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Csendes emlékezés

Október 6-i gyásznap a Postaréten

,,Az idő nem telik.
Mi telünk.”

A Yorick Stúdió székhelyén először
szervezte meg a Látó szépirodalmi folyóirat első irodalmi színpadát, amelyen ezúttal Kovács András Ferenc
legújabb kötetét, illetve az életművéről
szóló válogatást ismertették a jelenlévőkkel.

____________2.
Anyanyelvhasználati törvénykezdeményezés

Az RMDSZ parlamenti képviselői az
általuk benyújtott törvénykezdeményezés képviselőházi elutasításáról tájékoztatták a közvéleményt. A törvénymódosítás célja megnyugtatóan tisztázni a kisebbségek anyanyelvhasználati jogait.

____________5.
Visszavágás
dudaszóra

Két forduló után két győzelmet gyűjtött
be a Marosvásárhelyi UPM Sirius női
kosárlabdacsapata az új bajnoki
idényben, ami jelenleg nagyon kellemes meglepetésnek számít. Ráadásul
olyan körülmények között, hogy erre a
mérkőzésre is csak hét játékost tudott
pályára küldeni Ionel Brustur vezetőedző.

Az RMDSZ Maros megyei és marosvásárhelyi szervezete október 6-án, pénteken délután a Székely vértanúk
emlékoszlopánál, a marosvásárhelyi
Postaréten tartott megemlékezést az
aradi tizenhárom vértanú kivégzésének
168. évfordulóján.

Szer Pálosy Piroska

Újabb ötszáz év hajnalán

Kossuth Lajos 1890-es beszédében Aradot a
magyar Golgotának nevezte, ahol a magyar
hadsereget vezető katonai elit – magyar, szerb,
német, örmény – tagjai Jézushoz hasonlóan vértanúhalált szenvedtek – hangzott el Lőrincz
János református esperes beszédében is. A Magyarország első miniszterelnöke, Batthyány
Lajos, valamint az Aradon 1849. október 6-án
kivégzett vértanúk – Aulich Lajos, Damjanich

Fotó: Nagy Tibor

János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knezić
Károly, Láhner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Lenkey János, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel
József és Török Ignác – mellett az egybegyűltek
arra a több tízezer katonára és civil áldozatra is
emlékeztek, akik a magyar forradalom és szabadságharc során vesztették életüket.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________7.
Családias
légkörben
és helyszínen

Harmadik alkalommal szerveztek magyar közösségi napokat Marosszentgyörgyön. Az október 7-i, szombati
rendezvényen kulturális programoktól
kézműves-tevékenységeken át lovaglással, íjászattal, harci bemutatókkal,
termékkóstolóval, számtalan színes
programmal szórakoztattak kicsiket és
nagyokat egyaránt.

____________10.

Egyházmegyei központot avattak Erdőszentgyörgyön Megoldás vagy elodázás?
Amilyen gyorsan felépült az újonnan Csaba püspökhelyettes imájában el-

Egy épületet átadtak, egy másiknak az alapkövét helyezték el
pénteken Erdőszentgyörgyön,
ahol végleges otthonra lel a Küküllői Református Egyházmegye
esperesi hivatala.

Gligor Róbert László

átadott központ, ugyanolyan gyorsan
szeretnének egy református bölcsődét
és óvodát is felépíteni. Mindezt a magyar kormány hathatós támogatásával.
Ezután Erdőszentgyörgyön székel a
Küküllői Református Egyházmegye esperesi hivatala. A pénteken tartott átadási ünnepséget megnyitandó, Kántor

hangzott: olyan központi épületről van
szó, ahonnan kisebb-nagyobb gyülekezetekbe, szórványtelepülésekre is eljuthat a bátorító isteni ige. Ft. Kató Béla,
az Erdélyi Református Egyházkerület
püspöke a bibliai példát hozta fel: míg
a király cédruspalotában lakott, Isten
frigyládája sátorban állt. Méltán vetődik
fel ma a kérdés, hogy miért kell letelepíteni az egyházmegyék központjait, hiszen az eddig mindig vándorolt, oda
költözött, ahol az esperes is lakott. Mai
életünkben is inkább „sátrazunk”, mindig máshol keressük a jobbat, a megfelelőt, ennek ellenére lehetetlen úgy élni,
hogy életünkben ne legyen egy biztos
pont, ahová az ember visszavonulhat,
ahol őrizheti értékeit. Az egyházi intézményeknek nem kell becsontosodniuk
ezzel a letelepítéssel, de kell egy pont,
ahol erőforrások vannak, ahonnan ki
lehet menni a gyülekezetekbe pásztorolni. Ha ezt a központot meg tudjuk
tölteni lélekkel, akkor megérte ennyi
energiát és anyagiakat fordítani erre a
helyre – hangsúlyozta az egyházi főméltóság, aki imájában azt kérte, legyen
(Folytatás a 4. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

A Ponta-kormánytól kapott rövid megbízatása után újra
tanügyminiszternek kinevezett Liviu Pop szakszervezeti vezető és középiskolai matematikatanár tisztségének az elnyerése óta „a tévedések vígjátékával” szórakoztatja a
nagyközönséget. Pontosabban mondhatnánk szomorújátékot is, hiszen a funkcióhoz szükséges általános és a szakmájához szükséges matematikai műveltségének és
tájékozottságának a hiányosságaiból eredően hibát hibára
halmozva a sajtó céltáblájává vált. Nyilatkozott arról,
hogy nem tudja a benzin árát, mert azt állítólag a felesége
vásárolja, és arra a kérdésre sem tudott felelni, hogy a
nemzeti össztermékből jelenleg hány százalék jut az oktatásügynek. Blogbejegyzései alapján bebizonyították, hogy
gondjai vannak a helyesírással, nem ismeri az ország megyéit, 2012-ben nem tudta megoldania a képességvizsga
egyik matekfeladatát, és csődöt mondott fejszámolásban
is, amikor múlt heti telekonferenciáján az érettségiző diákokról megjegyezte, hogy „a jelenlegi végzősök, akik 1718 éve kezdték az iskolát”.
Sajnos hasonló „tájékozatlanságról” tett bizonyságot a
Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében is, ezért nehezen hihető, hogy Liviu Dragnea ígérete
a magyar kormánynak a katolikus iskola helyzetének a
rendezéséről időben megvalósul.
A tanügyminiszter az RMDSZ parlamenti képviselőivel
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 30 perckor,
lenyugszik
18 óra 47 perckor.
Az év 282. napja,
hátravan 83 nap.

Ma DÉNES,
holnap GEDEON napja.
IDŐJÁRÁS

Borús égbolt
Hőmérséklet:
max. 130C
min. 10C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
40, 3, 5, 4, 29+8
NOROC PLUS: 196875

15, 12, 34, 33, 30, 13
5, 15, 28, 41, 32, 7

SUPER NOROC: 270849
NOROC: 6155598

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Jogi tanácsadás

Október 11-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy
hozzák magukkal előfizetési szelvényüket, illetve az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Előadás az egészséges életmódról

A Női Akadémia október 10-én, kedden 17.30 órakor a
Bernády Házban Nagy Beáta dietetikus és táplálkozásszakértő előadására várja az egészséges életmód iránt
érdeklődőket. A témához kapcsolódó információrengetegben könnyű eltévedni, azonban az előadáson nyújtott útmutatás segíthet a helyes egyéni útkeresésben. A belépő
5 lej, az adományt a Játéktárra és a Női Akadémia további
tevékenységére fordítják.

A holokauszt emléknapja

Október 9-én, ma délelőtt 11 órakor a marosvásárhelyi
Călăraşilor (volt Kossuth) utcai Holokauszt-emlékműnél a
prefektúra a marosvásárhelyi zsidó hitközséggel közösen
ünnepélyes megemlékezést tart a holokauszt romániai
emléknapja alkalmából.

Az együttérzés csillagai

Október 13-án, pénteken este 6 és 8 óra között a gyulafehérvári Caritas kilencedik alkalommal szervezi meg az
országos szolidaritási akciósorozatát tizenhét helyszínen,
amelyre várja a résztvevőket. Marosvásárhelyen a Színház téren, Marosszentgyörgyön a Szent György téren, Erdőszentgyörgyön a művelődési ház előtt, Szovátán a
fürdőtelepen, a Maros villa előtti parkolóban gyertyákkal
világítanak meg egy-egy közteret, ahol az égő gyertya a
nélkülözőkkel való sorsvállalást jelképezi. Ez az alkalom
lehetőséget teremt mindenki számára, hogy egy-egy gyertya meggyújtásával és pénzbeli adományával láthatóan is
kifejezze: minden nehézség ellenére fontos számára a közösségünk és érdekli a szegény emberek sorsa.

Képzés kezdő női vállalkozóknak

Október 10-ig, keddig lehet jelentkezni arra a kétnapos
képzésre, amelyet e hó 14–15-én Gernyeszegen, a Fehér
Ló panzióban tartanak. A Merj vállalkozni! című képzést a
Maros megyei RMDSZ Nőszervezete, a Communitas Alapítvány és a HIFA Románia szervezi. A résztvevők cégalapításról, marketingről, üzletiterv-készítésről, gazdasági
fejlesztési programokról, munkaerő-alkalmazásról, a nők
szerepéről a gazdasági életben, valamint jó példákról hallhatnak előadásokat, tanulhatnak. A képzésre minden vállalkozó kedvű nő jelentkezését várják. A helyek száma
korlátozott, ezért figyelembe veszik a jelentkezési sorrendet. Jelentkezni október 10-ig a 0722-669-921-es telefonszámon lehet.

Rezidensvizsga-szimulálás

Október 14-én 9 órától a marosvásárhelyi integrált fogászati központban rezidensvizsga-szimulálást szerveznek
a MOGYE fogorvosi karának diákjai. A végzősök a diákszervezetnél, illetve a diákszervezet (OSMD) Facebookoldalán jelentkezhetnek.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska
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KAF kettős könyvbemutatójáról

,,Az idő nem telik. Mi telünk.”

Kettős könyvbemutatónak adott
otthont péntek este a Mészárosok bástyájának alsó szintje. A
Yorick Stúdió székhelyén először szervezte meg a Látó szépirodalmi folyóirat első irodalmi
színpadát, amelyen ezúttal
Kovács András Ferenc legújabb kötetét, illetve az életművéről
szóló válogatást ismertették a
jelenlévőkkel.

Kaáli Nagy Botond

A telt házas közönséget Sebestyén
Aba, a Yorick Stúdió vezetője köszöntötte, majd KAF mutatta be két beszélgetőtársát: Korpa Tamás költőt és
Mészáros Márton irodalomtörténészt,
kritikust.
Korpa Tamás elmondta, két
könyvről beszélgetnek az est folyamán: a Bookart kiadó gondozásában
megjelent Lözsurnal dö Lüniver című
verseskötetről, valamint a Fiatal Írók
Szövetsége által kiadott KAF-olvasókönyvről, amely Korpa Tamás, Mészáros Márton és Porczió Lívia
szerkesztésében jelent meg, 446 oldalból áll, és KAF műveiről szóló kritikákat, recenziókat tartalmaz.
– A kötet kritika és tanulmánygyűjtemény, amely azt kívnja megmutatni,
hogy mennyire dialógusképes, sok
szakmabelit megmozgató életmű a Kovács András Ferencé – árulta el Mészáros Márton. – Igaz, ez csupán a
töredéke a teljes recepciónak, nagyjából egyharmada annak. Egyedi, különleges, olyan szempontokat felvillantó
szövegeket válogattunk ki, amelyekről
nem szeretnénk, ha elvesznének. Észszerű terjedelmi korlátaink voltak, 1,2
millió leütésnél már éreztük, hogy
agyonnyom a szövegi mennyiség. Cserébe bibliográfiát tettünk a végére.
Arra is büszkék vagyunk, hogy egyáltalán a töredékét is sikerült visszaadnunk mindannak, amit Kovács András
Ferencről írtak. Életem első cikke harmadévesként egy KAF-elemzés volt
Jack Cole daloskönyvéről – ez egy
olyan életmű, amelyhez kényszeresen
mindig visszatérek. Középiskolában is
tanítottam KAF-ot, van egy szint,
amelynél nagyon jól megy. Tetszenek
a diákoknak az alakmások, de ez az
életmű annál sokkal többről is szól.
Kompromisszumos első lépésként
megnéztük, hogy melyek azok az irányok, amelyek mentén el tudjuk kezdeni a szerkesztést, bízunk benne,
hogy ez valóban csak az első lépés
volt. Cs. Gyimesi Éva 1983-ban KAFról írt kritikájától 2015-ig ível a szöveg. Erős törekvésünk van arra, hogy

RENDEZVÉNYEK
Reformáció 500+

a legtöbb magyar tanszakkal rendelkező egyetemnek juttassunk a kötetből. Az pedig, hogy milyen kötetekből
kerültek be szövegek, többet mond a
recepció akkori állapotáról, mint azt,
hogy ez volna a KAF költészetéről alkotott vélemény. Vannak olyan verseskönyvei, amelyeknek sokkal nagyobb
fontosságot tulajdonítok, mint azt a
kritika tükrözi. Hiszen fontos jelzés a
saját olvasáskultúránkról, ha valami
hiányzik.
– Nagyon érdekes volt, amikor a fülembe jutott, hogy mire készültök, és
megijedtem: az ilyen jellegű gyűjteményes kötetektől általában mások is
visszarettentek – tette hozzá KAF. –
Minden ember nagyon átmeneti állapot a földön, egy költő különösképpen.
A teljes recenziónak az egynegyedét
tartalmazza az olvasókönyv, amely így
is majdnem 500 oldal. Rengeteg
munka volt benne. A nyolcvanas években megjelent kritikák legnagyobb
része már elérhetetlen, bizonyos cikkek csak igen nehezen találhatók meg.
Nekem azért volt sok kiadott kötetem,
mert harmincéves koromig inkább
írtam, mint közöltem. Előszedtem, átgyúrtam, szöszöltem velük. A versekkel
építkeztem,
felépült
egy
egymásnak válaszolgató univerzum.
Több kiadónál jelentek meg a köteteim
itthon és Magyarországon egyaránt, az
itteni könyvekről nemigen írnak ott, és
fordítva. A recepció változik, az egyik
divat éri a másikat, a költőt felrakják
egy piedesztálra, aztán ottfelejtik. Igazából nincs rálátásom arra, hogy itthon
vagy Magyarországon erősebb a jelenlétem. Számomra is tanulságos, hogy
mit emlegetnek a kritikák. Az ember a
legjobban úgy építi fel, amit csinál, ha
nem építi fel önmagát. Ady az egyetlen
költő, akinek sikerült az ,,önfelépítés’’,
ő volt az első celeb. Ahogy Spiró
György mondta, a magyar irodalom a
költészetben nagy, de sajnos inkább

Október 14-ére, szombatra közös ünneplésre Marosvásárhelyre hív minden érdeklődőt a négy Maros megyei
református egyházmegye (a görgényi, küküllői, marosi
és maros-mezőségi), a reformáció 500. évfordulója alkalmából. 14 órától a Vártemplomban áhítattal és szoborparkavatással veszi kezdetét a rendezvény.
14.30-kor indul az ünnepi felvonulás (gyülekezés a vár
udvarán, majd érkezés a sportcsarnokhoz), 16 órától
pedig a sportcsarnokban kerül sor az ünnepi istentiszteletre. Igét hirdet Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, ágendás beszédet mond
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Az eseményt Rákász Gergely orgonakoncertje,
valamint a FIKE-band ifjúsági koncertje teszi ünnepélyesebbé. A sportcsarnok ülőhelyeire jegyek a négy egyházmegye lelkészi hivatalaiban igényelhetők, de minden
jelenlevőnek lehetősége lesz követni az eseményeket.
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prózát olvasnak és írnak. A magyar
nyelv egy folyamat, nem lóverseny,
nem Facebook-trófea. Az munka, közönyös, hideg kínlódás, néha játék,
néha móka. Időn kívüli idő, jókedv. Ha
kínná válik, abba kell hagyni egy
időre. És közben a világ felé kell figyelni, mert a világ nagy. Kulturálatlanul élni pedig nem érdemes. Az
ízlésváltozásokat sok minden befolyásolja, nem a két világháború közötti
Angliában élünk. Szórt a figyelem,
más csatornák is vannak, és ebben
nincs semmi tragédia. Lehet nagyon fiatalosnak is lenni – én arra szeretek rájátszani, hogy telik az idő. Pedig az idő
nem telik. Mi telünk.
– A verseskötet 2010 és 2017 közötti
verseket tartalmaz, alcíme Füstparonáma, és a füst nagyon sokféle konnotációban kavarog a kötetben. Mit jelent
ez? – kérdezte Korpa Tamás.
– 2010-ből bekerült két vers, 2013ból egy. 2014-ből hat, de közben folyamatosan más könyveket írtam. A
legtöbb vers az utóbbi négy évben született, alkalmi versek is találhatók közöttük. Az alkalmi versek el is
komorulnak, majd átmennek félig vicces közéletiségbe. A címekben is
benne van a füst. Bújkál bennük egy
színházi regiszter, illetve egy diktatúra
megidézése is, a kötet második részében pedig személyesebb, teljesen más
jellegű versek is vannak. Főleg az
utóbbi négy év versei ezek, éreztem,
hogy nem érdemes tovább vinni őket
magammal, mert ez a kötet így lesz
egy történet. Mi is füstösek lettünk az
idő folyamán. Egységesnek érzem a
kötetet, holott az utóbbi pár évben más
dolgaim is készültek. A nagyon figyelmes olvasásra ezek a versek kitárulnak
– de nincs mindig idő a figyelmes olvasásra – válaszolta KAF a felolvasásban, sztorizásban is gazdag kettős
könyvbemutatón.

Reformáció 500 – képzőművészeti
kiállítás

Több mint 50 képzőművész közel 100 alkotása köszönti
a reformáció félezer éves jubileumát. A marosvásárhelyi
protestáns egyházközségek rendezte kiállítás október
13-án, pénteken 18 órakor nyílik meg a Kultúrpalota földszinti Art Nouveau Galériájában. A közönség több erre
az alkalomra készült új alkotást és számos régebbi munkát, a reformáció szellemében született változatos műveket láthat a tárlaton. A kortárs Maros megyei magyar
alkotók minden nemzedéke képviselteti magát az eseményen, s műgyűjtőknek köszönhetően nemrég vagy
évtizedekkel ezelőtt elhunyt festők, grafikusok, szobrászok alkotásaival is újra találkozhatunk a kiállításon,
amelyre más megyékből is beneveztek néhányan. A
megnyitón a rendezvényt Mana Bucur keramikusművész, a Romániai Képzőművészek Szövetsége helyi fiókjának az elnöke, Ötvös József lelkipásztor és Nagy
Miklós Kund, a tárlat kurátora méltatja. Közreműködik a
Tiberius együttes.
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Az atomfegyverek betiltásáért küzdő ICAN kapja
a Nobel-békedíjat

Az atomfegyverek betiltásáért küzdő nemzetközi
civil kezdeményezés, az ICAN kapja az idén a
Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken Oslóban
a norvég Nobel-bizottság elnöke, Berit Reiss-Andersen.

A bizottság indoklása szerint azért ítélte oda a genfi székhelyű, kevéssé ismert civil ernyőszervezetnek a díjat, mert ráirányította a figyelmet arra, milyen katasztrofális
következményekkel járhat atomfegyver bevetése, valamint kiemelkedő erőfeszítéseket tett az atomfegyverek globális és
teljes betiltásáról szóló nemzetközi szerződés megkötéséért.
„Az atomfegyver bevetésének veszélye rég nem volt olyan
nagy, mint ma” – tette hozzá Berit Reiss-Andersen.
Az ICAN azt írta a Facebookon kiadott közleményében:
„Ismét nagy feszültség van a világban, az indulatos retorika
nagyon könnyen juttathat el bennünket egy rettenetes katasztrófához. A nukleáris konfliktus veszélye ismét megnőtt. Ha
volt valaha olyan pillanat, amikor a nemzetek egyértelműen
kinyilváníthatják az atomfegyverek elvetését, az most van.”
Ezek a mondatok feltehetőleg elsősorban az Egyesült Államok és Észak-Korea közötti feszültségre utalnak, illetve az
Iránnal az atomprogramjáról hat nagyhatalom által megkötött
2015-ös megállapodás ingatagságára, különös tekintettel arra,
hogy Donald Trump amerikai elnök „minden idők legrosszabb
megállapodásának” nevezte. Egy magas rangú amerikai tisztségviselő éppen csütörtökön közölte: Trump várhatóan nemsokára bejelenti, hogy nem igazolja vissza az egyezség
teljesítését, s a kongresszusra bízza az atomalku sorsát.
Berit Reiss-Andersen visszautasította azt a feltételezést,
hogy a bizottság választásával fricskát akart volna adni az
amerikai elnöknek. Ehelyett emlékeztetni akarták az atomhatalmakat azon korábbi ígéretükre, hogy küzdenek a nukleáris
leszerelésért – mondta a Nobel-bizottság elnöke.
Az ICAN győzelmét a világ számos vezetője üdvözölte.
Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió utolsó vezetője üdvözölte,
hogy egy ilyen szervezet nyerte a békedíjat, és emlékeztetett
a Ronald Reagannel közösen aláírt nyilatkozat egy részére,
miszerint „egy nukleáris háborút nem lehet megnyerni, és
ezért sosem szabad kirobbantani”.
Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője Twitter-üzenetben közölte: az ICAN-hez
hasonlóan az EU is elkötelezett abban, hogy a világ mente-

süljön a nukleáris fegyverektől. Mogherini egyúttal közölte
azt is, hogy az iráni atomalkut be kell tartani.
António Guterres ENSZ-főtitkár szintén a Twitteren üdvözölte a Nobel-békedíj várományosát. „Nagyobb szükség van
egy atomfegyverektől mentes világra, mint valaha” – olvasható az üzenetben.
Alessandra Vellucci ENSZ-szóvivő Genfben azt mondta,
hogy a békedíj odaítélése az ICAN-nek előjele lehet annak,
hogy az atomfegyverek betiltásáról szóló egyezményt több
ország is ratifikálni fogja. Az ICAN dolgozta ki ugyanis az
egyezményt, amelyet az ENSZ átvett.
Az egyezmény szövegét az ENSZ 193 tagállama közül 122
ország fogadta el 2017. július 7-én, s akkor lép érvényre, ha
50 ország ratifikálja. Az egyezményt 53 ország írta alá, de
egyelőre csak 3 ratifikálta.
Az ICAN az egyezménnyel kapcsolatosan azt közölte:
büszkék arra, hogy jelentős szerepet játszottak a dokumentum
kidolgozásában, amelyet minden olyan országnak alá kell írni,
ami biztonságosabb világot akar.
A NATO főtitkára azonban kevésbé volt lelkes. Jens Stoltenberg azt mondta: bár a NATO céljai közösek az ICAN céljaival, az atomfegyverek betiltásáról szóló egyezménnyel nem
biztos, hogy előrébb jutnak a nukleáris fegyverektől mentes
világ felé, ellenkezőleg, alááshatja a leszerelésben és a fegyverek elterjedésének megakadályozásában eddig elért eredményeket.
Hozzátette: „A NATO sajnálja, hogy a világon jelenleg nem
kedvezőek a körülmények a nukleáris fegyverek leszereléséhez, amelyhez számításba kell venni a valóságot és a jelenlegi
biztonsági környezetet”.
A 92 éves Cuboi Szunao, a hirosimai atomcsapás egyik túlélője örömmel fogadta a hírt arról, hogy az atomfegyverek betiltásáért küzdő szervezet kapta a békedíjat. „Amíg élek, az
ICAN-nel és sok más emberrel azért szeretnék dolgozni, hogy
a világon ne legyenek többé atomfegyverek” – mondta az idős
japán túlélő, aki egész életét a nukleáris tömegpusztító fegyverek felszámolásának szentelte.
Japán az egyetlen olyan ország a világon, amelyre atomfegyverek dobtak, ráadásul kétszer is. Hirosimában 140 ezren,
míg Nagaszakiban 74 ezren vesztették életüket az atomcsapás
következtében. 2015-ben még 183 ezer hibakusa, azaz az
atomcsapásokat túlélő volt, átlagos életkoruk 80 év. (MTI)

Elérte az amerikai partokat a Nate hurrikán

A Mississippi torkolata mellett érte el az amerikai kormányzó, Alabamában a Nemzeti Gárda mindösszesen 75
tagját hívták segítségül. Louisianában a tengerszint alatt fekvő
partokat vasárnapra virradóra a Nate hurrikán.

A Nate Louisiana, Mississippi és Alabama államot fenyegeti özönvízszerű esőzésekkel és áradásokkal. A hurrikán az
előrejelzésekre rácáfolva elkerülte New Orleanst. A Nate az
idén a Harvey, az Irma és a Maria hurrikán után a negyedik,
amely az Egyesült Államok déli szövetségi államaiban pusztít,
de egyelőre ez a legkevésbé erős. A Harvey és az Irma Louisianát, Texast, Floridát és Puerto Ricót sújtotta, majd Puerto
Ricóra lecsapott a 4-es erősségű Maria hurrikán is.
Az érintett szövetségi államokban a kormányzók mindazonáltal rendkívüli állapotot hirdettek, és egyes, elsősorban
a part menti, alacsonyabban fekvő vidékeken a települések kiürítését rendelték el. Helyi idő szerint szombat délután lezárták a Mexikói-öbölben lévő olaj- és gázkitermelő
platformokat, New Orleansban lezárták az áradástól védő
mintegy kétszáz zsilipet, Alabamában a part menti településeken rendeltek el – nem kötelező érvényű – evakuálást, Floridában pedig mintegy 100 ezer embert érint a kötelező
kiürítés.
Louisianában a Nemzeti Gárda 1300 tagját mozgósította a

településekről buszokkal és katonai járművekkel vitték el a
veszélybe került lakosokat. John Bel Edwards kormányzó telefonon egyeztetett Donald Trumppal, és az elnök a szövetségi
kormányzat minden segítségét megígérte a bajbajutottaknak.
Alabamában és Florida nyugati vidékén a repülőtereket lezárták, így zárva van a floridai főváros, Pensacola nemzetközi
légikikötője is. A vihar a helyi idő szerinti éjjeli órákban Mississippi és Alabama part menti településein pusztított. Floridában Rick Scott kormányzó arra figyelmeztetett, hogy a
tengerszint emelkedése életveszélyes hullámokat sodor a Mississippi folyó torkolatától egészen a floridai államhatárig.
Helyi idő szerint éjfél után Biloxi mellett másodszor is lecsapott – földet ért – a hurrikán. Az előrejelzések szerint ezután a Tennessee folyó völgye és az Appalache-hegység felé
fordul majd. Vasárnapra virradóra Mississippi államban – a
CBS televízió jelentése szerint – már 3500 otthonban nem volt
áram. A vihar óránkénti 135-137 kilométeres sebességgel száguld, útját özönvízszerű esőzés, kidőlt fák és villanyoszlopok,
összedőlt házak jelzik. (MTI)

Kormányalakítási tárgyalásokat kezdeményez a liberális FDP-vel és a Zöldekkel a CDU/CSU német
jobbközép pártszövetség – jelentette be Angela
Merkel kancellár, a CDU elnöke a hét végén.

kel még nincsenek tapasztalatok, ezért – mondta Merkel – a
CDU-nak a JU kezdeményezésének megfelelően rendkívüli
pártkongresszuson kell elfogadnia a koalíciós szerződést, ha
sikerre vezetnek a tárgyalások.
Előbb viszont a CDU és a CSU viszonyát kell rendezni,
legfőképpen a bajor CSU által követelt menekültbefogadási
felső határ ügyében kell megállapodásra jutni – mondta a
CDU elnöke. Kiemelte, hogy a két párt vezetőinek vasárnapi
tárgyalásán „egy kis jó szándékkal” rendezni lehet a vitákat.
A testvérpártok egyeztetése vasárnap délelőtt kezdődött a
CDU berlini székházában. A CDU küldöttségét Angela Merkel, a CSU küldöttségét Horst Seehofer pártelnök, bajor kormányfő vezeti. Az első tárgyalások az FDP-vel és a Zöldekkel
várhatóan csak az október 15-ei alsó-szászországi tartományi
parlamenti választás után kezdődnek, ha a CDU-nak és a CSUnak sikerül megállapodnia a vitatott ügyekben és egységes
irányvonalat tudnak kidolgozni a koalíciós tárgyalásokra. Arról
egyelőre nem szivárogtak ki információk, hogy a CSU által
követelt évi 200 ezer fős menekültbefogadási felső korlát kérdésében milyen kompromisszumról lehet szó. (MTI)

Merkel a liberálisokkal
és a Zöldekkel lépne koalícióra

A kancellár a CDU/CSU közös ifjúsági szervezetének
(Junge Union, JU) drezdai konferenciáján szombaton elmondott beszédében jelentette ki először, hogy a pártok színei
alapján (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) elnevezett Jamaica-koalíció megkötése a célja. Eddig rendre arról
beszélt, hogy valamennyi lehetséges koalíciós partnerrel, így
a szociáldemokratákkal (SPD) is egyeztetni kell a kormányzati együttműködés lehetőségéről.
A JU tanácskozásán viszont azt mondta, hogy az SPD „belátható időn belül nem lesz kormányképes szövetségi szinten”,
ezért az FDP-vel és a Zöldekkel kell tárgyalni.
A tárgyalások nehezek lesznek, de mindent meg kell tenni
azért, hogy „megbízható és stabil kormány” alakuljon – hangoztatta a CDU elnöke. Rámutatott, hogy ez a négy párt még
soha nem kormányzott együtt szövetségi szinten.
CDU/CSU-FDP összetételű koalíció már volt, de a Zöldek-
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Havazott a magashegyi utakon

A hóvihar és a köd miatt nehézkes volt tegnap a közlekedés a transzfogarasi út Bâlea-tó és Bâlea-vízesés közötti szakaszán – tájékoztat a közúti
infrastruktúrát kezelő országos vállalat (CNAIR). A
CNAIR közleménye értelmében szombaton 17 órától
vasárnap 7 óráig összesen öt tonna csúszásgátló
anyagot szórtak a Transzfogaras és a Transzalpina
magashegyi útra, illetve az 1A jelzésű országútra
(Cheia). A CNAIR ugyanakkor felhívja a gépkocsivezetők figyelmét, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel és óvatosságal, és ha olyan hegyvidéki
térségeken át vezet az útjuk, ahol havazik, a téli körülményeknek megfelelően felszerelt autóval induljanak el. (Agerpres)

Már két áldozata van
a bányaomlásnak

Pénteken elhunyt a bukaresti Floreasca kórházban a
lupényi bányaomlásban megsérült bányász – tájékoztatott Bogdan Opriţa, a bukaresti SMURD mentőszolgálat vezetője. A lupényi bánya egyik fejtési tárnája,
ahol 11 vájár dolgozott, csütörtök délben omlott be.
Nyolcan szerncsésen a felszínre tudtak jönni, három
bányász az omladék alatt rekedt, egyikük már a helyszínen meghalt. Pénteken elhunyt társa volt az omlás
második áldozata, a harmadik sérült a petrozsényi kórházban fekszik, túl van az életveszélyen. (Agerpres)

Négy autó rohant egymásba

Egy személy meghalt, 14-en megsérültek abban a
balesetben, amely vasárnap délután történt a Ialomiţa megyei Urziceni kijáratánál – nyilatkozta az
Agerpres hírügynökségnek Raed Arafat belügyminisztériumi államtitkár. Az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség (IGSU) később közölte, kilenc
sérültet az urcizeni-i kórházba, ötöt bukaresti kórházakba szállítottak; két sérült állapota súlyos. A 2-es
országúton bekövetkezett balesetben négy jármű volt
érintett, a hatóságok vörös beavatkozási kódot léptettek életbe, több mentőautót és egy SMURD-helikoptert is a helyszínre küldtek. (Agerpres)

Eljárás indult a Párizsban tervezett
robbantásos merénylet miatt

A korábban őrizetbe vett hat gyanúsított közül három
férfi, köztük két radikális iszlamista ellen indított a
francia terrorelhárítási vizsgálóbíró eljárást szombaton a múlt hétvégén Párizsban tervezett robbantásos
merénylet miatt – közölték igazságügyi források. A 28
éves Amine S., unokatestvére, Sami B., és barátjuk,
Aymen B. ellen terrorizmussal kapcsolatosan, bűnszövetkezetben elkövetett emberölési kísérlet a vád.
Valamennyiüket hétfő este vették őrizetbe a Párizstól
délre található Essonne megyében. A velük előállított
további három férfit viszont szabadon engedték, ellenük nem indult semmilyen eljárás. Szeptember 30ra virradó éjjel a nyugat-párizsi 16. kerület egyik
csendes utcájából egy lakó riasztotta a rendőrséget
reggel fél 5 órakor, mert gázszagot érzett és gyanús
hangokat hallott a lépcsőházból. A rendőrök egy négy
gázpalackokból összeállított robbanószerkezetet találtak, amelyet a gyanúsítottak benzinnel öntöttek le
és egy elektromos vezetékkel rákötött mobiltelefonnal próbálták meg a riasztást megelőzően háromszor, sikertelenül, működésbe hozni. (MTI)

Megoldás vagy elodázás?

(Folytatás az 1. oldalról)
folytatott tárgyalás nyomán elismerte ugyan, hogy a
nyáron hatályba lépett az oktatási törvénynek egy olyan
módosítása, amely megteremti a kormány számára a
jogot, hogy iskolát alapítson. Ugyanakkor le is zárja ezt
a lehetőséget azzal, hogy a megígért lépést a kormány
csak akkor teheti meg, „ha január közepéig lezárul a
katolikus iskola ügyében indult per”. Nos, először is
nem egy, hanem négy perről van szó, és nagyon hozzá
nem értőnek kell lennie egy miniszternek, aki azt állítja,
hogy ezek a perek január közepéig lezárulhatnak. Még
nagyobb tájékozatlanságra vall az a kijelentése, hogy
„nem normális, hogy senki ne tehessen semmit, ha a
helyi önkormányzat akadályoz egy iskolaalapítást”.
Nos, a miniszternek tudnia kellene, hogy a helyhatóságnál sokkal nagyobb akadályt saját kormánya megyénkbeli képviselőjének, a prefektusnak az ellenállása
jelentette, aki a katolikus iskolával kapcsolatos valamennyi tanácsi határozatot megvétózta, és a pápai
nagykövetnek a sajtónyilvánosság előtt tett mézesmázos
ígéretei ellenére sem a helyzet rendezésére törekedett.
A másik nagy akadály pedig a közoktatási minisztérium
hatáskörében levő tanfelügyelőség, amelynek vezetői az
idei év során mindent megtettek az iskola működésének
az ellehetetlenítésére.
Ha jól megfontoljuk, a Liviu Pop által megszabott feltételből sajnos az derül ki, hogy a legmagasabb szinten
tett ígéretek ellenére sem akarják a katolikus iskola
ügyét mihamarabb rendezni. Kellő jóhiszeműséggel
ugyanis korrigálni lehetne az iskola alapítása körüli hiányosságot, másrészt semmilyen per (amelyeket akár is
vissza is lehet vonni, vagy egyezséget kötni) nem akadályozhatja meg a kormányt abban, hogy új iskolát alapítson. Ha nem az elodázás, a félrevezetés, hanem a
megoldás lenne a valódi cél.
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Csendes emlékezés

(Folytatás az 1. oldalról)
Rendkívüli alkalommá mindenekelőtt az tette a megemlékezést,
hogy az RMDSZ-vezetők úgy döntöttek, ezúttal legyen a polgároké, a
marosvásárhelyi magyaroké a főszerep, ezért a civil szféra tagjainak
adták meg azt a lehetőséget, hogy
megemlékező beszédeiket elmondják. Bálint Örs műsorvezető elsőként a csíkszeredai főkonzulátus
képviselőjét, Soós Zoltán konzult
mutatta be az egybegyűlteknek, aki
beszédében arra emlékeztetett,
hogy 2001 óta Magyarországon hivatalosan is nemzeti gyásznappá
nyilvánították október 6-át. Kiemelte a különböző származású és
hátterű vértanúk etnikai sokféleségét, akiket az áhított szabadság helyett kivégeztek, de akik annak
reményében haltak meg, hogy a
vérrel öntözött földből új élet fakad,
ezáltal vértanúhaláluk az utókor
számára példakép marad.
Az RMDSZ beszédpályázatot
hirdetett közép- és főiskolások számára, a beérkezett pályázatok közül
a legjobbnak ítélt szónoklatot a Bolyai Farkas Elméleti Líceum XII.-es
diákja, Hamar Márk Roland
mondta el. Költői kérdéssel indította beszédét: Miért vagyunk itt? –
tette fel a retorikai kérdést, amelybe
szervesen ékelődött annak felvetése, hogy mások miért nem jöttek

el, ünnepi beszédében pedig az őt és
a kortársait foglalkoztató gondolatokat és érzelmeket feszegette.
Magyarok és nem magyarok
Hajdu Zoltán történelemtanár a
magyar forradalom és szabadságharc elfojtásáról és a forradalom
utáni könyörtelen megtorlás áldozatairól beszélt. Az Európán végig-

(Folytatás az 1. oldalról)
ez a hely egy menedék a világban,
ahol ki lehet dolgozni azokat a terveket, amelyek megtartják az egyházat,
és
e
megpróbált
egyházmegyének is erős bástyája
lesz.
Cirokból nőtt épület
A segesvári református kórus fellépése után egyházi és világi elöljárók szólaltak fel, ezt követően egy
emléklapot és egy, a központ adatait
tartalmazó digitális adathordozót
helyeztek el egy időkapszulában,
amely a földbe került, ugyanakkor
ft. Kató Béla püspök platánfát ültetett el az udvaron a reformációi emlékév alkalmával. Az ünnepélyes
szalagátvágás után a tömeg megtekinthette az egyházi központot,
amelynek földszintjén adminisztációs iroda, tárgyaló, konyha, tetőterében tanácsterem kapott helyet. A
Bocskai István nevét viselő teremben nt. Bíró István küküllői esperes
és a püspök leleplezték a 17. századi hős református fejedelem gipsz
mellszobrát is ez alkalommal. Az
épület két díszes ablakát a marosvásárhelyi Fodor Sándor üvegművész
és lánya, Orsolya készítették, az
egyházkerület címerét és Isten bárányát ábrázolva.

A központ felépítésének ötlete
már három évvel ezelőtt megfogalmazódott, amikor még semmije
sem volt az egyházmegyének. De –
amint nt. Bíró István esperes fogalmazott – ha Istennek terve volt,
adott mellé mindent: alázatot, hitet,
támogatókat. A szükséges területet
az erdőszentgyörgyi református
gyülekezet adományozta erre a
célra, egy évvel ezelőtt még cirok
termett ezen a helyen. A Nagy Attila
mérnök tervezte épület alapjait már
hóban mérték ki, és alig egy év alatt
a marosvásárheyi Vass László Lóránt vállalkozó csapata csodálatos
épületet varázsolt ide. A központ
teljes építési költségét – 115 millió
forintot – a magyar kormány biztosította az egyházmegyének a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság
és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
révén.
Református bástya
Az avatóünnepségen Brendus
Réka, a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság főosztályvezetője a közösségi erő és a jövőbe tekintés
példájának nevezte a központot,
amely a református egyháznak és a
Székelyföld nyugati peremén közel
hatvan gyülekezetnek lesz olyan
fellegvára, ahol otthonra talál lelki-

söprő 1848-as szabadságharc a
megsemmisítő katonai fölény következtében bukott meg. 1849
őszén az Aradon végrehajtott katonai elit kivégzése mellett – mellyel
példát akartak statuálni – közel
százhúsz embert végeztek még ki.
A szabadságharc ugyan elbukott, de
a nemzet áldozata nem volt hiábavaló, mert a jobbágyfelszabadítás, a
közteherviselés, a törvény előtti

Egyházmegyei központot avattak Erdőszentgyörgyön

A református hit és a magyar identitás őrzője lehet majd ez a központ

pásztor és hívő ember. A reformáció
500. évfordulóján szép azt látni,
hogy ma is képesek vagyunk egyházat és közösséget szolgáló létesítményeket, jövőt és hitet erősítő
intézményeket építeni. Körösi Viktor Dávid, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának konzulja
szerint minél inkább megtelik élettel ez az épület, az annál erősebb
lesz, és azt hirdeti, hogy itt vagyunk
és itt is szándékozunk maradni. Ez
a bástya ötszáz év múlva is hirdetni
fogja az itteni magyarság erejét,
hitét, kultúráját, anyanyelvét. A közösség- és nemzetépítésben a magyar ember nincs egyedül, de az
erdélyi magyarok sem, mert mellettük áll Magyarország és annak kormánya is. Az építkezés azt jelenti,
hogy hiszünk magunkban, jövőnkben, hitünk és anyanyelvünk időtállóságában – hangsúlyozta a konzul.
Péter Ferencet minden ünnep
megerősíti abban a hitében, hogy az
erdélyi magyarság életképes közösség, megmaradásában pedig nagy
szerepet játszott a hit és az egyház.
Ez az esperesi hivatal több mint egy
adminisztrációs központ, olyan
hely, ahol az egyház vezetői közös
célokat is megfogalmaznak –
emelte ki a Maros megyei tanácsel-

egyenlőség kivívását nem lehetett
meg nem történtté tenni, ami végül
1867-ben valósulhatott meg. A mártírok a történelem igazi győztesei,
mert 168 éve rájuk emlékezik az
utókor, nem pedig az akkori legyőzőiket dicsőítik – hangzott el a
tömör összefoglaló végkövetkeztetéseként. Az orosz intervenciós csapatok előtti világosi fegyverletétel
sértés volt az osztrák császári oldal

számára, ugyanis ha nekik adták
volna meg magukat a magyarok,
annak üzenete egyértelműen az lett
volna, hogy a szabadságharc elbukott. Ez volt az egyik fő oka annak,
hogy a bécsi udvar a tiszteket megillető lőpor és golyó helyett kötél általi halálra ítélte őket.
A megemlékezés színvonalát
Szabó Előd, a Titán zenekar szólistájának előadása emelte, aki az alkalomhoz szervesen illeszkedő
Magyar jakobinus dala című vers
megzenésített változatát adta elő:
„Ezer zsibbadt vágyból mért nem
lesz/Végül egy erős akarat?/Hiszen
magyar, oláh, szláv bánat/Mindigre
egy bánat marad./Hiszen gyalázatunk, keservünk/Már ezer év óta
rokon./Mért nem találkozunk süvöltve/Az eszme-barrikádokon?” –
tolmácsolta Ady Endre örök érvényű sorait az előadó.
A megemlékezésre többnyire középkorúak és az idősebb korosztályt
képviselők gyűltek össze. A Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum
tizedik osztályosai, akik pedagógusaik kíséretében érkeztek, üde színfoltot jelentettek a postaréti
borongós-szomorkás délutánban,
akárcsak Köllő Magor, a Bolyai
Farkas középiskola tizenkettedikes
diákjának előadása. A közösen elmondott Miatyánkot követte a koa
méltóságteljes
szorúzás,
rendezvény pedig a magyar és a
székely himnusz eléneklésével ért
Fotó: Nagy Tibor véget.

Egy egyházi óvoda alapkövét is letették pénteken

nöki tisztséget is betöltő politikus.
Erdőszentgyörgy polgármestere
szerint ez az intézmény egy tartópillér, és szükség is van rá, mert az
utóbbi évtizedek bizony megtépázták ezt a települést, gyengült a közösség és a nemzeti identitás. Az
ötszáz éves reformáció példa kell
legyen, és vigyáznunk kell arra,
hogy felekezeti hovatartozás nélkül,
közösen és tisztán tovább kell vinni
azokat a keresztény értékeket, amelyek ma már Nyugat-Európában
nem számítanak értéknek, de a Kárpát-medencének ez a része még a
keresztény hit és értékek bölcsője,
és ezt tovább kell adnunk gyermekeinknek is – nyomatékosított Csibi
Attila Zoltán, aki szerint önkormányzat és egyház együtt építheti
fel azt az összetartást, amire Erdélynek, Székelyföldnek és a magyar
nemzetnek szüksége van ezekben a
nehéz időkben.
Egyházi óvoda épül
Délután az ünneplő tömeg a kisváros központjába, a Küküllő partjára vonult, ahol az önkormányzat
egy telket adományozott az Erdélyi
Református
Egyházkerületnek,
hogy azon református óvodát és
bölcsődét építsen a magyar kormány támogatásával. A polgármester ezt azért is fontosnak tartja, mert
a keresztény értékek és a református
szellemiségű oktatás meg fogja határozni a település jövőjét, a következő nemzedéket, és már most
borítékolja azt is, hogy a felépítendő intézmény szűkös lesz, hiszen
örvendetesen sok óvodás van
Szentgyörgyön.
Ft. Kató Béla szerint jól gondolkozott az egyház, amikor az egyetemi okatás megerősítését elkezdte,

Fotó: Gligor Róbert László

mert Erdélynek szüksége van a magyar értelmiségre. De be kellett
látni, hogy az alapokat is meg kell
erősíteni, ellenkező esetben nem
lesz, aki továbbtanuljon, nem lesz,
aki egyetemre járjon. Ezért van ez a
megfontolás, hogy koncentrálni kell
a szórványokban a magyar oktatás
alapjaira, de Erdőszentgyörgy ez
irányú kérését is elfogadták, és az
egyház vállalta az első lépést, hogy
háttere, garanciája legyen annak,
hogy amíg ez az épület állni fog,
abban magyar nyelvű oktatás folyik
majd. „Aki ebbe az óvodába jár, az
a mi közösségünkhöz tartozik, az
anyanyelvén fog tanulni” – fejezte
ki reményét a püspök, hangsúlyozva, hogy nemcsak református
gyerekeket fogad majd az intézmény és nem kimondottan felekezeti okatás folyik majd itt. Brendus
Réka szerint a jövőre gondolt a magyar kormány akkor is, amikor a
következő nemzedék jövőjét megalapozó oktatási intézmények építésével bízta meg az egyházat.
„Nagy akaraterő szükséges és
konok menetelés vár ránk, valahányszor intézményeket alapítunk,
hisz minden pillanatban készen kell
állnunk megvédeni őket, szembeszállni a közösségünket minden oldalról érő csapásokkal” –
figyelmeztetett a politikus. Hiszen
évekig tartó harcok árán szerezhetünk vissza egy-egy államosított
egyházi ingatlant, hogy azt azután
ismét visszaállamosítsák, vagy
egyetlen aláírással évszázadok óta
az egyházak által működtetett iskolákat szüntetnek meg környezetünkben – utalt a Székely Mikó
Kollégium és a marosvásárhelyi
római katolikus líceum helyzetére.

2017. október 9., hétfő ___________________________________________OKTATÁS – KÖZÉLET _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Tankönyvek, segédeszközök, közoktatási törvény…

Egyoldalú videokonferencia a vitatott kérdésekről

A közvitára bocsátott tanügyi
törvény és a tankönyvellátás
gondjainak a „megoldását”
célzó tankönyvtörvény-tervezet, az oktatási segédanyagok
engedélyezése, a mobiltelefonok használata a tanórán, az
iskolák őrzése, az oktatási
egységek finanszírozásának a
módosítása – az iskolakezdés
óta legtöbb vitát kavart kérdések szerepeltek a Liviu Pop
közoktatási miniszter által
tartott csütörtöki videokonferencián.

A szaktárca képviselői mellett a
megyei tanfelügyelőségek vezetői,
az oktatásügyi szakszervezetek, a
tanulók, szülők, egyetemi hallgatók
képviselői kaptak meghívást a televíziós eszmecserének tervezett rendezvényre, amelyen a sajtó is részt
vehetett. Bár eszmecserét mondtunk, hiszen az ország minden megyéjéből a tévé elé hívták a szóban
forgó személyeket, többen csalódottan vették tudomásul, hogy a miniszter saját bejelentéseit és
ígéreteit követően soros teendőire
hivatkozva távozott. Így részben a
harcias oktatási államtitkár asszony

válaszolt a különböző megyékből
érkezett megjegyzésekre, és ígéretek hangzottak el, hogy feljegyzik
ezeket.
Az idei tankönyvellátás csődje
miatt gyakran bírált közoktatási miniszter újra kitolta a korábban október 11-re ígért határidőt, és öt
hétben jelölte meg azt az időszakot,
amire minden hiányzó tankönyv
eljut a diákokhoz, kivéve az ötödikes ortodox valláskönyvet, amelynek kapcsán az óvás érvényben
maradt.
A tervezett tankönyvtörvényről
Liviu Pop elmondta, hogy a közvita
során a minisztérium arra kívánt választ kapni, hogy az érdekelt felek
támogatják-e az egységes tankönyvet, amelynek elektronikus formája
az interaktív gyakorlatokkal mindenki számára hozzáférhető lesz, a
nyomtatott példányt pedig hat hónappal az iskolakezdés előtt lehet
megrendelni. Mint ismeretes, a szóban forgó jogszabálytervezettel a
tankönyvmaffiának akar véget vetni
a tárcavezető azzal, hogy a minisztérium alárendeltségébe utalt Tankönyvkiadóra bízza a tankönyvek
kiadását, amelyeket az állami

Fotó: Nagy Tibor

nyomdában fognak kinyomtatni. A
szerzők versenyezhetnek egymás
között az Országos Minősítő és
Vizsgaközponthoz benyújtott tankönyvtervezetükkel, amit ha elfogadnak, a kiadás költségei az
államra hárulnak. Az úgynevezett
virtuális iskolai könyvtárban minden dokumentum, tankönyv elektronikus formában ingyen letölthető
lesz – ígérte.
Megegyezés született a középiskolai tantervek kidolgozásáról, és
jövőre a szakoktatás tanterveit is elkészítik. Szellősíteni kell a tanterveket, többet nem lehet heti 32-36
órája a diákoknak – hangsúlyozta.
Beszélt az oktatási segédeszközökről szóló miniszteri rendeletről
(munkafüzetek, példatárak, szöveggyűjtemények), amelyek közül
azok használatát tiltotta meg, amelyek nem rendelkeztek minisztériumi jóváhagyással, majd ismertette
a jóváhagyás menetét. Első körben
október 8-ig lehet(ett) kérni az engedélyezésüket, majd a következő
évben egy újabb akkreditálási szakaszra is sor kerül. Korábban azt
mondta, ezt a rendeletet azért hozta,
mert véleménye szerint az alternatív
oktatási eszközök ellepték az iskolákat, nagy nyereséget biztosítva a
kiadóknak, amelyek hátrányos
helyzetbe hozták a tankönyvkiadást. Az új tanterveknek megfelelő
tankönyvek fennakadás nélküli
megjelentetése esetén nem volna a
segédeszközökre olyan nagy szükség, mint ebben a helyzetben –
hangzott el a vidékről érkező egyik
hozzászólásban.
Liviu Pop a jövő szeptemberre
ígérte a módosított tanügyi törvényt, amelynek a közvitája elkezdődött. Ne hazudjunk tovább –
hívta fel az érvényben levő jogszabály öt gyenge pontjára a figyelmet.
Soha nem tartották be, hogy az általános iskola kilenc osztályból áll,
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2020-ra kötelezővé válik a 12 osztály elvégzése, hogy az előkészítő
és 11. osztály valójában nem jelent
12 osztályt, nem történt meg az
érettségi vizsga megszervezésének
az átalakítása, elmaradt a felvételi
vizsga kiírása a középiskolák 9.
osztályába, ha a meghirdetett helyekre több diák jelentkezett. Az elkövetkező 30 napban a tanügyi
törvény alapos átvizsgálását ígérte,
ebben a diákszervezetek, a szülők
és a vállalkozók is partnerei a minisztériumnak – jelentette ki.
Az iskolai keretszabályzat kapcsán engedékenyebb lett a mobiltelefonok használatát illetően, az
iskola eldöntheti a tanár kérésére,
hogy bizonyos tanórákon kéznél lehessen, egyébként mind a tanár,
mind a diákok telefonjait 50 percig
le kell tenni, és ki kell kapcsolni –
mondta.
Közvitával kell eldönteni, hogy
legyen-e a jövőben szolgálatos
diák? – vetette fel a kérdést, majd
hozzátette, hogy az iskolák őrzése a
helyhatóságokra hárul.
Törvénytervezet készül a tanintézetek finanszírozásáról, amely elfogadása esetén lehetővé tenné, hogy
az óvodák, iskolák működtetésére
szánt összegeket közvetlenül az
adott intézetnek utalják át. A jövő
évre az eddigi legnagyobb mértékben finanszírozzák az oktatásügyet
– ígérte a miniszter, majd távozott.
A hozzászólásokban a szakszervezetek képviselői felvetették, hogy
a munkatörvénykönyv előírásainak
bizonyos pontjait nem lehet a pedagógusokra alkalmazni. Az ő nyolcórás munkaidejükbe ugyanis bele
kell számítani az otthoni felkészülést is, továbbá azt, hogy a kezdő
tanár nem tud megélni a fizetéséből,
ezért nem lehet elvárni tőlük, hogy
napi nyolc órát töltsenek az iskolában. A diákok képviselője felvetette
a megfelelő környezet hiányát a

tanintézményekben, kifogás hangzott el a sajátos nevelési igényű diákok integrált oktatási feltételeinek
a megteremtését illetően, és arról is
szó esett, hogy a végzős osztályoknak szükséges segédeszközök már
a diákok és tanárok rendelkezésére
kellene
álljanak,
februárban
ugyanis elkezdődik az érettségi
vizsga. Akkor kellett volna megtiltani a segédeszközök használatát,
amikor már a diákok kezében van a
tankönyv. Van olyan tanintézet,
ahol betöltetlen állások maradtak,
mégis utasítást kaptak, hogy a létező személyzetből le kell építeni –
idéztünk néhány felvetést a sokból,
amit már nem volt ideje megválaszolni a miniszternek.
*
A sajtótájékoztató végén az újságírók kérdésére Todea Alexandru,
a Papiu líceum tanulója, a Megyei
Diákszövetség elnöke úgy összegezte a hallottakat, hogy a mentalitás továbbra sem változik, s mivel a
vonatkozó törvény is előírja, azt
szeretnék, ha valóban ingyenes
lenne a közoktatás, ugyanis jelenleg
nem tekinthető annak.
Ioan Macarie megyei főtanfelügyelő megerősítette, hogy ezentúl
a Tankönyvkiadó fogja megjelentetni, az állami nyomda pedig kinyomtatni a tankönyveket.
– A kisebbségi diákoknak készült
két alternatív román tankönyv közül
miért nem a diákok számára hozzáférhetőbb, népszerűbb változatot
rendelte a tanfelügyelőség, amiről
meg lehetett volna kérdezni a kisebbségek számára írt tanterv marosvásárhelyi készítőit?
– Ellenőrizni fogom – ígérte a főtanfelügyelő, aki szerint a segédanyagok és a tankönyv használata a
tanártól függ.
Ezzel egyet is érthetünk, de a tanárnak biztosítani kell a választás
lehetőségét. (bodolai)

küszöböt húsz százalékról tízre
csökkentsék.
„A romániai magyarok kérése
jogos, és összhangban van a nemzetközi egyezményekben foglaltakkal. Emellett a Regionális vagy
Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája alkalmazásáról szóló első szakértői jelentés, illetve az Európa
Tanács Miniszteri Bizottságának
ajánlása is felhívja Románia figyelmét arra, hogy a húszszázalékos küszöb
túl
magas,
mindkét
dokumentum ennek csökkentését
szorgalmazza. Módosító tervezetünkről a szenátus hozza a végső
döntést. Mi továbbra is nyitottak
vagyunk a párbeszédre, arra, hogy
újból elmagyarázzuk, a többségi lakosoknak semmilyen hátránya nem
származik az anyanyelvhasználati
küszöb csökkentéséből” – mondta a
szenátor.
Novák Csaba Zoltán szenátor az
aradi tizenhárom vértanú kivégzé-

sének évfordulójára emlékeztetett.
Mint kifejtette, az 1848–1849-es
szabadságharc leverésének megemlékezésére készülve ezen a napon
különösen fontos hangsúlyozni a
párbeszéd fontosságát. Egykor a
Habsburg-hatalom megtagadta a
párbeszédet a magyar nemzettel,
akárcsak a Monarchiában élő többi
kisebbséggel, így a román közösséggel is, amely támogatta Ausztriát
a magyarokkal szemben vívott
harcban. Az RMDSZ nem hátrál
meg ebben a kérdésben, a következő hetekben a javaslatuk átkerül
a szenátusba, ahol arra törekednek,
hogy új szempontokat vessenek fel
a többségi pártok számára, és elmondják világosan, hogy ez a kezdeményezés nem a többség jogait
csorbítja, csupán egy olyan politikai
gesztus, amely a kisebbségi jogköröket szélesíti ki a szórványban élő
kisebbségek komfortérzete érdekében.

A többség jogait nem csorbítja

Az RMDSZ parlamenti képviselői az általuk benyújtott
törvénykezdeményezés képviselőházi elutasításáról tájékoztatták a közvéleményt. A
törvénymódosítás célja megnyugtatóan tisztázni a kisebbségek anyanyelvhasználati jogait. A kezdeményezés Maros megyében hétezer
körüli, szórványtelepülésen
élő magyart, Erdélyben nyolcvanhétezer magyar ajkút
érintene.

Szer Pálosy Piroska

Az RMDSZ-székházban tartott
pénteki sajtótájékoztatón Csép Éva
Andrea, dr. Vass Levente parlamenti
képviselők és Novák Csaba Zoltán,
Császár Károly szenátorok ismertették magyar és román nyelven
egyaránt a sajtó képviselőivel a törvénykezdeményezés céljait, annak
előnyeit és jövőbeli kilátásait.
Amint a képviselők és szenátorok tájékoztatójában elhangzott, október 4-én, szerdán a parlament
képviselőháza nagy többséggel elutasította az RMDSZ által benyújtott
törvénykezdeményezést,
amelynek célja a 215-ös számú
közigazgatási törvény módosítása.
A törvénykezdeményezés a közigazgatásban való anyanyelvhasználat, a kétnyelvű utcanévtáblák, a
jelképek használata mellett tartalmazza azokat az előírásokat is,

amelyekkel a törvény betarthatóvá
és ellenőrizhetővé válna, valamint
az esetlegesen kiszabható szankciókat is. A benyújtott törvénykezdeményezés elutasítása mellett a
képviselők jelezték azokat a magyarellenes kirohanásokat is, amelyek nyomán a többség úgy
utasította el a kisebbségi anyanyelvhasználat tervezetét, hogy lehetőséget sem adott annak részletes
ismertetésére.
Románia a 2007. évi 282-es sz.
törvénnyel elismerte a kisebbségi
nyelvek chartáját, és felvállalta,
hogy törvényes keretet biztosít arra,
hogy azokon a településeken, ahol
20%-os a kisebbségek aránya, az
anyanyelvhasználat biztosítva legyen a helyi közigazgatásban, amit
az országban azóta sem ültettek
gyakorlatba. Dr. Vass Levente képviselő szerint az európai törvények
felülírják a hazai törvényeket,
ennek ellenére az uniós ajánlásokat
semmibe veszi a törvényhozás,
ezért fontosnak látták egy olyan törvénykezdeményezést benyújtani,
amelyben azokat a hiányosságokat
foglalták össze, amelyek révén betarthatók és ellenőrizhetők lennének
a helyhatósági törvény kisebbségi
nyelvhasználati jogokat szabályozó
előírásai. A húszszázalékos küszöb
tíz, esetleg tizenöt százalékra való
csökkentése Maros megyében hat
település összesen 7132 magyar lakosát érintené, ezáltal Segesváron,
Bátoson, Faragón, Szásznádason,

Ratosnyán és Héjjasfalván is kötelezővé válna az anyanyelvi jogok
biztosítása. Az említett közigazgatási egységekben 15–20 százalék
között van a magyarság aránya.
Csép Andrea képviselő szerint
ritkaságszámba megy, hogy a plénum szavazását megelőző szakbizottsági munkálatok során reális
párbeszéd, kompromisszum-keresés, jobbító javaslatok megfogalmazása nélkül döntsenek egy
jogszabály-kezdeményezésről.
Mint jelezte, meglepetésként hatott
az ország tizenhét kisebbségét tömörítő szövetség képviselőjének a
hozzászólása, aki azt állította, hogy
Romániában a kisebbségek helyzete rendezve van, és az általa képviselt népcsoportok elégedettek a
jelenlegi sorsukkal. „Ez a gesztus
nem más, mint azok elárulása, akik
parlamenti képviselettel bízták
meg” – hangzott el.
A képviselők és szenátorok említették, hogy az új európai uniós
ajánlások értelmében már 10%-os
arányban jelen lévő kisebbség számára is alkalmazható az anyanyelvi
jogokat biztosító regionális törvény,
az RMDSZ-képviselők a 15%-os
aránnyal is elégedettnek mondták
volna magukat, de ebben sem találtak partnerre a többség körében.
Császár Károly, a szövetség
Maros megyei szenátora hangsúlyozta, az RMDSZ nem mond le
arról, hogy az anyanyelvhasználati

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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A Nagy Háború emlékezete (10.)

Vajda György
Alig pár kilométerre Kobaridtól
(Caporettó) elérjük a 210 méter magasan fekvő Idrsko falut, ahonnan
meredek, csupa hajtűkanyarból álló
út visz fel a Tolmintól nyugatra lévő
hegysorra. Közben érintjük a festői
környezetben levő Livek és Livske
Ravne településeket. Hamarosan
felérünk a mintegy 1100 méteren
levő kilátóhelyre. Innen északi
irányban a Júliai-Alpokra, dél felé
az olasz Veneto és Friuli-Venezia
Giulia régiókra, illetve az Adriaitengerre nyílik panoráma. Ez a mai
szlovén–olasz határon levő Kolovrat-gerinc, amely jelentős szerepet
játszott az első világháborúban,
ugyanis ez a régi határ, amely a 15.
és a 19. század közt a Habsburg Birodalom és a Velencei Köztársaság,
majd 1866 és 1918 között az Osztrák–Magyar Monarchia és Olaszország között húzódott.
Az olasz hadsereg a hadüzenet
első napján átlépte a határt, és a
mintegy 3,5 – 4 km-es hegygerincen megerősített állásokat épített ki.
Ez a védvonal lett az ún. linea d’armata, ahol megfigyelőpontokat,
géppuska- és tüzérségi állásokat,
kavernákat, több szinten összekötött lövészárokrendszert alakítottak
ki. Az isonzói csaták ideje alatt jól
szemmel tarthatták a frontvonalat és
az olasz tüzérség is számos kelle-

Olasz lövészárok

metlen „eseményt” okozott a völgyben vonuló osztrák–magyar és
német alakulatoknak, ugyanis innen
kiválóan lehetett ellenőrizni a hátország és tolmeini hídfőt összekötő
hadtápútvonalat. Gyakorlatilag az
olaszok innen ellenőrizhették az
Isonzó bal partját a Tolmin és Kobarid (Caporetto) közti szakaszon,
amelynek keleti vonulatán találhatók az 1136 méter magas Tinški és
az 1115 méteres Na Gradu csúcsok.
A hegy stratégiai elhelyezkedése és
a kiépített védvonalak erőssége
miatt az olaszok meg voltak győ-

Csata a Kolovrat-gerincért

ződve arról, hogy a Kolovrat bevehetetlen.
Csapatunkat a „Béke ösvénye”
tájékoztató táblánál dr. Négyesi
Lajos alezredes, egyetemi docens, a
magyar Honvédelmi Minisztérium
kegyeleti diplomáciáért felelős Miniszteri Biztosi Titkárságának tagja,
belföldi szakreferens, hadtörténész
fogadja, aki a kilátóhelyről magyarázza el azt, hogy ennek a helynek
milyen szerepe volt az utolsó 12.
isonzói csatában, a caporettói áttörésben. A történész kifejtette, hogy
gyakorlatilag a hadüzenet utáni
napon 1915. május 24-én az olaszok átlépik a mai szlovén–olasz
határvonalon húzódó egykori osztrák–magyar határt, majd június elején átkelnek az Isonzón, aztán
kialakul az állóharc. A védvonalakat a Kolovrat gerincén is már az
isonzói háború elején megerősítik.
1917 októberében az osztrák–magyar hadsereg alig tudja tartani a
frontot, hiszen feladják Doberdó
környékén, Görz az olaszok kezén
van, és a magashegyi állásokra beköszönt a tél. A magyar hadsereg
katonáinak nagy része az Alföldről
került erre a frontvonalra, oda jutottak, hogy hiányos ruházatban – sokuknak még alsóneműjük sem volt
– ki kellett volna bírják a következő
telet, ami kétségessé vált. A monarchia vezérkara tárgyalásokat akar
kezdeményezni az olaszokkal, hogy

bizonyos kölcsönös engedmények
fejében szüntessék be az egyre értelmetlenebbé vált harcokat. A
franciák azonban nem engedték
meg, hogy az olaszok kilépjenek
háborúból, így arra készültek, hogy
a front déli szakaszán megőrizzék
az elfoglalt területeket, északon
pedig még egy utolsó támadással
próbálkozzanak. Itt sem biztos,
hogy az osztrák–magyar hadsereg
ellenáll, ezért a monarchia csapatai
valóságos kutyaszorítóba kerültek.
Közben a keleti front, ahol szintén
a monarchia alakulatai harcolnak,

Az Isonzó völgye, balra a Kolovrat-gerinc – ezt vették be Erwin Rommel főhadnagy
rohamcsapatai 1917. október 26-án

Az Isonzó völgyének látképe a Kolovrat hegyről

meginog. 1917 novemberében kitör
forradalom, és ez leköti Oroszországot. Így a hadvezetés arra kéri a
szövetséges németeket, hogy engedélyezzék a monarchia összes alakulatának átcsoportosítását az olasz
frontra. A németek, ismerve a hadi
helyzetet, úgy döntenek, hogy
közös hadműveletet készítenek elő.
Tekintettel arra, hogy magashegyvidéki frontvonalon kell áttörniük,
50 hadosztályt mozgósítanak, köztük a 200 alpesi hegyivadászokat és
a bajor gyalogezredet, amely szintén a hegyvidéki harcokra képzett
katonákból állt, az utóbbi alakulat
már kipróbálta a hadászatot 1916ban a Vöröstoronyi-szoros térségében az Erdélybe betörő román
hadsereggel szemben.
1917. október 24-én hajnali 2
órakor megindul a központi hatalmak támadása. Még aznap elfoglalják Caporettót, másnap az olaszok
ellentámadással próbálkoznak, a kísérletek azonban kudarcot vallanak.
A német Alpenkorps és a 200.
német hadosztály elfoglalta a folyó
jobb partján húzódó Kolovrat-hegygerinc kulcsfontosságú olasz állásait és támpontjait. Ebben a
hadműveletben tűnik ki Erwin
Rommel főhadnagy – a későbbi „sivatagi róka”, második világháborús
vezértábornagy –, aki hegyi zászlóaljának egyik csoportjával október
26-án megkerüli és szétveri a kolovrati állásokat, továbbhalad a Matajur hegy felé, ahol az olasz
futóárkok alatt felrobbantanak
három aknát, és fél óra alatt beveszik az 1642 méter magas hegyet.
Ezért 1917 decemberében megkapta a legnagyobb német kitüntetést a „Pour le Mérite-et”.
Ugyancsak személyes bátorságával
kitűnt Bertalan Árpád, a magyar katonai ejtőernyőzés későbbi atyja,
aki október 24-én tizenöt fős rohamcsapat élén három olasz állást
vett be, és jelentős hadizsákmányt,
több száz foglyot ejtett. A harcmód
újdonsága az volt, hogy az állásokat
kis létszámú rohamcsapatokkal támadták meg, közben az Isonzó völgyén
előretörhetett
az
osztrák–magyar és a német hadsereg. Az ellentámadás azért is érte
meglepetésként az olaszokat, mert
a hegygerinceken levő olaszok, látván a völgyben sorban vonuló katonákat,
azt
hitték,
hogy
hadifoglyokat szállítanak, így nem
támadták meg őket, közben az az
előretörő hadsereg volt. Október
28-án a német csapatok elfoglalták
az olaszoktól kifosztott Udinét,

majd az osztrák–magyar alakulatok
bevonulnak a piavei síkságra, ahol
1918. június 22-én az olaszok viszszafoglalják a caporettói áttöréskor
elfoglalt területeket. Október 29-én
a hátországban kialakult helyzet
miatt a monarchia békét kér az ola-

Lőállásban a magyar hagyományőrző katona

szoktól, és gyakorlatilag ezzel beszüntetik a háborút a déli fronton.
„Október 24-én, hajnali három
órakor gázalarmot jeleztek. Fél
négy táján pokoli dübörgés támadt.
A mögöttünk lévő hegyek sötétlő lejtőin, mint megannyi vésztűz, ezer és
ezer ágyú torkából csapott ki egyszerre a láng. A robbanások borzasztó erővel reszkettették meg a
levegőt. A hegyi ütegek éles csaholását elnyelte a nehéz mozsarak
vontatott bömbölése. A 30 és feles
lövedékek félelmetes vonítással húztak el a fejünk felett. Az alattunk elterülő olasz völgyekre nehéz gáz- és
füstfelhő telepedett, amely összefolyt a nedves októberi éjszaka ködével. Jó félóra múlhatott el, amíg
a meglepett olasz tüzérség felocsú-

Fotó: Vajda György

dott, és vad kétségbeeséssel viszonozni kezdte a mieink ágyúzását. A
nagy villás farkú aknák siketítő
reccsenéssel robbantak körülöttünk
sűrű egymásutánban. A pergő dübörgésben a mindenfelől felcsapó
tűz-, láng- és kőzáporban görcsö-

sen, moccanás nélkül tapadtunk a
fagyos, éles kövekre. Fejemben homályos gondolatok kóvályogtak.
Gépiesen, mintegy villámütésre indult meg az egész rajvonal a kőfalon, a tátongó sziklarepedéseken, a
forró gránáttölcséreken és a gőzölgő holttesteken keresztül – előre!
...Mire megvirradt, három rohammal három olasz állást foglaltunk
el. A harmadikban pihenőt tartottunk az újabb parancsok megérkezéséig. Kimerülten, reszketve
rogytunk le a megmerevedett, viaszsárga arcú olaszok közé. A hegyekről véres esőlé szűrődött le az
árokba, és csörgedező patakocskákban folydogált el alattunk.” (Migend Dezső: Az Isonzótól a Piavéig.
Békéscsaba, 1921)

Dr. Négyesi Lajos alezredes a caporettói áttörés irányát mutatja
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Bálint Zsombor

Két forduló után két győzelmet
gyűjtött be a Marosvásárhelyi
UPM Sirius női kosárlabdacsapata
az új bajnoki idényben, ami jelenleg nagyon kellemes meglepetésnek számít. Ráadásul olyan
körülmények között, hogy erre a
mérkőzésre is csak hét játékost tudott pályára küldeni Ionel Brustur
vezetőedző, hiszen hiába jött viszsza Gál Emese, ezúttal Mészáros
Kata sérült meg. A galaci siker
után pedig egy olyan csapat ellen
tudott nyerni a marosvásárhelyi
együttes, amelytől kétszer egymás
után kapott ki a Románia-kupa
első körében, ráadásul a mérkőzést
eldöntő két pontot dudaszóra szerezte Alyssa Lawrence, hogy ne hiányozzanak az izgalmak.
Ha csak egy pillantást vetünk a
statisztikákra, azonnal szembetűnik, hogy milyen pontosan dobtak
ezen a meccsen a marosvásárhelyi
lányok. Védelemben ugyan még
nagyon sokat kell dolgoznia a
szakvezetésnek, és szorgalmasan
gyakorolniuk kell a kizárást a saját
palánk alatt, hiszen megengedhetetlenül sok támadó lepattanót szereztek a vendégek. Ugyancsak
növelni kell a labdabiztonságot,
hisz 20 eladott labda egyetlen
meccsen kicsit soknak tűnik.
Mindezeket a hiányosságokat viszont sok küzdeniakarással és váratlan pontossággal sikerült pótolni
a félkörön túlról és a szabaddobó
vonaltól. A triplák 55%-os értékesítése bármelyik férficsapatnak a
büszkesége lehetne. Ilyen tekintetben különösen Mitov teljesítménye
elismerésre méltó, aki akkor dobott
két triplát a végjátékban, amikor
szinte lehetetlennek tűnt behozni a
vendégek előnyét, míg Beldian öt
triplát értékesített hat kísérletből,
ami arra késztet, hogy feltegyük a
kérdést: miért habozik olykor rádobni?
A mérkőzés talán lehetett volna
kevésbé izgalmas is a végén, ha a
harmadik negyed elején meglévő
tízpontos hazai előnyt a vendégek-

nek nem sikerül egy 13-0-s sorozattal megfordítaniuk. Sajnos, néhány elég zavaró játékvezetői hiba
is közrejátszott ebben. Aztán a negyedik negyed másfél perc alatt
három alexandriai triplával rajtolt
(az összesen öt triplából ekkor
dobtak hármat), és hét ponttal Alexandria volt előnyben. Mégis hittek a marosvásárhelyi lányok
abban, hogy fordíthatnak, és ez
akkor sikerült, amikor a legfontosabb volt, az utolsó töredékmásod-

percben, amikor Robinson tisztára
játszotta Lawrence-t, aki a palánk
alól nem hibázott.
Tekintve, hogy Alexandria 40
ponttal megverte Gyulafehérvárt,
és a Sirius a következő fordulóban
Gyulafehérvárra látogat, természetesnek tűnik, hogy győzni megy
oda. Azaz előfordulhat, hogy háromból három győzelmet szerez a
marosvásárhelyi csapat. Erre pedig
aligha gondoltak sokan a bajnoki
kezdés előtt.

Határtalan öröm a Sirius táborában: Lawrence utolsó pillanatban szerzett kosarát érvényesnek ítéli Alexandra Stan játékvezető, így a marosvásárhelyi csapat két bajnoki győzelmet
könyvelhet el ugyanennyi lehetségesből. Fotó: Sirius, JW Studio

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 2. forduló: Marosvásárhelyi UPM Sirius –
CSBT Alexandria 88:87 (25-26, 23-14, 17-23, 23-24)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Ionuţ Moraru (Kolozsvár), Bogdan Badea (Bukarest), Alexandra Stan (Bukarest). Ellenőr: Viorel Constantinescu (Kolozsvár).
UPM Sirius: Mitov 21 pont (4), Robinson 18, Beldian 17 (5). Williams 14,
Lawrence 11, Gál 7 (2), A. Pop.
CSBT Alexandria: Bartee 27 pont (2), Amukamara 22 (1), Grbić 20 (1),
Podar 9 (1), Vrančić 7, Voicu 2, Mihai, Cooper.

Eredményjelző

A női kosárlabda Nemzeti Liga 2. fordulójának eredményei: Marosvásárhelyi UPM Sirius – CSBT Alexandria 88:87. A Szatmárnémeti CSM – Gyulafehérvári CSU és Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Aradi ICIM mérkőzés lapzárta
után fejeződött be, a Brassói Olimpia – Galaci Phoenix összecsapást ma rendezik, míg a Kolozsvári U – Temesvári SCM találkozót december 5-ére halasztották.
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 1. fordulójában: Nagyváradi CSM CSU –
Nagyszebeni CSU 72:73, SCM U Craiova – Jászvásári Politehnica 91:74, Kolozsvári U – BCM U Argeş Piteşti 85:58. A Bukaresti Steaua CSM – Bukaresti
Dinamo és a Galaci Phoenix – Marosvásárhelyi Maros KK mérkőzést tegnap
lapzárta után játszották.

„Különleges nap”, világelső Simona Halep

Jeles nap a mai a román teniszsport történetében: mától
Simona Halep vezeti a női teniszezők
világranglistáját,
annak köszönhetően, hogy
szombaton
bejutott
a
6.381.679 dollár összdíjazású, pekingi kemény pályás
tenisztorna döntőjébe.

Halep az első román női teniszező, akinek sikerült felküzdenie
magát a világranglista élére. Ebben
az idényben a pekingi elődöntő volt
a negyedik mérkőzése, amelyen a
világelsőség volt a tét számára: a
francia nyílt teniszbajnokság döntőjében a most legyőzött Jelena Ostapenkóval szemben maradt alul, a
wimbledoni negyeddöntőben Konta
Johanna múlta felül, a cincinatti fináléban pedig Garbine Muguruzától szenvedett vereséget.
Először sírt a pályán
„Nagyon megható pillanat, azt
hiszem, ez volt az első alkalom,
amikor sírtam a pályán. Fantasztikus, hogy ezt sikerült elérnem. A
csapatom, otthon mindenki engem
figyel... Köszönetet mondok mindenkinek. Különleges nap a mai” –
fogalmazott a román lány a lett Je-

lena Ostapenko elleni elődöntő
után, amelyet 6:2, 6:4 arányban
nyert meg.
„Ezen a mérkőzésen talán az
adogatás ment a legjobban. Mentálisan is más voltam, azért sikerült
nyernem” – mondta Halep.
„Ez egy nagyszerű dolog, sokaknak sikerült (világelsővé válni – a
szerk.), és most én is közéjük tartozom. Nagyon boldog vagyok, csak
pályafutásom közepén tartok, sok
éven át szeretnék még játszani” –
nyilatkozta a román teniszező a
mérkőzést követő sajtótájékoztatón.
A mérkőzést követően Halep egy
rózsából kirakott, a világelsőséget
jelképező 1-est vehetett át a profi
női teniszezők érdekeinek képviseletére alakult WTA ügyvezető igazgatója, Steve Simon és Micky
Lawler elnök jelenlétében.
„Soha nem felejtem el ezt a
napot, ezt a tornát. Itt Kínában mindig sokan szurkolnak nekem” –
idézte Halepet a WTA hivatalos
weboldala.
Vereség a döntőben
Üröm az örömben: a világelsőséget nem sikerült vasárnap megfejelni a tornagyőzelemmel. A

fináléban Caroline Garcia 6:4, 7:6
(6-3) arányban kerekedett felül. A
23 éves francia játékosnak (WTA15.) egy óra és 52 perc játék után sikerült nyernie, és ezzel sorozatban
második tornagyőzelmét könyvelheti el, egy héttel korábban ugyanis
a vuhani trófeát is elhódította.
Halep számára a Jelena Ostapenko elleni, egy nappal korábban
rendezett elődöntőhöz hasonlóan
kezdődött a mérkőzés: nullára
nyerte ellenfele első adogatását, a
lett teniszezőtől eltérően azonban
Garciának sikerült visszabrékelni.
Ezután fej-fej mellett haladt a két
játékos, majd 5:4-es állásnál két
szettlabdához jutott a francia: az
elsőt sikerült hárítania Halepnek, a
másodikat azonban már nem, így
Garcia 6:4-re lezárta az első játszmát.
A második szett elején mindkét
játékos hozta saját adogatását, 3:3nál Halep nem kevesebb mint kilenc bréklabdát szalasztott el, és
Garciának végül sikerült megtartania a szerváját. Ezt követően sem
jött össze a brék egyik játékosnak
sem, így a játszma rövidítésbe torkollott, amelyben a francia bizo-

Japán Nagydíj: Hamilton
nyert, közel a vb-győzelem

A háromszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a
vasárnapi Forma–1-es Japán
Nagydíjat, és nagy lépést tett
a vb-győzelem felé, mert az
összetettben második Sebastian Vettel, a Ferrari német
versenyzője kiesett. A 32
éves Hamiltonnak ez az idei
nyolcadik, pályafutása 61.
futamgyőzelme,
előnye
pedig ezzel 59 pontra nőtt a vbpontversenyben.
A második helyen Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája zárt
Japánban, a harmadik pedig csapattársa, az ausztrál Daniel Ricciardo
lett.
A rajtnál Hamilton gond nélkül
megtartotta a vezető helyet, Vettel
másodiknak sorolt be az első kanyarban, míg Verstappen a negyedik pozícióból startolva megelőzte
csapattársát, Ricciardót, és feljött
harmadiknak. A holland versenyző
már az első körben elment Vettel
mellett is, akit aztán a célegyenesben még hárman megelőztek. Vettel
a csapatrádión műszaki gondokra
panaszkodott.
Közben Carlos Sainz (Toro
Rosso) balesete miatt a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági
autót, amely két kör erejéig vezette
a mezőnyt. Vettelt egymás után
előzték meg az ellenfelek, majd a
német pilótának ki kellett állnia a
boxba a műszaki hiba miatt.

7

A 10. körben Hamilton, Verstappen, Esteban Ocon (Force India)
volt a dobogós helyeken száguldók
sorrendje, de Ocont a 11. körben
Ricciardo, egy körrel később pedig
Valtteri Bottas (Mercedes) is megelőzte.
A kerékcseréket Verstappen
kezdte meg a 22. körben, egy körrel
később Hamilton, a 27. körben
pedig Ricciardo is friss abroncsokat
kapott.
A boxkiállások után nem változott a sorrend az élen, Hamilton 2,5
másodperces előnnyel vezetett
Verstappen előtt, Ricciardo pedig
magabiztosan tartotta a harmadik
helyet.
A hajrában Bottas megközelítette
Ricciardót, de megelőzni már nem
tudta.
A vb két hét múlva az Egyesült
Államok Nagydíjával folytatódik a
texasi Austinban, ahol Hamilton
akár meg is szerezheti pályafutása
negyedik vb-címét.

Eredményjelző

* végeredmény, Japán Nagydíj, Szuzuka (53 kör, 307,471 km, a pontszerzők):
1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:27:31.194 óra, 2. Max Verstappen (holland,
Red Bull) 1.211 másodperc hátrány, 3. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull)
9.679 mp h., 4. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 10.580 mp h., 5. Kimi Räikkönen
(finn, Ferrari) 32.622 mp h., 6. Esteban Ocon (francia, Force India) 1:07.788 perc
h., 7. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:11.424 p h., 8. Kevin Magnussen
(dán, Haas) 1:28.953 p h., 9. Romain Grosjean (francia, Haas) 1:29.883 p h., 10.
Felipe Massa (brazil, Williams) 1 kör h.
* pole-pozíció: Hamilton

A vb-pontversenyek állása 16 futam után

* pilóták: 1. Hamilton 306 pont, 2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 247, 3.
Bottas 234, 4. Ricciardo 192, 5. Räikkönen 148, 6. Verstappen 111, 7. Perez 82, 8.
Ocon 65, 9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso) 48, 10. Nico Hülkenberg
(német, Renault) 34, 11. Massa 34, 12. Lance Stroll (kanadai, Williams) 32, 13.
Grosjean 28, 14. Magnussen 15, 15. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 13, 16.
Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 10, 17. Jolyon Palmer (brit, Renault) 8, 18.
Pascal Wehrlein (német, Sauber) 5, 19. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 4.
* csapatok: 1. Mercedes 540 pont, 2. Ferrari 395, 3. Red Bull 303, 4. Force
India 147, 5. Williams 66, 6. Toro Rosso 52, 7. Haas 43, 8. Renault 42, 9. McLaren
23, 10. Sauber 5.

A román játékos egy rózsából kirakott, a világelsőséget jelképező 1-est vehetett át a profi női
teniszezők érdekeinek képviseletére alakult WTA ügyvezető igazgatója, Steve Simon és Micky
Lawler elnök jelenlétében

nyult jobbnak, megnyerve a szettet
és ezzel a mérkőzést.
Számokban a finálé
Halep hatékonyabban ütötte első
és második szerváit is (72%-70%,
illetve 56%-54%), ő egy ászt ütött,
a francia hármat, a román lány két
kettős hibát vétett, Garcia csak
egyet. Halep 16 nyerő ütést mutatott be, Garcia 17-et, előbbi 25 ki
nem kényszerített hibát követett el,
utóbbi 31-et.

A döntőbe jutásért 636.300 dolláros pénzdíjat és 650 WTA-pontot
kap Halep, a finálé nyertesét
1.271.525 dollárral és 1.000 ranglistaponttal jutalmazzák.
A román játékos pályafutása alatt
27 döntőt játszott, amelyek közül
15-öt nyert meg. 2013-ban hat,
2014-ben kettő, 2015-ben és 2016ban három-három, idén pedig egy
trófeát hódított el.
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Könnyű román győzelem
a gyenge kazah csapat ellen

A román labdarúgó-válogatott
kétgólos győzelmet aratott Kazahsztán ellen csütörtök este,
Ploieşti-en, az E jelű európai labdarúgó-vb-selejtezőcsoport 9. fordulójában rendezett mérkőzésen, így
jól sikerült az új szövetségi kapitány, Cosmin Contra bemutatkozása. Constantin Budescu kétszer,
Claudiu Keserü egyszer volt eredményes, míg a vendégcsapat becsületgólját Baurijan Turisbek
szerezte.
A román csapat bizonytalanul
kezdte az összecsapást, amelynek
első negyedórájában inkább a kazah
csapat játékosainál volt a labda.
Kétszer a kaput is megcélozták,
előbb Taghiberghen (5.) egy 28 méteres szabadrúgásból (Tătăruşanu
megfogta a labdát), majd Suiumbaev (15.) révén (mellé). Fokozatosan a román csapat is belelendült,
előbb Chipciu tette próbára Pokatilovot (18.), majd ugyanő fejelt Grozav beadásából mellé (22.). Kissé
később Grozav éles szögből kapu
fölé lőtt (25.), és hasonlóan tett Andone is (28.), egy beadást követően.
A románok nyomása a 33. percben
góllá érett, Budescu egyéni megmozdulása egy éles szögből „eleresztett” lövéssel fejeződött be,
amelyet Pokatilov nem tudott hárítani – a találatban vastagon benne
volt a kazahok kapusa. Öt perccel
később ugyancsak Budescu került
főszerepbe: Murtazaev a büntetőterületen buktatta, az ezért megítélt
11-est pedig magabiztosan értékesítette (38.). Az első félidő vendéghelyzettel zárult: Darabaev lövése
megpattant Chiricheşen, így elkerülte a célt (44.).
Szünet után Tătăruşanun volt a
sor, hogy megakadályozza az ellenfelet a gólszerzésben: a román kapus
1. Lengyelország
2. Dánia
3. Montenegró
4. Románia
5. Örményország
6. Kazahsztán

9
9
9
9
9
9

Ranglista
7 1
6 1
5 1
3 3
2 0
0 2
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hárította Beisebekov lövését (47.). ménye is, hiába próbált ezen változGrozav villámgyorsan replikázott a tatni Ganea (84.) és Keserü (89.).
kazah lehetőségre, de ismételten
A Kazahsztán elleni mérkőzésen
mellélőtt. Később ollózásból próbált Benzar és Chipciu is sárga lapot kabetalálni, közvetlenül utána 17 mé- pott, emiatt nem léphettek pályára a
teres lövéssel – Pokatilov eszén lapzártánk után rendezett, Dánia elazonban nem tudott túljárni. Bu- leni, utolsó vb-kvalifikációs találkodescu sem a trükkös beadásával zón,
Koppenhágában.
Az
(62.), sebaj: Sciotkin helyzete után összecsapás a román csapat szem(67.) ismét gólöröm okán ölelkezhet- pontjából tét nélküli volt, hiszen az
tek a román játékosok, a 7 perce be- már korábban eldőlt, hogy a váloállt Keserü Chipciu passzát gatott nem lehet ott a 2018-as
értékesítette (73.). Hoban megpró- oroszországi világbajnokságon.
bálta négyre feltornászni a két csapat
Jegyzőkönyv
közötti különbséget az Európai labdarúgó-vb-selejtezők, 9. forduló: E
eredményjelzőn (82.), csoport: Románia – Kazahsztán 3-1 (2-0)
sikertelenül; ehelyett Ploieşti, Ilie Oanã stadion, 11.000 néző, vepillanatokon belül ket- zette: Sandro Schaerer (svájci).
tőre jöttek a kazahok, Gólszerzők: Budescu (33., 38 – büntetőből),
Beisebekov beadásá- Keserü (73.), illetve Turisbek (82.).
ból Turisbek fejelt há- Sárga lap: Pintilii (24.), Chipciu (65.), Benzar
lóba Benzar mellett (71.), illetve Kuat (9.), Suiumbaev (53.), Malii
(82.). 3-1-re módosult (79.).
ekkor az állás, és ez lett Románia: Tătăruşanu – Romario Benzar, Chia mérkőzés végered- richeş, Dragoş Grigore, Cristian Ganea – Pintilii (70. Hoban), Răzvan Marin – Chipciu,
Budescu (80. Alexandru Ioniţã II), Grozav –
Florin Andone (66. Keserü).
1
24-12
22
Kazahsztán: Pokatilov – Beisebekov, Malii,
2
19-7
19
Ahmetov, Dmitrenko, Suiumbaev – Taghiberg3
18-8
16
hen (65. Turisbek) – Kuat, Darabaev, Nurgaliev
3
11-9
12
(46. Hijnicenko) – Murtazaev (58. Sciotkin).
7
9-25
6
További eredmények: Örményország – Len7
5-25
2
gyelország 1-6, Montenegró – Dánia 0-1.

Svájc lefutballozta a magyarokat Bázelben

A magyar labdarúgó-válogatott
5-2-re kikapott Svájc vendégeként
a világbajnoki selejtezősorozat kilencedik fordulójának szombati játéknapján.
A
párharc
46.
mérkőzésén 30 magyar győzelem
és 5 döntetlen mellett ez volt a 11.
svájci siker. A magyarok, akik 41
éve nyeretlenek Svájcban, először
kaptak ki Bázelben.
Már a mérkőzés kezdetén magához ragadta a kezdeményezést a
svájci csapat. Egymást követték a
hazai akciók, amelyek végén rendre
tiszta lövőhelyzet alakult ki, de a távoli kísérletek eleinte elkerülték a

Önkritikusan értékelt
Gulácsi Péter

Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott kapusa önkritikusan értékelt a Svájctól világbajnoki selejtezőmérkőzésen elszenvedett 5-2-es
vereség után.
„Jól kezdtük ezt a meccset, de sikerült elrontanom a csapatnak ezt a
teljesítményemmel. Nemcsak elcsúsztam, már a labdaátvétel sem volt
jó, onnantól csak próbáltam javítani a hibámat, de nem sikerült” –
mondta az RB Leipzig kapusa, aki úgy kapta az első gólt, hogy egy hazaadás után átvette a labdát, majd elesett, így Granit Xhaka az üres kapuba passzolhatott.
Gulácsi úgy vélte, ő nem az a hálóőr, aki sokat hibázik, de a szombati
meccsen nagyon összejöttek a dolgok, ezért elnézést kért a társaitól és
a szurkolóktól is. „Az első gól alapjaiban határozta meg a mérkőzést,
addig talán ha egy lehetőségük volt a svájciaknak. Onnantól nyíltabban
kellett játszanunk, így több területe maradt az ellenfélnek, ezt pedig kihasználta” – vállalta a felelősséget hibájáért a német bajnoki ezüstérmes
lipcseiek játékosa.
A magyar kapus példaértékűnek nevezte, hogy a szurkolók a gyengébb eredmények ellenére is kitartanak a válogatott mellett, így szerinte
az a minimum, hogy mindenki kitisztítsa a fejét, majd kedden a feröeriek ellen győzelemmel biztosítsák be a harmadik helyet. Ahogy fogalmazott, ezzel tartoznak a drukkereknek.

Gulácsi Péter kapus a negyedik svájci gól után a Svájc – Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezőmérkőzésen a bázeli St. Jakob Park Stadionban 2017. október 7-én. MTI
Fotó: Illyés Tibor

Bernd Storck szövetségi kapitány azzal indokolta az újonc Ugrai Roland kezdőcsapatba nevezését, hogy gyors és labdabiztos játékos. Szerinte ezt bizonyította is, de 90 percre nem volt meg a kondíciója, bár
mást is lecserélhetett volna hasonló okból, végül ő a hajrában eredményes tudott lenni. Hozzátette, a svájciak rendkívül gyorsan játszottak,
és sokat kellett futniuk a játékosoknak, ezért is fáradtak el többen.
A német szakvezető azt tartotta a mérkőzés pozitívumának, hogy csapata két gólt szerzett, ebből az egyiket akcióból. Továbbá kijelentette,
hogy csapata győzelemre játszik majd kedden a feröeriek elleni találkozón.
„Meghálálták a bizalmat a játékosok. Csapatként futballoztunk, senki
nem egyénieskedett. Az elejétől sok helyzetünk volt, jó néhányat ki is
használtunk. Az egyetlen negatívum a második félidőben kapott két gól,
de talán ez megbocsátható egy 5-2-es győzelem esetében” – mondta
Vladimir Petkovic, a svájciak szövetségi kapitánya.

magyar kaput, vagy éppen Gulácsi
Ezt a magyar szurkezében landoltak. A magyarok kolók nem viselték
szórványos ellentámadásai a bal ol- jól, a hangosbemondalon futottak, ami azért érdekes, dón keresztül figyelmert a svájciak egyik legjobbja, meztették őket, hogy
Lichtsteiner játszott jobbhátvéd- ne rázzák a kerítést,
ként.
erre válaszul a maAmikor kissé meddővé vált a ha- gyar szövetséget szidzaiak fölénye, és megnyugodhatott ták kórusban. A
Bernd Storck szövetségi kapitány pályán sem lett jobb a
együttese, hogy átvészelte az első helyzet, mivel Besét
negyedóra rohamait, akkor Gulácsi sérülés miatt le kellett
óriásit hibázott: egy hazaadásnál el- cserélni, helyét Lang
csúszott, így Xhaka pályafutása vette át. A félidőből
egyik legkönnyebb gólját szerezte. hátralévő időben még
Nem kellett sokat várni a második volt néhány svájci
svájci találatra helyzet, amelyekből
sem, ami ha- eleinte les vagy GuláJegyzőkönyv
Európai labdarúgó vb-selejtezők, 9. forduló: B cso- sonlóan bal- csi-bravúr miatt nem
s z e r e n c s é s lett gól, de a végén
port: Svájc – Magyarország 5-2 (3-0)
Az alpesi ország csapata története 11. sikerét aratta a magyar csapat ellen
Bázel, St. Jakob Park, 32.018 néző, vezette: Paolo körülmények még Zuber betalált,
között
esett,
ezzel
a
svájciak
egy
A folytatásban sem változott adódott néhány ígéretes lehetőséTagliavento (olasz).
Gólszerzők: Xhaka (18.), Frei (20.), Zuber (43., 49.), ugyanis Bese félidő alatt bebiztosították sikerü- semmi, a hazaiak első támadásuk- gük, igaz, egy ízben a magyar csaLichtsteiner (83.) illetve Guzmics (58.), Ugrai (89.). lábáról vágó- ket. Az egyetlen magyar kapura lö- ból ismét betaláltak Zuber révén, de pat is betalálhatott volna, végül
dott a labda a vést Varga Roland eresztette meg Gulácsi ekkor is hatalmasat hibá- Lichtsteiner gyönyörű lövése
Sárga lap: Ugrai (35.), Elek (44.).
magyar
ka- szabadrúgásból közvetlenül a szü- zott. A svájciak nem álltak le, zápo- és Ugrai fejese is utat talált a kaSvájc: Sommer – Lichtsteiner, Schär, Djourou, Mounet előtt.
roztak a lövések a magyar kapura, puba.
bandje – Freuler (84. Derdiyok), Frei (73. Zakaria), puba.
Gulácsi többször szépen védett a
A tízpontos magyarok az utolsó,
Granit Xhaka – Shaqiri, Seferovic (63. Embolo),
bakijai
után.
A
magyarok
aztán
egy
keddi
fordulóban a Feröer-szigetek
Ranglista
Zuber.
szögletet követően váratlanul szépí- csapatát fogadják a Groupama Aré1. Svájc
9 9 0 0 23-5
27
Magyarország: Gulácsi – Bese (33. Lang), Kádár,
tettek, amit a vendég drukkerek gö- nában, ahol egy pont is elég szá2. Portugália
9 8 0 1 30-4
24
Guzmics, Korhut – Pátkai, Elek Ákos (56. Márkvárt)
rögtüzekkel ünnepeltek, ezért ismét mukra
a
harmadik
hely
3.
Magyarország
9
3
1
5
13-14
10
– Varga (69. Sallai), Nagy Ádám, Lovrencsics –
figyelmeztették őket. Ezt követően megtartásához. Mivel előrébb nem
4. Feröer-szigetek 9 2 3 4 4-15
9
Ugrai.
kissé alábbhagyott a lendület, a tud lépni a nemzeti együttes, így –
5. Lettország
9 1 1 7 3-18
4
További eredmények: Feröer-szigetek – Lettország
svájciak
már nem erőltették annyira ahogy 1986 óta mindig – biztosan
6.
Andorra
9
1
1
7
2-19
4
0-0, Andorra – Portugália 0-2.t
a támadások befejezését, de így is lemarad a vb-ről.
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Már csak az MSE veretlen a 4. ligában

A Marosvásárhelyi MSE
nyerte az első és második helyezett csatáját a 4. ligás labdarúgóbajnokság 7. fordulójában,
szombaton, Marosludason. A megyeszékhelyiek egygólos győzelmet arattak, és ezzel a
mezőnyben egyedüliként veretlenek maradtak, míg vendéglátójuk
első idénybeli kudarcát volt
kénytelen elkönyvelni.
Egy másik rangadót is rendeztek ezen a játéknapon: a Nyárádszeredában
vendégszereplő
Szováta két góllal diadalmaskodott. Ákosfalva folytatta jó szereplései
sorozatát,
ezúttal
Nyárádtőn nyert, és az előző fordulókban nyújtott produkciói
alapján a siker már nem is megy
meglepetésszámba.
A 7. forduló három másik mérkőzésén sok, illetve nagyon sok
gólt jegyezhettünk: Marosoroszfalun az elmúlt évad bajnoka tizenkettővel
tömte
ki
a
dicsőszentmártoniak kapuját,
Mezőméhesen a ranglista utolsó
helyén álló Dános hetet inkaszszált, és ötöt kapott Marosvásárhelyen, a Gaz Metan otthonában
Kutyfalva, amelyre a vendégcsapat csak kettővel tudott válaszolni.
Az eredmények: Marosludas –
MSE 0-1, Nyárádszereda – Szováta 1-3, Nyárádtő – Ákosfalva
1-2, Nagysármás – Náznánfalva
2-1, Marosvásárhelyi Gaz Metan
– Kutyfalva 5-2, Marosoroszfalu
– Dicsőszentmárton 12-1, Mezőméhes – Dános 7-1. A Marosvásárhelyi Atletic állt.

7
1. MSE
6
2. Szováta
3. Gaz Metan 7
4. Marosoroszfalu 7
5. Marosludas 6
7
6. Ákosfalva
7. Nyárádszereda7
8. Mezőméhes 6
6
9. Nyárádtő
6
10. Atletic
11. Dicsőszentmárton 6
12. Nagysármás 7
13. Kutyfalva 6
14. Náznánfalva 7
7
15. Dános

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

Ranglista
1
0
2
1
1
4
3
0
2
2
1
0
2
1
0

0
1
1
2
1
1
2
3
2
2
3
5
3
6
7

Eredményjelző

30-5
19-6
14-14
36-10
20-5
12-8
15-13
15-16
17-10
10-7
14-20
11-35
11-31
6-16
11-45

19
15
14
13
13
10
9
9
8
8
7
6
5
1
0

* 1. liga, 13. forduló (eddig nem közölt eredmény): Voluntari FC – Concordia
Chiajna 0-1. Az élcsoport: 1. Kolozsvári CFR 32 pont, 2. FCSB 28, 3. Craiova 26.
* 2. liga, 11. forduló: Chindia Târgovişte – Sportul Snagov 1-0, Bukaresti Metaloglobus – Argeş FC 1-1, Academica Clinceni – Dacia Unirea Brăila 2-1, Baloteşti
CS – Nagyváradi Luceafărul 2-2, Afumaţi CS – Foresta Suceava 2-2, Dunărea Călăraşi – Ştiinţa Miroslava 6-0, Szatmárnémeti Olimpia – Temesvári Politehnica
ASU 0-2, Nagyszebeni Hermannstadt – Temesvári Ripensia 2-0, Aradi UTA – Zsilvásárhelyi Pandurii 1-2. A Mioveni CS – Marosvásárhelyi ASA mérkőzést ma
17.30 órai kezdettel rendezik (TV: DigiSport 1). Az állás: 1. Nagyszeben 28 pont,
2. Călăraşi 25, 3. Târgovişte 21, …5. ASA 18.
* 3. liga, I. csoport, 7. forduló: Paşcani CSM – Székelyudvarhelyi FC 3-2,
Roman CSM – Bákói Aerostar 1-1, Bucovina Rădăuţi – Galaci Metalosport 6-0,
Sănătatea Darabani – Focşani CSM 2-4, Avântul Valea Mărului – Galaci Suporter
Club Oţelul 1-4, Kézdivásárhelyi KSE – Szászhermányi AFC 2-0, Barcarozsnyói
Olimpic Cetate – Sporting Lieşti 3-2. Az FK Csíkszereda szabadnapos volt. Az
állás: 1. Oţelul 17 pont, 2. Szászhermány 16, 3. Aerostar 15, 4. Csíkszereda 13,
...9. Kézdivásárhely 8, ...11. Székelyudvarhely 6.
* 3. liga, V. csoport, 7. forduló: Kolozsvári Sănătatea – Kolozsvári U 0-0, Gyulafehérvári Unirea – Dési Unirea 2-0, Medgyesi Gaz Metan II – Kolozsvári CFR II
3-2, Kudzsiri Metalurgistul – Szászrégeni Avântul 3-1, Vidombáki Viitorul – Magyarigeni Performanţa 1-3, Felek FC – Tasnádi Unirea 1-2, Lénárdfalvi Fotbal
ACS – Magyargáldi Industria 1-2. A Radnót SK szabadnapos volt. Az állás: 1.
Kudzsír 15 pont, 2. Magyarigen 13, 3. Magyargáld 13, ...8. Szászrégeni Avântul
10, ...14. Radnót 2.

A németek, az angolok és a spanyolok is
kijutottak a világbajnokságra

A harmadik ráadáspercben szereztek gólt az angolok a szlovénok elleni meccsen, ezzel biztossá vált a vb-részvételük

A német labdarúgó-válogatott
3-1-es, az angol csapat pedig 1-0-s
győzelemmel biztosította csoportelsőségét – s ezzel világbajnoki
szereplését – a selejtezősorozat kilencedik fordulójában, csütörtökön. A spanyolok hazai pályán
3-0-ra legyőzték Albániát a selejtezősorozat pénteki játéknapján, s
mivel az olaszok csupán 1-1-es
döntetlent értek el Macedóniával
szemben, ezért a spanyolok előnye
behozhatatlanná vált az utolsó forduló előtt.
A vb-címvédő németek Sebastian Rudy góljával már a második
percben vezetést szereztek ÉszakÍrország vendégeként. A Bayern
München középpályása több mint
húsz méterről bombázott a hálóba,
majd a Hoffenheim csatára, Sandro
Wagner is csaknem hasonlóképpen
talált be 17 méterről. A végeredményt Joshua Kimmich gólja után
az északír Josh Magennis állította
be (1-3). Újabb sikerükkel a németek megőrizték százszázalékos mutatójukat. Ezzel eldőlt, hogy a
németek megnyerik a C csoportot,
az északírek pedig második helyezettként zárnak.
Az angolok Harry Kane 93.
percben szerzett góljával győzték

le 1-0-ra Szlovéniát a Wembley
Stadionban, így az előnyük szintén
behozhatatlanná vált az F csoportban.
Mivel az E csoportban a dánok
1-0-ra győztek Montenegróban, az
első helyen álló lengyelek kijutása
matematikailag még nem biztos.

Az I csoportban a horvát válogatott – a csapatkapitány Luka Modric századik mérkőzésén – nem
tudta legyőzni Finnországot, Izland
viszont meglepetésre nagyon
simán, 3-0-ra nyert Törökországban. Az északi szigetország csapata
a tabella élén áll, ráadásul az utolsó
körben minden bizonnyal könnyű
dolga lesz, hiszen Koszovót fogadja.
A H csoportban érdekelt görög
válogatott 2-1-re nyert Cipruson,
szombaton, így hatalmas lépést tett
a pótselejtezőt érő második hely
megszerzése felé. A görögöknek
így az utolsó mérkőzésükön csak a
kötelezőt kell hozniuk Gibraltár
ellen.
Továbbra is a D csoport élmezőnye a legszorosabb, itt csak az
utolsó forduló eredményei döntenek az első helyen továbbjutó és a
pótselejtezős csapat kilétéről Szerbia, Wales és Írország között.

Eredményjelző

Európai labdarúgó-vb-selejtezők, 9. forduló:
* A csoport: Fehéroroszország – Hollandia 1-3, Bulgária – Franciaország 01, Svédország – Luxemburg 8-0. A csoport állása: 1. Franciaország 20 pont, 2.
Svédország 19, 3. Hollandia 16, 4. Bulgária 12, 5. Fehéroroszország 5 (5-19), 6.
Luxemburg 5 (7-25).
* C csoport: Észak-Írország – Németország 1-3, San Marino – Norvégia 0-8,
Azerbajdzsán – Csehország 1-2. Az állás: 1. (és már kijutott) Németország 27
pont, 2. Észak-Írország 19, 3. Csehország 12, 4. Norvégia 10 (16-16), 5. Azerbajdzsán 10 (9-14), 6. San Marino 0.
* D csoport: Ausztria – Szerbia 3-2, Írország – Moldova 2-0, Grúzia – Wales
0-1. Az állás: 1. Szerbia 18 pont, 2. Wales 17, 3. Írország 16, 4. Ausztria 12, 5.
Grúzia 5, 6. Moldova 2
* F csoport: Anglia – Szlovénia 1-0, Skócia – Szlovákia 1-0, Málta – Litvánia
1-1. Az állás: 1. (és már kijutott) Anglia 23, 2. Skócia 17, 3. Szlovákia 15, 4.
Szlovénia 14, 5. Litvánia 6, 6. Málta 1.
* G csoport: Spanyolország – Albánia 3-0, Olaszország – Macedónia 1-1,
Liechtenstein – Izrael 0-1. Az állás: 1. (és már kijutott) Spanyolország 25 pont,
2. Olaszország 20, 3. Albánia 13, 4. Izrael 12, 5. Macedónia 8, 6. Liechtenstein 0.
* H csoport: Ciprus – Görögország 1-2, Gibraltár – Észtország 0-6, BoszniaHercegovina – Belgium 3-4 (2-1). A csoport állása: 1. (már vb-résztvevő) Belgium 25 pont 2. Görögország 16, 3. Bosznia-Hercegovina 14, 4. Észtország 11,
5. Ciprus 10, 6. Gibraltár 0.
* I csoport: Horvátország – Finnország 1-1, Koszovó – Ukrajna 0-2, Törökország – Izland 0-3. Az állás: 1. Izland 19 pont, 2. Horvátország 17 (13-4), 3. Ukrajna 17 (13-7), 4. Törökország 14, 5. Finnország 8, 6. Koszovó 1.

A sportklubok
önkormányzati támogatásáról
a Marosvásárhelyi TVR-ben
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Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című beszélgetőműsorának témája a négy helyi sportklub
közvetlen támogatása, illetve annak megvonása. Szucher Ervin meghívottja Hermann Mark Christian, a Szabad Emberek Pártja (POL) városi
tanácsosa.

Megint nem nyert,
nagy bajban Argentína

Az argentin labdarúgó-válogatott
csupán gól nélküli döntetlent játszott a vendég perui csapattal, ezzel
a hatodik helyen áll, s így a kiesés
szélére sodródott a dél-amerikai világbajnoki selejtezősorozat utolsó
fordulója előtt. A legutóbbi vb
ezüstérmese március 24. óta nem
nyert meccset a sorozatban, s hiába
vette át a csapatot júniusban Jorge
Sampaoli, vele sem tudott kimászni
a gödörből.
Az argentinok a Boca Juniors stadionjában fogadták a perui gárdát, s
hiába volt ott a pályán Lionel
Messi, képtelenek voltak az ellenfél
kapujába találni. A találkozót az FC
Barcelona szupersztárja végigjátszotta, ám Sampaoli az olasz bajnokságban egyaránt remeklő Paulo
Dybalát és Mauro Icardit egy percre
sem állította be.
Az argentin válogatott sorozatban negyedik meccsén nem tudott
győzni, sorsa azonban továbbra is a
saját kezében van, ugyanis ha kedden nyer Ecuadorban, az ötödiknél
nem végezhet rosszabb pozícióban.
Ugyanakkor Ecuadorban emberpróbáló körülmények várják majd
Messiéket, mivel a quitói pálya
2800 méter magasan fekszik.

A legutóbbi játéknap legnagyobb
bravúrját Paraguay mutatta be,
amely Kolumbiában egészen a 89.
percig hátrányban volt, a hajrában
szerzett gólokkal azonban 2-1-re
győzni tudott.
A dél-amerikai selejtezőcsoportban elképesztő izgalmak várhatók a
zárónapon. A már kijutott Brazília
mögött ugyanis szinte csak a második Uruguay érezheti magát biztonságban, de még matematikailag
lecsúszhat az ötödik, pótselejtezős
helyre. Igaz, ehhez szinte csodának
kellene történnie, mivel három
ponttal előzi meg az ötödik Perut és
a hatodik Argentínát, gólaránya
pedig – amely azonos pontszám
esetében elsődlegesen dönt – kilenccel jobb riválisainál.
A harmadik és negyedik helyet
Chile és Kolumbia 26-26 ponttal
foglalja el, egy ponttal jönnek utánuk a peruiak és az argentinok, míg
a hetedik Paraguay további egy
ponttal követi őket.
A dél-amerikai zónából négy csapat szerez közvetlenül jogot a világbajnoki részvételre, az ötödik
helyezett pedig pótselejtezőt játszik
az óceániai régió legjobbjával, ÚjZélanddal.

Eredményjelző, ranglista, műsor

A dél-amerikai labdarúgó világbajnoki selejtezősorozat 17. fordulójának eredményei:
Bolívia – Brazília 0-0, Venezuela – Uruguay 0-0, Kolumbia – Paraguay 1-2, Argentína – Peru 0-0, Chile – Ecuador 2-1.
Az állás: 1. (és már vb-résztvevő) Brazília 38 pont, 2. Uruguay 28, 3. Chile 26
(26-24), 4. Kolumbia 26 (20-18), 5. Peru 25 (26-25), 6. Argentína 25 (16-15), 7. Paraguay 24, 8. Ecuador 20, 9. Bolívia 14, 10. Venezuela 9.
A 18. (utolsó) forduló programja (szerda, 2.30 óra – romániai idő szerint): Brazília – Chile, Ecuador – Argentína, Paraguay – Venezuela, Peru – Kolumbia, Uruguay – Bolívia.

Costa Rica is ott lesz
Oroszországban

A Costa Rica-i válogatott hazai pályán 1-1-et játszott Hondurasszal az északés közép-amerikai, valamint a karibi térség (CONCACAF) világbajnoki selejtezősorozatának utolsó előtti fordulójában, így 13. csapatként kijutott a vb-re. A zónából korábban az éllovas mexikóiak szereztek részvételi jogot.
Az észak- és közép-amerikai vb-selejtezők, 5. szakaszának 9. fordulójában:
Costa Rica – Honduras 1-1, Egyesült Államok – Panama 4-0, Mexikó – Trinidad
és Tobago 3-1.
A 10. (utolsó) forduló műsora (szerda, 3 óra – romániai idő szerint): Honduras
– Mexikó, Panama – Costa Rica, Trinidad és Tobago – Egyesült Államok.
Az állás: 1. (és vb-résztvevő) Mexikó 21 pont, 2. (és vb-résztvevő) Costa Rica
16, 3. Egyesült Államok 12, 4. Panama 10 (7-9), 5. Honduras 10 (10-17), 6. Trinidad és Tobago 3.
A CONCACAF-zóna selejtezőjének utolsó köréből három csapat jut ki közvetlenül a jövő évi oroszországi vb-re, a negyedik pedig pótselejtezőt játszik majd
az ázsiai kvalifikációs sorozatból érkező ellenféllel, amely Ausztrália vagy Szíria
lesz.
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Magyar közösségi napok Marosszentgyörgyön

Családias légkörben és helyszínen

Harmadik alkalommal szerveztek magyar közösségi napokat Marosszentgyörgyön.
Az október 7-i, szombati rendezvényen kulturális programoktól kézműves-tevékenységeken át lovaglással, íjászattal, harci bemutatókkal,
termékkóstolóval, számtalan
színes programmal szórakoztattak kicsiket és nagyokat
egyaránt.

Szer Pálosy Piroska

A közösségi nap megszervezésének hagyományáról kérdezve
Sófalvi Sándor Szabolcs polgármester elmondta, hogy céljuk a helyi
magyar közösség megerősítése. Az
október 6-i nemzeti gyásznaphoz,
illetve a termés ünnepéhez is időzítették a közösségi együttlétet, és
mint a szervezők jelezték, nem tömegrendezvényre gondoltak, ennek
ellenére több százan megfordultak
a plébánia udvarán. A megyeszékhely árnyékában könnyen elvárosiasodhatnak a marosszentgyörgyiek
is, amit a digitális technológia terjedése igencsak megkönnyít. Közismert az a városi életmód, ahol
egyre kevesebben ismerik szomszédjaikat és alkotnak igazi közösséget. Ezért szeretnének minden
lehetséges alkalmat megragadni, és
az együttlétekkel közelebb hozni
egymáshoz az évtizedek óta ott élőket és a frissen betelepülteket. A
családias helyszínen, a katolikus
plébánia udvarán a történelmi egyházak, a Kolping Család Egyesület,
a cserkészszövetség szervezésében,
a kórusok, népi együttesek és mindazok, akik eleget tettek a felkérésnek a legkülönfélébb területeken
nyújtottak kikapcsolódási, ismerkedési, találkozási lehetőséget kicsiknek és nagyoknak. Az esemény
fővédnöke ezúttal az anyaországi
testvértelepülés, Zalaszentgyörgy
polgármestere, Kovács Dezső volt.
Őt elkísérte Buday Mihály festőművész, akinek a munkáiból nyílt kiállítást is megtekinthették az
érdeklődők.
Magyarország csíkszeredai főkonzulátusát Percze László konzul
képviselte, aki beszédében kie-

melte, hogy októberben a magyar
nemzet két évfordulóra – az aradi
vértanúk mártírhalálára, illetve az
1956-os októberi forradalomra –
emlékezik. Mint hangsúlyozta, ma
más keretek, más feltételek között,
ugyanakkor számos új kihívás között élünk. A történelem nem állt
meg, kihívások, aggodalmak és örömök egyaránt lesznek ezután is. A
marosszentgyörgyi magyar közösség napját kiváló lehetőségnek minősítette a közösségi keresztény
élet, a nemzeti, családi értékek
megerősítésére. „Erős hitű, sokgyermekes családok, erős közösségek biztosítják az erős nemzet létét,
amelynek meg kell birkózni a XXI.
századi kihívásokkal” – zárta gondolatait az anyaországi képviselő.
Ötvennél több rendezvény évente
A gyerekek számára tartott kézműves-foglalkozások mellett az
olyan tevékenységeket is végigkövethették a résztvevők, mint a hagyományos módszerrel készített
szilvaíz, kolbásztöltés, sajtkészítés,

szőlőpréselés, kenyérsütés, amelynek tésztagyúrási, -formálási tudományát is kipróbálhatták a
kisebbek. Ezáltal a változatos tevékenységek mellett a munka ünnepévé is vált a szombati közösségi

Fotó: Nagy Tibor

nap, olyan tevékenységekbe nyerhettek betekintést, amilyeneket
addig nem tapasztaltak meg. A közösségi napon százhetven gyerektáncos, az egyesített kórusban pedig
nyolcvan személy lépett fel a kultu-

rális programokon. Amint a település elöljárója hangsúlyozta, évente
több mint ötven rendezvényt szerveznek Marosszentgyörgyön, ezért
is tavaly három olyan pályázatot
nyújtottak be és nyertek meg, me-

lyek a művelődési élet kibontakozását szolgálják majd, több területet is
felölelve. Uniós alapokból a Máriaffy-kastélyt újítják fel, amelyben
kulturális központot alakítanak ki,
emellett egy új művelődési otthon
építését tervezik, illetve egy harmadik pályázat révén a kastélyt középkori bútorzattal rendezik be.
Novemberben felállítják Petőfi Sándor mellszobrát, amely azért is jelentős
eredmény,
mert
közadakozásból valósították meg.
Felvetésünkre, hogy a frissen betelepülők csatlakoznak-e a közösségi eseményekhez, az elöljáró ezt
nehézkes és lassú folyamatnak nevezte. Meggyőződése, hogy amenynyiben nincsenek személyesen
megszólítva azok a lakosok, akik
mindenekelőtt a város közelsége és
a vidéki lakhatási előnyök miatt választották a települést lakhelyükként, nem érzik fontosnak azt, hogy
részt vegyenek a közösségi eseményeken. Ennek ellenére főként a
gyerekek révén megpróbálják bevonni a szülőket is a közösségi eseményekbe.
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Önkénteseket várnak
kórházi betegápolásra

Idősek napi rendezvény
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Október 10-én, kedden délelőtt 10 órától idősek napi
rendezvényt szervez a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent Mihály-termében a Diakónia
Keresztyén Alapítvány
marosvásárhelyi
fiókszervezete és a Pro Christo et Ecclesia Egyesület.
Áhítatot tart Ötvös József ny. vártemplomi lelkész, köszöntőt mond Halmen István igazgató. A jó hangulatról
és a szórakozásról Csath Olga és Gábor táncosok, Siklódi István népdalénekes és Ábrám Tibor nótaénekes
gondoskodik. Műsorvezető Ábrám Noémi. A rendezvényt követően a Timko Kft. jóvoltából szeretetvendégségre kerül sor.

A képzés időpontja és helyszíne: október 20–21-én
a Bocskai terem (Eminescu utca 28. szám). A Szent
Balázs Alapítvány önkéntes kórházi betegápoló programja keretében az idén indul egy csoport, amelynek
tagjai a Maros Megyei Sürgősségi Kórház Ortopédiai
Klinikáján, illetve a Neurológiai Klinikán segítenek az
ágyhoz kötött betegek gondozásában és ápolásában,
mivel az egészségügyi rendszer hiányos ezen a területen. Kétnapos elméleti képzés és két hét kórházi gyakorlat után az önkéntesek párosával (minimum) heti 2
órát bejárnak az említett osztályokra. Érdeklődni és je- A szemfényvesztett – könyvbemutató
lentkezni a szentbalazsalapitvany@gmail.com e-mailOktóber 13-án, pénteken délután 5 órakor (rendkícímen, valamint a 0728-124-989-es telefonszámon vüli időpont!) a Kemény Zsigmond Társaság a Bernády Házban mutatja be Káli Király István A
lehet.
szemfényvesztett című regényét. A könyv, amelyről a
… és iskolai prevencióra
szerző beszél, a Noran Libro és a Mentorkönyvek
A képzés október 13–14-én a Gecse Dániel Orvosi közös kiadása. Közreműködik Györffy András színműés Egészségügyi Szakkollégiumban lesz. 2012 őszétől vész.
főként osztályfőnöki órák keretében népszerűsítik az
Gézengúz gyermektáncház
egészséges életmódot Marosvásárhelyen és a környező
A
Gézengúz
játszóház táncházba várja a gyerekeket.
településeken a közép- és általános iskolás diákok körében. Az interaktív, játékos foglalkozások témája az A játékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül
egészséges táplálkozás, testmozgás, szexuális nevelés, sor 17 órától kisiskolások (5-10 év), 18 órától óvodások
elsősegélynyújtás és dohányzás-megelőzés. Jelent- (2-4 év) számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves
kezni az alapítvány e-mail-címén, illetve a 0743-306- együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.
852 telefonszámon lehet.
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744474-863. (3571-I)
ELADÓ
(4236)

tűzifa.

Tel.

0755-864-507.

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011. (4236)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4140)
HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (19388)
GONDOZÓNŐT keresek fekvő beteg
mellé napi 12 órára, 8-tól 20 óráig. Tel.
0745-664-624. (4238)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(4223)
GONDOZÓT keresünk állatok
(tehén) mellé. Tel. 0729-925074. (4282)

MEGEMLÉKEZÉS
„Annyira akartam élni, a
betegséget
legyőzni,
de
sajnos nem lehetett. Az én
időm hamarabb lejárt, mint
szerettem volna, bocsássatok
meg, de nem tehetek róla. Már
többé nem szenvedek, a
fájdalom az, hogy nem lehetek
veletek.”
Fájó
szívvel
emlékezünk
október 9-én, halálának első
évfordulóján a mezőmadarasi
születésű KIBÉDI MÁRTON
sáromberki lakosra, aki 64
éves korában hunyt el. Két
szerető
özvegy
testvére:
Marika és András. ( 4214)

A
legdrágább
édesanya,
nagymama, dédmama és
anyós, RITZ ÉVA MÁRIA szül.
Jeney egy éve, október 9-én,
az ősz legszomorúbb napján,
örökre eltávozott közülünk.
Gondoskodó
szeretetét,
szépségét emlékezetünkben
őrizzük. „Nem múlnak el, kik
szívünkben
élnek.
Hiába
szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még.” Szerettei.
(1563-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, testvér, após,
rokon, jó barát,
id. DÉNES JÓZSEF
életének 74. évében hirtelen elhunyt. Temetési időpontjáról a
későbbiekben értesítünk.
A gyászoló család. (-I)

Fájó szívvel értesítjük rokonainkat, ismerőseinket és mindazokat, akik ismerték és szerették,
hogy
özv. KERESZTESI ÁRPÁDNÉ
szül. Szilágyi Ida
2017. október 6-án 97 éves korában hosszas, súlyos betegség
után csendesen megpihent. Temetése 2017. október 9-én 13
órakor lesz a Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1562-I)

Szomorú szívvel búcsúzik a szeretett nagymamától,
KERESZTESI IDÁTÓL.
Unokája, Árpika és családja. Emléke örökre megmarad számunkra. Nyugodj békében!
(1567-I)

„Számomra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok.”
Fájdalommal búcsúzom pótolhatatlan nagymamámtól,
KERESZTESI IDÁTÓL.
Csilla és családja. (1565-I)

Fájdalommal búcsúzom drága jó
édesanyámtól,
KERESZTESI IDÁTÓL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Leánya, Ella. (1565-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, dédmamától,
KERESZTESI IDÁTÓL.
Unokája, Keresztesi József
Attila és a dédunokák,
Keresztesi József Attila
és Keresztesi Brigitta. (1562-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett anya, nagymama,
testvér, sógornő, anyós, barátnő,
szomszéd,
id. BARABÁS MÁRIA-IRÉN
sz. Bartha
hosszas, de nagy türelemmel viselt szenvedés után, életének 74.
évében örökre megpihent. Emlékét őrzi a gyászoló család.
Temetése október 9-én du. 1 órakor lesz a központi (Nyár utcai)
temetőben. (1564-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel búcsúzunk FÜLöP
DÉNESTŐL, szeretett nagybácsimtól és sógoromtól, aki
megpihent fáradalmaiból és földi
küzdelmeiből. Isten nyugtassa őt
békében, és emléke legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Őszinte részvétünket fejezzük ki
a
gyászoló
családnak,
és
kívánunk
számukra
is
békességet a szíveikbe. Prundár
Erzsébet
és
Mitra
Marika
Torontóból. (v-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
drága osztálytársunktól, DÉNES
JÓZSEF
mérnöktől.
Őszinte
részvétünk feleségének, Manyinak és két fiának. Az 1962-ben
végzett szászrégeni véndiákok.
(-I)

Megrendülten értesültünk drága
barátunk,
DÉNES
JÓZSEF
hirtelen elhunytáról. Osztozunk a
gyászoló család fájdalmában.
Nyugodj békében, Jóska! Nagy
Géza és családja. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A GASTROMETAL KFT. ÜZEMVEZETŐT alkalmaz marosszentgyörgyi telephelyére. Az önéletrajzokat a jobs@gastrometal.ro
e-mail-címre kérjük küldeni, illetve a 0728-328-881-es telefonszámon lehet érdeklődni. (60387-I)

A marosvásárhelyi FAN COURIER ALKALMAZ SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐKET, ÁRUMOZGATÓKAT rész- és teljes munkaidőre. Követelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás,
rugalmasság. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk:
hr.tgmures@fancourier.ro Tel. 0265/311-470, 4062-es mellék.
(19400)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT;
PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI MULTIDECOR KFT. kiképzést és
munkahelyet biztosít DEKORATŐR, REKLÁMKÉSZÍTŐ, valamint REKLÁMSZERELŐ munkakörbe. Bővebb tájékoztatást
adunk személyes beszélgetésen, a 0745-356-536-os telefonszámon.
(19412)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT alkalmaz. Az
önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon. (19413-I)
SZAKKÉPZETT ESZTERGÁLYOST és MARÓST alkalmaz a
PLASMATERM RT. Marosvásárhely, Bodoni utca 66/A. Tel.
0265/263-337, 0265/268-212. (19411-I)

ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú távra. Tel. 0753-025-603.
(19391)
KORNISA negyedben található vendéglő MOSOGATÓT és PINCÉRT alkalmaz. Érdeklődni az alábbi telefonszámokon lehet: 0744188-479, 0755-395-559. (19409-I)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe és
BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkára. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt.
(19416-I)

Munkát keresel, de nincs tapasztalatod? Pályakezdő vagy? Befejezted a sulit, de nem tudod, hol helyezkedj el?
Jelentkezz hozzánk, ha vendéglátásban dolgoznál.
Aktuális pozícióink: PINCÉR, PULTOS. Mit kínálunk? Betanítást,
jó csapatot, jó bérezést, fejlődési lehetőséget. Fényképes önéletrajzodat a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk. (-I)
ÉJSZAKAI SZOLGÁLATBA alkalmazunk RECEPCIÓST központi zónában levő panzióba. Tel.: 0744-624-976. (sz-I)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon.

