügyében írt jelentés két szava-
zattal bukott meg a plenáris vitában,
először sikerült megálljt mondani
egy olyan folyamatnak, ami a mig-
ránsok és az őket segítő szervezetek
malmára hajtotta volna a vizet.
Tehát a Libe egyfajta napi, folya-
matos konfrontáció. A harmadik a
petíciós bizottság, ahol gyakorlati-
lag egyéni, állampolgári megkere-
séseket beszélünk meg különböző
témákban a környezevédelemtől a
fogyasztóvédelemig, az alapjogok-
hoz kapcsolódó problémáktól a ki-
sebbségi jogokig. Foglalkozik a
szállítással, a mobilitás kérdésköré-
vel, egészen a banki hitelezésig. 

– Egyszóval a polgárok sok min-
dennel megkeresik. Ezek egyéni
megkeresések?

– Egyének, szervezetek is meg-
keresnek, de több száz, több ezer
ember is aláírhat egy petíciót. Per-
sze nem mindegyikben van hatás-
köre az Európai Parlamentnek,
viszont minden petíció esetében
egyéni döntés születik. 

– Mi a finalitása ezeknek?
– Különböző finalitásuk lehet, a

legsúlyosabb az, amikor az EP azt
mondja a Bizottságnak, hogy járjon
el az országgal szemben. 

– Ez kötelező érvényű?
– Igen, de a cél nem az, hogy a

bűnöst keressük, hanem hogy meg-
oldást találjunk az illető ügyre. Már
volt példa arra Spanyolországban,
Németországban, de Olaszország-
ban is, hogy a felvetett kérdésekből
az illető országban nemzeti jogsza-
bály lett, megoldódott a probléma.
Legismertebb például az, hogy a
Franco-diktatúra idején gyerekeket
raboltak el, és nem lehetett tudni,
hogy mi lett a sorsuk. Végül a petí-
ciók hatására Spanyolországban
hoztak egy jogszabályt arról, hogy
hogyan kell eljárni, hogy lehet meg-
nyugtató választ adni több évtized
elteltével ezeknek az embereknek.
De itt vannak a Benes-dekrétumok,
a petíció a visszaszolgáltatási kér-
désekről… Tulajdonképpen aprósá-
gokon múlik, hogy egy-egy ügyet
napirenden tudjunk tartani. 

– Mostanában sok probléma me-
rült fel a fuvarozással kapcsolat-
ban…

– A mobilitás forró téma az Eu-
rópai Parlamentben: panaszkodtak
a román fuvarozók, akik Olaszor-
szágban, Franciaországban bünte-
tést kaptak. Több ilyen panasz van,
rávilágít egy jelenségre, amivel va-
lamit kell kezdeni. A napokban Há-
gában voltam a Libe bizottság
megbízásából, az Eurojust ügynök-
ségnél. Ez az ügyészek és bírák
együttműködését, a határokon át-
nyúló bűnözés elleni fellépést koor-
dináló szervezet. Ha egy
bűnelkövető egy másik uniós or-

szágba megy, akkor ez a szervezet
összehangolja az egymástól eltérő
jogszabályokat az országokban, az
ügyészi testületeket, együtt gyűjtik
a nyomozati anyag alapján a letar-
tóztatási parancsokat, hogy az hi-
bátlan, érvényesíthető legyen.

– Mi jelenleg a Parlament állás-
pontja a migránskérdésben?

– Említettem a földközi-tengeri
mentésekről szóló jelentést. Ez el-
bukott, tehát át kell gondolni, hogy
a civil szervezetek által működtetett
hajóknak joguk legyen-e kikötni a
legközelebbi európai kikötőkben,
megfelelően fogadni a migránsokat.
Amivel amúgy semmi probléma
nincs, csak nyílt meghívót jelent
arra, hogy minél többen keljenek
útra. Holott nagy részük nem poli-
tikai üldözött, hanem gazdasági be-
vándorló.

– Meg lehetnek közöttük terroris-
ták, és különböző trópusi betegsé-
geket is behozhatnak Európába.

– Többnyire elkülönítik a mig-
ránsokat, vagy elhelyezési közpon-
tokban vannak, de akik repülőgépen
jönnek, azok sem esnek át semmi-
féle egészségügyi ellenőrzésen…
Most influenzajárvány van, és a vé-
dőoltások szerepéről folyik vita.
Sok petíció érkezett, a kötelező vé-
dőoltásokat vitatva. Ami itthon vi-
tatéma volt, hogy jó-e vagy sem a
kötelező védőoltás, európai vita is,
mert más országokban is felmerült,
és ezekkel a témákkal is foglalkozni
kell. Évek kellettek ahhoz is, hogy
rájöjjenek, a külső határokat védeni
kell. Most mindenki egyetért ebben.
Azt gondolom, hogy az igazi szem-
léletváltás az lesz, ha belátják, hogy
az EU-n kívül kell tartani ezeket a
problémákat, és lehetőleg ott meg-
oldást találni rájuk, ahol a probléma
gyökere van. És a szűrését is annak,
hogy kik az üldözöttek, kik a való-
ban menekültek. Ennek az elbírálá-
sát is az EU határain kellene
elvégezni. Időbe fog telni, de csak
ez lesz a vége, bár a baloldal és a
jobboldal egymásnak feszülése na-
gyon erős ebben a kérdésben. 

– Milyen a romániai képviselő-
csoport? Például Rareş Bogdan.

– Nagyon színes csoport, fajsú-
lyos politikusok is vannak benne:
Mircea Hava gyulafehérvári, 
Gheorghe Falca volt aradi polgár-
mester vagy Vasile Blaga volt bel-
ügyminiszter, de ott van Traian
Băsescu és a PMP elnöke is, és per-
sze Rareş Bogdan, aki a delegáció
vezetője. Természetesen nem be-
szélhetünk kiforrott közös állás-
pontról, de azt is nehéz mondani,
hogy lennének olyan témák, ame-
lyekben egyáltalán egyetértést ke-
resnénk. Inkább amolyan laza
politikai beszélgetések szoktak ki-
alakulni a romániai belpolitikai ak-
tualitások kapcsán. Viszont
személyeskedések nincsenek eze-
ken a találkozókon, érzik annak a
szükségét, hogy az ország számára
fontos témákban egyetértsünk. 

Egy képviselő munkájának kulisszatitkaiból
Át kell szabni az EU ruháját?
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Október 18-án és 19-én Jos-
kar-Olában, a mari (csere-
misz) fővárosi nemzeti
színház fennállásának 100.
évfordulója alkalmából szer-
vezett ünnepségen bemutat-
ták Székely Csaba Bányavirág
című színdarabját. A premi-
erre meghívták a szerzőt is,
aki nem mindennapi élmé-
nyeiről számolt be lapunknak. 

– Hogyan jutottál ilyen messze
földre?

– Gyakorlatilag repülővel
Moszkváig, majd onnan 800 km-t
megtéve egész napos vonatozással
Joskar-Olába, a mari fővárosba 
utaztam. 

– Miért esett a választás a Bá-
nyavirágra?

– A finnugor nyelvek egyikét be-
szélő marik nemzeti színházuk
fennállása 100. évfordulójára vala-
milyen rokon nyelvterületről keres-
tek színdarabot. Először észt nyelvű
darabot szerettek volna színre vinni,
aztán a színház művészeti igazgató-
jának fia, aki Szentpéterváron ren-
dező, megtalálta a Bányavirágot
egy kortárs magyar drámaírók orosz
nyelvű antológiájában. Elküldte
édesapjának, a mari nemzeti szín-
ház művészeti igazgatójának, aki
úgy döntött, hogy a színház főren-
dezője színpadra állítja a darabot,
majd a szerző jelenlétében lesz a
bemutató. Azt mondták nekem, szá-
mukra rokonszenves volt, mert ko-
moly dolgokról szól humorosan.
Egy kicsit magukra ismertek, mert
náluk is hasonló az életmód, a gon-
dolkodásmód, ahogyan a Bányavi-
rágban megjelenik. Tavasz óta
tudtam, hogy készül az előadás, és
nagyon megtisztelőnek tartom,
hogy színpadra kerülhetett, és meg-
hívtak a bemutatóra. 

– Szerzőként milyennek tűnt az
előadás a tőlünk mintegy 3000 km-
re levő színházban? 

– Az előadást mari nyelven ját-

szották, fülhallgatóban közvetített
orosz szinkrontolmácsolással. Meg-
figyelhettem, hogy a finnugor nyel-
vek – a cseremisz is – szerkezete
egyforma. Közismert, hogy a nép-
vándorlás során, miután szétvál-
tunk, teljesen átalakult a nyelvünk,
de alapjaiban közös. Annak elle-
nére, hogy 3000 km-re vagyunk
egymástól, léteznek közös szava-
ink: a télnek ők is úgy mondják,
hogy tél, a mondom szó náluk
manam. Jó volt hallani, hogy az elő-
adásban magyar népzenét használ-
tak. Székely ruhát varrtak, ebben
léptek fel a szereplők, az egyik je-
lenetbe beépítettek egy magyar hús-
véti szokást, a locsolást. Dupla
szereposztásban állították szín-
padra, ezért két bemutató volt, és
így öt-öt különböző színész előadá-
sában láthattam a darabot, kiváló
alakításokkal. Örömmel mondha-
tom el, hogy mindkét előadás végén
állva tapsolt és hurrázott a közön-
ség. 

– Ott-tartózkodásod alatt bete-
kinthettél a cseremiszek mindennapi
életébe, szokásaiba. 

– Igen, és a szomszédos Tatárföld
magyar konzulátusa jóvoltából Ka-

zanyt és környékét is meglátogat-
hattam. Kicsit olyan volt, mintha
idegen bolygóra érkeztem volna. A
vidékiek faházban laknak. Nem ke-
resztények, többistenhitűek. A he-
lyiségek sarkába különböző
rongyokat aggatnak isteneik tiszte-
letére. Nincs templomuk, szent li-
getekbe járnak imádkozni. Vallásuk
egy kicsit hasonlít a sámánizmus-
hoz, de nincs sámánjuk. A szertartás
alatt nincs révülés, dobolás. Részt
vehettem egy hagyományos ebé-
den, aztán elvittek egy szent ligetbe,
ahol nem volt szabad fényképet ké-
szíteni, idegenek nem is mehettek
be. Az erdőben különböző istenek
számára öt tűzhely van. Én az el-
sőig mehettem. Ez is nagy élmény
volt. Papjaikat kártoknak nevezik,
és ezt a foglalkozást apáról fiúra
öröklik. Ők vezetik a szertartást. A
közösséggel együtt kimennek az er-
dőben a szent ligetbe, magukkal
visznek kacsát és lepényt, amelyet
bemutatnak isteneiknek, imádkoz-
nak, majd az együttlét közös lako-
mával zárul. Érdekes volt látni,
tapasztalni, hogy vallásukban mi-
ként kötődik össze a lelki szükség-
let a fizikaival, és ez testet ölt
barátságban, közösséget erősítő

együttlétben. Kicsit olyan volt,
mintha visszamentem volna az idő-
ben 1000 évet, mert ehhez hasonló
lehetett egykor a magyarok ősval-
lása is. A természetközeli emberek
nagyon vendégszeretők és barátsá-
gosak. A bemutató előtt megnéztük
az ünnepségsorozat részeként meg-
nyitott mari festőművész kiállítását,
aki a színház díszlettervezője is; az
eseményt követően meghívott a
műtermébe. Nem készült arra, hogy
fogad, de megkínált krumplileves-
sel, vadkacsasülttel és mari házi pá-
linkával (araka). Az a szokás, hogy
étkezés közben az asztalnál ülők
mind pohárköszöntőt mondanak.
Nem lehetett elutasítani a kedvessé-
get, s ez a Bányavirágban is megje-
lenített poharazgatást idézte. 

– Az élmények ihletként is szolgál-
hatnak. Gondoltál-e arra, hogy va-
lamelyik színdarabba beépíted ezt? 

– Természetesen a történéseket
elraktározom. Nem kizárt, hogy va-
lamikor, valahol visszaköszön
mindez, hiszen a legizgalmasabb a
szokásaikkal való megismerkedés
volt. Egyelőre két színdarabon is
dolgozom, erre összpontosítok,
aztán egyszer majd belopom nyelv-
rokonaink világát is a sorok közé. 

Fotók: mari nemzeti színház

Nyárádszentbenedek értékei a nyárád-
szentbenedeki emberek mottóval szerve-
zett idén is közösségi találkozót az
Együtt Nyárádszentbenedekért egye-
sület, amely a múltban és a jelenben
egyaránt keresi értékeit, mert hiszi,
hogy a múltra építkezik a jelen.

Ezek a találkozók az együvé tartozás érzé-
sét kívánják erősíteni a közösségben, hogy
„tudjunk örülni, hálát adni egymásért, meg-
fogni egymás kezét, ha segítségre szorul va-
laki, hiszen a terheket könnyebb együtt
viselni, és az örömünk megsokszorozódik, ha

együtt örülünk. Ugyanakkor át szeretnénk
adni a reánk bízott értékeket a következő
nemzedékeknek, hogy őrizzék, becsüljék,
büszkék legyenek szülőföldjükre, elődeinkre,
a település múltjára, jelenére” – fogalmazott
Nám Móréh Emese, az egyesület elnöke. 
Közszemlén az értékek

Nyárádmenti népdalok, szavalatok, Fe-
renczi Dorka sporttánca és Coman Eszter ok-
tatta hat kislány modern tánca követte az
elnök ünnepköszöntőjét, majd a településen
fellelhető értékeket vették számba. Az aszta-
lokon mézeskalács, sütemények, kürtőska-
lács, Ferenczi Adél és Veress Erika
levendulatermékei sorakoztak, Nám Margit

kézimunkákat, Máté Tünde újrahasznosítható
tárgyakból készített alkotásokat, Pap Teréz
kaspókat, Codo Edina festményeket mutatott
be, míg Móréh Margit és Szőke Júlia kerá-
mia- és festett fatárgyai nemcsak szemet 
gyönyörködtettek, hanem ajándéktárgyak-
ként is elkeltek. Ott sorakoztak a településről
eddig megjelent kiadványok, kötetek is, ame-
lyekhez idén Bereczki Boglárka vizsga- és
Móréh Izabella iskolai dolgozatai is hozzáa-
dódtak, s a termet a falubeli gyerekek rajzai,
valamint az általuk és a szervező egyesület
tagjai készítette tökfigurák díszítették. Dél-
után kortárstalálkozót tartottak, ahol a meg-
hívásnak eleget tett, 50., 60. és 65.

születésnapjukat ünneplő helyie-
ket és elszármazottakat köszön-
tötték. A délután hangulatát
ajándéktárgyak és sütemények ki-
sorsolása fokozta, Kacsó Etelka
helyi aromaterapeuta előadást tar-
tott az egészség lelki tényezőiről
és az illóolajok hatásairól, a napot
pedig élő zene mellett mintegy
százharminc nóta és népdal elé-
neklésével zárták. 
Képzőművészekre emlékeztek

A rendezvény második napján
a közösség értékes képzőművé-
szeti alkotásokkal gazdagodott:
Gy. Szabó Béla grafikusművész
hagyatékából 31 szén- és tusraj-
zot, fametszetet adományoztak
Szentbenedeknek. A művész az
1940-es években többször járt a
faluban, nyaranta néhány hetet

töltött itt, ilyenkor embereket, falurészleteket
örökített meg, egyebek mellett az egykori ví-
zimalmot, a kastélyt, életjeleneteket, olyan
gyermekek arcvonásait is, akik ma öreg em-
berek. 

A reformációra emlékezve a délelőtti isten-
tiszteleten Ferenczy Miklós kolozsvári nyu-
galmazott református lelkész, a hagyaték
kezelője hirdette az igét a falu templomában.
A délutáni közösségi rendezvényt Szabó Ger-
gely Levente helyi lelkész áhítata nyitotta
meg, majd a gyerekek kulturális műsort mu-
tattak be László Krisztián orgona- és Kilyén
Krisztina gitárkísérete mellett. A falu nagy
művésze, Ferenczy Júlia festő munkáit szü-
letésének 110. évfordulója alkalmából Fuhr-
man Ferenczy Imre, Gy. Szabó Bélát és
alkotásait Ferenczy Miklós mutatta be.
A jelent is köszöntötték

A rendezvény jó alkalom volt a falustársak
köszöntésére is. Így a Nyárádszentbenedekért
Egyesület hat újszülöttet köszöntött egy-egy
babacsomaggal, öt fiatalnak nyújtott át nagy-
korúsítási emléklapot, köszöntötte az idén
örök hűséget fogadó hét házaspárt, valamint
az aranylakodalmát ünneplő Kilyén Annát és
Mihályt, továbbá a falu két legidősebb lako-
sát, a 100 éves Szabados Annát és a 92 éves
Pap Károlyt. Az ünnepi műsort a helyi gyü-
lekezeti kórus zárta, majd a 11. osztályos
Szabó Iringó olvasta fel gondolatait az 1956-
os ifjakról és arról, hogy mit tartanak érték-
nek a mai fiatalok. A nap végén a
Ferenczy-leszármazottak megkoszorúzták a
művésznő emlékkövét a parkban.

Nám Móréh Emese elnök szerint nagy csa-
patmunkát végzett az egyesület a rendezvény
előkészítése és lebonyolítása során, sokak
hozzáállásának köszönhető a siker, ugyanak-
kor az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatalnak is,
amely egy kulturális pályázat révén nyújtott
támogatást az egyesület tevékenységéhez.

Közösségi napok másodszor
Nyárádszentbenedek számba vette értékeit 

A Bányavirág a marik földjén
Kulturális kapocs 1000 év távlatából

Vajda György 

Gligor Róbert László
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A kedvező őszi időjárás is
hozzájárult ahhoz, hogy szep-
temberben és októberben si-
keres képzéseket tartott az
Outward Bound Románia Tár-
saság az Ifjúságért szervezet
szovátai képzőközpontjában,
ahol öt kurzuson összesen
mintegy 200-an vettek részt.
A programokat a helyhatósá-
gok és az Európai Unió 
támogatta különböző finan-
szírozási keretekből. A fiata-
loknak alkalmuk volt
megismerkedni az élménype-
dagógiai módszerekkel. Ezek-
ről számolt be lapunknak a
szervezet képviselője. 

Az első ilyen program az Out-
ward Bound Junior Leader Award
nevű volt, amelyen a Maros Me-
gyei Tanács támogatásával 16 tize-

dik osztályos tanuló vett részt a
Mihai Eminescu pedagógiai iskolá-
ból. A szeptember 1–5. között zajló
programon a középiskolások veze-
tői készségeit fejlesztették, ami
nemcsak az iskolában, hanem a
mindennapokban is hasznukra vál-
hat. A program során a fiataloknak
sikerült új dolgokat felfedezni ma-
gukban, jellemfejlesztő, felelősség-
tudat-erősítő gyakorlatokon vettek
részt. A kötélkerti feladatok megol-
dásával pedig az önbizalmat erősí-
tették. A háromnapos
görgényi-havasokbeli kiránduláson
a csapatmunkát, csapatirányítást
gyakorolhatták. Az elméleti beszél-
getéseken a hatékony vezetésről
esett szó, és a vezetői készséget elő-
térbe helyező gyakorlatokat végez-
tek.

Ezt követően szeptember 5–9.
között szintén vezetőképző tanfo-
lyamot tartottak, amelyen a kolozs-

vári Romániai Magyar Közgaz-
dásztársaság ifjúsági frakciójának
16 tagja vett részt. Több elméleti
módszert is tanulmányoztak, mint a
kolb tanulási ciklus, a komfortzóna-
és a John Adair leadership (vezetői)
modell, amikor is az ideális vezető
jellemvonásairól, a visszajelzési
technikákról beszéltek. Az itt el-
hangzottakat a fiatalok a gyakorla-
tok alatt ki is próbálhatták. A
képzésen kifejlesztett készségeiket
és szakismereteiket, az ötleteket fel-
használják szervezetük céljainak
hatékony megvalósításában. A pro-
jektet a Bethlen Gábor Alap támo-
gatta. A képzést két outdoor tréner
és egy EVS-önkéntes vezette. 

Szeptember 20-a és 30-a között
egy ifjúsági csereprogramon (Wil-
derness School – Vadon Iskolája) a
szovátai központban és a Görgényi-
havasokban húsz különböző szoci-
ális hátterű fiatal, öt csoportvezető

vett részt öt különböző országból
(Portugália, Litvánia, Moldovai
Köztársaság, Magyarország és Ro-
mánia). A program elnevezése is
arra utal, hogy a résztvevők huza-
mosabb időt töltöttek el számukra
szokatlan természetes környezet-
ben, ahol különböző fizikai, szel-
lemi, lelki kihívásokkal kellett
szembenézniük. Így segítették őket
abban, hogy fejlesszék szociális
kompetenciájukat (önbizalom, fele-
lősségvállalás, csapatmunka, kom-
munikáció), technikai tudásukat
(tájékozódás, csomók használata,
éjszakai menedékhely építése, főzés
nyílt tűzön) és erősítsék kezdemé-
nyezőkészségüket. A legnagyobb
kihívás a fiatalok számára a négy-
napos szárazföldi és vízi expedíció
volt, ezenkívül ők is kezdeményez-
tek különböző tevékenységeket. Ezt
követően kis csoportos be-
szélgetéseken osztották
meg egymással tapasztala-
taikat. Ebben segítette őket
az OB trénere és EVS-ön-
kéntes csapata. A projektet
az Európai Unió Erasmus+
programja támogatta.

A Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceumban a XI. F
osztály, Szőcs Imre osz-
tályfőnök vezetésével és
az Outward Bound Romá-
nia segítségével, szakmai
tanácsadó napot szervezett
a líceumban. A programot
a Maros megyei Sport- és
Ifjúsági Igazgatóság, vala-
mint a németországi IBB
támogatta. Az a kilenc fia-
tal volt a program aktív

szervezője, akik a Generation Eu-
rope hároméves nemzetközi képzé-
sén vettek részt. A rendezvényen
több mint 120 diák fordult meg,
három marosvásárhelyi és egy 
kolozsvári egyetem képviselőivel
találkoztak, akik ismertették az ok-
tatási intézmények kínálatát. Emel-
lett több interaktív előadáson vettek
részt. Ezeken szó esett az aktív 
diákéletről, az önkéntességről, a ko-
lozsvári diákéletről, hogy milyen
művésznek lenni napjainkban, és a
pályaválasztással kapcsolatban kü-
lönböző teszteket töltöttek ki. Az
előadásokat egyetemi tanárok, pszi-
chológus, diákok, EVS-önkéntesek
tartották. 

Az Erasmus+ program támogatta
a From us to you international
(FUYI) – Tőlünk, nektek elneve-
zésű, több lépésből álló programot,
amelynek célja az élménypedagó-

giai módszerek használata az ön-
kéntességben, a hátrányos helyzetű
fiatalok önérvényesítő képességé-
nek erősítése, a közösség életében
való részvételre ösztönzése. A pro-
jekt egyszerre több országban (Ma-
gyarországon, Romániában,
Szlovákiában és Svédországban)
zajlik országonként 20 hátrányos
helyzetű (roma/migráns) fiatal be-
vonásával.

A romániai projektben részt vevő
három fiatalt a Romániai Máltai
Szeretetszolgálat munkatársaival
együtt három romatelepről vonták
be a tevékenységbe. Ők október 1–
10. között Szovátán a csapatépítő és
tevékenységeket tervező progra-
mon vettek részt. A kültéri felada-
tokkal a programvezetők a fiatalok
önbizalmát növelték, arra próbálták
rávezetni őket, hogy képesek önál-
lóan dönteni, a közösségi életet
megszervezni. Megismerkedhettek
a különböző programok tervezésé-
vel, a kivitelezés és kiértékelés
módszereivel, és elkészíthették saját
akciótervüket. Október 23–27. kö-
zött Szatmárnémeti romatelepén az
oktatók a résztvevőkkel terepszem-
lét tartottak, ahol a program gyakor-
lati lépéseit vizsgálták. Itt a fiatalok
sport- és szabadidős foglalkozáso-
kat vezettek, ételt és ruhát osztottak
a rászorulóknak, kitakarítottak és
fertőtlenítettek egy játszóteret. 

A programzárás és kiértékelés
november 24–27. között lesz, ami-
kor a fiatalok újabb terveket készít-
hetnek közösségeik fejlesztésére. A
képzésben négy OB-szakértő és a
Máltai Szeretetszolgálat négy mun-
katársa vett részt. 

Az említettek mellett az Outward
Bound folyamatosan szervezi a há-
romnapos (általában hétvégi) Élmé-
nyek iskoláját. Májustól
szeptemberig összesen 180 fiatal
vett részt ebben. A programokat az
említett időszakban a Maros Me-
gyei Tanács résztámogatásával va-
lósították meg – tájékoztatott Vajda
Kinga, az OB programfelelőse. 

Fotó: Outward Bound Románia Társaság az Ifjúságért 
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Gazdag ősz az Outward Boundnál
Közösségerősítés élménypedagógiai módszerekkel 

Vajda György



Másodszor is vereséget szenve-
dett a Marosvásárhelyi CSM terem-
labdarúgó-csapata a Gyergyóre-

metei Kereszthegytől a 2. liga II.
csoportjában. A vereséggel a me-
gyeszékhelyi együttes nulla ponttal
marad az utolsó helyen, noha két el-
lenfelét is legyőzte.

Tulajdonképpen ezen a mérkőzé-
sen is győzelmet várhattunk volna,
hiszen a CSM fiataljai sokkal képzet-
tebbek ebben a szakágban, mint a
Kereszthegy nagypályáról kiörege-
dett játékosai, és ez a játékon is meg-
látszott. Szinte mindvégig a CSM
birtokolta a labdát, megpróbálta fel-
törni az ellenfél védelmét, azonban a
tapasztalat hiánya miatt a játékosok
nem találták a legjobb megoldásokat
a kulcsmomentumokban, míg a ven-
dégek kizárólag ellentámadásokra
alapoztak. Ezeket azonban nagyon jó
hatásfokkal használták ki. Ellenakci-
óból szereztek vezetést, és miután
Kurcsi egy szépen kidolgozott akci-
óból egyenlített, szintén ellentáma-
dásokból rúgtak két újabb gólt.
Szünetig a CSM két tízméterest is ki-
hagyott, így kétgólos vendégvezetés-
sel vonultak a csapatok az öltözőbe.

A második félidőben Szabó nagy
hibája újabb remetei gólt eredménye-
zett, és bár Kurcsi egy újabb kombi-
náció végén szépített, nagyon nehéz
lett volna innen felállni egy tapasz-
taltabb csapatnak is. Nem sikerült
újabb gólt szerezni a kapus lehozásá-

val sem, sőt, miután Doltea újabb
gólja után Ivácsony az üres kapuba is
betalált, már nem volt tovább értelme
próbálkozni sem. Az utolsó két perc-
ben mindkét oldalon esett még egy-
egy gól, a lényegen azonban ez már
nem változtatott.

Ezzel a vereséggel már matemati-
kailag is biztos, hogy a marosvásár-
helyi csapat a tavasszal az
alsóházban játszik. Addig azonban
van még néhány forduló, a CSM leg-
közelebb november 16-án, Koron-
don lép pályára.

A Sepsi OSK visszavágott a tíz
nappal ezelőtti bajnoki vereségért
a Gyurgyevói Astra csapatának a
Románia-kupában: a székelyföldi
csapat idei legjobb játékával gó-
lokban gazdag mérkőzésen jutott
be a negyeddöntőbe.

Nemcsak az idei első havazás,
hanem a gól is gyorsan megérke-
zett Háromszékre, mert alig másfél
perc után vezetett a Sepsi: Dylan
Flores fejesét még védte David
Lazăr kapus, de a kipattanó labdát
megszerző Fülöp István az ötös
sarkáról a léc alá bombázott,
kezdte beszámolóját az NSO. Flo-
res lábbal sem tudott túljárni Lazăr
eszén, az első negyedórában kizá-
rólag védekező Astra viszont első
lehetőségéből egyenlített Ionuţ Bi-
ceanu jobb alsó sarokba küldött
kapáslövésével.

A játék képén azonban ez a gól
sem változtatott, a széleket uraló
Sepsi sorra küldte a kapu elé a be-
adásokat, és bár Goran Karanovics
első két fejese fölé szállt, harmad-
jára már csak az üres kapuval állt
szemben a szerb származású csa-
tár, amikor Rachid Bouhenna elhi-
bázott lövése után elé pattant a
labda – ezt a ziccert már nem hi-
bázta el. Az Astra védői próbáltak
újra válaszolni, de Daniel Graovac
harmincméteres kísérlete után a
lécről vágódott vissza a labda,
Constantin Dima helyzeténél

pedig a jobbhátvéd, Kilyén Sza-
bolcs mentett a gólvonalon.

László Csaba együttese a máso-
dik félidőt is góllal kezdte, Hugo
Konongo és Fülöp kényszerítőzése
után a francia balhátvéd a vendég-
kapus lába között lőtte a hálóba a
labdát. Az Astra edzője, Bogdan
Andone erre hármas cserével vála-
szolt, becserélve korábbi váloga-
tott támadóit, Constantin Budescut
és Denis Alibecet, valamint a fran-
cia Julien Begue-t, ám mielőtt a
vendégek klasszisai labdához értek
volna, Peter Gál-Andrezly beadása
után Karanovics befejelte a negye-
dik hazai gólt.

Öt perccel később a három
gyurgyevói csere összehozott egy
gólt, Begue volt közelről eredmé-
nyes a Niczuly Roland kapust el-
fektető Budescu passzából, ám
ennél többre nem futotta erejük-
ből.

Egyetlen további helyzetüknél
Niczuly és Fülöp egyesült erővel
blokkolta a kapu torkában Alibe-
cet, a hátralevő idő legnagyobb
helyzeteit pedig a hazaiak balszél-
sője, Marius Ştefănescu puskázta
el, aki előbb a keresztlécre, majd a
hosszú sarok mellé lőtt.

A Sepsi OSK ezzel a sikerével a
második egymást követő évben ju-
tott be a Románia-kupa negyed-
döntőjébe, amelyet március 3-a és
5-e között rendeznek majd meg.

A Mezőkövesd 1-1-es döntetlent játszott a címvédő
Ferencváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga
11. fordulójának rangadóján. A pontosztozkodással a
hazaiak maradtak a harmadik, a vendégek pedig a má-
sodik helyen. A fővárosiak mostanáig hazai pályán,
míg a mezőkövesdiek idegenben voltak százszázalé-
kosak, a jó sorozatát egyik csapat sem tudta folytatni,
de a veretlenségét így mindkettő megőrizte.

Nem kezdett megilletődötten a Mezőkövesd a Fe-
rencváros vendégeként sem, az idény meglepetéscsa-
pata kifejezetten bátran vállalkozott támadásépítésre,
a címvédő pedig – a magyar bajnokságban tőle szokat-
lanul – gyors kontrákkal veszélyeztetett. A hazaiak
nem egy ilyen akcióból, hanem szöglet után szereztek
vezetést, de a gól nem változtatta meg a játék képét,
sőt, a Mezőkövesd részéről Zivzivadze ziccert hibá-
zott. Az első félidő derekától kiegyenlítetté vált a játék,
mindkét fél vezetett szép támadásokat, és voltak ígé-
retes próbálkozások, védenie azonban csak a hetek óta
nagyszerű formában lévő Dibusznak kellett egy ízben
a szünet előtt.

A folytatásban a vendégek szinte azonnal egyenlí-
tettek, a gól után pedig kissé paprikássá vált a hangulat,
amit a játékvezető tíz perc alatt kiosztott négy sárga

lappal próbált megfékezni. Amikor ismét
a futball került középpontba, a Ferenc-
város ragadta magához az irányítást, de
előbb Szappanos védett nagyot, majd
éppen az ő hibáját Boli nem tudta ki-
használni óriási helyzetben. A hajrában
inkább mezőnyjáték volt helyzetek nél-
kül, így az eredmény már nem változott
a lefújásig.

Eredményjelző
Labdarúgó-Románia-kupa,nyolcaddöntő(csütörtökimérkő-

zések):BodzavásáriMetalul–JászvásáriCSMPolitehnica0-3,
SepsiszentgyörgyiSepsiOSK–GyurgyevóiAstra4-2,FCVolun-
tari–CSUCraiova1-4.

Eredményjelző
Ateremlabdarúgó2.ligaII.csoportja6.fordulójában:Gyer-

gyószentmiklósiInter–DévaiWest2-5,MarosvásárhelyiCSM–
GyergyóremeteiKereszthegy3-7.AKézdivásárhelyiKSE–Ko-
rondiJuniormérkőzéslapzártautánfejeződöttbe.Azelőzőfor-
dulóból:KézdivásárhelyiKSE–GyergyóremeteiKereszthegy5-2.

1113.

Bálint Zsombor

Szerkeszti:FarczádiAttila

Nem bírt egymással 
a Ferencváros és a Mezőkövesd

A lendület nem volt elég

Románia-kupa: Nyolc között 
a Sepsi OSK
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Eredményjelző
*OTPBankLiga,11.forduló:PuskásAkadémia

FC–BudapestHonvéd1-2,FerencvárosiTC–Me-
zőkövesdZsóryFC1-1,DiósgyőriVTK–Kisvárda
MasterGood3-1,KaposváriRákócziFC–ÚjpestFC
2-3,ZTEFC–MOLFehérvárFC3-3,Debreceni
VSC–PaksiFC3-1.
*1.liga,15.forduló:KonstancaiViitorul–Chindia

Târgovişte3-0,MedgyesiGazMetan–Nagyszebeni
Hermannstadt1-1,KolozsváriCFR–AcademicaClin-
ceni3-0.Azélcsoport:1.CFR30pont/15mérkőzés,2.
Viitorul28/15,3.Craiova24/14.
*2.liga,15.forduló:FKCsíkszereda–TurrisTurnu

Măgurele1-0,BodzavásáriGloria–KonstancaiFarul
2-0,BukarestiMetaloglobus–CampioniiFCArgeşPi-
teşti0-0,DunăreaCălăraşi–ResicabányaiCSM2-1,
TemesváriRipensia–ConcordiaChiajna2-1,CSMio-
veni–ZsilvásárhelyiPandurii4-0,PetrolulPloieşti–Te-
mesváriASUPolitehnica1-0.Azállás:1.CSMioveni
30pont,2.UTA23,3.TurnuMăgurele23,…14.Csík-
szereda16.
*3.liga,I.csoport,11.forduló:BákóiCSM–CSM

Paşcani2-0,HuszvárosiHuşana–GalaciUniversita-
teaDunăreadeJos3-0,ŞomuzFălticeni–Karácson-
kői CSM Ceahlăul 0-0, Radóci Bucovina –
NémetvásáriOzana3-1,SportingLieşti–FCBoto-
şaniII2-2,KézdivásárhelyiKSE–CSMFocşani2-0,
GalaciSCOţelul–ŞtiinţaMiroslava2-1.Azállás:1.
Aerostar30pont,2.Karácsonkő25,3.Radóc25,…
14.Kézdivásárhely8.

Változásaprogramban
azállamelnök-választásmiatt

A 3. liga november 9-ére tervezett vala-
mennyimérkőzésétegynappalkorábban,no-
vember 8-án játsszák le, döntött a sportági
szövetségvégrehajtóbizottsága.Azindoklás
szerintazért,mertahétvégénrendezikazál-
lamelnök-választáselsőfordulóját,éstöbb3.
ligáscsapatstadionjábanszavazókörzetetren-
deznekbe.

Atabella
1.Fehérvár 11 7 2 2 23-11 23
2.Mezőkövesd 11 7 2 2 16-9 23
3.Ferencváros 10 7 2 1 14-7 23
4.PuskásA. 11 6 2 3 19-12 20
5.Honvéd 11 5 1 5 15-16 16
6.Debrecen 10 5 0 5 20-18 15
7.Újpest 11 4 2 5 15-17 14
8.Kisvárda 11 4 1 6 14-18 13
9.Diósgyőr 11 4 1 6 12-19 13
10.Paks 11 3 1 7 13-22 10
11.ZTE 11 2 4 5 17-16 10
12.Kaposvár 11 2 0 9 9-22 6

Jegyzőkönyv
LabdarúgóOTPBankLiga, 11. forduló:

FerencvárosiTC–MezőkövesdZsóryFC1-1
(1-0)
Budapest,GroupamaAréna,7437néző,ve-

zette:Pintér.
Gólszerzők: Ihnatenko (9.), illetve Zivzi-

vadze(49.).
Sárgalap:Ihnatenko(45.),Botka(52.),il-

letve Berecz (50.), Zivzivadze (53.), Pekár
(59.).
Ferencvárosi TC: Dibusz – Lovrencsics,

Botka,Blazic,Civic–Haratin,Ihnatenko(Le-
andro,75.)–Zubkov,Isael(Bőle,71.),Nguen
(VargaR.,82.)–Boli.
MezőkövesdZsóryFC:Szappanos–Far-

kasD.,Pillár,Katanec,Silye–Pekár,Karnic-
kij, Berecz, Cseri (Vajda, 82.) – Nagy D.
(TakácsT.,76.;Sajbán,87.),Zivzivadze

A ferencvárosi Danilo Ihnatenko (b) és Nagy Dániel,
a Mezőkövesd játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga
11. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Mező-
kövesd Zsóry FC mérkőzésen a Groupama Aréná-
ban 2019. november 2-án. 

Fotó: MTI/Czagány Balázs

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Románia-kupa,nyolcaddöntő:Sepsiszentgyörgyi

SepsiOSK–GyurgyevóiAstra4-2(2-1)
Sepsiszentgyörgy,városistadion,vezette:RaduPetrescu.
Gólszerzők:Fülöp(2.),Karanovics(28.,57.),Konongo(50.),

illetveBiceanu(16.),Begue(62.).
SepsiOSK:Niczulyi–Kilyén,Barisic,Bouhenna,Konongo–

Fülöp,Velev,Flores–Gál-Andrezly,Karanovics,Ştefănescu.
Tartalékok:Fejér,Vaşvari,Safranko,Carnat,Florin,Deaconu,
Salli.
Astra:Lazăr–Bruno,Graovac,Dandea,Dima–Tamaş,Bi-

ceanu–Stahl,Răduţ,Matei–Tounkara.Tartalékok:Kitanov,
Simion,Alibec,Ajayi,Graur,Budescu,Begue

Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó2.liga,II.csoport,6.forduló:Marosvásárhelyi

CSM–GyergyóremeteiKereszthegy3-7(1-3)
Marosvásárhely,ligetisportcsarnok,20néző.Vezette:Florin

Anca(Déva),ConstantinPopescu(Ţicleni).Ellenőr:IonSăvulea
(Zsilvásárhely).
Gólszerzők:Kurcsi(9.,29.),Ördögh(39.),illetveBálint(6.,40.),

Ivácsony(13.,38.),Len(13.,24.),Doltea(37.).
Sárgalap:Kiss(25.).
CSM:Adorján–Cucuiet,Kurcsi,Szabó,Kiss(Luduşan,Groza,

Nicola,NagyTamás,Ördögh,Imreh).
Kereszthegy:NagyZsombor–Dobri,Len,Ivácsony,Doltea(Fe-

rencz,Bálint).



A címvédő Babos Tímea és Kristina Mlade-
novic nyerte meg a 14 millió dollár összdíjazású
sencseni tenisz WTA-világbajnokság páros ver-
senyét, mivel a vasárnapi fináléban két szettben,
6:1, 6:3-ra legyőzte a cseh Barbora Strycovát és
a tajvani Hszie Szu-vejt.

A vasárnapi csatában az ötödik vb-jén sze-
replő Babos társával rögtön elvette Strycova
adogatását, majd remek szervákkal megszilár-
dította az előnyt. Hszie is elbukta az adogatását,
mire az ellenfél kikérte edzője tanácsait, de ez
sem segített: nemsokára 4:0, majd 5:1 állt az
eredményjelzőn. Strycova –
aki a négy játékos közül egye-
düliként nem volt még világ-
bajnok – tovább
bizonytalankodott, így Babo-
sék harmadszor is brékeltek, és
24 perc elteltével már szette-
lőnyben voltak.

A folytatásban a rivális duó
kihasználta első bréklabdáját,
de a magyar-francia páros 2:1-
re fordított, majd a 26 éves
Babos hatékony hálójátékával
4:2-re meglépett. A címvédő
kettős 5:2-nél még vesztett egy
gémet, aztán Babos könnyedén
kiszerválta a mérkőzést, amely
1 óra 4 percig tartott.

„Még nem fogtuk fel Kiki-
vel, hogy ilyen nagy bajnokok
közé kerültünk, megtiszteltetés

itt állni. Köszönet mindenkinek a csapatunkból
a támogatásért” – mondta a díjátadó ünnepségen
a 23. páros trófeáját begyűjtő Babos Tímea, mi-
után Mladenoviccsal együtt a magasba emelte a
Martina Navratilova Kupát, amelyet a névadó
csehszlovák-amerikai sztártól vettek át.

A veretlenül világbajnoki címet szerzett duó
– amely kilencedik tornagyőzelmét aratta együtt
– a trófea mellé 700 ezer dollárt kapott. A rész-
vételi díjjal és megnyert csoportmeccsekkel
együtt Babosék összesen egymillió dollárt
kasszíroztak Sencsenben.

Babos ismét megvédte címét párosban 
a WTA-vb-n

Továbbra is a világbajnoki
bronzérmes Belgium vezeti a
Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség (FIFA) világranglistá-
ját, amelyen a román csapat
két helyet előrelépve a 29.,
míg a magyar válogatott az
50. helyen maradt.

A legutóbbi, szeptemberi
rangsorhoz képest az első
négyben nem történt válto-
zás: a belgákat a világbajnok
franciák, majd a brazilok és
az angolok követik.

A román csapat Eb-selejte-
zős ellenfelei közül Spanyol-
ország a 8., Svédország a 18.,
Norvégia a 45., Feröer szige-
tek a 110., Málta a 182. he-
lyen áll. A magyarok
riválisainak helyezése: Hor-
vátország 7., Wales 24., Szlo-
vákia 31., Azerbajdzsán
pedig 111. a FIFA világrang-
listáján.

A román csapat a 3-0-s Fe-
röer szigetek elleni, idegenbenbeli siker-
nek, valamint a Norvégiával szemben
hazai környezetben elért 1-1-es döntet-
lennek köszönheti az előrelépést.

Marco Rossi szövetségi kapitány
együttese legközelebb november 15-én

az ötödik Uruguayt fogadja barátságos
mérkőzésen, melyen felavatják az új
Puskás Arénát. Négy nappal később
pedig Wales vendégeként játssza az
utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezőjét, melyen
győzelemmel kiharcolhatja a részvételt.

FIFA-világranglista: Belgium vezet,
Románia 29., Magyarország 50.

Fotó: WTA Tennis

A FIFA-ranglista
1. (1*.) Belgium 1755 pont, 2. (2.) Franciaország 1726, 3. (3.) Brazília 1715, 4.
(4.) Anglia 1651, 5. (6.) Uruguay 1642, 6. (5.) Portugália 1632, 7. (8.) Horvátor-
szág 1631, 8. (7.) Spanyolország 1625, 9. (10.) Argentína 1617, 10. ( 9.) Kolum-
bia 1615, 11. (12.) Mexikó 1613, 12. (13.) Hollandia 1602, 13. (11.) Svájc 1601,
14. (14.) Dánia 1599, 15. (15.) Olaszország 1593, …18. (18.) Svédország 1563,
…24. (23.) Wales 1524, …29. (31.) ROMÁNIA 1495, …31. (29.) Szlovákia
1493, …45. (47.) Norvégia 1441, …50. (50.) MAGYARORSZÁG 1429, …110.
(109.) Feröer szigetek 1192, 111. (109.) Azerbajdzsán 1189, …182. (179.) Málta
924.
* zárójelben az előző helyezés

Halep nem jutott tovább a Bíbor csoportból
Simona Halep nem jutott be az elődöntőbe

a női tenisz-világbajnokság Bíbor csoportjá-
ból, miután a csoportkör utolsó mérkőzésén,
pénteken 6:0, 2:6, 6:4 arányú vereséget szen-
vedett a cseh Karolina Pliskovától. Halep tel-
jesen dekoncentráltan kezdett, amit Pliskova
könyörtelenül kihasznált, és alig 20 perc alatt
6:0-ra leteniszezte a román játékost a pályáról.
A wimblendoni bajnok 0:2-vel nyitotta a má-
sodik szettet, s bár Pliskova 2:2-n egyenlített,

Halep remek játékkal 6:2-re hozta a játszmát.
A döntő szettben Halep 2:0-ra vezetett és 30-
0-s előnye volt Pliskova adogatásán, a cseh já-
tékos azonban váratlanul „feltámadt”, öt
játékot nyert zsinórban, és 5:2-re fordított. A
mérkőzés azonban nem dőlt el, mert Halepnek
volt ereje fordítani, visszavett két játékot és
5:5-ért szervált, de 30-0-ról négy labdát vesz-
tett zsinórban, így odalett a szett és ezzel a
meccs is. Sencseni teljesítményéért Simona
Halep 570.000 dollárt és 500 WTA-pontot kap.

Az őszi idény egyik rangadóját rendezték
szombaton Marosludason a 4. ligás labda-
rúgó-bajnokság elitcsoportjában, ahol a
házigazdáknak jó esélyük nyílt arra, hogy
megközelítsék az éllovas Nyárádtői Uni-
reát, amennyiben sikerül győzelmet arat-
niuk. 

A találkozó azonban nem a házigazdák
szája íze szerint alakult, hiszen miután a 73.
percben kihagytak egy büntetőt, Nyárádtő
a 80. percben megszerezte a mérkőzés
egyetlen gólját. Ezzel a sikerrel Nyárádtő
megőrizte négypontos előnyét a rangsor-
ban, ami veszélybe került, miután az alaku-
lat állt az előző fordulóban, így
Erdőszentgyörgy egypontos közelségbe ke-
rült. Most azonban, hogy az erdőszentgyör-
gyiek voltak szabadnaposak, visszaállt a

különbség is. Marosludas veresége egyben
azt is jelenti, hogy összesűrűsödött a nyá-
rádtőiek követőinek mezőnye, most három-
három csapatnak van azonos mérlege a
rangsorban, Radnót és Marosoroszfalu is
felzárkózott. Szombaton újabb rangadó kö-
vetkezik Erdőszentgyörgy és Marosludas
között.

A 12. forduló eredményei: Segesvár –
Nyárádszereda 4-1, Marosludas – Nyárád-
tői Unirea 0-1, Marosvásárhelyi Atletic –
Nagysármás 3-0, Szováta – Nyárádtői Vii-
torul 5-2, Marosoroszfalu – Marosszentki-
rály-Náznánfalva 6-1, Ákosfalva – Kerelő
5-3, Mezőszengyel – Radnót 0-1. Erdő-
szentgyörgy állt. Az előző fordulóból: Er-
dőszentgyörgy – Marosvásárhelyi Atletic
3-0, Nyárádszereda – Radnót 0-6. (bálint)

Rangadót nyert Nyárádtő, 
maradt a négy pont előnye

Újabb győzelmet aratott a női röplabda
A2 osztályban a Marosvásárhelyi CSU Me-
dicina, amely az idén rendkívül fiatal csa-
pattal, világos célkitűzés nélkül vesz részt
a bajnokságban. Predrag Zucović együttese
ezúttal Máramarosszigetre látogatott, ahol
a házigazdák ellen könnyed háromjátszmás
sikert ért el. 

Miután az első szettben mindössze hét
pontot engedélyezett az ellenfélnek, a két
következőben valamivel kevésbé volt szi-
gorú az eredmény, de így is jelentős volt a

két csapat közötti különbség. Szombaton
rangadót játszanak a Pongrácz Antal-csar-
nokban, ahová az a Craiova érkezik, amely
még nem veszített játszmát. A mérkőzésen
a csoportelsőség a tét.

A női röplabda A2 osztály Nyugati 
csoportjának 3. fordulójában: Má-
ramarosszigeti CSM – Marosvásárhelyi
CSU Medicina 0:3 (7:25, 18:25, 15:25),
Nagyváradi CSU – Tordai CS Volei 3:1, 
Temesvári Politehnica – SCM U Craiova
0:3. 

Az előző fordulóból: Tordai CS Volei –
Máramarosszigeti CSM 3:1.

Rangadó előtt a női röplabdacsapat
Bálint Zsombor

Főtáblás a Vasas a Bajnokok Ligájában
A Vasas Óbuda feljutott a női röplabda Bajnokok Ligája főtáblájára, miután a selej-

tező második fordulójának visszavágóján 3-0-ra nyert az albán Partizani Tirana ottho-
nában. A magyar együttes a múlt szerdai, hazai 3-0-s sikerét követően ezúttal is jól
játszott, és magabiztos teljesítménnyel, kettős győzelemmel kvalifikálta magát Európa
elitsorozatának legjobb húsz csapata közé.

A főtáblán az olasz bajnok, tavasszal BL-ezüstérmes Coneglianóval, a sorozat 2018-
as második helyezettjével, a román Balázsfalvi Alba csapatával, illetve a francia Nan-
tes-tal találkozik a magyar bajnok, az első meccse november közepén olasz riválisa
otthonában lesz.

Magyar együttes korábban még soha nem jutott selejtezőből főtáblára a röplabda
BL-ben, a Nyíregyháza a 2002–03-as és a 2003–04-es idényben alanyi jogon volt tagja
az akkor még csak 16 együttest számláló mezőnynek.

A magyar csapat örül a gólnak a Magyarország – Azerbajdzsán lab-
darúgó-Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen a Groupama Arénában
2019. október 13-án. A magyar válogatott 1-0-ra győzött 
Fotó: MTI/Czagány Balázs

A marosvásárhelyi újságírókat tö-
mörítő PRESSing MÚRE kispályás
labdarúgócsapat a minap Kerelő-
szentpálon lépett pályára az együttes
tagja, Csorbai Lóránt helyi reformá-
tus lelkipásztor és barátai meghívá-
sára, azon a pályán, amelyet a helyi
önkormányzat 2010 szeptemberében
hozott létre, az idén pedig felújított. 

A jó iramú barátságos találkozón
mindkét együttes játékosai szép fut-
ballt produkáltak 6+1-es felállítás-
ban. Az egyik csapat focistái
megálltak hét találatnál, a másik ki-
csivel többet szerzett, de a legfonto-
sabb nem ez volt, hanem az, hogy az
összecsapás mindvégig a sportszerű-
ség jegyében zajlott. 

A házigazdák a Pap Sándor –
Antal Tamás, Suba Csongor, Kenye-
res Attila, Puskás János, id. Dudás
Levente, ifj. Dudás Levente, Csorbai
Loránd összetételben szerepeltek,
míg a vendégek a Szucher Ervin –
Czimbalmos Ferenc, Czimbalmos
Csaba, Enyedi Csaba, Kádár Zoltán,
Vlad Amariei és Szabó Attila alkotta
keretet használták. 

A találkozó után a két csapat játé-
kosai közös vacsorán vettek részt. 

A kerelőszentpáli műfüves pálya
gondnoka nem más, mint a valami-
kori Marosvásárhelyi IRA középcsa-
tára, az 51 éves idősb Dudás
Levente, aki a következőket mon-
dotta el a találkozó után: „Örülök,
hogy fiammal, Leventével csapattárs lehet-
tem, felemelő érzés. 1981-ben igazoltak le a
Kanyaró György és Balogh Márton által ed-
zett IRA együtteséhez, a katonai szolgálat
idején a Kolozs megyei bajnokságban sze-
replő Tordai Gloria gólkirálya voltam. A ka-
tonaság után visszakerültem az IRA
együtteséhez, ahol csapattársam volt többek
közt Auer Oszkár, Szász János, Szász László

és Marinică Ormenişan is. A nyolcvanas évek
derekán Czakó Jánosnak köszönhetően a Di-
csőszentmártoni Chimicánál is futballoztam
egy idényt, ahol játékostársam volt Cenan,
Vitan, Nistor, Ogrean, Bozeşan II., Vígh,
Márton Levente, Bálint Lajos is, az alakulat
a B osztályban szerepelt. A rendszerváltásig
az IRA alakulatát erősítettem. Az aktív lab-
darúgást Búzásbesenyőben hagytam abba.”

Apa és fia ismét egy csapatban focizott 
Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Czimbalmos Ferenc Attila

Kerelőszentpálon a Pressing: 
Két „Dudással” egy csárdában
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A címvédő Győri Audi ETO KC
házigazdaként 31-26-ra legyőzte a
szlovén Krim Mercator Ljubljana
csapatát a női kézilabda Bajnokok
Ligája szombati játéknapján, ezzel
biztosította, hogy csoportelsőként
jut tovább a középdöntőbe.

A brazil Eduarda Amorim vezér-
letével remekül kezdett az ETO,
még nyolc perc sem telt el, amikor
már öt góllal vezetett. Ezt követően
azonban ritkán látható hullám-
völgybe kerültek a győriek, minden
lövésüket elrontották, és a védeke-
zésük sem működött hatékonyan.

Több mint 13 percig nem talált be
az ETO, ezt kihasználva a szlové-
nok fordítottak (8-9), ettől még lel-
kesebbé váltak, és a szünetben
meglepetésre döntetlen volt az állás.

A második félidőben a norvég
Stine Oftedal góljaival újra a hazai-
aknál volt az előny, a francia Aman-
dine Leynaud egyre jobban védett,
így a hajrában már nem forgott ve-
szélyben csapatuk sikere.

A két csapat huszadik alkalom-
mal találkozott egymással a BL-
ben, a győrieknek három döntetlen
mellett ez volt a 17. győzelmük. A
mezőny legeredményesebb játékosa
Oftedal volt hét góllal, a cseh Jana
Knedliková ötször talált be.

A vártnál sokkal könnyebben
nyert a Marosvásárhelyi CSM női
kézilabdacsapata a Resicabányai
CSU elleni találkozón a 7. forduló-
ban. Bár az elején nehezen húzott
el az ellenfelétől, már akkor is lát-
szott, hogy a megyeszékhelyi
együttes magasan a vendégek fölé
nő.

Az első percekben nehezen in-
dult meg a gólgyártás, az első talá-
latra három és fél percet kellett
várni, és tíz perc után is alig 4-2
volt az eredmény. Míg azonban a
marosvásárhelyi védelemnek meg
kellett küzdenie az ellenféllel, tá-
madásban nem a resicabányai
védők, hanem a hibák miatt marad-
tak ki a lehetőségek. Később azon-
ban kevesebbet hibáztak a hazai
játékosok, és lassan elhúztak a ri-
válistól, minden vendéggólra gya-
korlatilag két találattal válaszolva.

Szép lassan a teljes kispad lehe-
tőséget kapott a CSM-től, mindhá-
rom kapusnak volt alkalma több
percen át védeni, és a második fél-
időben már gyakorlatilag teljesen
kicserélődött a mezőnyben is a csa-
pat, hiszen adott pillanatban már
senki nem volt a pályán a kezdők
közül. Ez a gólszerzésben is meg-
mutatkozott, hiszen kézilabdában
igen ritka módon minden egyes
mezőnyjátékos feliratkozott a gól-
szerzők közé. Rendkívüli eset az
Andreea Târşoagáé, aki márciusi
sérülése után először kapott helyet
ismét a felnőttcsapat kispadján, ám
csak két hétméteres elvégzésére lé-

pett pályára. Egyet belőtt, így az ő
neve mellé is jegyeztek fel gólt.

Ezt a mérkőzést látva nehezen
megmagyarázható a múlt heti, sze-

rényebb nagyváradi teljesítmény, de
reményt ad arra, hogy a következő
fordulóban a kisjenői rangadón is
pozitív eredményt érhet el a csapat.

Minden mezőnyjátékos szerzett gólt

Nem várták nagy reményekkel a
Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul já-
tékosai, a szakvezetés és a közön-
ség a Szatmárnémeti CSM elleni
mérkőzést a női kosárlabda Nem-
zeti Liga Nyugati csoportjának 4.
fordulójában, hiszen a belföldi me-
zőny egyik erőssége, a bajnoki
ezüstérmes érkezett a Ligetbe, ráa-
dásul a megyeszékhelyi együttes
nem kezdte a legjobban az idényt, a
szatmáriaknál sokkal szerényebb
képességű ellenfelekkel szemben
sem.

Az aggodalmak az első negyed
kezdetén beigazolódni látszottak,

hiszen a ratjban nagyon beragadtak
a hazai játékosok. Az ellenfél 15-0-
val kezdett, miközben a Sirius-Mu-
reşul kosarasainak a dobásai még a
gyűrűt sem érték el, és a lepattanók
aránya is sokatmondó (0:10!). Las-
san azonban megszabadultak lám-
palázuktól a Sirius-Mureşul
játékosai, és ha erős túlzás is lenne
azt állítani, hogy a folytatásban
egyenlő ellenfeleik voltak a szat-
márnémetieknek, kevésbé megille-
tődötten játszottak. Az eredményen,
főleg az első két negyedben, amikor
a vendégek is a legjobbjaikkal és
teljes erőbedobással játszottak,
megmutatkozott a két keret közötti
különbség, de ezen a meccsen elő-

ször a házigazdák dobásai már
megközelítették a 40%-os hatásfo-
kot, míg korábban rendszeresen
30% alatt maradtak, több látványos
gólpasszt is láthattunk, és akaratot,
küzdelmet a labdáért, noha az el-
adott labdák száma (igaz, ez a szat-
mári védelem érdeme is) még
mindig igen magas (31!). 

A harmadik negyedet megnyerte
a marosvásárhelyi csapat, amikor a
szatmáriak kicsit kiengedtek a szo-
rításból, míg a negyedik negyed-
ben, amikor a Sirius-Mureşul több
nagyon fiatal tartalékot használt,
ismét a vendégek dobtak több pon-
tot.

A marosvásárhelyi csapat szá-
mára azonban nem
Szatmárnémeti az
idén (még) az ellenfél,
ennél fontosabb talál-
kozók jönnek a Buka-
resti Agronomia ellen
a kupában, ahol 15
pontot kellene be-
hozni, illetve Nagyvá-
rad ellen a
bajnokságban. Ezeken
már számíthat a csapat
az új idegenlégiós,
M a r i a h - C a u h r y n
Smelser játékára, aki a
cseh Slovanka Tabor-
tól érkezik. Smelser
beállós poszton erősíti
majd a csapatot, ko-
rábban már volt Dun-
bar csapattársa, így
várhatóan jól megértik
majd egymást a pá-
lyán.

Pozitív jelek, a nagyarányú vereség ellenére

Női kézilabda BL: Biztosította 
csoportelsőségét a címvédő Győr

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor
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AVeszprémkikapottaKielceotthonában
ATelekomVeszprém34-33-rakikapottalengyelViveKielceott-

honábanaférfikézilabdaBajnokokLigájacsoportkörénekhatodik
fordulójában,szombaton.Amagyarcsapatjólkezdett,többszöris
támadhatottakétgólosvezetésért,dekimaradtakaziccerek.Ezt
követőenAlexDujshebaevvezérletévelfordítottaKielce,amely
csakazértnemtudottmeglépniháromtalálattal,mertaSterbik
ÁrpádhelyérebeálltVladimirCuparajólvédett.Aszünetbenismét
döntetlenvoltazállás,amásodikfélidőtviszontegy6-1-essorozat-
talkezdteaKielce.Avendégekegy4-0-sszériávalegyenlítettek,
majdahajrábanpercekig31-30voltazállásalengyelekjavára.
Néhányelhibázottlövésutánismétahazaiakvoltakeredményesek,
ezzelismétlendületbejöttek,ésAndreasWolffvédéseirealapozva
végülegygóllalgyőztek.

Jegyzőkönyv
NőikézilabdaAosztály,Dcsoport,7.forduló:Marosvásárhe-

lyiCSM–ResicabányaiCSU35-20(16-9)
Marosvásárhely,ligetisportcsarnok,500néző.Vezette:Diana

Cânţa(Kolozsvár),RalucaNicolae(Kolozsvár).
MarosvásárhelyiCSM:Ugran(Stan,Hodor)–Munteanu5

gól,Lăcătuş3,Darie2,Bucin4,Bărăbaş5,Moldovan3(Ola2,
Radu2,Târşoagă1,Sîngeorzan1,Coşarcă2,Guţă1,Ghemeş
4).
Resicabánya:Popescu(Ioţa,Roman)–Bochiş5,Cristea3,

Bledea4,Roatis1,Şiman,Dumitrescu1(Vlădăşel3,Ibănişteanu
1,Ion2).

Eredményjelző
AnőikézilabdaAosztályDcsoportjának7. fordulójában:

NagyváradiCSU–TemesváriUniversitatea29-32,Marosvásár-
helyiCSM–ResicabányaiCSU35-20,NagybányaiMarta–Kis-
jenőiCrişul17-34.

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
NőikosárlabdaNemzetiLiga,Nyugaticsoport,4.forduló:Ma-

rosvásárhelyiSirius-Mureşul–SzatmárnémetiCSM48:104(10-
31,11-34,20-18,7-21)
Marosvásárhely,ligetisportcsarnok,200néző.Vezette:Andrei

Răileanu(Focşani),ŞtefanAtomulesei(Brassó),AdelaVilt(Kolozs-
vár).Ellenőr:AlexandruAnica(Târgovişte).
Sirius-Mureşul:Mészáros13pont,Gál12(4),Dunbar7,Feiseş

6(2),Ignat-Kleemann6,Bobar2,Szász2,Badi,Pálfi,Bokor,Ker-
tész,Molnár.
Szatmárnémeti:Mosby19,Huţanu16(2),Podar16(4),Miljko-

vić16(1),Orosz13(1),Stoiedin6,Ferenczi5(1),Pop5,Popescu5
(1),Kádár2,Szmutku1.

Románianőicsapataazolimpián
Részvételijogotszerzetta3x3-asrománnőikosárlabda-váloga-

tottajövőéviolimpiára.Acsapatasportágiszövetségszervezői
ügyességénekköszönhetőenkvalifikált,hiszenértékespontokat
szerzetta3x3-askosárlabda-rendezvényekbebekapcsolódójáté-
kosokmagasszámánakköszönhetően.Azelmúltévbentöbbmint
ezernőikosárlabdázóvettrésztilyentornákon,ezzellényegesen
javítottazországvilágranglistáshelyezésén,emeltékkiasportági
szövetséghonlapjánmegjelentösszeállításban.Anemzetköziföde-
ráció Japánban ismertette az első résztvevőket –Oroszország,
Kína,Mongólia,Románia–,ésaztisbejelentették,hogyamezőny
többitagjátkvalifikációstornákonválogatjákki.
A3x3-askosárlabdaelőszörszerepelazötkarikásjátékokprog-

ramjában.

Eredményjelző
NőikosárlabdaNemzetiLiga:
*Keleticsoport,6.forduló:KonstancaiPhoenix–CSMTârgo-

vişte55:76,BukarestiAgronomia–BrassóiOlimpia70:80,CSM
Alexandria – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 49:114.A Bukaresti
Rapidállt.Azelőzőfordulóból:BukarestiAgronomia–Konstancai
Phoenix43:48,BukarestiRapid–CSMTârgovişte57:70.A3.for-
dulóból:BrassóiOlimpia–CSMTârgovişte57:78.
*Nyugaticsoport,4.forduló:MarosvásárhelyiSirius-Mureşul

–SzatmárnémetiCSM48:104.AKézdivásárhelyiKSE–Nagyvá-
radiCSURookiesmérkőzéstnovember10-én,azAradiFCCICIM
–KolozsváriUösszecsapástmajátsszák.

IdegenbenislegyőztehorvátellenfelétazFTC
AFerencvárosegygóllalnyertahorvátPodravkaKoprivnica

otthonábananőikézilabdaBajnokokLigájacsoportkörénekne-
gyedikfordulójában,szombaton,ésezzelnagylépésttettaközép-
döntőbejutásfelé.Amagyarcsapatazelsőfélidőközepénmárkét
góllalvezetett,ekkorazonbantöbbhibátiselkövetett.Ahorvátok
átvettékazirányítást,fordítottak,ésmegőriztékminimáliselőnyü-
ketaszünetig.APodravkaanegyvenedikpercbenvezetettutoljára,
ekkoraFerencvárosremektámadójátékkal6-2-essorozatotpro-
dukált,mindenposztróltöbbszöriseredményesvolt,ígykéthéttel
ezelőtti,érdisikereutánismétértékesgyőzelmetaratottahorvátok
felett.Azeredmény:PodravkaKoprivnica(horvát)–FTC-Rail
CargoHungaria26-27(15-14).

ASCMRâmnicuVâlceadrámaiveresége
HazaipályánkikapottaSCMRâmnicuVâlceaamontenegrói

BuducnostPodgoricátólanőikézilabdaBajnokokLigájaCcso-
portjában,pénteken.Arománbajnokúgyvesztettegygóllal,hogy
kevésselavégeelőtt19-18-ravezetett,ésövévoltatámadás,deki-
hagyta,mitöbb:azutolsónégygólszerzésilehetőségébőlcsakegyet
értékesített,utolsótámadásánpedigeladtaalabdát,összességében
pedighárombüntetőtrontottamérkőzésen.Bővenlettvolnatehát
lehetőségetöbbgóllaliselhúzni,ehelyett20-21lettavége.

Oláh János a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma17.10órátólaMarosvásárhelyiTVRSípszó után címűműsoránakmeghívottjaOláhJános.

Azegykorisportolóval,amarosvásárhelyi,majdsepsiszentgyörgyitornaszakostanárralasport
dicsőmúltjáról,szomorújelenérőléskilátástalanjövőjérőlSzucherErvinbeszélget.
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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 

MAROSVÁSÁRHELY
MEGYEI JOGÚ VÁROS

versenyvizsgát szervez a következő
megüresedett állás betöltésére 

a közterület-felügyelő szakszolgálatnál 
Amegüresedettszerződésesállásbetöltéséhezapályázóknaktel-

jesíteniükkellazutólagmódosítottéskiegészített2011.évi286-os
számúkormányhatározatbanjóváhagyottkeretszabályozás3.cik-
kelyébenelőírtfeltételeket.

•egymunkásagazdátlanebeketkezelőéssintérszolgálathoz
–általánosiskolai/középfokútanulmányok
–munkarégiség:legalábbegyév.

Aversenyvizsgátaközterület-felügyelőszakszolgálatszékhelyén,
aPrututca24.számalatttartják,akövetkezőversenynaptársze-
rint:
–2019.november19.,12óra–ajelentkezésiiratcsomókbenyúj-

tásánakhatárideje
–2019.november26.,10óra–gyakorlativizsga
–2019.december2.,10óra–interjú

Aversenyvizsgáhozszükségesiratokjegyzékemegtalálhatóaz
intézményhonlapján,awww.tirgumures.roelérhetőségen.
TovábbiinformációkMarosvásárhelyMegyeiJogúVárosGyő-

zelemtér3.számalattiszékhelyén,a85-ösirodábanésaverseny-
bizottságtitkáránála0265-268-330-astelefonszám110-esmellékén
igényelhetők.

Dr.DorinFloreapolgármester

Október 31-én, csütörtökön ünnepélyes kere-
tek között felavatták Marosszentkirályon a
Daw Benţa csoport két új termelőegységét, az
expandált polisztirén lemezeket és a homlok-
zati hőszigetelésnél alkalmazott ragasztó-
anyag-gyártó részleget. A beruházás hétmillió
euróba került.

Az eseményen a Benţa csoport helyi képviselője,
Remus Aurel Benţa és a németországi DAW csoport
egyik tulajdonosa, dr. Ralf Murjahn köszöntését köve-
tően a prefektus, a megyei tanácselnök és a község pol-
gármestere méltatta az esemény jelentőségét.

Amint Remus Aurel Benţa társtulajdonos hangsú-
lyozta, a Benţa csoport képviseli Európa legnagyobb
festék-, lakk- és hőszigetelőrendszer-gyártójának, a
130 éves hagyománnyal rendelkező németországi
DAW csoportnak az érdekeit az országban. Tavaly ja-
nuárban döntötték el, hogy a piaci igények növekedé-
sével bővítik gyártókapacitásukat, és ezt abban a
közösségben teszik, amelyben 18 éve elkezdték a
DAW csoport termékeinek a forgalmazását. A három-
hektáros új ipari létesítmény tulajdonosa kérdésünkre
kifejtette, a beruházás azért vált szükségessé, hogy ez-
által megerősítsék pozíciójukat az építőiparban. El-
mondása szerint az elképzeléstől a megvalósításig nem
volt zökkenőmentes a folyamat, de az akadályokat si-
került legyőzni. Így a terület felvásárlásának bonyo-
dalmaitól a környezetvédelmi engedélyek
kibocsátásáig összehangolt tevékenységre és komoly
beruházásokra volt szükség, hogy a termelési folyamat
környezetvédelmi szempontból is zöld utat kaphasson.
Többek között külső-belső szivattyúhálózatot, hő-,
füst- és tűzérzékelőket szereltek, amelyek hangjelzé-
sére ajtók nyílnak vagy záródnak. Az új munkahelyek
létesítésével kapcsolatosan kiderült, hogy nem várható

alkalmazáshullám, mivel mindkét termelőegység tel-
jesen automatizált, így többnyire a robotgépeket és a
számítógép-vezérlést kell felügyelni. Három országban
vannak jelen: Romániában, Bulgáriában és a Moldovai
Köztársaságban, és az exporttermékek kilencven szá-
zalékát Maros megyében állítják elő.

A ragasztógyár igazgatóját megkértük, dióhéjban is-
mertesse a technológiai folyamatot. Amint Hajducsi
Zsolt kifejtette, a bővítést a piaci igények növekedése
tette szükségessé, mivel a termelési kapacitás megha-
ladta a keresletet. Ez év áprilisában érkeztek meg az
első autók a felszereléssel, szeptemberben pedig már
elindíthatták a tesztgyártást, ami komoly és összefor-
rott csapatmunka eredménye. Az új részlegen az elő-
zőhöz képest dupla mennyiségű ragasztóanyagot
állítanak elő. A porragasztó gyártási folyamata során
többkomponensű port kevernek össze, a receptek szá-
mítógépbe vannak betáplálva, a folyamat teljesen au-
tomatizált. A por annyira száraz, hogy a laboratóriumi
értékek szerinti nedvességtartalom maximum 0,3. A
gyártási kapacitás 11-12 tonna óránként, váltásonként
öt alkalmazott látja el a robotgépeket a szükséges kel-
lékekkel. Az alapanyagok az erdélyi régióból származ-
nak, a ragasztóanyag Németországból. Az
exporttevékenységet Görögországra is kiterjesztették.
A gyárlátogatáson ismertették a poliészterlapok gyár-
tási folyamatát is. A granulátumokat külföldről szál-
lítják, tárolják, és gőzölve növelik meg a térfogatukat.
Présbe kerülve gőz hatására hat köbméteres nagy tég-
lalapokká alakítják, amelyeket száradás után a vágó-
vonalon szeletelnek a megfelelő méretre és
vastagságra. A termelési kapacitás hozzávetőleg
1.500 köbméter hőszigetelő lemez naponta. Mint
Remus Benţa kifejtette, kezdetektől az együttműkö-
dés és a hűség, valamint a partnerek bizalma volt a
DAW Benţa csoport fejlődésének a hajtómotorja, és
az elkövetkezőkben is ezen az úton fognak majd ha-
ladni. 

Újabb termelőegységek a DAW Benţa csoportnál
Hétmillió eurós beruházás 

Marosszentkirályon

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Szer Pálosy Piroska



Lehet már jegyeket vásárolni
a 25. Marosvásárhelyi Nem-
zetközi Könyvvásár program-
jaira. A negyedszázados vásár
szervezői idén is irodalmi es-
tekkel, színházi előadásokkal,
koncertekkel várják a látoga-
tókat. A több mint 100 prog-
rampontból álló kínálat már
elérhető. (http://vasarhely.ro/
konyvvasar/program-a-tel-
jes-kinalat/)

A jegyköteles előadások sorát
Darvasi László Karády zárkája mo-
nodrámájával nyitják a könyves
szemle nulladik napján, november
13-án, szerdán a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Nagytermében. A
Gyulai Várszínház produkciójának
rendezője Béres László, előadja
Bartha Boróka. A szerző, Darvasi
László így vall Karády Katalinról és
a darabról: „Nem az életét írtam
meg, hanem a Gestapo börtönében
eltöltött hónapokból néhány sötét,
fájdalmas napot. Azt, amikor kilá-
tástalan minden. Amikor semmi re-
mény nem látszik, hogy majd állhat
újra a szabad ég alatt. Na, ez érde-
kelt engem, ilyen helyzetben hogy
működik a lélek, a jellem. És hát
milyen gyönyörűen játssza az ala-
kot Béres Laci rendezésében Bartha
Boróka!”

A hivatalos megnyitóra, egyben
a Navarra Dance tánccsoport elő-
adására csütörtökön (november 14.)
10 órakor kerül sor a Színház téren,
ezt Balázs Imre József Kirándulás
a felhőben című verses gyermek-
koncertje követi a Kisteremben.

A vásár első napja végül ugyan-
csak koncerttel zárul, az idén 60
éves Kovács András Ferenc költé-
szete előtti főhajtással: a Kossuth-
díjas költő Árdéli szép tánc című
kötetének versei elevenednek meg
a Sebő együttes és magának a szer-

zőnek az előadásában. A szervezők
Sebő Ferenc szavaival ajánlják a
produkciót: a koncert során „kala-
uzunk Kovács András Ferenc, aki
»urbánus« költő hírében áll (és
meglehet, hogy egyebek mellett
annak is tartja magát), most fel-
hangzó dalai viszont ékesen azt bi-
zonyítják, hogy milyen mély
gyökerekkel kapcsolódik mind az
írásos tradíciókhoz, mind a szájha-
gyományhoz, még akkor is, ha
erről (bizonyára) nem sokat gon-
dolkodott mindeddig. Nekem min-
denesetre valamennyi énekel-
hetőnek ítélt verséről egy-egy ka-
rakteres népdaltípus vagy táji tánc-
zene jutott eszembe, és az
összepárosítás sohasem bizonyult
erőszakoltnak.”

A Sebő együttes pénteken (no-
vember 15.) sem pihen, ugyanis 11
órától a gyerekeket várják a nyá-
rádszeredai művelődési ház nagy-
termében a Maros hídja leszakad
címmel meghirdetett koncertjükre.
Ugyancsak pénteken kerül sor, de
már a marosvásárhelyi színház
Nagytermében 18 órától Prózaa-
jándék Vásárhelynek címmel Dar-
vasi László, Grecsó Krisztián, Láng
Zsolt, Németh Gábor és Vida
Gábor irodalmi estjére Gáspárik
Attila és Szegő János moderálásá-
val. Közreműködnek a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatának művészei. Az
irodalmi est ingyenes, de helyje-
gyet kell foglalni a színház jegy-
pénztárában vagy a biletmaster.ro
honlapon. A könyves szemle máso-
dik napjának méltó lezárása 20 órá-
tól Bogdán Zsolt Ady-estje a
Kisteremben.

Szokásos módon szombaton (no-
vember 16.) délelőtt a kisgyerekek
veszik birtokukba a színház Nagy-
termét, idén a Sebő együttes gyer-

mekkoncertjére tapsolhatnak. A fel-
nőtteket pedig ugyancsak 11 órától
a Kisteremben Darvasi László, Gre-
csó Krisztián, Németh Gábor, vala-
mint Szegő János várja egy kis
irodalmi matinéra. A téma: A mai
magyar próza tere, avagy szükség
van-e mostanság a Bajza–Toldi–
Vörösmarty-támaszra a Petőfi-
gyártáshoz? (nem jegyköteles).
Este 7 órától pedig Marie Jones
Kövek a zsebben című darabja lesz
látható a Nagyteremben. A Kövek a
zsebben egy forgatás kulisszái
mögé kalauzolja a nézőt: egy ame-
rikai film készítésének kellős köze-
pébe Írországban. A fergeteges
folytatást a két főszereplő, esetünk-
ben két statiszta biztosítja, akik úgy
mesélik el a történetet, hogy a for-
gatáson megforduló összes karak-
tert (férfit és nőt, válogatás és
kegyelem nélkül) maguk keltik
életre. A percenként, néha másod-
percenként átváltozó szereplők
sokat elárulnak a kisemberek sorsá-
ról a nagyvilágban – humor, tragé-
dia, komédia és rengeteg
improvizáció. A két bravúrszerepet
két bravúrszínész, Rudolf Péter és
Kálloy Molnár Péter alakítja.

A jubileumi szemle zárásaként
végül vasárnap (november 17.) dél-
előtt 11 órától Kovács András Fe-
renc Jack Cole dalai című
megzenésített poémáját adja elő Fa-
zekas Ernő, Márton Lóránt és Nagy
Csongor.

A produkciókra a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház jegypénztárá-
ban és a biletmaster.ro honlapon
válthatók jegyek. 

A szélesebb réteget megszólító
előadások, irodalmi estek mellett
számos más programmal is készül-
nek a szervezők és kiadók, idén is
egész napos gyerekprogramokkal
( h t t p : / / v a s a r h e l y. r o / k o n y v -

vasar/gyere-velem-konyvvasarba-
gyerekprogramok/), író-olvasó ta-
lálkozókkal, könyvbemutatók-
kal, dedikálási lehetőségekkel
(http://vasarhely.ro/konyvvasar/pro
gram-a-teljes-kinalat/) várják a lá-

togatókat a könyves fesztivál négy
napja alatt. És aki a könyvújdonsá-
gok között válogatna, arra is van le-
hetőség a könyvvásár honlapján
(http://vasarhely.ro/konyvvasar/
konyvek/).

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ kétszobás tömbházlakás Ma-
rosvásárhelyen, a Kövesdombon,
hosszú távra. Tel. 0726-314-862.
(11/5040-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-377-
347. (4/5107-I)

ELADÓ használt cserép. Tel. 0754-987-
717. (5131)

ELVESZETT

KÉRJÜK SZÉPEN azt, aki a
Kárpátok sétányon egy szemüveget
és egy ajtókulcsot talált, szíveskedjen
a 0741-636-641-es telefonon
jelenteni. Köszönjük! (sz.-I)

MINDENFÉLE

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

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tető-
készítést, bármilyen javítást. Tel.
0757-831-459. (9/4674)

KIJAVÍTUNK sírokat és megrepedt
kriptákat. Tel. 0752-517-647.
(9/5020)

TETŐ sürgős javítását vállaljuk (fel-
készülés a télre). Tel. 0747-816-052.
(9/5020)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
ből vagy lemezből, famunkát stb.
15% kedvezmény nyugdíjasoknak.
Tel. 0758-639-258, Csaba. (2/5059-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk no-
vember 4-én a nagyernyei szüle-
tésű CSERNÁTONY SÁMUEL
marosszentgyörgyi lakosra halá-
lának első évfordulóján. Bánatos
felesége, Etelka, lányai: Melinda
és Ildikó, vejei: Attila és Cristian,
unokái: Melissa, Krisztián és
Amadeus. Nyugodjál békében!
(11/5116-I)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet!
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk november 3-án
SZÁNTÓ JOLÁNRA (FODOR) ha-
lálának 15. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerettei. (2/5129-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Elkezdődött a jegyárusítás a marosvásárhelyi könyvvásár programjaira 
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ a 0265/224-300-as
telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a

Cariere címszónál. (sz.-I)

AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz SOFŐRÖKET. 8 órás munkaidő,
előnyös munkabér + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21676)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ANépújság
hirdetésiirodájábanfelveszünk

APRÓHIRDETÉST
akolozsváriSZABADSÁGBA,

acsíkszeredaiHARGITANÉPÉBE,
asepsiszentgyörgyiHÁROMSZÉKBE
ésazaradiNYUGATIJELENBE.
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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!


