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A napokban döntő házként szavazta meg a szenátus azt a
törvénytervezetet, amely lehetővé teszi, hogy az önkor-
mányzatok más rendeltetést szánjanak azon iskolaépületek-
nek, amelyekben legkevesebb három éve nem zajlik oktatási
tevékenység. Románia-szerte több száz ingatlan van ebben
a helyzetben.

Jelenleg Romániában számos olyan ingatlan létezik, amelyekben va-
lamilyen okból már nem zajlik oktatás, és bürokratikus okok miatt az
épületek évek óta üresen állnak. Az eddigi szabályozások értelmében
az önkormányzati tulajdonban lévő, nem használt ingatlanok rendelte-
tésének átminősítéséért oktatási minisztériumi beleegyezésre volt
szükség.
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Falusi gyerekek 
a profi tánc 
világában
Fazakas János és Füzesi Albert 1990-
ben került a Maros Művészegyüttes-
hez, meghatározó személyiségei,
többszörösen díjazott és kitüntetett
táncosai voltak a társulatnak. Most, a
65. évforduló kapcsán ők is emlékez-
nek, felidézik az élményeiket, a fellé-
péseiket, kiszállásaikat s azt a
rengeteg munkát, amelyet táncosként
fektettek be, hogy magas színvonalú
produkciókkal folytassák a Székely
Népi Együttes szellemiségét, és el-
nyerjék a közönség tetszését.
____________5.
Az ember 
és természet 
viszonya 
az őskorban
Ezzel a címmel és témában végzett
tudományos kutatást dr. Berecki Sán-
dor, a Maros Megyei Múzeum régé-
sze. Munkáját a Magyar Tudományos
Akadémia Bolyai János kutatási ösz-
töndíjjal támogatta, és a három évig
tartó kutatás eredményét Bolyai-em-
léklappal jutalmazta. A régésszel a ku-
tatásról beszélgettünk, amelynek
eredményeit angol nyelven megjelen-
tetett szakkönyvben is összegezte.
____________6.

Más rendeltetést szánhatnak a kihasználatlan iskolaépületeknek

Az önkormányzatok dönthetnek



Halloween-díszek készítése
Október 18-án, hétfőn 17.30 és 19.30 óra között a Di-
vers Egyesület Avram Iancu (Rákóczi) utca 29. szám
alatti székházában a Női Akadémia azokat az ügyes
kezű lányokat, asszonyokat (és az őket kísérő gyere-
keket) várja, akiket érdekel az újrahasznosítás és a
dísztárgyak készítése. Ezúttal Halloween-díszeket
készítenek Lajos Anna kézműves irányításával. A te-
vékenységhez szükséges kellékeket a szervezők biz-
tosítják. A foglalkozáson az oltási igazolás
felmutatásával lehet részt venni, a helyek száma kor-
látozott, a részvételi szándékot a 0265-311-727-es te-
lefonszámon vagy a Facebook-oldalon, illetve az

office@divers.org.ro e-mail-címen kell jelezni, ahol bő-
vebb információ is igényelhető. 

Évadnyitó Látó-est
A Látó szépirodalmi folyóirat évadnyitó eseményének
október 21-én 18 órától a Gemma Book Café (Maros-
vásárhely, Bolyai utca 10.) ad otthont. Az esten a Látó
szerkesztői olvasnak fel, és beszélgetnek irodalomról,
kultúráról, lapszámokról és tervekről. A rendezvényt az
aktuális járványügyi szabályok betartásával szervezik.
A helyek száma 33 főre korlátozott, a részvétel regiszt-
rációhoz kötött, az alábbi űrlapon lehet jelentkezni a
név és e-mail-cím megadásával: https://forms.gle/aqM-
vRMCPoi6Xghuz6. Aki fogyasztani is szeretne, 
negyedórával korábban érkezzen, hogy a baristák fel-
vehessék a rendelést.

Október 15-én, pénteken 14.50 órakor
Szászrégenbe riasztották a Maros Megyei
Vészhelyzeti Felügyelőség tűzoltóit. A 153-as
megyei úton, Szováta irányában egy vasúti át-
kelőn személyautót sodort el a vonat. A hely-
színre a szászrégeni egység tűzoltóit
vezényelték. A tűzoltóság közleménye szerint
személyi sérülés nem történt, a közúti forgal-
mat sem akadályozta a tűzmegelőzési és men-
tési tevékenység. (pálosy)

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 12 0C
min. 6 0C

18., hétfő
A Nap kel 

7 óra 43 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 31 perckor. 
Az év 291. napja, 
hátravan 74 nap.

Elszállítják a háztartási 
és növényi hulladékot

Marosvásárhelyen október 15. és november 19. között van
az általános nagytakarítás a magánszemélyek és tulajdo-
nosi társulások számára, mely előre meghatározott, na-
pokra és utcákra lebontott terv alapján zajlik hétköznap és
szombaton 7 és 16 óra között. A háztartási hulladékot külön-
válogatva, a növényi hulladékot, ágakat legtöbb egyméte-
resre darabolva, műanyag zsákokba csomagolva kell
kihelyezni a járdaszegélyre. Építkezésből származó törme-
léket és elektronikai hulladékot nem szállítanak el. Október
18-án, hétfőn a N. Grigorescu, a Kornisa sétány, a Gh. Ma-
rinescu, az új kórházi park, a Köcsög, Cserjés, Argeş (Ba-
bits Mihály), D. Cantemir, Dr. C. Ciugudean, Gen. I.
Dumitrache, Keleti, Ep. Ioan Bob, Ştefan Rusu, Teleki Sá-
muel és Trébely utcából viszik el a hulladékot. Kedden a
Nagyerdő köz, Nagyerdő, Fülemüle, Nyár, Kőrösi Csoma
Sándor, H. Coandă, Gábor Áron, Petry Ádám, Szegfű, So-
mostető utcák vannak soron.

Adó- és illetékfizetés 
az önkiszolgáló fizetőállomásokon

Október 11-étől a helyi adókat és illetékeket SelfPayen,
azaz önkiszolgáló fizetőállomásokon is ki lehet fizetni. A
rendszert úgy fejlesztették ki, hogy egyszerűen és bizton-
ságos körülmények között lehessen fizetni a vonalkód be-
olvasásával vagy manuális adatbevitellel.
Marosvásárhelyen 29 ilyen állomás található, többek között
a polgármesteri hivatal épületében (Győzelem tér 3. szám),
valamint a lakosság-nyilvántartó hivatal épületében is a
Kossuth utca 26-28. szám alatt. Mindenik állomáson lehet
törleszteni a helyi adókat és illetékeket is más szolgáltatá-
sok mellett, mint például: számlafizetés, részletfizetés,
egyes díjak befizetése: járműbeíratási illeték, gépjárműve-
zetői igazolvány díja, útlevél díja, büntetések törlesztése
stb.

Elmarad László Attila koncertje
A koronavírus-járvány miatt idén elmarad László Attila éne-
kes és Vigyinszki Máté gitáros Indulnom kell című őszi er-
délyi koncertturnéja keretében az október 30-ára
meghirdetett marosvásárhelyi fellépés – tájékoztattak a
szervezők. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma LUKÁCS, 

holnap NÁNDOR napja.

Megyei hírek
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RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
20, 32, 33, 5, 31 + 4 NOROC PLUS: 9 0 2 4 2 3

23, 14, 25, 15, 5, 21 SUPER NOROC: 5 5 5 2 3 8

13, 24, 11, 10, 6, 18 NOROC: 1 6 0 6 5 1 0

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 9-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház a hatályban lévő
intézkedéseket szigorúan betartja, és a színház nézőinek,
valamint munkatársainak a lehető legbiztonságosabb kö-
rülményeket biztosítja. Ennek fenntartása érdekében a
Tompa Miklós Társulat október 19-ére, valamint 20-ára
meghirdetett Grand Hotel Retromadár című előadásai el-
maradnak. A 19-i előadás helyett a Társulat Henrik Ibsen
A nép ellensége című produkcióját tűzi műsorra Keresztes
Attila rendezésében, melyet kedden 19:00 órától a színház
Nagytermében tekinthet meg a közönség.

A már megvásárolt jegyek felhasználhatók A nép ellen-
sége című produkcióra, vagy az idei évad végéig bármely
későbbi előadás során, előzetes helyfoglalással. A nézők a
jegyeket a színház jegypénztáránál hétfőtől péntekig 9:00-

19:00 óra között, vagy előadás előtt egy órával válthatják be. 
A 14 éven felüliek számára ajánlott, román felirattal kö-

vethető előadás a járványügyi szabályozások miatt korlá-
tozott számú férőhellyel és a járványügyi intézkedések
szigorú betartásával történik. 

Jegyvásárlás személyesen a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház nagytermi jegypénztáránál, valamint online a Bi-
letmaster oldalán: 

https://teatrunational.biletmaster.ro/.../A-nep-ellensege 
A színház a közönséget érintő mindennemű változásról

online felületein is értesíti nézőit. A legfrissebb infor-
mációk a színház honlapján (www.nemzetiszinhaz.ro), va-
lamint Facebook-oldalán (www.facebook.com/ tompamik-
los) érhetők el. (PR-titkárság)

Műsorváltozás 
a Tompa Miklós Társulat októberi műsorrendjében

Fotó: ISU

Nincs emberáldozata 
a balesetnek
Személyautót sodort

el egy vonat



Ha az államfő által kormányalakítással megbízott
Dacian Cioloşnak, az USR elnökének nem sikerül
többséget szereznie egy általa vezetett kabinet be-
iktatásához, a PNL tárgyalásokat kezdeményez va-
lamennyi felelős parlamenti párt vezetőjével, az
AUR kivételével, a kormánytöbbség kialakítása ér-
dekében – jelentette be pénteken Florin Cîţu
ügyvivő miniszterelnök, a PNL elnöke.

A PNL felszólítja Cioloşt, hogy ezt megelőzően próbáljon
meg támogatást szerezni azoknál a pártoknál, amelyekkel
együtt megbuktatta a Cîţu-kabinetet, vagyis a legnagyobb
frakcióval rendelkező PSD-nél és a nacionalista, vírustagadó
szólamokkal parlamenti képviselethez jutott AUR-nál. Ez sze-
rintük erkölcsi kötelessége a választókkal szemben.

A Nemzeti Liberális Párt ismét leszögezte: a PNL, az USR
és az RMDSZ által tavaly decemberben kötött koalíciós meg-
állapodás érvényét veszítette, amikor az USR összeállt az el-
lenzékkel, és bizalmatlansági indítványt szavazott meg saját
kormánya ellen.

A párt vezető testülete által pénteken megszavazott állás-
foglalás így kimondatlanul is azt üzente Cioloşnak, hogy a
PNL nem fog bizalmat szavazni olyan kormánynak, amelyben
az USR elnöke a miniszterelnök.

A PNL arra reagált, hogy Cioloş a jobbközép pártokat hívta
kormányalakítási tárgyalásokra. Kedden – Cîţu szerint csak
az államfő döntése iránti tiszteletből – már tárgyalóasztalhoz
ült a PNL, az USR és az RMDSZ elnöke, hogy meghallgassa
Cioloş elképzeléseit a jobbközép koalíció helyreállításáról, de
az álláspontok nem közeledtek. A PNL hivatalos állásfoglalá-
sának közzététele után a felek bejelentették, hogy a Dacian
Cioloş, Florin Cîţu és Kelemen Hunor között péntekre terve-
zett második találkozót lefújták, mert immár semmi értelme.

A PNL vezetői korábban jelezték: a jobboldalon csak a leg-
nagyobb jobboldali párt „körül”, vagyis PNL-es miniszterel-

nök vezetésével alakulhat kormány, a jobbközép koalíció
helyreállítására azonban a PNL és az RMDSZ is kevés esélyt
lát.

Az elnöki hivatalban hétfőn rendezett kormányalakítási
konzultáción a PNL nem tett javaslatot a miniszterelnök-jelölt
személyére, arra hivatkozva, hogy ezt majd akkor teszi meg,
ha parlamenti többséget is tud mögé állítani. A párt pénteki
bejelentése utat nyit azelőtt, hogy a PNL az ellenzéki szociál-
demokratáknál keressen támogatást egy kisebbségi PNL-
RMDSZ-kormány számára.

Cioloş úgy reagált: a PNL elutasította, hogy az államfő által
megbízott miniszterelnök-jelölttel tárgyaljon, és vállalja a kor-
mányzás felelősségét egy válságos helyzetben. Mivel Romá-
niának sürgősen szüksége van teljes jogkörű kormányra, az
USR önállóan fog kormánynévsort és kormányprogramot ki-
alakítani, és – ha a PNL vasárnapig nem vizsgálja felül állás-
pontját – a héten egy kisebbségi USR-kormány számára kér
bizalmat a parlamenttől.

Kelemen Hunor pénteki közleményében megállapította: 
Cioloşnak nem sikerült helyreállítania azt a minimális bizal-
mat, amely lehetővé tette volna a PNL-USR-RMDSZ koalíció
újraalakítását.

„Az RMDSZ továbbra is azon az állásponton van, hogy a
hatalomtechnikai taktikázások helyett a társadalom valós
problémáira figyelve, mielőbb olyan kormány beiktatására
van szükség, amely rövid távon kizárólag a járványügyi prob-
lémákra, az energiaárak okozta gondok orvoslására és a jövő
évi költségvetés elkészítésére koncentrál. A politika szá-
munkra mindenekelőtt szolgálat, a közjó keresése és képvise-
lete, az emberek életének biztonságossá tétele és az
életfeltételek javítása. Ezeket az elveket követve képviseljük
a kormányzati munkánkkal a romániai magyar közösséget és
minden romániai polgárt, amíg lehetőségünk van rá” – olvas-
ható az RMDSZ elnökének közleményében. (MTI)

A tesztek több mint negyede 
pozitív

11.546 új koronavírusos megbetegedést igazoltak az
elmúlt 24 órában, több mint 41.223 teszt eredményé-
nek feldolgozása nyomán, vagyis az elvégzett tesz-
tek 28%-a bizonyult pozitívnak. Az elmúlt 24 órában
ugyanakkor elhunyt 298 koronavírus-fertőzött sze-
mély, közülük 271-en nem voltak beoltva a betegség
ellen – közölte vasárnap a stratégiai kommunikációs
törzs (GCS). A legfrissebb jelentés szerint 1.750-en
szorulnak intenzív terápiás ellátásra az országban.
Az új esetekkel most már 1.457.260-ra nőtt a járvány
eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.238.832
személyt gyógyultnak nyilvánítottak, összesen pedig
41.781-en hunytak el. (Agerpres)

Iohannis megköszönte 
Orbán Viktornak a segítséget

Klaus Iohannis államfő köszönetet mondott pénteken
Orbán Viktor magyar kormányfőnek, amiért Magyar-
ország segíti Romániát a koronavírus-járvány okozta
nehéz helyzetben. Az elnöki hivatal közleménye sze-
rint Iohannis telefonon hívta fel a magyar miniszter-
elnököt, hogy megköszönje a román pácienseknek
felajánlott magyar segítséget, amelyet valódi európai
szolidaritási gesztusnak nevezett. Magyarország
gyógyszereket és lélegeztetőgépeket küldött Romá-
niába, majd – Kelemen Hunor, a kormány miniszter-
elnök-helyettese és Cseke Attila ügyvivő
egészségügyi miniszter kérésének eleget téve – Szij-
jártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter
szerdán bejelentette, hogy Magyarország befogad ke-
zelésre ötven súlyos romániai beteget. Vasárnapig 25
beteget szállítottak át a debreceni és a szegedi egye-
temi központ intenzív terápiás osztályaira a román
egészségügyi tárca közlése szerint. (hírösszefoglaló)

Nőtt a kötelező lakásbiztosítási
kötvények száma

2021 szeptemberében 3,88%-kal mintegy 1,83 milli-
óra nőtt a kötelező lakásbiztosítási kötvények (PAD)
száma 2020. szeptember 30-ához viszonyítva, ami-
kor az aktív kötvények száma 1,76 millióra rúgott –
derül ki a Katasztrófák Elleni Biztosítási Csoport
(PAID) által közzétett adatokból. 2020. december 31-
én 1,75 millió volt az aktív kötvények száma. A PAID
rámutat, a szeptember végi adatok szerint a kötvé-
nyek 74,9%-át városi lakásokra kötötték meg, 25,1%-
át pedig vidékiekre. Régiókra lebontva Erdélyben
kötötték a biztosítások 21,9%-át, Bukarestben a
19,7%-át, Munténiában a 18,6%-át. A sor végén Má-
ramaros áll 3,1%-kal és Bukovina 3,4%-kal. A PAID
2010 júliusától bocsátja ki a kötelező lakásbiztosítási
kötvényeket, amelyek a földrengés, földcsuszamlás
és árvíz okozta károkat fedezik. (Agerpres)

Keleti partnerségről 
és Afganisztánról tárgyalnak 
az uniós külügyminiszterek

Az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei hét-
főn Luxembourgban tervezett tanácsülésükön egye-
bek mellett az EU keleti partnerségéhez tartozó
országokkal fenntartott gazdasági, valamint a Per-
zsa(Arab)-öböl menti térséggel kialakított politikai
kapcsolatokról tárgyalnak, továbbá áttekintik az afga-
nisztáni fejleményeket és az etiópiai humanitárius
helyzetet. A külügyminiszterek megbeszélést folytat-
nak az EU és a keleti partnerség országai (Georgia,
Moldova, Örményország, Azerbajdzsán, Fehérorosz-
ország, Ukrajna) közötti kapcsolatokról, és megvizs-
gálják, hogy a térség miként hozható közelebb az
EU-hoz mind gazdasági, mind politikai szempontból.
A megbeszéléssel részben előkészítik a keleti part-
nerországok külügyminisztereivel tervezett novem-
beri találkozót, valamint a keleti partnerség december
15-én Brüsszelben tartandó csúcstalálkozóját is.
(MTI)

Ország – világ
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Európa jövőjének kialakításában az őshonos ki-
sebbségek véleménye sem hagyható figyelmen
kívül – olvasható a Kárpát-medencei Magyar Képvi-
selők Fórumának (KMKF) állásfoglalásában, ame-
lyet pénteki budapesti plenáris ülésük után
juttattak el az MTI-hez.

A dokumentum szerint a KMKF üdvözli az Európa jövőjé-
ről indított párbeszédet, és kifejezi meggyőződését, hogy
annak alakításában „minden európai ember számít, a nemzeti
vagy nyelvi őshonos kisebbségekhez tartozó mintegy ötven-
millió európai polgár véleménye sem hagyható figyelmen
kívül”. Meggyőződésük, hogy az EU sokszínűségben is meg-
jelenő egységességének nélkülözhetetlen alapja a nemzeti
önazonosság – írták.

Az állásfoglalás szerint az egyeztetés lehetőséget teremt a
párbeszédre arról, hogy „a nemzeti identitásban rejlő erőt az
európai társadalmak és az EU politikai stabilitásának és gaz-
dasági versenyképességének megerősítésére kell fordítani”.

Az állásfoglalás alapján a KMKF fontosnak tartja a ma-
gyarság ezeréves keresztény gyökereit a Kárpát-medencében,
valamint a térség természeti értékeinek megőrzését, azok biz-
tosítására közösen kíván fellépni az unióban.

A szervezet üdvözli az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága
féléves magyar elnökségének programját, amely az őshonos
nemzeti kisebbségek védelmének ügyét helyezi a közép-
pontba, egyúttal támogatja az elnökség során előterjesztett és
a nemzeti kisebbségek védelme tárgyában kidolgozott alap-
elveket.

Úgy folytatták, hogy a KMKF „nagyra értékeli” a kormány
nemzetpolitikai támogatási programjait, amelyek segítik a
szülőföldön való boldogulást, egyben „figyelemre méltó” tár-
sadalmi, gazdasági stabilizáló hatást fejtenek ki a térségben.

A fórum értékeli a magyar szervezetek összefogását a ro-
mániai parlamenti választásokon, egyúttal üdvözli az RMDSZ
parlamenti képviseletének a romániai politikai élet stabilizá-
lásában betöltött felelősségteljes szerepét – írták állásfoglalá-
sukban.

Hozzátették: a KMKF üdvözli a felvidéki magyarság egy-
séges érdekképviseleti szervezetének, a Szövetségnek a meg-
alakulását, és bizakodik, hogy így jó eséllyel ismét lesz
parlamenti képviselete a magyar közösségnek.

A szervezet szintén üdvözölte, hogy Magyarország és Szer-
bia kapcsolata a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) sze-
repvállalásának is köszönhetően töretlenül fejlődik, a
vajdasági magyarság sikerei pedig a többi nemzetrész számára
is bátorító példát jelentenek.

Beszámoltak arról is, hogy a KMKF aggodalommal figyeli
az ukrajnai magyar kisebbség helyzetét, és szolidaritását fejezi
ki a kárpátaljai magyar közösséggel, támogatja a szerzett jogai
megvédésére irányuló erőfeszítéseit.

A dokumentum szerint a fórum példaértékűnek tartja, hogy
a horvátországi és a muravidéki magyarság parlamenti kép-
viselői megbecsült kormányzati partnerekként, a helyi ma-
gyarság számarányánál jelentősebb mértékben elő tudják
mozdítani az országok közötti kétoldalú kapcsolatokat, a köl-
csönösen előnyös közösségépítő programok sikerét. (MTI)

KMKF: figyelembe kell venni 
az őshonos kisebbségek véleményét!

A PNL akkor próbál meg kormánytöbbséget 
létrehozni, ha ez Cioloşnak nem sikerül

Készülhetnek a – főként vidéki – önkormányzatok: a héten várhatóan megrohanják az
emberek a szociális ügyosztályokat, ugyanis a „sérülékeny fogyasztók” ezeknél nyújthatják
be iratcsomóikat a fűtéstámogatásra, illetve -pótlékra. Ezeket külön-külön, de egyidejűleg
is igényelhetik azok, akik jövedelem szempontjából beilleszkednek a 226-os törvény által
meghatározott feltételrendszerbe. Lesznek sorok, kellemetlen meglepetések, amikor a fel-
tételrendszerből kiderül, hogy mi minden, a támogatásból kizáró jellegű dolog van. A
szociális ügyosztályok alkalmazottai segítenek a kérvények kitöltésében, de bizonyára
rajtuk is átcsap a hullám. A járványhelyzetben pedig kimondottan kockázatos a zsúfolt-
ság… 

Az igényléseket ugyanakkor postával vagy online is benyújthatják az érintettek, ám tud-
juk, ezt az ügyintézési módot nem használják túl sokan, leginkább városokban van rá példa.
Egyrészt a digitalizáció elmaradottsága miatt, másrészt a szemtől szembeni ügyintézést
hatékonyabbnak tartják az emberek, főként a bürokrácia okán. Nem utolsósorban pedig
éppen azoknak kellene e modern kommunikációs módot használniuk, akik a sérülékenyebb
fogyasztói kategóriába tartoznak. A jövedelmeket tekintve a legsérülékenyebb személyek,
családok sok esetben olyan körülmények között élnek, hogy villanyárammal sem rendel-

keznek, nemhogy internettel. Például az a család, ahol az egy főre eső jövedelem maximum
200 lej, és a jogszabály szerint megkapná a maximális pénzbeli támogatást (320 vagy 500
lej, a használt fűtőanyagtól függően). Igen, ők lehet, hogy fával fűtenek…, ha a jelenlegi
árak mellett volt pénzük megvásárolni a tűzifát. A tél ugyanis, meglepetés ide vagy oda,
megérkezik, az embernek pedig idejében gondoskodnia kell tűzifáról. Nem úgy, mint a kor-
mány, amely ezúttal is „hozta a formáját”. Csupán a törvényben szereplő október 15-i ha-
táridő előtt négy nappal jelentek meg a Hivatalos Közlönyben az alkalmazási normák. És
tudjuk, ezek nélkül a közintézmények nem „lépnek”. Az emberek idegesek, ingerültek, nem
értik (30 év után sem), hogy miért nem lehet idejében felkészülni egy ilyen helyzetre?! 

A sérülékeny fogyasztó, avagy az energetikai szegénység fogalma nem új keletű, erről
uniós forgatókönyvek vannak, a mindjárt két éve tartó világjárvány hatásait, következmé-
nyeit elemzők idejében előrevetítették a várható energiaár-robbanást. Fel kellett volna ké-
szülni rá, mint más országok tették, teszik. 

Igazából ez a pénztámogatási rendszer csak egy hamarjában összefércelt, szemkiszúró
támogatási forma. Az energetikai szegénység, a sérülékeny fogyasztó fogalmának tisztább
definiálása, olyan energiapolitikák kidolgozása lenne hosszú távon a megoldás, aminek
eredményeképpen nemcsak egy kis pénz juttatásával „támogatnák meg” a piaci torzulások,
illojális versenyhelyzet eredményeként egekbe ugró árakat fizetni képtelen embereket. Ez
is kell. De hosszú távon a pénzbeli mellett a nem pénzbeli (adócsökkentés stb.) támogatás,
illetve a hatékonysági szempontok jelenthetik a valós megoldást: az áramellátáshoz való
hozzáférhetőség javítása (mintegy 400 ezer lakásban nincs villanyáram), a digitalizáció
fejlesztése, a fogyasztóknak nyújtott megfelelő tájékoztatás és tanácsadás, az energetikai
rendszerek korszerűsítése (beruházások, megújuló energiák, lakások hőszigetelési prog-
ramja stb.). Nemcsak papíron, szépen leírt akciótervekben köszönjön vissza e gondolat…
Sajnos, úgy tűnik, van még mit várnunk. 

Készenlétben az önkormányzatok 
Antalfi Imola



Csütörtökön délelőtt egyedi
pillanatnak voltak tanúi a
nyárádmagyarósi öregotthon
lakói és dolgozói: első alka-
lommal köszönthettek egy
százéves bentlakót.

Bolygónkon közel nyolcmilliárd
ember él, de nem gyakran ünnepel-
nek rajta százéves születésnapot. A
magyarósi idősotthonban még há-
zasságkötés is volt bentlakók között
anyakönyvvezető és lelkész jelenlé-
tében, de ilyen eseményre eddig
nem került sor – mondta el lapunk-
nak Jakab László igazgató. Minden
probléma, szűkös időszak vagy jár-
vány ellenére az intézményben ti-
zenhárom éve zajlik az élet.

Az ünnepi pillanatokban, amikor
égő gyertya és torta került az asz-
talra, az ünnepelt jelenlétében az in-
tézményvezető elmondta: ez a nap
örömünnep, mert az idősotthon
megünnepelheti egy lakója száza-
dik születésnapját. Az ilyen alkal-
makkor hálát kell éreznünk: hálát
azért, hogy létezik ez az otthon, és
hogy idős embereknek képes nyu-
godt napokat, szép, értelmes életle-
hetőséget biztosítani. Működéséhez
viszont szükség van az önkormány-
zatra, amely úgy véli, érdemes
fenntartani az intézményt. Továbbá
szükség van olyan munkatársakra
is, akik a fáradtságot félretéve tá-
mogatják az időseket, hogy napjaik
szépek legyenek.

Az ünnepséget megtisztelte je-
lenlétével Kacsó Lajos polgármes-
ter is. A különleges esemény
kapcsán elmondta: örül annak,
hogy ez az otthon egy ilyen rendkí-
vüli évfordulót ünnepel, másrészt
úgy gondolja, hogy éppen az ilyen
otthonok jelentik a hosszú élet tit-
kát. Az önkormányzat mindent

megtesz, hogy biztosítsa az idősott-
hon működését, a megfelelő körül-
ményeket, az itt dolgozók pedig azt,
hogy a lakóknak meleg fészkük le-
gyen.

Ezt követően az alkalmazottak
verssel, Aranyosi Ervin Egy idős
szív is adni képes című költeményé-
vel köszöntötték Irén nénit, míg la-
kótársai azt kívánták, hogy amíg
Isten élteti, adjon számára jó egész-
séget. 

A köszöntések közben az addig
szótlan idős asszony beszélni kez-
dett egykori szeretteiről. Az otthon
munkatársaitól megtudtuk: Albert
Irén hét éve él az otthonban, 1921.
október 14-én született Búzaházán,
túlélte férjét, fiát, lányát, egyetlen
külföldön élő unokája viseli gond-
ját, és egy hónapja megérhette első
ükunokája születését. Mivel az

utóbbi időben a látása és hallása
megromlott, nehezebben tudnak
kommunikálni vele, ám Irén néni
érzi, hogy szeretetteljes környezet-
ben van. Jól érzi magát itt, minden
apróságért hálás, hétköznapjai csen-
desek, többnyire a szobájában
pihen. Keveset beszél, inkább az
alapszükségleteire hívja fel a mun-
katársak figyelmét, de kerekesszé-
kével egyedül is közlekedik,
végigmegy a folyosón, elmegy a
mosdóba, betér az ebédlőbe, és
egyedül fogyasztja el az ennivalót
és a teáját. Az otthon ünnepi esemé-
nyein részt vesz, rövid időre be-
beül a lakótársak közé, és néhány
hónapja még maga varrta meg a ru-
háját is. Korához képes nagyon jól
mozog, bár vannak jobb és rosz-
szabb napjai – mesélték az otthon-
ban dolgozók.

Novák Zoltán Maros megyei szená-
tor, a szenátus tanügyi bizottságának al-
elnöke lapunk megkeresésére
elmondta, országos viszonylatban több
száz ilyen épület van. Országos szinten
a polgármestereket tömörítő szövetség
is több ízben jelezte már a különböző
fórumokon, hogy számos épület van,
amelyek egykor tanintézetként működ-
tek, évek óta használaton kívül van-
nak, és az önkormányzatok más
rendeltetést szánnának ezeknek, olyat,
ami az adott közösség javát szolgálná.
Ez is közrejátszott ebben a döntésho-
zatalban.

– Több olyan település van, ahol
valamilyen okból kifolyólag az egy-
kori iskolaépületben megszűnt az ok-
tatás, vagy azért, mert új, modernebb
iskolák épültek, és azokba költöztek
át a diákok és a pedagógusok, vagy
pedig kisebb falvak esetében akár az
elnéptelenedés is oda vezethetett,
hogy évek óta üresen állnak az ingat-
lanok. Ezeket az épületeket az önkor-
mányzatok tartják fenn, ugyanakkor
nagyon nehézkesen sikerült eddig el-
érni a tanügyminisztériumnál, hogy
ezen épületek rendeltetését megvál-
toztathassák. A szóban forgó módo-
sítás azt írja elő, hogy amennyiben
egy egykori iskolaépületben több
mint három éve nincs oktatás, az ön-
kormányzat a helyi tanács döntése
alapján megváltoztathatja a rendelte-

tését – foglalta össze a módosítás lé-
nyegét a szenátor. Kérdésünkre hoz-
zátette, nincsenek megkötések arra
vonatkozóan, hogy milyen rendelte-
tést nem lehet majd szánni ezeknek
az ingatlanoknak, ellenben a szenátor
bízik abban, hogy az esetek többsé-
gében jó döntések fognak születni,
amelyek a közösség javát szolgálják.
Az RMDSZ honatyái szerint fontos,
hogy az önkormányzatok maguk
dönthessék el, milyen rendeltetést
adnak azoknak az ingatlanoknak,
amelyek kihasználatlanul állnak, és
ne legyen szükség minisztériumi be-
leegyezésre, amely számtalan eset-
ben bürokratikus okok miatt
akadályozza az átminősítés folyama-
tát.

Jellemzően vidéken vannak olyan
ingatlanok, amelyekben az elnéptele-
nedés miatt megszűnt az oktatás, több
éve üresen állnak, sok esetben már
romos állapotban, és az önkormányza-
toknak, minisztériumi beleegyezés nél-
kül, nem volt lehetőségük ezeket más
célokra hasznosítani.

A módosított szabályozás ugyanak-
kor előírja, hogy ha a diákok létszáma
megnő, és újra szükség van az ingat-
lanra oktatási intézményként, 
a polgármesteri hivatalnak kell gon-
doskodnia arról, hogy az megfeleljen
egy iskolának. A jogszabály az állam-
elnöki kihirdetést követően léphet ha-
tályba.

(Folytatás az 1. oldalról)

„A mandátumom átvételekor szembesültem
azzal, hogy a minisztériumnak elmaradásai van-
nak a 2018., 2019., 2020. évi kompenzálások ki-
fizetésében. Prioritásként kezeltük az ügyet, és
sikerült a 2019-es elmaradásokat teljes mértékben
törlesztenünk. Idén összesen több mint 170 millió
lejt fizettünk ki erre. A célkitűzésem továbbra is
az, hogy a többi elmaradást is maradéktalanul ki-
fizessük év végéig. Ha elvárjuk az erdőtulajdono-
soktól, hogy betartsák az erdőkitermelés
szabályait, akkor az államnak is eleget kell tennie
a kifizetési kötelezettségének” – jelentette ki
Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter.

A szaktárcavezető jó hírt közölt a védett (T2-es
besorolású) és fokozottan védett (T1-es kategóri-
ájú) erdők tulajdonosaival: a Környezetvédelmi,

Vízügyi és Erdészeti Minisztérium kifizette a
Brassói Erdészeti Őrséghez tartozó, T2-es és T1-
es besorolású erdők tulajdonosainak a 2020-as
évre a kompenzálást azért, mert a védett vagy fo-
kozottan védett erdőikből csak korlátozott meny-
nyiségben vagy egyáltalán nem termelhetnek ki
fát.

10.668.350,59 lej értékben 227 Brassói Erdé-
szeti Őrséghez tartozó T2-es és T1-es erdős terület
tulajdonosa kapott juttatást 27.433,95 hektárnyi
erdő után: Brassó megye: 2.304.731,02 lej, Ko-
vászna megye: 1.215.084,66 lej, Hargita megye:
3.834.800,82 lej, Maros megye: 501.045,41 lej,
Szeben megye: 2.812.688,68 lej.

Az elmaradások kifizetése országszerte folyta-
tódik. (közlemény)
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Az önkormányzatok dönthetnek

Százéves nőt köszöntöttek

Jó hír az erdőtulajdonosoknak

Nemcsak az ünnepelt, hanem az otthon számára is különleges alkalom volt a születésnap 
Fotó: Gligor Róbert László

Forrás: rmdsz.ro

Gligor Róbert László

Számos ország segíti Romániát
a kritikus egészségügyi helyzet

kezelésében
Számos európai ország és az
Egészségügyi Világszervezet
(WHO) is segíti Romániát,
ahol a belügyminiszter sze-
rint immár „kritikus helyzet”
alakult ki a koronavírusos
betegek tömege által meg-
rohamozott egészségügyi
ellátórendszerben – derült ki
pénteken a katasztrófavé-
delmi államtitkár sajtótájé-
koztatóján.

Raed Arafat beszámolt arról,
hogy Olaszország 5200 monoklo-
nális antitestdózist küldött Romá-
niának, a hétre pedig 12.700
további adagot kapnak Németor-
szágtól. Dániából nyolc oxigén-
koncentrátor és 15 szállítható
lélegeztetőgép érkezik. A WHO
200 oxigéndúsítót ajánlott fel,
Svájc bukaresti nagykövetének
közbenjárására pedig a svájci
gyártó 5670 flakon tocilizumab
hatóanyagú gyógyszert szállít Ro-
mániának.

Bukarest eddig Magyarország-
tól, Hollandiától és Lengyelor-
szágtól kapott műszaki és
gyógyszersegítséget, miután akti-
válta az Európai Unió polgári vé-
delmi mechanizmusát.

Csütörtökön megkezdődött
azoknak a súlyos állapotban lévő
koronavírusos betegeknek a ma-
gyarországi klinikákra szállítása,
akiknek a túlzsúfolt kórházak in-
tenzív osztályain már nem jut
hely. 

A katasztrófavédelmi államtit-
kár beszámolója szerint immár a
Moldovai Köztársaság is felaján-
lotta segítségét: onnan húsz orvos
érkezik Romániába, hogy a koro-
navírusos betegeket ápoló, Jászvá-

sár melletti, a napokban beüze-
melt konténerkórházban növelni
lehessen az intenzív terápiás he-
lyek számát. Moldova a járvány
korábbi hullámai idején nyújtott
hasonló román segítséget és vak-
cinaadományokat viszonozza a tá-
mogatás felajánlásával.

Jászvásárról pénteken 53 egész-
ségügyi dolgozót helyeztek át a –
megyeszékhelytől néhány kilo-
méternyire – Letcani településen
felállított katonai konténerkór-
házba, ahol a védelmi miniszté-
rium 35 főnyi egészségügyi
személyzete csütörtökön üze-
melte be az első 24 helyet az in-
tenzív osztályon. A létesítmény
kétszer ekkora kapacitással is
működhet, de egyelőre nincs ele-
gendő személyzet, és az oxigén-
ellátást is fejleszteni kell.

Raed Arafat arról is beszámolt,
hogy – a közegészségügyi intézet
javaslatát elutasítva – egyelőre
nem rendelnek el vesztegzárat Bu-
karestben és a fővárost övező
Ilfov megyében. Az ország legfer-
tőzöttebb térségében egyelőre a
hatályos korlátozásokat próbálják
az ellenőrzés erősítésével jobban
betartatni.

Florin Cîţu ügyvivő kormányfő
pénteken megszerezte a 
kormányzó Nemzeti Liberális
Párt támogatását ahhoz a tör-
vénymódosító kezdeményezés-
hez, amely a fertőzött
településeken – a nélkülözhetet-
len termékeket árusító üzletek ki-
vételével – mindenütt kötelezővé
tenné az uniós védettségi igazo-
lás használatát. Erről azonban,
mint mondta, csak a parlament
dönthet. (MTI)



Fazakas János és Füzesi Al-
bert 1990-ben került a Maros
Művészegyütteshez, megha-
tározó személyiségei, több-
szörösen díjazott és
kitüntetett táncosai voltak a
társulatnak. Most, a 65. évfor-
duló kapcsán ők is emlékez-
nek, felidézik az élményeiket,
a fellépéseiket, kiszállásaikat
s azt a rengeteg munkát,
amelyet táncosként fektettek
be, hogy magas színvonalú
produkciókkal folytassák a
Székely Népi Együttes szelle-
miségét, és elnyerjék a kö-
zönség tetszését.

1990 – a váltások éve 
– 1990-ben az együttes életében

választópont következett be, a tagok
nagy része nyugdíjba ment, hat pár
maradt a régiek közül. A távozók
helyébe újakat kellett felvenni, fel
kellett tölteni a társulatot. Lőrincz
Lajos volt az a koreográfus, aki
addig amatőrként is koreográfusunk
volt. Ő hívott minket az együttes-
hez. Első „nekifutásra” hat pár fia-
talt vettek fel, köztük minket is –
mondta Fazakas János, akit a tán-
coskollégák, ismerősök Fazinak
hívnak.

– A Maros együttes rengeteget
turnézott, a tengerparton nyaranta
három hónapot is tartózkodtak, s mi
amatőrként, a Forrás tagjaiként itt-
hon tartottuk a frontot. Eljártunk a
művészegyüttes autóbuszával, ze-
nekarával, a semmiből a profiba
csöppentünk. S ez még jobban
„megfertőzte” a gárdát. Az 1990-es
váltáskor megszervezték a lájbiáta-
dást, amikor az előző generációval
közös műsort tartottunk a Kultúrpa-
lotában, és leköszöntek a kollégák.
De dolgoztunk együtt is, 90 nyarán
turnéztunk, először Debrecenben
voltunk a virágkarneválon, továbbá

azon tolnai falvakban, ahová a bu-
kovinai székelyek telepedtek – em-
lékezik Füzesi Albert, akit Füzinek
vagy Bercinek neveznek a barátai. 
„Úgy néztem fel az együttesre,
mint az Istenre” 

– Az együttesre mindig úgy néz-
tem fel, mint az Istenre. Először a
hetvenes években láttam őket, gye-
rekként, Nagybányán, mert édes-
apám bányász volt. Amikor
megláttam őket táncolni, azt mond-
tam apámnak, hogy táncos akarok
lenni, pedig addig soha nem láttam
magyar táncot. Aztán hazaköltöz-
tünk Erdőcsinádra, beültünk néha a
Maros együttes egy-egy előadására,
s mindig csodálattal néztem a tán-
cosokat. Olyan szépek voltak, olyan
tartásuk volt, mintha szobrok lettek
volna! Olyan tekintélyük volt a vá-
rosban, hogy hihetetlen! Ők voltak
az akkori sztárok. Persze, mi is el-
kezdtünk a gimnázium alatt – én a
mezőgazdasági gimnáziumban ta-
nultam – táncolni. Lőrincz Lajos
bácsi volt az oktatónk. Akkor „fer-
tőzött meg” a stílusával, az egyéni-
ségével, a hatalmas szakmai
tudásával. A Forrás együttesben
meghonosított szellemiséget akarta
átvinni a művészegyütteshez. Itt
jegyzem meg, hogy az együttesben
1990-ben nemcsak generációváltás
volt, hanem egy hatalmas stílusvál-
tás is bekövetkezett. Lekapcsolták
az együttesről a hatalmas kórust, a
nagy zenekart, és próbáltak autenti-
kusabb vonalat megcélozni, amibe
mi már amatőrként kóstoltunk bele.

Elindult az élet számomra. Az
álmom az volt, hogy művész lehes-
sek a Maros együttesnél. Első héten
levittek a raktárba, méretre válasz-
tották ki nekünk a ruhákat, a csiz-
mákat, a balettpapucsokat, azt
hittem, hogy a Moulin Rouge-ban
vagyok. A Siklódi Sanyi ruháját
kaptam meg. Rögtön elkezdődött a
hatalmas profi munka. Balettóráink
voltak, másfél órás tréningek. For-

málni kellett a testünket. Ma is azt
vallom, hogy a balettrúd mellett sok
mindent tud az ember csiszolni.
Nem mindegy, hogyan néz ki egy
táncos a színpadon, hogyan megy,
milyen a tartása. Mondhatom, hogy
a semmiből indultunk. Aztán elkez-
dődtek a magyarországi turnék, kö-
vetkezett a franciaországi, majd a
japán turné. Lőrincz Lajos bácsi
1993-ig volt az együttes vezetője,
amikor szép finoman félreállították,
és nyugdíjba küldték – emlékezik
Füzesi Albert. 
El kellett mozdulni 
az autentikus felé

– Nemcsak generációváltás,
hanem stílusváltás is bekövetkezett az
együttes életében. Ez hogyan történt?

– Kilencven előtt az orosz Moj-
szejev együttes mintájára a szatellit-
államokban is balettalapra képzelték
el a néptáncot. Aztán jött a kilencve-
nes váltás, amikor a népi formák,
tartalmak világa felé próbáltunk el-
mozdulni. Nem ment máról hol-
napra. Amikor a régi együttest
láttuk táncolni, gyönyörű, precíz,
pontos tánc volt, de semmi köze
nem volt ahhoz, amit falun táncol-
tak – mondja Fazi. 

– Falusi gyermekek vagyunk,
táncos, mulati családokból szárma-
zunk, felnéztünk az együttesre, mert
csodáltuk, hogy a néptáncot művé-
szi színvonalon vitték színpadra. A
váltást nem mi vagy Laji bácsi ta-
lálta ki. Magyarországon például
Timár Sándorék – a Magyar Állami
Együttes akkori koreográfusa, aki-
vel Laji bácsi jó barátságban volt –
már látták, hogy váltani kell. Any-
nyira megerősödött a táncházmoz-
galom, hogy már zsenáns volt, hogy
egy hivatásos táncos nem tudott
szabadon táncolni a táncházban,
mert csak a megtanult sort tudta
táncolni. Az idős generáció csak
ámult-bámult, hogy mi, a fiatalok, a
Küküllőmentén vagy a Felső-Maros

mentén, Sófalván, a falubeliekkel
tudunk táncolni, mulatni. Nézték,
édes Istenem, szabadon is lehet tán-
colni! – emlékezett vissza Füzesi. 

– A tanítás módszere is változott.
Mi megtanultuk a táncot és utána
következett a koreográfia. Nem úgy
volt, hogy egyből a koreográfiát tes-
sék csinálni – mondja Fazakas. 
Szívesen emlékeznek az elődökre, 
a példaképekre

– Sok minden változott, de a Szé-
kely Népi Együttes szellemisége ma-
radt. Kikre emlékeznek legszíve-
sebben? 

– Példaképem volt Ürmössy
Endre, mert az első pillanattól az
utolsóig, amikor le kellett adnia a
ruháit, dolgozott. Pontosan bejött,
odaállt a balettrúd mellé, és beme-
legített. Ha Laji bácsi nyolcszor
kérte, hogy egy részt ismételjünk el,
annyiszor ismételte meg. Ötvenéves
volt, s ha kellett, nyolcszor ugrott.
Nagyon tiszteltem Héjja Ferencet
is, akitől sokat tanultunk. Amikor
összeboronálták a két együttest, az
ifjabbakat és az idősebbeket, az ösz-
szes repertoáron lévő régi koreog-
ráfiát tőle tanultuk. Három hónap
alatt! Ötvös Marika tartotta a balett-

óráinkat, pár évvel ezelőtt vissza-
hívtuk az együtteshez, hogy a
fiatalokkal foglalkozzon. Hatalmas
szakmai tudással rendelkezett. A ré-
giek közül ott van Ambrus Böske,
vagyis Orzan Erzsébet, Szász Hédi
és sorolhatnám. Akiket nem emlí-
tünk most hirtelen, azoktól elnézést
kérünk, nagyon sokan voltak,
akikre felnéztünk. 
Ünnep volt minden fellépés

– Milyenek voltak a kiszállások? 
– A mi időnkben minden szerda,

péntek és vasárnap előadásnap volt.
Megcéloztuk vagy a Felső-Maros
mentét, vagy a Nyárádmentét, vagy
a Küküllőmentét. Vártak bennün-

ket, ünnep volt, amikor felléptünk.
De volt úgy, hogy nejlonzsákot tet-
tünk az ablakra, mert hiányzott az
ablaküveg a kultúrotthon ablakából,
a mosdótálba belefagyott a víz, így
kezdtük a műsort. Az inget lecserél-
tük, kiraktuk száradni, s mire vissza
kellett venni, meg volt fagyva. A
színpadon olyan por volt, hogy
vágni lehetett. Tízévi tánc után azt
mondta a tüdőorvos, hogy ideje ab-
bahagyni a cigarettázást, mert baj
van a tüdőmmel. Közben én soha-

sem dohányoztam. Utána kezdték
rendbe tenni a kultúrházakat. Csak
most egyetlenegy baj van. Amint
azt a soproni Sipos Ferenc barátunk
előrevetítette. Örvendj, Berci –
mondta –, amíg a kultúrházak nin-
csenek rendbe téve, s tele vannak
közönséggel! Van élet bennük. Saj-
nos, náluk ki vannak cicomázva a
kultúrházak, s nincs közönség. Ez
hozzánk is kezd begyűrűzni. Alig
lehet megtölteni a termeket. Az az
egyik fájó pontom, hogy nagyon
kevés településre jut el az együttes,
pedig Maros megye, a községek
megérdemelnék, hogy egyszer egy
évben helyben lépjen fel az együt-
tes. Városi intézmény lett, és Ma-
gyarországon is sokszor lépnek fel
– fogalmazott Füzesi.

– Én azt látom, hogy a régi rend-
szerben nagyon nagy volt az igény
a kultúrára, az együttes fellépései
népünnepélynek számítottak. Most
minden házban ott a televízió több
magyar csatornával, egyszerűbb ott-
hon ülni, és sorozatot nézni. A falusi
fellépések falunapokra, községna-
pokra korlátozódnak, amikor a pol-
gármesteri hivatal megrendel
egy-egy műsort. Az a műsor egyre

kevesebb, amikor a nézők fizetnek
be – összegzett Fazakas. 
A mai fiatalok nagyon sokoldalúak

– Milyennek látják a mostani
együttes tagjait?

– A fiatalok nagyon sokoldalúak,
rengeteg mindent csinálnak, renge-
teg stílusba „belenyúlnak”. El nem
tudnám képzelni, hogy öt műsort –
ami most palettán van – folyamato-
san fejben és lábban, izomban tart-
sak, amit a mostani táncosok
megcsinálnak. Ilyen szempontból a
mai „gyerekek” előtt le a kalappal!
Az egy óra 15 perces műsor alatt van
összesen 6 percük – pihenés helyett
– , amikor a számok között átöltöz-

nek. A mi időnkben ott volt Széllyes
Sándor, Tóth Erzsébet, Balogh
Dénes, Hunyadi Csilla, akik betöltöt-
ték a táncok közötti szüneteket. Ez
könnyebbséget jelentett – mondták. 

A művészegyüttes egykori tánco-
sai az utánpótlás nevelését is felvál-
lalták, több táncegyüttest oktattak,
több generációt tanítottak meg nép-
táncra. A fiatalok közül többen kerül-
tek be a Maros Művészegyüttesbe,
így munkájuk lenyomata ma is ott
van a színpadon.

Visszapillantó a Maros Művészegyüttes életébe
Falusi gyerekek a profi tánc világában

Fazakas János, Sándor Csaba Lajos és Füzesi Albert a székelyudvarhelyi táncháztalálkozón
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Ezzel a címmel és témában
végzett tudományos kutatást
dr. Berecki Sándor, a Maros Me-
gyei Múzeum régésze. Mun-
káját a Magyar Tudományos
Akadémia Bolyai János kuta-
tási ösztöndíjjal támogatta,
és a három évig tartó kutatás
eredményét Bolyai-emléklap-
pal jutalmazta. A régésszel a
kutatásról beszélgettünk,
amelynek eredményeit angol
nyelven megjelentetett szak-
könyvben is összegezte. 

– Hogyan sikerült elnyerni az
MTA támogatását?

– 2009 óta együtt dolgozom az
ELTE Régészettudományi Intézeté-
nek kutatójával, Czajlik Zoltánnal,
aki többek között légi régészettel és
archeometriával foglalkozik, ami azt
jelenti, hogy fizikai módszerekkel
vizsgál különböző régészeti jelensé-
geket. Ő korábban már számos légi
régészeti kutatásban vett részt
Közép-Európában, és szerette volna
módszereit Erdélyben is kipróbálni.
2009-ben keresett meg kérésével, és
már akkor a Maros Megyei Múze-
ummal együttműködve elkezdtük az
erdélyi régészeti célú légi topográfiai
kutatásainkat. Az első négy év ered-
ményeit 2012-ben a megyei mú-
zeum égisze alatt megjelent
háromnyelvű kiadványban közöltük.
A munka közben fogalmazódott meg
a gondolat, hogy alaposabban vizs-
gáljam meg azt, hogy az általam ku-
tatott korszakban, a vaskorban
miként viszonyult az ember a tájhoz
és környezetéhez, hogyan próbálta
ezt igényeinek megfelelően alakí-
tani. 2016-ban merült fel annak a le-
hetősége, hogy ezzel a témával
megpályázom az MTA Bolyai
János-ösztöndíját. Szakterületem a
késő vaskor, kiemelten az erdélyi
kelták, erről a korról írtam 2009-ben
a doktori disszertációmat is. Ám
ahhoz, hogy ezt a kort kellőképpen
megértsük, ismerni kell az azt meg-
előző és az utána következő törté-
nelmi időszakokat is. Ezért kezdtem
tehát tanulmányozni a keltákat meg-
előző népcsoportnak, a szkítáknak és
a kelták utáni dák királyságnak a tör-
ténetét, társadalmát. Arra gondoltam,
megvizsgálom, hogy ezeknek a nép-
eknek az identitása, az önmeghatá-
rozásuk hogyan nyilvánul meg a
tájban. Köztudott, hogy a különböző
népcsoportok, népek társadalmi be-
rendezkedésüktől függően másként
használták ki a környezetet. A szkí-
ták lovas nomádok voltak, a kelták

falvakban élő földművesek, gazdál-
kodók és harcosok, míg a dákok már
várakat is építettek, és hierarchikus
társadalomba szerveződtek. Így ki-
hívásnak tűnt azt megvizsgálni, hogy
miként alakultak az idők folyamán
az egymást követő közösségek, ho-
gyan hatott a táj a kultúrájukra, gaz-
dasági, társadalmi fejlődésükre.
2017-ben tehát ezzel a kutatási témá-
val megpályáztam az ösztöndíjat.
Abban az évben közel 700-an adtak
le kutatási projektet különböző szak-
területekről, végül kb. 160 pályázó
nyert el támogatást. Azokat, akik a
hároméves kutatás végén beszámo-
lójukra „kiemelkedő” minősítést
kaptak, az ösztöndíj kuratóriuma Bo-
lyai-emléklappal tüntette ki, melyet
a Magyar Tudományos Akadémia
dísztermében ünnepélyes keretek
között adtak át szeptember 16-án.

– Mennyire volt nehéz a kutatás,
hiszen köztudott, hogy az említett
korszakból nagyon hiányosak az
írott források, inkább a régészeti le-
letekből lehet következtetni arra,
hogy milyen is volt az őskori közös-
ségek élete.

– Valóban, a történelem olyan,
mint egy óriási kirakós, amely ren-
geteg apró részletből áll össze. Az
őskor esetében, mivel hiányoznak
az írott dokumentumok, még nehe-
zebb egyértelmű következtetéseket
megfogalmazni, ezért is kihívás ku-
tatni ezt a korszakot. Amint említet-
tem, ugyanazon a területen, vagyis
Erdélyben a három népcsoportot
egymással összehasonlítva kutat-
tam, ugyanakkor azt is szem előtt
tartottam, hogy abban az időben mi
történt a Kárpát-medence többi te-
rületén. Három főbb témára osztot-
tam a kutatásom: a települések
vizsgálatára, a temetők szerkezetére
és a kultuszokhoz kötődő táj kuta-

tására. Mivel a Kr. előtti utolsó
évezred derekán a Fekete-tenger
északi sztyeppéiről a Kárpát-me-
dencébe vándorló szkíták nomádok
voltak, ezért a szó szoros értelmé-
ben vett településeik Erdélyben ré-
gészetileg nem ismertek.
Életmódjukat így főként a temetők
vizsgálatából rekonstruálhatjuk. A
csontvázak embertani elemzéséből
és a sírokban elhelyezett ételáldoza-
tokból kollégáimmal elsősorban
arra próbáltunk választ keresni,
hogy miként táplálkoztak ezek a
népek, hiszen ez is rávilágít arra,
hogy hogyan is használták ki a ter-
mészeti adottságokat. Az autópálya
nyomvonalán 2016-ban Fehér me-
gyében, Enyedszentkirályon közel
100 sírból álló temetőt tártak fel,
melynek vizsgálatai fontos eredmé-
nyeket szolgáltattak a kutatá-
somhoz. Ezenkívül néhány 
Beszterce-Naszód megyei kisebb
szkíta temető anyagát is felhasznál-
hattam. Mivel a szkíta nomád nép
volt, ezért érthető, hogy főként a le-
geltetéssel tenyészthető szarvas-
marhák és juhok maradványai
kerültek elő a sírokból. Ezzel ellen-
tétben, a Kr. előtti 4. században
nyugatról bevándorló kelták sírmel-
lékleteiben több a sertés- és szár-
nyascsont, vagyis olyan állatoké,
amelyeket a ház mellett tenyészte-
nek. Ez annak is köszönhető, hogy
a kelták már falvakba rendeződő
gazdaságokban éltek, kunyhókban
és veremházakban laktak. Az ezt
követő dák korban eltérő jelensége-
ket tapasztalhatunk. Ebből az idő-
szakból kevés temetkezés ismert, a
kutatók azt feltételezik, hogy az el-
hunytakat elhamvasztották, és a
maradványokat szétszórták. Viszont
ebben az időszakban megjelennek a
földvárak és aztán a kővárak, ami
egy jelentős hatalmi hierarchiára
utal, hiszen egy vár megépítése
minden korban szervezés, erőforrá-
sok és infrastruktúra kérdése volt.

– Említetted a települések szerke-
zetét, amely tükrözi a közösségek
társadalmi szerkezetét, az egymás-
hoz való viszonyulást. Ez így van ma
is. A kutatásod során milyen követ-
keztetéseket vontál le ezen a téren?

– Az ember és a táj viszonya
minden időben meghatározó volt.
Azt, hogy közösségként hogyan
gondolkodunk, milyen közös tulaj-
donságaink vannak, számos tényező
határozza meg, és ezek közül az
egyik legfontosabb a természeti kör-
nyezetünk, a tér, ahol hétköznapja-
inkat éljük. Ez ugyanilyen
meghatározó volt a vaskori emberek
és közösségek számára is. Amint
említettem, a szkítáknak nem volt
állandó településük, ezért a társadal-
mukat is kizárólag a temetőik alap-
ján vizsgálhatjuk. Érdekes a helyzet
a kelták esetében, akiknél, míg a te-
metőkben a sírmelléklet (fegyverek,
ékszerek stb.) alapján jól elkülönít-
hetők a különböző társadalmi cso-
portok, és a vezetők vagy alapító
ősök kultusza is megfogható, addig
a településeik egy kevésbé hierar-
chikus, majdnem „egalitárius” társa-
dalom képét nyújtják, ahol
mindenki egyforma házban lakott,
ugyanolyan módon élt. A feltárt gaz-

daságok leletanyaga sem utal arra,
hogy némelyikben szerényebb csa-
lád vagy módosabb lakott volna.
Olykor megfigyelhető, hogy egyes
kézművesek műhelyei, mint például
a fémmegmunkálók kohói a telepü-
lés peremén találhatók. A Kr. előtti
második század első felében ez a
fajta településszerkezet Erdélyben
megszűnik, és a második század
második felétől megjelennek a
hegytetőkre épített dák várak. Ezek-
nek a rendeltetése részben katonai,
de főként társadalmi volt: az elit
ezzel a tájat domináló, messziről
látható várral mutatta meg hatalmát
a völgyek falvaiban lakó alattvalói-
nak, de a szomszédos nemeseknek
vagy éppen a birtokára érkező ide-
geneknek is. A főúr tehát a magas-
laton lakott, a köznép meg lent a
völgyben. A társadalmi alárendelt
kapcsolatrendszer tehát ebben a
korban leképeződött függőlegesen
a tájban is. A dák királyság és Eu-
rópa vaskorának egyik legfontosabb
régészeti lelőhelye a mesés tájban el-
helyezkedő és az UNESCO-világö-
rökség részét képező Sarmizegetusa
Regia. A dák főváros egyben fontos
vallási központ is volt. Ezeknek a tár-
sadalmaknak és vezetőiknek a kultu-
szok és rituálék fontos hatalmi
eszközt is jelentettek. A dák vallási
vezetők szerepéről Sztrabón ókori
görög történetíró is beszámol. Össze-
gezve elmondható tehát, hogy ez a
három népesség, a szkíta, a kelta és a
dák, mivel más társadalmi berendez-
kedésű volt, teljesen eltérő módon
alakította és használta ki a tájat.

– Ha már a dákoknál tartunk és
identitásról beszélünk, elkerülhetet-
lenül felmerül a kérdés, hogy a le-
gújabb régészeti kutatások tük-
rében még érvényes-e a kontinuitás
elmélete, vagyis, hogy a román nép
a dákok és a rómaiak leszárma-
zottja?

– Ezeket a néperedet-elméleteket
a 19. századi romantika kora terem-
tette meg, amikor minden nemzet
kereste a gyökereit. Az én szakterü-
letem a vaskor, így sem a római kor
utáni etnogenézis kérdését, sem a
19. századi történetírók elméleteit
nem vizsgáltam mélyrehatóan. De
az tény, hogy ma is naponta szem-
besülünk az identitás kérdésével, és
ugyanolyan fontos a ma élő ember-
nek is a helyhez (szülőföld, szülő-
város, lakónegyed), nemzethez,
valláshoz való tartozás, mint ami-
lyen eleink számára volt. Ugyanígy
a 19. század embere is kereste a he-
lyét az akkori Európában. Ez volt a
nemzetek ébredésének korszaka,
amikor fontossá vált közösségi szin-
ten az identitás és az eredet. Ebben
az időben a magyar értelmiség 
is kereste a népünk eredetét, ekkor
születnek az első finnugor nyelvro-
konsággal kapcsolatos jelentősebb
munkák, de volt, és van, aki a sume-
rokkal, pártusokkal, etruszkokkal
vagy éppen a keltákkal vélte rokon-
nak vér vagy nyelv szerint a ma-
gyart. Mivel a dák királyság
többnyire egybeesett a románok
által lakott területekkel, a román tör-
ténetírás számára adott volt a közös
identitás felvetése. A kontinuitás
nyelvészeti érveinek és a népván-
dorlás kora régészeti bizonyítékai-
nak a megítélése máig vita tárgyát
képezi, mint ahogy a magyar nyelv
finnugor eredete is. Az viszont tény,
hogy a Kr. előtti 2. századtól a Kr.
utáni 106-ig tartó dák kultúra épített
öröksége nem véletlenül képezi a vi-
lágörökség részét. Számomra mint
régész számára sajnálatos, hogy
ennek a népnek a történetéhez térsé-
günkben a nagyközönség érzelmek-
kel, elfogultsággal viszonyul: vagy
túlzott szimpátiával, vagy erős el-
lenszenvvel. Azért sajnálatos, mert
a kelta műveltséggel együtt a dák
kultúra a „barbár” (azaz nem görög
vagy római) Európa vaskori civili-
zációjának egyik kimagasló jelen-
sége. Sajátos társadalmi struktúráját
és a hatalom gyakorlását jelképezik
a várak, a vallási élet sokrétűségét
tükrözik a szentélyek, a kiváló mű-
vészetükről és a kézművesek ügyes-
ségéről tanúskodnak az arany- és
ezüstkincseik. Egy olyan szervezett
társadalom tárulkozik fel a régészeti

kutatások során, amely a Kr. utáni 1.
század folyamán több alkalommal is
komoly katonai kihívás elé állította
a római császárokat. Az utóbbi
években a kutatásaim során többek
között ennek a társadalomnak a mű-
ködését igyekeztem megérteni.

– Hogy gondolod, eredményeid-
del kimerítetted a témát? Lehet-e
még újat mondani ember és táj kap-
csolatáról erre a korra vonatko-
zóan? És milyen új kutatásokat
tűztél ki magadnak ezután?

– Valószínű, hogy lehet még újat
mondani, hiszen a kutatásom több-
nyire régészeti leleteken alapuló el-
méleti megközelítés volt, amelynek
érvei, bizonyítékai a jelenlegi isme-
reteinkre alapoznak. Megállapítá-
saim az új feltárások következtében
további érvekkel támaszthatók alá,
vagy éppen árnyalásra szorulhat-
nak. Felmerült ugyanakkor bennem,
hogy ezt a társadalomkutatási mód-
szert alkalmazzam egy másik korra
is, amellyel pályám során már több
alkalommal foglalkoztam. Ugyanis
eddigi múzeumi munkám alatt
gyakran nyílt lehetőségem középső
bronzkori településeket és temető-
ket kutatni. Ez az időszak nagyvo-
nalakban 3800–3500 évvel ezelőttre
keltezhető. Ennek a kornak a népeit
név szerint nem ismerjük, hiszen
még nem volt írásbeliség, ezért a ré-
gészeti kultúrákat egy-egy jelentő-
sebb lelőhelyről nevezték el. Az
említett régészeti kor a nevét egy
Segesvár melletti dombról, a Wie-
tenbergről kapta. Az utóbbi évek
autópálya-építéseit vagy egyéb
nagyberuházásokat megelőző le-
letmentő ásatások során Erdély-
ben, főként Fehér és Kolozs
megyében, feltártak néhány jelen-
tős bronzkori temetőt. Foglalko-
zom a gondolattal, hogy a temetők
leletanyagának a vizsgálatával
megkíséreljem a Wietenberg-kul-
túra időszakának társadalmi re-
konstrukcióját. 

– Tőlünk, a mai embertől nagyon
távol eső korokat tanulmányozol.
Valójában a tankönyvekben is igen
hiányos képet kapunk ezekről az
időkről. Kutatásodnak milyen kö-
vetkeztetései, milyen üzenete van a
ma embere számára?

– Egy példát említenék: mostaná-
ban nagyon divatos kifejezés lett az
„ökológiai lábnyom”, ami az em-
bernek és az emberi közösségeknek
az önfenntartás érdekében a termé-
szetre, környezetre gyakorolt hatá-
sát jelenti. Kissé leegyszerűsítve az
erőforrások kihasználását kell ér-
teni alatta. Ökológiai lábnyoma
volt a gyűjtögető ősembernek, és
van az elektromos autóval közle-
kedő mai embernek is. A dákok a
váraikhoz, szentélyeikhez a ma is
látható kalánmezői (Măgura Căla-
nului) kőfejtőből bányászták és
szállították a követ a fővárosukba.
Ez tehát a királyságuk ökológiai
lábnyomának egyik tényezője.
Gyakran tapasztalom, hogy a régé-
szet kapcsán az emberek nagy ré-
szének a szemet kápráztató
tárgyak, kincsek jutnak eszébe.
Minket, kutatókat azonban a folya-
matok is érdekelnek, a történelmi
események előzményei és követ-
kezményei. Az, hogy mi befolyá-
solja egy nép történelmének
alakulását, önmeghatározását. A ta-
nulmányommal, amely most már
angol nyelvű könyv formájában is
megjelent, azt vizsgálom, hogy
ezekben a folyamatokban milyen
szerepet kapott a környezet. Hogyan
befolyásolta a közösségeket a kör-
nyezetük, ugyanakkor hogyan ala-
kította az ember a környezetét az
igényeihez. Egy adott térség erőfor-
rásai kihatnak az ott élő nép gazda-
ságára, kapcsolati lehetőségeire.
Ezáltal tehát a környezet meghatá-
rozza identitásunkat, sorsunkat, le-
hetőségeinket, akár hétköz-
napjainkat is. Jó tehát tudomásul
venni ezt a kölcsönhatást ember és
természet között, mert ha ezt szem
előtt tartjuk, akkor tudatosabban fo-
gunk viszonyulni az épített vagy ter-
mészeti környezetünkhöz. Íme egy
újabb példa arra, hogy a ma embere
milyen tanulságokat vonhat le a tör-
ténelemből.

Identitás a tájban
Az ember és természet viszonya az őskorban

Kelta sír Fotó: Berecki Sándor
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Berecki Sándor (jobboldalt) átveszi a díjat Fotó: Szigeti Tamás, www.mta.hu



A ZTE 2-1-re nyert a címvédő
Ferencváros otthonában a labda-
rúgó OTP Bank Liga kilencedik
fordulójának szombati játéknapján.

Gyors góllal lepte meg a ven-
dégcsapat a hazaiakat – szöglet után
a zalaiak harmadik közeli próbálko-
zásánál Serafimov járt sikerrel –,
akik hátrányba kerülve azonnal na-
gyobb sebességre kapcsoltak, de a
hátul jól záró zalaiak Koszta révén
a 23. percben így is meg tudták
duplázni az előnyüket. A Ferenc-
város tőle hazai közegben szokat-
lanul idegesen, több hibával
játszott, a brusztolós vendégekkel
szemben nem is tudott igazán hely-
zeteket kidolgozni, a szépítés így
csak a szünet előtti hajrában, Vé-
csei óriási átlövésével jött össze.
A szünet után fokozta a nyomást az

FTC, a zalaiak beszorultak a térfe-
lükre, és ritkán jutottak labdához.
Viszont lelkes mezőnymunkával to-
vábbra is elvették a ferencvárosi tá-
madások élét, és kétszer még a
kapufa is a vendégek segítségére
volt Ryan Mmaee kísérleteinél.
Utóbbi a 72. percben büntetőt hibá-
zott, a vetődő Demjén megfogta a
labdát. Hiába szálltak be minőségi
cserék, és játszott a hajrában egyér-

telmű fölényben a hazai csapat, az
eredmény nem változott.

A Ferencváros sorozatban hat
győzelem után kapott ki a pontva-
dászatban, a zöld-fehérek a Kis-
várda elleni 2-1-es hazai vereséggel
kezdték az idényt. Az FTC legköze-
lebb az Európa-ligában lép pályára,
a csoportkör harmadik fordulójában
kedden 17.30-tól Glasgow-ban a
Celtic vendége lesz.

Nem sikerült sem a stadionavató,
sem Cristiano Bergodi bemutatko-
zása a kispadon a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi OSK-nál. Ez a két
újdonság volt ugyanis ezen a mér-
kőzésen. Más aligha, hisz már a
krónikásnak is kezd unalmassá
válni, hogy mindig ugyanazokat a
dolgokat kell leírnia a háromszéki
csapat kapcsán. Például, hogy az
OSK balszerencsés volt, hogy töb-
bet érdemelt volna. De azt is, hogy
egyes játékosai képtelenek szarvas-
hibák nélkül végigvinni egy mecs-
cset. Vagy azt, hogy hatalmas
gólhelyzet és szöglet utáni ellentá-
madásból kapnak ismételten gólt.
Vagy hogy büntetőből sem tudnak
betalálni.

Semmi nem látszott az első fél-
időben abból, hogy valami megvál-
tozott volna a Sepsi OSK-nál
Bergodi érkezésével. Ugyanazt a
lassú és kiismerhető építkezést lát-
tuk, amelyet könnyen semlegesített
az ellenfél. Ugyanakkor az FC Vo-
luntari igazolta jelenlegi helyét a ta-
bellán, mélyen letámadta a
házigazdák játékosait, és Ion 
Gheorghe többször is olyan passzo-
kat adott társainak, amilyeneket az
OSK középpályásaitól hiába is vár-
tunk volna. Costin első nagy hely-
zeténél a 16. percben Niczuly még

tudott védeni, ám a 22. percben,
amikor Gheorghe sarokpassza egy
füstből három védőt küldött le a
sarki boltba szivarért, már tehetet-
len volt a jobbszélső lövésével
szemben (0-1). A szentgyörgyi
kapus még egy gólt mentett Rață lö-
vésénél, mielőtt először veszélyez-
tetett volna az OSK: előbb
Achahbar lőtt kevéssel mellé, majd
Bărbuț tört be a jobb oldalon, de
éles szögből nem tudta becsapni
Popát.

A második félidő újabb Niczuly-
bravúrral indult, ám ezután ma-
gyobb sebességre kapcsolt az OSK,
hisz minden bizonnyal Bergodinak
is volt egy-két keresetlen szava a
szünetben. Csakhogy Aganović lö-

vését a léc fölé tolta Popa, Achah-
bar perdítését pedig hatalmas 
reflexszel a kapufa tövéből ütötte ki
a voluntari-i kapus. A szöglet elvég-
zése után pedig nem figyeltek a
hazai játékosok eléggé, a gyors kont-
ránál Gheorghe újabb gólpasszt adott
Rațának, aki rávezette Niczulyra,
majd könnyedén ellőtte mellette la-
posan a jobb sarokba (0-2).

A maradék idő Popa kapujának
ostromával telt. Luckassen gólhely-
zetben lepasszolta – senkinek, Go-
lofca pedig képtelen volt öt
méterről eltalálni a tátongó kaput.
Aztán a 67. percben kimaradt egy
büntető is, miután Achahbar betöré-
sét Droppa szabálytalanul állította
meg. Luckassen azonban bűn rosz-
szul végezte el a büntetőt, Popa
pedig kiütötte a nem túl helyezett,
nem túl erős labdát. A vendégkapus

aztán még kétszer mutatott be bra-
vúros védést, a 77. percben pedig a
voluntari-i ötösön belül „fejteni-
szeztek” a csapatok, mielőtt Bojić
egy megpattanó lövéssel szépített
volna (1-2). Az egyenlítést azonban
hiába várták a pályaavatóra érkezett
nézők, noha Mitrea szabadrúgása a

90+2. percben milliméterekkel ke-
rülte el a kaput…

A következő mérkőzést jövő hét-
főn játssza a Sepsi OSK a Kolozs-
vári CFR otthonában. Nem
túlságosan kézenfekvő lehetőség a
jelenlegi hullámvölgyből való ki-
kecmergéshez.
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Eredményjelző
* 1. liga, 12. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti Dinamo

1948 2-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – FC Voluntari 1-2, Buka-
resti FCSB – CS Mioveni 3-0.

* 2. liga, 10. forduló: FK Csíkszereda – Jászvásári CSM Politeh-
nica 3-1, Temesvári Ripensia – Kolozsvári Universitatea 0-3, Dună-
rea 2005 Călărași – Bukaresti Metaloglobus 0-1, Zsilvásárhelyi
Viitorul Pandurii – Konstancai Unirea 2-1, Dacia Unirea 1919 Bră-
ila – Bodzavásári FC 0-7, Unirea 04 Slobozia – Temesvári Politeh-
nica 1-0, Sellemberki CSC 1599 – Concordia Chiajna 1-0. Az
élcsoport: 1. Petrolul 52 Ploiești 24 pont/9mérkőzés, 2. Kolozsvári
Universitatea 24/10, 3. Concordia Chiajna 23/10.

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó 1. liga, 12. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – FC

Voluntari 1-2 (0-1)
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: Kovács István

(Nagykároly) – Ovidiu Artene (Vaslui), Ciprian Danșa (Szatmárné-
meti). Tartalék: Bogdan Dumitrache (Bukarest). Ellenőr: Costin
Toma (Karácsonkő).

Gólszerzők: Bojić (79.), illetve Costin (22.), Rață (54.).
Sárga lap: Bojić (84.), illetve Ricardinho (33.), Armaș (37.),

Droppa (66.), Achim (90+3.), Tavares (90+3.).
Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Hugo Sousa, Mitrea, Ispas,

Bărbuț (62. Askovszki), Fofana (77. Csuncsukov), Achahbar (70.
Bojić), Aganović (62. Păun), Luckassen, Golofca (70. Ștefănescu).

FC Voluntari: Popa – Ricardinho, Meleke (90. Achim), Tamaș,
Armaș, Briceag, Costin, Droppa, Rață (90. Tavares), Nemec (72.
Fülöp L.), Ion Gheorghe (82. Lopes).

Eredményjelző
NB I, 9. forduló: Gyirmót FC Győr – Paksi FC 2-1, Ferencvárosi

TC – ZTE FC 1-2, MOL Fehérvár FC – Budapest Honvéd 2-1,
MTK Budapest – Puskás Akadémia FC 0-1.

A tabella
1. Ferencváros 8 6 0 2 18-9 18
2. Kisvárda 8 6 0 2 13-8 18
3. Puskás AFC 8 5 1 2 10-9 16
4. Fehérvár FC 9 3 5 1 11-9 14
5. Paks 9 4 1 4 24-20 13
6. Honvéd 9 4 1 4 15-14 13
7. ZTE 9 3 2 4 15-19 11
8. MTK 9 3 1 5 9-12 10
9. Debrecen 8 2 3 3 19-15 9
10. Gyirmót 9 2 3 4 10-16 9
11. Mezőkövesd 8 2 2 4 9-15 8
12. Újpest 8 0 3 5 10-17 3

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 9. forduló: Ferencvárosi TC – Zalaegerszegi TE

1-2 (1-2)
Budapest, Groupama Aréna, 8169 néző, vezette: Farkas Á.
Gólszerzők: Vécsei (45.), illetve Serafimov (7.), Koszta (23.).
Sárga lap: Vécsei (11.), Mak (29.), Botka (35.), R. Mmaee (55.),

Wingo (76.), illetve Ubochioma (39.), Sankovic (66.), Serafimov
(70.).

Ferencváros: Bogdán – Wingo, Blazic, S. Mmaee, Botka (46. Cab-
raja) – Vécsei (51. Laidouni), Besic – Zubkov (46. R. Mmaee),
Nguen (77. Marin), Mak (67. Uzuni) – Boli.

Zalaegerszeg: Demjén – Lesjak, Serafimov, Kálnoki-Kis, Bedi
(79. Gergényi) – Ubochioma (85. Grezda), Halilovic (85. Tajti), San-
kovic, Skribek (46. Babati) – Koszta, Spoljaric (55. Nimaga).

A bajnokság állása
1. Kolozs. CFR 11 10 0 1 176 30
2. FCSB 12 7 3 2 2311 24 
3. Voluntari 12 8 0 4 1713 24 
4. Botosán 11 6 4 1 128 22 
5. CSU Craiova 11 6 1 4 1710 19 
6. Farul 11 5 3 3 146 18 
7. Rapid 11 5 3 3 139 18 
8. UTA 11 4 5 2 118 17 
9. FC Argeș 11 4 3 4 86 15 
10. Târgoviște 11 3 4 4 88 13 
11. Medgyes 12 3 2 7 1015 11 
12. Mioveni 12 3 2 7 616 11 
13. Sepsi OSK 12 1 7 4 10-13 10 
14. Univ. Craiova11 2 3 6 813 9 
15. Dinamo 12 2 1 9 1028 7 
16. Clinceni 11 0 3 8 923 3

Elbaltázott stadionavató

A Ferencváros kikapott otthon a ZTE-től

Fotó: MTI

„Bizonyos játékosokról levettük a terhet. Így jártunk!”
A Ferencváros szakvezetése szerint a váratlan kudarc oka egyebek között abban is kereshető, hogy

a válogatott labdarúgókat megpróbálták mentesíteni az újabb teher alól. A helyükre nevesített játéko-
sok ugyan nem vallottak szégyent, de gyorsan hátrányba kerültek, és ez meghatározónak bizonyult a
mérkőzés egészére nézve.

„Nem tartalékoltunk a Celtic elleni meccsre. Tudtuk, hogy sok játékosunk a válogatottaktól tért visz-
sza, volt, aki többet, volt, aki kevesebbet játszott, mi pedig azt a döntést hoztuk, hogy bizonyos játéko-
sokról levesszük a terhelést. Így is megvoltak a lehetőségeink, volt több kapufánk, büntetőt is
rúghattunk, jó lehetőségeket dolgoztunk ki, de nem tudtuk befejezni a helyzeteinket. Kicsit hiányzott
a szerencse is. A csapaton láttam, hogy mindent megtesz a győzelemért, csalódottak vagyunk, hogy
most ez nem sikerült – értékelt a Ferencváros vezetőedzője, Peter Stöger. – Tudtuk, hogy a Zalaegerszeg
részéről számíthatunk beadásokra a szélekről. Ezek ellen két megoldás van, vagy megakadályozzuk
őket, vagy a tizenhatoson belül próbáljuk meg kivédekezni az ilyen helyzeteket, sajnos ez most nem si-
került. Tudjuk, hogy kedden, a Celtic ellen is nagyon sok hasonló szituáció vár ránk, az a feladat, hogy
jobban kivédekezzük az ilyen labdákat.”

Franck Boli a ZTE FC ellen visszatért a csapatba. Róla is beszélt az osztrák tréner. „Franck nagyon
motivált volt, akarta a gólt, kívántam is neki, hogy koronázza meg a teljesítményét egy találattal. Amit
kértünk tőle, azt megtette. Pár hétig nem edzett a csapattal, de természetesen tisztáztuk a helyzetet.
Arról is beszéltünk, hogy vannak szabályok, amelyeket mindenkinek be kell tartania. A döntést, amit
hoztunk, teljes mértékben megértette. Olyan típusú ember vagyok, aki szerint mindenki megérdemel
egy második lehetőséget. A folytatásban szeretném azt az utat járni, hogy közösen haladjunk tovább
előre” – mondta Peter Stöger.

Bálint Zsombor



Hullámvölgybe került az Avântul,
miután Szászrégenben kínos vereséget
szenvedett a 3. liga IX. csoportjának se-
reghajtójától. A vereség nem csupán 
váratlan, de megalázó is, hiszen mind-
eddig a kolozsváriak  birtokolták a 
csoport „békecsapata” címét: hét játék-
nap elteltével is nyeretlenek voltak, s
mindössze két bajnoki pontot gyűjtöt-
tek.

Az első játékrész szinte egészében a
házigazdáké volt, Stoica Vili gárdája
ugyanis 4-5 említésre méltó nagy gól-
helyzetet dolgozott ki, míg a „zöld ví-
rusok” csupán egyetlen alkalommal
sodorták komoly veszélybe a fiatal Cse-
gedi Hunor kapuját. A találkozó 5. per-
cében Harkó bal oldalról remekül
továbbított Vrabiéhoz, ám a régeniek
középpályása kecsegtető pozícióból ke-
véssel fölé lőtt. Négy perccel később az
Avântul újabb óriási gólhelyzetet ha-
gyott ki: ekkor Murar pontos bal oldali
beadását követően Mario Pop alig 4-5
méternyire a vendégkaputól fölé bom-
bázott. Ezt követően, noha továbbra is
a szászrégeniek voltak mezőnyfölény-
ben, mintegy húsz percen át nem lát-
tunk említésre érdemleges gólhely-
zetet. 

Eközben a kolozsvári együttes iga-
zolta sereghajtó pozícióját a csoportban,
hiszen mindössze 4-5 alkalommal lép-
tek át az Avântul térfelére, s csupán egy-
szer veszélyeztették Csegedi kapuját,
ám ekkor a hazaiak hálóőre a Ștefan
Andrei által a bal oldalról, szögből lea-
dott lövésnél remekül lépett közbe
(39.). 

Az első felvonás hajrájában aztán is-
mételten hatalmas hazai gólhelyzeteket
jegyezhettünk Bîlbă kapujának előteré-
ben: a 38. percben Harkó jó ütemben el-

végzett jobb oldali szöglete után Vrabie
néhány méterről mellé „bólintott”, majd
két perc elteltével a régeniek valósággal
sortűz alá vették a Sănătatea kapuját,
aminek a végén Mario Pop 12 méteres
erős lövését Perde a gólvonalról, fejjel,
a felső léc alól hárította.

A játék képe alapján nagyon úgy tűnt,
a második félidő meghozza a régeni
gólt, gólokat... Hiú ábránd! 

A szünet utáni első negyedórában
ugyanis a vendégek többet támadtak,
mint az egész első játékrész alatt. Igaz,
nem túlzottan veszélyesen, ám ennek
mindenképpen intő jelnek kellett volna
lennie a házigazdák számára. Mégsem
volt az, annál is inkább, mivel Stoica
Vili legénysége hat perc leforgása alatt
két újabb nagy gólhelyzetet puskázott
el: az 59. percben Popa mintegy 11 mé-
terről leadott bombája a felső lécen
csattant, majd Murar ígéretes szögből
leadott lövése erőtlenre sikeredett, így
nem okozott különösebb gondot Bîlbă
kapuvédőnek (65.). S ahogy ez a foci-
ban általában lenni szokott, a kihagyott
gólhelyzetek megbosszulták magukat: a
71. percben Oltean hajszálpontosan be-
ívelt bal oldali szögletét Ștefan a kapu-
terület középéből az álmélkodó hazai
védők között zavartalanul a hálóba to-
vábbította (0-1). 

Négy perccel később aztán Isac bea-
dásából az 51. percben pályára lépett le-
sipuskás, örök fiatal Tilincă közvetlen
közelről, egy kis szerencsével Csegedi
hálójába kotorta a játékszert (0-2). 

A Kolozsvári CFR-nél és a Beszter-
cei Gloriánál is remek karriert befutó já-
tékos csodálatra méltó labdarúgó, 42
évesen is irigylésre méltó módon futbal-
lozik, tapasztalatáról nem is beszélve.
Olyan fizikuma van, s annyi odaadással
játszik, hogy akár tíz év múlva is láthat-
nánk 3. ligás szinten.

A második kolozsvári találatot köve-
tően a szászrégeniek nem igazán talál-
tak magukra, támadásaik többnyire
elgondolás nélküliek voltak. A 90+2.
percben, Harkó beívelése után Suciu
közel állt csapata hátrányának a lefara-
gásához, ám a középhátvéd fejese elke-
rülte a vendégkaput.

Az Avântul veresége  váratlan volt,
több mint kínos. Az pedig igencsak el-
gondolkodtató, hogy az együttes mér-
lege az elmúlt öt játéknapon egyetlen
begyűjtött pontocska. A kényszer szülte,
majdnem gyökeres játékoskeret-fiatalí-
tás ezek után teljesen nyilvánvaló, hogy
nem leányálom. 

Komoly erősítés hiányában félő,
hogy a régeniek nagyon megszenved-
nek a bennmaradásért.

Fertőző „vírusok”

Nem játszották le az Erdőszentgyörgy – Szováta mér-
kőzést a labdarúgó 4. elitliga 8. fordulójában, miután a
vendégcsapatban felütötte a fejét a koronavírus-járvány. 

Ez az idei bajnokság első találkozója, amelyet epide-
miológiai okok miatt kellett elnapolni. 

A forduló egy másik mérkőzését, a 2. csoport ranga-
dóját Radnót és Marosludas között szerdán rendezik.

A menetrend szerint lejátszott hat mérkőzésen nem
született meglepetés. Az első csoportban a két marosvá-
sárhelyi csapat uralma megkérdőjelezhetetlen, rivali-
zálásuk vélhetően csak a rájátszásban jut dűlőre. 
Ákosfalva hazai veresége következtében elveszítette a
felsőházi helyet, és a Kinderrel marad versenyben, hogy
ezt visszaszerezze. 

A második csoportban a szerdai találkozó két részt-
vevője mellett hárman vannak versenyben az utolsó fel-
sőházi helyért. 

A bajnokság egyébként lassan az alapszakasz feléhez
érkezett, szombaton lesz az első kör utolsó fordulója,
majd rögtön a visszavágók következnek, ezekből az ősz-
szel három fordulót játszanak le.

A veretlen listavezetőt fo-
gadta a Nyárádtői Unirea 2018 
a labdarúgó 3. liga 8. fordu-
lójában. Nem csak ez ambicio-
nálta azonban a hazaiakat, hanem
az is, hogy előtte két vereséget
szenvedtek, és tudták, hogy zsinór-
ban a harmadik kudarc nagyon
visszaveti őket. Ezért az első fél-
időben meglepték a harmadosztály
szintjét jóval meghaladó játéktu-
dású kerettel rendelkező vajdahu-
nyadiakat. 

A nagyobb technikai s taktikai

tudás azonban ezzel együtt is érvé-
nyesült.

Kiegyensúlyozott kezdés után az
első tíz percet-negyedórát köve-
tően a vajdahunyadi térfélre költö-
zött a játék. Toboșaru lövését
Bucur blokkolt fejese, majd Al-
dea kapura csavart szöglete kö-
vette. 

A 23. percben Astafei centimé-
terekkel maradt le Istrate beadásá-
ról az ötösön, ám a hazai fölény az
28. percben vált észlelhetővé az
eredményjelzőn. Egy szöglet után
a védők nem tudtak felszabadítani,
a fejelni érkezett középhátvéd

Bucur pedig fordulásból a kapu
irányába küldte a labdát. Nem volt
erős vagy nagyon helyezett lövés,
de annyira meglepte Leftert, hogy
már nem tudta megakadályozni a
gólt (1-0). A vezetés megszerzése
után Nyárádtő megpróbálta nö-
velni az előnyét, de a félidő utolsó
perceire a vendégek váltak veszé-
lyesebbé. Miután Arnăutu lemá-
solta Astafei helyzetét, és képtelen
volt öt méterre átvenni a beadást, a
41. percben Herghelegiu tört be a
jobb oldalon, és a Galac mezében
országos bajnoki címmel is rendel-
kező LaurenViu Buș hatalmas rutin-

nal mozgott a védőkkel ellenkező
irányba, kapta is a 11-es pont tájé-
kán, ahonnan könnyen a hálóba ta-
lált (1-1). Szünetig Feiernek még
kétszer kellett bravúrral közbeavat-
kozni.

A második félidőben Vajdahu-
nyad folytatta az ostromot, és 16
perc alatt gyakorlatilag lezárta a
meccset. 

A 48. percben Arnăutu fejese
vette be a hazai kaput (1-2), az 57.
percben pedig ismét Buș csillog-
tatta meg a tapasztalatát, amikor
kicselezte a védőjét, és balról éles
szögből a hosszúba küldte a labdát
(1-3), míg a 61. percben egy kipat-
tanóból Mogoș 30 méterről vágta
rá elemi erővel, és a labda a kapufa
mellett vágódott a hazai hálóba 
(1-4).

Ekkor visszavonulót fújt az éllo-
vas, így ismét Nyárádtő támad-
hatott többet, de nem sok ered-

ménnyel. A legnagyobb lehetősé-
get Hăjmășan hagyta ki, aki két
méterről sem tudta eltalálni a
kaput, míg Vajdahunyad ellenakci-
ókból veszélyeztetett. A házigaz-
dáknak végül a 85. percben sike-
rült szépíteniük, Lefter hatalmas
hibáját követően: a vajdahunyadi
kapus a tizenhatos vonalán álló
Hăjmășannak passzolt, utóbbi
pedig előbb kicselezte a hibáját ja-
vítani érkező hálóőrt, Astafei elé
tálalt, aki közelről szépített. Semmi
egyéb említhető eseményre azon-
ban a továbbiakban már nem volt
idő.

A vereség ellenére Nyárádtő to-
vábbra is a felsőházi rájátszást je-
lentő 4. helyen marad, és a
hétvégén a Szászrégenben meg-
lepő módon idei első győzelmét
szerző Kolozsvári Sănătatea ottho-
nában próbálhatja megszakítani
negatív sorozatát.
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Az első, Covid miatt 
elhalasztott meccs 

a 4. ligában

A második félidőben Nyárádtő összeomlott

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 8. forduló: Nyárádtői Unirea 2018 – CS Vajdahunyad 2-4 (1-1)

Nyárádtői labdarúgópálya. Vezette: Cristian Moldoveanu (Sepsiszentgyörgy) – Recsenyédi Hunor (Sepsi-
szentgyörgy), Kopriva Tamás (Nagykároly). 

Ellenőr: Liviu Enciu (Brassó), Flavius Burdea (Fogaras).

Sárga lap: Astafei (54.), Iuga (76.), Bucur (89.), illetve Jairo (13.), Bedea (77.), Christian (83.), Lefter (84.),
Vlad (86.).

Gólszerzők: Bucur (28.), Astafei (85.), illetve L. Buș (41., 57.), Arnăutu (48.), Mogoș (61.).

Nyárádtő: Feier – Bârsan (87. CârloanVă), Aldea (78. Birtalan), Bucur, Pop, Iuga, Toboșaru (87. Moldovan),
Săvoaia (56. Ganea), Istrate, Culda (56. Hăjmășan), Astafei.

Vajdahunyad: Lefter – Jairo, Garrutti (46. Iacob), Vlad, Trășcan, Mogoș, Giura (46. Christian), Simon (68.
Da Mota), Herghelegiu, L. Buș (69. Bedea), Arnăutu (79. Dumitru).

Jegyzőkönyv
3. liga. IX. csoport, 8. forduló: Szászrégeni CSM Avântul – Kolozsvári Sănă-
tatea 0-2 (0-0)
Szászrégen, Avântul-pálya, mintegy 120 néző, hűvös, borús időjárás. Vezette:
Cristian Pascu – Răzvan Spătar (mindketten Nagyszeben), Ioana Nistor (Orlat).
Ellenőr: Gerghe Constantin (Fogaras), Mihai Hârlab (Brassó). 
Gólszerzők: A. Ștefan (71.), C. Tilincă (75.).
CSM Avântul: Csegedi – Bugnar, Hasnaș, Suciu, Harkó, Vrabie, SămărghiVan
(67. Baki), Pop, ȘerbănaVi, Murar, Popa (76. Bucur). 
Sănătatea: Bîlbă – Isac, Szőllőssy, Perde, R. Oltean, Florescu (80. Cîmpean),
A. Ștefan, A. Oltean, Zărnescu (51. Tilincă), Kallemback (63. Goga), Lemnaru.

Eredményjelző
Labdarúgó 3. liga, IX. csoport, 8. forduló: Tordai Sticla Arieșul – Besz-
terce-Naszódi Gloria 2018 4-2, Szászrégeni CSM Avântul – Kolozsvári
Sănătatea 0-2, Nyárádtői Unirea 2018 – CS Vajdahunyad 2-4, CS Ma-
rosújvár – Gyulafehérvári Unirea 1924 3-1, Kudzsiri Metalurgistul –
Kolozsvári Viitorul 3-0.

Eredményjelző

A labdarúgó 4. elitliga 8. fordulójának eredményei:

* 1. csoport: Marosvásárhelyi ASA – Marosoroszfalui
Mureșul 8-2, Ákosfalva – ACS Marosvásárhely 0-3,
Marosszentgyörgyi Kinder – Nyárádszereda 5-1. Az
Erdőszentgyörgy – Szováta mérkőzést elhalasztották,
Mezőrücs állt.

* 2. csoport: Dicsőszentmártoni Viitorul – Marosvá-
sárhelyi Atletic 3-5,  Búzásbesenyői ÎnfrăVirea – Ke-
relői Mureșul 0-2, Nyárádtői Unirea 2018 II –
Mezőszengyeli Inter 5-0. A Radnót – Marosludasi
Mureșul mérkőzést szerdán játsszák. A Marosvásár-
helyi Academica Transilvania állt.

Bálint Zsombor

Szabó Antal-Lóránd



A női kosárlabda-bajnokság 3. fordulója
rangadójának ígérkezett, de elmaradt a Ma-
rosvásárhelyi Sirius és az Aradi FCC közötti
szombati találkozó. A megyeszékhelyi klubot
pénteken este értesítette a sportági szövetség,
hogy „járványügyi biztonsági okokból” a ta-
lálkozót nem rendezhetik meg. Az értesítés-
ben kitérnek továbbá arra, hogy „javasolják”
az etikai bizottságnak, hogy a meccsen,
amelynek a későbbi időpontját közös meg-
egyezéssel tűzhetik ki, a csapatok az október
16-án érvényes kereteket használják.

Noha a halasztást az aradi csapat keretében
felbukkant koronavírusos esetek okozzák, a
halasztás számukra tűnik előnyösebbnek. Az
ellenfél szakvezetése láthatta a Sirius első két
bajnoki mérkőzését, és minden bizonnyal tar-
tott is ettől a kiszállástól. Az sem világos,
hogy miután azért kellett pályaválasztói jogot
cserélni, mert az aradi csarnok foglalt a hét-
végén, ez az egyezség az új időpontban is ér-
vényes marad-e. És állapítsuk meg azt is,
hogy – tekintve a férfiak bajnokságában is fel-

bukkanó hasonló szituációkat – a kosárlabda-
szövetség nincs felkészülve a hasonló ese-
tekre. A legtöbb sportágban már rögzítették,
hogy a fertőzöttség nem ok a halasztásra, a
mérkőzést le kell játszani az egészséges spor-
tolókkal, ha pedig ilyenek nincsenek, akkor
az ellenfél játék nélkül nyer. Ez akkor is ér-
vényes volt, amikor még nem volt oltás, ezért
hatványozottabban érvényesnek kellene len-
nie most. Ha pedig ez túl drasztikusnak tűnik,
akkor le kellett volna szögezni egy határidőt
az újraütemezéshez, nem csupán „közös meg-
egyezésről” beszélni, ami taktikázást tesz le-
hetővé.

Mindez pedig alaposan felborította a Sirius
programját, amely legközelebb pénteken, a
Botosáni Triumf otthonában lép pályára egy
könnyűnek ígérkező kiszálláson.

A bajnokságban egyébként Marosvásárhely
és Arad mellett csak Szatmárnémeti maradt
veretlen, miután a múlt héten, hatalmas
meglepetést okozva, nagy különbséggel
verte a címvédő Sepsi SIC csapatát. Amúgy
Botosán után ők lesznek a Sirius következő
ellenfelei.
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Múlt hét végén rendezték meg a Csíkfalva-
kupa szektorlabda-bajnokságot a nyárádmenti
községközpontban, ahol 23 versenyző nevezett
be és állt asztal mellé, ebből nyolcan az anyaor-
szágból érkeztek, öten Csíkszeredából, Kolozs-
vár egy versenyzővel képviseltette magát, hatan
marosvásárhelyiek voltak, a házigazdák három
játékossal indultak.

A hagyományos szektorlabdaversenyben
szombaton voltak az egyéni versenyek, itt Pákai
György, Lukács Viktor, Simon Ferenc, dr. Havas
Péter, Varga Ervin, Debreczi István, Mártonfi Ist-
ván és Csutak Zsolt jutott a legjobb nyolc közé,
a két négyes csoport legjobbjai pedig tovább-
mentek, így végül a marosvásárhelyi Pákai
György lett a bajnok, megelőzve a kolozsvári

származású, Magyarországon élő Debreczi Ist-
vánt és az ugyancsak anyaországi Lukács Vik-
tort.

Vasárnap volt a páros verseny, itt nyolc duó
állt asztalhoz, a „mindenki mindenkivel” alapon
zajló körverseny végén a Pákai-Debreczi páros
lett bajnok, a második helyezést a Mártonfi-Lu-
kács, a harmadikat a Terjék Zsolt-Varga Ervin
kettős szerezte meg.

Jó feltételek között, szépszámú mezőnnyel
folyt a verseny – mondta el Varga Ervin főszer-
vező, kiemelve, hogy jól fejlődnek a csíkszeredai
szektorlabdázók, akik mind jobb helyezéseket
érnek el a versenyeken. December 18-án szándé-
koznak megrendezni a hagyományos év végi zá-
róversenyt Szovátán, ha pedig a járványhelyzet
ott nem tenné lehetővé, ismét szóba jöhet Csík-
falva  helyszínként.

Elmaradt az Arad elleni rangadó

Az első félidőben úgy tűnt, nem lesz bo-
nyolult  a Temesvári 89-esek legyőzése a
Marosvásárhelyi Szörnyek számára a nem
hivatalos országos amerikaifutball-bajnok-
ság 4. fordulójában. A szünet után aztán be-
bizonyosodott, hogy nem csak a
hagyományos európai fociban érvényes az
„elbízták magukat” kifejezés. A marosvá-
sárhelyiek előnyét az ellenfél azonban már
nem tudta behozni, 24-18-re nyert a Ször-
nyek.

Nagy lendülettel kezdte a Szörnyek a
mérkőzést, amelynek a tétje az elődöntőbe
jutás volt a Temesvári 89-esek ellen, és
mindjárt az első birtoklást touchdownnal
fejezte be. Több sorozatos first down után
20 yardról már megkockáztatta Cserepivsz-
kij a hosszú passzt, Szőlősi Hunor kapta el
a „tojást” az ellenfél célterületének bal sar-
kában. A kétpontos konverziót Roman Bo-
guszlavszki vitte sikerre. Temesvár azonnal
replikázni próbált, és csak húsz yardnál tud-
ták megállítani a hazai védők, amikor a ne-
gyedik downnál mezőnygóllal szépítettek
8-3-ra.

Az első negyed végére ismét sikerült
megközelíteni az ellenfél célvonalát, a 
touchdownt azonban érvénytelenítette a já-
tékvezető, cserében a második negyedet
másfél yardról indíthattak a Szörnyek. A
quarterback Cserepivszkij pedig maga tört
utat a sűrűben a célvonal mögé. Ekkor a
nagy tét miatt kicsit elszabadultak az indu-
latok, a Szörnyek ukrán quarterbackje
pedig kapott egy utolsó figyelmeztetést
(más sportágakban sárga lapnak monda-
nánk). A konverzió viszont ismét sikeres
volt, Ádám Radu kapta el a labdát a sarok-
ban. 

A következő hazai touchdownt Baló Le-
vente szerezte, némi izgalmak után, mert a
játékvezetők kupaktanácskozására volt
szükség, hogy megállapítsák, Baló még ér-
vényes területen volt-e, amikor a labda bir-

tokába jutott, így jár a hat pont. Mi több, a
plusz két pont megszerzése harmadszorra is
sikerült Szőlősi révén. 

24-3-nál viszonylag simának tűnt a
meccs, azonban a szünet előtt közvetlenül
Temesvár is elért egy touchdownt, viszont
a jutalomrúgást elvétették.

A folytatásban pedig mintha teljesen „el-
fogyott” volna a Szörnyek. A játékvezetők
sorra ítéltek 5-10-15 yardos büntetéseket el-
lene, és olyat láttunk, amire nem számítot-
tunk: saját célvonaluk elől a negyedik
downból felszabadító rúgással voltak kény-
telenek minél távolabbra tolni az ellenfél
következő offenzíváját. Temesvár pedig
előbb egy touchdown, majd egy újabb me-
zőnygól révén 24-18-ra szűkítette a különb-
séget. Az utolsó percekben pedig már
időrabló labdatartásra rendezkedett be a
hazai csapat, hiszen egyetlen temesvári cél
az egyenlítést jelenthette volna, és akkor el-
úszik a biztos elődöntős hely.

Derzsi Zoltán, a marosvásárhelyi csapat
edzője elmondta: több elementáris hibát vé-
tettek a játékosai, akik a második félidőben
már nem összpontosítottak eléggé, és ennél
lényegesen többre lesz szükség az elődön-
tőben.

Addig is két hét múlva, az alapszakasz
utolsó fordulójában, a kolozsvári Kereszte-
sek otthonába látogat a csapat, amikor
eldől, hogy 3. vagy 4. helyen végzi az alap-
szakaszt, és kivel játszik a döntőbe jutásért.
Győzelem esetén Resicabányán, vereség
esetén a bukaresti Lázadók otthonában mér-
kőzhet.

Két ellentétes félidő 
– elődöntőben a Szörnyek

Visszatér Poingba 
a marosvásárhelyi tekecsapat

A Csíkfalva-kupáért játszottak 
a múlt hét végén

Bálint Zsombor

Nagyszeben már a negyedik kudarcnál tart
A férfiak bajnokságában a 4. fordulót rendezték, de ez a játéknap is csonka maradt,

miután a Voluntari – Kolozsvár találkozót a járvány okán el kellett halasztani. Eddig
nem volt olyan forduló, amelyből ne napoltak volna el mérkőzést. A mezőnyben öt ve-
retlen csapat van, de csak Pitești játszotta le közülük mind a négy mérkőzését. A baj-
nokság negatív szenzációja, hogy Nagyszeben a negyedik találkozóját is elveszítette.

Kosárlabda Nemzeti Liga, 4. forduló: SCM U Craiova – Galaci CSM 72:61,
Konstancai Athletic Neptun – Csíkszeredai VSKC 72:48, Temesvári SCM OMHA
–  Foksányi CSM 85:70, CSM Ploiești – FC Argeș Pitești 70:74, Nagyváradi CSM
– Nagyszebeni CSU 81:66. A Bukaresti Dinamo – Zsilvásárhelyi CSM mérkőzés
lapzárta után fejeződött be, a Bukaresti Steaua – Bukaresti Rapid találkozót ma ren-
dezik.

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 3. forduló: Kézdivásárhelyi KSE – Bukaresti Rapid

66:72, CSM Alexandria – Kolozsvári U 75:38, CSM Târgoviște – Szatmárnémeti CSM
65:84. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Konstancai Phoenix mérkőzés lapzárta után
fejeződött be, a Brassói Olimpia – Botosáni Triumf meccset ma játsszák. A Bukaresti
Agronomia állt. A Marosvásárhelyi Sirius – Aradi FCC összecsapása elmaradt.

Eredményjelző
A női teke Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek párosítása: SK-FWT

Composites Neunkirchen (osztrák) – KK Kamnik (szlovén), SKK Poing 98
– Romgaz-Elektromaros, KC Schrezheim (német) – KK Impol (szlovén),
KK Proteus Postojna (szlovén) – KK Kozara Gradiska (bosnyák). Játék
nélkül jutottak a negyeddöntőbe: SKC Victoria 1947 Bamberg (német),
KK Mlaka Rijeka (horvát), Slovan Roš(cseh), KK Alimenta Újvidék
(szerb). 

Eredményjelző
A 2021-es amerikaifutball-bajnok-

ság 4. fordulójának eredményei: Resi-
cabányai Mozdonyok – Bukaresti
Lázadók 6-42, Marosvásárhelyi Ször-
nyek – Temesvári 89-esek 24-18. A
Bukaresti Titánok – Kolozsvári Ke-
resztesek mérkőzés lapzárta után ért
véget.

Gligor Róbert László

Lőrincz Tamás olimpiai világbajnok 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05 órától Lőrincz Tamás érkezik a Marosvásárhelyi TVR Sípszó
után című műsorába. A házigazda, Szucher Ervin a tokiói aranyról és az
odáig vezető útról beszélget az anyaországi birkózó-világbajnokkal.

A német SKK Poing 98 együttesével
mérkőzik meg a marosvásárhelyi Rom-
gaz-Elektromaros női tekecsapata a Baj-
nokok Ligájában. A program a múlt
hétvégi  európai kupák végeredménye
alapján vált véglegessé, a Világkupán
elért hatodik hellyel a Romgaz-Elektro-
maros ellenfele az Európa-kupa ezüstér-
mese lesz.

A bajor együttes 14 éve látogatott
Marosvásárhelyre a Bajnokok Ligájá-
ban, amikor egészen más összetételű
csapat fogadta, ebből mára egyedül
Duka Tilda maradt hírmondónak. Az
edző is más, hiszen Seres Sándor azóta
nyugdíjba vonult, jelenleg Orosz István
és Seres József irányítják az együttest.
Poingban azonban még emlékeznek arra
a kiszállásra, amikor elkövették azt a
baklövést, hogy vonattal utaztak Maros-
vásárhelyre. Nyugati vasúti közlekedés-
hez szokott fejjel aligha számítottak arra
a 26 órás kínra, ami rájuk várt, ráadásul
ki is rabolták őket a vonaton. Tanulva a
történtekből, ezúttal repülni fognak, de

nem csak ezért várható sokkal szoro-
sabb meccs, mint akkor, amikor a Rom-
gaz-Elektromaros kétszeres sima
győzelemmel jutott tovább.

A nemzetközi szövetség által közzé-
tett program szerint a nyolcaddöntőben
a találkozókat november 27-én és de-
cember 11-én rendezik, az első mérkő-
zést hazai pályán a favoritnak tartott
együttes, esetünkben az SKK Poing
játszhatja, míg a visszavágót Marosvá-
sárhelyen rendezik. A párharc győztese
a negyeddöntőben a Világkupa-ezüstér-
mes cseh Slovan Rošellen lép pályára,
január 29-én és február 19-én.

Mint említettük, ezúttal a világ leg-
erősebb bajnokságának számító Bun-
desliga ezüstérmese számít favoritnak,
amely ráadásul néhány hete meglepe-
tésre legyőzte az „örökös német bajnok”
Victoria Bamberget, és vezeti a német
pontvadászat tabelláját, ám jó mozgósí-
tással a veterán Duka Tilda köré szerve-
ződő fiatal lányok ismét képesek
lehetnek meglepetést okozni. (bálint)

Fotó: Stick Breakers

Bálint Zsombor



„A nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó uniós
polgároknak lehetőséget kell adni arra, hogy hatéko-
nyan hozzá tudjanak járulni az általános társadalmi és
gazdasági fejlődéshez. Az Európa jövőjéről szóló pár-
beszéd során középpontba kell állítani a kisebbségi kö-
zösségek szerepét Európa egészének jövőbeli jóléte
megteremtésében” – mondta Vincze Loránt EP-képvi-
selő, a FUEN elnöke csütörtökön Helsinkiben, az Eu-
rópai Kisebbségi Régiók Fóruma megnyitóján. A
FUEN rendezvényének ötödik, október 14–16. között
zajló kiadása az Északi sokféleség – a gazdasági növe-
kedés kulcsa? címet viselte.

Vincze Loránt kifejtette: az északi államokban
kézzelfogható eredményekről lehet beszélni a ki-
sebbségek szerepét illetően a határon átnyúló és re-
gionális együttműködésben. A régió ugyanakkor a
kisebbségvédelmi modellek szempontjából is fontos,
mert bizonyítja, hogy egymás nyelveinek a megta-
nulása nem teher, hanem előny. Skandináviában, de
Európa más részein is számos példa van arra, hogy a
kisebbség–többség viszonyának tartós rendezése

gazdasági fellendülést eredményez, ugyanakkor arra
is vannak példák, hogy a rendezetlen helyzetek gaz-
dasági lemaradással járnak – ahogy ez Romániában
is tapasztalható. „Mielőtt megnyerjük a csatát egy
egész Európára kiterjedő, kisebbségbarát környezet
megteremtéséért, meg kell vizsgálnunk a már mű-
ködő rendszereket”, mutatott rá a FUEN elnöke a
fórum céljára.

Vincze Loránt szerint az EU jelenleg próbálja újra-
definiálni önmagát, és ez új lehetőséget ad a többség
és a kisebbség közötti kapcsolatok helyreállítására. Az
egyik olyan cél, amelyet a FUEN az Európa jövőjéről
szóló párbeszéd részeként el akar érni, a határokon át-
nyúló együttműködésekre vonatkozik: a kisebbségi er-
nyőszervezet azt javasolja, hogy az Interreg programok
vegyék figyelembe a határ menti régiókban élő nem-
zeti és nyelvi kisebbségek sajátos igényeit a tervezés-
ben és forráselosztásban. 

Az RMDSZ képviseletében Horváth Anna önkor-
mányzatokért felelős ügyvezető alelnök is részt vett a
helsinki fórumon. (közlemény)

A világ és régiónk rendszerint csak
komoly konfliktusok idején foglalko-
zik a kisebbségi jogokkal, békeidőben
az államok vélt érdekei miatt ez a kér-
dés háttérbe szorul, pedig társadal-
maink érdeke az volna, hogy minden
polgár egyenlő jogokkal rendelkezzen
– mondta Vincze Loránt EP-képviselő, a
FUEN elnöke az ENSZ európai regio-
nális fórumának előadójaként. Az idei
ENSZ-fórumot, amelynek témája a
konfliktusmegelőzés és a kisebbségek
emberi jogainak a védelme, a jár-
ványügyi korlátozások miatt online
szervezte meg a Tom Lantos Intézet
és az ENSZ kisebbségügyi különmeg-
bízottja.

Vincze Loránt rámutatott: az 1990-es évek
óta nem történt számottevő előrelépés Euró-

pában a kisebbségi jogok terén – leszámítva
az uniós vagy a NATO-csatlakozás feltéte-
leinek való megfelelésre kényszerült álla-
mokat –, ugyanakkor az Európa Tanács
kisebbségvédelmi keretegyezményének és
nyelvi chartájának korlátjai is nyilvánvalóvá
váltak. Ma Európában az általános trend a
kisebbségvédelem fontosságának lekicsiny-
lése, még egy olyan periódusban is, amikor
a demokratikus normákra és elvekre irányul
a figyelem.

Az RMDSZ-es politikus konkrét javasla-
tokat fogalmazott meg a helyzet javítására,
amelyek bekerülnek a fórum záródokumentu-
mába. Szerinte az Európai Uniónak egy szilárd
törvényi keretet kellene kidolgoznia a nemzeti
és nyelvi kisebbségek védelmére, közös alap-
elvekkel és standardokkal. Ezt a keretet a jog-
államisági mechanizmus szerves részévé kell

tenni, rendszeres monitorozást és ajánlások
megfogalmazását is mellé kell rendelni. Ezt a
kisebbségvédelmi keretet alapvető referencia-
eszközként kellene használni az EU kül- és
biztonságpolitikájában, valamint a csatlako-
zási és szomszédsági politikában.

Továbbá az Európa Tanácsnak több figyel-
met kellene fordítania a kisebbségvédelmi
keretegyezmény és a nyelvi charta népszerű-
sítésére és erősítésére. Ez a két dokumen-
tumra való rendszeres hivatkozással, a
tagállamok bátorításával a dokumentumok
aláírására és ratifikálására, a vállalások na-
gyobb arányú teljesítésének elérésével, a je-
lentési módszerek újragondolásával érhető el,
illetve annak bátorításával, hogy az államok
belső politikai folyamataikban, például köz-
politikák és törvények alkotásakor használják
a dokumentumokat.

A keretegyezmény és a charta eredménye-
iből és tapasztalataiból kiindulva az Európai
Uniónak egymást kölcsönösen erősítő együtt-
működést kellene kezdeményeznie az Európa
Tanáccsal a kisebbségvédelem terén a konflik-
tusmegelőzés és a kisebbségi jogok tiszteletben
tartása érdekében – javasolta Vincze Loránt.
Hozzátette: az Európai Uniónak a kisebbségi
jogokra is tekintettel kellene lennie a jogalko-
tás során, és nagyobb nyitottságot kellene ta-
núsítania a nemzeti és nyelvi kisebbségektől
érkező jelzésekre, mint amilyen a Minority 
SafePack kezdeményezés volt. Úgy vélekedett,
az Európai Uniónak szilárd politikát kell kidol-
goznia a kisebbségi csoportokkal szembeni
gyűlöletbeszéd elleni fellépésre, beleértve a
sporteseményeket, a tömegtájékoztatást és a
közösségi platformok működésének szabá-
lyozását. (RMDSZ-tájékoztató)
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Újrahasznosítás, többnyelvűség, jogállamiság
és föderális Európa: e témák köré csoporto-
sultak a tízezer résztvevős ifjúsági rendez-
vény legfontosabb javaslatai Strasbourgban –
áll az Európai Parlament Magyarországi Kap-
csolattartó Irodája közleményében. 

Az európai ifjúsági rendezvény, az EYE2021 októ-
ber 8-9-én 5.000 európai fiatal jelenlétében és további
5.000 online résztvevővel zajlott az Európai Parlament
strasbourgi épületében és környékén. A résztvevők
több mint kétezer ötletet vitattak meg azzal kapcsolat-
ban, hogy hogyan lehetne alakítani Európa jövőjét.

Idén májustól kezdve különböző páneurópai ifjúsági
szervezetekkel együttműködésben a youthideas.eu olda-
lon gyűjtötték össze a kétezer vitára bocsátott javaslatot. 

Az EYE2021 résztvevői konkrét javaslatokat fogal-
maztak meg azzal kapcsolatban, hogy legyen egy-
szerűbb az újrahasznosítás az unióban, legyen
hatékonyabb az úgynevezett hetes cikk szerinti, az
uniós értékek védelmét célzó eljárás, és hogy a
többnyelvűség elősegítésére alakítsák át az iskolai
nyelvtanítást. A fiatalok az éghajlatváltozást, a ko-
ronavírus-járványt és a nemzetközi biztonsági koc-
kázatokat nevezték meg az unió legfontosabb
kihívásainak, és szorosabban integrálódott, föderá-
lis Európára tettek javaslatot. Emellett hangsúlyoz-
ták: a vállalatoknak felelősséget kell vállalniuk
tevékenységüknek az éghajlatra gyakorolt hatásá-
ért. 

A rendezvényen legnépszerűbbnek bizonyult 20 ja-
vaslatról az Európa jövőjéről szóló konferencia követ-
kező plenáris ülésén, október 22-23-án mutatnak be
összefoglalót.

Az Európai Uniónak az Európa Tanáccsal együttműködve kellene 
kisebbségvédelmi keretszabályozást alkotnia

Mózes Edith

Az első Daphne Caruana Galizia újságírói díj
A Pegasus projekt kapta 

A Forbidden Stories által ve-
zetett, oknyomozó újságí-
rókból álló nemzetközi
konzorcium vehette át csü-
törtökön az első alkalommal
kiosztott Daphne Caruana
Galizia újságírói díjat. 

A 29 tagú páneurópai zsűri ne-
vében a Nemzetközi Újságíró-
szövetség főtitkára, Anthony
Bellanger adta át a 20 ezer eurós
pénzdíjat az Európai Parlament
sajtóközpontjában a konzorciumot
képviselő Sandrine Rigaud-nak és
Laurent Richard-nak. 

Az ünnepélyes díjátadót David
Sassoli, az Európai Parlament el-
nöke nyitotta meg.
A díjazottak tényfeltáró, 
oknyomozó újságírók 

A Forbidden Stories konzorciu-
mot olyan újságírók alkotják, akik
meggyilkolt, bebörtönzött vagy
megfenyegetett társaik tényfeltáró
nyomozásait viszik végig.

A Forbidden Stories és partne-
rei 2017-es megalakulásuk óta
folytatták a Daphne Caruana Ga-
lizia által megkezdett munkát, de
környezetvédelmi bűncselekmé-
nyek vagy a mexikói kartellek
ügyeinek felfedése miatt meggyil-
kolt más újságírók oknyomozását
is.

A konzorcium világszerte har-
mincnál is több partnerszervezet-
tel és közel száz újságíróval
dolgozik együtt. Hálózatuk tagjai
az együttműködésen alapuló új-
ságírás elkötelezett hívei. A For-
bidden Stories munkájáért már
számos rangos elismerésben ré-
szesült világszerte, köztük az Eu-
rópai Sajtódíjban és a Georges
Polk-díjban.
Pegasus: az újságírók elnémítá-
sára bevetett új világfegyver 

A Pegasus kémprogrammal
már évek óta rendszeresen vissza-
élnek a szoftvert gyártó, izraeli
NSO vállalat ügyfelei: ezt mutatja
egy napvilágra került adatbázis
több mint 50 ezer telefonszámmal,
amelyek tulajdonosai esetében
ezzel a szoftverrel kémkedtek. A
Forbidden Stories konzorcium és
az Amnesty International birto-
kába jutott adatok szerint 2016 óta
több mint 50 országban figyeltek
meg célszemélyeket az NSO
ügyfelei.

A Pegasus projektben részt
vevő újságírók – 10 ország 17 mé-
diavállalatának több mint 80 mun-
katársa – a Forbidden Stories
irányításával és az Amnesty Inter-
national Security Lab technikai tá-
mogatásával áttanulmányozták a
telefonszámlistákat, és minden ed-

diginél részletesebb képet kaptak
az eddig rejtve maradt kémfegy-
verről.

Felfedezték, hogy a kémprog-
rammal annak felhasználói széles
körben visszaéltek – szemben az
NSO Group évek óta hangoztatott
állításaival, többek között a nem-
rég kiadott átláthatósági jelen-
tésük tartalmával is. A kiszivárgott
információk alapján elmondható,
hogy például Indiában, Mexikó-
ban, Magyarországon, Marokkó-
ban vagy Franciaországban
legalább 180 újságírót vettek
célba. A megfigyeltek között több
emberjogvédő, tudós, üzletember,
ügyvéd, orvos, szakszervezeti ve-
zető, diplomata, politikus és ál-
lamfő is van.
A díjat a meggyilkolt máltai 
újságíró, Daphne Caruana Galizia
emlékére hozták létre

Az újságírói díjat az Európai
Parlament Elnökségének 2019.
decemberi kezdeményezése alap-
ján hozták létre a máltai korrup-
cióellenes oknyomozó újságíró és
blogger Daphne Caruana Galizia
emlékére, akinek az életét egy au-
tóba rejtett pokolgép oltotta ki
2017-ben.

A díjjal a Parlament a kiemel-
kedő újságírói teljesítményt ismeri
el. Minden évben Daphne Caru-
ana Galizia meggyilkolásának év-
fordulója, október 16. környékén
ítélik oda olyan újságíróknak, akik
munkájuk révén az európai alap-
értékekért és alapelvekért, így pél-
dául az emberi méltóságért, a
szabadságért, a demokráciáért, az
egyenlőségért, a jogállamiságért
vagy az emberi jogokért állnak ki.
A díjat idén első ízben adják át.

A díjra állampolgárságtól füg-
getlenül bármely hivatásos új-
ságíró és szakmai csoport pályáz-
hat olyan oknyomozó anyaggal,
amely a 27 uniós tagállam egyiké-
ben már megjelent a sajtóban vagy
más médiában. A Parlament ezzel
az elismeréssel a magas színvona-
lat képviselő újságírásnak arra a
kiemelkedően fontos szerepére kí-
vánja felhívni a figyelmet, ame-
lyet az a szabadság, az egyenlőség
és az esélyegyenlőség megőrzésé-
ben játszik. 

A független zsűri tagjai a 27
tagállam sajtójának és civil társa-
dalmának, valamint a főbb euró-
pai újságíró-szövetségeknek a
képviselői voltak.

Az elismerés és a vele járó 20
ezer eurós pénzdíj üzenetet közve-
tít: azt mutatja, hogy a Parlament
elkötelezetten támogatja a tényfel-
táró újságírást, és fontosnak tartja
a szabad sajtót. A 27 tagállamból
több mint 200 újságíró nyújtott be
pályaművet a bírálóbizottságnak. 

Európai ifjúsági rendezvény 
A fiatalok Európa jövőjével kapcsolatos 

legfontosabb javaslatai 

Fotó: Mihály László

Mózes Edith

Vincze Loránt: Európa kisebbségeinek lehetőséget
kell adni, hogy hozzájáruljanak a társadalom 

és a gazdaság fejlődéséhez



ADÁSVÉTEL

GARÁZS eladó Marosvásárhelyen, a
Kovászna sétányon, a régi Tudorban.
Tel. 0727-330-195. (13504-I)   

LAKÁS

A SZABADSÁG utcában kiadó egy 2
szobás tömbházlakás. Érdeklődni a
következő telefonszámon lehet:
0744-303-456. (sz.-I)

MINDENFÉLE

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502.
(12924-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321, 0766-
214-586. (13415)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-
ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-
szítést, garázsfelújítást, külső-belső
szigetelést, meszelést, bármilyen ki-
sebb javítást és mindenféle más
munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(13452-I)

VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-sze-
relést vállalok. Tel. 0746-638-960.
(13362-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab,
Wetterbest fémcserépből, hullám- és
sima lemezből, Tondach, Creaton ke-
rámiacserépből, faszerkezetek építé-
sét, ácsmunkát. Tel. 0757-256-244.
(13364)

VÁLLALUNK tetőmunkát, lemez-
munkát, ácsmunkát, szigetelést, csa-
tornák, teraszok, kerítések
készítését, festést. Tel. 0759-467-
356. (13124)

TETŐFEDŐ KFT. vállal bármilyen
ács-, bádogosmunkát, festést, me-
szelést, tetőkészítést cserépből, le-
mezből, szigetelést tömbházaknál.
Tel. 0742-734-062, Hunor. (13419-I)

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, 
ács-, bádogosmunkát, cserépforgatást,
tetőkészítést. Tel. 0741-662-191.
(13434)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemez-

ből, cserépből; ácsmunkát, teraszké-

szítést, garázsfelújítást, csatorna-

javítást, bármilyen kisebb javítást és

mindenféle más munkát, kerítéské-

szítést is. Tel. 0721-443-518. 

(13508-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Úgy voltál jó,

ahogy voltál,

csak még élnél,

csak még volnál.”

Fájó szívvel emlékezünk október

18-án FERENCZI FERENCRE ha-

lálának hatodik évfordulóján.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! Isten nyugtassa béké-

ben! Felesége, leánya és két uno-

kája. (13451-I)

„Kit szívünkben őrzünk, nem hal

meg soha, kit lelkünkben látunk,

nem hagy el soha.”

Kegyelettel emlékezünk a nyá-

rádgálfalvi FEKETE ALBERTRE

(Tita) halálának 5. évfordulóján.

Szerettei. (13472-I)

Egy gyertya most érted égjen, ki

fent laksz már a magas égben, ki

vigyázol ránk onnan fentről, s lel-

künkhöz szólsz a végtelenből. 

Az emlékezéshez szeretet kell, s

akit szeretünk, azt nem felejtjük

el.

Fájó szívvel emlékezünk október

18-án ÚJFALVI MÁRIÁRA, aki

egy éve távozott szerettei köré-

ből. Nem feledünk soha.  Szerető

családja. (13507-I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
szeretett édesanyára, GÁLFI 
MÁRIÁRA halálának 18. évfordu-
lóján. Emlékét szeretettel őrzi fia,
Öcsi, menye, unokái és azok csa-
ládja. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! (13492)

Fájdalommal emlékezünk a sze-
retett férjre, édesapára, nagy-
apára, a sáromberki NAGY
DOMOKOSRA halálának első év-
fordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendüléssel vettük tudomá-
sul, hogy dr. SUCIU IOAN,
Dicsőszentmárton elismert fizika
szakos tanára, az Andrei
Bârseanu Elméleti Líceum
igazgatója, hirtelen elhunyt.
Együttérzünk kolléganőnkkel,
kedves feleségével, és
fájdalmában osztozva kívánunk
vigasztalódást a családnak.
Nyugalma legyen csendes!
A dicsőszentmártoni Andrei
Bârseanu Elméleti Líceum tanári
közössége és diákjai. (-I)

Szomorúan osztozunk Nagy
Annamária kolléganőnk
ÉDESANYJA elvesztése okozta
fájdalmában. Hisszük azt, hogy
Teremtő Istenünk magához
ölelte, és az örök üdvösség fénye
ragyog számára. Sok erőt és
vigasztalást kívánunk a gyászoló
családnak!
Sófalvi Szabolcs, Marosszent-
györgy polgármestere és az
önkormányzat munkaközössége.
(-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

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

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (65949-I)

ACÉLSZERKEZET gyártásához és szereléséhez LAKATOST, HEGESZTŐT alkalmazunk. Tel. 0744-
511-215. (22805-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz TÖLTŐNŐT HENTESÁRUHOZ, SOFŐRT, KARBANTARTÓT. Tel. 0744-
644-026. (22810-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz SOFŐRT és üzleteibe ELADÓT. Tel. 0756-128-300, 0756-128-310. 
(sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az Országgyűlés 2018. 
december 12-én hatpárti ja-
vaslatra a magyar–székely
összetartozás napjává nyil-
vánította október 16-át, az
1848. évi agyagfalvi székely
nemzetgyűlés kezdőnapját.
Az MTVA Sajtóarchívumának
anyaga:

A határozat szerint az Ország-
gyűlés támogatja és szorgalmazza
olyan megemlékezések szervezé-
sét, amelyek a magyarság és a szé-
kelység 11 évszázados
összetartozását hangsúlyozzák, tá-
mogatja olyan programok, hazai és
nemzetközi konferenciák szerve-
zését, oktatási anyagok és audiovi-
zuális termékek készítését,
amelyek az események és követ-
kezményeik hiteles bemutatásával
kapcsolatosak. Támogatják iskolai
megemlékezések, tanulmányi ki-
rándulások szervezését, emlékmű-
vek avatását, az eseményhez
kapcsolódó pályázatok meghirde-
tését is.

A székelység magyar ajkú nép-
csoport Erdélyben, a Székelyföl-
dön. Eredetük máig nem tisztázott,
ők magukat magyarnak tartják, ha-
gyományvilágukban élénken él a
hun-székely rokonság tudata. Ma-
gának a szónak az etimológiája is
bizonytalan, eredetét megnyugta-
tóan máig nem sikerült tisztázni.
Eredeztették a magyarból, de ger-
mán, szláv és török nyelvekből, to-
vábbá különféle nép- és
törzsnevekből is számtalan jelen-
téssel. Írott forrásokban először a
12. században fordul elő, Erdély
területén először 1250-ben IV.
Béla király oklevele említi a szé-
kelyeket.

Különféle elméletek származtat-
ták a székelyeket a szkítáktól, a
hunoktól, az avaroktól, a bolgárok-
tól, a kazároktól, a besenyőktől, a
kunoktól, a jászoktól, sőt a romá-
noktól is. A középkorban végig a
13. századi krónikás, Kézai Simon
által megfogalmazott hun rokon-
ság elmélete volt a meghatározó, a
kérdés igazi tudományos vizsgá-
lata csak a 19. században indult
meg.

A két legelfogadottabb nézet
egyike szerint a székelyek ereden-
dően magyarok, akik a határok vé-
delmére telepedtek le az ország
keleti felében, kulturális eltéréseik
pedig az elzártságra vezethetők
vissza. A másik álláspont a széke-
lyekben bolgár-török eredetű, a ma-
gyarokhoz a honfoglalás előtt
csatlakozó katonai segédnépet lát,
amelybe később főleg magyarok, de
szlávok és románok is beolvadtak.

A László Gyula professzor által
kidolgozott „kettős honfoglalás”
elmélete szerint a magyarság két
hullámban érkezett a Kárpát-me-
dencébe, a székelyek a 6. század-
ban, az avarokkal együtt
telepedtek itt le, és a 895-ös hon-
foglalás idején a magyar törzsek
már itt találták őket.

Valószínűsíthető, hogy a széke-
lyek ősei magyar nyelvű vagy a
magyarhoz közel álló törökös nép-
csoportként a honfoglalás körüli
időkben csatlakoztak a magyarság-
hoz. Mindent összevetve a széke-
lyek eredetkérdése – a gyér
források miatt – egyike a történe-
lem igazán soha ki nem bogozható
rejtélyeinek.

A székelyek autonóm területi
szervezetet, úgynevezett székeket
hoztak létre és kollektív előjogok-
kal rendelkeztek, amelyeket a 16.
századtól fokozatosan elvesztettek.
Egyre többen kerültek közülük
jobbágysorba, Mária Terézia ide-
jén kényszerrel sorozták őket a ha-
tárőrségbe. Az 1764-es madéfalvi
veszedelem után (amikor a csá-
szári katonák több száz tiltakozó
székelyt mészároltak le) jelentős
számban vándoroltak ki Moldvába
és Bukovinába. A bukovinai szé-
kelyek nagyobb részét a 19. század
végén és 1940-ben hazatelepítet-
ték, egy részük továbbvándorolt,
és részben Dél-Magyarországon,
Tolnában telepedett le.

A kiegyezés után a székelyek
székszervezetét vármegyék váltot-
ták fel. A Székelyföld Erdéllyel
együtt az 1920-as trianoni béke-
szerződés óta Románia része.
1952-ben a történelmi székely me-
gyékből jött létre a Magyar Auto-
nóm Tartomány, majd 1960-tól a
Maros-Magyar Autonóm Tarto-
mány, amelyet 1968-ban számol-
tak fel. A legtöbb székely Hargita,
Kovászna és Maros megyében él,
az első kettőben ők teszik ki a la-
kosság többségét.

A székely nemzetgyűlésről
szóló első írásos emlék 1357-ből
származik, a gyűléseket leggyak-
rabban Székelyudvarhelyen vagy
Udvarhelyszék valamely más te-
lepülésén tartották, és ezek 
fellebbviteli bíróságként is mű-
ködtek. Az 1848. október 16-17-
ei agyagfalvi székely nemzeti
gyűlést egy hónappal a második
balázsfalvi román nemzeti gyűlés
után hívták össze, amely hűséges-
küt tett a Habsburg császár mel-
lett, és fegyverbe szólította a
románokat.

A székelység ősi tanácskozó-
helyére az öt székből mintegy 60
ezer ember érkezett, a „harisnyás”
volt székely jobbágyoktól a lófő-
kig minden réteg képviseltette
magát. A lelkes tömeg kinyilvání-
totta, hogy „a székely nép a testvé-
riség karjaival kész magához
csatolni minden fajú és vallású
nemzetet, és ha bármelyiknek sza-
badsága megtámadtaték, utolsó
csepp véréig oltalmazandja”, de
„megvárja mind a szászoktól,
mind a románoktól, hogy keblük-
ben minden törvényellenes bujto-
gatást megszüntetvén a két magyar
hazát egyesítő és a király által
szentesített törvény előtt meghajol-
janak”. Kimondták a 19-25 éves
székely ifjak általános hadkötele-
zettségét és egy székely hadsereg
felállítását. A helyszínen négy dan-
dár alakult, és Székelyföld védel-
mében rögtön táborba is szállt, az
agyagfalvi gyűlés jelentette a szé-
kely népfelkelés kezdetét, a szé-
kelység csatlakozását az
1848-49-es szabadságharchoz.

Az Országgyűlés 2018-as hatá-
rozata után székelyföldi vezetők
közleményükben úgy fogalmaz-
tak: az Országgyűlés tagjai azt
mondták ki, hogy az országhatárok
elválasztanak ugyan, de a széke-
lyek és a magyarok nemzeti ügyei
közösek. A székely–magyar össze-
tartozás napját először 2019-ben
ünnepelték meg, akkor avatták fel
Agyagfalván az 1848-as nemzet-
gyűlés emlékházát.

A magyar–székely 
összetartozás napja

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér állást hirdet 
• villanyszerelői munkakör betöltésére 

(COR-kód 741307): 
két állás részmunkaidővel, illetve két állás teljes munkaidővel. 

A versenyvizsga időpontja: október 27., 10 óra.
Bővebb tájékoztatás a

www.aeroportultransilvania.ro/category/cariera honlapon 
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. 



Hirdetőink figyelmébe!
Felhívjuk hirdetőink 

figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, 
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő

online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 
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A PC House csapata 
új munkatársat keres targoncavezetői 

(stivuitorist) munkakörbe 
Elvárások: 

• targoncavezetői bizonyítvány
• román és magyar nyelv ismerete 
• jó kommunikációs készség 
• rugalmasság, türelem, precizitás.

Amit kínálunk: 
• versenyképes bérezés 
• dinamikus csapat 
• modern munkakörnyezet.

Az  önéletrajzokat (CV-t) e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
várjuk, vagy személyesen lehet benyújtani a Mureşului/Maros

utca 17.  szám alatti székhelyen.


