
Szép számban vettek részt a megyénkbeli termelők a Maros
Megyei Tanács által első alkalommal megszervezett helyi
termékek vásárán, több mint félszázan sorakoztatták fel két-
kezi munkájuk gyümölcsét a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
sportpályáján. 

A kínálat rendkívül gazdag és változatos volt, a helyszín tágas és jól
megközelíthető, az időjárás is kedvezett a sétával egybekötött vásárlás-
nak, ennek ellenére a délelőtti-déli órákban viszonylag kevés vásárló for-
dult meg a pályán. 

A Maros Megyei Tanács által első ízben megszervezett vásár célja a
helyi termékek fogyasztására való ösztönzés, valamint lehetőséget 

2019. október 21., hétfő 
LXXI. évfolyam 
240. (20321.) sz. 
Ára: 3 lej 
(előfizetőknek 1,43 lej) 

Menyhárt Borbála

1956-ra 
emlékeztek 
a Kultúrpalotában
„Azért gyűltünk össze, hogy együtt
emlékezzünk az 1956. október 23-i
eseményekre, amely a 20. század
magyar történelmének egyik legmeg-
rázóbb történése.”
____________4.
Az élet egy 
és osztható 
A G Caféban kettős eseményre került
sor ugyanazon irodalmi est keretében:
megalakult a Marosvásárhelyi Szépíró
Kör, illetve bemutatták a lap főszer-
kesztője, az idén 60 éves Kovács
András Ferenc Requiem tzimbalomra
című verseskötetét. 
____________6.
Érmeket szerzett
Szkopjéban 
Ungvári Evelyn
Két arany- és egy bronzérmet nyert
Észak-Macedónia nyílt ifjúsági asztali-
tenisz-bajnokságán a marosvásárhelyi
Ungvári Evelyn a serdülő (15 év alatti)
korosztályban, amelyhez hozzáadódik
két bronz az ifjúsági kategóriában is. 
____________9.(Folytatás az 5. oldalon)

Helyi termékek kavalkádja a Bolyai-sportpályán

Gazdag kínálat, kevés vásárló

Fotó: Menyhárt Borbála

Szárnyas botrány
Menesztették az állami légitársaság menedzserét. Kormányváltó

időkben az állami cégek tájékán is izzik a levegő, és ingatag a bár-
sonyszék a fennforgók alatt, mert ezek a jól fizetett állások a hűsé-
ges pártkatonák vagy hozzátartozóik számára vannak fenntartva.
Egyebek mellett e szokásrend miatt is működik oly csapnivalóan
az állami intézményrendszer, ahogyan ismerjük, és ez az ügy is ki-
váló szemléltető példa.

Ahogy kihúzták alóla a széket, a menesztett vezető azonnal kije-
lentette, hogy voltaképpen politikai okból rúgták ki. Állítólag azt
kérte tőle a humoristának sem utolsó közlekedési miniszter, hogy a
bizalmatlansági indítvány parlamenti szavazásának napján ne en-
gedje felszállni a társaság belföldi járatait, amelyekkel rendszerint
a honatyák és -anyák utaznak a fővárosba, így talán meg lehetett
volna gátolni a kellő számú ellenzéki szavazat összegyűlését, és
megúszhatta volna a kormány a bukást. De nem teljesítette a pa-
rancsot, a kormány bukott, és őt is menesztették.

Az üggyel a kormány házi kakukkmadara is akasztott egy cél-
táblát a saját hátára, mert a friss hírek szerint a kormányfő vizs-
gálatot rendelt el a légitársaságnál és a közlekedési
minisztériumban. Hogy ez mire mehet ki, arról a júniusi hírek árul-
nak el többet. Ugyanis a menedzsert a nyáron nevezték ki a légi-
társaság élére. Nem kicsit ugrott előre a ranglétrán, mert azelőtt
tíz éven át a társaság brüsszeli ügynökségének a vezetője volt, 

(Folytatás a 3. oldalon)

Benedek István



Az ‘56-os forradalom hőseire 
emlékeznek

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei
szervezete október 23-án, szerdán 17 órától az 1956-
os forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére
megemlékezést szervez a Bolyai téri unitárius temp-
lomban. Ünnepi köszöntőt mond Soós Zoltán, Maros-
vásárhely polgármesterjelöltje. Fellépnek: Kilyén Ilka
színművész, Ferenczi Hanna, Márton Krisztina, Fá-
bián Anna, Jakab Sámuel, Keszeg József Arnold, a
Művészeti Líceum diákjai, a Psalmus kórus. A rendez-
vény után koszorúzásra kerül sor az ’56-os kopjafánál,
a Vártemplom millenniumi emlékkertjében.

*
Október 23-án, szerdán du. 6 órakor a marosvásárhe-
lyi RMDSZ, a Kereszténydemokrata Platform, a Kis-
gazda és Kisvállalkozói Platform, valamint a
December 21. Marosvásárhely Mártír Város Egyesület
szervezésében rövid, koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést tartanak az ‘56-os forradalom és szabad-
ságharc hőseinek tiszteletére. A rendezvény helyszíne
a Vártemplom melletti 56-osok kopjafája. 

Szülők iskolája
Október 29-én 18 órától a Philothea Klub által szerve-
zett Szülők iskolájában László Enikő iskolapszicholó-
gussal, pszichoterapeutával beszélgetnek a
zaklatásról, melyre mindenekelőtt szülőket várnak.
Témák: Hogyan védjem meg a gyermekemet? Hol
kezdődik és hol ér véget az erőszak? Az erőszak mint
játszma. Hogyan traumatizál a családon belüli erő-
szak? Hogyan vegyem észre, hogy a gyerekem zak-
latják? Van-e remény a megoldásra?

Őszi esztendő kereke
A Világló Egyesület és a Maros Megyei Múzeum nép-
rajzi és népművészeti részlege szervezésében októ-
ber 26-án, szombaton délelőtt 10 órától
gyermekfoglalkozás lesz a Néprajzi és Népművészeti
Múzeumban, Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 11.
szám alatt. A részt vevő 1–4. osztályosok  az őszi ün-
nepkör szokásaival, hagyományaival ismerkedhetnek
meg. A programban közös játék, mesehallgatás,
rongybaba-, Márton-napi lúd- és csutkarozi-készítés is
szerepel. A belépő 5 lej. A részvételi szándékot a 

virginasemese@yahoo.com e-mail-címen, illetve a
0720-671-640 telefonszámon jelezhetik az érdeklődők.

Korda György és Balázs Klári 
Marosvásárhelyen

Korda György és Balázs Klári első erdélyi koncertso-
rozata tizenegy fellépést foglal magába. A marosvá-
sárhelyi előadásra október 21-én, hétfőn 20 órától a
Kultúrpalotában kerül sor. 

Szerzetesek asztalánál – 
vándorkiállítás a várban

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Szerzetesek asztalánál című vándorkiállítása tekint-
hető meg a Maros Megyei Múzeum várbeli épületé-
ben. A kiállítás december 18-ig látogatható.

Józsa Ildikó kiállítása 
Október 25-én, pénteken 19 órakor Józsa Ildikó ko-
rondi keramikusművész a Maros megyei közönségnek
mutatkozik be Exorsus (Kezdet) című tárlatával a ma-
rosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban. A
rendezvény házigazdája Oláh Dénes főesperes, meg-
nyitóbeszédet mond Doszlop Lídia művészeti szakíró.
A tárlat három hétig látogatható.

Operettest
Október 27-én, vasárnap 19 órától operettestre kerül
sor a Kultúrpalota nagytermében A Lorántffy Zsuzsanna
Kulturális Egyesület szervezésében a magyar operett
napja alkalmából fellépnek a Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia szólistái – Trozner Kincső, Buta Árpád,
Szabó Levente –, vendégelőadó Fülöp Tímea, a Ko-
lozsvári Magyar Opera énekese. A belépés ingyenes.  

Virágvásár a megyeközpontban
Október 28. és november 3. között lesz Marosvásárhely
főterén a hagyományos, eladással egybekötött virágki-
állítás. A Rózsák terén, a virágóra körül zajló vásáron
helyi és megyei virágtermesztők vehetnek részt virág-
okkal és szezonális kompozíciókkal. A részvételi kérel-
meket a személyazonossági igazolvány másolatával és
az idei évre láttamozott, érvényes mezőgazdasági ter-
melői engedéllyel együtt legkésőbb október 21-én, ma
lehet benyújtani a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 13-as
számú lakossági tájékoztatási irodában. Az engedélye-
ket október 24–25-én állítják ki.

Ooktóber 18-án, pénteken 12 óra
körül Marosvásárhely főterén négy
jármű karambolozott. A helyszínelés
idejére lezárták a forgalmat, emiatt tor-
lódás alakult ki.

Egy Hargita megyei 27 éves
férfi okozta a pénteki sorozatkoc-
canást, aki az előtte haladó sze-
mélyautónak ütközött, az pedig
ugyancsak az előtte levő gépkocsi-
nak csapódott – tudtuk meg a köz-
úti rendőrség helyszínelőinek első
következtetését a déli órákban a
Rózsák terén történt balesetről. Az
ütközés pillanatában a három jár-
művet érintő balesetet okozó gép-
kocsivezető hirtelen sávot váltott,
és ezáltal egy negyedik, a Hargita
megyei rendszámúval párhuzamo-
san haladó jármű is károsodott.

A baleset következtében négy
személy könnyebb sérüléseket
szenvedett, két gépkocsi vezetőjét
és egy utast a helyszínen elláttak,
egy személyt és a 27 éves sofőr
utasát a sürgősségi kórházba szál-
lították. A baleset körülményeinek

vizsgálata nyomán a rendőrök a biz-
tonságos követési táv be nem tartását
vélik a négy járművet érintő közleke-
dési baleset egyik okának. A helyszí-

nelés idejére a megyeszékhely főterén
lezárták a forgalmat. A baleset körül-
ményeit továbbra is vizsgálja a rend-
őrség. (P. Piroska)
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7 óra 47 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 26 perckor. 
Az év 294. napja, 
hátravan 71 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

10,14,26,24,22+8 NOROC PLUS: 530019

18,30,8,6,9,33 SUPER NOROC:  025475

32,36,47,49,18,7 NOROC: 6829494

Jogi tanácsadás
Október 23-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günkben jogi tanácsadást tart Molnár Loránd ügyvéd. A
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyünkön, a II. emeleti 57-es irodában kaphatnak jogi fel-
világosítást előfizetőink. Az érdeklődőket kérjük, hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcso-
latos minden iratot.

Őszi nagytakarítás Marosvásárhelyen
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala október 21. – no-
vember 23. között megszervezi az általános őszi nagyta-
karítást. Hétfőtől szerdáig az alábbi utcákból szállítják el a
hulladékot: október 21., hétfő: Északi, Prahova, Liget, Ho-
moród, Szamóca, Orgona, L. Ny. Tolsztoj, 1989. December
22., Székely Vértanúk, Bükkös, C. R. Vivu, Asztalos, Haj-
nalcsillag, Béke, G. Coşbuc (Tavirózsa), Építők, Gyöngy-
virág utcák; október 22., kedd: N. Grigorescu, Kosárdomb
sétány, Gh. Marinescu, Új kórház park, Köcsög, Cserjés,
Argeş, D. Cantemir, Dr. C. Ciugudean, I. Dumitrache, Ke-
leti, Ioan Bob, Ştefan Rusu, Teleki Sámuel, Trébely utcák;
október 23., szerda: Nagyerdő köz, Nagyerdő, Fülemüle,
Nyár, Kőrösi Csoma Sándor, H.Coandă, Gábor Áron, Petry
Ádám, Szegfű, Somostető utcák.

Szüreti mulatság a Gézengúz 
gyermektáncházban

A marosvásárhelyi Gézengúz játszóház október 23-án,
szerdán 17 órától szüreti mulatságba várja az óvodásokat
és kisiskolásokat. Muzsikál Sinkó András, a Prücsök zene-
kar és az Öves együttes. Helyszín: Studium–Prospero Kul-
turális Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő
szükséges.

Családok és gyermekek 
az oktatásban – rövid képzés 

A Divers Egyesület a FACE oktatási anyagot bemutató
rövid képzésre várja a marosvásárhelyi és Maros megyei
magyar nyelvű 4–12 éves gyermekeket formális oktatási
rendszerben, illetve civil szervezetek programjaival az ok-
tatókat. A képzésre október 24-én, csütörtökön 17 órakor
kerül sor a Teleki–Köpeczi-ház (Forradalom utca 1. szám)
első emeleti előadótermében. A FACE a Családok és gyer-
mekek az oktatásban elnevezésű oktatási és tananyagso-
rozat. Abból a célból hozták létre, hogy segítse a hátrányos
helyzetű családokból származó, illetve a roma gyermekek
önismeretének fejlesztését, készségeik, képességeik és
érdeklődési területeik jobb megismerését. 

Agyagtárgyak készítése
A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes kezű nők hétfő
délutánonként a marosvásárhelyi vár Tímárok bástyájá-
ban, a földszinten megtartandó tevékenységére azokat a
hölgyeket, akik különböző kézműves-tevékenységek for-
télyait szeretnék elsajátítani. Október 21-én, ma 17.30 és
19.30 óra között agyagtárgyak készítését sajátíthatják el a
résztvevők Tamási Mihály kézműves vezetésével.  

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma ORSOLYA, 
holnap ELŐD napja.

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max.240C
min.60C

Megyei hírek Info Trafic/Tordai Attila bejegyzésében

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunkelőfizetéstlapunkraakövetkező
hónapraaNépújságszerkesztőségében:

Marosvásárhely,DózsaGyörgyutca9.szám,
2.emelet,57-esiroda.BorbélyErnő,naponta8-14óra

között,szombat–vasárnapzárva.
Tel.0742-828-647

Sorozatkoccanás Marosvásárhely főterén
Négy jármű ütközött

Dávid Kacsó Ágnes pszichológus, a
BBTE szociológia és szociális munka
intézetének oktatója és örökbefogadás-
sal foglalkozó kutatója a ma 18.20-kor
kezdődő Mozaik vendége, akivel az
örökbefogadás témáját járja körül 

Badics Petra, a műsor e heti házigaz-
dája.

A 20 órai Zebra meghívottai dr.
Bakk-Miklósi Kinga pszichológus és
Sajó Enikő, a Telefonos Szeretetszol-
gálat ügyvezető igazgatója. Gecse Ra-

móna és Kovács Károly műsorvezetők
arra kíváncsiak, hogy a szakemberek
szemszögéből mikor, miért kérünk se-
gítséget. 

Kövessék az Erdélyi Magyar Tele-
vízió műsorait!

Örökbefogadásról és segítségkérésről az Erdély TV-ben
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Várja a TAROM légitársaságnál és a közlekedésügyi mi-
nisztériumnál folyó kivizsgálás eredményét, nyilatkozta va-
sárnap Viorica Dăncilă leváltott kormányfő.

Viorica Dăncilă azt mondta, hétfőre várhatók a hivatalához
tartozó ellenőrző bizottság kivizsgálásának első eredményei.
Arról is beszámolt, hogy beszélt már az ügyről Cuc szállítás-
ügyi miniszterrel, aki tagadta, hogy a repülők indulásának aka-
dályoztatására kérte volna a bizalmatlansági indítvány napján
a TAROM vezérigazgatóját. „Nem hiszem, hogy ez lehetséges
lett volna. Gondoljanak csak bele, ha tíz percet késtek volna,
a miniszterelnök lett volna hibás, és én nem hiszem, hogy Cuc
miniszter úr olyan döntést hozott volna, amely elsősorban
engem hozott volna kellemetlen helyzetbe” – nyilakozta a kor-
mányfő.

Dăncilă ezzel arra reagált, hogy a Nemzeti Liberális Párt el-
nöke, Ludovic Orban a hét folyamán azt állította: TAROM-al-
kalmazottak szerint a légitársaság igazgatóját, Mădălina
Mezeit azért menesztették tisztségéből, mert megtagadta annak
a kérésnek a teljesítését, hogy a bizalmatlansági indítvány nap-
ján „tartsa a földön a repülőket”, és így akadályozza meg, hogy
több mint húsz parlamenti képviselő Bukarestbe tudjon utazni
az ország különböző pontjairól.

A médiában később olyan információk láttak napvilágot,
melyek szerint Mezei megerősítette a hírt. A TAROM viszont
arról adott ki közleményt, hogy a légitársaság igazgatótanácsa

azért vonta vissza Mădălina Mezei ügyvivő igazgatói megbí-
zatását, mert az igazgató nem teljesítette a szerződésében fog-
laltakat.

Răzvan Cuc ügyvivő közlekedésügyi miniszter péntek este
cáfolta, hogy a repülők felszállásának megakadályozására
kérte volna a bizalmatlansági indítvány napján Mădălina Me-
zeit, a TAROM vezérigazgatóját. Ugyanakkor beismerte, hogy
megkérdezte a légitársaság vezetőjétől, kik azok a parlamenti
képviselők, akik repülővel utaznak.

„Nem kértem, hogy bármelyik repülőt tartsa a földön, nem
is állt volna módomban ezt kérni tőle. Csak műszaki problé-
mák felmerülése esetén lehet ezt megtenni. Ha műszaki prob-
lémák merülnek fel, azért nem a közlekedésügyi miniszter a
hibás. Én nem kérhettem ilyesmit. Kitől kértem volna? A pi-
lótáktól? A gépészektől? Vegyek ki egy anyacsavart vagy szen-
zort, vagy mit tehetnék én egy repülővel? (...) Valóban
megkérdeztem Mezei asszonyt, kik azok a parlamenti képvi-
selők, akik repülni készülnek, és hogy minden rendben van-e,
rendben közlekednek-e a járatok. Én is, mint mindenki más, a
forrásoktól, az ellenzéktől tudtam meg, hogy én akadályoztat-
tam volna a repülőket” – mondta Răzvan Cuc.

Az ügyvivő miniszter szerint Mădălina Mezei belebonyo-
lódik saját hazugságaiba, mert egyszer járatok törléséről, aztán
meg „földön tartásról” beszélt, egyszer négy, majd öt járatot
említett. (Agerpres)

835 külföldi szavazóhelyiség
lesz

Összesen 835 külföldi szavazóhelyiséget hagyott
jóvá az Állandó Választási Hatóság (AEP) a novem-
beri államelnök-választásokra. Az Állandó Választási
Hatóság arról tájékoztatta az Agerpres hírügynöksé-
get, hogy a külképviseletek javaslatai alapján több
szakaszban zajlott a határon túli szavazóhelyiségek
jóváhagyása. Az AEP által kiadott jóváhagyásokat
követően a nagykövetségek és konzulátusok fel-
adata lesz intézkedni, hogy megteremtsék a szava-
záshoz szükséges logisztikai feltételeket, és
tájékoztassák a külföldön tartózkodó romániai vá-
lasztópolgárokat a szavazóirodák helyéről. A kül-
ügyminisztérium, a diplomáciai képviseletek és a
konzuli hivatalok intézkednek annak biztosítása ér-
dekében, hogy a választási irodák elnökeinek és he-
lyetteseiknek kinevezéséről szóló jegyzőkönyvet
továbbítsák az Állandó Választási Hatósághoz, a kül-
földi szavazóhelyiségekért felelő választási irodához
és a választásokon részt vevő valamennyi politikai
párthoz – szögezi le az AEP. (Agerpres)

Újratemették Ilona anyakirálynőt
A Curtea de Argeş-i érseki és királyi székesegyház-
ban temették újra Ilona anyakirálynőt szombaton,
több ezer ember jelenlétében. A temetési szertartást
a román ortodox egyház magas rangú képviselői vé-
gezték a Neagoe Basarab által alapított régi székes-
egyházban. A vallási szertartáson a román korona
örököse, Margit, valamint Radu herceg, Zsófia her-
cegnő, Mária hercegnő Amedeo de Aosta herceggel,
Mafalda hercegnő (Aosta herceg lánya), Lord Peter
Rosslyn (a walesi herceg és a cornwalli hercegnő há-
zának vezetője), valamint Nicolae Medforth-Mills, Mi-
hály király unokája is részt vett. Ilona anyakirálynő
1982. november 29-én hunyt el Svájcban. (Agerpres)

Kedden tartják Naruhito császár
koronázási ceremóniáját 
Japánban

Október 22-en tartják az új japán császár, Naruhito
koronázási ceremóniáját, aki az 1989 és 2019 között
uralkodó Akihito császár legidősebb fia – mondta a
nemzetközi kapcsolatok és diplomáciai tanszék ta-
nársegédje vasárnap az M1 aktuális csatornán. A
szakértő kitért arra is, hogy minden császár uralko-
dásának idejét külön elnevezik, Naruhito császár
kora pedig a Reiva nevet kapta, amelynek jelentése:
csodálatos, pompázatos, harmonikus béke. A Reiva
kifejezést egy ókori japán versrészletből választották
ki, ezzel szakítva a hagyománnyal, miszerint a japá-
nok kínai kötődéseikhez kapcsolódó nevet választa-
nak az uralkodói időszakok elnevezésére. (MTI)

Egyeztetés a Brexit 
halasztásáról

Az Egyesült Királyság európai uniós kiválási határ-
idejének újabb halasztásáról egyeztettek a bennma-
radó tagországok kormányainak képviselői vasárnap
Brüsszelben, döntés azonban nem született a talál-
kozón. A huszonhetek EU-s nagykövetei azt köve-
tően tartottak megbeszélést, hogy London előző nap
a jelenleg október 31-én esedékes határidő kiterjesz-
tését kérelmezte. A brit miniszterelnököt erre törvény
kötelezi, miután a parlament szombatig nem fogadta
el a kiválás feltételrendszeréről múlt héten kötött új
megállapodást. (MTI)

és a sajtóhírek szerint azért kapta meg versenyvizsga
nélkül a vezérigazgatói széket, mert ez idő alatt közeli
barátságba került a két európai parlamenti mandátum
alatt jócskán arra repkedő kormányfővel. Kevéssé va-
lószínű, hogy a beharangozott vizsgálat kiterjed erre a
személyes viszonyra vagy más dolgokra, amikről szintén
a nyáron szóltak a hírek. Állítólag az egykori brüsszeli
ügynökségvezetőt és hitvesét, aki a társaság amszter-
dami irodavezetője volt, károkozásért perelte a saját
munkáltatója. Ezeket a pereket, minő véletlen, pont jú-
niusban, a vezérigazgatói kinevezéssel egy időben ej-
tette ellenük a cég. Érdekes vezetői bónusz, az biztos.

Csak arra nem fog kiterjedni a beharangozott vizs-
gálat, ami szabad szemmel is jól látszik: hogy a kor-
mány a saját birtokaként kezeli az állami cégeket. Ez a
valódi oka annak, hogy például az állami légitársaság
jobbára a politikum légitaxi-szolgálataként működik, de
olyan veszteséggel évente, hogy abból a fél ország la-
kosságának telne egy-egy fapados menettérti repülő-
jegyre, akár egzotikus célállomásokra is, és ez a
veszteség az adófizetőt terheli, lévén az államé a válla-
lat. Ott a gond, hogy semmi biztosíték rá, hogy a most
alakuló kormány változtatna ezen a hozzáálláson, mert
az állami cégek ilyen természetű vezetésében az eddig
kormányon megfordult pártok között politika feletti kon-
szenzus van. Ezért is vagyunk Európa sereghajtói élet-
színvonalban.

Szárnyas botrány

Ország – világ

Az RMDSZ még nem döntötte el, hogy támogatja-e Ludovic
Orban kormányalakítását.

Erről Kelemen Hunor RMDSZ-elnök beszélt szombat este
egy kolozsvári kampányrendezvényen, amelyen államfőjelölti
minőségben válaszolt a hallgatóság kérdéseire.

Kelemen Hunor elmondta, azután döntenek, hogy megisme-
rik a kormányprogramot és a miniszterjelölteket. Hozzátette:
jó esély van arra, hogy az RMDSZ megszavazza a kormányt
azért, hogy megadja számára az esélyt a munka gyors elkezdé-
sére. Álláspontja szerint ugyanis az országnak az az érdeke,
hogy minél előbb kidolgozzák és elfogadják a jövő évi költ-
ségvetést.

Ugyanakkor úgy vélte, hogy a Nemzeti Liberális Pártnak
(PNL) egyelőre nincs meg a kormány elfogadtatásához szük-
séges többsége, és a pártok közötti egyeztetéseket az a tényező
is nehezíti, hogy elkezdődött az elnökválasztási kampány, és
egymás ellen küzdenek azoknak a pártoknak a jelöltjei, ame-
lyeknek meg kellene egyezniük a kormány támogatásáról. Sze-
rinte a PNL kormányalakítását az is nehezíti, hogy a párt az
utóbbi három évben „mindenkivel összerúgta a port”, akivel
ma a kormányalakításról tárgyalhat.

Mindezek ellenére Kelemen Hunor úgy vélte: ha első neki-
futásra nem is sikerül a kormányalakítás, a második kísérlet
biztosan sikeres lesz, mert a képviselők többségének nem felel
meg, hogy előrehozott választásokat tartsanak.

A politikus kijelentette: nincs jó véleménye Klaus Iohannis-
ról, akit öt évvel ezelőtt úgy választottak Románia elnökévé,
hogy a magyarok 82-83 százaléka is rá szavazott. Azt remélték
ugyanis tőle, hogy az erdélyi helyzet jobb ismerőjeként az er-

délyiek és a magyarok számára pozitív lépéseket tesz. Ehelyett
ő volt 1996 óta az első olyan államfő, aki még csak azt a gesz-
tust sem tette meg, hogy március 15-én köszöntse a magyaro-
kat. „Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten” – jelentette
ki. Azt is felrótta az államfőnek, hogy passzív volt a külpoliti-
kában.

Kelemen Hunor elmondta, a 20-30 évesek elvárásaihoz is
próbáltak igazodni, amikor az oktatást és a környezetvédelmet
választották a kampány két fő témájának. Hozzátette: ezek a
témák fokozottan foglalkoztatják a fiatalokat, és e generáció
számára az a fontos, hogy vegyék őket komolyan.

A magyar városi fiatalság Mentsétek Meg Romániát Szövet-
ségre (USR) való átszavazásáról úgy vélekedett, hogy a román
pártokra átszavazók aránya ma sem nagyobb, mint korábban,
és aki ma az USR-ben látja a megváltást, az nagyot fog csa-
lódni.

A Wass Albert megítélésére vonatkozó kérdésre válaszolva
Kelemen Hunor nem adott egyértelmű választ. Kijelentette:
azért, mert a román népbíróság háborús bűnösnek nyilvánította,
nem lehet messzemenő következtetéseket levonni róla, de a
Patkányok honfoglalása című cikke egyértelműen zsidóellenes
volt. Kelemen Hunor szerint azt is mérlegre kell tenni, hogy
Wass Albert az Amerikai Egyesült Államokban élt, ahová nem
fogadtak be háborús bűnösöket, és Göncz Árpád 1993-ban ki-
tüntette Wass Albertet, „márpedig Göncz Árpádot nem úgy is-
merjük, mint aki nácikat kitüntet”. Kelemen Hunor szerint
Wass Albertnek voltak olyan nézetei a második világháború
alatt, amelyekkel nem ért egyet, de ezért nem lehet egy „csuk-
lómozdulattal” lenácizni. (MTI)

Az RMDSZ még nem döntötte el, hogy támogatja-e 
Ludovic Orban kormányalakítását

Jövő héten szerdán és „amennyiben szükséges”, csütörtökön
folytatódnak a kormányalakítást előkészítő tárgyalások a pár-
tok képviselőivel – jelentette ki Ludovic Orban szombaton. A
Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke ugyanakkor arról is be-
szélt, hogy pártja felkészült egy „szégyenletes bojkott” kivé-
désére, amelyet a Szociáldemokrata Párt (PSD) készít elő,
hogy hatalmon maradhasson.

A kormányalakításra felkért PNL-elnök azt mondta, hétfőn
és kedden a civil társadalom és fontos intézmények képvise-
lőivel folytat megbeszéléseket, majd szerdán és „amennyiben

szükséges”, csütörtökön újabb tárgyalássorozatra kerül sor a
pártokkal. „Bojkottra számítunk a PSD részéről, és stratégiát
fogunk kidolgozni, hogy kivédjük a szégyenteljes, csúfos boj-
kottot, amelyre a PSD készül annak érdekében, hogy törvény-
telenül hatalmon tartsa bukott kormányának maradványait” –
mondta Orban egy kampányrendezvényen, amelyen Klaus Io-
hannis államfő is részt vett.

Azt is elmondta, a PNL törvényhozói készen állnak java-
solni egy kormányalakítási ütemtervet, mert mielőbb legitim
kormányt szeretnének biztosítani az országnak. (Agerpres)

Ludovic Orban szerint a PSD bojkottra készül

Egyetlen szociáldemokrata párti törvényhozó sem fogja
megszavazni a Ludovic Orban vezette kormányt – jelentette
ki vasárnap Viorica Dăncilă leváltott miniszterelnök.

Újságírói kérdésre Dăncilă azt mondta, nem tudja, hogy
lesz-e az országnak új kormánya az államfőválasztásokig. „A
tárgyalások annak rendje és módja szerint, a hat ellenzéki párt
között zajlanak, azon hat párt között, amelynek sikerült meg-
buktatnia a kormányt anélkül, hogy más megoldást javasoltak
volna helyette. Látom, Iohannis államelnök úr továbbra is részt
vállal ebben, ami nem ijeszt meg minket, mert elég erősek va-
gyunk ahhoz, hogy haladjunk előre. Az nyilvánvaló, hogy vá-

lasztási okok miatt az állampolgárok fognak szenvedni” – vé-
lekedett a leváltott kormányfő, aki szerint az ellenzéknek nincs
kormányprogramja, és senki nem tudja megmondani, mi fog
történni az új kormány megalakulásának másnapján.

A Szociáldemokrata Párt elnöke megerősítette, hogy az ál-
tala vezetett formáció törvényhozói nem fognak részt venni az
új kormány megalakulásáról döntő parlamenti szavazáson.
„Nem aggódom, bizakodó vagyok. Azt hiszem, egyetlen szo-
ciáldemokrata sem teszi meg, hogy elárulja a romániai állam-
polgárok szavazatait és bizalmát” – nyilatkozta Dăncilă.
(Agerpres)

Dăncilă: Egyetlen PSD-s sem fogja megszavazni 
a kormányt

2019.október21.,hétfő _________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG3

Mára várják a TAROM légitársaságnál 
és a közlekedésügyi minisztériumnál folyó 

kivizsgálás első eredményét
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Az MPP identitása és függet-
lensége nem képezheti alku
tárgyát – jelentette ki október
18-án, pénteken Marosvásár-
helyen Biró Zsolt parlamenti
képviselő, a Magyar Polgári
Párt volt elnöke, akit az MPP
választmánya egy nappal ko-
rábban kizárt a pártból, és
úgy döntött, hogy fuzionál az
Erdélyi Magyar Néppárttal
(EMNP).

Biró szerint a tisztújítás óta eltelt
tíz-tizenegy hónap alatt két dolgot
sikerült megvalósítania Mezei Já-
nosnak: feladni az MPP identitását,
és ezzel egy időben megfelezni a
pártot. Felhívta a figyelmet, hogy
2018. november 24-én a Magyar
Polgári Párt országos tanácsa el-
söprő többséggel erősítette meg a

2012-ben hozott 1-es számú határo-
zatot, amely az MPP szervezeti ön-
állóságának sérthetetlenségét
tartalmazza. „Ezt az elvet szem előtt
tartva, az MPP úgy tudta eddig
megőrizni függetlenségét és politi-
kai arcvonalát, hogy közben növe-
kedett is, több mandátumot szerzett,
mint korábban bármikor, és parla-
menti tényezővé vált. Ennek a poli-
tikának a sikerét maguk a választók
igazolták vissza. Sajnálom, hogy
most ezek az eredmények ve-
szélybe kerülnek” – értékelt Biró.
Úgy vélte, hogy az MPP-ben jelen-
leg zajló „boszorkányüldözés”
egyik sarkalatos pontja a jelenlegi
elnöknek ezzel a politikával való
szakítása, a másik pedig a párt ala-
pító elnökének székelyudvarhelyi
beavatkozása. 

– Mi a véleménye az MPP sajtó-
irodája által kiadott október 17-i
közleményről?

– Nem ért váratlanul a hír, de az
alapszabályzat előírásainak teljes
mértékű mellőzése felháborító.
Mezei már a látszatra sem ügyel,
törvénytelenséget törvénytelenségre
halmoz, mindenkit eltakarítana az
útból, aki másként gondolkodik. Az
elmúlt hét évben mindent megta-
pasztalhattam abból, amit a politikai
küzdelem jelent. Sikert és kudarcot,
hűséget és árulást, erényt és gyarló-

ságot, igazságot és igazságtalansá-
got, méltánytalanságot és elégtételt.
A mostani pártvezetés és a mostani
politikai irány éppen ezeket az ered-
ményeket nullázza le. Mi úgy való-
sítottuk meg a politikai versenyt és
együttműködést, hogy abból teljes
erdélyi magyar közösségünk nyerni
tudott. Hiszen ma 15 település élén
áll olyan polgármester, aki MPP-
tagként és MPP-támogatással nyert
mandátumot, illetve 2016-tól parla-
menti párt lett a polgári alakulat egy
olyan együttműködés keretében,
amely az erdélyi magyarok döntő
többségének támogatását élvezte.
Reméltem, sikerül jobb belátásra
bírni Mezei Jánost és táborát,
amelyről bebizonyosodott, hogy a
hatalom megőrzése érdekében a
csalástól sem riad vissza. 

– Ön szerint mind a korábbi dön-
tések, mind az október 17-i választ-
mányi ülés mellőzte az alap-
szabályzat előírásait?

– Az alapszabályzat mellőzése
nyomon követhető a székelyudvar-
helyi tisztújítástól kezdve a kizárá-
sok és leváltások sorozatán át a 17-i
választmányi ülésen történtekig.
Pethő István választmányi elnök
felfüggesztése és későbbi leváltása
éppúgy az alapszabály előírásainak
figyelmen kívül hagyásával történt,
mint Gálfi Árpád kizárása, Salamon

Zoltán leváltása, a Rákossy Botond
felfüggesztésére, majd kizárására
tett kísérlet, a Hargita megyei szer-
vezet küldöttgyűlésének összehí-
vása stb. A megyei etikai bizottság
nem tárgyalta se Gálfi, se Rákossy,
se Csomortáni László elnökségi tag
fellebbezését, ennek ellenére Har-
gita megyei tisztújítást is szervez-
tek. Egy közös találkozási pont van
mindebben: Mezei személye, aki
egy személyben vezeti, ha kell, a
helyi, ha kell, a megyei gyűléseket,
és végül „elnöki rendelettel” a vá-
lasztmányi ülést is, a figyelmezteté-
sek, az óvások és a kvórumhiány
pedig nem zavarja. 

– Hogyan vélekedik az EMNP-
vel való fúzióról? 

– A Néppárttal lebegtetett fúzió
kérdésében kizárólag az országos
tanács dönthet, de személyes véle-
ményem szerint a jelenlegi Nép-
párttal való összefogás felér a
politikai öngyilkossággal. 

***
A Magyar Polgári Párt választ-

mánya október 17-én, csütörtökön
Gyergyószentmiklóson az MPP és
az EMNP fúziója mellett foglalt ál-
lást, mivel „az erdélyi magyarság
számára a két jobboldali párt egye-
sülése eredményezheti a választás
valódi szabadságát, és az összefo-
gás reményt nyújthat azoknak a po-

litikából kiábrándult magyar szava-
zóknak is, akik távol maradnak az
urnáktól az egységes nemzeti ér-
dekképviselet hiányában”.

Ugyanakkor szavazott Biró Zsolt
pártból való kizárásáról, Pethő Ist-
ván választmányi elnöki tisztségből
való visszahívásáról. Helyébe Hel-
meczi Tibort, a Bihar megyei szer-
vezet elnökét választotta meg. 

A választmányi ülés előtt Gyer-
gyószentmiklóson tartották az MPP
Hargita megyei szervezetének kül-
döttgyűlését, amelynek fő napirendi
pontja az elnökválasztás volt. A ko-
rábban megüresedett megyei elnöki
tisztség betöltésére a gyergyószent-
miklósi Czink Attila kapott megbí-
zást. Alelnöknek Farkas Csabát
választották, az elnökség tagjai
pedig Hadnagy Zoltán, Szakál
Csaba és Kémenes László lettek. A
megyei szervezet etikai bizottsága
elnökének Sorbán Attilát választot-
ták meg. (mózes)

Biró Zsolt: Az EMNP-vel való összefogás felér a politikai öngyilkossággal
Boszorkányüldözés az MPP-ben?

– Azért gyűltünk össze, hogy együtt
emlékezzünk az 1956. október 23-i
eseményekre, amely a 20. század ma-
gyar történelmének egyik legmegrá-
zóbb történése – mondta
felvezetőjében Henn János műsorve-
zető az RMDSZ Maros megyei szerve-
zete és az Erdélyi Magyar Baloldal
platform által szervezett megemlé-
kező ünnepségen.

A rendezvényre október 18-án, pénteken
délután 6 órától Marosvásárhelyen, a Kultúr-
palota kistermében került sor.
Marosvásárhelyen nagy 
szükség van a szolidaritásra

A szolidaritást nevezte beszédében 1956
egyik fontos üzenetének Péter Ferenc, az
RMDSZ megyei tanácselnökjelöltje. 

Kijelentette: újra és újra meg kell tanul-
nunk az 1848, az 1956, az 1989 és az 1990-
es események tanulságát. „Azt, hogy nekünk
egy olyan különleges megyében, mint Maros
megye, és egy olyan frontvárosban, mint Ma-
rosvásárhely, nincs más utunk, mint szolidá-
risnak lenni egymással, és összefogni a közös
ügy érdekében. A legfontosabb feladat pedig
nem más, mint megtartani a megyei tanács
elnöki tisztségét, és megnyerni Marosvásár-

helyen a polgármester-választást.” Arra buz-
dított, hogy a korábbi elveszített választások
miatt „nem szabad meghátrálni, nem szabad
feladni azt a célunkat, hogy Marosvásárhelyt
ismét fejlődési pályára állítsuk. (…) Nincs
más dolgunk, mint félretenni kishitűségün-
ket, és vállvetve dolgoznunk azért, hogy Ma-
rosvásárhelyt visszaadjuk a vásárhelyieknek”
– hangsúlyozta Péter Ferenc. 

Legyünk mi azok, akik merünk! 
Soós Zoltán polgármesterjelölt beszédé-

ben hangsúlyozta: Az 1956-os magyar forra-
dalom új utat mutatott az európai
államoknak, a szocialista és kapitalista orszá-
goknak egyaránt. A leigázott országokban
felcsillant egy reménysugár, hogy szembe
lehet szállni egy elnyomó rendszerrel, ha van
bátorság, akarat és egy közös cél. Leleplezte
a szocializmust minden bűnével és emberte-
lenségével. Mint mondta, ma a marosvásár-
helyi magyarok és románok ugyanazzal a
problémával szembesülnek: „ellopják jele-
nünket és jövőnket”. Kijelentette: Ma az a
feladatunk, hogy leleplezzük mindenki előtt
a városunk jövőjét ellehetetlenítő városveze-
tést. Azt kérte a marosvásárhelyiektől, hogy
merjenek változást kérni.

„Jövőre történelmi pillanathoz érkezhet
Marosvásárhely. Beírhatjuk magunkat a tör-
ténelembe, ha közösen, egységesen merünk
tenni. (...) Azt kérem önöktől, hogy merjenek
hinni, ne engedjük tovább, hogy játsszanak
velünk, a városunkkal. (...) Legyünk mi azok,
akik merünk! Az a Marosvásárhely, amely
mer lenni, élni, tervezni” – zárta beszédét
Soós Zoltán polgármesterjelölt.
Marosvásárhely és 1956

„Arra kell törekednünk, hogy városunk ne
a belső civakodásról, széthúzásról váljon is-

mertté, hanem arról, hogy gazdag politikai,
társadalmi, kulturális örökségét meg tudja be-
csülni, őrizni, sőt gazdagítani is” – hívta fel
a figyelmet Novák Csaba Zoltán szenátor.

Elmondta, Marosvásárhely is kivette a ré-
szét ’56-ból és az azt követő évekből. 

Székelyföldön 1956 és 1965 között 826
személyt állítottak hadbíróság elé, és ítéltek
el az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc eszméivel való azonosulásért. Közü-
lük 620 magyar, 184 román, 18 német, két
zsidó és két cigány volt.

Marosvásárhely véráldozatot is hozott: Bu-
dapesten 1957-ben végezték ki a marosvá-
sárhelyi származású Dudás József 
mérnök-technikust és Preisz Zoltán szer-
számlakatost. Temesváron végezték ki dr.
Kónya István-Béla ügyvédet, valamint a ma-
rosvásárhelyi kényszerlakhelyre hurcolt
Orbán Károlyt és Báró Huszár József földbir-
tokost 1958-ban.
Minden szörnyűség ellenére 
megmaradt magyarnak

Gráma János volt ’56-os politikai fogoly
mindenekelőtt megköszönte Gál Évának,
hogy minden évben nagy hozzáértéssel és
szeretettel megszervezi az ünnepet, és sok
embert gyűjt össze. Mert – mint mondta –
magyarnak lenni és megmaradni magyarnak,
ebben segítenek az ünnepek, a közös pillana-
tok. Pénteken arra a mindössze 20 napra kí-
vánt emlékezni és emlékeztetni, „amikor a
magyar nép kivívta a szabadságát, amikor az
a kis nemzet szembe mert állni az akkori
világ legnagyobb birodalmával”. Majd arról
beszélt, hogy következett a megtorlás.

„Nálunk nem volt forradalom, de az akkori
kommunista vezetés kapott az alkalmon, és
megtizedelte a magyarságot. Mindenki gyanús
volt, aki szimpatizált a forradalommal, és jó
ok volt arra, hogy 10-25 évre bezárja őket.
Nemcsak bezárta, hanem kényszermunkára
fogta, éheztette, megverte és megalázta
őket...” Azzal zárta beszédét, hogy minden
szörnyűség ellenére megmaradt magyarnak, és
ma is képes lenne bármire a magyar népért.

A rendezvényen fellépett Buta Árpád éne-
kes, aki Erkel Ferenc Bánk bánjából a
Hazám, hazám című nagyáriát adta elő, Ke-
resztes Béla, a Bolyai Farkas líceum tanulója
Márai Sándor Mennyből az angyal című ver-
sét szavalta el, valamint a Napsugár néptánc-
együttes.

A himnuszok eléneklése után a rendezvény
fáklyás felvonulással folytatódott a Kultúrpa-
lotától a Vártemplomig, majd koszorúzással
ért véget.

Magyarnak lenni, és megmaradni magyarnak
1956-ra emlékeztek a Kultúrpalotában
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biztosítani a Maros megyei terme-
lőknek, hogy népszerűsítsék és ér-
tékesítsék termékeiket. A megye
valamennyi övezete képviseltette
magát, Bátostól a Mezőségig, a
Nyárádmente kisebb falvaiból is
jelen voltak a vásárokból ismert ter-
melők, kézművesek, de olyanok is,
akik eddig még nem nagyon tették
közszemlére portékájukat. A kínálat
rendkívül gazdag volt: tejtermékek,
szörpök, lekvárok, házias savanyú-
ságok, virágok és dísznövények,
kézműves termékek, édességek, fű-
szerek, kozmetikumok, gyógynövé-
nyek, zöldségek széles választéka
várta azokat, akik megbízható for-
rásból származó árut szerettek
volna hazavinni. Ugyanakkor lehe-
tőség adódott megismerkedni, elbe-
szélgetni a termelőkkel, ellesni az
egyes termékek előállításának for-
télyait. Sok kistermelő ma már ház-
hoz szállítást is vállal, így ezekről a
lehetőségekről is tájékozódhattak a
vásárlók. Ugyanakkor a szervezők
az egészséges táplálkozás jelentősé-
gére, a helyi termékek fogyasztásá-
nak előnyeire rávilágító elő-
adásokkal, valamint a legkisebbek-
nek szánt kézműves-tevékenysé-
gekkel próbálták még színesebbé
tenni a programot.

Panit községet több termelő is
képviselte a vásáron, a csittszenti-
váni Puskás Katalin zöldséget,
egyebek mellett igazi házi paradi-
csomot hozott, emellett krizantém-
mal, valamint csomagolt, szárított
gyógynövényekkel várta vásárlóit. 

Nem messze tőle a mezőpaniti
Nagy Dániel kínálta a vegyszer-
mentes fűszerpaprikát, amit meg is
kóstolhattak az arra járók. A fiatal
termelő negyedik éve állít elő fű-
szerpaprikát, fél hektár területen
gazdálkodik. Mint mondta, a Pro
Economicához benyújtott sikeres
pályázatnak köszönhetően sikerült
kapagépet, szárítógépet, öntözőbe-
rendezést vásárolnia, amelyek meg-
könnyítik a munkát, és amit
egyébként önerőből csupán négy-öt
év múlva tudott volna beszerezni. 
Savanyúság, krém – 
fokhagymából

Mezőmaradasról fokhagymát,
valamint ebből készült ízletes ter-
mékeket is vásárolhattak a háziasz-
szonyok Balázs Emese asztalánál. A
termelő elmondta, a szülőktől örö-
költ területen, összesen négy hektá-
ron termesztenek őszi és tavaszi
ültetésű fokhagymát. Amellett,
hogy vetőmagként is forgalmazzák,
fel is dolgozzák, készítenek belőle
ecetes savanyúságot, adalékmentes
fokhagymapasztát, ami kiváló hú-
sokra, sültekre, de akár pirítósra is.
A saját és sok vásárló kedvence a
fokhagymamuzsdéj, ami édes pi-
rospaprikával van ízesítve – tette
hozzá a termelő. 

Nem sok olyan gyerek akadt, aki
ne kért volna egy-két gombócot az

ízletes sóváradi házifagylaltból,
amit ezúttal is számos, csöppet sem
szokványos ízesítésben kínáltak a
készítők. Ugyancsak sokan használ-
ták ki az alkalmat, hogy közvetlenül
a termelőtől szerezzék be a nyárád-
andrásfalvi Gabriella tejterméke-
ket, annál is inkább, mivel több,
újdonságnak számító árujukat is el-
hozták, a hagyományos vaj, sajt,
tejföl, túró, sajttekercsek mellett
orda, telemea, olvasztott sajt és
szána is volt a szombati kínálatban. 

Feketeribizli-szörp, bor, pálinka,
valamint natúr levek várták a vásár-
lókat a marosvásárhelyi Gyarmati
Mátyás asztalánál. A fiatal termelő-
től megtudtuk, immár ötödik éve,
hogy Iklandon ribizliültetvényt te-

lepített, jelenleg negyven ár
területen terem a gyümölcs,
a teljes mennyiséget feldol-
gozzák. Így készül szörp,
natúr lé, bor és ribizlipá-
linka. Önerőből vásárolt
egy őrlő, préselő, pasztő-
röző gépsort, így a ribizli
mellett natúr almalevet, va-
lamint alma-murok-cékla-
levet is préselnek. Mint
mondta, a natúr ribizlilére,
valamint a ribizliborra fó-
kuszál, a tavalyi borával hat
nemzetközi versenyre ne-
vezett be, és mindenhol
arany-, ezüst- vagy bronz-
érmet érdemelt ki. Érdeklő-
désünkre elárulta, a vásár-
lók fokozatosan megis-
merték és megkedvelték a
termékeit, így mára kiala-
kult a vásárlóköre, és a továbbiak-
ban terjeszkedni szeretne, nemrég
értesült arról, hogy kedvezően bí-
rálták el a Pro Economicához be-
nyújtott pályázatát, amellyel egy
munkagépet szeretne vásárolni, ami
segítségére lesz a föld megmunká-
lásában. 
Édesszájúak paradicsoma

Az édességkedvelők örömére kü-
lönféle ízesítésű – natúr, házicsokis,
karamellás, ír krémes, pudingos-ka-
kaós – tejkrémet kínált a nyomáti
György Anna, aki érdeklődésünkre

elárulta, húsz tehenet tar-
tanak, és sokáig gondol-
kodtak, milyen formában
lehetne feldolgozni a tejü-
ket. Úgy gondolta, a házi
tejkrém újdonságnak szá-
mít a piacon, így erre
esett a választás. – Négy
éve kezdtük el, az első
évek kísérletezéssel tel-
tek, nemrég kezdtem vá-
sárokra járni.

– Valójában sűrített tej,
de elneveztem tejkrém-
nek, mivel a sűrített tejből
van hígabb változat is, és
mi csak ezt a krémesebb,
kenhető változatot készít-
jük, ami süteményekbe,

palacsintába, de még kávéba is ki-
váló. Kályhán főzzük, úgy kell el-
képzelni, mint a lekvárfőzést –
avatott be a hétféle ízesítésű tej-
krém készítésének rejtelmeibe a
nyomáti termelő. 
A fakanálbáboktól 
a lapítófestésig

Miközben a szülők megpakolták
a szatyrokat, a gyerekek sem unat-
koztak, a Creactivity Egyesület 
csapata érdekes kézműves-foglal-
kozásokkal várta őket az erre a célra
felállított sátorban, fakanálból ötle-

tes bábokat készítettek, lapí-
tóra különféle motívumokat
festettek, illetve egyéb kreatív
játékokba is bekapcsolódhat-
tak. 
A helyi, szezonális 
mindig egészségesebb

Miért ajánlott a helyi ter-
melőktől származó élelmisze-
rek fogyasztása, illetve miért
fontos odafigyelnünk az
egészséges táplálkozásra? –
többek között ezekre a kérdé-
sekre próbáltak választ adni a
nap folyamán sorra kerülő
előadásokkal.

A Székely Gazdaszerveze-
tek Egyesülete részéről Ladó
Hunor kertészmérnök, falu-
gazdász Mi a bio? című érte-
kezését követően Bende
Lajos, a Boósifarm megálmo-

dója és tulajdonosa saját tapaszta-
latából kiindulva osztott meg szá-
mos jó tanácsot az öko-bio
zöldségtermesztéssel kapcsolato-
san. Mint mondta, a viszonylag
kicsi gazdaságban nem használ
műtrágyát, gyom-, illetve rovarirtó
szert, kizárólag olyan szerekkel ke-
zeli a növényeket, amelyek az öko-
bio termesztésben engedélyezettek.
A gazda elismerte, beleszerettek
Székelybósba, ezért kezdett el ott
gazdálkodni, viszont tudni kell,
hogy a bósi talaj nem alkalmas
zöldségtermesztésre, ám makacs
ember lévén, nagy erőfeszítések
árán megtette a szükséges talajja-
vító intézkedéseket. Ezelőtt három
évvel tűzte ki célul a szezonális
zöldségkosár-projektet, amelyre
ma igen nagy az igény a vásárlók

részéről. Viszont az ide vezető út
sem volt zökkenőmentes, hiszen,
mint mondta, vannak zöldségfaj-
ták, amelyekkel két-három évig kí-
sérletezett, hogy a kívánt minőség
kerülhessen a vásárlói kosarakba.
Idén több mint nyolcszáz, minden
héten más zöldségeket tartalmazó
kosarat sikerült kiszállítania, volt
hét, amikor tizenkétféle termék ke-
rült bele. A gazda számos érdekes-
séget is megosztott hallgató-
ságával, kitért többek között a ro-
varok hasznosságára, a katicabo-
gár, a sün a kertész jó barátai,
hiszen kiváló helyettesítői a ro-
varirtó szereknek. 

Miért nem volt ételallergiájuk
a nagyszüleinknek? 

Erre a kérdésre világított rá elő-
adásában dr. Suba Réka rezidens
belgyógyász, valamint Szász Blanka
testszerviz-, táplálkozás- és élet-
módtanácsadó. Dr. Suba Réka sze-
rint miközben ma egyre többen
küszködnek különféle ételallergiák-
kal, régen, a nagyszüleink idejében
ennek a témának nem volt aktuali-
tása, ugyanis más életmódot foly-
tattak, szezonális ételeket fogyasz-
tottak, és kizárólag abból főztek,
amit a ház körül megtermeltek. Az
ő idejükben a tartósítószerek nem
voltak elterjedtek, nem fogyasztot-
tak üzemi étkeket, felvágottakat,
tehát ezekkel nem gyengítették a
szervezetüket, a táplálékuk tele volt
tápanyagokkal. Emellett rengeteg

időt töltöttek a szabadban,
mozogtak, ami kedvező ha-
tással volt az immunrendsze-
rükre, nem pedig a négy fal
között az okostelefonnal, va-
lamint a videójátékkal a ke-
zükben töltötték a napjaikat,
ahogyan azt a mai gyerekek
teszik – mutatott rá a rezidens
belgyógyász. Mint mondta, a
tápanyagtartalom az ételeink-
ben mára drasztikusan csök-
kent, az ételallergia
civilizációs betegséggé vált,
akárcsak a magas vérnyomás,
valamint a rák. A megoldás az
életmódváltás lenne, viszont
ez igen komplex folyamat, hi-
szen a táplálkozástól a moz-
gáson át a megfelelő mértékű
pihenésig számos tényezőre
oda kell figyelni. Ennek érde-

kében meg kell próbálni visszatérni
a hagyományos élelmiszerekre, a
lehető legbiztosabb forrásból, azaz
lehetőleg helyi termelőktől besze-
rezni az ételeinket, amit lehet, pél-
dául a főzésnél használt
fűszerkeverékeket készítsük el ma-
gunk, ne folyamodjunk a nagy-
üzemi ételízesítőkhöz – hangzott a
jó tanács. 

A délután előadásokkal folytató-
dott, többek között Miért helyben,
helyit és helyitől? címmel Varga-
Pál Petri Julianna, a Petry cég-
csoport tulajdonosa, ügyvezető
igazgatója érvelt a helyi termékek
fogyasztása mellett. 

Gazdag kínálat, kevés vásárló
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Könyvbemutató és köralapítás
Az élet egy és osztható 

Kilencvennyolcadik alkalom-
mal szervezte meg irodalmi
színpadát a marosvásárhelyi
Látó szépirodalmi folyóirat.
Múlt hét szerdáján a G Café-
ban kettős eseményre került
sor ugyanazon irodalmi est
keretében: megalakult a Ma-
rosvásárhelyi Szépíró Kör, il-
letve bemutatták a lap
főszerkesztője, az idén 60
éves Kovács András Ferenc 
Requiem tzimbalomra című ver-
seskötetét. 

A részt vevő szépszámú közön-
séget KAF üdvözölte, majd Szká-
rosi Endre, a magyarországi
Szépírók Társaságának elnöke is-
mertette az új kör létrejöttét. – Egy
olyan szervezetet működtetünk,
amelynek négyszáz tagja van, és a
magyar irodalom reprezentatív sze-
mélyi hálózatát képezi. Egy ilyen
agyvelőállomány és esztétikai biro-
dalom szervezetét működtetni kihí-
vás. Íróbarátaink dolgoznak, lapot
szerkesztenek, de azon kívül, hogy
Budapesten él a tagságunk fele, ren-
geteg tagunk van a magyar nyelvi
térben. Azon tűnődtünk, hogy miért
nem bátorítjuk őket, és velük együtt

saját magunkat, hisz ezzel még töb-
bet ki tudnánk hozni magunkból. Ez
okból született az elhatározás, hogy
szépíróköröket alapítunk Magyaror-
szágon és a határokon túl. Ezek
nem zárt csoportok, a tagjainkra tá-
maszkodunk, a csoportoknak nincs
elnökségük, bevonhatnak írókollé-
gákat, olyanokat is, akik más szer-
vezetek tagjai. Csodálatos
tagságunk van Marosvásárhelyen,

Kolozsváron, Nagyváradon és má-
sutt. Vásárhelyen nagyon pezsgő az
irodalmi élet, mi is inspirálnánk az
itt élőket, és velük együtt magunkat,
fejlesztenénk az együttműködést.
Erősíteni kívánjuk a már meglévő
és az új kapcsolatokat nemzetközi
relációban is. A román–magyar,
horvát–magyar irodalmi együttmű-
ködéseket promováljuk, vándor-
fesztiválokat szervezünk. A
láthatóság az irodalomnak fontos
feltétele, és manapság a nyílt téri
befogadás, a felolvasások lassan
mennyiségileg is elérik az olvasás
jelentőségét. Nagyon fontos, hogy
közvetlen kapcsolataink legyenek,
ezáltal például a könyvbemutatókat
a szépírókörökön is folyamatosan
tudjuk utaztatni – mondta Szkárosi
Endre. A Requiem tzimbalomra
című kötetről Demény Péter fag-
gatta a szerzőt. 

– A könyv 60. születésnapod al-
kalmából jelent meg. Egész életmű-
veden átvonulnak dolgok – Mozart,
Csokonai, a nyelv és a művészet
megannyi rétege. Amikor beszélge-
tünk, úgy érzem, mintha a kultúra
minden rétege ott lenne benned.
Hogyan találkozik odabent mindez?

– Sok címkézhető dolog van
ebben az egészben, ami én vagyok.
Átjárnak az életben nyelvi rétegek,

történetek. Az első közölt verseimet
kipécézte a cenzúra, az elvtársi ko-
rifeusok. A cenzorok nem kedvel-
tek, a főszerkesztők óvatosak
voltak. Mindkét kötetemet a nyolc-
vanas években Domokos Géza adta
ki, ő vezető státusban volt, de me-
rész is volt. Szürrealista, dadaista,
avantgárd költőként kezdtem én is,
de régi magyar irodalmasnak ké-
szültem, a felvilágosodás érdekelt.

Ami a kötetet illeti, az természetes
és szép hagyomány, hogy amikor az
ember idősödik, kérhet és kaphat
kis válogatást a kiadójától – én a
Magvetőtől. Ki kellett találnunk,

hogy ennek a kötetnek milyen le-
gyen a jellege. Különféle válogatás-
variációkat csináltam, de nagyon
nagy, szövevényes az eddigi
életmű. Ezért keskenyebb szeletet
vágtam a köteteimből, kiválogattam
ezt a 35 verset. Számomra mindig
nagyon fontos volt a kötet struktú-
rája, zeneisége. Az a „bajom”, hogy
minden érdekelt és minden érde-
kelni próbál, a világra vonatkozó

kultúrák, kultúrtörténetek. Zenét
nem tanultam, énekhangom volt, a
zene szeretete is megvolt, így ter-
mészetes, hogy nagyon fontosnak
találtam a hangzó verset. A költé-
szet jó részére nagyon jellemző,
hogy van benne egy hangzás. A ver-
sek lehetősége ugyan nem bachi, de
a hangoké igen. Weöres költészete
például. Ezért is szeretem nagyon
Csokonait, akit a diákjai hívtak –
nem csúfolódásból – professzor
Tzimbalomnak. Klavírozott, fuvo-
lázott, énekelt és tudott olaszul.
Mozart kézenfekvő volt. Ez nem
olyan választás volt, mint a nagy
hitek a zenében. Ő csak úgy adta
magát. Így állítottam össze egy 35
versből álló rekviemet. Az első rész
Mozartnak szól, a második Csoko-
nainak, Mozart- és Csokonai-versek
találhatók benne. Beemeltem a Ca-
sanovát idéző fragmentumokat is,
de ezeket majd ki-ki magának fel-
fejti. Sok vers eredetileg nem ide
íródott, az elsők 1981-82-ben szü-
lettek, az utolsók 2009-ben. Nagyon
élveztem a szerkesztést, és R betűs
címem még nem volt, így ez lett az
én rekviemem – egy nagyon vidám
rekviem. 

– Ezzel a kötettel is megindítasz
gondolatmeneteket, érzelemmenete-
ket az olvasóban, utakat nyitsz a re-
cepciónak.

– Ez a jó a költészetben. Rém ko-
moly játék vagy játékos komolyság.
Ez természetes, több rétege van
annak, amit mondunk, akarva-aka-
ratlanul eláruljuk magunkat. Kosz-
tolányi játszik, Babits alig. Az
örömzene élménye az, hogy adott
egy nyelv, amely nagyon sokféle,
nagyon muzikális, és ez térségeket

nyit előttünk. Ezek belakható nyelvi
térségek. Az a köztes, megmagya-
rázhatatlan pillanat, amikor írsz, és
közben matekozol is egy kicsit,
hogy minden jó legyen, minden a
helyére kerüljön – én legalábbis így
csinálom. A játékosságot lehet
árasztani magunkból, miközben
mindent nagyon komolyan mon-
dunk. Ez is egy vidám kötet. Nem
tudom felsorolni a kedvenc költői-
met, de akiket nagyon szeretek, ab-
szolút nem hasonlítanak ahhoz, ami
én vagyok – Kavafisz vagy Pi-
linszky például. Többféle költészet
van, és ezek mind együtt léteznek.
Én például nem tudnék más nyel-
ven verset írni. Van egy olyan vers-
hallása sok magyar költőnek, amely
a rímeken túli. Például Kassáknak,
akit egyre jobban tudok értékelni,
annak ellenére, hogy nehezen barát-
koztunk meg. Kedvelem, hogy a
versnek „több formái vannak”. De
van bennük szerkesztés. Amikor
például tiszta költészetre van szük-
ségem, előveszem Áprilyt. A költé-
szet nagy, az öröm is nagy, az
örömképesség idővel csökken. A
versírást egy időre ugyan abba lehet
hagyni, de ha odabent minden meg-
van, az nem csak intuíció kérdése,
hanem rengeteg munka eredménye
is. Az élet egy és osztható. Sok
világ van benne, így utazik az
ember, így létezik. Az írás csodála-
tos dolog, és nem ihlet kérdése.
Hanem az érzésé. Szavak kellenek,
idő kell – abszolút megértem Ril-
két, aki nem tudott dolgozni, ami-
kor beindítottak a szomszédban egy
fűrészmalmot – mondta a felolvasá-
sokban gazdag esten Kovács And-
rás Ferenc.

Kaáli Nagy Botond

Kovács András Ferenc, Demény Péter és Szkárosi Endre Fotó: Karácsonyi Zsigmond



Pontot szerzett a Kolozsvári CFR második együttesének otthonában
a Szászrégeni Avántul: a 3. liga V. csoportjának 9. fordulójában döntet-
lenre játszott a román
bajnok fiókcsapatával. 

Ez volt a Dan Răz-
van vezette gárda ötö-
dik döntetlenje az
évad eddigi kilenc
meccsén.

A kolozsvári mér-
kőzést nem kezdte jól
a régeni csapat, hiszen
a házigazdák 2-0-ra is
vezettek, majd miután
Murar szépített tizen-
egyesből, szünetig
helyreállították a két-
gólos előnyt. 

Pihenő után azon-
ban egészen más moti-
vációval lépett pályára
az Avântul, amely Co-
vaciu és a veterán Lu-
cian Moldovan
találatával egyenlített. 

A régeniek a követ-
kező fordulóban 
Tordát fogadják,
szombaton 15 órai
kezdettel.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 9.
forduló: Kolozsvári CFR II-
Szászrégeni Avântul 3-3 (3-1)
Gólszerzők: Simedru (15.), Fica
(23., 44.), illetve Murar (30 –
büntetőből), Covaciu (73.), L.

Moldovan (80.). Avântul: Leo-
nard – Inţa, Merdariu, Pop, Truţa,
A. Luca, S. Chirilă, Potor, Cova-
ciu, Murar, Bujor. Cserepad:
Bucin, Horvath, C. Chirilă, P.
Luca, Crişan, Pavel, A. Pop, L.
Moldovan.

1111.
Szerkeszti:FarczádiAttila

Fotó: a Kolozsvári CFR közösségi oldala

Újabb szászrégeni döntetlen

Legyőzte a dobogó legalsó fokán álló Craiovát a cím-
védő és éllovas Kolozsvári CFR a labdarúgó 1. liga 13.
fordulójában, szombaton. A magyar bajnokság örökrang-
adóján, ugyancsak szombaton a Ferencváros minimális
különbséggel felülmúlta az Újpestet. A másodosztályban
az FK Csíkszereda a hétközi és a hétvégi fordulóban is
nyert, így egyelőre elhagyta a kiesőzónát, mélyen alásüly-
lyedt viszont újabb vereségével a Kézdivásárhely a 3. li-
gában, és vonal alatt van a Székelyudvarhely is.

Eredmények:
* 1. liga, 13. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – FC

Voluntari 0-0, Bukaresti Dinamo – Medgyesi Gaz Metan
2-0, Kolozsvári CFR – CSU Craiova 2-0. Az élcsoport:
1. CFR 27 pont, 2. Viitorul 24, 3. Craiova 23.

* 2. liga, 12. forduló: Konstancai Farul – Kolozsvári
Universitatea 3-2, CS Mioveni – Sportul Snagov 2-1,
Zsilvásárhelyi Pandurii – Temesvári Ripensia 0-0, Buka-
resti Daco-Getica – FK Csíkszereda 0-1, Concordia Chi-
ajna – Dunărea Călăraşi 1-0, Temesvári ASU Politehnica
– Bukaresti Metaloglobus 1-1, Resicabányai CSM – Bo-
dzavásári SCM Gloria 2-1, Zsilvásárhelyi Viitorul Pan-
durii – Campionii FC Argeş Piteşti 2-1, Bukaresti Rapid
– Petrolul Ploieşti 1-0, Turris Oltul Turnu Măgurele –
Aradi UTA 1-1; 13. forduló: Bodzavásári SCM Gloria –
Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii 0-0, Bukaresti Metalog-
lobus – Resicabányai CSM 1-0, Dunărea Călăraşi – Turris
Oltul Turnu Măgurele 3-2, Sportul Snagov – Zsilvásár-
helyi Pandurii 3-2, Petrolul Ploieşti – Concordia Chiajna

3-0, FK Csíkszereda – Bukaresti Rapid 1-0, Aradi UTA –
Temesvári ASU Politehnica 1-0, Temesvári Ripensia –
Bukaresti Daco-Getica 7-2, Kolozsvári Universitatea –
CS Mioveni 2-2. Az állás: 1. CS Mioveni 27 pont, 2.
Turnu Măgurele 26, 3. UTA 23, ...12. FK Csíkszereda 16.

* 3. liga, I. csoport, 9. forduló: Bákói CSM – Német-
vásári Ozana 1-3, Galaci Universitatea Dunărea de Jos –
Bákói Aerostar 0-2, Foresta Suceava – CSM Paşcani 10-
0, Huszvárosi Huşana – Karácsonkői CSM Ceahlăul 0-4,
Şomuz Fălticeni – FC Botoşani II 2-1, Radóci Bucovina
– CSM Focşani 4-1, Sporting Lieşti – Ştiinţa Miroslava
1-3, Kézdivásárhelyi KSE – Galaci SC Oţelul 3-4. Az
állás: 1. Aerostar 27 pont, 2. Karácsonkő 21, 3. Radóc 19,
...15. Kézdivásárhely 5.

* 3. liga, V. csoport, 9. forduló: Váradszentmártoni
CSC – Dési Unirea 5-1, Kolozsvári CFR II – Szászrégeni
Avântul 3-3, Tordai Sticla Arieşul – Besztercei Gloria 1-
1, Lénárdfalvi Comuna – Sellemberki Viitorul 2-0, Ku-
dzsiri Metalurgistul – Zilahi SCM 3-1, Nagybányai Mi-
naur – Gyulafehérvári Unirea 1-0, Alsógáldi Industria –
Kolozsvári Sănătatea 0-0, Nagyváradi Luceafărul – Szé-
kelyudvarhelyi FC 3-0. Az állás: 1. Luceafărul 21 pont,
2. Lénárdfalva 21, 3. Váradszentmárton 16, ...10. Avântul
11, ...14. Székelyudvarhely 7.

OTP Bank Liga, 9. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC –
MOL Fehérvár FC 0-0, Puskás Akadémia FC – Paksi FC
4-2, Kaposvári Rákóczi FC – Kisvárda Master Good 0-2,
ZTE FC – Budapest Honvéd 0-1, Debreceni VSC – Di-
ósgyőri VTK 2-1, Ferencváros – Újpest FC 1-0. Az él-
csoport: 1. Fehérvár 22 pont, 2. Ferencváros 19, 3.
Mezőkövesd 19.

Eredményjelző

Hatalmas meglepetést hozott a labdarúgó 4. elitliga 10.
fordulója. A listavezető, mindeddig hibátlan Nyárádtői
Unirea ugyanis nemcsak hogy elvesztette veretlenségét a
bajnokságban, de egy olyan csapat előtt hajtott fejet,
amely eddig nem igazán remekelt, és az eredményei kö-
zött van egy 0-11 is. A Marosszentkirályon rendezett ta-
lálkozón (ez is a Maros megyei foci egyik furcsasága: a
Marosvásárhelyi Atletic Marosszentkirályon játssza a
hazai mérkőzéseit, míg Marosszentkirály csapata Maros-
vásárhelyen, a Sziget utcai műgyepes pályán) ráadásul a
házigazda Atletic ötször vette be a nyárádtőiek kapuját,
míg eddig az Unirea összesen kapott kilenc meccs alatt
három gólt. Egy ekkora méretű meglepetés ok nélkül nem
szokott bekövetkezni, így fel kell tennünk a kérdést, hogy
vajon minden rendben van-e a bajnokságnak feljutási am-
bíciókkal nekivágó nyárádtői csapat háza táján?

Miután az Unirea követői valamennyien nyertek, az él-
lovas előnye hét pontról négyre olvadt, és egyből érde-
kessé tette a bajnoki folytatást, hiszen így most már
egyáltalán nem tűnik úgy, hogy végleg eldőlt volna a baj-
noki cím kérdése. Egyelőre a bajnokság pontosan az egy-
harmadánál tart, az idén még öt fordulót rendeznek, és
sok minden függ attól, hogy mi okozta a mostani megle-
petést, illetve hogy a nyárádtői klubvezetés tudja-e ke-
zelni az okokat. A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 10.
fordulójában a következő eredmények születtek: Szováta
– Erdőszentgyörgy 0-3, Marosvásárhelyi Atletic – Nyá-
rádtői Unirea 5-2, Marosludas – Nyárádszereda 6-3, Ma-
rosoroszfalu – Nagysármás 6-0, Ákosfalva – Nyárádtői
Viitorul 2-0, Mezőszengyel – Marosszentkirály-Náznán-
falva 3-1, Radnót – Kerelő 6-1. Segesvár állt. Az előző
fordulóból: Nyárádszereda – Kerelő 1-2. (bálint)

Szentkirályon robbant a bomba
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A bolyaisok taroltak a 2019-es sportolimpián 
Ötödik alkalommal rendezték

meg Kolozsváron az RMDSZ, a
Communitas Alapítvány, a Kolozs
Megyei Tanfelügyelőség, az Erdély
Ifjúsági és Sportegyesület, a Babeş-
Bolyai Tudományegyetem és a Ro-
mániai Magyar Pedagógus-
szövetség támogatásával az erdélyi
magyar középiskolások számára
kiírt sportolimpiát, amelynek fő-
védnöke idén Miklós Edit olimpiai
7. helyezett visszavonult magyar al-
pesi síző volt, aki 2011-ig Románia
színeiben, majd 2011 januárjától
Magyarország színeiben verseny-
zett. A sportolimpián – amelyen
mintegy 600 sportoló diák vett részt
– ezúttal is a marosvásárhelyi Bo-
lyai Farkas Elméleti Líceum fiatal-
jai érték el a legjobb eredményeket,
ők végeztek a legtöbbször az első
helyen. 

Mint Jakab Barna bolyais testne-
velő tanár elmondta, a legtöbb
aranyérmet az úszók szerezték, de a
többi sportágban is jelesre vizsgáz-
tak az iskola diákjai. 

Az ötvenméteres medencében
rendezett versenyen a Bolyai Farkas
iskola tanulói úszásban hat aranyér-
met szereztek: 50 méteres gyorsú-
szásban Szabó Nikoletta (XI. B), 50
méteres hátúszásban Lukács Henri-
etta Zsuzsanna (XII. C), 50 méteres
mellúszásban Szabó Szandra (IX.
F) és Szász Róbert-Máté (XII. A)
állhatott a dobogó legfelsőbb fo-
kára, és a Fángli Henrietta, Szabó
Nikoletta, Magyary Előd és Ger-
gely Ferenc összetételű vegyes
váltó (4x50 méteren), valamint a
Tóth Dóra Eszter, Bóni Boróka-
Blanka, Balogh Gergely és Zibi-
leanu Dániel-Rudolf összetételű ve-
gyes váltó (4x100 méteren) is a leg-
jobbnak bizonyult. 

Aranyérmet még Fischer Anna
Gabriella (egyéni asztaliteniszben,
XII. A) és Zibileanu Dániel-Rudolf
(távolugrás és 100 méter síkfutás,
XII. D) szerzett, míg a dobogó má-
sodik fokára Balogh Gergely (súly-
lökés, XII. F) és Farkas Bence
(asztalitenisz, egyéni, XII. A) állha-
tott. 

Harmadik helyen Gyulai Pál

Cristian (1000 méter síkfutás, XI.
E), Balogh Gergely (100 méteres
síkfutás, XII. F), Fodor László Car-
los (súlylökés, XI. G), Kiss Zoltán
(asztalitenisz, egyéni, X. E), Tóth
Dóra-Eszter (távolugrás, XI. D) és
a Farkas Bence – Fischer Anna-
Gabriella alkotta asztalitenisz páros
végzett. 

Ezekkel a kiváló eredményekkel
(9 arany, 2 ezüst, 6 bronz) a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum az összetett
éremtáblázat élén végzett, meg-
előzve a kolozsvári Báthory István
Elméleti Líceumot, míg harmadik-
ként a kolozsvári Apáczai Csere
János Elméleti Líceum lépett dobo-
góra. 

Jakab Barna testnevelő tanár ter-
mészetesen elégedett diákjai telje-
sítményével, ugyanakkor
örvendetesnek tartja, hogy évről
évre több bolyais diák kapcsolódik
be a sportolimpia versenyeibe. 

Az ötödik Erdélyi Magyar Kö-
zépiskolás Sportolimpián nyolc
sportágban különböző helyszíneken
versenyeztek a 14-19 év közötti
résztvevők. 

Két győzelem, nulla pont
Alig nyolc játékost tudott nevezni

kapussal együtt a Marosvásárhelyi
CSM az idény második hazai mér-
kőzésére, hiszen többen azok közül,
akik az első meccsen még pályára
léptek, időközben ajánlatot kaptak
más csapatoktól, és távoztak. Így
például sem Togan, sem Szőcs
László nincs már a keretben; de nem
volt jelen a Dévai West elleni talál-
kozón azok közül, akik Korond
ellen még szerepeltek, Nagy Lehel,
Coman és Luduşan sem. 

A marosvásárhelyi csapat ennek
ellenére nyerni tudott a Liviu Reb-
reanu iskola sporttermében rende-
zett találkozón (állítólag azért ott,
mert a sportcsarnok foglalt volt,
nem azért, mert a tartozások miatt
nem engedték őket a Ligetben ját-
szani), és így lenullázta magát: a pá-
lyán már hat pontnál tart,
ugyanannyinál, amennyit levontak
a játékosokkal szembeni tavalyi
adósságok miatt.

Talán szerepet játszott a sikerben,
hogy a dévaiak szinte biztosra vet-
ték a győzelmet, ám az biztosan,
hogy a fiatal marosvásárhelyi játé-
kosok rendkívül ambíciósak voltak
védelemben, és szinte minden dévai
lövésbe belevetődtek, illetve Ador-
ján is a legtöbbször a helyén volt. A
súlyemelő alkatú játékosokat felvo-
nultató dévai csapat egyébként
gyorsaságban nem tudta felvenni a

versenyt a házigazdákkal, míg utób-
biakból többnyire hiányzott a rutin,
hogy a támadásban a jó megoldást
válasszák.

Szünetig csak egy gól esett, ezt a
dévaiak szerezték, aztán amikor
Nagy Tamás a 24. percben egyenlí-
tett, ezt nagyon rosszul viselte a
vendégcsapat. Többet foglalkoztak
a bírókkal, mint a játékkal, és ez –
a CSM szerencséjére – megbosz-
szulta magát. Szintén Nagy Tamás
szerzett vezetést, aztán Kiss Szilárd
csípett el egy labdát, és remek szóló
után növelte az előnyt, végül Şuteu
értékesített egy tízméterest is. Né-
hány másodperccel később Vişan

még szépített, de a maradék másfél
percben a CSM védelme jól állta a
sarat.

A megfogyatkozott és hat ponttól
megfosztott marosvásárhelyi alaku-
lat legközelebb két hét múlva lép
pályára a visszavágók első forduló-
jában, amikor a Gyergyóremetei
Kereszthegyet fogadja. Majd meg-
látjuk, hogy ezt a meccset már a
sportcsarnokban rendezhetik-e, il-
letve hogy addig lesz-e még újabb
pontlevonás. Több volt játékos
egyébként (Ţipău, Cătinean, Küs-
mödi), akiknek tartozik a klub, a
szombati meccset a lelátóról kö-
vette.

Győzelemmel kezdtek Tordán
a női röplabdázók

Győzelemmel kezdte bajnoki szereplését a Marosvásárhelyi CSU
Medicina női röplabdacsapata az A2 osztály Nyugati csoportjában. Az
egyetemi klub a múlt idényben nem indult a bajnokságban, helyét a
CSM vette át, ám miután megbukott a városi sportklub projektje, ismét
a Medicina névvel szerepel a marosvásárhelyi alakulat a női röplabdá-
ban, a tavalyi keret maradékával.

Ha a tavaly sikerült kivívni a feljutást (amivel aztán nem élt a CSM),
idén egyelőre nem tudjuk, mire lehet képes a fiatal marosvásárhelyi
csapat, illetve azt sem, hogy az egykor a város támogatása nélkül ko-
moly anyagi nehézségekkel küszködő Medicina mennyire tudja majd
a versenyképes csapathoz szükséges költségvetést összehozni. Úgy
tűnik azonban, hogy ezen a szinten még a tehetetlenségi erő sodorja
előre az együttest, amely Tordán, az első fordulóban három játszmában
– 17-re, 16-ra és 22-re – nyerte a mérkőzést.

Tavalyhoz képest az idén tíz helyett csak hat csapat van a Nyugati
csoportban, így viszonylag rövid lesz a bajnoki idény. Szombaton, a
második fordulóban a Medicina hazai pályán is bemutatkozik, amikor
a Temesvári Politehnicát fogadja a Pongrácz Antal csarnokban.

(bálint)

Huszonhét év után 
AS Armata-ifitalálkozó!

Az egykori AS Armata szurko-
lói közül sokan emlékeznek arra
az időszakra, amikor a csapat min-
den hazai mérkőzése előtt az ifjú-
ságiakból és tartalékokból álló
második csapat (román elneve-
zése: tineret rezerve – a szerk.) is
játszott a Víkendtelepen. Utoljára
az 1991-1992-es bajnoki évadban
lépett pályára az a generáció,
mivel az ASA 1992-ben kiesett az
élvonalból, így a tartalékegyüttes
megszűnt. 

Az akkori csapat egyik korábbi
játékosa, Claudiu Şomfălean gon-
dolt egy merészet, és 27 év után
összehívta közös vacsorára a csa-
pat ifjúsági tagjait. Elhatározták,
hogy ezentúl évente összejönnek.

Feketics József – Gabriel Cos-
tan, Flavius Şomfălean, Csomor
László (csapatkapitány), Mircea
Costea – Mártonfi Csaba, Adrian
Şerdean, Kanyaró Zsolt, Ioan Luca
– Claudiu Şomfălean, Dobrin
Bucur (edző: Sólyom Csaba): ez
volt a kezdő összetétele 1990-
1992 között az AS Armata junior
II-es, majd I-es csapatának – a já-
tékosok közül többen a tarta-
lékcsapatban is lehetőséget kaptak
– , rajtuk kívül tagja volt még az
alakulatnak Sebastian Strete, Flo-
rin Iliescu, Székely István, Varga
Levente és Antal Zsombor is. A ju-
nior II-es együttest a néhai Kiss
Madocsa is edzte. A junior II-es
csapatból a junior I-es keretbe még
felkerült többek közt Marcel Be-
lean kapus, Claudiu Bulţ, Darius
Miclea, Ilie Pop mezőnyjátékos is. 

A tartalékcsapatban a felnőtt-
csapat több tagja is játszott, olya-
nok, akik nem fértek be a nagycsa-
patba, vagy eltiltásuk miatt ott
nem játszhattak, akár a sérülésük-
ből lábadoztak. Így nemegyszer
Tiberiu Zibilean, Cristian Casoni,
Virgil Lup, Tiberiu Gabor, Ciolo-
boc II. Remus, Ovidiu Maier vagy
Adrian Demian is pályára lépett,
amikor a felnőttcsapatban Varró
Sándor, Szabó István, Adrian Bo-
tezan, Varga Károly, Cristian Pin-
tea, Horaţiu I. Cioloboc, Lucian
Nan, Cristian Stoica, Aurel Pâslaru
és Erős Károly is tagja volt a ke-
retnek.

Az ifjúsági bajnokságban az

1990-1991-es évadban olyan
együttesek játszottak, mint a
Nagybányai FC Máramaros, az
Aradi UTA, a Nagyszebeni Inter, a
Zilahi Armătura, a Szatmárnémeti
Olimpia, a Gyulafehérvári Unirea,
a Kolozsvári Universitatea, a Re-
sicabányai Gloria és CSM, az
Aradi Vagonul és Strungul, a Ku-
dzsiri Metalurgistul és a Dicső-
szentmártoni Chimica, míg az
1990-1991-es idényben az ASA él-
vonalbeli ellenfele volt többek
közt a Besztercei Gloria, az FC
Argeş Piteşti, a Konstancai Farul,
a Bákói FC, a Galaci Oţelul, a Te-
mesvári Politehnica, az Electropu-
tere Craiova, de a bukaresti
Steaua, Dinamo, Rapid és Sportul
Studenţesc is.

„A legérdekesebb, hogy mi a
pályán és a pályán kívül is nagyon
összetartóak, jó barátok voltunk,
többnyire együtt voltunk a szabad-
időnkben is. Nagy sikereket nem
értünk el a két év alatt, viszont
1991-ben a junior I-es csapattal
harmadikok lettünk az országos
bajnokságban, és a csapat több
tagja idővel szép karriert futott be.
Itt megemlítem például Cl. Şom-
făleant, aki a nagycsapat csatára
volt évekig, vagy ikertestvérét, Fl.
Şomfăleant, aki 11 éven át a 
Medgyesi Gaz Metan csapatkapi-
tánya volt. A barátságot a mai
napig ápoljuk, a világháló nyúj-
totta lehetőségekkel élve, ezután
pedig szeretnénk évente megszer-
vezni a találkozót. Mindenki névre
szóló trikót kapott az egykori AS
Armata jelvényével, így 2020-tól
futballozni is fogunk a találkozó
előtt” – mondta el Kanyaró Zsolt
(a Sănătatea és IRA egykori edző-
jének, Kanyaró Györgynek a fia –
a szerk.), aki az AS Armata ifi-
együttese után a megyei bajnok-
ságban szereplő IRA, a Sóváradi
Victoria, majd a Somogy megyei
Somogybabod játékosa volt. 

A találkozón a fent említett egy-
kori ifjúsági I-es és II-es korosztá-
lyú ASA-labdarúgók voltak jelen,
Mircea Costeán (Olaszországban
dolgozik), Adrian Şerdeanon (Spa-
nyolországban telepedett le évek-
kel ezelőtt) és Flavius Şom-
făleanon kívül, utóbbi program-
egyeztetési gondok miatt nem tu-
dott jelen lenni a rendezvényen.

A legtöbb aranyérmet az úszók szerezték

Czimbalmos Ferenc-Attila

Czimbalmos Ferenc-Attila

Eredményjelző
A női röplabda A2 osztály Nyugati csoportjának 1. fordulójában:

Tordai CS Volei – Marosvásárhelyi CSU Medicina 0:3 (17-25, 16-
25, 22-25), Nagyváradi CSU – Temesvári Politehnica 3:1, Márama-
rosszigeti CSM – SCM U Craiova 0:3.

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 2. liga II. csoportja 5. fordulójában a következő

eredmények születtek: Korondi Junior – Gyergyószentmiklósi Inter 4-
4, Marosvásárhelyi CSM – Dévai West 4-2. A Gyergyóremetei Kereszt-
hegy – Kézdivásárhelyi KSE mérkőzés lapzárta után fejeződött be.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 2. liga, II. csoport, 5. forduló: Marosvásárhelyi CSM

– Dévai West 4-2 (0-1)
Marosvásárhely, Liviu Rebreanu iskola sportterme, vezette: Ovidiu

Bărluţiu (Kolozsvár), Bálint Attila (Székelyudvarhely). Ellenőr: Gáll
Győző (Székelyudvarhely).

Gólszerzők: Nagy T. (24., 35.), Kiss (38.), Şuteu (39. – tízméteres-
ből), illetve Ciobanu (16.), Vişan (39.).

Sárga lap: Nagy T. (35.), illetve Boldor (35.), Bozan (39.).
CSM: Adorján – Cucuiet, Kurcsi, Szabó, Kiss (Şuteu, Nicola, Nagy

Tamás).
Dévai West: Bozan – Piţigoi, A. Paul, Boldor, Vişan (Mateescu, Bul-

zan, Moldovan, Ciobanu).

Bálint Zsombor

Az íjászatról a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Kacsó Sándor. Szucher

Ervin a városban újjáéledő sportágról és az európai uniós alapokból létesült íjászteremről beszélget a nem-
zetközi bíróval és edzővel.



Két arany- és egy bronzérmet
nyert Észak-Macedónia nyílt ifjú-
sági asztalitenisz-bajnokságán a
marosvásárhelyi Ungvári Evelyn a
serdülő (15 év alatti) korosztály-
ban, amelyhez hozzáadódik két
bronz az ifjúsági kategóriában is.
Az Iskolás Sportklub asztaliteni-
szezője ezzel az idei év legjobb
eredményét érte el, és várhatóan je-
lentősen előbbre lép a világranglis-
tán, amelyen szeptember végén a
104. helyre sorolta a nemzetközi
szövetség a serdülők és 639.-nek
az ifjúságiak között. 

A Szkopjében rendezett verse-
nyen egyéniben Ungvári Evelyn
nem csak feljutott a főtáblára
mindkét korosztályban, hanem ott
egész az elődöntőig menetelt. Ifjú-
ságiban legyőzte a szlovák Renata
Lacenovát (4-3), a belga Esther
Duvivier-t (4-3) és csak a szerb szí-
nekben szereplő Bezeg Réka állí-
totta meg (1-4) a döntőbe
kerülésért kiírt találkozón. A serdü-
lők főtábláján Ungvári Evelyn az
első körben a csoportban elért
eredményeinek köszönhetően nem
kellett játsszon, aztán a szerb Ka-
tarina Gvozdenović ellen győzött
3-0-ra. Az elődöntőben a belga
Julie van Hauwert (0-3) állította
meg.

Párosban a konstancai Bianca
Mei Roşu volt Evelyn párja a ser-
dülők és az ifik versenyében is.
Előbbiben a montenegrói Bajo-
vić/Ostojić, az olasz-görög An-
geli/Meramveliotaki és a belga
Devos/van Hauwert párosok le-
győzésével meg sem álltak az
aranyéremig, míg az ifiben az

északmacedón Szotirova/Strkova,
a cseh Ajdini/Nováková párosok
ellen nyertek, míg a döntőbe jutá-
sért az olasz Angeli/Armanini pá-
rostól szenvedtek vereséget. 

Ők ketten alkották Románia csa-
patát is a serdülők versenyében,
ahol Szerbia és Szlovákia közös
csapatának és Belgiumnak a legyő-
zésével szerezték meg az aranyér-
met.

Ne feledjük, Ungvári Evelyn
mindössze 14 esztendős, és a 18
éves korosztályban is érmeket
szerzett. Figyelembe véve a fejlő-

dést, vélhetően a következő idény-
ben már a világranglista első há-
nyadában látjuk majd a nevét.

Ungvári Evelyn a marosvásár-
helyi asztalitenisz-iskola újabb te-
hetséges képviselője, hogy csak az
olyan neveket említsük meg, mint
Nemes Olga vagy Szőcs Berna-
dette, akiknek a nyomdokába sze-
retne lépni. Evelynt édesanyja,
Ungvári Imola edzi, aki maga is
nagyon jó asztaliteniszező volt,
tagja annak a marosvásárhelyi csa-
patnak, amely utoljára nyert orszá-
gos bajnokságot a városnak.

Érmeket szerzett Szkopjéban 
Ungvári Evelyn

Nem tudta tartani a lépést a kolozs-
vári egyetemistacsapattal sem (ne té-
vesszük össze a legjobbak között
szereplő U-BT-vel, illetve annak fi-
ókcsapatával) a nagyon fiatal marosvá-
sárhelyi férfi-kosárlabdacsapat, és az
első két fordulóbeli teljesítményt látva
sok illúziónk a folytatás kapcsán sem
lehet.

A két marosvásárhelyi nevelésű já-
tékossal (Bichiş, Porime), valamint az
egykori Maros KK reménységének
számító, elkallódott Paliciuckal felálló
kolozsváriak gyakorlatilag az első ne-
gyedben eldöntötték a meccset, és csak
akkor lassítottak, amikor a második ne-
gyed elején már 30 ponttal vezettek.
Innen kezdve kiegyensúlyozott lett a
találkozó, enyhén sikerült a különbsé-
get is csökkenteni a végéig, de egy pil-
lanatig sem tudták veszélybe sodorni a
házigazdák sikerét.

A CSM pontjaiból a keret legtapasz-
taltabb játékosának számító Bölöni
Tamás egymaga 31-et szerzett, ez
azonban azt is jelenti, hogy a többiek
nem igazán tudtak hozzáadni a csapat
játékához. Sok volt az eladott labda
(20), azonban kevesebb, mint a kolozs-
váriaké (22), viszont lepattanózásban
alaposan alulmaradtak a marosvásárhe-
lyiek (48-32).

Talán nem meglepő, tekintve, hogy
a harmadik bajnoki szintről van szó,
hogy egyik csapat sem érte el az 50%-

os dobóhatékonyságot mezőnyből, a
CSM még a 40-et se (36%).

Tegyük hozzá, hogy mindezeket az
adatokat azért tudjuk megosztani, mert
a kolozsváriak vezettek élő statisztikát,
és a folytatásban is csak az idegenbeli
meccsek esetén áll majd ez a rendelke-
zésünkre, mert a CSM az egyetlen (!)
az egész 1. ligás mezőnyből, amely ezt
nem hajlandó biztosítani. 

Kíváncsian várjuk a következő hét-
végi hazai meccset a Bukaresti Aurel
Vlaicu Főgimnázium ellen, hogy lás-
suk, legalább azt megoldják-e, hogy a
nézők követhessék az eredmény alaku-
lását és az idő múlását.

Nem maradt sok illúzió
A gyenge kupaszereplés után

a bajnokságban is folytatta kiáb-
rándító teljesítményei sorozatát
a Marosvásárhelyi Sirius-Mure-
şul női kosárlabdacsapata, a
város és a megye sportjának
egyetlen megmaradt élvonalbeli
együttese. Sajnos, ilyenként nem
igazán tudja megörvendeztetni a
megmaradt maroknyi szurkolót,
hiszen a Kolozsvári U elleni ve-
reség talán borítékolható volt,
azonban az egy rossz álom, hogy
ismét nagyon nagy különbséggel
(47 ponttal!) kapott ki Ionel
Brustur csapata, és rémesen tel-
jesített támadásban.

Három meccset játszott eddig
a bajnokságban a Sirius, és ösz-
szesen 109 pontot dobott, ami
mérkőzésenkénti alig 36 pontos
átlag, egy kézilabdacsapattól el-
várható gólok száma. Kolozsvá-
ron csupán 32 pontig jutott a
csapat, és ha a második negyed-
ben Pálfi Tünde nem hoz össze 3
pontot, akkor nullával maradt
volna ebben a játékrészben.

Sokat mond, hogy a kolozsvá-
riak légiósa, Artavia Ford egye-
dül szinte annyi pontot szerzett,
mint a Sirius-Mureşul az egész
mérkőzésen. Vele szemben Britt-
ney Dunbar 7 pontig jutott. Igaz,
van 7 lepattanója és 5 gólpassza
is, ám a különbség így is jelen-
tős.

Szinte hihetetlen adat, hogy a
marosvásárhelyiek egész ponto-
san ötször kellett rábobjanak,
hogy egyszer behulljon a labda a
gyűrűbe, ami minden elvárható
szint alatt marad. Az már termé-
szetes, hogy a lepattanózást is
nagy arányban elveszítette a ven-
dégcsapat (48-31), a 27 eladott
labda már csak hab a tortán.

Az első fordulóbeli kudarc
után gyűlés volt a játékosokkal,
akiknek a vezetőség a tudtára
adta, hogy nem lehet mímelni a
kosárlabdát ennél a csapatnál.
Azóta úgy tűnik, semmi nem
változott. Kíváncsian várjuk a
további intézkedéseket, hiszen
most két hét szünet következik a
következő bajnoki fordulóig, 
és a szerdán esedékes kupa-
meccset is november 10-ére ha-
lasztották. Előtte azonban, no-
vember 2-án a csoport legjobb
csapata, a Szatmárnémeti CSM
látogat a Ligetbe, így a meccs ki-
váló fokmérője lehet annak,
hogy sikerült-e rendezni a soro-
kat.

Öt dobásból csak egyet sikerült pontokra váltani

Tizenöt pontos hátrányba került
a női kosárlabda Románia-kupa
első körében a Marosvásárhelyi Si-
rius-Mureşul, amely továbbra sem
találja a ritmust a hivatalos mérkő-
zéseken. A Bukaresti Agronomia el-
leni találkozón Ionel Brustur
tanítványai ismét beiktattak a mér-
kőzésbe egy olyan időszakot,
amelyben képtelenek voltak vála-
szolni az ellenfél rohamaira, és –
akárcsak a KSE elleni hazai találko-
zón – ezúttal is csak statisztaként
voltak jelen a pályán az első ne-
gyedben, amelyet az ellenfél 19-0-
val (!) kezdett. Ha azt tekintjük,
hogy a végső különbség ennél ki-
sebb volt, van amiért bosszankodni,
hiszen a folytatás azt igazolja, hogy
az Agronomia semmivel sem jobb,
idegenlégiós játékosa sincs, és
amennyiben az elejétől kezdve azt
játsszák a vásárhelyi játékosok,
amit tudnak, más lehetett volna az
eredmény.

A mérkőzés statisztikája arról
árulkodik, hogy a dobások pontos-
sága továbbra is kényes pontja a Si-
rius-Mureşulnak, amely ezúttal sem
érte el a 30%-ot mezőnyből. A ma-
rosvásárhelyi játékosok ezúttal va-
lamivel jobban megbecsülték a
labdát, csak 16 támadásuk ért véget

kísérlet nélkül, de lepattanózásban
elmaradtak egy olyan ellenféllel
szemben, amely nem kifejezetten
lepattanózásban jeleskedik. 

A visszavágót november 10-én
rendezik a marosvásárhelyi sport-
csarnokban, ahol a Sirius-Mureşul
megpróbálhatja a 15 pont ledolgo-
zását. Ez nem tűnik lehetetlennek,
de aggodalomra ad okot, hogy a
csapat még egyetlen meccsen sem
tudott ötven dobott pont fölé ke-
rülni.

Tizenöt pontos hátrány 
0-19-es rajt után

Bálint Zsombor
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Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Románia-kupa,
1. kör, 1. menet: Bukaresti Agro-
nomia – Marosvásárhelyi Sirius-
Mureşul 60-45 (22-9, 17-13,
11-14, 10-9)
Bukarest, Agronomia-csarnok,
50 néző. Vezette: Alexandru Sta-
mate (Ploieşti), Diana Oprea
(Brassó), Alin Bobeică (Ploieşti).
Ellenőr: Romi Stănciulescu (Bu-
karest).
Agronomia: Sipos 28 pont (5),
Chelariu 13, Vilcinschi 9 (1), Mi-
litaru 7, Uşurelu 2, Plaviţu 1,
Cristea, Ţintar, Anastasescu,
Brudea.
Sirius-Mureşul: Mészáros 16 (3),
Dunbar 8, Gál 5 (1), Ignat-Klee-
mann 5 (1), Feiseş 5, Bobar 4,
Badi 2.

Eredményjelző
Női kosárlabda Románia-kupa 1. kör, 1. menet: Bukaresti Agronomia

– Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul 60:45, Nagyváradi CSU Rookies –
Alexandriai CSM 52:67, Bukaresti Rapid – Kolozsvári U 63:67, Kons-
tancai Phoenix – Kézdivásárhelyi KSE 61:58, CSM Târgovişte – Aradi
FCC ICIM 60:53. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC és a Szatmárnémeti
CSM kiemeltként jutott a 2. körbe, míg a Brassói Olimpia ellenfél nél-
kül maradt Nagyszeben visszalépését követően.

Fotó: Ungvári Evelyn közösségi oldala

Bálint Zsombor Bálint ZsomborJegyzőkönyv
Férfikosárlabda 1. liga, 2. forduló:
Kolozsvári U – Marosvásárhelyi
CSM 80:56 (27-8, 24-14, 19-19, 13-
15)
Kolozsvár, Horia Demian sportcsar-
nok, 60 néző. Vezette: Narcis Dan
(Szatmárnémeti), George Pridea
(Szatmárnémeti), Răzvan Puf
(Arad). Ellenőr: Marian Oprea
(Brassó).
Kolozsvári U: Mihăşan 24 pont (4),
Brie 18, Paliciuc 13 (2), Bichiş 6,
Bota 6, Porime 4, Barbu 2, Avram 2,
Văleanu 2, Ionaş 2, Cristea 1, Tat.
CSM: Bölöni 31 (4), Şteţca 10 (1),
Tóth 5, Barabási Z. 4, Mureşan 2,
Sikó 2, Tălmăcean 1, Tar 1, Szilvesz-
ter, Kurcsi, Costaşuc, Barabási L.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga,
Nyugati csoport, 3. forduló:
Kolozsvári U – Marosvásárhe-
lyi Sirius-Mureşul 79:32 (18-
10, 23-3, 24-12, 14-7)
Kolozsvár, Horia Demian
sportcsarnok, 100 néző. Ve-
zette: Narcis Dan (Szatmárné-
meti), Răzvan Opriş
(Nagyszeben), Mircea Ale-

xandru. Ellenőr: Marius Vlaicu
(Bukarest)
Kolozsvári U: Ford 31 pont,
King 14 (1), Neagu 14, B. Fota
8, D. Fota 5 (1), Kilin 5 (1),
Fleşer 2, Stoica, Bölöni.
Sirius-Mureşul: Gál 8 pont (2),
Dunbar 7, Badi 6, Pálfi 5, Fei-
seş 4, Bobar 2, Mészáros,
Ignat-Kleemann, Bokor, Ker-
tész.

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga:
* Keleti csoport, 5. forduló:
Brassói Olimpia – CSM Ale-
xandria 86:55. A Bukaresti
Agronomia – Konstancai
Phoenix és a Bukaresti Rapid
– CSM Târgovişte mérkőzés
lapzárta után fejeződött be. A
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC
állt. 
* Nyugati csoport, 3. forduló:
Kolozsvári U – Marosvásár-
helyi Sirius-Mureşul 79:32,
Szatmárnémeti CSM – Kézdi-
vásárhelyi KSE 70:39, Nagy-
váradi CSU Rookies – Aradi
FCC ICIM 43:85. A 2. fordu-
lóból: Kézdivásárhelyi KSE –
Kolozsvári U 60:54.

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 2. for-
duló:
* A értékcsoport: BCM U FC Argeş
Piteşti – Kolozsvári U-BT 83:85,
Nagyszebeni CSU – Bukaresti Steaua
84:80, Nagyváradi CSM – Bukaresti
Dinamo 94:74. A Temesvári SCM –
SCM U Craiova mérkőzést ma 
játsszák. Az 1. fordulóból: Bukaresti
Dinamo – Kolozsvári U-BT 90:100.
* B értékcsoport: CSM Focşani –
Zsilvásárhelyi CSM 76:59, Medgyesi
CSM – Máramarosszigeti CSM

98:73, Konstancai Athletic – Csíksze-
redai VSKC 68:58, CSO Voluntari –
Galaci CSM 94:85.
Férfikosárlabda 1. liga, 1. forduló:
Kolozsvári U – Marosvásárhelyi
CSM 80:56, Bukaresti Aurel Vlaicu
Főgimnázium – CSO 2 Voluntari
79:31. A Kolozsvári U-BT II – CSM
Ploieşti mérkőzést lapzárta után ját-
szották. A Bukaresti Agronomia –
CSU Ploieşti találkozót szerdán, a
Bukaresti Rapid – Nagyszebeni CSU
II összecsapást október 27-én rende-
zik. Nagy a tanácstalanság a marosvásárhelyi játékosok körében, Ionel Brustur edző hiába

próbál rendet tenni a játékban. Fotó: Nagy Tibor
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Emlékházavatással ünnepelték szerdán a
magyar–székely összetartozás napját Agyag-
falván, az 1848-as székely nagygyűlés évfor-
dulóján.

A magyar Országgyűlés tavaly december-
ben nyilvánította a magyar–székely összetar-
tozás napjává október 16-át, az 1848. évi
agyagfalvi székely nemzetgyűlés kezdőnap-
ját. Az elfogadott határozat szerint az Ország-
gyűlés támogatja és szorgalmazza olyan
megemlékezések szervezését, amelyek a ma-
gyarság és a székelység évszázados összetar-
tozását hangsúlyozzák, támogatja olyan
programok, hazai és nemzetközi konferen-
ciák szervezését, illetve oktatási anyagok és
audiovizuális termékek készítését, amelyek
hitelesen mutatják be az eseményeket és ezek
következményeit.

Az ünnepségen Farkas Mózes polgármes-
ter felidézte: 1848. október 16-án a székely-
ség az agyagfalvi réten fogalmazta meg az
egységes magyar nemzetet megtestesítő ki-
rály, illetve a mindenkori magyar kormány
melletti hűségét, és ez a fogadalom ma is ér-
vényes. Rámutatott, a mostani esemény azért
különleges, mert először ünnepelhetik a ma-
gyar Országgyűlés által tavaly határozatba
foglalt székely–magyar összetartozás napját.

Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti
nagykövete hangsúlyozta, hogy az 1848-as
nemzetgyűlés óta senki nem vonhatja két-
ségbe, hogy a székelyek ugyanolyan magya-
rok, mint bárki más Magyarország vagy
Erdély területéről. Erről pedig éppen maguk
a székelyek döntöttek.

Markó Béla, az RMDSZ korábbi elnöke
kijelentette: Nemhogy egy nemzet, de még
egy család életében sem mindegy, hogy mi-
ként emlékezünk, hiszen a hibák állandó fel-
emlegetése legalább annyira rossz, mint ha
mindig mindent elnéznénk egymásnak. „Ne-
künk ma feladatunk van. Nem csupán ma-
gyarok szeretnénk maradni, hiszen az máshol
is lehetséges. Erdélyben, Székelyföldön kell
méltó életet teremteni magunknak magyar-
ként” – fejtette ki.

Antal István, az Agyagfalva 1848 Alapít-
vány elnöke elmondta: a helyiek több mint
száz éve szerették volna létrehozni az agyag-
falvi nagygyűlés emlékházát, de csak 2013-
ban kezdhették el az épület alapozását, amely
nehézségekkel teli építkezés után csak mos-
tanra készült el.

Bíró Barna Botond, az RMDSZ udvar-
helyszéki szervezetének elnöke úgy vélte,
hogy csak akkor lehet jövőt építeni a szülő-
földünkön, ha az kölcsönös tiszteleten és el-
fogadáson alapul a többségi nemzet tagjaival.
„Olyan sokat küzdött a nemzet, olyan sokat
harcoltunk, hogy talán nekünk, fiataloknak
most már az lenne a feladatunk, hogy jó bé-
kéket is kössünk” – zárta beszédét.

Agyagfalva, 1848
Az 1848. október 16-18-án a hargitai

Agyagfalván megtartott székely nagygyűlé-
sen mondta ki a mintegy 60.000 egybegyűlt,
hogy kiállnak a magyar kormány és az Er-
délyt Magyarországgal egyesítő törvény mel-
lett. A békésen indult gyűlésen 17-én elterjedt
a híre, miszerint a Partiumban román népfel-
kelők magyarokra támadtak, és ez arra sar-
kallta a jelenlévőket, hogy hadba szálljanak.
Az agyagfalvi gyűlés jelentette tehát a szé-
kely népfelkelés kezdetét, a székelység csat-
lakozását az 1848-49-es szabadságharchoz. A
többnemzetiségű Erdélyben 1848 októberére
igen feszültté vált a helyzet. A Magyarország
és Erdély unióját ellenző erdélyi románok és
szászok immár nyíltan fegyverkeztek, velük
szemben Erdélyben egyes városok magyar
(valamint kisebb részben német és örmény)

lakossága, a székelység és a vármegyék szór-
ványmagyarsága állt.

Ebben a helyzetben hívta össze Berzen-
czey László marosszéki képviselő a székelyek
gyűlését október 16-ára. Az összegyűltek kö-
zött minden osztály képviseltette magát, a
nemrég felszabadított volt jobbágyoktól
kezdve a köznemeseken át a primorokig.

Jakab Elek, a jeles történetíró, aki mint
Kossuth-huszár maga is részt vett e tanácsko-
záson, így írja le a gyűlés külső képét: „...A
láthatáron köröskörül vékony vizi páraköd
úszott, az erdők sárguló levelei mintha na-
rancs-szőnyeggel boritották volna be a he-
gyeket, amiken a cseresznye és vadkörtefa
piros levelei élénk csikokban húzódtak át; a
légben az ökörnyál mint fényháló himbáló-
zott, s a harmatos mezőt őszi fehér-piros ki-
kirics tarka tengere födte be. Ide gyült össze
a Csikból és Háromszékből mintegy 15-15
ezer, Udvarhelyszékről 20-25 ezer, Maros-
székről 2-3 ezernyi nép és több küldöttség;
Aranyosszékről szintén egy népes küldöttség,
mely kijelenté, hogy küldőik ugyan a távolság
miatt nagyobb számban a nemzeti ünnepen
meg nem jelenhettek, de várják a nemzet pa-
rancsát és oda mennek és annyian, a hová és
mennyien rendelve lesznek. A csikiek és há-
romszékiek közt volt egy-egy gyalog határ-
zászlóalj is, egészen harczkészen, kétezernyi
fő, tiszteikkel együtt, erőteljes életkorban, vas
testalkotással, könnyüvérü, vidám és kedélyes
férfiak, akik jól élnek és csinosan ruházkod-
nak; elmetszették a német frakk végét, hogy
magyarosabb legyen alakja, s csákójukra
nemzeti szalagcsokrot tüztek, hogy a sárga-
fekete zsinór ne boszantsa a szemet. A három-
székiek közt volt egy huszárosztály: 302 szép
férfi, mind daliás alak, a sujtásos dolmányon
s huszáros negéddel félvállra vetett mentéken
megakad a szem, csákójukra nemzeti szalag
tekerődzik, tisztjeik egyenruháján ezüst és
arany paszomán ragyog, játszian szökdel és
délczegül ágaskodik velök a kevély paripa.
Báró Szentkereszti Zsigmond kapitány vezé-
nyelte őket, Háromszék egyik legszebb férfia.
Csikból és Háromszékből tartalékosok, nem-

zetőrök, vadászok sok zászlóaljra menő népe
s hosszu tömör sorai, ezernyi ezer bajnok
férfi, kerek, bojtos kalapjukkal és fekete zeké-
jökkel vigan élczelődtek a németre, s vágytak
szemben lenni a rácz lázadókkal. Ott volt Ho-
moród-Almás, Karácsonyfalva, Oklánd, Var-

gyos, Nagy-Ajta, Bölön termetes szép népe:
egyenesek mint a fenyő, erősek mint a tölgy,
arczuk szinte élénken barnapiros, látszik,
hogy tiszta havasi léget szivnak, s üditő kris-
tály forrásviz italuk. Nagy számban jelent
meg Etéd, Bözöd, Makfalva, Kibéd, Várad,
Sófalva; a Fehérnyikó mellől: Siménfalva,
Rugonfalva, Szent-Mihály; a Kis-Küküllő táj-
ról Fiátfalva, Székely-Keresztúr, Ujszékel szé-
kelysége – szépen nyirt hajjal, pödrött
bajuszszal: házi szőttes mellény, s talpig ma-
gyaros viselet tette őket feltünővé. Estve
Kriza népdalait énekelték, nappal pedig Köl-
csey Himnuszát, s Vörösmarty Szózatát sza-
valták...”

A gyűlésen résztvevők az egész székelység
nevében felesküdtek a magyar kormányra.
Kinyilvánították, hogy a székely nép haj-
landó védelmére kelni akármelyik népnek,
amelyiknek jogai sérülnek, ugyanakkor el-
várják, hogy a románok és a szászok „a két
magyar hazát egyesítő és a király által szen-
tesített törvény előtt meghajoljanak”.

Határoztak egyben a magyar honvédség
mintájára székely hadsereg felállításáról, pa-
rancsnokának Sombori Sándor huszárezre-
dest nevezték ki. Elrendelték egyben a 19 és
40 év közötti korosztályok általános hadkö-
telezettségét.

A második napon híre jött, hogy a Partium-
ban román népfelkelők császári felbujtásra
magyar falvakra támadtak. Erre válaszul a
székelyek azonnal négy dandárt alakítottak,
és táborba szálltak. Ez a mintegy 30 ezer fős,
lelkes, de újoncokból és kiképzetlen fegyve-
resekből álló erő kezdetben kisebb katonai si-
kereket is elért a császári erők ellen,
Marosvásárhelynél azonban Gedeon osztrák
tábornok serege ellen csatát vesztett. (Forrá-
sok: MTI, arcanum.hu, Egyed Ákos: A széke-
lyek az 1848-1849-es forradalomban és
szabadságharcban)

Emlékházavatással ünnepelték a magyar–székely összetartozás napját 
Agyagfalván

Berzenczey László egy korabeli képen (Forrás: Arcanum)

A nemzetgyűlés helyszínén 1998-ban felavatott emlékmű (Forrás: Wikipédia)



ADÁSVÉTEL

ELADÓ szőlő, 1 lej/kg, leszedéssel. Tel.
0265/316-315. (14/4901)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0754-899-512. (5/4915)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4654)

VÁLLALUNK bádogosmunkát, tető-
készítést, bármilyen javítást. Tel.
0757-831-459. (9/4674)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserépből
vagy lemezből, famunkát stb. 15%
kedvezmény nyugdíjasoknak. Tel.
0758-639-258, Csaba. (11/4812-I)

TETŐJAVÍTÁST, tetőfelújítást és
bármilyen más munkát vállalunk.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0744-906-289, Jani. (12/4813-I)

20% ŐSZI KEDVEZMÉNY tetőjaví-
tásra és más munkálatokra. Tel.
0743-512-168. (4789)

VÁLLALUNK tetőfedést, bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0744-227-906,
János. (17/4818-I)

FESTÉS, padló- és falicsemperakás,
vakolás és szigetelés. Tel. 0752-488-
962. (22/4824)

TETŐFEDŐ bádogosok, vállalunk te-
tőkészítést lemezből és más anyag-
ból, szigetelést, teraszkészítést,
bármilyen munkát, 15% kedvez-
ménnyel. Tel. 0748-669-239, Mihály.
(4479-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőja-
vítást, csatornakészítést, csa-
tornajavítást, bármilyen szigetelést,
festést, kerítéskészítést akármilyen
anyagból. Tel. 0759-467-356. (5/4849)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú, de hálás szívvel
emlékezünk halála második
évfordulóján BENEDEK szül.
HAJÓS IRMÁRA. Akik
ismerték, gondoljanak rá
kegyelettel. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (-I)

Bennünk él egy arc, egy
meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj,
egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy
végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Egy a reményünk, mely éltet
és vezet, 
hogy egyszer még találkozunk
veled.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a
felejthetetlen, drága jó férjre,
SÖVÉR LAJOSRA október 21-
én, halálának 11. évfordulóján.
Bánatos felesége, Bözsi,
leánya, veje és két unokája:
Tamara és Dóri. (3/4845)

Vannak könnyek, amelyeket
senki sem lát, az idő elmúlhat,
mégsem száradnak fel, és
minden évben eljön az a nap,
amely számunkra fájó emlék
marad.
Fájó szívvel emlékezünk
szüleinkre, a nagyernyei
MÉSZÁROS GYÖRGYRE
halálának 13. évfordulóján és
MÉSZÁROS VILMÁRA
halálának 9. évfordulóján.
Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes!
Szeretteik (sz.-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
október 21-én SIMON
ILONÁRA szül. Tőkés
halálának 11. évfordulóján.
Emlékét szeretettel őrizzük.
Férje, Árpád, lányai: Melinda,
Zsuzsa, két veje és unokája,
Orsi. (2/4844)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
após, testvér, sógor, nagybácsi,
rokon és jó barát, a vajdaszenti-
ványi születésű 

SZABÓ JÓZSEF 
marosvásárhelyi lakos, a Metalo-
tehnica volt minőségellenőre
(CTC), sokak szeretett JÓSKA
BÁCSIJA életének 87. évében
Budapesten elhunyt. Temetése
október 24-én, csütörtökön 13
órakor lesz a vajdaszentiványi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (15/4902-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, rokon és jó isme-
rős, 

özv. CORNEA LŐRINCNÉ 
szül. LUKÁCS ERZSÉBET 

rövid, súlyos szenvedés után
életének 93. évében elhunyt. Te-
metése október 22-én 13 órakor
lesz a református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (2/4919-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, feleség, 

MAGYARI EMMA 
szül. SZÁSZ 

marosvásárhelyi lakos életének
61. évében csendesen elhunyt.
Temetése október 21-én, hétfőn
13 órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben.
„Íme, az Úr szolgálóleánya va-
gyok, legyen nekem a Te igéd
szerint.”

Gyászoló szerettei. (3/4920-I)

EZOTÉRIA
Nem használ a hagyományos gyógymód? Kiújult a tumorod, lemondtak rólad?

Megmondták, hány napod van? 
(Ha) Az életed a tét,  NE ADD FEL! 

Gyógyító energiával esélyt kapsz a gyógyulásra. Próbáld ki Mózes bátyám 
csodatudományát.

Négy kezelésből az első ingyenes, akkor kell fizetned a +3-at!
Ne hallgass a kétkedőkre, ők a vesztedbe taszítanak!
Kezdetben 1+3 kezelés ajánlott. Minden kezelés két órán át tart. Az első kezelés

térítésmentes, ingyenes. Ha utasításom alapján csukott szemmel, a koncentrált
gondolatod segítségével képes vagy tárgyat elmozdítani, mozgásba hozni, akkor
jó eséllyel gyógyulsz!

Fekete szövetszemüveget kell feltenni, hogy csak a lelki szemeddel láthass! 
A végtagjaidon levő energiapontokat leszigetelem, kivéve azt az egyet, ahova az
energia érkezik. Hétszeri érintésemmel adom az energiát. Belső szemeddel látod
azt az energiabefogadó pontot, ahova az energia fél órán belül érkezik. 

MAGADBAN HIGGYÉL!
Gondolatod erejével koncentrálódik az erős melegérzettel, forrósággal jelentkező

pozitív, gyógyító energia. Másfél óráig ott marad. Ezután a befogadó energiapontot
a testedhez szorítod, a másik kezeddel segíted tartani. Lelki szemeiddel látod, hogy
testeden belül hol van a betegség, melyik szerveden van a tumor. A gondolat-
összpontosítás segítségével egész idő alatt oda irányítod a kapott energiát. 

Ha küzdőképes vagy, többszöri kezelés után a tumor kisebb lesz, össze-
zsugorodik, majd eltűnik. 

Újra egészséges lehetsz!
Jelentkezz e-mailben: wundertaterheisseenergie@gmail.com, 

telefonszámoddal, felhívlak és adok időpontot Marosvásárhelyen. (x)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát szervez a következő megüresedett
állások betöltésére:  egy KEZDŐ SZOCIÁLIS GONDOZÓI állás a
családi típusú házakat adminisztáló osztályon; egy KEZDŐ
SZOCIÁLIS GONDOZÓI állás a marosszentkirályi és
marosszentannai családi típusú házaknál; II. besorolású
SZAKFELÜGYELŐI állás a technikai és vagyonkezelő osztályon.
Követelmények:
KEZDŐ SZOCIÁLIS GONDOZÓ: egyetemi végzettség (licenc- vagy
azzal egyenértékű oklevéllel) szociális gondozói szakon, szociális
gondozói szakképesítéssel. Nem szükséges régiség.
II. besorolású SZAKFELÜGYELŐ: egyetemi végzettség (licenc-
vagy azzal egyenértékű oklevéllel) közigazgatási, közgazdasági,
jogi, mérnöki szakon, legalább 4 év régiség a szakterületen.
Az írásbeli vizsga 2019. november 5-én 10 órakor lesz, az
állásinterjú az írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon
belül.
A versenyvizsgára a dossziékat október 25-én 13 óráig kell
benyújtani.
Érdeklődni: Marosvásárhely, Trébely u. 7. szám, A épület, 9-es iroda,
humánerőforrás-osztály. Tel.: 0265/211-699, 27-es mellék, faxszám:
0265/211-561, www.dgaspcmures.ro. (sz.-I)

A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba és Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-300-
as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere
címszónál. (sz.-I)

ELADÓ nagyon jó minőségű tűzifa készen házhoz szállítva (akác,
gyertyán, bükk). Tel. 0757-900-616. (sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz MUNKÁSOKAT a pékségbe, EL-
ÁRUSÍTÓKAT és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozatú). Tel.
0756-128-310, 0756-128-313. (64068-I)
ATORDAICÉGalkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (21663-I)
ATORDAIVÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST (kezdő, szakkép-
zett szakembert), TÖLTŐNŐT (kezdő, szakképzett szakembert). Tel.
0744-644-026. (21663-I)
ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk TANYÁRA. Tel. 0744-624-809.
(21663-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot,
segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket
ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé
teszi a vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja a
hozzá fordulók problémáját. Köszönetnyilvánítások: Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete
és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól
és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről
hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből
köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a
vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük született; Márton
Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;
Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az
epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány ala-
kuló ülését Kolozsváron, október 18-án, a Bocs-
kai-házban rendezték, ami egyben munkájának
kezdetét is jelentette. 

Az alapítványt az a Sapientia Alapítvány hozta
létre, amely e napon tartotta századik, ünnepi ülé-
sét. Az új szervezet a Magyarországon működő
Hagyományok Háza és az intézményen belül a –
Kárpát-medencei feladatokat ellátó – Hagyomá-
nyok Háza Hálózat stratégiai partnere, de tőle füg-
getlenül működik. Az Erdélyi Hagyományok Háza
Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és kép-
viseleti kezelőszerve a kilenctagú kuratórium. 

A szervezet megalapítását Erdély méretei indo-
kolják, de az országrésznek a hagyományos kul-
túrában betöltött vezető szerepe is
megkérdőjelezhetetlen. Az alapítvány célja az Er-
délyben élő másfél millió magyar kulturális iden-
titásának erősítése, évezredes hagyományainak
éltetése, de a már Bartók Béla által megfogalma-
zott „csak tiszta forrásból” gondolat jegyében Er-
dély minden nemzetének összetartozó
hagyományaival is foglalkozik. Központja Maros-
vásárhely, ahonnan a négy alája tartozó – a maros-
vásárhelyi, a kolozsvári, a székelyudvarhelyi és a
csíkszeredai – iroda munkáját irányítja. 

22. Bernády Napok
A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány szervezésében október

22–26. között zajlik a 22. Bernády Napok rendezvénysorozata. A program 22-
én diákok sportvetélkedőjével kezdődik, 13 órakor a Szász Adalbert Sportis-
kolában V–VIII. osztályosok, 23-án, szerdán 16 órától középiskolások kosár-
és futballbajnokságára kerül sor. 

24-én, csütörtökön 17 órakor a Bernády Ház tetőtéri galériájában megnyílik
a Művészeti Szaklíceum középiskolásainak Bernády városa diákszemmel című
festészeti, grafikai kiállítása, az alkotásokat díjazzák is. 25-én, pénteken délelőtt
10 órakor a református temetőben, Bernády György nyughelyénél, 10.15-kor
a Petőfi téren, a polgármester köztéri szobránál koszorúznak és emlékeznek a
városépítőre. 

Pénteken 18 órakor a Kultúrpalota II. emeleti jobb szárnyában Erdély festé-
szete a két világháború között címmel nyílik kiállítás. A rendezvénysorozat a
26-i, szombati gálaesttel zárul a Kultúrpalota nagytermében. 

A 18 órától zajló ünnepség a Bernády-emlékplakett átadásával kezdődik,
meghívott Udvaros Dorottya színművésznő. 

Megalakult 
az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány



Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:

– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap 
(2019. november 29., december 6., 13.)

– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)

– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euró / 4 nap
(2019. december 5.)

Indulás Marosvásárhelyről 
+ 25 euró / fő 

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egész-
ségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel ártámogatott
(ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére! Ehhez szükséges kül-
dőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között,
valamint szombaton 8–13 óra között. 

Várjuk Önöket!

Irodavezetői
munkakörbe
keresünkjó

kommunikációs
készséggelrendelkező

személyt.
Feladatok:
–5-6főscsapat
koordinálása
–munkabeosztás
elkészítése
–csapatmotiváció,
előretervezés
–napimegbeszélések
–reportokkészítése

Előny:
–hasonlómunka-
körbenszerzett
tapasztalat

Elvárás:
–Bkategóriás
jogosítvány

Jelentkezz
önéletrajzoddal:
cv@westjobs.eu
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