
Az öröm 
pillanatképei
Népviseletben pompázó asszonyok,
férfiak, fiatalok, táncospárok, mozgás-
ban lévő csoportok fényképei csalo-
gatták a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház emeleti előcsarnokába a XIV.
Hivatásos Erdélyi Magyar Néptánc-
együttesek Találkozójának résztvevőit. 
____________4.
Az erdélyi 
magyarság 
100 éve
Idén a modern román állam születésé-
nek századik évfordulóját ünnepli Ro-
mánia, a magyarság azonban a
kisebbségi sorba kerülése száz évére
emlékezik. 
____________5.
Műépítészeti 
biennálé 
Pénteken délután a marosvásárhelyi
Színház téren nyílt vándorkiállítással
kezdődött meg a műépítészeti bien-
nálé. A kétévente megrendezett szak-
mai rendezvényt ezúttal a
műépítészek rendjének Maros, illetve
a három megyét magába foglaló
Brassó megyei (Hargita és Kovászna
is idetartozik) fiókegység rendezte.
____________6.

Az 1956-os forradalom után Romániá-
ban alkalmazott retorziók nyomán a
meghurcoltak száma többszörösen
meghaladja az elítéltekét. A megtorló
intézkedések skálája túllép a büntető-
perek megrendezésén – mondta egye-
bek között Pál-Antal Sándor akadémikus a
tegnapi megemlékezésen.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
Maros megyei szervezete és az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület (EMKE) szervezésé-
ben tartottak megemlékezést tegnap a marosvá-
sárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében. A rendezvényen felléptek
a művészeti líceum tanulói Székely Levente
tanár vezetésével. A megjelenteket Cseh Gábor,
az EMNT megyei elnöke üdvözölte.
Áldozatok – 1956

A fenti címmel megjelent könyvéből idézett
Pál-Antal Sándor. Ezúttal nem az eseményekről

tartott előadást, hanem a forradalmat követő
megtorlásokról. Röviden vázolta a marosvásár-
helyi eseteket. Mint mondta, a megtorlások te-
kintetében Marosvásárhely „elég előkelő helyen
áll”. A városban összesen 133 embert ítéltek el,
ezeket az eseteket ismertette.

Elmondta, hogy a letartóztatottak elleni vádat
különböző módszerekkel megszerzett adatokkal
– besúgó cellatársak, megfélemlített tanúk vagy
a nyomásnak ellenállni nem tudó vád alá helye-
zettől kicsikart beismerő vallomás – addig 

„Nászajándék”
Egyre kevesebb gyermek születik Romániában, és a fi-

atalok között megkötött házasságok száma sem dönt re-
kordot évek óta. Ahelyett, hogy más országokhoz
hasonlóan ösztönző intézkedésekkel próbálnák megállí-
tani a lakosság fogyását, egyéni „nászajándékot” talált
ki az adóhatóság azoknak a fiataloknak, akik esküvőre
adták a fejüket az utóbbi időben. 

Az „ajándék” egy levél, amit a napokban küldtek vagy
küldenek ki az újdonsült házaspároknak. A „100 Romá-
nia 1918–2018. Ünnepeljünk együtt” fejléccel ellátott 
levélben az ANAF arra vár választ, hogy milyen gazda-
sági kapcsolataik voltak azokkal a cégekkel vagy szemé-
lyekkel, akik az egyházi vagy polgári esküvőjükön
fényképeztek, zenét szolgáltattak és a helyszínt biztosí-
tották. A levélhez csatolt nyomtatványban a szolgáltatást
végző cégek, személyek, sőt a közvetítők nevét, telefon-
számát, címét és egyéb elérhetőségét is fel kell tüntetniük.
A levélben megfogalmazott felszólítás továbbmegy, és fe-
nyegetéssel zárul. Ha az ifjú pár nem tesz eleget a ható-
ság adatigénylésének, 2.000 és 5.000 lej közötti, hamis
adatok közléséért pedig még nagyobb büntetéssel sújt-
hatják, ami után nem biztos, hogy lesz kedvük a közös
ünneplésre. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Az igazság szabaddá tesz

1956-ra emlékeztek



A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
35, 5, 43, 21, 9 + 7

rendkívüli: 4, 7, 19, 26, 31 + 9 NOROC PLUS: 8 1 1 6 4 1
35, 13, 15, 11, 26, 12

rendkívüli: 26, 8, 6, 33, 31, 11 SUPER NOROC: 0 9 6 5 2 1
7, 6, 22, 21, 43, 23

rendkívüli: 45, 47, 25, 18, 2, 10 NOROC: 7 1 8 0 2 3 6

Forgalomkorlátozás 
a Victor Babeş utcában

A korszerűsítési munkálatok befejezése érdekében októ-
ber 29-éig naponta 8.30 és 19 óra között lezárják a forgal-
mat a marosvásárhelyi Victor Babeş utcában –
tájékoztatott közleményben a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal. A hivatal illetékesei arra kérik a lakosságot,
hogy vegyék figyelembe a környéken elhelyezett útjelző
táblákat, közlekedjenek elővigyázatosan, a gépkocsiveze-
tők pedig ne álljanak meg és ne várakozzanak a munkálat
ideje alatt az utcában. 

Székhely kérvényezhető
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a nem
lakás céjálra helyiséget kérelmező civil szervezeteket, po-
litikai alakulatokat és közintézményeket, hogy október 15.
és november 15. között lehet jelentkezni a 2019-es évre
vonatkozó prioritáslista összeállítása érdekében. Azoknak,
akik a korábbi években is nyújtottak be kérvényt és sze-
retnék, hogy felkerüljenek a listára, jelentkezniük kell a
dosszié aktualizálása miatt. A típuskérvényeket a 10-es
irodában (földszint) lehet beszerezni, ahol további infor-
mációkkal is szolgálnak.

Az ’56-os forradalom és 
szabadságharc hőseire emlékeznek

A marosvásárhelyi RMDSZ tisztelettel meghív minden ma-
rosvásárhelyit október 23-án 18.30-ra a marosvásárhelyi
Vártemplomba az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc hőseinek tiszteletére szervezett ünnepi istentisz-
teletre és az azt követő koszorúzásra. A koszorúzásra a
Vártemplom kertjében, az ’56-osok kopjafájánál kerül sor.
Az istentisztelet előtt ajánlják a közösség figyelmébe az
1956-os forradalom emlékére a Studium-Prospero Alapít-
vány által szervezett portrékiállítást. Csete Örs portrékiál-
lításának megnyitójára október 23-án 17 órától kerül sor a
Studium-Prospero Kulturális Központban. 

Virágkiállítás a Rózsák terén
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala október 27. – no-
vember 8. között eladással egybekötött virágkiállítást szer-
vez a Rózsák terén, a virágóra környékén. Felkérik a helyi
és megyei virágtermesztőket, hogy virágokkal és szezo-
nális virágkompozíciókkal vegyenek részt a rendezvé-
nyen. A részvételi kérelmet legkésőbb október 23-án,
kedden lehet benyújtani az intézmény Győzelem tér 3.
szám alatti székhelyén, a 13-as, lakossági tájékoztatási
irodában.

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

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 
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A Nap kel 
7 óra 48 perckor, 

lenyugszik 
18 óra 24 perckor. 
Az év 295. napja, 
hátravan 70 nap.
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IDŐJÁRÁS
Változó  idő 

Hőmérséklet:
max. 170C
min. 40C

Megyei hírek

Országos könnyűzene-fesztivál
A Marosvásárhelyi Diákház szervezésében október 26–
28-án a Mihai Eminescu Kulturális Központban első al-
kalommal tartják meg az egyetemi hallgatók országos
könnyűzene-fesztiválját Őszi harmóniák címmel. Az ok-
tóber 26-án, pénteken 18 órakor kezdődő versenyre
18–35 év közötti egyetemisták jelentkezését várják. A
meglepetésvendégek fellépését is tartalmazó gálamű-
sor szombaton 18 órától kezdődik, amikor kihirdetik az
I., II., III. helyezetteket és átadják a fesztivál fődíját. A
belépés ingyenes.

A Codex együttes Segesváron
Október 24-én, szerdán 18 órakor várják az érdeklődő-
ket a segesvári Gaudeamus Házba, ahol a csíkszeredai

Codex régizene-együttes lép fel. Műsorukban XVI.,
XVII. és XVIII. századi darabok szerepelnek. A belépés
ingyenes – áll a Farkas Miklós által szerkesztőségünkbe
eljuttatott meghívóban.

Biblianap Gyulafehérváron
Október 27-én, szombaton 10-19 óra között a Katoli-
kus Magyar Bibliatársulat főegyházmegyei bibliana-
pot szervez Gyulafehérváron (a Római Katolikus
Teológiai Líceum kápolnájában). Téma: „Barátaimnak
mondalak benneteket…” (Jn. 15,15). Előadó:
dr. Oláh Zoltán.  Igény szerint autóbusz indul Maros-
vásárhelyről. 

Az iskolai cikizésről
Október 23-án 18 órától a Philothea Klubban Zalányi Er-
zsébet pedagógussal zajlik beszélgetés az iskolai ciki-
zésről, csúfolódásról és az ezzel szembeni védekezésről. 

A dél-erdélyi autópályán
Újabb macigázolás

A Tájkép október 22-i adásában őszi munkálatokról, a
pityókaszedésről és az őszi búza vetéséről lesz szó, illetve
betekintést nyer a néző a biokertészetbe is 18.30 órakor.

Versenyképes témával készült a ma 20 órai Zebra.

Meghívottai Koncsag Tamás biatlonista és Karikás
Emőke sportpszichológus, akikkel a sportsiker pszicho-
lógiáját boncolgatják a műsorvezetők, Gecse Ramóna és
Kovács Károly.

A Tájkép és a Zebra színesíti
a hétfőt az Erdély TV nézői számára

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647

Ebben az évben a harmadik medvét gázolták el a
dél-erdélyi autópálya Szeben megyei szakaszán.
Az A1-es autópálya használatba adását követően
évente egy-egy medve által okozott balesetről
értesültünk. Az autópálya-kezelésért felelős
részleg minden igyekezete ellenére megszaporo-
dott a nagy testű vadállatok miatt bekövetkezett
balesetek száma azon a szakaszon. 

Szerdán reggel 6 óra körül a Szeben–Szászsebes térség
257-es kilométerkövénél egy kamion gázolta el az úttestre
tévedt medvebocsot, majd a nyomában érkező személy-
gépkocsi sem tudta kikerülni az állatot, és áthajtott rajta.
A Kereszténysziget (Cristian) közelében történt balesetben
a  járművek kisebb mértékben károsodtak, személyi sérü-
lésről nem érkezett jelentés. 

Az autópálya karbantartásáért felelős cég munkatársai
szerint a közeli erdőből, de valószínűbbnek tartják, hogy
a közelben lévő szeméttelepről érkezhetett a bocs, és a
másfél méteres kerítésen átmászva kapaszkodott fel az au-
tópályára, a nyomait megtalálták a kerítésen és az autóút
menti lejtőn. 

A Brassói Regionális Útügyi Igazgatóság sajtószóvi-
vője, Elekes Róbert hangsúlyozta, hogy a baleset helyszí-
nétől 50 méterre található egyik aluljáró az állatok számára
kialakított ökológiai vadátjáró, az állat azonban másfelé
vette az irányt. A szebeni autópálya-karbantartó részleg az

utóbbi hónapokban komoly kerítésjavítási és -építési mun-
kálatokat végzett az autópálya teljes hosszában. Az elmúlt
időszakban 2000 méteren állítottak fel új kerítést, és újabb
2000 méteres szakaszon építik. Az elpusztult állatot az ál-
lategészségügyi igazgatóságra szállították. 
32 kilométeren 84 vadátjáró 

Arra a kérdésre, hogy van-e elegendő átjáró a vadállatok
számára, az útügyi igazgatóság arról tájékoztatott, hogy
kilométerenként több mint két és fél vadátjáró  épült. A
dél-erdélyi autópályán 32 km-es pályaszakasz tartozik az
ügykezelésükbe, ezen a részen több olyan zöldfolyosót is
kialakítottak, amelyeken a vadállatok átjárhatnának. Ösz-
szesen 84 átkelőhely van, amelyeket mind az emberek,
mind az állatok használhatnak, ez kilométerenként 2,6
darab vadátjárót jelent. Többek közt hét felüljáró, a völ-
gyeket és fakitermelésre használt mezei utakat átszelő
három viadukt, öt híd, harmincöt  vadátjáró, melyek mé-
rete 2X2 méter, valamint 5X14 méter, 34 darab 2X2 mé-
teres fémpalló. A legtöbb aluljáró vízelvezetésre is szolgál,
ugyanakkor a helyiek itt megközelíthetik a szántóföldjei-
ket, valamint a szarvasmarha-csordák és juhnyájak átkelé-
sére való, de természetesen a vadállatok helyváltoztatását
is lehetővé teszi. A pallók kivételével a vadátjárók előtt az
autópályát elválasztó másfél méteres kerítéseket úgy ala-
kították ki, hogy  az állatokat a vadátjárókba irányítsák,
hogy azok megszokják a használatát. (pálosy)

Fotó: CNAIR  



Csütörtökön délelőtt Dorin Florea,
Marosvásárhely polgármestere és
Makkai Gergely alpolgármester
rövid tájékoztatót tartott, miután
Claudiu Puiackal, a marosvásár-
helyi sürgősségi kórház mened-
zserével, Iuliu Moldovannal, a
Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság ügyvezető igazgató-
jával, a városi tanács egészség-
ügyi bizottságának tagjaival
találkoztak, annak kapcsán, hogy
a marosvásárhelyi delegáció Dél-
Koreában tett látogatásának ho-
zadékát, a szöuli Nasaret kórház
szakembereivel kötött orvosi
együttműködésről szóló megálla-
podást életbe ültetik. 

– A marosvásárhelyi egészségügyért
felelős vezetőknek koreai látogatásunk
egyik legfontosabb eredményét mutattuk
be, ugyanis sikerült kapcsolatot terem-
teni a szöuli Nasaret Nemzetközi Kór-
házzal. Köztudott, hogy szeptemberben
Koreában voltunk, s Szöulban megláto-
gattuk a legnagyobb kórházat, ahol az
orvoslásban a hagyományos koreai
gyógymódot és a modern gyógykezelési
eljárásokat ötvözik széles nemzetközi
részvétellel. Találkoztunk dr. Li Kinggel,
aki 1978-ban alapította a nagy sikerű
kórházat. Azóta Li King jelentős sikere-
ket könyvelt el a koreai és nemzetközi
gyógyászatban. Igen tartalmas beszélge-
tést folytattunk, és támogatását ajánlotta
fel a marosvásárhelyi kórházaknak, a
marosvásárhelyi orvostársadalomnak.
Elmondta, hogy nagyon szívesen jönnek
Marosvásárhelyre, és segítik az orvoso-
kat a kutatásban, a képzésben, 

tapasztalatcsere és orvoscsere révén is.
Szívesen látják a marosvásárhelyi egye-
temistákat, orvosokat Koreában. Ha
szükség van rá, ők is eljönnek váro-
sunkba. S ami nagyon fontos, megkere-
sik a pénzforrásokat, amelyek a
nemzetközi együttműködéshez szüksé-
gesek. A kórházi együttműködés tekin-
tetében kitértünk arra is, hogy az orvosi
kutatás terén lenne jó elkezdeni az
együttműködést, mert ez nem feltételezi
a szakemberek helyváltoztatását. A ku-
tatók a korszerű technika segítségével
kapcsolatba léphetnek úgy is, ha nem ta-
lálkoznak egymással. Persze, ha olyan
kutatásokat végeznek, amelyhez az ot-
tani rendkívül fejlett technológia szüksé-
ges, akkor szívesen látják őket, s akár
pénztámogatást is biztosítanak ezekhez
a kiszállásokhoz – mondotta az alpolgár-
mester, majd hozzátette, hogy Marosvá-
sárhelynek, végre, sikerül kimozdulnia a
bezártságból, hiszen vannak olyan em-
berek, akik azt szeretnék, hogy a város
határán ne lépjenek túl.

– De ahhoz, hogy nagy jelentőségű
nemzetközi kapcsolatokat hozzunk létre,

el kell menni, tárgyalni kell, szembe kell
nézni a partnerekkel, csak így lehet ered-
ményt elérni. Nagyon örvendek a siker-
nek, s remélem, hogy a jelen levő orvos
szakemberek is hasonlóképpen véleked-
tek – mondta. 

Az együttműködés hamarosan elkez-
dődik, két-három héten belül elkészíte-
nek egy ismertető anyagot, amelyben
bemutatják a vásárhelyi orvosi sikereket,
az eredményeket, a gondokat, amelye-
ken a koreaiak segíthetnek. Jövő év már-
ciusban meghívják az első
orvoscsoportot. – Mi, a politikusok, a
közigazgatási szakemberek, átadjuk a
stafétabotot nekik. A helyi tanács soros
ülésén be fogom mutatni az együttmű-
ködést, s megköszönöm, hogy lehetővé
tették a látogatást, amit konkrét ered-
ményekkel zártunk. Nem sétálni men-
tünk oda, hanem eredményeket
mutatunk fel, s nemcsak orvosi téren,
hanem más területeken is – fogalma-
zott az alpolgármester, akinek koreai
kiszállása egy sor polémiára adott alkal-
mat. 

Dr. Dorin Florea polgármester el-
mondta, hogy a marosvásárhelyi orvos-
lás pozitív hozadékát jelenti a koreai
együttműködés, ami elsősorban az or-
vosi tapasztalatcserében, a felszereltség
javításában s a koreai tapasztalatok meg-
ismerésében érhető tetten mind a mo-
dern, mind a hagyományos orvoslás
terén. A koreai gazdaság a világ élvona-
lában van, óriásit fejlődött a tudomány,
ezen belül az orvostudomány, az IT-
szektor. Azt szeretnénk, ha jövő év már-
ciusában elkezdődne az együttműködés,
ami a marosvásárhelyi orvoslás fejlődé-
sét szolgálja – fűzte hozzá dr. Dorin Flo-
rea polgármester. 

Konzultációra hívja a pártokat 
az államfő

Klaus Iohannis államfő azt tervezi, hogy a hét elején
konzultációra hívja a pártokat az igazságszolgáltatási
törvények kapcsán – nyilatkozták péntek este az
Agerpres hírügynökségnek politikai források. Klaus
Iohannis felszólította a parlamentet, hogy tartsa szem
előtt a Velencei Bizottság véleményezését, és vizs-
gálja felül az igazságügyi törvények, illetve a büntető
törvénykönyv és a büntetőeljárási törvénykönyv mó-
dosításait. (Agerpres)

Elítélte Romániát az EU Bírósága
Elítélte csütörtökön Romániát az Európai Unió Bíró-
sága, amiért nem tartotta be a hulladéktárolási irány-
elvet, ami szerint 2009. július 16-áig 68
hulladéklerakót be kellett volna zárnia. Az országot
egyelőre nem vetik alá pénzügyi szankcióknak, ám a
perköltséget állnia kell, és az illegális hulladéklerakó-
kat is mielőbb be kell zárnia. A bejelentésre közle-
ményben reagált a környezetvédelmi minisztérium,
melyben megjegyzik, hogy 2015-től kezdődően az
európai uniós szabványoknak nem megfelelő 109
hulladéklerakó közül (amelyeken akkor már fel volt
függesztve a lerakás, de nem voltak az uniós szab-
ványoknak megfelelően lezárva, kockázatot jelentet-
tek a környezetre) 41-et sikerült bezárni, így amikor
az Európai Bizottság az Európai Unió Bíróságához
fordult, még 68 lerakó esetében nem végeztek a le-
zárási munkával. Mint a szaktárca megjegyzi, ezek-
nek a lerakóknak a bezárásához még egy sor
törvénymódosításra lenne szükség. (Mediafax)

Ismét pártelnök lett Victor Ponta
Victor Ponta volt miniszterelnököt választották vasár-
nap a Pro Románia párt elnökévé az alakulat első
kongresszusán. A 876 szavazati joggal rendelkező
küldöttből 871-en Pontára adták voksukat. A párt első
alelnökeinek Nicolae Bănicioiut, Daniel Constantint
és Sorin Cîmpeanut választották. Victor Ponta azt
nyilatkozta, hogy célja egy megbízható emberekből
álló csapatot összeállítani, amellyel kidolgozzák az
ország fejlesztésének mestertervét. Kifejtette: Romá-
nia fejlesztése csak az Európai Unióban mélyebben
integráltan képzelhető el. Ez ügyben a Pro Románia
már jövő héten kérni fogja felvételét egy olyan euró-
pai pártcsaládba, amelynek célkitűzése az egység és
a fejlődés. Az új politikai alakulat első próbája a 2019-
es európai parlamenti (EP) választások lesznek.
(Agerpres)

Bővült a romániai autógyártás
Az egy évvel korábbinál 27 százalékkal több, 346.971
járművet gyártottak az első háromnegyed évben Ro-
mániában – derült ki a romániai autógyártó szakmai
szervezetek statisztikáiból. A román autógyártók és 
-importőrök egyesületének (APIA) csütörtökön köz-
zétett adatai szerint az amerikai Ford craiovai üze-
mében az egy évvel korábbinál 155 százalékkal több,
104.366 járművet állítottak elő, és ugyanilyen arány-
ban növelte exportját is. Az év első kilenc hónapjában
a francia Renault tulajdonában levő Dacia mioveni-i
üzemében 4,6 százalékkal több, 242.605 járművet
gyártottak a tavalyi év azonos időszakához mérten.
A két gyártó összesen 346.971 járművet állított elő,
ez 27 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz ké-
pest. (MTI)
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Az indoklás szerint az adóhivatal azért folyamodott
ehhez a módszerhez, mert az esküvők körül nagy az adó-
csalás. A vendéglátóegységek, a zenészek és a fényké-
pészek nagy összeget kapnak az esküvői
szolgáltatásokért, amit nem tükröz a jövedelmük után
befizetett adó. Nos, tagadhatatlan, hogy az esküvői szol-
gáltatók közül vannak, akik szemmel láthatóan meggaz-
dagodtak, de leleplezésük nem a megrendelő fiatal
házasok feladata, még akkor sem, ha megegyeztek:
mennyiről ad számlát a szolgáltató, és mennyit fizetnek
a valóságban. Ez esetben igazat kell adnunk az ALDE-
s pártvezérnek, aki szerint ízléstelen ez a „besúgói rend-
szer”, amivel a fiatalokat meg akarják félemlíteni, és
aminek gazdag múltja van az országban. 

Ugyanakkor az adóhatóság a saját tehetetlenségét is-
meri be. Emlékezzünk csak vissza, hogy 2015-ben mi-
lyen átfogó kampányt indítottak „jobban megnyomni a
pedált” jelszóval a feltűnően meggazdagodott szemé-
lyek ellen, akik luxusban élnek, és tetemes bankbetétjük
van. Sok vitát kavart akkoriban, hogy az egyik fő cél-
pontot az esküvőkön muzsikáló „manelisták” jelentik.
A nagy előkészületek után azonban nem „produkáltak”
látványos eredményeket. Ezzel szemben éppen a napok-
ban ítélték börtönbüntetésre hivatali hatalommal való
üzérkedésért Florin Blejnart, az ANAF volt vezetőjét.
Lehet, hogy a hatóságnak a fiatal házasok megfélemlí-
tése helyett a saját háza táján kellene jobban körülnéz-
nie, hogy saját adóügyi ellenőrző testülete
eredményesebb legyen a visszaélések felderítésében. 

„Nászajándék”
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

„Nem sétálni mentünk Koreába!”
Együttműködés körvonalazódik a szöuli Nasaret kórházzal

Sajtótájékoztatón számolt be
pénteken dr. Vass Levente, az
RMDSZ marosvásárhelyi szerve-
zetének elnöke, Furó Judit városi
tanácsos és Kali István ügyvezető
elnök  a Bethlen Gábor-szoborral
kapcsolatos fejleményekről. 

Vass Levente elmondta, hogy sikerült
a szerződéseket előkészíteni, a tárgyalá-
sokat a polgármesteri hivatallal lebonyo-
lítani. A dokumentáció elkészült,
megvannak a munkafázisokért felelő
emberek. A szobor kiöntéséért Sántha
Csaba szobrász, a talapzat elkészítéséért
Kalotaszentkirályi Gere István kőfaragó
mester, a megvilágításért Ovidiu Boci-
cor, a tervezésért pedig Keresztes Géza
felel. Az egészet a  Harmath István által
létrehozott cég fogja bonyolítani, övé a
teljes felelősség. 

Furó Judit szerint nem volt könnyű el-
jutni a szerződés megkötéséig. 2016 
februárjában hirdették meg a szoborké-
szítésre a pályázatot, ezen több munka
közül kettőt választott ki az akkori zsűri,
és ugyanazon év április 16-án kihirdették
a nyerteseket: Harmath István, illetve
Deák Árpád alkotását. A versenytárgya-
lást a polgármesteri hivatalnak kellett vé-
gigvinnie. 2017  októberében  a hivatal
újabb pályázatot hirdetett meg, akkor is
a Harmath István szobra lett a nyertes. 

A tanács egymillió lejt utalt ki a szo-
bor elkészítésére, amiből az idén 150
ezret adnak oda a szobrásznak. „Megkö-
töttük a szerződést,  reméljük, a pénzt
decemberig ki tudjuk utalni.”

Kali István arról beszélt, hogy egy
nappal korábban tette meg a szobrász a
hivatalos ajánlatot a polgármesteri hiva-
talnak, amit az erre kijelölt bizottság el-
fogadott. Ezt követően már csak  a
szerződést kell elkészíteni, amire 10

napot kért a szobrász. A szerződést egy
évre kötötték, és  az áll benne, hogy a
szobornak nyolc hónapon belül a helyén
kell lennie. 

Ez azt jelenti, hogy egy éven belül fel-
állítják Bethlen Gábor fejedelem szobrát
Marosvásárhely főterén. 
„Véleményem szerint 
ez a csörte lezártnak tekinthető”

Népújság: – A városi szervezeten
belül mennyire jó a kommunikáció az
elnök és a körzeti elnökök között, tekin-
tettel az egyik körzeti elnökkel a héten ki-
alakult facebookos vitára?

Vass Levente:  – Úgy gondolom, hogy
nem akkor tette rosszul Soós Zoltán kör-
zeti elnökként a dolgát, amikor szembe
mert menni az elnökkel, és más véle-
ményt megfogalmazni, ez a demokrácia
jellemzője, és az általam messzemenően
elfogadott elv. Gartulálok  a bátorságá-
ért, örvendek, hogy meg merte tenni. Az
a körzeti elnök, aki más véleményt mer
megfogalmazni, akár nyilvánosan is, az

elnökével szemben, az felelős ember.
Az a körzetében is, a választásokkor,
húzóember lesz – véleményem szerint 
–, erős közösséget építve a szervezet-
ben. Mindenben támogatjuk őt az elkö-
vetkezendőkben is, és arra biztatok
mindenkit, hogy ha bármiről más véle-
ménye van, főleg a szervezeten belül,
azt  személyesen, de akár nyilvánosan
is mondja el. Ez a transzparencia az,
ami biztosíthatja a marosvásárhelyi
RMDSZ-nek a fejlődését és a magyar
közösségnek a mellettünk maradását az
elkövetkezendőkben is. Ezt teszem én
is, amikor a megyénél elmondom a vé-
leményemet, és a marosvásárhelyi
RMDSZ-t megillető jogos szabályokat,
törvényeket kérem betartani. Soós Zol-
tán azonban jobban tenné, ha a törvé-
nyes lépéseket betartaná egy ilyen
fontos  alkotásnak a felállításánál. Véle-
ményem szerint ez a csörte lezártnak te-
kinthető. 

Fotó: Nagy Tibor

Jövőre állhat a Bethlen-szobor
Sajtótájékoztató a vásárhelyi RMDSZ-nél

Mózes Edith

Mezey Sarolta



Közel egyéves munkával va-
lóra vált egy negyedszázados
álom: szombaton az erdő-
szentgyörgyi Rhédey-kastély-
ban emlékszobát nyitottak a
város másik nagy szülöttje,
Bodor Péter székely tudós,
zseniális feltaláló és ezermes-
ter tiszteletére, amiből termé-
szetesen nem hiányzik
legismertebb műve, a maros-
vásárhelyi zenélő kút ma-
kettje sem.

A Székelyföld Napok keretében
Erdőszentgyörgy újabb magyar mű-
velődéstörténeti intézménnyel gaz-
dagodott: Bodor-emlékszobával. A
helyi Bodor Péter Művelődési
Egyesület elnöke, Kovrig Mag-
dolna tanárnő a megnyitón el-
mondta: úgy vélték, nem elég
Bodor nevét fenntartani, hanem em-
léket is kell neki állítani. Idén ápri-
lisban a városközpontban
emléktáblát avattak, majd a telepü-
léshez is kötődő Buksa Mária Éva
tanárnő ötlete nyomán most emlék-
szobát nyithattak. Az ötletgazda
marosvásárhelyi tanárnő felszólalá-
sában úgy méltatta Bodor Pétert,
mint akinek neve „ott fénylik Er-
dély magyarjainak fényes panteon-
jában”, aki nélkül elképzelhetetlen
a magyar tudománytörténet. A szé-

kely zseni már tizenkét éves korá-
ban bicskával oltárt és működő,
búzát őrlő vízimalmot faragott, a
19. század első felében pedig hu-
szonöt műszaki területen kiemel-
kedve olyan csodákkal lepte meg
honfitársait, amelyeket addig nem
láttak, de még elképzelni sem tud-
tak.
Megvalósult az álom

Rövid irodalmi műsor után 
Gáspár György helyi református
lelkész adta áldását az emlékszo-
bára, amelyet birtokba vehettek az
első látogatók. A kastély földszint-
jén levő terembe belépve egy tablón
román, német és angol nyelven is-

mertetik Bodor Pétert, és egy hatal-
mas molinón magyarul is. Fényké-
pekkel illusztrálva a lángelme
életének gyönyörűséges remekeit,
Bodor néhány kiemelkedő munká-
ját láthatjuk. Két üveges tárlót is
találunk, egyikben néhány levelet,
egy újságcikket, Bodor javainak
lajstromát, anyai ági családfáját és
az Arhitectura Curiosa Nova című,
Nürnbergben nyomtatott mű két
kötetét lehet megtekinteni, míg a
másikban írók, költők tollából Bo-
dorra vonatkozó műveket, levele-
ket. A falon egy pannó Bodor
Marosvásárhelyen 1821–22-ben
épített zenélő kútját és annak a bu-

dapesti Margit-szigeten 1935–36-
ban felállított mását szemlélteti, egy
másik pannón a tudós munkásságát
életében és holta után méltató tudo-
mányos munkákat láthatjuk. A kiál-
lítás szervezője egy táblával
Erdőszentgyörgynek is „hódol”,
ahol Rhédey Claudia és Bodor Péter
mellett a 19. századi magyar mete-
orológia úttörője, Weisz József is
született. A tárlat Bodor nekrológjá-
val zárul.

Kérdésünkre Kovrig Magdolna
tanárnő kifejtette: nagy öröm és
elégtétel számukra, hogy munká-
juknak végre kézzelfogható ered-
ménye van. Már akkor számítottak
Bodor Péternek emléket állítani,
amikor az egyesület megalakult, de
anyagiak hiányában ez másodlagos
kérdés volt, és úgy gondolták, in-
kább azon kell dolgozniuk, hogy a
művelődési életben töltsék be azt a
szerepet, amely az egyesület fel-
adata. Most érkezett el az ideje az
emlékszobának, amely adományok-
ból, a lakosság kétszázalékos adó-
felajánlásából, Buksa Mária
munkájával valósulhatott meg, aki
„lelkiismereti szívügyének tekin-
tette” a megvalósítását. Az önkor-
mányzat is lelkesen támogatta az
elképzelést, és méltó helyet ajánlott
fel az emlékszobának, így a tanárnő
nyugodtan adja a város tulajdonába
a létesítményt.

Tavaly fogalmazódott meg benne
az elhatározás, hogy segít a helyi
egyesületnek az emlékszoba létre-
hozásában a nagy tudós és feltaláló
szülőhelyén – taglalta Buksa Mária.
Felvállalta az anyag összegyűjtését,

amely méltó a kiállításra. Nem volt
könnyű feladat, de örömmel vé-
gezte, és boldogság tölti el, hogy
álmuk végre szárba szökkenhetett –
nyilatkozta.
Nagy kihívás volt

A zenélő kút makettjét a sepsi-
szentgyörgyi Maketto Ateliere ké-
szítette. A megnyitón jelen levő T.
Kovács Áron műépítész lapunknak
elmondta: sok kihívással szembe-
sültek, több mesterséget kellett
megtanulniuk, és az eredetileg ter-
vezett másfél hónap helyett fél
évig dolgozott a maketten egy csa-
pat, köztük hangszerkészítő, elekt-
ronikus szakember és programozó.
A marosvásárhelyi kútról nem ma-
radt fenn tervrajz, így a budapesti
kút sem volt annak a pontos mása,
ez a makett valahol a kettő között
van, sikerült hiteles, muzeológiai
rekonstrukciót végezniük. Az egy-
szerűnek tűnő építménybe egy
igazi hangszert szereltek be, amely
négy oktávon szólal meg, és köz-
vetíti azt az akusztikus élményt,
amelyet egykor a vásárhelyi kút
nyújthatott, amit ma már a Mar-
git-szigeti mása nem. A makett
egy köbméteres, 1:15 arányú, így
minden négyzetcentiméterét ala-
posan ki kellett dolgozniuk, pél-
dául a kockakövek felragasztása
több mint egy hétbe telt. Bár lé-
teznek számítógépes tervező és
kivitelező programok és eszkö-
zök, csapatuk a kézi munkát része-
sítette előnyben, hiszen egy
történelmi rekonstrukciónál fontos
hitelesen visszaadni a korhű hangu-
latot.

„dokumentálták”, amíg abból rend-
szerellenes bűncselekmény nem
lett. A népi demokratikus társadalmi
rend vagy rendszer elleni tevékeny-
ség megfogalmazás rendkívül átfogó
gyűjtőfogalom volt: „izgatás”, „buj-
togatás”, a rendszer vagy a párt és ál-
lami vezetők „gyalázása”, a
Szovjetunió vívmányainak a „becs-
mérlése”, a helyi vezetők megfenye-
getése, a nyugati rádióadók híreinek
a hallgatása stb. mind belefért. 

1956. október 28-ától kezdődően
letartóztatták azokat, akik többnyire
nyilvános helyeken (utcán, kocsmá-
ban, falatozóban) dicsőítették a ma-
gyar forradalmat, a forradalom
melletti fellépésre biztattak vagy til-
tott magyar énekeket énekeltek és
szidták a romániai népi demokrati-
kus rendszert.

A legnagyobb akció, amelyet a
megtorlók évek múlva is sikerként
emlegettek, az ún. Faliboga vezette
szervezet felszámolása volt, ebben
az ügyben több mint 700 személyt
hallgattak ki, 70 embert tartóztattak
le. A legtöbb emberáldozatot köve-
telő Szoboszlai-pernek voltak ma-
rosvásárhelyi áldozatai is. 

Az előadó szerint a kiszabott íté-
letek az „elkövetett tettekhez” ké-
pest elképesztően súlyosak voltak.
A sok évre terjedő kényszermunkát
ártatlannak tekinthető emberek kap-
ták, akiket máig sem rehabilitáltak.
A megtorlások méretét a magyaror-
szágiakhoz hasonlítva, a lényeges
különbség az, hogy Erdélyben csak
„elképzelt forradalomról” beszélhe-
tünk, amit aránytalanul súlyos re-
torzió követett.
A poklok poklát 
a munkatáborok jelentették 

Dr. Ábrám Zoltán Az igazság
szabaddá tesz című könyvének a
bemutatására is sor került a rendez-
vényen. Újságírói kérdésre vála-
szolva Ábrám Zoltán elmondta,
hogy egyrészt az őseinek kívánt
emléket állítani, nagyapjának, akit
1956 miatt bebörtönöztek, egy kon-
cepciós pernek az áldozata lett. Öt
évet kapott egy olyan eljárás során,

amelyben egyébként halált kért
volna a fővádlottra az ügyész. Ez
megpróbáltatást jelentett nemcsak
az elítélt, de a család számára is, a
vagyonukat is elkobozták. 

– Ezzel a könyvvel 1956 áldoza-
taira emlékezem. Egyébként szá-
mos statisztika, számos történész
munkájának az eredményeképpen
egyre többet tudunk erről a korról.
Dávid Gyula könyvében például
1200 név szerepel, Sepsiszentgyör-
gyön egy olyan ’56-os emlékpark
van, ahol több száz nevet véstek
márványtáblára. Ott szerepel a nagy-
apámé is, de azoké a személyeké is,
akiknek tágabb, de szűkebb értelem-
ben is emléket állítok a könyvem-
mel, hiszen kiemelten nemcsak ’56
áldozataira gondolok, hanem a kom-
munizmus áldozataira is. Ha szabad
úgy fogalmaznom, a poklok poklát a
munkatáborok jelentették, és azon
belül is Románia legszörnyűbb mun-
katábora, lágere, egyfajta gulág tí-
pusú gyűjtőhelye, Periprava. 

A román állam is alkalmazta 
a szovjet munkatáborrendszert, 
vagyis a politikai elítélteket, miután
lezajlott a perük, nemcsak börtönbe
zárták, hanem munkatáborba vitték,
elsősorban meghalni, vagy ha ez
nem sikerül, akkor átnevelni. Szű-
kebb értelemben erre emlékezem,
hiszen a nagyapám is megjárta Pe-
ripravát, akárcsak Csiha Kálmán
vagy Mózes Árpád püspökök,
Fülöp G. Dénes, a Vártemplom volt
lelkésze, vagy Dávid Gyula, az
EMKE tiszteletbeli elnöke, vagy
akár Gráma János, a Volt Politikai
Foglyok Szövetségének titkára” –
mondta Ábrám Zoltán. 

Elmondta, hogy ő maga is járt
Peripraván, ahol a nemrég elhunyt
hírhedt Ion Ficior volt a láger pa-
rancsnoka, aki hivatalosan 103
ember haláláért felelős, és ahol a lá-
gerparancsnoki épület ma négycsil-
lagos szálló. 

– Bonyolult korszak volt, nehéz
volt megszólalni, nehéz volt hall-
gatni is. Úgy gondolom, hogy itt
van az ideje a megszólalásnak – je-
lentette ki Ábrám Zoltán.

Az emlékszoba közepén kapott helyet a zenélő kút makettje         Fotó: Gligor Róbert László

(Folytatás az 1. oldalról)
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Bodor Péter-emlékszobát nyitottak Erdőszentgyörgyön
Hazatért a kisváros nagy szülötte

1956-ra emlékeztek

Népviseletben pompázó asz-
szonyok, férfiak, fiatalok, tán-
cospárok, mozgásban lévő
csoportok fényképei csalo-
gatták a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház emeleti elő-
csarnokába a XIV. Hivatásos
Erdélyi Magyar Néptánc-
együttesek Találkozójának
résztvevőit. 

A péntek délutáni villámcsődület
után a Maros Művészegyüttes tár-
sulatáról, táncosokról, előadásokról
készült fotókiállítás képezte a ran-
gos rendezvény második mozzana-
tát. Az egybegyűlteket Marosán
Csaba színművész Tamási gondo-
lataival köszöntötte: „Bizony, nem
egyedülvalók vagyunk, hanem va-
lamiféle szerves egységhez tarto-
zunk. (…) Ennek a családnak
országföldje van, s ha most keve-
sebb is, mint a nagy bűnök előtt,
annál édesebb ez a föld”.

A sokszínű, színvonalas kiállítás
a marosvásárhelyi Marx József Fo-
tóklub tagjainak portré- és előadás-
fotóit, valamint Boda Gábor egyéni
kiállító és Rab Zoltán, a Maros Mű-

vészegyüttes fotóművészének mun-
káit sorakoztatta fel. A megnyitón
Barabási Attila, a Maros Művész-
együttes igazgatója arra hívta fel a
figyelmet, hogy a művészegyüttes
szervezésében nem először kerül
sor fotókiállításra, a kövesdombi
székházban szociofotókat, illetve a
néptánchoz, hagyományőrzéshez
kapcsolódó fényképeket is többször
kiállítottak már. Az intézményve-
zető megköszönte a marosvásárhe-
lyi fotóklub munkáját – amelynek
jó ideje ő is lelkes tagja –, és azt is
kiemelte, hogy fotós barátai az elő-
adások mellett a különféle gyűjtő-
munkákra is elkísérik a társulatot,
például az alsósófalvi farsangteme-
tés pillanatait is megörökítették. 

Both Gyula, a Marx József Fotó-
klub elnöke óriási megtiszteltetés-
nek nevezte, hogy a vásárhelyi
fotósok egy ilyen rangos rendez-
vény „előzenekarát” képezhetik.
Both Gyula hosszú ideje fényképezi
a művészegyüttes produkcióit, azóta
több táncosnemzedék kicserélődött.
A fotók az együttes sokoldalúságáról
árulkodnak, arról, hogy a tánc, zene
mellett mekkora szerep jut a színészi
jelenlétnek is a társulat életében –
tette hozzá a fotóklub elnöke.

Ezt követően Marosán Csaba A
Kalota partján című Ady-verset
szavalta, majd Rab Zoltán osz-
totta meg gondolatait a jelenle-
vőkkel. A fiatal fotóművész
korábban hat évig a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház fényképé-
sze volt. Mint mondta, a színházi
és a néptáncfotók között az a kü-
lönbség, hogy a táncosokról ké-
szült pillanatképek mindenikén
látszik az öröm.

A tárlatnyitó végén Marosán
Csaba Ady Adja az Isten című köl-
teményével ajándékozta meg hall-
gatóságot. Az egybegyűltek a
továbbiakban a színház Nagyter-
mébe vonultak, ahol Barabási At-
tila, majd Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke köszöntötte
a nagyérdeműt.

– Székelyföld értékadó térség, és
nekünk mindent meg kell tennünk,
hogy ez így is maradjon. (…) Éljük
át, fedezzük fel újra a népi kultúra
szépségét, a néptánc közvetítette
életörömöt – mondta a IX. Székely-
föld Napok részét képező találkozó
jelentősége kapcsán a megyei ta-
nácselnök. A műsorvezető szerepét
betöltő Ritziu Ilka Krisztina ismer-
tette  a találkozón bemutatandó pro-

dukciókat értékelő
szakmai bizottságot,
majd máris elkezdő-
dött a hivatásos nép-
táncosok négynapos
együttlétének első
előadása. A Maros
Művészegyüttes a
Kicsi Svejk háborúja
című táncszínházi
produkcióval szerzett
maradandó élményt
az erdélyi ven-
dégegyütteseknek, 
a magyarországi
meghívottaknak –
többek között a test-
vérmegyék küldöttsé-
geinek – és
természetesen a ma-
rosvásárhelyi közön-
ségnek.

Néptáncfotók a Nemzeti Színházban
Az öröm pillanatképei

Nagy Székely Ildikó

Gligor Róbert László

Fotó: Nagy Tibor



Idén a modern román állam
születésének századik évfor-
dulóját ünnepli Románia, a
magyarság azonban a kisebb-
ségi sorba kerülése száz
évére emlékezik. Az RMDSZ
programjai hátterében is az
az eszmeiség áll, hogy fölvál-
lalja az elmúlt száz évet, és
megmutatja a magyar közös-
ségnek, de a többségnek is,
hogy mi történt ez idő alatt.
Ennek a keretprogramnak a
része volt a Ceauşescu-kor-
szakot idéző előadás, illetve
az alábbi beszélgetés Novák
Csaba Zoltán történésszel.

– Ez a korszak meghatározó volt
az elmúlt száz év történetében. To-
talitárius diktatúrában éltünk, ahol
az állam és a Román Kommunista
Párt minden erőforrást, minden ha-
talmi ágazatot birtokolt, uralt és el-
lenőrzött.

Ceauşescu ’65 és ’89 között ve-
zette a Román Kommunista Pártot
és Romániát, az ő idejében olyan
politikai, gazdasági változások kö-
vetkeztek be, olyan mértékben ha-
tározta meg az ő politikai
elképzelése az ország működését,
hogy ez már rendszerszintűnek szá-
mított. A romániai magyarsággal
szembeni politikát illetően a Nico-
lae Ceauşescu nevével fémjelzett
időszak két, egymástól viszonylag
jól elkülöníthető időszakból áll. Az
1965-ös hatalomátvételtől a hetve-
nes évek első feléig beszélhetünk a
viszonylagos liberalizáció idősza-
káról. A pártvezetés tovább folytatta
a Gheorghiu Dejtől örökölt különu-
tas politikát, de a belső – gazdasági,
közigazgatási, politikai – reformo-
kat illetően nagyobb gondot fordí-
tott a társadalommal való
kapcsolattartásra, a viszonylagos
kiegyezésre. A nemzetiségpolitika
alapjai ugyan nem változtak, de a
pártvezetés, ha taktikai okokból is,
esetenként nagyobb figyelmet for-
dított a kérdésre. A hatvanas évek
végén a romániai magyar elit szá-
mára újabb integrációs lehetőségek
adódtak: új kulturális intézmények
alakultak, a közigazgatási reform
pedig egyfajta félsikert eredménye-
zett. 

A hetvenes évek elején ideológiai
fordulat következett be, és kialakul-
tak a román politikai rendszer álta-
lános jellemzői, amelyek az
1989-es rendszerváltásig meghatá-
rozták az ország politikai életét. A
pártvezetés jövőképét a különutas
kül- és gazdaságpolitika, a fokozott
iparosítás és urbanizáció, a struktu-
rális politikai és gazdasági refor-
mok elutasítása, a homogén román
társadalom- és nemzetépítés és nem
utolsósorban a főtitkár és szűkebb
környezete köré épülő abszolút ha-
talmi kontroll határozták meg. Ez
jellemezte a nemzetiségpolitikát is. 

– Konkrétan? 
– Új, diszkriminatív törvények

jelentek meg: iskolatörvény, elszál-
lásolási törvény, az anyanyelv hasz-
nálatának visszaszorítása az
oktatásban, az ügyintézésben, a két-
nyelvű feliratok eltűnése, a kulturá-
lis intézmények látványos tartalmi
kiüresítése. 1989-ben, amikor
Kelet-Európában sorra buktak meg
a kommunista rezsimek, Erdély és

az ország gazdasági válságban volt,
súlyos energia- és élelmiszer-ellá-
tási problémákkal küszködött, teljes
ideológiai szigorban lépett az év
utolsó hónapjába. Az országos
szintű problémákat csak tetézték a
nemzetiségpolitikában bekövetke-
zett változások: a kisebbségi intéz-
mények általános tartalmi
kiürülése, tudatos elsorvasztása, a
helyi magyar nemzetiségű káderek
jelentős visszaszorítása, a homoge-
nizáció kihatásai, az oktatásban ész-
lelhető asszimilációs törekvések,
esetenként a kollektív szintű nacio-
nalista megbélyegzés…

A szinte elemeire visszabontott
és lecsupaszított kisebbségi társa-
dalmat csupán az egyház és a na-
gyobb településeken spontánul
megszerveződő értelmiségi csopor-
tok, informális hálózatok fogták
össze. Az erdélyi magyarság már
csak abban reménykedhetett, hogy
a Kelet-Európában beindult válto-
zások szele eléri Romániát is.

– Említette, hogy két nagy kor-
szaka volt a Ceauşescu-érának. A
’60-as évek végétől a ’70-es évek
közepéig volt a viszonylagos libera-
lizáció időszaka, amikor Ceauşescu
konszolidálta a hatalmát, és Romá-
nia merész és sajátos külpolitikát,
úgynevezett különutas politikát foly-
tatott.

– Ehhez szükség volt a rendszer
számára társadalmi konszolidáci-
óra. A ‘60-as évek végén zajlik le a
közigazgatási reform, és fektetik le
annak az ideológiának az alapjait,
amelyre később a homogenizáció és
az asszimilációs politika épült. Egy
új szocialista nemzet született. Ghe-
orghiu Dej idején még létezett a
Magyar Autonóm Tartomány, a ma-
gyarok egy része kollektív entitás-
ként vett részt a szocialista
nemzetben, elismerték nyelvi és a
többi sajátosságait, kollektív jogo-
kat kapott a székelyföldi magyar-
ság. A ‘60-as évektől már nem
beszélnek kollektív entitásról,
hanem arról, hogy mindenki egyé-
nileg betagozódik, és később már
minden magyar embertől azt várták
el, hogy része legyen a homogén
román nemzetnek, és ennek alapján
a kisebbségi jogokat folyamatosan
lefaragták. 

– 1968-ban lezajlik a közigazga-
tási reform, megszűnnek a régi tar-
tományok, kialakulnak a ma is
létező megyék. 

– A magyarság felemás ered-
ménnyel került ki ebből a történet-
ből, megszűnt a lehetőség, hogy
egy nagyobb közigazgatási egység-
ben maradjon a Székelyföld.
Ugyanakkor minimális kompro-
misszumról is beszélhetünk a párt-
vezetés szintjén, ami
megakadályozta, hogy a mai Ko-
vászna megye Brassóhoz kerüljön,
ami végzetes következményekkel
járt volna a háromszéki magyarok
számára. Ezt a periódust a viszony-
lagos felvirágzás időszakának is ne-
vezhetjük. ‘68-ban megalakult a
Magyar Nemzetiségű Dolgozók Ta-
nácsa, amely közvetítő intézmény-
ként működött a pártvezetés és az
erdélyi magyar értelmiség között.

– Volt-e pozitív eredménye a ro-
mániai magyarság számára?

– Azt nem mondhatjuk, hogy túl
sok eredmény született, de azt sem,
hogy teljesen eredménytelen volt,
hiszen a pártvezetés szembesülhe-
tett az erdélyi magyarság problémá-
ival, és a kulturális intézmények
alapítása terén is kaptak némi en-
gedményeket. Ekkor alakult meg
többek között a Kriterion könyvki-
adó, indult be a magyar nyelvű adás
a Román Televízióban, bővültek a
magyar rádióadás lehetőségei, meg-
alakult A Hét folyóirat, és Bukarest-
ben kialakult egy virágzó kulturális
központ.

– A ‘70-es években következett be
a fordulat a pártvezetés mentalitá-
sában. Mi volt ennek a kiváltó oka?

– A történészek véleménye el-
térő. Azt gondolom, hogy 
Ceauşescu teljes mértékben kon-
szolidálta a hatalmát, minden adott
volt: külpolitikailag sikeres volt,
gazdaságilag picit előrelépett.
1971-ben jelentek meg a Júliusi té-
zisek, amelyek fordulatot hoztak a
pártvezetésben. Ennek a kisebbség-
politikai hatásai később, a ’70-es
évek közepén mutatkoztak meg, és
a fordulat következtében egy foko-
zatos és folyamatos változás állt be
a kisebbségpolitikában. A pártveze-
tés nagyobb hangsúlyt fektetett az
ideológiai tényezőkre, elkezdődött
a kisebbségi intézmények tartalmi
kiürítése. Nem beszélhetünk még
megszüntetésről, de a lehetőség,
hogy a nemzetiségek, közöttük a
magyarok is, önálló kulturális intéz-
ményhálózatot tartsanak fenn,
egyre szűkült, ugyanakkor a világ-
gazdaság változása komoly hatással

volt a román gazdaságra is. Tehát az
a prosperitás, ami a ’60-as éveket
jellemezte, veszélybe került, a párt-
vezetés képtelen volt kezelni a gaz-
dasági nehézségeket, és ez egyre
inkább rontotta a pozícióját, társa-
dalmi megítélését. Reformok he-
lyett a pártvezetés ideológiai,
politikai szigorítással reagált. 

– Ekkorra tehető a magyar ellen-
ségkép kialakulása is.

– Így van. A reformok helyett szi-
gor következik, ez kihatással van a
nemzetiségpolitikára is. Egyre szű-
külnek a nemzetiségi lét keretei az
oktatásban, anyanyelvhasználatban.
A pártvezetés egyre kevésbé bízik
meg a régi társaiban, akikkel együtt
tevékenykedett a 60-as években.
Alaposabbá válik az illető szemé-
lyek titkosszolgálati megfigyelése,
végül aztán 1984-től olyan törés kö-
vetkezik be, amikor a pártvezetés
gyakorlatilag kizárja soraiból azt a
reprezentatív politikai és kulturális
elitet, amely magyarként közvetítő
szerepet játszott a magyar közösség
és a pártvezetés között. Gondolok
Domokos Gézára, Sütő Andrásra,
Fazekas Jánosra, Király Károlyra, és
rákényszeríti ezt a nagy generációt,
hogy szakítson a pártvezetéssel. 

A ‘80-as években lecserélődik a
Magyar Nemzetiségű Dolgozók Ta-
nácsának a teljes vezetősége, és a
tanács innen kezdve már nem tölt
be közvetítő szerepet, egyszerűen
propagandagépezetként működik.
Fontos tényező még ebben a kor-
szakban a Románia és Magyaror-
szág közötti viszony alakulása. Az
‘50-es években, a magyar forrada-
lom utáni időszakban Magyaror-
szág deffenzív külpolitikát folytat,
a kádári pártvezetés úgynevezett
mosolydiplomáciára törekszik, a jó-
szomszédi viszony megtartásától
reméli a román–magyar viszony
jobbulását, amely majd megoldja a
kisebbségi kérdést. A kádári pártve-
zetés lassan ébred rá arra, hogy ez a
dolog nem működik a két oszág kö-
zött, úgyhogy az utolsó Kádár–
Ceauşescu-találkozóra ’77-ben ke-
rült sor Nagyváradon és Debrecen-
ben, s attól kezdődően Kádár János
nem volt többé hajlandó találkozni
Ceauşescuval, a román fél kérésére
sem. 

– Vagyis magára hagyta az erdé-
lyi magyarságot?

– Tehetetlen volt, de a magyaror-
szági közvélemény és a magyaror-

szági értelmiségiek nyomására, a
’70-es évek végétől, ’80-as évek
elejétől egyre aktívabb lett, és el-
kezdi fölvállalni a határon túli ma-
gyarok kérdését. A ’80-as évek
végén már megpróbálja azt a takti-
kát alkalmazni, hogy kivigye nem-
zetközi fórumok elé, és az Egyesült
Államokban, Nyugat-Európában
emberjogi kérdésként tematizálják.
Ennek hatására a nyugati közvéle-
mény is érdeklődni kezd és nyo-
mást gyakorol.

– A ’80-as évek vége sötét idő-
szak minden szempontból…

– A pártvezetés most sem volt
képes reformokat bevezetni, a ’85-
ös gorbacsovi váltás, a peresztrojka,
glasznoszty sem készteti arra a po-
litikai vezetést, hogy a Magyaror-
szágon, Lengyelországban vagy
Csehszlovákiában meghozott refor-
mokkal próbálja kivédeni a krízis-
helyzetet. A rendszer már annyira
kiépült, hogy képtelenek megszaba-
dulni a diktátor házaspártól, erős a
mindent kontroll alatt tartó és el-
tipró személyi kultusz, amelybe
gyakorlatilag kódolva volt a bukás,
hisz a ’80-as évek végén már sorra
dőltek meg a szocialista rendszerek
Európában. 

– Romániában ’89 novemberé-
ben még megtartották az utolsó
pártkongresszust… 

– És egyértelműen kódolva volt,
hogy ennek csak egy véres, forra-
dalmi jellegű bukással lehet véget
vetni.

– Ha ad absurdum nem történt
volna meg ez a rendszerváltás, mi
lehetett volna a vége a Ceauşescu-
érának?

– A történész nem szokott talál-
gatni, de eljátszhatunk a gondolat-
tal. A rendszer negatív spirálba
került társadalmi, gazdasági, ideo-
lógiai és politikai szempontból is.
Azt az ütemet, irányt és sebességet,
amivel haladt a maga által vizionált
úton, nem lehetett volna sokáig tar-
tani. Valószínűnek tartom, hogy ha
nem következik be a kommunizmus
bukása ’89-ben, akkor előbb-utóbb
a pártvezetésben került volna sor tö-
résre. Tudjuk, hogy a régi nagyok,
az ötök levelében Ceauşescu korai
elvtársai és az idősebb generáció
már bírálta a pártvezetést. Azt gon-
dolom, mindenképpen kódolva volt
a rendszerben a változtatás, a for-
dulat, a bukás, és ez következett
volna be.
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Mózes Edith
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Az erdélyi magyarság 100 éve
A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája



Terjedelmes kötetet jelente-
tett meg a Club könyvkiadó
román nyelven Digitális Ro-
mánia (România digitală –
concepte şi instrumente ope-
raţionale – Editura Club Ro-
mânia) címmel, amelyben
több mint 1000 oldalon 135
hazai és külföldi (román ille-
tőségű), a szakterületen dol-
gozó kutató, vállalkozó, kom-
munikációs szakértő, pszicho-
lógus, bankár, politikus stb. 
a digitális korszakról, ennek
hazai vonatkozásairól, illetve
lehetőségeiről és veszélyeiről
értekezik. 

A könyv referenciamunkának
számít, mindenkinek kézbe kellene
vennie, aki ezen a szakterületen
dolgozik, de azoknak is érdekes ol-
vasmány lehet, akik el szeretnének
igazodni a XXI., sőt a jövő száza-
dok világában, ugyanis nem kérdés,
hogy a számítástechnika világa jön
el, az a korszak, amikor szinte min-
dent a digitalizálás határoz meg. A
kötetet szerdán délután szűk körű
meghívottak jelenlétében a Maros-
vásárhelyi Orvostudományi és Mű-
szaki Egyetem dísztermében
mutatták be a szerkesztők. A ren-
dezvényt az Azomureş vegyi kom-
binát is támogatta. 

Marius Stoian klubvezető, a
könyv szerkesztője elmondta, hogy
a Club Románia 2011-ben indult a
fővárosban, azzal a céllal, hogy kü-
lönböző területeken dolgozó értel-
miségieknek vitafórumot teremtsen,
ahol a kor hazai és külföldi aktuális
kérdéseiről beszélgethetnek, hogy
az elhangzottakkal hozzájáruljanak
az ország előrehaladásához. Innen
már csak egy lépés volt, hogy egy-
egy területen tevékenykedő szak-
emberektől írásokat, dolgozatokat
kérjenek, amelyekben kifejtik véle-
ményüket, szakmailag megindokol-
hatják mindazt, ami elhangzott a
kerekasztal-beszélgetéseken. Tizen-
hét olyan témát határoztak meg,
amelyeket körüljárnak, és könyv
formában is megjelentetnek. Ilye-
nek például Az innováció 100 arca

– amelyben hazai feltalálók, újítók
írják le eredményeiket –, vagy a
Transzatlanti Románia – amely az
ország viszonyát elemzi Európa
külpolitikai kontextusában. 

Marius Stoian kifejtette, a klub
tevékenysége során levont néhány
következtetést, ami által bizonyos
előítéleteket, a médiában használt
sztereotípiákat is másként lát. Az
egyik a „párhuzamos államra” vo-
natkozik, ami szerinte nem létezik.
A politikai elitváltás hibájában ke-
resendő a válasz erre a kérdésre,
ugyanis jelenleg a politikusok szak-
mai válságának („deprofesionaliza-
rea elitei politice”) vagyunk a tanúi.
Közel 30 évvel az 1989-es esemé-
nyek után nem az ifjú nemzedék
tagjai kerültek hatalomra, akik –
elődeiktől eltérően – szakmaként ta-
nultak politizálni, hanem a koráb-
ban kompromittáltak „gépkocsi-
vezetői, titkárnői”, akiket továbbra
is korrumpálni lehet. És ezért tűnik
úgy, hogy párhuzamos államrend-
szer működik Romániában. A be-
szélgetéseken többször felmerült a
kérdés, hogy mi a teendő? Lehet-e
ezen a helyzeten változtatni, vagy el
kell menni az országból, mert nincs
akivel jövőt építeni Romániában?
Erre válaszként a csoport tagjai
négy olyan területet határoztak
meg, ahol megfelelő irányba hatal-
masat fejlődhet az ország. Ez az
energiagazdálkodás, az infrastruk-

túra-fejlesztés – útépítés –, a digita-
lizálás és a mezőgazdaság. 

Az energia terén, ha az ország
csatlakozik a nemzetközi főveze-
tékhez, amely keletről nyugatra
szállítja a földgázt, a kőolajat stb.,
jelentős szerepet vállalhat az euró-
pai energiaszolgáltatásban. Az inf-
rastruktúra fejlesztésében pedig
nem kérdés, hogy vannak lehetősé-
gek, azonban változtatni kell a je-
lenlegi helyzeten. Romániában
azok a cégek, amelyek autópálya-
építési jogot nyertek, többet keres-
nek azon, ha nem dolgoznak, mint
ha építenek, mert olyan a szerző-
désrendszer. S az sem kérdés, hogy
az ország digitalizálása messze el-
marad a nemzetközi trendektől. Ez
pedig mindennel összefügg. Az
uniós tagság nagyon sok lehetősé-
get biztosít ezen a téren is. Hiszen
előbb-utóbb meg kell valósítani az
államigazgatás, a gazdaság és nem
utolsósorban s társadalom digitali-
zálását. Az ország jövőjét jelenti.
Marius Stoian a 96 éves egykori
politikust, Henry Kissingert
idézte, aki elmondta, hogy jelen-
leg „a virtuális tér gyarmatosítja a
való világot”, és ez a jövő gazda-
sági, társadalmi és politikai irány-
vonala. Romániának óriási
lehetősége rejlik ebben. Ez lehet
az ország modernizálásának har-
madik korszaka. (Sz. m: szerinte
az első I. Károly király idejében

volt, a második a kommunista kor-
szakban.) 

Radu Puchiu digitálisadat-kezelő
kormányszakértő, a könyv társszer-
kesztője elmondta, olyan dolgoza-
tok, írások, tanulmányok kerültek a
kötetbe, amelyek a szakterületen 
legújabb kutatások, felmérések
alapján születtek. A könyv nemcsak
elméleti, etikai kérdéseket tárgyal,
hanem esettanulmányokat is tartal-
maz, olyan konkrét példákat, ame-
lyeket nálunk is alkalmazni lehet. A
szerzők hazai és külföldön élő, de
romániai származású szakértők,
akik igazolják, hogy van hazai po-
tenciál, szakértői gárda, csak sajnos
sokan elmennek az országból, és
máshol értékesítik a szürkeállo-
mányt. Ez is jelzi, hogy az ország
digitalizálását hazai erőforrásokból
is meg lehetne oldani, ha volna erre
akarat. 

Marcel Foca, az ország legna-
gyobb IT-cégének a vezetője, a
kötet társszerzője, folytatva az
előbbi gondolatot, elmondta, hogy
a hazai digitalizálást az egyetemek
környékén kellene kezdeni. Egy fel-
mérést hozott fel példának. Az
egyik egyetemen kérdőívek alapján
arra keresték a választ, hogy milyen
szinten áll a tanárok digitális kom-
petenciája a diákokéhoz képest. Ki-
derült, hogy az oktatók alacsonyabb
szinten állnak, mint azok, akiknek
tanítják a szakmát. A másik gond
az, hogy hiányzik a jogszabály,
mert olyanok kell megalkossák,
akik nem igazán értenek hozzá.
Ezért a legjobb, ha a folyamatot
alulról felfelé kezdeményezik, és az
érdekelt hatóságok, önkormányza-
tok partnerkapcsolatot kötnek szak-

cégekkel, amelyek a megfelelő hát-
teret szolgáltatják a különböző köz-
szolgáltatások digitalizálásához.
Igaz, nehéz falakat ledönteni –
mondta, majd kifejtette, hogy cége
szinte az egész világon önkormány-
zatok átláthatóságát, ügykezelését
megkönnyítő programokat dolgoz
ki és működtet. Romániában több
nagyvárost megkerestek, hogy al-
kalmazzák ezeket a szoftokat, de
mindössze két polgármesteri hivatal
mutatott rá hajlandóságot: Nagyvá-
rad és Nagyszeben. A többiek, ami-
kor látták, hogy az állampolgárok is
beláthatnak az ügyintézésbe, elzár-
kóztak az ajánlat elől. 

Ezért is, a szakértő szerint, az or-
szág korszerűsítésével, digitalizálá-
sával párhuzamosan az értékrendet
kellene átrendezni, ugyanakkor vál-
toztatni kell a vitakultúrán, és meg
kell valósítani azt a társadalmi ko-
héziót, amely a megbízhatóságon, a
kölcsönös bizalmon alapszik. Enél-
kül nehéz olyan jogszabályokat al-
kotni, amelyek az átláthatóságot, a
digitalizálást, az egyszerű ügykeze-
lést támogatják. Szakmai háttér lé-
tezik, jó példák vannak – ezt
igazolják a kötetben megjelentek is.

A kötetismertetőt követően a te-
remben jelen levők között érdekes
beszélgetés alakult ki a digitalizálás
előnyeiről, veszélyeiről, a mezőgaz-
daságban és egyéb területeken rejlő
óriási lehetőségekről. S az is el-
hangzott, hogy a következő tanul-
mánykötet a mezőgazdasági
fejlődésről szól majd, ahol termé-
szetesen helyet kap a szakterület di-
gitalizálása is, és előkészület alatt
áll egy ennél érdekesebb, az életmi-
nőségről szóló könyv is. 

Vajda György
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Digitális Románia 
A szakterület hazai referenciakötete 

Pénteken délután a maros-
vásárhelyi Színház téren
nyílt vándorkiállítással kez-
dődött meg a műépítészeti
biennálé. A kétévente meg-
rendezett szakmai rendez-
vényt ezúttal a műépítészek
rendjének Maros, illetve a
három megyét magába fog-
laló Brassó megyei (Hargita
és Kovászna is idetartozik)
fiókegység rendezte. Ezt
egészíti ki a marosvásárhe-
lyi várban hétfőn délután
tartandó szakmai tanácsko-
zás, amelynek témája az
időszakos belső és külső épí-
tészet. 

A főtéren látható kiállítás az A6
nevet viseli, vagyis hat megye
(Maros, Hargita, Kovászna, Brassó,
Szeben és Vâlcea) műépítészeinek
alkotásait láthatják az érdeklődők.
A műépítészek rendjének felhívá-
sára hét kategóriában (egyebek mel-
lett lakás, épített örökség, belső
design, külső térelrendezés, na-
gyobb munkálatok és el nem ké-
szült munkák terve) 57 tervet
küldtek be a műépítészek, amelyek
közül 52-t választott ki a szakembe-
rekből álló zsűri. A műépítészeti il-

letékből, illetve támogatóknak kö-
szönhetően sikerült pannókra he-
lyezni a munkákat, és kiállítani a
hat megye több városában, így Ma-

rosvásárhelyen is. A kiállítás nem-
csak szakemberekhez szól, hanem
azokhoz is, akik építeni szeretné-
nek. 

Dracea Răzvan Ioan, a brassói
műépítészek rendjének elnöke, a ki-
állítás kurátora elmondta, szeretnék
megerősíteni a bizalmat a műépíté-
szekben, és arra ösztönözni az em-
bereket, hogy forduljanak
szakemberekhez, amikor valamit

szeretnének építtetni. „Természete-
sen minden munkánál konzultálunk
az ügyféllel, azonban meg kell hall-
gatni és el kell fogadni a műépíté-
szek tanácsait, hiszen vannak
bizonyos szabályok, amelyeket be
kell tartani mind a külső, mind a
belsőépítészetben, és jó, ha ezeket a
kérdéseket közösen megbeszélik” –
mondta a műépítész. 

A főtéri rendezvény kiegészül a
Maros megyei műépítészek rendje
által vendégül látott biennáléval.
Ma délután 4 órától a marosvásár-
helyi vár üvegkupolájában lesz a
szakmai kamara nyolc tematikus
találkozójának egyike: az idősza-
kos külső és belső design. Ezek
olyan munkák, amelyek egy-egy
kiállítás külső és belső elrendezé-
séről szólnak. Jelen lesz a marosvá-
sárhelyi Kim Attila műépítész, a
velencei műépítészeti biennálé biz-
tosa és a szintén helybeli Romeo
Cuc, az idei velencei biennálé Ro-
mánia standjának tervezője, akik
beszámolnak a munkájukról. Ezen-
kívül műemlékekről készült fotókat
is kiállítanak. Ezekről Francois
Paul beszél. Sorin Iliesu két műépí-
tészeti jellegű filmet mutat be. A
szakmai tanácskozás a Vártemp-
lomban a Marosvásárhelyi Filhar-
mónia fúvósötösének koncertjével
zárul. (vajda) 

Műépítészeti biennálé 

Fotó: Vajda György



A Sepsiszentgyörgy idegenben 3-
2-re legyőzte a Viitorult az 1. ligás
labdarúgó-bajnokság 12. körében.

Háromszor szerzett vezetést a
Sepsi OSK a Viitorul otthonában, és
harmadszorra már meg is tudta
őrizni az előnyét, győzelemmel ör-
vendeztetve meg a csapatot a Fe-
kete-tenger partján fekvő Ovidiuba
elkísérő tucatnyi szurkolóját, tudó-
sít az NSO. Az első félidő hazai fö-
lénye ellenére a székelyföldi
csapat szerzett vezetést: Nouvier
szögletét Viera csúsztatta meg, és
Jovanovic fejéről került a hálóba a
labda. A Viitorul válasza gyorsan,
szintén szögletből jött: Luchin bó-
lintotta a bal sarokba a labdát. Öt
perccel később Drăguş lövésénél a
léc mentette meg a szentgyörgyi
csapatot, a félidő végén pedig Nic-
zuly Roland kapus, aki néhány má-
sodpercen belül hárított három
közeli lövést. A másik oldalon
Drăghici elfutása után büntetőt
reklamáltak a vendégek, ám Col-
ţescu játékvezető nem látta sza-
bálytalannak De Nooijer
becsúszását, így a Sepsi szélsője
kapott sárga lapot műesésért. A Vi-
itorul lendülete a 60. perc körül

fulladt ki, innen kezdve már a szé-
kelyföldi együttes kezdeményezett,
és Drăghici középre tett labdáját a
csereként beállt Mensah be is vágta
a bal alsóba. A hazaiak egy újabb
szöglet után még egyenlítettek, Bă-

luţă használta ki Niczuly rosszul si-
került öklözését, de négy perccel a
lefújás előtt Tandia jobb oldali
egyéni akciója után a hosszú sa-
rokba lőtte a Sepsi OSK győztes
gólját. 

Két olyan csapat mérkőzött meg
a marosvásárhelyi, Sziget utcai sta-
dionban a labdarúgó 3. liga 9. fordu-
lójában, amelyeknek volt amit
köszörülniük a csorbán. Az éllovas és
feljutásra pályázó FK Csíkszereda egy
hazai pályán elszenvedett 0-3 után
újabb pontveszteséget nem igazán en-
gedhetett meg magának, a Marosvá-
sárhelyi MSE viszont öt vereség után
igencsak nagy bajba jutott volna, ha
a hatodik meccset is elveszíti.

Nem tudhatjuk, mi zajlott a ma-
rosvásárhelyi öltözőben a tordai ku-
darc és a Csíkszereda elleni meccs
közötti időben, azonban tény, hogy
az MSE egészen más arcát mutatta
ezen a mérkőzésen. Fehér Csaba
edző változtatott is a kereten, a vé-
delem tengelyéből Székelyt a kis-
padra vonta vissza, és voltak olyan
játékosok, akik nem kerültek be a
18 fős keretbe sem, bár nem voltak
sérültek. A házigazdák hozzáállása
pedig teljesen megváltozott egy hét
alatt, a lötyögést küzdeni akarás
váltotta fel, a nemtörődömséget
pedig összpontosítás. A kapuban
ezúttal a 19 esztendős Molnár
Dávid kapott lehetőséget, aki ma-
gabiztosan fogta a hozzá elérő lab-
dákat, de abban, hogy nem kapott
gólt, annak is jelentős szerepe van,
hogy a védelem ezúttal nem köve-
tett el szarvashibákat, mint szinte
minden eddigi mérkőzésen.

A találkozón Csíkszereda játszott
mindvégig enyhe fölényben, de az
MSE nemcsak a labdák kivagdosá-
sával foglalkozott, hanem, ahány-
szor csak tehette, megpróbált
építkezni, és némi szerencsével
akár mind a három pontot megsze-
rezhette volna.

Mivel mindkét védelem jól telje-
sített, kevés igazi gólhelyzet alakult
ki. Íme, röviden egy leltár a poten-
ciálisan veszélyes lehetőségekről.
Az 5. percben Ungur bal oldali sza-
badrúgását röviden szabadítják fel,
Bucur kapásból rálövi, de lecsúszik
a cipő orráról a labda, így magas
ívvel fölé száll. A 16. percben Ma-
gyari kísérletezik éles lövéssel 25
méterről, a labda kevéssel száll el
Molnár bal kapufája mellett. A 20.
percben Jebari cselezi be magát a
jobb szélen, az alapvonalról, már a
16-oson belülről, Magyari elé tálal,
aki kapásból laposan rálövi, de
Molnárt nem tudja becsapni. A 39.

percben Ungur jobb oldali szöglete
elszáll Somogyi fölött, a hosszú sa-
rokból Magyari fejeli ki a gólvonal-
ról. A 49. percben Csegöldi tör be a
bal oldalon, de nem marad ereje a be-
fejezésre. Az 56. percben Ungur sza-
badrúgásból érkező beadását Ruja
fejeli centiméterekkel mellé. A 64.
percben Ungur ismét kapura tartó
szögletét kiöklözi Somogyi, Moldo-
ván fejeli rá, de egyenesen a kapusba.
A 80. percben Ungur 40 méterről
bombázza rá, Somogyi nagy reflex-
szel véd. A 86. percben Fabio éles
szögből kapura küldött labdája Mol-
nár kezében landol. A 89. percben
Györgyi rövid sarokra csavart sza-
badrúgását Molnár szögletre tolja.

A vendégek potenciális helyzete-

inek száma ennél jóval nagyobb
volt, de mielőtt igazi lehetőségük
alakulhatott volna ki, a házigazdák
védelme közbelépett.

A mérkőzés után az FK Csíksze-
reda edzője, Valentin Suciu azt sé-
relmezte, hogy a partjelző hibás
jelzése miatt nem adtak meg csapa-
tának egy gólt. Ebből annyi igaz,
hogy a labda valóban a kapuba ke-
rült, de már jóval korábban sípolt a
bíró, így megálltak a játékosok.

Az MSE pénteken ismét hazai
pályán játszik, a Besztercei Gloriát
fogadja. Ezen a meccsen pedig
nemcsak a mostani pont kötelezi,
hanem az is, hogy rendkívül nagy
szüksége van a pontokra, hogy ki-
evickéljen a kiesési zónából.
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MSE: Pontosztozkodás az éllovassal

Ranglista
1. CFR 12 6 5 1 14-8 23
2. FCSB 11 6 3 2 24-11 21
3. Astra 12 5 5 2 16-8 20
4. Medgyes 11 6 2 3 14-15 20
5. Sepsi OSK 12 5 4 3 14-9 19
6. Viitorul 12 6 1 5 14-14 19
7. Craiova 11 4 4 3 18-10 16
8. Călăraşi 11 3 5 3 11-12 14
9. Jászvásár 12 4 2 6 11-17 14
10. Chiajna 12 4 2 6 10-19 14
11. Botoşani 11 2 6 3 14-14 12
12. Dinamo 11 3 2 6 12-19 11
13. Nagyszeben 12 2 2 8 9-16 8
14. Voluntari 12 1 5 6 13-22 8

Eredményjelző 
Az 1. ligás labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában a következő

eredmények születtek: Konstancai Viitorul – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK 2-3, Kolozsvári CFR – Jászvásári Politehnica CSM 1-
0, Nagyszebeni Hermannstadt FC – Gyurgyevói Astra 0-2

Miriuţă vereséggel indított
Vereséggel mutatkozott be Vasile Miriuţă a Nagyszebeni Her-

mannstadt FC edzőjeként, a hazai mérkőzéseit Marosvásárhelyen
rendező nagyszebeni csapatot a Gyurgyevói Astra győzte le. A ka-
pura végig jóval veszélyesebb vendégcsapat a második félidő kö-
zepén büntetőből szerezte meg a vezetést, majd egy szöglet után
szerzett góllal biztosította be a sikerét. A Hermannstadt 8 ponttal
továbbra is az utolsó előtti helyen áll. 

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 12. forduló: Konstancai Viitorul – Sepsiszent-

györgyi Sepsi OSK 2-3
Ovidiu, stadion, vezette: Sebastian Colţescu.
Gólszerzők: Luchin (13.), Băluţă (81.), illetve Jovanovic (7.),

Mensah (66.), Tandia (86.).
Sárga lap: Natkho (4.), Drăguş (83.), Houri (89.), illetve Ştefan

(25.), Drăghici (35.), Velev (84.), O. Viera (84.), De Moura (89.),
Niczuly (90+3.).

Viitorul: Cojocaru – Mladen, Luchin, Ţîru, De Nooijer – Achim,
T. Băluţă, I. Vână – Natkho (46. Ciobanu), Voduţ (60. Houri), Dră-
guş.

Sepsi: Niczuly – De Moura, O. Viera, Jovanovic, Sato (89. Ursu)
– Velev, Vaşvari – Drăghici, Nouvier (37. Karnitski), Ştefan (52.
Mensah) – Tandia.

Bálint Zsombor

1065.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Idegenben győzött a Sepsi OSK

Hibátlanok maradtak 
a jövő szombati rangadó

résztvevői 

Ranglista
1. CSM 8 8 0 0 50-6 24
2. Marosludas 8 8 0 0 46-10 24
3. Unirea 8 6 1 1 38-9 19
4. Atletic 8 5 1 2 28-16 16
5. Marosoroszf. 8 3 2 3 21-17 11
6. Kutyfalva 8 3 2 3 17-31 11
7. Nagysármás 8 3 2 3 15-32 11
8. Ákosfalva 8 3 1 4 14-19 10
9. Nyárádsz. 8 2 2 4 18-11 8
10. Náznánfalva 8 2 2 4 12-23 8
11. Szováta 8 2 2 4 9-20 8
12. Segesvár 8 2 1 5 17-23 7
13. Viitorul 8 1 0 7 12-33 3
14. Dános 8 0 0 8 2-49 0

Ranglista
1. Lénárdfalva 9 7 0 2 27-10 21
2. Nagybánya 9 6 3 0 15-3 21
3. Csíkszereda 9 6 1 2 22-7 19
4. CFR II 9 5 3 1 23-12 18
5. Sănătatea 9 5 1 3 18-12 16
6. Barcarozsnyó 9 5 1 3 7-7 16
7. Tasnád 9 3 4 2 17-15 13
8. Avântul 9 3 4 2 9-8 13
9. Dés 9 2 5 2 11-12 11
10. Torda 9 3 2 4 12-14 11
11. Szászhermány9 3 1 5 13-14 10
12. Székelyudv. 9 2 2 5 11-17 8
13. Beszterce 9 2 1 6 12-19 7
14. MSE 9 2 1 6 12-20 7
15. Radnót 9 2 0 7 10-37 6
16. Gaz Metan II 9 1 1 7 9-21 4

Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 9. fordulójában a következő

eredmények születtek: Marosvásárhelyi MSE – Csíkszeredai FK
0-0, Besztercei Gloria – Tordai Sticla Arieşul 1-2, Nagybányai Mi-
naur – Kolozsvári Sănătatea 2-1, Dési Unirea – Szászrégeni Avân-
tul 1-1, Székelyudvarhelyi FC – Barcarozsnyói Olimpic Cetate 0-1,
Radnóti SK – Tasnádi Unirea 6-2, Kolozsvári CFR II – Szászher-
mányi AFC 2-1, Lénárdfalvi Comunal – Medgyesi Gaz Metan 3-0. 

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 9. forduló: Marosvásárhelyi MSE

– FK Csíkszereda 0-0
Marosvásárhely, Sziget utcai Trans-Sil stadion, 500 néző. Ve-

zette: Narcis Bodocan (Kolozsvár) – Paul Bogdan Pojar (Kolozs-
vár), Alin Mureşan (Szászfenes). Ellenőr: Ion Hotico (Nagybánya),
Dragoş Luca (Brassó).

Sárga lap: Moldován (21.), Borbély (50.), illetve Fabio (53.), Ma-
gyari (78.), Veres (90+2.). 

MSE: Molnár – Mihály, Bucur, Silaghi, Papp, Ungur, Moldován,
Ruja, Tamás Attila (72. Deteşan), Borbély, Dudás (82. Totó). 

FK Csíkszereda: Somogyi – Majzik, Mitra, Fabio, Vízi (74.
Bajkó), Veres, Eder, Jebari, Nagy (81. Pál), Magyari, Csegöldi (55,
Györgyi).

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 8. fordulójában a következő

eredmények születtek: Ákosfalva – Nagysármás 0-0, Marosvásár-
helyi Atletic – Nyárádtői Viitorul 3-0, Nyárádszereda – Marosludas
0-1, Dános – Marosvásárhelyi CSM 0-18, Marosoroszfalu – Seges-
vári CSM 5-2, Szováta – Kutyfalva 2-2, Nyárádtői Unirea – Náz-
nánfalva-Marosszentkirály 5-2.

A labdarúgó 4. liga elitcsoportjá-
ban az idén, úgy tűnik, egyszerű az
ábra. A legjobb három csapat csak
egymás ellen játszik igazi tétmecs-
cseket, a többiek nem vagy nehezen
tudják őket megszorongatni, így a
bajnoki cím sorsa nagy valószínű-
séggel ezeken az egymás elleni
meccseken dől majd el. Igaz, a Nyá-
rádtői Unirea botlott már egyet a
„külsők” ellen is, Marosludas és a
Marosvásárhelyi CSM azonban
nyolc forduló után is hibátlan ma-
radt, és szombaton egymás ellen

lépnek pályára Marosludason. Hogy
a hazai pálya előnye mellett ki lép
jobb tónussal pályára, nehezen
megjósolható, hiszen a CSM nem
kevesebb, mint 18 gólt rámolt be
Dánosnak, Marosludasnak viszont
sokkal nehezebb meccse volt, és se-
gíthet, hogy megmarad ez az össz-
pontosítás. A gólzáporos dánosi
siker után a CSM gólkülönbséggel
az első helyre ugrott elő, de nem
csak ezért felel meg számára az
esetleges döntetlen is szombaton.
(bálint)

Elhunyt Ilie Balaci
Elhunyt Ilie Balaci volt labdarúgó.

Az Universitatea Craiova és a román
válogatott játékosához vasárnap dél-
előtt hívták ki a mentőt, de már nem
tudtak segíteni rajta – jelentette a Dolj
megyei katasztrófavédelmi felügyelő-
ség. Ilie Balaci 62 éves volt. Karrierje
során három bajnoki címet és négy Ro-
mánia-kupát nyert az Universitatea
Craiovával.



Az újonc MTK 1-1-es döntetlent ját-
szott a vendég Budapest Honvéd együt-
tesével a labdarúgó OTP Bank Liga 11.
fordulójában szombaton.

A kispestiek bátor játéka három hely-
zetet is eredményezett az első tíz perc-
ben, majd az MTK is „életjelet adott
magáról” néhány távoli lövéssel. Lük-
tető volt az iram, mindkét kapu előtt
adódtak veszélyes szituációk. A félidő
közepétől viszont döntően a mezőnyben
küzdöttek egymással a csapatok. A 36.
percben Batik fejesgóljával megszerezte
a vezetést a vendégcsapat. A hátvéd
Heffler szöglete után volt közelről ered-
ményes.

A második félidőben az MTK fokoza-
tosan növelte a nyomást a kispestieken,
ám helyzeteket csak elvétve tudott kiala-
kítani. A hajrában Holender eldönthette
volna a három pont sorsát, Kicsak azon-
ban nagy bravúrral védett a lövése után.
A kimaradt helyzet szinte azonnal meg-
bosszulta magát, a 86. percben, egy nagy
védelmi hiba után Bognár István egyen-
lített.

A folytatásban mindkét oldalon akad-
tak kisebb lehetőségek, de újabb gól már
nem esett, így igazságos döntetlen szüle-
tett az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Az NB I állása
1. Ferencváros                                11              7                 3                   1                  21-9                      24
2. Honvéd                                       11              6                 2                   3                  14-8                      20
3. Vidi                                             10             5                 3                   2                  18-10                    18
4. Mezőkövesd                               11              5                 3                   3                  18-13                    18
5. MTK                                           11              5                 3                   3                  17-16                    18
6. Debrecen                                     11              4                 5                   2                  16-14                    17
7. Paksi                                           11              4                 4                   3                  17-13                    16
8. Újpest                                         10             4                 4                   2                  10-8                      16
9. Puskás Akadémia                        11              3                 2                   6                  11-16                    11
10. Kisvárda                                   11              2                 2                   7                  10-23                    8
11. Diósgyőri VTK                         11              1                 3                   7                  8-18                      6
12. Szombathelyi Haladás              11              1                 2                   8                  11-23                    5
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Múlt vasárnap hatodik alkalommal szervezték meg
Gernyeszegen a Páll Barna testnevelő tanár nevét vi-
selő lábtenisz-emléktornát. A küzdelmeket 40 éven
felüli amatőr párosok számára írták ki, a versenyzők
Marosvásárhelyről, Marosszentgyörgyről, Marossár-
patakról és Ákosfalváról érkeztek.

A résztvevőket a szervezők részéről Orbán Zoltán
gernyeszegi önkormányzati tanácsos, helyi sportem-
ber köszöntötte, majd a közismert old boys lábteni-
szező, Szilágyi József ismertette a verseny szabályait.
A benevezett 10 páros összesen 45 mérkőzést játszott
a nap folyamán, ami csapatonként 9 meccset jelentett.
Ez nem kis erőpróba volt a veterán lábteniszezők szá-
mára. Szoros, de sportszerű, gyakran szemet gyönyör-
ködtető játék zajlott a sportcsarnokban található két
játéktéren. A verseny legidősebb résztvevője a 65 éves
Kilyén János mérnök-tanár volt, aki rendszeresen
sportol a baráti körével, s korát meghazudtoló módon
mozgott a gernyeszegi tornán.

A győzelmeket összeszámolva kiderült, hogy az
első helyen a Lakatos Mihály-Sipos Csaba páros vég-
zett, megelőzve a Kovács Sándor-Szilágyi József ket-
tőst, a harmadik helyet a Böjte Attila-Márton Levente
duó szerezte meg. Lakatosék a 9 mérkőzésből mind-
össze egyszer hagyták el vesztesen a pályát.

A Maros megyei lábtenisz egyik legjobb és legré-
gibb művelője, Szilágyi József érdeklődésünkre el-
mondta, hogy a tornákon egyre szorosabb a küzdelem,
nem könnyű előre megtippelni a győztesek kilétét. Szi-
lágyi szerint vidéken is sokat fejlődött a „lábvolé”,
akik rendszeresen játszanak, azokon meglátszik a rutin
és a tapasztalat. A megyeszékhelyen több helyszínen
vannak rendszeresen lábteniszmeccsek, s mint isme-
retes, az egyik kiváló marosvásárhelyi versenyző,
Varró Norbert többszörös Európa-bajnok a sportágban.

– Páll Barna tornatanár a nyolcvanas évek végén
került Gernyeszegre tanítani, ahol az iskolaigazgatói
tisztséget is betöltötte. Iskolaszinten már az első évek-
ben fellendítette a sportéletet, versenyeket szervezett,
különböző sportvetélkedőkre kísérte el a tehetsége-
sebb tanulókat. A felnőttek részére baráti körben a

lábteniszt népszerűsítette, tőle tanultuk meg a verseny
szabályait. A régi román iskola épületében alakítot-
tunk ki egy kisebb lábteniszpályát, ahol főleg tél ide-
jén találkozgattunk egy kis mozgásra. Akkor jóval
szerényebbek voltak a körülmények, de lelkesek vol-
tunk, és szívesen lábteniszeztünk. Azóta néhány ger-
nyeszegi sportember hetente jár lábteniszezni a
sportcsarnokba. Sajnos, Barni barátunk nem érhette
meg, hogy ebben a tágas, korszerű épületben is ve-
lünk játszhasson, 2001-ben gyógyíthatatlan betegség-
ben távozott közülünk. Az ő emlékére és tiszteletére
szervezzük meg évről évre a tornát, Orbán Zoltán ba-
rátommal – tájékoztatott Berekméri János szervező.

A mérkőzéseket követően a résztvevők ünnepi ebé-
den vehettek részt, ahol ízletes babgulyást szolgáltak
fel, s az ital a közös nótázásra is meghozta a kedvet.
A legközelebbi lábtenisztornát Náznán Dénes sport-
társuk emlékére decemberben szervezik a sportág
kedvelői Marosvásárhelyen, a Kövesdombon.

Páll Barna-lábtenisz-emléktorna hatodszor
Október 29-én és 30-án a székelyudvarhelyi városi sportcsarnokban a

kétszeres világbajnok és hétszeres Európa-bajnok Spanyolország terem-
labdarúgó válogatottja ellen lép pályára a román futsalválogatott, amellyel
legutóbb 2014 szeptemberében játszott páros felkészülési mérkőzést.
Akkor a Torreviejában és La Nuciában rendezett összecsapásokat a há-
zigazdák 7-1-re nyerték, négy évvel ezelőtt az akkori szövetségi kapitány,
Jakab Zoltán a keretben több székelyföldi játékost is használt: Klein
László, Szőcs László, Mánya Szabolcs, Csoma Alpár és Mihály Zoltán is
tagja volt a keretnek. 

Az akkori csapatból jelenleg csak Csoma Alpár tagja a válogatottnak,
a nyáron egyéves szerződést írt alá anyaegyesületével, a Székelyudvar-
helyi FK-val. 

Az eddig több mint 200 válogatott találkozón pályára lépett 33 éves
Csoma Alpár – a Marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó-csapatának
egykori kiválósága – a következőket mondta el a minap az albánok elleni
kettős találkozó előtt: „A Csíkszeredai Imperial Wet két válogatott, de
időközben lesérült játékosa, Szőcs László és Cristian Matei helyébe hívtak
be újra a válogatottba egy temesvári játékostársammal együtt, az Albánia
elleni, ugyancsak kettős felkészülési mérkőzés alkalmából, mindkét ta-
lálkozót megnyertük, az elsőt 3-1-re, a másodikat 4-3-ra. Albánia azonban
lényegesen gyengébb játékerőt képvisel, mint a jobb képességű Spanyol-
ország. Jól érzem magam Székelyudvarhelyen, jól megy a játék, gólokat
is szerzek, és élvezem az edzőnk bizalmát. Mindig is ez volt az egyik
erősségem, hogy
még a komolyabb
sérülések után is
pozitívan néztem a
jövő elé” – mondta
el Csoma. 

A hazai pontva-
dászatról a váloga-
tott támadó a
következőképpen
vélekedett: „Négy
jó csapat van a
hazai bajnokság-
ban, amelyek bele-
szólhatnak a
bajnoki cím meg-
szerzéséért folyó
harcba: a Galaci
United, a Csíksze-
redai Imperial
Wet, a Dévai Autobergamo és a Temesvári Informatica. Mindamellett,
hogy a Székelyudvarhelyi FK gyengébb játékerőt képvisel, fiatal, tehet-
séges gyerekek alkotják a keretet, akik hétről hétre bizonyítanak. Örven-
detes, hogy mind hazai, székely fiatalok a tagjai az FK-nak, akik idővel
magasabb szinten is játszhatnak. Szerintem ez a Székelyudvarhelyi FK
erőssége” – vélekedett Csoma Alpár.  

A spanyol és a román válogatott eddig tizenháromszor találkozott, és
tizenhárom spanyol győzelem született, a gólkülönbség 74-18 az ibériaiak
javára. Az idei szlovéniai Európa-bajnokságon is döntőt játszott, hosszab-
bításban maradt alul Portugáliával szemben. Jelenleg második a világ-
ranglistán. Románia válogatottja is ott volt a legutóbbi kontinens-
tornán, a tizenkét csapatos mezőnyben utolsóként végzett, a világranglis-
tán pedig a 22. helyen tanyázik. Érdekességként említhető meg, hogy Szé-
kelyudvarhelyen rendeztek már nemzetközi futsalmeccseket, 2004-ben
Magyarország, 2008-ban pedig Lengyelország volt a román csapat ellen-
fele. 

Eredményjelző
* Magyar NB I, 11. forduló: Kisvárda Master Good – Mezőkövesd
Zsóry FC 1-2, Szombathelyi Haladás – MOL Vidi FC 0-2, MTK
Budapest – Budapest Honvéd 1-1, Diósgyőri VTK – Újpest FC 1-
2, Debreceni VSC – Paksi FC 2-1, Puskás Akadémia FC – Ferenc-
város 1-0.
* Magyar NB II, 12. forduló: Békéscsaba 1912 Előre – Kaposvári
Rákóczi 1-1, ZTE FC – Gyirmót FC Győr 1-0, Nyíregyháza Spar-
tacus FC – Budafoki MTE 2-0, WKW ETO FC Győr – Duna Asz-
falt Tiszakécske 1-1, Csákvár – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3-0,
BFC Siófok – Vác FC 0-0, Vasas FC – Dorogi FC 1-1, Soroksár
SC – BSS Monor 2-1, Ceglédi VSE – Kazincbarcikai BSC 1-3, Bu-
daörs – Credobus Mosonmagyaróvár 3-0. Az élcsoport: 1. Zalae-
gerszeg 25 pont, 2. Gyirmót FC 24, 3. Békéscsaba 24.
* Román 2. liga, 13. forduló: Temesvári Ripensia – Kolozsvári Uni-
versitatea 1-1, CS Mioveni – Nagyváradi Luceafărul 2-1, Temesvári
Poli ACS – Temesvári Politehnica ASU 1-2, Aradi UTA – Bukaresti
Energeticianul 1-1, Sportul Snagov – Bukaresti Metaloglobus 3-0,
CS Baloteşti – Zsilvásárhelyi Pandurii 2-1, Dacia Unirea Brăila –
Bákói Aerostar 3-3, Academica Clinceni – Chindia Târgovişte 0-1,
Konstancai Farul SSC – FC Argeş Piteşti 3-1, Bukaresti Daco-Ge-
tica – Petrolul Ploieşti 1-2. Az élcsoport: 1. Snagov 30 pont, 2. Târ-
govişte 29, 3. Clinceni 27.
* Román 3. liga, I. csoport, 9. forduló: FC Botoşani II – Sănătatea
Darabani 6-1, Románvásári CSM – Sporting Lieşti 1-5, Bodzai
Gloria – CSM Râmnicu Sărat 4-2, Radóci Bucovina – Karácsonkői
Ceahlăul 0-0, Şomuz Fălticeni – CSM Paşcani 2-1, CSM Focşani
– Ştiinţa Miroslava 1-2, Foresta Suceava – Galaci Suporter Club
Oţelul Galaţi 0-0, Kézdivásárhelyi KSE – Bodzai Metalul 1-1. Az
élcsoport: 1. Galac 23 pont, 2. Gloria 23, 3. Radóc 19, 4. Miroslava
19, 5. Kézdivásárhely 16.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó NB I, 11. forduló: MTK Budapest – Budapest Honvéd
1-1 (0-1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3314 néző, vezette: Pin-
tér.
Gólszerzők: Bognár I. (84.), illetve Batik (36.).
Sárga lap: Kanta (9.), Pintér (53.), Torghelle (72.), illetve Batik
(45.), Nagy G. (53.).
MTK: Kicsak – Baki (68. Lencse), Balogh B., Pintér, Szelin (46.
Katona) – Vass Á. – Gera, Kanta (58. Farkas II B.), Bognár I., Schä-
fer – Torghelle.
Budapest Honvéd: Gróf – Batik, Kamber, Baráth – Heffler, Hidi,
Nagy G. (73. Holdampf), Banó-Szabó (61. Pilík), Kukoc (79.
Tischler) – Holender, Danilo.

Czimbalmos Ferenc-Attila

Albánia után, Spanyolország előtt

A kispesti Cirino De Oliveira (j) és Kanta József, az  MTK játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga
11. fordulójában játszott MTK Budapest – Budapest Honvéd mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor
Stadionban 2018. október 20-án. MTI/Illyés Tibor

A győztes páros

Csoma Alpár (j) a román válogatott mezében

Az MTK a hajrában mentett pontot a Honvéd ellen

Berekméri Edmond

Csoportkép a résztvevőkkel



A Bukaresti Agronomia sem
tudta megállítani a Marosvásárhelyi
CSM férfi-kosárlabdázóit. George
Trif csapata a kupában játszott Foc-
şani-i mérkőzés után egyenesen Bu-
karestbe utazott, ahol immár a
bajnokságban volt jelenése, az Ag-
ronomia otthonában. Ha valamivel
sikerült meglepniük a vendégeket a
fővárosiaknak, az a terem szokatlan
kialakítása, hiszen az ívelt tető a két
palánk mögött meredeken lejt, és ez
zavarólag hathatott a nagyobb tér-
hez szokott marosvásárhelyi kosa-
rasokra. Erre utal, hogy a CSM
minden négy szabaddobásból csak
egyet értékesített. A marosvásárhe-
lyi alakulat a végéig csak 38%-kal
dobott a szabaddobások vonala
mögül, ami egy ifjúsági csapat ese-
tében is kevés.

A szokatlan tér sem tudta azon-
ban megállítani a ven-
dégcsapatot abban, hogy
rövid idő alatt ne alkal-
mazkodjék a helyzethez,
és lassan, de biztosan át-
vegye a meccs irányítá-
sát. Már az első negyed
végére hétpontos előnyt
alakítottak ki Sántáék,
ami tízre növekedett a
nagyszünetig. Az igazi
erődemonstráció azon-
ban a félidőben kapott
eligazítás után követke-

zett, amikor 33 pontra is sikerült el-
húzniuk. Ez az előny némiképp
csökkent a végére, amikor a tartalé-
kok is bő lehetőséget kaptak.

A női mérkőzéshez illő ered-
ményre magyarázat lehet, hogy a
CSM két erős tripladobója, Martinić és
Engi-Rosenfeld sem tudott jól alkal-
mazkodni a térhez, kimaradt számos
dobásuk, ugyanakkor a védekezés mi-
nősége az ellenfelet 49 ponton megre-
kesztette. Ezen a meccsen is a
lepattanózásban nagy fölényben ját-
szott a CSM (48-31), és jobb volt gól-
passzok tekintetében is (18-8). 

A marosvásárhelyi csapat a héten
két mérkőzésre is várja a szurkolóit,
ellenfele ugyanaz lesz mindkét al-
kalommal. Szerdán 18 órától a
CSM Focşani elleni visszavágót
játsszák a Románia-kupa keretében,
míg két nappal később, pénteken 18
órától a Focşani elleni bajnoki
meccset rendezik meg.

Tisztességes eredményeket ért el
a Brassói Corona Sportul Studen-
ţesc otthonában a Marosvásárhelyi
CSM frissen alakult férfivízilabda-
csapata a Szuperliga 2. kettős for-
dulójában. 

Tekintve, hogy az ellenfél a baj-
nokság bronzérmese és európai ku-
pasorozatban szereplő csapat, négy
idegenlégióssal, a többnyire ifikből
álló marosvásárhelyi együttesnek
eleve nem volt sok esélye, ráadásul

az első meccs első negyedében
igencsak félve és lámpalázasan ját-
szottak Eduard Andrei tanítványai.
A kezdő 7-0 után azonban megvál-
toztak a dolgok a medencében,
egyre bátrabban lendültek bele, és
a második meccsen már csak hat
gól különbséggel nyertek a házi-
gazdák, csak tíz gólt kaptak, ami
ebben a kezdeti fázisban nagyon jó
eredménynek számít – értékelte a
teljesítményt a marosvásárhelyi
edző.

Az idegenben játszott két forduló
után végre hazai pályán is bemutat-

kozhat a CSM csapata, és bármeny-
nyire furcsán hangzik – tekintve,
hogy vadonatúj csapatról van szó
–, de esélyesnek számít a Nagyvá-
radi Crişul elleni találkozókon.
Azok tehát, akik harminc év után
ismét marosvásárhelyi felnőtt fér-
fivízilabda-csapatnak szurkolná-
nak, akár győzelmeknek is
örvendhetnek a hét végén. A Crişul
elleni két találkozóra szombaton
este (talán 19 órától) és vasárnap
délelőtt (talán 11 órától) kerül sor
a víkendtelepi úszósátorban, a
kezdési időpontokat a héten végle-
gesítik.

Minden idők legna-
gyobb birkózóesemé-
nye kezdődött meg
szombaton Budapes-
ten – jelentette ki az
idei világbajnokságról
a Nemzetközi Birkó-
zószövetség (UWW)
elnöke, Nenad Lalo-
vic, aki biztos benne,
hogy lesz oka gratu-
lálni a magyar szerve-
zőknek a vasárnapi
záráskor. „Ez a vb
még nagyobbá teszi
az országot, s termé-
szetesen a sportágun-
kat is” – fogalmazott.

A világbajnokság
indító sajtótájékozta-
tóján a szervezőbi-
zottság és a magyar
szövetség elnöke, Né-
meth Szilárd szám-
adatokkal támasztotta
alá Lalovic szavait, jelezve, hogy
114 ország 860 birkózója nevezett,
amire korábban a sportág egyetlen
eseményén sem volt példa. Hozzá-
tette, összesen 2000 akkreditált
vendég érkezett Budapestre, akik
15 ezer vendégéjszakát foglaltak le.

„Még nem ért véget a munkánk,
sőt, az eddigi csak az előjáték volt”
– emelte ki Németh Szilárd, jelezve,
hogy az elmúlt években több fontos
versenyt rendezett a szövetség,
mások mellett 2016-ban a nem
olimpiai súlycsoportok vb-jét, s
minden verseny után pozitív vissza-
jelzést kaptak a résztvevőktől. „Azt
hiszem, mondhatjuk, hogy ezek a
bemelegítő viadalok jól sikerültek”
– mondta.

A jegyértékesítéssel kapcsolato-
san az MBSZ első embere el-
mondta, hogy 60 országból
vásároltak jegyeket a rendezvényre.
Kiemelte azt is, hogy az M4
Sporton a vb valamennyi napján
napi tíz óra közvetítés látható.

Németh Szilárd külön köszönetet

mondott a magyar kormánynak,
amiért az első pillanattól kezdve
pártolta a rendezést. Kiemelte, hogy
nagy támogatást kapott a magyar
csapat a vb-felkészülésre, a ver-
senyzők mindent megkaptak, amit
csak kértek, igazi „XXI. századi”
körülményeket biztosítottak szá-
mukra.

Fürjes Balázs, Budapestért és a
fővárosi agglomerációért felelős ál-
lamtitkár a világbajnokság Magyar-
országot és fővárosát érintő pozitív
hatásait emelte ki. Mint mondta,
kézzelfogható eredménye, hogy ren-
getegen érkeznek ide, a már lefog-
lalt 15 ezer vendégéjszaka szerinte
biztosan 20 ezerig emelkedik majd.

„Emellett egy ilyen verseny óri-
ási Budapest-reklám, amely pénzzel
nem megfizethető” – hangsúlyozta
Fürjes. Szintén fontos hozadéka a
vb-nek szerinte a sportágfejlesztés
Magyarországon, s hogy összeko-
vácsolja az országot.

Fürjes Balázs megemlítette, hogy
15 éve adták át a Papp László

Sportarénát, s a világbajnokság jó
ünnepe az évfordulónak.

A sajtótájékoztató különleges
eseménye volt, amikor a Magyar
Nemzeti Bank Készpénzlogisztikai
Igazgatóságának vezetője, Patai
Tibor bemutatta, s egyúttal ünnepé-
lyesen kibocsátotta az 50 forintos
pénzérmét, amely a világbajnok-
ságra készült, kétmillió példányban.
Az érme előlapja az eredetivel meg-
egyező, a hátoldalán pedig Kósa
István tervei alapján készült birkó-
zódobás látható, a félkörben futó
„birkózó-világbajnokság” felirat
alatt. Az 50 forintos első napi vere-
téből 12 ezret díszcsomagolásban
adott ki az MNB. Számozott dísz-
csomagolt példányt kapott Nenad
Lalovic, Németh Szilárd, Fürjes Ba-
lázs, Bacsa Péter, a szervezőbizott-
ság igazgatója és a tervező Kósa
István is.

Ugyancsak ezzel az alkalommal
bemutatták a vb érmeit, amelyek
közül az első aranyat Németh Szi-
lárd Lalovic nyakába akasztotta.
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Jegyzőkönyv
Férfivízilabda Szuperliga, 2. forduló: Brassói Corona Sportul

Studenţesc – Marosvásárhelyi CSM 20-7 (7-0, 6-2, 3-3, 4-2) és 10-4
(3-0, 5-1, 1-0, 1-3)

Brassó, Mitrofan-uszoda, vezette: Radu Matache (Bukarest), Teo
Dumitrache (Bukarest).

Corona Sportul Studenţesc: Moraru/Şlemov, Dumitru – Jerković
(1/1), Georgescu (6/1), Simion (0/2), Ianc (2/0), Lutescu (2/1), Ivović
(0/-), Vlăsceanu (0/2), Aranyi (0/0), Oanţă (1/0), Stan (1/0), Balakirev
(3/2), Neamţu (4/1), Tampa (-/0).

CSM: Dochian, Elizanor – Bindea Paul (1/2), Bindea Raul (1/0),
Filimon (0/0), Buda (3/0), Magyary Előd (0/0), Dincă (0/1), Cristian
(0/0), Itul (0/1), Gheorghe (0/0), Iudean (2/0), Jiganea (0/0), Magyari
Dávid (0/-), Magyari Botond (-/0), Baciu (0/0).

Eredményjelző
A férfivízilabda Szuperliga 2.

fordulójában: Bukaresti Rapid
– Bukaresti Steaua 8-21 és 3-
13, Nagyváradi Crişul – Nagy-
váradi CSM Digi 3-20 és 2-21,
Bukaresti Dinamo – Kolozs-
vári Poli 21-2, a második mér-
kőzést lapzárta után
játszották, Brassói Corona
Sportul Studenţesc – Marosvá-
sárhelyi CSM 20-7 és 10-4. Az
Aradi AMEFA állt.

A C értékcsoport állása
1. Marosvásárhely 3/0 6
2. Focşani 3/0 6
3. Zsilvásárhely 3/0 6
4. Agronomia 2/1 5
5. Galac 1/1 3
6. Máramarossziget 1/1 3
7. CN Aurel Vlaicu 0/3 3
8. Universitatea 0/3 3
9. Rapid 0/2 2
10. Csíkszereda 0/2 2

Birkózó-vb Budapesten
Több mint 110 ország 860 versenyzője minden

idők legnagyobb versenyén

Tisztességes vereségek Brassóban

Szokatlan teremben is nyert 
a CSM

Röviden
* A címvédő Győri Audi ETO KC 16 góllal győzött a német bajnok Thü-

ringer HC vendégeként a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének
harmadik fordulójában, vasárnap Nordhausenben. Az eredmény 22-38
(11-15). Győzött a román bajnok Bukaresti CSM is, a norvég Vipers Kris-
tiansand otthonában, 29-27-re.

* Eredmények a női teniszezők világbajnokságáról, a Fehér csoportból:
Karolina Pliskova (7.) – Caroline Wozniacki (2.) 6:2, 6:4, Jelina Szvitolina
(6.) – Petra Kvitova (4.) 6:3, 6:3.

* Újra kikapott a Real Madrid, ezúttal a Levante nyert a Santiago Ber-
nabeu stadionban 2-1-re. A királyi klub öt mérkőzés óta nyeretlen, ebből
négyet elveszített és mindössze egy gólt szerzett. Julien Lopetegui egyelőre
maradt a csapat edzője, az e heti, Barcelona elleni rangadóig biztosan,
de spanyol lapjelentések szerint a klub elnökségének bizalma visszafor-
díthatatlanul elveszett.

* Az ausztrál élvonalbeli Central Coast Mariners labdarúgócsapata
profi szerződést ajánlott a nyolcszoros olimpiai és tizenegyszeres világ-
bajnok sprinternek, Usain Boltnak. Az ausztrál csapattal egy ideje már
együtt készülő Bolt a Macarthur South West United előszezon-mérkőzé-
sen két gólt is szerzett, a Brisbane Roar ellen azonban nem kapott lehe-
tőséget. A napokban a korábbi sprintert állítólag a 24-szeres máltai bajnok,
a Valletta FC is megkereste, ám Bolt ezt az ajánlatot visszautasította, így
minden bizonnyal az ausztrál élvonalban kezdheti majd meg a labdarúgó-
pályafutását.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, C értékcsoport, 3. forduló: Buka-

resti Agronomia – Marosvásárhelyi CSM 49:76 (14-21, 16-19, 8-22,
11-14)

Bukarest, Agronomia-csarnok. Vezette: Alexandru Nicolae (Bu-
karest), Andrei Rusu (Bukarest), Andrei Niţu (Bukarest). Ellenőr:
Anton Cuţov (Tulcea).

Agronomia: Balmuş 20 pont (2), Preda 10, Vişan Hara 7 (1), Ma-
cavei 4, Dudaş 2, Dragomir 2, Bodea 2, Lazăr 1, Stan 1, Firu, Miloş,
Jarcălău.

CSM: Borşa 24 (2), Kalve 24 (3), Martinić 11 (1), Sánta 10, Kilyén
4, Bölöni 3 (1), Engi-Rosenfeld, Onea, Şteţca, Costaşuc. 

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga eredményei:
* A értékcsoport, 3. forduló: SCM U Craiova – Nagyszebeni CSU

74:71, FC Argeş BCM U Piteşti – Temesvári SCM 96:91, Nagyvá-
radi CSM – Bukaresti Dinamo 85:79, Kolozsvári U-BT – Bukaresti
Steaua 67:71. Az élcsoport: 1. Nagyszeben 5 pont, 2. Nagyvárad 5,
3. Kolozsvári U-BT 5.

* C értékcsoport, 3. forduló: Zsilvásárhelyi ACS – Bukaresti
Aurel Vlaicu 82:62, Bukaresti Agronomia – Marosvásárhelyi CSM
49:76, CSM 2007 Focşani – Kolozsvári Universitatea 84:50. A Má-
ramarosszigeti CSM – Galaci Phoenix és a Csíkszeredai VSKC –
Bukaresti Rapid mérkőzés lapzárta után fejeződött be.

Ligeti Dániel (j) és az osztrák Johannes Ludescher a férfiak szabadfogású 125 kilogrammos súlycsoportjában
a budapesti birkózó-világbajnokságon a Papp László Budapest Sportarénában 2018. október 20-án. 
MTI/Czagány Balázs

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor
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Fotó: Nagy Tibor

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Marosvásárhely 
Polgármesteri Hivatala

versenyvizsgát hirdet
a társadalmi-kulturális, vagyoni és kereskedelmi tevékenységek
igazgatóságának bel- és külkapcsolati osztályára III-as besorolású,
legfelsőbb szakmai fokozatú végrehajtói köztisztviselői referensi tiszt-
ség betöltésére.

A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely,
Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. november 20-án 10 órától –
írásbeli vizsga. 

Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomót 20 napon belül lehet benyújtani, az-

után, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének
III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49.
cikkelyének 1. bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A meghatározott bibliográfiát, a munkaköri leírásban megsza-
bott feladatköröket, valamint a versenyvizsga menetével kapcso-
latos egyéb információkat az intézmény székhelyén és hivatalos
honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomó átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattar-
tás: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265/268-
330-as telefonszám, 165-ös mellék, resurse@tirgumures.ro,
kapcsolattartó Socaciu Katalin tanácsos.

Dr. Dorin Florea polgármester

MAROSVÁSÁRHELY 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 

– műszaki igazgatóság –  
tájékoztatja a lakosságot, hogy benyújtotta a környezet-

védelmi engedély kibocsátására a  kérelmet a ,,Szabadidő- és sport-
bázis építése a hozzá tartozó felszereltséggel Marosvásárhely megyei
jogú város belterületén található  elhagyatott, használaton kívüli tel-
kek és területek funkcionális átalakításával és/vagy újrahasznosítá-
sával” elnevezésű projektre, amelynek megvalósítására Maros
megyében, Marosvásárhelyen, a Segesvári út szám nélküli telkét
javasolják.

A projektre vonatkozó információkat meg lehet tekinteni na-
ponta a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén
(Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám) hétfőn 9–15, keddtől pén-
tekig 9–12 óra között, valamint a projekt tulajdonosának Maros-
vásárhely, Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén.

A lakosság észrevételeit, megjegyzéseit naponta fogadják a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségen (Marosvásárhely,
Hídvég utca 10. szám) hétfőn 9–15, valamint keddtől péntekig 9–
12 óra között.

Racz Lucian mérnök, ügyvezető igazgató

A Vályi Gyula Matematikai Társaság szervezé-
sében október 20-án, szombaton városunk
nagy szülöttére, a világhírű matematikus
Vályi Gyulára emlékeztek halálának 105. év-
fordulóján. Az idei rendezvényt kopjafaállítás
tette emlékezetessé, amely Vályi Gyula szüle-
inek emlékét őrzi, Sebestyén Júlia, a matema-
tikai társaság tiszteletbeli elnöke jóvoltából.
Az emlékünnepélyen átadták a Vályi Gyula-
díjat, amelyet idén Barta-Zágoni Csongor, a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum VI. osztályos
tanulója vehetett át kitűnő eredményeiért. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében 
Kilyén Ilka színművész méltatta elsőként a nagy ma-
tematikust, és azt a kitartó munkát, amelyet a Vályi
Gyula Matematikai Társaság felvállalt a matematikus
emlékének ápolása és a matematikai tehetségek felka-
rolása érdekében. 
Nem túlzás nagynak tartani Vályi Gyulát

Bár sokszor halljuk a nevét, mégis keveset tudunk
Vályi Gyuláról, aki 1855-ben született Marosvásárhe-
lyen, édesapja Vályi Károly, Marosvásárhely törvény-
széki bírája, postamestere és a helyi református
egyházközség kurátora volt. Édesanyja, Dósa Ráchel
a marosvásárhelyi Református Kollégium jogi profesz-
szorának, Dósa Gergelynek volt a lánya. Vályi Gyula
1861 őszétől 1873-ig a marosvásárhelyi Református
Kollégiumban, majd a kolozsvári tudományegyetem
matematika és természettudományi karán tanult, ahol
leginkább Martin Lajos és Réthy Mór hatott rá. 1877-
ben matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett.
Ezt követően kétéves ösztöndíjjal a berlini egyetemen
tanult. 1880 tavaszán Vályi visszatért Erdélybe, és
ugyanebben az évben doktori címet szerzett A másod-
rendű partialis differentialis egyenletek elméletéhez
című dolgozatával. 1881-től a kolozsvári egyetem ta-
nára. 1911-ben szembetegsége miatt nyugállományba
vonult. 1913-ban hunyt el. Kutatási területe a parciális
differenciálegyenletek, projektív és analitikus mértan,
elemi matematika, illetve a számelmélet volt. A Bo-
lyai-hagyaték kutatásában is jelentős érdemeket szer-
zett, neki köszönhető, hogy Kolozsvár a Bolyai-kultusz
fellegvára lett.

Dr. Weszely Tibor Vályi Gyula és Marosvásárhely
címmel tartott előadást, majd ehhez kapcsolódóan dr.
Oláh-Gál Róbert Kiegészítések Vályi Gyula életművé-
hez címmel mutatta be újabb kiadványát. Dr. Weszely
Tibor, aki kiváló ismerője a matematikus életpályájának
és munkásságának, erről 1983-ban könyvet adott ki, is-
mételten elmondta, hogy tanárként az 1960-as években
döbbent rá, hogy a marosvásárhelyiek 90 százalékának
fogalmuk sem volt, ki is volt Vályi Gyula. A Vályi
Gyula élete és munkássága című könyvében elsőként
hívta fel az erdélyi magyar értelmiség figyelmét a ma-
rosvásárhelyi születésű, Kolozsváron egyetemi tanár-
ként oktató kiváló tanárra. Előadásában Weszely Tibor
dr. Tangl Károlynak a Magyar Tudományos Akadémia
nevében a kolozsvári Házsongárdi temetőben mondott
búcsúztatójából idézett. Vályi tanári hivatását nem látta
betöltve azzal, hogy tanítványait a matematika gondolat-
világába bevezette, a szívükhöz is hozzá akart – és tudott
– férkőzni. Óriási tudása páratlan szerénységgel párosult.
Nem kereste az olcsó, zajos sikereket, kutatásai és taní-
tásai értékének, eredményeinek teljes tudatában sohasem
hivalkodott velük, hanem megelégedett a becsületes
munka érzésével.

Oláh-Gál Róbert, aki több cikket közölt lapunkban
a matematikusról, most azt hangsúlyozta, hogy nem

túlzás nagyra tartani Vályi Gyulát, hiszen azok közé a
matematikatanárok közé tartozott, akik csodát művel-
tek a tanítványaikkal. 
Vályi Károly – törvényszéki bíró és postamester

Erős Csaba, a Román Posta felügyelője a Vályi csa-
lád szerepéről beszélt a XIX. századi Marosvásárhe-
lyen. A felügyelő előadása azért volt indokolt, mert
ebben a városban két nemzedéken át a Vályi család
tagjai voltak a postamesterek. Az előadásban részlete-
sen kitért a posta történetére. Ami a marosvásárhelyi
postamestereket illeti, itt is ezt a státust csak jól kép-
zett, módos, nyelvi ismeretekkel rendelkező „vállalko-
zók” nyerhették el, akik az adott település meghatározó
egyéniségei voltak. Ilyen postamester volt Vályi Gyula
édesapja, Vályi Károly, aki az akkori Marosvásárhely
egyik leggazdagabb polgári családjának tagjaként a
törvényszéki ítélőmesteri tisztséget is ellátta. A posta-
mesterséget édesanyjától, özvegy Szentistváninétól
örökölte. 1780 és 1880 között a házukban, a Fazekasok
utcájában, a 864. szám alatt működött a postahivatal –
tájékoztatta a hallgatóságot Erős Csaba. 

Az emlékünnepélyen Sebestyén Júlia Vályi Gyula
emlékének ápolását vázolta fel vetített képes előadá-
sában, hangsúlyozva, hogy 1994-ben két okból alapí-
tották meg a matematikai társaságot: Vályi Gyula
emlékének és az ifjú tehetségek ápolására. 2005-ben
emléktáblát, 2012-ben emlékoszlopot állítottak a ma-
rosvásárhelyi vár Klastrom utcai fala mellett. – Ezt az
emlékoszlopot sok helybeli nem szereti, aminek oka,
hogy nem rendelkeznek kellő matematikai ismeretek-
kel – fogalmazott az előadó. 

Dr. Domokos József, a Vályi Gyula Matematikai
Társaság elnöke a társaság tevékenységét ismertette,
elmondta, hogy a matematikai körre 2017-től nem
csak V–VIII. osztályosok, hanem negyedikesek is
járnak. A Bolyaiban a köri tevékenységen 22 mate-
matikatanár vesz részt, ennek köszönhetően a gye-
rekek kiemelkedő sikereket érnek el
matematikaversenyeken.
Vályi Gyula-díj Barta-Zágoni Csongornak

Az ünnepség kiemelkedő mozzanata volt a Vályi
Gyula-díj átadása, amelyet minden évben egy, a leg-
jobb matematikai eredményeket és sikereket felmutató
Maros megyei tanuló kap. A VI. osztályos Barta-Zá-
goni Csongor Vályi-körös diák kiemelkedő sikereit Se-
bestyén Júlia ismertette. Csongor az elmúlt tanévben
a Papiu Ilarian, a Simon Petru, a Numerus matemati-
kaversenyen I., az erdélyi magyar matematikaolimpia
megyei szakaszán I., a nemzetközi magyar matemati-
kaversenyen I., a matematika tantárgyverseny megyei
szakaszán I., az erdélyi magyar matematikaolimpia or-
szágos szakaszán III. díjat nyert. A matematika tan-
tárgyverseny országos szakaszáról aranyéremmel tért
haza. A Zrínyi Ilona tesztverseny megyei szakaszán I.,
országos szakaszán II. helyezést ért el. A Grigore Mo-
isil, a Csillagszerző matematikaverseny megyei és or-
szágos szakaszán első, a Bolyai János-emlékversenyen
szintén I. lett. A kiválóságot jelző számtalan díj halla-
tán elnémult a hallgatóság. A matekzseni Szilágyi
Teréz Emőke tanítványa. 

Az ünnepségen két szavalat hangzott el Kilyén Ilka
színművész előadásában: Nagy Attila Da Vinci álma –
In memoriam Vályi Gyula és Bencze Mihály Vályi
Gyula emlékére című költeménye. 

Az ünneplők megkoszorúzták a Vályi-emlékművet,
majd a református temetőben leleplezték a Vályi Gyula
szüleinek sírjához állított, Stupár Attila által készített
kopjafát. Kecskés Csaba unitárius esperes és Oláh
Dénes római katolikus főesperes áldotta meg a sírem-
léket. Énekelt a marosvásárhelyi felsővárosi reformá-
tus kórus, majd himnuszaink hangzottak el. 

Mezey Sarolta

Vályi Gyulára emlékeztek
Kopjafa Marosvásárhely egykori postamesterének



ADÁSVÉTEL

ELADÓ családi ház Deményházán,
csendes környezetben, rendezett pa-
pírokkal. Tel. 0756-203-086. (10875-I)

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

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (10762-I) 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394.
(10853)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713.
(10853)

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

GYERTYÁNFA eladó, 160 lej/m. Tel.
0742-641-827. (2072)

KEMÉNY TŰZIFA eladó, 150 lej/m. Tel.

0740-919-662. (2073)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat, termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(2080)

AUTOMATA mosógépeket javítok.

Tel. 0755-825-502. (10896)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-,

lefolyójavítást, festést, vakolást és

gipszkartonszerelést. Tel. 0751-471-

965, 0726-638-909. (10854)

BÁDOGOSMUNKA, cserepezés, te-

tőfedés, csatornajavítás, ácsmunka,

vakolás, meszelés. A kiszállás a hely-

színre és a tanácsadás ingyenes.

Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.

Tel. 0757-787-983. (2059)

MEGEMLÉKEZÉS

Addig vagy boldog, míg van, aki
szeret, aki a bajban is megfogja
a kezed, s hogy milyen fontos is
volt nekünk, csak akkor érezzük,
ha nincs már velünk. Megállt a
drága szív, mely élni vágyott, nél-
küled szomorú és üres a házunk.
Szomorú szívvel emlékezünk
SÖVÉR LAJOSRA október 21-én,
halálának 10. évfordulóján. Emlé-
két őrzi felesége, Bözsi, lánya,
Zsóka, veje, Géza, unokái: Ta-
mara és Dóri. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! (2086-I)

Fájó szívvel emlékezünk október
22-én BARABÁSI ROZÁLIÁRA
szül. Albertfi, hogy ma van halá-
lának 7. évfordulója. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (10868)

„Taníts minket úgy számlálni
napjainkat, hogy bölcs szívhez
jussunk.” (Zsolt. 90.12)
Tizennégy éve, hogy szeretett,
drága gyermekünk, CSIBI 
FERENC LÁSZLÓ eltávozott az
élők sorából. Áldott, szép emlé-
két kegyelettel őrizzük bánatos
szívünkben. Isten kegyelme által
nyugodjon békében! Bánatos
szülei. (10965)

Fájó szívvel emlékezünk és em-
lékeztetünk mindenkit október
22-én BOROS CSABA 
BARNABÁSRA, aki egy éve távo-
zott az élők sorából. Aki ismerte,
gondoljon rá szeretettel. Szeret-
tei. (-I)

Fájó szívvel emlékeztünk október
20-án  a szeretett édesanyára,
anyósra, nagymamára, JÓZSA
ERZSÉBETRE született 
BEREKMÉRI halálának 19. évfor-
dulóján. Önzetlen szeretetét,
gondoskodását örökre szívükbe
zárták szerettei. Nyugodj béké-
ben, drága nagymama! (10978-I)

ELHALÁLOZÁS

Megtört szívvel búcsúzunk sze-
retett nővéremtől és nagyné-
nénktől, 

MUZSI MÁRIÁTÓL.
Isten adjon neki csendes pihe-

nést! 
Évi és gyermekei családjukkal.
(2074)

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratát elfogadva tudatjuk,
hogy a drága jó édesapa, nagy-
apa, dédapa, testvér, keresztapa,
rokon búcsúzik szeretteitől. 

LŐRINCZ ZOLTÁN 
az IRA volt dolgozója 

és futballistája 
életének 72. évében elhunyt. Te-
metése 2018. október 22-én 14
órától lesz a szülői háztól Kerelő-
szentpálon. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (2075-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

„Olyan magasra tettük, mint
lehet, 
Mondhatjuk, térvén őseink
porához: 
Köszönjük élet! Áldomásidat, 
Ez jó mulatság, férfi munka volt.”
Fájdalommal és megrendüléssel
értesültünk VARRÓ GYULA
halálának híréről. 
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki
családjának. Emléke legyen
áldott! A marosvásárhelyi
RMDSZ. (-I)

„Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat 
elvégeztem, a hitet 
megtartottam.” (2Tim 4,7)
Mély fájdalommal búcsúzunk
drága barátunktól, VARRÓ
GYULÁTÓL. Nyugodjon béké-
ben! Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. A maros-
vásárhelyi RMDSZ tanácsosi
frakciója. (-I)

Lecsukott szemmel még látom a
lelkét, 
ki mellettem ült, és nekem
mesélt…
Nem maradt utánad más, csak az
emlék, 
Örökké emlékszünk, bárhol is
legyél!
Fájó szívvel búcsúzunk VARRÓ
GYULÁTÓL, mindenki GYUSZI
BÁCSIJÁTÓL. Bölcsességed,
munkád, emberszereteted örök-
ké kísér minket. A meggyesfalvi
RMDSZ-körzet. (-I)

„Nem múlnak ők el, akik
szívünkben élnek, 
Hiába szállnak álmok, évek, 
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még.”
Mély megrendüléssel értesültem
VARRÓ GYULA haláláról. A
magyar közösségért kifejtett
tevékenysége követendő, példás
életutat mutat a jövő nemze-
dékének. A gyászoló családnak –
osztozva fájdalmukon –
vigasztalódást kívánok! Emléke
legyen áldott! Dr. Vass Levente
parlamenti képviselő. (-I)

Elment egy lélek ma ismét a
Földről,
Kit szívünk többé el sosem feled.
Csendesen figyelsz ránk már
odaföntről,
Legyen helyettünk: Isten veled!
Fájó szívvel búcsúzom jó
barátunktól, VARRÓ GYUSZI
bácsitól. Vigasztalást a
családnak! Emléke legyen áldott!
Kovács Lajos-Alpár városi
tanácsos. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönöm mindazoknak, akik a
jobbágytelki születésű LÁSZLÓ
MARGIT (született Bereczki), a
drága édesanya, nagymama,
testvér, rokon, barát, ismerős
budapesti temetésén részt vet-
tek, akik a temetkezési előkészü-
letben bármilyen formában
segítettek, akik biztattak,
bátorítottak, támogattak és
velünk együtt éreztek, valamint
akik imában mellettünk voltak és
a gyászmiséken részt vettek. A
viszontlátás reményében, tovább
hordozzuk drága emlékét.
Szerető leánya, Júlia és unokái:
Virág és Sanci. (-I)

2018. október 22., hétfő _______________________________________________ HIRDETÉS _________________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG IRODAI MUNKÁRA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Az önéletrajzokat a
fulop.lorand@catalogafaceri.ro e-mail-címre várjuk. Tel. 0748-380-520. (20581-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen beta-
nítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni.  Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT
PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62841-I)
MŰEMLÉKEK RESTAURÁLÁSÁRA  SZAKOSODOTT KFT. MUNKAERŐT alkalmaz. Bővebb
információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)
NÉMETORSZÁGI (az osztrák határnál) vállalkozás keres szakképzett, gyakorlott AUTÓFÉNYEZŐ
MUNKATÁRSAKAT. Nyelvtudás nem szükséges. Minden hónapban egyhetes szabadságot biztosítunk.
Jelentkezés lehetőleg fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail-címen: am.tatkraft@t-online.de. 
Tel. 00-49-84-199-372-415. (2049-I)
AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETORSZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPO-
LÁSÁRA, FELÜGYELETÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza utazás,
egészségügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a mun-
kaviszony idejére. A havi bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az alábbi tele-
fonszámon várunk:  0757-183-185. (62778-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél a tesztelő
csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál
jobb kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as te-
lefonszámon. (sz.-I)
A SERVINSTAL KFT. keres LAKATOST, SEGÉDMUNKÁST. Az önéletrajzokat küldjék: 
servinstalmures@gmail.com Tel. 0747-496-627, 8-14 óra között. (20593-I)
A DORA MEDICALS – Marosvásárhely – ÁLTALÁNOS ASSZISZTENSNŐT keres recepciós mun-
kakörbe. Érdeklődni: secretariat@doramedicals.ro, 0733-553-974. ( sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő állások betöltésére: 
SZOCIÁLIS GONDOZÓ – egy állás a felnőtt, fogyatékkal élő személyek
felmérési osztályán; SOFŐR – egy állás a tűz- és munkavédelmi
osztályon.
Sajátos követelmények: 
SZOCIÁLIS GONDOZÓ: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy
ezzel egyenértékű oklevéllel – szociális ellátás szakon, szociális
gondozói szakosodással.
SOFŐR: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség vagy
szakiskola, B és D1 kategóriás hajtási jogosítvány, minimum 6 év
régiség a szakmában.
Az írásbeli vizsga 2018. november 13-án 10 órakor lesz, az állásinterjú
az írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat november 2-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!
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Síajánlatok – előfoglalási kedvezménnyel

Olaszország  
2018. december 15-től egyéni utazással Árak: 6 eurótól/ fő/ éjszaka 2*+ szállodában

Ausztria 
2019. január 5-től egyéni utazással Árak: 12 eurótól/ fő/ éjszaka 4* szállodában

Szlovákia  
2019. január 27-től egyéni utazással Árak: 31 eurótól/ fő/ éjszaka reggelivel 3*+ szállodában

Franciaország 
2018. december 15-től egyéni utazással Árak: 78 eurótól/ fő/ éjszaka reggelivel 4*+ szállodában


