
Bizonyára sokan felfigyeltek a Face-
bookon közzétett fotókra, amelyek kap-
csán a közösségi oldalon is jókora vita
alakult ki: a vásárhelyi Vártemplom ud-
varán kiásott emberi csontmaradványok
állnak kusza összevisszaságban. 

Jómagam is – mint oly sokan közü-
lünk – felháborodtam, amikor meglát-

tam a képeket, de később kiderült, a lát-
szat ellenére nem történt sírgyalázás.
Soós Zoltán régészt, a Maros Megyei
Múzeum igazgatóját kérdeztük arról,
hogy mit tud a történtekről (amelyekhez
egyébként a múzeumnak nincsen
semmi köze).

– A Vártemplom udvarán vízveze-
tékcserén dolgozott a kivitelező, ekkor
bukkantak elő a csontok. A történet lé-
nyege, hogy 1906-ban nagy felújítá-

son esett át az igencsak rozzant álla-
potban lévő templom. Akkor még nem
létezett komoly régészet Erdélyben,
sok helyen alábetonoztak a templom-
nak, és az ekkor általuk megtalált em-
bercsontokat összegyűjtötték és egy
nagy gödörbe temették. Ezt a gödört
vágta át most a drén. Látszik, hogy
annak idején nagy munkát végeztek
kellő körültekintés nélkül, mert a
csontok kilencven százaléka törött, így
régészeti szempontból nincsen jelen-
tősége, azt pedig nem tudjuk, hogy
1906-ban kiknek a csontjait gyűjtötték
össze: a Vártemplom köré az elmúlt
évszázadok során sokan temetkeztek.
Az említett gödör pedig nem sírbolt,
hanem csontgyűjtő, osszárium – így
annak átvágásakor sírgyalázás sem
történt. 

Az egyetlen hiba, amit a kivitelező
elkövetett, a gondatlanság: nem lett
volna szabad a kiásott csontokat fedet-
lenül hagyni, kegyeleti okokból el kel-
lett volna őket takarni. Ezt a múzeum is
jelezte. A munkálatok befejeztével ter-
mészetesen a csontokat is visszatemetik
– mondta a Maros Megyei Múzeum
igazgatója.

Rhédey-múzeum
létesül az 
erdőszentgyörgyi
kastélyban 
Pályázat útján egy, a Rhédey család-
nak emléket állító múzeum kialakítá-
sát tervezi az erdőszentgyörgyi
önkormányzat a Rhédey-kastélyban. A
kezdeményezéstől azt remélik, hogy
ennek köszönhetően még több turista
látogat majd el a kisvárosba.
____________2.
Meghalt 
a Securitate utolsó
parancsnoka
Meghalt Iulian Vlad, a hírhedt Securi-
tate utolsó parancsnoka, aki az 1989-
es decemberi forradalom idején
vezette a kommunista diktatúra politi-
kai rendőrségét.
____________3.
,,Az igazságot 
lehetetlen 
elmesélni’’ 
Egy dadogás története – ez a címe
Vida Gábor legutóbbi kötetének,
amely ez esetben: önéletírás. A ma-
rosvásárhelyi szerző a Látó szépiro-
dalmi folyóirat szerkesztője,
könyvének bemutatására az András
Lóránt Társulat székhelyén, az egykori
zsinagógában került sor teljes telt
házas közönség előtt.
____________5.
Liu Shaolin Sándor
aranyérmes 500
méteren a rövidpályás
gyorskorcsolya-vk-n
A táv tavalyi világbajnoka rendkívül
magabiztosan versenyzett egész nap,
mind a negyed-, mind az elődöntőjét
megnyerte, aztán a fináléban rajt-cél
győzelmet aratott két dél-koreai és
egy kínai riválisa előtt.
____________9.

Szombaton Kolozsváron a re-
formáció 500. évfordulójá-
hoz kapcsolódó jubileumi
emlékév főrendezvényét tar-
tották számos egyházi és 
közéleti meghívott jelenlé-
tében.

A megemlékezés a Farkas utcai
református templomban ünnepi is-

tentisztelettel kezdődött, melyre
nemcsak a református egyházkerü-
letek képviselőit, hanem az unitá-
rius és a romániai magyar
evangélikus egyház képviselőit is
meghívták. Amint azt Kató Béla er-
délyi református püspök egy ko-
rábbi tévéinterjúban elmondta: 500
palástba öltözött lelkész jelenlété-

vel szerették volna szimbolizálni a
reformáció óta eltelt fél évezredet,
de több mint 600 lelkész jelentke-
zett a rendezvényre. A templomi
rendezvény végén az erdélyi ma-
gyar protestáns testvéregyházak
püspökei és Balog Zoltán, a ma-
gyar emberi erőforrások minisztere
is felszólalt.

A protestáns teológia udvarán 
ünnepelték az erdélyi reformáció
vívmányait

Ünnepi beszédében Kató Béla
püspök kijelentette: az erdélyi ma-
gyarok lojális állampolgárai akar-
nak lenni annak az országnak,
amelyben élnek, de protestáns

A kormány számlái
Dráguláshullámmal köszöntött ránk október. Most lé-

pett életbe az üzemanyag árába visszaépített jövedékiadó-
emelés második lépcsője, emellett a villanyáram és a
földgáz is drágult, és emelkedett a lej bankközi kamatlába,
ami a hitelrészletek drágulásában fog jelentkezni. Noha e
hullámnak a jövedéki adó és kamatláb jelentette részét
egyenesen vagy közvetetten a kormány gerjesztette, úgy
tesznek, mintha mindezért más lenne felelős, és tovább bo-
londítják az erre kapható választókat.

Vannak még a kormánynak további, százmilliós nagy-
ságrendű számlái, melyeket szintén az adófizetők fognak
állni. Pénteken a vezető kormánypárt elnöke azért emelt
szót, mert az állami vasúttársaságnak 142 millió eurót kell
kifizetnie magáncégek felé. A szocdem főbáró dokumentu-
mokkal alátámasztott leleplezést ígért az ügyben, ami sze-
rinte érdemes lenne az ügyészek figyelmére is, de nagy
szenzációra kár számítani. Ez a veszteség a vasút magán-
építőkkel, szolgáltatókkal kötött szerződéseinek be nem
tartott kitételeiért kivetett bírságokból áll össze. Ha már
állami társaságok hasonló veszteségei felett őrlik magukat
a kormányzat irányítói, akkor például az országos úthá-
lózat kezelésével megbízott társaság kapcsán még indo-
koltabb lenne a felháborodás, annak ugyanis a
kétszázmillió eurót is meghaladó követeléseket kell privát
üzletfeleknek kifizetnie. Hasonló követelések olyan 
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Gondatlanság, nem sírgyalázás

Benedek István

Kaáli Nagy Botond 

Reformáció 500

Kolozsváron ünnepelték a jubileumot



Pályázat útján egy, a Rhédey családnak emléket
állító múzeum kialakítását tervezi az erdőszent-
györgyi önkormányzat a Rhédey-kastélyban. A
kezdeményezéstől azt remélik, hogy ennek kö-
szönhetően még több turista látogat majd el a
kisvárosba. A Rhédey múzeum mellett két másik
pályázat is folyamatban van, egyik a kastély előtti
tér rendezését célozza, a másik révén pedig a va-
lamikori kastélykertet szeretnék szebbé tenni.

Az Erdőszentgyörgy szívében álló, szépen felújított Rhé-
dey-kastély már most igen vonzó turisztikai látványosság
a kisvároson áthaladó turisták számára, számos bel- és kül-
földi vendég fordul meg ott. Az utóbbi évek során több ál-
landó tárlatot, tematikusan berendezett szobákat alakítottak
ki a termeiben, az emeleten a bözödújfalusi emlékszoba az
egykor elárasztott településnek állít emléket, a néprajzi
szoba a település kulturális értékeit eleveníti meg, a Látha-
tatlan Székelyföld nevű állandó tárlat pedig híres épületek
makettjeit örökíti meg látássérültek számára is.

A továbbiakban az erdőszentgyörgyi önkormányzat egy
újabb merészet álmodott, ezúttal a tulajdonukban lévő ne-
obarokk kastélyban egy pályázat keretében bővíteni sze-
retnék a látnivalók sorát, és egy komplex, öt szobára
kiterjedő Rhédey-múzeum létrehozását tervezik. Az itt szü-
letett Rhédey Claudiáról, valamint férjéről, Alexander von
Württembergről nevezetes épületbe tervezett múzeum el-
sősorban a Rhédey család és a kastély történetét fogja is-
mertetni, de emellett a grófnő ikonikus személyiségét és az
erdélyi nemesség életének egy szeletét is közelebb hozza
a látogatókhoz a kiállított tár-
gyak által. Az elképzelések
szerint a múzeum –  a lehető-
ségekhez mérten – eredeti tár-
gyakkal lesz berendezve,
korhűen érzékelteti majd a 17-
19. századi nemesek életét bú-
torok, szőnyegek, személyes
tárgyak és különféle tárgyi
örökségek által.

Emellett világítóelemekkel,
valamint a századnak megfe-
lelő textíliákkal díszítik  a mú-
zeumot, visszaadva a kor
jellegzetes hangulatát. A múze-
umban a falra rögzített képer-
nyőkön dokumentumfilmeket
láthatnak majd az odalátogató
turisták a Rhédey család éle-
téről.

A múzeum létrehozása történészek segítségével zajlik,
és több ország levéltáraiban végzett kutatáson alapszik. A
kutatási munka  folyamatban van, Menyhárt István projekt-
menedzser szerint a pályázat remélhetőleg még az idén el-
bírálásra kerül, és elkezdhetik a kivitelezést, hogy a 2018.
szeptember 21-i Rhédey Napok keretében be is tudják mu-
tatni a nagyközönségnek a kutatás során megszerzett infor-
mációkat. 

Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere rá-
mutatott, nagyon sok munkát fekltettek abba, hogy Erdő-
szentgyörgy olyan turisztikai célpont legyen, ahová
érdemes ellátogatni. – Az elmúlt időszakban is folyamato-
san tettünk azért, hogy a város látványosságait népszerű-
sítsük, és ez közel sem ért véget. A Rhédey-múzeum
létrehozása egy olyan kezdeményezés, amely méltó módon
ismerteti településünk büszkeségét, a Rhédey-kastélyt, a
Rhédey családot, valamint Claudia grófnő ikonikus alakját.
Szeretnénk, ha Erdőszentgyörgyön nemcsak átutaznának a
turisták, hanem érdemesnek tartanák arra, hogy itt töltsenek
néhány órát, ezáltal is öregbítve és messze víve városunk
hírnevét – hangsúlyozta a városvezető.

Az erdőszentgyörgyi önkormányzat a projekt megvaló-
sításában a magánszemélyek segítségére is számít, arra kér-
nek mindenkit, hogy ha bármilyen, a Rhédey családhoz,
kastélyhoz vagy az említett korhoz kapcsolódó tárggyal,
képpel, leírással rendelkezik, szíveskedjenek örökre vagy
ideiglenesen a múzeum rendelkezésére bocsátani, vagy je-
lentkezni a kastélyban Menyhárt István projektmened-
zsernél. A leírásokat, képeket, képeslapokat, szövegeket 
elküldhetik elektronikus formában a
menyhart_i@yahoo.com e-mail-címre is. 

Egyetem napi ünnepség 
a Sapientián

Október 3-án, kedden 11 órától a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara az egye-
tem napját ünnepli, melyről az intézményi akkreditációt
követően határoztak. Az ünnepségen átadják az egyetemi
díjakat és tiszteletbeli címeket, 13 órától a diákotthon új
épületszárnyának avatására és az ehhez tartozó kápolna
felszentelésére kerül sor. A kötetlen programok során di-
ákmérkőzések zajlanak, bográcsgulyás készül, termény-
bemutatót tartanak és a Kolozsvári Kar filmművészet,
fotóművészet és média szakos hallgatóinak díjnyertes
filmjeiből is látható lesz egy válogatás. Délután az érdek-
lődők Marosán Csaba színművész előadását tekinthetik
meg, melynek címe Luther asztalánál, és a reformáció
500 éves jubileuma tiszteletére adja elő. Az egyetem nap-
ját a Koszika & The HotShots koncertje és buli zárja.

Ormányos medvét keresztelnek
Október 4-e az állatok világnapja. Ez alkalomból szerdán
délután 4 órakor a legkisebb ormányos medve kereszte-
lőjére várják az érdeklődőket, gyermekeket és felnőtteket
egyaránt a marosvásárhelyi állatkertbe. Minden résztvevő
keresztszülő lesz.

Nemzetközi mérnöki konferencia
Marosvásárhelyen

A Petru Maior Egyetem Nicolae Iorga utca 1. szám alatti
dísztermében október 5-én 9.30 órától kerül sor az Inter-
Eng 2017 konferenciára a mérnöki kar szervezésében. A
tizenegyedik alkalommal sorra kerülő nemzetközi konfe-
rencián három földrész tizennégy országából lesznek
jelen résztvevők a mérnöki és ahhoz kötődő szakterüle-
tekről, illetve az akadémiai közegből, a helyi kutatókat a
házigazdák mellett a MOGYE és a Sapientia szakemberei
képviselik. A tudományos kutatások terén kiemelkedő ese-
ményt a Román Tudományos Akadémia és az egyiptomi
Zagazig University szervezi. 

Lakásigénylők figyelmébe
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
szociális és állami lakásalaphoz tartozó lakásokra igényt
tartó személyeket, hogy szeptember 15. – október 15. kö-
zött az igénylők feliratkozhatnak a 2018. évi listára. Azok,
akik az előző években adtak be lakáskérvényt, személye-
sen meg kell jelenjenek a dossziék időszerűsítése végett.
Az ANL-s lakásokra összeállított lista érvényes marad
2018-ra, így arra nem kell pótiratcsomót leadni.

Bérelhető kerékpárok a MOGYE-n
Kétszáz bérelhető kerékpárt ajándékozott a Pegas kerék-
párgyártó a MOGYE hallgatóinak az UMF Student Bike
projekt keretében, amelyet a szeptember 26-i tanévnyitón
indítottak útjára. A Smart Bike Sharing elnevezést viselő
rendszer révén a városban hat helyszínen felállított meg-
őrzőből elvehető és egy másik biciklitárolóban hagyható
a kerékpár. A használó által telefonos applikációval nyo-
mon követhető lopásgátlókkal szerelték fel a kerékpárokat.
Bérelni az egyetemi sportpálya melletti megőrzőnél lehet,
a kerékpárok hat helyszínen – a törvényszéki orvostan,
gyermekkórház, bentlakások, megyei kórház, MOGYE-
kantin és a központi könyvtár – lesznek hozzáférhetők.

Újabb illegális alkoholszállítmány
Szeptember 28-án egy 36 éves Kovászna megyei nőt iga-
zoltatott a segesvári közúti rendőrség. Az ellenőrzés során
ezer liter, műanyag palackban lévő, zárjegy nélküli alko-
holt találtak a járműben, amit igazoló iratok nélkül szállí-
tott. Amint bevallotta, Besztercéről Brassóba kellett volna
szállítania az árut, amit elkoboztak, a jármű vezetőjét 24
órára őrizetbe vették. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska
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A Nap kel 
7 óra 21 perckor, 

lenyugszik 
19 óra 1 perckor. 
Az év 275. napja, 
hátravan 90 nap.
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IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 180C
min. 20C

Megyei hírek

Bálint Zsigmond Emberközelben
A népszerű marosvásárhelyi fotóművész 80 éves. Akti-
vitásán nem érzékelhető életkora, továbbra is a honi fo-
tográfia egyik legtevékenyebb képviselője. Kettős
rendezvényen adja ennek újabb tanúságát: a Bernády
Ház földszinti kiállítótermeiben egyéni tárlaton és könyv-
bemutatón áll közönség elé. Emberközelben című kiál-
lításán az utóbbi évtizedben készült felvételeiből mutat
be válogatást. Azonos címmel a csíkszeredai Pro Print
gondozásában lát napvilágot újabb albuma. Az ese-
ményre október 6-án, pénteken 18 órai kezdettel kerül
sor. A tárlatot és a kötetet Nagy Miklós Kund művészeti
író ajánlja az érdeklődők figyelmébe.   

Találkozás Székelykakasdon
A székelykakasdi Pro Veritas Egyesület a helyi reformá-
tus egyházközséggel közösen október 7-én szervezi
meg a Találkozás Székelykakasdon rendezvényt. Ennek
keretében 11 órától istentiszteleten vesznek részt a re-
formátus templomban, majd 13 órától ünnepi ebéddel
várják a résztvevőket a kultúrotthonban. Ugyanott 15
órától a helyi fiatalok előadásában irodalmi, zenés ösz-
szeállítás lesz, fellép a Kakasmandikó néptánccsoport
is. Az érdeklődők jelezhetik részvételi szándékukat 
a 0752-092-083 telefonszámon vagy a 
proveritas2010@gmail.com e-mail-címen.

Újítás és kreativitás 
a román nyelv oktatásában

Ma 17.30 órától a Bernády Házban kerül sor az Újítás
és kreativitás a román nyelv oktatása területén a ma-
gyar tannyelvű osztályokban című előadásra. A Női
Akadémia keretében szervezett előadásra várják az
érdeklődő tanárokat és szülőket. Szőcs Imre és
Forgó Erika romántanárok részt vettek a magyar
nyelvű oktatásban részesülő tanulók számára újon-
nan elkészült románnyelv-oktatási program kidolgo-
zásában és a románnyelv-tanárok képzési

anyagának kidolgozásában is, az előadók tapasztala-
taikat megosztanák az érdeklődőkkel. A belépés 5 lej, a
begyűlt összeget a témakörben szervezett képzésre for-
dítják – áll a Koreck Mária által szerkesztőségünkhöz el-
juttatott meghívóban.

Idősek világnapja 
a Caritas szervezésében

A Gyulafehérvári Caritas Maros megye több településén
szervezi meg az idősek világnapjához kötődő ünnepsé-
geit. Marosvásárhelyen a Deus Providebit Házban ok-
tóber 2-án, ma 11 órától, Szentdemeteren az iskolában
ugyancsak ma ünnepelnek. Október 3-án 16 órától Er-
dőszentgyörgyön, a kultúrotthonban, ugyanaznap 15
órától Gyulakután, a polgármesteri hivatal gyűléstermé-
ben tartanak ünnepséget, Székelyvéckén a Francia
házban 5-én 14 órakor, október 11-én Vármezőn, az ál-
talános iskolában és Nyárádremetén a kultúrotthonban
köszöntik az időskorúakat.

Október 6-ára emlékeznek
A marosvásárhelyi RMDSZ október 6-án, pénteken 16
órától koszorúzással egybekötött főhajtással emlékezik
a Postaréten a 168 évvel ezelőtt kivégzett 13 aradi vér-
tanúra. Erre az alkalomra beszédíró pályázatot hirdet-
nek középiskolások és egyetemisták számára, a
történelmi eseményhez kötődő pályamunkákat október
3-áig várják a kabinet@vasslevente.ro e-mail-címre. A
legjobb három beszéd szerzőit budapesti kirándulással
díjazzák, amit az 1956-os forradalom emlékünnepsé-
gére szerveznek.

Nagy Dalma budapesti kiállítása
Ismét marosvásárhelyi alkotó lépett a magyar főváros
közönsége elé. Nagy Dalma textilművész budapesti kol-
léganőjével, Pápai Líviával közösen mutatkozik be a XI.
kerületi Műhely Galériában. A Magyar Kárpitművészek
Egyesülete rendezte tárlat szeptember 29-én nyílt meg
a Hamzsabégi úti kiállítóteremben. A Spot című kiállítás
megnyitóján Feledy Balázs művészeti író méltatta a két
kiállító munkásságát is műveit.

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

32, 30, 33, 28, 21 +13 NOROC PLUS: 6 3 7 8 9 10

6, 35, 40, 3, 4, 28 SUPER NOROC:  6 6 8 2 1 1

21, 38, 7, 6, 49, 13 NOROC: 6 4 0 7 9 4 3

Rhédey-múzeum létesül 
az erdőszentgyörgyi kastélyban 

Menyhárt Borbála



A Fidesz és az RMDSZ vezetői 
tanácskoztak Kolozsváron

Fontos közép- és hosszú távú kérdéseket is érintő
egyeztetést tartottak Kolozsváron a Fidesz és az
RMDSZ vezetői szombat délután – tájékoztatta az
MTI-t Havasi Bertalan, a magyar miniszterelnök saj-
tófőnöke. A megbeszélésen a Fidesz részéről Orbán
Viktor mellett Balog Zoltán és Németh Zsolt vett részt.
Áttekintették Magyarország és Románia gazdasági
helyzetét, és megállapították: eljött az ideje, hogy
nagyszabású projektek segítségével jobban össze-
kapcsolódjon a két ország gazdasági rendszere. A
Kelemen Hunor vezette RMDSZ-tárgyalódelegáció
szorgalmazta, hogy mielőbb kerüljön sor magas
szintű magyar–román kormányzati találkozókra. A
felek örömmel nyugtázták, hogy napokon belül tár-
gyalni fog egymással a magyar és a román külügymi-
niszter. A megbeszélésen nagyon fontos
előrelépésnek nevezték, hogy egy mindkét ország
számára fontos kisebbségi ügyben, az ukrán oktatási
törvény témájában összehangolt, közös magyar–
román fellépésre került sor. (MTI)

Hárman pályáznak 
az USR elnökségére

Vlad Alexandrescu, Dan Barna és Cristian Seidler
nyújtotta be jelölését a Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) elnöki tisztségére, amelyről a párt
október 28-i rendkívüli kongresszusán döntenek majd
Brassópojánán. Az USR vasárnapi közleményében
arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy
a jelölési szakasz szombat éjjel zárult le. Az október
28-i kongresszuson az USR alelnökei, Vlad Alexand-
rescu, Dan Barna és Cristian Seidler szállnak ver-
senybe az elnöki titulusért. A rendkívüli kongresszust
Nicuşor Dan elnök lemondása következtében hívták
össze – emlékeztet a közlemény. (Agerpres)

Több száz sérült Katalóniában
A katalán kormány adatai szerint 337 ember sérült
meg vasárnap délutánig a rendőri akciókban, ame-
lyekkel igyekeztek megakadályozni az alkotmánybí-
róság által felfüggesztett önrendelkezési
népszavazást Katalóniában. „Felelősnek tartjuk Ma-
riano Rajoy spanyol miniszterelnököt és Juan Ignacio
Zoido spanyol belügyminisztert a Katalóniában tör-
téntek miatt” – jelentette ki Jordi Turull katalán kor-
mányszóvivő, aki szerint a spanyol rendőrök és
csendőrök fellépése nem felel meg az arányosság el-
vének. Turull arra kérte a sérülteket, hogy tegyenek
feljelentést. (MTI)

Lelőttek egy késelőt a marseille-i
pályaudvaron

Járőröző katonák lelőttek vasárnap délután egy férfit
a dél-franciaországi Marseille főpályaudvarán, miután
az késsel támadt utasokra – közölte a helyi ügyész-
ség. A La Provence regionális lap értesülése szerint
a támadó két embert szúrt meg, mindketten életüket
vesztették. A támadót, aki a lap állítása szerint azt ki-
abálta, hogy „Allah Akbar!”, a pályaudvaron járőröző
katonák lelőtték. A pályaudvart kiürítette a rendőrség,
és biztonsági kordont húzott az épület köré, a környé-
ket teljesen lezárták. (MTI)
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ügyekből adódhatnak, mint például ha hibás tervek
alapján építenek, és a vadonatúj szakasz alatt megcsú-
szik a talaj – ez történt az átadás előtt álló Szászsebes–
Torda pálya egy részén néhány hete, de korábban is volt
ilyen eset, vagy amikor a megrendelő, vagyis az állam
bármilyen hibájából a munka nem halad a szerződéses
kitételeknek megfelelően. Ilyen ügyekben a kivitelezőnek
a javításokat el kell végeznie, de akár a feleslegesen álló
munkaerő és a felszerelések költségeit is állnia kell, amit
majd behajt a megrendelőn. A reálgazdaságot nem po-
litikai szólamok mozgatják, bármilyen szerződéses vi-
szonyban a vétkes fizeti a hibája költségvonzatát, és
leggyakrabban még kártérítést is.

Hogy a két szóban forgó állami nagyvállalat közül
miért csak a vasút a vétkes, és a nagyobb kárszámlákért
felelős úttársaságról szó sem esett a pártvezéri kiroha-
násban, arra az a magyarázat, hogy az útvállalatnál
párthű vezetők ülnek a székekben, a vasút vezetését
pedig a technokrata kormány idején nevezték ki. Alig-
hanem van új menedzserjelölt a vasúttársaság élére,
hogy ha egyszer majd kegyeskedik a kormány beruházni
is, és ide is jut fejlesztési pénz, akkor a munkákból ba-
ráti vállalkozók bevonásával a pártkasszának is jusson.
A jelenlegi vasútvezér végkielégítését pedig a kárszám-
lához csapják, azt az adófizető balekok törlesztik.

A kormány számlái
(Folytatás az 1. oldalról)

Meghalt Iulian Vlad, a hírhedt Se-
curitate utolsó parancsnoka, aki
az 1989-es decemberi forradalom
idején vezette a kommunista dik-
tatúra politikai rendőrségét.

Az egykori rettegett tábornokot 86
éves korában, szombaton érte a halál,
miután már több hete kómában volt –
közölte az Antena 3 hírtelevízió.

Vlad 1947-ben végezte el a craiovai
kereskedelmi líceumot, és előbb a kom-
munista ifjúsági mozgalomban, majd a
Román Kommunista Pártban töltött be
különböző vezető tisztségeket. 1952-től
kezdve dolgozott a belügyminisztérium-
ban, 1977-től államtitkári tisztséget töl-
tött be, 1987-től 1989-ig pedig az
állambiztonsági részleg, vagyis a hírhedt
Securitate parancsnoka volt.

A Ceauşescu-diktatúrát megdöntő,
több ezer áldozatot követelő forradalom
után, a népfelkelés vérbe fojtására tett
kísérletért 1989. december 31-én letar-

tóztatták, majd 25 év börtönbüntetésre
ítélték népirtásért. Büntetéséből mind-
össze négy évet töltött le: 1993-ban Ion
Iliescu akkori államfő kegyelemben ré-
szesítette.

A News.ro hírügynökség szerint Vlad
18 évesen saját apját is feljelentette a
kommunista titkosrendőrségnél, amiért
az templomba járt. A kommunista ifjak
központi bizottsága róla írt jellemzésében
kiemelte, hogy 1946-48 között „kiemel-
kedő érdemeket szerzett” a földbirtoko-
sok vagyonelkobzásában, a választási
kampányban és az államosításban.

A Hotnews.ro hírportál szerint Iulian
Vladot tavaly mégis a „modern Romá-
nia” egyik megteremtőjeként magasz-
talta a Vâlcea megyei önkormányzat
alelnöke egy könyvbemutatón. Ezt a
portál által megszólaltatott Vladimir Tis-
măneanu, az Egyesült Államokban élő
román politológus „hányingerkeltőnek”
minősítette.

„Az eszeveszett zsarnokság legelnyo-
móbb intézményének vezetőjét dicsőí-
teni tíz évvel azt követően, hogy a román
államfő bűnös és illegitim rendszerként
elítélte a kommunizmust, arculcsapása
mindannak, amit a zsarnoksággal szem-
beni ellenállás jelentett a kommunista
Romániában. Iulian Vlad tábornok köz-
vetlenül részt vett az 1987-es brassói til-
takozás megtorlásában, a Securitate
parancsnoka volt, amikor megölték 
Gheorghe Ursu mérnököt, és a bűnlajst-
romát még hosszan lehet folytatni” – írta
a Securitate utolsó parancsnokáról annak
az elnöki különbizottságnak az egykori
vezetője, amely 660 oldalas átfogó jelen-
tést készített a romániai kommunizmus
bűneiről.

A Tismăneanu-jelentés alapján 2006-
ban Traian Băsescu államfő a parlament
plénuma előtt hivatalosan elítélte, illegi-
timnek és kriminálisnak nevezve a kom-
munista rendszert. (MTI)

Teherautóval ütközött szombat reggel Szászrégennél a Ma-
rosvásárhely és Déda között közlekedő, 4542-es számú sze-
mélyvonat. A mozdonyvezető és egy utas orvosi ellátásra
szorult – közölte a román állami vasúttársaság (CFR) Face-
book-oldalán.

A vasúttársaság tájékoztatása szerint a baleset szombat reg-
gel 7:30-kor történt, amikor a régeni vasúti kereszteződésnél
egy teherautó sofőrje – figyelmen kívül hagyva a Szent And-
rás-keresztet – ráhajtott a sínekre, ahol éppen a Marosvásár-
hely–Déda személyvonat közlekedett.

Az ütközés nyomán a mozdonyvezető és egy utas orvosi
ellátásra szorult. A többi utas más járművön folytatta útját,
számukra a CFR megtéríti a jegy értékét.

A CFR felhívja a figyelmet, hogy ez a sokadik eset, amikor
gépjárművel ütközik vasúti szerelvény amiatt, hogy az autó-
vezetők nem tartják be a szabályokat. „Életek függnek a köz-
lekedési rendszabályok betartásától” – szögezi le a CFR
utasszállító részlegének vezérigazgatója, Szentes József, kérve
a sofőröket, hogy tartsák tiszteletben a vasúti kereszteződé-
seknél található figyelmeztető jelzéseket. (Agerpres)

Meghalt a Securitate utolsó parancsnoka

A románai élelmiszertermékek napjára, azaz októ-
ber 10-ére minden megyeközpontban hagyomá-
nyos termékek értékesítésére alkalmas
helyiségeket fognak berendezni, jelentette ki
szombaton Jászvásáron Petre Daea mezőgazdasági
miniszter. 

A miniszter egy, a gyapjú minőségének ellenőrzésére al-
kalmas laboratórium átadásán vett részt a moldvai városban.
Az országban csak három ilyen laboratórium működik: egy
Kolozsváron, egy Vâlceán és mostantól Iaşi-ban is. 

Petre Daea elmondta, hogy a gyapjúszálak elemzése ingye-
nes lesz. Hozzátette: országszerte regionális gyapjúbegyűjtő
központok építését tervezi. Első lépésként nyolc ilyen köz-
pontot hoznak létre, majd az igények függvényében növelik
ezek számát. 

A miniszter hozzátette, országszerte körülbelül 36.000
tonna gyapjút nyernek ki a tenyésztők az állatok megnyírá-
sából, az államnak pedig az a célja, hogy ezt a gyapjút érté-
kesítsék. (Agerpres)

Régiós gyapjúbegyűjtőket hoznak létre

Ország – világ
Október elsejétől ismét nő az elektromos áram, a
gáz és az üzemanyag ára, ez pedig a legtöbb termék
és szolgáltatás árának növekedését vonja maga
után.

Az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) dön-
tése értelmében október 1-től a háztartási fogyasztók számára
0,03 lej/kWh-val nő az elektromos áramért fizetendő összeg.
Az ANRE elnöke, Niculae Havrileţ elmagyarázta az Agerpres
hírügynökség érdeklődésére, hogy ez egy 100 kWh-s fogyasz-
tásnál 3,45 lejnyi áremelkedést jelent.

A gáz ára átlagosan 6%-kal fog növekedni az idei év utolsó
negyedévében – közölte az ANRE alelnöke, Emil Calotă, aki
azonban hozzátette, hogy az energiaár-szabályozó hatóság
döntőbizottsága még nem hagyta jóvá a végső döntést ebben
a kérdésben.

A kormány szeptember 15-étől emelte meg literenként 0,16
lejjel a benzin és gázolaj jövedéki adóját, és október elsejétől
további 0,16 lejjel nő ez az adó. Az üzemanyag-forgalmazók
honlapjai szerint az üzemanyagok ára jelenleg megközelíti az
5 lejt literenként, holott szeptember közepén átlagosan 4,7
lejbe került egy liter gázolaj és 4,8 lejbe egy liter benzin. A
prémium kategóriák esetében az üzemanyagok ára túllépte az
5 lejt is.

Dragoş Frumosu, az élelmiszeripai szakszervezetek szö-
vetségének elnöke szerint az energiaár- és üzemenyagár-nö-
vekedések következtében 5-6%-kal fog megemelkedni az
alapélelmiszerek – hús, tej, kenyér – ára.

Mindezek mellett a romániai bankközi kamatláb (ROBOR-
index) növekedése miatt a banki részletek is növekedni fog-
nak. (Agerpres)

Drágulásokkal érkezett október

Teherautóval ütközött a dédai személyvonat

Tűz ütött ki szombat reggel egy bukaresti öregotthonban.
Egy személy meghalt, 19-en füstmérgezéssel kerültek kór-
házba, egy tűzoltó megsérült.

Florin Bica, a Bagdasar Arseni kórház szóvivője arról tá-
jékoztatott, hogy a tűzoltóra rázuhant egy tárgy mentés köz-
ben. A sérült eszméleténél van.

A bukaresti Păcală utcában lévő öregotthonban szombat
reggel ütött ki a tűz, egy személy életét vesztette. Több mint
30 személyt kimenekítettek, 19-et közülük füstmérgezés tü-
neteivel szállítottak a főváros különböző kórházaiba – közölte
a bukaresti katasztrófavédelem (ISU).

A kórházba jutottak közül egy személyt intenzív terápián
ápolnak, egy másik személy ortopédiai kezelésre szorul, mert
menekülés közben leesett a lépcsőn és kificamította a vállát.
Többen szén-monoxidnak való kitettség miatt vannak orvosi
felügyelet alatt.
Nincs tűzvédelmi engedélye az épületnek

Nincs tűzvédelmi engedélye a szombat reggel kigyulladt
épületnek – közölte a Bukarest-Ilfov körzeti katasztrófavé-

delmi felügyelőség (ISU) szóvivője, Adrian Marin. A fővárosi
Păcală utcában levő ingatlan az évek során többféle funkciót
is betöltött, 2009-ben például panzióvá alakították, majd idő-
sek otthonát létesítettek benne, de a tulajdonosok egyik alka-
lommal sem szerezték be a törvény által előírt tűzbiztonsági
engedélyt – közölte az ISU szóvivője.

A tűz kapcsán gondatlanságból elkövetett emberölés és
gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indított az
ügyészség in rem eljárást, azaz a bűncselekmény elkövetésére
irányuló gyanú megalapozottságát vizsgálja.

A bukaresti rendőrkapitányság tájékoztatta az Agerpres hír-
ügynökséget, hogy a fővárosi törvényszéki ügyészséggel kö-
zösen kivizsgálásba kezdett annak tisztázására, hogy mi
történt pontosan a Păcală utcai öregotthonban, és in rem bűn-
vádi eljárást indított gondatlanságból elkövetett emberölés és
testi sértés miatt. A rendőrség azt is közölte, hogy a tűzvész-
ben meghalt személy holttestét az országos törvényszéki or-
vostani intézetben fogják felboncolni a halál pontos okának
megállapítása végett. (Agerpres)

Tűz ütött ki egy öregotthonban



hitük miatt sem fogadhatják el má-
sodrangúságukat. 

Elmondta: az ünnepségen részt
vevő Orbán Viktor miniszterelnök
gyakran megkérdi tőle: megéri-e
ma Erdélyben magyarnak lenni?
„Hogyan lehetne erre igennel vála-
szolni, ha az egyházi tulajdonban
levő iskolaépületek omladoznak,
dohosak, gyengén felszereltek. Ho-
gyan lehetne igennel válaszolni, ha
apáink örökségét elveszik, és bör-
tönbe is zárnak, ha vissza merjük
követelni” – fogalmazott a püspök.
Nem csodálkozhatunk ezen, ha
ilyen körülmények között itt hagy-
nak gyermekeink – tette hozzá.

„Lojális állampolgárai akarunk
lenni annak az országnak, amelyben
élünk, de a protestáns hitünk miatt
sem tudjuk elfogadni másodrangú-
ságunkat” – fogalmazott a püspök.

Felidézte: a Szász Domokos püs-
pök által Kolozsvárra költöztetett
teológia Erdély „legellenállóbb, 
legimmunisabb intézménye”, hi-
szen túlélt három impériumváltást,
egyedüli protestáns tanintézetként
megmenekült az államosítástól, a
kedvező széljárásban pedig úgy
gyarapodott, hogy a nehéz időkre is
maradtak erőtartalékai. „Immunitá-

sát az alapító éleslátása, tanárainak
felkészültsége, hite és hűsége, de
legfőképpen Isten védőkarja biztosí-
totta. Ma ezért adunk hálát” – fogal-
mazott a püspök, aki az intézmény
udvarán leleplezte Szász Domokos
püspök mellszobrát, Gergely Zoltán
szobrászművész alkotását.

Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke arra hívta fel a figyelmet ün-
nepi beszédében, hogy az erdélyi
magyarság a sajátos észjárását is a
reformációnak köszönheti.

Úgy vélte: Luther Márton tanai
„és a nyomukban keletkező kreatív
káosz” jelentősen hozzájárult az er-
délyiség, a transzszilván szellemi-
ség megszületéséhez. A protes-
tánsok ugyanis újraértelmezték ma-
gukat, saját helyüket az akkori vi-
lágban, újraértelmezték viszo-
nyukat a keresztény hithez, a másik
emberhez, és újragondolták céljai-
kat és küldetésüket e világon.

Kelemen Hunor úgy vélte, sem a
tordai országgyűlés hagyományá-
ból, sem az erdélyi románság
1918-as gyulafehérvári ígéreteiből
nem következett mindaz, ami az
erdélyi magyarsággal történt. A
román belpolitika és gyakran a vi-
lágpolitika függvénye volt az erdé-
lyi magyarság sorsának alakulása.

Úgy vélte, a magyarságnak ra-
gaszkodnia kell ahhoz, amit a Ro-
mániához csatlakozó Erdély
románsága csaknem száz éve meg-
ígért neki. „Nemcsak azért, mert az
ígéret szép, hanem legfőképpen
azért, mert igaz és jó állítás: egy or-
szág akkor lehet igazán erős, ha kö-
zösségei is azok. És a többség
mindig felelős a kisebbségért” – fo-
galmazott.

A reformáció kolozsvári ünnep-
ségén Jakubinyi György gyulafe-
hérvári római katolikus érsek is
felszólalt, aki arra figyelmeztetett,
hogy nem az elválás évfordulója-
ként kell a reformáció jubileumát
ünnepelni, hiszen ma már a keresz-
tény egyházak az egység útjait ke-
resik. Megemlítette: a II. vatikáni
zsinattal a katolikus egyház is belé-
pett az ökumenikus mozgalomba.

Az érsek megemlítette: német
protestáns szerzőtől származik a
római katolikus egyház által is ma-
gáénak vallott gondolat, hogy „a fő
dolgokban legyen egység, egyebek-
ben szabadság, és mindenekben
szeretet”.
A jövőt magyar nyelven írják

A nemzeti büszkeség kora követ-
kezik az egész Kárpát-medencében
– jelentette ki Orbán Viktor magyar

miniszterelnök ünnepi beszédében,
melyben a legszorosabb értelemben
vett lelkipásztori szolgálatot fogal-
mazta meg elvárásként a teológus
ifjúság számára.

A kormányfő beszédében úgy fo-
galmazott: a jövőt magyar nyelven
írják.

Nemzeti missziós parancs meg-
keresni és megtartani a magyar kö-
zösségeket, „a mi küldetésünk,
hogy kiharcoljuk, hogy szülőföldjü-
kön boldoguljanak, magyarul tanul-
hassanak, magyarként élhessenek”
– emelte ki.

A miniszterelnök – feltévén a
kérdést, hogy van-e bennünk még
annyi erő, amit a következő 500 év
megkövetel – kijelentette: mélyek
és erősek azok a gyökerek, amelyek
megtartottak, amikor Mohács után
három részre szakadt az ország,
majd „száz éve öt részre szabdaltak
bennünket”, megtartottak a kom-
munista diktatúra idején, és az el-
múlt évtizedekben is.

A miniszterelnök megjegyezte:
500 éve a reformáció volt a válasz
az utat tévesztett Európa számára.
Feltette a kérdést: van-e „reformá-
tus gyógymódja” Európa mostani
kulturális elernyedésének, gazda-
sági térvesztésének és demográ-
fiai zsugorodásának, az idegen
kultúrákkal szembeni önfeladás-
nak?

Úgy vélte, öt évszázada a refor-
máció jelölte ki a magyaroknak is a
megmaradás ösvényét, megterem-
tette a magyar nyelvű irodalmat, és
„felépítette a nemzeti ellenállás
végvárrendszerét: a protestáns isko-
lákat”. Megállapította: az egyházak
mai üzenetei Európa, a nyugati
világ és Magyarország számára:
„maradjatok azoknak, akiknek a Jó-
isten megteremtett benneteket. Ma-
radjatok meg nemzetbéli, nembéli
és hitbéli mivoltotokban. Tartsátok
meg a rendet, és a rend megtart ben-
neteket. Tartsátok meg a templo-
mot, az iskolát, tartsátok meg
magatokat a kereszténységben, és a
kereszténység is megtart bennete-
ket”. Arra emlékeztetett, hogy
1989-ben is egy temesvári reformá-
tus parókiáról indult útjára a sza-
badság Romániában.

Kijelentette: mindez biztatást és
feladatot ró a maiakra. „Feladatot,
hogy őrizzük és folytassuk az egye-
dülálló szellemi és kulturális hagyo-
mányt, amelyet itt, Erdélyben, az
európai vallásszabadság bölcsőjé-
ben a reformáció egyházai hoztak
létre. Ezt a szellemi és földrajzi tájat
be kell laknunk, ahogy a mi dol-
gunk az is, hogy otthont teremtsünk

benne a magyarok következő nem-
zedékeinek” – fogalmazott.

Megjegyezte: a magyarok hatá-
rokkal elválasztva és szétszórva is
egy közös test tagjai. „Olyan egysé-
ges magyar nemzetet építünk,
amelynek közösek a céljai, közösek
a feladatai, és már közösek a dönté-
sei is” – hangoztatta.

Közös érdeknek tartotta, hogy
olyan legyen a jövő, amelyben a
román nemzet és a magyar nemzet
viszonya kiegyensúlyozott, és
amelyben a magyarok jogait is elis-
merik. „Közös érdekünk egy olyan
jövő, ahol egy iskola bezárása csak
rendszerhiba, valamiféle baleset
lehet, de nem az élet rendje” –
emelte ki. Úgy folytatta: „közös ér-
dekünk egy olyan jövő, ahol nem
fordulhat elő, hogy bármely magyar
vagy román közösséget megfoszta-
nak attól, hogy a saját nyelvén ta-
nulhasson. Olyan jövő, amelyben a
felívelő Magyarország összekap-
csolódik a feltörekvő Romániával.
Egy olyan jövő, amelyben a viseg-
rádi országok, amelyek az európai
gazdaság motorjai, összekapcsolód-
nak Romániával” – mondta.

Orbán Viktor a teológus ifjúság-
hoz szólva kijelentette: a fogyatko-
zás és a beszorítottság évei után „a
növekedés, a gyarapodás, a térnye-
rés, a felemelt fej és a nemzeti büsz-
keség korszaka következik”
nemcsak Magyarországon, hanem
az egész Kárpát-medencében, és a
protestáns gyülekezetek ebben a
munkában a magyar nemzet előre-
tolt helyőrségei. „Az önök feladata
lesz, hogy szolgálati helyükön ösz-
szegyűjtsék családjukat, és elmond-
ják nekik, hogy a jövőt magyar
nyelven írják” – fogalmazott.

A miniszterelnök beszédét a pro-
testáns teológia udvarán kivetítőkön
nézhették az ünnepi rendezvény
résztvevői.

Szintén az ünnepség keretében
nyitották meg az Erdélyi Reformá-
tus Múzeumot, amelyben elsősor-
ban a szórványvidékről össze-
gyűjtött, használaton kívüli úrva-
csorai kelyhek és templomi textíliák
tekinthetők meg. A felújított épület
emeletére költöztették az egyház-
kerület levéltárát, a beépített tető-
térben pedig Berde Mária író és
testvére, Berde Amál festőművész
életútját bemutató kiállítást rendez-
tek be. Az egyházi levéltár kiállí-
tótermében mutatják be a többi
között azt a levelet, amellyel Beth-
len Gábor erdélyi fejedelem ne-
mesi rangot adott a református
lelkészeknek és családjuknak.
(MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)
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Kolozsváron ünnepelték a jubileumot

Fotó: MTI

Új rendeltetésű épületben és
új lendülettel folytatódhat az
a természeti-környezeti neve-
lési munka, amelyet a maros-
vásárhelyi Fókusz Öko
Központ (FÖK) folytat, s ehhez
egyre több partnert talál az
oktatási intézményekben.

A kétezres évek elején hozta létre
a FÖK és Nyárádgálfalva Polgár-
mesteri Hivatala a kisadorjáni Kör-
nyezetvédelmi Információs és
Fejlesztési Központot a kis falu kö-
zepén üresen mradt egykori iskola-
épületben. Az volt a cél, hogy egy
olyan helyet teremtsenek, amely al-
kalmas a nyárádmenti fenntartható
fejlesztési programok kidolgozá-
sára, mintaprogramok kipróbálá-
sára. Az azóta eltelt időszakban sok
tevékenység, program zajlott le itt,
mint a Nyárádmente Kistérségi Tár-
sulás megalakulásának kezdemé-
nyezése, vizes élőhelyek
rehabilitációs programja, nyárád-
menti élőhelyek azonosítása, alter-
natív energiahasználat és számos
természetismereti nevelési prog-
ram, tábor. A múltbeli tapasztala-

tokra alapozva és a jövő igényeit,
lehetőségeit figyelembe véve úgy
döntöttek, a központnak új rendel-
tetést adnak, és ezután Természet
Háza néven működtetik tovább az
önkormányzat által nemrég felújí-
tott ingatlanban – hangzott el a pén-
teken délután tartott megnyitón,
ahol a két partnerintézmény mellett
nyárádmenti és marosvásárhelyi pe-
dagógusok vettek részt.

Dr. Hajdu Zoltán, a FÖK elnöke
reméli, a központ szolgáltatásaira
ezután is igény lesz. Az erdélyi és
nyárádmenti táj, természet és élet-
forma annyira érdekes, hogy kell
egy hely, ahol mindez „összefog-
lalva” bemutatható a turistáknak és
fiataloknak. Míg Magyarországon
az iskolák megpályázzák egy-egy
hasonló program költségeit, erre ná-
lunk nincs lehetőség, ezért a prog-
ramokat továbbra is egy jelképes ár
mellett tudják biztosítani az igény-
lőknek. A központ programjait a pe-
dagógusokkal közösen fogják
kidolgozni, és az elmúlt évek pro-
jekteredményeit is hasznosítani fog-
ják, hiszen létesült itt már hat
kilométeres agrobiodiverzitás tan-
ösvény tizenegy pihenő- és tevé-
kenységi ponttal, ahol a résztvevők

megismerhetik ezt a kultúrtájat, a
mezőt, rétet, erdőt, gyümölcsöst és
egy helyi gazdaságot is. A központ
tevékenységeit egynaposra terve-
zik, de természetesen bármely cso-
port maradhat az épületben a
program után is a saját felelőssé-
gére, hiszen alváslehetőség és
konyha is a rendelkezésükre áll. Az
épületben elhelyezett új szekré-
nyekben számos tan- és ismertető
anyag, vízmérő felszerelések, mik-
roszkóp, kőzet- és tojásgyűjtemény
és egyebek találhatók, amelyek fel-
használhatók a tevékenységek
során, de itt kaptak helyet a legjobb
munkák is, amelyek révén a csík-
falvi diákok a vízmozgást model-
lezték, az ákosfalviak pedig egy
hagyományos és egy ipari mező-
gazdasági farmot. Hajdu örömét fe-
jezte ki, hogy már négy
nyárádmenti iskolával működnek
együtt: a csíkfalvi, nyárádgálfalvi és
ákosfalvi általános és a nyárádsze-
redai középiskolával, továbbá több
vásárhelyi tanintézménnyel, a pedagó-
giai líceummal és a MOGYE-val is.
Jó lehetőség

Balogh Tünde csíkfalvi tanítónő
úgy véli, jó lehetőség, hogy egy
ilyen központ létezik a vidéken, és

a diákok környezeti nevelési prog-
ramokban vehetnek részt, hiszen a
világ gyors technológiai fejlődése a
falusi gyerekeket is magával ra-
gadta, és már alig ismerik a háziál-
latokat. Ezért is jó lesz elhozni őket
ilyen programokra. Oltyán Judit ta-
nárnő a csíkfalvi általános és a sze-
redai középiskolában tanít, és úgy
véli, a pedagógusokon múlik, hogy
kihasználják-e a gyerekek ezt a le-
hetőséget, megismerik-e a termé-
szet szépségeit és örömeit.
Pedagógusként ez a központ sokat
segíthet a munkájában, és már dol-
gozott is együtt a FÖK-kal néhány

programban. Domokos Erzsébet a
marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem adjunktusaként
azért örül ennek a lehetőségnek,
mert elhozhatja ide nyári gyakor-
latra a hallgatókat. A gyógyszeré-
szeten az elsőévesek tanulnak
gyógyszerészeti botanikát, az egye-
temnek van is egy botanikus kertje,
ott is lehet gyakorlatozni, de a spon-
tán flórából ott nem sokat találnak
meg, míg itt fajgazdag a terület, ezen
a vidéken a hallgatók megismerhetik
a gyógynövényeket és azok ható-
anyagait is – mondta el érdeklődé-
sünkre véleményét az oktató.

Gligor Róbert László

Természetismeretre, környezettudatos életre nevelnének
Megnyílt a Természet Háza

Megújult helyszínnel és elképzelésekkel, új lehetőségekkel nyílt meg pénteken az adorjáni 
központ Fotó: Gligor Róbert László



Egy dadogás története – ez a
címe Vida Gábor legutóbbi kö-
tetének, amely ez esetben:
önéletírás. A marosvásárhelyi
szerző a Látó szépirodalmi fo-
lyóirat szerkesztője, könyvé-
nek bemutatására az András
Lóránt Társulat székhelyén,
az egykori zsinagógában ke-
rült sor teljes telt házas kö-
zönség előtt. Az igen jó
hangulatban zajló, humorban
és mélységben sem szűköl-
ködő kötetismertető délutá-
non a szerzővel szerkesztő-
társa, Szabó Róbert Csaba be-
szélgetett.

– A köteted mérföldkő a kortárs
erdélyi magyar irodalomban. A
címe is nagyon tetszik. A dadogás
szakmai meghatározás szerint be-
szédfolytonossági zavar, amelynek
okai többek között az érzékeny ideg-
rendszer, átállított balkezesség.
Volt-e köze annak, hogy dadogtál,
ahhoz, hogy író lettél? – tette fel
első kérdését Szabó Róbert Csaba.

– Gyerekkoromban nagyon ki
kellett gondolnom, ha valamit akar-
tam mondani. Amikor éreztem,
hogy nem tudok kimondani egy-
egy szót, kiutat kerestem: más sza-
vakat használtam, más nyelven
beszéltem – románul például nem
dadogok. Ha mesélni akartam, arra
külön fel kellett készülnöm: tudtam,
hogy ha egy szót nem tudok kimon-
dani, akkor másikat kell keresnem
helyette, ezzel pedig más lett a
mondat. És ezáltal az, hogy szöveg-
gel foglalkozom, elég hamar elkez-
dődött. 

– Szövegszervező elvvé is kinő-
heti magát ez a dolog. A módszer,
ahogyan felépítesz egy regényt, szö-
veget, nagyon hasonlít az előbb el-
hangzottakhoz, az elbeszélés
módszertana ez. Hogy jut el az
ember odáig, hogy a dadogásán
ironizálni tudjon?

– Az első nagy fordulat az volt,
amikor eldöntöttem, hogy magyar
szakra fogok menni, és ott volt szó-
beli vizsga. Tudtam, hogy nem szí-
nésznek készülök, sem papnak, de
azért izgultam. De sikerült, nem
volt túl látványos a dadogásom. Az
egyik tanárnőm ugyan rázta a fejét,
de később kiderült, hogy parkinso-
nos. 

– Ez egy önéletrajzi könyv, így
lehet beszélni arról is, hogy mikor
vált át fikcióba és mennyire. A re-
gény és az önéletrajzi műfaj általá-
ban kereszteződik. Mennyi fikciót
vittél bele a kötetbe?

– Egy idő után leválsz arról, amit
valóban láttál és átéltél. Lesz egy
bejáratott sztorid. Ha van egy jól
beszélő ember, akkor ráhagyják a
történetet azok is, akik szerepeltek
benne: jobb, ha színesebb, poéno-
sabb. De ezek észrevétlen határok.
A másik része az egésznek az, ame-
lyet az ember nem saját maga élt át:
egy csomó mindenre emlékszel,
amit neked elmeséltek. A hetvenes
árvízre például tényleg emlékszem,
azaz egy képre róla, de verbális em-
lékem nincsen a történtekről. Mind-
azt, amit az árvízről írok, később
mesélték nekem. És nyilván úgy
mesélem, mintha ott lettem volna.
Az igazságot lehetetlen elmesélni.
Az az igazság, amit én mesélek, és
ezt a köztes felületet valahol elfo-
gadjuk. Ha van egy autóbaleset,
amelyet nyolc ember és hat video-
kamera látott, akkor az tizennégy
különböző történetet jelent.

– Önéletírói paktum ez. Az az
önéletírás, amikor a szerző, az elbe-
szélő és a főszereplő ugyanaz.

Ebben a könyvben három főszereplő
van: a legfontosabb te vagy, de mel-
letted van Apa és van Anya. Az énre,
rád, az a leginkább jellemző, hogy
szökésben van, és állandóan harc-
ban áll valamiért. Eleve kudarctör-
ténetként írod meg ezt a könyvet:
nagy Erdély-regényt szerettél volna
írni, ehelyett pedig megírtad ezt az
önéletírást, mert azt érezted, hogy
magadról kell írnod. Azt írod, hogy
de-vel nem kezdünk mondatot, de a
szólás szerint minden, ami a ,,de”
előtt van, az hazugság. Mi van a
,,de” előtt, mik azok a kudarcok,
amelyek ezt az ént meghatározzák?

– Ahol az ő lelke címmel írtam
egy másik regényt, amely véget ér
a húszas évek elején. Sokan azt
mondták, hogy ez egy trilógia első
darabja. Így nekiálltam anyagot
gyűjteni a folytatáshoz, és akkor
vettem észre, hogy 10-15 év írásai-
ban néhány figurám mindig ismét-
lődik. Van például egy kemény,
nagyapaszerű, asztalra csapó ember,
a nagyfater. Van egy értelmiségi-
szerű fiú, az vagyok én. És ezek a
tipikusak nagyon sokszor ismétlőd-
nek. Rájöttem, hogy engem ezek az
emberek foglalkoztatnak. Eldöntöt-
tem, hogy meg kell írnom őket,
hogy aztán eljuthassak másokhoz
is. És jött ez a történet rólam, a csa-
ládomról, a múltról, a szembenézés-
ről, amely kibuggyant, és átvette a
helyét annak a konstrukciónak,
amelyre eredetileg készültem és
amelyet feltártam. 

– Miért jelent a nagy Erdély-re-
gény kudarcot? Csak lefele ha-
ladva, kisebb sztorikban lehet
elmondani a nagy Erdély-történe-
tet?

– Amikor az ember regényt akar
írni, akkor leül és ír egy regényt. Ez
ilyen egyszerű. Meg lehet az Er-
dély-történetet egy nagy, monstruó-
zus, ugyanakkor olvasható
regényként írni, de annak úgy kell
nekiállni. Én nem úgy álltam neki. 

– Az Erdély-regény helyett meg-
írtad a saját történetedet. Miért volt
erre szükséged? 

– Esterházy mondja a Harmonia
caelestisben, hogy a családom tör-
ténete Magyarország története. És
nekem is. Mindenki elmondhatja,
hogy ami velünk történt az elmúlt
száz évben, az a magyarság törté-
nete. Nekem egyszerűbb elmesélni:
volt egy nagy magánéleti krízisem,
ittam, mint a kefekötő. És ezzel kel-
lett valamit kezdeni. Elmentem
pszichológushoz – ami egy nagyon
kemény dolog – és elkezdtem me-
sélni, mint egy rossz vizsgán, amire
nem készültem. Az egész gubancot,
azt, hogy milyen egy család: ,,Ná-
lunk minden rendben van!” Van egy
gyönyörű családi énképünk, cso-
portidentitásunk, saját magunkról is
egy gyönyörű elképzelésünk, alatta
pedig ott van a szemét. És ez a kettő
néha kiegészíti egymást, néha ellen-
pontozza egymást, és néha hihetet-
len konfliktusba kerül egymással.
Én rájöttem, hogy száz évre vissza-
menőleg a családomnak volt egy
gyönyörű szép ideológiája, de annál
sokkal több nem: mi vagyunk a leg-
jobb futballisták, csak éppenséggel
egy kurva meccset nem tudunk
megnyerni! Pontosan ilyen egy-
szerű. Mindezzel szembe kellett
néznem. Anyai oldalról például Ro-
mániában él ez a család, székely, a
nagyapám baptista, anyám Arad
mellé költözik, de románul nem tud
– mi vagyunk a kisebbség kisebbsé-
gének a kisebbsége. Egyre kisebb
csoportba kerülünk, és egyre nehe-
zebb megfogni azt az identitást,
hogy kik is vagyunk tulajdonkép-
pen. Mivel tudjuk ezt kompenzálni?
,,Nálunk minden szép!” ,,Mi nem

iszunk!” (csak a nagyapám alkoho-
lista). ,,Nálunk nők nincsenek!”
(nagyapám elvált, nagyanyám el-
vált, én el fogok válni). ,,Nálunk
minden rendben van!” És amikor
mindez kiderült, rájöttem, hogy a
pszichológusnál is azért vannak
olyan sokan, mert náluk is minden
rendben van. Azt gondoltam, hogy
a szent családi titkokat elárulom,
erre kiderült, hogy mindenki ismeri
őket. Vannak kínos mondatok:
anyám és a szex, apám és a kurvák.
Gondoljon csak bele mindenki. Jók
vagyunk, csak hát voltak balesetek.
Lesznek is. És minderre rátevődött
egy csomó minden: a szekuritáté, a

besúgás satöbbi. Ezek a történetek
nem úgy mentek végbe, hogy mi
nem voltunk itt. Mert ezek velünk
történtek. Ezzel szembe kell nézni.
Sorolni lehetne az ilyen szembe-
néző könyveket, nem idegenek szá-
munkra ezek a dolgok. 

– Magyar szakra mentél Kolozs-
várra, azt írod, hogy nonszensz volt
‘86-ban magyar szakra felvételizni.
Ezt egyfajta ellenállásnak gondol-
tátok?

– Egyszer az iskolában elküldtek
magyar olimpiára, megnyertem a
megyei szakaszt, majd mentem az
országosra – Szucsávára. Az Emi-
nesciana nevű verseny volt, nagy
buli, és én ott találkoztam először
olyan erdélyi középiskolásokkal,
akik valamiért érdekesek voltak.
Ott jöttem rá arra, hogy Erdély va-
lóban létezik. Reveláció volt, ki-
nyílt a világ. Kiderült, hogy például
ahhoz képest, amit a magyar tévé
Aradra szállított, Erdély teljesen
más. Kezdtek bejönni olyan szavak,
hogy Szerb Antal, Sütő, Dsida. Bé-
késcsabán mit beszéljünk ezekről a
dolgokról? Elkezdett Erdély foglal-
koztatni, és kitaláltam, hogy nem
geológus akarok lenni, hanem ma-
gyar szakra felvételizek. Akkoriban
tízszeres túljelentkezés volt, nem
hittem, hogy sikerül. Németül is
úgy tudtam, ahogy franciául, ami-
kor elkezdtem franciát tanulni.
Mindegy volt, el kellett kezdeni.
Anyám majdnem elájult, amikor
megtudta, akkora dolognak számí-
tott ez, mintha meg akartam volna
mászni a Himaláját. Mit akar ez a
gyermek a magyar szakon, ahelyett,
hogy elmenne Németországba,
vagy átszökne Temesvárnál a hatá-
ron, mint minden normális ember?! 

– Egy történetben azt írod édes-
apádról, hogy nem állt volna ki
érted, amikor a rendőr elküldött bo-
rotválkozni. 

– Apám ‘56-ban volt elsőéves te-
ológus Kolozsváron. Azt a generá-
ciót, amely akkor volt fiatal, egész
alaposan megtanították félni. Nem
szívesen beszélt a teológiáról, de el-
mesélte, hogy egy éjszaka alatt el-
vitték a negyedévet, Csiha
Kálmánékat. Az a generáció,
amelynek tagjai az ötvenes években
ezen végigmentek, egész pontosan
megtanulták, hogy a hatalom sokkal
erősebb és okosabb, mint ők: azt
csinál velük, amit akar. Nekik nem
voltak illúzióik arról, hogy föl lehet
lázadni. Tudták, hogy aki pofázik,
az a deltában vagy a szeku pincéjé-
ben fogja végezni. A későbbiekben
apám is marginális figurává vált:
folyton szekálták, nem léphetett be
a pártba, a teológusmúlt priuszként
működött. Egyrészt parasztgyerek

volt, ezért a teológián
is valószínűleg meg-
kapta a magáét, ha nem
tudta például rendesen
fogni a villát. A teoló-
giára úrigyerekek jár-
tak, az erdélyi
papdinasztiák sarjai.
Apám emiatt nagyon
frusztrált volt, erre
pedig még rátett a csa-
ládban betöltött sze-
repe: anyám volt a
családfő. Ismerjük ezt
a férfitípust, aki mellett
van egy erős nő, aki
tudja, hogy mit kell
csinálni, és ezzel fel-
őrli a férjét. És negy-
venéves korában egy
eredetileg jó házasság-
ban egy jó férj vagy
kurvázni kezd, vagy el-
válik, vagy alkoholista
lesz, vagy megbeteg-
szik. Apámnak a hoz-
zám való viszonya
pontosan az ő vissza-
húzódott, marginalizált
szerepéből eredt. 

– Írod, hogy egyszer sikerült jó
bort készítenie...

– Bocs, a szőlőről és a borról
mindent tudott, azaz mindent elol-
vasott. A mezőgazdasági szakiro-
dalmat gyűjtötte, osztályozta –
valószínűleg nagyon jó agronómus
lett volna, mégis egy könyvelői ál-
lásban töltötte el az egész életét. Az
ellentéteink dacára nagyon sok
mindenben egyetértettünk. Karl
Bartról, a református dogmatikáról
nagyon sokat beszélgettünk. Balázs
Sándornak van egy könyve a pre-
desztinációról, ő marxista alapról
próbálja magyarázni, de kiderült,
hogy a keresztény predesztináció
elméletei kicsit meghaladták Ba-
lázs Sándor marxista kapacitását.
Erről például nagyon sokat beszél-
gettünk. 

– Kovács András Ferenc sze-
rint gyönyörű anyakaraktert raj-
zoltál fel, és ezzel magadhoz
ölelted, bár mondtad, hogy nem
tud még neked megbocsátani,
amiért annyi mindent elárultál a
családról...

– Ezt akkor értettem meg, ami-
kor hat éve kiköltöztem Gálfalvára.
Amikor Vásárhelyen szétesett az
életem és a házasságom, amikor
problémáim voltak az alkohollal,
kiköltöztem falura az anyámhoz,
azt gondoltam, jó lesz. Kiderült,
hogy cseberből vederbe estem. Rá-
jöttem, hogy milyenek az alkoholis-
tajátszmák. Anyám, miközben
egész életében az alkohol ellen har-
colt, ha cselekedtem valami jót, töl-
tött nekem egy pohár pálinkát. Ez
egy drámai találkozás volt nekem
is, neki is. Nagyon mélyre le kellett
ásnom ahhoz, hogy megértsem, me-
lyek az ő alapvető problémái. Meg
is írtam, de próbáltam nem pszicho-
lógus lenni. Arra kellett rájönnöm,
hogy nem az a súlyos bántalmazás,
amikor részegen hazamész és üvöl-

tesz – a gyerek elfut, az asszony
szembeugrik –, hanem a struktúra.
Amikor az ember leüvölti az asz-
szonyt, az asszony a nagyobb gye-
reket, az a kisebb gyereket, a
legkisebbet pedig mindenki. Ahogy
a mindennapi kapcsolataink bántal-
mazói körré állnak össze, ahol min-
denki fél mindenkitől, ahol
mindenki beköp, feljelent, áskáló-
dik. Ez nagyon sokunknak ismerős.
Valahol elkezdődik, és nem tudsz
kiszállni belőle. ,,Ha egy nyomorult
lélek talál egy nála nyomorultabbat,
akkor boldog.” Ez átszövi a társa-
dalmunkat, az óvodában is ott van,
főleg ha az óvó néni kezdi. Sajnos
a mai társadalmunkat is ez a kimon-
dottan tizenkilencedik századi ag-
rárkapitalista világra jellemző
viselkedés és családszervezési mo-
dell hatja át. Nekem pontosan ezzel
kellett szembesülnöm. Nagyapám
például nagyon vallásos, mélyen
hívő keresztény volt, mellette pedig
egy hihetetlenül bántalmazó figura.
Persze, tudjuk: nem könnyű árván
maradni az első világháború köze-
pén egy székely faluban, ahol a ro-
konok kiforgatnak mindenből.
Most már azt gondolom, hogy
ennek az egész történetnek az
anyám az áldozata. Ő az, aki a szo-
póág végén van, ugyanakkor ő az a
szülői tekintélyt tisztelő ember, aki
erre nem tud reflektálni. Az a rend-
szer, ami ‘89-ig tartott, arra az egy
dologra nem tanította meg az em-
bert a gyerekkorban, iskolában, a
szocializmusban, a pártban, hogy
gondoljunk bele abba, amit csiná-
lunk és mondunk. Ehelyett minden
úgy volt, ahogy fentről mondták.
És kész. Nincs reflexió, nem is fog-
lalkoztak az okokkal, a miérttel.
Nagyapám baptista volt, és min-
denki úgy tudta, hogy mielőtt bap-
tista hitre tért, református volt. De
kiderült, hogy görögkatolikusnak
keresztelték. Valaki valahol elhall-
gatott valamit. Nem tudjuk, hogy
miért, lehet, hogy csak teljesen vé-
letlenül. Volt egy vallásuk, átvál-
tottak egy másikra, valószínűleg
románok voltak, átváltottak ma-
gyarra, és jött Trianon. Mekkora
csavar ez! Úgy gondolom, hogy a
szüleim és a nagyszüleim ezt a
problémát nem tudták feldol-
gozni. Az én családom története is
Erdély története. A kérdés, hogy
szembe tudunk-e nézni ezzel, van-
e erre apparátusunk, kultúránk?
Mert az elmúlt száz évben az
ilyen jellegű szembenézésekre
nem volt lehetőség.

Én ugyanakkor nem haragszom
ezekre az emberekre. Amikor el-
kezdtem megérteni a gondjaikat,
elkezdtek világossá válni külön-
böző dolgok. Ha van egy család,
amelyben meghal valaki, mert pél-
dául elissza az eszét és öngyilkos
lesz, nem az a kérdés, hogy ki a
hibás: mindannyian felelősek va-
gyunk. A nagybátyám haláláért, aki
elitta az eszét és öngyilkos lett, én
is felelős vagyok. Az én felelőssé-
gem az, hogy erről meséljek és erről
gondolkodjak. Mindannyian felelő-
sök vagyunk azért, ami velünk tör-
tént, visszamenőleg is. Ki a hibás?
Nem érdekel. Az még nem elég,
hogy megállapítottuk, te nem zártad
be az ajtót. Megértettem az anyám
egész viselkedéstörténetét. Ő egy
súlyosan bántalmazott gyerek, aki-
vel nem tudjuk, hogy gyerekkorá-
ban mi történt, és ha nem tudjuk
elmesélni, akkor bármi megtörtén-
hetett. Ha tudna rá reflektálni, ha
tudtunk volna erről beszélni, ha ő
ment volna el ahhoz a pszicholó-
gushoz, akihez én jártam, akkor
valószínűleg minden másképp tör-
tént volna. De ő nem ment el, nem
volt az ötvenes években pszicholó-
gia Romániában. Most már vannak
jó pszichológusok. Sok dolguk
lesz.
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Tolmintól északnyugatra az
Isonzó szélesebb, majd szűkebb
völgyön szalad le forrásvidékéről, a
Júliai-Alpokból (Trigláv). Felfelé
tartva, jobboldalt a Krn 2244 méte-
res csúcsa uralja a csupasz hegyvo-
nulatot. Olyan meredek a
hegygerinc éle, hogy  csak a fű tud
megkapaszkodni  a hófehér sziklák
között. Itt – az Osztrák–Magyar
Monarchia és az Olasz Királyság
határán – húzódott 1917 őszén a
frontvonal. Az Alpok több mint
2000 méteres hegyei által közrezárt
völgy jelenleg közkedvelt turistapa-
radicsom. Kobarid (Caporetto –
Karfreit), Bovec (Plezzo – Flitch)
festői környezete több ezer turistát
vonz, akik nyáron elsősorban a vad-
vízi evezést, a sziklamászást, a sár-
kányrepülést űzik, télen pedig a
messze földön híres sízőhelyekért
keresik fel ezeket a településeket. A
völgy legszűkebb szorosában, a
Rombon (2208 m) és a Bovski
Grintavec (2347 m) csúcsok között,
a Predil-hágó előtt épült 1881–
1882-ben a Kluze (Kulcs) erőd,
amely a korabeli nagyhatalmak kö-
zötti határon stratégiai helynek szá-
mított. Nem csoda, hiszen a
hatalmas sziklafalak alig egy  sze-
kérútnyi helyen nyílnak meg. Átke-

lünk az Isonzó legfélelmetesebb
szorosa fölött. A folyó itt több mint
70 méter mélyen van, alig egy
méter, de helyenként még közelebb
álló karsztfalban tör utat magának.
Már a 15. században faépület védte
a velenceiek fennhatósága alatt álló
területet a törököktől. Egy évszá-
zaddal később, amikor a faépítmény
átkerült a Habsburg-birodalomhoz,
kőből húztak falakat. Vámházként,
és az erre tartó kereskedőket is védő
laktanyaként szolgált. 1797-ben
Napóleon seregeinek is ellenállt egy
ideig, majd a császár parancsára,
aki szintén járt a helyszínen, a kör-
nyező hegyekről indítottak kímélet-
len támadást a védők ellen. A Grand
Armée a szó szoros értelmében el-
söpörte az erődöt, ugyanis a francia
katonák felgyújtották, és a földdel
tették egyenlővé. A jelenleg állót
1881 és 1882-ben, az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia idejében építették
újra, hogy ellenőrzés alatt tartsák a
fontos kereskedelmi utat. Az első
világháborúban az erőd közvetlen

közelében húzódott a frontvonal.
Az épületben a parancsnokságok
működtek, illetve itt pihentek a nem
harcoló alakulatok,  az összecsapá-
sok után elsősegélynyújtó hely volt. 

Az erőd melletti szűk parkolóban
egymást érik az autóbuszok és a
személygépkocsik. Ma a kétszintes
épületben múzeumot rendeztek be,
ugyanakkor megtudjuk, hogy kultu-
rális központként működik, ugyanis
az udvaron mozgatható lelátók van-
nak, és több terme is alkalmas ren-
dezvényszervezésre. Az első
világháborús olasz hegyivadász ala-
kulat egyenruhájában fogad szlovén
vendéglátónk, aki, miután röviden
ismerteti az erőd történetét, az első
világháború környékbeli harcairól
beszél. Fotón mutatja be és ismer-
teti azt a megrázó családi tragédiát,
amely kötődik ugyan az első világ-
háborúhoz, de nem a fronton tör-
tént. Idegenvezetőnk Fritz Haber
német kémikus esetét meséli el, aki
az első világháború kitörésekor a
német hadügyminisztérium vezető
tisztségviselőjeként kezdett el fog-
lalkozni a gázok katonai alkalmaz-
hatóságával. Annak ellenére, hogy
a berlini Tudományos Akadémia
több tudósa, többek között a pro-
fesszor barátja és pályatársa, Albert
Einstein (sz. m.: az életrajzírók sze-
rint Fritz Haber miatt nem akarta el-
fogadni a Nobel-díjat) ellenezték az

először patkányirtásra kidolgozott
klórgáz hadi alkalmazását, a ször-
nyű fegyvert mégis bevetették. Fe-
lesége, dr. Clara Immerwahr, a
Breslaui Egyetem első női, doktori
fokozattal rendelkező vegyésze ön-
gyilkos lett a háború alatt. Az eset
azonban nem hatotta meg férjét, aki
nem sokkal később az orosz frontra
utazott, hiszen ott is használták ta-
lálmányát, majd újranősült. A
Haber-Bosch néven ismeretes eljá-
rással a levegő nitrogénjéből nagy
nyomáson, katalizátorok segítségé-
vel ammónia állítható elő, ami meg-
nyitotta az utat a műtrágyák
gazdaságos előállítása előtt. Haber
nevéhez kötődik – igaz, akkor már
nem élt – az a vállalat, amely kifej-
lesztette a kezdetben rovarirtó szer-
ként használt  Zyklon-B-t, a
hidrogén-cianidot tartalmazó ve-
gyületet, amelyet a második világ-
háborúban milliók meggyilkolására
használtak. A múzeum egyik termé-
ben döbbenetes emléket állítottak
az első világháborúnak: a frontról

kiemelt 1x1 méteres földdarabot,
amiben hátborzongató keverékben
az emberi csontoktól a rozsdás sisa-
kon, fegyveren keresztül minden
megtalálható a mai napig. 

A tudományos ismertető után
vendéglátónk azt is felajánlotta,
hogy aki  házasodni szeretne, az
megteheti az erődben, ugyanis a
legfelsőbb szinten házasságkötő
terem is van. Amint a „titkos” he-
lyiség felé vezet Vladimir Lipovec,
megtudom, hogy önkéntes szolgá-
latot végez,  nyugdíjasként a boveci
első világháborús hagyományőrző
csoport tagjaként fogadja a turistá-
kat, és nemcsak idegenvezetést vál-
lalnak, hanem kérésre társaival
lejátszanak a várban egy-egy csata-
jelenetet, amely mindig evéssel-
ivással fejeződik be, ahol „átkozzák
a háborút”. Húsz tagja van a cso-
portnak, ebből öten „szolgálnak” a
Kluze erődben, három osztrák és
két olasz katonát megszemélye-
sítve. Lipovec úr  sajnálatát fejezi
ki, hogy ma a fiatalokat már nem
érdekli az első világháború. Inkább
extrém sportokat űznek, több mint
40 vadvízi evezést kínáló cég van a
településen, ahol a turizmus mellett
(innen közelíthető meg legköny-
nyebben a Trigláv Nemzeti Park)
csak egy német tőkéjű fafeldolgozó
üzem jelenti a gazdasági forrást. 

Az erődtől kanyargós úton térünk
vissza Kobaridba. Csak egy pillan-
tást vethetünk arra a hídra, ahol a le-
genda szerint maga Napóleon állt és
szemlélte vonuló hadseregét (ma a
híd a császár nevét viseli). De a te-
lepülés nem a napóleoni háborúk
miatt írta be nevét a világtörténe-
lembe és -irodalomba. Az első vi-
lágháborúban egy nappal a
hadüzenet után elfoglalta a várost
az olasz hadsereg, ahol 1917 októ-
beréig állomásozott. A  történészek-
től megtudjuk, hogy az olaszok az
elvesztett 10. isonzói csata után egy
utolsó rohamra készültek. A 11.
csata azonban, amely 1917. augusz-
tus 18-ától szeptember 12-éig zaj-
lott, az olaszok számára félsikert
jelentett. Az északi frontvonalon si-
került előrenyomulni, azonban Tri-
esztet nem tudták elfoglalni az
osztrák–magyaroktól, így leállítot-
ták az offenzívát. A monarchia ve-
zérkara úgy döntött, hogy ezen a
helyzeten csak ellentámadással
lehet  változtatni, ennek a kiinduló-
pontjaként a Tolmein és Kobarid
közötti medencét szemelték ki. A
hadművelet sikerének előfeltétele
az volt, hogy a támadók egy-két nap
alatt birtokba vegyék az Isonzó
nyugati partján húzódó, a Júliai-
Alpok részét képező, több mint
1700 méter magas hegygerincet. Az
olaszok tudomást szereztek a táma-
dás tervezett időpontjáról, és meg-
erősítették a vonalakat, azonban
parancsnokuk nem hitte, hogy az
említett helyen, a több ezer méter
magas hegycsúcsok alatt ez sikerrel
járhat. 1917. október 24-én reggel
nagyon rossz idő volt, a völgyekben
esett az eső, a magaslatokon erősen
havazott. A köd miatt a látási viszo-
nyok rosszak voltak. A központi ha-
talmak támadása hajnali 2 órakor
két és fél órás gázlövéssel kezdő-
dött, majd nagy erejű tüzérségi tá-
madás következett. A gáztámadás
meglepte az olaszokat, mivel alig
voltak gázmaszkjaik, visszavonul-
tak, így estére Caporetto az oszt-
rák–magyar hadsereg kezére került.
Október 25-én – az olasz ellentáma-
dások elhárítása után – a központi
hatalmak csapatai a folyó jobb part-
ján húzódó hegygerincen lévő
kulcsfontosságú állásokat is elfog-
lalták, illetve elszigetelték azok vé-
dőit. Az olasz arcvonal összeomlott,
a hegygerinceken levő állásokat fel-
adó katonák fejvesztetten menekül-
tek a völgyekben, így a következő
napokban  az egész osztrák–magyar
front támadásba lendült, megnyílt
az út a támadók előtt az északolasz
síkságra. Október 27-én az Isonzó

alsó szakaszát védő  3. olasz hadse-
reg gyakorlatilag megsemmisült. A
szövetségesek 40 kilométert foglal-
tak vissza. Katonáink visszatérhet-
tek a doberdói hegyre, a frontvonal
a Piavéig költözött. 

Kobarid ma csendes üdülőváros,
hangulatos, zegzugos utcákkal. A
központjában az egyik forgalma-
sabb úton egy első világháborús
ágyú áll, csövével a hegynek, ahol
több százezer ember vesztette
életét. Az isonzói csatáknak, külö-
nösen a 12.-nek, a környék legna-
gyobb múzeuma állít emléket. Az
épület bejáratát is ágyúk őrzik. A
kétszintes épületben multimédiás
bemutatótermekben temérdek vi-
lágháborús tárgyi emlék segítségé-
vel kerülhetünk közelebb
mindahhoz, ami 100 évvel ezelőtt
történt e hihetetlen helyeken. Leírni
nem is lehet mindazt, amit átéltek a
katonák a 2000 méter magas, szinte
járhatatlan hegygerincen, hóban,
sziklába ásott kavernákban, ember-
telen körülmények között. Az egyik

teremben több nyelven, így magya-
rul is szinkronizált szlovén doku-
mentumfilmben magyarázzák el a
történteket, a másikban nagy terep-
asztalon fények segítségével pár
perc leforgása alatt követhetjük
végig a 12. isonzói csata csapat-
mozgásait. Egy rekonstruált kaver-
nában pedig angol nyelven
hallgathatjuk meg, miként fogal-
mazza  meg hazaírott levelében az
egyik tiszt a helyzetet a fronton.
Aztán  betekinthetünk a magashe-
gyi háborúzás módjába, a sebesül-
tek ápolásába, de itt állították ki az
osztrák–magyar katonai fogda ajta-
ját is, amelyen ma is olvashatók a
büntetettek gondolatai. Az egyik sa-
rokban pedig Ernest Hemigway író-
nak állítanak emléket, aki az
Isonzó-völgyi csaták élményére ala-
pozva írta meg a Búcsú a fegyve-
rektől című világhírű regényét.
Ennek többször javított (kézzel
írott) kéziratát is láthatjuk és né-
hány fotót, amint – a regény cselek-
ményéhez hasonlóan – sérüléséből
lábadozva kórházi ágyon mosolyog
a felvételt készítőre, illetve két csi-
nos ápolónő között, akik közül va-
lamelyik talán a regényben szereplő
nővér alakját ihlette.  A múzeumot
a megnyitásától olyan jeles szemé-
lyiségek látogatták meg, mint
Göncz Árpád volt magyar köztársa-

sági elnök, Vaclav Havel cseh
elnök, Margaret Thatcher egykori
brit miniszterelnök, XVI. Károly
Gusztáv svéd király és felesége, va-
lamint sokan mások. 

„Passini megrázta a fejét. 
– Még ha győzünk, akkor se nyer-
tük meg a háborút. Mondjuk,
hogy elfoglaltuk a San Gabrielét.
Mondjuk, hogy elfoglaltuk a Car-
sót és Montefalconét és Triesztet.
Akkor mi lesz? Látta maga azokat
a távoli hegyeket, tenente? Azt
hiszi, hogy mindegyiket el bírjuk
foglalni? Persze ha az osztrákok
leteszik a fegyvert, az más. Vala-
kinek abba kell hagynia a vereke-
dést. Miért nem mi tesszük le a
fegyvert? Ha ezek be is nyomul-
nának Olaszországba, majd csak
megunják egyszer, és elmennek a
fenébe. Van nekik is saját hazá-
juk… De nem, csak azért is folyik
a háború.” (Ernest Hemigway:
Búcsú a fegyverektől) 

A múzeumban az egyik fényké-
pen Benito Mussolini látható, amint
nem messze, a múzeumhoz vezető
utca ma is ugyanúgy álló kapuján
vonult be 1938-ban felavatni a Ko-
barid fölötti Gradic-dombon levő
Szent Antal-templom körül létesí-
tett csontkamrát, ahova az első vi-
lágháborúban elesett 7014 olasz
katona földi maradványait helyez-
ték. 

Nem mindenki került ide azok
közül, akik az utolsó isonzói csatá-
ban elestek, mivel a történészek
szerint 1917. október 24. és novem-
ber 10. között az olasz veszteség
10.000 halott, 30.000 sebesült,
300.000 hadifogoly volt, azonkívül
4884 löveg és aknavető, 300.000
puska, 3000 géppuska, 2000 gép-
pisztoly, 22 repülőgép került a szö-
vetségesek kezére. Mintegy
400.000 katonaszökevényt tartóz-
tattak le a hátországban. Az oszt-
rák–magyar és német veszteség
összesen 70.000 fő volt, ebből a
monarchia 30.000 halottat és sebe-
sültet veszített a Piave eléréséig.
Mindezek mellett a caporettói áttö-
rés hadtörténeti jelentősége az,
hogy az első világháborús hadásza-
tot a mozgóháború elemeivel gaz-
dagította, a hegyi terepen
végrehajtott frontáttörés iskolapél-
dájává vált. 

Vajda György

A Nagy Háború emlékezete (9.) A caporettói áttörés 

A kobaridi múzeum       Fotó: Vajda György

A Kluze erőd

Lövészárok-rekonstrukció a 3. olasz hadsereg múzeumában

A Júliai-Alpok



Elszenvedte első vereségét hazai
környezetben Szászrégen 3. ligás
labdarúgócsapata a pontvadászat
hatodik fordulójában. Az Avântul az
elmúlt három játéknapon meglehe-
tősen jó formában volt, hiszen a já-
tékban lévő 9 pontból a maximumot
sikerült begyűjtenie. Ennélfogva a
Lénárdvalvi Comunal elleni talál-
kozó igencsak érdekesnek ígérke-
zett, ugyanis mindkét alakulat a
ranglista felsőházában várta az egy-
más elleni összecsapást. A hazai
csapat azonban nem váltotta be a
szerepléséhez fűzött reményeket.

A házigazdák lendületesen kezd-
ték a mérkőzést, s mindjárt a 2.
percben említésre méltó gólhely-
zetbe kerültek: Fülöp András pon-
tos, jó ütemű beívelését Merdariu
zavartalanul fejelhette kapura, ám a
középhátvéd mintegy 7 méterről
jócskán fölé bólintott. A vendégek
válasza nem késlekedett, s alig két
perc elteltével Osam 22 méterről lő-
hetett kapura, ám kísérletét Husar
kapuvédő magabiztosan hárította. A
17. percben Murar próbálkozott lö-
véssel, ez azonban erőtlenre sikere-
dett, így nem okozott különösebb
fejtörést a vendégkapusnak. Egy
perc elteltével Opriş mintegy 8 mé-
terre a kaputól lőtt, Husar remekül
hárított. A 24. percben Romulus
Buia tanítványai megszerezték a
vezetést: Lang jobb oldalról elvég-

zett szabadrúgását követően Paşca,
kihasználva a szászrégeni védelem
tétovázását, a kapu torkából hatal-
mas erővel a hálóba bombázott: 
0-1!

A továbbiakban a mérkőzés nem
bővelkedett kapujelenetekben.
Noha a játék iramára nem lehetett
panasz, a pöttyös leginkább a két
büntetőterület között „fáradozott”.
A vendégcsapat felszabadultan fut-
ballozott, tetszetősen adogatva.
Noha korántsem fölényesen, az első
félidő hajrájáig inkább ők irányítot-
ták a mérkőzést. Szünet előtt né-
hány másodperccel az Avântul
kecsegtető egyenlítési lehetőséghez
jutott, miután Murar a büntetőterü-
let vonaláról végezhetett el szabad-
rúgást. A régeniek sztárja azonban
nagyon gyenge lövést küldött Bota
kapujára, így a kísérlet a lénárdfalvi
tapasztalt hálóőrnek csupán cse-
mege volt.

Az 51. percben a vendégek két-
gólosra növelhették volna előnyü-
ket: Ciocan jobb oldalról kitűnően
továbbított Asăujanhoz, aki mint-
egy 8 méternyiről, ajtó-ablak szitu-
ációban jóval fölé emelt. Az 56.
percben a hazaiak kihagyták a má-
sodik félidőben kidolgozott, ritka
gólhelyzeteik egyikét: Murar mint-
egy 16 méteres, jól helyezett, erős
lövése kevéssel ugyan, de fölé
ment. A 62. percben ugyancsak
Murar a középpályán szabálytalan-
kodott, elkésett belépője miatt jogo-

san kapta meg második sárga lapos
figyelmeztetését, így idő előtt me-
hetett a zuhany alá... Ezt követően
a nagyon gyenge és kilátástalan tel-
jesítményt produkáló Avântul
egyenlítési esélyei szinte a nullára
csökkentek, a találkozó utolsó fél-
órájában ez meg is látszott: támadá-
sai kínkeservesek, elgondolás
nélküliek voltak. Feketics, Truţa és
olykor Fülöp igyekezete, leginkább
vergődése az egyenlítés érdekében
hiábavalónak bizonyult. Ezzel
szemben a máramarosi gárda oko-
san játszott: játékosai higgadtan
visszaléptek védekező állásba, s al-
kalomadtán veszélyes ellentámadá-
sokat vezettek. A 88. percben a
vendégcsapat játékoslétszáma tízre
csökkent, miután Chinde durva be-
lépőjét Husar kapuvédőnél a ko-
lozsvári játékvezető egy újabb sárga
lappal torolta meg, így a lénárdfalvi
labdarúgó is a kiállítás sorsára ju-
tott. (Említésre méltó, hogy a játék-
vezető ténykedése zökkenőmentes
volt, a sárga lapokat követően
mindkét kiállítás jogos volt.)

Főképp a második játékrészben a
régeniek teljesítménye csapnivaló
volt, ennélfogva a látottak alapján
az elszenvedett vereség nem meg-
lepő. A pályán történteket szem-
lélve egyébként e sorok szerzője
szerint nem csupán Murar és
Chinde érdemelt volna piros lapot,
hanem összességében a gyatra szín-
vonalú mérkőzés is...
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Eredményjelző

Csapnivaló hazai „teljesítmény” Szászrégenben

A maga hatáskörébe vette a bírók jelölési jogát 
a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület elnöke

Azonnali hatállyal saját hatáskörébe rendelte a Maros Megyei
Labdarúgó-egyesület (AJF) elnöke a játékvezetők jelölési jogát a
megyei futballmérkőzésekre. Bucur Mircea szeptember 27-ei 3-as
számú döntésének indoklását nem közölték. A vezető a felülbírálati
jogra formált igényt, ebbéli munkájában a versenybizottság elnöke
segíti a továbbiakban – derül ki a megyei futballtevékenységet szer-
vező AJF honlapján közölt határozatból.

Ranglista
1. MSE 6 5 1 0 29-5 16
2. Marosludas 5 4 1 0 20-4 13
3. Szováta 5 4 0 1 16-5 12
4. Gaz Metan 6 3 2 1 9-12 11
5. Marosoroszf. 6 3 1 2 24-9 10
6. Nyárádsz. 6 2 3 1 14-10 9
7. Nyárádtő 5 2 2 1 16-8 8
8. Atletic 6 2 2 2 10-7 8
9. Dicsősz. 5 2 1 2 13-8 7
10. Ákosfalva 6 1 4 1 10-7 7
11. Mezőméhes 5 2 0 3 8-15 6
12. Kutyfalva 5 1 2 2 9-26 5
13. Nagysármás 6 1 0 5 9-34 3
14. Náznánfalva 6 0 1 5 5-14 1
15. Dános 6 0 0 6 10-38 0

1015.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 6. forduló: Szászrégeni Avântul –

Lénárdfalvi Comunal 0-1 (0-1)
Szászrégen, Avântul-pálya, zavartalan, napsütéses időjárás, 

mintegy 200 néző. Vezette: Dragoş Lunca (Kolozsvár) – középen,
George Suciu (Aranyosgyéres), Paul Pojar (Kolozsvár) – partjel-
zők. Ellenőr: Petrişor Chiriţescu (Brassó), Fodor József (Székely-
udvarhely).

Gólszerző: B. Paşca (24.).
Szászrégeni Avântul: Husar – Inţa, Merdariu, Hasnaş, Sîplăcan

(34. Feketics), Fülöp A., Palcău (82. Luca Ad.), Moldovan L.(56.
Stavilă), Truţa, Bogăţan, Murar.

Lénárdfalvi Comunal: Bota – Paşca, David A., Lang, Gherman,
Ciocan, Suciu, Asăujan, Chinde (87. Dunca), Giurgiu (80. Révész),
Opriş (90+3. Achim).

Ranglista
1. Lénárdfalva 6 4 1 1 11-6 13
2. Kudzsir 6 4 0 2 9-7 12
3. Kolozsvári U 5 3 1 1 15-5 10
4. Magyarigen 5 3 1 1 11-7 10
5. Magyargáld 6 3 1 2 12-9 10
6. Gyulafehérvár6 3 1 2 5-6 10
7. Avântul 6 3 1 2 5-6 10
8. CFR II 6 2 3 1 9-5 9
9. Tasnád 5 3 0 2 8-6 9
10. Sănătatea 5 2 1 2 5-4 7
11. Dés 6 2 1 3 7-10 7
12. Gaz Metan II 6 1 1 4 6-12 4
13. Vidombák 5 1 0 4 9-17 3
14. Radnót 6 0 2 4 7-13 2
15. Felek 5 0 2 3 3-9 2

Eredményjelző
A 3. ligás labdarúgó-bajnokság V. csoportjának 6. fordulójában

a következő eredmények születtek: Kolozsvári CFR II – Gyulafe-
hérvári Unirea 0-1, Kolozsvári U – Vidombáki Viitorul 7-2, Ma-
gyarigeni Performanţa – Kudzsiri Metalurgistul 2-1, Szászrégeni
Avântul – Lénárdfalvi Comunal 0-1, Magyargáldi Industria – Med-
gyesi Gaz Metan II 3-4, Dési Unirea – Radnót SK 4-1, Tasnádi Uni-
rea – Kolozsvári Sănătatea 2-0. A Felek FC állt.

Szabó Antal-Lóránd

Egyaránt gólzáporos mérkőzésen
nyert a listavezető Marosvásárhelyi
MSE és a második helyen álló Ma-
rosludasi Mureşul a 4. ligás labda-
rúgó-bajnokság 6. fordulójában. Az
éllovas megyeszékhelyiek Nagysár-
mást iskolázták le pénteken, a Sziget
utcai műfüves pályán rendezett mér-
kőzésen, a házigazdák már a 4. perc-
ben 2-0-ra vezettek, negyedórányi
játék után négygólos előnyhöz jutot-
tak, és az első félidő végére ezt a kü-
lönbséget megkétszerezték, hogy
szünet után további három találattal
toldják meg szerzeményeik listáját.
Közben a Marosludas játékosai sem
lopták a napot, hét gólt szorgoskod-
tak össze Dánoson, igaz, az összké-
pet rontja, hogy hármat kaptak is.

A forduló rangadóját Szovátán
játszották, ahol a fürdővárosiak az
elmúlt évad bajnokát, a Maros-
oroszfalui Mureşult látták vendé-
gül, és egygólos győzelmet arattak,

ezzel a dobogó harmadik fokára
léptek elő. A Medve-tó a nyitókör-
ben az MSE-től elszenvedett vere-
séget követően nem botlott, így
tartja a lépést az élen álló párossal.

Két nagy meglepetést is jegyez-
tünk ugyanakkor a 6. fordulóban: az
eddig veretlen Nyárádszereda vá-
ratlanul alulmaradt az alsóházban
tanyázó Kutyfalva otthonában, az
egy hete Marosludasról pontot lopó
és eddig ugyancsak veretlen Ákos-
falva pedig hazai környezetben ki-
kapott a szintén a kullogók közé
tartozó Mezőméhestől.

A 4. ligás labdarúgó-bajnokság
6. fordulójának eredményei: Dános
– Marosludas 3-7, Marosvásárhelyi
MSE – Nagysármás 11-0, Náznán-
falva – Marosvásárhelyi Gaz Metan
1-3, Kutyfalva – Nyárádszereda 5-3,
Szováta – Maroroszfalu 2-1, Ákos-
falva – Mezőméhes 2-3, Marosvásár-
helyi Atletic – Nyárádtő 2-2.

A rangadó előtt az MSE 
és a Marosludas is nyert

* 1. liga, 13. forduló: Medgyesi Gaz Metan – Boto-
şani FC 1-0, Temesvári Poli ACS – USK Craiova 0-2,
Konstancai Viitorul – Jászvásári Politehnica CSM 5-
2, Bukaresti Dinamo – Astra Giurgiu 1-1. Az élcsoport:
1. Kolozsvári CFR 29 pont/12 mérkőzés, 2. USK Cra-
iova 26/13, 3. Bukaresti FCSB 25/12.

* 2. liga, 10. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Aca-
demica Clinceni 1-1, Sportul Snagov – Aradi UTA 0-
0, Zsilvásárhelyi Pandurii – Szatmárnémeti Olimpia
0-1, Ştiinţa Miroslava – Afumaţi CS 0-0, Foresta Su-
ceava – Baloteşti CS 2-1, Nagyváradi Luceafărul –
Nagyszebeni Hermannstadt AFC 0-0, Temesvári Ri-
pensia – Mioveni CS 0-1, Dacia Unirea Brăila – Bu-
karesti Metaloglobus 2-1, Argeş FC – Chindia
Târgovişte 0-0, Temesvári Politehnica ASU – Dunărea
Călăraşi 0-1. Az állás: 1. Nagyszeben 25 pont, 2. Că-
lăraşi 22, 3. Târgovişte 18, 4. ASA 18.

* 3. liga, I. csoport, 6. forduló: Bákói Aerostar –
Kézdivásárhelyi KSE 2-0, Galaci Metalosport – Bar-
carozsnyói Olimpic Cetate 0-3, Sporting Lieşti – FK
Csíkszereda 0-2, Szászhermányi AFC – Avântul Valea
Mărului 4-0, Székelyudvarhelyi FC – Sănătatea Dara-
bani 1-4, Focşani CSM – Bucovina Rădăuţi 0-0, Galaci
Suporter Club Oţelul – Paşcani CSM 3-0. Az állás: 1.
Szászhermány 16 pont, 2. Oţelul 14, 3. Aerostar 14, 4.
Csíkszereda 13, ...9. Székelyudvarhely 6, ...11. Kézdi-
vásárhely 5.

* NB I., 11. forduló: Diósgyőr – Videoton 2-3,
Szombathelyi Haladás – Mezőkövesd 2-2, Puskás
Akadémia – Paks 1-2, Újpest – Debreceni VSC 1-
1, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Ferencváros 2-
3, Budapest Honvéd – Vasas 1-4. Az élcsoport: 1.
Videoton 24 pont, 2. Ferencváros 22, 3. Debrecen
18.

A kispesti Ivan Lovric (b) és Gaál Bálint, a Vasas játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójában játszott Budapest Honvéd – Vasas FC
mérkőzésen a budapesti Bozsik Stadionban 2017. szeptember 30-án. MTI Fotó: Illyés Tibor
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Európa-liga: Az Arsenal hatgólos 
meccset nyert meg Boriszovban

Az Arsenal simán győzött Boriszovban a
BATE otthonában a labdarúgó Európa-liga
csoportkörének második fordulójában csütör-
tökön. Az angol együttes lendületesen kezdte
a mérkőzést, és a 25. percben már háromgólos
előnyben volt. A fehéroroszok játéka a folyta-
tásban feljavult, de a házigazdák csak felzár-
kózni tudtak. A 49. percben büntetőből
eredményes Olivier Giroud a századik gólját
szerezte az Arsenalban.

Kettőből két győzelemnél tart a Bukaresti
FCSB: a román együttes a svájci Lugano elle-
nében, idegen környezetben, hátrányból for-
dítva gyűjtött be újabb három pontot.

Korhut Mihály kezdőként lépett pályára a
Hapoel Beer-Sevában, amely a Viktoria Plzen
vendégeként kétgólos vereséget szenvedett. A
magyar védő végigjátszotta a találkozót.

A Dárdai Pál irányította Hertha BSC a svéd
Östersunds otthonában kapott ki: az összecsa-
pást eldöntő egyetlen találat a 23. percben bün-
tetőből született.

Labdarúgó Európa-liga, csoportkör, 2. for-
duló:

* A csoport: Asztana (kazah) – Slavia Prága
(cseh) 1-1 (1-1), Makkabi Tel-Aviv (izraeli) –
Villarreal (spanyol) 0-0. Az állás: 1. Villarreal
4 pont (3-1), 2. Slavia 4 (2-1), 3. Makkabi Tel-
Aviv 1 (0-1), 4. Asztana 1 (2-4).

* B csoport: Partizan Belgrád (szerb) – Di-
namo Kijev (ukrán) 2-3 (2-0), Skenderbeu
(albán) – Young Boys (svájci) 1-1 (0-0). Az
állás: 1. Dinamo 6, 2. Young Boys 2, 3. Parti-
zan 1 (3-4), 4. Skenderbeu 1 (2-4).

* C csoport: Ludogorec (bolgár) – 1899
Hoffenheim (német) 2-1 (0-1), Braga (portu-
gál) – Basaksehir (török) 2-
1 (1-1). Az állás: 1. Braga
6, 2. Ludogorec 4, 3. Ba-
saksehir 1, 4. Hoffenheim
0.

* D csoport: AEK Athén
(görög) – Austria Bécs
(osztrák) 2-2 (1-1), AC
Milan (olasz) – HNK Ri-
jeka (horvát) 3-2 (1-0). Az
állás: 1. Milan 6, 2. AEK 4,
3. Austria 1, 4. Rijeka 0.

* E csoport: Olympique
Lyon (francia) – Atalanta
(olasz) 1-1 (1-0), Everton
(angol) – Apollon Limasz-
szol (ciprusi) 2-2 (1-1). Az
állás: 1. Atalanta 4, 2. Li-
masszol 2 (3-3), 3. Lyon 2
(2-2), 4. Everton 1.

* F csoport: Lokomotiv Moszkva (orosz) –
Fastav Zlín (cseh) 3-0 (3-0), Sheriff Tiraspol
(moldovai) – FC Koppenhága (dán) 0-0. Az
állás: 1. Lokomotiv 4, 2. Köbenhavn és She-
riff 2 (0-0), 4. Zlín 1.

* G csoport: Viktoria Plzen (cseh) – Hapoel
Beer-Seva (izraeli) 3-1 (1-0), Lugano (svájci)
– FCSB (román) 1-2 (1-0). Az állás: 1. FCSB
6 pont, 2. Hapoel Beer-Seva és Plzen 3-3 (3-
4), 4. Lugano 0.

* H csoport: BATE Boriszov (fehérorosz) –
Arsenal (angol) 2-4 (1-3), 1. FC Köln (német)
– Crvena zvezda (szerb) 0-1 (0-1). Az állás: 1.
Arsenal 6, 2. Crvena zvezda 4, 3. BATE 1, 4.
Köln 0.

* I csoport: Salzburg (osztrák) – Olympique
Marseille (francia) 1-0 (0-0), Konyaspor
(török) – Vitoria Guimaraes (portugál) 2-1 (1-
0). Az állás: 1. Salzburg 4, 2. Konyaspor 3 (2-
2), 3. Marseille 3 (1-1), 4. Guimaraes 1.

* J csoport: Athletic Bilbao (spanyol) –
Zorja Luhanszk (ukrán) 0-1 (0-1), Östersunds
(svéd) – Hertha BSC (német) 1-0 (1-0). Az
állás: 1. Östersunds 6, 2. Zorja 3, 3. Athletic
Bilbao és Hertha 1-1 (0-1).

* K csoport: Lazio (olasz) – Zulte Waregem
(belga) 2-0 (1-0), Nice (francia) – Vitesse (hol-
land) 3-0 (2-0). Az állás: 1. Nice 6 (8-1), 2.
Lazio 6 (5-2), 3. Vitesse 0 (2-6), 4. Waregem
0 (1-7).

* L csoport: Rosenborg (norvég) – Vardar
Szkopje (macedón) 3-1 (1-0), Zenit (orosz) –
Real Sociedad (spanyol) 3-1 (2-1). Az állás: 1.
Zenit 6, 2. Real Sociedad 3 (5-3), 3. Rosen-
borg 3 (3-5), 4. Vardar 0.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Európa-liga, G csoport, 2. forduló: FC Lugano – FCSB 1-2 (1-0)
Luzern Arena, 3000 néző, vezette: Szergej Bojko (ukrán).
Gólszerzők: Mattia Bottani (14.), illetve Constantin Budescu (58), Junior Morais (64). 
Sárga lap: Daprela (15.), Pintilii (52.), Mihajlovic (85.), Bnou-Marzouk (90+2.). 
Lugano: Da Costa – Mihajlovic, Sulmoni, Golemic, Daprela – Sabbatini, Ledesma, Ma-

riani (75. Culina) – Crnigoj (75. Bnou-Marzouk), Gerndt, Bottani (71. Milosavljevic).
FCSB: Niţă – Romario Benzar, Planic, Bălaşa, Junior Morais – Ovidiu Popescu (46. Man),

Pintilii – Teixeira, Budescu (81. Filip), Florin Tănase – Gnohere (66. Coman).

Eredményjelző

Bajnokok Ligája, csoportkör, 2. forduló:
* A csoport:
CSZKA Moszkva (orosz) – Manchester United (angol) 1-4 (0-3)
Gólszerzők: Kucsajev (90.), illetve Lukaku (4., 27.), Martial (18., tizenegyesből),

Mhitarjan (58.).
FC Basel (svájci) – Benfica (portugál) 5-0 (2-0)
Gólszerzők: Lang (2.), Oberlin (20., 69.), Van Wolfswinkel (60., tizenegyesből),

Riveros (77.). Kiállítva: A. Almeida (63 – Benfica).
Az állás: 1. Manchester United 6 pont, 2. FC Basel 3 (5-3), 3. CSZKA Moszkva

3 (3-5), 4. Benfica 0.
* B csoport:
RSC Anderlecht (belga) – Celtic Glasgow (skót) 0-3 (0-1)
Gólszerzők: Griffiths (38.), Kara (50 – öngól), Sinclair (92.).
Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német) 3-0 (2-0)
Gólszerzők: Dani Alves (2.), Cavani (31.), Neymar (63.).
Az állás: 1. Paris Saint-Germain 6, 2. Bayern München 3 (3-3), 3. Celtic Glasgow

3 (3-5), 4. RSC Anderlecht 0.
* C csoport:
Atlético Madrid (spanyol) – Chelsea (angol) 1-2 (1-0)
Gólszerzők: Griezmann (40., tizenegyesből), illetve Morata (60.), Batshuayi (94.).
Qarabag (azeri) – AS Roma (olasz) 1-2 (1-2)
Gólszerzők: Henrique (28.), illetve Manolasz (7.), Dzeko (15.).
Az állás: 1. Chelsea 6, 2. AS Roma 4, 3. Atlético Madrid 1, 4. Qarabag 0.
* D csoport:
Juventus (olasz) – Olimpiakosz Pireusz (görög) 2-0 (0-0)
Gólszerzők: Higuaín (69.), Mandzukic (80.).
Sporting CP (portugál) – FC Barcelona (spanyol) 0-1 (0-0)
Gólszerző: Coates (49 – öngól).
Az állás: 1. FC Barcelona 6, 2. Sporting CP 3 (3-3), 3. Juventus 3 (2-3), 4. Olim-

piakosz Pireusz 0.

Neymarék lesöpörték 
a Bayern Münchent

A Paris Saint-Germain hazai pályán
simán, 3-0-ra legyőzte a Bayern Münchent
a labdarúgó Bajnokok Ligája második for-
dulójában.

A párizsiak Dani Alves találatával vil-
lámgyorsan, már a második percben meg-
szerezték a vezetést, s bár az első félidő
jelentős részében a vendég bajorok ját-
szottak mezőnyfölényben, újabb gólt 
megint a hazaiak lőttek: Kylian Mbappé
passza után Edinson Cavani talált Sven
Ulreich kapujába.

Ezzel az uruguayi csatár lett az ötödik já-
tékos, aki sorozatban hat BL-meccsen beta-
lált.

A második játék-
részben a nyáron re-
k o r d ö s s z e g é r t
szerződtetett Neymar
is eredményes volt,
így a PSG simán sze-
rezte meg a három
pontot.

A játéknap másik
rangadóján az Atlé-
tico Madrid – Diego
Simeone vezetőedző
ötvenedik BL-mecs-
csén – hazai pályán
2-1-es vereséget
szenvedett a Chelsea-
től. A mindent 
eldöntő találatot

Michy Batshuayi szerezte a 94. 
percben.

Az FC Barcelona csak egy öngóllal tu-
dott nyerni a portugál Sporting CP ottho-
nában. Az előző szezonban döntős
Juventus a görög Olimpiakosz ellen javí-
tott az első fordulóban elszenvedett vere-
sége után, míg a Manchester United –
Romelu Lukaku duplájának is köszönhe-
tően – fölényesen győzött Moszkvában a
CSZKA vendégeként.

A játéknap legnagyobb különbségű
győzelmét a svájci FC Basel aratta, amely
5-0-ra kiütötte a portugál Benficát.

Párizsban nem a Bayern játszott, menesztették Ancelottit
A Bayern München vezetőedzője szerint

csapata elveszítette a támadójáték és a véde-
kezés közötti egyensúlyt, miután már a má-
sodik percben gólt kapott a PSG otthonában.

„Úgy terveztük, hogy irányítani fogjuk a
játékot, kihasználjuk a labdabirtoklás elő-
nyeit, ezért volt több emberünk a középpálya
közepén” – nyilatkozta a 3-0-ra elveszített
mérkőzés után Carlo Ancelotti, aki taktikai
okokkal magyarázta, hogy kihagyta a kezdő-
ből Arjen Robbent és Franck Ribéryt. „Min-
den meccsen nagyszerű játékosok ülnek a
kispadunkon, ilyen egy nagy klub élete. A
döntéseket nekem kell meghoznom, ez a
munkám” – magyarázta. Ancelotti hozzá-

tette, miután Dani Alves már a második
percben vezetéshez juttatta a párizsiakat,
kénytelenek voltak többet támadni, ezáltal
felborult az egyensúly a játékukban. „Ney-
mar, Mbappé és Cavani nagyon veszélyes,
ráadásul ha van területük megmutatni, mit
tudnak, még nehezebb féken tartani őket” –
nyilatkozta.

Karl-Heinz Rummenigge, a német klubot
működtető gazdasági társaság vezérigazga-
tója kijelentette, következményei lesznek a
vereségnek, de részleteket akkor még nem
árult el arról, ez pontosan mit jelent. „Azt hi-
szem, ez annyira keserű vereség, hogy min-
denképpen beszélnünk kell róla, elemeznünk

kell, és egyértelmű következményekkel kell
járnia. Azt hiszem, amit ma este láttunk, az
nem a Bayern München volt” – nyilatkozta
csalódottan. Rummenigge leszögezte, a csa-
patnak mihamarabb vissza kell térnie a ko-
rábbi szintre, és olyan jól kell teljesítenie,
ahogyan az elmúlt években az európai po-
rondon és Németországban is tette.

A hazaiak vezetőedzője, Unai Emery el-
mondta: boldog, mert taktikailag elég rugal-
masak ahhoz, hogy a Bayernhez hasonló

élcsapatokkal is felvegyék a versenyt. „Na-
gyon jól alkalmazkodtunk a játékhoz, ame-
lyet ezúttal labda nélkül is irányítottunk, ez
jót jelent a jövőre nézve” – mondta a spa-
nyol tréner. Hozzátette: nagyon jól védekez-
tek, és a három támadójátékosuk
nagyszerűen teljesített, hiszen volt elég te-
rületük.

A második forduló után hatpontos PSG
edzője kifejtette, a céljuk immár a csoport-
győzelem a BL-ben.

Willy Sagnol jöhet a müncheni kispadra
Menesztette Carlo Ancelotti vezetőedzőt a Bayern München labdarúgóklub a PSG-től

elszenvedett háromgólos vereség nyomán – értesült a német sajtó, amely szerint utódja
Willy Sagnol lesz. Ancelotti távozásáról már korábban is cikkezett a német sportsajtó, mert
a Bayern a nyári felkészülési mérkőzéseken sem volt olyan eredményes, mint korábban, a
Bundesliga tabelláján pedig csak a harmadik helyen áll hat forduló után, miközben a trénert
több játékos bírálta.

A Juventus, az AS Milan, a Chelsea, a PSG és a Real Madrid korábbi edzője tavaly nyár
óta irányította a münchenieket, akikkel idén tavasszal bajnok lett, a Német Kupában viszont
csak az elődöntőig, a BL-ben pedig a negyeddöntőig jutott.

A 40 éves Willy Sagnol játékosként 2000 és 2009 között erősítette a Bayernt, amellyel
egyszer BL-t nyert, a francia válogatottban pedig 58 alkalommal szerepelt. Edzőként egy
ideig hazája U21-es válogatottját irányította, majd a Girondins Bordeaux vezetőedzőjeként
tevékenykedett, idén nyártól pedig Ancelotti munkáját segítette Münchenben.

Simeone: az ellenfél jobb volt
Megérdemeltnek nevezte a Chelsea győzelmét Diego Simeone, az Atlético Madrid ve-

zetőedzője a spanyol fővárosban mérkőzés után. „Az ellenfél jobb volt, intenzívebben
futballozott, taktikailag és technikailag is fölénk nőtt még úgy is, hogy 1-0-ra vezettünk”
– vélekedett az ötvenedik BL-meccsén ténykedő argentin tréner, aki szerint csapata egy
pillanatra sem nyugodhatott meg. „A Chelsea megérdemelte a győzelmet, jobban játszott.
A döntetlen kedvező lett volna számunkra, de az angolok az utolsó akciót eredményesen
zárták le, volt türelmük járatni a labdát” – utalt arra, hogy a londoni csapat a 60. percben
történt egyenlítését követően a 94.-ben szerezte a három pontot érő gólt. A hazaiak találata
az első félidő hajrájában, tizenegyesből esett.

Antonio Conte, a vendégek olasz vezetőedzője szerint az összes játékosa jó teljesít-
ményt nyújtott és beletette az egyéniségét a mérkőzésbe. „Nagyon nehéz visszakapasz-
kodni az Atlético Madrid ellen, ha megszerzi a vezetést, de mi megérdemeltük a
győzelmet, mert volt karaktere a játékunknak” – mondta.

A Chelsea két győzelemmel kezdte a csoportküzdelmeket, ezzel együtt Conte egyelőre
nem kívánt esélylatolgatásba bocsátkozni. „Mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk, és
továbbra is alázatosan kell futballoznunk. Ez az, ami eredményre vezetett az előző idény-
ben a Premier League-ben. A mostani győzelem növeli az önbizalmunkat, a célunk az,
hogy minden sorozatban versenyképesek maradjunk” – összegzett.



A Maros Kosárlabdaklub kilenc-
pontos vereséget szenvedett Piteşti-
en a férfikosárlabda Románia-kupa
első fordulójának első mérkőzésén.
A visszavágót október 3-án, a ligeti
sportcsarnokban játsszák.

A marosvásárhelyi alakulat csak
három idegenlégiósát nevezhette az
idény első hivatalos mérkőzésére,
ráadásul ketten közülük (a két svéd
válogatott játékos) mindössze né-
hány napja csatlakozott a kerethez,
miközben a házigazdák csaknem
teljes kerettel vágtak neki a csatá-
nak. „Tigriseink” nagyon közel áll-
tak a pozitív eredményhez,
azonban a végére érezhetően elfá-
radtak. A 9 pont mindazonáltal nem
behozhatatlan hátrány, írták a klub
honlapján megjelent beszámoló-
ban. 

A Maros KK zaklatottan kezdte
a mérkőzést, a dobások nem ültek,
a védekezés zavart volt, nem
csoda, hogy a házigazdák 10-0-s
nyitása után Szászgáspár Barnabás
időt kért. A sorok rendezése olyan
jól sikerült, hogy Sánta Szabolcs
két horogdobása keretbe foglalta a
svéd „testvérek” 6 pontját, és
máris csak egy labdára állt a ma-
rosvásárhelyi csapat Piteşti mö-
gött. Gyakorlatilag ez maradt a
különbség a negyed végére is,
egyenlíteni nem tudott a vásárhelyi
legénység. 

A második negyed sokkal kie-
gyensúlyozottabb volt, de a Maros
KK csak az utolsó előtti percben
érte utol Piteşti-et, akkor is Sánta
volt eredményes, majd Pita vála-
szolt Troupe triplájára. Fordulás
után Stăncuţ percei következtek, 5
pontjára Kostoski csak hárommal
tudott válaszolni. 4 perc múlva
azonban már 10 ponttal ment a
Maros KK, elsősorban a remek vé-
dekezésnek és Stăncuţ, valamint
Mijovic tripláinak köszönhetően,
amit Sánta megfejelt egy újabb ho-
roggal. Egyértelműen a marosvá-
sárhelyiek negyede volt ez, még
akkor is, ha a házigazdák hét
pontra csökkentették a különbsé-
get. 

A Tigrisek néhány elpuskázott
támadással kezdték az utolsó felvo-

nást, kosárra sem tudtak dobni, ezt
pedig könyörtelenül kihasználta a
házigazda. Troupe révén ki is
egyenlítettek, majd Lázár révén a
vezetést is átvették, sőt Troupe egy
újabb hármassal teljessé tette a 12-
0-s rohamukat. Ezt Person állította
meg, de Mijovic távolijával is még
mindig négy pont volt a marosvá-

sárhelyi hátrány. Végül a Maros
KK játékosaiból „kijött” a fáradt-
ság, az utolsó percben 10 pont fölé
szökött a különbség, de Pitában
volt még egy tempó, így a maros-
vásárhelyi csapatnak 9 pontot kell
lefaragnia kedden, a sportcsarnok-
ban 18 órakor kezdődő visszavá-
gón.

Max Verstappen, a Red Bull hol-
land pilótája nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Malajziai Nagydíjat,
amelyen a világbajnoki pontver-
senyben vezető Lewis Hamilton, a
Mercedes brit versenyzője második
lett, és Daniel Ricciardo, a Red Bull
ausztrál versenyzője ért célba har-
madikként. A 20 évét szombaton
betöltő Verstappennek ez az idei
első, pályafutása második futam-
győzelme.

A háromszoros vb-győztes, 32
éves Hamilton az összetettben már
34 ponttal vezet a most negyedik-
ként célba érő, négyszeres világbaj-
nok Sebastian Vettel, a Ferrari
német pilótája előtt.

A rajt előtt kiderült, hogy a má-
sodik kockát elfoglaló Kimi Räik-
könen a Ferrari műszaki hibája
miatt nem tud elrajtolni a mezőny-
nyel.

Hamilton tökéletesen startolt,
megtartotta a vezető pozíciót, mi-
közben a két Red Bull-pilóta, Vers-
tappen és Ricciardo egymással,
valamint az ötödik helyről kiválóan
rajtoló Valtteri Bottasszal (Merce-
des) küzdött a második helyért.

Az első kör végén Hamilton,
Verstappen, Bottas volt az első

három helyen száguldók sorrendje,
de Verstappen a negyedik körben
megelőzte Hamiltont, és átvette a
vezetést. A kilencedik körben Ric-
ciardo egy remek manőverrel el-
vette a harmadik helyet Bottastól,
miközben az utolsó helyről startolt
Vettel már 10. volt.

A Ferrari német versenyzője a
folytatásban is egyre előrébb lépett,
a 23. körben pedig már ötödik volt,

és csak 3,1 másodperccel volt lema-
radva Bottastól. A 27. körben Hamil-
ton a bokszba hajtott új gumikért,
egy körrel később Verstappen is
megkapta a friss abroncsokat, né-
hány pillanat múlva pedig Vettel au-
tóján is kerekeket cseréltek.

A 29. körben Bottas is letudta a
kerékcseréjét, de Vettel mögé tért
vissza a pályára. Ricciardo az ide-
iglenesen birtokolt vezető pozíció-

ból a 30. körben állt ki a bokszba,
és harmadiknak tért vissza, így a ke-
rékcserék után az első három helyen
maradt a Verstappen, Hamilton,
Ricciardo sorrend, míg a negyedik
pozícióban Vettel száguldott. A haj-

rában már nem volt változás az él-
mezőnyben, így ezt a sorrendet re-
gisztrálták akkor is, amikor
leintették a versenyt.

A vb egy hét múlva, Japánban
folytatódik.

Liu Shaolin Sándor szombaton
aranyérmes lett 500 méteren a rö-
vidpályás gyorskorcsolyázók olim-
piai kvalifikációs világkupa-
sorozatának BOK Csarnokban zajló
első állomásán. A táv tavalyi világ-
bajnoka rendkívül magabiztosan
versenyzett egész nap, mind a ne-
gyed-, mind az elődöntőjét meg-
nyerte, aztán a fináléban rajt-cél
győzelmet aratott két dél-koreai és
egy kínai riválisa előtt.

A legrövidebb szám többi ma-
gyar érdekeltje, Jászapáti Petra,
Keszler Andrea és Burján Csaba a
negyeddöntőben búcsúzott.

Az 1500 méteres távon Liu Sha-
olin mellett Liu Shaoang is az A
döntőben szerepelhetett, míg Jásza-
páti a B-ben. A fivérek közül előb-
bit kizárták, mert nem vette fel az
időméréshez szükséges chipet,

utóbbit pedig a célegyenesben ki-
lökte francia vetélytársa. Liu Shao-
lin így hetedikként, öccse pedig
hatodikként zárt. Jászapáti harma-
dik lett a B döntőben, ami összessé-
gében kilencedik helyet ért.

A váltók szereplése csalódást
okozott a hazai közönségnek, mivel
a vb-bronzérmes férfiakat az utolsó
váltásnál a kanadaiak embere elso-
dorta, míg a vb-ezüstérmes nők ne-
gyedikként értek célba, így mindkét
négyes csak a kisdöntőben szere-
pelhetett vasárnap. A négy állomás-
ból álló vk-sorozaton 500 és 1000
méteren nemenként 32-en, 1500
méteren 36-an jutnak olimpiai kvó-
tához, továbbá a nyolc legjobb váltó
szerez indulási jogot. A versenyzők
a nemzetnek gyűjtik a pontokat, és
egy távon országonként legfeljebb
három kvóta szerezhető.

Románia-kupa: 
Kilencpontos hátrányban a Maros KK
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A győztes Liu Shaolin Sándor (b) és a második helyezett dél-koreai Lim Hjo Dzsun az 500 mé-
teres táv döntője végén a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-so-
rozatának első állomásán a budapesti BOK Csarnokban 2017. szeptember 30-án. 

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Malajziai Nagydíj: Verstappen nyert, Hamilton előnye nőtt az összetettben

Liu Shaolin Sándor aranyérmes 
500 méteren a rövidpályás 

gyorskorcsolya-vk-n

Eredményjelző
* férfikosárlabda Románia-kupa, 1. forduló, 1. mérkőzések:

Galaci Phoenix – Bukaresti Dinamo 80:47, SCM U Craiova – Te-
mesvári BC SCM 76:82,  BCMU FC Argeş Piteşti – Maros KK
72:63.

* női kosárlabda Románia-kupa, 1. forduló, visszavágó mérkő-
zések: Aradi ICIM FCC – Temesvári SCM CS 59:57 (továbbjutott
a Temesvár 126:123-mal), Szatmárnémeti Municipal – Kolozsvári
Universitatea 80:70 (tj: Szatmárnémeti, 153:147-es összesítéssel),
Gyulafehérvári Universitatea – Galaci Phoenix 63:62 (tj: Galac,
124:116-tal), Marosvásárhelyi UPM Sirius – CSBT Alexandria
61:74 (tj: Alexandria, kettős győzelemmel, 156:123-as
összesítéssel)

Kínai Nagydíj: Három évvel hosszabbítottak a szervezőkkel
A Forma–1-es világbajnoki sorozat tulajdonosai három évvel

meghosszabbították szerződésüket a sanghaji Kínai Nagydíj szer-
vezőivel.

Chase Carey, az F1-et irányító Formula One Group amerikai el-
nöke pénteki közleményében jelezte, hogy sikerült megállapodniuk
a rendezőkkel, így a sorozatban 2004 óta szereplő sanghaji futam
2020-ig biztosan marad a programban.

Jövőre a kínai verseny helyet cserél majd a bahreinivel, Sanghaj-
ban április 15-én, míg Bahreinben április 8-án rendezik a viadalt.

Idén áprilisban a világbajnoki pontversenyben éllovas Lewis Ha-
milton nyert Kínában.

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 281 pont, 2. Vettel 247, 3. Bottas 222, 4.

Ricciardo 177, 5. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 138, 6. Verstappen
93, 7. Perez 76, 8. Ocon 57, 9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro Rosso)
48, 10. Nico Hülkenberg (német, Renault) 34, 11. Massa 33, 12. Stroll
32, 13. Romain Grosjean (francia, Haas) 26, 14. Vandoorne 13, 15.
Kevin Magnussen (dán, Haas) 11, 16. Fernando Alonso (spanyol,
McLaren) 10, 17. Jolyon Palmer (brit, Renault) 8, 18. Pascal Wehr-
lein (német, Sauber) 5, 19. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 4;

* csapatok: 1. Mercedes 503 pont, 2. Ferrari 385, 3. Red Bull 270,
4. Force India 133, 5. Williams 65, 6. Toro Rosso 52, 7. Renault 42,
8. Haas 37, 9. McLaren 23, 10. Sauber 5.

Eredményjelző
Malajziai Forma–1-es Nagydíj, végeredmény (56 kör, 310,408 km,

a pontszerzők): 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:30:01.290
óra, 2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 12.770 másodperc hátrány,
3. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 22.519 mp h., 4. Sebastian
Vettel (német, Ferrari) 37.362 mp h., 5. Valtteri Bottas (finn, Mer-
cedes) 56.021 mp h., 6. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1:18.630
perc h., 7. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 1 kör h., 8. Lance
Stroll (kanadai, Williams) 1 kör h., 9. Felipe Massa (brazil, Willi-
ams) 1 kör h., 10. Esteban Ocon (francia, Force India) 1 kör h.

Pole pozíció: Hamilton.

Vettelnek „taxi” kellett, hogy visszajusson a bokszutcába
Ritkán látható eset történt a Malajziai Nagydíj levezető körén: a

kanadai Lance Stroll (Williams) és Vettel úgy összeütközött, hogy
Vettel Ferrarijának bal hátsó kereke és felfüggesztése eltört, így nem
tudta bevinni a bokszba a versenyautóját. A német pilótát honfi-
társa, Pascal Wehrlein (Sauber) „fuvarozta” be a bokszba úgy, aho-
gyan azt ilyen helyzetekben legutóbb az 1990-es években láthatták
a szurkolók a Forma-1-ben.

Kiesett a Sirius
A visszavágót is elvesztette a Marosvásárhelyi UPM Sirius női

kosárlabdacsapata a Románia-kupa 1. fordulójában. „Megpró-
báltuk, de nem sikerült. Pedig jól kezdtünk, 8-2-re vezettünk az
elején, aztán elment az ellenfél, a szünetig sikerült ledolgozni a
hátrányt. 37-37-tel kezdődött a második félidő. A múlt héten mű-
tött két sérült játékosunk mellé azonban bejött Gál Emese boka-
sérülése is, így sokkal kevesebb esélyünk maradt. Alexandria
pedig kihasználta a lehetőséget” – írták a klub szurkolóit tömörítő
közösségi csoportban.

Női kosárlabda Románia-kupa, 1. forduló, visszavágó mérkő-
zés: Marosvásárhelyi UPM Sirius – CS BT Alexandria 61:74 (11-
23, 26-14, 8-26, 16-11). Továbbjutott az Alexandria, kettős
győzelemmel, 156:123-as összesítéssel.

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Fabiana
Martinescu, Cosmin Prişcă, Máté András Stretea. Ellenőr: Bu-
cerzan Radu.

Sirius: Robinson 18, Beldian 11 (2), Mitov 10 (2), Pop Alina 8
(2), Lawrence 6, Mészáros 6, Williams 2, Gál Emese, Feises.

Alexandria: Amukamara 22 pont, Bartee 18 (1), Grbic 15 (2),
Voicu 8, Elena Mihai 5 (1), Cooper 3 (1), Podar 2, Vrancic 1, Ena-
che, Manea.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Románia-kupa, 1. forduló, 1. mérkőzés: BCMU

FC Argeş Piteşti – Maros KK 72:63 (20-18, 11-13, 14-21, 27-11)
Piteşti, Trivale-csarnok, 800 néző. Vezette: Marius Ciulin, Ale-

xandra Stan, Bedir Sefer. Ellenőr: Tiberiu Rist.
Piteşti: Troupe 16 pont (3), Nicoară 15 (1), Russel 13 (1), Kostoski

10 (2), Lázár 8, Nuutinen 6 (2), Agafonov 4, Corpodean, Ciotlăuş.
Maros KK: Pita 18 pont (2), Person 14, Sánta 12, Mijovic 9 (3),

Stăncuţ 8 (2), Borşa 2, Kilyén, Steff, Engi.



ADÁSVÉTEL

ELADÓ két épületrészből álló ház
minden közművesítéssel Nyárádtőn,
a 62. szám alatt. Érdeklődni a 0745-
112-889 és a 0746-485-384-es tele-
fonszámon. (4053-I)

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (3571-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (3856)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (3856)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(4030)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)

VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést,
külső-belső munkákat, teraszok ké-
szítését, bármilyen kisebb munkát.
Tel. 0757-388-134. (3949-I)

HEGESZTŐT és LAKATOST alkal-
mazok. Tel. 0766-519-187. (19388)

VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást
(cserép, régi cserép, fémcserép),
kéményjavítást, csatornák, lefolyók
készítését, javítását. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. Tel. 0752-582-601.
(3982)

BÁRMILYEN munkát vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna készítése, famunkálatok,
tetőkészítés. Nyugdíjasoknak 10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (4093)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben meg-
marad emléked.
Fájó szívvel emlékezünk október
2-án BAKAI ANNA-MÁRIÁRA
halálának 8. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Sanyi és családja.
(4056)

Szívünkben örök fájdalommal,
soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk október 2-án GÓLYA
LAJOS halálának 20. évforduló-
jára, valamint október 1-jén
GÓLYA ROZÁLIA  született Dávid
halálának 5. évfordulójára. Emlé-
kük legyen áldott, nyugalmuk
csendes! Szeretteik. (sz.)

Ma tíz éve, hogy az Úr magához
szólította szeretett férjemet,
BARTHA GERGELYT, aki életem
legszebb ajándéka volt.
„Nem kérek semmit. Nem pa-
naszkodom.
Csak tenyered helye üres az ar-
comon.
Ami lettünk volna, vagyok egy-
magam.
Szavaimnak immár kettős súlya
van.
Szemeddel is nézem, amit látha-
tok.
Veled járok, éppen hogy csak
nem vagy ott.”
Bartha Gizella. (4098-I)

Fájó szívünk fel-felzokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk
téged!
Szomorúan emlékezünk október
2-án BERECZKI KATALINRA
(szül. Török) halálának 1. évfor-
dulóján. Emlékét szívünkben
őrizzük. Szerettei. (sz.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik KOVÁCS
TAMÁS temetésén részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (4136)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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Múlt szombaton, szeptember
23-án megszólaltak a haran-
gok a nyárádszeredai unitárius
gyülekezet főtéri templomá-
ban, hirdetve Isten áldását és
akaratát, valamint a földi élet
értelmét és rendjét.

Az ünnepi pillanatokban Kovács
István lelkész, a Magyar Unitárius
Egyház közügyi igazgatója  hálát
mondott a gyülekezet nevében,
hogy Isten megáldotta munkájukat,
adott nekik templomot, most pedig
emberi kéz által alkotott csodálatos
tárgyakat, harangokat, amelyek
révén Isten és ember hangja szól,
hogy érdemes itt a földön Isten aka-
rata szerint élni, dolgozni, szeretni.
A harangok hirdetik a születést, a
távozást, a jövő nemzedéket, és
adják a testüket, lelküket, mert ösz-
szenőttek sorsunkkal.  Követik éle-
tünk nagy pillanatait, örömeit és
fájdalmait, a születést, az élet kitel-
jesedését, a hazaindulást. Ott voltak
Nándorfehérvárnál, Mohácsnál, Tri-
anonnál is, és arról is zúgnak, hogy
Isten a lefagyott virágokból is ki
tudja hozni a gyöngyöket, hogy a
legnagyobb veszteségekben is ott a
csoda, a folytatás. A harangok ütik
Isten szívének ritmusát is, és a ha-
rang arról is meggyőz, hogy többek
vagyunk a sárnál, amit taposunk,
hogy az ég részei vagyunk. De a ha-
rangok szavát érteni is kell, mert azt
hirdetik, hogy Isten magasában rend
van és a felhők fölött kék az ég. 
Emléktábla a falon

Az ünneplő gyülekezetet, egy-
kori és jelenlegi lelkészeket, egy-

házi és világi elöljárókat és a többi
nyárádszeredai felekezet lelkészeit,
a holland vendégeket és az amerikai
duxburyi testvérgyülekezet képvi-
selőit  a 118. zsoltár szavaival kö-
szöntötte Kecskés Csaba, a marosi
unitárius kör esperese, emlékezve
2004-re, amikor néhai ft. Szabó
Árpád püspök letette a nyárádszere-
dai templom alapkövét. Az épületet
2012-ben szentelték fel, most pedig
a harangokkal koronázták meg. Ez-
után egy emléktáblát lepleztek le,
amely a templomépítés jelentős év-
számait örökíti meg. Az ünnepi pil-
lanatokban a helyi gyerekek, ifjak

és a jobbágyfalvi
Nagy Ferenc Férfikar
is fellépett zene- és
énekszámokkal, majd
a jeles pillanatra em-
lékeztető csengettyűk
kiosztása következett
mindazok számára,
akiknek volt bátorsá-
guk álmodni és hitük
az álmok továbbvite-
lére. A köszöntések
során a holland Gre-
teke de Vries amszter-
dami remonstráns
lelkész elmondta:
náluk vannak olya-
nok, akik nem szere-
tik a harangokat, mert
nem tudnak aludni az
istentiszteletek ideje
alatt, ám Nyárádsze-
redában több temp-
lomtoronyban szól a
harang, ami mutatja,
hogy itt az emberek
szeretik a harangokat.
Azt kívánta, az új ha-

rangok hívják össze az embereket,
hogy  egymás iránti tiszteletben, tö-
rődésben, tiszteletben éljenek.
Több évbe telt

Csíki Zsolt gondnok köszöntő
szavaiból kiderült: a templom fel-
szentelése után a gyülekezetet a ha-
rangvásárlás gondolata foglal-
koztatta, és 2016-ra összegyűlt a
szükséges összeg egy harang be-
szerzésére. A hívek azonban úgy
döntöttek, hogy egyszerre vásárol-
ják meg mindkét harangot, ezért ta-
valy ismét megmozgattak néhány
követ, így a hívek, az önkormányzat
és a helyi Gabriella cég adományá-

ból sikerült előteremteni a szüksé-
ges összeget. A 160 és 300 kilo-
grammos kis- és nagyharangot
Székelyudvarhelyen öntették, kará-
csony nagyhetén hozták Nyárád-
szeredába, most kerültek fel a
toronyba, a tartószerkezet pedig a
Maros Megyei Tanács pályázati tá-

mogatásából és a hívek adományá-
ból készült el. Zárógondolatként
Sándor Szilárd nyárádszeredai-job-
bágyfalvi lelkész azt kérte: Isten
nyissa meg mindannyiunk lelkét,
hogy a harangok kongása megtisz-
títsa szavainkat, életünkben pedig
legyen rend.

Kis gyülekezet nagy örömünnepe
Unitárius harangszentelés Nyárádszeredában

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI 
és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére: 

I. besorolású FŐFELÜGYELŐ – egy állás, I. besorolású kezdő FELÜGYELŐ –
egy állás a családi típusú gyermekgondozó szolgálatnál;  I. besorolású, felső
szakmai fokozatú FELÜGYELŐ – egy állás, III. besorolású felső szakmai fokozatú
REFERENS – egy állás a pénzügyi-számviteli osztályon; I. besorolású
FŐFELÜGYELŐ – egy állás az esetmenedzsment osztályon; I. besorolású kezdő
FELÜGYELŐ – egy állás a hivatásos nevelőszülői osztályon; I. besorolású kezdő
FELÜGYELŐ – egy állás a monitorozási, szociális, stratégiai és közkapcsolati
osztályon; I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú TANÁCSOS – egy állás a
kifizetéseket és szociális szolgáltatásokat nyilvántartó osztályon. 
Sajátos követelmények: 

I. besorolású FŐFELÜGYELŐ a családi típusú gyermekgondozó szolgálatnál:
egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel –
pszichológia vagy szociális munka szakon, pszichológusi vagy szociális munkás
szakosodással, legalább öt év régiséggel a szakmában.
I. besorolású kezdő FELÜGYELŐ a családi típusú gyermekgondozó szolgálatnál:
egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel –
pszichológia vagy szociális munka szakon,  szociális munkás szakosodással.
I. besorolású, felső szakmai fokozatú FELÜGYELŐ a pénzügyi-számviteli
osztályon: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű
oklevéllel – közgazdaság szakon, legalább kilenc év régiséggel a szakmában.
III. besorolású, felső szakmai fokozatú REFERENS a pénzügyi-számviteli
osztályon: érettségi diplomával igazolt középfokú iskolai végzettség, legalább
kilenc év régiséggel a szakmában.
I. besorolású FŐFELÜGYELŐ az esetmenedzsment osztályon: egyetemi
végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel – pszichológia
vagy szociális munka szakon, pszichológusi vagy szociális munkás
szakosodással, legalább öt év régiséggel a szakmában.
I. besorolású kezdő FELÜGYELŐ a hivatásos nevelőszülői szolgálatnál:
egyetemi végzettség licencdiplomával vagy ezzel egyenértékű oklevéllel –
szociális munka szakon, szociális munkás szakosodással.
I. besorolású kezdő FELÜGYELŐ a monitorozási, szociális, stratégiai és
közkapcsolati osztályon: egyetemi végzettség licencdiplomával vagy ezzel
egyenértékű oklevéllel.
I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú TANÁCSOS a kifizetéseket és szociális
szolgáltatásokat nyilvántartó osztályon: egyetemi végzettség licencdiplomával
vagy ezzel egyenértékű oklevéllel.  
Az írásbeli vizsga 2017. november 2-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli
vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati vizsgát
követően.
A versenyvizsgára a dossziékat október 23-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon, illetve a
www.dgaspcmures.ro honlapon. (sz.-I)

Gligor Róbert László

A gyülekezet munkájának és templomának megkoszorúzása a
harangok megszólalása

Emléktábla leleplezésével és csengettűk szétosztásával is emlékeznek a jeles pillanatra 
Fotó: Gligor Róbert László
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HUMÁNERŐFORRÁS- (HR) TOBORZÓT/KOORDINÁ-
TORT keresünk a PETRY CÉGHEZ. Elvárások: hasonló munka-
körben szerzett tapasztalat, kiváló kommunikációs készség, jó
szervezőkészség, csapatszellem. Főbb feladatkör: toborzás, kivá-
lasztás, interjúztatás, az új személyzet integrálása, oktatás, személy-
zetfejlesztés. Fényképes önéletrajzoddal jelentkezz a cv@petry.ro
e-mail-címen. (sz.-I)

ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALKOZÁS SZAKEMBEREKET és SE-
GÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz hosszú távra. Tel. 0753-025-603.
(19391)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: RECEPCIÓST, gyermekek számára ANIMÁTORT,
PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60391-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19369-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk.
Fizetés 2500 lej + 10% a bevételből. Tel. 0745-696-055. (19369-I)

A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ SZEMÉLYZETET
alkalmaz. Ajánlatunk: jó feltételek, vonzó fizetés + bónusz eladás
után. Tel. 0748-591-437, Victor Babeş utca 19. szám. (4014)

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

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET 1800 lej + ebédjegyért
és PÉKNEK TANULÓ MUNKÁSOKAT 1400 lej + ebédjegyért.
Jelentkezni önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19393-I)

A marosvásárhelyi FAN COURIER ALKALMAZ SZÁMÍTÓ-
GÉP-KEZELŐKET, ÁRUMOZGATÓKAT rész- és teljes munka-
időre. Követelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás,
rugalmasság. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk:
hr.tgmures@fancourier.ro Tel. 0265/311-470, 4062-es mellék.
(19400)

ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT. Tel. 0744-497-356. (4151)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és FIATAL SEGÉD-
MUNKÁST. Tel. 0744-644-026. (sz.-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe 
ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Népújság   hirdetési irodájában 
felveszünk  APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

gépbeállító, gépkezelő

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevő-

szolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

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


