
A kisebbségek 
lehetnek 
az európai régiók
hajtómotorjai
Az európai régiók kisebbségi vonatko-
zásait és a regionalizmus kisebbségi
érdekérvényesítésben betöltött szere-
pét tárgyalta, illetve a kisebbségi ré-
giók közti együttműködés bátorítását
célozta a FUEN csütörtökön és pénte-
ken Brüsszelben lezajlott, Mélyen a ré-
gióba gyökerezve című konferenciája. 
____________3.
Már az udvarokon
garázdálkodnak 
a medvék
Amint várható volt, a mezőgazdasági ter-
mények betakarítása után a medvék még
közelebb húzódtak a településekhez,
most már a gazdaságokban garázdálkod-
nak, s lassan nem számít újdonságnak
az úton sétáló nagyvad sem. 
____________4.
Dósa Géza 
modernsége
A Kultúrpalota Tükörtermében mutat-
ták be a Maros Megyei Múzeum kia-
dásában megjelent Dósa
Géza-monográfiát, majd a kötet szer-
zője, dr. Szinyei Merse Anna művé-
szettörténész, a Magyar Nemzeti
Galéria nyugalmazott főmuzeológusa
rendkívül érdekes vetített képes elő-
adást tartott Dósa-kortársak – akiknek
megadatott a kiteljesedés címmel. 
____________7.
Mint a néptáncban:
egy előre, 
kettő hátra
Egészen pontosan fogalmazva: három
pont plusz, négy pont mínusz a ma-
rosvásárhelyi City’us mérlege a múlt
héten, miután sikerült megnyerni a
Resicabányai Munkás elleni bajnoki
találkozót, de a szövetség fegyelmi bi-
zottsága a megszerzett három pontnál
eggyel többet levont a csapattól, mi-
után továbbra sem fizette ki adóssá-
gait.____________11.

Az adventi időszak a karácsonyi csoda
beteljesedésére való várakozás idő-
szaka. Ilyenkor megnyitjuk szívünket, a
szunnyadó szeretetből másoknak is jut-
tatunk. A hét végén több helyen készí-
tettek adventi koszorúkat, amelyeket
azután az időseknek adományoztak.

Szombaton délután tucatnyi fiatal gyüleke-
zett a backamadarasi művelődési otthonban,
hogy adventi koszorút készítsenek a falu idősei

számára. Báthori Zsuzsánna szervezőtől meg-
tudtuk: 37 idős személy számára készültek asz-
tali díszek, ezeket vasárnap délután vitték el a
80 évet betöltött madarasiakhoz. A csapat szí-
vesen dolgozott, a maguk hozta természetes
anyagokat és gyertyákat összeadva, jó hangu-
latban töltött el két órát. A fiatalok egy adventi
ajtódíszt, „kopogtatót” is készítettek, amit azok
között sorsoltak ki, akik az egyik közösségi ol-
dalon meghirdetett versenybe beneveztek. A
szerencsés nyertes a helyi Albert-Búzási Margit
lett, ő is vasárnap kapta meg az ajándékot.

A madarasi Szilágyi Borbála jelenleg Maros-

vásárhelyen él családjával, de mindig a szíve
csücske marad ez a falu, és ez az alkalom is jó
lehetőség volt számára, hogy hazatérjen, együtt
lehessen a barátokkal, helyi fiatalokkal, hisz
fontos számára, hogy itt mindig legyen egy jó
csapat, ha netán meggondolnák magukat és
visszaköltöznének ők is a faluba. Madarason
sok mindent lehet tenni, és gyerekkorukban
őket is felkarolták a felnőttek, biztosították szá-
mukra a kulturális teret és lehetőségeket, most
rajtuk a sor, hogy ezt valamivel viszonozzák –
mondta. Az is fontos, hogy épp az időseknek

A csendes háború
Az emberiség története a betegségekkel való örökös küzdelem tör-

ténete is egyben. Mire egy kórképre megtalálja a gyógyszert, ami a
súlyos, halálos kórt megszelídíti vagy fel is számolja, újabbak megje-
lenésével és előretörésével kell számolnia. A 20. század kezdetének
nagy felfedezése a penicillin volt, aztán a baktériumok elleni harcban
a többi antibiotikum is hadrendbe állt. A vírusok okozta fertőző beteg-
ségekkel szemben a védőoltásokat vetették be, de – mint kiderült – a
kutatás „fegyverét” letenni továbbra sem lehet. 

Az 1980-as években az Egyesült Államokba tört be az AIDS (a szer-
zett immunhiányos tünetegyüttes), amelyet a HIV- (a humán immun-
hiány-) vírus okoz. Állítólag a csimpánztól terjedt át az emberre, és
fertőzte meg Dél- és Közép-Afrika lakosainak millióit. December el-
sején az AIDS elleni küzdelem világnapja volt, ezért is aktuális szólni
a betegségről, amely titokzatos megjelenésekor halálos kór hírében
állt. Ma a világ 36,7 millió lakosa fertőzött, Európa országai közül a
több mint 13.000 nyilvántartott AIDS-es személlyel országunk az egyik
legfertőzöttebbnek számít. Bár manapság nem divat beszélni róla, az
AIDS alattomosan szedi áldozatait (évente 700-800-at). Románia je-
lenkori történetének pedig egyik tragikus eseménye, ahogy a múlt
rendszerben a gyermekklinikákon, árvaházakban a nem megfelelő fer-
tőtlenítés, az egyszer használatos eszközök hiánya miatt 1988–1992
között négyezer kisgyermeket fertőztek meg, akiktől – tudomásom sze-
rint – soha nem kértek hivatalosan elnézést, nem kártalanították őket
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dolgoznak most, hisz úgy örülnek
minden ajándéknak, jelképes apróság-
nak, mint a kisgyerekek, ezért ő is
örömmel jött ajándékot készíteni déd-
mamájának és a többi idősnek. Örven-
detes, hogy ennyien összegyűltek és
feláldozták hétvégéjüket erre a célra –
tette hozzá.
Újjáalakult az egyesület – gőzerővel
dolgoznak

Báthori Zsuzsánna elmondta: nekik,
fiataloknak hiányzott az a pezsgés, ami
néhány éve Madarasra jellemző volt,
de az utóbbi időben megszűnt. Ezért a
fiatalok úgy döntöttek, hogy újjászer-
vezik, megfiatalítják a Backamadara-
sért Egyesületet, amely az ő
gyermekkoruk és az elmúlt évtized
kulturális életét szervezte, irányította.
Kulturális kalendáriumot készítettek
már a következő évre is, hogy időkö-

zönként összegyűljenek, tevékenysé-
geket szervezzenek, ismét megmoz-
gassák a falut, „hogy Madarason
történjen valami”. Így színházlátoga-
tásokat terveznek, kerékpártúrákat,
közös majálist, gyermeknapot, gyerek-
foglalkozásokat szerveznek majd,
szakmai előadásokra várják a lakossá-
got 2018-ban. A helyi egyház is sok te-
vékenységet szervez, de inkább az
idősebbeket szólítják meg, az egyesü-
let pedig a fiatalokat is szeretné bekap-
csolni.

Az egyesület a következő hétvégére
adventi kézművesvásárt is szervezett,
ahová kimondottan kézműves termé-
keket engednek be. Kezdetben csak a
községre gondoltak, de akkora volt az
érdeklődés, hogy végül máshonnan is
fogadtak bejelentkezőket. Már most
húsznál több kiállítót és eladót jegyez-

nek, így december 9-én, szombaton
délután 3 órától bizonyára jó hangu-
latú és színes vásárban fogadhatják az
érdeklődőket. Az árusokat saját cégér
készítésére is felkérték, a legjobb al-
kotást díjazni fogják.
Máshol is készültek koszorúk

Adventi koszorúkat máshol is készí-
tettek a hét végén az idősek számára.
Erdőszentgyörgyön már több éve ál-
landó foglalkozás ez, így volt ez most
is, amikor a Fiatal Erdőszentgyörgyiek
Tanácsa (FIESZTA), az önkormányzat
munkatársai, a nőszervezet és önkén-
tesek ismét ötven koszorút készítettek,
ezzel lepve meg a település időseit.

Kibéden is szombaton délutánra
hívta adventi koszorú készítésére a
falu kicsinyeit-nagyjait a helyi refor-
mátus gyülekezet.

Négynapos minivakáción pihen-
hették ki az őszi hónapokat az
iskolások, óvodások, a közszfé-
rában dolgozók, illetve számos
magáncég alkalmazottai. A
Szent-András napja, illetve a
román nemzeti ünnep alkalmá-
ból engedélyezett hosszú hét-
vége az üdülőtelepek
látogatottságát is meghatá-
rozta. A szovátai négycsillagos
szállodákban több mint egy hó-
napja minden szoba elkelt erre
az időszakra – tudtuk meg múlt
hét elején Godra Árpád értékesí-
tési vezetőtől.

– A superior minősítésű négycsilla-
gos Danubius Health Spa Resort Bră-
detben (a Fenyő Szállóban), illetve a
szintén négycsillagos Danubius Health
Spa Resort Sovata szállodában no-

vember 30-ától, csütörtöktől december
3-áig, vasárnapig telt ház volt. A két-
csillagos Făget szállóban szintén fog-
lalt a legtöbb szoba, a szállodát a
nyugdíjpénztártól kiutalt üdülőjegyek-
kel gyógykezelésre érkezett nyugdíja-
sok utolsó turnusa tölti meg – tudtuk
meg a cégcsoport értékesítési vezető-
jétől. Godra Árpád azt is elmondta,
hogy a négycsillagos szállodák leg-
több vendége bukaresti, brassói, sze-
beni, illetve moldvai, Maros megyéből
csak elvétve érkezik vendég. A cso-
mag a SPA-használatot, illetve három
tematikus, különböző romániai régiók
ízeit felvonultató vacsorákat is magába
foglal. 

– Mennyibe kerül a szovátai hosszú
hétvége? – kérdeztük az értékesítési
vezetőtől.

– Rugalmas áraink vannak, ez azt
jelenti, hogy az üdülési csomagok ára
a szállodák foglaltságának függvényé-
ben emelkedik. Másfél hónappal ez-

előtt a november 30. – december 3. kö-
zötti időszakra egy kétágyas szoba fél-
panziós ellátással a Szováta szállóban
1920, a Brădetben 2040 lejbe került.
Korábban, augusztus végén 30 száza-
lékkal kevesebbet kellett ugyanezért a
csomagért fizetni.

– Kaphatók-e még szobák szilvesz-
terre a két négycsillagos, illetve a két-
csillagos szállodában?

– A két négycsillagos szállóban már
beteltek a helyek az év utolsó napjaira.
A Făget szállót a nyugdíjas üdülők el-
utazása után szilveszterig bezárjuk, így
műszakilag fel tudunk készülni az év-
búcsúztatásra. Itt 80–90 szobát foglal-
tak le erre az időszakra, várhatóan 100
szobát adunk majd ki. Ez a vendéglő
szempontjából telt háznak számít –
tette hozzá az értékesítési vezető, majd
érdekességként kiemelte, hogy idén
először karácsonykor is megtelnek
vendégekkel a szovátai szállodák.

Beszélgetés az ünnepi készülődésről
December 5-én, kedden 18 órától a Philothea Klub ismét
megszervezi a Szülők iskoláját. Szénégető Istvánnal és a
Schuller családdal az ünnepi készülődésről beszélgetnek,
arról, hogy miként tudja a sok sürgés-forgás megkeserí-
teni a készülődést; miért szül annyi vitát, hogy hol is kará-
csonyozzon a család, halmozzák az ajándékokat, de hol
marad az ajándékozó?

Aláírásgyűjtés az RMDSZ-székházban
December 7-ig naponta 9–16 óra között várják a maros-
vásárhelyi RMDSZ irodájában – a Dózsa György utca 9.
szám alatti Hangya-épület földszintjén, a 3-as teremben
– mindazokat, akik alá szeretnék írni a Minority SafePack
európai kezdeményezést. 

Díszkivilágítás Marosszentgyörgyön
Ma délután Marosszentgyörgyön is felkapcsolják a dísz-
kivilágítást, és a hagyományokhoz híven a Mikulás is
megérkezik, és csomagokat osztogat a helyi gyerekeknek
a már feldíszített óriás karácsonyfa közelében. Kilencedik
éve, hogy a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal el-
indította ezt a szokást, amit nagy érdeklődéssel várnak
minden alkalommal a gyerekek és a felnőttek is. Az ese-
ményre idén is a község központjában kerül sor délután
5 órakor.

Kirándulás Parajd–Vármező útvonalon
A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete december 14-
én kirándulást szervez a parajdi sóbányába, Szovátát és
Vármezőt is érintve (ez utóbbi helyszínen pontyot fo-
gyasztanak). Jelentkezni naponta 10–13 óra között lehet
az egyesület Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén, az
emeleten. 

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

Kirándulás 
a kolozsvári karácsonyi vásárra

Az Erdélyi Magyar Baloldal december 9-én kirándulást
szervez Kolozsvárra, a karácsonyi vásárra, ugyanakkor
meglátogatják a gyalui várat is. Feliratkozni a marosvá-
sárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti, I. emeleti szék-
helyen lehet, érdeklődni a 0744-928-299-es
telefonszámon hétfőtől csütörtökig 9–11 óra között.

Népegészségtani 
és biokémiai előadások

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület szervezésében december 4–6. között, hétfőtől
szerdáig népegészségtani és biokémiai előadásokat tar-
tanak Marosvásárhelyen, az RMOGYKE Tanulmányi Köz-
pontban (Deus Providebit Tanulmányi Ház, Rózsák tere
61. szám). Az előadásokra hétfőn 16–20 óra között kerül
sor, prof. dr. Kiss István, a Pécsi Tudományegyetem inté-
zetvezető tanára értekezik. Szerdán 16–18 óra között
prof. dr. Máthé János, a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem emeritus professzora, 18–20
óra között prof. dr. Kiss István tart előadást. Az előadáso-
kon való részvétel díjmentes. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma BORBÁLA, BORÓKA,
BARBARA, holnap VILMA
napja.4., hétfő

A Nap kel 
7 óra 48 perckor, 

lenyugszik 
16 óra 35 perckor. 
Az év 338. napja, 
hátravan 27 nap.
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IDŐJÁRÁS
Borús, hideg idő
Hőmérséklet:
max. 10C
min. -20C

Nagy Székely IldikóMegyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
5, 44, 19, 21, 7 + 14 NOROC PLUS: 743908

12, 39, 16, 36, 6, 8 SUPER NOROC: 579144

42, 20, 5, 4, 23, 38 NOROC: 9923650

(Folytatás az 1. oldalról)
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Szerdán sor került a Népújság által felajánlott havi nye-
remények kisorsolására, amelyen 47 hűséges olvasónk vett
részt. 

A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásárhely-
ről 340 levél érkezett, vidékről 70. A két vidéki nyertes:
Szász Gyöngyi (Nyárádszentbenedek 89. sz.) és Szabó Zol-
tán (Szabéd 65. sz.). 

Marosvásárhelyi nyerteseink: Mihály Ágota (Nárcisz u.

4/6. sz.), Tolvaly Mária (Szamos u. 64. sz.), Kolozsvári
Anna Mária (1989. December 22. u. 6/9. sz.) és Berei Il-
dikó (Cibinului u. 3. sz.).

A 100 lej értékű Hűségtombola díjat ezúttal kövesdombi
előfizetőnk, Balás Barna Csaba nyerte. 

A nyeremények átvehetők munkanapokon 9-14 óra kö-
zött a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon: 0742-
828-647.

Hűséges előfizetők jutalma

Hosszú hétvége Szovátán
Telt ház a szállodákban

Fotó: Nagy Tibor



Az európai régiók kisebbségi vonatkozásait és a re-
gionalizmus kisebbségi érdekérvényesítésben be-
töltött szerepét tárgyalta, illetve a kisebbségi
régiók közti együttműködés bátorítását célozta a
FUEN csütörtökön és pénteken Brüsszelben lezaj-
lott, Mélyen a régióba gyökerezve című konferenci-
ája. 

A rendezvényen, amelynek a Régiók Bizottsága volt a ház-
igazdája, közel harminc európai kisebbségvédelmi szakember,
politikus és döntéshozó szólalt fel – többek között Vincze Lo-
ránt FUEN-elnök, Borboly Csaba, a Régiók Bizottságának
tagja, illetve Sógor Csaba és Winkler Gyula RMDSZ-es EP-
képviselő.

„Úgy gondolom, mi, Székelyföldön élő magyarok érték va-
gyunk Románia számára, egy olyan érték, amelyre vigyázniuk
kell, mint minden más nemzeti kincsre” – mondta Borboly
Csaba a Hozzáadott érték – a kisebbségi közösségek hozzá-
járulása a társadalmi és gazdasági fejlődéshez az Európai Uni-
óban panelbeszélgetésen. A Hargita Megyei Tanács elnöke az
eltérő identitást mint vonzerőt emelte ki: Székelyföld, ahol a
romániai magyar kisebbség többséget képez, Románia egyik
vonzereje, így a kisebbségi jogok, az identitásvédelem számos
olyan intézkedést kell hogy jelentsen, amely a fiatalok itthon
boldogulását segíti, vagy hazatérését ösztönzi, mert az iden-
titásvédelem egyik legfontosabb pillére a szülőföldön mara-
dás. Székelyföld egyik gazdasági motorja a turizmus lehet.
Ugyanakkor a turizmus az a gazdasági ágazat, amely a több-
ség–kisebbség közötti toleranciának a példája: a Székely-
földre látogató turisták 85 százaléka belföldi, román ajkú, ami
biztató a többség és kisebbség közti bizalomépítésben. A me-
gyeelnök hangsúlyozta, ez így önmagában nem elég, szükség
van a gazdaságélénkítő intézkedéseken túl sok más, kultúrát,
szociális és egészségügyi ellátást, oktatást, ifjúságot célzó in-
tézkedésre, amely részben kompenzálni tudja a hazai és a nyu-
gat-európai bérek közötti különbséget, és a fiatalokat arra
készteti, hogy szülőföldjükön, alkotóképességük és tudásuk
hasznosításával teremtsék meg a jövendőbeli családjuk alap-
jait, és ne a nyugati országokban. 

A panelben Mikel Irujo Amezaga a baszk nyelvet és a kö-
zösségi vállalkozásokat nevezte meg Navarra spanyolországi
régió sikerének kulcsaként, Jens A. Christiansen a német–dán
határrégióban működő sikerprogramokat ismertette, amelyek-
ben kulcsszerepe van a kisebbségeknek, Davide Zaffi pedig
kifejtette: Dél-Tirolban az anyanyelvet nem egy megőrzendő
értékként kezelik, hanem mindennek az alapjaként: nincs
olyan területe az életnek, ahol a nyelvi szempontokat ne kel-
lene figyelembe venni – fogalmazott.

Magyar Anna, a Csongrád megyei önkormányzat alelnöke
kifejtette: a kisebbségek Európa-szerte hozzájárulnak régió-
ikban a kultúrához, az épített örökség megőrzéséhez, a turiz-
mus hajtómotorjai lehetnek. Sajnos gyakran előfordul, hogy
bár a helyi és regionális döntéshozók támogatják a térség fej-
lődését szolgáló kisebbségi törekvéseket, országos szintről
megakadályozzák azokat – hívta fel a figyelmet Magyar
Anna, Kovászna megyét hozva fel példának, ahol a regionális
vezetők nem rendelkeznek elegendő politikai erővel, illetve
az országos költségvetés nem biztosít forrásokat a többnyel-
vűség gyakorlatba ültetésére. 

A kisebbségi és kisebbségbarát régiók panelvitája Sógor
Csaba bevezetőjével indult. Az RMDSZ-es európai parla-
menti képviselő elmondta, az őshonos nemzeti kisebbségi kö-

zösségek megmaradásának, megerősödésének és gyarapodá-
sának feltétele a többséggel való megegyezés, amihez párbe-
széd szükséges. „Jogi és intézményes garanciák nélkül nem
létezik tartósan békés együttélés a többség és kisebbség kö-
zött, ezeket viszont csak a párbeszéd útján lehet kialakítani”
– mondta. Hozzátette: sajnos nem minden európai országban
történt meg a megegyezés. 

Sógor Csaba szerint elfogadhatatlan a párbeszéd teljes el-
utasítása és a problémák szőnyeg alá söprése: „ezt teszik pél-
dául a román állam intézményei, akik nem vesznek tudomást
a magyarok párbeszédre való felhívásáról, miközben azt
mondják itt az Európai Parlamentben is, hogy megnyugtatóan
rendezték a nemzeti kisebbségek kérdését.” Sógor Csaba úgy
vélekedett, azért fontos a Minority SafePack európai polgári
kezdeményezés, mert éppen arról szól, azt próbálja elérni,
hogy ott, ahol nem sikerült párbeszédet kialakítani, az európai
intézmények – az Európai Bizottság és az Európai Parlament
– lépjenek közbe és tűzzék napirendre a kisebbségi kérdést.

„Meg vagyok győződve arról, hogy a kisebbségi polgári
kezdeményezés aláírásgyűjtési kampánya sikerrel fog járni,
és az Európai Unióban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek ha-
táridőre összegyűjtik azt az egymillió aláírást, amellyel nyo-
matékosítják elvárásukat, hogy az EU ránk, kisebbségi
tagjaira is odafigyeljen” – hangsúlyozta Winkler Gyula a kon-
ferencián. Az EP-képviselő hozzátette: elvárják, hogy az Eu-
rópai Bizottság valósítsa meg a Minority SafePack
szövegében leírt kezdeményezéseket, létrehozva ezáltal a
nemzeti kisebbségekről szóló keretszabályozást. 

„A FUEN kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban, hi-
szen az az ernyőszervezet, amely összefogja az Európában élő
nemzeti és nyelvi kisebbségeket, ezért az MSPI sikerre vitele
után arra kell törekednünk, hogy az Európai Parlament és ál-
talában az uniós intézmények ismerjék el a FUEN hivatalos
konzultatív szerepkörét kisebbségi kérdéseket illetően. Az Eu-
rópai Bizottságtól azt is elvárjuk, hogy olyan uniós finanszí-
rozási programokat dolgozzon ki, amelyek a kultúra, oktatás,
nyelvhasználat és a helyi fejlesztések területén támogatják a
kisebbségi közösségeket, hogy megőrizhessék identitásukat,
és kiszámítható jövőt építhessenek szülőföldjükön a követ-
kező nemzedékek számára is. Nagyon hasznos lenne egy
olyan támogatási program, amely abban segítené a FUEN-t
és a kisebbségi szervezeteket, hogy nyelvi és kisebbségi köz-
pontok hálózatát építsék ki és működtessék azokban a régi-
ókban, ahol erre igény van” – javasolta Winkler Gyula. Az
EP-képviselő előadásában arról is beszélt, hogy milyen lehe-
tőségek vannak a határokon átívelő együttműködésekben a
kisebbségek számára.

A rendezvényt a Régiók Bizottsága elnökének, Karl-Heinz
Lambertznek a beszéde zárta. A belgiumi német nyelvű kö-
zösségbe tartozó politikus, aki a Minority SafePack polgári
kezdeményező bizottságának is tagja, nem rejtette véka alá,
hogy problémái adódtak abból, hogy a FUEN konferenciája
a Régiók Bizottságánál zajlik: elmondása szerint két nemzeti
küldöttség is magyarázatot kért tőle emiatt. A testület elnöke
elmondta: nem zárkózhatnak el a kényes kérdések megvita-
tásától, a FUEN pedig mindig hiteles partnernek számított,
amely képes párbeszédet kezdeményezni. Lambertz azt az öt-
letet is felvetette, hogy a Régiók Bizottságán belül a kisebb-
ségi tagok alakítsanak egy interregionális munkacsoportot,
ugyanakkor a Minority SafePack fontosságát is hangsúlyozta.
(Hírlevél)

Bűncselekmények 
a hosszú hétvégén

Közel 5.000 beavatkozása volt, és országszerte
csaknem 12.000 bírságot rótt ki a rendőrség Szent
András napján és december 1-jén, a román nemzeti
ünnepen – tájékoztat közleményében az Országos
Rendőr-főkapitányság. Eszerint két nap leforgása
alatt 1.255 bűncselekményt állapítottak meg a rend-
őrök, ezek közül 309 személy elleni, 600 vagyon el-
leni, 204 a közlekedésbiztonságot megszegő, 26
pedig gazdasági bűncselekmény volt. A rendőrség
11.842 bírságot rótt ki mintegy 4 millió lej értékben.

Incidensek a fővárosban
Vizsgálatot rendelt el Carmen Dan belügyminiszter
arra vonatkozóan, hogy a belügyminisztérium aláren-
deltségébe tartozó intézmények hogyan jártak el Bu-
karest főpolgármesteri hivatalának alkalmazottai és
a tüntetők között kialakult konfliktus során a Victoriei
téren. Szombaton a Victoriei téren tüntetők egy része
konfliktusba keveredett a bukaresti polgármesteri hi-
vatal alkalmazottaival, akik az ünnepi vásár előkészí-
tésén dolgoztak, ellökték a védőkerítéseket és
megpróbáltak az úttestre lépni, nyilatkozta Georgian
Enache, a csendőrség szóvivője. Enache elmondta,
hogy azután három személyt előállítottak. A csendőr-
ség szóvivője szerint 20-30 személy tiltakozott a
téren.

Gazdasági robbanás 2018-ban 
A 2018-as évre vonatkozó költségvetés tervezete
szerint a GDP 4,2 százalékát befektetésekre fordítják
– nyilatkozta szombaton Paul Stănescu regionális fej-
lesztési, közigazgatási és európai alapokért felelős
miniszter. A miniszterelnök-helyettes szerint ennek
következtében Romániában jövőre „gazdasági rob-
banás” lesz. A miniszterelnök-helyettes reméli, hogy
jövőre több európai uniós támogatást sikerül lehívnia
Romániának, ugyanis minden tengelyen megnyíltak
a pályázati lehetőségek.

Tűz egy németországi 
munkásszálláson

Több mint 30 személy került kórházba a németor-
szági Bergkamen városban, miután tűz ütött ki pén-
teken egy lakóházban. 33 embert kórházba kellett
szállítani füstmérgezés miatt, közülük heten súlyos
állapotban vannak, de nem életveszélyben – közölte
az Agerpres hírügynökséggel a külügyminisztérium.
Péntek este a külügyminisztérium arról tájékoztatott,
hogy a kórházban kezelt személyeket már kienged-
ték, a németországi munkáltató pedig megerősítette
a konzulátusnak, hogy minden érintett román állam-
polgárt sikerült új helyszíneken elszállásolniuk.
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azért, hogy államilag fenntartott egészségügyi intézmé-
nyekben betegedtek meg és haltak is meg sokan emiatt.
Mások a hátrányos megkülönböztetés áldozataiként
érték el a fiatal felnőttkort. A fertőzéssel, majd a beteg-
séggel – ami az immunrendszer teljes leépülésével jár
– azoknak, akik árvák voltak, egymagukban, a többi
gyermek esetében a családdal együtt kellett megküz-
deni. Ha bevallották, számkivetettek lettek, ha nem, na-
gyon nehéz volt a titkot megtartani. Vagy beszélni róla,
és vállalni, hogy a gyermeket kinézik, sőt eltanácsolják
az iskolából, és kisebb településeken az is előfordult,
hogy az egész családnak költöznie kellett. Volt, aki lel-
kileg tönkrement, és vannak olyan fiatalok, akiket meg-
erősített ez a küzdelem, és ügyvédnek, orvosnak
készülnek, hogy sorstársaikon segíteni tudjanak – derült
ki nemrégiben egy televíziós riportból.

A rendkívül ravasz vírus ellen az utóbbi évtizedben
megalkotott gyógyszerek segítenek abban, hogy a fer-
tőzöttek évekig éljenek. A kutatók szerint folyamatban
van a védőoltás kialakítása, és egy személyt az Egyesült
Királyságban különleges vértranszfúzióval kigyógyítot-
tak a betegségből. Az ígéretek szerint közel van az ered-
ményes módszer kidolgozása, amellyel egy beteg
fertőzött immunsejtjeinek 20 százalékát le tudnák cse-
rélni olyanokra, melyekből kivágták a vírust. Ez a mód-
szer lehetővé tenné a gyógyulást, de mire készen lesz,
már egy újabb kihívással, az antibiotikumokra rezisz-
tens baktériummal, és ki tudja, milyen más vadonatúj
betegségekkel kell felvenni a harcot, a felszámoltnak hitt
régiek ellen pedig újabb harcmodort kidolgozni. Olyan
háború ez, mint a mesékben, ahol a lekaszabolt ellenség
helyén folyton újak nőnek ki a földből. 

A csendes háború
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világFUEN-konferencia a Régiók Bizottságánál
A kisebbségek lehetnek 

az európai régiók hajtómotorjai



Amint várható volt, a mező-
gazdasági termények betaka-
rítása után a medvék még
közelebb húzódtak a települé-
sekhez, most már a gazdasá-
gokban garázdálkodnak, s
lassan nem számít újdonság-
nak az úton sétáló nagyvad
sem. Amint lapunk múlt pén-
teki számából már kiderült,
elképesztő állapotok kezde-
nek eluralkodni vidéken, a la-
kott területeken is. Személyi
sérülés ugyan még nem tör-
tént, sem a minapi, szovátai-
hoz hasonló „ki kit kerget”
esetre sem volt példa, de már
előfordult, hogy sötétedés
után nem falustársával találta
magát szemben az utcán az
ember – derült ki körképünk
során. Eközben az illetékes
hatóságok (főleg a környezet-
védemi minisztériumban)
ölbe tett kézzel ülnek, a la-
kosság pedig tehetetlen.

A Nyárádmente felső szakaszán,
a bekecsalji falvakban is garázdál-
kodni kezdtek a medvék, az elmúlt
két héten már nemcsak fenyegetést,
hanem valós veszélyt jelentettek az
ember és jószágai számára. Tor-
boszlóban tíz nappal ezelőtt éjféltáj-
ban hatolt be a medve két háztáji
gazdaságba, ahol összesen 18 tyú-
kot pusztított el és néhányat megté-
pászott. Az egyik háznál a lakók
észrevették a betolakodót, tüzet
gyújtottak, de a nagyvad nem ijedt
meg, és csak azután távozott, mi-
után elvégezte a „dolgát”. A falu fő-
utcáján haladt két bocsával, míg az
elszabadult kutyák ki nem zavarták
a lakott területről – tudtuk meg
Nyárádmagyarós polgármesterétől,
Kacsó Antaltól. A községben az
idén is igen gyakori volt a medve-
kár, 15 dossziét iktattak a községhá-
zán, ebből 13 esetben a hatóságok
jóvá is hagyták a kártalanítást, de a
medvék garázdálkodásának ennél
jóval több nyoma van – miközben
sok gazda már le sem teszi a kárté-
rítés-igénylést.

A szomszédos Székelyberében is

ugyanazon a hétvégén tört be éj-
szaka két gazdaságba a nagyvad,
vélhetően ugyanaz az állat. Az
egyik helyen 11 tyúkot pusztított el,
de ennél jóval nagyobb kárt okozott
a másik helyen, ahol 35 baromfi
esett áldozatául – avatott be a rész-
letekbe Benedekfi Csaba polgár-
mester, aki elmondta: a náluk idén
iktatott 10 kérvényből csupán ket-
tőre ítéltek meg kártérítést a gazdá-
nak. Információink szerint a
szomszédos Márkodban is „látogatást
tett” a medve ugyanazokban a napok-
ban, de senki nem jelentett be kárt.

Juhot ölt a borjú után
A Küküllő menti Balavásár köz-

ségben néhány napja ismét pusztí-
tott a medve: négy juhot ölt meg
Szénaverősön. Ugyanitt már a nyár
elején is volt hasonló eset, akkor
egy 300 kilogrammos borjút sebe-
sített meg, de nem tudta elrabolni –
mondta el érdeklődésünkre Sa-
gyebó István polgármester, akitől
azt is megtudtuk: idén csak három
kárigénylést jegyeztek, az említett
jószág gazdája megkapta a szarvas-
marha utáni kártérítést. Mivel igen
nagy bürokráciával szembesülnek,
a gazdák lassan be sem jelentik a
kárt. Ennél jóval több esetről van
tudomásuk, főleg a gabonatáblákat
látogatták a nyáron a nagyvadak, a
kukorica betakarításakor előfordult,

hogy a munkagépek hajtották ki a
parcellából az állatot. A vadak most
a települések közelébe húzódtak be.
Többször látták őket a mezőn dol-
gozó gazdák, és a szemétkukák kör-
nyékén is felbukkantak, élelem után
kutatva.

A szerencsésebbeket elkerülte
A bekecsalji Nyárádremete köz-

ségben hallottak a medvejárásról,
meg hogy egy személytől két nyulat
elvitt a fenevad, de sem szóban,
sem írásban nem tett le senki pa-
naszt az idén – derült ki Magyari
Péter polgármester megkeresése-
kor. Makfalva külterületein is látni
medvét, de gazdaságba még nem
hatolt be – számolt be Vass Imre
polgármester –, viszont egy hár-
masfalusi férfi találkozott az utcán
a sötétben az állattal – megúszta
egy jókora ijedséggel, sikerült el-
menekülnie előle. Medvét több he-
lyen látnak naponta a megyei utak
közelében is, Székelyhodos község-
ben sem támadtak még sem em-
berre, sem állatra – értesültünk
Barabási Ottótól. A községgazda
szerint főleg Jobbágytelkén merész-
kednek be a nagyvadak a kertekbe,
de eddig szerencsére semmi és
senki nem került a karmaik közé.
Bár ez csak idő kérdése lehet (?),
ugyanis tíz napja egy olyan udvarra
hatolt be az állat a sötétben, ahol
csak egy idős személy él, a nem
használt nyári konyha ajtaját pró-
bálta betörni élelem reményében.
Mivel nem járt sikerrel, hamar el is
távozott.

Egy ideje távol maradt
Csíkfalva községben idén nyáron

két gazda jelentett gabonásban oko-
zott medvekárt, de az illetékes ha-
tóságok ki sem küldték
képviselőiket a kárfelmérő bizott-
ságba, így további kérvényeket már
nem is iktatott a többi károsult.
Pedig itt is szinte mindennapos lát-
vány a határban kószáló medve és
bocsai, gyakran látják őket az em-
berek levonulni a Nyárádra inni. A
nyár folyamán a gabonatáblákat,
szőlősöket dézsmálták, állatra mos-
tanában nem támadtak. Legutóbb a
nyár elején történt medvetámadás,
amikor Jobbágyfalva határában egy
juhnyájban pusztított. Az érintett
gazda, Siklódi Csaba megkeresé-
sünkre elmondta: szinte minden
este a nyáj közelében jár a medve,
de mostanában nem bántotta az ál-
latokat. A szóban forgó határrészen
3-4 hektáron öt medve is él – tette
hozzá a férfi, akinek vadászként tu-
domása van arról, hogy nemrég
Nyárádselye és Nyárádmagyarós
között egy hajtás alkalmával három
kilométeren tizenöt medvét számol-
tak meg. Amúgy furcsának találja,
hogy a medve már a baromfira is
„vadászik”, de nem lepi meg, hi-
szen a mezőn lassan elfogy a növé-
nyi élelem.

Nem garázdálkodott a vad Nyá-
rádgálfalva községben – mondta el
Karácsony Károly polgármester, az
utóbbi időben panaszt nem iktattak.
Legutóbb mintegy két hónapja ka-

pott értesítést a községvezető, ami-
kor Nyárádszentlászló határában
egy medve a kukoricásban villany-
pásztorba gabalyodott, és nem tu-
dott elmenekülni. A gazda
értesítette a hatóságokat, a kiszálló
hivatalnokok azonban sietve el-
hagyták a kukoricást, amikor meg-
látták, mekkora zsákmányt ejtett a
huzalkerítés. Végül a vezetékek
áramtalanítása után a vadnak sike-
rült kiszabadulnia a kényszerfog-
ságból, és elmenekült.

Nyárádszeredát is látogatják
A medvék már Nyárádszereda ut-

cáin is megjelentek: egyik a polgár-
mester utcáját kereste fel, míg egy
másik egy derék polgárra ijesztett rá
alaposan a sötétben a település egy
másik részén. De Jobbágyfalva felé
is állta el már a vad az emberek
útját: a nyáron egy nászmenetet tar-
tóztatott fel, de nem azért, hogy tré-
fás kérdéseket tegyen fel nekik,
hanem hogy nyugodtan elfogyaszt-
hassa a közeli kukoricásból szár-
mazó eledelét, mielőtt továbbállt
volna. Egy hajnalban pedig egy
munkásokat szállító autóbusz ker-
getett meg néhány száz méteren egy
medvét, hogy a mögötte kerékpáron
érkező személyek biztonságban
tudjanak eljutni Nyárádszeredába.
A kisváros fölötti vízüzem és gát
környéke a horgászok kedvelt helye
volt még nemrégiben, de lassan ki-
szorítja őket innen a folyóvízre le-
járó bundás – panaszolták el az
érintettek.

„Többen megkerestek azzal a problémával, hogy a
medvék rendszeres látogatókká váltak Maros megye
kisebb városaiban: Erdőszentgyörgyön, Nyárádszere-
dában, Szovátán, illetve több községben is. Napi szin-
ten tűnnek fel nem csak a települések mellékutcáin,
de a főutakon, parkokban egyaránt. A helyzet tartha-
tatlanná vált, hiszen a lakosok sötétedés után nem
mernek kimozdulni házaikból, nem merik felnőttkí-
séret nélkül iskolába engedni gyermekeiket, indulás
előtt mindig ellenőrzi kénytelenek, kószál-e medve az
utakon. A Küküllők és a nyárádmenti települések pa-
naszait múlt hétfőn interpelláció formájában tolmá-
csoltam Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi
miniszternek, illetve gyors megoldást kértem a med-
veproblémákra” – nyilatkozta Császár Károly Maros
megyei szenátor interpellációja után. 

Az RMDSZ politikusa szerint elfogadhatatlan,
hogy a jelenlegi törvénykezés az emberi életek elé he-
lyezi az állatok életét. Emlékeztetett, bár a környezet-
védelmi minisztérium júliusban engedélyezte 140
veszélyesnek minősített medve kilövését, ez mind-
máig alig néhány egyed esetében valósult meg, az
érintett települések lakói továbbra is állandó veszély-
ben élnek.

Császár Károly interpellációjában felhívta a figyel-
met arra, hogy a védett fajokról rendelkező uniós

irányelv, amely a barnamedvékre is kiterjed, megfe-
lelő védelmet biztosít az embereknek, rendkívüli
helyzetekben engedélyezi a veszélyes állatok befogá-
sát és kilövését. „Márpedig Romániában kétséget ki-
záróan rendkívüli állapotról van szó, ezt igazolják a
statisztikák is. Európa mintegy 17 ezres medveállo-
mányából 6200 Romániában él. Hargita és Kovászna
megyében egyenként is annyi medve található, mint
Finnország teljes területén. Brassó megyében is több
mint ezer egyedről tudnak, és Maros megyében is ri-
asztóan nőtt a populáció az elmúlt években. Az emlí-
tett uniós irányelv értelmében lehetőség lenne nálunk
is a veszélyes, lakott területre bejáró állatok kilövé-
sére, főleg, hogy ez nem precedens nélküli az Európai
Unióban. Észak-Tirolban például nem késlekednek a
veszélyes medvék eltávolításával, amint azok lakott
településeken jelennek meg, a hatóságok azonnal jó-
váhagyják az állatok kilövését. Németországban, ter-
mészetes környezetükben csak a rezervátumok
területén élnek medvék” – hívta fel a figyelmet Csá-
szár Károly.

Szerinte szükség van hosszú távú stratégia kidolgo-
zására, a hatályos hazai törvénykezés módosítására, de
jelenleg sokkal fontosabb az azonnali megoldások fo-
ganatosítása annak érdekében, hogy az érintett lako-
sokat megvédjék a medvetámadásoktól. (közlemény)

Interpellált Császár Károly szenátor

Élesre fordult az élelem utáni kutatkodás
Már az udvarokon garázdálkodnak a medvék
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Elfogyott a mezőről a gabona, most a háziszárnyasok és juhok között végez pusztítást a medve
Fotó: Marton Attila/facebook.com/illusztráció

Medvetámadás a Gyimesekben 
Egy 49 éves gyimesfelsőloki férfi került kórházba pénteken, miután

saját udvarán támadt rá egy medve, amelyet a kutyák végül elkergettek.
Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke egy sajtóközleményben
azt nyilatkozta, hogy a férfi elmondása szerint bezárta szarvasmarháit, és
kiment az udvarra, mert ugattak a kutyák. Ekkor rátámadt egy medve. A
gazda meggyőződése, hogy a nagyvad megölte volna, ha a kutyák nem
segítenek rajta, ugyanis az „állat rendkívül nagy volt és veszélyes” – írta
a közlemény. A megyei tanács sajtóirodája szerint a megyében több tucat
háziállatot öltek meg, méhkaptárakat dúltak fel, gyümölcsösöket, mező-
gazdasági területeket rongáltak meg és 17 embert sebesítettek meg a med-
vék.

Gligor Róbert László

Nem okoz gondot a nagyvadnak, hogy bejusson a gazdaságokba 
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November utolsó szombatján
a dicsőszentmártoni Mihai
Eminescu Művelődési Házban
került sor a Kökényes nép-
táncegyüttes év végi gálamű-
sorára. A Kökényes múltjáról
és jelenéről, a múlt szombati
rendezvényről Varró Huba
táncoktatóval beszélgettünk.

– Mióta működik, próbál és tart
előadást a dicsőszentmártoni
Kökényes?

– Tizenhárom évvel ezelőtt
kezdte el a próbákat a dicsőszent-
mártoni Kökényes néptáncegyüttes,
amelynek már a legelején több mint
30 tagja volt. Közülük kerültek ki
azok a tánckedvelő ifjak, akik
2006-tól Kökényes néven lépnek
színpadra, és csoportjai napjaink-
ban már Maros megye legjobb nép-
táncegyüttesei között van
nyilvántartva. A hagyományőrző
csoport sok erdélyi és külföldi nép-
táncfesztiválon lépett fel az elmúlt
időben, és számos elismerést ara-
tott. A Kökényes négy korosztályos
csoportjában jelenleg több mint 120
gyerek és fiatal táncol. Évente két
alkalommal nemzetközi rangú nép-
táncfesztivál házigazdái vagyunk, a
Vízmelléki hagyományőrzők talál-
kozóját, illetve a Kiöntött a Kis-Kü-
küllő néptánctalálkozót 2007 óta
szervezzük meg rendszeresen. Év
végén gálaműsorra hívjuk közönsé-
günket, táncházi produkciót vagy
hagyományos folklórműsort bemu-
tatva.

– Arra kérlek, említsünk meg né-

hány nevet azok közül, akik az
elmúlt évek során fontos szere-
pet játszottak az együttes éle-
tében…

– Az együttes vezetői Fodor Sán-
dor József és Gagyi Zoltán, akik na-
gyon sokat talpaltak az elmúlt évek
során a Kökényes érdekében.
Oroszlánrészük volt abban, hogy
2010 elején, az ALKISZ ifjúsági
szervezet jóvoltából korszerűen fel-
szerelt edzőteremhez jutottunk,
ahol havonta rendszeresen van fel-
nőtt-táncház. A kiszállásokhoz a vá-
rosi önkormányzat szokott járművet
biztosítani, a ruhákat önkormány-
zati támogatásból, illetve pályáza-
tok révén szereztük be. A feltételek
egyre jobbak, idén tizedik alkalom-
mal vehettek részt táncosaink saját
szervezésű, egyhetes tánctáborban.
A kisebbek rendszerint Magyarón
mélyítik el tánctudásukat, a na-
gyobbak a magyarországi Fertő-tó
partján vernek tábort évről évre. A
táncoktatásban Vásárhelyi Mónika
segítette munkámat az évek során.
Újabban segítségünkre van a tánc-
tanításban Bugnár Zsolt és Kovács
Melinda, akik egykor tanítványaim
voltak. 

– Kik léptek fel a múlt szombati,
idei gálaműsoron?

– A Gyöngyszemek című előadás
– az elmúlt évekhez hasonlóan –
nemcsak rólunk, a Kökényesről
szólt. A gálaműsor díszvendége volt
a marossárpataki Székely János ha-
gyományőrző néptánccsoport és a
Debreceni Egyetem Hortobágy
néptáncegyüttese. Mindkét tánccso-
porttal már hosszú ideje kapcsolatot
tartunk fenn. A debreceniekkel köl-

csönösen látogatjuk egymást, a sár-
patakiak tánctudását mindig nagyra
értékeltem. Szívesen tettem eleget
Módi Attila és Cozma Ferenc nép-
táncosok meghívásának, s vettem
részt különböző tánctalálkozókon,
faluünnepségeken. Aztán megis-
mertem egy kedves és szép leányt a
településen, s azóta még szorosabb
kapcsolat fűz oda. Szeptembertől,
együttműködve a marossárpataki
önkormányzattal, az iskolában tánc-
oktatást indítottunk, amely nagy si-
kernek örvend.

– Úgy hallottam, a szombati
néptáncműsorokat követően le-
ánykérés is történt a színpa-
don…

– Úgy gondoltam, hogy a gála-
műsor kiváló alkalom arra, hogy
bebizonyítsam a Tímeához való ra-
gaszkodásomat, és megkérjem a
kezét. Mindketten imádjuk a nép-
táncot, ő a marossárpataki hagyo-
mányőrző tánccsoport tagja, ezért
az előadás idejére terveztem be a le-
ánykérőt. Azt hiszem, nemcsak a
nagyközönséget leptem meg ezzel,
hanem barátaimat és szerelmemet
is, mivel kevesen tudtak a dolog-
ról…

– Sok boldogságot kívánok! Úgy
értesültem, a gálaműsor kereté-
ben népdalénekeseknek is tap-
solhatott a közönség…

– A Fölszállott a páva két győztes
szólistája tisztelt meg jelenlétével:
Vrencsán Anita és Vaszi Levente, il-
letve mikrofonhoz lépett a maros-

sárpataki Berekméri Réka is, akik
színesebbé, élvezetesebbé tették a
néptáncműsort. Továbbá el szeret-
ném mondani, hogy jólesett néhány
politikusunk megtisztelő jelenléte.
A közönség soraiban ült Novák
Csaba Zoltán szenátor, dr. Vass Le-
vente parlamenti képviselő, illetve
Kozma Mónika, a megyei tanács el-
nökének tanácsadója. A gálaműsort
Katalin-napi bál követte, amelyet a
vámosgálfalvi kultúrotthonban tar-
tottunk. A zenét itt is, akárcsak a di-
csőszentmártoni színpadon, az Üver
zenekar szolgáltatta. Róluk tudni
kell, hogy az együttes tagjai több
hangszeren játszanak, ami több le-
hetőséget kínál, ezzel is megnyitva
a lehetőségek kapuját a közönség
előtt. A néptánc és a népzene ün-
nepe a hajnali órákban ért véget.

Érdekes fotókiállítás nyílt a
Kultúrpalota második emeleti
kiállítótermeiben. A Maros
Megyei Múzeum szervezésé-
ben a Magyar Nemzeti Mú-
zeum által összeállított nagy
sikerű, első világháborús
sztereofotókat bemutató ván-
dorkiállítás érkezett 10. állo-
mására, Marosvásárhelyre. A
tárlatról Soós Zoltán, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója és
Sárándi Tamás muzeológus-
történész beszélt. 

Az Első Világháborús Centenári-
umi Bizottság gondozásában létre-
jött tárlatot 2014. december 19-étől
láthatta a közönség a Magyar Nem-
zeti Múzeumban, majd ezt köve-
tően Nagy-Magyarország több
városába is eljuttatták, így állítva
emléket egy olyan jelentős ese-
ménynek, amely megváltoztatta a
világ gazdasági és politikai képét.
Erről beszélt Soós Zoltán is, aki
hangsúlyozta, hogy az első világhá-
ború következményei a mai napig
kihatnak mind a világpolitikára,
mind az érintett országok, népek
mindennapjaira. Ezen túl viszont
egészen más volt mindez a fronton,
ott, ahol a katonák harcoltak. A ki-

állítás közelebb hozza a nézőhöz azt
a hangulatot, amely még izgalma-
sabbá válik a térhatás miatt –
mondta többek között az igazgató. 

Sárándi Tamás a térhatású tech-
nikáról beszélt. A múlt század ele-
jén igencsak divatosak voltak a
sztereó fényképezőgépek, s ezt a
technikát használta ki a korabeli há-
borús propaganda, hiszen a kiállítás
fényképeinek nagy többsége is
ilyen céllal készült. Vannak ugyan a
frontról készült felvételek is, de
ezek nem igazán tükrözik az első
vonalbeli szörnyűségeket. Ezzel
szemben látni mulató, fürdő, szóra-
kozó katonákat, a hátországbeli tör-
ténések is megjelennek, és felvonul

a hadi arzenál, hiszen ez is egyfajta
erőfitogtatás volt. És néhány képen
ott vannak a menekülők, az ágyúzás
pusztította települések, természete-
sen az ellenség okozta károkat áb-
rázolva – tehetnénk hozzá a
propaganda szemszögéből. A kiállí-
tás, amelyet különleges piros-kék
szemüveggel tekinthetünk meg (ezt
a bejáratnál adják), így is nagyon
emberközelbe hozza mindazt, ami
100 évvel ezelőtt történt. A sztereo-
fotókon kívül látható négy negatív
másolata is. A megyei múzeum
pedig néhány korabeli fegyverrel,
pisztollyal és puskával egészítette
ki a kiállítást. 

A tárlatnyitó után megtudtuk,
hogy a Maros Megyei Múzeum jö-
vőre tervezi az első világháborúnak
szánt nagyszabású kiállítás beren-
dezését, amelyhez már gyűjtik az
anyagot. A nemzeti kulturális prog-
ram (AFCN) két pályázatán keresz-
tül is támogatják az anyaggyűjtést,
illetve a kiállítást. Marc Dorel, a
néprajzi részleg munkatársa el-
mondta, hogy eddig 500 fényképet
gyűjtöttek össze, ebből mintegy 125
a múzeum tulajdonába került ere-
deti fénykép és képeslap, a többi
pedig elsősorban a kolozsvári levél-
tár Teleki Alapjából származik. Az
anyag ugyanis a gernyeszegi és a
sárpataki Teleki-kastélyból került az
Erdélyi Történelmi Múzeumba,
majd onnan a levéltárba. Ezek a
fényképek az erdélyi fronton készül-
tek. A kutatás eredményeként előke-
rült négy napló is, kettő
Gernyeszegről (az egyik kétkötetes),
egy-egy Nádasról és Peteléből. Az
utóbbi érdekessége, hogy egy
mozgó tábori kórház (vagon) nyil-
vántartása a kezelt sérültekről,
ugyanakkor olyan természetes
gyógymódokat is leír, amelyeket há-
borús körülmények között lehetett
alkalmazni. A tervezett kiállításon
több érdekes képeslapot, levelet is
láthatunk, amelyet a tábori posta
kézbesített. Ezek szintén a levéltá-
rakból származnak. Kolozsváron
1350 oldalnyi levelet tanulmányoz-

tak át a marosvásárhelyi kutatók.
Dolgoztak a budapesti, a bukaresti
nemzeti és katonai levéltárakban, il-
letve a piteşti-i katonai levéltárban,
és átnézték a Maros, Kolozs és Sze-
ben megyei levéltárakat is, ahonnan
eddig még nem közölt dokumentu-
mok kerültek elő. Például térképek
a frontvonal alakulásáról, a harci ál-
lásról, a hadi taktikáról, jelentések a
főhadiszállásokról. Nagyon sok
jegyzéket találtak hadifoglyokról, a
munkaszolgálatra befogott orosz ka-
tonákról stb. Az érdekességek között
megemlíthetjük, hogy Teleki Domo-
kos napirenden tartotta a kapcsolatot
az 1916-os brassói (Predeal) fronton
a 22. marosvásárhelyi honvédzász-
lóaljban és a 88. székelyudvarhelyi
zászlóaljban szolgáló tisztekkel,
akik beszámoltak neki a hadi állás-
ról. Érdekes, eddig még nem látott
fotókat leltek a levéltárban II. Vil-
mos német császár erdélyi látogatá-
sáról. De előkerült egy olyan kép is,
amelyen a korabeli marosvásárhelyi
nemesi családok és jótékonysági nő-
vérszolgálatot teljesítő feleségek lát-
hatók a volt katonai kórházban
(jelenlegi régi ortopédia). 

A projekt részeként légi felvéte-
lek alapján sikerült feltérképezni a
megyénken áthaladó frontvonalat
Mikháza – Nyárádremete – Alsói-
decs – Erdőszakál – Felsőrépa vo-
nalán, és azt tervezik, hogy
valamelyik részen rekonstruálják a
lőállásokat. Ezenkívül elkészült a
frontvonal miniatűr változata,
amely a felsőrépai harci helyzetet
mutatja be – ezt a makettet is kiál-
lítják jövőre. 

A néprajzi múzeumban továbbra
is várják az első világháborúhoz kö-
tődő dokumentumokat, fényképe-
ket, tárgyakat. Az előbbieket
beszkennelik, az utóbbiakat lefotóz-
zák és nyilvántartásba veszik. Az
értékesebb darabok kölcsönadhatók
a kiállítás idejére. 

A Kultúrpalotában múlt hétfőn
nyílt térhatású fotókiállítás február
végéig látogatható naponta 9 és 16
óra között. Érdemes betérni egy iz-
galmas időutazásra. 

Kökényes-gálaműsor… leánykérővel

Berekméri Edmond

Vajda György

Kiállítás a Nagy Háborúról
Emberközeli élmény

Fotó: Vajda György



E sorok írója tulajdonképpen örvend a
„leckeügyi vitá”-nak, hiszen lehetőség nyílik
néhány, az egyetemes, de a romániai magyar
kollektív emlékezetben is tévesen rögzült in-
formáció tisztázására. 1990 elejétől az 1956-
os magyar forradalom és szabadságharc
romániai, erdélyi hatását, visszhangját kuta-
tom. (Korábban ez a témakör a legszigorúbb
tabuk közé tartozott, nemhogy kutatni, de
róla beszélni is rendkívül kockázatos volt!)
Kincses Elődhöz hasonlóan, Gyurcsány Fe-
renc 2017. október 23-án elhangzott beszé-
dét magam sem méltatom. Gyurcsány
Ferenc és az általa vezetett Demokratikus
Koalíció önmagát „méltatja” azzal, hogy alá-
írásgyűjtésbe kezdett a határon túli magya-
rok szavazati jogának megvonásáról. Az már
egyenesen Páskándi Géza Kossuth-díjas író
abszurd drámáiba illő, amikor Vadai Ágnes
– valószínű, az egykori honvédelmi államtit-
kári reminiszcenciák hatására – feltette a ma-
gyarság történetének „legsúlyosabb”
kérdését: „ha a határon túli magyaroknak
van szavazati joguk, akkor miért nincs hon-
védelmi kötelezettségük?” Alulírott – az
utódállamok politikatörténetét ismerve – fe-
lelőssége teljes tudatában kijelenti: a 2004.
december 5-i népszavazáshoz hasonló, a
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök által „le-
vezényelt” árulásra – amikor a nemzettársait
nemcsak megtagadta, hanem erre biztatta
Magyarország teljes lakosságát, 23 millió
román beözönlésével riogatott! – nem ke-
rülne sor sem Romániában, sem Szerbiában,
sem Szlovákiában, Horvátországban, Szlo-
véniában, Ukrajnában, de még a pragmati-
kus Nyugathoz tartozó Ausztriában sem! A
határon túli magyarok szavazati joga ellen
kampányolóknak tudnia kellene, hogy Buda
1541. évi elfoglalása, a történelmi Magyar-
ország három részre szakadása után Erdély,
a Felvidék, Nyugat-Magyarország, Kárpát-
alja magyarságának köszönhető a magyar
irodalom, kultúra, majd később a magyar
nyelvű könyvnyomtatás megmentése! Azo-
kat pedig, akik a különböző hírportálokon
ilyen kommenteket közölnek: „hagyjuk a pa-
tetikus, a történelem által elsodródott nem-
zettestvéreink-dumát”, „tudjuk, hogyan önti
ki a magyar adófizetők pénzét az Orbán-kor-
mány a határon túliak megsegítésére”, csak
arra emlékeztetném: a megtagadott határon
túliak adója, munkája Magyarország minden
középületében, történelmi emlékében kama-
tostól benne foglaltatik! Kezdve a Parlament
impozáns épületétől a Várban lévő királyi
palotáig, Mátyás-templomig. A Magyar
Örökség díjas marosvásárhelyi szobrászmű-
vész nagyapja például az első kapavágástól
az utolsó simításig a Parlament építésénél
szorgoskodott. Akkor is tudták: az erdélyi
ácsok, kőművesek, mesteremberek Európa-
hírűek! Akkor nem is beszéltünk arról a ha-
talmas véráldozatról, amellyel a határon
túliak adóztak Magyarország megvédéséért,
függetlenségéért, szabadságáért. Az 1956-os
szabadságharcot hozhatjuk fel egyértelmű
példaként: Magyarországon a magyar forra-
dalomban és szabadságharcban való részvé-
telért a hivatalosan elismert, bevallott 229
kivégzett közül nyolc erdélyi volt. A kivég-
zettek négy százaléka. A szovjet tankok és
szuronyok által hatalomra juttatott kormány
első két kivégzettje is erdélyi volt: 1957. ja-
nuár 19-én a fellebbezési jog megvonásával
végezték ki a marosvásárhelyi Dudás Józse-
fet, a Krassó-Szörény vármegyéből, Zaru-
zsényből származó Szabó Jánost, a Széna tér
legendás parancsnokát! Az erdélyi városok
közül Marosvásárhely hozta a legnagyobb
véráldozatot: 1958. szeptember 1-jén, éj-
szaka 23 és 24 óra között a Szekuritáté te-
mesvári börtönében kivégezték a nyolc
nyelven beszélő mezőmadarasi, de 1949-ben
Marosvásárhelyre deportált Orbán Károly
földbirtokost, az abafáji, szintén Marosvá-
sárhelyen is lakó báró Huszár Józsefet, dr.
Kónya István-Béla ügyvédet, a Református
Kollégium latintanárának a fiát. Budapesten
végezték ki Dudás Józsefet, aki 1912. szep-
tember 22-én született Marosvásárhelyen,
Dudás József és Kovács Róza fia. Rokonai
Marosvásárhelyen, illetve Sepsiszentgyör-
gyön élnek. Még nyomdaszagú a Porta His-
torica Kiadó gondozásában nemrég
megjelent A Dudás-ügy. 1956 – létezett-e

magyar baloldal? A megtorlás első pere
(Dudás József és Szabó János elítélése) című
kötet, benne az én 50 oldalas Dudás József
az ÁVO, az ÁVH és a Szekuritáté célkereszt-
jében címet viselő tanulmányom. A Szeku-
ritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanács
bukaresti Levéltárában található Dudás Jó-
zsef 1951 és 1954 közötti perirata, a háttér-
információk alapján – a magyarországi
történészek véleménye szerint is – valóban
sikerült újat, „ütőset” hoznom a Dudás-
ügyben.

A Kárpát-medence magyarságának 1956-
hoz kapcsolódó egyik nagy hőstettét is erdé-
lyi fiatalok, jelesen baróti gimnazisták
hajtották végre. Az 1970-ben tűzhalált halt
Moyses Márton vezetésével négy 15-16 éves
baróti gimnazista 1956. november 11-én

megszökött a baróti középiskola bentlakásá-
ból, hogy átszökve a román–magyar határon
segítsék az utóvédharcokat vívó magyar for-
radalmárokat. A négy gimnazista közül Bíró
Benjaminnak és Józsa Csabának sikerült át-
szöknie az 1956. november 12-ről 13-ra vir-
radó éjszaka. Debrecenig jutottak el, a
szovjet tankokkal és szuronyokkal hatalomra
segített Kádár János és a „forradalmi mun-
kás-paraszt kormány” a két gyereket 1957.
március 15-én este 18 órakor – Balázs Géza
főhadnagy vezetésével – mint két fadarabot
– átadási-átvételi jegyzőkönyv kíséretében –
átadták a román állambiztonsági szerveknek.
Gyorsított eljárással Bíró Benjamint három
és fél, Józsa Csabát – kiskorúként! – három
év börtönbüntetésre ítélték. Sorstragédiájuk-
ról szól a Marosvásárhelyen 2017. október
28-án a Deus Providebit Házban is bemuta-
tott Moyses Márton tűzhalála című, 2017-
ben megjelent kötetem. Ennyi véráldozat
után, a Demokratikus Koalíció valóban meg-
vonná a határon túli magyarok szavazati
jogát?

Makkai János a Népújság 2017. október
30-i számában megjelent „Leckeügyi vita”
(Válasz Kincses Elődnek) című írásában azt
írta: „Nincs kizárva, hogy Eisenhower elnö-
köt »abszolút meglepte« a magyar forrada-
lom, mi több, a szuezi konfliktus, nehezen,
de el tudom fogadni. Azt azonban kötve hi-
szem, hogy amerikai és más titkos szolgála-
tok, »nemtudomkák« lettek volna akkor
vagy lennének bármikor a történések hátte-
rében.” Megér egy „misét”, hogy a kérdés-
kört körbejárjuk.

„Az 1956-os Forradalom Magyarországot
a XX. században páratlan világpolitikai sze-
rephez juttatta. Ugyanakkor soha olyan nyil-
vánvaló nem volt, mint azokban a drámai
hetekben, hogy sorsa, jövője döntő mérték-
ben a világpolitikától, elsősorban az erővi-
szonyoktól, a nagyhatalmak között folyó
küzdelmektől és egyezkedésektől függ. (…)
A kelet-nyugati viszony ötvenes évekbeli
alakulásának vizsgálata azt mutatja, hogy
minden amerikai propagandával, illetve
kelet-európai várakozással szemben 1953–
56 között a Szovjetunióban nem merült fel a
csatlós országok »elengedésének« gondo-
lata, amerikai, illetve nyugat-európai részről
pedig nem léteztek a térség felszabadítását
célzó törekvések. (…) A magyarországi fel-
kelés kirobbantása ezért nemcsak hogy nem
állt az Egyesült Államok érdekében, hanem
kifejezetten kellemetlenül érintette az ameri-
kai vezetést, hiszen a budapesti események
megzavarták és rövid időre visszavetették az
addig oly ígéretes eredményeket hozó enyhü-

lési folyamatot. Az amerikai kormányzat 
(…) politikájának kettős célkitűzését ebben
az előre nem látott, válságos helyzetben sem
volt hajlandó feladni: egyrészt arra töreke-
dett, hogy a szovjet beavatkozás miatti kény-
szerű retorika minél kevésbé terhelje meg
Moszkva és Washington viszonyát, másfelől
viszont igyekezett a világ közvéleményét
meggyőzni, miszerint Amerika nem nézi ölbe
tett kézzel egy kelet-közép-európai nemzet
szabadságküzdelmét. E két ellentétes érdek
egyidejű érvényesítése érdekében az ameri-
kai vezetők improvizatív lépésekre kénysze-
rültek, közülük a leglátványosabb az volt,
hogy a magyar kérdést október 28-án az
ENSZ Biztonsági Tanácsa elé utalták. Ott
azonban a valódi döntések nem a tanács ülé-
seinek a nemzetközi közvélemény számára

hangszerelt vitáiban születtek, hanem az
amerikai, angol és francia képviselők szín-
falak mögötti titkos egyeztető tárgyalásain.
(…) A második szovjet intervenciót követő
nyugati passzivitás legfontosabb üzenete
azok számára, akiknek sohasem voltak illú-
zióik, vagy akik most hajlandók voltak le-
mondani róluk, az volt, hogy minden
ellenkező értelmű propaganda ellenére az
1945-ben létrejött európai status quo kölcsö-
nös elismerésén alapuló kelet-nyugati ér-
dekszféra-rendszer létezik, működik, és
speciális automatizmusként határozza meg a
kelet-közép-európai régió sorsát. (…) 1956-
ban tehát nem volt esély a győzelemre, a ma-
gyar forradalom azonban ennek ellenére –
vagy éppen ezért – a XX. századi magyar és
egyetemes történelem egyik legkiemelkedőbb
eseményének tekinthető.” (Békés Csaba tör-
ténész, az 1956-os Intézet munkatársa az
1956-os magyar forradalom világtörténelmi
jelentőségéről.)

Az Amerikai Egyesült Államokat, az új-
rázásra készülő Eisenhower elnököt nem-
csak »abszolút meglepte« a magyar
forradalom, hanem mindent elkövettek – mi-
közben a falhoz szorított, élet-halál harcot
vívó magyar forradalmárokat kitartásra buz-
dították –, hogy az ENSZ-ben semmilyen lé-
nyegi döntés ne szülessen! Az átverés a
szuezi válság kapcsán még nyilvánvalóbb!
Bár az irányított londoni, párizsi média –
ahogyan Sáringer János, a budapesti Veritas
Történelemkutató Intézet tudományos fő-
munkatársa a Kossuth Rádió 2016. novem-
ber 10-i adásában fogalmaz – azt sugallta,
hogy a két esemény szervesen kapcsolódik,
valójában „a két esemény nem kapcsolható
össze, nincs összefüggésben”. A Veritas Tör-
ténelemkutató Intézet az idén publikálta a
szuezi válsággal kapcsolatos szigorúan titkos
egyiptomi iratokat, amelyekből egyértel-
műen kiderül:a szuezi válság és a magyar
forradalom, a forradalmárok által vívott sza-
badságharc között nincs semmilyen kapcso-
lat, összefüggés! 

A szuezi válság. 1952-ben Egyiptom még
erős brit befolyás alatt álló királyság volt.
Faruk királlyal szemben a valóban karizma-
tikus Nasszer ezredes által vezetett Szabad
Tisztek átvették a hatalmat. Egyiptom köz-
társaság lett. Nasszer 1954-ben elérte, hogy
a brit kormány kivonja az első világháború
befejezése óta a Szuezi-csatorna övezetében
állomásozó csapatait. Nasszer nagy álma az
Asszuáni-gát felépítése volt, amely forradal-
masítja az egyiptomi mezőgazdaságot, ára-
mot biztosít az ipar számára. 1956
februárjában az Amerikai Egyesült Államok

és Nagy-Britannia vállalta: finanszírozza a
gátépítést. Nasszer pedig elfogadta: az
egyiptomi gazdasági élet az IMF, a Világ-
bank ellenőrzése alá kerül. 1956. július ele-
jén az AEÁ és London nyomást akart
gyakorolni a túlzott önállóságot mutató
Nasszerre – az egyiptomi–csehszlovák fegy-
verüzlet megkötése, a Kínai Népköztársaság
elismerése kapcsán –, Eisenhower elnök be-
jelentette: nem hajlandók finanszírozni az
Asszuáni-gát építését. Hajlandóak voltak vi-
szont finanszírozni a szovjetek!

Nasszer 1956. július 26-án bejelentette a
Szuezi-csatorna államosítását. Először tör-
tént meg, hogy korábban erős brit befolyás
alatt álló ország szembeszálljon Nagy-Bri-
tanniával! London nem kívánt lemondani a
Szuezi-csatorna jelentette hosszú távú ha-
szonról, Franciaország pedig örömmel látta
volna Nasszer hatalmának megnyirbálását,
hiszen a nasszerizmus hatására az egymillió
francia telepes kolónia vezetése alatt álló Al-
gériában 1956. október elején a többségi ara-
bok függetlenségi háborúba kezdtek. A
britek tudták: a világ elítélne egy nyílt angol
katonai beavatkozást. Ezért nyilvános lépés-
ként a Szuezi-csatorna nemzetközi ellenőr-
zés alá helyezését és az ügyben nemzetközi
konferencia összehívását javasolták. A hát-
térben viszont az angol kormány, Izrael és
Franciaország bevonásával 1956. október
22-én a franciaországi Sevres-ben titkos
megállapodást kötöttek a csatorna vissza-
szerzésére magántőke kezébe való juttatásá-
ról. A titkos megállapodás lényege: az izraeli
hadsereg a Szuezi-csatorna vonaláig elfog-
lalja Egyiptomot, a britek és a franciák ezt
követően látszólag békéltetőként lépnek fel,
és felajánlják Egyiptom megvédését, amihez
katonailag meg kell szállniuk a Szuezi-csa-
tornát. A megállapodással egyidejűleg
Nagy-Britannia ultimátumot intézett Egyip-
tomhoz, amelyben 1956. október 31-ig adott
haladékot a Szuezi-csatorna Egyiptom általi
kiürítésére. Izrael a sevres-i megállapodást
követően 1956. október 29-én lerohanta
Egyiptomot és elfoglalta a Sinai-félszigetet.
Nasszer október 31-ig nem teljesítette az ul-
timátumban megfogalmazottakat, Nagy-Bri-
tannia és Franciaország megkezdte
Egyiptom bombázását, majd november 5-én
csapataik partra szálltak Egyiptomban.
Nasszer légierejének jelentős részét Szíriába
menekítette. A Szuezi-csatorna forgalmának
megakadályozására 47 hajót süllyesztettek
el. 

Nagy-Britannia, Franciaország és Izrael
67.000 főnyi, jól felszerelt hadserege állt
szemben Nasszer 50.000 főnyi hadseregével.
Az AEÁ pillanatnyi érdekei másként döntöt-
tek. Az EÁ a hidegháború alatt eleve óvako-
dott minden olyan nyíltan arabellenes
lépéstől, ami a Szovjetunió oldalára állít-
hatta volna az arabokat. Ráadásul a szuezi
válság idején az Amerikai Egyesült Álla-
mokban elnökválasztási kampány zajlott.
Eisenhower elnök a „Béke és prosperitás”
szlogennel kampányolt. Az amerikai közvé-
lemény nem támogatta a beavatkozást. Az
AEÁ határozott gazdasági nyomást gyako-
rolt a hármas koalícióra. Megtagadta egy
azonnali IMF-gyorshitel folyósítását Nagy-
Britanniának, amire Londonnak a Szuezi-
csatorna lezárásával kieső kőolajszállítások
miatt lett volna égető szüksége. Ugyanakkor
fontkötvény-eladásokkal árfolyamtámadást
intézett az angol font ellen, heteken belüli
súlyos gazdasági válsággal fenyegetve
Nagy-Britanniát. Ezt súlyosbította, hogy a
legnagyobb kőolaj-kitermelő ország, Szaúd-
Arábia olajembargót jelentett be Nagy-Bri-
tannia és Franciaország ellen, az EÁ sem
volt hajlandó saját olajával segíteni a két
nagyhatalmat csapataik kivonásáig. A bri-
tek kénytelenek voltak benzinjegyet beve-
zetni. Az AEÁ és az ENSZ politikai
nyomására 1956. november 6-án, illetve
november 7-én Nagy-Britannia és Francia-
ország kénytelen volt azonnali fegyverszü-
neti szerződést kötni. A szuezi válság tehát
amerikai nyomásra egyik pillanatról a má-
sikra „megoldódott”. (Lásd még:
https://hu.wikipedia.org/wiki/szuezi-válság).

Az Amerikai Egyesült Államok 1956-ban
nemcsak Magyarországot, hanem legfonto-
sabb szövetségeseit is cserbenhagyta, saját
érdekeinek megfelelően „megvezette”. Ma
sem történik másképpen.

Tófalvi Zoltán
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Hozzászólás a Makkai János és Kincses Előd „leckeügyi vitája” kapcsán



»A kortárs magyar zeneszerzés két kiemel-
kedő és népszerű alakja is idén ünnepli kerek
születésnapját: Csíky Boldizsár a nyolcvana-
dikat és Orbán György a hetvenediket. E két,
egyként marosvásárhelyi születésű, Kolozs-
váron képzett és egyaránt máig aktív mestert
köszönti a hangverseny, a két változatos ze-
neszerzői életmű reprezentatív kompozícióit
felvonultatva: Orbán György 1984-es első Se-

renatájától Csíky Boldizsár 2008-ban, Ko-
lozsvárott ősbemutatott „szimfonikus emlék-
műve”, a Gulag megszólaltatásáig. A koncert
karmestere a Kossuth-díjas muzsikus, Rácz
Zoltán, míg Orbán György komoly előadói
igényeket támasztó Hegedűversenyének szó-
listája a nagy tehetségű, 25 esztendős hege-
dűművész, a Junior Prima díjas Kruppa

Magyar Kincsek a Vigadóban
Csíky Boldizsárt és Orbán Györgyöt

ünnepelték
Október elején a Múzsában hosszabb interjú-
ban emlékeztünk meg Csíky Boldizsár 80.
születésnapjáról. A zeneszerző akkor jelezte,
hogy november 18-án a Concerto Budapest is
hangversennyel teszi emlékezetessé a szüle-
tésnapot. A koncertről hazatérve elmondta,
Magyarország egyik vezető nagyzenekara, a
Concerto Budapest, amely a Magyar Kincsek
elnevezésű hangversenysorozatán kizárólag
magyar szerzők műveit szólaltatja meg a Vi-
gadó kitűnő akusztikájú termében, ezen az
esten a 70 éves Orbán György zeneszerzőt is
köszöntötte. A Rácz Zoltán dirigálta együttes
és a közreműködők művészi teljesítménye
mindkettőjükben mély benyomást hagyott.
Miután Csíky Boldizsárral beszéltünk, a világ-
hálón a koncert sajtóvisszhangjába is bete-
kintettünk. Egyértelműen kedvező volt az
előadott művek fogadtatása. Online lapokból,
kissé részletesebben a Kultúrpart weboldalról, valamint a műsorfüzetből tal-
lózva, idézve osztunk meg olvasóinkkal még néhány gondolatot a budapesti
est műsoráról.

– Kezdjük egy személyesebb jellegű kér-
déssel. Feltételezem, hogy amikor néha
megfordul Marosvásárhelyen, felkeresi
a képtárban a dédapja arcképét is.

– Természetesen. De én nemcsak a mű-
vészeti alkotásokhoz ragaszkodom végtele-
nül, hanem az erdélyi rokonaimhoz is. A
halhatatlanok a képtárban, a még élő uno-
katestvérek hála istennek a vásárhelyi ott-
honaikban várnak.

– A mai vásárhelyiek, illetve mindazok,
akik megfordulnak a képtárban, olyan-
nak ismerhetik meg Szinyei Merse Pált,
amilyennek Ferenczy Károly látta, lát-
tatta. Persze még számos portré készült
a Mesterről, mások is megfestették.

– Ez a legjobb. A vázlata van a Magyar
Nemzeti Galériában.

– Ezek szerint Bernádyék jól válogathat-
tak, amikor az itteni alapkollekcióhoz
gyűjtötték a munkákat. Mindenkitől rep-
rezentatív művet igyekeztek beszerezni,
a marosvásárhelyi művészetkedvelők
örömére. A város becsben is tartotta az
így megismert festőket, műveket, a hely-
beli nagy tehetséget, Dósa Gézát azon-
ban kevéssé ismerte, ismerhette. Az
utókor, különösen az 1944 utáni, méltat-
lanul hallgatott a magyar festészet
1871-ben, huszonöt évesen elhunyt nagy
reménységéről. Sírja is jeltelen valahol
a református temetőben. Jelenkori tisz-
telői némiképp igazságot szolgáltattak a

Dósa Géza modernsége
Beszélgetés 

dr. Szinyei Merse Anna művészettörténésszel
2017 szeptemberében Marosvásárhelyen kettős rendezvényen idézték fel
a város egykori nagy festőtehetsége, Dósa Géza életművét, egyéniségét. A
Kultúrpalota Tükörtermében mutatták be a Maros Megyei Múzeum kiadá-
sában megjelent Dósa Géza-monográfiát, majd a kötet szerzője, dr. Szinyei
Merse Anna művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria nyugalmazott
főmuzeológusa rendkívül érdekes vetített képes előadást tartott Dósa-kor-
társak – akiknek megadatott a kiteljesedés címmel. A kötet kezdeménye-
zője és szorgalmazója a képtár (közben elhunyt) muzeológusa, a
festőművész Szabó Zoltán Judóka volt. Az ő érdemeit dr. Szinyei Merse
Anna is külön kiemelte, amikor a monográfia sajátosságait taglalta. Az ese-
ményről annak idején tudósítottunk a Múzsában. Ígértük, hogy a későbbi-
ekben interjút közlünk a budapesti vendéggel. Alábbiakban ez a
beszélgetés olvasható Szinyei Merse Annával, a magyar festészet egyik leg-
kiemelkedőbb egyénisége, Szinyei Merse Pál dédunokájával.

József Attila

Dósa Géza: Rajzvázlat a Bethlen-kompozícióhoz I.

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1309. sz., 2017. december 4.

Kész a leltár
Magamban bíztam eleitől fogva –
ha semmije sincs, nem is kerül sokba
ez az embernek. Semmiképp se többe,
mint az állatnak, mely elhull örökre.
Ha féltem is, a helyemet megálltam –
születtem, elvegyültem és kiváltam.
Meg is fizettem, kinek ahogy mérte,
ki ingyen adott, azt szerettem érte.
Asszony ha játszott velem hitegetve:
hittem igazán – hadd teljen a kedve!
Sikáltam hajót, rántottam az ampát.
Okos urak közt játszottam a bambát.
Árultam forgót, kenyeret és könyvet,
ujságot, verset – mikor mi volt könnyebb.
Nem dicső harcban, nem szelíd kötélen,
de ágyban végzem, néha ezt remélem.
Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem – és ebbe más is belehalt már.

*December 3-án volt a költő halálának 80. évfordulója

(Folytatás a 10. oldalon) (Folytatás a 9. oldalon)

Nagy Miklós Kund
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Grafolíra. Létezik ilyen szó? A hangzása
szép, beszédes is, létjogosultsága van, hát lé-
tezzen. A cél ugyebár újszerűt létrehozni!
Lássuk csak a kezdeteket. Mit is rejt a szó? A
grafo szó lehetne a grafológia, grafika szava-
ink rövidítése, a líra jelentése pedig nyilván-
való. De szóljunk inkább a születéséről! 

2016. augusztus elején Kedei Zoltán festő-
művész modern képalkotási eszközként fel-
használva a számítógép nyújtotta
lehetőségeket, saját kedvtelése nyomán lírai
és képzőművészeti alkotásai (grafika, tusrajz,
olajfestmény) ötvözetéből hozza létre az új-
szerű grafikai alkotást. Bölöni Domokos író
napokon belül a „hetvenkedők” sorába lép,
augusztus 11-én tölti a 70. évét. A születés-
napi köszöntőhöz baráti ajándék jár, kézen-
fekvő az ötlet: legyen egy Bölöni
Domokos-vers, és a szalmakalapos tusportré
az ajándék kiinduló motívuma. A mű kész, a
köszöntés aktuális, az ünnepelt pedig azon
nyomban nevén nevezi az ajándékot: „ez gra-
folíra”. 

No lám, szárnyalhat a képzelet, lehet ter-
vezni. Kedei Zoltán kijelenti: „sorozatot ké-
szítek, lírai gondolataimból építek bele
ezekbe a munkáimba”. Igen ám, de az alkotás
tüzében újabb és újabb képek jelennek meg.
Új ötletek. „Elhatároztam, mondja a művész,
pennás barátaimról készítek grafolírát.” Az
alap adott, hiszen pár éve Kedei tusrajzot ké-
szített több kortárs erdélyi tollforgatóról.
Ezek egy része a korondi művelődési otthon
képtárcsarnokában látható. Előkerülnek a
portrék, lázas levelezés folyik, a művész fel-
kéri barátait, hogy lírai hangvételű rövid ver-
seket, írásokat küldjenek elektronikus postán
a készülő „rajzokhoz”. Érkeznek a versek,

írások, kezdődhet a munka. Akikről még
nincs tusportré, azokét Kedei szép sorjában
megrajzolja. Ez a grafolíra kiinduló eleme.
Eddig minden egyszerűnek tűnhet. De az al-
kotás folyamata nem ilyen egyszerű. Fest-
ményrészletek reprodukcióit kell összerakni,
apró részletek szintetizálása során a tusportré
és a szöveg egységessé kovácsolódik. Kép-
zőművészeti albumot tartunk kezünkben, új-
szerű alkotásokkal. 

Kedei Zoltán nem fél az újítástól, biztos
kézzel alkalmazza a számítógépes technikai
eljárásokat. Szerencsémre az internet segítsé-
gével az alkotói folyamatot végigkövethet-
tem a kezdeti állapottól a nyomtatás
pillanatáig. Láttam, hogyan találnak egy-
másra a líra és a festmények. Néha röpke fél
nap alatt megszületett a kialakult vízió a terv
megfogamzása után, és volt olyan is, ami két-
három napi alkotói munka eredménye.
Engem is elkapott a szárnyalás heve, még
több grafolírát akartam, egyre mondogattam
Kedei Zoltánnak, legyen még pár darab be-
lőle. Nagyjából egy év telt el az első alkotás
megszületésétől az utolsó grafolíráig. Nyár
végén a művész kijelentette: a mű egységes,
betöltötte hivatását, könyv formába lehet ön-
teni, mehet a nyomdába. Nagy örömmel vál-
laltam a szerkesztést, hisz a fogantatástól
kezdve ismertem a műveket. A könyv jobb
oldalán kapnak helyet a grafolíra alkotások,
bal oldalon a szövegek. Szerényen meghú-
zódva, nem hivalkodóan. A kötet a marosvá-
sárhelyi Juventus Kiadónál jelent meg 2017.
november elején. Két részre tagoltuk, az első:
Köt és számon kér a szeretet. A cím Kedei
Zoltán lírai megnyilatkozásaiban gyakorta
használt kijelentés. Kedei Zoltán életét ha-
gyományosan az Isten, a szülőföld és a család
határozza meg. Ezek festészetének is pillérei.

„Hosszú az út Ravától Ma-
rosvásárhelyig. A vár-laki
műterem inspiráló hangu-
latában festem vásznaimat.
A szülőföld iránti szeretet-
ben hozom létre képeimet,
amelyeken helyet kap a
család. Röppályám vona-
lára helyezem el a sorsmű-
vészet pilléreit... A nehéz
küzdelemért kárpótol a
versenyfutás öröme, és
teszi gazdaggá életem.”

Az alkotás pillanatát
örökítik meg az alábbi
sorok: „A dolgos emberek
sorába állok, és szívom
édes mámorát a mának.
Amikor lila palástban
megérkezik a hajnal, öle-
léssel raktározom ma-
gamba a természet
nyújtotta élményeket. És
mint aki jól végezte dolgát,
sziesztázom. Merre to-
vább? Grafolírákat készí-
tek tollforgató barátaimról.
Egyszer talán rám kerül a
sor.” (Kedei Zoltán: Talán
egyszer rám kerül a sor,
2017. február 20. Forrás:
a szerző Vár-lak blogja)...

Olvasás közben döb-
bentem a szerkesztés élet
írta rendszerére: egyfelől kényeztet bennün-
ket, lírai, szerelmi hangulatot teremtve szá-
munkra, máskor meg szomorkás
lelkiállapotunk mondatja ki a keserűség sza-
vait. De minden napunkat át kell hatnia az is-
teni szeretetnek, a szülőföld iránti hűségnek,

a tartásnak, a gerincnek is. Mert az is esztéti-
kai kategória; ha egyenes.

Forgassák az olvasók is olyan szeretettel e
könyvet, mint amilyen szeretettel készítette
Kedei Zoltán a grafikai rajzokat. Szép álmo-
dozást!

Lírai kollázsparádé – családról és tollforgató barátokról
(Kedei Zoltán Grafolíra című kötetéhez)

A külföldi bemutatkozás lehetőségét az
Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapít-
vány tette lehetővé. Ausztriai, németor-
szági, svájci turnét szervez, amelynek
segítségével közadakozásból támogatást
kíván szerezni az Angyalok a Mezőségen
elnevezésű karácsonyi ajándékosztó ak-
ciójához. Az alapítvány immár hetedszer
lepi majd meg ajándékaival a rászoruló
mezőségieket. A körút koncertturné,
amelynek során a 30 éves Role együttes

lép a bécsi (december 1.), stuttgarti (dec.
3.), ulmi (dec. 3.), genfi (dec. 8.), frei-
burgi (dec. 9.) és zürichi (dec. 10.) közön-
ség elé. A jubiláló csíkszeredai formáció
zenés adventi ráhangolója mellett minde-
nütt kiállítás keretében mutatják be Bálint
Zsigmond AFIAF-fotóművész Emberkö-
zelben című albumát és azokat a képeket,
amelyeket a 80 éves fotós nemrég zárult,
nagy sikerű vásárhelyi kiállításáról válo-
gattak. 

Útra kelt az Emberközelben

Sükösd Ferenc 
gyűjteményes kiállítás 

A négy és fél évtizede elhunyt marosvásárhelyi festőművész, Sükösd Fe-
renc alkotásaiból nyitnak kiállítást az Erdélyi Művészeti Központ földszinti
galériájában. A december 9-én 17 órakor sorra kerülő megnyitón Vécsi
Nagy Zoltán, az EMŰK vezetője méltatja az eseményt, Sükösd életművéről
Szücs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos
főigazgató-helyettese beszél. Közreműködik Kolcsár József színművész. 

A trükk 
Forró nyári napon történt egy mezőségi temetésen.

A temetői beszédre kijelölt első két prédikátor olyan
unalmasan lökte a süketet, hogy a hallgatóság nagy
része szétszéledt a temetőben, és lefeküdt vagy leült
az árnyékba a halottak közé. Akkor jött édesapám.
Aki nem ismerte, azt gondolhatta: mit akarhat ez az
ember? 

Édesapám azt akarta, hogy a halottak támadjanak
föl. És föl is támadtak. Méghozzá azonnal. A koporsó
körüli terület ismét megtelt emberekkel. Az unalom-
tól szétesett csontok összenőttek, a kialudt szemek
fölfénylettek, a süket fülek megnyíltak, és hallani kí-
vántak, hallani ezt az embert, aki úgy beszél a menny-
országról, mintha onnan szállt volna alá. Még soha
nem hallottam embert úgy átváltozni, mint ő, ha va-
lamilyen emelvény – földhányás, dobogó, bármi
megtette – alacsony, korán kopaszodó, zömök, jáko-
bosan bicegő alakját fejnyivel a tömeg fölé emelte. 

Statisztikai adatok, demográfiai konferenciák,
szakképzett illetékesek, tanulmányok, sirámokkal teli
cikkek ezrei, államelnökök nem képesek arra, amit ő
emelkedett beszédeivel elért. 

A férfiak és nők hazamentek, ettek-ittak, és úgy

bújtak ágyba, mint Ádám és Éva a paradicsomban. 
Tucatjával születtek a gyerekek.
Sajnos, nagy részük kivándorolt, s fölszívódnak a

népek tengerében, mint egykor Jákob tíz fiának nem-
zetsége.

– Édesapám – kérdeztem tőle egyszer –, hogyan
tudott meggyőzni annyi embert? Én egyetlenegyet
sem tudnék megfőzni. Mi a trükk? 

Hosszú előadásra számítottam, de ő csak ennyit
mondott:

– Édesanyád. 

Édesapám, a próféta 
– Fiam – mondta egyszer édesapám munka közben

a suszterszéken –, ez a világ, úgy ahogy látod, isteni
mértékkel mérve, egy kis tó, és mi benne föltáma-
dásra váró szitakötők. Nincs benne semmi, ami érté-
kesebb volna az életnél és annak ablakánál: azon
keresztül látjuk az időket. 

Nem tudtam elképzelni az időket a „tavon” kívül,
s megkérdeztem:

– A tó vizében nincs idő? 
Erre édesapám visszakérdezett: 
– Ha kint süt a nap, bent nincs világosság? 
Kuncsaft lépett a műhelybe, a beszélgetés megsza-

kadt, és azután valamiért nem folytattuk. Nem sokat

Az élet ablakából

Doszlop Lídia

Hadnagy József
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(Folytatás a 10. oldalon)
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festőnek azzal, hogy a festményeiből, gra-
fikáiból 2016 őszén állandó kiállítást nyi-
tottak a Kultúrpalotában. Az utólagos
kárpótlást tetézi ez a kötet, amely tudtom-
mal az ön szerteágazó, gazdag munkás-
ságának egyik előző vonulatából
származtatható. 

– 1983 óta foglalkozom Dósa Gézával. Azt
is mondhatnám, hogy csak úgy belebotlot-
tam. De talán még korábbra kell visszamen-
nünk. A modern szobrászatot kezdtem el
kutatni, tanulmányozni, abból is doktorál-
tam. De mivel így hívnak, ahogy, egy-két
kolléga részéről felvetődött, hogy én talán
majd a nevemmel akarok karriert csinálni.
Persze már ez is abszurdum, hiszen az, hogy
valaki a Magyar Nemzeti Galériának har-
mincöt évig muzeológusa, főmuzeológusa,
főtanácsosa, a szakmában teljesen természe-
tes dolog. A művészettörténettel pedig cso-
dálatosan lehet foglalkozni kis és nagy
munkákkal egyaránt. Mégis a modern szob-
rászatot választottam. De azután kénytelen
voltam ráállni dédapám életművének a fel-
dolgozására, és azonnal a nemzetközi kon-
textusba is kellett helyeznem. Ez a törekvés
nemcsak Szinyei esetében, de általában a
magyar művészettörténetben a második vi-
lágháború előtt még így-úgy előfordult, az-
után azonban a szocializmus beköszöntével
a kollégák már csak nagyon elszigetelten
foglalkoztak a magyar képzőművészettel.
Pedig annyira kitűnő és annyira európai a
magyar festészetnek ez a fénykora! Szóval
ez kezdett foglalkoztatni, és az első pillanat-
ban szembesültem azzal, hogy a Dósa fő
művei teljesen odakívánkoznak Szinyei
mellé, sőt néhány műve modernebb, mint a
Szinyeié. Ezért már azokban az években
igyekeztem a Magyarországon elérhető
anyagba beleásni magam. Aztán jött a Ma-
gyar Tudományos Akadémia művészettörté-
neti kutatócsoportjának a felkérése, hogy a
készülő nagy XIX. századi kézikönyvre ír-
junk kisebb monografikus előkészítő cikke-
ket, és én rögtön örömmel elvállaltam, már
csak az erdélyi gyökereim miatt is, nem csak
Dósát, Gyárfás Jenőt is. Paál László és a töb-
biek már eleve adottak voltak. Ebben a kuta-
tási periódusomban már aránylag korán
sikerült a marosvásárhelyi képtár akkori igaz-
gatója, Olariu Gheorghe segítségével nagy
nehezen betekintenem az itteni anyagba. Na-
gyon kellett ügyeskedni, segített az unokabá-
tyám, Török Gáspár is, aki stikában a fotókat
csinálta, úgyhogy végül is elkészíthettem azt
a rövid monografikus cikket, ami érzésem
szerint ma is megállja a helyét. De az nagyon
rövid volt. Utána viszont alaposan bedolgoz-
tam magam a témába. Sőt a készülő nemzet-
közi kiállításaim anyagába is, ahova csak
lehetett, bedugdostam ezeket a Dósa-főmű-
veket. Ezek mind a Nemzeti Galériába kerül-
tek, itt, Vásárhelyen inkább a hozzájuk
készült vázlatok és néhány egyéb, nagyon iz-
galmas, de mégsem a legnagyobb méretű, je-
lentős alkotásai maradtak. És milyen nehezen
szedte össze ezt az anyagot a marosvásárhelyi
képtár évtizedeken keresztül! Aránylag korán
felmerült bennünk, hogy muszáj lenne vala-

hogy ezt a két anyagot egyesíteni, de az az
igazság, hogy sajnos a mai napig nem sikerült
egy ilyen kiállítást összehozni. Itt azáltal,
hogy az állandó Dósa-galéria megalakult
most egy éve, egy csodálatos szándék való-
sult meg. Nagyon ügyesen kitették néhány
budapesti képnek a reprodukcióját, azt vi-
szont sajnálom, hogy pont a modern alkotásai
– a Nővérek, a Zongoránál és az Anya gyer-
mekeivel, ez a három franciásan könnyed mű
– még csak kicsi reprodukcióban sem szere-
pelnek a tárlaton. De jó, hogy megvan már a

könyv, abból lehet tájékozódni. Ez egyben
biztató is mindenkinek, aki teheti, hogy men-
jen fel Budapesten a Nemzeti Galériába, és
nézze meg az eredeti festményeket. El kell
mondanom azt is, hogy amikor 1987-ben a
kollégáimmal az ottani állandó kiállítást meg-
rendeztem, én bizony öt Dósa-képet raktam
ki a falakra. Szinyei-festmény is sok volt
akkor, és egy kicsit más rendezés. A mostani,
megváltozott szemléletű fiatal kollégáknak
fontosabb a naturalisztikus, a szociális érzé-
kenységű irányok bemutatása, és azt nagyon
erősen hangsúlyozzák. A nagy klasszikuso-
kat, akik mégiscsak az első úttörők voltak,
egy kicsit háttérbe szorítják, úgyhogy most
csak egy Dósa-kép van kiállítva a galériában.

– Visszautalok egy előbbi megjegyzésére.
Azt mondta, hogy volt, amiben Dósa mo-
dernebbnek bizonyult Szinyeinél.

– Így van. Tudja, miért? Egy példával ma-
gyarázom. Dósa Géza Anya gyermekeivel
című nagyméretű, életnagyságú képét, ami-
nek a gyönyörű, kis vázlata itt van Vásár-
helyt, az ezredforduló táján sikerült a
Nemzeti Galériának egy magyar magángyűj-
teményből megvásárolnia. Abból következ-
tethetünk, hogy ha valakinek volt bátorsága
olyan összefogottan, annyira részletezésmen-

tesen és a naturális hűségnek a legkisebb jele
nélkül átadni a megrendelőnek a portréját,
ahogy a fiatal Dósa tette, az csakis komoly
alkotói merészséggel, eredetiséggel megál-
dott talentum lehetett. Az a mű nem egy fél-
behagyott festmény, a művész eleve ilyennek
szánta. A másik rendkívüli kép, a Két nővér
vagy Kettős portré, tényleg befejezetlen, a
munkafolyamat idején lett öngyilkos a festő,
de azon is magával ragad az a nagy könnyed-
ség, amiről beszélek. Szinyei a Lilaruhás
nővel viszont nagyon is részletező, realiszti-
kus portrét alkotott. Azt kell mondanom,
hogy ez a fiatalos, felelőtlen bátorság, amit
Dósa felmutat, a jellemére nem jellemző,

mégis úgy tudta oda tenni, hogy
az megdöbbentő. Nagyon örül-
tem, amikor a 2010-es évek táján
további külföldi kiállítások szer-
vezésében vehettem részt, és kül-
földi kollégákat végigvezetve a
tárlatokon, láthattam, ők is felfe-
dezték maguknak Dósát, még mi-
előtt én felhívhattam volna rá a
figyelmüket. Többen is rám kér-
deztek, ki ez a fantasztikus, mo-
dern festő. És mindenki
ámuldozott, hogy huszonöt éve-
sen, 1871-ben már meghalt.
– Az életműve csak pár évet ölelt
fel…

– Jóformán csak elindult. Per-
sze hangsúlyoznunk kell, nehogy
valaki félreértsen, Szinyei kor-
szakalkotó volt. Be is fejezett bi-
zonyos dolgokat, és érdekes
módon a Lilaruhás nő után ő is
megfestette a Sárga ruhásat, amit
az előadásomban kivetítek és
elemzek is majd. Ő is gyakran üt-
között akadályokba, meg nem ér-
tésbe, tíz évre abba is hagyta a
festést, a depresszióra hajló Dósa
azonban, aki „rövid pályája csú-
csán, értelmetlennek találva to-
vábbi küszködését kisszerű

környezete értetlenségével szemben”, főbe
lőtte magát, és nem tudhatjuk, hogyan foly-
tatta volna. Könnyen lehet, hogy olyan szin-
ten elbátortalanodott volna, hogy teljesen
visszakerül a tradicionális vonalra. Művészi
szempontból lehet, hogy pont ez a szeren-
cséje: megalkotta ezeket a fantasztikusan mo-
dern dolgokat, és kész. Az is elképzelhető, a
tragédiájához az is hozzájárult, hogy nem
akart alkalmazkodni a tradícióhoz.

– Ez olyan rejtélyként is felfogható, amit
már sohasem lehet feloldani.

– Erről van szó. Izgalmas, lélektanilag is
érdekes jelenséggel van dolgunk. 

– Igen, a monográfia, amelynek az élet-
rajzi fejezetéből idézett az előbbiekben,
ilyen vonatkozásban is elgondolkoztat-
hatja az olvasót. Önnek hosszas és ered-
ményes kutató és művészetelemző
munkássága során nyilván arra is lehető-
sége volt, hogy több évtizeden át kitelje-
sedett, korszakos életműveket is
bemutasson. Dósa kortársait, későbbi na-
gyokat is.

– Természetesen, Magyarországon és kül-
földön is igyekeztem megismertetni, népsze-
rűsíteni, amit lehetett. Az az igazság, hogy a
művészettörténésznek nem csak monografi-

kusan kell foglalkoznia a művekkel. Nagyon
fontos az összehasonlító vizsgálat. Még a ma-
gyar kontextusban is. Először is nagyon ki-
hangsúlyozott kvalitásérzékre van szükség.
Bizonyos művészek nagyok lettek, divatosak,
óriási karriert futottak be, de nem biztos,
hogy a legjobb magyar festők voltak. Van vi-
szont egypár olyan életmű, amit sokan mél-
tatlanul elfelejtettek. A XIX. századi magyar
festészetet bemutató 1987-es állandó kiállí-
tásra például tucatjával szedtem elő hosszú
évtizedekre visszamenően, még a háború
előtti időszakoktól a raktárba zárt nagyszerű
képeket, amelyekre rá lehetett csodálkozni:
jé, ez is van! És döbbenetes, hogy ma dél-
előtt, amikor végigjártam itt, a marosvásár-
helyi képtár termeit, csodálva a kitűnő
gyűjteményt, pont azoknak a mestereknek a
műveivel találkoztam, akik a budapesti Nem-
zeti Galériában továbbra is raktárban vannak.
Annyi főmű van ott, hogy a kollégák a ke-
vésbé ismerteket nem akarják kihozni. Ami-
kor a magyar impresszionisztikus ten-
denciákról rendeztem egy nagy kiállítást,
ezek közül majdnem az összesnek sikerült
egy-egy művét beleillesztenem. Mindenki
csodálkozott, hogy milyen remek művek.
Már több mint tíz éve nyugdíjban vagyok, de
a Nemzeti Galériában nagyon sokszor han-
goztattam, hogy „tessék jönni Vásárhelyre,
mert nagyszerű az anyag, főleg mióta így ki-
bővült, és sokkal részletesebben tudják az
anyagot bemutatni!” Ez az észrevétel a hely-
belieknek is szól, érdemes időnként felkeresni
a képtárat. És ha még többet szeretnének tudni
a magyar művészetről, olykor a budapesti
Nemzeti Galériát is felkereshetik.

– A nyugdíjas státus nagyon képlékeny
valami az alkotó ember számára. Van
még adóssága?

– Ó, hát ne vicceljen! Most szeptemberben
vagyunk, és novemberi határidővel három
dolgot kellene leadnom, közben pedig 
utaznom is kell. Pont Szinyei-ügyben nagyon
szépen haladunk, ugyanis a Felvidéken levő
nagy kastélyában, Jernyén közben kialakítot-
tak egy Szinyei-képtárat, és most megint oda
várnak. Mindig bővítjük és népszerűsítjük a
kiállítást. Kérem az erdélyiektől, hogy láto-
gassanak Felvidékre is, mert az ottaniaknak
is nagy szükségük lenne az idegenforga-
lomra.

– A Dósa-könyv bemutatója, az ön elő-
adása most lejár, de gondolom, Marosvá-
sárhely és Erdély néha még visszaszólítja.

– Be kell vallanom, hogy egyre ritkábban.
Azért, mert tényleg elég komoly feladatokat
kellene ezen a télen is teljesítenem. És nem
mellékes, hogy mivel betöltöttem a 75. éve-
met, ez már versenyfutás az idővel. Legalább
az elkezdett könyveimet be kéne fejeznem.
Úgy fáj a szívem, hogy az íróasztalom mö-
götti szekrényemben ott van a kikutatott
anyagaim tömege, mind erről a nemzetközi
kontextusról, én pedig valószínűleg ezeket
már nem fogom tudni feldolgozni. De leg-
alább amiket elkezdtem, azoknak a végére
szeretnék járni. Ez talán az unokáimnak hoz
majd némi megkönnyebbülést, hogy a továb-
biakban nem nyaggatom sokat őket.

– Akkor hát sok időt és erőt, egészséget
kívánok a munkához. Jusson belőle az
unokákra is!

– Köszönöm szépen, úgy legyen!

Dósa Géza modernsége

Viszonylatok – Erdélyi művész-
pedagógusok kiállítása 

Marosvásárhelyen
Újabb kiállítását hozza el Marosvásárhelyre az Erdélyi Magyar
Művészpedagógusok Egyesülete (EMME). A tárlatot, akárcsak
az előzőt, a Bernády Ház látja vendégül. A megnyitóra decem-
ber 6-án, szerdán 18 órakor kerül sor.

Amint a kolozsvári székhelyű művészcsoport hozzászoktatott, a mostani
kiállítás is tematikus, és kerek évfordulókhoz kapcsolódik. A Székely Géza
festőművész kezdeményezte rendezvény a Viszonylatok címet viseli, alcíme:
In memoriam reformáció – 500/ Arany János – 200/ Kodály Zoltán – 135.
Több mint félszáz hazai és külföldi egyesületi tag állítja ki a reformáció ju-
bileuma és a magyar kultúra két kimagasló egyénisége ihlette munkáit. A
festmények, grafikák, szobrok, más műfajú alkotások az eltelt napokban
Kolozsváron kerültek közönség elé. A sajtóbeszámolók, tárlatkrónikák sze-
rint a nagy műfaji és stílusbeli változatosság ellenére a kiállítás a harmónia
jegyében szólítja meg a művészetkedvelőket, és meggyőzően mutatja fel,
hogy a megidézett múltbeli esemény, illetve a korszakos magyar költő és
zeneszerző mekkora hatással lehet mai korunk alkotóira is. A marosvásár-
helyi művészeti élet új színnel gyarapodhat, ha valóra válik a szándék, hogy
az EMME hosszabb távon is rendszeresítse ezeket az éves jelentkezéseiket. 

(Folytatás a 7. oldalról)

Szinyei Merse Anna előadóként a Tükörteremben 
Fotó: Török Gáspár

Nagy Attila kompozíciói
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veszítettem, mert szinte betéve ismertem a ta-
nításait, tudtam, hogy az élet ablakának a
Bibliát tekintette.

Úgy olvasott benne, mint a busmanok a
szavanna nyomaiból. 

Az arab–zsidó háborúkban mindig megjó-
solta Izrael győzelmét. Előre látta a berlini fal
lebontását, a két Németország egyesítését, a
Szovjetunió szétesését, Amerika világural-
mát. Az utóbbi négyet évtizedekkel bekövet-
kezésük előtt. Bestsellerlistára került volna,
ha jóslatait leírja. Részemről övé a Nobel-díj
előrelátás kategóriában. 

Nagytatámtól örökölhette az előrelátás ké-
pességét, aki mindkét világháborúban meg-
jósolta a szövetségesek győzelmét. 

Nagytatám ablaka az időkre józan paraszt-
logika volt, amelynek golyóálló üvegén ke-
resztül azt látta és adta tovább fiainak, hogy
egy ország lehet akármilyen erős, nem győz-
heti le a világot. Azt is látta előre, hogy a sü-
vítő golyót kézzel nem lehet megfogni, mint
ahogy azt a lelkes hadba vonuló ifjak hitték,

pedig addig nem találkozott golyóval, puskát
is csak a rendvédelmi szervek hátán látott. 

Mint gyermekre félelmetes hatással voltak
rám édesapám látomásai az utolsó időkről. A
frászt verte belém. 

Amikor az apokalipszisről beszélt, láttam
az utolsó időket jönni lefelé a gáton hatalmas
zsákkal és forrasztópákával a hátukon, fejü-
kön fekete kalap, föl a szemükig csupa tömött
bajusz és szakáll – jöttek megjavítani a törté-
nelem esőcsatornáit, összeforrasztani a vé-
gest a végtelennel.

Az emlékek virtuálisan törlődnek a mun-
kamemóriából és annak képernyőjéről: a
homlokunkról, fizikailag automatikusan a fe-
ledés keménylemezére mentődnek, hogy he-
lyet adjanak az új, időszerűbb emlékeknek.
Azonban nem mindegyik. Van néhány emlé-
kem, amely mintha oda lenne tetoválva a
homlokomra: pillanatra sem felejtem. Ezek
közé tartozik az a nyári délután, amikor arra
ébredtem, hogy egyedül vagyok a házban,
rajtam kívül mindenki elragadtatott. Azon
nem csodálkoztam, hogy méltatlannak talál-

tattam a mennyre – nem is bántam, mert volt
nekem néhány külön bejáratú mennyorszá-
gom, amiben a felnőttek már nem hittek, és
ahol rendkívül jól éreztem magam –, de ami-
kor kinéztem az utcára, és az is üres volt, el-
fogott a kétségbeesés: kivel fogok focizni,
háborúsdit játszani, erdőbe járni, fürödni, bú-
jócskázni víz alatt és víz fölött, vackort és
somot lopni? 

Nagyon megörültem, amikor valamelyik
apróság sírása fölvert apokaliptikus álmom-
ból. 

Felnőttem, és ahányszor csak hazalátogat-
tam, édesapám mindig beszámolt arról, hogy
mi mindent látott még az élet ablakában. 

Úgy áradtak be az idők a „tóba”, mint dél-
utáni napfény egy üvegpalotába. Utolsó láto-
mása Róma volt – ami volt és nincs, noha
van: Európa képében –, és a sárkány, amely
hatalmat ad a fenevadnak. 

– Gondolj bele – mondta, miközben éles
késével körülvágta a cipőn az új talpat –, mi-
lyen erősek a sárkány szárnyai: az őrült esz-
mék, az ideológiák, a mesék. A magasba
emelnek valamit, ami nincs, és mégis van,
mert testrészei hasonlítanak valamihez, amit

már láttak és ismernek az emberek, és ezért
hajlandók valóságosnak tekinteni. Még nem
látják patáin a vasat: a tankokat, a rakétákat,
a bombázókat, a mecseteket, vastag bőrén a
pikkelyeket: a pénzt, és nem látják gyomrá-
ban a poklot, amely előbb-utóbb kitör – vagy
azért, mert még magasan repül, vagy azért,
mert később jelennek meg testén ezek a ször-
nyűségek, amikor már lehetetlen megölni,
mert erejét átadta a fenevadnak.

Ó, mennyire kíváncsi volnék, hogy mit
látna most az élet ablakában. 

Európa volna a hétfejű és tízszarvú, vesz-
tébe rohanó fenevad, hátán a szabadság el-
kurvult istennőjével? 

Remélem, nem. 
De az apák mély nyomokat hagynak a fi-

akban, mint kerék a dűlőutakon. Sokszor
kapom magam azon, hogy számolgatom Eu-
rópa fejeit és szarvait, s nem tudom eldönteni,
melyikből hány van, és melyik fogja halálra
döfni. Nem tehetek róla, folyton Marcus An-
tonius jut eszembe, az akkori Róma három
fejének egyike, és a szarv, amit Kleopátra nö-
vesztett a fejére – öngyilkos fegyverként. 

Az élet ablakából

emlékezünk ebben az évben: Verseghy Ferenc
(1757. április 3. – 1822. december 15.) a magyar
felvilágosodás, majd a nemzeti ébredés és a haza-
fiság egyik első alakja volt, lírai és elbeszélő költő,
nyelvész, zeneértő, sőt zeneszerző, kiváló énekes
is, az első névvel is ismert hárfaművészünk...

Verseghy Ferenc 260 éve, 1757-ben született Szolnokon,
édesapja korai halála után édesanyja a német ajkú Pestre, a
jó nevű piarista gimnáziumba íratta, majd Egerbe költöztek,
ahol a 14 éves fiú a jezsuita gimnáziumban végzett. Tanul-
mányait az egri papi szemináriumban folytatta, majd Budára
költözött, s a királyi palotában székelő egyetemre iratkozott,
itt összebarátkozott Ányos Pállal, találkozott Bessenyei
Györggyel, Virág Benedekkel, Révai Miklóssal... Pálos
szerzetes lett, Nagyszombatra, a pálos főiskolára küld-
ték, de nemsokára visszahívták a budai egyetemre, ahol
továbbtanult, s maga is oktatta fiatalabb iskolatársait. A
filozófia doktorává, majd a teológia borostyánosává
avatták. Pozsonyban, majd Pesten rendi szerzetesként
szónokolt, az akkor még német ajkú hívőit a templom-
ban igyekezett magyar szóra szoktatni. A szerzetesrend
eltörlésekor tábori lelkész lett, egészsége megromlott,
leszerelték, ekkor érett igazi költővé. Verseiben egy
ritka hang szólalt meg: a rokokóé. Ez a stílus a barokk
végső, könnyeddé és játékossá kecsesedett változata,
stilisztikailag nem volt idegen a haladó íróktól, de meg-
valósítani a költészetben először Verseghynek sikerült. 

Nagy tetszést is aratott széles körökben, hírneves író
lett.

Talán legtöbbet idézett műve Az igazi Bölcs című
epigramma, melyhez szintén írt zenét: 

„Nézd a’ búzakalászt, büszkén emelődik az égnek, 
Még üres; és ha megért, földre konyíttya fejét.
Kérkedik éretlen kincsével az oskola gyermek, 
Még a tellyes eszű Bölcs megalázza magát.
Kazinczy Ferenc is elismerőleg nyilatkozott néhány

művéről.
„Új tsudákat adsz előnkbe/ A’midőn etsetre kelsz, 
’S a’ Világnak alkotását/ Versegim! Le-képezed… […]
Tsillagokkal el-boríttod/ A’nagy Égnek udvarít;
’S Nappal, Hólddal ékesítvén,/ E’ Világra fényt

emelsz… […]
Tsak repülly tovább-is! a’míg/ Talpra nem fog állani
Mind az, a’mit ékes elméd/ El-tökélle végezni.

Néked addig a’ borostyánt/ Meg-kötendik Híveid;
És, ha majd le-szállsz közikbe,/ Homlokodra fel-teszik.”
(Baróti Szabó Dávid: Versegi társunkhoz, 1792)
Verseghy világnézete is radikalizálódik, a francia eszmék-

től átitatott költő részt vett a Budai Societas Euridotorum lét-
rehozásában, ahová Szentjóbi Szabó László és sok más
jakobinus járt. Nemeskürty István szerint Verseghy teremtette
meg azt a dalformát, amit aztán nyomán Kisfaludy Károly,
majd Petőfi tökéletesített, amit népdalnak is szeretünk ne-
vezni (Örzsike, Klárikához). Ő a „legközéletibb” költő kor-
társai közül, Koppi Károlyhoz intézett versében programjukat
is megfogalmazza: „... szomoru szükség, mely engemet arra
/ Kénytelenít..., hogy titkosb tollam ezentúl / Kellemetesb
hasznot hozhasson az árva magyarnak... 

„Titkos tolla” oly vakmerőségre vetemedett, hogy ma-
gyarra fordítá a Marseillaise-t:

„Ébredj hazánknak bajnok népe/ Ragadd ki híres kardo-
dat,

Nevednek esküdt ellensége/ Dühödve hozza láncodat… 
[…]

Fegyverre, bajnokok,/ Levente magzatok!
Rontsunk, rontsunk/ E vérszomjúkra, / Szabdaljuk hal-

mokra!”
Nemeskürty szerint Verseghyben már 1789 előtt ott készü-

lődnek a Marszíliai Ének szavai: „A zsoldos martalékok
nyája Ordítva habzik ellenünk…”, „Reszkess, lator tirannus
pára, Jutalmad napja érkezik. Fejedre száll a vérnek árja Mely
érted ingyen öntetik…” „Kedvelt szabadság istensége, Törd
össze népünk láncait…”

E sorokért kapott Verseghy Ferenc láncot, előbb Kufstein
(1795–96), majd Graz (1796–97) és Brünn (1797–1804) bör-

töncelláiban csaknem tíz évet töltött, mert felség-
sértés és hazaárulás vádjával halálra ítélték…
Édesanyja kegyelmet kért a számára, de életét talán
az mentette meg, hogy Martinovics Ignác kivégzése
után az uralkodó nem akart még egy pap áldozatot.

A költőnek sem a testét, sem a lelkét nem törte
meg a szenvedés, magyarul, németül és latinul dis-
putált a nyelvészekkel, nyelvtani kézikönyveket
szerkesztett. A jottista-ipszilonista nyelvi vitában a
kiejtés szerinti írásmódot alkalmazta volna, s ma
úgy látjuk, több igaza volt, mint ahogy kortársai
megítélték.

Az idő közeledett a reformokhoz, és a fokozódó
nemzettudat elismeréssel fordult azok felé, akik egy
emberöltővel korábban elkezdték a küzdelmet a
nemzeti nyelv jogaiért, gazdagításáért, szépítéséért.
A hajdan gyanús papban, a Marseillaise fordítójá-
ban, az úttörő poétát, a tiszteletre méltó nyelvtudóst,
a nemzetnevelőt, a börtönviselt magyar hazafit lát-
ták, s megbízták a latinul, görögül, héberül egyaránt
jól tudó Verseghyt, hogy vesse egybe a Biblia ma-
gyar szövegét az eredetiekkel. Nagy terjedelmű,
latin jelentése szép példája a szakszerű és lelkiis-
meretes fordításkritikának. 

A budai várhegy keleti oldalán fekvő házacská-
jában 195 éve, 1822. december 15-én hunyt el…

Emlékezzünk Rá egystrófányi versével, Nemes-
kürty István szerint akár Petőfi is írhatta volna ezt:
„Legnagyobb kincs a szabadság!/ Vérrel szerzik azt
a nemzetek.

Én is benned, szép szabadság,/ Véghetetlen kin-
cset tisztelek.”

A Marseillaise magyar fordítójára

Bálint. A koncert vokális részeit a Bubnó
Tamás vezette Szent Efrém Férfikar szólal-
tatja meg.«

»Gulag című zenekari darabját, mely, mint
maga a szerző fogalmaz, „leginkább a szim-
fonikus költemény műfajába sorolható”,
2008-ban komponálta Csíky Boldizsár. A
művet a Kolozsvári Magyar Opera zenekara
élén Selmeczi György mutatta be, Magyaror-
szágon Kocsis Zoltán és a Nemzeti Filharmo-
nikusok ismertették meg a közönséggel, 2011
októberében. A partitúra élén Radnóti-idézet
áll: „Oly korban éltem én…” „Ez a zene az
emberi szenvedésnek kíván figyelmeztető
emléket állítani, és méltatlannak tartja azt a
kérdésfeltevést, vajon melyik színtéren volt
nagyobb a szenvedés, hol volt szörnyűbb a
halál.” A lassú, kimért, súlyos zene gyászin-

dulóként lépdel, karaktere komor és szigorú,
tematikájában meghatározó egy jellegzetesen
bartóki kromatikájú, sötéten gomolygó dal-
lam. „A kiélezett hangszerelési effektusokban
kibontakozó, egy időben elhangzó, egymás
fölé-alá komponált, ellentétes jellegű dallam-
vonalak feszült hangulatot teremtenek” – jel-
lemzi művét a szerző. Hatásos dramaturgiai
találata a kompozíciónak, hogy a férfikari De
profundis („A mélységből kiáltok”) zsoltár-
megzenésítés a mű legvégén, befejezésként
szólal meg, „mintegy szakralizálva az emberi
szenvedésről rajzolt zenei képet.”

A hangversenyen ősbemutatóként el-
hangzó új kompozíció, az Obsessiones a ze-
neszerző vallomása szerint „összefoglalás
szeretne lenni, zenei képe sok évtized kísértő
emlékeinek. Sok minden kavarog a közelmúlt
Közép-Európájába szorult ember meg- és túl-

éléseiben, a korszakot látók nyomasztó álma-
iban ott torlódik a rafinált vagy durva hazug-
ság, a kiszolgáltatottság tehetetlensége az
erőszak árnyékában, a hallgatás dühítő fala,
és néha örömök és szépségek, kis győzelmek
még öncsalások árán is. [...] Ez a mű nem
kíván programzene lenni, nem ír le esemé-
nyeket, nem ábrázol hősöket, árulókat, zsar-
nokokat. Csak zene akar lenni,
feszültségekkel és lírával, komor hangzások-
kal és oldódásokkal, görcsös vagy groteszk
pillanatokkal és kis játékokkal [...] A zenei
gondolatszövés néhány rövid tematikus elem
metamorfózisaira épül, ezek a vissza-vissza-
térő, kísértő motívumok egyben egyféle szer-
kezet-összetartó, kohéziós következménnyel
járnak. Ez a kompozíciós elképzelés az állan-
dóan, szinte szeszélyesen hullámzó dinamika
és a gyakori tempóváltozások közepette is

megóvja a darabot az ellentétek okozta látvá-
nyosságok kétes értékétől, de legfőbb össze-
tartó ereje az, hogy mindez azon a zenei
anyanyelven történik, amely nem titkolja,
hogy a szerző miféle nagy hagyományokhoz
tartozónak érzi magát.«

Csíky Boldizsárt és Orbán Györgyöt ünnepelték

Támogatók:

(Folytatás a 7. oldalról)

Málnási Ferenc

Nagy Attila üvegművész kompozíciója a marosvásárhelyi Kultúrpalotában november 27-én
nyílt kiállításon

(Folytatás a 8. oldalról)



Egészen pontosan fogalmazva:
három pont plusz, négy pont mí-
nusz a marosvásárhelyi City’us
mérlege a múlt héten, miután sike-
rült megnyerni a Resicabányai
Munkás elleni bajnoki találkozót,
de a szövetség fegyelmi bizottsága
a megszerzett három pontnál eggyel
többet levont a csapattól, miután to-
vábbra sem fizette ki adósságait
Csala Zsoltnak és a Székelyudvarhe-
lyi Futsalklubnak. Kár, mert a pályán
a City’us nem a leggyengébb ebben
a bajnokságban, még a jelenlegi sze-
dett-vedett állapotában sem...
City’us – Resicabányai Munkás 5-3

Amint az utóbbi időben már
megszokhattuk, a City’us azokkal
az ellenfelekkel szemben, amelyek-
kel van esélye, minden mozgósít-
ható emberét nevezi a mérkőzésre.
A Resicabánya elleni találkozó első
meglepetése az volt, hogy több já-
tékossal jelentkezett a meccsre,
mint a vendégek, holott az utóbbi
időben ez fordítva szokott történni.

A találkozó enyhe hazai fölény-
nyel kezdődött, és ez Pop szépen ki-
játszott góljánál ért be. A vendégek
egyenlítettek, amikor Mitru lapos
lövését „bevédte” Tătar, de szünetig
ismét a City’us volt előnyben, egy
második kidolgozott találattal.

Szünet után hosszú ideig nem
volt szerencséje a City’usnak. Mi-
után a lövések sorra elakadtak vagy
kapufát találtak, egy balszerencsé-
sen kipattanó labdából Doană
egyenlített, majd ugyanő vezetés-
hez juttatta a vendégeket.

Az események a 35. percben pö-
rögtek fel, és ekkor forrósodott fel
a hangulat is, amikor Küsmödi na-
gyon ritkán látott góllal egyenlített.
Szabadrúgást ítéltek kilenc méterre
a játékvezetők, és Jivan kapus első
dolga az volt, hogy odafusson a bí-
róhoz tiltakozni. Eközben a maros-
vásárhelyi játékos, gyorsan
elvégezve a szabadrúgást, az üres
kapuba lőtt! Nem csupán egyenlítés
lett tehát belőle, hanem cirkusz is a
végére, hisz a maradék öt percben a
vendégek többet foglalkoztak a bí-
rókkal, mint a játékkal, műesések
sorozatát mutatták be, és felhergel-
ték a City’us néhány játékosát is.
Mégis a házigazdák kezelték jobban
a helyzetet, és Pop révén egy ellen-
támadásból vezetéshez jutottak. A
vendégek hasmántjai végül meg-
hozták számukra az óhajtott tízmé-
tereseket, kettőt is, ám mindkettő
kimaradt, míg az utolsó percben
foggal-körömmel küzdelem folyt
Tătar kapujának előterében. Innen
sikerült kihozni a labdát, és Pop ér-
tékesítette 12 másodperccel a vége

előtt az újabb ellenakciót. A roppant
ideges Doană megkapta a második
sárgáját, és a maradék idő már kéz-
fogásokkal telt a pályán, ahogy ko-
sárlabdában is szokás néha.

Megszerezte tehét második baj-
noki győzelmét a City’us, azonban
mínusz két pontja van jelenleg, és a
klub jövője ködbe vész. December
13-án ugyanis ismét megvizsgálja a
fegyelmi bizottság az adósságok
helyzetét, és előbb-utóbb nem fog-
nak megelégedni a pontlevonás-
sal…
Székelyudvarhely – City’us 14-1

A teremlabdarúgó 1. liga decem-
ber 1-jén, pénteken folytatódott a
City’us számára, amikor a marosvá-
sárhelyi csapat Székelyudvarhelyre
látogatott. Bár a találkozó 11. per-
cében még vezetett a City’us, még-
sem született vaskos meglepetés a
Hargita megyei településen, aminek
valószínűségét sem a felek, sem a
labdarúgó-szövetség nem tartotta
túl nagyra. Annyira biztosak voltak
ti. abban, hogy nem történhet
semmi rendkívüli, hogy a játékve-
zetőket és az ellenőrt is a két részt-
vevő városából biztosították.

Nos, annyiban talán mégis rend-
kívüli történt, hogy az első tíz perc-
ben érintetlenül őrizte meg Tătar
kapuját a hősiesen védekező maros-
vásárhelyi csapat, mi több, néhány-

szor helyzetet is kialakított. Ráadá-
sul ezek egyikét Pop a 11. percben
értékesítette, így a City’us a talál-
kozó negyede után vezetett! Nem
tartott sokáig azonban ez az állapot,
hisz a sokkal erősebb udvarhelyiek
még ugyanabban a percben egyen-
lítettek, és aztán, hogy megtört a
jég, és egyre jobban elfáradtak a
rövid paddal rendelkező és amúgy
edzésmunkát egy ideje már nem
végző marosvásárhelyiek, kezdtek
potyogni a gólok Tătar kapujába.
Előbb csak módjával, szünet után
már sokkal gyakrabban, és az FK
meg sem állt 14-ig. A City’us meg-
próbálta a kapus lehozásával tartani
a labdát, hogy fékezze a házigazdák
lendületét, de a játékosok technikai
tudása nem volt elég a hosszas
passzolgatáshoz, az agresszívan ki-
támadó FK-védelem nagyon gyor-
san hibázásra kényszerítette őket.

Gólt ugyan az üres kapuba nem ka-
pott a City’us, ha csak azt nem szá-
mítjuk, amikor teljesen kijátszották
Tătart, így a kapu torkában álló ud-
varhelyi játékos csak formaságot
teljesített.

A teremlabdarúgó 1. ligában az
idén még rendeznek egy fordulót,
ennek keretében, december 12-én,
kedden 18 órai kezdettel a Szász Al-
bert Sportlíceum termében a Te-
mesvári Informatica lesz a City’us
vendége. A folytatás aztán csak feb-
ruár végén következik, addig talán
tisztázódik, hogy milyen jövője
lehet a marosvásárhelyi teremlab-
darúgó-csapatnak, túlélheti-e leg-
alább a bajnokság végéig, vagy
korábban a kizárás sorsára jut,
netán saját elhatározásából vissza-
lép. Ami teljes biztonsággal állít-
ható: a jelenlegi állapot nem
tartható hosszú távon.
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Mint a néptáncban: egy előre, kettő hátra
1024.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Középkezdésre készülődnek a City’us játékosai – az utóbbi időben megszokott momentuma ez a mérkőzéseiknek.              Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 12. forduló: Marosvásárhelyi City’us – Resicabányai
Munkás 5-3 (2-1)
Marosvásárhely, meggyesfalvi iskola sportterme, 70 néző. Vezette: Ovidiu Bărlu-
ţiu (Kolozsvár), Cristian Braşovean (Kolozsvár). Tartalék: Ovidiu Curta (Marosvá-
sárhely). Ellenőr: Gabriel Mocean (Aranyosgyéres).
City’us: Tătar – Boroş, Pop, Togan, Küsmödi (Szabó, Luduşan, Takács, Nagy,
Dobai).
Resicabánya: Jivan – Doană, Mitru, Budai, Chelu (Pârvan, Spirea, Ciucur).
Gólszerzők: Pop (5., 12., 38., 40.), Küsmödi (35.), illetve Mitru (8.), Doană (25.,
30.).
Sárga lap: Boroş (35.), Togan (39.), illetve Jivan (35.), Ciucur (36.), Doană (38.).
Piros lap: Doană (40.)

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga 12. fordulójában a következő eredmények születtek:
Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal – Dunărea Călăraşi 3-4, Marosvásárhelyi City’us
– Resicabányai Muncitorul 5-3, Jászvásári Poli – Csíkszeredai Imperial Wet 7-4,
Temesvári Informatica – Székelyudvarhelyi FK 4-1, Dévai Autobergamo – Galaci
United 4-4. 
A 13. fordulóban: Székelyudvarhelyi FK – Marosvásárhelyi City’us 14-1. A Galaci
United – Csíkszeredai Imperial Wet mérkőzés lapzárta után ért véget, a Temes-
vári Informatica – Jászvásári Poli meccset csütörtökön játsszák, a Resicabányai
Munkás – Sepsiszentgyörgyi Sepsi Futsal találkozó december 14-én lesz, akár-
csak a Dunărea Călăraşi – Dévai Autobergamo összecsapás.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 13. forduló: Székelyudvarhelyi FK – Marosvásárhelyi
City’us 14-1 (5-1)
Székelyudvarhely, sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Romulus Pop (Marosvásár-
hely), Benedek András (Székelyudvarhely). Tartalék: Szabó Attila (Székelyudvar-
hely). Ellenőr: Gáll Győző (Székelyudvarhely).
Gólszerzők: Kedei (11., 18.), Szőcs (14.), Hadnagy (15., 40.), Biró (17., 26., 36.),
Szécsi (21.), Máté (24., 24.), Bálint Andor (34., 35., 36.), illetve Pop (11.).
Székelyudvarhelyi FK: Grigoraş (Bálint T.) – Biró, Szécsi, Hadnagy, Kedei
(Szőcs, Kanyó, Máté, Csala, Boda, Bálint A.).
City’us: Tătar – Boroş, Pop, Szabó, Küsmödi (Luduşan, Nagy, Dobai).

Ranglista
1. Déva 12 9 3 0 85-18 30
2. Székelyudvarh.12 9 2 1 91-38 29
3. Temesvár 11 9 2 0 67-15 29
4. Galac 11 8 1 2 58-23 25
5. Călăraşi 12 6 1 5 44-42 19
6. Jászvásár 12 4 2 6 54-51 14
7. Csíkszereda 12 4 1 7 54-57 13
8. Resicabánya 12 2 0 10 28-108 6
9. Sepsiszentgy. 12 0 0 12 13-77 0
10. City’us* 12 2 0 10 27-92 -2
* 8 büntetőpont levonva

Újonctól szenvedett megalázó vereséget szombaton a Ma-
rosvásárhelyi ASA a 2. ligás labdarúgó-bajnokság 20. fordu-
lójában. A Ştiinţa Miroslava otthonában maradt alul a Sziget
utcai együttes, amely az első félidőben még-még tartotta
magát, és csak egy gólt inkasszált, de szünet után vendéglá-
tója további négy alkalommal vette be Moga kapuját. Az
ASA emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, a 88. percben
ugyanis Mendy piros lapot kapott az Asăvoaiei elleni, durva
szabálytalansága miatt.

Játszottak:
Miroslava: Turiţă – Izmană, Andr. Chindriş, Seb. Bucur,

Agrigoroaei – Căruţă (60. Ed. Sandu), Cărăuş, Taciuc, Cor-
ban – Viorică (80. Săvoaia), Buhăcianu (69. Asăvoaiei).

ASA: Moga – Băjan (46. Cârlăjean), Candrea, Birtalan,
Mendy – P. Iacob, R. Iliescu – Al. Stoica, D. Panait, Sîrbu
(46. Tornyai) – Petra.

Gólszerzők: Buhăcianu (30.), Căruţă (59.), Ed. Sandu
(70.), Izmană (83.), Asăvoaiei (90.).

Vezette: Florin Miron (Bukarest), Andrei Alexandru
Roman (Németvásár), Florin Mihai Cosma (Karácsonkő).

További eredmények a 20. fordulóból: Snagov – Nagyvá-
radi Luceafărul 0-3, Suceava – Temesvári Ripensia 1-2, Te-
mesvári Politehnica ASU – Brăila 2-1, Zsilvásárhely – Piteşti
1-5, Szatmárnémeti – Bukaresti Metaloglobus 2-0, Călăraşi
– Clinceni 4-0, Afumaţi – Mioveni 2-1. Az UTA – Târgovişte
és Baloteşti – Nagyszeben mérkőzéseket tegnap játszották.

Az állás: 1. Călăraşi 46 pont, 2. Nagyszeben 44, 3. Târgo-
vişte 39, …8. ASA 31.

Nagy gólkülönbségű vereséget szenvedett az ASA
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* 1. liga, 20. forduló: Voluntari – Kolozsvári CFR 0-3, Chiajna – Botoşani 3-0, Craiova –
Konstanca 3-1.

* Románia-kupa, nyolcaddöntő: Slobozia – Jászvásár 0-2, Afumaţi – Craiova 2-3, Botoşani
– Konstanca 3-2, Mioveni – Medgyes 0-1, Kolozsvári U – Bukaresti Dinamo 1-1, 2-4 a tizen-
egyespárbaj után, Nagyszeben – Bukaresti Juventus 2-0, Târgovişte – Giurgiu 0-2, Temesvári
Poli ACS – Bukaresti FCSB 0-3. A győztes csapatok továbbjutottak a sorozat negyeddöntő-
jébe.

* 3. liga, I. csoport, 15. forduló: Románvásár – Valea Mărului 5-1, Bákói Aerostar – Szé-
kelyudvarhely 6-0, Kézdivásárhely – Galaci Metalosport 17-0, Csíkszereda – Paşcani 5-0, Bar-
carozsnyó – Darabani 1-1, Lieşti – Rădăuţi 0-0, Szászhermány – Galaci Suporter Club Oţelul
1-1. Az állás: 1. Aerostar 31 pont, 2. Románvásár 30, 3. Csíkszereda 30, ...5. Kézdivásárhely
24, ...13. Székelyudvarhely 9.

* 4. liga, 15. forduló: Marosludas – Nagysármás 2-1, Mezőméhes – Marosvásárhelyi Gaz
Metan 0-5, Nyárádtő – Nyárádszereda 5-3, Marosvásárhelyi Atletic – Marosoroszfalu 2-4,
Ákosfalva – Dicsőszentmárton 3-1, Dános – Szováta 1-1. A Marosvásárhelyi MSE – Kutyfalva
mérkőzést december 8-ára halasztották, Náznánfalva állt. Az élcsoport: 1. MSE 35 pont, 2. Szo-
váta 35, 3. Marosoroszfalu 34.

Nem is olyan régen még 1. ligás ellenfelek voltak, ezúttal a Románia-kupában kerültek össze: a képen 
védekező Dinamo tizenegyespárbajban győzte le a jelenleg a 3. ligában szereplő Kolozsvári U-t

A harmadik labdarúgóvonal őszi
karavánja az elmúlt hétvégén az
utolsó játéknapjához érkezett. 
Stoica Vili tanítványai a csoport se-
reghajtóját látták vendégül. Ez volt
az a találkozó, ahol az Avântulnak
ki kellett pipálnia az úgynevezett
kötelező győzelmet. A vidombákiak
ugyanis nem véletlenül foglalják el
a tabella utolsó pozícióját, hiszen az
őszi mérlegük valósággal lesújtó és
mindent elárul: 13 mérkőzés, egyet-
len győzelem, valamint 12 vereség.
Tehát minden adott volt ahhoz,
hogy a hazaiak szemszögéből csu-
pán a gólkülönbség kérdése tevőd-
jön fel.

Az összecsapás hosszú gólhely-
zetsorozata az 5. percben vette kez-
detét: ekkor Murar a büntetőterület
vonaláról jócskán föléemelt, majd
négy perc elteltével Truţa a bünte-
tőterület bal oldaláról leadott jól el-

talált lövését Avram kapuvédő hárí-
totta. A 16. percben az Avântul
megszerezte a vezetést: ekkor Inţa
jó ütemű jobb oldali beívelését Sta-
vilă 7-8 méterről az üres kapuba
„bólintotta”: 1-0. 

A vidombáki gárda, amelynek já-
tékoskerete a régeni mérkőzésre
csupán tizenkét főt számlált (!),
meglepően jó replikát nyújtott, s
miután Boboc (12.), valamint Tudo-
rache (20.) lövése célt tévesztett, a
25. percben Lazăr hajszálpontos
jobb oldali beadását Foiciuc telje-
sen zavartalanul, mintegy 6 méter-
ről a hálóba fejelte: 1-1! A
vendégcsapat azonban csupán
röpke két percet örülhetett az
egyenlő állásnak, hiszen Murar ki-
tűnő indítását követően Stavilă 
mintegy 12-13 méterről magabizto-
san lőtte Avram kapujába a labdát,
ismét vezetést szerezve csapatának:
2-1. A 30. percben ugyanő hatalmas
gólszerzési lehetőséget puskázott

el: miután könnyedén kicselezte a
vendégek kapusát, pár méterről a
bal alsó kapufát vette célba. Két
perccel később azonban kétgólosra
nőtt a hazigazdák előnye, ekkor
Truţa könnyedén vezethette rá a
pöttyöst Avram kapusra, s higgad-
tan a hálóba továbbított: 3-1. 

Noha az Avântul irányította a
küzdelmet, a hazaiak felületességé-
nek és korai lazításának köszönhe-
tően az első félidő hajrájában a
vendégek két kecsegtető gólhelyze-
tet dolgoztak ki: a 38. percben Tu-
dorache 17 méteres, remek lövését
Suciu kapuvédő bravúrosan tolta
szögletre, majd a 44. percben Paras-
chiv ígéretes szögből centiméterek-
kel melléfejelt.

A második játékrész majdnem
teljes terjedelmében a házigazdáké
volt. Két gólja mellett Bogdan Sta-
vilă volt az elkönnyelműsködött,
jobbnál jobb gólszerzési helyzetek
koronázatlan királya. A fiatal csatár
alig húsz perc leforgása alatt négy
óriási helyzetet hagyott ki: két alka-
lommal közelről küldött lövései
pontatlanok voltak, majd kétszer a
vidombáki hálóőrt tette naggyá!

Avram kapuvédő a 63. percben is
szenzációs volt, hiszen Merdariu
közeli fejesét kivételes reflexszel
hárította. A rengeteg elpuskázott ré-
geni gólhelyzet után, a 74. percben
végül a második félidőben is meg-
zörrent a vidombáki háló, amikor
Luca a büntetőterület közepéből a
kapuba bombázott: 4-1. A 81. perc-
ben egy kezezés nyomán a szászré-
geniek jogos büntetőhöz jutottak,
amelyet Murar már megszokott hig-

gadtságával értékesített: 5-1. A 84.
percben Paraschivot eléggé nyil-
vánvalóan szabálytalanul szerelték
a büntetőterületen, ám Dragoş
Lunca kolozsvári játékvezető sípja
néma maradt – néhány esetben a
sípmester sem összpontosított a ta-
lálkozóra, akárcsak a szászrége-
niek...

Az Avântul előre borítékolható,
könnyed sikerrel zárta a 2017-
2018-as labdarúgó-bajnokság őszi
idényét. A tizennégy játéknap alatti
teljesítménye összességében elfo-
gadhatónak könyvelhető el. Kivé-
telt képez a 6. és a 9. forduló közötti
időszak, amikor kritikán aluli telje-
sítményt produkált a csapat, négy
kiütéses vereséggel és lesújtó góla-
ránnyal! Egyébként a küzdelemso-
rozat felénél a tabellán elfoglalt 7.
pozíció majdnem tökéletesen tük-
rözi a csapat jelenlegi értékét.

A Ferencváros 3-1-re legyőzte szombat
este a vendég Videotont a labdarúgó OTP
Bank Liga 18. fordulójának rangadóján. A
zöld-fehérek sikerükkel pontszámban utolér-
ték az éllovas székesfehérváriakat, akik jobb
gólkülönbségükkel maradtak az első helyen.

A Videoton nyolc veretlenül megvívott baj-
noki találkozót követően kapott ki ismét.

A Ferencváros az első perctől kezdve sok-
kal kezdeményezőbb volt, a játékán egyálta-
lán nem érződött, hogy Priskin Tamás
eltiltása és Böde Dániel sérülése miatt nem

volt bevethető a centerposz-
ton. Bizonyos időszakokban a
Videotonnak az is nehézséget
okozott, hogy a felezővona-
lon átjusson, játékosai rendre
hamar elvesztették a labdát. A
zöld-fehérek Spirovski haj-
szálpontos, kapufáról bepat-
tanó lövésével szereztek
vezetést, de nem ez volt a já-
tékrész legszebb jelenete,
ugyanis a szünet előtt Paintsil
kétszer is megforgatta Fiolát,
majd harmadjára el is fek-
tette, végül okosan alányesve
a bal sarokba csavarta a lab-
dát.

A megnyug-
tató előny elle-
nére a fővárosiak
nem vettek visz-
sza a tempóból,
továbbra is irá-
nyították a játé-
kot. Úgy tűnt,
csupán idő kér-
dése, az FTC
mikor dönti el
végleg a három
pont sorsát egy
újabb találattal,
de a legnagyobb

helyzetek elmaradtak. Ez megbosszulta
magát, ugyanis Lazovic a „semmiből” szépí-
tett. A hajrá így akár izgalmas is lehetett
volna, de Moutari egy átemelős góllal vissza-
állította a kétgólos különbséget, egyúttal be-
biztosította a Ferencváros megérdemelt
győzelmét. A Videoton még egyszer közelebb
zárkózhatott volna, de a keresztléc megmen-
tette a hazai csapatot.
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Szabó Antal-Lóránd

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 15. (utolsó őszi) forduló: Szászrégeni
Avântul – Vidombáki Viitorul 5-1 (3-1)
Szászrégen, Avântul-pálya, borús, esős idő, mintegy 100 néző. Vezette:
Dragoş Lunca (Kolozsvár) – középen, Pompiliu Barbu, Romeo Popa
(mindketten Craiova) – partjelzők. Ellenőr: Ştefan Donciu (Sepsiszent-
györgy), Ion Hotico (Nagybánya).
Gólszerzők: Stavilă (16., 27.), Truţa ( 32.), Ad. Luca (74.), Murar (81
– büntetőből), illetve Foiciuc (25.).
Szászrégeni Avântul: Suciu – Inţa (46. Ilinca), Merdariu, Sîplăcan,
Pavel A. (46. Ad. Luca), Fülöp A. (54. Bogăţan), Palcău, Moldovan,
Truţa, Murar, Stavilă (67. Horváth).
Vidombáki Viitorul: Avram – Rotaru, Lazăr, Muntean, Mihai R.(67.
Pîşeu), Foiciuc, Boboc, Tudorache, Paraschiv, Mihai S., Popică.

Jegyzőkönyv
OTP Bank Liga, 18. forduló: Ferencváros – Videoton FC
3-1 (2-0)
Budapest, Groupama Aréna, 9384 néző, vezette: Iványi.
Gólszerzők: Spirovski (34.), Paintsil (44.), Moutari (82.),
illetve Lazovic (74.).
Sárga lap: Dibusz (54.), Leandro (80.), illetve Fiola (21.),
Scepovic (37.), Juhász (41.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Otigba, Blazic,
Botka – Gorriarán (80. Batik), Leandro, Spirovski – Varga
R., Lovrencsics B. (77. Moutari), Paintsil (91. Kundrák).
Videoton FC: Kovácsik – Fiola (56. Suljic), Juhász, Fejes,
Stopira – Nego, Pátkai, Varga J. – Scepovic, Lazovic, Gé-
resi (51. Henty).

Eredményjelző
NB I., 18. forduló: Debreceni VSC –

Budapest Honvéd 1-0, Mezőkövesd – Di-
ósgyőr 0-0, Paks – Vasas 3-1, Puskás Aka-
démia – Szombathelyi Haladás 1-3, Újpest
– Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2, Fe-
rencváros – Videoton 3-1.

Eredményjelző
A 3. ligás labdarúgó-bajnokság V. csoportjának 15. fordulójában a kö-
vetkező eredmények születtek: Kolozsvári CFR II – Tasnádi Unirea 
6-1, Medgyesi Gaz Metan II – Radnóti SK 1-3, Kudzsiri Metalurgistul
– Kolozsvári Sănătatea 1-1, Gyulafehérvári Unirea – Magyarigeni Per-
formanţa 1-1, Lénárdfalvi Fotbal ACS – Feleki FC 6-1, Szászrégeni
Avântul – Vidombáki Viitorul 5-1, Magyargáldi Industria – Kolozsvári
U 0-3. A Dési Unirea állt.

A ferencvárosi Kenneth Otigba (elöl) és a fehérvári Ezekiel Henty a labdarúgó OTP Bank Liga 18. fordulójában játszott
Ferencváros – Videoton FC mérkőzésen a fővárosi Groupama Arénában 2017. december 2-án. A Ferencváros 3-1-re
győzött. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A Ferencváros nyerte a rangadót

Ranglista
1. Kolozsvári U                 14        11       2         1          37-8         35
2. Magyarigen                   14        9         4         1          31-15       31
3. Magyargáld                   14        8         3         3          28-17       27
4. Kudzsir                         14        8         3         3          27-16       27
5. Lénárdfalva                   14        8         2         4          32-16       26
6. Gyulafehérvár               14        7         3         4          24-12       24
7. Avântul                          14        7         1         6          19-20       22
8. Sănătatea                       14        5         6         3          19-13       21
9. CFR II                           14        5         4         5          22-17       19

10. Tasnád                           14        5         3         6          19-24       18
11. Medgyes II                    14        4         3         7          17-26       15
12. Radnót                           14        2         4         8          23-32       10
13. Felek                             14        1         5         8          12-31       8
14. Dés                                14        2         1         11        12-31       7
15. Vidombák                     14        1         0         13        15-59       3

Ranglista
1. Videoton                    18      11      5         2         41-21          38
2. Ferencváros                18      11      5         2         36-17          38
3. Debrecen                    18      9        4         5         32-20          31
4. Újpest                         18      6        8         4         25-23          26
5. Honvéd                      18      7        4         7         30-30          25
6. Paks                            18      6        6         6         27-29          24
7. Diósgyőr                    18      6        4         8         29-28          22
8. Vasas                          18      6        3         9         24-35          21
9. Puskás Akadémia       18      5        5         8         24-30          20

10. Balmazújváros           18      4        6         8         24-28          18
11. Szombathely              18      5        2         11        18-33          17
12. Mezőkövesd              18      3        6         9         20-36          15

Gólzáporos szászrégeni győzelem az őszi idény zárófordulójában

Labdarúgó-eredmények



A házigazda Oroszország június 14-én a moszkvai Luzs-
nyiki Stadionban Szaúd-Arábiával találkozik a 2018-as lab-
darúgó-világbajnokság nyitómérkőzésén a Kremlben tartott

pénteki csoportsorsolás
alapján.

Az oroszokon és a sza-
údiakon kívül Egyiptom és
Uruguay került még az A
csoportba. A címvédő német
válogatott Mexikó, Svédor-
szág és a Koreai Köztársa-
ság csapatával mérkőzik
meg a csoportküzdelmek
során.

A legerősebbnek a D jelű
négyes tűnik, amelyben a
legutóbb ezüstérmes Argen-
tína mellé a tavaly Eb-ne-
gyeddöntős Izlandot, az
Eb-nyolcaddöntős Horvát-
országot, valamint Nigériát
húzták ki. Szintén izgalma-
san alakulhat az öt világbaj-

noki címével rekorder brazilok csoportja, amelyben a
dél-amerikai csapatnak Svájccal, Szerbiával és Costa Ricával
kell megküzdenie.

A csoportkör legnagyobb rangadóját az Európa-bajnok
Portugália a 2008 és 2012 között két Eb- és egy vb-címet be-
gyűjtő Spanyolországgal vívja. Ugyanakkor a papírforma
szerint a két gárda kéz a kézben továbbjuthat, mivel Marokkó
és Irán lesz még az ellenfelük.

Izland mellett a vb-mezőny másik újonca, Panama nyol-
caddöntőbe jutására kevés esély van, mivel Belgiummal,
Angliával és Tunéziával szerepel azonos kvartettben.

A nyolc csoportból az első két-két helyezett jut majd to-
vább, majd a nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben
folytatódik a torna, amelynek döntőjét július 15-én rendezik,
szintén a Luzsnyiki Stadionban.

A magyar női kézilabda-váloga-
tott 30-22-re kikapott a címvédő és
Európa-bajnok Norvégia csapatá-
tól a németországi világbajnokság
B csoportjának első, szombati for-
dulójában. 

A világbajnokság honlapja a nap
mérkőzéseként harangozta be a ta-
lálkozót, és azt hangsúlyozta, hogy
a világ- és Európa-bajnok norvégo-
kat erősíti a Győri Audi ETO KC
három játékosa, Nora Mörk, Stine
Oftedal és Kari Aalvik Grimsbö. A
Bajnokok Ligája címvédőjét így
több norvég játékos képviselte a
pályán, mint magyar, hiszen Kim
Rasmussen szövetségi kapitány
csak Görbicz Anitát és Bódi Ber-
nadettet nevezte a szűk keretbe.

Mörk három gólt dobott a meccs
elején, a magyarok viszont több
mint négy perc után voltak először
eredményesek. Rasmussennek már
a nyolcadik percben időt kellett
kérnie, mert a rendkívül lendülete-
sen játszó skandinávok tetszés sze-
rint érték el góljaikat (7-2). Kari
Brattset és Camilla Herrem vezér-
letével folytatta remek teljesítmé-
nyét a címvédő, amely többször is
kihasználta a magyarok labdaela-
dásait, és gyors ellentámadások
végén volt eredményes.

A magyar csapat dán edzője a
18. percben kikérte második idejét,
ezután csapata átmenetileg csök-
kentette hátrányát, de nem tudta
szorossá tenni az állást, mert Ofte-
dal is elkezdte szórni a gólokat,
Katrine Lunde pedig bravúrosan
védett (18-9).

Mivel tehetetlennek bizonyultak
a klasszisjátékosokkal szemben,
némileg hitehagyottá, tanácsta-
lanná váltak a magyar válogatott
tagjai, ezért tíz gólra nőtt a különb-
ség a szünet előtt (21-11).

A második felvonás elején ismét
elszántabbnak tűntek a magyarok
– ráadásul a cserekapus Janurik
Kinga védésekkel, a fiatal Háfra
Noémi pedig gólokkal mutatkozott
be -, de a gyors akciók hiánya miatt
nem tudták jelentősen csökkenteni
a hátrányukat (25-16). Rasmussen
az első félidőhöz hasonlóan ezúttal
is mindent megpróbált taktikailag,
de nem járt sikerrel. Klivinyi
Kinga és Szöllősi-Zácsik Szandra
indiszponáltnak tűnt, az ő jó játé-
kuk is nagyon hiányzott a csapat-
nak.

A hajrában sem történt változás,
a norvégok végig vezetve, a vártnál
is magabiztosabban győztek.

A mezőny legeredményesebb
tagja hét góllal Nora Mörk lett,
Stine Oftedal négyszer volt ered-
ményes. A meccs legjobbjának a
kapus Katrine Lundét választották.

A két csapat 81. alkalommal ta-
lálkozott egymással, 49 magyar
győzelem és három döntetlen mel-
lett ez volt a 29. norvég siker.

A magyaroknak gyorsan el kel-
lett felejteniük a méretes zakót,
tegnap, lapzárta után ugyanis már
Svédországgal mérkőztek. A cso-

portnak tagja még Lengyelország,
Csehország és Argentína. A nyol-
caddöntőbe az első négy helyezett
jut.
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Magos György a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után
című műsorának meghívottja Magos György. Az egykori élsportolóval Szucher
Ervin a néhány héttel ezelőtt átvett galaci kosárlabda „nagykövete” kitüntetés-
ről, valamint a Duna-parti városban eltöltött hét évről beszélget.

A kvartettek összetétele
* A csoport: Oroszország, Szaúd-Arábia, Egyiptom, Uruguay
* B csoport: Portugália, Spanyolország, Marokkó, Irán
* C csoport: Franciaország, Ausztrália, Peru, Dánia
* D csoport: Argentína, Izland, Horvátország, Nigéria
* E csoport: Brazília, Svájc, Costa Rica, Szerbia
* F csoport: Németország, Mexikó, Svédország, Dél-Korea
* G csoport: Belgium, Panama, Tunézia, Anglia
* H csoport: Lengyelország, Szenegál, Kolumbia, Japán

Sirius: Zsinórban a hetedik vereség
Elszenvedte a hetedik vereségét zsinórban az UPM Sirius női kosárlabdacsapata
a női Nemzeti Ligában. A 8. fordulóban Temesváron maradtak alul a marosvásár-
helyiek 86:56-ra. A találkozóról részletes beszámolót holnapi lapszámunkban
közlünk.

Rasmussen: nem tudom a választ
Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya úgy
fogalmazott, nem tudja a választ arra, miért játszott úgy a csapata, hogy tíz-
gólos hátrányba került Norvégiával szemben az első félidőben a németor-
szági világbajnokság csoportkörének első, szombati fordulójában. „Nagyon
csalódott vagyok. Mindent megpróbáltunk, de a norvégok ezúttal nagyon jól
játszottak, Katrine Lunde pedig ismét bizonyította, hogy a világ legjobb ka-
pusa” – nyilatkozta a mérkőzés után a dán edző. Elismerte, hogy magyar
szempontból az első félidőben minden rosszul sült el, védekezésben és táma-
dásban is az ellenkezőjét csinálták játékosai, mint amit terveztek, a világ- és
Európa-bajnok ellenfél pedig minden hibát megbüntetett. „A szünet után küz-
döttünk, harcoltunk, meg is nyertük a második félidőt, ez talán bizakodásra
adhat okot. Nincs más választásunk, mint ebből kiindulni, hiszen húsz óra
múlva Svédország ellen játszunk” – mondta Rasmussen.

Eredményjelző
Eredmények, csoportkör, 1. forduló:
* A csoport, Trier: Spanyolország – Angola 28-24 (15-13), Szlovénia – Francia-
ország 24-23 (13-10), Románia – Paraguay 29-17 (16-7);
* B csoport, Bietigheim-Bissingen: Norvégia – Magyarország 30-22 (21-11),
Lengyelország – Svédország 33-30 (17-15), Csehország – Argentína 28-22 (15-
9);
* C csoport, Oldenburg: Montenegró – Dánia 31-24 (17-12), Brazília – Japán
28-28 (12-15), Oroszország – Tunézia 36-16 (14-9);
* D csoport, Lipcse: Koreai Köztársaság – Hollandia 24-22 (14-11), Szerbia –
Kína 43-23 (21-11), Németország – Kamerun 28-15 (12-7).

Sima román győzelem a nyitókörben
Nagyon magabiztos győzelmet aratott Románia Paraguay ellen a női kézi-
labda-világbajnokság 1. fordulójában. Már az első félidő végén kilenccel ve-
zettek Neaguék, de volt 13 gólos különbség is a két csapat között (25-12-es
állásnál). A román csapat gólszerzői: Cristina Florianu-Zamfir 5, Aneta Udriş-
tioiu 4, Cristina Neagu 3, Ana-Maria Popa 3, Crina Pintea 3, Ana Maria Ber-
bece 2, Geiger Melinda 2, Valentina Ardean-Elisei 2, Timea Tătar 2, Ana-Maria
Dragut 1, Cristina Laslo 1, Eliza Buceschi 1. Románia tegnap Szlovéniával ta-
lálkozott.

Eredmény, 1. forduló, B csoport: Norvégia – Magyarország 30-22 (21-11)
Bietigheim-Bissingen, 4000 néző, v.: Hansen, Christiansen (dánok)
Gólok hétméteresből: 3/3, illetve 7/5.
Kiállítások: 6 perc, illetve 6.
Magyarország: Bíró – Schatzl 3 gól, Szöllősi-Zácsik 1, Görbicz 3, Mayer, Tóth
G., Bódi 3. Cserék: Szekeres, Kovács A. 3, Kisfaludy 2, Kovacsics 2, Klivinyi,
Lukács 1, Háfra 4, Janurik.

Onnan kapott övön aluli ütést
a Marosvásárhelyi Maros KK
férfikosárlabda-csapata,
ahonnan a legkevésbé várta,
és ráadásul éppen akkor, ami-
kor indult volna Temesvárra,
ahol tegnap a Timba ellen lett
volna bajnoki mérkőzése.

A mérkőzésre azonban nem tud-
tak elutazni, miután a marosvásár-
helyi csődbíróság helybenhagyta a
klub két volt játékosa, Daniel Po-
pescu és Dragoş Andrei kérelmét,
és fizetésképtelenné nyilvánította a
Maros KK-t. A döntés követkemé-
nye, hogy jelenleg a klub nem tud
egyetlen kifizetést sem eszközölni,
ami a kiszállást is lehetetlenné tette.
A fizetésképtelenségi eljárás éppen
akkor indult be, amikor úgy tűnt, az
új vezetőséggel lassan sikerül
rendbe tenni a volt vezetőség által
örökül hagyott kusza pénzügyi
helyzetet. Béres Lóránt klubelnök
többször elmondta, hogy jelentős a
felhalmozott adósságmennyiség,
ám ennek tetemes hányadát már si-
került rendezni, és a maradékot is
egy-két éven belül sikerülni fog, ha

a támogatók a csapat mellett marad-
nak. Ezt a folyamatot akasztotta
meg a mostani döntés, amelynek
azonban nem csupán pénzügyi ha-
tása van, hanem a bajnoki szerep-
lést is veszélyezteti.

A klub vezetőtanácsa sürgősen
összeült, és arról határozott, hogy
fellebbeznek a csődbíróság döntése
ellen. Addig is kérték a sportági
szövetségtől, hogy a vasárnap ese-
dékes bajnoki mérkőzést halasszák
el.

Pillanatnyilag a helyzet roppant
képlékeny, hiszen nem lehet tudni,
hogy mikor tárgyalják a fellebbe-
zést, mi történik addig, és mi lesz,
ha másodfokon helybenhagyják az
elsőfokú döntést? Mikor neveznek
ki csődbiztost, és miként folytat-
hatja a klub a sporttevékenységet?
Utóbbi szempontból jelenleg a fö-
deráció jóindulatától függ a Maros
KK, mert ha nem tekintenek el az
eredeti programtól, akkor két meg
nem jelenés a kizárást jelenti. Már-
pedig amíg nem tisztázódik, hogy
kinek van joga rendelkezni a klub
vagyonával, és milyen kifizetések
élveznek prioritást, a meccsekre
való elutazás, vagy azok megszer-
vezése fizikailag lehetetlenné válik.

Övön aluli ütést kapott 
a Maros KK

Női kézi-vb: 
Nyolcgólos vereséggel kezdtek a magyarok

Bálint Zsombor 

Feltartott kézzel: a norvégok minden állásból szórták a gólokat

Vb-2018: Kisorsolták a jövő évi világbajnokság csoportjait

Az utolsó másodpercekben dőlt el 
Kolozsvár és Nagyvárad összecsapása

Rangadót játszottak a férfikosárlabda-bajnokság 6. fordulójában, amelyet – a vá-
logatottak mérkőzései miatt – három hét szünet után rendeztek. A Kolozsvári U
és a Nagyváradi CSM küzdelme az utolsó néhány másodpercben dőlt el, Giordan
Watson pontjaival. Meglepetésre Temesvár (a Maros KK legyőzöttje) nyert a 
Steaua ellen, míg két további találkozón papírforma-eredmények születtek. A
Maros KK, amely a jogi problémák miatt volt kénytelen elhalasztani a Temesvári
Timba elleni mérkőzését, szombaton Piteşti-et fogadja a Sportcsarnokban.
Az 6. forduló eredményei: Temesvári SCM – Bukaresti CSM Steaua 86:83, SCM U
Craiova – Bukaresti Dinamo 110:84, BCMU FC Argeş Piteşti – Jászvásári Poli
78:68, Kolozsvári U – Nagyváradi CSM 83:82. A Galaci Phoenix – Nagyszebeni
CSU mérkőzés lapzárta után ért véget, a Marosvásárhelyi Maros KK – Temesvári
Timba találkozót ismeretlen időpontra halasztották.
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A V4 országok közös produk-
ciójában ezúttal a gyümöl-
csök kerülnek terítékre. A
néző olyan értékes fajtákkal
ismerkedhet meg, amelyeket
az utolsó pillanatban mentet-
tek meg az emberiségnek.

Őshonos értékeink címmel je-
lentkezik december 7-én a Kvartett,
a Visegrádi Négyek közszolgálati
televízióinak közös magazinja. A
műsor őshonos gyümölcsfajtákat
idéz fel, és egyúttal azt a pótolhatat-
lan veszteséget is bemutatja, ame-
lyet az elmúlt századokban a
termesztésből való kiszorulásuk
okozott. Pedig hagyományos gyü-
mölcsfákról regélnek, amelyek
régen szinte minden kertben, sőt
úton-útfélen ott magasodtak, ízletes
és vitamindús táplálékot kínálva a
lakóknak. Emellett értéküket to-
vább növelte a feldolgozásuk szám-

talan lehetősége. A remény felcsil-
lant, például a „gyümölcsmentő”
pórszombati erdész és a szlovák
Pangea Polgári Társulás a kihalófél-
ben lévő fajták megmentésére tö-
rekszenek. 

Csehországban is találtak jó pél-
dát: újra ültetnek berkenyefákat, hi-
szen nemcsak gyümölcsük
gyógyító erejű, de a faanyaguk is
sokrétűen felhasználható. A lengyel
somfák és bokrok több mint száz
évig termőképesek, és van olyan fa,
amelyről egymázsányi termést is le
lehet szüretelni. A Bolestraszycei
Füvészkertben található sokéves ül-
tetvény az egykori igazgató munká-
jának eredménye, aki még a ’80-as
években sommagokat és csemeté-
ket vitt oda régi kastélyparkokból.

Adás: december 7., csütörtök
(Duna 8.20). Ismétlés: aznap (Duna
World 16.45)

„Gyimilcsektül munda neki
élnie”

Őshonos gyümölcsök a Kvartettben

Szovátai játékteremből
raboltak

Két személyt helyeztek harminc-
napos előzetesbe minősített rablás
vádjával, társukat pedig bírósági
felügyelet alá a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség házkutatásai
nyomán. 

December elsején a Maros me-
gyei rendőrség bűnügyi osztályának
munkatársai három házkutatást vé-
geztek Szováta körzetében minősí-
tett rablás elkövetésével gyanúsított
személyek lakásában. November
29-én 22.30 óra körül ismeretlen
személyek hatoltak be egy szovátai
fogadóirodát és szerencsejátékokat
üzemeltető egységbe, ahonnan két
táskát, kétezer lejt és különféle ok-
iratokat loptak el. A tett elkövetésé-
től eltelt kevesebb mint 24 órán
belül a rendőrök azonosítottak
három szovátai illetőségű fiatalt –
22, 24 és 30 évesek –, akiket a bűn-
tett elkövetésével gyanúsítanak. A
bizonyítás érdekében az azonosítást
követően házkutatást tartottak a
gyanúsítottaknál. Az ügyészség a
három elkövető ellen bűnügyi ki-
vizsgálást és előzetes letartóztatást
javasolt, a bíróság pedig harminc-
napos előzetes letartóztatást rendelt
el a 24 és 30 éves fiatal nevére, a 22
évest pedig igazságügyi ellenőrzés
alá helyezték.

Piros jelzésen hajtott be – 
ütközött

December elsején reggel 7.44
órakor Marosvásárhelyen, az 1918.
December 1. út egyik útkeresztező-
désében, a villanyrendőr piros jel-
zését figyelmen kívül hagyva, egy
48 éves férfi személygépkocsijával
a Testvériség utca irányából ér-
kezve, frontálisan ütközött egy
1918. December 1. útra balra ka-
nyarodó; szabályosan közlekedő
gépkocsival. A baleset során mind a
vétkes, mind a vétlen gépkocsi ve-
zetője, egy 27 éves fiatalember,
könnyebb sérüléseket szenvedett. 

Nedves úton sebesen
Ugyancsak december elsején

22.30 órakor a szászrégeni rendőr-
séget értesítette a sürgősségi klinika
ügyeletes orvosa arról, hogy egy
közúti balesetet szenvedett személy
jelentkezett orvosi ellátásra. A vizs-
gálatok nyomán kiderítették, hogy
aznap este 8 óra körül a Beresztelke
községi Nagyfülpösön a 16-os or-
szágút 77+820 km-énél egy 20 éves
fiatal vezetés közben Nagyfülpös–
Faragó irányába haladva személy-
gépkocsijával egy kanyarban a
nedves úttesten elvesztette uralmát
a gépjármű fölött és egy hídfőnek
ütközött. Az alkoholteszt negatív ér-
téket mutatott. (pálosy)

Rendőrségi hírek

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

Közlemény
A marosvásárhelyi Azomureş, a legjelentősebb

műtrágyagyártó cég partnerségi szerződést kötött
Ioan Valeriu Achiriloaie sportolóval.

A brassói síző kvalifikált a 2018 februárjában Dél-
Koreában sorra kerülő téli olimpiára. Romániát két
számban fogja képviselni: lesiklásban és szuperóriás
műlesiklásban (super G). 

Ioan Achiriloaie ebben az időszakban részt vesz a
Sívilágkupa szakaszain, amely egyrészt az olimpiai
felkészülését, másrészt pedig egyéni célkitűzésének
megvalósítását segíti elő, éspedig a világ 30 legjobb
lesikló sízői közé kerülni. 

Az Azomureşsel kötött partnerségi szerződésről
Ioan Achiriloae a következőket nyilatkozta: – Ez
éppen az, amit kerestem. Az Azomureş nagy név, 
régóta ellátja a romániai mezőgazdaságot termékei-
vel. Amikor egy ilyen cégről beszélünk, akkor óha-
tatlanul a stabilitásra és az állandóságra gondolunk.
Ez az, amit én is el szeretnék érni karrierem során,
amit hosszú távra tervezek. Nagyon örvendek ennek
a partnerségnek, és meggyőződésem, hogy együttmű-
ködésünk sokáig tart majd – fogalmazott a sportoló. 

– Nagyon megihletett Ioan Achiriloaie története, a
mód, ahogyan egyengette az előtte álló utat a kitűzött
cél elérése érdekében. Igazi teljesítmény felvenni a
harcot a világ legjobb sportolóival az egyik leglátvá-

nyosabb alpesi sí próbában. Természetesnek tartottuk
támogatni Románia képviselőjét az olimpiai játéko-
kon, hiszen a mi tevékenységünk eredménye a romá-
niai helyi közösségeket szolgálja – nyilatkozta Mihai
Aniţei, az Azomureş vezérigazgatója.

Ioan Achiriloaie Románia színeiben 2014-ben is
részt vett a szocsi téli olimpián. A sportoló a Brassói
Corona Sportklub tagja. 

Ioan Achiriloaie életrajzára és tevékenységére vo-
natkozó bővebb információk a
https://www.aivski.com honlapon olvashatók.

Az Azomureş sajtóirodája 



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KOMOLY, igényes férfi kiadó garzont
keres. Tel. 0745-325-147. (-I)

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

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8–16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60626-I)

ELADÓ tűzifa méterben. Tel. 0754-
886-182. (5349)

ELADÓ tűzifa méterben. Tel. 0747-
933-367. (5349)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4942)

VÁLLALUNK kisebb tetőjavítást
cserépből, festést, vakolást, glettolást,
készítünk lefolyót, csatornát.
Komolyságot ajánlunk és várunk. Tel.
0751-471-965. (5324)

HEGESZTŐT és lakatost alkalmazok.
Tel. 0766-519-187. (19588)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(5365)

MEGEMLÉKEZÉS

„Emlékek, melyek valaha 
álmok voltak tán,
S álmok, amelyek mára
emlékek csupán,
Emlékezz és az álom
mindig elkísér,
Mert aki bennünk él, az
mindörökké él…”
Fájdalomtól megtört szívvel,
kegyelettel emlékezünk KISS
ILONKA erdőszentgyörgyi
óvónő távozásának első
évfordulóján. Drága lelke
szívünkben él!
Bánatos fia, Palika, drága jó
mamája, nagybátyja, Dénes,
Katika, családjuk, valamint
mindig aggódó jó barátja.
Nyugodalma legyen csendes,
emléke áldott! (4797)

Kegyelettel emlékezünk a
vajdaszentiványi születésű
BARABÁS BÁLINT (Balázs)
volt marosvásárhelyi lakosra
halálának 17. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(60654-I)

Fájó szívvel emlékezem
december 4-én CĂMPIAN
ALEXANDRURA (Sanyi)
halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Nem
felejti el sógornője, Olga.
(5348)

„Ha emlegettek, köztetek
leszek, szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek. Ne
sírjatok, én már nem
szenvedek, a fájdalom az,
hogy nem lehetek veletek.
Búcsúztam volna, de erőm
nem engedett, csak a szívem
súgta halkan: isten veletek.”
Kegyelettel emlékezünk dr.
FERENCZ TIBOR mezőzáhi
fogorvosra halálának második
évfordulóján. Felesége,
három fia és kicsi unokája,
Tiborka. (5352)

Kegyelettel és tisztelettel
emlékezünk MAGYAROS
MÁRIÁRA, a volt TAPL
főszakácsnéjára, mindenki
Mari nénijére, a szeretett
édesanyára, anyósra és
nagymamára, aki 2017.
december 3-án már harminc
éve, hogy eltávozott közülünk.
Emléke mindörökké élni fog!
Nyugodj békében, drága
mamikánk! Lányai, vejei és
három unokája. (5359)

Fájó szívvel emlékezünk
december 4-én az erdő-
szentgyörgyi születésű
HUSZÁR ANDRÁSRA halá-
lának 2. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (5369-I)

Fájó szívvel emlékeztünk
november 30-án a szeretett
édesanyára, nagymamára,
dédmamára, anyósra,
rokonra, szomszédra, özv.
KILYÉN MÓZESNÉRE
halálának 7. évfordulóján.
Drága emlékét szívünkben
őrizzük. Nyugalma legyen
csendes! Fia, Berci és
felesége. (5386)

Bennünk él egy arc, egy
meleg tekintet,
Egy simogató kéz, egy sóhaj,
egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy
végtelen szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Egy a reményünk, mely éltet
és vezet,
Hogy egyszer még talál-
kozunk veled.
Fájó szívvel emlékeztünk
december 1-jén drága
édesanyukánkra, MOLDOVÁN
GABRIELA GHIZELÁRA
halálának 11. évfordulóján.
Emlékét őrzik szerető
gyermekei, Károly, Pistu és
Melinda. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(5383-I)

Szívünk mély fájdalmával
emlékeztünk ifj. KOVÁCS
ISTVÁNRA december 1-jén,
halálának első évfordulóján.
Felesége és két fia. (5390)

Fájó szívvel emlékezünk a
marossárpataki ifj. KOVÁCS
ISTVÁNRA halálának első
évfordulóján. Édesanyja,
testvére és a rokonság. (5390)

Fájó szívvel emlékezünk 2016.
december 2-ára, amikor 88
éves korában megpihent a
drága apa, nagyapa, após, jó
barát, id. SZABÓ LÁSZLÓ, a
nagyernyei iskola volt tanára.
Halálával kiürült a szülői ház,
szívünkbe mérhetetlen
fájdalom költözött. Köszönjük
mindenkinek, hogy a
gyászban mellettünk álltak.
Akik ismerték, szerették,
gondoljanak rá kegyelettel!
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Gyászoló
családja. (v.-I)

A múltba nézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már. 
Arany volt a kezed, munka az
életed, Isten hívott, mert
szeretett.
Fájó szívvel emlékezünk
december 4-én CĂMPIAN
ALEXANDRURA (Sanyi) halá-
lának 10. évfordulóján.
Nyugodjon békében!
Szerettei. (5403)

Fájdalommal és kegyelettel
emlékeztünk december 1-jén a
tordátfalvi születésű VÉGH
FERENCZ volt nyárád-
magyarósi lakosra halálának
7. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, pihenése
csendes! Szerettei. (5405-I)

ELHALÁLOZÁS

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya,
anyós, nagymama, dédmama,
rokon, barát és jó szomszéd, a
ditrói születésű 

CSIBI ROZÁLIA 
sz. Fülöp 

folyó hó 2-án 21 órakor, életének
95. évében, hosszú szenvedés
után elhunyt. 

Fájó szívvel búcsúzik 
a gyászoló család. (5401-I)

Fájó szívvel búcsúzunk drága
édesanyánktól, 

CSIBI ROZÁLIÁTÓL 
(Bajkó) 

sz. Fülöp. 
Fiai: Laci és Karcsi. (5401-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
rokon, barát, szomszéd, a ke-
nyérgyár volt dolgozója, 

NAGY MARGIT
életének 73. évében elhunyt. A
búcsúztató gyászszertartás a
Papiu Ilarian utcai PAX temetke-
zési vállalat különtermében de-
cember 4-én 15 órakor lesz.
Kérjük a tisztelt, gyászszertartá-
son részt vevőket, hogy kegyele-
tüket csupán egy szál virággal
róják le. 

Búcsúzik tőle lánya, Manyika,
veje, Tamás és kisunokája, Örs.

(5402-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
dédtata, após, közeli és távoli
rokon, szomszéd, ismerős, 

özv. SZILÁGYI JÓZSEF 
volt mezőcsávási lakos életének
97. évében elhunyt. Temetése
december 5-én 13 órakor lesz a
mezőcsávási református temető-
ben. 

Búcsúzik tőle 
a gyászoló család. (5406-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak LÁZÁRNÉ
CSIBI ERZSÉBET elhunyta
alkalmából. A szászrégeni
középiskola 1962-ben végzett
véndiákjai. (-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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ALKALMAZUNK SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZO-
BALÁNYT. Tel. 0749-027-726. (19573-I)

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

FOGÁSZATI RÖNTGENKÖZPONT ASSZISZTENST keres.
Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre kérjük: 
drxray.office@gmail.com (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes
szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok
között a legfényesebb Te vagy,
Utat mutatsz, mert szívünkben
örökre itt maradsz.
Idézzük szavaid, tetteid,
emléked, szerettünk-szeretünk,
nem feledünk TÉGED.
December 1-jén nyolc éve nincs
szerettei között az udvarfalvi
BALLÓ MÁRIA, akit a sors szava
elszólított. Emlékét, szeretetét,
amíg élünk, szívünkben őrizzük.
Nyugodj békében! 
Leánya, veje, unokája, unokaveje és két dédunokája: Blanka és
Balázska.  (5377-I)

Decemberi ünnepségek 
a megyeszékhelyen

Decemberben a marosvásár-
helyi önkormányzat az alábbi
eseményeket szervezi: 6-án,
szerdán 18 órakor a Rózsák terén
felkapcsolják az ünnepi díszkivi-
lágítást, 7-én 17 órakor a Liget-
ben megnyílik a műjégpálya.
15-én, pénteken 18 órától a Ró-
zsák terén a Petru Maior Egye-
tem hallgatóinak ünnepi
koncertje lesz, 18-án, hétfőn 18
órakor a Mihai Eminescu Műve-
lődési Központban, valamint 20-
án 17.30 órától a Színház téren
kolindák hallhatók. December
31-én 22.30 órától a Győzelem
téren utcai szilveszterezésre vár-
ják a lakosságot.

A Parahelikon művészet-
terápiás csoport kiállítása

A marosvécsi Neuropszichiát-
riai Rehabilitációs Központ és az
Alternativa Szövetség szervezé-
sében ma 17 órakor a rehabilitá-
ciós központ Parahelikon
művészetterápiás csoportjának
alkotásaiból nyílik kiállítás. A
csoport szokásos évi tárlatának
idén a marosvásárhelyi Deus
Providebit Ház ad otthont. 

Vásárhelyi művészek 
csíkszeredai kiállítása

Kedden, december 5-én 18
órakor két marosvásárhelyi al-
kotó, Mana Bucur keramikus és
Biró Kálmán Enikő festőművész
mutatkozik be a csíkszeredai
Megyeháza Galériában. A közös
tárlaton látható alkotásokat már
többfelé megismerhették a mű-
vészetkedvelők. Nemrég Svéd-
országban lépett közönség elé
Diversimilar – Hasonlómás című
kiállításával a két művész. Ko-
rábban Marosvásárhelyen és az
ország több más városában is si-
kert aratott a kiállított anyag.
Csíkban a tárlatnyitón Csegzi
Magdolna művészeti menedzser
ajánlja a nézők figyelmébe a
munkákat.

Lavinaszerencsét-
lenség a Kelemen-

havasokban
Szombaton ideiglenesen fel-

függesztették a Kelemen-hava-
sokban lavina által elsodort
személy keresését, aki két társá-
val egy román nemzeti zászlót
próbált meg kitűzni a nemzeti
ünnep alkalmából – tudósít az
Agerpres hírügynökség. A ked-
vezőtlen időjárás miatt a mentő-
egységek is veszélybe
kerülhetnek, nyilatkozta Ion Bur-
lui, a Suceava megyei katasztró-
favédelem vezetője. „Fennáll a
veszély, hogy a mentőcsapatokat
egy újabb lavina sodorja el. A hó-
réteg helyenként 4-5 méter, emi-
att nem indulhatunk ismét az
eltűnt személy keresésére” –
mondta Burlui. 

Pénteken három személyt –
köztük két tűzoltót – sodort el la-
vina a Kelemen-havasokban, kö-
zülük kettőt megtaláltak. Egy 36
éves tűzoltót életben találtak, a
második személy, egy nő életét
egyórás újraélesztés után sem si-
került megmentetni. A Suceava
megyei katasztrófavédelem veze-
tője elmondta, hogy két lánctal-
pas gépjárművet is küldtek a
helyszínre, továbbá olyan fény-
forrásokat is felszereltek, ame-
lyek jól megvilágítják a területet,
hogy könnyebb legyen a keresés. 

A két tűzoltó – Burlui elmon-
dása szerint – a dornavátrai tűz-
oltó-parancsnokságnál dolgozik.
Ennek a parancsnokságnak a
munkatársai 2013 óta minden
évben kitűzik a Kelemen-hava-
sok négy csúcsára a román nem-
zeti lobogót. 

Rendezvények
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Románia
Maros megye
Szászrégen város
Petru Maior tér 41. szám, irányítószám: 545300
adószám: 3675258
www.primariareghin.ro
telefonszám: 0265-511112
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Közlemény
a Szászrégen város közterületén lévő, a lakosság pénzéből 

épített szétszerelhető épületek alatt lévő területek bérbeadására
vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról szóló határozattervezet 

kidolgozásáról

A 2003. évi 52-es, a helyi közigazgatás átláthatóságára vonatkozó,
utólag módosított törvény előírásainak értelmében, Szászrégen polgár-
mestere értesíti az érdekelteket, hogy kezdeményezték a lakosság
pénzéből épített, szétszerelhető épületek alatti szászrégeni közte-
rületek bérbeadására vonatkozó szabályzat jóváhagyásáról szóló
határozattervezet kidolgozását.

A közvitára bocsátott határozattervezettel kapcsolatos észrevétele-
ket, javaslatokat a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal közönségszolgá-
lati osztályán lehet benyújtani, vagy el lehet küldeni az
office@primariareghin.ro e-mail-címre, vagy faxon a 0265-512-542
számra 2017. december 21-ig. 

A feladó tüntesse fel, hogy a javaslatokat a Szászrégen város köz-
területén lévő, a lakosság pénzéből épített, szétszerelhető épületek
alatt lévő terület bérbeadására vonatkozó szabályzat jóváhagyá-
sáról szóló határozattervezet kapcsán küldte. 

Azon személyek vagy szervezetek, akik/amelyek írásban juttatják
majd el a közvitára bocsátott határozattervezettel kapcsolatos észre-
vételeiket, javaslataikat, meg kell nevezzék a tervezet azon cikkelyét
vagy cikkelyeit, amelyekre céloznak, illetve fel kell tüntetniük a küldés
időpontját, valamint a küldő elérhetőségét. 

A tájékoztató jellegű anyagokat tanulmányozni lehet a polgármesteri
hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.primariareghin.ro honlapon. 

Maria Precup                                  Rădoi Mirela Minodora
polgármester                                                jegyző


