
Nemzeti 
gyásznapot 
tartottak tegnap
Magyarország-szerte számos megem-
lékezést, koszorúzást, mécsesgyújtást
tartottak tegnap az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc leverésének és
a szovjet csapatok bevonulásának 62.
évfordulóján, a nemzeti gyásznapon.
____________3.
Citeraünnep
Pénteken este a Maros Művészegyüt-
tes termében, szombaton pedig a ma-
rosszentkirályi művelődési otthonban
csendült fel a citeramuzsika. Aki sze-
reti és érdeklődik a népzene és népi
kultúra iránt, volt amiből töltekeznie,
hiszen több csoport lépett fel, amelyek
színes műsorral lepték meg a közön-
séget. 
____________6.
Románia-kupa:
Csíkszereda 
kiejtette a Dinamót…
A harmadosztályú bajnokságban sze-
replő FK Csíkszereda 3-3-as döntetlen
után 11-esekkel búcsúztatta a 18-szo-
ros bajnok és 13-szoros kupagyőztes
Bukaresti Dinamót a labdarúgó Romá-
nia-kupa nyolcaddöntőjében.
____________7.

Az egyesített Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Mű-
szaki és Tudományegyetem népes szenátusa október 23-án
megszavazta az egybeolvasztott felsőoktatási intézmény
működését szabályozó chartát. A dokumentumot nemhogy
az érvényben levő oktatási törvényhez igazították volna, be-
lefoglalva az önálló magyar tanszékek megalakítását, hanem
egy újabb törvénytelen eljárással tetőzték a korábbiakat. Az
új charta az egységes tananyagra és vizsgarendszerre vonat-
kozó előírásaival szellemiségében is felszámolja a magyar
nyelvű oktatás évtizedes hagyományait.

Az 2011. évi 1-es számú oktatási törvény (135/2. cikkely) név szerint
is előírja, hogy a három romániai multikulturális egyetemen, köztük a
MOGYE-n, az önrendelkezéssel felruházott kisebbségi karokat a törvény
életbe lépését követő hat hónapon belül létre kell hozni. Ezt hosszas hu-
zavona után megerősítette az Ecaterina Andronescu tanügyminiszter ve-
zetésével 2012-ben született hétpontos egyezség. Bár szerepel rajta
Leonard Azamfirei rektor aláírása is, a MOGYE szenátusa ezt a doku-
mentumot sem tartotta be. Az oktatási törvény 128. cikkelyének 3. be-
kezdése szerint „az egyetemi chartát a felsőoktatási intézmény szenátusa
dolgozza ki és fogadja el, kizárólag miután megvitatta az egyetemi kö-
zösséggel”. Mivel ez nem az előírások szerint történt, a módosított charta

„Fejetlen” fejetlenség 
Ha valaki azt várná el, hogy a közoktatási miniszté-

rium éberen őrködjön a törvények betartása fölött, akkor
nagyon gyorsan tegyen le erről az igényéről. A legtöbb
tárcavezetőt felemésztő minisztérium egymás után ger-
jesztette a botrányokat az idei  tanév kezdete óta is. A
román nyelv oktatása körüli cirkuszon túl alattomosan
hagyta jóvá a két marosvásárhelyi egyetem egyesítését,
s az elmúlt héten kiderült, hogy az idei forró nyár egy
újabb botrányos eseménynek volt az „inkubátora”. A mi-
nisztérium vezetősége állítólag még a vizsgák körüli bot-
rányokat követően határozta el, hogy a nyolcadik és a
tizenkettedik osztályok végzős diákjai a tanév végén
három fontos tantárgyból másképpen fognak írásbelizni,
mint amire négy éve készítik őket. 

Marian Suţă, az Országos Felmérő és Vizsgáztató
Központ (OFVK) vezetője az elmúlt kedden hozta nyil-
vánosságra, hogy a 2019 nyarán zajló képesség- és érett-
ségi vizsgán tesztkérdésekkel helyettesítik a román nyelv
és irodalom, a matematika- és a történelemtételek 40 szá-
zalékát. Ez nem jelent újdonságot, hiszen több humán
tantárgyból – mint például a földrajz vagy a társadalom-
tudomány – tesztkérdések alapján zajlik az írásbeli
vizsga – védte a mundér becsületét Suţă úr. A magyarázat

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)
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Bodolai Gyöngyi 

Bodolai Gyöngyi 

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Új charta – újabb törvénysértés 

Kegyelemdöfés a magyar oktatásnak



A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
44, 40, 27, 10, 35  + 12 NOROC PLUS: 8 5 3 8 1 8

22, 30, 9, 25, 34, 10 SUPER NOROC: 5 7 5 3 6 0

40, 34, 22, 36, 32, 41 NOROC: 0 2 7 5 8 0 6

Jogi tanácsadás
November 7-én, szerdán délután 4 órától szerkesztősé-
günk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában ingyenes jogi tanácsadást tart elő-
fizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kér-
jük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket, illetve
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

Márton-napi borverseny
November 10-én, szombaton Dicsőszentmártonban, a
Három Fenyő étteremben Márton-napi borversenyt tarta-
nak a Szent Márton Borlovagrend szervezésében. A díjki-
osztási ceremóniával egybekötött borkóstolásos vacsorára
szombaton 17 órai kezdettel kerül sor. A borversenyen
részt vevők bormintánként 3 db hét dl-es üvegpalack bort
és 15 lejt juttassanak el november 7-én, szerdán 16 óráig
a szervezőkhöz. Bejelentkezni a borkóstolásos vacsorára
november 10-én, szombaton 16 óráig lehet Orbók Ferenc-
nél a 0787-808-233-as telefonszámon.

Az András Lóránt Társulat bemutatója
November 6-án, kedden este 7 órakor a marosvásárhelyi
Brăila utca 10. szám alatt, a régi zsinagóga épületében az
András Lóránt Társulat Connect című előadásának bemu-
tatójára kerül sor. Rendező-koreográfus: Szabó Franciska.
Az előadást a bemutatót követően november 24-én és 25-
én játsszák, szintén este 7 órai kezdettel.

FeleMÁS – Nagy Miklós Kund
könyve

November 7-én, szerdán 17 órakor újabb könyvbemutató
lesz a Bernády Házban. Ez alkalommal Nagy Miklós Kund
publicisztikai kötete, a FeleMÁS kerül közönség elé. A Lec-
tor Kiadó legfrissebb kiadványa válogatás a szerző utóbbi
tíz évben megjelent interjúiból és más sajtóműfajú írásai-
ból. A könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget Markó
Béla költő. 

Dr. Balázs Lajos néprajzkutató
könyvbemutatója

November 6-án, kedden 17 órakor a marosvásárhelyi Bo-
lyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében Pál-
Antal Sándor akadémikus a szerző jelenlétében bemutatja
dr. Balázs Lajos néprajzkutató Nyergestető, a lelkiismeret
ágkeresztes-kopjafás temetője – A nemzeti kegyelet nép-
rajzi földrajza című könyvét. A könyv idén jelent meg a
csíkszeredai Gutenberg Könyvkiadónál. 

Focikedvelő gyerekeket várnak
A Marosvásárhelyi Városi Sportklub 2007-ben és 2012-
ben született, futballozni vágyó gyermekeket toboroz. A
válogatókat a 2007-ben születettek számára keddtől csü-
törtökig 16 órától, a 2012-ben születettek számára ked-
denként és csütörtökönként 17.30 órától tartják a
víkendtelepi 2-es számú műgyepes pályán. A jelentkezők-
nél legyen sportfelszerelés. A Marosvásárhelyi Városi
Sportklub edzései, illetve a mérkőzésekre való szállítás, a
meccseken való bíráskodás és az orvosi ellátás ingyenes.
Bővebb tájékoztatás Ştian Dorin edzőtől a 0745-754-750-
es telefonszámon. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma IMRE,  
holnap LÉNÁRD napja.5., hétfő

A Nap kel 
7 óra 9 perckor, 

lenyugszik 
17 óra 2 perckor. 
Az év 309. napja, 
hátravan 56 nap.
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IDŐJÁRÁS
Napos  idő 

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 60C

Megyei hírek

Szüreti bál 
Az Erdélyi Magyar Baloldal szervezésében november
9-én, pénteken szüreti bál lesz. Érdeklődni, feliratkozni
a szervezet Dózsa György utca 9. szám alatti székhe-
lyén lehet hétfőtől csütörtökig naponta 9 és 11 óra között
a 0744-928-299-es telefonszámon.

Tökfesztivál a nyugdíjasoknál
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei
fiókja szervezésében november 15-én tökfesztiválra

kerül sor a tagok számára. Feliratkozni keddtől pénte-
kig 10–13 óra között lehet az egyesület marosvásár-
helyi, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén, az
emeleten.

A Föld körül – Vujity Tvrtkóval 
November 11-én, vasárnap 19 órakor a Maros Művész-
együttes kövesdombi székhelyén A Föld körül Vujity
Tvrtkóval címmel motivációs előadást tart a magyaror-
szági újságíró, televíziós szakember. Jegyek elővétel-
ben a Maros Művészegyüttes jegyirodájában kaphatók
hétköznap 13–14 és 17–18 óra között, jegyfoglalás a
0757-059-594-es telefonszámon. 

A test
Korunk, 2018. november

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének
alapszabályzata VI. fejezete 95. cikkelyének
első bekezdése értelmében 2018. november
9-én, pénteken 15 órára összehívom Nyárád-
szeredába, a Deák Farkas Általános Iskola
dísztermébe a Területi Képviselők Tanácsá-
nak soros ülését, a következő javasolt napi-
rendi pontokkal:

1. Politikai beszámoló
2. Politikai vita
3. A megyei küldöttgyűlés összehívása 
4. Különfélék

Péter Ferenc megyei elnök

KözleményÜgyes kezű nők tevékenysége
– őszi koszorú 

November 5-én, ma 17.30–19.30 óra között a marosvásárhelyi vár
Kádárok bástyájába a lányokat, asszonyokat várják a Női Akadémia által
szervezett Ügyes kezű nők elnevezésű hétfő délutánonkénti kézműves-
tevékenységre. Tóth Csilla útmutatásával ezúttal őszi koszorút készíte-
nek használt pólóból. A foglalkozáshoz használt pólót vagy más textíliát
kell vinni, illetve olyan díszítőelemeket (gesztenye, toboz, őszi faleve-
lek, szárított virágok stb.), amelyekkel a koszorút díszítenék. A szerve-
zők a résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel elfogadnak, az
összegyűlt adományt a tevékenységeken használt alapanyagra és a já-
téktárra szánják. A Női Akadémia támogatói körének tagjai számára a
részvétel ingyenes. 

A közmédia és a Hagyományok
Háza közös műsora november
első teljes hetét Vikár Bélának,
az egyik első népzenegyűjtőnk-
nek szenteli. 

A Kossuth rádió Hajnali – Népzenei
összeállítás korán kelőknek című mű-
sora november első heti adásában
Vikár Bélára emlékezik. Vikár poli-
hisztorként vett részt a századforduló
szellemi életében, etnográfusként, mű-
fordítóként és népzenegyűjtőként is
örökbecsűt alkotott. 

A kutató szülőföldjén, Somogyban
figyelt fel a parasztnóták, mesék vilá-
gára. Az első dalokat édesanyja ének-
lése alapján jegyezte le gyorsírással,
mert kottázni nem tudott. Korát meg-
előzve, az 1890-es években kezdte a
népzenegyűjtést az Edison-féle, viasz-
hengerre rögzítő fonográffal. Az 1900-
as párizsi világkiállításon be is
mutatták e felvételeket, de a folklór-
nak alig volt értő közönsége. Ezért is
lehetett, hogy a Néprajzi Társaság ve-
zetői hiába jártak támogatásért az ak-
kori kultuszminiszternél, csak jóval
később sikerült némi pénzt kapniuk
Vikár munkájának folytatására. Az et-
nográfus népdalok, mesék, találós
kérdések, gyermekjátékok, szólások,

balladák mellett hangszeres és fütyült
dallamokat is rögzített. Gyűjtőútjai-
nak sikerét több emberi tulajdonsága
– tréfálkozó modora, mély életbölcse-
lete, kedvessége – is segítette: is-
merte és tisztelte a parasztok
gondolkodását.

1910 után egyre kevesebbet foglal-
kozott a rendszeres, fonográfos
gyűjtéssel. Legutolsó gépét átadta
Bartóknak és Kodálynak; követőinek
utat és példát mutatott a korszerű

gyűjtésre. Mikor 1906-ban Bartók
Béla a Tudományos Akadémia kuta-
tási segélyével megkezdte gyűjté-
seit, Vikár jósolta meg elsőnek
világhírét.

Vikár nem egyszerűen gyűjtő volt,
gondosan rendszerezte az elkészült
felvételeket, mintegy hétezer dalt
jegyzett föl. Sok száz fonográfhenge-
rét pedig maga Bartók is oly nagyra
becsülte, hogy többszöri gondos le-
hallgatás után saját kezűleg kottázta le
azokat. 

Sokoldalú, széles látókörű tudós
volt. Amellett, hogy gyorsíróként a
parlamentben négy évtizedig dolgo-
zott, több nyugati nyelven beszélt, s
műfordításai is forrásértékűek. Legis-
mertebb munkája a pompás Kalevala-
fordítás, és átültette magyarra a
középkori grúz nemzeti eposzt, A tig-
risbőrös lovagot is. 

A zenei válogatásban régi falusi vo-
nósbandák felvételei szerepelnek.

Szerkesztő-műsorvezető: Pénzes
Géza

Adás: Kossuth rádió (minden reggel
5.03)

A műsor interneten elérhető:
http://www.mediaklikk.hu/mediatar/

A Kossuth rádió kora reggeli műsora Vikár Béláról
A népzenegyűjtés úttörője

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Az élő és érző, hús-vér emberi  lényt helyezi közép-
pontba a Korunk novemberi  lapszáma. A filozófiában
„nyelvi fordulat” zajlott le a 20. században, mely egy ko-
rábban elhanyagolt, háttérbe szorított kategória, a nyelviség
szempontjából gondolta újra a kultúra nagy kérdéseit.
Ennek mintájára beszélhetünk „testi fordulatról”: az emberi
testre, megtestesült létezésre, érző-érzéki-biológiai lét-
módra való odafigyelésről, amely a kortárs társadalomtu-
dományok, esztétikák és filozófiák beszédmódjait egyre
inkább jellemzi. Testről szóló diskurzusok, megközelítések,
a test elméleti tárgyalása, a modern test és a testhez való,
korunkra jellemző, illetve történeti viszonyulásmódok áll-

nak ennek a tematikus összeállításnak a középpontjában,
amely számos diszciplínát találkoztat, és hoz párbeszéd-
helyzetbe.

A tartalomból: Gyenge Zoltán • Egy testfilozófia alap-
vonalai; Széplaky Gerda • A megsebzett test; Tamás Dénes
• A hatodik érzékszerv: a mozgatott test; Serestély Zalán •
Újrahasznosított állat – áru/fétis; Kapelner Zsolt • A poli-
tika élő húsa; Kiss Lajos András • Az emberi  test konst-
rukciói; Horváth Gizella • A művész és a közönség testének
találkozása a művészet boncasztalán; Pap István • Lehet-e
művészet az emberevés; Bacsó Béla • „Kevéssel sokat sej-
tetni”. Megjegyzések Winckelmannhoz



Újabb megyében jelent meg 
a sertéspestis

Tovább terjed az afrikai sertéspestis (ASP), a héten
az olténiai Dolj megyében is megjelent a kór, ahol az
érintett gazdák fellázadtak a jószágaik leölésére ér-
kező állategészségügyi szakemberek ellen. Secu
községben az emberek pánikba estek, és megpró-
bálták megakadályozni, hogy a hatóságok leöljék ál-
lataikat. A média helyszíni beszámolói szerint a
csendőrség közbelépésre is szükség volt, és a bot-
rány közepette szerdán mindössze 15 sertést sikerült
elpusztítaniuk az állategészségügyi hatóságoknak a
kimutatásaikban szereplő 92 közül. Mikor csütörtökön
visszatértek, hogy folytassák a munkát, a sertések
nagy része eltűnt a faluból, alig tízet találtak meg és
öltek le közülük. A megye prefektusa szerint lecsilla-
podtak a kedélyek, a gazdák felfogták a veszélyt, és
azt is megértették, hogy piaci áron fogják kárpótolni
őket, így nem ellenkeztek többet. Arra, hogy hova
tűntek a faluból a sertések, a média szerint csak
abból lehet következtetni, hogy a közeli települések
áruházaiból az utóbbi két nap az összes raktáron
lévő mélyhűtő ládát felvásárolták. Az ország 41 me-
gyéje közül eddig 17-ben jelent meg a fertőzés. A 276
érintett településen 1062 fertőző gócot tartanak nyil-
ván, közöttük 15 nagy sertéshizlaldát. A fertőzés ter-
jedésének megakadályozása érdekében eddig több
mint 356 ezer sertést öltek le és égettek el a hatósá-
gok. November elsejéig 7785 tulajdonost kárpótoltak,
akiknek 190 millió lejt fizettek ki. (MTI)

Érdeméremmel tüntették ki
Török Zsolt aradi hegymászót

Érdeméremmel tüntette ki Török Zsolt aradi hegymá-
szót Mihai Fifor védelmi miniszter – közölte szomba-
ton az Agerpres hírügynökség. A Románia jó hírének
terjesztéséért megítélt díjat személyesen Mihai Fifor
adta át az aradi várban pénteken Török Zsoltnak. A
miniszter kijelentette: a román hadsereg mindig tá-
mogatni fogja azokat a hegymászókat, akik nagy erő-
feszítéseket tesznek Románia jó hírének a
terjesztéséért. A Török Zsolt, Teofil Vlad és Romeo
Popa összetételű csoport többek között a védelmi mi-
nisztérium támogatásával vett részt idén ősszel egy
expedíción a Himalája hegységben. A csapat tagjai
október 18-án jutottak fel a Mount Everest szomszéd-
ságában álló 7161 méter magas Pumori-csúcsra. A
csúcson mínusz 27 fokban, több mint száz kilomé-
ter/órás széllökések közepette bontották ki az Erdély
és Románia egyesülése centenáriumi jelképével is
ellátott román zászlót, melyet a védelmi tárcától kap-
tak. Török Zsolt vezette 2013-ban azt a romániai ex-
pedíciót is, amely feljutott a Himalájában a Nanga
Parbat 8125 méter magas csúcsára. Máig ez a romá-
niai alpinizmus egyik legnagyobb teljesítménye. (MTI)
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szerint a nagyobb tárgyilagosság, a dolgozatok ponto-
sabb osztályozása a cél. Erre nagy szükség van, hiszen
a Kovászna megyei diákok Marosvásárhelyen javított
román dolgozatát jócskán lepontozták az idén. Az újra-
javítás során volt, aki három jeggyel is nagyobbat ért
el, mint első alkalommal. Ahelyett, hogy a javító román-
tanárokat utasították volna rendre, a vizsga átalakítá-
sáról döntöttek, és a minisztérium honlapján közzé is
tették az új tételváltozatokat. Megjegyzem, sok román
értelmiségi honfitársunk is gondban lenne némelyiknek
a megoldásával, a kisebbségi diákokról nem is beszélve. 

A tervbe vett változtatás kapcsán sok vélemény el-
hangzott, többek között az is, hogy el kellene dönteni
már végre, hogy melyek azok az alapismeretek, amelye-
ket egy általános és egy középiskolát elvégző diáknak a
vizsgatantárgyakból tudnia kellene, és azt kérni számon
a részletkérdésekben való „kukacoskodás” helyett. To-
vábbá be kellene már vezetni a szakközépiskolai érett-
ségit, a szaktantárgyakra helyezve a hangsúlyt, ha azt
akarják, hogy ne kelljen szégyenkezni az érettségi ered-
mények miatt. A diákszervezetek, a szülők és a szakszer-
vezetek felháborodását az váltotta ki, hogy a
minisztérium nem tartja be az érvényben levő előíráso-
kat, azaz „elfelejtették” közvitára bocsátani a változta-
tás tényét. És figyelmen kívül hagyták a közoktatási
törvény vonatkozó előírását is, miszerint bármely vál-
toztatás, módosítás csak a  következő tanév első napjá-
tól léphet életbe, ez esetben a 2019-20-as iskolai,
egyetemi év kezdetétől, amit a felsőfokú intézményeknek
is jó lenne megjegyezni. 

A miniszter nélküli minisztérium illetékesei, azt állít-
ván, hogy az OFVK a ludas, mivel „ellopta a startot”,
a közlést követően gyorsan törölték is a tételváltozato-
kat, és széles körű vitát helyeztek kilátásba. Attól füg-
getlenül, hogy ki „lopott” és ki nem, valamint hogy
jobbak-e a tesztkérdések vagy sem, a történtek a szak-
tárca tekintélyét tovább csorbították.  

„Fejetlen” fejetlenség
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: MTI

A németek legnagyobb része Friedrich Merz volt
parlamenti (Bundestag-) frakcióvezetőt választaná
meg a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökének
egy vasárnap ismertetett felmérés szerint.

A CDU konzervatív irányzatához sorolt politikusra a német
választók 38 százaléka szavazna a Bild am Sonntag című va-
sárnapi lap megbízásából készített közvélemény-kutatás sze-
rint.

A CDU-szavazók táborán belül 44 százalékos az országos
politikába csaknem tíz év szünet után visszatérő volt frakció-
vezető támogatottsága.

A második helyen Annegret Kramp-Karrenbauer főtitkár
áll, a távozó pártelnök, Angela Merkel szövetségeseként szá-
montartott politikusra 27 százalék szavazna. A CDU bázisában
39 százalékos a támogatottsága.

A harmadik Jens Spahn egészségügyi miniszter, a legfiata-
labb elnökjelöltre a németek 13 százaléka, a CDU-szavazók
9 százaléka voksolna.

A 38 éves miniszter szintén a konzervatív irányzathoz tartozik.
Pályafutását a CDU legtekintélyesebb politikusa, Wolfgang Schä-
uble Bundestag-elnök egyengette, aki azonban az elnöki tisztségre
régi barátját és politikai harcostársát, Friedrich Merzet tartja a le-
ginkább alkalmasnak. A Bild am Sonntag szerint azt javasolja Jens
Spahnnak, hogy szálljon ki az elnökjelölti küzdelemből.

Angela Merkel hétfőn jelentette be, hogy 18 év után befe-
jezi a pártelnöki munkát. Döntésének közvetlen előzménye,
hogy a Hessen tartományban előző nap tartott helyi törvény-
hozási (Landtag-) választáson pártjának támogatottsága 27
százalékra süllyedt az előző, 2013-ban tartott Landtag-válasz-
táson elért 38,3 százalékról.

A következő elnököt a párt december 7-én kezdődő ham-
burgi kongresszusán választják meg. Egy másik vasárnapi lap,
a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) összeállítása
szerint a jelöltek a következő hetekben regionális konferenci-
ákon és párton belüli szervezetek tanácskozásain mutatják be
programjukat.

A FAS szerint az erőviszonyokat nem lehet pontosan fel-
mérni, de a jelenlegi állás szerint nagyon valószínű, hogy a
küzdelem Friedrich Merz és Annegret Kramp-Karrenbauer kö-
zött fog eldőlni, és Jens Spahnnak nincsen esélye a pártelnöki
pozíció megszerzésére. A tisztség betöltéséről a kongresszus
1001 küldöttje dönt majd titkos szavazással.

Friedrich Merz 2000-től 2002-ig volt a CDU és a bajor
testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös Bun-
destag-frakciójának vezetője. A tisztséget Angela Merkel
vette át tőle. Ezután fokozatosan kivonult az országos poli-
tikából, és 2009 óta szüneteltette hivatásos politikusi pálya-
futását. (MTI)

A németek legnagyobb része Friedrich Merzet 
választaná meg CDU-elnöknek

Magyarország-szerte számos meg-
emlékezést, koszorúzást, mécses-
gyújtást tartottak tegnap az 1956-os
forradalom és szabadságharc leve-
résének és a szovjet csapatok bevo-
nulásának 62. évfordulóján, a
nemzeti gyásznapon.

A központi rendezvények a Parlament
előtti Kossuth Lajos téren kezdődtek,
ahol a hagyományoknak megfelelően ka-
tonai tiszteletadás mellett felvonták,
majd félárbócra eresztették Magyaror-
szág lobogóját.

Ezt követően a Rákoskeresztúri új
köztemető nemzeti gyászparkjában tar-
tottak megemlékezést, ahol Trócsányi
László igazságügyi miniszter mondott
beszédet. Majd a Kisfogházban tartottak
koszorúzást, valamint leleplezték Fónay
Jenő 1956-os halálraítélt, a Politikai Fog-
lyok Szövetsége (Pofosz) alapítójának és
örökös elnökének emléktábláját. Ott Bo-
ross Péter korábbi miniszterelnök, a Sza-
badságharcosokért Közalapítvány elnöke
mondott beszédet.

Délután a főváros XVIII. kerületében,
a Hargita téren álló 1956-os emlékműnél
volt megemlékezés.

Este a Szent István-bazilikában em-
lékkoncertre várták az érdeklődőket. A
bazilikánál fényfestés is megidézte a
mártírok emlékét.

A Terror Háza Múzeumnál, a Hősök
falánál egész nap gyertyagyújtással tisz-
teleghettek az emlékezők az áldozatok
előtt.

A Rákoskeresztúri új köztemető 301-
es parcellájánál protokollmentes megem-
lékezést tartottak egész nap.

A KDNP II. és XVI. kerületi szerve-
zete, a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapít-
vány és a Kertvárosi Helytörténeti és
Emlékezet Központ Építsünk hidat cím-
mel tartott közös megemlékezést 1956
fiatal mártírjairól előbb a Mansfeld
Péter-szobornál, majd a Tóth Ilona-szo-
bornál.

1956. október 23-án békés tüntetéssel
kezdődő, fegyveres felkeléssel folyta-
tódó forradalom bontakozott ki a Rákosi

Mátyás nevével összefonódó kommu-
nista diktatúra és a szovjet megszállás
ellen. A forradalom a Magyarországon
tartózkodó szovjet csapatok beavatko-
zása után fegyveres szabadságharccá
változott. Sorsát szovjet katonai invázió
pecsételte meg november 4-én, négy
nappal azután, hogy a Nagy Imre vezette
magyar kormány kinyilvánította Ma-
gyarország semlegességét, és felmondta
a Varsói Szerződést. A beavatkozásról
már október 31-én döntöttek Moszkvá-
ban, ettől kezdve folyamatosan érkeztek
szovjet csapatok Magyarországra.

1956. november 4-én, vasárnap, haj-
nali 4 óra 15 perckor a szovjet hadsereg
általános támadást indított Budapest, a
nagyobb városok és a fontosabb katonai
létesítmények ellen. A főváros védői –
nemzetőrök, rendőrök és kisebb-nagyobb
honvédegységek – felvették a harcot.

November 4-ét, amikor az 1956-os
események áldozatairól emlékeznek
meg, a kormány hivatalosan 2013-ban
nyilvánította nemzeti gyásznappá. (MTI)

Nemzeti gyásznapot tartottak tegnap



Az új világkereskedelmi helyzet-
ben a közvéleményt egyre jobban
érdekli, hogyan zajlanak a kereske-
delmi egyezmények tárgyalásai, a
megállapodások hogyan hatnak a
fenntartható fejlődésre, és ebben a
kontextusban növekvő szerepe van
a nemzeti parlamenteknek és az Eu-
rópai Parlamentnek, fogalmazott
Winkler Gyula Buenos Airesben. Az
RMDSZ EP-képviselője a Nemzet-
közi Kereskedelmi Bizottság, az
INTA alelnökeként vett részt a G20-
ak parlamenti fórumán Argentíná-
ban. 

A kereskedelmi egyezmények
demokratikus legitimitását máskép-
pen nem lehet növelni, csak ha erő-
teljesebb parlamenti ellenőrzés alá
vonják, fejtette ki Winkler Gyula.
„A kereskedelem új világában
élünk. (...) A közvélemény egyre
többet szeretne tudni a meghozott
döntésekről és arról is, hogy kik az
érintettek, ez pedig érvényes a G20-
ak által hozott döntésekre is. A par-
lamentek szerepe nem korlátozódik
a kereskedelmi egyezmények ratifi-
kálására, hanem annál sokkal kiter-
jedtebb. Egyrészt a polgárok és a
döntéshozók közötti, létfontosságú
láncszemként működünk, tehát vá-
lasztópolgáraink véleményét tudjuk
közvetíteni a tárgyalásokért felelős
döntéshozók felé, másrészt, tekin-
tettel a kormányainkra, gondoskod-
nunk kell arról, hogy a
véleményünket és elvárásainkat
meghallják és figyelembe is ve-
gyék” – magyarázta.

Az EP-képviselő beszélt arról is,
hogy az Európai Unióban a keres-
kedelem nem önmagában cél,
hanem eszköz. Véleménye szerint a
beruházások és a kereskedelem
gazdasági növekedést eredményez

és új munkahelyeket hoz létre.
„Szükség van kísérő intézkedésekre
ahhoz, hogy a kereskedelem nyúj-
totta előnyök egyformán érezhetőek
legyenek az EU-n belül és a nemze-
tek szintjén (...) például az oktatási
politika ilyen kísérő intézkedés,
amelyet tágabb kontextusban kell
érteni, az írástudástól a felsőfokú
képzésig, beleértve a szakmai kész-
ségek elsajátítását, az életen át tartó
tanulást, de az oktatási infrastruktú-
rát is. Az embereknek hozzáférést
kell biztosítani a szakképzéshez, a
folyamatos továbbképzéshez, hogy

feljebb lehessen lépni a globális ér-
tékláncban, hogy egy országban le-
hessen alaposabb szakképesítést
igénylő, jobban fizetett munkahe-
lyeket generálni” – hangsúlyozta az
EP-képviselő. 

A világkereskedelem előnyeinek
és költségeinek kiegyensúlyozott és
méltányos eloszlásához szükség
van a Világkereskedelmi Szervezet
(WTO) modernizálására is, muta-
tott rá Winkler Gyula. „Az EU
szeptember végén Genfben bemu-
tatta a WTO reformjára vonatkozó
javaslatait. Remélem, hogy a G20-

ak között minél több partnert talá-
lunk, ugyanis a Világkereskedelmi
Szervezet modernizálása adhat vá-
laszt a polgárok aggodalmaira
szerte a világban. (...) A protekcio-
nizmus nem megoldás, a kereske-
delmi háborúknak nincsenek
nyertesei, csak vesztesei” – emelte
ki az EP-képviselő. 

A G20-ak parlamenti fórumán
tartott beszédében Winkler Gyula
kitért arra is, hogy társadalmi és
környezeti szempontból is felelősen
kell a digitalizálás, automatizálás
kérdését alakítani, és ez meghatá-

rozó a nemzetközi versenyképesség
elérésében. Véleménye szerint a
nemzetközi kereskedelem alapve-
tően befolyásolja a békét, a társa-
dalmi és ökológiai szempontból is
fenntartható növekedést, a foglal-
koztatottság szintjét, a szegénység
felszámolására irányuló törekvése-
ket, az élelmezési bizonytalanságot,
az alapvető emberi jogokat és az ég-
hajlatváltozás elleni küzdelmet.
„Amikor mások szét akarják verni
azt, amit sikerült két borzalmas vi-
lágháborút követően felépíteni,
hogy békében élhessünk, akkor el-
érkezett az idő a visszavágásra.
Rendkívül fontos lenne, hogy a
multilaterális (a többoldalú megál-
lapodásokon alapuló – szerk. megj.)
világrend fennmaradjon, ugyanis
minden visszalépés hátrányos
lenne, és a globális társadalom jö-
vőjét veszélyeztetné. Ezért fontos
ez a konferencia a G20-ak csúcsta-
lálkozójának margóján” – magya-
rázta Winkler Gyula. 

Az Európai Parlament Nemzet-
közi Kereskedelmi Bizottságának
(INTA) és a Külügyi Bizottságának
(AFET) közös küldöttsége vett
részt a múlt héten Buenos Airesben
az első alkalommal megszervezett,
a G20-ak találkozóját előkészítő
parlamenti fórumon. A kilenctagú
küldöttséget David McAllister
(PPE, DE), az AFET elnöke és
Winkler Gyula, az INTA alelnöke
vezette. Az EP-képviselők október
31-én és november 1-jén vettek
részt a G20-ak parlamenti fóru-
mán, ugyanakkor az argentin 
kormány és parlament képvise-
lőivel, szakmai és civil szerveze-
tek szakembereivel találkoznak. 
(közlemény)

Fotó: www.winklergyula.ro
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A kereskedelmi egyezmények legitimitását 
erőteljesebb parlamenti ellenőrzés növeli

Jelenleg távolról az látszik, hogy
a 73 éves magyar orvos- és gyógy-
szerészképzés  körül igen sötét vi-
harfelhők gomolyognak. Az sem
kizárt, hogy ez a folyamat a magyar
nyelvű képzés megszűnését akarja
elérni. A hagyományainkat követve,
most sincs egységes elképzelés az
illetékes magyar vezetőkben az igen
válságos helyzet elfogadható meg-
oldásához. Az eddigi csendes, na-
gyon „sportszerű” tiltakozások
szinte teljesen eredménytelenek let-
tek, mivel a többségi román vezető-
ség csak a saját érdekeit tartja szem
előtt. Nem nehéz észrevenni, hogy
az eddigi csendes, néma vagy távol-
maradással való önámító tiltakozá-
sok eredménytelennek bizonyultak.
Sőt, ezek félremagyarázásával az
egyetemet alapító kisebbség egyet-
értéseként tálalják. Sajnos ez az út
is járhatatlan,  mint a Jedd határán
elkészült felüljáró, ahol a  tervezett
terelőút építése leállt.

Véleményem szerint meg lehetne
próbálkozni  hangosabb tiltakozás-
sal, dörömbölni kell határozottan a
törvényben leírt jogok betartása ér-
dekében. Hangosan és határozottan,
mint pl. Ádám Valerián  teszi évek
óta.

Lehet, hogy ez lenne a járhatóbb
út. Sajnálatosan Ádám doktor el-
képzelése igen kevés megértést, tá-

mogatást élvez még azoktól is, akik
érdekében rendezi meg visszatérő
látványos tiltakozását. Természete-
sen az még érthető, hogy eltérő
módon látjuk, értelmezzük a körü-
löttünk zajló eseményeket. Szá-
momra viszont nehezen érthető és
elfogadható az a meglehetősen gya-
kori szokásmód, hogy az ellenvéle-
mény ismertetése  teljesen
nyilvános. Ezáltal gyakorlatilag
megtorpedózzák, hatástalanítják a
tiltakozást, annak ellenére, hogy
közös az elérendő céljuk és a valós
ellenfél is. Ennek a jelenségnek a
találó elnevezése az, amikor az
egyet nem értő bajtárs – fogadatlan
prókátorként, nyilvánosan – „ártja
bele magát” – más(-ok) tiltakozá-
sába, s így nullázza le azt. Ezáltal
kiváló magas labdát kínál fel az el-
lenfélnek, mely nem marad kihasz-
nálatlanul.

Saját magam is szembesültem
ezzel a jelenséggel 2014 tavaszán,
amikor tiltakozásként a magyar
nyelvű oktatás hátrányos megkü-
lönböztetése és fokozatos visszafej-
lesztése miatt visszaadtam a
MOGYE által 2005-ben adományo-
zott  megtisztelő „Díszdoktor” ki-
tüntetést. Az egyetem vezetősége
többségi részével ellentétben akkor
és most is határozottan állítom,
hogy az orvosképzés során teljesen
másodlagos jelentőségű, mely nyel-

ven  történik az  oktatás. Jóval fon-
tosabb a képzés, tanulás minősége,
és bizonyított tény, hogy legered-
ményesebben azt az  anyanyelven
lehet elérni. Számomra az anya-
nyelvemen megszerzett tudás biztos
alapot nyújtott, hogy minden szem-
pontból teljesen idegen környezet-
ben, a valóban világhírű

orvosképző egyetem (Karolinska
Intézet), „világbajnok” (V.O. Björk)
által vezetett csúcsklinikán önerő-
ből az egyetemi tanári kinevezéshez
szükséges akadémiai (disszertáció,
habilitáció) és szakmai feltételeket
elérjem. 

A MOGYE jelenlegi rektorának
színre lépése óta (2012) a magyar
oktatás hátrányos megkülönbözte-
tése egyre fokozódott. Ezt észlelve
tiltakozásként 2014. április 1-jén a
sajtó nyilvánossága előtt a rektor-
nak visszaadtam a díszdoktori
címet egy magyarul írt udvarias
levél kíséretében. A levelet nem
vette át és nem  engedte iktatni,
mert az nem románul íródott.
Mindezt a magyar és román sajtó
valósan közölte. Érdekes módon
azonnal jelentkezett egy „baj-társ”,
aki  nagy szükségét érezte, hogy

beleártsa magát az ügybe. Sajnál-
kozva bírálta a tettemet, mely
ebben a lapban jelent meg egyide-
jűleg, közel azonos terjedelemben,
mint a tettemről szóló valós tudósí-
tás. Ezekkel a keresetlen – de főleg
szükségtelen – soraival a nyugdíjas
könyvtárigazgatónak sikerült meg-
torpedózni ezt a tiltakozást és
magas labdát szolgáltatni a rektor-
nak. Ezzel élt az egyetem első
számú vezetője, azt állítva, hogy
cselekedetem nagyon udvariatlan
és teljesen szokatlan az akadémiai
körökben. Valószínűleg a memóri-
ája hagyta cserben a rektort,
ugyanis néhány hónappal megelő-
zően Tulassay Tivadar, a budapesti
Semmelweis Egyetem volt rektora
postán küldte vissza rektorunknak,
azonos okok miatt, az azonos
címet.

Találkozásunk a rektori hivatal
előszobájában zajlott le és udvari-
atlansággal vádolt meg, amiért ma-
gyarul (az egyik oktatási nyelv)
tolmács jelenlétében ismertettem
látogatásom célját. Az előszobában
negyedórát meghaladó téblábolás
során az udvariasságomat számon-
kérő rektor elfelejtett ülőhelyet,
ivóvizet felajánlani a külhonból
jött idős  emeritus professornak.
No, de lépjük át ezt a „bagoly
mondta verébnek” említésre méltó
részletet.

„Bajtársunk” a háromhasábos
írásába sok minden lényegtelent be-
lekevert, még a rég megpihent atyá-

kat is, nem véve figyelembe azt a
megállapítást, hogy az atyák vétke-
iért a fiaik nem felelősek, és ezek
szerint a szülők érdemeit nem örök-
lik a gyermekeik. Ebben a történet-
ben az a furcsa, hogy a magyar
nyelv szabad használatáért kiállót
az kérdőjelezi meg, teszi hitelte-
lenné szavait, aki egész életében a
magyar nyelv körül mozgott és
abból élt meg. Nagyon sajnálom az
akkori terméketlen vitát, ezért most
azt nem óhajtom. A másik fél mot-
tója eredményesebb: „hallgatni és
cselekedni”!

A nagyon rossz helyzetben lévő
marosvásárhelyi magyar orvos- és
gyógyszerészképzés érdekében
nem könnyű helyesen cselekedni,
de az eddigi eredménytelenség he-
lyett más irányba  kellene elin-
dulni. Talán a hangosabb
dörömbölés,  a hazai és külhoni
politika támogatásával, a zöldasz-
talhoz leülve tárgyalással válhatna
lehetségessé egy észszerű meg-
egyezés a 100 éves ünnepségek
során. Legyen béke és megértés
a Somostető lábánál fekvő gyö-
nyörű egyetemi campusban, mely-
nek láttán az egyetem
születésekor az élettan első egye-
temi tanára (Ludány Gy.) az erdé-
lyi Cambridge-t vélte látni. Sajnos
nem az lett, pedig még mindig le-
hetne, mert sok minden adott,
csak a fejekben kéne rendet te-
remteni több megértéssel és em-
pátiával.

Nem könnyű helyesen cselekedni
Dr. Péterffy Árpád professor emeritus



elfogadása törvényt sért. Az már a
felettes szerv dolga lenne, hogy al-
kalmazza az oktatási törvény 4. be-
kezdésének előírását, miszerint a
vonatkozó törvények be nem tartása
a charta semmisségét vonja maga
után. Az 5. cikkely úgy rendelkezik,
hogy a charta akkor léphet életbe,
ha azt az oktatási minisztérium jó-
váhagyja. Ha a szaktárca 30 napon
belül nem nyilvánít véleményt,
akkor az hallgatólagos jóváhagyás-
nak minősül, és a charta életbe lép. 

Mindezek ismeretében az egye-
tem magyar tanári közösségének
hangadóit, vezetőit kérdeztük a tör-
téntekről. 

– Miért fontos a charta, amely-
nek módosított formáját a Petru
Maior Egyetemnek a MOGYE-ba
való beolvasztása után a közel szá-
zas létszámra bővült szenátus meg-
szavazta? – kérdeztem dr. Benedek
Imre kardiológus egyetemi tanárt,
aki a magyar oktatói közösségen
belül megalakult tárgyalóbizottság
tagja.

– Az egyetemi charta olyan ok-
mány, mint egy alkotmány, egy tör-
vényes keret, ami megszabja az
egyetemen folyó munkát. Mivel a
magyar oktatók közössége olyan
döntést hozott, hogy nem veszünk
részt a szenátus munkájában, amíg
érdemi egyeztetés nem történik,
távol maradtunk a charta vitájáról
szóló ülésről. A közoktatási törvény
kimondja, hogy a chartát milyen
körülmények között lehet módosí-
tani, és ennek egyik feltétele, hogy
közvitára kell bocsátani, tehát ala-
posan meg kell beszélni és egyez-
tetni a véleményeket. Ez nem így
történt. Október 18-án feltették az
egyetem honlapjára, és odaírták,
hogy hétfő reggelig lehet észrevéte-
leket közölni, ami ellentmond a vo-
natkozó törvényes előírásnak
(2011/128/3). Mivel szó sem volt
megbeszélésről, a megyei intézmé-
nyek vezetőihez fordultam azzal a
kéréssel, hogy tegyék lehetővé,
hogy a chartáról egyeztetések tör-
ténjenek. Mivel október 18-tól 23-
ig, a szenátusi ülés napjáig nem
történt semmi, Péter Ferenc megyei
tanácselnököt, érdekképviseleti
szervezetünk megyei elnökét, Mir-
cea Duşa prefektust és Dorin Florea
polgármestert értesítettem. Hogy
biztos legyen, hogy tudomást sze-
reztek a kérésemről, munkatársam
személyesen adta át az értesítést.
Péter Ferencen kívül, aki beszélt te-
lefonon a rektorral, és kedvezőtlen
választ kapott, további sürgeté-
semre a prefektus másodszor is azt
ígérte, hogy a szenátus ülése előtt
biztosan sor kerül az egyeztetésre.
Mivel nem történt semmi, Nagy
Előd rektorhelyetteshez fordultam,
aki azt mondta, hogy nem volt és
nem is lesz egyeztetés. A chartát
ennek ellenére megszavazták, ami
előzetes vita, egyeztetés nélkül tör-
vénytelennek tekinthető. Korábban,
a két egyetem egyesüléséről tár-
gyaló tanácsban, a kérdésre, hogy
mi lesz a magyar oktatással, azt a

választ kaptam a Petru Maior Egye-
tem rektorától, hogy az új egyetem
multikulturális lesz. Többször is ki-
fejtettem, hogy abban az esetben a
magyar oktatók száma 40 százalék
kellene hogy legyen a szenátusban,
és nem 13, mint most, annál is in-
kább, mert a rektor azt mondta,
hogy a Petru Maior Egyetem tele
van magyar oktatókkal. 

– Miért jó a rektornak, hogy
fenntartsa ezt a „háborús” hangu-
latot, ahelyett, hogy betartaná a
törvényt, ahogy más egyetemeken
tették? A kolozsvári Babeş–Bolyain
például létrejöttek a magyar főtan-
székek, ami nem akadályozta az
egyetemet abban, hogy a nemrég
történt nemzetközi besorolás
(URAP) szerint a 18 romániai fel-
sőoktatási intézmény között az első
helyet foglalja el. 

– Ha békétlenség van, akkor
zavar van, és ilyen körülmények
között az alapvető fontosságú szak-
mai, tudományos, innovatív köve-
telmények háttérbe szorulnak. Egy
egyetem értékét az ott dolgozó ta-
nárok által elért tudományos ered-
mények, és azok visszhangja,
nemzetközi elismertsége határozza
meg. A MOGYE-n egyes oktatók
tudni vélik, hogy az előléptetések
feltételeit, amelyekre törvényes elő-
írások vannak, sokszor megkerülik. 

Dr. Szabó Béla egyetemi tanár, a
magyar oktatók közösségének vá-
lasztott vezetője: 

– Mivel rövid volt az idő a charta
megvitatására, kértük a szenátusi
ülés elhalasztását, ami süket fülekre
talált, és az egyetemek egyesítésé-
hez hasonlóan a charta módosítását
is nagyon gyorsan megszervezték.

– Hogyan történt a charta módo-
sításának vitája? 

– A charta elfogadásával kapcso-
latosan a román kollégák elmond-
ták, hogy csak azokat a
paragrafusokat vitatták meg, ame-
lyekre módosító javaslat érkezett, a
többit úgy vették, hogy azt alanyi
módon mindenki elfogadta. A kifo-
gásaink közé ezúttal nem írtunk
bele olyan dolgokat, amelyek az
egyetem egészét illetik, mert sajnos
szokva vagyunk azzal, hogy ha
ilyen javaslatokat teszünk, akkor a
román többség csak azért is ellene
szavaz. Említésre méltó, hogy a
szenátus, amelynek 89 tagja van,
csak az egyetem dísztermébe fér be,
ahol a terem közepétől hátrafelé
nem lehet hallani, hogy elöl mit be-
szélnek. Az egységes vizsgarend-
szerről szóló paragrafust, amit
zsigerből elleneztünk, és nem tud-
juk, hogy mit keres a chartában,
mások is ellenezték, és az ülés
végén egyesek azzal a meggyőző-
déssel mentek haza, hogy nem sza-
vazták meg. Egyelőre (az október
28-i beszélgetés időpontjáig) a
neten semmiféle hivatalos verzió,
jegyzőkönyv, szenátusi határozat
nem jelent meg.

– Eléggé furcsa, hogy uniós
irányzatként már az első iskolai
évektől működik az alternatív okta-
tás, de amire az ezres hallgatóval
működő marosvásárhelyi egyetemre
kerül (MOGYEMT), szigorúan szel-
lemi egyenruhába akarnak bújtatni
tanárt és diákot egyaránt. 

– Ahogy Szilágyi professzor a
Gyógyszerészeti Kar jubileumi ün-
nepségén elmondta, a magyar okta-
tás szellemiségét akarják
felszámolni – hangsúlyozta Szabó
professzor.

Dr. Szilágyi Tibor egyetemi tanár
érdeklődésünkre kifejtette: – A
charta duplán rossz amiatt, hogy
nincs benne a lényeg, amit az okta-
tási törvény szervezeti keretnek elő-
írna. Az oktatás szigorú
egységesítésére pedig a legsötétebb
évtizedekben sem volt példa. Még
aggasztóbb, hogy az egységes vizs-
garenddel együtt óriási visszalépést
jelent, ugyanis nemcsak a magyar,

minden oktató akadémiai szabadsá-
gát sérti. Azáltal, hogy tételek for-
dítására köteleznek, miközben a
bizottság egyik tagja ismeri mind a
két nyelvet, a másik pedig nem, ez
munkajogi diszkriminációnak te-
kinthető. Ebben a paragrafusban ön-
magában is van annyi törvénysértő
dolog, hogy a chartát, ha kellő figye-
lemmel kezelnék a minisztériumban,
és lenne olyan erő, aki képviselni
tudjon bennünket, meg lehetne aka-
dályozni. A labda jelenleg a szak-
tárca térfelén van, a magyarság
részéről azokén, akiknek ráhatása
lehet a minisztérium vezetőségére. 

– A román hírügynökség tudósí-
tásában a rektor azt nyilatkozta,
hogy megbeszélést folytatott a ma-
gyar közösség egyik képviselőjével.
Továbbá azt is mondta, hogy a
chartán eszközölt módosítások nem
érintik a magyar nyelvű oktatást,
„ellenkezőleg, a MOGYE szenátu-
sának a magyar vonalon tanító
»volt« (?) tagjaitól érkezett egyes
javaslatokat célszerűnek találtam,
és bevezettem a chartába” – nyilat-
kozta Leonard Azamfirei. 

– Határozottan visszautasítok
minden olyan beszámolót, amely-
ben én tárgyaltam volna a magyar
tagozat nevében, ugyanis a rektor úr
mint alkalmazottat hívatott, aminek
kötelességem eleget tenni. Ha meg-
beszélésnek tekintette, az csak alá-
húzza azt a mélységes lenézést,
ahogyan a mi ügyünket kezelik, és
amennyire kiszolgáltatottaknak tar-
tanak. Körülbelül három percet be-
szélgettünk elvi kérdésekről,
miközben közöltem, hogy nincsen
mandátumom a magyar tagozatot
képviselni, mert erre a vezetőtanács
jelöl ki egy bizottságot. Ezt köve-
tően megkérdezte, hogy tulajdon-
képpen mit szeretnénk, amire azt
válaszoltam, hogy a tanügyi tör-
vény olyan szintű betartását, ahogy
az elmúlt hat évben is kértük. Vá-
laszként megjegyezte, hogy sokkal
jobban tennénk, ha a merev ellen-
kezés helyett megegyeznénk. Amire
csak azt tudom mondani, hogy
akkor lehet megegyezni, ha mini-
mális jó szándék van a másik fél ré-
széről is. Beleegyezni abba, hogy
tönkretettek és eltapostak minket,
talán nem kellene elvárni tőlünk. 

– Milyen kifogásokat fogalmazott
meg a professzor úr?

– Felhatalmazás hiányában a ta-
gozat megvalósításába nem bonyo-
lódtam bele, a meglévő chartának a
hibáival foglalkoztam. A régi char-
tához képest számos dolog eltűnt, a
korábbi 120 oldal ugyanis 60-ra
egyszerűsödött. Ebből kimaradt
például, hogy a magyar diákszövet-
ség részéről is kötelező módon kel-
lene legyen egy hallgató az
igazgatótanácsban, ami a régiben
még szerepelt. Számos ilyen jellegű
kifogást tettem, ami apróságnak
tűnhet, de a működés szempontjá-
ból minket hátrányosan érint, és
úgy gondolom, hogy a nagy ügyek
mellett az apró részletekkel is fog-
lalkozni kell, és egyetlen apró lé-
pésben sem szabad meghátrálnunk.
Amikor azt mondják, hogy a ma-
gyar fél nem vett részt a szenátusi
ülésen, és ezért lehetett elfogadni a
chartát, meg kell említeni, hogy volt
egy beadvány a tagozat részéről,
egy másikat pedig egyszerű oktató-
ként nyújtottam be. 

Az egységes vizsgarendszer szá-
mos józanul gondolkodó román
kollégának sem felel meg, ők is úgy
érzik, hogy sérti az akadémiai sza-
badságot, ami a szenátusi ülésen
vitát szült, és végül szavazással
döntöttek. Ha mind ott vagyunk,
akkor sem tudtunk volna változtatni
a helyzeten, a hiányunkkal viszont
felhívjuk a figyelmet arra, hogy sok
kérdésben nem értünk egyet. To-
vábbra is úgy érzem, hogy a besi-
mulós jelenlét ebben a helyzetben
nem lett volna megoldás. 

– Az egyesülés utáni súlyveszté-
sünk legjobb példájáról van szó.
Abban az esetben, ha mi 18-an ott
lettünk volna, a 98 tagú új szenátus-
ban akkor sem értünk volna el sem-
mit – szólt közbe Szabó professzor.

– Román szenátustagok jegyezték
meg, hogy a rektor diktatórikusan
vezette az ülést?

– Három szenátorral beszéltem a
gyűlés után, a három kolléga há-
romféleképpen számolt be. Elsősor-
ban a megengedhetetlen technikai
problémákat tették szóvá, amelyek-
nek a kiküszöbölésére nem volt
akarat. Elfogadhatatlan, hogy ne
hallja mindenki a felszólaló szená-
tor hangját, és ne legyen világos,
hogy mi a végkövetkeztetés, mi a
végső formája a megvitatott cik-
kelynek, amit szavazásra bocsáta-
nak – kapcsolódott be a
beszélgetésbe dr. Nagy Előd rektor-
helyettes, aki megerősítette, hogy
az ülést megelőzően nem volt meg-
keresés az ő irányában sem. 

– Az ülés megkezdéséig nem tör-
tént felkérés, holott minden lehető-
ség adott volt. Az ülés napjának
reggelén pedig azt a jelzést kaptuk,
hogy szó sem lehet a charta általunk
kért módosításáról, és a szenátusi
ülés elhalasztásáról sem. Ennek
tükrében helyesnek tartom, hogy
távol maradtunk.

– Az új charta apró módosítások-
kal megnöveli a rektor és az igazga-
tótanács hatalmát – tette hozzá
Szabó professzor. 

– Mit tesznek a továbbiakban?
– Mivel a módosított charta nem

került fel a honlapra (a beszélgetés
időpontjáig), a rektor úr pedig tudo-
másom szerint elutazott, elképzel-
hetőnek tartjuk, hogy a charta a
minisztériumban van. Következő
lépésként hivatalosan kikérjük a
charta módosított változatát, amely-
nek ismeretében fellebbezést nyúj-
tunk be a szaktárcához. Ebben
ismét visszatérünk arra, hogy a ma-
gyar oktatás helyzete megoldatlan,
amire a tanügyi törvény érvényben
levő cikkelyei jól rávilágítanak. 

– Nem gondoltak egy szélesebb
körű megbeszélésre szakemberek-
kel, jogászokkal, politikusokkal?

– Folytonos kapcsolatban állunk,
tudnak minden problémánkról, azt
ígérték, hogy képviselik, amit ké-
rünk, és azt gondolom, hogy ennél
többet nem tehetünk. 

– Összegezve az elmondottakat,
föl sem merült a magyar kar meg-
alakításának a kérdése?

– Szó se volt róla, sőt üzengettek,
hogy ne jöjjünk megint olyan igé-
nyekkel, mint öt-hat évvel ezelőtt.
A rektor az egyesülésről szóló kor-
mányhatározatot követő szenátusi
ülés után azt mondta, hogy tár-
gyalni akar velünk, csak éppen két
hétre el kell utaznia. Most állítólag
november 24-ig nem jön vissza, a
következő hét az egyesülés ünnep-
lésével fog eltelni, utána az egye-
temi napok előkészítése következik,
aztán karácsony, és érzésem szerint
a tárgyalás az idei évre le van zárva.
Ha figyelembe veszem, hogy a hét-
pontos megegyezés óta Szilágyi
Tibor kollégámmal számos bead-
vánnyal fordultunk a szaktárcához,
és egyikre sem kaptunk választ, azt
hiszem, hogy a minisztérium most
sem fogja meghazudtolni önmagát. 

– Felmerült a kérdés, hogy szük-
ség lenne egy állandó jogi képvise-
letre?

– Az érdekképviseleti szervezet
részéről elképzelhetőnek tartanám,
hiszen a chartának vannak olyan
cikkelyei, amelyek jogi értelemben
kifogásolhatóak. Mi látjuk a prob-
lémát szakmai szempontból, és azt
is, hogy jogilag sincsen rendben, de
a megoldásához pontos jogi szaktu-
dással alátámasztott beavatkozásra
lenne szükség. Ez már nem helyha-
tósági probléma, és az a tény, hogy
a rektor évek óta eljárhat úgy, ahogy
akar, az a mögötte levő hátteret jelzi
– fogalmazott Szilágyi professzor.
Majd hozzátette: kár, hogy a

MOGYE-ügy nemzetiségi problé-
mává fajult, holott sok olyan eleme
van, ami a román kollégákat, a
román adminisztrációt is zavarja.
Miután megtörtént az egybeolva-
dás, a gyorsaság, ahogy továbbra is
eljárnak, gazdasági szempontból is
lehetetlen helyzetbe hozza az egye-
temet. El lehet képzelni, mit jelent,
hogy egy intézményről október
végén, amikor napirenden vannak
az elszámolások, kiderül, hogy nem
az, ami volt. Ha nem alakult volna
ennyire román–magyar kérdéssé, a
józanul gondolkozó kollégákban
rejlő ellenkezés jobban érvényesül-
hetett volna. Ha viszont nagyon
fentről jövő utasítás alapján történt,
az ő támogatásukkal sem mentünk
volna semmire. 

Dr. Vass Levente parlamenti kép-
viselő, az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezete elnökének is megkérdez-
tük a véleményét az egyetemi
charta módosított változatának az
elfogadásáról.

– Először is törvényellenes, mert
nem biztosították a széles körű kon-
zultációt, továbbá azért sem, mert
nem tartja be a tanügyi törvény elő-
írásait, melyek szerint a magyar fő-
tanszékeket meg kell alakítani.
Hatástalannak és rossznak tartom,
ha arra gondolok, hogy ezen az
egyetemen a többihez képest meg-
tanították gondolkodni az orvostan-
hallgatókat, arra, hogy a sok fától
lássák az erdőt. Ennek tulajdonít-
ható, hogy 1989 előtt mindenhol el-
fogadták a marosvásárhelyi
egyetem oklevelét, miközben a
többi romániai egyetemét kevésbé.
Ezt a hagyományt az október 23-án
elfogadott charta előírásai azzal
rombolják le, hogy minden tantárgy
esetében kötelezővé teszik, hogy
egyetlen tankönyv szerint lehessen
előadni és vizsgáztatni. Ez a sablo-
nosságnak kedvez, kiöli a lelkese-
dést, az innovációt a tanárokból, a
magyar oktató hogyan érezzen mo-
tivációt tankönyvírásra, amikor egy
másikból kell majd tanítania? Egy
tanár azért ír könyvet, hogy a
szakma minden csínját-bínját el
tudja mondani. Ha csak egy fejeze-
tet kap egy könyvből, élettapaszta-
latát, szakmai tudását nagyon
csekély formában tudja átadni. A di-
áklétszám megvan, de a magyar ta-
nári kar utánpótlását és kedvét,
hogy egyre jobban oktasson és ku-
tasson, az új chartával teljesen el-
vágják. 

A kérdésre, hogy lát-e megoldást
arra, hogy a minisztérium érdemben
beleszóljon a charta elfogadásába,
ahogyan az első charta esetében
tette, Vass Levente azt nyilatkozta,
hogy szerinte kevés esély van erre.
Véleménye szerint széles körű
megbeszélésre, stratégia kidolgozá-
sára van szükség, hogy a különböző
helyzetekben mit kell lépjen a tanári
kar és a politikum. 

– Egy közös megoldandó feladat-
ról van szó, amelyre ha nem talá-
lunk megoldást, mind a magyar
közösségnek, mind az orvostársada-
lomnak, mind a politikumnak kára
lesz belőle. 
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A Duna Televízióban október
26-án indult a Fölszállott a
páva, az MTVA és a Hagyomá-
nyok Háza népzenei és nép-
táncos tehetségkutató
műsora. A Döntők döntőjében
az előző évadok legjobbjai
mérik össze tudásukat, régi
kedvencek lépnek ismét a
színpadra. A két felvezető
adást követően november 9-
én kezdődnek az elődöntők-
kel az élő adások.

A nyárádszeredai Bekecs nép-
táncegyüttest is visszahívták a Dön-
tők döntőjébe. A zsűri
szigorúságától ezúttal nem kell tar-
taniuk, de lehet, hogy éppen ezért is
nagyon fontos komolyan venniük a
felkészülést és a szereplést, és el-
nyerniük a közönség tetszését.

Az idei különleges évad, mert
nem előválogatók után, hanem
meghívásra kerültek be a szereplők,
azok, akik már szerepeltek a Pává-
ban, olyanok, akik vagy nyertek az
elmúlt évek során, vagy legalább a
döntőig eljutottak. A Bekecs nép-
táncegyüttes 2014-ben jutott a dön-
tőbe, ahonnan a legjobb külhoni
előadó díjával tért haza. Ezért nagy
megtiszteltetés, hogy bekerültek az
idei évadba – tudtuk meg Benő
Barna együttesvezetőtől.

A néptáncegyüttesek kategóriájá-
ban idén mellettük egyetlen erdélyi
csapat leszn, a tavalyi győztes Ka-
lotaszeg Legénytársulat. A többi kü-
löndíjas és közönségdíjas erdélyi
előadó a hangszeres, énekes, zene-
kar csoportból van, táncban mások
nem vállalták a megmérettetést –
vagy mert generációt váltottak azok
az együttesek, vagy nem feleltek
meg bizonyos kritériumoknak, pél-
dául idén nemcsak erdélyi, hanem
kis-magyarországi táncokkal is kell
készülni, legalább két néprajzi dia-
lektusból kell táncot választani. Öt
táncanyaggal kellett jelentkezni, az
elődöntős produkciót tetszés szerint
ki lehetett választani, de ha a Be-
kecs továbbjut, attól kezdve a zsűri
mondja majd meg, hogy melyik
táncot szeretné látni a következő
adás(ok)ban.

A nyárádszeredai együttes kalo-
taszegi, pontosabban Nádas menti
anyagot választott a hétvégi fellé-
pésre, ami technikailag elég nehéz.
„Az idén már az elődöntőben is a
nézők döntik el a továbbjutókat, a
zsűri pedig csak minősít, ezért úgy
gondoljuk, hogy szakmailag is
olyan anyagot kell színpadra vin-
nünk, ami igényes felkészülést kö-
vetel” – mondta el Benő.

A Bekecs első élő fellépése no-
vember 9-én, pénteken este a fél ki-
lenckor kezdődő műsorban lesz, és

számítanak a nézők szavazataira,
mert akiket most behívtak, mind na-
gyon jól felkészült csapatok, nagy
múltú, jó nevű együttesek, ezért na-
gyon nehéz lesz kiválasztani a leg-
jobbakat, a továbbjutókat, hiszen
kicsi a különbség közöttük. A nyá-
rádszeredai együttesnek olyan ellen-
felei lesznek, mint az Alba Regia
Táncegyüttes, a Czifra Együttes, a
Corvinus Közgáz Néptáncegyüttes,
a Csaba Nemzetiségi Néptáncegyüt-
tes, a Debreceni Hajdú Táncegyüt-
tes, az Ilosvai Selymes Péter
Néptáncegyüttes, a Jászság Népi
Együttes, a Kalotaszeg Legénytársu-
lat, a Szentendre Táncegyüttes, a
Szinavölgyi Néptáncműhely és a
Tanac Néptáncegyüttes.

Ezért a nyárádmentiek számíta-
nak a nézők szavazatára, a Bekecset
kedvelők a 03-as kódszámot kell
majd sms-ben elküldjék a megadott
telefonszámok egyikére, és azt is
fontos tudni, hogy ugyanarról a te-
lefonszámról legfennebb húsz sza-
vazatot lehet elküldeni ugyanarra a
szereplőre.

Ami a felkészülést, a hangulatot
illeti, Benő Barna elmondta: izga-
tottan várják a visszatérést, hiszen
szép emlékek fűzik őket a Pávához.
Ez egy nagy lépcsőfok volt az
együttes életében, mondhatni fordu-
lópont, mert a Páva után – a körül-
ményekhez igazodva – döntöttek

úgy, hogy önálló, hivatásos együt-
tesként fogják folytatni a táncolást,
ezután tették meg az első lépéseket
ebben az irányban, 2015-ben kezd-
ték alkalmazni a tagokat táncokta-
tóként, később táncosként.
Nemcsak ehhez járult hozzá a Páva,
hanem ahhoz is, hogy az együttes
hirtelen ismertté lett, megszaporod-
tak a szereplési felkérések.

Most, hogy ilyen kiélezett a ver-
seny, igencsak komolyan készül a
csapat, nem szeretnének alulma-
radni. Mentoruk, Kádár Ignác nem-
rég Nyárádszeredában járt, és
tanácsokkal segítette Antal Áron
koreográfus munkáját. Viszonylag
sok időt szentelnek a hétvégi fellé-
pésre való felkészülésre, mintegy
két hete a Páva-szereplésre össz-
pontosítanak. Ha pénteken tovább-

jutnak, akkor a szeredaiakat decem-
ber 7-én láthatjuk a középdöntőben,
a döntőre december 21-én kerül sor.
Ha a döntőben nyernek, az ezzel
járó anyagi juttatást egy karitatív
szervezetnek fogják adományozni –
mondta el az együttes irányítója.

A Bekecs további idei programja
a budapesti szerepléstől függ, ha to-
vábbjutnak, újabb előadásokat kell
lemondaniuk, és csak a Pávára
összpontosítanak, ha nem ők lesz-
nek a közönség kedvencei, akkor
tovább folytatják itthoni fellépései-
ket az Ember az embertelenségben
című műsorukkal, ugyanis számos
helyszínen maradt el az előadás.
Márpedig ez olyan produkció, ame-
lyet minden olyan helyszínen be
szeretnének mutatni, ahol megfele-
lőek a körülmények.

Pénteken este a Maros Mű-
vészegyüttes termében, szom-
baton pedig a marosszent-
királyi művelődési otthonban
csendült fel a citeramuzsika.
Aki szereti és érdeklődik a nép-
zene és népi kultúra iránt, volt
amiből töltekeznie, hiszen több
csoport lépett fel, amelyek szí-
nes műsorral lepték meg a
közönséget. 

Zenei interferenciák
A péntek esti, Zenei interferen-

ciák című műsort vezető főszervező
Fazakas Ildikó fontosnak tartotta el-
mondani, hogy Erdélyben népzenei
találkozókon egyáltalán nem vagy
nagyon ritkán csendül fel a citera, a
hangversenytermekről nem is be-
szélve. Ezért olyan koncertprogra-
mot állítottak össze, amellyel
bebizonyítják, hogy a színpadon jól
megfér egymás mellett Kodály és
Bartók zenéje egymástól lényege-
sen eltérő előadásmódban, azaz ci-
terán, illetve vonósnégyes
megszólaltatásában. Tehát az elő-
adás két különböző zenei hullám
köré épült, amelyek jelentősen erő-
sítik egymást. Az előadók a nép-
zene, illetve a komolyzene
vonzásából érkeztek a Kárpát-me-

dence országaiból, így a marosvá-
sárhelyi fellépők sorát magyaror-
szági és felvidéki  vendégek
egészítették ki.

A Zenei interferenciák című
műsor különlegességét az adta,
hogy marosvásárhelyi színpadon
először szólaltak meg citerán Bar-
tók Béla és Kodály Zoltán népzene-
feldolgozásai, illetve olyan
népdalok, amelyeket  Bartók Béla,
Kodály Zoltán, Lajtha László is
hallhattak vagy lejegyeztek gyűjtő-
útjaikon. Olyan műsorral örvendez-
tették meg a közönséget, amelyben
Bartók Béla Este a székelyeknél
című zeneműve citerás és kamara-
zenei változatban is elhangzott a Ti-
berius vonósnégyes előadásában, de
Bartók Béla Román táncok című
darabját is műsorra tűzték. 

Az est során a Fagyöngy citera-
zenekar, a magyarországi Kadarcs
népzenei együttes, a felvidéki Fa-
botó citerazenekar, a magyarországi
Szivárvány citerazenekar és Bíró
László szólóciterás muzsikáját hall-
hatták. Bukovinai székely népdalo-
kat Szöllősi Kata énekelt, aki ismét
ott lesz a Fölszállott a páva Döntők
döntőjének műsorában. 

Nagyon nagy közönségsikere volt
a zenekarok közös muzsikálásának,
melyet Hunyadi Bőr Gyula vezetett. 

Szombat este de jó citerázni!
A szombati szentkirályi műsor is

igen változatos volt. Ide több erdé-
lyi citeraegyüttest is meghívtak.
Muzsikáltak: a marosvásárhelyi 
Fagyöngy, a szilágysomlyói Sze-
derinda, a székelyszentmihályi cite-
razenekar, a mezősámsondi citera-
és népdalcsoport, a jeddi citeracso-
port, a Galagonya citeracsoport, a
marosszentgyörgyi citerások, to-
vábbá a mezőtúri Szivárvány, a bal-
mazújvárosi Kadarcs, a felvidéki,
nagykaposi Fabotó citerazenekar és

Bíró László. A meghívottak közül
csak a csíkborzsovaiak nem vettek
részt a rendezvényen.
A XX. században a citera színpadi
hangszer lett

Mivel Erdélyben a citera vi-
szonylag ritkán használt népi hang-
szer, ezért nem árt áttekinteni ennek
rövid történetét – fogalmazott Faza-
kas Ildikó főszervező. 1911-ben a
népi hangszerekről írt első tanulmá-
nyában Bartók Béla nem említi.
Kodály Zoltán volt az első, aki ci-
terás felvételeket készített, és a ci-
terát a szegények hangszerének
nevezi.

A Székelyföld keleti sávjában,
Csíkban, a legidősebbek visszaem-
lékezései szerint, először az első vi-
lágháborús katonák kezében láttak
citerát. Sárosi Bálint szerint a má-
sodik világháború utáni évtizedek-
ben, a moldvai csángókat kivéve, az
egész magyar nyelvterületen ismer-
ték és használták ezt a hangszert, de
nem mindenhol egyenlő arányban.
A citera szólóhangszer, egyszemé-
lyes zenekar, a melódia, az egyszerű
akkordkíséret és a pengetéssel hoz-
záadott ritmuskíséret egyszerre szó-
lal meg. A citera hangja betölti a
szobát, lehet hozzá énekelni vagy
akár táncolni is.

A XX. század ötvenes éveiben a
hangszer felkerült a színpadra, és az
idő múlásával megnőttek a citerajá-
tékkal szembeni követelmények is.
Már nem volt elég, hogy ugyanazt
a dallamot 5-10-15 egyforma cite-
rán „verjék ki”. A citerán való játék
fejlődésének egy újabb foka a zene-

kari hangzást visszaadó játszásmód,
ahol az együttes tagjai a klasszikus
vagy népi zenekarok hangszercso-
portjainak megfelelő szólamokat
játsszák. Ehhez szükség van külön-
féle hangfekvésű citerákra, más
hangzásvilágra, ellenszólamokra, az
előadásmód dinamikai sokszínűsé-
gére. Új citeratípusok születtek: pi-
colo, tenor, basszus és bőgő citerák.
Ezeknél a hangszereknél – a teltebb
hangzás érdekében – általában
„hasas” testformával találkozha-
tunk. Az egykori tollfosztók, házi
mulatságok citerásai álmodni sem
mertek olyan kiváló citerákról, mint
a mai hangszerek.

Fazakas Ildikó, aki kérdésünkre,
hogy miért tartják fontosnak a cite-
rások találkozóját megtartani, el-
mondta, hogy elsősorban
közösségépítés szempontjából, mert
sikerült az erdélyi citeracsoportok-
nak megismerni egymást. Ugyanak-
kor az anyaországi és általában a
Kárpát-medencei barátaikkal is tart-
hatják a kapcsolatot. Ezen túlme-
nően új kapcsolatok felvételére
adódott lehetőség. 

A rendezvények másik célja a ha-
gyományteremtés, hiszen a citerá-
zást és a citeraoktatást szeretnék
népszerűsíteni Maros megyében,
ahol nincs olyan hagyománya, mint
a Székelyföldön.

A két rendezvényt a Maros Me-
gyei Tanács és a Communitas Ala-
pítvány támogatta. Szervezők
voltak: a Pro Provincia Egyesület, a
Maros Művészegyüttes és a Kádár
György Kulturális Egyesület. 
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Bár az utóbbi két mérkőzésen ja-
vuló formát mutatott, nem tudott
pontot szerezni a Marosvásárhelyi
MSE 3. ligás labdarúgócsapata
Nagybányán, a helyi Minaur ottho-
nában. A házigazdák egyébként az
egyetlen csapat a harmadosztály V.
csoportjában, amely még egyetlen
mérkőzést sem veszített 11 forduló
alatt, így eleve roppant nehéznek
ígérkezett a kiszállás Fehér Csaba
edző csapata számára.

A szakvezető ezen a mérkőzésen
is számos sérült játékost volt kény-
telen nélkülözni, azok pedig, akik
lassan-lassan visszatérhetnek, még
nem tudták felvenni a ritmust. Így
például az idény elején térdműtéten
átesett Lőrincz egyelőre csak a kis-
padon foglalt helyet. Ráadásul a
másik tapasztaltabb középhátvéd,
Székely eltiltás miatt nem léphetett
pályára. Ilyen körülmények között
ismét improvizált csapatot volt
kénytelen használni a marosvásár-
helyi kispad, amely megpróbált így
is ellenállni a nagybányai rohamok-
nak. És sikerült is majdnem a szü-
netig kihúzni kapott gól nélkül,
annak ellére, hogy a 32. percben
büntetőt is rúghatott a Minaur, ezt
azonban kihagyta. Végül két perc-
cel az első félidő vége előtt tört meg
az MSE védelmének ellenállása,
amikor Kis Loránd talált be a házi-
gazdák részéről.

Nem sokkal újrakezdés után, az
50. percben Boje növelte a nagybá-
nyai előnyt, és roppant nehézzé
tette az MSE számára a visszazár-
kózást. Ennek ellenére megpróbál-
kozott vele, és a kispadról érkező
Moldován Tamás révén két lehető-
séget is kihagyott a 68. és 84. perc-
ben. A mérkőzés végén még
egyszer a hálóba juttatták a labdát a
házigazdák, azonban a gól nem volt
érvényes, leshelyzet miatt.

A marosvásárhelyi csapatnak a
következő hónapban még négy
mérkőzése van a téli szünet előtt,
ezeken kell minél több pontot gyűj-
tenie, hogy nyugodtabban tölthesse
a téli szünetet. A bajnoki program
úgy alakult, hogy az utolsó négy
fordulóban viszonylag könnyebb
ellenfelek jönnek, így megfelelő
mozgósítással akár meg is dupláz-
ható az eddig szerzett pontok
száma. Pénteken Dés együttesét fo-
gadja az MSE, majd Székelyudvar-

helyre látogat. Az utolsó itthoni
mérkőzésük a Radnót elleni, míg az
utolsó fordulóban valamivel nehe-

zebb dolguk lesz, hiszen Kolozsvá-
ron a CFR fiókcsapatához látogat-
nak.

A harmadosztályú bajnokságban
szereplő FK Csíkszereda 3-3-as
döntetlen után 11-esekkel búcsúz-
tatta a 18-szoros bajnok és 13-szo-
ros kupagyőztes Bukaresti Dinamót
a labdarúgó Románia-kupa nyol-
caddöntőjében.

A mérkőzés első részében a házi-
gazdák támadtak többet, és bár
tiszta lövésig nem jutottak el, sza-
badrúgásokkal és szögletekkel nyo-
más alatt tartották élvonalbeli
ellenfelüket, írja beszámolójában az
NSO. A kétosztálynyi különbség
csupán egy-egy párharcnál látszott
meg, amúgy a bukarestiek csak
kontrázni próbáltak, szögleteik és
beadásaik látványosan pontatlanok
voltak.

A csíkszeredaiak közvetlenül a
szünet után megszerezték a veze-
tést, Majzik Adrián szabadrúgásból,
mintegy 25 méterről a bal alsó sa-
rokba tekert (1-0), majd négy perc-
cel később Magyari Szilárd a felső
léc segítségével a bal felsőbe bom-
bázott (2-0). Nem sokáig tartott a
hazai öröm, a Dinamo kapitánya,
Dan Nistor öt perc alatt szintén két,

tizenhatoson kívüli lövéssel ki-
egyenlített (2-2).

A rendes játékidőben több gól
nem született, így következhetett a
hosszabbítás, amikor már látszott az
erőnléti különbség a látogatók ja-
vára. Mihai Neicuţescu egy indítás
után be is vette Bordás kapuját (2-
3), a csíkszeredaiakban azonban
még maradt egy dobás: Dzsebari
jobbról ívelt be egy szabadrúgást,
Berde István pedig kapásból a ka-
puba lőtte a labdát (3-3), a tizen-
egyespárbajra bízva a továbbjutót
illető döntést.

Nem ment könnyen: csupán a ti-
zedik körben, kilenc kimaradt lövés
után dőlt el a párharc. Az első ötös
sorozat végén Grozav lábában ott
volt a Dinamo továbbjutása, de fölé
panenkázott (emiatt a labdarúgóval
szerződést is bontottak a mérkőzés
másnapján a fővárosiak), a nyolca-
dik és kilencedik körben meg min-
dent védtek a kapusok. A tizedikben
Nagy Zsolt belőtte, Kino Delorge
nem, de Bordás kapus elmozdulása
miatt megismételtették a 11-est – a
belga bekk újabb lövését (amely így

már a 21. tizenegyes volt) azonban
újra megfogta a csíki kapus, és
ezzel negyeddöntőbe juttatta csapa-
tát.

Először van a nyolc között a Ro-
mánia-kupában a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK, amely a vártnál köny-
nyebben diadalmaskodott a 2. ligás
Mioveni otthonában. A Puskás Aka-
démiától kölcsönvett Prosser Dániel
már a 4. percben megszerezte a ve-
zetést, amikor 17 méteres szabadrú-
gásból a felugró sorfal alatt a hálóba
lőtte a labdát (0-1). A magyar légiós
ezután előkészítőként lett a meccset
és a továbbjutást már az első félórá-
ban végképp eldöntő csapata ve-
zére: előbb Ştefan elé fejelte a
labdát, aki egy lépésről az üres ka-
puba helyezett (0-2), majd egy tá-
voli lövését csak kiütni tudta a hazai
kapus, és a résen levő Szimo-
novszki is betalált (0-3). Az első fél-
idő gólsorozatát Nouvier zárta, aki
hatalmas lövéssel talált be (0-4). A
második félidőben kényelmesen fo-
cizgató Sepsi OSK utolsó találatát
két korábbi NB I-es futballista
hozta össze: Prosser jobb oldali be-

adásából a tavaly még Balmazújvá-
rosban focizó Adrian Rus a hosszú
oldalon, a kapufa közeléből a há-
lóba tolta a labdát (0-5).

A Kolozsvári CFR Medgyesen, a
Gaz Metan vendégeként tudott
győzni egy olyan mérkőzésen, ame-
lyen a játékosok inkább egymással
foglalkoztak, mint a labdával, ren-
geteg kakaskodással és fetrengés-
sel tarkítva a mérkőzést. A
kolozsvári csapat a második félidő-
ben Ţucudean kapáslövésével sze-
rezte meg a mérkőzés egyetlen
gólját, de az előny megőrzéséhez
az is kellett, hogy az utolsó ne-
gyedórában a balhátvéd Camora

kétszer is a gólvonalról mentsen.
Az alsóbb ligás csapatok közül a
másodosztályú Kolozsvári Univer-
sitatea állt a legközelebb a tovább-
jutáshoz, miután az első nyolc
percben háromgólos előnyre tett
szert az Astra ellen. A vendégek
azonban egy büntetővel és egy ön-
góllal hamar magukra találtak, a
második félidőben pedig hosszabbí-
tásra mentették a meccset. A 30 per-
ces ráadást Abrudan kiállítása miatt
emberelőnyben játszotta a gyurgye-
vói együttes, amely egy szöglet
után, a korábbi válogatott balhátvéd
Sepsi László öngóljával nyerte meg
a mérkőzést.
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Pont nélkül tért haza Nagybányáról az MSE

Hatalmas gólkülönbség 
a 4. liga elitcsoportjában

Nem született meglepetés a labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 10. for-
dulójában. A listavezető Marosvásárhelyi CSM a sereghajtó után az
utolsó előtti helyezett hálóját is kíméletlenül kitömte, és tartja előnyét
az üldözőivel szemben. Marosludas és a Nyárádtői Unirea valamivel
nehezebb ellenfelekkel nyertek, a ludasiak ráadásul idegenben, de
ahhoz, hogy meg tudják szorongatni a CSM-t, arra is szükségük van,
hogy a marosvásárhelyi csapat botoljon. 

A következő fordulóban a megyeszékhelyiek Nagysármásra láto-
gatnak, ahol általában nehéz dolguk van a vendégeknek, ráadásul
az idén valamivel jobb csapata is van a mezőségi városnak, mint az
előző években. Persze a CSM így is nagy favoritnak számít, de a
követői számára ez az egyik halvány esély. Marosludas Szovátát fo-
gadja, míg a Nyárádtői Unirea a sereghajtó Dános otthonába láto-
gat.

Az eredmények: Ákosfalva – Marosvásárhelyi Atletic 2-2, Nyárád-
szereda – Nagysármás 3-2, Marosvásárhelyi CSM – Nyárádtői Viitorul
17-0, Marosoroszfalu – Marosludas 0-3, Szováta – Dános 4-0, Nyárád-
tői Unirea – Segesvári CSM 5-1, Náznánfalva-Marosszentkirály – Kuty-
falva 2-1. (bálint)

Románia-kupa: Csíkszereda kiejtette a Dinamót, 
továbbment a Sepsi OSK és a Kolozsvári CFR 

Eredményjelző
* Románia-kupa, nyolcaddöntő: Nagyszebeni Hermannstadt –

FC Voluntari 3-0, Voinţa Turnu Măgurele – CSU Craiova 1-4,
Jászvásári Politehnica CSM – Konstancai Viitorul 2-2 a rendes já-
tékidő és a hosszabbítások végén, 5-7 a tizenegyespárbaj zárultá-
val, CS Mioveni – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 0-5, Kolozsvári U
– Gyurgyevói Astra 3-4, Medgyesi Gaz Metan – Kolozsvári CFR
0-1, FK Csíkszereda – Bukaresti Dinamo 2-2 a rendes játékidő
végén, 3-3 hosszabbítások után, 9-8 a tizenegyespárbaj végén, Du-
nărea Călăraşi – Bukaresti FCSB 2-1. A győztes csapatok tovább-
jutottak.

Bálint Zsombor

1067.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Ranglista
1. Lénárdfalva 11 9 0 2 34-12 27
2. Nagybánya 11 7 4 0 19-5 25
3. Csíkszereda 10 7 1 2 27-7 22
4. CFR II 11 6 4 1 27-14 22
5. Sănătatea 11 6 2 3 21-13 20
6. Avântul 11 5 4 2 15-9 19
7. Barcarozsnyó 11 6 1 4 10-9 19
8. Torda 11 4 3 4 18-17 15
9. Tasnád 11 3 5 3 21-21 14
10. Szászhermány 11 4 1 6 14-17 13
11. Dés 11 2 5 4 13-19 11
12. Székelyudv. 11 2 3 6 11-19 9
13. Beszterce 10 2 2 6 13-20 8
14. MSE 11 2 2 7 13-23 8
15. Radnót 11 2 0 9 11-44 6
16. Medgyes II 11 1 1 9 9-27 4

Ranglista
1. CSM 10 10 0 0 70-7 30
2. Marosludas 10 9 0 1 50-13 27
3. Unirea 10 8 1 1 48-12 25
4. Atletic 10 5 3 2 31-19 18
5. Nyárádsz. 10 4 2 4 25-13 14
6. Marosoroszf. 10 4 2 4 24-21 14
7. Ákosfalva 10 4 2 4 18-22 14
8. Szováta 10 3 3 4 15-22 12
9. Nagysármás 10 3 3 4 18-36 12
10. Náznánfalva 10 3 2 5 15-26 11
11. Kutyfalva 10 3 2 5 20-38 11
12. Segesvár 10 2 2 6 20-30 8
13. Nyárádtő 10 1 0 9 12-54 3
14. Dános 10 0 0 10 3-56 0

Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 11. fordulójában a következő

eredmények születtek: Nagybányai Minaur – Marosvásárhelyi
MSE 2-0, Dési Unirea – Tordai Sticla Arieşul 1-4, Székelyudvar-
helyi FC – Kolozsvári Sănătatea 0-0, Radnóti SK – Szászrégeni
Avântul 1-4, Kolozsvári CFR II – Barcarozsnyói Olimpic Cetate
2-0, Lénárdfalvi Comunal – Tasnádi Unirea 4-2, Medgyesi Gaz
Metan II – Szászhermányi AFC 0-1. A Besztercei Gloria – FK
Csíkszereda mérkőzés lapzárta után ért véget.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 11. forduló: Nagyváradi Minaur

– MSE 2-0 (1-0)
Nagybánya, Viorel Mateianu stadion, vezette: Vlad Inoan

(Szászfenes) – Iosif Nasc (Aranyosgyéres), Dragoş Popa (Járabá-
nya). Ellenőrök: Sergiu Neichi (Szatmárnémeti), Leontin Moga
(Zilah).

Gólszerzők: Kis (43.), Boje (50.).
Sárga lap: Bandula (74.), illetve Tamás A. (8.), Mihály (80.).
Minaur: Gudea – Duruş, Kis Lóránt, Simion, Lupu, Chiş-Toie

(62. Bandula), Balmoş (85. Borota), Lihet (80. Sabadâş), Tutuţa,
Giurgiu, Boje (73. Bococi). 

MSE: Molnár – Mihály, Silaghi (65. Brai), Bucur, Papp, Ungur,
Totó (55. Moldován), Tamás Attila, Balázs Ferenc (70. Simó), Ruja
(55. Török), Velichea. 

Mestermérleg
„Az első félidőben három jó helyzetet kihagytunk, aztán a félidő

végén egy szögletrúgásnál álmodoztunk, így az ellenfél megszerezte
a vezetést. A második félidőben három-négy jó lehetőséget rúgtunk
a kapusba. Nagyon kár, hogy nem használtuk ki a helyzeteinket,
mert volt belőlük bőven. A következő mérkőzések hatpontosak,
nincs időnk álmodozni és tétlenkedni, csak a győzelem jöhet szá-
mításba” – mondta Fehér Csaba, az MSE edzője a mérkőzés után.
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Nem vesztett még játszmát a CSM
Öt fordulót játszottak le a női röplabda

A2 osztály alapszakaszából, és a Marosvá-
sárhelyi CSM még nem akadt olyan ellen-
félre, amely legalább játszmát tudott volna
nyerni ellene. Predrag Zucović csapata öt
játéknap után vezeti a rangsort 15 ponttal és
15:0-s játszmaaránnyal.

Miután a múlt héten a CSM Lugoson tu-
dott nyerni 3:0-ra, a hét végén két találkozót
is játszott hazai pályán. Pénteken bepótolta
a Máramarossziget elleni elmaradt találko-
zót, míg szombaton a soros fordulóban
nyert Déva ellen. Mindkét mérkőzésen
simán gázolt át ellenfelén a megyeszékhelyi
együttes. Szombaton a kezdő hatos mind-
össze kilenc pontot engedélyezett az első

játszmában az ellenfélnek, ebből ötöt (!) el-
rontott nyitással a házigazdák ajándékoztak
Dévának, utóbbinak egyetlen sikeres táma-
dása volt az egész szettben. A folytatásban
teljes garníturacsarét hajtott végre a házi-
gazdák edzője, de a második játszmában is
csak 13 pontig jutott Déva (négy nyitást hi-
bázott el a házigazda csapat). A harmadik
szett váratlanul kiegyensúlyozottan indult,
de 4:4 után Boga Izabella nyitásai 12 pontot
eredményeztek zsinórban, és csak úgy „si-
került” őt a nyitási vonal mögül elmozdí-
tani, hogy 13. szerváját a pályán túl ütötte.

Talán szombaton lesz valamivel kiegyen-
súlyozottabb mérkőzés a Pongrácz Antal
csarnokban, amikor az egyik ellenlábas, a
Nagyszebeni CSM érkezik Marosvásár-
helyre.

Rengett a léc az Agronomia ellen
A papírformának megfelelően meg-

nyerte a Bukaresti Agronomia elleni baj-
noki mérkőzést a Marosvásárhelyi CSM
női kosárlabdacsapata, de nem olyan
könnyen, mint ahogy erre számítani lehe-
tett volna. Igaz, végig vezetett Ionel Brus-
tur alakulata, azonban a hajrában
veszélyesen közel kerültek a vendégek.

A CSM az első negyedben alapozta
meg a későbbi sikert, amikor Mészáros
Kata uralta a palánk alatti teret, és néhány
tetszetős kombinációval is sikerült beta-
lálni, így 11 pontos előnnyel zárta a ne-
gyedet a házigazda. A második
negyedben a cserepad több lehetőséget
kapott, ezzel azonban nemhogy nem nö-
velte az előnyét a CSM, de ez csökkent is
egy kicsit. Aztán a harmadik negyedben
úgy tűnt, döntő előnyhöz jutott a házi-
gazda, de az utolsó játékrészben nem várt
tartalékokat mozgósított a fővárosi együt-
tes, amely kihasználta, hogy ismét pihen-
tek ellenfelük legjobbjai, és két perccel a
vége előtt öt pontra megközelítette az
eredményjelzőn. Ekkor már két perce a
kezdő csapat játszott a házigazdáknál, de
egy ideig ők sem tudták megfékezni az
Agronomia lendületét. Végül Robinson
hárompontos játéka és egy labdalopása,
majd az ellentámadás befejezése billen-
tette át a hazaiakat a holtponton, és zárta le
gyakorlatilag a mérkőzést.

A mérkőzés statisztikájában a CSM adatai
mutatnak valamivel jobban, de látványos kü-
lönbség leginkább a gólpasszok tekintetében
észlelhető (24-13), ami a tetszetős kombináci-
ókban mutatkozott meg a mérkőzés folyamán.

A CSM női kosárlabdázói ezzel négy győ-
zelemmel és két vereséggel zárják az alapsza-
kasz első felét, jövő hét végén pedig
Alexandriát fogadják.

Bálint Zsombor                                   Bálint Zsombor                                   

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati cso-

portja 4. fordulójában: Dévai Cetate – FC
Argeş Piteşti 0:3, Máramarosszigeti CSM
– SCM U Craiova 0:3, Nagyváradi CSU –
Temesvári CSM 3:0, Temesvári Politeh-
nica – Nagyszebeni Volei CSM 0:3, Lu-
gosi CSM II – Marosvásárhely CSM 0:3.

Az 5. forduló eredményei: Marosvásár-
hely – Déva 3:0, Nagyszeben – Lugos II
0:3, Temesvári CSM – Temesvári Poli 2:3,
Craiova – Nagyvárad 0:3, Piteşti – Mára-
marossziget 3:0.

Elmaradt meccsen: Marosvásárhely –
Máramarossziget 3:0.

Jegyzőkönyv
Női röplabda A2 osztály, Nyugati cso-

port, 5. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
Dévai Cetate 3:0 (25:9, 25:13, 25:11)

Marosvásárhely, Pongrácz Antal csar-
nok, 30 néző. Vezette: Sorin Vasiu
(Nagyszeben), Zsoldos András (Brassó).

Marosvásárhelyi CSM: Vereş, Diţu,
Andreica, Ioan, Vujadinović, Dumitrescu
(Arniceru, Ionescu, Boga, Niţă). Liberó:
Molnar (Mărginean).

Dévai Cetate: Drăghina, Stoian, Ro-
taru, Breban, Dincă, Arjoc (Toncea, Bar-
zaune, Balatescu, Grîzan, Niculiciu).
Liberó: Projor.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, B érték-

csoport, 7. forduló: Marosvásárhelyi CSM
– Bukaresti Agronomia 77:64 (22-11, 14-
16, 25-15, 16-22)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 80
néző. Vezette: Ştefan Atomulesei (Brassó),
Marius Szilagyi (Déva), Eugen Lăzărescu
(Kolozsvár). Ellenőr: Alexandru Colum-
ban (Kolozsvár).

CSM: Mészáros 25 pont, Robinson 23
(2), Nagy-Voica 7, Ignat-Kleemann 6,
Maxim 5 (1), Badi 4, Feiseş 3 (1), Bobar
2, Plaviţu 2, Radu, Bokor.

Agronomia: Vilcinschi 21, Uşurelu 12,
Chiţanu 9, Anastasescu 6 (2), Neagu 5 (1),
Brudea 5 (1), Militaru 4, Topală 2, Rantz,
Călin.

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Ligában:
* A értékcsoport, 5. forduló: Brassói Bar-

caság – CSM Târgovişte 72:91, Aradi ICIM
– Kolozsvári Universitatea 66:49.

* B értékcsoport, 7. forduló: Marosvásár-
helyi CSM – Bukaresti Agronomia 77:64.

A Ferencváros nyerte a 214. örökrangadót
A Ferencváros hazai pályán 2-0-ra legyőzte az MTK Bu-

dapest csapatát az OTP Bank Liga 13. fordulójának zárómér-
kőzésén, szombaton.

A Ferencváros esélyeshez méltóan kezdte a 214. örökrang-
adót, a mezőnyfölényét azonban sokáig nem tudta gólra vál-
tani. Aztán a 24. percben megtört a jég, Lanzafame jó ütemű
kiugratása után Bőle átemelte a labdát a kapujából kilépő Ki-
csak fölött (1-0). Az egyre nagyobb iramot diktáló zöld-fe-
hérek a vezető találat után sem álltak vissza, ennek
köszönhetően az első félidő hajrájában megduplázták az elő-
nyüket: a 38. percben Sigér bombázta a labdát a vendégek
kapujába (2-0).

A fordulás után a Ferencváros átadta a területet az MTK-
nak, ám a kék-fehérek hiába birtokolták a korábbinál többet
a labdát, helyzetet nem tudtak kialakítani. A hazaiak több ve-
szélyes támadást is vezettek a 60. perc után, újabb gól azon-
ban már nem esett. Győzelmével a Ferencváros továbbra is
négy ponttal vezeti a tabellát a második Budapest Honvéd
előtt. Az FTC hazai bajnoki veretlenségi sorozata immár 27
mérkőzéses.

A terepmotorozásról a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja

Nagy Dániel, a Steaua és Gálfi Csaba Zalán, a Marosvásárhelyi Motor Tehnic terepmotorosa.
A két bajnokkal a marosvásárhelyi terepmotorozás újjáélesztéséről beszélget Szucher Ervin.

Ranglista
1. Ferencváros 13 9 3 1 27-10 30
2. Honvéd 13 8 2 3 18-8 26
3. Vidi 12 6 4 2 24-12 22
4. MTK 13 6 3 4 18-18 21
5. Debrecen 13 5 6 2 20-17 21
6. Mezőkövesd 13 5 4 4 21-17 19
7. Újpest 12 5 4 3 12-9 19
8. Paks 13 5 4 4 19-18 19
9. Puskás Akadémia 13 4 2 7 14-19 14
10. Kisvárda 13 2 3 8 12-28 9
11. Diósgyőr 13 1 3 9 10-24 6
12. Szombathely 13 1 2 10 11-26 5

Nem kellett elutaznia 
a teremlabdarúgó-csapatnak

Két nappal az elutazás előtt közölte a sportági szövetség,
hogy már nem rendezik meg a Pro Academy Fălticeni és a
Marosvásárhelyi CSM közötti mérkőzést a teremlabdarúgó
2. liga 6. fordulójában. Az eddig nulla pontot gyűjtő, és leg-
utóbb Kézdivásárhelyen meg sem jelenő bukovinai csapat
ugyanis közölte, hogy visszalép a bajnokságból. A vissza-
lépés következményeként Fălticeni minden eddigi eredmé-
nyét törlik, és a folytatásban minden fordulóban két csapat
áll majd.

Miután a bukovinai kiszállás elmaradt, a Marosvásárhelyi
CSM legközelebb két hét múlva lép pályára, amikor a Ga-
laci United fiókcsapatát fogadja a ligeti sportcsarnokban.
Addig is azonban átvette a vezetést a rangsorban, miután az
eddigi éllovas Bodzavásári Fortiustól elvették a Fălticeni el-
leni győzelemért járó pontokat, ráadásul a Fortius meglepe-
tésre hazai pályán kikapott Karácsonkő együttesétől.

A teremlabdarúgó 2. liga 6. fordulójában: Gyergyóreme-
tei Kereszthegy – Segesvári Pro Tineret 11-3, Bodzavásári
Fortius – Karácsonkői Ceahlăul 1-6. A Galaci United II –
Kézdivásárhelyi SE mérkőzés lapzárta után fejeződött be, a
Gyergyószentmiklósi Inter és a Marosvásárhelyi CSM állt.
(bálint)

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 13. forduló: Ferencvárosi TC

– MTK Budapest 2-0 (2-0)
Budapest, Groupama Aréna, 11.067 néző, vezette: Andó-

Szabó.
Gólszerzők: Bőle (24.), Sigér (39.).
Sárga lap: Lanzafame (49.), illetve Pintér (49.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Leandro,

Heister – Spirovski (86. Frimpong), Sigér – Bőle (84. Varga
R.), Lanzafame, Petrjak – Böde (66. Gorriaran).

MTK: Kicsak – Baki, Balogh B., Pintér, Gengeliczki (66.
Farkas B.) – Vass Á. – Gera, Kanta, Bognár I. (77. Vass P.),
Schäfer – Torghelle (70. Lencse).

Meglepő román siker Spanyolország ellen
Váratlanul megnyerte a Spanyolország elleni, második

felkészülési mérkőzését a román futsalválogatott. A két
csapat Székelyudvarhelyen játszott két barátságos mec-
cset múlt héten, az elsőt – mint arról beszámoltunk – a
vendégek a papírformának megfelelően 3-0-ra megnyer-
ték, a másodikon viszont a románok diadalmaskodtak 1-
0-ra, Mimi Stoica 30. percben szerzett találatával.

A magyar futsalválogatott megnyerte 
a horvátországi tornát

A magyar futsalválogatott 2-1-re legyőzte Kuvait csa-
patát szerdán, így százszázalékos teljesítménnyel meg-
nyerte a horvátországi Porecben rendezett felkészülési
tornát. Az eredményhirdetés után három különdíjat is ki-
osztottak, a torna legjobb kapusa Alasztics Marcell lett.

A csapat eredményei: Magyarország – Bosznia-Herce-
govina 5-3, Magyarország – Görögország 1-0, Magyar-
ország – Szlovénia 5-3, Magyarország – Kuvait 2-1. A
torna végeredménye: 1. Magyarország 12 pont, 2. Kuvait
7, 3. Bosznia-Hercegovina 5, 4. Szlovénia 4, 5. Görögor-
szág 0.

Eredményjelző
* 1. liga, 14. forduló: Jászvásári Politehnica CSM –

CSU Craiova 0-3, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Nagy-
szebeni Hermannstadt 1-3, FC Botoşani – Kolozsvári
CFR 1-5. Az élcsoport: 1. CFR 29 pont/14 mérkőzés, 2.
Craiova 25/14, 3. FCSB 24/13.

* 2. liga, 15. forduló: Temesvári Ripensia – FC Argeş
Piteşti 1-1, Bukaresti Daco-Getica – Nagyváradi Lucea-
fărul 3-1, Temesvári Poli ACS – Bákói Aerostar 1-2, Aca-
demica Clinceni – Temesvári Politehnica ASU 2-0,
Sportul Snagov – Energeticianul Şirineasa 2-0, CS Balo-
teşti – Chindia Târgovişte 1-4, Zsilvásárhelyi Pandurii –
Bukaresti Metaloglobus 1-2, Dacia Unirea Brăila – Pet-
rolul Ploieşti 2-3, Konstancai SSC Farul – CS Mioveni
3-3. Az élcsoport: 1. Târgovişte 35 pont, 2. Clinceni 33,
3. Snagov 33.

* 3. liga, I. csoport, 11. forduló: FC Botoşani II – Bod-
zavásári Gloria 0-3, Radóci Bucovina – CSM Râmnicu
Sărat 4-0, Şomuz Fălticeni – Karácsonkői Ceahlăul 1-2,
CSM Focşani – Sănătatea Darabani 3-0, Foresta Suceava
– CSM Paşcani 3-1, Kézdivásárhelyi KSE – Galaci Su-
porter Club Oţelul 0-2, Bodzavásári Metalul – Sporting
Lieşti 1-1. Az állás: 1. Galac 29 pont, 2. Gloria 29, 3.
Radóc 22, ...9. Kézdivásárhely 16.

* NB I, 13. forduló: Kisvárda Master Good FC – Bu-
dapest Honvéd FC 0-3, Mezőkövesd Zsóry – Debreceni
VSC 2-2, Paksi FC – MOL Vidi FC 0-4, Puskás Akadé-
mia – Diósgyőri VTK 2-1, Újpest FC – Szombathelyi Ha-
ladás 2-0, Ferencvárosi TC – MTK Budapest 2-0.

A ferencvárosi Böde Dániel (k) és Balogh Béla, az MTK játékosa a labdarúgó
OTP Bank Liga 13. fordulójában játszott Ferencváros – MTK Budapest mérkő-
zésen a Groupama Arénában 2018. november 3-án. A hálóban az FTC vezető
gólja. MTI Fotó: Kovács Tamás



Tudják, a második házasság az
optimizmus győzelme a tapasztalat
felett. 

Nos, messze áll tőlem, hogy azt
állítsam: a MÚRE (Magyar Újságí-
rók Romániai Egyesülete) focicsa-
pata, a PRESSing „második
házasságot kötött” a Sapientia Tu-
dományegyetem marosvásárhelyi
tanári karának focicsapatával, de az
mindenképpen az optimizmus győ-
zelme volt a tapasztalat felett, hogy
a sajtósok focicsapata – három év
múltán – erőt vett magán, hogy a
korábban (többször is) elbukott szi-
gorlati vizsgát (legutóbb a SAPI-
ENTIA & FRIENDS kupán) a
tanárok ellen boldogan megismé-
telje. 

Bár az őszi vizsgák cipőjét 
ronggyá nyűvő diákok szent meg-
győződése szerint a mindenkori
boldogság két fő eleme a jó egész-
ség (diák-) és a rossz memória (ta-
nári részről), a sajtósok focicsapata
ezúttal bebizonyította, hogy sapis
diplomát nemcsak Gorcsev Iván-
módra lehet elnyerni, s főleg nem
föltétlen a makao kártyajátékon,
hanem például lámpafénynél, zöld
gyepen. 
Az abszolút nem mindegy

Nem, nem vagyok begyepesedett
ostoba, aki azt sem tudja, hogy
mennyire nem mindegy a kispadon
helyet cserélni vagy csehet herélni,
az meg pláne nem, hogy az idevágó
döntés egyöntetű vagy nemes egy-
szerűséggel Ön egy tetű, de igenis,
sapis diplomát zöld gyepen is lehet
nyerni. Még akkor is, ha a pálya esti
világítása a tanárok térfele felé lejt,
miből kifolyólag teljesen spontánul
a tibia lesz az a hosszú csöves csont,

iamely segít a „behálózott bútorda-
rabot” (minden más anatómiai is-
mervény ellenére ez a kapu lenne)
a sötétben – pardon, félhomályban
– is megtalálni. 

A „sötét” itt hasonlatos ahhoz a
viszonylagos állapothoz, amikor
megcsal a szeretett nő, és te úgy
döntesz, hogy kiugrasz az ablakon,
de eszedbe se jut, hogy csak szar-
vaid vannak, nem pedig szárnyaid. 

Hát szó ami szó, szarvak dolgá-
ban nekünk sem jutottak eszünkbe
a szárnyaink, ennek ellenére játéko-
saink – zümm-zümm – időnként
mégis úgy szárnyaltak a pályán,
akárha ezen múlott volna a moszk-
vai Bolsoj tyéátr balettkarába való
felvételük. 

Jó, na – old boy kategóriában.
Akár úgy is fogalmazhatnék,

hogy mindez olyan volt, mint a női
egyenjogúságért küzdő ambíció,
amire azt szoktam mondani, ha egy
nő egyenlő akar lenni a férfiakkal,
akkor nincs benne semmi ambíció...

Ha pedig mindezek után mégsem
értik, miről is akarok szólni, gon-
doljanak bele, hogy miben hasonlít
a hegyi pásztor és a sziklamászó?

Nos, igen, mindkettő marhára vi-
gyáz a hegyen...

Bár az is lehet, hogy tévedek. 
Csakhogy a könnyen érthető, jól

működő tévedés néha hasznosabb,
mint a bonyolult, érthetetlen igaz-
ság...

Ám mielőtt a mélyen tisztelt
nagyérdemű ezek után azt vágná a
fejemhez, hogy madárnyelven cse-
verészek (néma gyermeknek az
anyja se látja a fától az erdőt), és
mert a cukrász a selejtet habbal ta-
karja be, a kőműves habarccsal, az
orvos meg földdel, én ezúttal „nya-
kon öntöm” a mondandómat lénye-
get összegző tényszerűséggel, és

tömören elmondom: a sapientiás ta-
nárok ezúttal győzelemmel felérő
vereséget szenvedtek a pennarágók
most jobban játszó csapatától. 
Csingacsguk esete 
a csapatskalppal

Végeredmény: Sapientia-tanárok
– PRESSing: 3-6. 

Minden más kommentár helyett
hadd idézzem a sajtósok egyik leg-
megbízhatóbban játszó játékosát,
Kádár Zoltán Dinnyét, aki mérkő-
zés után így foglalta össze a történ-
teket: „Szép volt, fiúk! Jó kis
pörgős meccs, rengeteg összjáték-
kal, hátul szépen megtartott labdák-
kal, gyors kényszerítőkkel, ahogy a
nagykönyvben meg vagyon írva.
Szép gólok, kézilabdás kapusgól,
két gól a sarokból (majdnem ugyan-
onnan), egy öngól, egy rabona s
minden, ami kell...” 

Arról pedig, hogy mi az a „min-
den, ami kell”, konkrétabbat Szu-
cher Ervin, a PRESSing szövet s égi
kapitánya mondott a mérkőzést ér-
tékelő kommentjében: „az első öt
percet leszámítva, amikor semmi
nem jött össze, pontosabban a taná-
rok rúgtak két gólt, jól ment a játék
és a gólgyártás. A védelem és a kö-
zéppálya jól működött, a csatársor
is tette a dolgát. Külön kiemelném
Szakács Géza gólját, amelyet szinte
a szögletzászló helyéről rúgott. A
felfutásnál gyors volt, mint Fodor
János, lövése pedig erős és pontos,
mint a megboldogult Gál Dezsőé”.

De nem folytatom tovább az ön-
tömjénezést, mert a végén szerény
pirkálmányom olyan lesz, mint egy
rossz sláger, amiről tudjuk, hogy az
a zene, ami a füleden megy be és a
könyöködön jön ki.

Inkább a PRESSing nevében kö-
szönetet mondok itt, a nagy nyilvá-
nosság előtt a Sapientia

Tudományegyetem marosvásárhe-
lyi tanári kara focicsapatának – név
szerint: Bakos Levente (ötletgazda),
Jakab Farkas László hálóőr, Domo-
kos József, Szántó Zoltán, Kutasi
Nimród, Moldován Csaba, Loren-
zovici László, Túrós László, Suciu
Sorin, Imre Attila mezőnyjátékosok
–, hogy mindvégig színvonalas já-
tékukkal a PRESSing győzelmének
értékét növelték.

És itt akár pontot is tehetnék a
PRESSing vénasszonyok nyará-
ban viselt dolgainak összegzésére,
ha nem volna még egy csodálatos
történet, ami főhajtást érdemel, de
olyat, amihez ezúton is kerestetik
egy vérbeli Csingacsguk, aki a
hódolat jeléül a csapat skalpját
veszi, mert az önzetlen, baráti
gesztus megsüvegeléséhez a kalap
kevés...

Történt ugyanis, hogy a még tel-
jes hévvel tomboló nyár kellős kö-
zepén meghívás érkezett a
PRESSingnek a távoli Zsil völgyé-
ből: gyertek kétnapos bányászláto-
gatásra Lupényba. Először azt
hittük, hogy a kilencvenes évek hír-
hedt bányászjárásait felidéző em-
léktúráról van szó, ám hamar
rájöttünk, a régi dicsőségének rom-
jain tengődő völgyben nemhogy bá-
nyász, de már bánya sincs, mind
bezáratta azokat az Unió.

De hála istennek, maradtak még
ott lelkes közösségszervező em-
berek, mint amilyen Benedekfi
Dávid, a lupényi magyarság szíve-
lelke, aki kétszer is meggondolja,
mielőtt nem mond semmit, viszont
ha mond valamit, az olyan, mint
maga a szentírás. Mert könnyebb,
mondjuk, egy modern regény cse-
lekményét betűlevesben követni,
mint őt az adott szavától eltéríteni.
Tíz kicsi néger meg az aranytartalék

Ezért éltünk a lehetőséggel, és
beneveztünk a Lupényi Magyar
Napok 2018 minifoci-bajnokságára,
amelyre a szervezők külföldről is
hívtak résztvevőket, akik viszont
még az utolsó pillanatban is mond-
tak le részvételt, mert azt hallották,
hogy a völgyben a bányászok ma
is furkósbottal vadásznak a külföl-
diekre. Innen is látni, hogy nem
csak mifelénk az egy főre eső
bunkó két fő...

PRESSing-berkekben előbb ak-
kora volt a tolongás a részvételért,
hogy a szövet s égi komolyan arra
gondolt, hogy sorsoláson jelöli ki a

Zsil völgyébe utazó keretet, ám
mivel nincs szabály kivétel nélkül,
most kivételesen rosszul alakultak a
csapat körül a dolgok, olyannyira,
hogy minket is utolért a tíz kicsi
néger végzete. Tudják, ugye: „Négy
kicsi néger tengerre száll, és egy
piros lazac/ Egyet lépre csal, be-
kapja, s csak három marad./ Három
kicsi néger állatkertben jár, egy
nagy medve jő,/ Egyet keblére ölel,
és így marad kettő./ Két kicsi néger
kiül a napra s sütkérezni kezd,/
Egyik pecsenyévé sül és nem marad
csak egy”.

Egy szó mint száz, minél job-
ban közeledett a turné időpontja,
annál kevesebben maradtunk,
mígnem „Egy kicsi néger magára
hagyva, árván ténfereg,/ Felköti
magát, és vége is, mert többen
nincsenek”.

Bizony, bizony, a résztvevők
száma addig-addig fogyott, amíg a
csapat az aranytartalékra zsugoro-
dott, merthogy a román nemzeti
bank után a PRESSingnek is van
ugyan aranytartaléka, ám ahhoz,
akár a bankban, csak végszükség
esetén nyúlunk. A végszükség pedig
– tudják – az az állapot, amikor va-
laki hőségben vérfagyasztó krimi-
vel hűsül. A szövet s égi már éppen
a legdrámaibb lépésre szánta volna
el magát – ez lett volna a csapat
visszavonása a tornáról –, amikor
nem várt helyről érkezett a helyzet-
mentő segítség. Osváth Csaba bará-
tunk, akit a Marosszentgyörgyi
Napok alkalmával rendezett focitur-
nékról ismerhetnek olvasóink, fel-
ajánlotta, hogy szentgyörgyi baráti
köréből kölcsönjátékosokkal egé-
szíti ki a PRESSing súlyosan meg-
fogyatkozott keretét. Így esett, hogy
a marosszentgyörgyi Sárkányok
megmentették a sajtósok becsületét.
Mit hogy megmentették! Dicsősé-
get hoztak neki, hiszen a tornán – a
PRESSing nevében – harmadik he-
lyezést értek el.

És hát ez az a gesztus, amelynek
megsüvegeléséhez a kalap kevés...

Köszönet érte, név szerint is: Ve-
ress Árpád, Bosa Marin, Osváth
Csaba, Plájás Csaba, Mihály Csaba,
Szabó Gergely, Kozi Zoltán, Nagy
László, Sófalvi György, Ercsei
László, Varga Tibor és Molnár Sán-
dor. 

Ilyenkor nagyszerű dolog együtt
dúdolni, hogy: „Ujjaid közül a kor/
Úgy száll, mint szürke por, és a perc
hordja el…”

A Romániai Rádiós és Televíziós
Újságírók Egyesülete kezdeménye-
zésére megünnepelték Maros
megye legeredményesebb sporto-
lóit. A rendezvényt, amelyen külön-
meghívottként jelen volt a Román
Olimpiai Bizottság elnöke, Mihai
Covaliu, a marosvásárhelyi Kultúr-
palota Tükörtermében tartották pén-
teken.

A szervező marosvásárhelyi vá-
rosháza tájékoztatása szerint a gálán
megemlékeztek a Maros megyei
olimpikonok teljesítményéről: Eca-
terina Oancia (olimpiai arany- és
bronzérmes evezős), Radu Voina
(olimpiai ezüst- és bronzérmes ké-
zilabdázó), Mircea Gabrovschi
(olimpiai ezüstérmes kézilabdázó),
Alexandru Nilca (olimpiai bronzér-
mes kardvívó), Simon László
(olimpiai bronzérmes birkózó),
Nicu Pop (olimpiai bronzérmes
röplabdázó), Radu Gelu (olimpiai
ezüstérmes súlyemelő), Kovács
Ella (atlétika), Kádár Antal (torna),
Balló Ferenc (birkózás), Ambrus
Lajos (birkózás), Vasile Coroş (kor-
csolya), Jakab Andrea (korcsolya),
Hodos László (bob), Viorel Bubău

(lovaglás), Soós Rozália (kézi-
labda), Szabó Árpád (cselgáncs),
Sebastian Dogariu (súlyemelés),
Trandafir Norbert (úszás), Simon
Ferenc (vízilabda), Szőcs Berna-
dette (asztalitenisz), Terezia Preda
(íjazás), Berki András (íjazás), va-
lamint a paralimpiai résztvevő Bobi
Simion (asztalitenisz) és Dacian
Maksin (asztalitenisz) nevét és tel-
jesítményét emlékplaketten örökí-
tették meg.

Díjazták az ötkarikás játékokon
részt vett edzőket – Gyarmati Fe-
renc (birkózás), Cserháti Ferenc
(evezés), Mircea Buhlea és Sánta
Károly (atlétika) –, bírókat – Gyar-
mati Ferenc (birkózás) és Romulus
Florea (atlétika) –, valamint az
ugyancsak olimpiai részvétellel
büszkélkedő Ioan Dorgo sportor-
vost. Nem feledkeztek meg azokról
a szakvezetőkről sem, akik olim-
pián részt vett sportolókat készítet-
tek fel: így felemlegették a Grün
László (röplabda), Marcel Iridon
(súlyemelés), Neagu Nicolae (súly-
emelés), Oláh János (torna), Ung-
vári Imola (asztalitenisz), Kulcsár
László (kézilabda), Petelei Attila

(úszás), Claudia Balint (evezés) és
Pánczél Rudolf (torna) nevét.

Kiválósági oklevelet kapott Mă-
dălina Florea atléta, aki részt vett a
2010-es ifjúsági olimpián, Soós Le-
vente atléta az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon történt 1993-
as részvételéért, valamint Andreea

Târşoagă és Monica Bărăbaş kézi-
labdázók, akik ezüstérmet nyertek
2017-ben a Győrben rendezett Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

Az olimpiáról tudósító Kádár
Zoltánról, Szép Zoltánról és Aurel
Raţiuról sem feledkeztek meg,
utóbbi egyébiránt a gálán bemutatta

a Maros megyeiek az olimpiai és
paralimpiai játékokon című köny-
vét. A helyi sportélet támogatásában
játszott szerepükért ugyanakkor kü-
löndíjat adtak Dorin Florea polgár-
mesternek, valamint személyes
tanácsosának, Claudiu Maiornak és
Magyari Előd helyi tanácsosnak.
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Díjazták Maros megye olimpikonjait, világbajnokait, Európa-bajnokait

Kakasülő
Sajtómundér, sárkánybecsület, avagy azért vannak a jó barátok

Bögözi Attila

Fotó: Mihai Fabian, radiomures.ro

A Sapientia EMTE tanári kara (b) és a MÚRE PRESSing a két csapat mérkőzése előtt



Közpénzből történő pártpro-
pagandával vádolja a francia
kormányt az ellenzék a jövő
májusi európai parlamenti
(EP) választásokon való rész-
vételre buzdító videoklipje
miatt, amelyben feltűnik
Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök is.

Az interneten egy hete látható
félperces kampányfilmben
(https://www.youtube.com/watch?v
=2ZY27-DjzOE) – amelyet eddig
több mint egymillióan néztek meg
– a francia kormány az EP-válasz-
tások tétjeiként a bevándorlást, az
éghajlatváltozást, a munkahelyte-
remtést és az európai építkezést so-
rolja fel. Ez utóbbi részben látható
Matteo Salvini olasz belügyminisz-
ter és Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök „Európa: unió vagy
megosztottság?” felirattal. A klipet
záró üzenet pedig az, hogy „2019
májusában Európa meg fog vál-
tozni. Ön dönt, hogy milyen irány-
ban”.

A klipre elsők kötött reagált Mat-
teo Salvini, aki szerint a francia kor-
mány „madárijesztőként” használja
őt az adófizetők pénzéből közzétett
EP-választási klipjében. „Macron
és barátai nagyon félhetnek. 2019-
ben az őket kisöprő népek tavasza
vár rájuk” – írta a Facebookon az
olasz belügyminiszter.

Franciaországban a teljes ellen-
zék, bal- és jobboldalon egyaránt,
kifogásolta, hogy a videó a kor-
mánypárt üzeneteit közvetíti.

Laurence Sailliet, a jobbközép

Köztársaságiak szóvivője a CNews
hírtelevízióban úgy vélte, hogy Em-
manuel Macron „közpénzből kam-
pányol egy propagandaklippel,
amelyet olyan filmnek állít be,
amely az állampolgárokat szava-
zásra buzdítja”. A képviselő szerint
„ez nem becsületes”.

„Emmanuel Macron az Európá-
ról szóló vitát szeretné leegyszerű-
síteni a populisták és az LREM
(kormánypárt) párbajára. Ismételten
elrontotta a stratégiát a félelmekre
játszva” – vélte Valérie Boyer, szin-
tén a jobbközép Köztársaságiak ré-
széről.

Luc Carvounas szocialista képvi-
selő a Twitteren azt írta, hogy „ami-
kor a lényegről nincs mit
mondanunk, akkor a félelmekre ját-
szunk”. Képviselőtársa, Rachis
Temal pedig a BFM hírtelevízióban
bejelentette, hogy panasszal fordul
a médiahatósághoz annak érdeké-
ben, hogy tiltsák le a felvételt,
annak költségeit pedig a kormány-
párt, a Köztársaság lendületben
kampányszámlájára írják.

Benoit Hamon, a 2017-es elnök-
választás baloldali jelöltje, a szocia-
listákról balra álló Génération.s
nevű mozgalom vezetője is a klip
betiltását kezdeményezte.

„A teljesen pártos tartalom, még-
pedig az a hányingerkeltő felveze-
tés, amely szerint a bevándorlást
vagy kezelni, vagy elszenvedni kel-
lene, nem nevezhető állampolgári
ösztönzésnek” – mondta Mehdi Ou-
raoui, a mozgalom szóvivője, kifo-
gásolva, hogy a film a

bevándorlással ijesztgeti a franciá-
kat.

Marine Le Pen, a radikális jobb-
oldali Nemzeti Tömörülés (korábbi
Nemzeti Front) elnöke is „válasz-
tási propagandának” tartja a klipet.
Szövetségese, a Talpra Franciaor-
szág mozgalmat vezető Nicolas Du-
pont-Aignan pedig azt kifogásolta,
hogy Emmanuel Macron „más ál-
lamfőket sérteget” a klipben.

Stanislas Guerini kormánypárti
képviselő a France2 közszolgálati
televízióban viszont semmi kivetni-
valót nem talált a videóban.

„Ahhoz a nemzedékhez tarto-
zom, amely lehet, hogy túl sokáig
egyértelműnek tartotta Európát.
Úgy gondolom, hogy ennek a vá-
lasztásnak történelmi tétje van. Eu-
rópa ma már széteshet. Vannak
nacionalista, populista erők Euró-
pán belül, amelyek a szétrobbanást
akarják” – mondta a kormánypárti
képviselő Matteo Salvini és Orbán
Viktor szerepeltetése kapcsán.

A francia államfő az elmúlt he-
tekben többször hangoztatta, hogy
szerinte a jövő májusi EP-választá-
sok a haladáspártiak és a naciona-
listák közötti harc lesz, s ez utóbbi
táborba sorolta az olasz belügymi-
nisztert és a magyar miniszterelnö-
köt. Egy csütörtöki lapinterjúban
pedig „tisztánlátásra” és „ellenál-
lásra” szólított fel a „nacionalista
lepra” erősödésével szemben,
amely miatt a jelenlegi európai po-
litikai helyzet őt a két világháború
közötti időszakra emlékezteti.
(MTI)
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Pártpropagandával vádolják a francia kormányt
az EP-választások kampányfilmje miatt A lakosság figyelmébe!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a 2018. október
15. – november 20. közötti időszakban szervezi az általános

őszi nagytakarítást, amely során elszállítják a háztartásoknál fel-
halmozott hulladékot.

Az utcák beosztását közzétesszük a helyi írott sajtóban és rádió-
ban, valamint a  hivatalos honlapon, továbbá a közösségi oldalakon
is.

FIGYELEM! Ezúttal kérjük a magánházak tulajdonosait és a
tulajdonosi társulásokat, hogy a felhalmozott hulladékot ne tegyék
ki a járdaszélre több mint 24 órával az elszállításra kijelölt időpont
előtt, hogy ne csúfítsák el a környéket, és elkerülhető legyen a fer-
tőzési gócpontok kialakulása.

A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztiszta-
sági vállalathoz (Salubriserv Rt.) benyújtott előzetes megrendelés
alapján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságol-
ják. Kivételes esetben (kedvezőtlen időjárás) a program változhat.

A bel- és külkapcsolati osztály

Románia
Maros megye
Szászrégen megyei jogú város

Petru Maior tér 41. szám, 
irányítószám: 545300    
Adószám: 3675258         
Weboldal: www.primariareghin.ro  

Felhívás
a Szászrégen területén lévő elhanyagolt épületekre/telkekre, va-

lamint a két egymást követő évben megmunkálatlan mezőgazda-
sági területekre kivetett adó megemelésének feltételeire vonatkozó
szabályzat elfogadásáról.

A közigazgatási hatóság döntéshozásának átláthatóságára vo-
natkozó, utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 52-es számú
törvény előírásainak értelmében Szászrégen polgármestere tájé-
koztatja a közönséget a Szászrégen területén lévő elhanyagolt épü-
letekre/telkekre, valamint a két egymást követő évben
megmunkálatlan mezőgazdasági területekre kivetett adó megeme-
lésének feltételeire vonatkozó szabályzat elfogadásáról szóló hatá-
rozattervezet kidolgozásáról.

A közvitára bocsátott határozattervezettel kapcsolatos javasla-
tokat, ötleteket, ajánlás értékű véleményeket 2018. november 16-
ig lehet benyújtani a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal keretében
működő állampolgári tájékoztató irodába (Centrul de Informare
a Cetăţeanului), illetve el lehet küldeni az office@primariareghin.ro
e-mail-címre, valamint a 0265/512-542-es faxszámra.

A benyújtott, elküldött anyagokon az alábbiakat kell feltün-
tetni: Ajánlás a Szászrégen területén lévő elhanyagolt
épületekre/telkekre, valamint a két egymást követő évben meg-
munkálatlan mezőgazdasági területekre kivetett adó megemelésé-
nek feltételeire vonatkozó szabályzat elfogadásáról szóló
határozattervezethez.

A tájékoztató anyagokat a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban
és a www.primariareghin.ro honlapon lehet tanulmányozni.

Maria Precup polgármester           Ştef Adriana Maria jegyző

Tel.: 0265/511-112
Fax.: 0265/512-542

E-mail: 
office@primariareghin.ro



ADÁSVÉTEL 

MAROSVÁSÁRHELYEN, a Kárpá-
tok sétányon levő 9 emeletes tömb-
ház 7. emeletén másfél szobás, 34
m2-es garzon eladó. Ára 38.000 euró.
Tel. 0745-330-565, 0755-911-482.
(10931-I)

ELADÓ ház Nyárádszeredában. Tel.
0756-630-249. (11202-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831.
(10942)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(11165)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (11193)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket,
szalag-függönyöket, harmonikaajtó-
kat, termopán PVC-nyílászárókat,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (2080) 

VÁLLALUNK tetőszigetelést, garázsszi-
getelést, tömbházszigetelést bitumennel,
kátránnyal. Tel. 0743-618-971. (11105)

CÉG VÁLLAL bármilyen munkát, régi
tetők javítását, padló- és falicsempe-
lerakást. Tel. 0726-638-909. (11200)

MEGEMLÉKEZÉS

Hatvan éve, hogy egy gyönyörű
szép novemberi napon örök hű-
séget fogadtunk egymásnak kéz
a kézben. De egy szomorú no-
vemberi napon a kegyetlen halál
13 éve elrabolta tőlem a drága jó,
fáradtságot nem ismerő férjet,
édesapát, apóst, nagyapát, déda-
pát, apatársat és bátyát, az ákos-
falvi id. PUNKA GÁBORT.
Nyugalma legyen csendes! Szí-
vünkben örökké élni fog. Szeret-
tei. (mp.-I)

Szívünk mély fájdalmával emlé-
kezünk SZÜLEINKRE, ÖT TEST-
VÉRÜNKRE és sógornőnkre,
SZŐCS MAGDOLNÁRA haláluk
évfordulóján. Emléküket szí-
vünkbe zártuk. Sanyi, Etus, Cica.
(10912)

Fájó szívvel emlékezünk drága
testvérünkre, id. SZŐCS 
JÁNOSRA (Öcsi) halálának 7. év-
fordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Testvérei,
Sanyi, Etus, Cica. (10912)

Fájó szívvel emlékezünk GAIER
BÉLÁNÉRA szül. ERŐS 
ROZÁLIA halálának 9. évforduló-
ján. Leánya, Rózsika, unokája,
Csaba és családja. (sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, testvér, rokon, barát
és jó szomszéd,

özv. NAGY ROZÁLIA 
nyugalmazott könyvelő 

életének 80. évében rövid, de sú-
lyos szenvedés után elhunyt. Te-
metése november 6-án, kedden
14 órakor lesz a református sír-
kertben. 
Búcsúzik tőle bánatos élettársa,
Pista, egyetlen lánya, Ildikó, veje,
Attila, két unokája, Izabella és Le-
vente. Drága emléke örökké szí-
vünkben él! (sz.-I)

Fájó szívvel és mély megrendü-
léssel búcsúzom 

NAGY ROZÁLIA 
anyatársamtól, MAGDI. 

Nyugodj békében! (sz.-I)

Fájdalomtól megtört szívvel bú-
csúzom szeretett nővéremtől, 

NAGY ROZÁLIÁTÓL
aki rövid, de súlyos szenvedés
után elhunyt. 
Emlékét örökre szívemben
őrzöm. Bánatos húga, Böske és
sógora, Péter. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér, anyós,
rokon és jó szomszéd, 

SIKLÓDI IDA
életének 88. évében folyó hó 3-án
rövid szenvedés után hirtelen el-
hunyt. Temetése november 6-án,
kedden 14 órakor lesz a nyárád-
szeredai temető cinterméből. 
Búcsúznak tőle szerettei. (sz.-I)

Örök az arcod, nem száll el a sza-
vad. Minden mosolyod a szí-
vünkben marad. 
Mély fájdalommal tudatom, hogy
szeretett testvérem, 

GÁLL VILMA 
szül. Nemes 

életének 82. évében 2018. no-
vember 2-án elhunyt. Drága test-
vérem temetése november 5-én
15 órakor lesz a marosszentgyör-
gyi temetőben. 
Búcsúzik tőle testvére, Szente
Margit, lányai, Móni és Ildi, vala-
mint azok családja. Nyugodjál
békében! (sz.-I)

„Kezedre bízom lelkemet, te vál-

tasz meg engem, Uram, igaz

Isten.” (Zsolt. 31,6)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanyát, anyóst, test-
vért, nagymamát, dédmamát, jó
szomszédot, 

özv. GÁLL VILMÁT 
szül. Nemes

2018. november 2-án, életének
82. évében, türelemmel viselt
szenvedés után az Úr magához
szólította. Utolsó földi útjára
2018. november 5-én 15 órakor
kísérjük a marosszentgyörgyi te-
metőben. 
Búcsúzik tőle lánya, testvére,
unokája, dédunokái és a gyá-
szoló család. Pihenése legyen ál-
dott, nyugalma csendes! (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket fogadja Székely
Beáta kolléganőnk és családja,
az ÉDESAPJA elvesztése során
érzett fájdalmában. A Şincai
Technológiai Líceum tanári
közössége. (sz-I)
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AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPO-
LÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás,
egészségügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a mun-
kaviszony idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi tele-
fonszámon várunk:  0757-183-185. (62778-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen beta-
nítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni.  Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT
PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62841-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz részmunkaidőre is. A fizetés: hétfőtől péntekig havi
1400 lej kézbe, csak szombaton (6 órától 20 óráig) 150 lej/nap. Tel. 0756-128-313. (62891-I)

Az AN FEED CÉG ELADÓT és RAKODÓMUNKÁST keres a segesvári szaküzletébe. Érdeklődni a
0725-578-030-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelő
csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62855-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál
jobb kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as te-
lefonszámon. (62855-I)

ÚJ KOLLÉGÁKAT KERESÜNK a 25 éve működő marosvásárhelyi MULTIDECOR KFT. összeszo-
kott csapatába, REKLÁMKÉSZÍTŐ-DEKORATŐR munkakörbe. Nem hátrány, ha nincs szakmai ta-
pasztalod reklámtáblák készítése, fóliázás, autódekorálás terén. Alkalmazunk, betanítunk és folyamatos
képzést biztosítunk ebben a modern szakmában. Nálunk egy csapatban lehetsz olyan kollégákkal, akik
szeretik a szakmájukat, és élvezik a változatos, kreatív feladatokat. Jelentkezni lehet (korhatár nélkül) a
sandor@multidecor.ro címen, vagy a 0745-356-536 számon érdeklődhetsz. (62908-I)

ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális informáci-
ókat számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és lebonyolítása; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése
szállításra; információs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések kö-
vetése. Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw
előnyt jelent), középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni
és a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára:
https://www.renania.ro/cariere/, vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68.
szám. Tel.  0265/264-656. (sz.-I)

ELADÁSI ÜGYNÖKÖT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805, 8-16 óra között. (20668-I)

ALKALMAZOK TAKARÍTÓNŐT ösztönző fizetéssel. Tel. 0741-119-016. (11171)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!
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Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:
– Bécs – Budapest 125 euró/fő/3 nap (2018. november 30., december 7., 14.)
– Prága – Pozsony – Budapest 125 euró/fő/3 nap (2018. november 30., december 7., 14.)
– Krakkó – Zakopane 125 euró/fő /3 nap (2018. november 30.)
Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő


