
A per folyamatban
van
A visszaszolgáltatási bizottság július-
ban elutasította a Gyulafehérvári
Római Katolikus Érsekségnek a rad-
nóti kastélyra vonatkozó vissza-
szolgáltatási kérelmét. 
____________2.
Cioloş szerint
egyetlen régiót
sem kell „megmen-
teni” Bukaresttől
Egyetlen romániai régiót sem kell
„megmenteni” és elszigetelni Buka-
resttől, hanem a régiókat minél jobban
össze kell kötni egymással – jelentette
ki pénteken Dacian Cioloş miniszterel-
nök.
____________4.
Kós Károly 
és Toroczkai 
Wigand Ede 
A XX. század kezdetének két jelentős
építésze marosvásárhelyi találkozá-
sairól, együttműködéséről tartott vetí-
tett képekkel gazdagon illusztrált
előadást a Kemény Zsigmond Társa-
ság keddi évadnyitó ülésén Anthony
Gall, Budapesten élő építészmérnök,
egyetemi docens. 
____________6.
Két játszma 
a Dinamo, 
egy a játékvezetők
javára
Nem tudott meglepetést okozni a bu-
karesti Dinamo-csarnokban az alapo-
san megfiatalított keretű
Marosvásárhelyi CSU Medicina női
röplabdacsapata.
____________9.

Szombaton este Marosvásárhelyen a Marosi Refor-
mátus Egyházmegye és a Maros-mezőségi Refor-
mátus Egyházmegye közös reformációi
emlékünnepségére érkezők töltötték meg a Kultúr-
palota nagytermét. 

A Marosi Református Egyházmegye és a Maros-mezőségi
Református Egyházmegye elöljárói és hívei a reformáció
499. évfordulóját egyházi és világi meghívottakkal ünnepel-

ték október 29-én, lélekben az ötszáz éves évfordulóra ké-
szülődve. A köszöntések, igehirdetés, ünnepi műsorszámok
közepette tudományos értekezést is hallgathattak a résztve-
vők, a szeretetvendégség keretében pedig a művelődési haj-
lék előcsarnokában közvetlen beszélgetésekre kerülhetett sor.

Első ízben ezelőtt 2013-ban tartottak közös ünnepséget,
tavaly már a Bernády által a székely fővárosnak építtetett
művelődési fellegvárban gyűlhettek össze a Marosi Refor-
mátus Egyházmegye és a Maros-mezőségi Református Egy-
házmegye reformátusai és meghívottaik. Idén második

Csütörtök este, igen szép számú közönség jelenlétében, hi-
vatalosan is véget értek az immár tizenkilencedik alkalom-
mal megszervezett Bernády Napok. A városépítő
polgármester emlékét és életművét a közemlékezetben
fenntartó és megőrző, a nevét viselő Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány által szervezett eseménysorozat
lassan jubileumi évéhez ér – a diákvetélkedőknek hála, az el-
telt évtizedek alatt számos fiatal szerzett tudomást Bernády
Györgyről és a korabeli Marosvásárhelyről.

A csütörtöki gálaesten és koncerten Nagy Miklós Kund, a szervező
alapítvány alelnöke, az est ceremóniamestere lépett elsőként a Kultúr-
palota nagytermének színpadára. 

– Az önök jelenléte is bizonyíték arra, hogy alapítványunknak sikerült
olyan rendezvényeket teremtenie, amelyekre a közönség kíváncsi. Min-
den évben igyekszünk újítani, más- és más programpontokat, vetélke-
dőket összeállítani. Az idei diákvetélkedőn a sportiskolában mintegy
kétszáz gyerek versenyzett, kosarazott, focizott és számot adott arról,
hogy milyen volt a sportélet Bernády korában Marosvásárhelyen – mert
ez volt az idei vetélkedő tematikája. Sokan támogatnak minket, közöttük

Találkozások fénye
Valami körülírhatatlan csendet hoz magával november.

Az indulni készülők nyugtalanságát. A maradók dermedt
tehetetlenségét. Rég divatjamúlt kabátok színét, melegét.
Ruhátlan fogasok magányát. Gyertyák tétova fényujját.
Emlékek fehér függönyét. Egy ilyen függöny mögé rejtőz-
tem, amikor gyermekkorom állandó résztvevője, átlépve
minden földi határt, ránctalan lélekkel olvadt bele a lám-
pavilágos estébe. Ilyenkor, a ködarcú hónap elején, több
mint két évtized távolságából újra e mögé a függöny mögé
térek vissza elrejtőzni egy pillanatra.

November elsején, mindenszentek napján és másodikán,
az eltávozottak emlékének szentelt napon valahogy össze-
hangolódnak a léptek. Számtalan bevásárlószatyornyi
virág utazik ilyenkor a temetők felé. Más dimenzióba köl-
tözött szeretteikkel mennek találkozni az emberek. És mi-
közben leseprik, kidíszítik, megvilágítják a vágyott
együttlét szürke terét, egy negyed vagy fél órára talán
ahhoz az ismeretlen dimenzióhoz is közelebb kerülnek. De
ez rendszerint valóban csak egy negyed vagy fél óráig tart,
még akkor is, ha jóval többet időznek a temetőkerti fény-
szigetek között. Azt hiszem, így is van ez rendjén. Október
utolsó hétvégéjétől hamar sötétedik, jó időben visszatérni
megszokott világunkba, amíg még látjuk az utat. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Vasárnapi lapzártánkig sem kaptunk arról hírt,
hogy sikerült volna feloldani a csütörtökön elkez-
dődött spontán postássztrájkot. 

A postai dolgozók a rossz munkakörülmények miatt elé-
gedetlenek, illetve azt is kifogásolják, hogy az intézmény ve-
zetősége nem akarja megadni az általuk kért nettó 200 lejes
fizetésemelést. A munkabeszüntetésben – melyet csütörtöki
hírügynökségi jelentések szerint nem a szakszervezet koor-
dinál – mintegy 15 ezer postai dolgozó érintett, országszerte
több mint ezer postahivatalban szünetel a munka.

Nem dolgozik a regionális tranzitközpont
Erdély nyolc megyéjére kiterjedően a csomagokat, leve-

leket és az írott sajtótermékeket sem tudják szétküldeni, mert
beszüntették a munkát a Kolozs megyei regionális tranzit-
központban is, ahol a többek között a megyénkbe érkező kül-
deményeket is szétosztják. 

A Kolozs megyei postai szakszervezeti elnök szerint cso-
magokat és leveleket nem, a nyugdíjakat viszont kihordják
a postások.

Nem kézbesítik a Népújságot
Tovább tart a postássztrájk

Fotó: Nagy Tibor

Nagy Székely Ildikó

Véget értek az idei Bernády Napok

Gálfalvi György Bernády-díjas!

Kaáli Nagy Botond

(Folytatás az 5. oldalon)

Egyházmegyék közös reformációi ünnepsége
Együtt emlékezni és épülni

Szer Pálosy Piroska



A visszaszolgáltatási bizottság júliusban elutasí-
totta a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség-
nek a radnóti kastélyra vonatkozó vissza-
szolgáltatási kérelmét. 

Amint Komáromi Attila ügyvéd megkeresésünkre kifej-
tette, a 2003. január 30-i 1066-os számmal iktatott vissza-
szolgáltatási kérvényezést 2016. július 7-én a
visszaszolgáltatási bizottság 5812-es számú határozatával
elutasította. Az elutasítást azzal indokolták, hogy nincs
azonosság a visszaigénylő (a Gyulafehérvári Római Kato-
likus Érsekség) és az államosítást megelőző tulajdonos kö-
zött (a gyulafehérvári Római Katolikus Ordináriátus által
működtetett vallás, tanulmányi és ösztöndíjalap). „A fent
említett határozatot megtámadtuk az illetékes bíróságon, a
per folyamatban van”– tudtuk meg az ügyvédtől. 
Pusztulásra ítélt műemlék

A Maros partján álló négy sarokbástyás, kétszintes kas-
tély a 16. században épült reneszánsz stílusban. A gyakran
változó tulajdonosok között volt a Bogáthy és a Kornis csa-
lád, majd a Rákóczi család tulajdonába került. Apafi Mi-
hály erdélyi fejedelem is használta a kastélyt, amelynek
nagytermében országgyűléseket is tartottak. 1887-ben a ka-
tolikus egyház tulaj-
donába került,
1948-ig, az államosí-
tásig a hét falura ter-
jedő radnóti uradalom
központja, a római ka-
tolikus státus birtoka
volt. Az 1989-es vál-
tozások után az egy-
ház visszaigényelte az
épületet, melyben
2002-ig mezőgazda-
sági iskola, tovább-
képző, majd
kutatóállomás műkö-
dött, a tulajdonvi-
szony azonban
mindmáig rendezet-
len. 

Pár éve a kastély te-
tőzete kigyulladt,
melynek nyomán a
két, zsindellyel fedett
északkeleti sarokbás-
tya tetőszerkezete le-

égett, az épület födémrészébe is belekaptak a lángok, min-
tegy ezer négyzetméter gyulladt ki, kétszáz négyzetméte-
ren pedig beszakadt a mennyezet. Az akkor keletkezett kár
eszmei és anyagi értéke felbecsülhetetlen, akárcsak a gaz-
dátlannak tűnő reneszánsz kastély pusztulása, ugyanis
nemcsak a tűzvész tett kárt a kastélyban, hanem az enyé-
szet is. A visszaszolgáltatási törvények értelmében az egy-
ház visszaigényelte a műemlék épületet, de mindmáig nem
kapta vissza, így a tulajdonviszony egyelőre rendezetlen.
A műemlékké nyilvánított kastély állami tulajdonnak szá-
mít, azonban állagmegőrzésre sem költenek, nemhogy a
műemlék épület felújítását vállalnák. Az egyház, bár jogi-
lag nincs a tulajdonában, felvállalta a tűzvész utáni hely-
reállítást, a két bástya befedését. Időközben azonban
beszakadt az egykor impozáns kapuépület tetőszerkezete,
és az ezen található tornyocska is összedőlt.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség tizenhárom
esztendeje igényelte vissza a kastélyt és a hozzá tartozó
melléképületeket. Miután a mezőgazdasági iskola kivonult
a kastélyból, állagmegőrzés végett az érsekség őriztette az
épületet. Mivel az épület őrzése sokba kerülne és jogcímük
sincs erre, kompromisszumos megoldást találtak a helyi
polgármesteri hivatallal: az érsekség felkameráztatta az
épületet és átadta a felszerelést a helyi rendőrségnek,
amelynek munkatársai észlelik az illetéktelen behatolókat.

A Figura Stúdió Színház 
vendégjátéka

November 3-án, 4-én és 5-én, csütörtökön, pénteken
és szombaton 19 órától a marosvásárhelyi Ariel Szín-
házban vendégszerepel a gyergyószentmiklósi Figura
Stúdió Színház A 12-es kórterem című felnőttelőadás-
sal. A darabot Barabás Olga rendezte. 

Slam poetry a G-ben
November 3-án, csütörtökön 20 órától a marosvásár-
helyi G kávézóban az SPM csapata a szezont meg-
nyitó Open Micra rendezvényre várja a slam poetryt
kedvelőket és előadókat. A benevezőknek egy vagy
két szöveget kell elmondaniuk. Lesz KaraoGé is,
amelyet Szabó János Szilárd (Lali) elsőéves színmű-
vészetis hallgató vezet. A rendezvényt hangulatos buli
zárja.

Laczkó Aranka kiállítása
November 5-én, szombaton 11 órától a Köztársasági
téri Unirea kiállítóteremben Laczkó Aranka egyéni ki-

állításmegnyitójára kerül sor A tél örömei címmel. A
két hétig nyitva tartó kiállítás keretében a téli, ünnepi
hagyományokhoz kötődő témákat 34 vászonfestmé-
nyen és öt szálöltéses, egyedi kivitelezésű szőnyegen
tekinthetik meg a látogatók. 

Hahota-kabaré Marosvásárhelyen
A Hahota Színtársulat 30. évfordulójára készült Humor
forte című ünnepi előadás újra látható Marosvásárhe-
lyen november 5-én, szombaton és 6-án, vasárnap
este 7 órától a Maros Művészegyüttes előadótermé-
ben. Jegyek a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpa-
lota jegypénztáránál kaphatók.

Határon átfolyó emlékezet –
könyvbemutató

November 12-én, szombaton 16 órától, a Nemzeti
Színház Szilágyi Domokos termében Szász András
író Határon átfolyó emlékezet című novelláskötetének
bemutatójára kerül sor. A marosvásárhelyi Garabon-
tzia Kiadó által szervezett esemény a 22. Marosvásár-
helyi Nemzetközi Könyvvásár része.

Fotópályázat– 
Imatémák a városért

A Telefonos Szeretetszolgálat Imatémák a városért címmel
fotópályázatot hirdet 14 éven felüli hivatásos és amatőr fo-
tósok számára, fődíj egy fényképezőgép. Legtöbb öt pá-
lyaművel lehet benevezni, a beküldési határidő november
25. A min. 12 megapixel felbontású, jpg. formátumú pálya-
műveket elektronikus formában az office@telsz.ro címre
várják.

Kirándulás Székelyföldre
Az Erdélyi Magyar Baloldal november 5-én kirándulást
szervez Székelykeresztúrra és a Varságba a Csorgókő-
höz. Székelykeresztúron, aki óhajtja, megtekintheti a he-
rendi porcelánkiállítást. Érdeklődni és feliratkozni a Dózsa
György utca 9. szám alatti székhely első emeletén novem-
ber 3-áig, csütörtökig. Bővebb felvilágosítás a 0744-928-
299-es telefonszámon kapható.

Egyhetes szünidő kisiskolásoknak
Október 31-étől, mától az óvodások és I–IV. osztályosok
egyhetes őszi szünidőt kaptak. A felsőbb tagozatosok foly-
tatják a tanulást. Az óvodákban és az iskolák alsó tagoza-
tán november 7-én, hétfőn kezdődik újra és december
23-án, pénteken ér véget a tanítás. A téli vakáció két hetet
tart, január 8-án zárul.

Ormai Norbert, az első aradi vértanú
– könyvbemutató

November 2-án, szerdán a Borsos Tamás Egyesület ven-
dége dr. Süli Attila őrnagy, kutató, a budapesti Hadtörténeti
Intézet és Múzeum munkatársa lesz, akinek legújabb
könyvét, az Ormai Norbert, az első aradi vértanú címűt Ta-
mási Zsolt történész és Pál-Antal Sándor akadémikus, tör-
ténész ismerteti. Minderre a Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János-termében kerül sor 18 órától. 

A mell- és méhnyakrákról
November 4-én, pénteken 17 órától dr. Kerestély Péter
sepsiszentgyörgyi orvos tart vetítéssel egybekötött elő-
adást Marosvásárhelyen a mell- és méhnyak rosszindulatú
daganatairól, a kialakulásukért felelős tényezőkről és gyó-
gyítási lehetőségeikről. Az előadásban a gyógymódokról,
az alternatív terápiáról, életviteli problémákról, illetve a
megelőzési lehetőségekről lesz szó. A helyszín a Bernády
Ház (Horea utca 6. szám). A belépés minden érdeklődő
számára díjtalan.

Vetélkedő iskolásoknak
Az Iskola a Dombon Egyesület (IDE) általános iskolások
számára november 10-én vetélkedőt szervez, melynek té-
mája Komor Marcell és Jakab Dezső építészete. A ver-
senyt a Bethlen Gábor Alapon keresztül a magyar kormány
támogatja. A szervezésben közreműködik Lőrincz Katalin
és Neagu Katalin történelemtanár. A vetélkedő anyaga
megtalálható az egyesület Facebook-oldalán. Érdeklődni
és jelentkezni november 3-ig lehet az említett FB-oldalon
vagy az iskoladombon@yahoo.com címen.

Vakációs gyerekklub
A Philothea Klub október 31-től november 4-ig vakációs
gyerekklubbot szervez elemi osztályos gyerekek számára
10–12 óra között.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska
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holnap MARIANNA napja. 31., hétfő

A Nap kel 
7 óra 1 perckor, 

lenyugszik 
17 óra 9 perckor. 
Az év 305. napja, 
hátravan 61 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ________________________________________ 2016. október 31., hétfő

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 80C           min. 10C

Szer Pálosy Piroska

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
14, 23, 2, 6, 35+17 NOROC PLUS: 003363

7, 1, 4, 17, 33, 30 SUPER NOROC: 468000

16, 37, 7, 33, 28, 36 NOROC: 7829907

Frontális ütközés sebesültekkel
Október 29-én, szombaton este háromnegyed kilenckor

Vámosgálfalva és Abosfalva között a 142-es megyei úton
két személygépkocsi frontálisan ütközött. A  közlekedési
balesetben négy felnőtt sérült meg. 

A balesetet szenvedett férfiak közül kettőt a mentésükre
érkezett dicsőszentmártoni tűzoltóalakulat munkatársai fe-

szítővágóval tudták kiszabadítani a roncsok közül. A hely-
színi orvosi szemle szerint a négy férfi közül kettőnek az
állapota súlyos, de nem életveszélyes. Mind a négy sebe-
sültet a marosvásárhelyi sürgősségi klinikára szállították –
tudtuk meg a Horea Katasztrófavédelmi Felügyelőség szó-
vivőjétől. 

Holtvágányon a radnóti kastély visszaszolgáltatása 
A per folyamatban van



Sárga jelzésű hóriadó
Felerősödő szélre és havazásra vonatkozó sárga jel-
zésű riadót bocsátott ki az Országos Meteorológiai
Intézet (ANM) az ország 18 megyéjének hegyvidéki
térségére. Az elsőfokú vészjelzés szombat délután 2
órától hétfő este 11 óráig érvényes Kovászna megye
teljes területére, illetve Maros, Hargita, Brassó, Sze-
ben, Máramaros, Beszterce-Naszód, Suceava,
Neamţ, Bákó, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa,
Argeş, Vâlcea, Hunyad és Gorj megyék egyes része-
ire. A meteorológusok szerint a jelzett időszakban ha-
vazásra, 60-80 kilométer/órát elérő széllökésekre és
hófúvásra is számítani lehet. Az előrejelzések szerint
az ország többi részén is időnként felerősödő szélre,
vasárnap és hétfőn pedig havas esőre is számítani
lehet, főleg Máramarosban, Erdélyben és Moldvá-
ban. (Agerpres)

Aláírta a CETA-egyezményt 
Kanada és az Európai Unió

Aláírta a Kanada és az Európai Unió között létrejött
szabadkereskedelmi és partnerségi megállapodást
(CETA) Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke,
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke,
Robert Fico, az unió soros elnökségét betöltő Szlo-
vákia kormányfője és Justin Trudeau kanadai minisz-
terelnök Brüsszelben vasárnap. (MTI)

Újabb nagy erejű földrengés
Közép-Olaszországban

Újabb nagy erejű földrengés rázta meg vasárnap reg-
gel Közép-Olaszországot. Az olasz polgári védelem
első adatai szerint a rengés 7,1-es erősségű volt,
nem sokkal később azonban a korábbi adatokat ja-
vítva 6,1-re mérte a 7 óra 41 perckor történt földmoz-
gás erősségét. Az epicentrum a szerdai földrengések
térségében volt Norcia és Perugia között tíz kilomé-
teres mélységben. Norcia városában és Macerata
térségében újabb épületdarabok omlottak össze.
Norcia utcáin az emberek letérdepelve imádkoztak,
miközben egymást követték az utórezgések. Rómá-
ban is megijedtek az emberek. (MTI)

A szír állami média mérgező gáz
bevetésével vádolja a felkelőket

A felkelők mérgező gázt vetettek be vasárnap az
észak-szíriai Aleppó kormányzati ellenőrzés alatt álló
részén, s a támadás több mint 30 embernél okozott
fulladásos panaszokat – közölte vasárnap az állami
média. A bejelentést az ellenzék hazugságnak ne-
vezte. A SANA állami hírügynökség szerint az egyik
lakónegyedre „mérgező gázokat tartalmazó lövedé-
keket” lőttek ki. Az állami televízió idézte egy aleppói
kórház igazgatóját, aki szerint 36 ember – civilek és
katonák – került be hozzájuk klórgáz okozta fulladás
miatt. Zakaria Malahifdzsim, az aleppói felkelőcso-
port egyik vezetője tagadta a jelentést, és hazugság-
nak nevezte azt. Az Emberi Jogok Szíriai
Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű emigráns szerve-
zet megerősítette, hogy a kormányerők tagjai köréből
érkezett jelentés „légzési nehézségekről” a frontvonal
két zónájában, de azt nem tudni, hogy klórgáz
okozta-e. Pénteken a felkelők átfogó támadást indí-
tottak Aleppóban, hogy megtörjék az ostromgyűrűt,
amelyet hetekkel ezelőtt vont területeik köré a had-
sereg. (MTI)

A bukaresti Colectiv-tragédia az egész országot megváltoz-
tatta. „Az emberek azóta körültekintőbbek, amikor elmennek
valamilyen előadásra, koncertre. És a civil társadalom is fel-
emelte a hangját, változást követelve – teljesen jogosan. Vé-
leményem szerint ezek mind jó jelek” – nyilatkozta vasárnap
Klaus Johannis államfő. „Egy év telt el a Colectiv-tragédia
óta, amely életeket oltott ki, amely sorsfordító volt nem csak
néhány ember, hanem az egész ország számára” – fogalmazott
az államelnök, miután koszorút helyezett el és gyertyát gyúj-
tott az egykori Colectiv klub épülete előtt az egy évvel ezelőtt
történt tűzvész áldozatainak emlékére. 

„Kötelességünk gondoskodni arról, hogy ez a tragédia ne
merüljön feledésbe, kötelességünk örökre emlékezni mind-
azokra, akik ártatlanul életüket vesztették a Colectiv klubban,
és ugyanúgy kötelességünk minden tőlünk telhetőt megtenni
azért, hogy az a 128 ember, aki túlélte a szerencsétlenséget,
de megsérült, ne csak sajnálatban, együttérzésben részesüljön,
hanem megfelelő kezelésben, tanácsadásban is” – mondta
Klaus Johannis.
Egy év távlatából jó lett volna tudni, kit terhel a felelősség

„Románia megváltozott azóta. Ha egy év után mérleget vo-
nunk, azt láthatjuk, hogy bizonyos dolgok jó irányba változtak.
Például gyakoribbak az ellenőrzések az ilyen helyeken, több
területen is tisztázódtak bizonyos eljárások. Sok tekintetben
azonban továbbra sem történt változás. Így egy év távlatából
azért szerettem volna tudni, ki tehető felelőssé ezért a szeren-
csétlenségért” – tette hozzá az államfő. Az államfő annak a
meggyőződésének is hangot adott, hogy mindazokat, akik nem
értették meg az ország Colectiv-tragédia utáni üzenetét, „le-
seprik” a közéleti színtérről. „Mindazok, akik megértették a
lakosság, az ország Colectiv-tragédia utáni üzenetét, valószí-
nűleg jó eredményeket érnek majd el a választásokon, azokat
pedig, akik nem vették ezt az üzenetet, leseprik a közéleti szín-
térről. Ez a Románia már nem az egy évvel ezelőtti Románia.
Az embereknek másak az igényeik, nagyobbak az elvárásaik,
és ez így van rendjén” – adott hangot véleményének Klaus Jo-
hannis.
Emlékművet lepleztek le az áldozatok tiszteletére

Leleplezték vasárnap az egy évvel ezelőtt történt tűzvész
64 halálos áldozatának tiszteletére állított emlékművet.

A leleplezésen jelen voltak az áldozatok szülei, rokonai, ba-
rátai, illetve részt vett az eseményen Margit hercegnő, Mária
hercegnő és Radu herceg is.

Az angyalt ábrázoló emlékművet Elena Surdu Stănescu
szobrászművész készítette, az alkotást a tragédia helyszínén

állították fel. „Nem engedhetjük, hogy hiábavaló legyen ezek-
nek a gyermekeknek a halála. Mivel szinte semmilyen követ-
kezménnyel nem járt a tragédia, legalább ez az emlékmű álljon
itt. Egyelőre ideiglenes jelleggel helyeztük el itt. Számunkra
a remény és a fény jelképe. Itt haltak meg, innen emelkednek
fel a magasba. Mi még reménykedünk abban, hogy néhány
dolog változni fog ezek után” – mondta Eugen Iancu, a tűz-
vészben elhunyt egyik fiatal édesapja, a Colectiv Egyesület
tagja.
Újabb vádemelés az egy éves évfordulón

Vádat emelt a korupcióellenes ügyészség két tűzoltó ellen
pénteken, mert a vádhatóság szerint nem ellenőrizték a tavaly
kigyulladt klub tevékenységét, illetve szemet hunytak a tűz-
védelmi rendellenességek fölött.

Az ügyészség pénteki közleménye szerint a két tűzoltó, akik
a bukaresti katasztrófavédelmi felügyelőség kötelékében dol-
goztak, 2014 szeptembere és 2015 októbere között elmulasz-
tották teljesíteni munkahelyi kötelezettségüket, és szemet
hunytak afölött, hogy az említett időszakban a klub tűzvédelmi
engedély nélkül működött. Az ügyészek szerint jóllehet a két
tűzoltó ismerte a Colectiv helyzetét, nem intézkedett, hogy a
szórakozóhely törvényesen folytassa tevékenységét.

Nem ez az első per, amely a tragédia után indult. Április
végén az ügyészek vádat emeltek a klub három tulajdonosa és
a helyiséget lángra lobbantó tűzijáték rendezője, egy pirotech-
nikai cég három alkalmazottja ellen. Ez a per folyamatban van,
ítélet nem született még első fokon sem.

Bukarestben a hét végén több rendezvényt szerveztek az el-
hunyt áldozatok emlékére. Adománygyűjtés céljából több kon-
cert volt. Az áldozatok hozzátartozói pénteken Dacian Cioloş
miniszterelnökkel is találkoztak.

Közvetlenül a tragédia után tízezrek vonultak utcára a kor-
mány távozását követelve. A katasztrófára hivatkozva végül
lemondott tisztségéről az akkor hivatalban lévő, korrupcióval
gyanúsított Victor Ponta miniszterelnök.

Tavaly október 30-án tűz ütött ki Bukarest egyik népszerű
klubjában, ahol éppen rockkoncert zajlott. A gyúlékony anyag-
ból készült hangszigetelés és mennyezet miatt a helyiség pil-
lanatok alatt lángra kapott egy rosszul elhelyezett
pirotechnikai eszköztől, a szűk kijáraton az áldozatok nem tud-
tak kimenekülni. A tragédia éjszakáján 27-en haltak meg, majd
további 37-en veszítették életüket az elszenvedett égési sérü-
lések következtében. Összesen 150-en sérültek meg. (MTI,
Agerpres)
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Azt szokták mondani, világításkor újra egymás mellé
sodródnak az országban, világban szétszóródott csa-
ládtagok, az élők közötti találkozásoké is ez a nap.
Régen főleg faluhelyen bizonyára így volt, az emlékidé-
zés után jelen dolgaikat is megosztották egymással, egy-
más társaságában üdültek fel az emberek. Ma már a
novemberi este homályában egyenként vagy kettesével
gyúlnak meg a gyertyák a márványtáblák körül, nemi-
gen látni embergyűrűt a síroknál, egy-egy nyughely
pedig ezen az estén is sötétben marad. Főleg kiöregedett
településeken van ez így, ahova a külföldön dolgozó
gyermekek, unokák gyakran csak gondolatban térhetnek
haza. A távol élők rendszerint virtuális köztereken em-
lékeznek elhunyt szeretteikre, de ilyenkor a válasz,
annak a rejtélyes dimenziónak a válasza elmarad. 

Rejtélyeknél és válaszoknál maradva a bukaresti Co-
lectiv klubban egy éve pusztító lángokra gondolok.
Meggyőződésem, hogy a tűzben életét vesztett hatvan-
egynéhány fiatalnak nem volt letelve a földi ideje, meg-
bocsáthatatlan mulasztásnak lettek áldozatai, akárcsak
az életért máig küzdő több tíz sebesült. Az elhunytak em-
lékére sok száz mécses gyúlt meg tegnap a főváros ut-
cáin, értelmetlen távozásukat ezután emlékoszlop is
jelzi. A tragédia felelőseit azonban máig nem ítélték el,
bár az illetékes hatóság egy esztendeje dolgozik az
ügyön, és a média rendelkezésére bocsátott adatok sze-
rint számos előrelépést tett az igazság kiderítésére. De
bármilyen gyorsan sor is kerüljön erre az elkövetkezők-
ben, a hozzátartozók lelkében aligha oszlik el a novem-
beri köd. Rajtuk már csak a nagybetűs találkozás segít.

Találkozások fénye
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világEgy éve történt a Colectiv-tragédia

Az 1918-as egyesülés centenáriumi évéig, 2018-ig
módosítani kell Románia alkotmányát, belefoglalva
a gyulafehérvári nyilatkozatban megfogalmazott
ígéreteket – nyilatkozta szombaton Nagyváradon
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. 

Amennyiben a modern román állam erkölcsi és jogalapját
az 1918-as gyulafehérvári nagygyűlés képezi, törvényi erővel
kell bírniuk azoknak az ígéreteknek is, amelyeket a kisebbsé-
gekre vonatkozóan tesz az ott elfogadott nyilatkozat az okta-
tással, kultúrával, közigazgatással és igazságszolgáltatással
kapcsolatban – hangsúlyozta a szövetségi elnök. Elmondta,
alakulatának a következő négy évre szóló vaskos, 70 oldalas
programja négy pillérre épül, kitér a romániai magyarság sa-
játos problémáira, a szociális és gazdasági kérdésekre, a közúti
és vasúti infrastruktúra problematikájára, illetve az oktatás
kérdéskörére is. „A közjó és a magyar közösség szolgálata a
legfőbb cél. Nagy elvárásokat támaszt a társadalom, nekünk

pedig hiteles válaszokkal, hiteles projektekkel kell előállnunk.
Természetesen semmi olyant nem szeretnénk ígérni, ami nem
kivitelezhető. Az, hogy jelenleg nagyon rossz a politikai osz-
tály megítélése, a 26 éve be nem tartott ígéretekkel is magya-
rázható” – tette hozzá Kelemen Hunor. A szövetségi elnök
részt vett az RMDSZ Nőszervezetének Nagyváradon tartott
küldöttgyűlésén, amelyen bemutatták az alakulat parlamenti
választási listáin befutó helyen szereplő női jelölteket. A Nő-
szervezet elnöke, Biró Rozália szenátor mellett Ambrus Iza-
bella ügyvéd, a Brassó Megyei Tanács alelnöke, Benkő Erika
politológus, Kovászna megyei tanácsos, Csép Éva Andrea
kommunikációs szakember, Maros megyei tanácsos és Hege-
düs Csilla volt kulturális miniszter kapott még helyet az
RMDSZ parlamenti választási listáin. A nagyváradi küldött-
gyűlésen részt vett az Európai Néppárt Nőszervezetének el-
nöke, Doris Pack is, aki támogatásáról biztosította a szövetség
női jelöltjeit. (Agerpres)

Kelemen Hunor szerint 2018-ig módosítani kell 
az alkotmányt

November elsejétől egész napos magyar adással je-
lentkezik, de kisebb területen lesz fogható a Kolozs-
vári Rádió – tájékoztatta az MTI-t Szentannai Ágota,
a közszolgálati rádió főszerkesztő-helyettese.

A főszerkesztő-helyettes elmondta, az egész napos magyar
adás a most induló 98,8 Khz-es ultrarövid hullámú frekvencián
Kolozsvár körzetében lesz fogható. Erdély más régióiban a
megszokott idősávokban lesznek hallhatók Bihar, Beszterce
és Szilágy megyében középhullámon, Szatmár megyében
pedig ultrarövid hullámon a magyar nyelvű műsorok.

A közszolgálati Kolozsvári Rádió eddig nyolc közép- és ult-
rarövid hullámú frekvencián sugárzott. A reggeli, kora délutáni
és egyik éjszakai idősávban magyarul, máskor románul szólalt
meg. A most induló, kizárólag magyar adást sugárzó frekven-
ciáért cserében a magyar szerkesztőség lemondott a Kolozs,
Szeben és Fehér megyei ultrarövid hullámú frekvenciákról.
Ezeken novembertől már csak román adás lesz hallható.

Szentannai Ágota elmondta: olyan műsorstruktúrát alakí-

tottak ki, amelyikben a közszolgálati jellegű műsorok elsősor-
ban azokba az idősávokba kerültek, amelyek alatt az adás na-
gyobb területen fogható magyar nyelven. A reggeli idősávban
félóránként, napközben óránként közvetítenek majd híreket,
és háromszor jelentkezik a Napóra című negyedórás hírműso-
ruk. Hozzátette, az egyelőre csak Kolozsvár körzetében hall-
gatható idősávban sok zene, az esti órákban pedig élő
beszélgetések lesznek. Azt is megemlítette, hogy egyre többen
hallgatják interneten a műsort. A kolozsvariradio.ro honlapon
az egész napos adás elérhető lesz.

A főszerkesztő-helyettes reményét fejezte ki, hogy vagy
újabb frekvenciák megszerzésével, vagy a meglévő frekvencia
erősítésével az elkövetkező években növelni tudják az egész
napos kolozsvári magyar műsor adáskörzetét.

A közszolgálati Marosvásárhelyi Rádió 2013 óta sugároz
Székelyföld nagy részén hallgatható egész napos magyar
adást. (MTI)

Egész napos magyar adással, kisebb területen lesz
hallható a Kolozsvári Rádió



például a képzőművészeink, akik-
nek köszönhetően át tudjuk adni a
Bernády-emlékplakettet, és éven-
ként egy-egy műtárgyat is kisorsol-
hatunk. Az idei emlékplakett is
Hunyadi László szobrászművész
munkája, amit Balogh József öntött
ki. A kisorsolandó kép pedig Kedei
Zoltán munkája – mondta Nagy
Miklós Kund, majd Borbély
László, az alapítvány elnöke szólt
a jelenlévőkhöz.

– A 19. Bernády Napokat ünne-
peljük, jövőre húszéves lesz a ren-
dezvénysorozatunk. Mikor
elindultunk ezen az úton, elgondol-
kodtunk azon, hogy az elkövetkező
esztendők során mit is tudnánk
majd elmondani Bernády György-
ről. Idén huszonöt éve létezik az
alapítvány, és rájöttünk, hogy ennyi
idő elteltével is mennyi mindent
kellene még elmodani róla és az
akkori Marosvásárhelyről. Mikor
fellapoztam a Bernády, a városé-
pítő című könyvet, rádöbbentem,
hogy halála után milyen keveset
beszéltek róla, még 1940 és 1945
között is. A kommunizmusban
pedig a cenzúra miatt nem lehetett
emlékét felidézni, az egyetlen
könyv, ami róla megjelent 1974-
ben, a Marosi Barna könyve volt.
Nagyszerű polgármester volt, aki a
fenntartható fejlődés ma annyira
divatos fogalma szerint munkálko-
dott és tökéletesen elképzelte, hogy
hogyan kellene kinézzen egy mo-
dern városként Marosvásárhely.
100 év elteltével is büszke lehetne
bárki, a mai polgármesterek, aki
így képzelné el városa jövőjét. Ha
most lenne egy olyan kritikus
tömeg, olyan politikusok, akik úgy
gondolkodnának, mint ő, akkor be-
szélhetnénk manapság is fenntart-
ható fejlődésről, kevesebb
háborúról. Erre kellene töreked-
nünk – hogy a bizalom, az egy-
másra való odafigyelés legyen
jelen a mindennapjainkban. Le-
gyünk büszkék arra, hogy Bernády
György nem csak a miénk, de na-
gyon a miénk – és mondjuk el a
jövő generációinak, hogy mit vitt
végbe Marosvásárhelyen.

A Bernády Napok története
során idén 18. alkalommal osztja ki
az alapítvány a Bernády-díjat és a
vele járó emlékplakettet, jellem-
zően olyan marosvásárhelyi sze-
mélyiségnek, aki sokat tett a
városért, annak köz-, illetve kultu-

rális életéért. Az idén a díjat a mél-
tán népszerű és köztiszteletnek ör-
vendő Gálfalvi György, az Igaz
Szó, majd a Látó szépirodalmi fo-
lyóirat egykori szerkesztője, majd
főszerkesztője vehette át. Az írót és
szerkesztőt Nagy Miklós Kund
méltatta, aki elmondta, az idén 75
éves Gálfalvi György élete legoko-
sabb lépésének azt tartotta, hogy
hazajött Marosvásárhelyre. 

– Itt tudott a legkövetkezeteseb-
ben kitartani elvei mellett, itt tudta
a legkonokabbul mondani a ma-
gáét, itt jutott olyan fórumhoz,
amelyről a leghatásosabban pró-
bálta elősegíteni, hogy valóban
azzá legyünk, akik lehetnénk. Gál-
falvi György így vált a magyarság
egyik legkövetkezetesebb szószó-
lójává, akinek egyik legfontosabb
jellemzője erőteljes és hamisítatlan
vásárhelyisége – mondta beszédé-
ben a méltató.

– Mindenekelőtt azt szeretném
elmondani, hogy köszönöm a ki-
tüntetést – válaszolta rögtönzött be-
szédében a kitüntetett. – Az utóbbi
két évtizedben kaptam ugyan díja-
kat, Marosvásárhelyen azonban
nem. Az utolsó, itt kapott díjam át-
vételének dátuma 1957. szeptem-
ber 15-ére esik – az akkor 400 éves
Bolyai középiskola jubileumi ün-
nepségén kaptam, egy szörnyű el-
beszélő költeményemért. De nem
csak azért örvendek ennek a díjnak,
mert szülővárosomtól kaptam.
Életem legokosabb döntése volt,
hogy visszatértem ide. Mestereim-
től azt tanultam meg, hogy életünk
céladomány és nem magántulaj-
don. Eszerint próbáltam meg élni

és időnként hasznosnak érezni ma-
gamat. Azért is örvendek, mert ez
által a díj által valamelyest igazo-
lást is érzek, hogy talán nem éltünk
hiába sem én, sem barátaim, szer-
kesztőtársaim. Ahogy a régi róma-
iak mondták: jó dicséretre méltó
férfiaktól dicséretet kapni. Régóta
figyelem a Bernády Alapítvány ku-
ratóiumának működését, és olyas-
mit érzek, mint amikor a háborúba
visszahívott obsitos katonáknak
összevillan a szemük, és megpró-
bálnak a csata sorsán fordítani. Az
ellenállásnak mindig értelme van,
és erről ne mondjunk le! Ezt a 
rögeszmémet nem győzöm eléggé
hangsúlyozni. Másik rögeszmém,
hogy őrizzük meg a humorunkat,
mert a kacagásra való képesség
ugyan sírnivalóan sovány vigasz,
de vannak helyzetek, amelyek elbí-
rásához a keservesen jóízű röhögé-
sek segítettek. A múltunk nem csak
mögöttünk van, egy ágyban al-
szunk vele, és előttünk is állhat.
Bálint György azt írta, hogy bízva
bízni kissé nehéz és nem mindig si-
kerül, küzdeni viszont olyan termé-
szetes, mint lélegzetet venni.
Küzdeni még bizakodás nélkül is
lehet. Ha dolgozunk, akkor szívós,
következetes munkával közelebb
kerülünk a céljainkhoz. Köszönöm
szépen a bizalmat – mondta a Ber-
nády-díjas Gálfalvi György, majd
tombolahúzás és koncert követke-
zett. Kedei Zoltán alkotását a fiatal
Lakatos Mihály nyerte meg, majd
kezdetét vette a koncert, az est má-
sodik felvonása: a 27 éve először
Marosvásárhelyre visszatérő és
Szilágyi Enikő művésznő műsora. 

Gálfalvi György Bernády-díjas!

– Elnök úr! Az MPP és az RMDSZ kö-
zött kötött együttműködési megállapodás
beérett, úgy néz ki, parlamenti mandátu-
mot hoz a Magyar Polgári Pártnak. Így
képzelte el a végeredményt?

– Nem szabad ennyire előreszaladnunk, a
kampány és a választás is előttünk áll, s a
munkának, együttműködésnek, összefogás-
nak december 11-én érhet be a gyümölcse.
Hosszú folyamat eredménye az, ami most
körvonalazódik. Számos kérdést, nézetelté-
rést sikerült tisztáznunk, közös választási
programunk van. Ezek kétségtelen eredmé-
nyek, és ha kimegyek az utcára, egyértel-
műen mindenkitől azt hallom, hogy jó döntés
volt, jó úton járunk. Állítom, hogy Soós Zol-
tán összmagyar jelöltsége, az ő szoros ered-
ménye, a vásárhelyi magyarság meg-
mozgatása is példaértékű, még úgy is, hogy
végül 2 százalékkal alulmaradtunk. A megye
viszonylatában pedig az összefogás eredmé-
nye mandátumokban is mérhető. A Maros
megyei magyar frakció tizenháromról tizenöt
tagúra növekedett, és ez a plusz is kellett
ahhoz, hogy magyar tanácselnöke legyen a
megyének. Hozzá kell tennem, hogy az ön-
kormányzati választásokat megelőző helyzet-
hez képest magyar polgármesterünk is több
van Maros megyében épp úgy, mint országos

viszonylatban. Az összefogás erejére a leg-
jobb példa Maroskeresztúr, ahol egyetlen
szavazattal sikerült a magyar polgármester-
jelöltnek élre törni. Tehát nem csak szlogen,
tényleg Minden szavazat számít!

– Bizakodjunk, hogy ugyanez a siker a
parlamenti választási részvételben is
megmutatkozik. Mi a legfontosabb teendő
az MPP-s jelöltek számára a román par-
lamentben s az RMDSZ-frakcióban?

– A legfontosabb dolog, hogy az erdélyi
magyar politikai jobboldal értékrendjét és ér-
tékelvűségét meg tudjuk jeleníteni Románia
törvényhozásában. A legnagyobb álmom az,
hogy olyan politikai légkört teremtsünk, el-
sősorban a romániai magyarság körében, ami
az érdekképviseletnek a hitelességét vissza-
szerezheti. Azáltal, hogy létrejött egyfajta
belső koalíció, ami alkalmazkodik a romániai
valósághoz, már hatalmas előrelépés. De ha
konkrétabban tárgyaljuk ezeket az elképzelé-
seket, akkor máris említeni kell az egyházi
ingatlanok visszaszolgáltatásának kérdéskö-
rét, a Sapientia EMTE állami finanszírozását,
Székelyföld turisztikai régióként való elisme-
rését, az egyetlen székelyföldi repülőtérnek,
vagyis a marosvásárhelyi reptér fejlesztésé-
nek fontosságát. Van zászlótörvény, de ez
nem rendezi szimbólumaink szabad haszná-

latát, itt is törvényes garanciákra van szüksé-
günk, s akkor még nem is említettem a sokat
emlegetett autonómiánkat, amely fogalom-
nak végre jelentést és tartalmat kell adni a
román képviselők tudatában is, hiszen jelen-
leg ez számukra egy irredenta-revizionista
fogalom. Ha lehetőséget kap az MPP, hogy
Bukarestben is elő tudjon hozakodni ezekkel
a kérdésekkel, az az ügyet viszi előre. Auto-
nómiáról itthon sokat beszélhetünk, de attól
az még nem fog megvalósulni. Egyszer meg
kell győzni erről a többséget, annak a képvi-
selői pedig Bukarestben vannak. 

– Ez azt is jelenti, hogy bukaresti poli-
tikus lesz Biró Zsolt?

– Nem. Ez azt jelenti, hogy amikor kell,
Bukarestben fogok dolgozni, de csak annyit
szeretnék ott tartózkodni, amennyit szüksé-
ges. A családommal együtt most Marossárpa-
takon élünk. A három gyermekem itt
Marosvásárhelyen jár iskolába. A felesége-
met is minden ide köti. Az ő életüket nem
fogjuk felborítani. Magam is, ha pihenni aka-
rok, akkor a ház melletti gyümölcsösbe ülök
ki elmélkedni, bár erre az utóbbi években
egyre kevesebb idő jutott. Ritka pillanat, ami-
kor nem a kihívások, a feladatok kötik le gon-
dolataimat. Amikor gyermekeimmel
rohanunk iskolába, zongoraórára vagy éppen

edzésre, akkor is ezek dolgok határozzák meg
gondolataimat, amikor viszont hétvégén nyu-
godtan együtt a család, ezek mintegy varázs-
szóra letisztulnak. Ez a jövőben is így lesz. 

– Miért fontos az erdélyi magyarok szá-
mára a parlamenti választásokon való
részvétel?

– Azt látjuk, hogy évről évre, választásról
választásra növekedik a magyarság kiábrán-
dultsága, viszont tudatában kell lennünk
annak, hogy magyar érdeket csak magyar
ember fog megjeleníteni Bukarestben. A mi
sajátos gondjainkat sosem fogja megérteni
egyetlen román pártpolitikus sem, képviselni
pedig biztos nem. Mi akkor tudunk valamit
is mozdítani, ha ott vagyunk, ahol a törvénye-
ket alkotják, ha hallatjuk hangunkat. Helye
van a vitáknak, a véleménykülönbségnek, de
ezeket a vitákat mindig egymás között kell
előbb tisztázzuk, hiszen csak az így kikristá-
lyosodó álláspontot, programot, feladatot
érezheti mindenki magáénak. Így válunk kö-
zösséggé, a közéleti szereplők pedig így le-
hetnek hitelesek. Véleményem szerint a
felelős politika azt jelenti, hogy, ha fogcsikor-
gatva is, de képesek vagyunk együtt moz-
dulni!

Kérdezett: Stefan Renáta

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

A Maros Megyei Tanács csütör-
tökön, az októberi soros ülésén fo-
gadta el a „Földrengés- és
fölcsuszamlás-kockázati térképek”
elnevezésű dokumentumokat, ame-
lyeket egy Maros megye természeti
kockázati térképeinek elkészítését
célzó projekt keretében valósítottak
meg. A megye egész területére vo-
natkozó kockázati térképek összeál-
lításával az volt a cél, hogy a
természeti kockázatoknak kitett terü-
leteket hivatalosan is beazonosítsák
a helyi és központi közigazgatás ille-
tékes szervei, és egy cselekvési tervet
készítsenek annak érdekében, hogy
csökkentsék a vészhelyzetek kocká-
zatát a megye területén. A térképek
elkészítése a területrendezési tervek
kidolgozása szempontjából is fontos,
hiszen az építkezésekkor figyelembe
kell venni a kockázati tényezőket.  

Az elkészült dokumentumok
alapján Maros megyében nincsenek
földrengésveszélyes övezetek. 

A földcsuszamlások veszélyes-
ségi kockázata szempontjából köze-
pes és magas veszélyességi
besorolást kaptak a következő tele-

pülések: Segesvár, Dicsőszentmár-
ton, Vámosgálfalva, Mikefalva,
Nyárádmagyarós és Szászbogács.

A Maros Megyei Tanács a helyi
közigazgatási területi egységek ren-
delkezésére bocsátja a földrengés-
és földcsuszamlás-kockázati térké-
peket. A polgármesteri hivatalok-
nak kötelessége beépíteni ezeket a
dokumentumokat az általános tele-
pülésrendezési tervekbe, illetve az
építkezési engedélyek kibocsátása-
kor figyelembe kell venniük, hogy
a térképek alapján egyes övezetek-
ben tilos az építkezés. A tiltott öve-
zetekben felépített épületekre nem
lehet biztosítást sem kötni. 

Azokon a területeken, ahol a
földcsuszamlás veszélyezteti a ház-
tartásokat, az önkormányzatok kö-
telessége további tanulmányokat
készíteni annak érdekében, hogy
szakszerű cselekvési tervet dolgoz-
zanak ki a területek stabilizálására. 

A Maros megyei kockázati térké-
peket az alábbi linken lehet elérni:
|http://www.cjmures.ro/harti_risc.htm

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája

Elkészültek Maros megye föld-
csuszamlásra és földrengésre
vonatkozó kockázati térképei 
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Ha fogcsikorgatva is, de együtt kell mozdulnunk
Beszélgetés Bíró Zsolt képviselőjelölttel

Egyetlen romániai régiót sem
kell „megmenteni” és elszige-
telni Bukaresttől, hanem a ré-
giókat minél jobban össze kell
kötni egymással – jelentette
ki pénteken Dacian Cioloş mi-
niszterelnök.

A kormányfőt az RMDSZ több
erdélyi nagyvárosban kihelyezett,
vitát kiváltó reklámmolinóiról kér-
dezték újságírók. Kifejtette: meg
kell találni a módját, hogy az inf-
rastrukturában és más területeken is
minél jobban összekössék egymás-
sal Románia régióit, ahelyett hogy
elszigetelnék egymástól őket, aho-
gyan Cioloş szerint az RMDSZ
szlogenje állítja.

A szilágysági származású Cioloş
szerint az erdélyieknek nincs okuk
igazán panaszra, hiszen Erdély és a
sBánság jó ütemben fejlődött a
rendszerváltozás után. A gazdasági
fejlődés egyenlőtlenségeinek fel-

számolását nevezte meg fontos fel-
adatként a kormányfő, aki szerint
főleg Románia déli és keleti részén
jelent ez kihívást.

Csütörtökön Klaus Johannis ál-
lamfő is nyilatkozott a témáról, „vi-
dékies”, „provinciális” üzenetnek
minősítve az RMDSZ-nek a hely-
ben befizetett adók helyi hasznosí-
tását követelő üzeneteit. Az
RMDSZ több erdélyi nagyvárosban
szerelt fel „Megmentjük Kolozsvárt
(Nagyváradot)! Bukaresttől. Az
adóink Erdélyt gazdagítsák. Ne a
fővárost!” feliratú reklámmolinó-
kat. 

A román média egy része szaka-
dár törekvésként értelmezte az ak-
ciót, míg az RMDSZ szerint az a
decentralizálásról és szubszidiari-
tásról (ügyközeli döntéshozatalról)
szól, hiszen azt kérik, hogy az erdé-
lyiek adói ne Bukarestet gazdagít-
sák. (MTI)

Cioloş szerint egyetlen régiót sem kell
„megmenteni” Bukaresttől
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alkalommal tarthatták a reformáció
emlékünnepségét a Kultúrpalotá-
ban, ami reményeik szerint hagyo-
mánnyá válik. A köszöntések sorát
Lőrincz János, a Marosi Reformá-
tus Egyházmegye esperese indí-
totta, őt követte Magyarország
csíkszeredai főkonzulátusának ve-
zető konzulja, dr. Csige Sándor Zol-
tán, illetve Péter Ferenc, a megyei
tanács elnöke, Chiorean Ioan pedig
a polgármesteri hivatal megbízott-
jaként olvasta fel dr. Dorin Florea
polgármester köszöntését. Az est
ünnepélyességét a felsorolás teljes-
ségének igénye nélkül többek kö-
zött a Marosi Református
Egyházmegye egyesített vegyes ka-
rának szolgálata, az ifjúsági zenekar
és kórus Bíró Jenő csejdi lelkipász-
tor irányításával, a Marosvásárhelyi
Református Kollégium kórusa
Enyedi Csaba lelkész tanár vezeté-
sével, dr. Molnár Tünde orgonamű-
vész előadása, illetve tanítványa,
Lőrinczi Lehel orgonajátéka, Sza-
badi Nóra színművésznő szavalatai
tették színvonalasabbá. 
Megújulást hozó reformáció

Lőrincz János, a Marosi Refor-
mátus Egyházmegye esperese kö-
szöntötte a két egymázmegye
elöljáróit és híveit, a világi meghí-
vottakat, a politikai pártok képvise-
lőit, akik együtt ünnepelni,
emlékezni és épülni gyűltek össze.
Hangsúlyozta a megújulást, helyre-
állítást jelentő reformáció szó értel-
mezését, amelyre napjainkban is
folyamatosan szükség van. Szimbo-
likus tartalmú tárggyal idézte fel a

nagy reformátor emlékét. Mint el-
mondta, 1517. október 31-én Luther
Márton egy kalapáccsal indította el
a reformációt, a wittembergi vár-
templom kapujára szegezve a kilenc-
venöt tételből álló vitaindító
dokumentumát, amelynek egyik
fontos eleme volt, hogy mindenki
anyanyelvén olvashassa a Szentírást. 

Dr. Csige Sándor Zoltán vezető
konzul a hadban állás fogalmát fej-
tegette. Mint hangsúlyozta, a köz-
tünk tapasztalható tehetetlenség
miatt is hadban állunk, és „csak az
éberséggel lehet kiutat találni a szo-
rongató helyzetből”. A reformáció
ötszáz éve tart, és mindig volt kie-
melkedő képviselője, az évszáza-
dok során azonban sok szerep vált
hiteltelenné. Beszédében felemlí-
tette azokat az egyetemes alapérté-
keket, amelyeket a reformáció
révén megkaphattunk, mint hangsú-
lyozta, mindenkit gazdagított és
gazdagít, még akkor is, ha nem tud
róla. Ugyanakkor a feladat közel öt-
száz év múltán sem változott – fej-
tette ki köszöntőjében az anya-
országot képviselő vendég.

Péter Ferenc megyei tanácsel-
nökként és a szovátai református
egyházközség tagjaként köszöntötte
az egybegyűlteket. Az álmodozás és
elégedetlenkedés helyett a cselek-
vés fontosságát emelte ki a Maros
megye előtt álló új politikai hely-
zetre utalva, ugyanakkor a reformá-
ció által kiváltott gazdasági
fellendülést említette. 

A polgármesteri hivatal megbí-
zottja, Ioan Chiorean felolvasta az
objektív okok miatt távol maradt dr.

Dorin Florea városvezető magyar
nyelvre fordított levelét, amelyben
hangsúlyozta az egyházakkal való
együttműködés fontosságát, és a re-
formáció jövő évben tartandó 500.
évfordulójának méltó megünneplé-
séhez az önkormányzat támogatásá-
ról biztosította az egyházi
elöljárókat.
A reformáció mint ajándék és fel-
adat

Papp Béni Zsombor, a cserealjai
református gyülekezet lelkipásztora
igehirdetésében a gazdátlan világ
szomorúságát emelte ki, azt, hogy
sokszor az önelégültség szemüve-
gén át tekintjük a dolgokat, abban
bízva, hogy ha eleget teszünk az
egyházi rítusoknak, kötelezettsé-
geknek, minden a legnagyobb rend-
ben lesz. Fontos azonban csendben
kimondani a jaj szót és elismerni fo-
gyatékosságainkat, hiányosságain-
kat. „Amikor gazdátlan világban
élünk, és az egyén saját magát ülteti
trónra, csak földi értékeket haj-
szolva, az igencsak szomorú. Akár-
csak amikor a hatalmas Isten
egyesek tekintetében és életében
összezsugorodik, mert a kicsi Istent
el lehet dugni, amikor kényelmet-
len, de a kicsi Istennek a követője is
kicsi, mert az csak kicsit mer ál-
modni” – fejtette ki. Amint a lelki-
pásztor igehirdetésében hang-
súlyozta, minden generációnak
megvan a maga küldetése és fel-
adata, az igazi kiváltság pedig a
másság felvállalásában keresendő. 

Jakab István, a Maros-mezőségi
Református Egyházmegye espe-
rese, galambodi lelkipásztor meg-

köszönte az ünnepség létrejöttének
lehetőségét, a szervezők áldozatos
munkáját, az anyagi támogatásokat.
„A reformáció ajándék és feladat
egyszerre. A nap süt, de nekünk kell
a redőnyöket felhúzni, a mi felada-
tunk az, hogy legyen világosság.”
Mint jelezte, „tudunk és akarunk kö-
zösen ünnepelni”, és a közeljövőben
hasonló, de sokkal nagyobb méretű
rendezvény megszervezésének gon-
dolatát körvonalazta, amely révén a
teljes Maros megyei református egy-
házkerületet – a Marosi és a Maros-
mezőségi Református Egyházmegye
mellett a Küküllői és Görgényi Egy-
házmegyét is – bevonnák.
Az erdélyi reformátusság bástyája
Marosvásárhely

Ősz Sándor Előd, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület Központi
Gyűjtőlevéltárának munkatársa
Kálvin Marosvásárhelyen című ér-
tekezését hallgathatták meg a jelen-
lévők.  Egy nappal korábban a
reformáció emléknapja alkalmából
Budapesten Károli Gáspár-díjjal
tüntették ki a gyergyószéki szüle-
tésű, de Marosvásárhelyhez több
szállal is kötődő levéltárost, akinek
egyik legfontosabb munkája az er-
délyi református Kálvin-bibliográ-
fia összeállítása. Előadása indító
momentumaként úgymond megfe-
jelte az est során elhangzott beszé-
deket. Mint hangsúlyozta, „a
reformáció nem innováció, azaz
nem akármilyen innováció”. Érte-
kezése szerint a reformátorok nem
újat akartak hozni az egyházba,
hanem  azt vissza akarták alakítani
Krisztus példájára, és az érzéklete-
sebb szemléltetés érdekében a vér-
keringés helyreállításának hason-

latával élt, amikor az ige nem a
szívben van, hanem a kézben, a pe-
riférián, ahol nincs mit kezdeni
vele. Egyházszervezetet Luthertől
tanultak a reformátorok, ellenben
teológiai eszméket, tanrendet, az úr-
vacsorához való viszonyulást, a
Krisztus-központúságot Kálvintól.
A Teleki Tékában fellelhető wittem-
bergi kötésű Kálvin-kötetek annak
bizonyítékai, hogy az erdélyi refor-
mátusság szíve több mint négyszá-
zötven éve ebben a városban dobog.
Kálvin Jánost a kisebbségi lét, az
üldözött kisebbség teológusának
nevezte, akinek tanai igencsak
korán megjelentek Marosvásárhe-
lyen, ahol elfogadták azokat, ki-
nyomtatták és terjesztették. Az
előadó kitűnően illusztrálta a Kál-
vin-műnek városunkhoz, valamint a
Maros-parti településnek Kálvinhoz
való viszonyát, így képet alkothatott
a hallgatóság is arról, hogy miként
lett Marosvásárhely Erdély legka-
rakteresebb református városa, a
szabad királyi városok közül az
egyetlen kálvinista többségű telepü-
lés, ahol főképp a Biblia-kommen-
tárjai váltak népszerűvé.  Annak
dacára, hogy sosem járt sem Er-
délyben, sem Magyarországon, a ta-
naiban folyamatosan jelen volt és
jelen van Marosvásárhelyen – hang-
zott el az előadás végkövetkezte-
tése, melyet vastapssal jutalmazott
a közönség.

Lőrincz János esperes ösztönzé-
sére az újítás erejével ható, közösen
felolvasott pár soros zsoltárvers val-
lomása képezte az áldást a reformá-
ció szombat esti emlékünnepségére,
mely nemzeti imánk, a Himnusz
eléneklésével zárult.

Együtt emlékezni és épülni

Nemrég a Petru Maior Egyete-
men, a Román Műszaki Tudo-
mányos Akadémia konfe-
renciáján dr. Kolozsváry Zol-
tán arról értekezett, hogy
merre tart az anyagismeret
tudománya a XXI. század ele-
jén. A rendezvényen a Sapi-
entia EMTE-t is képviselték,
hiszen, bár fiatal egyetemről
van szó, az oktatási intéz-
ményben is foglalkoznak a
műszaki tudományok terén
kutatással. Az említett ese-
mény kapcsán dr. Balog Adal-
bert professzorral, kari
kancellárral beszélgettünk. 

– Tudomása szerint mennyire
foglalkoznak Romániában ko-
moly műszaki tudományos kuta-
tással?

– Vannak olyan műszaki felsőok-
tatási és kutatóközpontok, amelyek
kiváló szakemberekkel, kutatókkal
rendelkeznek. Összességében nem

állunk rosszul sem a szellemi tőke,
sem az infrastruktúra területén, de
természetesen sokkal több anyagi
ráfordítás kellene az ország és az
EU részéről, mivel az egyik legdi-
namikusabban fejlődő területről van
szó. Lépést kell tartani a korral, így
folyamatosan pótolni, cserélni kell
a berendezéseket, a különböző mű-
szereket ahhoz, hogy a mai követel-
ményeknek és igényeknek
megfelelő kutatást végezhessünk
bármely műszaki területen.

– Miként ösztönzik a kutatást
az EU-tag Romániában? 

– Vannak EU-s és hazai kutatásra
szánt pályázati kiírások. Ezek elég
komoly anyagi támogatást jelente-
nek. Jelenleg is több ilyen pályázat
kiírását várjuk a Sapientián is. 

– Ezt azt jelenti, hogy az
egyetemnek van elképzelése, ku-
tatási terve, programja? 

– Jelenleg az anyagtudományok,
folyamatirányítás, beágyazott rend-
szerek, robotirányítás, villamos hő-
technika, fogaskerékhajtások,
mechnizmusok és robotok, bioló-

giai méréstechnika és jelfeldolgo-
zás, biometrikus hitelesítés, mester-
séges intelligencia, növényvédelem
és fajtarezisztencia, kertészeti tudo-
mányok terén folynak műszaki jel-
legű kutatások. Ez igen széles skála,
ami bizonyítja, hogy, amint ön is
említette, bár az egyetemek között
fiatalok vagyunk, igen komoly szel-
lemi tőkével rendelkezünk, amelyet
a kutatás terén is hasznosítunk mind
a diákok, mind a tanárok részéről. 

– Konkrétabban milyen kuta-
tási programok vannak folya-
matban a Sapientia maros-
vásárhelyi karán? 

– Új biológiai méréstechnikai el-
járások fejlesztésével, korszerű ana-
lóg és digitális jelkondicionáló
technikák bevezetésével, illetve a
beágyazott mérőhálózatok fejlesz-
tésével foglalkozunk. Újrakonfigu-
rálható áramkörökre, illetve
mikrovezérlőkre épülő, digitális
áramkörökön megvalósított beá-
gyazott rendszereket tervezünk. Fo-
lyamatban van a rendszer kivi-
telezése, tesztelése. Ezenkívül fo-
lyamatban van a noninvazív EEG
jelek mérése és feldolgozása a ne-
uroprotézis típusú rendszerek ve-
zérlése és szabályozása céljából.
Egy igen érdekes korszerű techno-
lógiával is kísérletezünk: a klaszte-
rező és részlegesen felügyelt
klaszterező algoritmusok, evolú-
ciós algoritmusok digitális jel- és
képfeldolgozásával a beszédtech-
nológiában, amely a folyamatos be-
szédfelismerés, beszédszintézis,
nyelvi erőforrások fejlesztésében
nyilvánul meg. Tanulmányozzuk az
alkalmazást nagy adatbázisokkal,
élettani rendszerek modellezésével
és szimulációját valamint a protein
együtthatási hálózatainak virtuali-
zációs technikáit. Egy másik ilyen
kísérlet a hőkezelés plazmájának
tanulmányozása lokális plazmadi-
agnosztikai módszerrel, a külön-

böző acélok hőkezelését nitrogén-
hidrogén plazmában, DCPN, illetve
ASPN módszerrel. Vizsgáljuk a re-
aktív plazmaporlasztási folyamat-
ban megvalósított vékony rétegek
növekedési mechanizmusát a gáz-
összetétel és mikroszerkezet vonat-
kozásában. Követjük a folyamat-
paraméterek optimalizálását, a reak-
tív gáz hozamának függvényében
tanulmányozva a (Ti, Al, Si, N) ösz-
szetételű vékony rétegeket. Ennek
keretében transzmissziós elektron-
mikroszkópos szerkezetvizsgálatot
végzünk a TEM módszer alkalma-
zásával a nanokristályos vékony ré-
tegek mikroszerkezetének feltárása
céljából. Vizsgáljuk az oxigén ada-
lékelem hatását a TiN alapú vékony
rétegek mikroszerkezetének kiala-
kulásában. Ugyanakkor tanulmá-
nyozzuk a textúra kialakulását
ellenőrzött paraméterű modellkísér-
letekben a megvalósított TiOxNy
rétegek esetében az adalékelemek
koncentrációja függvényében. Kö-
vetjük a plazmaállapotot a két reak-
tív gázt használó porlasztási
folyamatban. Ugyanakkor az opti-
kai spektrum és a tömegspektrum
mérése által egy adaptív szabályo-
zási rendszert fejlesztünk ki. Egy
másik szakterületen, a teljesítmény-
elektronika terén a villamos hajtá-
sok és ipari folyamatok irányítását
vizsgáljuk. Dolgozunk a teljesít-
ményelektronikai konverterek, vil-
lamos hajtások, villamos hő-
technikai alkalmazások, valamint
ezek irányítási eljárásainak a fej-
lesztésén. Egy komoly, talán a tudo-
mányos-fantasztikus filmekben
látott módszerrel, a biometrikus hi-
telesítéssel is kísérletezünk. Ez el-
sősorban az online aláírás
ellenőrzésére vonatkozik, szenzora-
datok alapján, mozgás-
formák felismerésével. Ennek egyik
érdekessége a billentyűzés ritmus
alapú jelszó ellenőrzése mobil esz-
közökön. Folyamatban van még a
veszélyes környezetben dolgozó ro-
botok számára a távvezérlésre al-
kalmazható irányítási algoritmusok,
pályatervezési eljárások, valamint

kommunikációs protokollok kidol-
gozása.

– Valóban igen széles skálán
mozog mindaz a tudományos
kutatás, amellyel foglalkoznak a
Sapientián, nem maradnak le
bármely más egyetemtől, vagy
kutatóközponttól, ahol az emlí-
tett területeken a csúcstechnoló-
gia innovatív folyamatain
dolgoznak. Mindez talán garan-
cia lehet arra is, hogy a Sapien-
tia EMTE műszaki karán végzett
diákok bárhol megállják a he-
lyüket. Van-e visszajelzés arról,
hogy milyen eséllyel helyezked-
hetnek el azok a diákok, akik itt
a műszaki szakokon kiválóan fe-
jezték be egyetemi tanulmánya-
ikat, netán részt vettek valamely
kutatási programban?

– A diákok a négy év alapképzés
és két év magiszteri (mesteri)foko-
zat során teljes jogú tagjai lehetnek
a kutatócsoportoknak, az eredmé-
nyeket hazai és magyarországi tu-
dományos diákköri vagy más kon-
ferenciákon ismertethetik. Mindez
komolyan hozzájárul később, a
szakmában való elhelyezkedéshez.
A legjobb diákok nyilván doktori
képzésen is folytathatják tanulmá-
nyaikat. Általában a szakmában
való elhelyezkedés nem gond mű-
szaki területen. Nagyon örülünk
annak, hogy minden évfolyamon
vannak szép számmal a kutatás
iránt érdeklődő hallgatók, néhányan
jelenleg oktatóinkká váltak. 

– Mit kellene tenni azért,
hogy a kutatás fellendüljön Ro-
mániában az egyetemeken? 

– Visszatérnék arra, amit már
említettem: nagyobb anyagi hátteret
kellene biztosítani az innovációnak,
előtérbe helyezve az alkalmazott
műszaki kutatásokat, mivel ezek je-
lenthetik az egyik legnagyobb szel-
lemi tőkét egy adott országnak. Az
eredményeket, a találmányokat, a
különböző technológiai fejlesztése-
ket a legnagyobb cégek is keresik,
alkalmazzák, s ezzel együtt a kiváló
szakembereket. Ez lehet a gazda-
sági fejlődés valódi garanciája, jö-
vője. 

Kutatások a Sapientia EMTE-n
A gazdasági fejlődés letéteményesei 

Vajda György

Fotó: Sapientia EMTE 

(Folytatás az 1. oldalról)



A XX. század kezdetének két
jelentős építésze marosvásár-
helyi találkozásairól, együtt-
működéséről tartott vetített
képekkel gazdagon illusztrált
előadást a Kemény Zsigmond
Társaság keddi évadnyitó ülé-
sén Anthony Gall, Budapesten
élő építészmérnök, egyetemi
docens. 

Ausztráliától Erdélyig
Csíky Boldizsár vendégét a távoli

Ausztráliából a Kós Károly építé-
szete iránti érdeklődés vezette el
egyetemi hallgatóként Magyaror-
szágra és Erdélybe, ahol megtanulta
nyelvünket, hogy a változatos, gaz-
dag örökséget feltérképezze, és egy
félezer oldalas, szépen kivitelezett
könyvben, majd újabb kiadványok-
ban megjelentesse, kiállításokon
népszerűsítse. Találkozásai, beszél-
getései a helybeliekkel, ahol Kós
Károly épületei találhatók, hozzáse-
gítették ahhoz, hogy jobban meg-
értse az épületeket körülvevő
világot is.

Marosvásárhelyen az egykori
gázgyár (a közüzemek) épületét ter-
vező Kós Károly nyomait kutatva
talált adatokat a két építész kapcso-
latáról, közös terveikről, levelekről.
A budapesti születésű Toroczkai 
Wigand Ede, akinek munkásságát
Keserű Katalin, az ismert művé-
szettörténész dolgozta fel 2007-ben
írt könyvében, 1907-től élt Maros-
vásárhelyen abban a régi szülészet-
tel szembeni sarokházban, amelyet
a saját stílusában emeletesre alakí-
tott át, s falán ma emléktábla tudósít
hajdani ittlétéről. A Bernády Na-
pokhoz is kötődött a keddi ese-
mény, hiszen mindkettőjüknek jó
kapcsolata volt a város egykori pol-
gármesterével, dr. Bernády 
Györggyel, aki támogatta az új épí-
tészeti stílust, amely a „nemzeti
múlt hagyományaira és a még élő
népi alkotások tanulságaira” alapo-
zódott.

A Kemény Zsigmond Társaság-
hoz való kötődésüket jelzi, hogy
mindketten tagjai voltak, és több
mint száz évvel ezelőtt székfoglaló
beszédet tartottak, amelynek szöve-
gét meg is jelentették. 
Toroczkai Wigand Ede öröksége
Marosvásárhelyen 

A budapesti iparművész, aki
1908-ban Bernády György unoka-
húgát vette feleségül, több épületet
is tervezett Marosvásárhelyen. A
legismertebb a Kereskedelmi és
Iparkamara épülete, azon kívül ma-
gánházakat, így például dr. Schmidt
Béla házát a Jókai (Eminescu) utcá-
ban (ma a Procardia székhelye), vil-
lákat az épülő polgárváros számára.
Neki köszönhetjük a Kultúrpalota

Tükörtermében levő ablakok alap-
jául szolgáló üvegfestmények egy
részét (a Hajdánában régös-régen, a
A nagyúr kapuja, a Sátoros palota
című székely életképeket és a szé-
kely eredetmonda képeit: Réka asz-
szony kerti háza, Csaba királyfi
bölcsője, Réka asszony kopjafája,
Réka asszony deszkás ablaka, 
Perosztó szék). Wigand Ede üveg-
festményei alapján Róth Miksa mű-
helyében készültek el az
ólomberakásos ablakok. 
Újabb dokumentumok 
Marosvásárhelyen

E rövid kalandozás után térjünk
vissza az előadásra, amelyen Csíky
Boldizsár érdeklődésére elhangzott,
hogy bár a Varjúvár kifosztásával
elveszettnek hitték, Kós Károly ha-
gyatékának a levéltári kutatások
alapján újabb és újabb dokumentu-
mai kerülnek elő. Többek között a
marosvásárhelyi levéltárban is, ahol
az előadó Orbán János helyi művé-
szettörténész segítségével talált ér-
dekes anyagot, tervvázlatokat,
leveleket, több mint 400 dokumen-
tumot a közüzem építésével kapcso-
latosan. Az előadó budapesti
lakóhelyétől nem messze, a Róth
Miksa Múzeum gyűjteményében
látható az a színes üvegablak terv,
ami a közüzemi épület számára ké-
szült 105 évvel ezelőtt. 

A Toroczkai Wigand Edénél 14
évvel fiatalabb Kós Károly feltehe-
tően 1909–11 között kötődött szo-
rosabban az akkor
Marosvásárhelyen élő építész, belső
építész, bútortervező, festő, író tár-
sához. Kós műegyetemi hallgató-
ként kollégáival többször bejárta
szülőföldjét, Erdélyt, és rajzokat ké-
szítettek a századforduló építészetét
meghatározó stílus jegyében, amely
a hagyományokhoz való visszaté-
rést, a vidéki népi építészet jelleg-
zetességeinek a felhasználását
helyezte előtérbe. 

Toroczkai Wigand Ede, aki kap-

csolatban volt a gödöllői művészte-
leppel, azzal a megbízatással költö-
zött 1907-ben Marosvásárhelyre,
hogy egy szervezett kormányprog-
ram keretében a környező falvak-
ban közösségi és mezőgazdasági
épületeket, a vallás- és közoktatási
minisztérium és a katolikus egyház
iskolaépítő programja keretében is-
kolákat tervezzen a Nyárád mentén,
a Mezőségen (Komlód, Nagycég,
Mezőújlak), Kézdi- és Háromszé-
ken. Az épületek mellett mindketten
terveztek lakásbelsőket, bútorokat,
színes ablakokat, könyveket (To-
roczkai kerteket is). Az építészetet
illetően különbséget jelentett, hogy
Toroczkai a budapesti Iparművé-
szeti Iskolában végezte tanulmá-
nyait, ahol belső építészetet tanult,
s az épületbelsőkből indult ki ké-
sőbbi épülettervei elkészítésekor.
Akkoriban nemcsak Marosvásárhe-
lyen, Kolozsváron is vállaltak meg-
bízásokat.
Közös terv 
a Vármegyeháza épületére

1909-ben Wigand Ede levélben
kéri fel Kós Károlyt, hogy pályáz-
zanak együtt a Vármegyeháza épü-
letére, amit Kós elvállal, s erről a
jegyesének írt levélben számol be.
Közösen készített tervük a Városhá-
zával szembeni dombon elképzelt
Maros-Torda Vármegyeházára,

amelyet az erdélyi népi és közép-
kori építkezési hagyományok jel-
legzetes elemeit felhasználva kerek
saroktornyokkal terveztek meg, a
pályázaton második díjat nyert,
amit Toroczkai különösen nehezen
élt meg. Kétéves szoros együttmű-
ködésük során határozták el, hogy
nem költöznek vissza Budapestre,
hanem a kalotaszegi Sztánán meg-
vásárolt területre építenek házat. A
két ház tervét hasonló, de mégis sa-
játos stílusukban mindketten el is
készítették. A Varjúvár megvalósult,
de Toroczkai Wigand Ede Hurubája
nem épült fel. Ő ugyanis az első vi-
lágháború kitörése után visszaköl-
tözött Budapestre, és az
impériumváltást követően eladta a
telket. A terv viszont nem ment
kárba, Sepsiszentgyörgy északi szé-
lén felépítették. Kós Károly a sztá-
nai Varjúvárral egy időben tervezi
meg Kolozsváron szülei házát, To-
roczkai 1908-ban készíti el a Ber-
nády-ház tervét. 
Székfoglaló beszédek a nemzeti
művészetről, egy szabadtéri 
néprajzi múzeumról 

Kós Károly feltételezhetően Ber-
nády György meghívására tartja
meg 1910 kezdetén székfoglaló be-
szédét a Kemény Zsigmond Társa-
ságban. A nemzeti művészet című
előadás szövege a korszak jelentős
folyóiratában, a Magyar Iparművé-
szetben jelenik meg, amelyben
mindketten gyakran közölnek. A
cikk érdekessége, hogy a budapesti

állatkert különböző állatházainak
művészi rajzai illusztrálják. Kós le-
vélben is beszámolt székfoglalójá-
ról, ugyanis zavarónak érezte, hogy
a vásárhelyi hallgatóság figyelmét
nem annyira építészeti előadása kö-
tötte le, hanem az Atilla királról
ének, amelyet a közönség kívánsá-
gára kellett elmondani, s előadását
döbbent csend követte, majd nagy
tapssal jutalmazták. Toroczkai Wi-
gand Ede székfoglaló előadása a
Marosvásárhelyre tervezett székely-
földi néprajzi múzeumról, skanzen-
ről szólt, egy vízióról, egy
településről, amely iparművészeti
kolónia is lett volna. Ma már na-
gyon sajnálhatjuk, hogy nem való-
sult meg, kialakítását ugyanis
eredeti épületek ideköltöztetésével
képzelte el Toroczkai.
Misszió

Amint kettőjük levelezéséből ki-
derül, a Budapestre visszaköltözött
Toroczkai Wigand Ede látta vendé-
gül Kós Károlyt és feleségét vala-
hányszor a fővárosba utaztak. A
levelekből azt is megtudjuk, hogy
naponta egyszer-kétszer összevesz-
tek és ki is békültek, miközben
megvitatták az élet nagy kérdéseit.
Kós Károly Vásárhelyen is Wigan-
déknál tartózkodott. Szintén a leve-
lekben olvasható, hogy missziónak
tekintették az általuk elképzelt új
épített világ megteremtését, ami
szövetségben volt azzal a világgal,
amit Marosvásárhelyen még láttak.
Ezzel a világgal rímelnek a Kultúr-
palota Wigand Ede tervezte ablakai,
s a sátoros palota zsúpfedeléhez ha-
sonló a Kós Károly által Kolozsvár
alpolgármesterének tervezett ház te-
tőzete is. Ebben az időben készültek
el Kós Károly rajzai alapján a zebe-
gényi templom üvegablakai, s az ál-
tala megálmodott Mária-képet
csodálva nőtt fel a váci püspök. 

Toroczkai Wigand Ede, mint em-
lítettük, nem építész volt elsősor-
ban. A feltételezések szerint emiatt
nem értettek mindenben egyet,
ezért vesztek gyakran össze, holott
a főbb dolgokról hasonlóan gondol-
koztak. 
Zsúfolt időszak

Anthony Gall bemutatta azt a le-
velet, amelyben „Kosch” Károly ér-
tesíti dr. Bernády György
polgármestert arról, hogy elküldte a

tíz tervrajzot a gázgyár két épületé-
ről, ahogy arról szóbelileg megálla-
podtak. Ezeket sokszorosították, s a
szerződéseket mellékelve kiküldték
a kivitelezőknek, akik egy hónapon
belül válaszoltak, és hamarosan el-
kezdődött a munka – mutatta a köz-
üzem tervét az előadó. Az igazgatói
lakásnak tervezett tornyos épület a
fővárosi állatkert meg nem valósí-
tott igazgatói lakásának a terve, Kós
ugyanis szerette minden elkészített
munkáját felhasználni. 1910 zsúfolt
év volt számára. Bár a Vármegye-
háza „nem jött össze”, épült a ma-
rosvásárhelyi gázgyár, a kolozsvári
jegyző villája, szüleinek a háza, a
sztánai ház, elkezdődött a budapesti
állatkert építése, és ebben az évben
vette feleségül Balázs Idát, a türei
pap lányát. Sepsiszentgyörgyön
már készülnek felkérni, hogy ter-
vezze meg a Székely Nemzeti Mú-
zeumot. 1911 áprilisában a
budapesti Nemzeti Múzeum igaz-
gatójával és többek között Torocz-
kai Wigand Edével Dálnokra
látogattak, ahol több mint 300 éves
faházakat tekintettek meg. Akkori-
ban arról gondolkoztak, hogy a
szentgyörgyi múzeum mellett létre
kellene hozni egy szabadtéri falu-
múzeumot. 
Egy évszázad ellenére fiatalok

A sepsiszentgyörgyi új megbíza-
tás Kós Károlyt élete végéig elkí-
sérte, s akárcsak a budapesti
állatkert épületei, a városmajori is-
kola, a Vekerle-telep – eredeti funk-
cióját megőrizte, s képes volt
áthidalni egy évszázadot, miközben
az, amit manapság terveznek,
hamar elavul. Nagyon erős volt
bennük a kötelességtudat, ami nem
tette lehetővé, hogy másképpen
képzeljék el a világot, mint ami-
lyennek látták – hangsúlyozta az
előadó. 

Toroczkai sok mindent hagyott
Marosvásárhelyre, és Anthony Gall
ma egyre fontosabbnak érzi a két
építész közötti kapcsolatot és annak
hatását Kós Károly műveire. 

A „megfagyott zenéről”, az épí-
tészetről szóló előadást Kercsó
Anna, a zenetanárképző egyetem
elsőéves hallgatójának játéka ve-
zette be, aki Bach-szólóművet adott
elő hegedűn. 

   6NÉPÚJSÁG ______________________________________________________ KÖZÉLET _______________________________________________ 2016.  október 31., hétfő

A Kereskedelmi és Iparkamara épülete                                                       Fotó: Bodolai Gyöngyi

Toroczkai vásárhelyi lakóháza                                                                             Fotó: Nagy Tibor

Anthony Gall és Csíky Boldizsár                                                                         

Különös barátság 
Kós Károly és Toroczkai Wigand Ede 

Bodolai Gyöngyi



Concordia Chiajna – Temesvári Poli
ACS 0-2 (0-0)

Gólszerzők: Octavian Drăghici
(82.), Cristian Albu – öngól (90+4.).

Kiállítva: Marian Cristescu
(Concordia) – a 73. percben.

Nem világos, mi járhatott Marian
Cristescu fejében, amikor az ártat-
lanul kifele csordogáló labda után
rontva úgy szántotta végig a játék-
szert kísérő Novak lába szárát, hogy
a játékvezető azonnal előrántotta a
piros lapot, a rá következő pillanat-
ban azonban már egyértelműen az
elképedés és az értetlenkedés ismér-
veit mutatta a Concordia játékosá-
nak ábrázata. A történtek döntő
jelentőséggel bírtak az eredményre
nézve, az emberhátrányba szorult

házigazdák a hajrában két gólt is
kaptak az utolsó helyen álló Temes-
vártól, és vesztesen hagyták el a já-
tékteret.
Konstancai Viitorul FC – Kolozsvári
CFR 2-1 (2-0)

Gólszerzők: Gabriel Iancu – büntető-
ből (21.), Aurelian Chiţu – büntetőből
(45.), illetve Cristian Bud (84.).

Vége lett a Kolozsvári CFR tíz
mérkőzés óta tartó veretlenségi so-
rozatának: a Hagi-csapat két bünte-
tőből lőtt góllal megnyerte a
mérkőzést, a szeptemberben a
hónap játékosának nyilvánított
Cristian Bud találata már se nem
osztott, se nem szorzott. A vereség
dacára a CFR-nél nem a kudarc,
hanem a Bukarestből érkező legú-
jabb hírek keltettek aggodalmat –
arról van szó ti., hogy újabban a hat

büntetőpontos levonásról úgy be-
szélnek, mint amit a rájátszás előtti
pontfelezéskor foganatosítanak
(azazhogy egyszer elosztják kettő-
vel az alapszakaszban szerzett pon-
tokat, és azután vonnak le belőle
hatot, és nem fordítva, tehát hogy
egyszer levonják a hatot, és utána
osztják kettővel). Ez a büntetésnek
szinte a megkétszerezését jelentené,
és tekintve, hogy a tavalyi bajnok-
ságban nem így jártak el, okkal fel-
tételezhetik a kolozsváriak, hogy
mindez ellenük irányul – bár nem
egyedüliként vannak ebben a hely-
zetben. Míg azonban az ő esetükben
csak a felsőházi szereplés lehető-
sége úszhat el, az ASA és a Poli
ACS minden bizonnyal első ligás
helyét is temetheti.
Medgyesi Gaz Metan – USK Craiova
2-2 (0-1)

Gólszerzők: Azdren Llullaku
(51., 59.), illetve Romeo Roberto –
öngól (33.), Andrei Ivan (63.).

Már megint Llullaku: a medgye-
siek támadója kilencedik és tizedik
idénybeli találatát ünnepelhette,
ezzel vezeti a góllövők listáját. A
labdarúgó érthetően elégedett a
helyzetével, de nem állna meg itt:
bár a Medgyest a felsőházi szerep-
lést biztosító helyen szeretné látni
az alapszakasz végén, nem biztos,

hogy a rájátszásban is segíti majd a
Gaz Metant. „Egyelőre nem távoz-
nék, de ha valami összejönne a
télen, nem mondanék rá nemet. A
nyáron viszont mindenképpen fel-
jebb lépnék” – engedett betekintést
a terveibe. Mit mondhatnánk? A
góllövéshez ért, de a klubhűség
szobrát egészen biztosan nem róla
mintázzák majd.
Bukaresti Dinamo – Zsilvásárhelyi
Pandurii 4-0 (3-0)

Gólszerzők: David Lazăr – öngól
(5.), Valentin Lazăr (38., 90.),
Antun Palic (39.). 

A Dinamo edzője kinézte magá-
nak a bajnokság rajtja előtt Valentin
Lazărt, és azt mondta neki, hogy ba-
rátom, te ebben az idényben 15
gólig meg sem állsz. „Hogy én?!” –
hüledezett a labdarúgó, akinek fix
posztja sem igen volt a csapatban az
alapszakasz első felében, hol itt, hol
ott kapott helyet annak megfele-
lően, hogyan kívánta a helyzet meg
az éppen aktuális ellenfél. És lám,
Andone látnoki képességei kezde-
nek visszaigazolást nyerni: a fiú
kettőt lőtt a Panduriinak, ezzel csa-
pata legeredményesebb játékosa, a
góllövők listáján pedig 7 találattal a
második helyet foglalja el, Fülöp és
Bud társaságában (az első, mint
írtuk, a 10 gólos Llullaku). Nem

csoda, hogy a 27 éves középpályást
immár a válogatott szakvezetőjének
is ajánlgatják. „Komoly gyerek,
több mint 10 kilométert szalad
meccsenként” – Ioan Andone sze-
rint Valentin Lazăr a román nemzeti
tizenegybe is simán beférne.
Jászvásári CSM Politehnica – 
Voluntari FC 1-2 (0-2)

Gólszerzők: Gianmarco Piccioni
(90+6.), illetve Adrian Bălan (33.),
Mihai Căpăţână (34.).

Adrian Bălan szépségdíjas sza-
badrúgásgólja után alig egy perccel
Mihai Căpăţână csaknem hatvan
méterről talált be Branko Grahovac
hálójába. Jól írtuk: hatvan méterről!
A jászvásáriak kapuvédője messze
kint járt a kapujából, vérszegény
felszabadítását követően született a
nem mindennapi találat – és nem
véletlenül. „Rendszeresen gyako-
roljuk az edzéseken a távoli lövése-
ket” – fedte fel a titkot a gólszerző.
Most már csak arra vagyunk kíván-
csiak, vajon ez lesz-e az évad talá-
lata, avagy tud a Voluntari ennél
lélegzetelállítóbbat is.
Marosvásárhelyi ASA – Bukaresti
FCSB 1-1 (0-0)

Gólszerzők: Benjamin Kuku
(75.), illetve Wilfred Moke (90.).

Kiállítva: Antonio Jakolis
(FCSB) – a 83. percben.

A „sérült”, vagyis inkább „sér-
tett” Kuku, valamint az őt „sértő”
Moke játszotta a főszerepet ezen a
mérkőzésen. A házigazdáknak nem
sok esélyt adtunk a túlélésre ezen az
összecsapáson, azonban milyen az
élet? Az tévedett, aki előre ivott a
medve bőrére (és a FCSB győzel-
mére). Az éllovas rohamai rendre
célt tévesztettek, az ASA védelme
hősiesen állta a sarat, és semmilyen
fegyver használatától nem riadt
vissza – így az ellenfél (és a játék-
vezető) megtévesztésétől és félreve-
zetésétől sem. Kuku például
olyannyira hitelesen alakította a sú-
lyos sérült szerepét, miután a kissé
férfiasabb Mokéval ütközött, hogy
a FCSB játékosai legfeljebb azzal
voltak elfoglalva, hogy miután Zicu
a partvonalon túlra küldte a labdát,
hogy játékostársát ápolhassák,
sportszerűségből visszapasszolja-
nak az ASA-hoz. Kapitális tévedés!
Ápolók nem érkeztek, viszont a
bíró szabadrúgást ítélt, s miközben
a bukaresti védők azt nézték, hogy
dobják-e vagy rúgják, a sérültnek
már hűlt helye volt. A szabadrúgást
követő gyors akció végén (ki más?)
Kuku csapott le a kapu elé belőtt
labdára, Moke lemaradt, a labda
pedig a hálóba vánszorgott. Mit te-
hetett ezek után a fővárosiak derék
védője, hogy kvittek legyenek? Rú-
gott ő is egyet! A pontosság kedvé-
ért: nem Kukuba.
Botoşani FC – Astra Giurgiu 0-0

Nagy a baj az Astránál, a klubnak
nincs pénze, bár jelentős összeget
inkasszált azokért a játékosokért,
akik ma már a FCSB-nél labdázgat-
nak. Ami bejött azonban, ki is ment,
hiszen az adóügyi hatóságnak csak-
nem egymillió eurós nagyságrendű
összeget kellett befizetni, és voltak
más elmaradások is. Az edző, Ma-
rius Şumudică is követeli a magáét
(csekély 280 ezer eurójával adósa a
klub), így sokak szerint elkerülhe-
tetlenül csődvédelembe menekül a
sportszervezet. Mindennek tetejébe
portugál játékmesterét, Felipe Tei-
xeirát is elveszítheti, a FCSB
ugyanis rá is szemet vetett. Ilyen
körülmények között kész csoda,
hogy nem trappol át mindenki az
Astrán, vagyis azon, ami még be-
lőle megmaradt. A Botoşani-nak
például nem sikerült, de amit mi
hajlamosak lennénk kudarcnak te-
kinteni, az a moldvai edző, Leo
Grozavu szempontjából siker. S
hogy miként lehet egy szinte végel-
gyengülésben lévő gárda elleni dön-
tetlent jó eredménynek nevezni?
„Mégiscsak a bajnoki címvédőről
van szó” – érvelt a szakember. Na
ja: láttunk mi már bajnokot is csú-
fosan leszerepelni és kiesni. Szerin-
tünk ő is.

Moke/Kuku: ki nyer ma?
(a labdarúgó 1. liga 13. fordulójának krónikája)
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Nehezebbnek bizonyult a Sepsiszentgyör-
gyi Sepsi SIC elleni belföldi bajnoki a Ma-
rosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó-
csapata számára, mint a szlovák bajnok Po-
zsony elleni UEFA-kupa-meccs, amelynek
a megnyerése a továbbjutást biztosította az
alapkörből. Úgy tűnik, a belföldi bajnok-
ságba visszatért marosvásárhelyi játékosok
úgy gondolták, Európa 16 legjobbjának
egyike csak meg kell jelenjen a Szabó Kati-
csarnokban, és a hazai pályán mindeddig
még pontot sem szerzett házigazdák máris
magasan feltartott kézzel hagyják ott a já-
tékteret. Hát nem így történt.

Míg a házigazdák győzelemmel felérő
döntetlent értek el, a váratlanul gyengén
teljesítő vendégcsapat éppen hogy kicsikart
egy soványka pontot, és akár el is veszít-
hette volna a mérkőzést, a Sepsinek
ugyanis megvolt erre az esélye.

Talán az is hozzájárult az önteltséghez,
hogy Covaci már az első percben megsze-
rezte a vezetést. Csakhogy szünetig nem
jött össze semmi a vendégeknek, a hibáikat
pedig sorozatosan büntették a házigazdák
(akiktől Mihály és Dániel is Marosvásár-
helyen kezdte a teremfocit, Pavel pedig
megfordult a City’usban), és szünetig már
3-1-re vezettek. Mi több, újrakezdés után
háromra növelték az előnyt.

Ahogy megszokhattuk, a City’us ekkor
kezdett ébredezni, ám erőfeszítéseik csak
az egyenlítést tették lehetővé.

A City’us a hét vé-
génKézdivásárhelyen
kellett volna pályára
lépjen, azonban a KSE a
mérkőzést a sportcsar-
nok foglaltsága miatt
nem tudta megrendezni.
Így ezt a meccset is el-
halasztották, mint ahogy
korábbról a Temesvári
Informatica ellenit is,
amelynek továbbra sincs
kitűzve az időpontja.
Ami biztos, hogy a
City’us legközelebbi
mérkőzése november 8-
án lesz, amikor Székely-

udvarhelyt fogadják a Ligetben. Tekintve,
hogy Jakab Zoltán csapata éppen most csikart
ki egy döntetlent a bajnoki favorit Temesvár-
ral, a találkozó egyáltalán nem ígérkezik egy-
szerűnek. Mint köztudott, sok olyan híresség

kergeti széles e világon a bőrgolyót,
aki egyáltalán nem veti meg a piát,
sőt rendszeresen mértéktelenül fo-
gyaszt alkoholt. A legtöbb esetben az
aktív játékosoknak idejük és pénzük
is bőven van rá, de a visszavonult fo-
cista csillagok közül többen a létmi-
nimum alatt, hihetetlenül lerombolt
környezetben tengetik hétköznapjai-
kat. Itt elsősorban az egykori angol
válogatott Paul Gascoigne jut
eszembe, aki már teljesen padlóra ke-
rült és rehabilitációs központokban
próbálják megmenteni életét.

Az 1990-es labdarúgó-világbaj-
nokság egyik legnagyobb csillaga
már aktív játékos korában is kemé-
nyen italozott. Aztán néhány éve már
az élete is folyamatosan veszélyben
van és súlyos anyagi gondjai vannak.
Volt játékostársai is megpróbáltak segíteni
Gascoigne-nak, de hiába. Garry Lineker
kezdeményezésére 30 ezer fontot „dobtak
össze” egy arizonai rehabilitációs kezelésre,
de Paul azt követően sem szakított az alko-
hollal. A közelmúltban újra egy rehabilitá-
ciós központba került, de útban a kórház felé
megállította a taxit, hogy utoljára még legu-
ríthasson egy sört.

A Steaua védőjének, Tamaşnak kemény
italozásairól, kicsapongó életmódjáról már
sokat cikkezett a média. Augusztusban, a Di-
namo elleni rangadó után, egy éjszakai mu-
latóhelyen a középhátvéd szóváltásba került
egy vendéggel, akinek földhöz vágta és da-
rabokra törte a maroktelefonját. Másnap új-
ságírók hada ostromolta meg a klub
tulajdonosát, aki nagy nyugalommal nyilat-
kozta a következőket. „Az teljes mértékben
Tamaşra tartozik, hogy mit csinál szabadi-
dejében. Különben, a győztes találkozó után
én küldtem piálni. Elengedtem, de az a vé-
leményem, hogy azt a bizonyos telefont,
amivel filmezték italozás közben, nem kel-
lett volna összetörnie” – nyilatkozta moso-
lyogva Gigi Becali. 

Tamaş korábban már többször is kevere-
dett bajba mértéktelen italozás miatt. Három
évvel ezelőtt törvényszéki tárgyaláson vizs-
gálták botrányos viselkedését. A labdarúgó

az éjszakai órákban egy tömbház bejárati aj-
tajába „kötött bele”. Az épület videokame-
rája rögzítette Gabi őrjöngését. Később két
rendőr is érkezett a helyszínre, de Tamaş
ezekkel is összetűzésbe került. Mindkettőt
bántalmazta, de aztán bilincsbe verve le-
csendesedett. A sajtó akkor lehetséges bör-
tönbüntetésről is írt, de a futballistát
felmentették. 

Egy másik alkalommal Tamaş a Rapid
egykori kiválóságával, Pancuval verekedett
össze, természetesen részegen. Néhány nap-
pal később, amikor az újságírók a szeme
alatti kékségről kérdezték, Pancu megpró-
bálta elsimítani a dolgot. „Félreértés történt.
Tamaş csak be akarta mutatni, hogy milyen
technikával ugranak fel a labdát elfejelni az
angol védők. Aztán ez lett belőle” – mondta
Pancu. 

A közelmúltban a Steaua edzőjének,
Laurenţiu Reghecampfnak a véleményét
is megkérdezték az újságírók Tamaş éj-
szakai kimaradásairől, mértéktelen alko-
holfogyasztásáról. „Nem értem, mi ez a
nagy cirkusz. Tamaşnak is van szabadi-
deje. Az ő baja, ha iszik. Nem tudom,
miért zavarja Önöket!?” – tette fel a pon-
tot az i-re a tréner.

Na erre mit mondhatunk? Talán azért
iszik, hogy elfeledje a többiek gyenge játé-
kát...

A nyertes csapat 

Berekméri Edmond

Jegyzőkönyv

Teremlabdarúgó 1. liga, 6. fordulóból el-
maradt mérkőzés: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
SIC – Marosvásárhelyi City’us 4-4 (3-1)

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsar-
nok, 500 néző. Vezette: Marian Ivănescu (Bu-
karest), Gabriel Stroe (Bukarest). Tartalék:
Radu Danielenco (Ploieşti). Ellenőr: Valeriu
Ioniţă (Bukarest).

Sepsi SIC: Băncilă – Mihály, Máté, Pavel,
Kanyó (Bujdosó, Ţicalo, Dániel, Czintos,
Incze, Csíki, Pulugor, Jankó). 

City’us: Tătar – Duque, Stoica, Cardenas,
Covaci (Csala, Dobai, Ţipău, Pop, Küsmödi,
Boroş).

Gól: Dániel (14.), Bujdosó (17.), Pavel
(18.), Kanyó (22.), illetve Covaci (1., 24.),
Duque (25., 36.).

Sárga lap: Dániel (14.), illetve Tătar (9.),
Duque (18.).

A teremlabdarúgó 1. liga 8. fordulójában:
Temesvári Informatica – Kézdivásárhelyi SE
15-1, Dunărea Călăraşi – Dévai Autobergamo
4-2, Kolozsvári Clujana – Resicabányai Mun-
kás 2-4, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Szé-
kelyudvarhelyi FK 1-6, Jászvásári Poli –
Galaci United 1-6. A City’us állt.

Bálint Zsombor 

Nehezebb a Sepsivel, mint Pozsonnyal

A hagyományokhoz híven idén is meg-
szervezték a marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Elméleti Líceum iskolai focibajnokságát,
amelyet október 24-én, az Iskola másként hét
keretében a marosszentkirályi FC Junior ed-
zőközpontjában tartottak. Szervező a Bolyai
Diákszövetség és a testnevelési katedra volt.

A meccsek 9 órakor kezdődtek, egy időben
két meccs zajlott két pályán Bálint Julianna
és Albertini Zoltán testnevelő tanárok ve-
zényletével. 26 csapat jelentkezett, egyenes
kieséses rendszerben játszottak, a mérkőzé-
sek két tizenkét perces félidőből álltak,
amennyiben pedig az eredmény egyenlő volt,
nem volt hosszabbítás, büntetőpár-
bajban döntöttek a továbbjutóról.
„Szerencsére nem voltak komolyabb
balesetek és konfliktusok, a csapat-
szellem és a fair-play mindegyik
meccset végigkísérte” – tudtuk meg
az esemény főszervezőjétől, Boga
Balázstól. Albertini Zoltán tanár
hozzáfűzte: az eseményen csaknem
300 diák vett részt, az egymással
megmérkőző 26 csapatnak komoly
szurkolótábora is akadt.

A mérkőzések között volt olyan,
amelyen már az elején sejthettük, ki
lesz a győztes, például a X. C – XII.
A (0-15), a XI. A – XII. D (0-6), a
IX. G – XII. A (0-5), a X. A – XII. A

(1-10), a XII. E – XII. G (5-0), a XII. H – XI.
G (1-8) vagy a XII. E – XI. G (0-6) meccse-
ken, de voltak olyanok is, ahol a továbbjutás
kérdését csak a büntetőpárbajban tudták el-
dönteni, mint például a X. A – XI. B (2-2,
büntetők után 2-0), a XI. E – XII. H (1-1,
büntetőkkel 6-7) vagy a XII. E – XII. A (2-2,
büntetőkkel 3-2) összecsapásán.

Délutánra az éremtáblázat is elkészült: a
XI. G nyerte az első, a XII. E a második, a
XII. H a harmadik, míg a XII. A a negyedik
helyet.

Czimbalmos Szabolcs (X. A osztály)

A Marosvásárhelyi Gaz Metant is le-
győzte az éllovas Marosoroszfalu, így tizen-
egy forduló után kis híján hibátlan
mérleggel, mindössze egy döntetlennel ve-
zeti a 4. ligás labdarúgó-bajnokság rangso-
rát. A megyeszékhelyi Juvenes így hiába
rúgott hatot a Náznánfalvának, csak a gól-
különbségét javíthatta, de közelebb kerülni
nem tudott az éllovashoz. Két másik nagy-
arányú győzelmet is jegyeztünk az elmúlt

hét végén: Szováta Kutyfalvát, Nyárádsze-
reda Ákosfalvát iskolázta le.

A 11. forduló eredményei: Marosvásárhe-
lyi Atletic – Marosludas 0-2, Marosorosz-
falu – Marosvásárhelyi Gaz Metan 4-2,
Szováta – Kutyfalva 5-0, Marosvásárhelyi
Juvenes – Náznánfalva 6-0, Marosvásárhe-
lyi MSE – Erdőszentgyörgy 3-1, Dános –
Nyárádtő 1-3, Nyárádszereda – Ákosfalva
6-0.

Gólzápor a bolyais futballbajnokságon 4. liga: Ki állítja meg 
Marosoroszfalut?

Azért iszik, hogy elfeledje a többiek
gyenge játékát?

Gabriel Tamaş gyakran megfordul éjjeli szórakozóhelyeken, ahol
ha kérik, fényképezkedik is a szurkolókkal. Azt viszont nem tűri,
hogy engedélye nélkül felvételt készítsenek róla – egy összetört
maroktelefon a megmondhatója

Ranglista
1. Galac 7 6 1 0 29-12 19
2. Déva 7 5 1 1 41-15 16
3. Székelyudvarhely 7 5 0 2 43-25 15
4. Călăraşi 8 5 0 3 28-23 15
5. Temesvár 6 4 0 2 40-14 12
6. City’us 6 3 2 1 23-18 11
7. Jászvásár 7 3 1 3 31-24 10
8. Sepsiszentgyörgy 7 2 1 4 22-29 7
9. Resicabánya 7 2 0 5 19-36 6
10. Kolozsvár 8 1 0 7 13-50 3
11. Kézdivásárhely 8 0 0 8 12-55 0

A szászrégeni női fociról 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.05-től (kedden reggel 8.05-től ismétlésben) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után
című sportműsorának meghívottja Budai István, a Szászrégeni Viitorul női labdarúgócsa-
patának ügyintézője.

Ranglista

1. Marosoroszfalu 10 9 1 0 27-9 28
2. Juvenes 11 7 3 1 37-17 24
3. Marosludas 10 6 2 2 24-13 20
4. Nyárádszereda 11 6 1 4 31-20 19
5. Szováta 10 6 1 3 23-16 19
6. MSE 10 6 0 4 28-17 18
7. Atletic 10 5 0 5 28-20 15
8. Gaz Metan 10 5 0 5 18-23 15
9. Erdőszentgyörgy 10 4 2 4 22-21 14
10. Kutyfalva 10 4 1 5 15-22 13
11. Nagysármás 10 3 2 5 20-30 11
12. Dános 10 3 1 6 19-27 10
13. Nyárádtő 10 2 1 7 14-23 7
14. Náznánfalva 11 2 0 9 8-30 6
15. Ákosfalva 11 1 1 9 12-38 4



Háromgólos győzelmet ara-
tott pénteken Bukarestben a
Győri Audi ETO a címvédő
CSM Bukaresttel szemben a
női kézilabda Bajnokok Li-
gája C csoportjában. A Győr
ezzel már a csoportkörben
visszavágott a tavalyi buda-
pesti döntőben elszenvedett
vereségért. 

A meccset a hazai csapat kezdte
jobban, amely az első félidő végére
négygólos előnyre (13-9) tett szert,
ami a második félidő elején tovább
nőtt (14-9, 32.). Ekkor azonban
megtört a román csapat játéka, be-
erősítettek a vendégek, és egy 7-2-
es sorozat után, a 40. percben
kiegyenlítettek (16-16), mi több, a
47. percre háromgólosra (18-21)
növelték előnyüket. 

Két perccel a vége előtt a CSM
feljött egy gólra (24-25), de a Győr
jobban bírta az idegek csatáját a
hajrában, és a végén 27-24-es meg-
érdemelt győzelmet aratott. 

A két csapat felállása: 
* Bukarest: Jelena Grubisic (1

gól), Paula Ungureanu – Isabelle
Gullden (4), Iulia Curea, Camille

Ayglon Saurina (3), Cristina Văr-
zaru (1), Aurelia Brădeanu (2),
Linnea Torstensson (4), Carmen
Martin (2), Oana Manea (2),
Gnonsiane Niombla (1), Anastasia
Lobaci (3), Maja Mehmedovic (1). 

* Győr: Kari Aalvik Grimsboe,
Kiss Éva – Heidi Löke (5 gól),
Nora Mörk (2), Korsós Dorina (3),
Görbitz Anita (4), Eduarda Amo-

rim Taleska (5), Cornelia Groot
(2), Yvette Broch, Bódi Bernadett
(6), Tóth Gabriella, Varga Emőke,
Orbán Adrienn.

A csoport másik mérkőzésén:
Rosztov-Don – FC Midtjylland 26-
20. A tabellát a Győr vezeti 6 pont-
tal, az egyaránt 2 pontos Rosztov
Don, Bukaresti CSM és Midtjyl-
land előtt.

Először sikerült harminc pont
alá szorítania a vereség kü-
lönbségét a Marosvásárhelyi
Sirius női kosárlabdacsapa-
tának. Pedig az ellenfél Târ-
govişte, az idén egyetlen
olyan csapat volt, amely le-
győzte a bajnok Sepsiszent-
györgyöt. 

Ennek ellenére, ha történetesen
Gál Emese nem fog ki jó napot, s
nem dob be szinte mindent távol-
ról, akkor ez is pont akkora ruha
lett volna, mint a korábbi meccse-
ken. Pedig Târgovişte sem dobált a
legjobb formában, távolról csak
25, félkörön belülről 50%-os ha-
tásfokkal rendelkezett, azonban a
lepattanózásban lemosta a pályáról
a házigazdákat. Târgoviştének
csak támadó lepattanóból volt 22,
szinte ugyanannyi, amennyi lepat-
tanója volt a Siriusnak összesen
(24). Számtalan esetben gyakorla-
tilag a marosvásárhelyi játékosok
kezéből vették ki a labdát.

A pozitívumok közé sorolható,
hogy azért most jobban megbe-
csülték a játékszert Steff Zakariás
játékosai, csak ugyanannyi eladott
labdájuk volt (19), mint az ellen-
félnek. Ugyanakkor azok a légió-
sok, akiktől a pontok zöme lett
volna várható, szinte láthatatlanok
voltak a pályán. McCune meccsről

meccsre egyre halványabb, Gre-
gorytól is többet vártunk volna,
Laudermill és Daniel pedig túl
sokszor próbálják egyedül
megoldani, s emiatt az el-
adott labdák zöme is a ne-
vükhöz fűződik.

A következő fordulót a
hét közepén rendezik,
amelyben a marosvásárhe-
lyi klub Szatmárnémetibe
kellene utazzon, de a mecs-
cset november 30-ára ha-
lasztották, mert szombatra
viszont Galacra kell men-

nie a Siriusnak, azaz három nap
alatt kétszer kellene keresztülutaz-
nia átlósan az országot. (bálint)

Nem tudott meglepetést
okozni a bukaresti Dinamo-
csarnokban az alaposan meg-
fiatalított keretű
Marosvásárhelyi CSU Medi-
cina női röplabdacsapata. Míg
a sokkal tapasztaltabb (ne fe-
ledjük, a Dinamo irányítója
nemrég még Rióban, Argen-
tína válogatottja mezében
szerepelt) házigazdák győzel-
méhez nem fér kétség, a má-
sodik játszmát eléggé
egyértelműen a játékvezetők-
nek köszönheti a házigazda.

Ha az első szettben nyilvánvaló
volt a különbség a hazaiak javára,
miután Cauc váltotta Dobriceanut,
és liberóként Rancz állt csatasorba,
feljavult a Medicina játéka. A haté-
konyabb sáncnak és agresszívabb
nyitásoknak köszönhetően a máso-
dik játszmában 21:17-re is elhúzott
a marosvásárhelyi csapat, amikor a
bírók belenyúltak a meccsbe. Egy
nyilvánvalóan pályán kívül földet
fogó labdára csak habozás után
emelte a partjelző a zászlót, ekkor
azonban Marius Ştefurac vezető-
bíró, aki már korábban sietett a Di-
namo irányába mutatni a pontot,
gondolt egyet, és egy olyan mozdu-

lattal folytatta, ami a sánc érintésére
utalt. A visszajátszásnál is elég nyil-
vánvaló volt pedig, hogy a labda
legalább tíz centire suhant el a sán-
colni szándékozó játékos ujjai mel-
lett. Hiábavaló volt a tiltakozás,
22:17 helyett hamarosan 21:20 lett,
aztán 22:21-nél éppen hogy a Di-
namo sáncán megpattanó labda
esett az alapvonalon túlra, ezt vi-
szont sima kiütésnek ítélte bíró. Mi
több, a tiltakozó Pucarević sárga
lapot is kapott, és a csapat nem
tudta feldolgozni a rá nehezedő má-
sodik lélektani sokkot.

Nem tudni, hogy 1:1 esetén mi-
ként folytatódik a meccs, a Medi-
cina megpróbált felnőni a
feladathoz, Predrag Zucović pedig
azzal is megpróbálkozott, hogy az
általában centerként játszó, tapasz-
taltabb Rusut oppozitként küldje
csatasorba, de a végjátékban ismét
a házigazdák voltak jobbak, akik-
nek a soraiban Matthews centerjá-
téka állította a legnehezebben
megoldható feladat elé a marosvá-
sárhelyieket. A Medicinánál tetszett
Cauc és Varga, valamint a második
számú liberó, Rancz teljesítménye.

A bajnoki 5. fordulót szerdán
rendezik, a CSU Medicina 18 órai
kezdettel az újonc Galaci CSU-t fo-
gadja a Pongrácz Antal-csarnok-
ban.

Két játszma a Dinamo, 
egy a játékvezetők javára

Először mínusz harminc alatt

Női kézilabda Bajnokok Ligája: 
Bukarestben győzött a Győr Jegyzőkönyv

Női röplabda A1 osztály, 4. forduló: Bukaresti Dinamo – Maros-
vásárhelyi CSU Medicina 3:0 (25:18, 25:22, 25:21)

Bukarest, Dinamo-csarnok, 50 néző. Vezette: Marius Ştefurac
(Ploieşti), Adrian Teodorescu (Ploieşti). Ellenőr: Mihai Vlădescu
(Brassó).

Dinamo: Jovanović, Matthews, Boscacci, Medić, Marcovici, Oli-
veira (Motroc, Mincă). Liberó: Ştefan (Ţucmeanu).

CSU Medicina: Pucarević, Iancu,Varga, Rusu, Klarić, Dobrice-
anu (Cauc, Teianu, Petra). Liberó: Molnar (Rancz).

A női röplabda A1 osztály 4. fordulójában: Galaci CSU – Bákói
Ştiinţa 0:3, CSM Târgovişte – Jászvásári Penicilina 3:0, Bukaresti
CSM – SCM Piteşti 3:0, Karácsonkői Unic – SCMU Craiova 3:0,
Balázsfalvi Alba Volei – Lugosi CSM 3:0.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 6. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – CSM Târgovişte 58:84 (9-21,

10-15, 19-23, 20-25)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Bertalan István (Kolozsvár), Vlad Potra

(Kolozsvár), Octavian Goina (Nagyvárad). Ellenőr: Mihai Caraion (Bukarest).
Sirius: Gál 17 (5), Laudermill 17 (1), Daniel 9 (1), Gregory 8, Mészáros 3 (1), McCune 2, Pop 1,

Lovász 1, Parajdi, Bartha, Imreh.
CSM Târgovişte: Coker 22, Dincă 18 (3), Vîrjoghe 13, Fodor 10, Toma 8, Greene 4, Ghiţă 4,

Poole 3 (1), Alecu 2, Cosby, Tănase.
A női kosárlabda Nemzeti Liga 6. fordulójának további eredményei: Aradi ICIM – CSBT Ale-

xandria 77:72, Galaci Phoenix – Szatmárnémeti CSM 83:54, Kolozsvári U – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC 64:71. A Brassói Olimpia – Jászvásári Poli mérkőzést lapzárta után játszották.

Temesvárral játszik a Maros KK
A Temesvári KK-t fogadja ma este 6-tól a Maros Kosárlabdaklub. A Tigrisek két nemzetközi mérkőzés

után – amelyekből egyet megnyertek, egyet elvesztettek – játszanak újra hazai bajnoki meccset. A férfi
Nemzeti Ligában október 14-én léptek pályára legutóbb, akkor a Dinamo otthonában vendégszerepelve
megszerezték idénybeli első győzelmüket, 5 ponttal jelenleg a tabella utolsó előtti helyén szerénykednek.
A ma esti rivális bánsági csapat három siker mellett két vereséget számlál, pontjainak száma 8, és negyedik
a ranglistán. A találkozót a DigiSport TV élőben közvetíti.

A 6. fordulóban már lejátszott mérkőzések eredménye: Galac – Bukaresti Steaua CSM 74:78, Kolozsvár
– Nagybánya 91:69, Nagyvárad – Craiova 73:58. Lapzárta után fejeződött be a Bukaresti Dinamo – Nagy-
szeben összecsapás.

Ranglista
1. Târgovişte 6/0 12
2. Sepsiszentgyörgy 5/1 11
3. Kolozsvár 5/1 11
4. Brassó 4/1 9
5. Galac 3/3 9
6. Szatmárnémeti 2/4 8
7. Arad 1/5 7
8. Alexandria 1/5 7
9. Jászvásár 1/3 5
10. Sirius 0/5 5

Bálint Zsombor
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Fotó: Nagy Tibor

A Medicina megpróbált felnőni a feladathoz, olykor sikerült is.          Fotó: Nagy Tibor (archív)

Nora Mörk reakciója is beszédes a lefújás után.           Fotó: Cristian Preda/Gazeta Sporturilor

Ranglista
1. Târgovişte 3 3 0 0 0 9:1 9 
2. Balázsfalva 3 2 1 0 0 9:2 8
3. Bukaresti CSM 3 2 0 1 0 8:3 7
4. Bákó 3 2 0 1 0 8:4 7
5. Piteşti 3 2 0 0 1 6:5 6
6. Dinamo 3 1 1 0 1 6:5 5
7. Jászvásár 3 1 0 0 2 4:6 3
8. CSU Medicina 3 1 0 0 2 4:6 3
9. Galac 3 1 0 0 2 4:7 3
10. Lugos 3 0 1 0 2 4:8 2
11. Karácsonkő 3 0 0 1 2 2:9 1
12. Craiova 3 0 0 0 3 1:9 0
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Labdarúgó-bajnoki eredmények
* Románia-kupa, tizenhatoddöntő (eddig még nem közölt eredmények):

Szatmárnémeti – Mioveni 1-3, Déva – Medgyes 1-7, Clinceni – Voluntari
1-5, Brăila – Chiajna 1-0, Kudzsír – Jászvásár 0-2, Târgovişte – Temesvári
Poli ACS 0-2, Bukaresti Dinamo II – Bukaresti Dinamo 1-2, Afumaţi –
Botoşani 1-0, Kisbecskerek – Astra Giurgiu 0-1, Baloteşti – Konstancai
Viitorul 0-4, Suceava – Bukaresti FCSB 1-2. A győztes csapatok tovább-
jutottak.

* 1. liga, 14. forduló: Concordia Chiajna – Kolozsvári CFR 1-2, USK
Craiova – Zsilvásárhelyi Pandurii 2-1, Bukaresti Dinamo – Astra Giurgiu
2-2. Az állás: 1. FCSB 27 pont/13 mérkőzés, 2. Craiova 27/14, 3. Viitorul
23/13, 4. CFR 20/14 (25-12), 5. Dinamo 20/14 (24-16), 6. Botoşani 20/13
(21-15), 7. Medgyes 20/13 (15-14), 8. Pandurii 19/14, 9. Voluntari 15/13,
10. Astra 14/14, 11. Chiajna 13/14, 12. Jászvásár 12/13, 13. ASA 2, 14.
Temesvári Poli ACS 0/13. A CFR-től és az ASA-tól 6, a Poli ACS-től 14
büntetőpontot levontak.

* 2. liga, 14. forduló: Bukaresti Juventus – Berceni 5-0, Clinceni – Mi-
oveni 1-4, Brassó – Resicabánya 2-0, Călăraşi – Temesvári Politehnica
ASU 2-3, Sepsiszentgyörgy – Târgovişte 2-1. Az élcsoport: 1. Juventus
34 pont/13 mérkőzés, 2. Brassó 31/14, 3. Mioveni 28/14, 4. Suceava 25/12
(26-17), 5. Sepsiszentgyörgy 25/13 (19-10).

* 3. liga, I. csoport, 10. csoport: Bákói Aerostar – Roman 2-0, Lieşti –
Vaslui 1-0, Barcarozsnyó – Miroslava 3-0, Chişcani – Paşcani 0-1, Galaci
Metalosport – Szászhermány 1-4, Valea Mărului – Csíkszereda 2-4, Szé-
kelyudvarhely – Râmnicu Sărat 2-0. Az állás: 1. Csíkszereda 23 pont, 2.
Szászhermány 22, 3. Lieşti 19, 4. Vaslui 18, 5. Râmnicu Sărat 16, 6. Ae-
rostar 14, 7. Miroslava 13 (11-11), 8. Metalosport 13 (6-8), 9. Roman 12,
10. Barcarozsnyó 11, 11. Bákói SC 8 (17-20), 12. Chişcani 8 (6-16), 13.
Székelyudvarhely 7 (9-17), 14. Valea Mărului 7 (12-23), 15. Paşcani 7
(12-26).

* 3. liga, V. csoport, 10. forduló: Zilah – Fugyivásárhely 1-0, Medgyesi
Gaz Metan II – Radnót 5-1, Beszterce – Sülelmed 1-5, Lénárdfalva – Ne-
meszsuk 0-0, Nagyszeben – Kudzsír 3-1, Pusztadaróc – Szászrégeni Avân-
tul 1-0, Dés – Marosvásárhelyi ASA II 1-0. A Kolozsvári Sănătatea
szabadnapos volt. Az állás: 1. Nagyszeben 28 pont/10 mérkőzés, 2. Să-
nătatea 22/9 (21-7), 3. Zilah 22/10 (17-6), 4. Gaz Metan II 18/10, 5. Ne-
meszsuk 16/9, 6. Lénárdfalva 15/9, 7. Dés 13/9 (17-9), 8. Kudzsír 13/9
(19-13), 9. Sülelmed 13/9 (20-15), 10. ASA II 13/9 (16-20), 11. Avântul
12/9, 12. Beszterce 7/10, 13. Pusztadaróc 4/10, 14. Radnót 3/9, 15. Fu-
gyivásárhely 1/9.

* NB I., 14. forduló: Budapest Honvéd – Szombathelyi Haladás 2-1,
Diósgyőr – Ferencváros 2-3, Vasas – Videoton 1-1, Paks – Újpest 1-1,
Gyirmót – Debreceni VSC 1-2, Mezőkövesd – MTK 1-0. Az állás: 1.
Vasas 29 pont, 2. Ferencváros 25, 3. Videoton 24, 4. Budapest Honvéd 21
(22-15), 5. Szombathely 21 (17-17), 6. Mezőkövesd 19, 7. Újpest 18 (22-
21), 8. Debreceni VSC 18 (19-28), 9. MTK 16, 10. Paks 13 (12-19), 11.
Gyirmót 13 (7-18), 12. Diósgyőr 12.

A dél-erdélyi Petrozsény volt a
végcélja annak az emléktúrának,
amelyet Gillemot Ferenc, a ma-
gyar labdarúgó-válogatott első
szövetségi kapitánya halálának
századik évfordulójára rendeztek.

Az egykori kiváló játékos, majd
edző Petrozsény térségében hunyt
el, miután az első világháborúban
önkéntesként csatlakozott a ma-
gyar honvédséghez, hogy megaka-
dályozza az Erdélyre törő román
haderő előrenyomulását.

Böjte Csaba ferences szerzetes,
az emléktúrát szervező Dévai
Szent Ferenc Alapítvány létreho-
zója az MTI-nek szombaton úgy
nyilatkozott: Gillemot
Ferenc nemcsak lab-
darúgásban, evezés-
ben, futásban és
ökölvívásban jeleske-
dett, hanem jó ember
is volt. „A bajban lévő
kisebbekhez le tudott
hajolni, és életét ál-
dozta Erdély népéért,
amire hálával emléke-
zünk még száz év el-
teltével is” –
fogalmazott a szerze-
tes. Elmondta, szom-
bat reggel indultak
Déváról autóbusszal,
majd a Zsil völgyében
tett 15 kilométeres
emléktúra során érin-
tették a küzdelmek
helyszíneit. Ellátogat-
tak a petrozsényi kato-
natemetőbe, ahol a
magyar mellett
román, német, olasz

sírhelyek is találhatók. Itt keresz-
teket, gyertyákat, saját készítésű
koszorúkat helyeztek el a gyer-
mekek.

A délutáni emléktornán a térség-
ben található dévai, szászvárosi és
petrozsényi gyermekotthonok fia-
tal lakói mellett a csíkszeredai Szé-
kelyföld Labdarúgó-akadémia
együtteséből vettek részt 13-15
éves fiúk. Sőt, mivel az első szö-
vetségi kapitány ökölvívásban is
jeleskedett, négy fiatal bokszoló is
jelen volt. Böjte Csaba megemlí-
tette, hogy a csíkszeredaiak ügyes-
kedtek leginkább, de mindenki jól
érezte magát, hiszen „a gyermekek

szeretnek játszani”. A tornához
Budafokról, Budatétényből, Tö-
kölről, Nagytétényből és Csepelről
öt egyesület küldött felszerelése-
ket, labdákat és egyéb kiegészítő-
ket a gyermekeknek, s a Magyar
Labdarúgó-szövetség is csatlako-
zott az eseményhez. 

„Adja az Isten, hogy a sporto-
lóknak ne csak díjaik, jó eredmé-
nyeik legyenek, hanem szívük, jó
lelkük is legyen, és tudjanak leha-
jolni az elesettekhez, bajban lévők-
höz” – hangsúlyozta Böjte Csaba
atya.

A gyermekek vasárnap délelőtt
emlékező szentmisén vettek részt.

Túrát szerveztek Gillemot Ferenc emlékére
Petrozsénybe

Böjte Csaba atya, ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója, a Gillemot Ferenc, a
magyar labdarúgó-válogatott első szövetségi kapitánya halálának századik évfordulójára szervezett em-
léktúra szervezője (k) az 1916-ban hősi halált halt német, román és magyar katonák temetőjében, Petro-
zsényban 2016. október 29-én. MTI-fotó

Ismét miniszterelnökké választotta
Mariano Rajoyt, a júniusi választáso-
kon győztes konzervatív Néppárt (PP)
elnökét a spanyol parlament szomba-
ton Madridban.

A 2011 óta kormányon lévő Rajoyra a 350
fős parlamentben 170-en szavaztak igennel,
111-en nemmel, és 68-an tartózkodtak. Meg-
választásához a szavazásban részt vevő kép-
viselők egyszerű többségének támogatása
kellett.

A politikus a szavazás első fordulójában,
csütörtökön nem kapta meg a parlament ab-
szolút többségének, 176 képviselő támogatá-
sát, a szombati második fordulóban a
Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) tar-
tózkodása segítette győzelmét.

Pedro Sánchez, a szocialista párt volt fő-
titkára néhány órával a szavazás előtt lemon-
dott mandátumáról, mert – mint mondta –
nem akart szembe menni pártja döntésével,
de tartózkodásával nem akarta hatalomra se-
gíteni Mariano Rajoyt.

A szocialista frakció 16 tagja a párt köz-
ponti döntése ellenére nemmel szavazott
Rajoy miniszterelnökségére.

Mariano Rajoy újraválasztásával véget ért
a tíz hónapja tartó spanyol belpolitikai patt-
helyzet, amelyben az országot korlátozott
jogkörrel rendelkező ügyvezető kormány irá-
nyította.

Spanyolországban tavaly december óta
nem sikerült kormányképes koalíciót alkotni,
noha két parlamenti választást is tartottak, de
a konzervatívok egyik alkalommal sem nyer-
tek önálló kormányalakításhoz elegendő fö-
lénnyel.

A kisebbségi kormányzásra készülő mi-
niszterelnök a szavazás előtt mondott rövid
felszólalásában a párbeszéd és az együttmű-
ködés fontosságát hangoztatta, de nyilvánva-
lóvá tette azt is, hogy vannak olyan ügyek,
amelyek nem lehetnek alku tárgyai. Példa-
ként említette az ország egységét, a költség-

vetési stabilitást és az uniós kötelezettségvál-
lalásokat.

Mariano Rajoy a jövő héten nevezi meg új
kormánya tagjait.

A kormányfő megválasztása ellen ezrek
tiltakoztak az utcán Madridban a szavazás
idején. „Nem minket képviselnek” – skan-
dálta egyebek mellett a tömeg, amely például
„Nem az illegális beiktatásra”, „Nem a maffia
demokráciára” feliratú transzparenseket tar-
tott a magasba.

Civil szervezetek több spanyol városban
szerveztek tiltakozó megmozdulásokat.
A kompromisszumkészségen múlik a siker

Spanyolországnak 314 nap után ismét van
teljes jogkörrel rendelkező, parlament által
választott miniszterelnöke, de a megalakuló
új kormány kisebbségben lesz a törvényho-
zásban, ezért minden eddiginél nagyobb erő-
feszítéseket kell tennie, hogy párbeszéd és
tárgyalások révén támogatást találjon elkép-
zeléseihez. Ellenkező esetben képtelen lesz
kormányozni az országot, és rövid időn belül
ismét parlamenti választásokat kell kiírni.

Tíz hónap után véget ért a politikai patt-
helyzet – kommentálta a spanyol sajtó, hogy
a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE)
képviselőinek tartózkodása mellett Mariano
Rajoyt, a konzervatív Néppárt (PP) elnökét
újra miniszterelnökké választotta a parla-
ment.

Ez azt jelenti, hogy véget ért az a bizony-
talanság, amelyet egy korlátozott jogkörű,
ügyvezető kormány működése jelent. Például
tavaly december óta 64 nemzetközi szerződés
ratifikálása maradt el, nem beszélve a jogal-
kotási folyamat megakadásáról vagy a gaz-
daságpolitikai intézkedések hiányáról.
Utóbbiak jelentős gazdasági kockázataira a
spanyol nemzeti bank (Banco de Espana)
szeptember végén hívta fel a figyelmet.

Az új kormány egyik fő feladata, hogy be-
hozza ezt a lemaradást, az „elvesztett” időt.

Elsőként a 2017-es költségvetés tervezetét

kell a parlament elé terjesztenie, amelyben
komoly viták várhatók, és ami akár el is dönt-
heti, hogy az új kormány életképes lesz-e
vagy sem.

Mariano Rajoy megválasztását ugyanis
egyfajta alkalmi együttműködésnek tekintik
az ellenzéki pártok. A Ciudadanos (Állampol-
gárok) nevű liberális középpárt, a Kanári-szi-
geteki Koalíció és a szocialisták is
hangsúlyozták, hogy habár megválasztásában
közreműködtek, nem adnak biankó csekket a
kormányfőnek, sem stabilitást a kormánynak.

A La Vanguardia katalán országos napilap
értékelése szerint mostantól eddig ismeretlen
terepen kell haladniuk a spanyol parlamenti
pártoknak, ugyanis ebben a helyzetben nem
lehetséges döntéseket hozni párbeszéd, tár-
gyalás és megállapodás nélkül, amelyhez
kellő mértékletesség és intelligencia szüksé-
ges. A cikk rávilágított arra is, hogy bár nem
először van kisebbségi kormánya a dél-euró-
pai országnak, sosem volt még a kormány-
pártnak 150-nél kevesebb mandátuma a 350
fős kongresszusban. (A Néppártnak most 137
képviselője van.) A konzervatívoknak ezért
változtatniuk kell tárgyalási stílusukon – ál-
lapította meg az újság.

Ellenkező esetben akár újra előállhat a bel-
politikai patthelyzet, amelyen – most úgy
tűnik – sikerült túljutni.

A néppárti kormány helyzetét nehezíti,
hogy a parlament második legnagyobb frak-
cióját adó szocialista párt saját belső válságá-
val küzd, tagsága megosztott, élén
ideiglenesen kinevezett ügyvezető testület áll,
bizonytalan, hogy mikor lesz új megválasz-
tott főtitkára a pártnak, és ő milyen irányvo-
nalat képvisel majd.

A parlament harmadik erejét jelentő balol-
dali Unidos Podemos (Együtt képesek va-
gyunk rá!) a szocialistákra fejt ki nagy
nyomást, és magát tekinti az ellenzék vezető
pártszövetségének, miután a PSOE nem aka-
dályozta meg Mariano Rajoy megválasztását.

A spanyol parlament katalán nacionalista
pártjaival pedig kifejezetten elmérgesedett a
konzervatívok viszonya az elmúlt években.

Mariano Rajoy parlamenti programbeszé-
dében épp ezt a szükséges párbeszédet ígérte
a pártoknak, és nemzeti paktumokat ajánlott
egyebek mellett az oktatás, a nyugdíj, az au-
tonóm közösségek finanszírozásának terüle-
tein. Nyilvánvalóvá tette azt is, hogy vannak
olyan ügyek, amelyekben nem fog engedni,
mint például Spanyolország egysége, az
uniós kötelezettségvállalások teljesítése és a
költségvetés stabilitása.

Az új spanyol kormánynak az Európai
Unió elvárásainak is meg kell felelnie: az Eu-
rópai Bizottság azért nem szankcionálta az
országot túlzott költségvetési hiánya miatt,
mert ígéretet kapott megszorító intézkedések
bevezetésére. A spanyol kormány a társasági
adó emelésével akarja lefaragni a deficitet.
Az újabb megszorításokat azonban keresztül
kell vinnie a parlamenten.

Mariano Rajoynak és kormányának meg-
oldást kell találnia a katalán elszakadási tö-
rekvések kezelésére is. Katalónia vezetése
továbbra is a független katalán állam létreho-
zásán dolgozik, jövő őszre népszavazást ter-
veznek. Rajoy szerint alkotmányellenesen,
ezért úgy látja, hogy nincs miről tárgyalniuk
a feleknek. A szocialista párt azonban már
felszólította a politikust, hogy változtasson
hozzáállásán, és azonnal kezdjen párbeszédet
a helyi vezetéssel.

Az új kormányfő megválasztása utáni első
nyilatkozatában optimistán beszélt arról,
hogy ha más európai országokban tud mű-
ködni kisebbségi kormány, akkor ez Spanyol-
országban is lehetséges. A kormány
alkupozícióját erősíti a többi párttal szemben,
hogy a parlament felső házában, a szenátus-
ban a Néppárt abszolút többségben van.
(MTI)

Közel egy év után lett kormányfője Spanyolországnak



MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(56116)

SÜRGŐSEN keresnek Németországba,
raktári munkára, hosszú távon
gondolkodó 4-5 komoly,  fiatal férfit.
További részletekért hívja az alábbi
telefonszámot: 0742-604-116. (57115)

MEGEMLÉKEZÉS

Imádkozva álltunk ágyad
mellett, ezzel remélve, hogy
segíthetünk neked. Bátorí-
tottunk és fogtuk a kezed, de
csak kérhettük, hogy maradj
velünk. Szeretnénk, ha
tudnád, hogy ha egy
könnycsepp lepereg az
arcunkon, az azért van, mert
hiányzol nagyon. A múló évek
nem törlik a fájdalmat, az
édesapa pótolhatatlan marad.
Fájó szívvel emlékezünk a
marosvásárhelyi ALBERT
ZSIGMONDRA halálának 15.
évfordulóján. Nyugodjál
békében! Emlékét őrzik
szerettei. (57204-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
nagyteremi TAKÁCS ILONÁRA
halálának évfordulóján. Akik
ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Négy gyermeke családjukkal
együtt. (57071-I)

Fájó szívvel, örök fájdalommal
emlékezünk halálának év-
fordulóján, amikor a szeretett,
drága jó SZABADOS CSILLA
RENÁTA hirtelen életét
vesztette. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos szerettei. Szerető,
gyászoló családja. (57170)

Fájó szívvel emlékezünk a
drága testvérre, az Electro-
mures volt karbantartójára,
ÖLVEDI ENDRÉRE halálának
ötödik évfordulóján. Nyugodj
békében, te drága lélek!
Emlékét őrzik szerettei.
(1159-I)

Október 31-én 7 éve hunyt el
KEREKES ERZSÉBET szül.
Juhos. Nyugodj békében
lányod mellett! Szívem
szeretetével védtelek, mégis
elragadott az őszi szél, drága
Erzsikém. Férjed, Demeter,
unokáid: Zoltán, Ágnes,
Bálint. (57210)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan, fájdalommal tudat-
juk, hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédmama, anyós,
anyatárs, sógornő, rokon és jó
szomszéd, 

özv. SZÁSZ IRÉN
szül. Benő 

életének 90. évében türelemmel
viselt rövid szenvedés után hirte-
len elhunyt. Drága halottunkat
2016. október 31-én, hétfőn 14
órakor búcsúztatjuk a marosvá-
sárhelyi református temetőben,
református szertartás szerint. 

A gyászoló család. (1158-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
nagyapa, após, apatárs, déd-
nagyapa, keresztapa, rokon, jó
szomszéd, a csejdi születésű 

MAGYAROSI ENDRE
életének 85. évében hosszas

szenvedés után elhunyt. Teme-
tése október 31-én 15 órakor lesz
a Jeddi úti temetőben. 
Emlékét őrzi felesége, két lánya

családjukkal, három unokája 
és dédunokája. 

Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! (1160-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, édesapa, a csejdi
születésű 

MAGYAROSI ENDRE 
életének 85. évében hosszas
szenvedés után elhunyt. 

Búcsúzik tőle felesége, Ilonka,
emlékét örökre szívében őrzi.

(1160-I)
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A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott RECEPCIÓST, ANIMÁTORT (közvetlen,
sportos alkat), TEREMFŐNÖKÖT, SZAKÁCSOT, PINCÉRT, BÁROST, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-
268-866. (58817)
A marosvásárhelyi ATLAS COMPANY cég alkalmaz MÉRNÖKÖT/MESTERT építkezéshez. Tel.
0265/312-923. (58911)
SZAKFELÜGYELŐT (inspektort) alkalmazunk műszaki ITP-re. Tel. 0740-801-365. (18145-I)
HÍRSZERKESZTŐT-HÍRBEMONDÓT keres az ErdélyFM RÁDIÓ Marosvásárhelyen. Elvárások:
érdeklődés a közélet iránt, nyitottság a csapatban való együttműködésre. A szakmai tapasztalat előnyt je-
lent. Ha érdekel a rádiózás, küldd el az önéletrajzodat az erdelyfm@erdelyfm.ro e-mail-címre, vagy hozd
be személyesen a marosvásárhelyi szerkesztőségünkbe, a Predeal utca 12. szám alá. Jelentkezési határidő
október 31. (sz.-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges! A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni
a 00-40-753-102-290-es telefonszámon. (58903-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Egy perc alatt elszállt életed,
itthagytál minket, akik téged
nagyon szerettek.
„Nem búcsúztam tőletek, nem
tudtam, hogy örökre elmegyek.
Ne sírjatok, mert itt már jó
nekem, fentről vigyázok és
örökké szeretlek titeket.
Szerettem volna még köztetek
élni, s drága szeretteimet még
átölelni.” 
Szemünkben könnyel emlékez-
tünk október 30-án a sárom-
berki születésű marosvásár-
helyi ÖLVEDI DOMOKOSNÉRA
született VAJDA ERZSÉBET
halálának negyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Bánatos férje, szerető fia, menye, testvérei és a rokonság.
(1159-I)

A Marosvásárhelyi Regionális Vérközpont
versenyvizsgát hirdet 

egy általános orvosi asszisztensi állás betöltésére a vérkészítmények részlegre 
A versenyvizsgára való beiratkozáshoz szükséges iratok:
• írott kérvény
• a személyazonossági igazolvány, a házasságlevél másolata
• a végzettséget (érettségi és posztliceális egészségügyi iskola) igazoló oklevelek másolata
• a munkakönyv másolata, vagy a szolgálati időt vagy szakmai gyakorlatot igazoló bizonyítvány
• priusz
• orvosi igazolás arról, hogy a pályázó alkalmas a munka végzésére 
• önéletrajz
A végzettséget igazoló diplomákat eredetiben is be kell mutatni.
Követelmény: posztliceális egészségügyi végzettség, nem szükséges szakterületen szerzett gyakorlat.
Az írásbeli versenyvizsga időpontja: 2016. november 15., 10 óra, a vérközpont Marosvásárhely, Molter

Károly utca 2. szám alatti székhelyén.  
A gyakorlati vizsga, amely kizáró jellegű (számítógép-ismeret felmérése), november 17-én 10 órakor

zajlik. A sikeresen vizsgázóknak állásinterjúra kell jelentkezniük november 18-án 12 órakor. Eredményhir-
detés után legkésőbb egy munkanappal lehet fellebbezni. (Minden vizsga – dossziéválogatás, írott és gya-
korlati vizsga, állásinterjú – eredményét kifüggesztik.) 

A dossziékat november 8-áig lehet benyújtani a titkárságon. 
Bővebb felvilágosítás Paşca Soniától kapható a 0365/455-030-as telefonszámon. 

Dr. Florea Dana-Paula igazgató

Fél évig nem vezethet autót,
és 10 ezer korona pénzbün-
tetést kell fizetnie Tomás
Tuhy cseh országos rendőrfő-
kapitánynak, akit júliusban
gyorshajtáson kaptak beosz-
tottjai. A büntetést Milan
Chovanec belügyminiszter, a
rendőrfőkapitány főnöke
szabta ki – jelentette szom-
baton a Novinky.cz cseh hír-
portál.

Tomás Tuhy megerősítette a
büntetést a hírportálnak. „Megerő-
síthetem, hogy a kihágás, gyorshaj-
tás, ügyének vizsgálatában hozott
belügyminiszteri döntést október
25-én átvettem” – mondta a rend-
őrfőkapitány a hírportálnak. Hoz-
zátette, hogy a döntést elfogadja, és
nem fogja megfellebbezni.

A cseh közmédiában közölt in-
formációk szerint Tomás Tuhy jú-
liusban az észak-morvaországi
Ostravában több mint 50 kilomé-

terrel lépte túl a megengedett se-
bességet, amely Csehországban la-
kott területen 50 kilométer
óránként.

„A közelmúltban szolgálati ko-
csit vezettem Ostravában, amikor
megállított egy rendőrjárőr és kö-
zölte velem, hogy túlléptem a meg-
engedett sebességet. Kész vagyok
együttműködni az ügy kivizsgálá-
sánál és vállalni a következménye-
ket mint minden állampolgár” –
reagált akkor közleményben
Tomás Tuhy, aki ellen eljárás in-
dult.

A hatályos szabályok szerint
arra a gépkocsivezetőre, aki lakott
területen 40 km/órával, lakott terü-
leteken kívül pedig 50 km/órával
lépi túl a megengedett sebességet,
10 ezer korona pénzbírság szab-
ható ki, és hat hónaptól kezdve
akár egy évre bevonhatják a for-
galmi engedélyét. Ugyanakkor az
illető öt büntetőpontot is kap.

Amennyiben valaki 12 büntető-
pontot gyűjt össze, annak automa-
tikusan elveszik a jogosítványát, és
újra vizsgát kell tennie a közúti
közlekedés szabályaiból.

Tomás Tuhy 2014 áprilisa óta
tölti be a cseh országos rendőrfő-
kapitány tisztét. Előzőleg három
évig az észak-morva régió rendőr-
parancsnoka volt.

Egyébként nem Tomás Tuhy az
első cseh rendőrfőkapitány, akit
gyorshajtáson kaptak. Tíz éve,
2006-ban, Vladislav Husák rendőr-
főkapitánynak támadtak problémái
a gyorshajtás miatt. Egy Prága
melletti közúti ellenőrzés során
megállapították, hogy óránkénti
190 kilométeres sebességgel szá-
guldott, amit Husák nem is taga-
dott. Mielőtt megbüntették volna,
három hónapra önként leadta veze-
tői jogosítványát, és azonnal 10
ezer koronát utalt át egy karitatív
alapítvány számlájára. (MTI)

Gyorshajtás miatt fél évig nem vezethet 
a cseh rendőrfőkapitány

Hillary és Bill Clinton a szük-
séges építési engedélyek nél-
kül renoválja újonnan vett
villáját.

Hillary Clinton és férje, Bill
Clinton volt elnök augusztusban
több mint egymillió dollárért meg-
vásárolta a New York melletti
Chappaquában lévő villájuk mel-
letti ősparkos, tágas villát is, és ne-
kilátott az új ház teljes
átalakításának. A házaspár azonban
a szükséges építési engedélyeket
nem szerezte be.

Az építési hatóság felügyelője,
William Maskiell, a New York
Postnak elmondta, hogy névtelen
bejelentés érkezett a munkálatok-
ról, s amikor kiszállt ellenőrzésre,
észlelte a nagyszabású építkezést.
Október 17-én levélben értesítette
a demokrata párti elnökjelöltet és
férjét, hogy törvényt sértettek. A le-

vélhez csatolt egy dokumentumot
is, amelyben közli: az egyik alvál-
lalkozó tudatta vele, hogy Clinto-
nék közölték, nagyon sietnek az
átalakítással, mert hálaadás ünne-
pére az új villának készen kell len-
nie. „Ez rendben van, de azért
üdvös lenne, ha beszereznék az
építési engedélyeket” – mondta az
alvállalkozó washingtoni cég kép-
viselőjének Maskiell, és hozzá-
tette: nem állíttatja le az építkezést,
ha pótlólag beszerzik a szükséges
engedélyeket.

Péntek estig csak a villanyszere-
lési és fűtésszerelési munkákra
szóló engedélyek érkeztek meg –
mondta el a New York-i lap mun-
katársának az építési hatóság fel-
ügyelője. Hozzátette, hogy a
Clinton házaspár több ezer dolláros
büntetésre számíthat, mert sem-
mibe vette a törvényt.

Az esettel több helyi lap és tele-
víziós csatorna is foglalkozott, a
The New York Times pedig megje-
gyezte: „egyesekben az az érzés
alakulhat ki, hogy Cintonékra nem
érvényesek a törvények”. A Times
megkereste Hillary Clinton kam-
pányszóvivőjét, Brian Fallont, de a
szóvivő nem reagált.

Clintonéknak az újonnan meg-
vásárolt villa szomszédságában
van az 1999-ben megvásárolt ti-
zenegy szobás, holland koloniál
stílusban épült kúriájuk, s nemré-
giben vásároltak egy villát 
Washington egyik elegáns negye-
dében is. Emellett Arkansas állam
fővárosában, Little Rockban, a
Clinton Elnöki Könyvtár fölött
szintén van egy magánrezidenciá-
juk. Bill Clinton az elnökké válasz-
tása előtt Arkansas állam
kormányzója volt. (MTI)

Hillary és Bill Clinton engedély nélkül építkezik
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Már foglalható a 2017-es nyári vakáció!

Bulgária:  Albena
• Jelentős előfoglalási kedvezmények

• Új szállodák!
• Foglalás minimális előleg-befizetéssel!


