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Mikulás-sapkások a főtéren

A rákos gyermekekért futottak

Megjelent
a Népújság 2018-as
falinaptára!

Keresse az
újságárusoknál!

Guruló
szórványkavicsok

Vannak helyek, ahol valamikor otthon
voltunk. Aztán kisebbség lettünk, beszűkült a hazánk. A sors kegyetlensége-e ez, vagy a történelem osztotta
ránk ezt a terhet, nem tudni. A nagy
emberek felelős vagy felelőtlen politikai döntéseit mindig a kisemberek
sorsa sínyli meg, legyen az háború,
forradalom, országváltás, a hatalomátvétel bármely formája.

Karácsonyi dallamok járták
át vasárnap délben a marosvásárhelyi Színház teret, ahol
több száz piros sapkás Mikulás – felnőttek, tizenévesek,
kis- és nagyobb gyermekek,
illetve egy sapkakabátos kiskutya – várta az idei jótékonysági futás rajtját.

Nagy Székely Ildikó

A Mai Generáció ifjúsági szervezet negyedszer szervezte meg a
Mikulás-futást, amellyel minden
évben egy nemes célt támogatnak.
Az adakozók sora rendszerint már
egy órával az indulás előtt kígyózni
kezd a szervezők sátra előtt, és
mindenkinek, aki felajánl egy bizonyos összeget, piros sapka jár. Az
összegyűlt pénzt egy karitatív tevékenységet folytató szervezetnek

ajánlja fel a MAG, 2014-ben az
Együtt a Rákos Gyermekekért
Egyesületet támogatták, egy évvel
később a Solidaris Egyesület Telefonos Szeretetszolgálat programjára ajánlották fel az adományokat,
2016-ban pedig Böjte Csaba árvái
részesültek a támogatásból. Idén
újra az Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület nyerte az akció
előtti hetekben meghirdetett pályá-

Fotó: Nagy Tibor

zatot. Az adományokat a Back to
Game (Vissza a játékba) programra
fordítják, amely a betegséget legyőzött gyerekek sport általi felépülését, korábbi életükhöz való
visszatérését segíti.
A Mikulás-futás résztvevőinek
száma évről évre nőtt, négy évvel
ezelőtt 50-en álltak rajthoz, 2015ben 450-en futották körbe a Rózsák
(Folytatás a 2. oldalon)

____________6.
„Hajnalt és Kanyarót
a pályára!”
Nem hivatalos forrásból úgy értesültünk, hogy a Marosvásárhelyi ASA
szombaton játszotta fennállása utoló
hivatalos találkozóját, de ezt az információt még nem erősítette meg senki
a klub vezetőségéből.

____________7.

Veréssel nevelni?

Bodolai Gyöngyi

„Magad válj olyanná, amilyennek fiadat látni szeretnéd” – Eötvös
József gyakran idézett tanácsa jut eszembe, amikor a gyermekek bántalmazásáról olvasok. Akár fölösleges is lenne tovább görgetni a gondolatokat, hiszen ebben az idézetben minden benne van, amit szülőként
tudni kellene. Csakhogy az emberiség legfontosabb mesterségére, a
gyermeknevelésre általában nem képezik ki a szülőket, akik ösztöneikre
hallgatva tehetetlenségből, tudatlanságból, a gyermekkorukból hozott
minták alapján vagy a végsőkig felfokozott idegállapotban folyamodnak nemcsak a szóbeli, gyakran a testi fenyítéshez is.
Erről tett közzé elgondolkoztató statisztikát a World Vision Romania
keresztény humanitárius gyermekvédelmi szervezet, amely az idén novemberben hét megyében (köztük Maros megyében is) közvéleménykutatást végzett arról, hogy a romániai szülők miért verik gyermeküket,
mennyire tartják jogosnak ezt a fegyelmezési módot, továbbá milyen,
statisztikailag mérhető következményekkel jár a családon belüli erőszak. A múlt évi 63 százalékról a felmérés szerint 51 százalékra csökkent azok száma, akik nem rejtik véka alá, hogy a gyermeknevelésben
a testi fenyítést is alkalmazzák. A felmérés készítői a veréssel fegyelmező szülői magatartásával hozzák összefüggésbe, hogy a 15–19 évesek közül 100.000-ből 6,3 százalék követ el öngyilkosságot, és sokan
maradnak ki az iskolából. Azonkívül, hogy a fejet ért ütés (tasli vagy
pofon), különösen akkor, ha gyakran csattan el, károsítja a gyermek
agyát, a fiúkban a verés az agresszivitást növeli, a lányokat
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 55 perckor,
lenyugszik
16 óra 34 perckor.
Az év 345. napja,
hátravan 20 nap.

Ma ÁRPÁD,
holnap GABRIELLA napja.
IDŐJÁRÁS

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 60C
min. 10C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
27, 30, 3, 22, 44 + 10
NOROC PLUS: 2 7 7 4 8 9
11, 4, 16, 39, 10, 37

38, 49, 10, 1, 46, 22

SUPER NOROC: 2 8 1 0 2 7

Megyei hírek

NOROC: 7 7 4 1 5 9 3

Adventi előadások

A marosvásárhelyi Magányosok Klubja folytatja adventi
előadásainak sorozatát. December 17-én, vasárnap a kövesdombi unitárius templomban a 11 órai istentisztelet
után mutatják be műsorukat, amelyben Baricz Lajos papköltő versei és adventi dalok hangzanak el. December 3án a Bolyai téri unitárius templomban, december 10-én
Marosszentgyörgyön adták elő adventi műsorukat.

Jogi tanácsadás

December 13-án, 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, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket, illetve az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot.

Mikulás-sapkások a főtéren

(Folytatás az 1. oldalról)
terét, 2016-ban pedig több mint 700an öltötték fel a piros sapkát. Az első
évben 3400, egy évvel később 2213 lej
gyűlt össze.
A jótékonysági akcióban évről évre
számos helyi sportegyesület is részt
vesz, többek között a Mures Monsters
amerikaifoci-csapat és a marosvásárhelyi MSE futballcsapat. Így volt ez

idén is. Az indulás előtti percekben baráti társaságok verődtek össze, gyermekek hógolyóztak, és voltak, akik
táncra is perdültek a Színház téren. A
hangulatot az akció főpartnere, a
Fomco jól ismert kabalája fokozta. A
visszaszámlálás után a legtöbben kocogva, mások, főként a gyermekek,
szélsebesen kerülték meg a Rózsák
terét, de biciklis fiatalember és az em-

lített kiskutya is színesítette a tömeget.
A célba érőkre meleg tea és almás sütemény várt a MAG sátránál. Egy óra
múlva az adományokat is sikerült
megszámolni. Ungvári Zsuzsától, a
MAG sajtóreferensétől megtudtuk,
hogy idén mintegy 500 marosvásárhelyi Mikulás összesen 3000 lejjel támogatta a súlyos betegségből gyógyult
gyermekek testi, lelki megerősödését.

Idén is több nyárádmenti községben segítettek az önkormányzatok és intézmények,
hogy gazdagabb ajándékcsomagokkal érkezzen a Mikulás a
gyerekekhez.

Nyárádremete községben közel 600,
Ákosfalva községben 520 gyerek jutott
édességcsomaghoz. Csíkfalva községben 312 óvodás és iskolás gyereknek
jutott egyenként tízlejes ajándék az önkormányzat jóvoltából. Ide már kedden
megérkezett a jótevő, egyesek örömére,
mások nagy ijedtségére betoppant a búzaházi tanintézménybe is. Másnap a csíkfalviakat és jobbágyfalviakat kereste fel,
de szerdán már Nyárdszeredában is felbukkant, ahol a játszóházban épp csíkfalvi kisgyerekekbe botlott. Nem
maradtak ajándék nélkül az apróságok,
egyesek megköszönték azt a csomagocskát is, amelyet már előző este otthonaikhoz szállított az öregapó, és az

előkészített lábbelibe vagy csak éppen
az ajtó elé vagy az ablakba helyezett.
Az ősz szakállúnak Szeredában segítői
is akadtak, a helyi önkéntes tűzoltók
szegődtek mellé, hogy minden édesség, gyümölcs bekerüljön a hatalmas
puttonyba, amely végül akkora lett,
hogy a szánkójára nem is fért fel,
egyenesen a tűzoltóautóval szállították
ki az iskolákhoz, ahol a gyerekek az
udvaron, az épületek előterében vagy a
tanteremben fogadták az ajándékozót.
Összesen 561 ajándéktasak talált gazdára szerdán, ezek tartalmát a Surtec
áruház és az önkormányzat hozzájárulása fedezte, itt is tíz lejre került finomság egy-egy gyerek csomagjába.

A nyárádmenti falvakban is járt a Mikulás

Gligor Róbert László

Múlt héten a nyárádmenti kisgyerekek is örülhettek az ajándékokat osztogató északi mesefigura jelenlétének.
A Mikulás-járás csak néhány községben van szokásban, és szinte mindenhol az önkormányzat jóvoltából telik
meg az ősz szakállú puttonya minden
jóval.

Esszépályázat Bolyai Jánosról

December 12-éig várják a marosvásárhelyi középiskolások esszépályázatát Találkozásom Bolyai Jánossal, a
,,geometria Kopernikuszával” címmel. A pályázatok a
Schola Particula 1557 – Bolyai 2000 Egyesület alábbi email-címére küldhetők: spbolyai2017@gmail.com.

Korábban kézbesítik a nyugdíjakat

Akárcsak a korábbi években, az ünnepekre való tekintettel
idén is december 12–22. között kézbesítik a nyugdíjakat.
Azok, akik nem tartózkodnak otthon a postás érkezésekor,
és így nem tudják átvenni a pénzösszeget, december 28áig vehetik fel a postafiókoknál a postai értesítés birtokában.

A Rotaract Club adománygyűjtése

December 11–22. között a Rotaract Club Téka karácsonyi
rendezvénye keretében 18-tól 23 óráig különleges jótékonysági eseményekre kerül sor. A Petry Bistro –
Grill&Wine bisztróban közismert személyiségek szolgálnak fel, a kapott borravalót pedig az Együtt a Rákos Gyermekekért Alapítvány támogatására fordítják. A felszolgálók
között lesz Bányai István, Kádár Zoltán, Koszika, Csép
Andrea, Sebestyén Aba és további meglepetésvendégek
is, a lista nem teljes. Bővebben a http://ipcc.ro/ro/desprenoi honlapon lehet tájékozódni.

Lőszerelemeket hatástalanítottak

December 7-én a déli órákban munkálatok során bukkantak fel nem robbant lőszerelemekre Marosvásárhelyen, a
Făget és a Gheorghe Marinescu utca kereszteződésénél.
A Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség szóvivője, Virag Cristian elmondta, a talált lőszerelemeket ellenőrzött körülmények között hatástalanította a
felügyelőség tűzszerészcsoportja.

Gyalogátjárón gázolt

December 7-én este Marosvásárhelyen, a Nicolae Grigorescu utcában egy 50 éves taxisofőr a gyalogátjárón szabályosan átkelő 24 éves Hargita megyei gyalogost gázolt
el, aki enyhébb sérülésekkel megúszta.

Mentőautó borult fel

Marosugrán ugyancsak 7-én délelőtt egy radnóti illetőségű
25 éves gépjárművezető SMURD-mentőautót vezetett,
amikor egy éles kanyarban elvesztette a jármű feletti uralmat, és az úttestre borult. A baleset nyomán egy 25 éves
nő szenvedett enyhébb sérüléseket.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Mindenütt örömmel fogadták és köszönték meg a Mikulás ajándékát

RENDEZVÉNYEK

Kirándulás Parajd–Vármező
útvonalon

A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete december 14én kirándulást szervez a parajdi sóbánya – Szováta –
Vármező útvonalon (ez utóbbi helyszínen pontyot
fogyasztanak). Jelentkezni naponta 10–13 óra között
lehet az egyesület Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén, az emeleten.

Kiss Csaba könyvbemutatója

December 11-én, ma 17 órakor a Stúdió Színház előcsarnokában a Mentor Könyvek Kiadó és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem közös szervezésében
bemutatják Kiss Csaba A dög című drámakötetét. A
szerzővel a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanára, dr. Ungvári-Zrínyi Ildikó beszélget. Közreműködnek és jeleneteket olvasnak fel Nagy Dorottya és
Szakács László színművészek.

Simó Norbert és a Kronstadt
Quartet hangversenye

December 13-án 18 órakor a Segesvári Polgármesteri
Hivatal dísztermében kamarazene-hangversenyre kerül

sor a Gaudeamus Alapítvány szervezésében. Fellép a
segesvári születésű fiatal hegedűművész, Simó Norbert, aki tanulmányait Bécsben folytatja, és a brassói
Kronstadt Quartet. A koncertet 16.30 órakor diákok részére nevelőhangverseny előzi meg. A belépés ingyenes.

Decemberi ünnepségek
a megyeszékhelyen

Decemberben a marosvásárhelyi önkormányzat az
alábbi eseményeket szervezi és támogatja: 15-én, pénteken 18 órától a Rózsák terén a Petru Maior Egyetem
hallgatóinak ünnepi koncertje, 18-án, hétfőn 18 órakor
a Mihai Eminescu Művelődési Házban, valamint 20-án
17.30 órától a Színház téren kolindák hangzanak el.
December 31-én 22.30 órától a Győzelem téren utcai
szilveszterezés lesz.

Az Ariel műsora

December 12-én, kedden 12.30 órakor: Mondják meg
Zsófikának – színházi nevelési program, a Kupaktanács
előadása 12 éven felülieknek – feliratkozás a 0747-942181-es telefonszámon. December 13-án, szerdán de.
9.30 és 11 órakor, 14-én, csütörtökön de. 9.30 és 11 órakor, valamint 15-én, pénteken de. 9.30 és 11 órakor Az
égig érő paszuly van műsoron.
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Kisbusz balesetezett Hargita megyében

Két személy meghalt és 18-an megsérültek, amikor
a kisbusz, amelyben utaztak, felborult a Borszéket
Gyergyótölgyessel összekötő országúton tegnap
reggel. A hatóságok vörös beavatkozási tervet léptettek életbe.

„A felborult kisbuszon húszan utaztak. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint két utas, egy nő és egy férfi életét
vesztette, négyen súlyosan, 14-en könnyebben megsérültek”
– nyilatkozta a Hargita megyei katasztrófavédelem sajtószóvivője, Alina Ciubotariu, hozzátéve, hogy a Hargita megyei
mentőszolgálat nyolc mentőkocsit, a rohammentő szolgálat öt
mentőt és két, műszaki mentésre szakosodott egységet küldött
a helyszínre, Neamţ megyéből újabb három mentő érkezett,
Csíkszeredából pedig kiküldtek egy több sérült szállítására alkalmas mentőkocsit is.
A kisbusz menetrend szerint közlekedett Prága és a moldovai köztársaságbeli Orhei között – nyilatkozta a Hargita megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Gheorghe

Filip megerősítette, hogy a jármű vezetőjén kívül 19-en
utaztak a mikrobuszon. Az eddigi adatok szerint mindkét
elhunyt személy 30 év körüli, és moldovai állampolgárok. Az első információk szerint a kisbusz sofőrje az útviszonyokhoz képest túl gyorsan hajtott, emiatt
következett be a baleset.
A maroshévízi kórházból Csíkszeredába, illetve Marosvásárhelyre szállították a baleset négy sérültjét – nyilatkozta az
Agerpres hírügynökségnek a Hargita megyei mentőszolgálat
vezetője.
Péter Szilárd elmondta, három sérültet a csíkszeredai, egyet
a marosvásárhelyi sürgősségi kórházba vittek. Mind a négyen
mellkasi és koponyasérüléseket szenvedtek, egyikük intubálásra szorult.
További három személyt, köztük egy gyermeket, a maroshévízi kórházban láttak el. A jármű másik 11 utasa kisebb horzsolásokat szenvedett, és egészségi állapotuk felmérése után
megtagadták a kórházba utalást. (Agerpres)

Befejeznék a jégcsarnokot

Prioritás az ifjúsági és sportminisztérium számára szül el, és ennek alapján döntenek majd arról, milyen finana marosvásárhelyi jégcsarnok befejezése – nyilat- szírozási megoldást választanak a több mint tíz éve elkezdett
munkálatok befejezésére.
kozta szombaton Marius Dunca miniszter.

A marosvásárhelyi látogatáson tartózkodó tárcavezető azt
mondta, a minisztérium befejezi a jégcsarnok több évvel ezelőtt félbehagyott építési munkálatait, ugyanakkor ígéretet tett
arra is, hogy a sportcsarnok korszerűsítését is támogatni fogja.
„Ez itt egy ékszer. Ha mindkét befektetést sikerre visszük,
vagyis korszerűsítjük a sportcsarnokot és befejezzük a jégcsarnokot, Marosvásárhely felkerülhet a nemzetközi versenyek térképére. (...) Nem akarok vádolni senkit, nem törődöm
a hiúságokkal, csak be akarom fejezni ezt a projektet. Az ifjúsági és sportminisztérium számára ez prioritás. Kezdjük a
jégcsarnokkal, majd jöhet a többi befektetés” – mondta a miniszter.
Dunca kifejtette, megrendeltek egy szakértői véleményt a
jégcsarnokkal kapcsolatban, ez vélhetően két hónap múlva ké-

„Ezzel a jégcsarnokkal büszkélkednünk kellene, ehhez hasonló létesítmény nem igazán épült az utóbbi időben. Megvan
az esély arra, hogy befejezzük, hiszen 90%-ban kész, és úgy
látom, nagyon jó állapotban van az építmény” – tette hozzá.
2016 februárjában az akkori ifjúsági és sportminiszter,
Elisabeta Lipă is ellátogatott a félbehagyott jégcsarnokhoz. Ő
akkor azt nyilatkozta, a tárca 7,5 millió eurót fordított a projektre, szerinte azonban ennek alig van valami látszata.
Dorin Florea polgármester a téma kapcsán többször is kifejtette, amennyiben a minisztérium átengedné a létesítményt
az önkormányzatnak, kevesebb mint öt hónap alatt befejeznék
a munkálatokat.
A fedett műjégpálya építését 2008-ban kezdte el a szaktárca, de évek óta állnak a munkálatok. (Agerpres)

Megállapodtak
a Brexit legfontosabb feltételeiről

Hosszú hónapok után megszületett a megállapodás
az Egyesült Királyság uniós kiválásának legfontosabb feltételeiről – jelentette be közös sajtóértekezletén Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság
elnöke és Theresa May brit kormányfő, miután pénteken ismét tárgyalóasztalhoz ültek Brüsszelben.
Juncker rámutatott, hogy ez még nem a végleges
kiválási egyezmény, és sok még a tennivaló, de lépésről lépésre kell haladni.

Az Európai Bizottság péntek reggel javaslatot tett a Brexittárgyalások második szakaszának megkezdésére, mondván,
sikerült elegendő előrelépést elérni a kiválás legfontosabb feltételeiről szóló tárgyalásokon. A bennmaradó tagállamok vezetői a jövő heti EU-csúcson döntenek arról, szerintük
történt-e már elegendő előrehaladás ahhoz, hogy tovább lehessen lépni a második egyeztetési szakaszra, a jövőbeli kapcsolatrendszer kérdéseire.
Theresa May a tárgyalások eredményeivel kapcsolatban
hangsúlyozta, teljeskörűen biztosítja az állampolgárok jogait
az Egyesült Királyság uniós kiválásának legfőbb feltételeiről
elért előzetes megállapodás, egyúttal azt is garantálva, hogy
nem állítják vissza a „kemény határokat” Észak-Írország és

az Ír Köztársaság között. Sajtóértekezletén a miniszterelnök
leszögezte, hogy biztosítani fogják a jogait az országában élő
mintegy hárommillió uniós állampolgárnak, ahogyan a bennmaradó tagállamok valamelyikében élő, nagyjából egymillió
britnek is. Elmondta továbbá, hogy az ír–északír határellenőrzés ügyére sikerült olyan megoldást találniuk, amely az Egyesült Királyság „alkotmányos és gazdasági integritásának”
fenntartása mellett lehetővé teszi a nyitott határok megőrzését.
A tárgyalásokat követő sajtótájékoztatóján Donald Tusk, az
Európai Tanács elnöke kijelentette, az EU a bizonytalanság
mérséklése érdekében kész egyeztetést kezdeni a London által
javasolt kétéves átmeneti időszakról, de ennek megvannak a
feltételei. Hangsúlyozta: a szigetországnak ebben az időszakban is teljes mértékben be kell tartania az uniós jogot, beleértve az újonnan elfogadott szabályokat is, eleget kell tennie
a költségvetési kötelezettségvállalásoknak és alá kell vetnie
magát az Európai Bíróság joghatóságának. Az uniós döntéshozatal ugyanakkor az átmeneti időszakban már huszonhetes
körben folytatódna, abban nem vehetne részt a brit kormány
– mondta Tusk a Theresa May brit kormányfővel folytatott
brüsszeli megbeszélését követően. (MTI)

Kormányváltás Lengyelországban

Andrzej Duda lengyel államfő pénteken hivatalosan
is elfogadta az eddigi miniszterelnök, Beata Szydlo
kabinetjének lemondását, és megbízta kormányalakítással a kormányzó Jog és Igazságosság vezetése
által előző este jelölt eddigi kormányfőhelyettest,
fejlesztési és pénzügyminisztert, Mateusz Morawieckit.

A Szydlo-kormány minisztereinek, a szejm és a szenátus
elnökeinek részvételével a varsói elnöki palotában rendezett
ceremónián Andrzej Duda a lemondott Beata Szydlót megbízta a kabinet vezetésével az új kormány beiktatásáig, majd
beszédében méltatta kétéves kormányzásának eredményeit.
„Csak az, aki közelről szemlélte munkáját, azt, ahogy Lengyelországot szolgálta, tudja, milyen nehéz volt ez,
mindez mennyi szellemi és fizikai erőfeszítést követelt ...”
– jelentette ki, majd hozzáfűzte: „A Lengyel Köztársaság
krónikáiban aranybetűvel jegyzik majd nevét”. Rámutatott: 1989 után Lengyelországnak 16 miniszterelnöke volt,
közülük csak hárman voltak hosszabb ideig hivatalban, mint
Szydlo.

Morawieckihez fordulva, Duda elmondta: jó együttműködésre számít, miközben nehéznek minősítette az előtte álló
küldetést. Reményének adott hangot, hogy Morawiecki
„minél hamarabb ismerteti a kormány összetételét”. Morawiecki rövid felszólalásában ígérte: az eddig megvalósított kormányprogram továbbá is útmutató lesz számára ahhoz, hogy
minél jobban szolgálja a lengyel társadalmat, a családokat, az
ország biztonságának és gazdaságának, valamint nemzetközi
szerepének megerősítését. Beata Szydlónak megköszönte
mindazt, amit a „csapatért” tett.
Az új kormányfő várhatóan kedden mond parlamenti programbeszédet, amit a kormányáról szóló bizalmi szavazás
követ. A pénteken formálisan lemondott kormányban azonban
csütörtöki nem hivatalos értesülések szerint nem lesz változás,
a miniszterelnök személyén, valamint az általa eddig betöltött
két miniszteri poszton kívül más személycserék csak januárban várhatók. Jacek Sasin, a PiS képviselője a TVP Info lengyel közszolgálati hírtelevízióban viszont péntek este nem
zárta ki, hogy az új kormánytagok megjelölése korábban is
várható. (MTI)

Ország – világ
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Felkészültek a télre

A hatóságok felkészültek a tél kihívásaira – jelentette
ki Mihai Tudose miniszterelnök a belügyminisztérium
illetékeseivel folytatott szombati egyeztetést követően. „Romlik el az idő, és lévén, hogy decembert
írunk, természetes, hogy ezután ilyen időjárási jelenségekre számíthatunk. Értesítettek, hogy egyeztetés
zajlik a témában a belügyminisztériumnál, ezért eljöttem megnézni, miről van szó és mennyire felkészültek. Felkészültek” – mondta a kormányfő az
újságíróknak a szaktárca épületéből való távozásakor. A miniszterelnök ugyanakkor felszólította a rendőrséget, hogy „vegye komolyan a feladatát”.
(Agerpres)

Új pártot alakít a volt kormányfő

Egy új politikai párt fog kialakulni a Románia 100 platformból – jelentette be egy vasárnapi beszélgetésen
Dacian Cioloş volt miniszterelnök. Elmondása szerint
az új alakulatot a következő hónapokban mutatják
majd be. A volt kormányfő kifejtette, a Románia 100
platform létesítőinek eltökélt szándékuk egy új politikai párt alakítása, amelynek „elvekre és értékekre
épülő, erős alapra” van szüksége, és amelynek konkrét programmal, projektekkel kell az emberek elé állnia. Arra a felvetésre reagálva, miszerint az alakulat
megjelenése a jelenlegi ellenzék felaprózódásához
vezethet, Cioloş kifejtette, nem célja a pártnak harcba
szállni azokkal a formációkkal, amelyekkel közös elveket és értékeket képvisel. (Agerpres)

Csomagok közé rejtették
a migránsokat

Egy mikrobuszba, a csomagok közé rejtőzve próbált
átjutni a román–magyar határon hat szíriai és afganisztáni állampolgár. A határrendészet közleménye
szerint a bolgár rendszámú kisbusz szombaton éjféltájt jelentkezett kilépésre a Nagylak–Csanádpalota
átkelőnél. A határrendészek ellenőrizték a járművet,
így találták meg annak rakterében, a csomagok közé
rejtőzve a hat személyt, akik közül négyen 19 és 36
év közöttiek, kettő pedig kiskorú. Előzőleg mindanynyian menedékjogért folyamodtak a román hatóságokhoz; bevallásuk szerint a Schengen-zóna
valamelyik országába szerettek volna eljutni. Ellenük
illegális határátlépésre tett kísérlet, a bolgár állampolgárságú sofőr ellen embercsempészet gyanújával indult eljárás. (Agerpres)

Műhavas szánkópálya
Brassópojánán

Lehet már szánkózni az ország egyetlen, műhóval ellátott szánkó- és tubing pályáján, Brassópojánán –
közölte pénteken az Agerpres hírügynökséggel a
pálya adminisztrátora, Cornel Boeru. A szánkópálya
a Fenyő pálya alsó szakaszán található, hossza 140
méter, este kivilágítják, és 120 szánkó bérelhető.
Ugyanitt négy tubingpályát is kialakítottak, 200 darab
hófánk áll a szórakozni vágyók rendelkezésére. A 10
évesnél kisebb gyermekeket körhinta és koruknak
megfelelő játékok várják. A szánkó- és tubingpályára
a belépti díj 25 lej/óra felnőtteknek és 20 lej/óra gyermekeknek. Az ár tartalmazza a felszerelés bérlési
díját is. Az esti világítás 18 óráig üzemel, de kérésre,
a téli ünnepek és a téli vakáció ideje alatt 20 óráig is
működtethetik. (Agerpres)

Veréssel nevelni

(Folytatás az 1. oldalról)
félszegekké, visszahúzódókká teszi – állítják a tanulmány szerzői. A rendszeresen veréssel fenyegetett gyermek pulzusa szaporább lesz, nő a vérnyomása,
kitágulnak az erei, stresszhormonok termelődnek, ami
gátlóan hat az emésztésre, növekedére, a szellemi tevékenységre. Ha mindez gyakran ismétlődik, különféle betegségek kialakulásához vezet. És mégis tízből mindössze
egy szülő állította, hogy soha nem verné meg a gyermekét, kettőből egy a gyermeket okolja azért, hogy az
erőszak megtörténik, és 90 százalékuk úgy gondolja,
hogy csak akkor lehet erőszakról beszélni, ha a verés látható nyomot hagy a gyermek testén vagy ha ok nélkül történik, egyébként megengedhető. És nem szóltunk a szóbeli
erőszakról, amikor a szülő rendszeresen kigúnyolja, megalázza a gyermekét, nem vetve számot azzal, hogy a bántalmazás a testhez hasonlóan a léleknek is fájhat.
Tagadhatatlan, hogy vannak rendkívüli helyzetek,
amikor a szülő úgy érzi, hogy nincsen más eszköze, mert
például kamasz gyermekének pimaszsága, szertelensége, lustasága már-már őrületbe kergeti, de a fizikai
agresszió ekkor sem nem oldja meg a problémát, sőt a
várthoz képest ellenkező hatást vált ki. A gyermek azt
tanulja meg, hogy a konfliktusokat erőszakkal lehet
megoldani, esetenként megutálja az otthonát és még inkább a szülőt, különösen akkor, ha az ittas állapotban
folyamodik rendszeresen az agresszióhoz. A szakemberek szerint a szülőnek lenni művészete abban áll, hogy
első mérgét hagyja elpárologni, és képes legyen megbeszélni gyermekével a problémát és annak megoldási
lehetőségeit. A tiltakozó, síró kisgyermek figyelmét
pedig lekötni, elterelni arról, ami az ellenkezést kiváltja.
Ideges, rohanó, a gyermekeket és felnőtteket erejükön
felül megterhelő világunkban ez a legnehezebb.
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„2018 legyen az igazságosság éve”

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Az elnök szerint az önkormányzati választást követő másfél évben
a jó tapasztalatok mellett rosszakból
is jutott bőven. De annak ellenére,
hogy magyarellenes retorikával
próbálják ellehetetleníteni, elszigetelni az RMDSZ-t, a szövetségnek
többek között az oktatás területén is
sikerült eredményeket felmutatnia.
Mint fogalmazott: ma nincs olyan
közös célja, perspektívája, jövőképe

Romániának, amely egy irányba
mozgathatná a társadalom különböző szegmenseit. A politikum
„még egy autópálya nyomvonaláról
sem tud megegyezni”, nemhogy
konszenzus alakulhatna ki a hatalmi
ágak szétválasztásában, az oktatásban, a kutatásban, az infrastruktúra
fejlesztésében...
Figyelmeztetett, hogy az elmúlt
időszakban olyan reflexek is viszszatértek, amelyekről azt hitték,
régen maga mögött hagyta a társadalom: „van, akikből természetesen
tör elő a magyarellenesség, de olyanok is akadnak, akik minden hibát
a magyarokra kennének, bűnbakként próbálják megbélyegezni a
magyar embereket. Megszerzett jogainkat ma is támadják, közben
csodálkoznak azon, ha azt mondjuk,
nincs okunk együtt megünnepelni
december elsejét. Meggyőződésem,
hogy közös tervek nélkül sikeres
társadalomról sem beszélhetünk, mi
pedig abban vagyunk érdekeltek,
hogy olyan országot építsünk,
amelyben otthon érezhetjük magunkat, megőrizhetjük identitásunkat,
ahol az életszínvonal emelkedésére

is adottak a lehetőségek. Bizalom
hiányában márpedig ez lehetetlen”.
Elmondta, hogy az elmúlt hónapokban fenntartották a kormánypártokkal
kötött
parlamenti
együttműködési megállapodást,
pontról pontra, törvényről törvényre
egyeztettek. Ez azonban nem jelent
feltétel nélküli elkötelezettséget, és
azt sem, hogy ne tárgyalnának egyegy fontos ügy mentén az ellenzékkel.
Ezer év Erdélyben.
Száz év Romániában
A Minority SafePack aláírásgyűjtési kampányáról elmondta, továbbra is gyűjtik az aláírásokat,
hiszen azt szolgálja majd, hogy az
őshonos kisebbségek kérdését az
Európai Unióban is meg lehessen
vitatni, szabályt lehessen alkotni.
„Sok minden más mellett azért is ott
kell lennünk az EU-ban, hogy napirenden tartsuk a magyar emberek,
az őshonos kisebbségek ügyét,
hogy a változó unió odafigyeljen
arra az ötvenmillió emberre is, akik
– ha egy országban élnének –, Európa egyik legerősebb államát alkotnák.
Olyan
értékteremtő

Szombat este a Szent László
Társaság (1861) és Rend erdélyi törzsszéke Backamadarason tartotta évzáró ülését,
ahol nemcsak az idei jelentést
mutatták be, hanem a jövő
évi terveket is megtárgyalták.

után 2016. június 10-i hatállyal
Konczot erdélyi széktartóvá nevezték ki, majd két nap múlva Backamadarason 12 apródot is felavattak,
ami egyedi szám a világon. A rend
eszménye a keresztény erkölcs, a
hagyomány, haza, család és nemzet,

és ezt meg kell tanítani a felnövekvő nemzedéknek. Ezért is tartják fontosnak az apródi intézmény
fejlesztését, hogy korán átadhassák
a gyermekeknek a keresztény nemzeti értékeket és Szent László lovagkirály eszményeit. 2017. június

„Párbeszédet kérünk 2018ban arról, hogy mit várunk el
a többségtől. Ha a múlton
nem is osztozunk, közös jövőt
tervezhetünk. Jövőre lesz Hunyadi Mátyás trónra lépésének 560. évfordulója, az
1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulója.
Ezért legyen 2018 az igazságosság éve – jelentette ki a
Szövetségi Képviselők Tanácsának pénteki, a Kultúrpalota nagytermében tartott
ülésén Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Mózes Edith

Ülésezett a Szent László lovagi rend

Gligor Róbert László

Az esemény kezdeti pillanataiban bevonultak a rend erdélyi
apródjai, akiknek Koncz László Ferenc törzsszéktartó a rend főkapitánya, vitéz lovag Imreh László
jóvoltából ajándékcsomagokat tudott átnyújtani, hogy ők is érezzék:
fontosak a rend számára.
Ezután Koncz egy rövid történelmi áttekintést nyújtott a renddel
való kapcsolatról, hiszen annak vezetőivel 2001 óta kapcsolatban áll,
a rend a nyárádszentimrei műemlék
templom felújítását is támogatta,
2006 óta jelen van Backamadarason
is, itt a Nyárádszentlászlón évente
szervezett nyári keresztyén ifjúsági
sátortábort támogatja. A rend 2015ben hozta létre az erdélyi törzsszéket, ebben az évben a Buenos
Aires-i ifj. Honfi Jánost és a backamadarasi Koncz Lászlót avatta a
rend tagjává. A történelmi pillanat Az apródok ajándékcsomagot is kaptak a rend főkapitányától

közösség vagyunk, amely biztosítja Európa sokszínűségét.” Románia akkor lesz modellértékű a
kisebbségek szempontjából, amikor maguk az erdélyi magyarok állítják ezt, és érzik úgy, hogy
rendben vannak jogaik, intézményes garanciájuk is biztosított.
„Azt ígértük, a magyar ügyet elvisszük Európába, elvittük, fenntartottuk” – mondta.
„Ezer év Erdélyben. Száz év Romániában – ezzel a programunkkal
mutatjuk fel azt, hogy kik vagyunk
mi, magyar emberek, az a közösség,
amely továbbra is értéket akar alkotni szülőföldjén. Ehhez viszont a
gyulafehérvári ígéretek betartására
is szükség van. 2018-ban elmondjuk, mit várunk el a többségtől, párbeszédet kérünk és javaslunk. Ha a
múlton nem is osztozunk, mindenki
által közösnek vélt jövőt talán teremthetünk” – nyomatékosított az
elnök.
Nem végső siker, jó részeredmény
„231.000 aláírásnál tartunk. Ez
nem a végső siker, hanem jó részeredmény” – mondta Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök, megköszönve
mindazoknak, akik kivették a részüket a munkából. Ott, ahol komolyan
vették a kihívást, ez a számokon is
megmutatkozik. Elmondta, hogy
Háromszék, Szilágy, Maros, Bihar
és Gyergyó összegyűjtötte a számukra kiszabott aláírást. Fehér, Kolozs, Udvarhely, Beszterce-Naszód
és Csík is közel van a folyamat végéhez. „De a nagyvárosokban rá
kell erre erősíteni, erőforrásainkat
arra kell fordítani, hogy a városi
szervezeteink munkáit segítsük. Ne
dőljünk hátra, sok munka van még”
– jelentette ki.
2018 kapcsán kiemelte: nemcsak
a centenárium éve lesz, hanem az
erdélyi magyaroké is. „2018-ban el
kell mondanunk, hogy mit tettünk
hozzá ahhoz, amit ma Romániának
neveznek. Amivel ma Románia
büszkélkedik, annak jelentős részét
az erdélyi magyaroknak köszönheti.
El kell mondanunk, hogy kik vagyunk, mi a célunk, mik az eredményeink. Emlékeztetnünk kell
magunkat, saját közösségünket, de
szólnunk kell a román többséghez,
a román társadalomhoz is. És terveink szerint talán ez lesz a legnagyobb kihívás, közösségünket,

10-én a magyarországi és erdélyi
széktartóság jelenlétében a rend öt
erdélyi taggal, lovaggal bővült.
A rend az említett értékeket követő személyeket jelöli és avatja
tagjává, nem lehetnek tagok a baloldali nézetűek, illetve az állambiztonsági szervekkel együttműködő
személyek, de más rendek tagjai
sem.

Fotó: Gligor Róbert László

értékeinket a nemzetközi közvéleménynek is bemutatjuk.”
Porcsalmi Bálint arról is beszélt,
hogy az RMDSZ jövőre átfogó
programcsomagot tervez, amellyel
három különböző közönséget kíván
megszólítani: a magyar közösséget,
a román közvéleményt és a nemzetközi döntéshozókat. Az elmúlt 100
év történelmét, képzőművészeti alkotásait fogják bemutatni, arcképcsarnokot, a magyar kultúra napján
meghirdetett drámapályázat által új
értékek létrehozását, dokumentumfilmeket, előadás-sorozatot, konferenciákat terveznek, valamint egy,
az erdélyi társadalom intézményei
katasztereinek összeállítását és interneten való közzétételét. Emellett
a klasszikus politikai kampánykommunikáció eszközeivel lebonyolított, féléves időtartammal véghezvitt
magyarságkampányt ütemeztek be a
román nyilvánosság felé.
Kijelentette: az RMDSZ-nek
nemzetközi szinten fel kell hívnia a
figyelmet a megoldásra váró kisebbségi kérdésekre és a folyamatos
jogtiprásokra, másrészt ellensúlyoznia kell az utóbbi hónapokban felerősödő, a magyar közösséget
lejárató és az RMDSZ hitelét rontó
nemzetközi kampányt.
A kisebbségi ügyekkel
előre kell menekülnünk
Az Európai Unióban eddig 360
ezer aláírás gyűlt össze a Minority
SafePack kezdeményezésre, és
minden esély megvan rá, hogy a
hátralévő négy hónapban sikerül
összegyűjteni a szükséges egymilliót – jelentette be Vincze Loránt, az
Európai Nemzetiségek Föderatív
Uniójának (FUEN) elnöke.
„A 231 ezer, Erdélyben, az
RMDSZ által összegyűjtött támogató aláírás azt üzeni, hogy az erdélyi magyarok nagy, erős és elszánt
közösség, amely tudja, mit akar: európai védelmet kér a maga számára,
és ezt minden eszközzel nyomatékosítani kívánja. (...) Egyértelművé
vált, hogy a kisebbségi ügyekkel
előre kell menekülnünk, az óvatoskodó, szembenállást kerülő és ezzel
már-már lemondó magatartás nem
oldja meg fájó ügyeinket, az általunk teremtett esélyek viszont magukban hordozzák a siker
lehetőségét is – mondta egyebek
mellett a FUEN elnöke.

Az idei beszámoló után olyan
rendi kérdéseket tárgyaltak meg,
mint a tagsági díj, amit karitatív
munkára és a szék anyagi költségeire használnának fel, továbbá a
rendi zászló elkészítését is fontosnak tartják a következő évben, nemkülönben kötelességüknek érzik a
Szent László-táborok és tanulmányi
kirándulások megszervezését, az
apródi intézmény fejlesztését. Jövő
nyáron, június 16-17-én Budapesten hivatalosan is rangra emelik az
erdélyi törzsszéket, 18-án pedig
újabb erdélyi rendtagokat avatnak a
Nyárádmentén. A tagságra legalább
két lovag javaslatával lehet előterjeszteni valakit, ezt januárig kell
felterjeszteni a főkapitánynak. Az
erdélyi törzsék már felterjesztésre
javasolta Vass Imre makfalvi polgármestert és dr. Sebesi Szilárd kibédi háziorvost, de az ülésen
javaslat hangzott el Benczédi
László székelyudvarhelyi mérnök,
kapufaragó mester és Sándor Szilárd jobbágyfalvi-nyárádszeredai
unitárius lelkész felvételéről is.
Ugyanakkor egy jövő év végi jótékonysági est megszervezése is
szóba került, de a rendnek különböző helyi vagy erdélyi rendezvényeken való képviseletéről is
tárgyaltak, s már a következő három
évre is körvonalazódnak a rend központi rendezvényei.
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Mentorprogram

Kis lépés a nagy álmok felé

A Sapientia EMTE marosvásárhelyi diákjai Miújság.zip néven
diáklapot szerkesztenek. A hatodik évfolyamhoz érkezett kiadvány megjelentetését a Népújság kezdetektől abban a reményben támogatja, hogy a magyar médiának és
kommunikációs térnek felkészült és hiteles szereplői lesznek
az itt publikáló diákok. A lap főszerkesztőjét, Szász Gyopárt
arra kértük, hogy egy újságoldalnyi írással vendégeskedjenek
a Népújságban. Reméljük, lesz folytatása, és rendszeresen
jelen lesznek lapunkban.
Karácsonyi Zsigmond főszerkesztő

Emlék a ködben

Figyeltem, ahogyan a köd beveszi a várost, küzdelem nélkül, lassan mindent beborít, mindent
eltakar, minden titkot, minden hazugságot. Figyeltem, ahogyan valaki átmegy az úton, ahogyan valaki
az ablakból ülve kémleli a világot,
vajon arra gondolt, amire én, vajon
ő is érezte már azt, amit én most?
Mit láthatott az ablakból, láthatott
engem, láthatta az úton átmenő alakot? Egy csendes dallamot susogott
a szél, ismeretlen tájakról, hangos
emberekről, fáztam, belebújtam a
sálamba, úgy éreztem, most senki
sem láthat, sem a bácsi az ablakból,
sem a szél, sem az úton sétálók. Eltűntem mindenki elől, s most kívülállóként figyelhetem őket. Néha
annyira elfoglal a saját életünk,
hogy el is felejthetjük mások jelenlétét, nem gondolunk arra, hogy
mások sokkal nagyobb gonddal kell
megküzdjenek, haragszunk, ha nem
viszonozzák mosolyunk. Nem gondolunk arra, hogy mi is vagyunk
morcosak, hogy mi is tévedünk.
Néha azt hisszük, hogy mindenki
élete kellemesebben telik, mint a sajátunk, hogy nem azt érdemeljük,
hogy többre vagyunk hivatottak.
Néha elfelejtünk élni, ellustuljuk az
egész napot, nem beszélünk senkivel, nem teszünk semmit, mert épp
nincs kedvünk rá, ülünk a szobában,
régi számokat hallgatunk, elmerülünk emlékeinkben, hagyjuk, hogy
a köd a nyitott ablakon becsődüljön
a szobába, hagyjuk, hogy a hideg
szomorúság lefagyassza szívünk.
Nehéz mindig boldognak lenni,
nehéz hinni a szépben, amikor
annyi rosszat látunk, amikor mindenki azt mondja, végünk, innen
nincs kiút, már semmit sem tehetünk, semminek sincs értelme.
Hagyjuk, hogy lassan minden elvesszen, mert azt hisszük, már rég
elveszett.
Figyeltem, ahogyan a bácsi nagyot sóhajt, nem hallottam, túl
messze voltam, az út másik oldalán,
a padon, de talán a szél megsúgta
nekem, mire gondolhatott. Figyeltem, ahogyan a lámpák lassan felgyúlnak, ahogyan a fény megerősíti
a homályt, ahelyett, hogy feloszlatná azt. Éreztem, hogy fázom,
éreztem, hogy fel kellene kelnem,
hogy el kellene indulnom, haza. De
nem tehettem, nem volt rá erőm.
Néha jobb más zavarát figyelni,
akkor elfelejtjük a sajátunk. Néztem
a bácsit, ő az eget kémlelte, nem láthatott semmit, semmi olyat, amit
más is láthatott. Felnéztem az égre,
szürke volt, fénytelen, akár egy kísértet, egy rémálom, mely elterült a
városon, belemarta magát a szívekbe. Figyeltem az eget, látni
akartam azt, amit ő lát, érezni azt,
amit ő, talán neki jobban fáj. Furcsa, de más fájdalmából erőt merítünk, milyen gyarló.
Láttam a várost magam előtt, a
hatalmas tömbházakat, a rengeteg
ablakot, a fényt, árnyakat az ablak
előtt. Láttam, ahogyan valaki elhúzza a sötétítőt, s hogy valaki a
balkonon cigarettázik, ahogyan két
ember ölelkezve az úton sétál, lát-

tam, ahogyan valaki ül a padon,
majd feláll, felül az autóbuszra, s elmegy. Láttam, ahogyan a köd mindent el próbál takarni, egyre
közelebb jön, egyre sűrűbb lesz. Arrébb léptem, leültem a székre, az
ablakot nyitva hagytam, hadd jöjjön
be a levegő, elővettem egy könyvet,
kinyitottam az első oldalra, majd
felálltam, megkerestem olvasószemüvegem, s akkor meglátom őt.
Mosolyog, egyenesen a szemembe
néz, engem bámul, felemelem a
képet, s viszonzom tekintetét. Hallom, ahogyan lelkem görcsbe rándul, s emlékek százai futnak át
eszemen. Elmosolyodom, lerakom
a képet, megsimogatom a kedves
arcot, az ablakhoz lépek, beszívom
a friss levegőt, s mielőtt becsuknám, észreveszek egy lányt, ahogyan az eget bámulja, a képen lévő
személyre emlékeztet, nem látom
arcát, de tudom, hogy mosolyog,
nem hallom hangját, de tudom, mire
gondol, felnézek a szürke burokra,
s keresni kezdem azt, amit ő. Majd
meglátom, s egy könnycsepp fut le
arcomon. Nézem még a tájat,
nézem, ahogyan a csillagok megtagadják ragyogásuk, ahogyan a sűrű
köd felfedi összes félelmem,
nézem, ahogyan egy kislány játszik
a labdával, hallom, ahogy nevet,
ahogy azt suttogja, „apa”.
Felálltam, beszálltam a most érkező járműbe, leültem, s még utoljára felnéztem a bácsira, láttam,
ahogyan mosolyogva felveszi mobiltelefonját, egy kézzel becsukja az
ablakot, tudtam, kivel beszél, tudtam, hisz a szél elárulta, kire gondol.
Boldizsár Hanna

Annyi minden történik városunkban, amiről oly sokan nem
tudnak semmit sem. Én is egy ilyen
körbe tartozó „csendes megmozdulásnak” vagyok tagja, amiről, úgy
gondolom, mesélnem kell.
Nem olyan rég, szeptemberben
egyik barátom meghívására résztvevője lehettem egy egynapos tréningnek, amely a „Sikeres élet a
célok mentén” nevet viselte. Nagyon sokan vagyunk, felsőoktatásban tanuló fiatalok, akik annak
ellenére, hogy egy biztos jövőt
ígérő profilon tanulunk, mégsem
vagyunk olyannyira határozottak
hosszú távú életmegvalósítási céljaink felállításában. Hát, bevallom,
vonzó volt a tréning neve, így
adtam neki egy esélyt, elvárások
nélkül, de picikét mégis reménykedve.
Hatalmas pozitív töltettel tértem
haza ez után a nap után, hiszen
amellett, hogy végigjegyzeteltem –
tudásra szomjazva – az egész tréninget, egy értékes embert ismerhettem
meg
Ács
Zoltán
személyében. Róla azt kell tudni,
hogy idén kezdett bele a tréner- és
coach-munkába, amely elmondása
szerint hivatás, ami már hosszú
ideje motoszkált benne, de nem
volt még bátorsága szabadjára engedni. Egészen idén májusig.
Anno, frissen végzett középiskolásként, az akkori idők gazdasági
légáramlatának
köszönhetően
rövid időn belül sikeres üzletemberré vált, a 2000-es évek elején
édesapjával Magyarország legnagyobb élelmiszeripari cégének kiépítője
volt.
Ezután
ingatlanfejlesztéssel foglalkozott
Magyarországon és Dél-Spanyolországban, majd a következő lépcsőfokra lépve, az elmúlt öt évben
értékesítési csapatokat épített fel és
vezetett Magyarországon meg Romániában. Mindemellett Budapesten élő, kétgyermekes, boldog
családapa. Összességében egy befolyásos emberről beszélhetünk,
aki több szakmában is kiválóan teljesített már. Aztán váltott, mert úgy
érezte, hogy az ő bukásait, sikereit,
pályafutásának, életének meghatározó momentumait és annak tanításait tovább kell adnia a mi

Az elnök beszéde
S mit gondol most, Madonna?

Húzzunk hát a vadonba hőn szeretett erdőnkből,
Hogy zsályát csak kenőcsből lássunk, s
Ember által készíttetett maradjon padlásunk?

Az ősi elvándorlás
Az emberi közösségek többségükben egy-egy lételem kötelékéből, egyegy fontos erőforrás környékéről vándoroltak el, így Ön ezen erőforrások
hátrahagyásával lett az az ember, aki ma is fel-feltűnik az utcákon, a hivatalokban, vagy éppen a büfében. Innen a történelem legősibb konfliktusa: stabilitás vagy kaland? A kérdés ma is széles körben vitatott, s
bármerre is nézzünk, az egyik vagy másik oldalt támogató, esetleg elvető
nézetekkel találkozunk.
…és ami maradt belőle
Egyszer, régen, egy messzi-messzi galaxisban új társadalmi rend volt
születőben, és akkor az újat képviselő közeg átvette a hatalmat. Megszületett a liberalizmus, és vele egy időben a konzervatív szemlélet. Pontosabban fogalmazva: lejátszódott a jelenség, melynek hozadéka a két
egymással ellentétes nézet megszületése volt. Minden kétségen kívül áll
a tény, miszerint a világtörténelem alakulásában ezen nézetek által kiváltott folyamatok működése és egymásra hatása központi szerepet töltött
be.
Éppen ezért, mint egy politikai játszma „áldozatai”, szereplői, s közvetve vagy közvetlenül, de támogatói vagy elutasítói vagyunk. Főleg Európában mindenki egy politikai játszma áldozata, elsősorban a személyes
érték- és eszmerendszerek szempontjából. A liberális és konzervatív kettősségének igájában éljük mindennapjainkat, olyan végletek között tehát,
melyek mindegyike egy ősi döntés hozadéka, még a föntebb fölvázolt
döntésé. Kaland vagy „nem kaland”? Maradás az erdőben, az Édenben,
vagy a biztonság otthagyása? Megállunk és építkezünk, vagy rohanunk
előre, mint az állatok, hogy… Trump uram, Önnek meg van kötve a keze,
de az arcáról még mindig ad jelzéseket. Ön forradalmat akar, Mr. Trump?
Azt jól teszi. Mert ha csak rohanunk előre, kedves nép, s ó, Madonna,
akkor nem lesznek fogódzóink. Mert fölugrunk, mert kiugrunk. Mr. Soros,

generációnknak, ahogy ő mondja,
„a jövő nemzedékének”.
Hogy miért jön el az anyaországból egy jómódú ember hozzánk, és tanít bennünket?
Önzetlenségből. Számára isteni
ajándék, hogy a vízióit megosztja
azokkal, akik úgy érzik, tennének
azért, hogy ez az elromlott világ
egy biztonságosabb és jobb élettérré váljon.
Szerinte Jézus volt a legjobb tréner, és számos gondolatát az ő elveire építi.
Ács Zoltán szerint nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik
késztetést éreznek arra, hogy „nagy
fába vágják majd a fejszéjüket”
(gondolok itt vállalkozásokra, politikára vagy más jellegű, tömegeket megmozgató eseményekre
stb.), tanácsot kapjanak, legyen
mellettük egy olyan személy, aki
ezt az utat már megtette, kitaposta
az ösvényt, és átadná a tudását, felhíva az esetleges útvesztőkre a figyelmet. Ez a mentorprogram,
amit ő megálmodott.
Idézve őt: „Az az álmom, hogy
a mentorált személynek valós versenyelőnye legyen, egy gyorsítósávja. Egy sikeres felnőtt egy éven
keresztül mellette van, és segíti,
hogy jó irányba induljon az élete”.
Ennek a megmozdulásnak lehetek én is a tagja, több egyetemista
társammal együtt. Személy szerint
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nem idegenkedtem rábólintani a lehetőségre, hiszen tapasztalt emberek véleményét hallgatni, az ő
óvásaikat birtokolni szerintem
igencsak nagy dolog, és nem mindennapi lehetőség. Egy évig van
mellettünk egy mentor, akivel bármikor beszédbe elegyedhetünk,
nemcsak karrierépítési tervek kapcsán, hanem csupán egy kávé erejéig is. Együtt alkotunk majd
januárban egy egész évre szóló tervet, amit követve már apró vagy
akár hatalmas lépéseket tehetünk
afelé, amit igazán szeretnénk az
életünktől, amiben valóban ki tudunk teljesedni majd.
Néhány beszélgetést követően
ezekkel a csodás emberekkel bennem leomlott az előítélet fala, miszerint a befolyásos emberek a
tudásukat csupán saját malmukra
hajtják. Olyan élettörténeteket hallottam, hogy csak ámulattal tudtam
követni, és mosolyogva tudatosult
bennem, hogy milyen szerencsés is
vagyok, hogy a sikertörténeteket a
valós szereplők adják át, és nem
egy könyvet átlapozva jut a tudomásomra.
Egy nap talán én is kávé mellett
mesélhetem el a sikertörténetemet
egy csillogó szemű, vágyakozó fiatalnak, mint amilyen én vagyok
most.
Mihók Helga

Ön ezt nagyon jól tudja, de nem tehet mást, igen. Érthető. De próbáljon
megállni egy percre. És nézzen körül. Nem-nem, ott. A szobában. Mit lát?
Bőrkanapé? Az van? Vagy kandalló? Na igen. Látja, Ön most ott van.
Nem kell többet elérnie. Amit keres, az nem fölfelé van, hanem lefelé.
Csak merjen lenézni. Tudom, magasan van. És gyerekkorában sem szeretett fára mászni. De higgye el, ami alatta van, az az igazi. Az elismerés.
Tőle. Remélem, tett a felhőkarcolójára biztonsági zárat, mert arra most
szüksége lesz. Mert a társadalom dobta föl, de ha a társadalomnak futnia
kell, hogy Önt elkapja, és aztán még magasabbra dobja, akkor Ön mikor
fog megtanulni LEESNI? Úgy igazán. Hogy aztán erős emberként állhasson talpra. A társadalom egyszer elfárad! És akkor Ön felkészületlenül
zuhan le, nem lesz, aki elkapja. Tudom, a suliban Ön mindig a sarokban
figyelt. Néha meg-megverték. De azonkívül nem néztek Önre. Inkább ez
fájt, mint a verés. De semmi baj. Tudja, egy barátom sokszor azt mondja:
Az akkor volt.
De az iskolának hamar vége lett. És azon a bizonyos kis szakaszon,
mikor fiatalok lehettünk, nem tudtunk megszabadulni a mintáinktól. Ezért
úgy maradtunk félig: gyerekként. Még mindig az iskolában. A félelemben.
A kételyben. Így vagyunk vele mind, emberek?
Térjünk vissza Mr. Trumphoz! Mr. Trump, Obama elnöknek szüksége
volt arra, hogy boldogságot adjon a népnek. Napjainkban ciklikusan változik a boldogság és a lehangoltság, a kiugrás és az építkezés időszaka,
ezért Önnek most a sarkára kell állnia. Mert ha nem, az amerikai nép felkészületlenül zuhan le. A csodából, a magasból, a páholyból. És az nagyon
fog fájni. Ha a nép még nem engedi, nem baj. Akkor majd az Ön után következő. De gondoskodjon róla, hogy maradjon Ön után következő.
Önnek csak ez a dolga. Tegyen hát így. Mint Géza fejedelem. Nézzen
utána. Vétel vége.
Látják? Önök máris a barátaim. Viselkedésükkel segítenek megfejteni
önnön valóságukat. Úgyhogy, ahogy a nagypapám mondaná: tanuljanak
meg viselkedni!
Tisztelettel, Hölgyeim és URAIM,
…ööö…. ki is?
Hát ÉN.

Ferencz Alpár
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Elárvuló kövek
Prológus

Guruló szórványkavicsok

Vannak helyek, ahol valamikor otthon
voltunk. Aztán kisebbség lettünk, beszűkült a
hazánk. A sors kegyetlensége-e ez, vagy a
történelem osztotta ránk ezt a terhet, nem
tudni. A nagy emberek felelős vagy felelőtlen
politikai döntéseit mindig a kis emberek
sorsa sínyli meg, legyen az háború, forradalom, országváltás, a hatalomátvétel bármely
formája. A haza nemcsak országot, nemzetet
jelent – mondják –, hanem a házat, a családot, a közvetlen környezetet, ahol élünk. A
hangzatos beszédeken túl ott lent a mélyben,
a kis közösségekben minden másként van.
Mert a szabályokat, az együttélési normákat
nem a törvényalkotók szabják meg, hanem
maga az élet. Az (élet)történetek tanulságosak történelemcsinálóknak, közösségépítőknek, -rombolóknak, azoknak, akik törődnek
vagy kevésbé figyelnek oda másokra, példaértékűek lehetnek nekünk, embereknek. Bárhol a világon.
Vannak vidékek, ahol lassan templomokba reked, elhalkul vagy kihal a magyar
szó, ahol történelmi hagyatékunk halvány
emlék lesz, ahol a kövek elárvulnak vagy romokká lesznek, ahol a magyar nevek levéltári dokumentumokba bújnak el, vagy
gondozatlan sírkövek jelzései maradnak csupán, ahol kapaszkodnunk kell egymásba,
hogy még megmaradjunk, ahol a sorsunk
görög tragédiaként beteljesedni látszik.
Vajda György

Felesedünk

Vannak települések, ahol a hitet és a lelket a közösségekben szórványmissziós egyházi szolgálattal igyekeznek megtartani. A
Maros völgyét elhagyva, az Egres-patak
mentén haladunk, kopár mezőségi dombok
között kanyarogva, a Mezőörményesi Református Missziós Egyházközség beszolgáló
lelkészével, Szép Eduárd beresztelki református pappal. Elköszönni készül szórványgyülekezetétől, mert december elsejétől saját
lelkésze annak a négy falunak, ahol alig néhány tucat magyar, református él. Átlépjük
a Maros és Beszterce-Naszód megye közötti
határt. Helyenként földúton haladunk. Jó
látni, hogy egyes útszakaszokra a munkagépek is eljutottak, lesz aszfalt. A Nyulas-patak
völgyébe jutunk, majd a hasonló nevet viselő
községközponton áthaladva, Oroszfáját
érintve, Komlódra érkezünk. Ez amolyan
„zsákutca”, innen a műúton nem lehet továbbmenni. A falu ősi nemesi birtok volt.
1332-ben, Kökényesrenoldi Renold – a radnóti vár egykori tulajdonosa – halála után
Károly Róbert a Kácsik nemzetséghez tartozó Mihály fia Simon székely ispánra
hagyta a falut. 1504-ben a Radófi, Zalaházi,
Zalai, Apafi, Ősi, komlódi Ősi, Jakabfi,
Komlódi és Galaczi családok birtokolták.
Apafi fejedelem 1684-ben Wesselényi Pálnak adományozta. Református gyülekezete
1766-ban 51 férfit és 40 asszonyt számlált,
1860-ig anyaegyházat alkotott. Közigazgatásilag Nyulas községhez tartozik. A 2011es népszámlálás adatai szerint az 1559 lelket
számláló községben 90,59%-ban románok,
4,67%-ban romák és 3,73%-ban magyarok
laktak. A vallási elosztást illetően a lakosság
87,33%-a ortodox, 4,43%-a görögkatolikus,
3,73%-a református, 2,8%-a baptista. A jelenlegi egyházi nyilvántartás szerint Nyula-

Anna néni a komlódi gondnok

son nincs magyar, Oroszfáján 26-an, Komlódon 19-en vannak. Az utóbbi faluban a
templom gondnoka a 80. életévéhez közeledő Polgár Anna. Hozzá igyekszünk.
Két dombhát között szűk utca vezet
Anna néni házához, amely nincs messze a
dombtetőn levő templomtól. Kapujával
szemben, gazos telken népi építészet jegyeit
őrző ház áll romokban. Belépünk Anna néni
rendezett udvarára. A házigazda a tornácon
fogad. Mosolyogva szabadkozik: tudta, hogy
jövünk, de még nem csinált rendet. Betessékel a házba, amely olyan, mint egy múzeum.
Tűzifát tesz a kályhába, hellyel kínál. A
falon családi képek, közöttük két színes katonai emléklap, amelyen Ferdinánd és Károly román királyok portréja között
ugyanabba az egyenruhába öltözött férfi
képe. A nagyapa, aki a román hadseregben A komlódi református templom
Aztán elmondja, hogy jelenleg 16-an fizeszolgált. Az ágy melletti asztalról nem hiánytik az egyházadót. Vannak közöttük olyanok
zik az ablak a jelenbe: a televízió.
Az egyházi szolgálatról beszélgetünk. is, akik nem laknak a faluban. Anna néni
Anna néni elmondja, igencsak meg voltak 2001-től kurátor, lemondana megbízatásáról,
elégedve a tiszteletes úrral, mert „olyan fa- átadná Polgár Gézának és feleségének, Rólusiasan beszélt az istentiszteleteken, és itt, zának. „Mert Géza jól beszél románul, és az
ahol egy kicsit keveredünk, mindenki meg- is kell, hogy tartsa a kapcsolatot a többségiérti”. Aztán a családra terelődik a szó. Anna ekkel.” Megígérjük, hogy a Polgár családhoz
néni édesapja a komlódi Szakács Mihály, is betérünk, de előtte Anna néni felajánlja,
édesanyja az oroszfájai Sóvárosi Anna volt, hogy nézzük meg a templomot és a mellette
akiktől örökölte a „birtokot”. S bár jóval levő közösségi házat.
Kilépünk az ajtón. Kérdésünkre a kapuban
több magyar lakott a faluban, már a nagyapja
korában a település vegyes etnikumú volt. elárulja, hogy a romokban álló szomszéd ház
„Annak idején megbarátkoztak a magyarok a korábbi harangozóé, Albert Sándoré volt,
a románokkal. Régebb inkább barátságosak akinek a családja, leszármazottai végleg külvoltak az emberek, mint most. Egy-két kivé- földre távoztak. Az árván maradt házat az
tellel a szomszédok ma is jól egyeznek egy- idő megemésztette. Sándor bácsi után az
mással.” A fia, Dezső Besztercén lakik. Anna néni férje, Jancsi bácsi lett a haran„Feles”, mert a menye román. Gyerekük gozó, aki négy éve hunyt el. Közben autóba
nem lehetett, ezért árvaházból fogadtak ülünk. A kurátor nem tart velünk. Azt
örökbe egy lányt. Sajnos nem beszélnek mondja, „hamarabb akar odaérni”, mert úgy
vele magyarul. Ritkán jönnek látogatóba, illik, hogy a házigazda fogadjon. S mire a
akkor a „nagymama”
próbálkozik.
– Mindig mondom a
leánykának, na, most az
apád nyelvén beszélek
veled, hogy szokjad, de
ő csak áll és gondolkodik. A fiamék szerint örvendeni kellene azért,
hogy tud beszélni, mert
amikor kivették az otthonból, alig tudott járni,
pedig elég nagy volt
már. Csak én beszélek
vele magyarul. A fiam
reggeltől estig dolgozik,
nincs ideje a gyerekre.
Amikor azt mondtam
neki, hogy Dezsőke,
miért nem foglalkozol
vele, azt válaszolta, ör- Róza néni vetett ágya a tisztaszobában
vendjek, hogy nem maradt néma... A menyem ért mindent szűk utcán odamanőverezünk, valóban tárt
magyarul. Amikor összeálltak, Dezsőkém kaput és ajtót találunk a templomnál.
A kis templom tetőzete és falai újak, nemábécéskönyvet is vett neki, hogy megtanuljon magyarul. Nem akart. Elkapott. Egy ki- rég renoválták. Története a 14. századig nyúcsit betyár fehérnép. Dezsőkémnek is lik vissza. S bár a 19. században teljesen
mondtam: miért nem beszélsz te magyarul? felújították, az avatottabb műépítészek észAmikor konfirmált, azt írta nekem egy levél- revehetik a 15. századi gótikus stílus nyoben, hogy édesagyám. Megmutattam neki, mait is. A harangtoronyhoz érdekes módon
hogy ny betűvel kellett volna írja, és meg- a karzatról lehet kijutni. Harangján középszidtam: miért nem foglalkozol azzal, hogy kori gót betűs felirat áll, nem véletlenül, himagyarul írjál és olvassál! – meséli Anna szen a 16. század elejéről származik. A
néni, majd kezébe vesz egy magyar nyelvű székek mögött, a falba építve címeres sírköegyházi könyvet, és büszkén újságolja, hogy veket találunk. Ez a Petrichevith Horváth
minden este azt olvassa.
család síremléke 1598-ból. Ide temették Petrichevith Horváth Kozmát, aki Báthory István királynak és utódainak szolgált, 1573-tól
a fogarasi vár kapitánya, majd 1582-1587 között provizora és prefektusa volt, 1588-ban
pedig „tanácsúr” lett. 1590. április 28-án
hunyt el. Ugyanitt nyugszik felesége, Petki
Borbála, aki 1595. február 7-én halt meg. A
sírkövet Petrichevith Horváth Ferenc állíttatta szüleinek és Judit nevű kislányának, aki
1598. április 9-én távozott az élők sorából.
A bejárat fölötti kő a családi címerekkel
együtt a vargyasi Dániel Polixéniának és a
hadadi Weselényi Istvánnak állít emléket.
Anna néni elmondta, hogy néhány éve
három nagyváradi műemlékszakértő kutatta
a templomot. Majd felemeli a szőnyeget, és
a padlóköveken a mélyedést mutatja. Itt
lehet a kripta lejárata, vagy azt is állítják
egyesek, hogy innen alagút vezet a szomszédos dombtetőn álló kastélyhoz. A templom
udvarán van a lelkészi lakás, amelyet az egyházközség és a görgényi egyházmegye közös
hozzájárulásával felújítottak, és 2017. október 15-én egy kis ünnepség után avattak újra.

Fotó: Vajda György

Mivel nincs állandó lelkész, nem parókiaként használják, télen itt tartják az istentiszteletet. Nyáron cserkésztábort szerveznek itt.

Fele apă, fele víz

Ahogy ígértük Anna néninek, belépünk
Polgár Gézához és feleségéhez, Rózához.
A nyári konyhában szeretnénk leülni, de
azonnal a tisztaszobába vezetnek. Róza néni
büszkén mutatja a vetett ágyat, amelyen
román hímzésmintájú párnák sorakoznak.
Az ágy mögötti falon cseréptányérok, fölöttük díszes törölközők, a sarokban egy román
népviseletbe öltöztetett, katrincás baba, mellette egy fényképen hasonló ruhát viselő kislány látható. A szobában van magyar
vonatkozású tárgy is: kis pirospaprikás vászonzsák, amelynek zárszalagja piros-fehérzöld.
Magyarul kezdünk el beszélgetni. Egyszer
csak Géza bácsi román nyelvre vált. Elnézést
kér, így jobban forog a nyelve. A Román
Vasúttársaságnál (CFR) dolgozott, és ott csak románul beszéltek – mondja. Ennek ellenére
mindketten magyaroknak vallják
magukat, hiszen reformátusok.
Róza néni az ortodoxokhoz is
eljár. Ünnepnapokon tésztát süt,
segít az előkészületekben. Házszenteléskor pedig az ortodox
pap is eljön hozzájuk. A román
asszonyok is bekapcsolódnak a
református ünnepekkor a munkába, sütnek, főznek, mert így
illik falun. Róza néni anyósa
román volt, ezért ez az átjárás
számára teljesen természetes.
– Nem tudok, hogy hogy
mondják nekijek magyarul, én se
tudak magyarul, úgy beszélek,
hogy fele apă, fele víz... Amikor
leány voltam, több volt a magyarság, mint a románság. Nem
is fértünk a padokban a nagy ünnepeken,
lábon álltunk a torony alatt. Most már a románok sincsenek olyan sokan, és mind idősek – mondja Róza néni, majd hozzáteszi, az
50-es években még volt I-IV. osztályos magyar nyelvű oktatás a faluban. Délelőtt a
román, délután a magyar diákok jártak iskolába. (Sz. m.: Az állami iskolát 1896-ban
alapították, Komlód és Oroszfája iskolaépülete Toroczkai Wigand Ede tervei alapján
1912-ben készült.)
Aztán lassan elvándoroltak a fiatalok. Aki
egyszer városba költözött, az már nem tért
haza. A fiuk is a faluban végezte a nyolc osztályt, majd Besztercén folytatta tanulmányait. Jelenleg is ott lakik, családot alapított.
Géza bácsi mondja, hogy a besztercei börtönben dolgozott, nemrég nyugdíjazták. A
mintegy 600 alkalmazott között ő volt az
egyetlen magyar. Meg is becsülte a parancsnoka. Ő volt a magyar anyanyelvű fogvatartottak tolmácsa. Megtudjuk azt is, hogy míg
a fiuk gyakran meglátogatja szüleit, lányuk,
aki Brassóba került, ritkábban jár haza.
Egyik unokájuk Angliában orvosi egyetemre
jár. Valószínű, nem fog már hazajönni... –
mondják Polgárék elkeseredve. Majd az egyházi feladatra terelődik a beszélgetés. Géza
bácsi románul mondja, hogy ő a legidősebb
presbiter, 16 éve szolgál, de nem akarja vállalni a gondnokságot, jöjjenek a fiatalok.
Majd elgondolkodik és kifejti, öt fiatal család
van a faluban, azok is 40 év fölöttiek, az átlagéletkor 70 év körül van – aztán hozzáteszi:
kérjék fel Katona Jánost, az oroszfájai gondnokot, úgyis ott több a református (sz. m.:
26-an, de erről a későbbiekben).
(Folytatjuk)
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„Hajnalt és Kanyarót
a pályára!” Az ASA hattyúdala?
Szerkeszti: Farczádi Attila

Czimbalmos Ferenc-Attila

Nem hivatalos forrásból úgy értesültünk, hogy a Marosvásárhelyi
ASA szombaton játszotta fennállása
utoló hivatalos találkozóját, de ezt
az információt még nem erősítette
meg senki a klub vezetőségéből. Így
az utolsó idéni hazai találkozón vereséggel búcsúzott a mérkőzésen
jelen lévő mintegy 500 szurkolótól,
ugyanis a labdarúgó 2. ligában 2-5ös vereséget szenvedett a zöld-fehérben játszó Foresta Suceava SKE
együttesétől.

A találkozó gyors suceavai góllal
kezdődött: a 7. percben R. Bosînceanunak jól passzolt a Foresta legjobbja, az idegenlégiós francia
Renquin, majd a középpályás kiugrott a hazai hátvédpáros között, és
mintegy 16 méterről Moga kapujának sarkába lőtte a labdát: 0-1.
A gyors gól után a hazaiak hiába
próbálkoztak a játék irányításával,
az egykori dinamós Fl. Petre által
edzett Foresta lefutballozta őket, sőt
az első játékrészben szinte nem is
volt jegyezhető helyzete az ASAnak, a szépítő találat kivételével

Jegyzőköny
Labdarúgó 2. liga, 21. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Foresta
Suceava SKE 2-5 (1-1)
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion, vezette: Mircea Ardelean
(Arad) – Ovidiu Arusoaiei (Karácsonkő) és Alina Mihoc (Arad).
Gólszerzők: C. Sîrbu (28., 63.), illetve R. Bosînceanu (7.), Renquin (38., 53., 77.), M. Matei (75.).
Marosvásárhelyi ASA: Moga – Tornyai (81. Iuşan), P. Iacob, Kilyén, Băjan, Petriş, R. Iliescu, Onul (65. Kelemen), Chirlejan (83.
Miklós), Al. Stoica, C. Sîrbu.
Foresta Suceava SKE: Began – O. Onofraş, Diallo, Pappoe (60.
Movsesyan), Boumina, Vl. Stănescu, Acolatse (87. Vătămaniuc),
Secrier, Renquin, R. Bosînceanu (82. Coroamă), M. Matei.

Eredményjelző
* 1. liga, 21. forduló: Bukaresti Juventus – Astra Giurgiu 0-1,
Konstancai Viitorul – Concordia Chiajna 3-0, Kolozsvári CFR – Temesvári Poli ACS 1-0. Az élcsoport: 1. CFR 49 pont, 2. FCSB 41, 3.
Craiova 39.
* 2. liga, 21. forduló: CS Mioveni – Dunărea Călăraşi 1-3, CS Baloteşti – Sportul Snagov 1-0, Academica Clinceni – Szatmárnémeti
Olimpia 4-1, Bukaresti Metaloglobus – Aradi UTA 0-0, Dacia Unirea
Brăila – Ştiinţa Miroslava 1-4, Marosvásárhelyi ASA – Foresta Suceava 2-5, Temesvári Ripensia – Nagyváradi Luceafărul 4-4, Nagyszebeni Hermannstadt – CS Afumaţi 0-0, FC Argeş – Temesvári
Politehnica ASU 2-0, Chindia Târgovişte – Zsilvásárhelyi Pandurii
1-0. Az állás: 1. Călăraşi 49 pont, 2. Nagyszeben 48, 3. Târgovişte
42, ...8. ASA 31.

(28. perc), amikor Băjan betört a tizenhatos területére, majd passzát
Sîrbu mintegy 7 méterről laposan
értékesítette: 1-1.
Az egyenlítő gól után a Foresta
játékosai több veszélyes helyzetet is
kialakítottak, és folytatták a gólgyártást. Előbb Requin szerezte
meg a vezetést a 38. percben, miután M. Mateitől kapott labdát gurította Moga hálójába (1-2), aztán
az 53. percben ugyanő szerzett
újabb találatot egy csodálatos
egyéni akció után (1-3).
A vásárhelyieknek a 73. percben
sikerült szépíteniük legjobbjuk, C.
Sîrbu révén, aki Stoica tálalásából
az ellenfél hálójába továbbított (23), viszont két perc múlva a Foresta
középcsatára, M. Matei a 16-os területén elcsúszva, félfordulattal
lőtte ki Moga kapujának hosszúsarkát (2-4). A kegyelemdöfést Renquin adta meg, miután újra
kicselezte a hazaiak védősorát,
aztán a tizenegyes pont környékéről
jobbal a hálóba lőtte a lasztit (2-5).
A találkozó utolsó perceiben egy
hazai néző bekiabálta, hogy „Hajnalt és Kanyarót a pályára!”, a két
volt hazai, pályán jelen lévő labdarúgó nem kis csodálkozására (arra
utalva, hogy egykoron minőségibb
futballt látott a hazai, szebb számú
közönség). Erra az ASA játékosa,
Stoica vehemens módon visszakiabálta, hogy társaival már hosszú hónapok óta ingyen futballoznak, és
más nem biztos, hogy ezek után
még vállalta volna a játékot, majd
mindezt a találkozó vége után megerősítette, sőt a társai csitítása közben hagyta el a játékteret. Ízlések és
pofonok, viszont egy biztos: ez az
ASA más (volt), mint az egykori AS
Armata...
Az, hogy lesz-e folytatás, még
kérdéses, viszont a jövő túl homályos a csapat számára, de ha ez a találkozó tényleg hattyúdal volt,
akkor fájdalmas, bosszantó és
ugyanakkor sajnálatos a marosvásárhelyi labdarúgás múltjára és nem
utolsósorban a szurkolókra való tekintettel. A legoptimistábbak közülük még mindig remélik, hogy lesz
folytatás...
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Kiütéses győzelemmel zárt, őszi
bajnok a Marosvásárhelyi MSE

Nyolcgólos győzelmet aratott a Marosvásárhelyi MSE a 4. ligás labdarúgó-bajnokság 15. fordulójából elhalasztott mérkőzésen, péntek este,
a Kutyfalvi Maros ellen. A siker szentesítette a megyeszékhelyiek őszi
bajnoki címét, amelyet három pont előnnyel sikerült megszerezniük a
Szovátai Medve-tó előtt. A két csapat a tavaszi szezon első mérkőzésén,
Marosvásárhelyen méri majd össze erejét.
4. ligás labdarúgó-bajnokság, 15. forduló: Marosvásárhelyi MSE –
Kutyfalvi Maros 9-1 (6-1). Gólszerzők (az MSE közösségi oldala alapján): Tamás Attila (5.), Moldován Tamás (12., 77., 90.), Ruja Rareş (19.,
36., 41.), Dudás Levente (32.), Bucur Virgil (73.), illetve Moldovan Sergiu (43.).
Ranglista:
1. MSE
14
12
2
0
73-17 38
2. Szováta
14
11
2
1
44-18 35
3. Marosoroszf. 14
11
1
2
65-19 34
4. Marosludas
14
10
1
3
42-13 31
5. Atletic
14
6
4
4
36-21 22
6. Gaz Metan
14
6
4
4
35-27 22
7. Nyárádtő
14
6
2
6
44-30 20
8. Ákosfalva
14
5
4
5
27-24 19
9. Nyárádszereda 14
5
3
6
40-36 18
10. Dicsőszentm. 14
4
2
8
23-42 14
11. Kutyfalva
14
4
2
8
34-61 14
12. Mezőméhes 14
4
0
10
21-49 12
13. Náznánfalva 14
2
1
11
16-42 7
14. Nagysármás 14
2
1
11
20-67 7
15. Dános
14
2
1
11
24-78 7
Nyárádszeredai futballtervekről a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Novák Vilmos,
Nyárádszereda alpolgármestere. Az egykori helyi labdarúgóval és
edzővel Szucher Ervin a bekecsalji futball feltámasztási terveiről,
az ifjúságnevelésről a Puskás-akadémia nyárádszeredai kirendeltségén és a székely válogatottról beszélget.

Ronaldo ötödször nyerte el az Aranylabdát

Cristiano Ronaldo, a Real Madrid portugál válogatott futballistája – a
rekorder Lionel Messit utolérve – 2017-ben ötödször nyerte el a France
Football magazin által odaítélt, az év legjobb játékosának járó Aranylabdát.
A 32 éves Ronaldo 2008, 2013, 2014 és 2016 után érdemelte ki az elismerést.
A támadó az előző szezonban klubjával történelmet írva megvédte címét a Bajnokok Ligájában, megnyerte a spanyol bajnokságot, valamint elhódította az
Európai Szuperkupát, a válogatottal pedig kijutott a jövő nyári oroszországi
világbajnokságra. Az Aranylabdát 2008 óta kizárólag Ronaldo és Messi
kapta meg.
IFFHS: Messi az év irányítója, a nőknél Marozsán Dzsenifer a második
A férfiaknál az argentin Lionel Messi, a nőknél a holland Lieke Martens
lett a legjobb irányító 2017-ben a labdarúgás történetével és statisztikáival
foglalkozó nemzetközi szervezetnél (IFFHS). Az IFFHS honlapja szerint a
Barcelona ötszörös aranylabdás kiválósága 247 ponttal lett első, mögötte második
helyen 90 ponttal a német Toni Kroos (Real Madrid) végzett, míg harmadik holtversenyben 81 ponttal a horvát Luka Modric (Real Madrid) és a brazil Neymar
(Barcelona/PSG) lett. A nőknél Martens (Rosengard/Barcelona) 165 ponttal lett
első. A tavaly győztes Marozsán Dzsenifer – a Lyon magyar származású német
válogatott játékosa – 98 ponttal ezúttal a második helyen zárt. A harmadik helyezett 80 ponttal a brazil Marta (Rosengard/Orlando Pride) lett.

Több mint nyolc év elteltével győzte le a Diósgyőr a Debrecent

A Diósgyőr Mezőkövesden izgalmas
mérkőzésen 3-2-re legyőzte a vendég Debrecent szombaton a labdarúgó OTP Bank
Liga 19. fordulójában. A miskolciak több
mint nyolc év után nyertek bajnoki találkozón a hajdúságiak ellen, ezt megelőzően
legutóbb 2009. július 25-én örülhetett a
DVTK.
Nagy lendülettel és jól kezdett a Diósgyőr, amely bő negyedóra elteltével már
két góllal vezetett. Ettől érthetően kissé
össze is zavarodott a Debrecen, de a miskolciak nem tudták lezárni a mérkőzést. A
Loki a félidő hajrájában szépített, közvetlenül a szünet előtt azonban nehéz helyzetbe került, mivel a magáról
megfeledkezett Jovanovicot kiállította a játékvezető.
A fordulást követően a DVTK biztosan
őrizte előnyét, s kissé átadta a területet a
Debrecennek: erre kis híján ráfázott, de Ferenczi lövése a kapufán csattant. A diósgyőriek terve azonban bejött, mivel a
hajdúságiak túlságosan is kitámadtak, labdavesztés után pedig a DVTK egy villámgyors kontrával növelte előnyét.
A Debrecen nem adta fel, és újra nagy
lendülettel támadott, a védő Ferenczi újfent
hatalmas helyzetet hagyott ki, de rögtön
ezután Tőzsér szépített, nyílttá téve ezzel
az utolsó tíz percet. A Debrecennek meg is
voltak a lehetőségei, de az eredmény már
nem változott. A vendégcsapat a találkozót
kilenc emberrel fejezte be.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 19. forduló: Diósgyőri VTK – Debreceni VSC 3-2 (2-1)
Mezőkövesd, 1655 néző, vezette: Bognár.
Gólszerzők: Ugrai (12.), Karan (17.), Busai (76.), illetve Takács
T. (36.), Tőzsér (82., 11-esből).
Kiállítva: Jovanovic (45+1.), Ferenczi (96.).
Sárga lap: Vela (53.), Kocsis (73.), illetve Könyves (53.), Kinyik
(55.), Ferenczi (95., 96.).
Diósgyőri VTK: Antal – Nagy T., Lipták, Karan, Tamás – Kocsis,
Vela, Busai (89. Eperjesi) – Joannidisz (75. Szarka), Ugrai (95. Tóth
B.), Bacsa.
Debreceni VSC: Novota – Bényei (87. Sós), Szatmári, Ferenczi J.,
Kinyik – Bódi, Tőzsér, Jovanovic, Varga K. (46. Filip) – Könyves,
Takács T. (71. Mengolo).

Eredményjelző
Magyar labdarúgó NB I, 19. forduló: Szombathelyi Haladás – Videoton 1-0, Budapest Honvéd – Paks 1-0, Puskás Akadémia – Újpest
2-1, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Mezőkövesd 0-0, Diósgyőr –
Debreceni VSC 3-2, Vasas – Ferencváros 0-2.

A diósgyőri Dejan Karan (felül) és a debreceni Bényei Balázs a labdarúgó OTP Bank
Liga 19. fordulójában játszott Diósgyőri VTK – Debreceni VSC mérkőzésen Mezőkövesden 2017. december 9-én.
MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

1. Videoton
19
2. Ferencváros 18
3. Debrecen
19
4. Honvéd
19
5. Újpest
19
6. Diósgyőr
19
7. Paks
19
8. Puskás A.
19
9. Vasas
18
10. Szombathely 19
11. Balmazújváros 19
12. Mezőkövesd 19

11
11
9
8
6
7
6
6
6
6
4
3

Ranglista
5
5
4
4
8
4
6
5
3
2
7
7

3
2
6
7
5
8
7
8
9
11
8
9

41-22
36-17
34-23
31-30
26-25
32-30
27-30
26-31
24-35
19-33
24-28
20-36

38
38
31
28
26
25
24
23
21
20
19
16
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Európa-liga: Magyar gól miatt csak második helyről jutott tovább az FCSB

A Herthában először kezdett tétmeccsen ifjabb Dárdai Pál a labdarúgóEurópa-liga csoportkörének hatodik, utolsó fordulójában.
Ifjabb Dárdai Pál másodszor kapott játéklehetőséget a felnőttcsapatban
édesapjától, Dárdai Páltól. Viszont az első alkalommal ellentétben – amikor az EL-csoportkör negyedik fordulójában csereként 11 percet töltött a
pályán a hajrában – a 18 éves játékos ezúttal a kezdőcsapatban kapott helyet. Csakúgy, mint a kapus Jonathan Klinsmann, a világbajnok Jürgen
Klinsmann fia. Ifjabb Dárdai Pál 77 percet játszott, amikor elhagyta a pályát, már kialakult az 1-1-es végeredmény.
A svájci Lugano 2-1-re nyert a román FCSB vendégeként, a győztes
együttes második gólját a 32. percben Vécsei Bálint szerezte, aki végigjátszotta a mérkőzést. Korhut Mihály ezúttal is kezdő volt a Hapoel BeerSevában, amely 2-0-ra kikapott a vendég Viktoria Plzentől.
A szlovák válogatott Miroslav Stoch csapata, a Slavia Prága hazai pályán 1-0-s vereséget szenvedett az Asztanától, ezzel pedig kiesett az Európa-ligából.
A csoportokból az első és a második helyezett jutott a legjobb 32 közé,
a következő kör sorsolását ma tartják.

Eredményjelző

Labdarúgó-Európa-liga, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:
* A csoport: Slavia Prága
(cseh) – Asztana (kazah) 0-1
(0-1), Villarreal (spanyol) –
Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 0-1
(0-0). A végeredmény: 1. Villarreal 11 pont, 2. Asztana 10, 3.
Slavia Prága 8, 4. Makkabi TelAviv 4.
* B csoport: Young Boys
(svájci) – Skenderbeu (albán)
2-1 (0-0), Dinamo Kijev
(ukrán) – Partizan Belgrád
(szerb) 4-1 (3-1). A végeredmény: 1. Dinamo Kijev 13
pont, 2. Partizan 8, 3. Young
Boys 6, 4. Skenderbeu 5.
* C csoport: Basaksehir
(török) – Braga (portugál) 2-1
(1-0), Hoffenheim (német) – Ludogorec (bolgár) 1-1 (1-0). A
végeredmény: 1. Braga 10 pont,
2. Ludogorec 9, 3. Basaksehir 8,
4. Hoffenheim 5.
* D csoport: Rijeka (horvát) –
AC Milan (olasz) 2-0 (1-0), Austria Bécs (osztrák) – AEK Athén
(görög) 0-0. A végeredmény: 1.

Jegyzőkönyv

1. FC Köln 6, 4. BATE Boriszov 5.
* I csoport: Vitória Guimaraes
(portugál) – Konyaspor (török)
1-1 (0-1), Olympique Marseille
(francia) – Salzburg (osztrák)
0-0. A végeredmény: 1. Salzburg
12 pont, 2. Olympique Marseille
8, 3. Konyaspor 6, 4. Vitória
Guimaraes 5.
* J csoport: Hertha BSC
(német) – Östersund (svéd) 1-1
(0-0), Zorja Luhanszk (ukrán) –
Athletic Bilbao (spanyol) 0-2
(0-0). A végeredmény: 1. Athletic
Bilbao 11 pont, 2. Östersund 11,
3. Zorja Luhanszk 6, 4. Hertha
BSC 5.
* K csoport: Vitesse (holland)
– Nice (francia) 1-0 (0-0), Zulte
Waregem (belga) – SS Lazio
(olasz) 3-2 (1-0). A végeredmény:
1. Lazio 13 pont, 2. Nice 9, 3.
Zulte Waregem 7, 4. Vitesse 5.
* L csoport: Real Sociedad
(spanyol) – Zenit (orosz) 1-3
(0-1), Vardar (macedón) – Rosenborg (norvég) 1-1 (1-1). A
végeredmény: 1. Zenit 16 pont,
2. Real Sociedad 12, 3. Rosenborg 5, 4. Vardar Szkopje 1.

Labdarúgó-Európa-liga, G csoport, 6. forduló: FCSB – FC Lugano 1-2 (0-2).
Bukarest, Nemzeti Aréna, kb. 13.000 néző. Vezette: Nikola Dabanovic (montenegrói).
Gólszerzők: Gnohere (60.), illetve Daprela (3.), Vécsei (32.).
Sárga lap: Bălaşa (71.), Nedelcu (72.), illetve Kovacic (35.), Da Costa (89).
FCSB: Vlad – Enache, Larie, Bălaşa, Morais – Ov. Popescu, Nedelcu – Golofca (46. Man), Fl. Tănase
(61. Momcilovic), de Amorim (41. Gnohere) – Coman.
Lugano: da Costa – Koffi Yao (87. Bnou-Marzouk), Kovacic, Golemic, Daprela – Milosavljevic, Piccinocchi (41. Sabbatini), Vécsei – Culina (74. Mihajlovic), Bottani, Mariani.

Parédésan lőtt a hálóba Vécsei Bálint a román fővárosban

Bajnokok Ligája: Először került
egy nemzetből öt csapat
a kieséses szakaszba

A labdarúgó Bajnokok Ligájában először
jutott öt csapat egy országból az egyenes kieséses szakaszba.
Az európai szövetség (UEFA) honlapjának
összefoglalója kiemelte: korábban tizenkétszer fordult elő, hogy egy bajnokságot négy
együttes képviselt a csoportkör után: hatszor
az angol, négyszer a spanyol, kétszer a német
élvonal csapatai uralták ezt a szakaszt. A
csúcsdöntést a Premier League képviselői
hajtották végre: a múlt héten, szerdán zárult
csoportkörben a Liverpool, a Manchester
City, a Manchester United és a Tottenham
Hotspur saját négyese elsőjeként, míg a Chelsea másodikként biztosította helyét a legjobb
16 között. A negyeddöntőben korábban kétszer szerepelt négy együttes egy ligából –
mindkétszer angol csapatok –, és mivel a mai
nyoni sorsoláson egy nemzetbeli gárdák nem

AC Milan 11 pont, 2. AEK Athén
8, 3. Rijeka 7, 4. Austria 5.
* E csoport: Apollon (ciprusi)
– Everton (angol) 0-3 (0-2), Atalanta (olasz) – Olympique Lyon
(francia) 1-0 (1-0). A végeredmény: 1. Atalanta 14 pont, 2.
Olympique Lyon 11, 3. Everton
4, 4. Apollon 3.
* F csoport: FC Koppenhága
(dán) – Sheriff (moldovai) 2-0
(0-0), Zlín (cseh) – Lokomotiv
Moszkva (orosz) 0-2 (0-0). A vég1.
Lokomotiv
eredmény:
Moszkva 11 pont, 2. FC Koppenhága 9, 3. Sheriff 9, 4. Zlín 2.
* G csoport: FCSB (román) –
Lugano (svájci) 1-2 (0-2), Hapoel Beer-Seva (izraeli) – Viktoria Plzen (cseh) 0-2 (0-1). A
végeredmény: 1. Viktoria Plzen
12 pont, 2. FCSB 10, 3. Lugano
9, 4. Hapoel Beer-Seva 4.
* H csoport: Arsenal (angol) –
BATE Boriszov (fehérorosz) 6-0
(3-0), Crvena zvezda (szerb) –
1. FC Köln (német) 1-0 (1-0). A
végeredmény: 1. Arsenal 13 pont,
2. Crvena zvezda 9, 3.

kerülhetnek össze, akár ez a csúcs is megdőlhet.
A sportág statisztikáival és érdekességeivel
foglalkozó Opta emlékeztetett, hogy a csoportkörben rekordot jelentő 306 gól született.
Az UEFA weboldala kitért rá, hogy az FC
Barcelona argentin támadója, Lionel Messi és
a Real Madrid játékosa, Cristiano Ronaldo
egyaránt 60-60 gólt szerzett eddig BL-csoportmérkőzéseken, ezzel holtversenyben
elsők. A címvédő madridiak portugál játékosa
idén mind a hat csoportmeccsén betalált, ami
korábban senkinek sem sikerült, ráadásul az
egy naptári éven belül szerzett BL-gólok csúcsát is megjavította azzal, hogy 2017-ben 19
alkalommal vette be az ellenfelek kapuját a
kupasorozatban. A Bajnokok Ligája örökrangsorát is ő vezeti, a főtáblán 114 gólt szerzett.

A BL-nyolcaddöntő mezőnye

Öt angol, három spanyol, két olasz, valamint egy-egy svájci, francia, német, török, portugál és ukrán csapat alkotja a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntős mezőnyét.
A nyolcaddöntős csapatok: Real Madrid (címvédő, spanyol), FC Barcelona (spanyol),
Sevilla (spanyol), Chelsea (angol), Liverpool (angol), Manchester City (angol), Manchester
United (angol), Tottenham Hotspur (angol), AS Roma (olasz), Juventus (olasz), FC Basel
(svájci), Paris Saint-Germain (francia), Bayern München (német), Besiktas (török), FC
Porto (portugál), Sahtar Donyeck (ukrán).
A nyolcaddöntő párosítását ma Nyonban rendezik.

Európa-liga: A legjobb 32 mezőnye

Három magyar érdekeltségű csapat van a labdarúgó-Európa-liga 32-es mezőnyében, a
Kádár Tamást foglalkoztató ukrán Dinamo Kijev, a Kleinheisler Lászlót soraiban tudó
kazah FC Asztana és az RB Leipzig, amelynek kapuját Gulácsi Péter védi. A már korábban
biztos továbbjutó román FCSB végül csak a második helyről kvalifikált.
A legjobb 32 mezőnye: CSZKA Moszkva (orosz), Atlético Madrid (spanyol), RB Leipzig
(német), Sporting Lisszabon (portugál), SSC Napoli (olasz), Celtic Glasgow (skót), Borussia Dortmund (német), Szpartak Moszkva (orosz), Villarreal (spanyol), Asztana (kazah),
Dinamo Kijev (ukrán), Partizan Belgrád (szerb), Braga (portugál), Ludogorec (bolgár),
AC Milan (olasz), AEK Athén (görög), Atalanta (olasz), Olympique Lyon (francia), Lokomotiv Moszkva (orosz), FC Koppenhága (dán), FCSB (román), Viktoria Plzen (cseh),
Arsenal (angol), Crvena zvezda (szerb), Olympique Marseille (francia), Salzburg (osztrák),
Athletic Bilbao (spanyol), Östersund (svéd), Nice (francia), SS Lazio (olasz), Real Sociedad (spanyol), Zenit (orosz).
A következő kör párosítását ma Nyonban sorsolják ki. A legjobb tizenhat közé jutásért
zajló párharcok első felvonásaira február 15-én, a visszavágókra egy héttel később kerül
sor.

Bajnokok Ligája: Eggyel lennebb
folytatja az RB Leipzig

Gulácsi Péter csapata, a RB Leipzig
hazai pályán kikapott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének szerdai zárónapján, így az Európa-ligában folytathatja
szereplését. A nyolcaddöntőbe a Liverpool,
a Sevilla, a Sahtar Donyeck és az FC Porto
jutott be szerdán.
A Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató lipcseiek a török bajnok Besiktast
fogadták Kassai Viktor játékvezetése mellett, s csak akkor juthattak volna a nyolcaddöntőbe, ha több pontot szereznek, mint a
G csoport másik mérkőzésén az FC Porto
a Monacóval szemben.
Az első negyedórában a hazaiak három
ziccert is kihagytak, az isztambuliak pedig
megszerezték a vezetést, mert a magyar
származású Willi Orban szabálytalansága
miatt jogosnak tűnő büntetőhöz jutottak,
amit a spanyol Alvaro Negredo értékesített.
Gulácsi a lövésnél az ellenkező irányba vetődött. A 22. percben Timo Werner betalált,
de a bíró les miatt nem adta meg a találatot,
és úgy tűnt, ezúttal is jól döntött, bár a 42
ezres közönség percekig tartó füttykoncerttel fejezte ki nemtetszését. Az FC Porto
eközben – a kameruni Vincent Aboubakar
duplájával – 2-0-ra vezetett az előző idényben BL-elődöntős Monaco ellen, és végül
5-2-re győzött. A szünetig hátralévő időben
nagy erőkkel támadott az RB Leipzig, a
Besiktas az ellentámadásokra rendezkedett
be, ám az eredmény nem változott.
A játék képe a folytatásban sem változott, óriási német helyzetek maradtak ki,
mert Tolga Zengin kapus bravúrosan védett. A 65. percben Jean-Kevin Augustin

gólját érvénytelenítette les miatt Kassai,
majd a hajrában kiállította Stefan Ilsankert,
és a lipcseiek már emberhátrányban voltak,
amikor az elefántcsontparti Naby Keitának
sikerült egyenlítenie. Gulácsinak négy
nagy védése is volt, azonban a brazil Anderson Talisca kapáslövésénél tehetetlennek bizonyult, így a Besiktas 2-1-re nyert,
a 23 kapura lövésből csupán egy gólig jutó
lipcseiek pedig az Európa-ligában folytathatják nemzetközi szereplésüket.
Így a Porto jutott a legjobb 16 közé
azzal, hogy gólgazdag összecsapáson,
csaknem egy órán át 10 a 10 ellen játszva
begyűjtötte a három pontot a vendég Monaco ellen.
Az E csoportban mindkét hely gazdára
várt a játéknap előtt, ezeket végül a hazai
pályán gálázó, a mesterhármast jegyző Philippe Coutinho vezérletével hét gólt szerző
Liverpool, valamint a Mariborból egy
ponttal távozó Sevilla szerezte meg.
Az F jelű négyesben a második hely volt
kiadó, ezt végül a Sahtar Donyeck érte el,
amely 2-1-re legyőzte a Manchester Cityt.
Az angol klub kispadján Josep Guardiola
100. BL-mérkőzésén ült a kispadon, hatodik vezetőedzőként elérve ezt a határt.
A címvédő, nyolcaddöntős továbbjutását
már korábban bebiztosító Real Madridban
betalált Cristiano Ronaldo, aki ezzel első
játékosként szerzett gólt egy BL-csoportkör mind a hat összecsapásán, összesen kilencszer talált be. Egyben tovább javította
saját csúcsát, és 19 góllal zárta a naptári
évet a legrangosabb európai kupasorozatban.

Eredményjelző

Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:
* E csoport: FC Liverpool (angol) – Szpartak Moszkva (orosz) 7-0 (3-0), Maribor
(szlovén) – Sevilla (spanyol) 1-1 (1-0). A csoport végeredménye: 1. Liverpool 12 pont,
2. Sevilla 9, 3. Szpartak Moszkva 6, 4. NK Maribor 3.
* F csoport: Sahtar Donyeck (ukrán) – Manchester City (angol) 2-1 (2-0),
Feyenoord (holland) – SSC Napoli (olasz) 2-1 (1-1). A csoport végeredménye:
1. Manchester City 15, 2. Sahtar Donyeck 12, 3. SSC Napoli 6, 4. Feyenoord 3.
* G csoport: FC Porto (portugál) – AS Monaco (francia) 5-2 (3-0), RB Leipzig
(német) – Besiktas (török) 1-2 (0-1). A csoport végeredménye: 1. Besiktas 14 pont, 2.
FC Porto 10, 3. RB Leipzig 7, 4. AS Monaco 2.
* H csoport: Tottenham Hotspur (angol) – APOEL (ciprusi) 3-0 (2-0), Real Madrid
(spanyol) – Borussia Dortmund (német) 3-2 (2-1). csoport végeredménye: 1. Tottenham Hotspur 16 pont, 2. Real Madrid 13, 3. Borussia Dortmund 2, 4. APOEL 2.
A csoportok első két helyezettje jutott a nyolcaddöntőbe, míg a harmadikok átkerültek az Európa-liga kieséses szakaszába. Pontazonosság esetén az egymás elleni
eredmények rangsoroltak.
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A csehek legyőzésével csoportharmadik
a magyar válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott 30-29-re legyőzte Csehország
csapatát a németországi világbajnokság csoportkörének ötödik,
utolsó fordulójában, pénteken Bietigheim-Bissingenben, így a B csoport harmadik helyéről jutott a
nyolcaddöntőbe. A magyar együttes múlt szombaton a világ- és Európa-bajnok norvégoktól 30-22-re,
vasárnap a svédektől 25-22-re kapott ki, majd kedden Argentínát
33-15-re, csütörtökön pedig Lengyelországot 31-28-ra legyőzte.
A mérkőzés előtt tudni lehetett,
hogy a vesztes a csoport negyedik
helyén végez, és a nyolcaddöntőben Romániával találkozik hétfőn.
A győztes a harmadik helyről jut
tovább, és a szlovén, a francia és a
spanyol csapat valamelyikével játszik vasárnap. A meccset a helyszínen tekintette meg Hasszan
Musztafa, a nemzetközi szövetség
(IHF) egyiptomi elnöke is. Görbicz
Anita csapatkapitány kisebb sérülés miatt ezúttal nem lépett pályára,
mert a nyolcaddöntő előtt nem
akarták kockáztatni a szerepeltetését.
Az első gólt a magyar válogatott
szerezte, ez először fordult elő
ezen a tornán. A támadások során
elkövetett pontatlanságok és a cseh
átlövésekkel szemben tehetetlen
védekezés miatt kisvártatva már a
gyorsan kézilabdázó ellenfél vezetett, Kim Rasmussen szövetségi
kapitány pedig időt kért.
A 19. percben, 9-7-es cseh vezetésnél kettős emberhátrányba került a magyar együttes, a különbség
megduplázódott, pedig Janurik
Kinga kapusteljesítményére nem
lehetett panasz. Aztán létszámegyenlőségnél sorozatban hat gólt
dobtak az elszántan és immár pontosabban játszó magyarok, így percek alatt sikerült fordítaniuk
(13-11). Bódi Bernadett és Mészáros Rea becserélése remek edzői
döntésnek bizonyult, a csapat
három találattal vezetett a szünetben (17-14).
A második felvonás elején pályára lépett Bíró Blanka bravúros
védésekkel mutatkozott be, ennek
ellenére – az újabb pontatlan magyar támadások miatt – a csehek
egy 6-2-es szériával egyenlítettek
(21-21). Ezt követően sorozatban
négy magyar gól következett a némileg hullámzó találkozón, de a
folytatásában Kim Rasmussen
együttese volt hatékonyabb, ami
elégnek bizonyult a győzelemhez.
A mezőny legeredményesebb játékosa Marketa Jerabkova volt kilenc góllal, a meccs legjobbjának
pedig Bódi Bernadettet választották.
A magyar szövetség statisztikája
szerint a két csapat 16. alkalommal
találkozott egymással, egy vereség
mellett ez már a 15. magyar siker
volt.

Jegyzőkönyv
Eredmény, 5. (utolsó) forduló, B csoport: Magyarország–Csehország 30-29 (17-14)
Bietigheim-Bissingen, 3800 néző, vezette: Christiansen, Hansen
(dánok).
Lövések/gólok: 50/30, illetve 58/29.
Gólok hétméteresből: 5/3, illetve 6/2.
Kiállítások: 14, illetve 4 perc.
Magyarország: Janurik – Lukács, Háfra 2 gól, Kisfaludy 2, Kovacsics 3, Szöllősi-Zácsik 5, Schatzl 3. Cserék: Kovács A. 3, Szekeres, Mayer, Klivinyi 2, Szucsánszki 1, Mészáros 2, Bódi 7, Bíró.

Francia siker a románokkal szemben
A francia válogatott fölényesen legyőzte Románia csapatát a németországi női kézilabda-világbajnokság csoportkörének utolsó,
ötödik fordulójában pénteken. A román válogatott – a Bajnokok
Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC vezetőedzője, Ambros Martín csapata – már korábban biztosította, hogy az A csoport első
helyéről jut a nyolcaddöntőbe, ahol Csehországgal találkozik.
A 2013-as szerbiai világbajnokság aranyérmese, Brazília döntetlent játszott Montenegróval, így nem jutott a 16 közé. A Kisvárda játékosa, Samira Rocha négy, a győri Eduarda Amorím
pedig hat gólt dobott.
A hollandok fölényes sikerrel vették el a házigazda németek veretlenségét. A győri Yvette Broch három, Cornelia Nycke Groot
hat, a Ferencvárosban kézilabdázó Danick Snelder két, Laura van
der Heijden pedig öt alkalommal talált be.

Eredményjelző
A női kézilabda-vb csoportkörének 5. (utolsó) fordulójában a
következő eredmények születtek:
* A csoport, Trier: Spanyolország – Szlovénia 33-26 (13-14),
Franciaország – Románia 26-17 (17-7), Angola – Paraguay 32-28
(16-17). A csoport végeredménye: 1. Románia 8 pont, 2. Franciaország 7 (135-98), 3. Spanyolország 7 (135-109), 4. Szlovénia 6, 5.
Angola 2, 6. Paraguay 0.
* B csoport, Bietigheim-Bissingen: Svédország – Norvégia 3128 (16-18), Magyarország – Csehország 30-29 (17-14), Lengyelország – Argentína 38-20 (19-9). A csoport végeredménye: 1.
Svédország 8 pont, 2. Norvégia 8, 3. Magyarország 6, 4. Csehország 4, 5. Lengyelország 4, 6. Argentína 0.
* C csoport, Oldenburg: Oroszország – Dánia 32-27 (12-11),
Brazília – Montenegró 23-23 (13-12), Japán – Tunézia 31-13 (156). A csoport végeredménye: 1. Oroszország 10 pont, 2. Dánia 6,
3. Japán 5, 4. Montenegró 5, 5. Brazília 4, 6. Tunézia 0.
* D csoport, Lipcse: Szerbia – Koreai Köztársaság 33-28 (1514), Hollandia – Németország 31-23 (18-10), Kína – Kamerun 2626 (13-13). A csoport végeredménye: 1. Szerbia 8 pont, 2.
Hollandia 7, 3. Németország 7, 4. Koreai Köztársaság 6, 5. Kamerun 1 (105-150), 6. Kína 1 (92-164).
Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény, döntetlennél
a jobb gólkülönbség rangsorolt.

A nyolcaddöntő párosítása
* vasárnap (valamennyi mérkőzést lapzárta után rendezték):
Svédország – Szlovénia, Németország – Dánia, Magyarország –
Franciaország, Szerbia – Montenegró;
* hétfő: Japán – Hollandia, Románia – Csehország, Oroszország
– Koreai Köztársaság, Spanyolország – Norvégia.
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Azok a marosvásárhelyi fiúk!

Bálint Zsombor
Nem sok reménnyel állt pályára
a Marosvásárhelyi Maros KK férfikosárlabda-csapata a Piteşti elleni
bajnoki mérkőzésre, hiszen nagyon
nehéz napokon van túl Szászgáspár
Barnabás együttese: kiderült, hogy
csődeljárás indul ellene, és az öt
idegenlégiós közül három úgy döntött, távozik a klubtól. Akik pedig
maradtak, egyelőre csak ígéreteket
kaptak fizetés helyett. Ráadásul az
ellenfél az eddigi hét meccsből
hatot megnyert, teljes légióskontingenssel érkezett. Csakhogy a pályán – amellett, hogy le a kalappal
a csapat mellett maradt két svéd játékos odaadása előtt – a marosvásárhelyi fiúk szíve többet ért, mint
a teljes piteşti-i (kül- és belföldi)
zsoldos kontingens magasabban
jegyzett tudása.
Nem tudnánk megítélni, hogy
mekkora szerepet játszott az eredmény alakulásában, hogy a vendéesetleg
lebecsülték
a
gek
marosvásárhelyi csapatot. Minden
bizonnyal ez is benne volt a pakliban. Steff és Borşa viszont végleg
túltette magát a tartalék státuson
ezen a találkozón. Mellettük Sánta
küszködését sem feledhetjük, aki
hihetetlenül sok dobást hagyott ki
ezen a meccsen, de a negyedik negyedben, amikor végre megtört a
jég, nagyon fontos pontokat szerzett. És ott van Engi-Rosenfeld
Dávid, aki nem játszott ugyan túl
sokat, ám a harmadik negyed végén
a félpályáról dobott szirénaszóra
egy szenzációs triplát, ami olyan lélektani alapozást jelentett az utolsó
tíz percre, amelyet ki tudott használni a csapat. És ők mind a négyen
tősgyökeres marosvásárhelyiek!
Ranglista
1. Piteşti
6/2
2. Kolozsvár
6/2
3. Galac
6/2
4. Nagyszeben
5/3
5. CSM Steaua
5/3
6. Temesvár
5/2
7. Craiova
4/4
8. Nagyvárad
4/3
9. Maros KK
3/4
10. Timba
2/5
11. Jászvásár
0/8
12. Dinamo
0/8

Egy olyan korban, amikor a helyi
játékosokból álló csapatok ezen a
szinten ritkák, mint a fehér holló. Itt
nevelte ki őket a Maros KK-jelenség, amelyet most a megszűnés fenyeget néhány politikusi álca mögé
bújt ámokfutó, menedzseri hibák és
azok nemtörődömsége miatt, akik
ezt talán meg tudnák akadályozni.
Talán ez a mérkőzés is hozzájárult
ahhoz, hogy némelyek a huszonnegyedik órában ráébredjenek, hogy
mit szeretnének tönkretenni, üljenek
bár a városi tanácsban vagy a prefektusi székben. Bár utóbbi tekintetben nem vagyunk túl optimisták...
A mérkőzést nem kezdte igazán
jól a Maros KK támadásban, bár
Steff triplájával 3-2-re még vezetett
a hazai csapat. A védekezésben
azonban már akkor észlelhető volt,
hogy „harapnak” a marosvásárhelyiek. S noha 13-18-at (papírformát) mutatott az eredményjelző az
első tíz perc végén, csak nem tudott
elhúzni – ahogy szinte mindenki
várta – a piteşti-i gárda, sőt, szünetben egy ponttal a marosvásárhelyiek
voltak
előnyben.
A
folytatásban ismét a vendégek vezettek, de a Maros KK – Person és
Pita irányításával, akik remek támogatást kaptak a helybéliektől –
makacsul visszakapaszkodott, hogy
a negyed végére Engi-Rosenfeld elképesztő triplájával előnybe kerüljön. Ezt a lélektani találatot a
negyedik negyed elején Pita két
triplájával toldották meg a házigazdák, majd Agafonov 4 pontjára
Steff egy újabb hármassal válaszolt,
és a lelátók lassan reménykedni
kezdtek a meglepetésben. És a
csoda úgy is bekövetkezett, hogy az
utolsó két és fél percben a vállát
megütő Persont is nélkülözniük
kellett a házigazdáknak!
Nos, ez a csapat, amelyért régóta nem hallott
14
hangerővel zúgott a „Szép
14
volt, fiúk!” a meccs végén,
14
még nem tudja, hogy miből
13
utazik pénteken Nagysze13
benbe, ahol a következő
12
bajnoki találkozó van
12
soron. Ám nem vagyunk
11
benne biztosak, hogy akik
10
miatt ide jutott, azok bármi9
lyen szégyent vagy lelkiis8
meret-furdalást éreznek
8
emiatt...

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 8. forduló: Marosvásárhelyi
Maros KK – BCMU FC Argeş Piteşti 84:74 (13-18, 21-15, 22-20,
28-21)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1300 néző. Vezette: Laurenţiu Grigoraş (Buzău), Bertalan István (Kolozsvár), Sorin Drugău (Brassó). Ellenőr: Mihai Caraion (Bukarest)
Maros KK: Persson 20 pont (2), Pita 19 (3), Borşa 13 (3), Stăncuţ
10 (1), Sánta 9, Steff 8 (2), Engi-Rosenfeld 5 (1), Ilicov, Gârbea, Kilyén.
Piteşti: Kosztoszki 20 pont (4), Agafonov 17 (1), Troupe 12, Russell 8, Nicoară 8, Nuutinen 5 (1), Corpodan 2, Ciotlăuş, Căprărescu.
Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 8. fordulójának eredményei:
Marosvásárhelyi Maros KK – BCMU FC Argeş Piteşti 84:74, Jászvásári Poli – Temesvári Timba 86:87, Bukaresti Dinamo – Galaci
Phoenix 61:102, Nagyszebeni CSU – Craiovai SCMU 108:90, Bukaresti CSM Steaua – Kolozsvári U 89:75. A Nagyváradi CSM –
Temesvári SCM mérkőzés lapzárta után ért véget.

Feleannyi előzés volt a Forma–1-ben idén, mint 2016-ban

Felére csökkent az előzések száma a Forma–1-es
világbajnokság 2017-es idényében az egy évvel korábbihoz képest.
A gumigyártó Pirelli által közzétett kimutatás szerint idén 435 előzést láthattak a nézők a száguldó cirkuszban, míg tavaly ugyanez a szám 866 volt. Ez
elsősorban annak tudható be, hogy a mostani szezon
előtt jelentősen megváltoztak az autók aerodinamikai
tulajdonságai: a kanyarokban sokkal gyorsabbak lettek a járművek, a lassabb pályákon pedig sokkal nehezebbé vált az előzés a tavalyinál szélesebb kocsik
miatt. A 2016-os, versenyenkénti 41,2 előzéses átlag
21,8-re csökkent erre az évre.

A pilóták közül a Red Bull ausztrál versenyzője, az
ausztrál Daniel Ricciardo volt a legaktívabb, a húsz
verseny alatt összesen 43 alkalommal ment el valamelyik vetélytársa mellett.
A legkevesebb alkalommal Ricciardo csapattársát,
a holland Max Verstappent, valamint az idén negyedik
világbajnoki címét megszerző brit Lewis Hamiltont
tudták megelőzni: összesen két-két alkalommal hagyták őket faképnél az pályán.
A statisztikák alapján a szezon legizgalmasabb futama az azeri (42 előzés), míg legunalmasabb versenye az orosz volt (egy előzés).

Nemrégiben még csapattársak, most ellenfelek: Sántha Szabolcs (10) és Lázár László.
Fotó: Nagy Tibor
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Téli népszokások délelőttje

Időjóslás, névnapköszöntés

Hagymakalendáriumot készítettek, István- és Jánosnapot köszöntöttek, gyöngyből csillagot, pattogatott kukoricából angyalhajat készítettek szombat délelőtt a
marosvásárhelyi
Világló
Egyesület
hagyományőrző
gyermekfoglalkozásának
résztvevői.

Nagy Székely Ildikó

A Téli esztendő kereke címmel
szervezett együttlétre óvodások és
kisiskolások érkeztek szüleikkel,
nagyszüleikkel. A Maros Megyei
Múzeum néprajzi és népművészeti
részlegén, a mézeskalács figurákkal
díszített
karácsonyfa
mellett
Virginás Emese, György Veress
Imola és Kásler Magda mesélt a téli
hónapok egykori, néhol ma is élő
népszokásairól.
A párbeszéden alapuló „esztendőkerekezés” első perceiben az adventi várakozás jelentőségéről,
majd Szent Miklós napjáról beszélgettek a gyermekekkel, azután a
Luca-napi időjóslást idézték fel a
foglalkozás irányítói. Mindenki kapott egy hagymacikket, amit megsóztak, és választottak neki egy
hónapot. A népi szokás szerint, ha a
hagymaszelet levet enged, a neki
megfeleltetett hónap esős, csapadé-

MEGEMLÉKEZÉS

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

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

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4942)
KÚTÁSÁST,

-pucolást

vállalunk

és

kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(5365)

MŰKÖDIK

a

kakasdi

pálinkafőzde,

szeretettel várunk mindenkit. Tel. 0753067-099, 0749-984-999. (5504)

HEGESZTŐT, lakatost és sofőrt (C+E
kategóriával) alkalmazok. Tel. 0766-519-

187. (19588)

kos lesz – tudták meg Virginás
Emesétől a gyermekek.
Karácsonyfa a mennyezeten
György Veress Imola pedagógus
nagyszülei Küküllő menti karácsonyait idézte fel. Akkoriban a fenyőt
a mennyezetre akasztották, így nem
foglalta a helyet a szobában – mesélte Imola, majd arra is kitért, hogy
régen gömbök helyett almával, naranccsal, dióval és mézeskaláccsal
díszítették a karácsonyfát.
Kásler Magda az István- és
János-napi köszöntések forgatókönyvét körvonalazta: napnyugta
után indult el a falu névnaposaihoz
a felnőttekből és gyermekekből álló
társaság, és ha a kutya nem volt
megkötve az ünnepelt portáján, a
kapuban zendítettek rá a köszöntőre, ha meg volt kötve, a házajtóig
mentek. Mindig nagy csendben érkeztek, hogy meglepjék a házigazdát – tette hozzá a néptáncos,
népdalénekes, majd a nagyszülei falujában énekelt köszöntőre tanította
meg az egybegyűlteket: „Fenn az
égen van egy csillag, amelyik oly
szépen ragyog, István ablakába
mutat, így találtuk meg az utat.” A
társaság el is játszhatta a jelenetet,
az ünnepelt szerepe a foglalkozáson
jelen levő apukákra esett.
Vissza a természetességhez
A délelőtt a kézműves-foglalkozásokkal folytatódott. Amíg az

Már hat éve, hogy itt hagytál bennünket, de szívünkben őrzünk,
mint egy drága kincset. A múltba
visszanézve valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már. Mi
könnyes szemmel megállunk sírodnál, Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Mi szólítunk, a
néma sír nem felel, de Te a szívünkben örökké létezel. Múlik az
idő, de a fájdalom maradt. Csillaggá változtál, barangolsz az
égen, gyere mifelénk is, úgy,
mint réges-régen. Tudjuk, hogy
nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon
fájni. Szívünkben a helyedet nem
pótolja semmi, míg a földön
élünk, nem fogunk feledni!
Fájó szívvel emlékezünk SINKA
LÁSZLÓRA halálának hatodik
évfordulóján. Szerető felesége,
gyerekei és családja. (5511)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.
Szomorú szívvel emlékezünk
december 11-én drága gyermekemre, SINKA LÁSZLÓRA halálának 6. évfordulóján. Emlékét őrzi
szerető édesanyja és Jancsi
bácsi. (5530)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
BÁROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (60655)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe és BETEGNYUGDÍJASOKAT
(3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19598-I)
KERESÜNK ÁLLATGONDOZÓT (tehén mellé) hosszú távra,
lehet család is. Tel. 0729-925-074. (5528)

Fotó: Nagy Tibor

izgatott gyermeksereg és a szülők
a közös munkához asztalhoz
ültek, Virginás Emesével az év
jeles napjainak népszokásait bemutató kezdeményezésről beszélgettünk.
– A kolozsvári JelesNapTár rendezvénysorozat adta az ötletet, és a
Hagyományok Háza biztatásával
indítottuk el az Esztendő kereke

programunkat. Ez tulajdonképpen
egy országos mozgalom, amelynek
mi is részeseivé váltunk. Célunk az,
hogy a gyermekek közelebb kerüljenek a száz évvel ezelőtti természetességhez,
pár
órára
kiszakadjanak a mai rohanó világból. Nemcsak régi népszokásokat
mutatunk be, ezek a szokások
ugyanis folyamatosan változnak,

alakulnak, de természetesen a hajdani idők hagyományaira is figyelmet fordítunk. Ugyanakkor főként
a Maros megyei szokásokra helyezzük a hangúlyt – mondta a rendezvény főszervezője.
Miután az önkéntesek irányításával elkészültek a családi alkotások,
meleg tea és kalács várt az esztendő
kerekét „megpörgetőkre”.

Valahol a felhők fölött van egy
másik világ, ahol minden szép,
és nem szenved senki már. Szívünkben
hagytad
emléked
örökre, ha látni akarunk, csak felnézünk az égre. Ott választottad
ki a legszebb csillagot, mely szikrázó fényével ránk ragyog.
Fájó szívvel emlékezünk december 11-én drága testvéremre,
SINKA LÁSZLÓRA halálának 6.
évfordulóján. Emlékét őrzi szerető nővére és családja. Nyugodj
békében! (5531)

Könnyes az út, mely sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihenésed felett. Két kezed munkáját
mindenhol látjuk, áldott, szép
emléked, míg élünk, szívünkbe
zárjuk. Bennünk él egy arc, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet.
Fájdalomtól összetört szívvel
emlékezünk december 10-én
CZEGŐ ADALBERTRE (Albi) halálának 4. évfordulóján. Akik ismerték, szerették, gondoljanak
rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (5532-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
CSALA FERENCZTŐL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A Király család (-I)

Mint egy gyertyaláng, úgy lobban
el az élet,
Mint egy gyors folyó, rohannak
az évek.
Remény és küzdelem volt életed,
Örökre megpihent dolgos két
kezed.
Maradt a bánat és egy csendes
sírhalom,
Szívünkben gyász és örök fájdalom.
Fájó szívvel emlékezünk december 11-én KATONA MIHÁLYRA
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerető
családja.
(5525)

ELHALÁLOZÁS

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet.
December 11-én, halálának első
évfordulóján kegyelettel emlékezünk a szeretett édesanyára,
az erdőszengyeli születésű
MAKKAI MAGDOLNÁRA (Buba)
szül. Balogh és bátyánkra,
BALOGH GYÖRGYRE. Emléküket
örökké szívünkben őrizzük. Fia,
Árpi, menye, Gizi és unokája, Árpika. Nyugodjanak békében! (5526)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, apatárs, rokon, ismerős és jó barát,
az ákosfalvi születésű
CSALA FERENCZ
életének 79. évében, hosszú
szenvedés után 2017. december
9-én elhunyt. Drága halottunk
búcsúztatása 2017. december
12-én lesz 12 órakor a marosvásárhelyi református temetőben,
majd ezt követően az ákosfalvi
sírkertben helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)
„Csillag volt, mert szívből szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogy csak
lehetett,
Mégis elment tőlünk, mint lenyugvó nap,
De a szívünkben él s örökre
megmarad.”
Fájó szívvel búcsúzunk drága jó
nagytatánktól,
CSALA FERENCZTŐL.
Unokái, Tibike és Robika. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, dédmama, anyós, rokon
és jó szomszéd,
KISS MARGIT
szül. Szőcs
életének 82. évében visszaadta
lelkét teremtőjének. Drága halottunkat 2017. december 11-én 15
órakor helyezzük örök nyugalomra a római katolikus temető
felső kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédtata, testvér, rokon,
barát és ismerős,
KOVÁCS PÉTER
fáradt szíve 2017. december 9én, életének 85. évében megszűnt dobogni. Temetése 2017.
december 11-én 13 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben. Emlékét
mindörökké megőrizzük szívünkben.
A gyászoló család. (1610)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük ki
Csala Ferencnek és Tibinek
szeretett ÉDESAPJUK elvesztése
miatt. Barátaik (Laci, Jóska,
Kokó) a Săvineşti negyedből. (-I)
Megrendülve, fájó szívvel vettem
tudomásul,
hogy
KOVÁCS
PÉTER hű barátom váratlanul eltávozott az élők sorából. A Jóisten akaratában való megnyugvást és őszinte részvétemet
fejezem ki a gyászoló családnak.
Özv. Magyari Albi. (1609)
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Emberkereskedelem miatt állították
elő
December 7-én a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség bűnügyi osztálya előállított egy 67 éves Maros
megyei férfit, akinek a nevére az
olasz hatóságok nemzetközi körözést adtak ki.
A nemzetközi körözés alatt álló
férfi ellen kiskorúak szabadságkorlátozása, szexuális zaklatása és kiskorúakkal való emberkereskedelem
vádjával letöltendő börtönbüntetést
szabott ki az olasz hatóság. A három
év letöltendő börtönbüntetésre ítélt
személy elmenekült a büntetés-végrehajtás elől, ezért nemzetközi körözést adtak ki ellene. A férfit a
Marosvásárhelyi Táblabíróság Melletti Ügyészségen előállították, és
24 órás fogva tartását rendelték el.
Az akció sikeréhez hozzájárult a
nemzetközi rendőri együttműködési
központ Szirénák nevet viselő osztálya is.

Nem úszta meg a börtönbüntetést
Ugyancsak december 7-én azonosítottak és állítottak elő a petelei
rendőrőrs munkatársai egy 42 éves erdődubistei lakost Hodák község területén. A férfira a Maros Megyei
Bíróság kilenc hónap letöltendő börtönbüntetést szabott ki bántalmazás és
közrend megsértése miatt, ezt szerette
volna megúszni. Az elítéltet a marosvásárhelyi börtönbe szállították.
Előzetesben a távolságtartás megszegéséért
Egy férfi nevére azért bocsátottak
ki 24 órás fogva tartást december 7én, ugyanakkor elrendelték az előzetesbe helyezését, mert megsértette a
bíróság által elrendelt távolságtartási
végzést. Szeptember 22-én a segesvári bíróság egy 43 éves férfi nevére
távolságtartási végzést bocsátott ki,
amelynek értelmében a feleségét és
gyermekeit legfeljebb 200 méterre
közelíthette meg, családjával bármiféle kapcsolatot megtiltottak szá-
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mára, és ideiglenesen az ingatlan elhagyására kötelezte a bíróság.
Ennek ellenére a férfi múlt csütörtökön megszegte a bírósági végzést,
és a rendőrség a lakásban találta a
felesége és gyermekei társaságában.
Azonnali hatállyal elrendelték a 24
órás fogva tartását, december 8-án,
pénteken pedig a segesvári bíróságra került az ügye, előzetes letartóztatását javasolva.
22.000 lej értékben koboztak el
juharfát
Egy szászrégeni kereskedelmi
egység ellenőrzése nyomán bukkantak a falopásokat megelőző osztály
rendőrei és a gazdasági bűnözés
munkatársai 5,63 köbméter juharfarönkre, amelyről a 48 éves ügyvezető
nem tudott eredetigazoló papírokat
felmutatni. Az egységet 4.500 lejre
bírságolták, a fát pedig lefoglalták és
átadták a szászrégeni erdészeti hivatalnak. A ritkaságnak számító juharfának a feketepiaci értéke nagy – ez
esetben 22.000 lej –, mivel hangszergyártásra használják. (szer)

ŞTEFANIA
JÓS
és
JAVASASSZONY
Marosvásárhelyen tartózkodik. A legtöbb sikeresen
megoldott ügye van, az egyedüli, akit az egyház is
elismer. Segíteni tud a problémák megoldásában:
szétvált párokat összebékít, jólétet visz a házhoz és a
vállalkozásba, feloldja a kötést, átkot, megszabadít a
depressziótól, a csontfájdalmaktól, a fejfájástól, a
stressztől, az alkoholizmustól, az impotenciától, a
szerencsejáték-szenvedélytől,
összehozza
a
szerelmeseket, segít vizsgák esetén stb.
Köszönetnyilvánítások:
Ioana Régenből hálás Ştefania asszonynak, mert férje
visszatért hozzá; Ismeretlen köszönetét fejezi ki, mert a
segítségével megszabadult a csődtől és az alkoholizmustól; Enikő hálás, mert levette
róla a rontást, ami miatt 40 éves koráig nem tudott férjhez menni; Mária
Marosszentkirályról köszöni, hogy fiát kigyógyította az epilepsziából és a tébécéből;
András hálás Ştefania asszonynak, mert a felesége visszatért hozzá.
Hívja Ştefania asszonyt a 0743-854-205 és a 0733-044-424-es telefonszámon. 100%
garancia.
(Fizetett hirdetés: 4953)

12 NÉPÚJSÁG _________________________________________________ KÖZLEMÉNY ____________________________________________ 2017. december 11., hétfő

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér
kikiáltásos árverésen eladja a következőket:

– Skoda áramfejlesztő, 18.000 lej
– U650 típusú traktormotor, 1.250 lej
– Daewoo személygépkocsi, 975 lej
– motoros kasza, 375 lej
– Dacia mentőautó, 825 lej
– Dacia 1300 személygépkocsi, 270 lej

– TV12 haszonjármű, 1.500 lej
– Rocav mikrobusz, 450 lej
– cserép, 0,40 lej/db
– 200 literes hordók, 100 lej
Az árverés december 14-én és 18-án 10
órától lesz a repülőtéren.

