
A kisgyerektől a dédnagymamáig minden korosztályú sze-
retteiknek beszerezhettek kézműves, személyre szabott, és
nem utolsósorban környezettudatos ajándékot azok, akik
pénteken és szombaton ellátogattak a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota hangulatos mesevilággá változott előcsarnokába. 

Az első alkalommal megszervezett Angyalkaraván több mint egy
szokványos kézművesvásár: a sok-sok ajándékötlet mellett képeslapíró
és -csomagoló sarokkal, masszázzsal, finom kávéval és teával várta a
vásárlókat, a legkisebbek kézműveskedhettek, az adventikoszorú-készí-
tésbe is be lehetett kapcsolódni. 

2019. december 2., hétfő 
LXXI. évfolyam 
276. (20357.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Menyhárt Borbála

Új templom épül
Székelybőben
Egy évszázadnyi szolgálat után le-
mondtak a vályogtemplomról, s he-
lyette maradandó istenházát
építenének a bői reformátusok. Erről
számolt be Gáspár István, a székely-
tompai missziói református egyház-
község lelkésze.

____________2.
Bíró Rozália 
a régi-új elnök
A múlt hét végén Marosvásárhelyen, a
Grand Hotel konferenciatermében tar-
totta tisztújító küldöttgyűlését az
RMDSZ Nőszervezete, amin 23 me-
gyei szervezet képviselője vett részt.

____________4.
Kovács Levente
újabb regénye 
A Trinidad messze van nagyon ké-
nyes kérdést feszeget, egy apa és
lánya viszonyát, olyan helyzetben,
amikor egy szülés utáni trauma miatt
a regény főszereplője anya nélkül
marad, és csecsemőkorától édesapja
neveli. 

____________5.
Halálcsoportba 
kerülhet a magyar
vagy a román 
csapat az Eb-n
A világbajnok francia és a címvédő
portugál válogatott is a részben buda-
pesti rendezésű csoportba került
szombaton a jövő évi labdarúgó-Eu-
rópa-bajnokság bukaresti sorsolásán,
azaz mindkettő a Puskás Arénában
játssza két mérkőzését. 

____________7.(Folytatás a 6. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Előzés a sor végén
Lehetne akár viccelődni is annak margóján, hogy pont a román

nemzeti ünnep napján jött a bejelentés, miszerint az egyik tekinté-
lyes hitelminősítő szerint egy fontos mutatónál a bolgár gazdaság
megelőzte a románt, csakhogy ez a helyzet korántsem vicces, és
hosszabb távon is nehéz elképzelni a változását.

A szóban forgó társaság ilyenkor szokta közzétenni az országok
hosszú távú adóskockázati besorolását, ami első hallásra nem
mond sokat, a gyakorlatban viszont nagyon fontos szerepe van a
hétköznapi életben is. Például nemrég a regáti politikusok és ban-
károk tekintélyes pofonosztozkodást tartottak a banki hitelkamatok
kapcsán, szinte tudományos értekezésekig elmenve a hírhedt
ROBOR számítási módszerének margóján. De arról bezzeg egy szót
sem szóltak, hogy ha az ország adóskockázati besorolása a bóvli
szintjén van, mint szép hazánké, akkor a bankok itt nagyobb kama-
tot fognak felszámítani, akár egy plazmatévé fogyasztói hitele, akár
egy üzletfejlesztésre adott kölcsön után, mint a jobbnak minősített
országokban tennék. Mert a pénzvilágban a kockázatnak kamat-
százalékokban tételesen kiszámolt ára van. Amit mi fogyasztóként
és adófizetőként is lepengetünk mindaddig, amíg az országot vezető
politikusok bármely okból nem folytatnak olyan gazdaságpolitikát,
hogy az ország nemzetgazdasága ne számítson kockázatos terep-
nek.

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István

Marosvásárhelyen járt az Angyalkaraván

Egyedi kézműves ajándékok 
a család apraja-nagyjának



2.,hétfő
A Nap kel 

7 óra 46 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 37 perckor. 
Az év 336. napja, 
hátravan 29 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
5,23,37,45,8+18;külön-
húzás:12,38,25,42,7+20 NOROC PLUS: 747219
3,6,20,24,21,30;különhú-
zás:15,24,3,39,33,5 SUPER NOROC:  253930
40, 22, 5, 33, 2, 32; külön-
húzás:28,39,40,25,32,31 NOROC: 1855144

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

Süteményverseny 
a Mosolygó Mikulásra

A Női Akadémia pályázatot hirdet, keresi a legfinomabb téli
ünnepi sütemény receptjét. A süteményeket december 7-
én 10–11 óra között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházba
kell vinni, hogy a zsűri elbírálhassa. A szervezők másodla-
gos célja a Mosolygó Mikulás rendezvényen részt vevő
gyerekeknek házi készítésű édességgel kedveskedni, va-
lamint a süteményesasztalnál gyűjtött adományokkal Fe-
rencz Nóra gyógykezelését támogatni. A recepteket
e-mailben kérik a következő címre eljuttatni: 
office@divers.org.ro, beküldési határidő: december 5. Ha
valaki nem tudja elküldeni e-mailben a receptet, a 0740-
598-563-as telefonszámon jelezheti részvételi szándékát,
és a receptet a süteménnyel együtt a színházban adhatja
át. Versenyen kívül is vihet bárki süteményt, a szervezők
a gyerekek és Nóra nevében köszönettel fogadják

Mikulás-járás a kutyamenhelyen
A marosvásárhelyi önkormányzat által működtetett városi
kutyamenhelyen nyílt nap lesz december 5-én, csütörtökön
9–17 óra között (Prutului utca 24. szám). Szeretettel várják
mindazokat, akik élelmet, fekhelyet, takarót vagy textíliát
adományoznának, illetve a menhelyen élő kutyák közül
örökbe fogadnának. Pénzadományt nem fogadhatnak el.
„Az ünnepek közeledtével adj otthont egy önzetlen barát-
nak, vagy támogasd a menhelyi tartását élelemmel vagy
takaróval, amely télen meleget nyújt számára” – áll a felhí-
vásban.

Cipősdoboz-akció
A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat idén is sze-
retné szebbé tenni a hátrányos helyzetben levő és árva
gyermekek karácsonyát, így újra megszervezi a jótékony-
sági cipősdoboz-akciót. A kedves és hasznos ajándékokkal
megtöltött cipősdobozokat december 2–13. között várják a
Máltai Szeretetszolgálat Berek utca 1. szám alatti székhe-
lyén hétfőtől péntekig naponta 8 és 16 óra között. A szer-
vezők arra kérik az adakozókat, hogy írják rá a dobozra,
milyen nemű és életkorú gyermeknek szól az ajándék.

Közel ötezer munkanélküli 
helyezkedett el

Az év első tíz hónapjában a megyei nyilvántartásban lévő
13.388 munkanélküli közül 4.584 talált állást az ügynökség
révén – tájékoztatott a Maros Megyei Munkaerő-közvetítő
Hivatal. Az elhelyezkedők közül 2.355 nő, 2239-en 45 év
fölöttiek, 676 személy 35–45 év közötti, 586 pedig 25–35
év közötti, 1083-an 25 év alattiak. Lakóhely szerint: 2.332
városi, 2.252 személy vidéken él. Az elhelyezkedettek is-
kolai végzettség szerinti leosztása: 1496 líceumi, 1117
szakiskolai, 852 általános iskolai, 428 elemi iskolai végzett-
séggel rendelkezik. Egyetemi végzettséggel 538 nyilván-
tartott állástalan és 153 technikumot végzett helyezkedett
el.

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként 17 órától
kerül sor 5-7 éveseknek, 18 órától 5 év alattiaknak. Muzsi-
kál Sinkó András, a Prücsök zenekar és az Öves együttes.
Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Forrada-
lom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma MELINDAés VIVIEN,
holnap FERENC és OLÍVIA
napja.

IDŐJÁRÁS
Eső lehetséges
Hőmérséklet:
max.40C
min.-40C

Megyei hírek

Egy évszázadnyi szolgálat után
lemondtak a vályogtemplomról,
s helyette maradandó istenhá-
zát építenének a bői reformátu-
sok. Erről számolt be Gáspár
István, a székelytompai missziói
református egyházközség lelké-
sze.

A lelkész 2002-ben került az egy-
házközségbe, akkor a bői templom na-
gyon rossz állapotban volt, az
úrasztalától az ég is látszott, de új épít-
kezésre gondolni sem lehetett. A gyü-
lekezetnek volt némi megtakarított
pénze, abból 2004-ben kijavították a
falakat, alábetonozták az épületet. Ám
ez csak pillanatnyi megoldás volt, az
épület állaga tovább romlott, a torony
szerkezete meggyengült. Új torony he-
lyett arra gondoltak, hogy új templo-
mot kellene építeni, hiszen a jelenlegi
nem időtálló. A hívek helyeselték az
ötletet, de az anyagiakat csak külső
forrásból lehet fedezni, hiszen a 36 lel-
kes gyülekezet anyagilag nem, csak
közmunkával tudná ezt támogatni.
Időtálló lenne

A tervek elkészültek, az engedélye-
ket beszerezték, de az egyházkerület
nagy templomjavítási programjába a
templomépítés nem fért bele. Idén feb-
ruárban a lelkész pályázatot nyújtott be
a vallásügyi államtitkársághoz (a tá-
mogatásért köszönettel tartoznak Csá-
szár Károly szenátornak és Borbély
László volt miniszternek), ahonnan po-
zitív választ és 100 ezer lej támogatást
kaptak. Október első felében lebontot-
ták a régi templomot, a következő
lépés a tereprendezés, alapásás, kiön-

tés és a betonpadlózat volna, és még
némi építőanyagra is futná. Az új
templom várhatóan jövőben fedél alá
kerül. Az eddiginél alig nagyobb, 100-
120 négyzetméter felületű hajlék
ugyanoda épül, ahol elődje állott, de
más lesz a torony elhelyezése, és ma-
radandó, időtálló épület lesz.

Bőre csak most került sor, hiszen
először a székelymosoni műemlék
templomot kellett felújítani, utána kö-
vetkezett a székelytompai istenháza
felújítása, jelenleg pedig folyamatban
van a nyárádgálfalvi épület újítása –
sorolta a lelkész.
Ravatalozó is épül

Székelysárdon elkezdődött a ravata-
lozó építése. Az épület helyét a refor-
mátus templomkertben jelölték ki,
mivel ide közel van a református és or-
todox temető is. A lakosság közmun-
kában, kézi erővel ásta ki az alapot, a
területrendezésben gépi munkával be-
segített az önkormányzat. A munkában
részt vettek más felekezetű és nemze-
tiségű lakosok is. Az idénre az alap és
az aljzatbeton megöntését ütemezték
be, de már a falak építése is elkezdő-
dött.

Az épületet a református egyházra
telekelik, de az egész falu használatára
– már aki önkéntes adománnyal is hoz-
zájárul, aki pedig nem, az később díj
ellenében használhatja. Az önkéntes
adományt 100 lejben állapították meg,
a munka kezdetén 10 ezer lej össze is
gyűlt, a tavasszal újabb gyűjtést szer-
veznek, ugyancsak 100 lejes összeg-
gel. Az önkormányzat építőanyagot
ígért, a lakosság közmunkában építi fel
a ravatalozót, befedését pedig két helyi
ács fogja levezetni. Az épület mintegy
130 négyzetméter felületű lesz.

Gligor Róbert László

Új templom épül Székelybőben

Iparművészek és kézművesek 
karácsonyi vására 

December 6-án, pénteken 15–20 óra és 7-én, szomba-
ton 11–18 óra között a Delikates és a Herbio első alka-
lommal közösen szervezi meg Marosvásárhelyen, a
Kultúrpalota előcsarnokában azt a vásárt, ahol 28 erdé-
lyi iparművész és egyedi termékeket előállító kézműves
vesz részt minőségi portékákkal. A Delikates által szer-
vezett vásár Csíkszeredában méltán várt és látogatott
esemény minden évben a karácsonyt megelőző idő-
szakban. A vásár célja helyi iparművészek, kistermelők,
alkotók, érdekes és egyedi termékeket előállító kézmű-

vesek minél szélesebb közönség előtti bemutatása a
hangulatos vásár keretében, ahol kávés-, süteményes-
sarok is lesz, forralt bort lehet fogyasztani, és elbeszél-
getni az alkotókkal, emellett egyedi ajándékokkal
térhetnek haza az érdeklődők. 

Rendkívüli találkozó a Mikulással
December 7-én délelőtt 11 órakor a Máltai-székházban
Mikulás-járásra kerül sor, amelyre az unokákat várják a
nagyszülőkkel együtt, hogy közösen emlékezzenek Szt.
Miklós püspökre. Nem lesz virgács, csak sok finomság,
játék, tréfa, ugrabugra, és személyesen lehet beszél-
getni a Mikulással. A belépés díjtalan, bejelentkezni a
helyek függvényében  naponta 9–16 óra között a 0265-
217-799-es telefonszámon lehet.

RENDEZVÉNYEK
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A következő évben elkezdik egy új, kisebb, de időtálló templom építését

Gáspár István lelkész



Érvénytelenítette a bíróság 
a katolikus líceumot 
újralétesítő miniszteri rendeletet

A Marosvásárhelyi Táblabíróság pénteken első fokon
érvénytelenítette a marosvásárhelyi II. Rákóczi Fe-
renc Római Katolikus Líceum 2018-as újbóli létreho-
zását elrendelő miniszteri rendeletet. Az ítélet
kivonatát a romániai bíróságok portálján közölték. A
bíróság három olyan, 2018-ban hozott miniszteri ren-
deletet semmisített meg teljesen, amely az iskolára
vonatkozik, és egy negyediket részben, amelyik az
iskolára is vonatkozik. A megsemmisített rendeletek
között van az iskolát létrehozó miniszteri rendelet
mellett az, amelyik tavaly júniusban – amikor a kato-
likus líceum jogilag megszűnt – a Bolyai Farkas Lí-
ceum gyámságára bízta, valamint az, amelyik
ideiglenesen Tamási Zsoltot bízta meg az intézmény
vezetésével. Az ítélet ellen a hivatalos kiközlés utáni
15 napban lehet fellebbezni. (MTI)

Megkezdődött Iliescu pere 
az 1989-es forradalom ügyében

Csaknem harminc évvel az 1989-es decemberi for-
radalomként emlegetett, több mint ezer emberéletet
követelő véres események után a legfelső bíróságon
megkezdődött az előzetes tárgyalás pénteken Ion Ili-
escu volt államfő és másik két vádlott büntetőperé-
ben. A 89 éves volt elnököt és két, még életben lévő
feltételezett bűntársát emberiesség elleni bűncselek-
ményekkel, 862 ember halálát és 2150 ember sebe-
sülését okozó katonai diverzió megszervezésével
vádolják. A legfelsőbb bíróságon több mint ötszáz
sértett jelentkezett abból az ötezerből, aki azért ka-
pott idézést, hogy polgári jogi (kártérítési) igényt je-
lenthessen be a büntetőper során. Iliescunak csak az
ügyvédje jelent meg az előzetes tárgyaláson. A vé-
delem szabálytalannak tartja a bizonyítási eljárást, és
annak újrakezdését kéri. (MTI)

Új elnököket választottak 
a német szociáldemokraták

Az Angela Merkel kancellár vezette nagykoalíciós
kormányban való szociáldemokrata részvételhez kri-
tikusan viszonyuló jelöltpáros, Norbert Walter-Borjans
volt észak-rajna-vesztfáliai pénzügyminiszter és Sas-
kia Esken szövetségi parlamenti (Bundestag-) képvi-
selő nyerte a Német Szociáldemokrata Párt (SPD)
elnökjelölő pártszavazását a szombaton Berlinben ki-
hirdetett végeredmény szerint. A párt ideiglenes ve-
zetősége a szavazás nyerteseit javasolja a december
6-án kezdődő tisztújító kongresszusnak az elnöki
tisztségre. Megválasztásuk biztosra vehető, így a
német szociáldemokratákat rövidesen – és történe-
tükben először – két társelnök vezeti majd. Norbert
Walter-Borjans és Saskia Esken az érvényesen sza-
vazó párttagok 53,06 százalékának támogatását
nyerte el. A júniusban kezdődött tisztújítási folyamat
utolsó lényegi megmérettetésén az ellenfelük a nagy-
koalíciós kormányzás folytatása mellett határozottan
kiálló Olaf Scholz alkancellár-pénzügyminiszter és el-
nökjelölt társa, Klara Geywitz brandenburgi helyi po-
litikus volt, akik a szavazatok 45,33 százalékát
szerezték meg. (MTI)

A déli szomszédok annyit tettek az utóbbi években
ennek a mutatónak a megváltoztatásáért, hogy egy vi-
lágbanki hitelből fejlesztették az adóhatóságukat. Pon-
tosan ugyanolyan programra a regáti szakik is aláírtak
egy egyezményt a világbankkal, aztán rendeltek néhány
tanulmányt jó néhány millió euróért, amiből nőtt a bü-
rokraták polcain tétlenül veszteglő irathalmaz mennyi-
sége, de egyéb semmi. Szemernyi jó a rosszban, hogy a
felhasználatlan hitelkeret tetemes részét érintetlenül
visszaadták a hitelezőnek, holott pár jó elvtárs azt is
simán lenyúlhatta volna.

Ez a fejlemény csak egy újabb jel arra nézve, hogy
hovatovább minden téren stabil sereghajtóivá válunk az
európai uniós tagállamoknak. Az egykori szocialista ba-
rakktársak közül a nyugatibb lakhelyű csapat már a
vasfüggöny lebomlásakor is jobban vitte nálunk, és az
uniós klubba is hamarabb csatlakozott, tehát több ideje
és fejlesztési forrása volt ezt az életszínvonalbeli előnyt
gyarapítani, nem csak megőrizni. A velünk egy körben
integrálódott déli szomszédok kapcsán még lehetett kár-
örömködni az utóbbi tízegynéhány évben, ám lassan, de
biztosan ennek is vége. Pedig adottságok és erőforrások
bőven voltak ahhoz, hogy ne a bolgárok előzzenek meg
minket, hanem mi zárkózzunk fel legalább a visegrádi
országok szintjére. És ami a legkevésbé jó: nincs a lát-
határon olyan politikusi csapat, amelynek az irányítá-
sával ebben a lemaradási versenyben legalább
kockázatba kerülne a győzelmünk.

Előzés a sor végén

Ország – világ
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(Folytatás az 1. oldalról)

A fogyasztás érzelem nélküli kul-
túrája ellen emelte fel szavát Fe-
renc pápa, aki advent első
vasárnapján a szeretet és a család
karácsonyát hirdette beszédében. 

A katolikus egyházfő a kielégíthetetlen
fogyasztási vágyat olyan „vírusnak” ne-
vezte, amely gyökereinél fertőzi meg a
hitet is, mert elhiteti, hogy az élet kizáró-
lag a birtoklástól és fogyasztástól függ,
és figyelmünket elvonja Istenről és a kö-
zelünkben levő embertársainkról. „Test-
véred ajtódon kopogtat, de csak zavar
téged, mivel felborítja terveidet – ez a fo-
gyasztói társadalom egoista magatartása”
– jelentette ki az egyházfő.

„A mai embert tárgyak veszik körül,

de nem tudja, minek. Sok javunk van, de
nem a jót szolgáljuk, az otthonok megtel-
nek tárgyakkal, de hiányoznak belőlük a
gyermekek (…) ez a mai világ drámája
(…) demográfiai télben élünk” – hangsú-
lyozta a pápa.

Hozzátette, hogy a tárgyakat halmozó
emberiségnek semmi sem elég, mindenki
fenyegetve érzi magát a másiktól, örökös
az elégedetlenség, egyre több a harag és
gyűlölet.

Ferenc pápa advent első vasárnapján a
Szent Péter-bazilikában mondott homíliát
a Rómában élő kongói katolikus közös-
ségnek bemutatott misén. A Szent Péter
téren a déli Úrangyala-imádságot követő
beszédében az egyházfő aggodalmát fe-

jezte ki az Irakban kialakult helyzet miatt,
emlékeztetve az utóbbi napok tüntetései-
nek könyörtelen elfojtására. Megbékélést
sürgetett az egész iraki nép számára. 

Az egyházfő délután a Rómától száz
kilométerre levő Greccio ferences szen-
télyébe látogatott. Szent Ferenc 1223-
ban az adventi időszakban Greccio egyik
barlangjában rekonstruálta Jézus szüle-
tésének betlehemi helyszínét, és ez indí-
totta el a betlehemállítás mai napig tartó
karácsonyi hagyományát. Szent Ferenc
betlehemi barlangjában Ferenc pápa
apostoli levelet írt alá, amely az Admira-
bile signum (Csodálatra méltó jel) latin
címet kapta, és a betlehem jelentőségéről
szól. (MTI)

A fogyasztás érzelem nélküli kultúrája ellen 
emelte fel szavát Ferenc pápa

Európa nem pusztán örökölt
kincs, hanem ígéret, Európa maga
a jövő, Európát nap mint nap, tég-
lánként építeni kell – mondta az
Európai Bizottság új elnöke vasár-
nap Brüsszelben, a Lisszaboni
Szerződés életbe lépésének tize-
dik évfordulója alkalmából tartott
ünnepségen.

Az ezen a napon hivatalba lépő Ursula
Von der Leyen az Európai Történelem
Háza épületében tartott eseményen hang-
súlyozta: a Lisszaboni Szerződés azt a
felelősséget rója az uniós intézmények
vezetőire, hogy erősebb Európai Uniót
hagyjanak maguk után, mint amilyet elő-
deiktől örököltek.

„Kötelességünk megőrizni a konti-
nens békéjét, a jogokat, a szabadságot,
ezt az egységes piac által teremtett kivé-
teles gazdasági lehetőségeket jelentő
kincset” – fogalmazott.

Kijelentette: Európa gyorsan változik.
Az uniós vezetők felelőssége pedig az,
hogy kövessék ezt a változást, és senkit
se hagyjanak hátra – tette hozzá Von der
Leyen.

Charles Michel, az Európai Tanács va-
sárnap hivatalba lépő új elnöke beszédé-
ben azt emelte ki, hogy az európaiak

sokféleségéből fakadó akadályok legyő-
zése eredményeként az Európai Unió bé-
kében és jólétben létezhet a kontinens
szívében.

Kijelentette, hogy a Lisszaboni Szer-
ződés évfordulójának megünneplése
nem pusztán visszatekintés, hanem „az
új kezdet lelkes és reményteljes ünnep-
lése”.

Mint rámutatott, a szerződés eszközö-
ket biztosított a friss kihívások kezelésé-
hez, köztük a klímaváltozás elleni
küzdelemhez, és hozzájárult a demokrá-
cia, az átláthatóság megerősödéséhez,
elősegítette az európai kül- és biztonság-
politika összehangolását.

Az uniós intézményeknek fáradhatat-
lanul együtt kell működniük az európai
projekt érdekében – tette hozzá az Euró-
pai Tanács új elnöke.

Christine Lagarde, az Európai Köz-
ponti Bank november elején hivatalba lé-
pett új elnöke arról beszélt, hogy
tisztségéből adódóan az Európát sújtó és
az előtte álló kihívásokra összpontosítja
figyelmét, amelyek között a klímaválto-
zást, a pénzügyi válságokat és a techno-
lógiák rohamos fejlődését említette.

Reményét fejezte ki, hogy az elmúlt
évek problémáinak megoldásából és hi-

báiból tanulva kollégáival közösen meg-
oldást találnak a jelentkező kihívá-
sokra a „megújulás és a remény idősza-
kában”.

Kiemelte továbbá, hogy az Európai
Uniónak tőkét kell kovácsolnia erejéből,
globális gazdasági vezetői pozíciójából.

David Sassoli, az Európai Parlament
elnöke beszédében arra szólította fel az
uniós intézmények vezetőit: teljesítsék
az elmúlt hónapokban tett ígéreteiket.

„Ideje cselekednünk. Az Európai Par-
lament készen áll arra, hogy együtt dol-
gozzon az uniós társintézményekkel az
európai építkezés folytatása érdekében”
– fogalmazott.

A Lisszaboni Szerződés – amelyet
2007. december 13-án írtak alá, és 2009.
december 1-jén lépett hatályba – az Eu-
rópai Unió (EU) működésének hatéko-
nyabbá tételét célozta az
alapszerződések korábbi változatainak
módosításával. A szerződés kinyilvání-
tott célja volt, hogy lezárják az amszter-
dami szerződéssel és a nizzai
szerződéssel megkezdett folyamatot,
amely arra irányult, hogy megerősítse az
unió hatékonyságát és demokratikus le-
gitimitását, valamint javítsa egységes
fellépését. (MTI)

Hivatalba lépett az új Európai Bizottság
Von der Leyen: Európa ígéret, Európa maga a jövő

Sürgősséggel felülvizsgálja a brit
kormány a súlyos bűncselekmé-
nyekért elítéltek próbaidős sza-
badlábra helyezésének
szabályozását – közölte vasárnap
a brit igazságügyi minisztérium. A
bejelentés előzményeként kide-
rült, hogy a London belvárosában
pénteken elkövetett késeléses
terrortámadás tettese a terror-
cselekmények előkészülete cí-
mén rá kirótt 16 évnyi börtönbün-
tetés felének letöltése után sza-
badult.

Boris Johnson brit miniszterelnök a
BBC televízió vasárnapi politikai maga-
zinműsorában „képtelenségnek és visz-
szataszítónak” nevezte, hogy Usman
Khan, aki a London híd közelében elkö-
vetett pénteki támadásban két embert
megölt és hármat megsebesített, mind-
össze nyolc év letöltése után szabadlábra
került.

Johnson kijelentette: „valószínűleg 74
körül” lehet azoknak a száma, akiket ter-
rorizmus miatt ítéltek börtönbüntetésre,
de Usman Khanhoz hasonlóan bünteté-
sük letelte előtt elengedték őket.

Hozzátette: ha a konzervatív párti kor-
mány a december 12-re kiírt előrehozott
parlamenti választások után hivatalban
marad, szigorítja az erőszakos, szexuális

és egyéb súlyos bűncselekmények elkö-
vetőire vonatkozó ítélkezési jogszabá-
lyokat.

A brit miniszterelnök szerint a jelen-
legi legnagyobb ellenzéki erő, a Mun-
káspárt vezette előző, „balos”
kormányokat terheli a felelősség annak
a szabályozásnak a meghonosításáért,
amelynek alapján az elítéltek a börtön-
büntetés felének letöltése után szabad-
lábra helyezhetők.

Nem sokkal a BBC-interjú előtt John-
son külön nyilatkozatban szögezte le,
hogy „teljesen fenntarthatatlan az eddigi
hozzáállás, amely egyértelműen kudar-
cot vallott”.

A szigorítási tervekről szólva el-
mondta: terrorizmushoz kötődő súlyos
bűncselekmények esetében a kor-
mány szándéka szerint kötelező módon
legalább 14 évi börtönbüntetést kell ki-
róni az elkövetőkre, és lehetővé kell
tenni minősített esetekben a tény-
leges életfogytiglani büntetéseket, vagyis
azt, hogy a terrorcselekményekért 
elítéltek soha ne kerülhessenek szabad-
lábra.

Johnson hozzátette: a tervezett szigo-
rítások alapján a terrorcselekményekért
és az egyéb, szélsőséges indíttatású bűn-
cselekményekért megállapított börtön-
büntetéseket az elítélteknek az utolsó

napig le kell majd tölteniük, kivétel nél-
kül.

Usman Khant, a pénteki londoni kése-
léses terrortámadás elkövetőjét – akit a
rendőrök a helyszínen agyonlőttek –
2013-ban ítélték jogerősen 16 évi bör-
tönre azzal a kikötéssel, hogy minimum
8 év letöltése után kerülhet feltételesen
szabadlábra.

Khant azonban már tavaly december-
ben szabadlábra helyezték próbaidőre, fi-
gyelembe véve a vizsgálati fogságban
töltött időt is.

Usman Khan ennek fejében vállalta,
hogy folyamatosan elektronikus azono-
sító és nyomkövető eszközt visel magán.

Khant két társával együtt azért ítélték
el 2013-ban, mert a vád szerint az al-
Kaida terrorhálózat szimpatizánsaiként
egyebek mellett a Londoni Értéktőzsde
és angliai pubok ellen terveztek robban-
tásos merényleteket, illetve dzsihadista
kiképzőtábort akartak létesíteni Pakisz-
tánban.

A csoportot a rendőrség és a brit elhá-
rítás (MI5) korábban hónapokig figyelte.

A pénteki támadás egyik halálos áldo-
zata annak a rehabilitációs programnak
a koordinátora volt, amelynek pénteki
konferenciáján a támadó is részt vett
meghívottként, közvetlenül a merénylet
elkövetése előtt. (MTI)

Sürgősséggel felülvizsgálja a brit kormány 
a próbaidős szabadlábra helyezés szabályozását



A múlt hét végén Marosvásár-
helyen, a Grand Hotel kon-
ferenciatermében tartotta
tisztújító küldöttgyűlését az
RMDSZ Nőszervezete, amin
23 megyei szervezet kép-
viselője vett részt. A küldött-
gyűlés Bíró Rozáliát újravá-
lasztotta a szervezet el-
nökének. Ügyvezető elnök
Bogya Anna lett. 

November 30-án, szombaton a
Grand Hotel Európa termében tar-
tott sajtótájékoztatót Bíró Rozália,

Bogya Anna, Csép Andrea képvi-
selő, a Nőszervezet alelnöke, illetve
Hováth Anna RMDSZ-ügyvezető
alelnök. 
Az elmúlt két év alatt 
a Nőszervezet közel 200 ezer
emberhez ért el

Bíró Rozália elmondta, hogy a
küldöttgyűlés kiértékelte az elmúlt
két év munkáját, ugyanakkor meg-
fogalmazta a következő két év pri-
oritásait is. Tevékenységük célja a
közösségépítés, a nők érdekképvi-
selete és érdekérvényesítése, a ro-
mániai magyar közösséget átszövő
problémák enyhítésére, megoldá-
sára irányuló tevékenységek, a tár-
sadalmi összefogás építése volt. 

Megtudtuk, hogy az elmúlt két
év alatt a Nőszervezet közel 200
ezer emberhez ért el, vont be az ál-
tala szervezett rendezvényekbe,
9.000 diák vett részt a nők elleni
erőszakról szóló iskolai tájékozta-
tóikon. Kiemelte a Mosolygó kará-
csony rendezvényt, amellyel évente
kb. 30.000 emberhez jutnak el.
Mint mondta, 2018-ban 102 ese-
ményt szerveztek 27.000 résztvevő-
vel. 
Lényegesen növelnék 
az önkormányzatokban 
tevékenykedő nők számát 

Horváth Anna szerint a 2020-as
év nagyon fontos feladatot tartogat
a Nőszervezet számára. Céljuk,

hogy lényegesen megnöveljék az
önkormányzatokban tevékenykedő
nők számát. Ezt a célt konkrét fel-
adatokra igyekeznek lebontani, sze-
mélyekre és településekre szóló
konkrét javaslatokkal szeretnék
megkönnyíteni a helyi és megyei
RMDSZ-vezetők jelöltállítási di-
lemmáit. „Ezeknek a nőknek az
azonosítása nem nehéz számunkra,
hiszen a 200 helyi szervezetünk
számtalan programja meghozta a
nők kedvét a közképviselethez. Jó
képességű, rátermett, elkötelezett
nőkre vonatkozó javaslatokat fo-
gunk január közepéig összesíteni,
és ezzel segíteni a megyei szerveze-
tek munkáját” – jelentette ki.  A
jövő évi választásokon azt szeret-
nék, hogy 500 nő képviselje az ön-
kormányzatokban az erdélyi
magyar közösség érdekeit. 
Állásfoglalás a romániai 
családpolitika szükségességéről

Csép Andrea az Erdélyt, Romá-
niát, de egész Európát jellemző né-
pességfogyásra hívta fel a figyelmet.
Az RMDSZ Nőszervezete szerint
stabil, fenntartható családpolitikára
lenne szükség, hogy „megelőzzük a
népességfogyást, itthon tarthassuk a
fiataljainkat, gazdaságilag fejleszt-
hessük az országot, illetve élhető
környezetet tudjunk teremteni min-
den roman állampolgár számára”. 

Csép Andrea elmondta: a küldött-
gyűlés zárónyilatkozatában hangsú-
lyozza, hogy a gyermekvállalást
tartósan ösztönözni csakis egy nem-
zeti konszenzussal elfogadott, kohe-
rens és stabil családpolitika által
lehet, felhívja a figyelmet a gyer-
meket nevelő családok tehermente-
sítésének, a családi és szakmai élet
összeegyeztethetőségének fontossá-
gára, illetve felkéri a román politikai

pártok vezetőségét és nőszerveze-
teit, hogy támogassák az RMDSZ
vonatkozó törvénykezdeményezé-
seit: a gyermeket nevelő családok
számára elérhető adó- és illetékkez-
vezmények bevezetésére, kedvez-
ményes lakásvásárlási, -bővítési,
lakásépítési hitelprogramjára, a
nagy családok számára elérhető au-
tóvásárlási támogatásra, a bölcsődei
ellátás normatív finanszírozását sza-
bályozó törvény azonnali életbe lép-
tetésére, a munkavállalás és a
családi élet összeegyeztethetősé-
gére.  

A Nőszervezet ugyanakkor arra
buzdítja az RMDSZ színeiben meg-
választott polgármestereket és me-
gyei tanácselnököket, hogy
lehetőségeik szerint kezdeményez-
zenek családtámogató, gyermekvál-
lalást ösztönző intézkedéseket.  

Bogya Anna szerint az RMDSZ
2020-ban folytatja a már elkezdett
programokat, és új programként je-
lentette be a családpolitikáról szóló
széles körű konzultációt, amikor is
anyákat, családokat kérdeznének
meg, miben tudná a Nőszervezet se-
gíteni őket. A kampányok mellett
különleges hangsúlyt szándékoznak
fektetni a nyugdíjasklubok megala-
kítására ott, ahol még nincs, illetve
az idősbarát programokra. Ezek
mellett mindent megtesznek, hogy
új, fiatal arcokat vonjanak be a szer-
vezet munkájába. Ugyanakkor 
folytatják a már megkezdett képzés-
sorozatukat olyan fiatal nők szá-
mára, akik érdeklődnek a politika
iránt. 

A küldöttgyűlésen jelen volt Ke-
lemen Hunor szövetségi elnök, Por-
csalmi Bálint ügyvezető elnök,
Péter Ferenc Maros megyei elnök és
Soós Zoltán, Marosvásárhely ma-
gyar polgármesterjelöltje.Fotó: Nagy Tibor
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Tisztújító küldöttgyűlést tartott az RMDSZ Nőszervezete
Bíró Rozália a régi-új elnök

Maros megye közel negyedszázadát öleli fel a Car-
tea primarilor mureşeni – Maros megyei polgármeste-
rek könyve című, kétnyelvű sorozat, amelynek nemrég
a hatodik kötete is nyomdafestéket látott. A marosvá-
sárhelyi Romghid Kiadó gondozásában négyévente
megjelenő, tartalmilag és formailag egyaránt igényes
kiadvány a helyi közigazgatási egységek elöljáróit szó-
laltatja meg, tervek, sikerek és kudarcok számbavéte-
lével nyújt átfogó képet a megyénkhez tartozó városok
és községek fejlődési lehetőségeiről, megvalósításairól
és zsákutcáiról.

„A hatodik kiadásához érkezett Maros megyei pol-
gármesterek könyve – a korábbi kiadásokhoz hason-
lóan – egy teljes választási ciklust fed le, így a sorozat
kötetei együtt 24 év helyi történelmét térképezik fel.
Minden kiadvány a komplex közigazgatási, társadalmi
és kulturális egységet alkotó közösségek életritmusá-
hoz igazodva járba be és fogja át Maros megyét. Az in-
formációk széles témakört érintenek, különös
figyelemmel a politikai, közigazgatási, gazdasági élet
sajátosságaira és értékeire, így a kötet Maros megye
általános útmutatójává válik” – olvasható a kiadó
igazgatója, Pop T. Simion ajánlásában.

A város- és községgazdákat bemutató publikáció
nagy erénye a kétnyelvűség – a kötetben szereplő ve-
zetők magyar és román nyelven összegzik megvalósí-
tásaikat, terveiket, a helyi problémákat és sikereket –,
illetve a települések ismertetését kísérő, turisztikai
vonzóerőként is ható, gazdag képanyag. A kötet szer-
kezeti felépítése – a megyeszékhely után a többi város,
majd betűrendben a községek következnek – jelentő-
sen megkönnyíti a tájékozódást. 

A kiadvány előszavát jegyző dr. Cornel Sigmirean
egyetemi professzor, történész szerint „A Maros me-
gyei polgármesterek könyve egy történelmi pillanat,
egy új parlamenti ciklus keresztmetszetét nyújtja. (...)
történelmi dokumentumnak számít, a posztkommunista
időszak krónikája, az Európai Unióhoz tartozó Romá-
nia helyi elitjének életrajza. A Maros megyei elit meg-
ismerését biztosító kalauzként szociológiai értékű
munka. (…) Lehetőséget kínál arra, hogy jobban meg-
ismerjük vezetőinket, de önmagunkat is, hiszen az elit
réteg politikai és polgári kultúránk kifejeződése.”

Egyféle párbeszédnek is tekinthető tehát ez a könyv
választók és választottak között, ugyanakkor fontos
forrásanyag a jövő helytörténészei számára. Idősebb
„testvéreivel” összevetve, az elképzelések és megva-
lósítások egyenesét vagy görbéjét is elénk rajzolja, fej-
lődést vagy megtorpanást jelez, és időnként talán
bonyolultabb összefüggésekre rávilágítva olyan kérdé-
sekre is választ ad, amelyeket kimondatlanul cipel ma-
gával a hétköznapi polgár, mert fel sem merül benne,
hogy valakinek le-, azaz felteheti.

A Maros megyei polgármesterek könyve – akárcsak
a sorozat korábbi kiadványai – az elkövetkezőkben a
polgármesteri hivatalok mellett könyvtárakban lesz
megtalálható.  

Nagy Székely Ildikó    

Maros megyei polgármesterek könyve
Megjelent a hatodik kötet

A hadsereg és a belügyminiszté-
rium csaknem négyezer fegyvere-
sének és 21 NATO-tagállam
díszegységeinek részvételével
nagyszabású katonai díszszemlé-
vel ünnepelték vasárnap Bukarest-
ben a Román Királyság és Erdély
egyesülését kikiáltó 1918-as gyu-
lafehérvári román nemzetgyűlés
101. évfordulóját, Románia nem-
zeti ünnepét. A díszszemlét Klaus
Iohannis államfő, az állami intéz-
mények vezetői jelenlétében a bu-
karesti – 1922-ben emelt, a román
hadsereg első világháborús vérál-
dozata és katonai sikerei előtt tisz-
telgő – diadalívnél rendezték meg.
A nemzeti ünnepen immár hagyo-
mánnyá vált katonai parádé alkal-
mával az emlékműnél össz-
esereglett több ezer érdeklődő és a
televíziós közvetítésnek köszönhe-
tően az ország lakossága is láthatja
azt a haditechnikát, amelyre Ro-
mánia a GDP védelmi kiadásokra
fordított két százalékát költi, 
vagyis évi mintegy hárommilliárd
eurót. 

Az ünnepséget nyitó légi pará-
dén először láthatták a bukarestiek
a román légierő – Portugáliától
másodkézből beszerzett, felújított
– F-16-os harci repülőgépeit, ame-
lyek a tavalyi centenáriumi ünne-
pen nem tudtak részt venni, mert
az állomáshelyükként szolgáló re-
pülőtér kifutópályájának eljegese-
dése miatt nem tudtak felszállni.

A díszszemlén egyebek mellett
a Romániában létesült nemzetközi
NATO-dandár Piranha-3 típusú,
nyolckerék-meghajtású páncélo-
zott csapatszállító járművei, a Cra-
iován állomásozó lengyel
Rosomak-páncélosok, valamint a
légelhárítás Gepard-ütegei vonul-
tak fel, és bemutatták a légi járőrö-
zés támogatására idén beszerzett
TPS 77-es háromdimenziós mobil
radarkészüléket.

A belügyminisztérium egyebek
mellett a közlekedésrendészet, a
csendőrség, a tűzoltóság és a határ-
rendészet járműveivel, speciális
felszereléseivel, a Román Hír-
szerző Szolgálat (SRI) a terrorel-
hárító egységeivel vonult fel.

Az utóbbi évektől eltérően a
nemzeti ünnepen megrendezett ka-
tonai parádét már nem árnyékolta
be az a politikai feszültség, amely
korábban az elnök és a kormány
között feszült. Mivel Bukarestben
néhány hete a nemrég újraválasz-
tott Klaus Iohannis államfő pártja,
a jobbközép Nemzeti Liberális
Párt (PNL) alakított kormányt,
immár nem merült fel, hogy az ün-
nepségre ne kapnának meghívót a
kormány vagy a törvényhozás ve-
zetőinek büntetőeljárás alatt álló
tagjai, vagy hogy a kormánypárti
vezetők nem a díszemelvényen,
hanem híveik gyűrűjében, a nézők
között vennének részt a katonai pa-
rádén.

Románia 1990-ben tette meg
nemzeti ünnepévé december else-
jét: 1918-ban ezen a napon rendez-
ték meg Gyulafehérváron azt a
román nemzetgyűlést, amelynek
résztvevői kimondták Erdély egye-
sülését a Román Királysággal. Bár
három héttel később, 1918. decem-
ber 22-én a Kolozsváron megren-
dezett magyar népgyűlés
résztvevői megkérdőjelezték az
akkor még csak hárommilliós er-
délyi és bánsági románság jogát
ahhoz, hogy hétmillió lakos nevé-
ben eldöntsék 26 magyarországi
vármegye Romániához csatolását,
és – szintén a wilsoni önrendelke-
zésre hivatkozva – kinyilvánítot-
ták, hogy Magyarországhoz
akarnak tartozni, a román katonai
ellenőrzés alá került és az antant-
hatalmak által Romániának ígért
Erdély elcsatolását már nem sike-
rült megakadályozniuk. (MTI)

Katonai díszszemlével 
ünnepeltek Bukarestben



A napokban Trinidad messze van
címmel jelenik meg Kovács
Levente egyetemi tanár, ren-
dező negyedik regénye. A ko-
rábbiak (És jött az aranykor, A
megoldás, A nimfa mosolya) is
saját ihletésűek, s míg az
előbbiek jobban kötődnek a
szerző életéhez, az utóbbi – A
nimfa mosolya – a fantázia vilá-
gába vezeti az olvasókat. A
Trinidad messze van nagyon ké-
nyes kérdést feszeget, egy
apa és lánya viszonyát, olyan
helyzetben, amikor egy szülés
utáni trauma miatt a regény
főszereplője anya nélkül
marad, és csecsemőkorától
édesapja neveli. Kamaszkorá-
ban jön rá, hogy lehet más-
fajta kapcsolat apa-lánya,
férfi-nő között, de odáig hosz-
szú az út. Az új regényről a
szerzővel beszélgettünk. 

– Kovács Levente évente ír egy
regényt, igen szerteágazó, 1989
előtti kort idéző, ugyanakkor mai
társadalmunkban is létező témákat
taglalva. Honnan az ihlet?  

– A hosszú évek alatt, ameddig
csak a színházzal foglalkoztam, na-
gyon sok élmény felgyűlt bennem,
és ezek most papírra kívánkoznak.
Ezeknek a megírás alkalmával tör-
ténő felidézése ad erőt és lendületet
az írás nem könnyű munkájához.
Minden regényemben vannak sze-
mélyes élmények, leginkább az És
jött az aranykor címűben, amely az
életemben és környezetemben meg-
történt tényekre épült. A legutóbbi
regényt (Trinidad messze van) a fi-
amnak dedikálom, hiszen ő az, aki
az anyját érintő posztnatális trauma
következtében sokáig anya nélkül
nőtt fel. Azt akartam megvizsgálni,
hogy egy más kontextusban, apa és
lánya között ez a helyzet hova tud
fejlődni. Természetesen a történet-
ben vannak áttételesen más szemé-
lyes élmények is. Az apa itt edző és
tornatanár. Egy alkalommal, amikor
a Bolyaiban a színjátszó kört vezet-
tem, éppen megérkeztem az épü-
letbe, egy esti próbára, amikor az
egyik sportosztálybeli diák beszólt
a színjátszóknak: „itt az edzőtök!”
Talán innen a párhuzam. Az edző-
nek, akár egy színjátszó csoportot
vezető tanárnak, rendezőnek, ko-
moly lélektani motívumokkal dúsí-

tott, személyiségfejlesztő, ápoló fel-
adatai vannak, és csapatmunkát
végez. Ezenkívül megdöbbentett, és
mély nyomot hagyott bennem az a
botrány, amely kb. 15 évvel ezelőtt
kapott szárnyra Angliában, amikor
egy apa megerőszakolta saját 18 hó-
napos lányát. Aztán közvetlen kör-
nyezetemben is hallottam arról,
hogy anya és fia között történt ha-
sonló eset. Ezek kapcsán lettem kí-
váncsi arra, hogy mi vezethet
valakit ilyen tettekre. Megkérdez-
tem egy lelkész ismerősömet, hogy
mi a véleménye az ilyen esetekről.
Kiderült, hogy az egyházi kánonban
tabuként sem létezik az apa és lánya
közötti viszony, nincs rá kódolható
büntetés, elkárhozás a Bibliában
sem. 

– A regényben leírt történet sem
feltétlenül elítélendő, hiszen az apa
viszonya a lánnyal normális meder-
ben zajlik, majd nagyon finoman,
alig észrevehetően alakul másfajta,
az elfogadottságot súroló, rend-
szerellenes helyzetté. A szerteágazó
történet eljut egy adott pontig, ami-
kor dönteni kell, hogy milyen irány-
ban folytatódik a kapcsolat. 

– A regény főhősében csecsemő-
kortól olyan ragaszkodás alakul ki
az apja iránt, amely teljesen elfo-
gadható. Aztán eljön a pillanat, ami-
kor már iskolásként az igazgatónak
elmondja, hogy neki nincs anyja, s
azt kérdi magában, hogy vajon nem
az „apja szülte”? Egyfolytában azt
hangoztatja, hogy „egész életünk-
ben együtt leszünk”. A gyerek na-
gyon tisztán viszonyul az apjához.
Tehetséges, értelmes, az apjában is
hasonló érzelmeket kelt, aki későn
veszi észre, hogy a gyerek kislány-
ból nővé cseperedett. Különösnek
tűnő viszonyukra felfigyelnek a
kollégák, valamint a szekuritáté is.
Aztán jön egy fordulópont, amikor
az egyik osztálytársnőt megerősza-
kolják, és ekkor a kamasz lány (a
főhős) másként kezdi látni a hely-
zetet, a viszonyát apjával. Amikor a
születésnapján meglátja az apját
egyik kolleganőjével táncolni, sú-
lyos idegrohamot kap. Rájön, hogy
az apának lehet más nője is rajta
kívül. Ez egyfajta beteges vonza-
lom jele, amely mindvégig rá-
nyomja bélyegét a kapcsolatra. 

– Erre a bonyolult kapcsolatra
ráépül az 1989 előtti rendszer is.
Mennyire súlyosbítja a helyzetet,
hogy a diktatúrában játszik a cse-
lekmény?

– Az életemet is befolyásolta az
akkori törvénykezés. A posztnatális
trauma miatt elváltam, és a törvény-
szék nekem ítélte a gyereket. Ez
nagy ritkaságnak számított akkori-
ban, mivel Elena Ceauşescu nagyon
anyaközpontúvá tette a vonatkozó
jogrendszert. A fényképész valósá-
gos személyre utal, az egyik novel-
lámban is előfordul. Az ő léte
nagyot fordított az események me-
netén. Ezzel tudtam megoldani,
hogy a gyerekem ne sérüljön ilyen
kétlakisággal. Ez a regény főhősé-
nek esetében is sikerült. Tudjuk,
hogy a politikai helyzet miatt na-
gyon nehéz volt a válás, és súlyos
bűn a magzatelhajtás. A rendszer-
nek a magánéletbe való beleszólása
sok torzuláshoz vezetett. Az em-
berek kénytelenek voltak valami-
lyen módon lázadni ez ellen. Sokan
úgy lázadtak, hogy elmentek. 

– A regénybe foglalt alaphelyzet
ma is előfordulhat. 

– Természetesen most is vannak
ilyen helyzetek, és ez megérne egy
felmérést vagy alaposabb szocioló-
giai, pszichológiai tanulmányt.
Nemcsak azért tabu, mert az em-
berek nehezen közelítik meg,
hanem azért is, mert akivel megtör-
ténik,  annyira eltitkolja, elrejti,
hogy nem lehet tudni, reálisan ho-
gyan állunk ezen a téren. 

– Viszont egyre több játékfilm
dolgoz fel ilyen és ehhez hasonló, a
nemiséghez fűződő témát, mint a
homoszexualitás, a transgenderség
stb. 

– Valóban, a mai társadalomban
olyan területekre tévedünk bizo-
nyos viszonylatokban, amivel a ré-
gebbi korok emberei nem
találkoztak, még elképzelni sem
tudták, illetve a megtörtént eseteket
annyira titkolták, hogy nem váltak
társadalmi témává. Az a tény, hogy
az egyház sem vesz tudomást erről,
igazolja mindezt. Attól még a jelen-
ség létezik, és vannak rendhagyó
viszonyulások, mint a testvérszere-
lem, az apa-lánya, az anya-fia, a
férfi-férfi, a nő-nő közötti kapcso-
lat. A regényben is megjelenik egy,
ma már világjelenség: a house
partyk (házibulik) története. Bizo-
nyos emberek, férfiak és nők hétvé-
genként kiruccannak a polgári
életükből, szexuális együttléteken,
vad orgiákon találkoznak. A hétköz-
napokat vallásos, családszerető, a
munkahelyükön megbecsült szemé-
lyekként élik. Más regényekben is

dolgoztak fel hasonló eseteket (pél-
dául Updike amerikai regényíró is).
Ez a társaság a könyvben mintegy
ellenpontként jelenik meg. Egy
adott pillanatban kiszemelik az apát
és a lányát is arra, hogy bevonják
őket a játékaikba. 

– A kötet hátlapján levő szöveg-
ben felmerül a bűn és bűnhődés
gondolata, az, hogy tulajdonképpen
miként kell megélnünk, kiélnünk az
elfojtott vágyakat a társadalmi
megfelelési kényszer terhe alatt. Mi
számít bűnnek, miért kell bűn-
hődni? 

– Világunkban a kísértés sok
olyan helyzetet teremt, amiben fe-
szegetjük az írott és íratlan törvé-
nyek korlátait, és ezek a túllépési
kísérletek bizonyos hatásokra létre
is jöhetnek. A mai ember az impul-
zusoknak egészen más hálójában
mozog, mint korábban. Ott van pél-
dául a virtuális szerelem. Vannak
párok, akik a különböző szociális
hálókon megismerkednek, és eljut-
nak odáig, hogy perverz módon vir-
tuális szexuális kapcsolatot
létesítenek. Aztán kiderül, hogy
egyik vagy másik, akár mind a
kettő, nem az, akinek kiadja magát.
A virtuális térben ez bonyolult hely-
zeteket eredményezhet. Hogy az
emberek milyen kísértések bűvkö-
rébe kerülnek, előre kiszámíthatat-
lan. Ilyen a kábítószerezés is. Elég
kipróbálni egy kicsit, aztán ez az út
akár a függőségig, a halálos adagig
vezethet. Mindez a környezeti ráha-
tások kényszerére egyfajta szabadu-
lási vágy miatt keletkezhet. Vannak
az emberi létnek olyan kifürkészhe-
tetlen mélységei, amelyeket nehéz
belátni. 

– Trinidad messze van – mit su-
gall a regény címe? 

– Jelképes cím. Van valahol egy
valamilyen fajta messzeség, ahova
talán eljutunk, ahol szabadabbak,
normálisabbak, tisztábbak lehetünk.
A főszereplő kapcsolatba kerül egy
igen befolyásos trinidadi személyi-
séggel, aki elkötelezi magát, hogy a
vasfüggöny mögötti tehetségeket
felkarolja, segít nekik eljutni az ún.
szabad világba. Az igen tehetséges
főszereplő atlétalány is ebbe a
körbe kerül.

Az utolsó kép a trinidadi kará-

csony álomszerű megjelenítése, ami
a történet egyfajta végkifejlete is. A
fedőlap képe is azt sugallja, hogy
ebben a lányban van valami krisz-
tusi tisztaság, „tud a vízen járni”,
felül tud emelkedni a hétköznapi re-
alitásokon, gyarlóságokon és bűnö-
kön. Ebben a nagyon mélyen elítélt
viszonyban felragyog egyfajta tisz-
taság, és esélyt kap a megtisztulás.
Ma, amikor annyi minden a
szennybe, szemétbe fullad, nem árt,
ha az emberek arra gondolnak,
hogy van egy út, amely a tisztulás-
hoz, a felemelkedéshez, a lelki
szépség felé vezet. Ez nincs ki-
mondva ugyan a könyvben, de talán
van remény. 

– Miért Trinidad? 
– Gyerekkori olvasmányaim 

kötnek ehhez a kalóztörténetekkel
fűszerezett, romantikus szigetvilág-
hoz. Jókai is írt kisregényt az Antil-
lákról A kalózkirály címmel, de
akár  Cooper A vörös kalóz című re-
gényét is említhetném. Persze, ez a
nosztalgiám ma csupán a fikció
szintjén létezik, jelképesen utal arra,
hogy talán volna még hely – nem
földrajzi értelemben véve –, ahol az
embernek lehet reménye valami
jobbra... 

– Van-e még lendület egy újabb
regény megírására? 

– Igen. És elárulom, hogy készül
a következő regényem, amely egy
nagyon különös barátság története.
Hőse két fiatalember, az egyik pap,
a másik munkásszármazású. Kettő-
jük közé beékelődik egy eltorzult,
eltávolító viszony, melynek révén a
barátság őrjítő kapcsolattá válik. El-
készült az első három fejezet váz-
lata. A Trinidad messze van című
könyv bemutatója után rávetem
magam az írásra, és a következő
évben ezt is nyomda alá rendezném,
ha erőt és időt kapok a sorstól.

– Mikor kerül az olvasók elé a
Trinidad messze van című regény? 

– A könyv a Gutenberg Kiadó
nyomdájában készült, akárcsak az
eddigi regényeim: magánkiadás-
ként. Bemutatója a Bernády Házban
lesz december 11-én, szerdán 17
órakor. Szokásom szerint több szí-
nész barátom közreműködésére
számítok, felolvasóként, elfoglalt-
ságaik függvényében.

Kovács Levente újabb regénye 
Hol van Trinidad?

Vajda György 

Fotó: Nagy Tibor
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Ugyanakkor a látogatók ajándé-
kot is becsempészhettek a kará-
csonyfa alá, amivel a Materna
anyaközpont lakóinak szereznek
majd örömet. 

Már pénteken, a kora esti órák-
ban nagy volt a zsongás a Kultúrpa-
lota előcsarnokában, advent
küszöbén sokan jöttek el „angyal-
kodni”. És nem csalódtak, hiszen az
ötletes karácsonyfadíszektől a me-
rinói gyapjúból készült gyerekruhá-
kig, az ízléses, fa bababútortól a
rongybabákig, a fából készült cso-
kornyakkendőtől és fülbevalótól a
mosható anyagú arctisztítóig, a
vegyszermentes szappantól az ötle-
tes karácsonyi mézeskalácsig rend-
kívül gazdag választék várta azokat,
akik megelégelték a boltok polcain
roskadozó kínai termékeket, és va-
lami egyedit, különlegeset szeret-
nének a fa alá tenni, megörvendez-
tetni vele szeretteiket. A vásáron el-
érhető termékek legtöbbje a
környezettudatos életmódot segíti
elő, a csomagolásnál is fontos
szempont volt az újrahasznosítható-
ság. 

Czirjék Katalin szervező, az er-
délyi női vállalkozókat tömörítő
Transylvanian Art and Trade Egye-
sület képviselője lapunk érdeklődé-
sére elmondta, sok olyan kézműves
van, akik különleges, egyedi termé-
keket állítanak elő, ám még nem
jártak vásárokon, egyrészt, mivel
nem tudnak bejutni a nagyobb sza-
bású vásárokra a magas költségek
miatt. Így arra gondoltak, hasznos
lenne egy olyan vásár, ahol szá-
mukra is lehetőség nyílik, hogy a
vásárlókkal közvetlen kapcsolatba
kerülve értékesítsék a portékájukat.
Ugyanakkor ebben az időszakban
különösen hasznos tud lenni egy
ilyen vásár, hiszen sokak számára
szempont, hogy ha már karácsonyra
ajándékot adunk, az legyen egyedi
kézműves termék, nem pedig a szá-
zadik kínai darab. 

– Erdély különböző részeiről 42
kézműves van jelen, és úgy állítot-
tuk össze a kínálatot, hogy minden-
kinek, az újszülöttől a déd-
nagymamáig lehet ajándékot ta-
lálni. Fontos, hogy mindig maga a
kézműves legyen az, aki eladja a
terméket, hiszen a vásárló teljesen
másként tekint a tárgyra, ha látja
mögötte az alkotót, elbeszélgethet
vele – mutatott rá a szervező. Mint
mondta, több ízben fordult elő,

hogy a vásárló által megálmodott
darabról hallva, a kézműves öröm-
mel ajánlotta fel, hogy elkészíti azt. 

A gazdag, színes termékfelhoza-
tal mellett a szervezők érdekes
programokkal is előrukkoltak, kéz-
műves segítségével adventi koszo-
rút lehetett készíteni, a
legkisebbeket gyereksarok várta,
akik pedig a hosszú, fárasztó hét
után lazítani szerettek volna, beje-
lentkezhettek egy tízperces masz-
százsra. Mindemellett a karácsonyi
hangulatú vásáron jótékonykodni is
lehetett, minden elfogyasztott kávé
árát adományként a nehéz helyzet-
ben lévő anyákat felkaroló maros-
vásárhelyi Materna központnak
ajánlják fel, illetve a vásáron felál-
lított karácsonyfa alá ajándékokat
lehetett elhelyezni a központ lakói-
nak. Érdeklődésünkre Czirjék Kata-
lin hozzátette, a vásáron lévő
kézművesek zömében nők, ezért
olyan ügyet szerettek volna támo-
gatni, amellyel nőket segíthetnek, a

Materna központban pedig nagyon
sok egyedülálló anya, lányanya,
bántalmazó kapcsolatból menekülő
anya talál menedékre. 
Gyapjú, de nem kellemetlen 
a viselése

A kolozsvári Kelemen Kinga
gyapjúból készült egyedi gyerekru-
hákat kínált. A kézműves elárulta,
újrahasznosított gyapjúval dolgo-
zik, azaz használt felnőttruhákat
szab át gyerekeknek. Mindenik

ruha egyedi, méretre készül, a tur-
kálókból beszerzett alapanyagok-
ból. Mint mondta, a harmadik
gyereke születése után „fedezte fel”
a gyapjút, azt, hogy nem csak a
nagyanyáink idejére emlékeztető
szúrós gyapjú létezik a világon, ma
már nagyon finom szálú, puha
gyapjú ruhaneműt is gyártanak,
amit nagyon kellemes viselni, és az
sem mellékes, hogy nem hulladék,
hanem újrahasznosítható anyag. A
merinói juh gyapjújából dolgozik,

ami hosszú szálú, jó minőségű,
puha lesz a belőle készült ruhada-
rab. 

Igen mutatósak voltak a székely-
udvarhelyi Péter Zsuzsánna fából
készült termékei: dekorációs és
ajándéktárgyak, faborítású füzetek,
amelyek lézervágóval készülnek,
csokornyakkendők, poháralátétek,
ékszerek. A kézművestől megtud-
tuk, hogy bár üzletekben is értéke-
sítik az árut, nagyon szeretnek
vásárokra járni, mivel ott kapcso-
latba kerülnek a vásárlókkal, 
nagyon sokan vannak, akik elkép-
zelésük szerinti, egyedi, személyre
szóló terméket kérnek. 
Kozmetikum kávézaccból

Első alkalommal vesz részt vásá-
ron a székelytompai Pataki Beáta,

aki szappanokat és szilárd testápoló
tömböket készít. – A fő szempont a
környezettudatosság, csomagolás
nélkül kínálok mindent. A termékek
vegyszermentesek, nem tartalmaz-
nak vizet, így nyugodtan lehet cso-
magolás nélkül is tárolni, használni,
nem penészednek meg. A szappa-
nok növényi olajokból, glicerinből,
a krémek szintén növényi olajok-
ból, vajakból és viaszból készülnek.
Van lufatökös (ez egy tökfajta, ami
nem ehető) szappan, de olyan is,
amiben morzsolt levendulavirág, il-
letve kávézacc van. A termékek a
manapság oly gyakori atópiás der-
matitiszre is alkalmasak – árulta el
előállítójuk. 

A marosvásárhelyi Balázs Panna
textiláruval, egyebek mellett ke-
nyérzsákokkal, szendvicstartókkal,
„nasitasikkal”, valamint mosható
arctisztítókkal várta a vásárlókat.
Mint mondta, olyan termékeket
próbálnak készíteni, amelyek segí-
tenek az embereknek a műanyag-
mentesebb, környezettudatosabb
életmódra való áttérésben, és úgy
tűnik, elsősorban a kisgyerekes csa-
ládok, a fiatalabb korosztály vevő
ezekre a dolgokra. 

– Úgy látom, hogy elindult egy
folyamat a környezettudatosság irá-
nyába, főként a kisgyerekes csalá-
dok és fiatalabbak körében, sosem
kell gondolkodnunk, hogy milyen
új termékkel rukkoljunk elő, mert
mindig a vásárlók jönnek az igénye-
ikkel – mutatott rá. 

Az Angyalkaraván az első ma-
rosvásárhelyi állomása után vasár-
nap Udvarhelyen várta a vásárlókat,
majd december 7-én Kolozsváron,
14-én Medgyesen, 15-én pedig Se-
gesváron lehet beszerezni az egyedi
kézműves ajándékokat. 

Egyedi kézműves ajándékok a család apraja-nagyjának
(Folytatás az 1. oldalról)
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A világbajnok francia és a cím-
védő portugál válogatott is a részben
budapesti rendezésű csoportba került
szombaton a jövő évi labdarúgó-Eu-
rópa-bajnokság bukaresti sorsolásán,
azaz mindkettő a Puskás Arénában
játssza két mérkőzését. Mivel Buda-
pest rendezői párja München, így
ebben a négyesben szerepel még Né-
metország, amely mindhárom talál-
kozóját hazai pályán játszhatja.

Amennyiben a magyar válogatott
a márciusi pótselejtezőn kijut a kon-
tinensviadalra, akkor ezzel a három
csapattal kerül egy kvartettbe, a vi-
lágbajnokkal és az Európa-bajnok-
kal ráadásul hazai pályán küzdhetne
meg. Kvalifikáció esetén a magya-
rok június 16-án Portugália ellen
kezdenének, majd 20-án Franciaor-
szággal játszanának, újabb négy
nappal később pedig Németország
vendégei lennének Münchenben.

„Mondtam már korábban is, hogy
sosem volt szerencsém a sorsoláso-
kon, és ez ma is bebizonyosodott.
Egyértelműen ez a legnehezebb cso-
port, amelybe kvalifikáció esetén
kerülhettünk: három nálunk sokkal
erősebb ellenfélről beszélünk, hi-
szen a 2016-os Európa-bajnokság
négy elődöntőséből három a mi cso-
portunkban van, a negyedikkel

pedig a selejtezők során játszottunk”
– értékelte a sorsolást Marco Rossi,
a magyar válogatott szövetségi ka-
pitánya, aki leszögezte, nem sze-
retne ennyire előreszaladni, mert
egyelőre a rájátszás két mérkőzésére
kell koncentrálni.

Az olasz tréner szerint már a Bul-
gária elleni meccs sem lesz könnyű
a pótselejtezőben, és ha azt megnye-
rik, akkor elképzelhető, hogy a
„roppant erős” Izlanddal kell majd
játszaniuk hazai pályán. A másik el-
lenfél a kijutásról döntő fináléban
Románia lehet.

A Nemzetek Ligája A divíziójá-
nak pótselejtezőjéről még Izland és
Bulgária kerülhet az F csoportba, de
ha Románia nyerné a négyest, akkor
rendezőként a részben bukaresti C
csoportba kerülne, így a D divízió
győztese jönne negyediknek a „ha-
lálcsoportba”. A legalsó osztály pót-
selejtezőjében Koszovó,
Fehéroroszország, Észak-Macedó-
nia és Georgia érdekelt.

A sorsolás másik érdekessége az
volt, hogy Horvátország és Anglia

azonos négyesbe került, így „meg-
ismétlődik” a tavalyi világbaj-
nokság elődöntője, amelyet hosz-
szabbításban 2-1-re a későbbi ezüst-
érmes horvátok nyertek, akik most
éppen a magyarok selejtezőcsoport-
jából jutottak ki első helyezettként.
Az angoloknak másik ellenfelük,
Csehország is ismerős lesz, mivel
azonos selejtezőcsoportban szere-
peltek. Így járt a spanyol és a svéd
válogatott is.

A sorsoláson az is kiderült, hogy
Rómában olasz-török nyitómeccsel
veszi kezdetét június 12-én a rend-
hagyó Eb, amelyet 12 ország egy-
egy városában rendeznek.
Budapesten három csoportmeccs
mellett június 28-án egy nyolcad-
döntőt rendeznek. A legjobb 16 kö-
zött az egyik budapesti fellépő a C
csoport győztese lesz, ennek a né-
gyesnek jelenleg Hollandia, Ukrajna
és Ausztria a biztos tagja.

Bravúros győzelemmel zárta az
évet a Szászrégeni Avântul 3. ligás
labdarúgócsapata. Az V. csoport
utolsó őszi játéknapján a Maros
megyeiek a csoport 3. helyén álló
nagyváradi Luceafărul otthonában
teniszeredménnyel nyertek.

A régeni csapat villámrajtot vett
Nagyváradon, és a 10. percben
már 2-0-ra vezetett Cristian Chirilă
két találatával. Szünetig azonban a
házigazdák egyenlítettek, és min-
den adott volt ahhoz, hogy a máso-
dik félidőben megfordítsák a
meccset. Csakhogy ennek a fordí-
tottja történt. 

Az Avântul játékosait nem törte
le, hogy elveszítették a kétgólos
előnyt, és szünet után ismét veze-
téshez jutottak. Aztán a hajrában,
amikor a házigazdák elveszítették
a türelmüket és ezzel együtt az

összpontosításukat is, még három-
szor bevették a nagyváradi kaput,
és nem kis meglepetést okozó 6-2-
es győzelemmel tértek haza. 

A bajnokság felénél a szászré-
geni Avântulnak 19 pontja van, és
a 9. helyről várja a márciusi foly-
tatást. (bálint)

Több mint két hónap után sikerült ismét
mérkőzést nyernie szombaton a Sepsi OSK-
nak a labdarúgó 1. ligában, a székelyföldiek az
idény során másodszor is egygólos mérkőzésen
verték meg a CSU Craiovát.

A hideg szélben és zuhogó esőben lejátszott
találkozón a helyzetek is zuhogtak mindkét
kapu előtt, ezért kevesen gondolták volna,
hogy Pavol Safranko 8. percben lőtt gólja egy-
ben el is dönti a mérkőzést. A szlovák támadó
Florin Ştefan keresztpassza után két védő közt
kitörve talált a hálóba, ezt követően viszont a
kapusokról és blokkolt lövésekről szólt a talál-
kozó. A nagyobb védések a szentgyörgyi Ni-
czuly Roland nevéhez fűződnek, akit a 21.
percben a felső léc is kisegített Valentin Mihă-
ilă bombájánál.

1117.

Fotó: Index

Mirel Rădoi lett 
a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

Mirel Rădoit választotta kedden a Román Labdarúgó-szövetség
(FRF) végrehajtó bizottsága az Európa-bajnoki pótselejtezőjére készülő
válogatott szövetségi kapitányává. Az ellenszavazat nélkül kijelölt 38
éves szakember 2018 márciusa óta a román U21-es válogatottat vezette.
Csapata az idei korosztályos Európa-bajnokságon bejutott az elődön-
tőbe, és 56 év után kivívta Románia olimpiai részvételét.

Mirel Rădoi labdarúgó-pályafutása nagyobbik részében a Bukaresti
Steaua játékosa volt, majd Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emír-
ségekben futballozott, 67 alkalommal öltötte magára a román válogatott
mezét.

Edzőként 15 mérkőzésen ült az U21-es válogatott kispadján, csapata
kilenc mérkőzést megnyert, három döntetlenre végződött.

A román válogatottat az Eb-selejtezőben Cosmin Contra irányította,
aki azonban lemondott, miután a csapat csak csoportja negyedik helyén
végzett. Márci-
usban Románia
Izlandon, Ma-
gyarország Bul-
gáriában játszik
pótselejtezőt.
Ha mindkét csa-
pat győz, a bu-
dapesti Puskás
Arénában sorra
kerülő mérkőzé-
sükön dől el,
hogy melyikük
vehet részt a
2020-as – rész-
ben budapesti
rendezésű – Eu-
rópa-bajnoksá-
gon.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport,
15. forduló: Nagyváradi Lucea-
fărul – Szászrégeni Avântul 2-6
(2-2)
Avântul: Bucin – S. Chirilă, Pop,
Merdariu, Laczkó, P. Luca, Co-
vaciu, Murar, C. Chirilă, Stavilă,
Bujor. Cserepad: Leonard, Pavel,
Hoşcu, Inţa, Crişan, Potor, A.
Luca.
Gólok: Manole (28., 40.), illetve
C. Chirilă (4., 10., 50.), Murar
(79., 85., 89.).

Eredményjelző
* 3. liga, I. csoport, 15. forduló: Bákói CSM – Bákói Aerostar 0-3,
Şomuz Fălticeni – Huszvárosi Huşana 2-0, Radóci Bucovina – Foresta
Suceava 0-3, Sporting Lieşti – Galaci Universitatea Dunărea de Jos 2-
1, Kézdivásárhelyi KSE – CSM Paşcani 6-0, Galaci SC Oţelul – Ka-
rácsonkői CSM Ceahlăul 0-0, Ştiinţa Miroslava – Németvásári Ozana
4-1, CSM Focşani – FC Botoşani II 2-0. Az állás: 1. Aerostar 39 pont,
2. Suceava 35, 3. Karácsonkő 33, ...13. Kézdivásárhely 14.
* 3. liga, V. csoport, 15. forduló: Lénárdfalvi Fotbal – Dési Unirea 4-
1, Kudzsiri Metalurgistul – Tordai Sticla Arieşul 3-1, Nagybányai Mi-
naur – Kolozsvári CFR II 1-0, Alsógáldi Industria – Váradszentmártoni
CSC 0-2, Nagyváradi Luceafărul – Szászrégeni  Avântul 2-6, Székely-
udvarhelyi FC – Besztercei Gloria 0-1, Kolozsvári Sănătatea – Sel-
lemberki Viitorul 1-2, Gyulafehérvári Unirea – Zilahi SCM 3-0.

A 2020-as Eb csoportjai
* A csoport (Róma és Baku): Törökország, Olaszország, Wales, Svájc
* B (Koppenhága és Szentpétervár): Dánia, Finnország, Belgium,
Oroszország
* C (Amszterdam és Bukarest): Hollandia, Ukrajna, Ausztria, a D diví-
zió győztese vagy Románia
* D (London és Glasgow): Anglia, Horvátország, a C divízió győztese,
Csehország
* E (Bilbao és Dublin): Spanyolország, Svédország, Lengyelország, a
B divízió győztese
* F (München és Budapest/Puskás Aréna): A divízió győztese (kivéve
Románia, mert akkor a D divízió győztese), Németország, Franciaor-
szág, Portugália

A pótselejtezők elődöntői (március 26.)
* A divízió: Bulgária – Magyarország és Izland – Románia
* B divízió: Bosznia-Hercegovina – Észak-Írország és Szlovákia – Ír-
ország
* C divízió: Skócia – Izrael és Norvégia – Szerbia
* D divízió: Georgia – Fehéroroszország és Észak-Macedónia – Ko-
szovó
A finálékat március 31-én rendezik, a győztesek jutnak ki az Eb-re.

Szerkeszti:FarczádiAttila

Több mint két hónap után ismét győzött a Sepsi OSK

A MOL Fehérvár FC a régi-új vezetőedző
Joan Carillo irányításával 3-1-re legyőzte a
házigazda Diósgyőr csapatát a labdarúgó OTP
Bank Liga 14. fordulójának szombat esti mér-
kőzésén. A DVTK sorozatban három veretle-
nül megvívott hazai bajnoki után szenvedett
ismét vereséget, a székesfehérvári együttes
pedig megőrizte idegenbeli veretlenségét az él-
vonalban.

Mozgalmas első félidőt láthatott a diósgyőri
arénába kilátogató csaknem 4000 néző: a ve-
zetést a vendégek szerezték meg nagyon
hamar, de a kiegyenlített küzdelmet hozó já-
tékrész hajrájához érkezve egy fehérvári vé-
delmi hiba és Bacsa harcossága nyomán
megérdemelten egyenlített a DVTK. Alig telt
el azonban néhány perc, újra a Fehérvárnál
volt az előny, Kovács István remek egyéni
megmozdulásának eredményeként. A szünetre
tehát egygólos vendégvezetéssel vonultak a
felek, fordulás után pedig folytatódott a ki-
egyenlített játék. 

Gólszerzési lehetőség mindkét csapat előtt
adódott, ám a következő találatig egészen a
hajráig kellett várnia a közönségnek, de a gól
nem a hazai szurkolók örömére esett: Nikolov
egy szép támadás után öt perccel a rendes já-
tékidő vége előtt gyakorlatilag eldöntötte az
összecsapást. Joan Carillo így négy év után
győzelemmel tért vissza a Fehérvár kispadjára.

Carillo győzelemmel tért vissza Fehérvárra

Halálcsoportba kerülhet a magyar vagy a román csapat az Eb-n

Bravúrral zárták az évet

2019.december2.,hétfő_________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG7

Eredményjelző
* 1. liga, 18. forduló: Gyurgyevói Astra – Medgyesi Gaz
Metan 1-0, Bukaresti Dinamo – Jászvásári CSM Politehnica
1-0, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – CSU Craiova 1-0. Az
állás: 1. Kolozsvári CFR 34 pont/17 mérkőzés (39-13), 2.
Astra 34/18 (28-18), 3. Viitorul 32/17, ...10. Sepsi OSK
19/18.
* 2. liga, 20. forduló: CS Mioveni – Temesvári ASU Poli-
tehnica 0-1, Sportul Snagov – Zsilvásárhelyi Viitorul Pan-
durii 2-5, Temesvári Ripensia – Campionii FC Argeş Piteşti
1-2, FK Csíkszereda – Bodzavásári SCM Gloria 1-1, Kons-
tancai Farul – Bukaresti Rapid 3-1, Kolozsvári Universitatea
– Resicabányai CSM 1-1, Zsilvásárhelyi Pandurii – Turris
Oltul Turnu Măgurele 0-1, Dunărea Călăraşi – Aradi UTA
1-0. Az állás: 1. UTA 38 pont, 2. Mioveni 34, 3. Rapid 32,
...15. Csíkszereda 22.

Eredményjelző
* OTP Bank Liga NB I, 14. forduló: ZTE FC – Debreceni VSC
0-2, Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-1, Paksi
FC – Újpest FC 2-4, Kisvárda Master Good – Budapest Honvéd
2-0, Diósgyőri VTK – MOL Fehérvár FC 1-3. Az élcsoport: 1.
MOL Fehérvár FC 29 pont/14 mérkőzés (29-15), 2. Ferencvá-
ros 29/12 (23-10), 3. Mezőkövesd Zsóry FC 28/14.
* Merkantil Bank Liga NB II, 19. forduló: Budafoki MTE –
BFC Siófok 0-0, Nyíregyháza Spartacus FC – Aqvital FC Csák-
vár 2-0, Kazincbarcika – Dorogi FC 0-3, Duna Aszfalt TLC –
Soroksár SC 0-3, WKW ETO FC Győr – Szombathelyi Hala-
dás 2-1, Vác FC – Szeged-Csanád Grosics 1-2, MTK Budapest
– Szolnoki MÁV FC 1-0. Az élcsoport: 1. MTK 40 pont/18
mérkőzés, 2. Budafok 35/17, 3. Gyirmót 31/18.

Răzvan Burleanu szövetségi elnök (b) a válogatott új edzőjével
Fotó: Pro Sport

A diósgyőri Bacsa Patrik (b), Branislav Danilovic (k) és a fehérvári Stopira az OTP
Bank Liga 14. fordulójában játszott Diósgyőri VTK-MOL Fehérvár FC labdarúgó-mér-
kőzésen Miskolcon 2019. november 30-án. A MOL Fehérvár 3-1-es győzelmet aratott
a Diósgyőr vendégeként Fotó: MTI/Vajda János
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Pozsonyi bukta Isztambulban: az Európa-liga eredményei
A Krasznodar és a Getafe is győzött a labdarúgó-Európa-

liga csoportkörének ötödik fordulójában, csütörtökön, így
nyílt maradt a két csapat versenyfutása a C csoportban.

Az orosz együttes a helyét a kieséses szakaszban már ko-
rábban biztosító Basel ellen nyert saját közönsége előtt, míg
a spanyol csapat a Trabzonspor otthonában gyűjtötte be a
három pontot. A biztos továbbjutása tudatában tartalékosan
felálló Manchester United 2-1-re kikapott a kazah Asztana

vendégeként Nur-Szultanban az L jelű kvartettben.
A Slovan vezetett, ám 2-1-re kikapott Isztambulban az

eddig pont nélküli Besiktas vendégeként a labdarúgó-Európa-
liga csoportkörének ötödik fordulójában, így már nem juthat
tovább a K jelű csoportból. A csoport másik mérkőzésén dön-
tetlenre játszó Braga és Wolverhampton Wanderers ezzel
egyaránt továbblépett.

Csütörtökön biztosította továbblépését a legjobb 32 közé
az I csoportból a Gent és a Wolfsburg, illetve az L jelű né-
gyesből az AZ Alkmaar.
Labdarúgó-Európa-liga, csoportkör, 5. forduló:

* A csoport: Dudelange (luxemburgi) – APOEL (ciprusi)
0-2, Sevilla (spanyol) – Qarabag (azeri) 2-0. A csoport állása:
1. (és továbbjutott) Sevilla 15 pont, 2. APOEL 7, 3. Qarabag
4, 4. Dudelange 3.

B csoport: Lugano (svájci) – FC Koppenhága (dán) 0-1,
Malmö (svéd) – Dinamo Kijev (ukrán) 4-3. A csoport állása:
1. FC Koppenhága 9 pont, 2. Malmö 8, 3. Dinamo Kijev 6,
4. Lugano 2.

* C csoport: Krasznodar (orosz) – Basel (svájci) 1-0, Trab-
zonspor (török) – Getafe (spanyol) 0-1. Az állás: 1. (és to-
vábbjutott) Basel 10 pont, 2. Getafe 9 (5-4), 3. Krasznodar 9
(7-8), 4. Trabzonspor 1.

* D csoport: Rosenborg (norvég) – LASK Linz (osztrák)
1-2, Sporting CP (portugál) – PSV Eindhoven (holland) 4-0.
A csoport állása: 1. (és továbbjutott) Sporting 12 pont, 2.
LASK 10, 3. PSV Eindhoven 7, 4. Rosenborg 0.

* E csoport: Lazio (olasz) – Kolozsvári CFR 1-0, Celtic
(skót) – Rennes (francia) 3-1. A csoport állása: 1. (és tovább-
jutott) Celtic 13 pont, 2. Kolozsvári CFR 9, 3. Lazio 6, 4.
Rennes 1.

* F csoport: Vitória SC (portugál) – Standard Liege
(belga) 1-1, Arsenal (angol) – Eintracht Frankfurt (német) 1-
2. A csoport állása: 1. Arsenal 10 pont, 2. Eintracht Frankfurt
9, 3. Standard Liege 7, 3. Vitória Guimaraes 2.

* G csoport: Feyenoord (holland) – Glasgow Rangers
(skót) 2-2, Young Boys (svájci) – FC Porto (portugál) 1-2 (1-
0). Az állás: 1. Glasgow Rangers 8, 2. FC Porto 7, 3. Young
Boys 7, 4. Feyenoord 5.

* H csoport: Ferencváros – Espanyol (spanyol) 2-2,
CSZKA Moszkva (orosz) – Ludogorec (bolgár) 1-1 (0-0). Az
állás: 1. (és továbbjutott) Espanyol 11 pont, 2. Ludogorec 7,
3. Ferencváros 6, 4. CSZKA Moszkva 2.

* I csoport: Olekszandrija (ukrán) – VfL Wolfsburg
(német) 0-1, St. Etienne (francia) – Gent (belga) 0-0. Az állás:
1. (és továbbjutott) Gent 9 pont, 2. (és továbbjutott) Wolfs-
burg 8, 3. St. Etienne 4, 4. Olekszandrija 3.

* J csoport: Wolfsberg (osztrák) – Borussia Mönchenglad-
bach (német) 0-1, Basaksehir (török) – AS Roma (olasz) 0-
3. Az állás: 1. Mönchengladbach 8 pont, 2. AS Roma 8, 3.
Basaksehir 7, 4. Wolfsberg 4.

* K csoport: Braga (portugál) – Wolverhampton Wande-
rers (angol) 3-3, Besiktas (török) – Pozsonyi Slovan (szlovák)
2-1. Az állás: 1. (és továbbjutott) Braga 11 pont, 2. (és to-
vábbjutott) Wolverhampton Wanderers 10, 3. Slovan Bratis-
lava 4, 4. Besiktas 3.

* L csoport: AZ Alkmaar (holland) – Belgrádi Partizan
(szerb) 2-2, Asztana (kazah) – Manchester United (angol) 2-1.
Az állás: 1. (és továbbjutott) Manchester United 10 pont, 2. (és
továbbjutott) AZ Alkmaar 9, 3. Partizan 5, 4. Asztana 3.

A csoportok első két-két helyezettje jut a kieséses sza-
kaszba.Raúl Jiménez a 92. percben szerzett győztes gólt a Slovan ellen. Fotó: AFP

Az Espanyol hosszabbításban mentett pontot, 
3. maradt az FTC

A Ferencváros az utolsó percben kapott góllal
2-2-es döntetlenre játszott csütörtökön a vendég
Espanyollal a labdarúgó-Európa-liga ötödik for-
dulójában, így csoportjában harmadik maradt a zá-
rókör előtt.

A hazai szurkolók ismét élőképpel fogadták
kedvenceiket, szektorukban a „Budapest IX” fel-
irat rajzolódott ki, és óriási elánnal vetették magu-
kat a buzdításba. A Ferencváros is hasonló
lendülettel kezdte a találkozót, a meccs előtti ígé-
reteknek megfelelően támadólag, valóban a győ-
zelem megszerzésének reményében lépett pályára.
Az első perctől mezőnyfölényben futballozott, kü-
lönösen Varga Roland játszott agilisan, az első ve-
szélyes lövés is az ő nevéhez fűződött, utána
viszont pontatlanná vált a befejezéseknél. A to-
vábbjutás birtokában tartalékosan pályára lépő
spanyolok – öten maradtak a két csapat szeptem-
beri, 1-1-es döntetlennel zárult összecsapásának
kezdőjéből – elsősorban gyors ellentámadásokra
alapoztak, néhány alkalommal sikerült is a véde-
lem mögé kerülniük a széleken, de Dibusznak egy
ideig nem akadt komoly védenivalója. A játékrész
derekán a magyar bajnok fölénye góllá érett a sé-
rülése után visszatért Sigér lövésével: Isael élesen
lőtt be középre egy jobb oldali szabadrúgást, a
labda úgy vágódott ki a jobb kapufáról, hogy senki
nem ért hozzá, de a kipattanót Sigér a kapu bal ol-
dalába bombázta (23. perc, 1-0). A hazai drukke-
rek viszont nem örülhettek sokáig, mert egy bal
oldali akció végén hamar egyenlítettek a vendé-
gek: Pipa előbb Lovrencsicset, aztán Isaelt be-
csapva tört a 16-oson belülre a bal oldalon, majd
tökéletesen tálalt Melendo elé, akinek 12 méteres
lövése megpattant egy védőn, így a labda a tehe-
tetlen Dibusz mellett a hálóba vágódott (31. perc,
1-1). A bekapott gól kissé megtörte a Ferencváros
lendületet, így a szünetig kissé töredezetté vált a
játék, gól pedig nem született a térfélcseréig.

Bár a második játékrész az Espanyol helyzeté-
vel indult, ismét a Ferencváros irányította a játé-
kot, kisvártatva pedig Sigér duplázhatott volna,
ám ezúttal néhány centivel célt tévesztett. Szerhij
Rebrov vezetőedző együttese vezetett néhány ígé-
retes akciót, de stabil volt a barcelonaiak védelme.
A 65. perctől tudta fokozni a nyomást az FTC,
amely ekkor közel járt ahhoz, hogy újra megsze-
rezze a vezetést, azonban Isael lövése a keresztlé-
cen csattant. Hiába támadott rendületlenül a
magyar csapat, az Espanyol sem mondott le a gól-
szerzésről, s amikor kiszabadult, kétszer egymás
után helyzetig jutott, Dibusz viszont mindkétszer
bravúrral hárított. Ezt követően Isael megkoronáz-
hatta volna kiváló teljesítményét, de 11-esét ki-
védte a spanyol hálóőr. A 90. percben Isael
buktatásáért kapott újabb büntetőt viszont Skvarka
már nem hibázta el (2-1), azonban az örömünnep
elmaradt, mivel a hosszabbítás leteltekor Pipa be-
adásából Darder fejelt a magyar kapuba (2-2), így,
bár a Ferencváros közelebb járt a győzelemhez,
meg kellett elégednie egy ponttal.

Mivel a csoport másik találkozóján a Ludogo-
rec 1-1-es döntetlent játszott a sereghajtó CSZKA
Moszkva vendégeként, így a négyesben a magyar
bajnok hátránya egy pont maradt a bolgárokkal
szemben, azaz másfél hét múlva győznie kell Raz-
gradban a 32 közé jutáshoz.

A H csoport állása
1. Espanyol              5          3      2         0       12-3   11
2. Ludogorec           5          2      1         2       9-9     7
3. Ferencváros         5          1      3         1       4-6     6
4. CSKA Moszkva   5          0      2         3       2-9     2

Mestermérleg
* Szerhij Rebrov (Ferencváros): „Rendkívül csalódot-

tak vagyunk, de büszke vagyok a csapatomra, mert egy
spanyol riválissal felvette a versenyt, és mindent megtett
a sikerért. Sok lehetőséget dolgoztunk ki, szerintem a
győzelmet is megérdemeltük volna, de ilyen a futball,
ezért szeretik milliók a világon.”

* Pablo Machin (Barcelona): „Az első félidőben jól ját-
szottunk, még ha nem is volt sok helyzetünk. A második-
ban kontrajátékra rendezkedtünk be a kitámadó ellenfél
miatt. A 11-es furcsa volt, de sikerült egyenlítenünk, így
nincs jelentősége.”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, H csoport, 5. forduló: Ferenc-

város – Espanyol (spanyol) 2-2 (1-1)
Budapest, Groupama Aréna, 19.111 néző, vezette:

Tiago Bruno Lopes Martins (portugál).
Gólszerzők: Sigér (23.), Skvarka (91., 11-esből), illetve

Melendo (31.), Darder (96.).
Sárga lap: Civic (12., 94.), Boli (25.), Frimpong (35.),

illetve Lluis Lopez (43.), Calero (76.), Didac Vila (76.),
Ezzarfani (78.), Iturraspe (90.).

Kiállítva: Civic (94.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazic, Frimpong,

Civic – Sigér (86. Skvarka), Haratin – Isael, Nguen, Varga
(61. Zubkov) – Boli (84. Szihnyevics).

Espanyol: Diego Lopez – Lluis Lopez, Calero, Didac
Vila – Pipa, Lozano, Iturraspe, Granero (69. Ezzarfani),
Corchia – Melendo (81. Calleri), Campuzano (88. Dar-
der).

A ferencvárosi Ihor Haratin (b2), valamint Vila Didac (elöl, j) és Pipa (k), a
spanyol csapat játékosai a labdarúgó-Európa-liga csoportkörében játszott
Ferencváros – Espanyol mérkőzésen Budapesten, a Groupama Arénában
2019. november 28-án. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

CFR-vereség, ezzel elodázott
döntés a továbbjutásról

A Kolozsvári CFR-nek nem sikerült pontot szereznie csütörtökön, a
labdarúgó-Európa-liga E csoportjának 5. fordulójában, a római Olimpiai
stadionban, a Lazio vendégeként, így csak az utolsó játéknapon dől el,
hogy a Celtic mögött ki lesz a második továbbjutó a kvartettből.

A Lazio abban a tudatban fogadta a CFR-t, hogy ha nem nyer, akkor
búcsút inthet a továbbjutásról szövögetett terveinek. A kérdés ugyan-
akkor Róma lakosságát nem igazán hozta lázba, szinte kongott az üres-
ségtől az Olimpico... A hazaiak azonban emiatt nemigen zavartatták
magukat, az első perctől támadó szellemben léptek pályára, s ha nem is
sziporkáztak, a 24. percben Joaquin Correa kilőtte a bal alsó sarkot egy
kontra végén, előnyhöz segítve a Laziót (1-0). A játékrész hajrájában
Damjan Djokovic jó 30 méterről telibe trafálta a bal kapufát, a CFR
ennél közelebb nem is járt a gólszerzéshez az első 45 percben, írta be-
számolójában az NSO.

A fordulás után megélénkült a vendégek játéka is, igaz, komolyabb
aggodalom nélkül vállalhattak mind nagyobb és nagyobb kockázatot a
Vasutas játékosai. A 65. percben beállt Lacina Traoré is, aki nem sokkal
később akrobatikus mozdulattal, háttal a kapunak húzta hálóba a labdát
– pechjére lesről, amit a partjelző is észrevett. Az utolsó negyedórában
mindkét oldalon adódott lehetőség, a Lazio meccslabdáját Luis Alberto,
a CFR-ét Cestor Mike puskázta el.

A Lazio győzelmével teljesítette a minimális célt, de az utolsó for-
dulóban így sem lesz saját kezében a sorsa, ha ugyanis a CFR december
12-én pontot szerez hazai pályán a már biztos csoportelső Celtic ellen,
a kolozsvári együttes lép tovább a legjobb 32 közé.

Mestermérleg
* Simona Inzaghi (Lazio): „Megérdemeltük a győzelmet, de meg-

szenvedtünk érte. Az első félidőben még legalább egy gólt kellett
volna szereznünk, hogy biztossá tegyük a sikert. A CFR erőfocit ját-
szott, a második félidőben már nagyon nehéz volt. Örülök, hogy meg-
maradt a továbbjutási esélyünk, most még inkább hiszek benne, hogy
az egyenes kieséses szakaszban folytathatjuk. A Celtic kis szerencsé-
vel nyert az Olimpicón, és biztos vagyok benne, hogy Romániában
sem adja könnyen a bőrét.”

* Dan Petrescu (Kolozsvári CFR): „Többet érdemeltünk volna,
sajnos, nem sikerült pontot szereznünk. Ha a helyzetek számát
vesszük alapul, mi kellett volna nyerjünk, hiszen nagyon sok gól-
szerzési lehetőséget alakítottunk ki. Az első félidőben akadozott a já-
tékunk, szünet után viszont miénk volt a pálya. De inkább játszottunk
volna gyengén, és jutottunk volna tovább! Így, sajnos, nagyon meg-
nehezítettük a dolgunkat. Erősen lecsökkent az esélyünk a kvalici-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, E csoport, 5. forduló: Lazio – Kolozsvári

CFR 1-0 (1-0)
Róma, Olimpiai stadion, vezette: Ali Palabiyik (török).
Gólszerző: Joaquin Correa (24.).
Sárga lap: Adenakye (56.), illetve Djokovic (45+3.), Traore (67.).
Lazio: Silvio Proto – Bastos, Denis Vavro, Francesco Acerbi – Ma-

nuel Lazzari, Marco Parolo, Danilo Cataldi, Luis Alberto (80. Patric),
Jony (74. Senad Lulic) – Bobby Adekanye (65. Felipe Caicedo), Jo-
aquin Correa.

Kolozsvári CFR: Giedrius Arlauskis – Ionuţ Peteleu (73. Mateo
Susic), Andrei Burcă, Kevin Boli, Mike Cestor, Mario Camora –
Mihai Bordeianu (62. Ciprian Deac), Damjan Djokovic, Juan Culio
– Adrian Constantin Păun (65. Lacina Traore), Billel Omrani.

Az E csoport állása
1. Celtic 5 4 1 0 10-4 13
2. CFR 5 3 0 2 4-4 9
3. Lazio 5 2 0 3 6-7 6
4. Rennes 5 0 1 4 3-8 1



Világszínvonalú sportesemény
helyszíne volt a marosvásárhelyi li-
geti sportcsarnok, ahol a női röp-
labda Bajnokok Ligájában
rendeztek mérkőzést. A vendég a
világ egyik legjobb női klubcsapata,
a BL-ezüstérmes olasz bajnok, a
Carraro Imoco Conegliano volt. És
nem, a házigazda nem egy maros-
vásárhelyi csapat, hanem a román
bajnok Balázsfalva. A mindössze 20
ezer lakost számláló települést kép-
viselő klub nem csupán megnyerte
a román bajnokságot, hanem világ-
színvonalon játszó csapata van,
még akkor is, ha ezúttal az ellenfele
jóval erősebb volt (Conegliano is
alig 35 ezres település, mégis BL-
ezüstérmes csapatra is futja, nem
csak politikai ingyencirkuszra), és
meg tudta úgy is tölteni szinte teljes
egészében a ligeti sportcsarnokot,
hogy ehhez a szurkolóknak 80 kilo-
métert kellett autózniuk. 

Mintegy 1500 fő érkezett több
mint tíz autóbusszal, mikrobuszok-
kal és személyautókkal a mérkő-
zésre, hogy csapatának szurkoljon.
Arcpirító lecke volt ez a sportha-
gyományaira oly rátarti Marosvá-
sárhelynek, amely alig képes
egyetlen élvonalbeli csapatot kiállí-
tani, azt is magánerőből (érdekes,
Balázsfalván senki nem panaszko-
dik azért, hogy miért kell költség-
vetési pénzt sportra költeni), és jó,
ha száz néző összegyűl egy mérkő-
zésen, ahol a hangulat egy iskola-
bajnokság selejtező mérkőzésének
a hangulatát idézi. A politikusok
egymásra hárítják a felelősséget,
némelyek egyenesen károsnak te-
kintik a sport támogatását, és eköz-
ben Balázsfalva kaliberű városok
hagyják állva az oly nagyra tartott
marosvásárhelyi sporthagyományo-
kat. Aki pedig erre azt mondaná,
hogy igen, de Balázsfalvának ide
kellett jönnie, mert otthon nincs hol
megrendezzen egy ilyen meccset,

szólunk, hogy már épül a 2000 férő-
helyes csarnok a – mint említettük –
20 ezres városban. Ha az arányokat
tekintjük, akkor itt 12 ezres csarnok-
nak kellene létesülni, ám tudjuk,
hogy egy jégpályát képtelenek va-
gyunk tíz év alatt befejezni, a sport-
csarnok fűtőberendezése komoly
felújításra szorul, és amúgy meg
kinek, ha az élsportot sikeresen ki-
nyírták a városban.

Azok a marosvásárhelyi nézők,
akik kilátogattak a találkozóra,
olyan színvonalú mérkőzést láthat-
tak, amilyent csak a televízióban
van egyébként alkalmuk. Azok is
élvezhették a látványt, akik amúgy
nem szakértői a röplabdának, akik
viszont tudják értékelni a néha el-
képesztő színvonalú feladásokat,
nem csak az emelő, hanem szükség
esetén az ütőjátékosok részéről is,
azoknak külön élményben volt ré-
szük. A mérkőzés legjobb játékosá-
nak megválasztott olasz-nigériai
Paola Ogechi Enonu nem csak nyi-
tásaival és védekező zónából in-
dított támadásaival, illetve sáncolá-
saival emelkedett ki, hanem a véde-

lemből is kivette a részét, és olyan,
az egész pályát átlósan átívelő
passzt adott a társának, hogy az haj-
szálpontosan az antenna mellől volt
leüthető. 

A balázsfalvi csapat két játszmá-
ban volt méltó ellenfele olasz rivá-
lisának, de a nagyobb játékerő előtt
végül meg kellett hajolnia. 

Rossz hír sajnos, hogy egyedi al-
kalom volt ez a mostani, a két to-
vábbi hazai BL-csoportmérkőzését
az Alba Volei már Nagyszebenben
játssza, most is csak azért jött a Li-
getbe, mert a szebeni csarnok fog-
lalt volt erre az időpontra. (B. Zs.)

Nem alakult szokványosan a Ma-
rosvásárhelyi CSM és a Gyergyó-
szentmiklósi Inter közötti bajnoki
teremlabdarúgó-találkozó, és kije-
lenthetnénk azt is, hogy igazi kö-
zönségkényeztető játék volt a
második félidőben – ha lett volna
közönség. A meccset azonban bán-
tóan üres lelátók előtt játszották, ám
a néhány megjelent nézőnek volt
miért kapkodnia a fejét.

A mérkőzés szokványosan raj-
tolt, a jó iskolával rendelkező ma-
rosvásárhelyi fiatalok uralták a
mezőnyt, ám a kapu előtt hiányoz-
tak azok a játékosok, akik képesek
lettek volna a gólszerzésre. És
ahogy ilyenkor lenni szokott, az el-
lentámadó gyergyóiak előbb egy,
aztán még egy, és még néhány vé-
delmi hibát kihasználva, szünetben
már néggyel vezettek. Mi több, alig
rajtolt el a második félidő, már 6-0
volt a javukra. 

Korán lehozta ezért a kapust
Kacsó Endre edző, és jól döntött,
mert kiderült, hogy a gyergyószent-
miklósiak nem tudnak védekezni
emberhátrányban, és egy-egy időn-
ként megszerzett labdával sem tud-
nak élni. Sőt, könnyedén követtek
el szabálytalanságokat, ami aztán
megbosszulta magát.

Egy ideig sterilnek bizonyultak a
CSM emberfölényes támadásai,
azonban a 25. percben Nagy Tamás
megtörte a jeget, aztán pedig másfél
perc alatt három gólt lőttek a házi-
gazdák Luduşan, Kurcsi és Cucuiet

révén. Nagyon megzavarta ez a
gyergyóiakat, akik – annak ellenére,
hogy Gergely egy perccel később
kihasználta, hogy labdát veszítettek
az öt emberben támadó hazaiak,
egyre idegesebbek lettek, szabály-
talanságokat és sárga lapokat szed-
tek össze, így már a 33. percben
kisbüntetőt végezhetett el Szabó
Zsolt, aki nem hibázott. Aztán
ugyanő csökkentette egy távoli lö-
véssel egyre a különbséget, és
egyenlített egy újabb tízméteresből
(7-7).

Egy perc sem telt el, és a harma-
dik tízméterest is elvégezhette
Szabó, aki azonban harmadszorra
hibázott, és két perccel a vége előtt
Ţepeş az üres kapuba csavart saját

pályájáról egy ellopott labdából (7-
8). Nem maradt sok idő hátra, de
nem veszett kárba a második félidei
munka. Cucuiet mindjárt az első tá-
madásból ismét egyenlített, aztán az
utolsó perc elején Kurcsi is betalált,
először juttatva vezetéshez a csapa-
tát a mérkőzés során, éppen jókor
(9-8). Az utolsó percben az Inter is
öt csatárral játszott, azonban már
nem tudta feltörni a marosvásárhe-
lyi védelmet.

A teremlabdarúgó 2. ligában a
CSM az év utolsó mérkőzésére Dé-
vára látogat, majd januártól a 2. liga
alsóházában folytatja, hisz ezzel a
sikerrel 3 pontja van, a többit elvet-
ték büntetésül, amiért a klub nem fi-
zette ki a volt játékosait.

Sorsoltak a teremlabdarúgó-Románia-kupában
Kisorsolták a teremlabdarúgó-Románia-kupa nyolcaddöntőinek pá-

rosítását. A mérkőzéseket a kiírás szerint február 8-án vagy ennek a dá-
tumnak a környékén rendezik, hacsak a felek meg nem egyeznek egy
más időpontban. Ebben a fázisban az 1. ligában szereplő hét csapat mel-
lett a 2. ligában vezető Kézdivásárhelyi KSE volt kiemelt, ezeket a csa-
patokat egy olyan 2. ligás klubbal sorsolták párba, amely továbbjutott
az első körből, vagy most kapcsolódik be a sorozatba. Ebben az utóbbi
helyzetben van a Marosvásárhelyi CSM is, amely az előző idényben
négyes döntőt játszott a kupában, de egészen más helyzetben van jelen-
leg. A marosvásárhelyi csapatnak a Dunărea Călăraşi jutott ellenfélül,
az egyetlen menetben lejátszott párharcot Marosvásárhelyen rendezik.

A teremlabdarúgó-Románia-kupa nyolcaddöntőinek párosítása:
Dévai West – Dévai Autobergamo, Jászvásári Futsal Poli – Galaci Uni-
ted, Gyergyószentmiklósi Inter – Csíkszeredai Imperial Wet, Marosvá-
sárhelyi CSM – Dunărea Călăraşi, Bodzavásári Fortius – Kolozsvári
Clujana, Székelykeresztúri Unirea – Kézdivásárhelyi KSE, Karácsonkői
Ceahlăul – Székelyudvarhelyi FK, Gyergyóremetei Kereszthegy – Te-
mesvári Informatica.

Publik Antal 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Hétfőn 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszóután
című műsorának meghívottja Publik Antal. 

A Svédországban és Magyarországon élő egykori marosvá-
sárhelyi labdarúgót Szucher Ervin a régi futballvilágról, játékosi
és edzői pályájáról, valamint a szavalásról faggatja.

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga, II. csoport, 9. forduló: Marosvásárhelyi CSM
– Gyergyószentmiklósi Inter 9-8 (0-4)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 20 néző. Vezette: Szabó Attila
(Székelyudvarhely), Péter József (Sepsiszentgyörgy). Ellenőr: Gabriel
Mocean (Aranyosgyéres).
Gólszerzők: Nagy Tamás (25), Luduşan (28.), Kurcsi (28., 40.), Cucuiet
(29., 38.), Szabó (33. – tízméteres, 34., 36. – tízméteres), illetve Nagy
Zsolt (13., 14., 21.), Gergely (18., 20., 30.), Len (22.), Ţepeş (38.).
Sárga lap: Cucuiet (35.), Szabó (36.), illetve Ţepeş (14.), Gergely (29.),
Nagy Zsolt (36.), Portik (36.).
CSM: Adorján – Kurcsi, Szabó, Luduşan, Cucuiet (Şuteu, Ördögh,
Groza, Nagy Tamás, Coldea).
Inter: Angi (Portik) – Ţepeş, Berecz, Gergely, Tankó (Len, Nagy Zsolt,
Balogh).

Jegyzőkönyv
Női röplabda Bajnokok Ligája, D
csoport, 2. forduló: Balázsfalvi
Alba Volei – Carraro Imoco Co-
negliano 0:3 (22:25, 14:25,
22:25)
Marosvásárhely, ligeti sportcsar-
nok, 1800 néző. Vezette: Nurper
Ozbar (török), Erdar Zulfugarov
(azeri).
Balázsfalva: Baciu, Ninković,
Stoltenborg, Aleksić, Gamma,
Buša (Knip, Čirović, Gommans,
Rus, Oiwoh). Liberó: Popović.
Carraro Imoco: Sorokaite, Folie,
Ogbogu, Wolosz, Sylla, Egonu
(Geerties, Hill, Enweonwu, Gen-
nari, De Kruijf). Liberó: De Gen-
naro.

Eredményjelző
A D csoport eddigi eredményei: VB Nantes – Balázsfalvi Alba Volei
3:1, Carraro Imoco Conegliano – Budapesti Vasas Óbuda 3:2, Balázs-
falvi Alba Volei – Carraro Imoco Conegliano 0:3, Budapesti Vasas
Óbuda – VB Nantes 0:3.

Jegyzőkönyv
A teremlabdarúgó 2. liga 2. csoportja 9. fordulójában: Marosvásárhelyi
CSM – Gyergyószentmiklósi Inter 9-8. A Kézdivásárhelyi KSE – Dévai
West és a Korondi Junior – Gyergyóremetei Kereszthegy mérkőzés lap-
zárta után fejeződött be. Az előző fordulóban: Dévai West – Korondi
Junior 5-7.

Arcpirító lecke Marosvásárhelynek Megbüntették 
a CSM női labdarúgócsapatát

Befejeződött a női labdarúgó 2.
liga őszi idénye. Rangadóra ké-
szültek, ám a Marosvásárhelyi
CSM női labdarúgói csak presz-
tízscsatát játszottak a Resicabá-
nyai Banat Girls ellen, amely gól
nélküli döntetlenre végződött. A
Román Labdarúgó-szövetség fe-
gyelmi bizottsága ugyanis 
drasztikusan megbüntette a ma-
rosvásárhelyi klubot egy szabály-
talanság miatt a kupa-
meccsen.

A Gyulafehérvári Student Sport
elleni kupameccsről van szó,
amelyet a marosvásárhelyi csapat
könnyedén 8-1-re megnyert a pá-
lyán, azonban az ellenfelek óvtak,
ezt a fegyelmi bizottság helyben
hagyta, és nem csupán elvette a
győzelmet és a továbbjutást a
CSM-től, hanem további szankci-
ókat is elrendelt. A 255 lejes pénz-
bírság még hagyján, és valahogy
elboldogulnak azzal is, hogy nem
igazolhatnak egy ideig játékoso-
kat, azonban emellett hat pont le-
vonásával sújtották a csapatot
hamis személyazonosságú játékos
szerepeltetése miatt. Ez pedig azt
jelenti, hogy gyakorlatilag már
nem tudják utolérni Resicabányát
a rangsor élén. Talán ha sikerült
volna nyerni, lett volna még egy
kis reménysugár, így azonban a
feljutás lehetősége elúszott.

Mi is történt tulajdonképpen?
Székes Károly edző elismerte,
hogy az utolsó percekben pályára
küldött egy korhatár alatti játékost
azzal a szándékkal, hogy bátorítsa
egy kicsit, és tekintve, hogy nem
volt meg a megkövetelt minimális
életkora, a saját leigazolási köny-
vecskéjét sem használhatta. Ezt
értékelte a fegyelmi bizottság
hamis személyazonosságú játékos
szerepeltetéseként. Szó sem volt
arról azonban, hogy ezzel valami-
féle meg nem szolgált előnyhöz
jutott a csapat, különösen, hogy
az utolsó pár pecről volt szó, 8-1-
es állásnál. Az edző azt is el-
mondta, számított az óvásra, és
hogy el fogják veszíteni a mecs-
cset, kapnak egy büntetést is, de
hát a kupában amúgy sem volt
célkitűzésük. Arra azonban álmá-
ban sem gondolt, hogy a baj-
nokságban is pontlevonással bün-
tetik.

Ugyanezen a fegyelmi bizott-
sági ülésen a másik marosvásár-
helyi női labdarúgócsapatot is
megbüntették, amiért nem szer-
vezte meg a Románvásári Vulpi-
ţele Galbene elleni bajnoki
találkozót, amelyet így 0-3-ra el-
veszített. A Ladies azonban némi-
leg javított, hiszen az utolsó őszi
fordulóban 3-2-re legyőzte a Jász-
vásári Navobi csapatát. (bálint)

Nulla-hatról fordítottak

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor
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Többnemzedéknyi tinédzser szá-
mára jelentette azt a bizonyos „ki-
csiny pontot a nagyvilágban” az
idén 25 éves marosvásárhelyi Phi-
lothea Klub. A Kossuth utcai épü-
letben befogadó közösségre és
olyan értékrendre leltek az elmúlt
negyedszázad tizenévesei, ami fel-
nőttkorban is iránytű, megtartó erő
lehet. 

A jubileumot pénteken délután a
Deus Providebit Tanulmányi Ház
Szent Mihály termében „philoteá-
san” meghitt hangulatban ünnepel-
ték a klub megálmodói, éltetői és
támogatói, barátai.

,,Ha az Úr nem építi a házat,
hiába dolgoznak azon annak építői.
Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába
vigyáz az őriző. (...) Szerelmesének
álmában ád eleget” (Zsolt. 127: 1-
2) – ez a nevében is az Isten iránti
szeretetre utaló teaház mottója. A
zsoltár ígérete beigazolódott az
évek során. 

– Minden mondatát megtapasz-
taltuk az elmúlt 25 évben. Nem az
ügyeskedés és nem is a szakmai
tudás viszi előre az ifjúsági munkát,
hanem az, aki annak az Ura. A Jóis-
ten a szívünkre helyezte a Philo-
theát – mondta Belényesi Gabriella,
a klub vezetője, aki a teaház törté-
netét az égi csodák sorában tartja
számon. Ezt a tudatot erősítette meg
benne a 25 esztendő számtalan
ajándéka, többek között a toborzás
nélkül, saját kezdeményezésre je-
lentkező önkéntesek és a gazdasági
válság éveiben érkezett rengeteg
adomány.
Egy zárt közösség vágyából

A jubileumi ünnepség a közös
öröm és a hálaadás ideje volt. Az
együttlétet Lőrincz János reformá-
tus lelkipásztor igehirdetése nyitotta
meg. A lelkész a philotheás mottó-
hoz kapcsolódva a Zsoltárok
könyve 69. fejezetéből idézett: „A
te házad iránt érzett féltő szeretet
emészt engem”, majd egy igét hall-
gató hajléktalan példájával mutatott
rá arra a szenvedélyre, ami a Phi-
lothea Klub alapítóit is cselekvésre
késztette.

Csép Andrea parlamenti képvi-

selő köszöntőjében az önzetlenül,
teljes odaadással végzett szociális
munka, illetve a helyi szociális szfé-
rában érzékelhető összefogás fon-
tosságát emelte ki, majd
támogatásáról biztosította a klubot,
és reményét fejezte ki, hogy a kö-
vetkező negyedszázadot is együtt
ünneplik ugyanezekkel a résztve-
vőkkel, illetve újakkal is. 

Dr. Szabó Mónika, a klub egyik
alapító tagja, az alapítás előtti ,,va-
júdási időszak” kulcsszereplője – az
első találkozásokra ugyanis a Szabó
család otthonában került sor –
annak jelentőségét hangsúlyozta,
hogy a Philothea nem intézmény-
ként indult, hanem egy, a határaiból
kilépni vágyó, zárt közösség kezde-
ményezésére. A 25 év alatt voltak
hullámvölgyek, amikor a klub in-
tézményesülni kezdett, de ,,a 
kegyelem újra meg újra megkönyö-
rült, így sikerült mindig visszatérni
az első szeretethez”. Ezt segítette a
szem előtt lebegő cél: elültetni a fi-
atalokban a magot, egy olyan köze-
get teremteni, ami újra meg újra
meg tudja mutatni, hogy nem a 
Dániel látomásában feltűnő 
négy fenevad, hanem az Ősöreg,
azaz Isten tenyerében van a világ,

és benne a helyére kerül minden –
hallhattuk dr. Szabó Mónikától, aki
szerint napjainkban még inkább
szükségük van a fiataloknak erre az
iránytűre, mint 25 évvel ezelőtt.
Megérve a szolgálatra

A Philothea Klub 1998-ban vált
jogi személlyé, és ekkor kapcsoló-
dott be a Krisztusért és Egyházért
CE Szövetségbe mint annak ifjú-
sági szakterülete. Halmen István, a
szövetség marosvásárhelyi vezetője
az indulás előtti időt elevenítette fel
– a Lupeni utcai ,,vajúdásokat”, a
Bernády Házban zajlott estéket, a
székhelyalapítás kihívásait –, majd
a 25-ös számnak a Szentírásban
megfogalmazott jelentőségére, az
érettségi kor elérésére irányította a
figyelmet. 

Ehhez a gondolatmenethez csat-
lakozott a Philothea egyik partner-
intézménye, a Bonus Pastor
Alapítvány részéről felszólaló
Szabó István. A Bonus Pastor
ügyvezető igazgatója Mózes 4.
könyvéből idézve mutatott rá, hogy
a léviták 25 esztendősen váltak al-
kalmassá a szolgálat teljesítésére. 

– Most érett oda a Philothea,
hogy hadköteles legyen – állította

párhuzamba a jelent a bibliai idők-
kel az alapítvány vezetője, aki ezt
megelőzően egy dalrészletet is fel-
idézett: ,,25 év sosem érhet véget,/
ez a tűz ott ragyog bennem is még”.
– Miféle tűz indította el annak ide-
jén a fiatalokat, és ragyog-e még az
a tűz negyedszázad után? – tette fel
a költői kérdést Szabó István, majd
hangsúlyozta: a Philothea Klub
azért kiváltságos, mert nem paroki-
ális térben működik, hanem úgy,
mint egy kinyújtott kar, bárki szá-
mára elérhetően. 
Osziórák oázisa

Az együttlét második felében az
Értékközvetítés és nevelés az isko-
lában című kerekasztal-beszélgeté-
sen Belényesi Gabriella a Philothea
Klub iskolai programjai, a temati-
kus osztályfőnöki órák hatásairól
kérdezte meghívottjait. Sófalvi Sza-
bolcs marosszentgyörgyi polgár-
mester a Philothea meghívására a
Házasság hete program keretében
látogatott el több tanintézetbe hitve-
sével, Adéllal, tanúbizonyságot
tenni a Jóistennek tetsző párkapcso-
latról. Örömmel jegyezte meg,
hogy ezeken a beszélgetéseken a di-
ákok számtalan kérdéssel ,,bombáz-

zák”, és a tanárok is a teremben ma-
radnak. Márton Előd lelkipásztor, a
Református Kollégium iskolalelké-
sze elmesélte, hogy amikor a tizen-
kettedik osztály végén legerősebb
középiskolai élményükről kérdezi a
diákokat, a végzősök közül sokan a
házasságheti programot említik.
Páll Melinda, az Elektromaros lí-
ceum tanára egyik tanítványa sza-
vait idézte fel, aki szerint a
Philothea kezdeményezte osztály-
főnöki órák az ,,egy csepp a tenger-
ben” hatás helyett igazi
oázisélményt nyújtanak. Kakucs
Annamária, a Traian Vuia középis-
kola pedagógusa és az erdőszent-
györgyi iskolában tanító Grosz
Imola szintén pozitívan nyilatkozott
a Philothea iskolai programjairól. A
beszélgetésből az is kiderült, hogy
a szülőktől rendszerint kevés a visz-
szajelzés, a családon belüli gyenge
kommunikáció miatt ugyanis leg-
többen nem is tudnak, csak szülői
értekezleten szereznek tudomást a
hiánypótló osztályfőnöki órákról. A
beszélgetés végén a meghívottak
hálájukat fejezték ki a philotheás él-
ményekért. Sófalvi Szabolcs a fia-
talok és a keresztény értékek közötti
híd szerepének felvállalásáért mon-
dott köszönetet a klubnak, amely
világi tevékenységekbe csomagolva
nyújt lelki táplálékot 25 év óta az
önmagukat kereső tizenéveseknek.
A tea ízétől az otthon illatáig

Az ünnep fontos mozzanatát ké-
pezték az egykori és jelenlegi ön-
kéntesek élménybeszámolói. Az
első felszólalót kivetítőn követhet-
ték a jelenlevők. Videóüzenetében
az egykori philotheás fiatalember
elmesélte, hogy az ,,igazi németek-
től” való nyelvtanulás lehetősége
csalogatta a klubba, ahol a későbbi-
ekben nagy hasznára váló nyelvtu-
dás mellett számos más ajándékot is
kapott. A philotheás teák íze, a tá-
borozások élményei, a klub előteré-
ben várakozó könyvek és az, hogy
a számítógép mellett ülő munkatárs
mindig név szerint ismerte a beté-
rőt, sok év múlva is vele maradt,
ezért is érzi úgy, hogy továbbra is
ehhez a közösséghez tartozik. A
jelen lévő önkéntesek közül egy
hölgy arról mesélt, hogy kezdetben
szakdolgozatot írni járt a csendes,
főtér közeli épületbe, ahol Magyar-
országról Marosvásárhelyre költö-
zött fiatalként hamar otthon érezte
magát, számos ismeretségre tett
szert, és ötletei megvalósításában is
támogatást nyert.

Az együttlétet záró szeretetven-
dégség előtt Belényesi Gabriella
foglalta össze az elmúlt negyedszá-
zadot, illetve annak előzményeit:
,,1994-ben egy nyári táborban fo-
gant meg először a teaház ötlete,
ahova sok olyan fiatal is eljött, akik
nem jártak templomba, de vágytak
a közösségre, szeretetre, befoga-
dásra, és nyitottak voltak az evan-
géliumra. Sokakat hiába
hívogattunk a templomba, ifire, más
módját kellett találnunk annak,
hogy odavonzzuk őket. A misszió
lényege, hogy kilép a formából,
amikor másként már nem megy,
csak hogy megkeresse az elveszett
századikat”. Ezért volt fontos, hogy
a magánlakásokban, cukrászdákban
tartott összejöveteleknek állandó
színhelye legyen, hogy ,,legyen egy
ház, egy otthon, ahol az emberek ta-
lálkoznak Istennel, önmagukkal és
egymással, ahol barátokra találnak,
és a leghűségesebb barátra, Jé-
zusra”. Ami pedig az elmúlt 25 évet
illeti: ,,Volt sok izzadás, erőlködés,
pályázatírás eredmény nélkül, volt
tehetetlenség, szegénység, kilátás-
talanság, amikor Isten megszaporí-
totta a keveset, és abból lett
elegendő”. 

A szeretetből épült Ház
Huszonöt philotheás év tükrében 
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MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4/5138)

25% TÉLI kedvezmény a munkadíjra
és az anyagra. Vállalunk festést, va-
kolást, tetőjavítást. Tel. 0745-534-
239. (2/5427)

VÁLLALUNK tetőjavítást, festést,
vakolást, csatornapucolást. Tel.
0747-816-052. (2/5427)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornajavítást, csatornakészí-
tést, hófogó készítését, bármilyen
szigetelést, cserépforgatást. Tel.
0759-467-356. (10/5383-I)

TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát sze-
retne, akkor válasszon minket! Cé-
günk garanciás munkát vállal. Tel.
0742-344-119. (3/5008-I)

TETŐJAVÍTÁS 25% kedvezménnyel
nyugdíjasoknak, valamint más mun-
kálatok. Tel. 0743-512-168. (5492)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket
javítok. Tel. 0755-825-502. (5499)

VÁLLALUNK: tetőkészítést cserép-
ből vagy lemezből, kisebb javítást,
teraszkészítést fából, ácsmunkát stb.
Tel. 0758-639-258, Csaba. (5523-I)

CSERÉPFORGATÁS, kerítés-,
tetőjavítás Lindab lemezzel, bármilyen
munkát vállalunk. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény. Tel. 0758-199-531, Janika.
(5524)

OLyAN SZEMÉLyT keresek, aki
Culevit gyógyszert használ. Kérem,
hívjon fel a 0365/420-898-as
telefonszámon. (5496)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy perc alatt elszállt életed,
itthagytál minket, akik téged
szerettek. Egy éve tied a
csend, a nyugalom, miénk a
könny és a fájdalom. Hirtelen
halálod oly kegyetlen volt, egy
utolsó szót búcsúzni nem
hagyott. 
Fájó szívvel emlékezünk az
ákosfalvi BÓDI ALBERTRE
december 2-án, halálának első
évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük. Szerető
felesége, Margit, egyetlen fia,
Albert és menye, Emese. 
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (mp-I)

„Egy szál gyertya, mely
lassan végigég,
egy élet, mely percek alatt
véget ért.
Itthagytad azokat, akik
szerettek téged,
emléked örökre a szívünkbe
égett.”
Fájó szívvel emlékezünk
december 2-án az ákosfalvi
BÓDI ALBERTRE halálának
első évfordulóján. Szerető
testvére, István, sógornője,
Imola, unokaöccse, Istvánka
és annak barátnője, Beáta. 
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (172-I)

„Csillag volt, mert szívből
szeretett,
S mi úgy szerettük, ahogyan
csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap,
De szívünkben él, és örökké
ott is marad.”
Fájó szívvel emlékeztünk
december 1-jén drága
édesanyánk, MOLDOVÁN
GABRIELLA GHIZELLA
halálának 13. évfordulójára.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzik szerető gyermekei:
Károly, Pistu, Emőke és
Melinda. (5491-I)

Szomorúan, fájó szívvel
emlékezünk BERECZKI
KÁROLyRA, a szeretett férjre,
édesapára, aki 26 éve hunyt el.
Emlékét  örökké őrizzük
szívünkben. Felesége és
gyermekei. (5506-I)

Fájó szívvel emlékezünk
december 2-ára, amikor két
éve a halál elragadta a drága
jó férjet és édesapát,
ASZALOS ZOLTÁNT.
Szívünkben fájón él az
emléked, soha nem feledünk. 
Felesége, Gréte, gyermekei:
Zoltán és Ágota, valamint
anyósa. (5510-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 2-án a maros-
keresztúri születésű
ASZALOS ZOLTÁNRA halá-
lának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Testvére,
Ilonka és családja. (5510-I)

Fájdalommal és kegyelettel
emlékeztünk december 1-jén
a tordátfalvi születésű VÉGH
FERENCZ volt nyárádma-
gyarósi lakosra halálának 9.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes!
Szerettei. (5528-I)

ELHALÁLOZÁS

Csendesen alszik, megpihent
végleg, „angyalok bölcsője rin-
gatja már, nem jöhet vissza,
hiába hívjuk, emléke szívünkben
otthont talál”.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata,
fiú, testvér, após, sógor, rokon,
apatárs, jó barát és szomszéd, 

CSEKE DOMOKOS 
a bőr- és kesztyűgyár 

volt dolgozója 
életének 54. évében türelemmel
viselt szenvedés után megpi-
hent. Drága halottunk temetése
december 2-án, hétfőn 13 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben, unitá-
rius szertartás szerint. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (5527-I)

Mély fájdalommal, de a feltáma-
dás és az örök élet reménységé-
vel tudatjuk, hogy 

SZOTyORI SÁNDOR 
életének 82. évében november
28-án eltávozott a földi életből.
Temetése 2019. december 2-án,
hétfőn 13 órakor lesz a meggyes-
falvi temetőben. 

A gyászoló család. (5526-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz SOFŐRÖKET. Nyolcórás munka-
idő, előnyös munkabér + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (64267)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELÁRUSÍTÓNŐKET: Unirii és kör-
nyéke (Annamari, tel. 0756-128-308), November 7. negyed és kör-
nyéke (Lilla, tel. 0756-128-311); Meggyesfalva (Kinga, tel.
0756-128-309); Tudor negyed (Andi, tel. 0756-128-312), Rozália, tel.
0756-128-310. (64225-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

Buszos körutazások 
Előfoglalási kedvezmények 2019. december 15-ig

2020.április22–29.
BelgiumésHollandia,550euró/fő

2020.április27.–május1.
Horvátország,280euró/fő
2020.szeptember2–10.

LaBellaItalia,480euró/fő

Indulás
Marosvásárhelyről+25euró/fő

.

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

a Cariere címszónál. (sz.-I)

A szállító neve és címe Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,

péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor 
távolsági buszállomástól 

(Dózsa György utca)

* Időszakos járat

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,

péntek 18.30 ó., szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, Népliget,

Volán buszállomás

* Időszakos járat 

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 20 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből 17.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 110 lej, 
menet–jövet 200 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
(18 éves korig) 

190 lej.
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