
Harminc év távlatából még mindig nem tudjuk, hogy tulaj-
donképpen mi történt 1989. december végén Romániában.
Továbbra is megválaszolatlan kérdések maradtak: kik lőttek
a tüntetőkre, kik irányították háttérből a forradalomnak tűnő
eseményeket és kik azok, akik tulajdonképpen átvették a ha-
talmat. Marosvásárhelyen is sokan az utcára vonultak, és
voltak, akik ártatlanul a rendszerváltás áldozataivá váltak.
Rájuk és azokra emlékeztünk, akik annak idején mertek ki-
állni, és vállalni azt, hogy közös erővel megdöntik a kommu-

nizmust. A tisztázatlan kérdések, sajátos demokráciánk és a
döcögő gazdaságunk okozta közhangulat harminc évvel ké-
sőbb is rányomta bélyegét az 1989. december 21-i marosvá-
sárhelyi eseményekre emlékező és emlékeztető
rendezvényre. 
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Adakoznimenő
Idén úgy gondoltuk, oda megyünk,
ahol még nagyobb szükségét érezzük
a segítségnek. Így lett a Hidegvölgy… 
____________2.
Másfél percre 
a bomba-
meglepetéstől
Biztos áldozatként utazott Szatmárné-
metibe, a naptári év utolsó mérkőzé-
sére a Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul
női kosárlabdacsapata, és hajszálra
volt attól, hogy a bajnokság meglepe-
tését okozza. 
____________9.
Marosvásárhelyre
érkezett a 
betlehemi békeláng
A marosvásárhelyi 30-as számú gróf
Teleki Sámuel cserkészcsapat hozta
el idén is a betlehemi békelángot a
minorita templomba.
____________10.(Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Vajda György

Marosvásárhelyi megemlékezés az 1989-es eseményekről

Megváltoztattunk egy rendszert…
Előfizetőink 
figyelmébe!

Az ünnepek miatt 
decemberben kevesebb

a munkanap,
ne feledjék időben

megújítani 
az előfizetést! 

Telefon: 0742-828-647. 

Az áldozat nem volt hiábavaló 
Szobrot állítottak Pajka Károlynak 

Búzásbesenyőben 

Harmincéves a Népújság 
30 = 8636. Minden kisiskolás kapásból cáfolja ezt az egyen-
lőséget. És mégis igaz. Harminc éve jelent meg a Népújság
második sorozatának első lapszáma, és azóta, az előfizetők
hűségének köszönhetően, 8636 alkalommal került olvasó-
ink asztalára Maros megye egyetlen folyamatosan megje-
lenő magyar nyelvű napilapja. Újságírót, szerkesztőt
keményen próbára tevő három évtized van mögöttünk. 

Az első diktatúramentes lap-
szám fejléce fölé közös reményün-
ket szavakba foglalva azt írtuk:
SZABADSÁG – DEMOKRÁ-
CIA. És kaptunk helyette csonka
szabadságot és önkényesen értel-
mezett demokráciát. Mert hagytuk
magunkat azokban a vissza nem
térő órákban elvakítani az új hata-
lom megszerzéséért folytatott
harcban porhintésként használt
testvériség jelszavától. Balgák vol-
tunk mi, újságírók, és bűnösen 
naivak voltak forradalmi hangulat-
ban született vezéreink. Miként is
hihettük, hogy egyik napról a má-
sikra, mintegy vezényszóra meg-
változik a többségi nemzet
viszonyulása a felszámolásra ítél-
tetett magyar közösséggel szem-
ben? Nem változhatott meg, mert
nemcsak a negyven év kommuniz-
musa, hanem a hetven év naciona-

lizmusa égette tudatukba, hogy lé-
tünk akadály a nagyromán ideál
megvalósításában. Jó példa erre a
helységnevek használata. Amikor
csak tehették, irtották a magyar
megnevezéseket. Az 1989. decem-
ber 22-én reggel megjelent magyar
nyelvű lapokban még Tîrgu Mu-
reşként szerepelt Marosvásárhely.
Természetesen a következő nap a
szabad sajtóban már használhattuk
a magyar nevét. De néhány hét
múlva a táblamázolók bebizonyí-
tották, hogy a szabadságunk kor-
látozott. Azóta is naponta
tapasztaljuk másodrangú létünk el
nem fogadható jeleit. Bíróságok
kaszálják el nyelvhasználati joga-
inkat. A magyar nyelvű oktatásárt
folytatott harcot újra- és újrakezd-
jük sziszifuszi konoksággal, amíg
végleg el nem fogynak gyereke-
ink? Vagy múltunkból erőt merítve
építjük közösségünket?

Karácsonyi Zsigmond

(Folytatás az 5. oldalon)



23., hétfő
A Nap kel 

8 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 39 perckor. 
Az év 357. napja, 
hátravan 8 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

14, 28, 38, 39, 19 + 2 NOROC PLUS: 0 2 6 5 1 8

2, 12, 5, 38, 4, 21 SUPER NOROC:  5 6 3 7 1 2

9, 39, 16, 3, 44, 24 NOROC: 5 8 9 4 1 3 9

Ünnepi program a közúti 
rendőrségen

December 23-án, 24-én és 27-én, hétfőn, kedden és pén-
teken, valamint 30-án és 31-én a Mihail Kogălniceanu utca
14. szám alatti közúti rendőrség hajtási jogosítványokat és
forgalmi engedélyeket kibocsátó ügyfélablakánál a meg-
szokott program szerint – 8–16 óra között – fogadják az
ügyfeleket. A visszatartott hajtási jogosítványok visszaszer-
zéséhez a közlekedési szabályok ismeretének felmérését
a megszokott szerdai napoktól eltérő időpontban, decem-
ber 30-án, hétfőn 10 órától tartják a volt Kossuth/Călăraşi-
lor utca 105. szám alatti Mondo Trans
gépjárművezető-képző iskolában. Január 3-ától újra a
megszokott időpontokban fogadják az ügyfeleket.

Ügyfélfogadás 
a megyei rendőrségen

A karácsonyi és újévi ünnepek alatt, december 21. – január
5. között a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség Borsos
Tamás utca 16. szám alatti székhelyén a büntetlen előélet
igazolását (cazier judiciar) igénylőket az alábbi program
szerint szolgálják ki: december 21-én 9–15 óra között, 22-
én 9–13 óra között, 23–24-én 8–16 óra között, december
27-én 8–16 óra között, december 28-án 9–15 óra között,
december 29-én 9–13 óra között, december 30–31-én 8–
16 óra között, január 3-án 8–16 óra között, január 4-én 9–
15 óra között, január 5-én 9–13 óra között. 

Az év utolsó táncháza
December 23-án, hétfőn este 8 órától a Sörház utcai
Jazz&Blues Clubban az év utolsó táncházát tartják a Folk
Center Alapítvány szervezésében. Meghívott vendég Co-
doba Florin magyarpalatkai prímás. Muzsikálni fog még
Moldován István „Kuki” zenekara és az Öves 
együttes. 

Csodaváró
December 24-én reggel 10 órától gyermekfoglalkozásokra
várják az óvodásokat és kisiskolásokat a Kultúrpalota kis-
termébe, a Tükörterembe, a kórusterembe, 12 óráig ifjú-
sági és gyermekprogramok – legorobotika interaktív
bemutató, társasjátékok, mese- és kézműves-foglalkozá-
sok – lesznek, és karácsonyi dalok is elhangzanak. 12 órá-
tól pedig az Evilági zenekar Csodaváró gyerekkoncertjével
zárják a karácsonyi készülődést. A belépés díjtalan.

Játsszunk angyalosdit!
December 24-én, kedden 15-17 óra között a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színé-
szei gyerekfoglalkozást tartanak a Nemzeti Színház
kistermében. Közös énekléssel, mesével, mondókákkal,
kézimunkával, játékkal hangolódnak a karácsonyra, kipró-
bálják, milyen lehet a napja ilyenkor az angyalnak. A belé-
pés díjtalan. Előzetesen bejelentkezni a színház
Facebook-oldalán megadott jelentkezési lapon lehet.

Aranypénz – interjúkötet
A napokban megjelent Székely Ferenc újabb interjúkötete,
az Aranypénz. A kötetben tízen (Balázs Lajos, Deé Nagy
Anikó, Farkas Árpád, Horváth Arany, Kilyén Ilka, Kristó
Tibor, Kuti Márta, Soó Zöld Margit, Székely-Benczédi
Endre, Székely Szabó Zoltán) vallanak életükről, pályájuk-
ról, szakmai sikereikről, terveikről. A százhalombattai
Üveghegy Kiadónál megjelent kiadvány előszavát Cs.
Nagy Ibolya debreceni irodalomtörténész jegyezte, a borí-
tót Donáth-Nagy György tervezte. A kötetet januárban és
februárban mutatják be több Maros megyei településen. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma VIKTÓRIA, 
holnap ÁDÁM és ÉVA napja.

Eső lehetséges
Hőmérséklet:
max. 90C
min. 30C

Megyei hírek

A Kultúrpalotában 
a vártemplomi hívek 

A vártemplomi egyházközséghez tartozó hívek kará-
csony estéjén, december 24-én 17 órától a Kultúrpalota
nagytermében ünnepelnek. Itt tartják meg a gyülekezet
gyermekeinek karácsonyi műsorát is. 25-én, karácsony
első napján délelőtt 10 órától szintén a Kultúrpalota
nagytermében lesz az istentisztelet és az úrvacsoraosz-
tás. Énekel a Vártemplom Psalmus vegyes kara.

Megáll az ész! – 
szilveszteri Hahota-kabaré

A Hahota színtársulat december 28-án, szombaton este
7 órától mutatja be a Megáll az ész! című szilveszteri
kabaré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művész-
együttes előadótermében.További decemberi előadá-
sok: 29., vasárnap este 7 óra, 30., hétfő du. 4 és este 7
óra, valamint 31., kedd du. 4 és este 7 óra. Szovátán ja-
nuár 6-án és 7-én este 7 órától a Domokos Kázmér Mű-
velődési Házban, Szászrégenben január 8-án és 9-én
este 7 órától az Eugen Nicoară Művelődési Házban ven-
dégszerepel a társulat. Fellépnek: Puskás Győző, Ke-
lemen Barna, Gönczi Katalin, Cseke Péter, Székely M.

Éva, Szőlősi P. Szilárd, Halmágyi Éva és Gáll Ágnes.
Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. A ma-
rosvásárhelyi, a szovátai és a szászrégeni pénztárak
már elkezdték a jegyek értékesítését. A teljes műsorrend
megtekinthető a www.hahota.ro weboldalon.

Ma jó a medvem – 
Gruppen-Hecc-kabaré

A Gruppen-Hecc társulat Ma jó a medvem című kabaré-
előadására várja a szórakozni vágyókat. December 30-
án, hétfőn 19 órakor a szovátai Domokos Kázmér
kultúrotthonban látható az előadás. A kabaré szövegét
Molnár István „Tajbi” és Nagy István írta, rendezte: Nagy
István. Fellépnek: Biluska Annamária, Csíki Hajnal, Tóth
Kati, Nagy István, Kárp György és Nagy Péter. Zenei
munkatárs: Nyágai István. 

Koldusopera a Nemzetiben
Január 10-én este 7 órától a vásárhelyi Nemzeti Szín-
ház nagytermében is bemutatják a Szegedi Szabadtéri
Játékokkal együttműködésben készült nagyszabású
zenés produkciót, a Koldusoperát. A Bocsárdi László
által rendezett előadás Bertolt Brecht darabjához hűen
három felvonásban, nagyzenekarral, kórussal idézi meg
a gengszterek és utcalányok, profi koldusok és korrupt
rendőrök múlt század eleji világát, a pénz mindenekfe-
letti uralmának visszásságait, mely ma aktuálisabb, mint
valaha.

RENDEZVÉNYEK
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Adakoznimenő
Kilenc színművészetis a Hidegvölgyben

Az idei karácsony más, mint a többi.
Talán kicsit felnőttebb. Az osztályunk-
kal gyűjtést és előadást szerveztünk a
hidegvölgyi gyerekeknek, érdek nél-
kül, önerőnkből. A gyűjtést követően
pedig december 17-én meg is látogat-
tuk őket, és testközelből tapasztalhat-
tuk meg az ő életkörülményeiket. Én
személy szerint valami olyannal tértem
vissza a látogatás után az egyetemre,
ami egy életre szóló leckeként a kará-
csonyfa alá kerülhet.

Egy évvel ezelőtt, ugyanígy, kará-
csony előtt megszületett az ötlet osz-
tálytársamtól, Kovács Kata Millától:
szervezzünk jótékonysági előadást és
gyűjtést a városban élő szegényebb
családoknak. Az osztályunkkal neki is
fogtunk a szervezésnek. Felvettük a
Telefonos Szeretetszolgálattal a kap-
csolatot, akik megadták a szegény csa-
ládok elérhetőségeit. Süteménnyel,
meglepődve, lelkesen és meghatódot-
tan fogadtak minket. 

Idén úgy gondoltuk, oda megyünk,
ahol még nagyobb szükségét érezzük
a segítségnek. Így lett a Hidegvölgy.
Tálas Ferenc – aki a hidegvölgyi Szi-
várvány iskolában tíz éve kőkemény
körülmények között oktat – segített
felmérni a terepet. Szűk, lebetonozott
udvar, egy pléhcsúszda, három vécé
151 gyerekre, egy kikupált garázs mint
osztályterem, benne mesesarok, egy
Einsteint ábrázoló kép, színes rajzocs-
kák, versenyről hazahozott oklevél és
padok tele tágra nyílt szemű gyerekek-
kel, akik kórusban és illedelmesen „Jó
napot!”-ot köszönnek.

Két hét alatt 151 csomagot tudtunk
összeállítani ezeknek a gyerekeknek és
családjuknak. A Tutun Caféba, a G Ca-
féba, a La Frogba, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemre és az András
Lóránt Társulat előterébe vártunk tar-
tós élelmiszert, tanszereket és tisztál-
kodási eszközöket, olyan dobozokba,
amelyeket a Mures Mall szeméttároló-
jából válogattunk ki, majd az osztály-
termünkben közösen festettünk
ünnepibb hangulatúra. Előadtuk a ko-
mikus, bohócjelenetekből álló vizsga-
előadásunkat a Szivárvány iskola
diákjainak, és megszerveztük az ötö-
dév által játszott Szutyok című ado-
mánygyűjtő előadást. A bejövő
összeget pedig a beérkezett adomá-

nyok kipótolására fordítottuk. Vasár-
nap (december 15-én) jótékonysági ga-
rázsvásárt szerveztünk a G Caféban,
ahova bárki behozhatta eladásra a
megunt ruháit, tárgyait. A befolyó ösz-
szeg szintén adományszámba ment.
Támogatóink közé sorolhatjuk a Taek-
wondo Revolutiont és a Csillagfény
néptáncegyüttest, amelynek tagjai
szintén csatlakoztak a gyűjtéshez, to-
vábbá a Bioeelt a gyerekeknek felaján-
lott C-vitaminokért.

A Hidegvölgy „veszélyes környék”,
ahol mélyszegénységben élő, nagy-
részt roma származású emberek élnek,
nem a mi megszokott városi körülmé-
nyeink között, hogy így fogalmazzak.
Nem mosakodhatnak például minden-
nap meleg vízzel, meg sokan nem jár-
nak betonbiztos, kifűtött lakásba haza.
Télen sem. 

Mutogathatunk ujjal rájuk, hogy ők
tehetnek a sorsukról, mert nem járnak
munkába, kéregetni küldik a gyereke-
ket, nem akarnak változtatni, de amíg
a megkülönböztetést érzik, mert érez-
tetjük velük, addig ne is várjunk sem-
miféle változást onnan, ahol nincs erő,
nincs lehetőség a változtatásra. Ők is
változnának. De hogy változzanak egy
olyan környezetben, ahol a kirekesztés,
megbélyegzés és gyűlölet fogadja
őket? Miért vesszük el a gyengébbektől
a lehetőséget is a változáshoz? Talán
nekem sem lenne kedvem, erőm ilyen
körülmények között változni, hanem a
bevált, akár rossz példát követve ve-
gyülnék el szerencsétlen sorstársaim
között. Ott legalább elfogadnak. És itt
akár egy zárójelet is nyithatnék a poli-

tikai álláspontoknak. De nem teszem.
Mert azt a részét szeretném aláhúzni a
problémának, ami az emberségről szól.
Hozzáállásról. Mert ezt a fajta elnyo-
mást mindenki elszenvedheti valami-
lyen formában, legyen az intézményes,
szociális, történelmi, családi vagy
munkahelyi környezet. Sokszor pedig
észre sem vesszük, hogy mi vagyunk
az okozók…

Még soha nem volt ilyen lelkes és
hangos közönségünk, mint a csütörtöki
bohócelőadásunkon. Egy adott ponton
engem mint a naiv, ügyetlen, buta bo-
hócot az első sor játékból lőni kezdett,
minden előzetes ok nélkül. De miért?
Mert egy interaktivitást megengedő
előadásban kiszolgáltatott helyzetben
kiszolgáltatottat játszottam. Ők pedig
a játék örömével ebben részt vettek.
Gyerekek, akik a mintákat követik
ugyebár. Eljátszották az elnyomottak
az elnyomó szerepét. Ebből is látszik,
hogy alapjainkban ugyanúgy műkö-
dünk. Elgondolkodtató…

Felállíthatunk falakat, tévhiteket fé-
lelemből, de azzal csak annyit érünk
el, hogy megfosztjuk magunkat a vál-
tozás lehetőségétől. És tudjuk, hogy
nem fogunk világot megváltani ezzel
a 151 csomaggal, de sikerült egy sor
falat lebontani. Megérte, mert a kör-
nyezetből érkező reakciók – a szkepti-
kus hozzáállástól a támogató
szándékig – bizonyítják, hogy meg-
mozgattunk valamit az emberekben,
ami, remélem, ünnepek után is kama-
tozni fog.

Vajda Boróka 
III. éves színészhallgató
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Vasárnap délben Búzásbese-
nyő központjában szobrot
avattak Pajka Károlynak, az
1989. december 21-i esemé-
nyek áldozatának. Pajka Ká-
roly az egykori Metalotehnica
vállalat dolgozójaként több
falustársával 1989. december
21-én kora délután csatlako-
zott a marosvásárhelyi tünte-
tőkhöz, akikkel a főtérre
vonultak. Estig a téren tüntet-
tek, szembenézve a karhata-
lom által kirendelt rendőri és
katonasági sorfallal. Kevéssel
kilenc óra előtt a katonák a
tüntetők közé lőttek. Pajka
Károly a fegyverropogásra
egy villanyoszlop mögé húzó-
dott, s ekkor egy a páncélo-
zott katonaszállító járműből
(TAB) leadott lövedék mellka-
son találta. 

Pajka Károly mellszobrát a köz-
ponti kis parkban állították fel, nem
messze a római katolikus templom-

tól és attól az oszloptól, amelyre ko-
rábban felkerült a falu szülöttének
kőbe gravírozott portréja. A szobrot
Barabás István búzásbesenyői fiatal
alkotó készítette, és az önkormány-
zat segítségével állították fel. Kedei
Előd iskolaigazgató rövid köszön-
tőjét követően Szakács Zoltán zene-
tanár, karnagy Koncz Zsuzsa Ég és
föld között című dalát adta elő,
majd Simon István polgármester és
Pajka Károly két fia, Attila és Zol-
tán leleplezték a szobrot. 

Simon István, Kerelőszentpál
polgármestere – román és magyar
nyelven – személyes vallomással
kezdte beszédét. Elmondta, hogy
28 községbelivel együtt ő is azok
között volt, akik 1989. december
21-én Pajka Károllyal együtt a ma-
rosvásárhelyi főtérre vonultak.
Mellette volt, amikor a golyó lete-
rítette. Aki tehette, a mai Mureş
Mall alapjának kiásott gödörbe me-
nekült. Csak másnap, december 22-
én tértek haza, a községi
kultúrotthonban levették a diktátor
portréját, és elégették. Volt olyan,
aki félt, hogy a rendszer nem válto-

zik meg. De sikerült. Kivívtuk a
szabadságot, nem élünk sötétben,
hazugságban, együtt dolgozhatunk
egy jobb világért. „Akkor Maros-
vásárhelyen, a főtéren azt kiáltot-
tuk: egységet! (unitate!). Ha
továbbra is békességben, egység-
ben akarjuk építeni a jövőt, akkor
erre az egységre, összetartozásra
van szükségünk és arra, hogy köl-
csönös tiszteletben, békességben és
egyetértésben éljünk. Sajnos egy
pajtásunk sorsa megpecsételődött a
tüntetésen. Aki akkor akarta a vál-
tozást, ott volt Marosvásárhelyen, a
téren. Nem gondoltunk arra, hogy
a hadsereg fegyvert használ elle-
nünk. Ma sem derült ki, hogy ki
lőtt, ki a hibás, hogy annyian haltak
meg. A szabadságért vonultunk ki
Marosvásárhely főterére. Ma, 30 év
után úgy érzem, hogy érdemes volt
küzdenünk. És ez a magyaroknak is
sokat jelentett: magyarul beszélhe-
tünk szabadon, megtarthatjuk ün-
nepeinket. Közösen tudunk
dolgozni, a szabadság megérte az
áldozatot” – mondta többek között
az elöljáró.

A következőkben Novák Csaba
Zoltán szenátor szólt a jelenlevők-
höz. Az RMDSZ képviselője töb-
bek között azt mondta, 1989 előtt
féltünk beszélgetni egymással, fél-
tünk az igazat kimondani. 

– Pajka Károly úgy döntött, hogy
kimegy az utcára, és ez az életébe
került. Hős lett. A hős az, akinek
van hite, aki képes legyőzni a fé-
lelmét. Azokat, akik december 21-
én kimentek az utcára egy jobb és
szebb élet reményében, méltán ne-
vezhetjük hősöknek. Pajka Károly
tettét, üzenetét a halál nem győzte
le. Harminc évvel az események
után mellszobor őrzi emlékét falu-
jában. Megérte-e vagy sem? – te-
hetnénk fel a kérdést. Nélküle, a
tüntetők nélkül nem állnánk itt.
Mert mi lett volna, ha nem mentek
volna ki az utcára a temesváriak, a
marosvásárhelyiek, nem lett volna
változás? Az 1980-as évek végén
az erdélyi magyarság 100 éves ki-
sebbségi létének legnehezebb idő-
szakát élte át, és alig néhány éven
belül oda jutott volna, ahova a zsi-
dók vagy a szászok. Hogy nem lett

így, ezeknek a hősöknek köszön-
hető. Számunkra, akik tovább vál-
laljuk mindezt, megéri ma is
harcolni közösségünkért – 
hangsúlyozta beszédében a szená-
tor. 

A felszólalásokat követően
Kedei Előd tanár felolvasta Illyés
Gyula Egy mondat a zsarnokságról
című versét, majd Demjén Ferenc
Szabadság vándorai című dala után
Simon Levente református lelki-
pásztor, Vasile Gherman ortodox
pap és Czikó László római katolikus
plébános rövid megemlékező imát
mondtak, az utóbbi pedig megál-
dotta a szobrot. 

Máté Péter Ez itt az én hazám
című dala után a Pajka család, a ke-
relőszentpáli tanács és a polgár-
mesteri hivatal, az RMDSZ megyei
és helyi szervezete, valamint az
egyházak képviseletében megko-
szorúzták a szobrot. Az eseményen
a falubeliek mellett Pajka Károly
fiain, menyein és unokáin kívül
részt vett az édesanyja, Ilona és öz-
vegye, Rozália is. A rendezvényt
nemzeti imánk zárta. 

Szobrot állítottak Pajka Károlynak Búzásbesenyőben 

Emléktábla-avató és emlékfelvonulás 
Szombaton reggel kilenckor mindössze

alig harmincan gyűltek össze az egykori ma-
rosvásárhelyi Imatex vállalat – mára teljesen
átalakított – irodaépülete elé. Nagy részük
egykori munkás, azok, akik annak idején a til-
takozó menetben voltak, de eljöttek olyanok
is, akik nem élték át az eseményeket. Nemzeti
lobogókkal, sálakkal, kitűzőkkel és az 1989-
es megmozduláskor készült fényképek kina-
gyított másolatával, az áldozatok portréit
tartalmazó táblákkal felvértezett csoport gyűlt
össze, és leleplezték a bejárati ajtó elé helye-
zett emléktáblát. Ezen többek között az áll,
hogy „a marosvásárhelyi forradalom 0. kilo-
méterköve”. Ugyanis innen indult el először
a tüntetők egyik csoportja az egykori Metalo-
tehnica (ma Matricon) vállalat irányába. 

Aurel Vuţă szólt az egybegyűltekhez, és el-
mondta, elsők között volt, aki december 21-
én tiltakozott azon a vállalati pártgyűlésen,
amelyen el kellett ítélni az 1989. december
17-én Temesváron „randalírozó huligánok”
tetteit. Felszólította a gyűlést vezetőket, hogy
küldjenek levelet a Román Kommunista Párt
központi bizottságához, Nicolae Ceauşescu-
hoz, és követeljenek többek között szabad vá-
lasztásokat. Miután megírták a levelet, azt
mondták neki, hogy továbbítják Bukarestbe,
azonban a megyei első titkárhoz (Igreţ Vio-
relhoz) küldték. Kis idő múlva a gyárban
megjelent a város akkori vezetője (Buda Iro-
nim) öt szekuritátés kíséretében, és a tiltako-
zót a gyár igazgatójának irodájába hívták.
Aurel Vuţă nem tett eleget a felszólításnak,
hanem a karbantartó részlegre ment, majd
onnan több kollégájával együtt 11 órakor ki-
vonultak a kapu elé. Itt megvárták, ameddig
a következő váltás megérkezik a gyárba, és
valamikor 13.30 körül mintegy 300-an a Me-
talotehnica kapuja elé vonultak. 

Mielőtt az emlékezők folytatták volna a
megemlékező felvonulást, az Imatex egykori
épülete előtt Aurel Vuţă felkérte őket, hogy
egy perc csenddel emlékezzenek egykori har-
costársaikra, Moldovan Sorinra és Hajdú Ist-
ván mérnökre. Ezt követően egy ortodox pap
elmesélte, miként kapcsolódott be Marosvá-
sárhely főtéren az 1989-es tiltakozásba, majd
a csoport egy rövid imát mondott, és átsétált
a Matricon kapuja elé. 

Ide érve folytatták a megemlékezést. El-
hangzott, hogy harminc évvel ezelőtt az Ima-
texből a szomszédban levő gyár elé vonulók
a kapu előtt rendszerellenes jelmondatokat
skandálva hívták a munkásokat, hogy csatla-
kozzanak hozzájuk. Reggel kilenckor azon-
ban Kis Albert akkori igazgató összehívta az
irodai alkalmazottak (TESA-személyzet)
gyűlését, hogy „megoldást keressenek” arra,
miként akadályozzák meg, hogy az Imatex-
ből érkezők behatoljanak a gyárba. Ezen az
ülésen valaki azt ajánlotta, hogy „hegesszék
le” a kaput. Az is elhangzott, hogy állítsák ké-

szenlétbe a vállalat tűzoltóslagját. Az igazga-
tónak nem sikerült a gyárban marasztalni a
munkásokat. Sokan a hátsó kapun távoztak.
Többen azok közül, akik a főkapun kívüli
műhelyben dolgoztak, csatlakoztak a tiltako-
zókhoz és a főtér felé vették útjukat. Rendőr-
fallal először a Dózsa György utcában
találkoztak. Elmondták, itt még engedéke-
nyek voltak, könnyen áthatolt a tömeg a paj-
zsosok sorfalán, majd nem sokkal később az
Állomás tér közelében erősebb élő lánccal ta-
lálkoztak, itt már nagyobb tömeg gyűlt össze,
hogy továbbinduljanak a központ felé. 

Mielőtt a megemlékezők folytatták volna
útjukat, a Matricon előtt Szász László magyar
nyelven egykori kollégája, Hajdú István
(Kaktusz) kutatómérnökre emlékezett, aki az
elsők között csatlakozott a forradalmárokhoz.

A rendszerváltást követően sokáig a forradal-
márok egyik szervezetének tagja volt. Beteg-
ség miatt nyugdíjazásának napján hunyt el. 

A Matricon előtti rövid megálló után a cso-
port folytatta az egykori tiltakozó menet út-
vonalát. A Kövesdombon keresztül a
Győzelem téri emlékműhöz vonultak, és részt
vettek a hivatalos megemlékezésen. 
A legkegyetlenebb diktatórikus rendszer 
bukott meg 

Az emlékmű előtt a csendőrség és a hely-
őrség alakulatai álltak díszőrséget. Miután a
hivatalosságok megérkeztek a térre, a díszőr-
ség fogadta Dalian Tiberiu Şerban dandártá-
bornokot, a helyőrség parancsnokát. A román
himnusz elhangzása után megemlékező isten-
tisztelet tartottak az ortodox, a görögkatoli-
kus, az unitárius és a katolikus egyházak
képviselői. Ez utóbbiakat Kecskés Csaba uni-
tárius esperes és Ferencz István katolikus plé-
bános képviselte. 

Ezt követően az Identitatea forradalmi
szervezet képviselői lelepleztek két emlék-
táblát, amelyeket a győzelem jelét tartó ke-
resztek alá helyeztek el, majd Nagy Zsigmond
alprefektus felolvasta Ludovic Orban minisz-
terelnök üzenetét. 

A kormányfő többek között hangsúlyozta,
hogy az 1989 decemberében utcára vonulók
visszafordíthatatlanul megváltoztatták Romá-
nia történelmét. Az ország elindult az emberi
jogok tiszteletben tartása, a szólásszabadság,
a parlamenti demokrácia, a pluralizmus, a pi-
acgazdaság útján, eljutva a NATO- és az eu-
rópai uniós tagsághoz. Kötelességünk
emlékezni mindazokra, akik áldozatot hoztak
mindezen értékekért. A romániai forradalom
mártírjainak emléke iránti kötelességünk,
hogy a társadalom ismerje meg az igazságot.

Sokan a sérültek közül, ugyanakkor az áldo-
zatok gyerekei, szülei elvárják, hogy a jogál-
lam fedje fel a valóságot az eseményekről.
Kötelességünk és felelősségünk, hogy védjük
meg az 1989-ben kivívott jogokat és szabad-
ságokat, és nem engedhetjük meg egyetlen
politikai hatalomnak sem, hogy az állampol-
gárok ellen lépjen. Erre tanított meg a törté-
nelmi példa – állt többek között a
miniszterelnök üzenetében. 

Man Nistor professzor egy marosvásárhe-
lyi forradalmi szervezet (Identitatea Revolu-
ţiei Române din Decembrie 1989 – Târgu
Mureş) nevében szólt az egybegyűltekhez.
Elmondta, Temesvár után Marosvásárhely
volt a harmadik város (a második Lugos),
ahol 1989 decemberében utcára vonultak az
elnyomó rendszer ellen tiltakozók, majd fel-
sorolta a hat marosvásárhelyi áldozat nevét
(Ilie Muntean, Tamás Ernő, Adrian Hidoş,
Hegyi Lajos, Pajka Károly, Bodoni Sándor).

Történelmi visszaemlékezésében hangsú-
lyozta, hogy míg a két világháborúban össze-
sen 70 millió ember hunyt el, addig a
kommunizmus áldozatai meghaladják a 100
milliót. A kommunizmus egy évszázadig
tartó gyilkosságsorozat volt, merénylet a tu-
lajdonjog, a vallás és a szabadságjogok ellen.
A rendszer kegyetlensége felülmúlta a kö-
zépkori európai és közel-keleti birodalmak-
ban történteket. Letiporta mindazon
szabadságjogokat, amelyeket 1215-től, a
Magna Carta Libertatum kibocsátásától kez-
dődően az 1789-es francia forradalmon ke-
resztül egészen 1948. december 10-ig, az
alapvető emberi jogok megfogalmazásáig
szentesített az emberiség. Románia adta meg
a legnagyobb kegyelemdöfést, amelynek kö-
szönhetően végleg véget ért e kegyetlen
rendszer Európában – mondta többek között
a felszólaló. 
Ma sem tudjuk, ki lőtt 1989 decemberében

A felszólalók sorát Hamar Alpár-Benjá-
min, a December 21. Marosvásárhely Mártír-
város Egyesület vezetője zárta. Miután
magyarul üdvözölte a jelenlevőket, románul
olvasta fel beszédét. 

Többek között elmondta, hogy 1989. de-
cember 21-én 15 óra után értek a központba
a tiltakozók, és a rendőrség és a hadsereg által
kialakított védelmi sorfallal találkoztak. Estig
békésen tüntettek, ekkor zűrzavar alakult ki,
és 21 óra körül a megyei pártbizottság szék-
házát (ma a prefektúra) őrzők a demonstrá-
lókba lőttek, aminek következtében hatan
meghaltak, 21-en megsérültek, majd a soro-
zatlövés után a karhatalmi szervek 70 sze-
mélyt letartóztattak. 23 órakor kiürítették a
teret. December 22-én reggel ismét megtelt a
tér tüntetőkkel, akiket a székházat védő, paj-
zsokkal felszerelt rendőrök és katonák fogad-
tak. Békés tüntetés volt mindaddig, ameddig
13 óra körül a diktátor elmenekült a bukaresti
központi bizottság székházából. A tömeg egy
része elfoglalta a városházát, mások pedig a
rendőrségre és a szekuritáté székházához vo-
nultak, ahol kiszabadították az előző napon
letartóztatottakat. 

„Megváltoztattunk egy rendszert, de a for-
radalom nem fejeződött be. A régi nómekla-
turisták és a szekusok vették át a hatalmat, ők
és leszármazottaik vezetik az országot ma is.
Harminc év alatt egyetlen állami intézmény
sem kért bocsánatot az áldozatokért. Ma sem
tudjuk, ki lőtt 1989 decemberében. Az igaz-
ságot szeretnénk tudni, ugyanakkor köteles-
ségünk emlékezni és emlékeztetni a hősökre
és mindazokra az áldozatokra, akiknek kö-
szönhetően ma szabadon élhetünk” – mondta
az egyesület vezetője. 

A szónoklatokat követően többek között
a prefektúra, a megyei tanács, a polgármes-
teri hivatal, a helyőrség, a forradalmárszer-
vezetek, a szenátus és a képviselőház
nevében helyezték el a megemlékezés ko-
szorúit. A hivatalos rendezvény után a pol-
gármesteri hivatal nevében
emlékokleveleket osztottak ki az egyik for-
radalmi szervezet tagjainak. 

Megváltoztattunk egy rendszert…

Vajda György 

Fotó: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)



– Milyen volt a hangulat 1989
végén Marosvásárhelyen, Maros
megyében?

– A nyolcvanas évek második fe-
lében Marosvásárhelyen és Maros
megyében a kialakult gazdasági és
politikai helyzet miatt általános
rossz hangulat uralkodott. A megye
és a város magyar lakossága a ma-
gyarságnak a politikai, gazdasági
életből történő fokozatos kiszoru-
lása miatt kétszeresen is elnyomva
érezhette magát. A város magyar
közösségében általános csüggedés,
kiábrándultság, esetenként veszély-
érzet volt érzékelhető, és jelentősen
fokozódott a (legális vagy illegális)
kivándorlási szándék.

– Melyek voltak a forradalom és
a rendszerváltás legfontosabb moz-
zanatai?

– A rendszerváltás heteit, hónap-
jait négy szakaszra osztom. Az első
szakasz a temesvári események ki-
robbanásától, december 16-tól a
diktátor házaspár bukásáig, decem-
ber 22-ig tartott. Ebben a mozzanat-
ban a lényegi kérdés az, hogy
melyek azok a települések, ahol a
lakosság a bukás előtt is vállalta az
utcai megmozdulásokat. A második
szakasz az új hatalmi szerkezet ki-
alakulásának időszaka, a bukás pil-
lanatától január első hetéig tartott.
Ebben az időszakban mindenhol
megalakultak a Nemzetmegmentési
Front helyi szervezetei. A harmadik
szakasz február közepéig tartott,
amikor a társadalmi nyomás hatá-
sára a Front részben megosztotta a
hatalmát a közben megalakult poli-
tikai pártokkal, és létrejött a Nem-
zeti Egység Ideiglenes Tanácsa. A
negyedik szakasz május 20-ig tar-
tott, az első szabad parlamenti vá-
lasztásokig.

– Marosvásárhely mártírváros,
december 22. előtt is utcára vonul-
tak az emberek, hogyan zajlottak az
események 21-22-én?

– December 20–21-én több intéz-
ményben és vállalatnál is gyűlése-
ket szerveztek, amelyeken a
jelenlevők (sokszor nem túl nagy
lelkesedéssel) elítélték a temesvári
eseményeket. December 21-én dél-

előtt 11 óra körül az Imatextől a
munkások egy része a központ felé
indult, később újabb tüntetők csat-
lakoztak hozzájuk az IRA-tól és a
Metalotehnicától. A tüntetők az első
titkár lemondását követelték. A kar-
hatalmi szervek néhány embert ki-
emeltek és elszállítottak, majd
könnyfakasztó gránátokkal és vízá-
gyúval próbálták szétoszlatni a tün-
tetőket. Este kilenc körül
eldördültek az első lövések. 1989.
december 21-én este hat marosvá-
sárhelyi kapott halálos lövést: a 21
éves Adrian Hidoş, a 25 éves Hegyi
Lajos, a 33 éves Pajka Károly, a 30
éves Ilie Muntean, a 33 éves Bo-
doni Sándor és a 38 éves Tamás
Ernő. Másnap, a reggeli órákban
folytatódott a tüntetés. Menet köz-
ben körvonalazódtak a tüntetők első
kérései: Ceauşescu lemondása, a
Securitate felszámolása, egyenlő
bánásmód minden állampolgárnak,
nemzeti hovatartozástól függetle-
nül, általános sztrájk Ceauşescu bu-
kásáig, szolidaritás Temesvárral. A
városközpontban Király Károly,
Florian Aurel és több tüntető vezér
rövid buzdító beszédet mondott. A
Marosvásárhely központjában ki-
alakult feszült patthelyzet Ceau-
şescu futásának hírére oldódott fel,
a helyi a pártvezetők zöme elmene-
kült. A véleményformálók, vezetők
a Kultúrpalotába húzódtak vissza.
Onnan beszédet intéztek a téren
levő tömeghez, és elkezdődtek az
első tárgyalások. A tömeg egy része
a Securitate épületéhez vonult,
hogy kiszabadítsa a foglyokat. 

– Hogyan zárult le a forradalom
első szakasza Marosvásárhelyen?

– A Kultúrpalotában összegyűlt
vezetők eldöntötték, hogy létrehoz-
zák az első listákat az újonnan java-
solt vezetőkről. Közös
megegyezéssel végül Király Ká-
rolyt jelölték első számú vezetőnek,
helyetteseinek pedig Man Nistort
(egykori politikai fogoly) és a tün-
tető csoportok élén tevékenykedő
Sorin Moldovant (a vegyipari kom-
binát munkása). Az új szerv képvi-
selői közölték Bukaresttel, hogy
Marosvásárhelyen minden rendben
van, stabil a helyzet. Ugyanazon az
estén megszervezték az üzletek, in-

tézmények védelmét is, amelyet tri-
kolóros karszalagos forradalmárok
láttak el. Az új megyei vezetőség
összeállításánál a jelenlevők már az
első órákban figyelembe vették a
térség és a város etnikai szerkezetét.
Így – más, magyarok által is lakott
erdélyi nagyvárosokkal (Nagyvá-
rad, Kolozsvár, Szatmárnémeti) el-
lentétben – Marosvásárhelyen
többnyire a megyei nemzetiségi
arányoknak megfelelően voltak
jelen magyarok az új vezetőségben,
és a megye élén is egy magyar nem-
zetiségű vezető állt. Abban, hogy ez
így alakult, szerepet játszott az a
tény is, hogy a gyárakból nagy
számban voltak jelen az utcákon, a
tüntetéseken a magyar munkások. A
Maros megye élére álló új hatalmi
szerv képviselői azonnal, feltételek
nélkül elfogadták a Ion Iliescu köré
csoportosuló új román vezetést. Az
újonnan alakult megyei vezetőség
még aznap este találkozott a hadse-
reg, a rendőrség és a Securitate kép-
viselőivel, hogy tisztázzák a
kialakult helyzetet. Másnap délután
megalakult a Nemzetmegmentési
Front Maros Megyei Ideiglenes Ta-
nácsa. 

– Marosvásárhelyen hatan éle-
tüket veszítették és többtucatnyian
megsebesültek. Volt-e felelősségre
vonás a sortüzek miatt?

– A december 21-i marosvásárhe-
lyi történésekről, akárcsak országos
szinten, hivatalos jelentés készült,
amely az eldördülő sortűz ellenére
felmentette a hadsereg vezetőségét.
A katonai ügyészség meglátása sze-
rint a karhatalmi szervek törvény-
szerűen jártak el, elsődleges
szándékuk a tüntetők szétoszlatása
volt, a karhatalmi szervek vezetői
nem adtak külön tűzparancsot. A
halálos áldozatokat követelő sortü-
zekre a helyzet okozta zűrzavarban
került sor. Tényleges elszámolta-
tásra nem került sor. Sőt, ma már
tudjuk azt is, hogy az új hatalmi
szervek segítettek rendezni az egy-
kori pártvezetők, aktivisták, bel-
ügyis munkatársak helyzetét. 

– A forradalmi lelkesedést vi-
szonylag hamar lehűtötték az átme-
net probémái, melyek voltak ezek?

– Január első napjaiban nyilván-

valóvá vált, hogy a romániai rend-
szerváltás távolról sem lesz zökke-
nőmentes, az előző rendszer
öröksége sokkal súlyosabb, mint azt
gondolták volna az emberek. Meg-
jelentek a politikai pártok, kisebb-
ségi szervezetek, amelyekkel a
Nemzetmegmentési Front nem sze-
retett volna osztozkodni. A társada-
lom várta a válaszokat arra
vonatkozóan, hogy kik lőttek a tö-
megbe, kik voltak a terroristák, mi
lesz a sorsa az egykori erőszakszer-
vezeteknek, lesz-e felelősségre
vonás, elszámoltatás. Az ország
gazdasága romokban hevert, az el-
látás akadozott, az ipari üzemek 50-
60%-on teljesítettek. Vidéken
társadalmi problémaként jelentke-
zett a romakérdés, a feloszlott, leállt
termelőszövetkezetek vagyonának
széthordása, szétosztása vagy eltu-
lajdonítása. Iliescu kénytelen volt
belátni, hogy az általa vezetett szer-
vezet az egykori pártapparátus, bü-
rokrácia nélkül nem tarthatja meg a
hatalmat. A hadsereg ugyan átállt
22-én a tüntetők oldalára, de a ko-
rábbi vérengzésekért nem vontak
felelősségre katonai vezetőket. Az
etnikailag vegyes, főleg a magyar-
lakta vidékeken az etnikai konflik-
tus jelei is megmutatkoztak.

– Marosvásárhely különösen ér-
zékeny terepnek számított

– Marosvásárhely az etnikai kér-
dés egyik központi helyszíne lett. A
város enyhén magyar többségű volt
(kb. 54%), de a társadalmi pozíció-
kat nézve a magyarság mélyen alul-
reprezentált helyzetben volt. A
nyolcvanas években a magyar elit
többségét kiszorították a fontosabb
vezetői tisztségekből. A város ma-
gyar lakossága körében hamar be-

indult az önszerveződés folyamata:
megalakult az RMDSZ, ifjúsági,
kulturális, társadalmi szervezetek
alakultak, és a magyarság kérte le-
épített intézményrendszerének újjá-
szervezését. A román fél tartott a
korábban megszerzett előnyös po-
zíciók elvesztésétől, ezért a magya-
rok követeléseit többnyire eltúlzott,
etnikai színezetben tálalta egyrészt
Bukarestnek, másrészt a helyi
román társadalomnak. Ez kölcsönös
bizalmatlanság kialakulásához ve-
zetett, amely aztán márciusban et-
nikai konfliktussá alakult.

– A felmérések azt mutatják, hogy
az ország lakosságának jelentős
része szkeptikus a rendszerváltás
utáni időkre vonatkozóan. Hogyan
látja az elmúlt 30 évet?

– Az emberek hamar megszokják
az ún. normalitást, és a kollektív
emlékezet már nem törekszik mér-
legelni, összehasonlítani. Ha pl.
mérlegre tesszük azt, hogy az erdé-
lyi magyarság milyen oktatási, kul-
turális intézményekkel rendelkezett
1989-ben, milyen perspektívái vol-
tak, és hogy milyen lehetőségekkel
bír ma, egyértelmű a válasz. A dik-
tatúrának a nyolcvanas években
megvoltak az eszközei arra, hogy a
magyarokat a németek, a zsidók
sorsára juttassa, asszimilálja vagy
kivándorlásra késztesse, kénysze-
rítse. Szerintem ez csak idő kérdése
lett volna. Mindez nem jelenti azt,
hogy minden az elvárásaink szerint
alakult, és hogy ne lenne még
bőven munka, sem azt, hogy a rend-
szerváltás nem eredményezett volna
újabb kihívásokat, de az esélyt
megkaptuk egy szabadabb életre, és
rajtunk is múlik, hogy mit kezdünk
vele. 

Novák Csaba Zoltán szenátor

Mózes Edith 
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A fenti címmel ünnepelte megalakulá-
sának 30. évfordulóját az RMDSZ
Maros megyei szervezete december
21-én, szombaton a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermében. A himnu-
szokkal kezdődő, díjazással egybekö-
tött ünnepi gálaműsoron jelen voltak
az RMDSZ alapító tagjai, volt és jelen-
legi vezetői, tisztségviselői.

Megelevenedtek az emlékek 
A rendezvényen felelevenítették az 1989-

es rendszerváltást követő napokat, különösen
december 23-át, amikor néhány marosvásár-
helyi értelmiségi – Béres András, Gálfalvi
György, Lázok János, Markó Béla – összeült,
hogy megalakítsák a Maros megyei és maros-
vásárhelyi magyarság érdekeit felvállaló
szervezetet. A következő napokban újabb
személyek is csatlakoztak a kezdeményezők-
höz, közöttük Fülöp Dénes, Brassai Zoltán,
Tófalvi Zoltán és mások. A Romániai Magyar
Demokrata Szövetség 1989. december 25-én
alakult meg, és már azokban a napokban lel-
kes magyar emberek százai iratkoztak be, ily
módon válaszolva a szervezet felhívására.
Az alapítók tudták, hogy küzdelemre számít-
hatnak

– Az RMDSZ nem önmagáért jött létre,
hanem az erdélyi, romániai magyarság egy-

ben tartásáért, ezért a 30 éves fennállás meg-
ünneplése nem más, mint a romániai magyar
emberek közösségének ünneplése – jelen-
tette ki köszöntőjében Péter Ferenc, az
RMDSZ Maros megyei elnöke. Véleménye

szerint az alapító tagok, amikor életre hívták
a szövetséget, pontosan tudták, hogy küzde-
lemre vállalkoznak. Tudták, hogy amint el-
múlik a forradalom eufóriája, marad a
munka, a feladat, hogy meggyőzzék a több-
ségi társadalmat: a romániai magyarok jó
polgárai tudnak és akarnak lenni ennek az or-
szágnak. És ez a küzdelem azóta is tart. Ha
felidézzük akkori elvárásainkat, majd azt
vizsgáljuk, hol tartunk ma, van bennünk csa-

lódottság is. Sok mindent elértünk, de még
mindig sok a tennivaló – mondta a megyei
elnök. 
Becsüljük meg az elmúlt harminc évet!

A legfontosabb eredmény, hogy a szerve-
zet a mai napig fennmaradt, és erős maradt –
hangsúlyozta Markó Béla volt RMDSZ-
elnök. – Amit akkor nagy hirtelen létrehoz-
tunk, az RMDSZ ma Romániában, de talán
az egész Kárpát-medencében is az egyetlen
politikai szervezet, amely sem nevét, sem
programját nem változtatta meg. Nem esett
szét, nem is fuzionált senkivel, nem változta-
tott irányt. Többnyire jól döntöttünk, néha
talán nem, de ma is a legfőbb politikai eszkö-
zünk, és illik ébren tartanunk azoknak az em-
lékét, akik áldozatot hoztak ezért a
szövetségért, és akik már nincsenek közöt-
tünk. Elsősorban Sütő Andrásnak tartozunk
köszönettel, de másoknak is, és persze 
december és március halottjainak. Becsüljük
meg az elmúlt harminc évet! – mondta Markó
Béla. 
Díjátadó

Péter Ferenc megyei elnök az alapító ta-
goknak – Ábrám Zoltán, Béres András, Bor-
bély László, Csíky Boldizsár, Gálfalvi
György, Káli Király István, Kolozsvári Zol-
tán, Lázok János, Markó Béla, Miholcsa Jó-
zsef, Nagy Miklós Kund, Szepessy László –
díjat adott át. 

A gálaműsoron fellépett Szabó Péter, a Ko-
lozsvári Magyar Opera énekese, a Bekecs
néptáncegyüttes, a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem diákjai.

A résztvevők egypercnyi csenddel adóztak
közös halottaiknak.

Harminc éve történt a rendszerváltás
– beszélgetés Novák Csaba Zoltán történésszel – 

Ünnepelt az RMDSZ Maros megyei szervezete
Szövetségben 30 éve

Mózes Edith 

Fotó: Nagy Tibor



Harminc év a 71-ből
A múltról jut eszünkbe, hogy ol-

vasóink közül talán kevesen ismerik
lapunk előzményeit. Azt, hogy 71
évvel ezelőtt a Marosvásárhelyen
megjelenő Népújság a Székelyföld
nagy politikai napilapja volt. „A
mai nappal a Székelyföld sajtóéle-
tében jelentős fordulat következik be
– írta vezércikkében a lap felelős
szerkesztője, Gábosi Tamás 1948.
augusztus 12-én. – A Magyar Népi
Szövetség két székelyföldi napi-
lapja, a brassói Népújság és a ma-
rosvásárhelyi Szabad Szó
szerkesztőségeinek közös elhatáro-
zásából és a MNSZ központi politi-
kai titkárságának jóváhagyásával
augusztus 10-ével a két lap egybe-
olvad, és ugyancsak ettől a naptól
kezdve Népújság címen jelenik meg
Marosvásárhelyen.” 

Ez volt az előzmény. Lehet vi-
tatni, hogy harminc évvel ezelőtt,
azokban a bizonytalan percekben,
amikor még fegyverropogás kísérte
a hatalomátvételt, és a központi hír-
adások állambiztonsági terroristák-
kal riogattak, jó volt-e a
névválasztás. Talán igen, mert hű-
ségre kényszerít. Az olvasóinkkal

szemben. És Önök támogattak
közös erőfeszítésünkben. Az előfi-
zetőink tették lehetővé a kis erdélyi
csodát: a független sajtót. Nem va-
gyunk kiszolgáltatva a politikusok
vagy a gazdasági kiskirályok sze-
szélyeinek. Ugyanakkor beképzelt-
ség lenne azt állítani, hogy nem
tévedtünk sokszor. De képesek vol-
tunk, képesek vagyunk korrigálni
hibáinkat. 

Rátalálni az összetartó 
üzenetre

Voltak, akik számonkérték raj-
tunk, hogy miért vállaljuk fel a
Vörös Zászló-s időszakot is. Akik
nem éltek azokban az években,
talán nem érthetik meg, hogy a
diktatúra szorításában miként lehe-
tett a magyar szellemiséget, a ma-

gyar nyelvet átmenteni. A ke-
gyelmi időszakok – 1970 körüli la-
zítás – elmúltával jöttek a fekete
évek. Az árammegszakítások beve-
zetésével már nem csak képlete-
sen. Öt évvel a rendszer bukása
előtt egyik napról a másikra meg-
szűnt a magyar nyelvű tévéadás,
elnémultak a magyar nyelvű terü-
leti rádióadások. Szigorú ellenőr-
zés alatt, de maradt még a
nyomtatott szó. A valóság néha rej-
tőzködve bukkant elő, ezért meg-
tanultunk a sorok közt írni, olvasni.
Bizonyíték erre a Vörös Zászló
1989. december 3-i vezércikke,
amelyben ez áll: „…az olvasó
ember – mindenkori partnerünk –
dolga nem más, mint a tollforga-
tóé: rátalálni az összetartó üze-
netre, amelynek akkor is fel kell

törnie, felismerhetővé kell válnia,
ha útjában kitérőkre, mellékutakra
kényszerül.” Ez a vezércikk szer-
kesztőségi álláspontként jelent
meg alig két héttel a temesvári ese-
mények kezdete előtt. Ez is a kö-
zelmúlt történetéhez tartozik. 

Győzött a NÉP! – írtuk harminc
éve a szabadság mámoros percei-
ben. Bíztunk benne, hogy könnyebb
lesz az életünk és könnyebb lesz
magyarnak lenni itt, a szülőföldün-
kön. 

Győzött a NÉP? – tesszük fel
mindegyre a kérdést, hátha egyszer
a megélt valóság igennel válaszol.
Mi megpróbálunk hiteles informá-
ciókkal és közösségformáló véle-
ményekkel tenni azért, hogy
harminc évvel ezelőtti vágyaink tel-
jesüljenek. 

Harmincéves a Népújság

Negyvenhárom versus harminc.
Évek az esztendők ellen. Furcsa, ha
ily módon belegondolunk. Negyven-
három – ennyi éven keresztül bito-
rolta a világ egyik felét az ismert
történelem egyik legalávalóbb, leg-
véresebb, legcinikusabb diktatú-
rája. A rendszer, amely az emberek
közötti egyenlőség naiv ábrándjá-
ból igen rövid időn belül az em-
berek közötti egyenlőtlenség
könyörtelen megteremtőjévé és
fenntartójává vált, a rendszer,
amelynek ez országban is oly sokat
„köszönhetünk”: többek között ál-
lamcsínyt, királylemondatást, föld-
törvényt, titkosrendőrséget,
ötvenhatos megtorlásokat, politikai
foglyok tízezreit, kollektivizálást, fa-
lurombolást, erőszakos iparosítást,
az ország gazdaságának és belső el-
rendezésének többszöri átszervezé-
sét, rajonosítást, megyésítést, városi
betelepítést, nemzetiségi arányok
átrendezését, elszegényítést, és azt
a semmihez sem fogható élményt,
hogy soha nem tudtuk, mikor és
miért törik ránk az ajtót éjszaka.
Hogy kik? Azt mindenki tudta. Mi,
magyarok mindezek mellé bónusz-
ként kaptunk diszkriminációt, igaz-
ságtalan munkahelyválasztási
lehetőségeket, megkülönböztetett fi-
gyelmet. Persze, szinte mindenkinek
volt lakása – csak épp alig volt
benne fűtés, villany, és naponta be-

szorult a lift. Szinte mindenkinek
volt pénze – csak épp nem tudott rá
venni semmit, mert a végén mindent
jegyre adtak. Szinte mindenki mehe-
tett kirándulni – Szovátára vagy a
román tengerpartra, mert külföldre
alig engedtek. Szinte mindenkinek
volt munkája – amelyre felülről tett
az országos morál, elégedetlenség
és kilátástalanság miatt. Konzer-
válta magát és konzervált bennün-
ket az a társadalom, amelyből a
kitörés lehetetlennek tűnt. Legfel-
jebb a Dunán keresztül, három go-
lyóval a lapockában. A
negyvenhárom évből az utolsó tíz
mindezt megfejelte a drákói szigo-
rításokkal, melyekkel néhány, elfek-
vőben még ma is lélegző
munkáspárti fosszília kérkedik:
visszafizettük az adósságot! Azta!
És közben majdnem beledöglött
húszmillió ember.

Harminc – ennyi esztendeje,
hogy mindennek vége. Látszólag,
legalábbis. Ha abban az évben tör-
tént volna a kommunista hatalom-
átvétel, amelynek decemberében a
rendszer megbukott, még lenne ti-
zenhárom évünk a diktatúrából.
Most lépnénk be a legsötétebb,
utolsó évtizedbe. Körülbelül ekkor
születnék. Az elkövetkezendőkben
tapasztalnám meg, hogy milyen,
amikor nem tudod, a szüleidnek
vagy a tanáraidnak higgyél inkább,
hogy már elemisként is csak kar-
számról azonosítanak az iskolában,

hogy hiába a családi, gondoskodó
szeretet, a házon kívüli fojtogató
légkör mindent elborít, csak éppen
azt nem tudod, érted, miért. Hogy
milyen érzés hallani a Kalasnyikov
ugatását. Hogy miért leírhatatlan
az az eufória, amelyet a rendszer
összeomlása okozott. Harminc –
ennyi éve léptünk be a biztos rab-
ságból a bizonytalan szabadságba.
Ekkor kezdődött az újkori Románia
talán legocsmányabb tíz éve. Mert
a kommunizmusban tudtuk: nincs
remény. A változáskor pedig minden
a reményről szólt! A boldogságról,
lelkendezésről, nagy ambíciókról.
És ezek szép lassan eltűntek, kám-
forrá váltak, megszűntek. Fekete
március, vadkapitalizmus, konszig-
nációk, valutázások, kusturicai kül-
városképek, nincstelenség, teljes
tanácstalanság, és miközben a po-
litikai és gazdasági elit a maga ci-
nikus játszmáit tolta a háttérben, a
remény elpárolgott. A kommuniz-
musban százan állták körül száj-
tátva a külföldről hazaérkezett
kedves rokon Mercedes lakóautóját,
a vadkapitalizmusban én bámultam
ugyanígy a vadonatúj Honda Ac-
cordot. Csakhogy míg az előbbin
nyugatnémet rendszám volt, az
utóbbitól a marosvásárhelyi szalon
kirakatüvege választott el. Egy kéz-
nyújtásnyira volt csupán, mégis biz-
tos voltam benne – soha, de soha
nem lesz pénzem arra, hogy egyszer
egy ilyet vegyek… Persze, ez azóta

megváltozott, de mennyi idő alatt és
milyen áron? Tíz-tizenöt évet kés-
tünk, tíz-tizenöt évet raboltak el fel-
tételes jólétünkből az átkosból
átmentett elemek.

Tizenhárom versus tizenhat – ez
már jóval személyesebb, de az előb-
biekkel összefügg. Mert 1989 
decembere a néphülyítés kérdéskö-
rében is sarkalatos pont. Ekkor vált
úgymond szabaddá a sajtó (már
amelyik). Ekkor szűnt meg Vásárhe-
lyen a Vörös Zászló, és lett helyette
a Népújság. Tizenhárom – éppen
ennyi éves volt a lap, amikor meg-
hívtak belső munkatársnak. Tizen-
hat – ennyi esztendeje dolgozom itt.
Több ideje már, mint az újság ad-
digi múltja, a változás utáni törté-
nete. Amikor oda kerültem, épp
csak áttértünk a számítógépek
használatára. Nem volt internet.
Vezetékes telefonon intéztünk min-
dent. Ma már szinte lehetetlen el-
képzelni, hogy hogyan állt össze
például egy banális hírrovat. Hogy
hány embert vagy intézményt kel-
lett naponta felhívni csak ez okból.
Hogy hogyan ment a tördelés, ho-
gyan kellett kiszámolni a tükröt,
milyen volt a nyomdatechnika.
Hogy mennyi egyeztetésbe, szemé-
lyes találkozásba került egy interjú
vagy riport elkészítése. Hogy
mennyi, külsősöktől érkezett, kézzel
írt kéziratot kellett begépelni na-
ponta. Hogy hány méternyi füzetla-
pot jegyzeteltünk össze havonta.
Hogy elsősorban hallomásból érte-
sültünk arról, ami történik vagy tör-
tént, amiről tudósítani szükséges,

hiszen számunkra még nem létezett
a mindenben segítő világháló. Ana-
lóg meló volt egy már digitális kor-
ban. Sokkal-sokkal személyesebb,
mint ma. És sokkal-sokkal nehe-
zebb. 

Negyvenhárom – harminc – ti-
zenhárom – tizenhat. Időtartamok,
évfordulók, mindannyiunkat érintők
és személyesek. Közöttük van egy
kerek, általános érvényű: az úgyne-
vezett forradalom kirobbanásának
időpontja. A változás időpontja. A
szabadság kezdete. Idén ezt ünne-
peljük, ki így, ki úgy. Mi, rendszer-
váltó generációkként a múltba és a
jövőbe is nézünk. A múltra csak
kevés nosztalgiával, a jövőre annál
nagyobb aggodalommal. Felnőtt
azóta két új nemzedék: Európa is-
mert történelmének legbékésebb,
legjómódúbb korszakában szület-
tek. Nem ismerték és ne is ismerjék
meg soha azokat az időket, tapasz-
talatokat, amelyeket a kommuniz-
musban nevelkedettek. A diktatúra
olyan messzire van tőlük, mint tő-
lünk a második világháború. Csak
filmekből, hallomásból, családi tör-
ténetekből ismerik. Reméljük, nem
lesznek puhányok. Reméljük, nem
lesznek elhülyíthetők. Reméljük,
meglesz az otthoni hét évük. Remél-
jük, nem hiszik majd, hogy nekik
minden alapból kijár. Reméljük, lesz
felelősségérzetük. Reméljük, lesz
háttérműveltségük. Politikai érzé-
kük. Mi annyit tehetünk, hogy segí-
tünk nekik. Hogy tanácsokat adunk.
És úgy neveljük őket, hogy meg is
hallgassanak.

A szabadság bizonytalansága 
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Kaáli Nagy Botond

Ülő sor: Nagy Tibor, Makkai Katalin, Menyhárt Borbála, Kiss Éva, Mezey Sarolta, Iszlai Anikó, Mózes Edith és Vajda György. 
Álló sor: Karácsonyi Zsigmond, Nagy Székely Ildikó, Makkai Melánia, Nagy Melinda, Bodolai Gyöngyi, Madaras Éva, Petres Emília,
Horváth Éva, Borbély Ernő, Szer Piroska, Vajda Gyöngyi, Benedek István, Nagy Miklós Kund, Kaáli Nagy Botond és Ajtay László.

A Népújság 1989. december 23-i lapszáma

(Folytatás az 1. oldalról)
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Az alapszakasz befejeződése után
kisorsolták a teremlabdarúgó 2. liga
rájátszásának programját. Az eredeti
elképzelés szerint a két hatos csoport-
ból az első három-három a felsőház-
ban, a második három-három az
alsóházban folytatta volna, azonban a
moldvai csapatokat tartalmazó 1. cso-
port csupán négy résztvevővel ma-
radt, így innen csak egy csapat került
az alsóházba. 

Itt érdekelt a Marosvásárhelyi CSM
összefércelt csapata is, amelyhez a
város teremlabdarúgásának leggyen-
gébb idénye fűződik. Mivel itt csak
négy résztvevő van, a tavaszi idény-
ben mindössze hat mérkőzést játsza-
nak öt hónap alatt, amit nem igazán
lehet sűrű programnak jellemezni. Az
is igaz, hogy a találkozóknak gyakor-
latilag semmi tétjük nincs, hiszen a
győztes nem jut fel sehová, a követ-
kező idényben is csak a 2. ligában ját-
szik, és kiesni sem lehet. Ezért ezt a
rendszert talán alaposabban át kel-
lene gondolnia a sportági szövetség-
nek.

A Marosvásárhelyi CSM a követ-
kező találkozókat játssza a tavaszi
idény folyamán: február 15-én: CSM
– Bodzavásári Fortius; március 2-án:

Korondi Junior – CSM; március 21-
én: CSM – Gyergyószentmiklósi
Inter; április 6-án: Bodzavásári For-
tius – CSM; április 27-én: CSM – Ko-
rondi Junior; május 5-én:
Gyergyószentmiklósi Inter – CSM.

Az időpontok iránymutatóak, így
szerepelnek a szövetség versenynap-

tárában, de a mérkőzéseket a házi-
gazda klub egy-két napos eltéréssel
bármikor műsorra tűzheti, illetve
közös megegyezéssel más időpontok-
ban is lejátszhatók. Csakis a presztí-
zsért, mert egyébként – ismételjük
meg – a 2. liga alsóházának semmi
tétje sincs.

Szombat este a Jászvásári CSM Politehnica
elleni 1-0-s győzelmet követően bejelentette
távozását a Hermannstadt vezetőedzői poszt-
járól az október elején kinevezett Eugen 
Neagoe. A szakember azzal indokolta távozá-
sát, hogy januárban szerette volna megerősí-
teni csapata keretét, ám a klubvezetés nem
biztosított erre lehetőséget az általa vágyott
mértékben, jelentette az NSO.

Az 52 éves szakember „eseménydús” fél
éven van túl: az előző idény végén még a Sep-
sit OSK-t irányította, majd júniusban a Buka-
resti Dinamo edzője lett, a szurkolók
ellenkezése dacára. Júliusban mérkőzés köz-
ben, a kispadon szívrohamot kapott, felépü-
lése után augusztusban menesztették a
fővárosi csapattól.

Október elején lett a Nagyszebeni Her-
mannstadt vezetőedzője. Irányításával a csa-
pat 11 bajnokin hét döntetlen és 2 győzelem
mellett kétszer kikapott, s a Ro-
mánia-kupában bejutott a leg-
jobb 8 közé.

„Ez volt az utolsó meccsem
itt. A döntésemet már korábban

meghoztam, miután beszéltem a vezetőséggel,
és amikor mondtam, hogy szeretnék erősíteni
januárban, azt felelték, hogy ez nehezen lesz
megvalósítható. Szerettem volna, ha a gárda
erősödött volna januárban, de ez sajnos nem
valósulhat meg” – idézte Neagoét a ProSport.

Sportszerű foci harmóniában
Kilenc kemény, szoros, de sportszerű mérkőzés jellemezte a

hagyományos Harmónia kupát, amelyet az idén a polgármesteri
hivatal csapata büntetőrúgásokkal nyert.

Bár a döntő a két örök riválist, a városháza csapatát a testne-
velő tanárokkal megerősített önkormányzati képviselőkkel állí-
totta szembe, sem a játékvezetőnek, sem a sportorvosnak nem
akadt dolga. Holott ilyesmiről szó sem lehetett, a szabályos já-
tékidő alatt mintha a két csapat kiegyezett volna: két-két góllal
terhelték egymás hálóját. A mindent eldöntő 7 métereseknél a
városháza kapuját őrző Biró Levente, a hajdani ASA első osz-
tálybeli kapusa egy büntetőt hárított, ezzel a polgármesteri hi-
vatal megnyerte a kupát. Ezt megelőzően, a kisdöntőben az
újságírók csapata, a PRESSing 3-1-re verte a Szászrégeni Öreg-
fiúk gárdáját, ezzel felkapaszkodva a dobogó harmadik fokára.
Noha csupán az 5. és 6. helyen voltak kénytelenek osztozkodni,
a Filharmónia és a Maros Művészegyüttes focistái egy percig
sem játszottak alárendelt szerepelt. Ellenkezőleg, jól megszo-
rongatták a náluk esélyesebbeket. Közvetlen összecsapásukon
utóbbiak kénytelenek voltak úgy táncolni, ahogy a filisek fújták;
így a tavalyi kupagyőztes művészegyüttes az idén a hatodik he-
lyen végzett. Ez viszont nem hangolta le a táncos lábú legénye-
ket, mint ahogy a többi, jobb eredményre számító csapatot sem.

Ezúttal is minden úgy történt, ahogy általában az old boys
mérkőzések után történni szokott: mindenki örült, hogy végig-
játszhatta a tornát, épségben hagyta el a pályát, és aznap csak a
játék örömének élhetett. 

Sorsoltak a teremlabdarúgó 2. ligában

A magyar válogatott továbbra is 52., a román a 37. a
Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb vi-
lágranglistáján, amelynek élén a világbajnoki bronzérmes
Belgium maradt. 

A legutóbbi, novemberi rangsorhoz képest az első tíz-
ben nem történt változás: a belgákat a világbajnok fran-
ciák, majd a brazilok, az angolok és az uruguayiak
követik.

Marco Rossi magyar szövetségi kapitány együttese leg-
közelebb március 26-án Bulgáriában lép pályára a jövő
évi Európa-bajnokság pótselejtezőinek első játéknapján,
a hazai együttes az 59. helyen áll a világranglistán. A pár-
harc továbbjutója öt nappal később az Izland (39.) – Ro-
mánia (37.) összecsapás győztesével játszhat az
Eb-részvételért.

A magyar és a román válogatott is 
maradt a helyén
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Alig három hónap után 
távozott csapatától Eugen Neagoe

A Liverpool hosszabbítás-
ban 1-0-ra legyőzte a Flamen-
gót a Dohában rendezett
labdarúgó-klubvilágbajnok-
ság szombati döntőjében, így
először hódította el a trófeát.

A Bajnokok Ligája-cím-
védő angol klub győztes gól-
ját a brazil Roberto Firmino
szerezte a 99. percben a Li-
bertadores-kupa-bajnok brazil
rivális ellen. A Liverpool sike-
rével sorozatban hetedszer lett
európai együttes a világbaj-
nok.

A Vörösök eddig három al-
kalommal, 1981-ben, 1984-
ben, majd 2005-ben is
alulmaradtak a fináléban, elő-
ször éppen a Flamengótól
kaptak ki 3-0-ra, azaz a brazi-
lok másodszor diadalmaskod-
hattak volna.

A jogelőd klubvilágkupát is
beleszámítva az eddigi 58 ki-
írásból 33-szor európai, 25-
ször dél-amerikai diadal
született.

Klubvilágbajnokság: először 
diadalmaskodott a Liverpool

Eredményjelző
Az 1. ligás labdarúgó-bajnok-
ság 22. fordulójának eredmé-
nyei: FC Botoşani – Bukaresti
Dinamo 1-0, Gyurgyevói
Astra – Academica Clinceni
3-1, Medgyesi Gaz Metan –
Konstancai Viitorul 1-0,
Nagyszebeni Hermannstadt –
Jászvásári CSM Politehnica 
1-0, FC Voluntari – Kolozs-
vári CFR 0-4.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-klubvilágbajnokság, döntő:
Liverpool FC (angol) – Flamengo (brazil)
1-0 (0-0, 0-0, 1-0) – hosszabbítás után
Doha, Kalifa-stadion, vezette al-Dzsas-
szim (katari).
Gólszerző: Firmino (99.).
Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold,
Gomez, Van Dijk, A. Robertson – Oxlade-

Chamberlain (76. Lallana), N. Keita (100.
Milner), Henderson – Szalah (121. Sha-
qiri), Firmino (106. Origi), Mané.
Flamengo: Diego Alves – Rafinha, Rod-
rigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís – Wil-
lian Arao (120. Berrío), Gerson (102.
Lincoln) – Éverton Ribeiro (82. Diego),
De Arrascaeta (77. Vitinho), Bruno Hen-
rique – Gabriel Barbosa.

Kétévente rendezne női vb-t a FIFA
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke

szerint akár kétévente is meg lehetne rendezni a női vi-
lágbajnokságot. Gianni Infantino pénteken azt mondta,
szívesen vette a francia szövetség javaslatát, miszerint
gyakrabban kellene megrendezni a legjobb női labda-
rúgók seregszemléjét. „Fantasztikus hatása lenne a
játék fejlődésére” – fogalmazott Infantino, aki szerint
tanulmányozni fogják az elképzelést.

A FIFA arról már korábban döntött, hogy a 2023-as
világbajnokságon az eddigi 24 csapat helyett 32 szere-
pelhet. A következő torna házigazdáját jövő júniusban
nevezi meg a szervezet, a rendezésre Brazília, Japán,
Kolumbia, illetve Ausztrália és Új-Zéland közösen pá-
lyázott.

Fotó: Bloomberg

Fotó: Sibiu100

Ranglista
1. CFR                 22     13      5        4      48-16      44
2. Astra                22     13      4        5      33-21      43
3. Craiova            21     11      4        6      31-20      37
4. FCSB               20     11      3        6      31-24      36
5. Medgyes          22     10      6        6      29-25      36
6. Viitorul            22     10      5        7      41-26      35
7. Botoşani          22     8        9        5      30-28      33
8. Dinamo           22     8        4        10    32-37      28
9. Sepsi OSK       21     5        10      6      22-20      25
10. Nagyszeben   22     5        8        9      21-36      23
11. Jászvásár        22     5        7        10    22-30      22
12. Târgovişte      21     5        6        10    24-39      21
13. Clinceni         22     4        8        10    27-42      20
14. Voluntari        21     1        5        15    13-40      8

Biró Levente büntetőt véd a Harmónia kupa döntőjében, ezzel a marosvásárhelyi
városháza csapata elhódította a serleget. Fotó: Barabási Attila Csaba

Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor

FIFA-világranglista
A decemberi FIFA-világranglista (zárójelben az

előző havi helyezés): 1. (1.) Belgium 1765 pont, 2. (2.)
Franciaország 1733, 3. (3.) Brazília 1712, 4. (4.) Anglia
1661, 5. (5.) Uruguay 1645, 6. (6.) Horvátország 1642,
7. (7.) Portugália 1639, 8. (8.) Spanyolország 1636, 9.
(9.) Argentína 1623, 10. (10.) Kolumbia 1622, 11. (11.)
Mexikó 1621, 12. (12.) Svájc 1608, 13. (13.) Olaszor-
szág 1607, 14. (14.) Hollandia 1604, 15. (15.) Német-
ország 1602,

...37. (37.) ROMÁNIA 1475

...39. (39.) Izland 1464

...52. (52.) MAGYARORSZÁG 1416

...59. (59.) Bulgária 1381
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Magyarország Győrben, Románia 

Montenegróban küzdhet az olimpiáért
Magyarországon,

Spanyolországban és
Montenegróban ren-
dezik meg 2020-ban a
női kézilabdázók
olimpiai selejtezőtor-
náit.

A sportág világszö-
vetségének (IHF) pén-
teki tájékoztatása
szerint a március 20.
és 22. közötti három
kvalifikációs viadal
közül a magyar érde-
keltségű csoport küz-
delmeinek Győr
városa adhat otthont.
A Rába-parti városban
a házigazda magyarok
mellett Kína, Szerbia
és az olimpiai címvédő Oroszország
válogatottja lép majd pályára, és a
kvartettből az első két helyezett sze-
rez tokiói kvótát.

Románia Montenegróban kell
hogy elérje a továbbjutáshoz szük-
séges helyezést. A hazai sportsajtó
csapásként fogadta a hírt, hogy a
szervezői szerepkört nem kapta
meg az ország, bár pályázott rá.
Egyes értékelések szerint ezzel
csökkentek a csapat esélyei a kvali-
fikációra.

A Japánban rendezett, vasárnap
befejeződött világbajnokságon Kim
Rasmussen együttese a 14. helyen
végzett, de a többi eredmény alap-
ján a tavaly decemberben elért Eu-
rópa-bajnoki hetedik hely is
elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy
a kijusson az olimpiai selejtezőre.

„Nagyon örülünk, természetesen
komoly esély a női válogatott szá-

mára, hogy Győrben lesz az olim-
piai selejtező” – mondta a magyar
szövetség (MKSZ) honlapjának
Novák András operatív igazgató.
Hozzátette, az IHF részéről ez a
döntés elismerése annak a munká-
nak, amit az MKSZ az elmúlt évek-
ben szervezői szempontból végzett.
„Biztosak vagyunk benne, hogy
akár a 2016-os strandkézilabda-vi-
lágbajnokság, akár a 2018-as női ju-
nior világbajnokság, akár az elmúlt
hat női Bajnokok Ligája négyes

döntő sikere befolyásolta a döntést”
– nyilatkozta Novák.

A döntés hátterét ismertetve a
Gazeta Sporturilor című román
sportlap azt írta, zárt borítékos ten-
dert írtak ki a szervezői szerepkörre,
amelyre Montenegró és Románia
mellett Norvégia is benyújtotta pá-
lyázatát. A dokumentumok tartalma
alapján aztán a nemzetközi szövet-
ség vezetőtanácsának tagjai döntöt-
tek, hogy kit nevesítenek
házigazdaként.

Fotó: GSP

Fotó: Nagy Tibor

Az olimpiai selejtezők 
csoportbeosztása

1. csoport: Spanyolország (rendező), Svédország, Szenegál, Argen-
tína

2. csoport: Magyarország (rendező), Oroszország, Szerbia, Kína
3. csoport: Montenegró (rendező), Norvégia, Románia, Koreai NDK
Angola, Brazília, a Koreai Köztársaság, Franciaország, Hollandia és

Japán már biztos olimpiai résztvevő.

Eredményjelző

Férfikosárlabda Nemzeti Liga,
11. forduló:

* A értékcsoport: Bukaresti
Dinamo – Temesvári SCM
84:76, Nagyszebeni CSU – Ko-
lozsvári U-BT 71:77. A Nagyvá-
radi CSM – BCM U FC Argeş
Piteşti mérkőzés lapzárta után fe-
jeződött be, a Bukaresti Steaua –
SCM U Craiova találkozót ma
rendezik. Az előző fordulóból:
BCM U FC Argeş Piteşti – SCM
U Craiova 91:90.

* B értékcsoport: Konstancai
Athletic – CSM Focşani 65:61,
Csíkszeredai VSKC – Medgyesi
CSM 82:87, CSO Voluntari –
Máramarosszigeti CSM 110:47,
Zsilvásárhelyi CSM – Galaci
CSM 73:101.

Férfikosárlabda 1. liga, 11.
forduló: CSO II Voluntari – Bu-
karesti Aurel Vlaicu Főgimná-
zium 89:96, Nagyszebeni CSU II
– Bukaresti Rapid 65:87, Maros-
vásárhelyi CSM – Kolozsvári U
73:83 (korábban játszották). A
CSU Ploieşti – Bukaresti Agro-
nomia mérkőzés lapzárta után fe-
jeződött be, a CSM Ploieşti –
Kolozsvári U-BT II találkozót ja-
nuár 25-én rendezik. Az előző
fordulóból: Bukaresti Aurel 
Vlaicu Főgimnázium – CSM
Ploieşti 79:57.

Másfél percre 
a bombameglepetéstől

Biztos áldozatként utazott Szat-
márnémetibe, a naptári év utolsó
mérkőzésére a Marosvásárhelyi Si-
rius-Mureşul női kosárlabdacsa-
pata, és hajszálra volt attól, hogy a
bajnokság meglepetését okozza.
Pedig ezúttal is csak egyetlen légi-
ósra, Brittney Dunbarra támasz-
kodhatott, Smelser sérülés miatt
továbbra is a kispadon maradt. A
tavalyi ezüstérmes és az idén is do-
bogós helyet célzó Szatmárnémeti
azonban így is csupán másfél perc-
cel a befejezés előtt vette át ismét
a vezetést egy szűk, hárompontos
sikerhez.

A találkozó várakozás szerint in-
dult, a házigazdák az első negyed-
ben viszonylag nagy előnyt
szereztek, és minden adott volt,
hogy tovább növeljék a különbsé-
get. A második negyed azonban
teljesen elütött a szokásostól. Egy-
részt Szatmárnémeti csak egyetlen
kétpontost szerzett, mindjárt a ne-
gyed elején, és a Sirius-Mureşul
lassan behozta a hátrányát, egyet-
len pontra, 24-23-ra közelítve meg
az ellenfelét. Aztán a második ne-
gyed második felében, öt teljes
percen át (és aztán a harmadik ne-
gyed első két percében is) egyik
csapat sem talált be a gyűrűbe!

Minden bizonnyal ez idegessé
tette a házigazdákat, akik a folyta-
tásban sem tudtak meglépni na-
gyon a Siriustól, bár néhány
ponttal a harmadik negyed végéig
azért vezettek. A meglepetés lehe-
tősége a negyedik negyedben kez-
dett felmerülni, hiszen hét perccel

a vége előtt Feiseş egyenlített,
majd a pluszszabaddobással a ve-
zetést is megszerezte a marosvá-
sárhelyi csapatnak. Innen pedig a
Sirius-Mureşul volt előnyben egé-
szen két perccel a vége előttig,
amikor Miljković révén a házigaz-
dák átvették a vezetést, de ezután
Gál Emese kosarával ismét a ven-
dégekhez került az előny (56-57).
Másfél perccel a vége előtt Mosby
ismét előnyt szerzett Szatmárné-
metinek, aztán a következő táma-
dást a Sirius-Mureşul nem tudta
dobással befejezni a 24 másodperc
alatt. Az utolsó két pontot Mosby
biztosította a házigazdáknak, mi-
után Szatmárnémeti négy (!) sza-
baddobást is kihagyott, Gál pedig
nem tudta kosárral befejezni a ma-
rosvásárhelyiek utolsó támadását.

Noha a lepattanózást nagy fö-
lénnyel a házigazdák nyerték (35-
24), a szoros eredményhez
hozzájárult, hogy ezúttal Ionel
Brustur tanítványai sokkal jobban
megbecsülték a labdát, alig 15-öt
adtak el egész meccs alatt, annyit,
mint legutóbb Kolozsvár ellen az
első negyedben. Továbbá a célzás
pontossága is átlagon fölötti volt,
49%-kal dobtak mezőnyből, míg a
szatmáriak csak 40%-ban.

A női kosárlabda-bajnokság
Nyugati csoportjában rövid ünnepi
szünet következik, míg a Keleti
csoportban karácsony és újév kö-
zött is rendeznek egy fordulót. A
Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul az
alapszakasz utolsó mérkőzését ja-
nuár 4-én 17 órától játssza a Nagy-
váradi CSU Rookies ellen, a ligeti
sportcsarnokban.

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, Nyugati csoport, 9. forduló: Szat-

márnémeti CSM – Marosvásárhelyi Sirius-Mureşul 60:57 (22-13, 
2-10, 16-13, 20-21)

Szatmárnémeti, helyi sportlíceum csarnoka, 160 néző. Vezette:
Vlad Potra (Kolozsvár), Alina Dekany (Temesvár), Molnár Csongor
(Marosvásárhely). Ellenőr: Radu Bucerzan (Temesvár).

Szatmárnémeti: Mosby 19 pont, Miljković 12, Oláh 12 (3), Podar
6 (1), Ferenczi 5 (1), Stoiedin 4, Huşanu 2, Gladkova, Popescu, Adina
Pop, 

Sirius-Mureşul: Feiseş 12 (1), Gál 11 (3), Dunbar 10 (1), Badi 8,
Bobar 8, Mészáros 6, Ignat-Kleemann 2.

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga:
* Keleti csoport, 12. forduló: CSM Târgovişte – Bukaresti Rapid

80:53, CSM Alexandria – Brassói Olimpia 55:68, Konstancai Phoe-
nix – Bukaresti Agronomia 64:53. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC állt.
Az előző fordulóból: Bukaresti Agronomia – CSM Alexandria 70:54.

* Nyugati csoport, 8. forduló: Szatmárnémeti CSM – Marosvásár-
helyi Sirius-Mureşul 60:57, Kolozsvári U – Aradi FCC 72:53, Nagy-
váradi CSU Rookies – Kézdivásárhelyi KSE 53:81 (korábban
játszották). Az előző fordulóból: Aradi FCC – Nagyváradi CSU Ro-
okies 78:27.

Sepsikőröspatakon 
folytatódott az íjász-Kárpát-kupa

Az ákosfalvi első forduló után Sepsikőröspatakon folytatódott az
íjász-Kárpát-kupa a második fordulóval. A hagyományos és terepíjász-
szövetség égisze alatt rendezett versenyen több mint száz versenyző állt
rajthoz. Marosvásárhelyiek is beneveztek, akik közül öten a márciusi
észak-írországi teremíjász-Európa-bajnokságra készülnek.

A felnőttek visszahajló szabadíj- (freestyle recurve) versenyét, egy
olimpiai versenyeken is használatos íjjal a marosvásárhelyi Kacsó Sán-
dor nyerte (60 lövésből 543 körrel), aki a közelmúltban a hollandiai
Eindhovenben rendezett Kings of Archery versenyen is indult, itt a több
mint ezerfős mezőnyben a 40. pontszámot gyűjtötte, és miután össze-
számolták a céltábla közepén berajzolt x jelet eltaláló nyílvesszőket, a
70. helyet szerezte meg. Kacsó Sándor a tanítványát, a mindössze 13
éves, de a felnőttmezőnyben induló, korosztályos világbajnok Moréh
Tamást előzte meg, aki 536 kört teljesített. Moréh Tamás egy további
második helyet is begyűjtött a visszahajló vadászíj (bowhunter recurve)
versenyszámban, ugyancsak a felnőttek között, 478 körrel.

A női versenyt ugyanebben a visszahajló szabadíj szakágban a szintén
marosvásárhelyi Ioana Cocan-Hulpe nyerte, míg Nagy Zsolt a vissza-
hajló hagyományos íj kategóriában a negyedik lett.

A Kárpát-kupa három fordulóból áll. A harmadik és utolsó fordulót
a Fehér megyei Szászcsóron, Szászsebes közelében rendezik, február
8-9-én. (bálint)

Szokatlanul hosszú szünet következik

A férfikosárlabda 1. ligában a 11.
forduló volt a programban a hét
végén, azonban csak három találko-
zót rendeztek meg, egyet elhalasz-
tottak, egyet pedig, a
Marosvásárhelyi CSM és a Kolozs-
vári U közöttit, egy héttel korábban
játszottak le.

Az 1. ligában a kosárlabdában
szokatlanul hosszú ünnepi szünet
következik, miközben az élvonal-
ban a két ünnep között és január
első hétvégéjén is játszanak. 

A Marosvásárhelyi CSM szá-
mára, amelynek már szinte egyálta-
lán nincs esélye megszerezni a

felsőházi rájátszásban való szerep-
lés jogát, azaz az első hat között vé-
gezni az alapszakasz végén, a
2020-as év két egymás utáni napon
játszott idegenbeli mérkőzéssel kez-
dődik, hiszen 12-ére ütemezték be a
bukaresti Aurel Vlaicu Főgimná-
zium elleni találkozóját, míg más-
nap szintén Bukarestben, az
Agronomia ellen lép pályára, a 10.
fordulóból elhalasztott találkozón.
Ez a második kettős bukaresti ki-
szállása az alakulatnak, a takarékos-
ság jegyében, amely a klub egész
idényére alaposan rányomta a bé-
lyegét, és gyakorlatilag megkérdő-
jelezi a marosvásárhelyi
férfikosárlabda jövőjét is. 

Bálint Zsombor
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Megteremti legszebb ünnepünk hangulatát
Marosvásárhelyre érkezett a betlehemi békeláng

– A betlehemi láng Isten sze-
retetének és békéjének üze-
netét hordozza, és mi, a
cserkészek, jó szolgálatot te-
szünk azzal, hogy eljuttatjuk
egyházközségeinkbe, iskolá-
inkba, a körülöttünk élő kö-
zösségekhez, családokhoz,
jóakaratú emberekhez – fo-
galmazta meg Halmágyi Ildikó
az esemény üzenetét.

A marosvásárhelyi 30-as számú
gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat
hozta el idén is a betlehemi béke-
lángot a minorita templomba, ahol
ünnepi szentmisét követően adták
tovább a lángot. 

Halmágyi Ildikó elmondta, hogy
a betlehemi láng története 1099-re
nyúlik vissza, amikor II. Orbán
pápa felhívására fiatal lovagok
mentek Firenzéből Jeruzsálembe,
hogy a reményt jelképező békelán-
got elhozzák Firenzébe. A lovagok
1099-ben karácsony előtt érkeztek
vissza Firenzébe, a békelángot a
helyi katedrálisban helyezték el, és
az emberek innen vitték tovább
saját otthonaikba. 

Újabb kiindulópont volt, hogy az
ENSZ 1986-ot a béke évének nyil-
vánította, és ennek a jelképe a bet-
lehemi Születés templomában égő
láng lett. A betlehemi lángot nem a
cserkészek indították el körútjára,

ők azok, akik az egész világon ter-
jesztik, hanem  Linz város egyik ka-
rácsonyi televíziós műsorának volt
az alkotóeleme. Karácsony előtt
gyermekeket küldenek Betlehembe,
akik a Születés templomából átve-
szik az örökmécsesből a kis lángot,
és speciális körülmények között
szállítják Bécsbe, innen viszik to-
vább a cserkészek szerte Európába
vagy akár a tengerentúlra is. Így a
cserkészeken keresztül karácsony
előtt bárkihez eljuthat a betlehemi
láng. 

Az erdélyi cserkészek először
1993 karácsonyán kapcsolódtak be
ebbe a mozgalomba. 

– A láng tulajdonképpen azt
üzeni számunkra, hogy Isten egy-
kor emberré lett, és ma is közel van
hozzánk, a szeretetével jutalmaz
minket. Ez a láng a béke hírnöke
is, hiszen Betlehemben Jézus szü-
letésekor az angyalok a békét, bé-
kességet hirdették minden
embernek. 

Mi, cserkészek jó szolgálatot te-
szünk azzal, hogy eljuttatjuk az
egyházközségekhez, iskolákba, a
körülöttünk élő közösségekbe, a
családokhoz, az emberekhez. A
láng tulajdonképpen egy irányt
szimbolizál, mint egykor a csillag
a napkeleti királyoknak Jézus szü-
letését. Ezt a lángot óvjuk, ápoljuk,
gondozzuk, hogy ne aludjon ki a
várakozás során, a lángot gyertyá-
ról gyertyára adjuk, ez igaziból a

béke fényét jelképezi. Nem nagy
központi döntésekkel tudunk sike-
resek lenni, hanem ha egymásra fi-
gyelünk, és kapcsolat van az
emberek között – hangsúlyozta
Halmágyi Ildikó. Hozzátette: Nem
az a célunk, hogy a gyerekeket sze-
repeltessük, maga a láng a 
lényeg.

– Mi lesz a láng további sorsa?
– Mindenki hazaviszi, a cél az,

hogy karácsonyig égjen, ezzel
gyújtjuk meg az adventi koszorú
utolsó gyertyáját, utána mindenki
belátása szerint tartja addig, amed-
dig szeretné. Mi úgy szoktuk, hogy
karácsony után még meggyújtunk
egy gyertyát, és amikor az leég, el-

búcsúzunk a lángtól. Jövőre megint
megy egy delegáció, és újra elhoz-
zák Erdélybe a szeretetlángot. Na-
gyon fontos azonban, hogy tovább
is adjuk a lángot. A családtagjaink-
nak, szomszédainknak. Embertársa-
ink felé fordulunk,  tulajdonképpen
ez az üzenete a karácsonynak, amit
néha elfelejtünk.

Kisgyerekekhez, idősekhez jutott el a szeretet
Ajándékosztogatás ünnep előtt

Önkormányzatok, civil és po-
litikai szervezetek, magán-
személyek fordítottak
figyelmet az elmúlt napok-
ban-hetekben a gyermekek
és idősek megajándékozá-
sára, hogy belopjanak min-
dennapjaikba egy kis örömöt.
A sorból azonban nem marad-
tak ki a jószívű gyerekek sem.

Zsíros kenyér, tea, kürtőskalács,
sütemények – megrakott asztalok-
kal, feldíszített fenyőfával és lo-
bogó tüzekkel várták a szervezők
csütörtökön este a jeddi községháza
udvarán az érdeklődőket egy kis ka-
rácsonyköszöntő ünnepségre. Ké-

sőbb Télapó busza is begördült az
utcába, az összesereglett gyerekek
hatalmas örömére, akik egy kört te-
hettek vele a községben. Mire min-
denki kiélvezte ezt a mulatságot,
egy másik autóval megérkezett egy
másik ősz szakállú, aki a művelő-
dési otthonban kíváncsian nézte
végig a tiszteletére bemutatott rövid
néptáncműsort, majd előkerült a
nagy zsákja és a segédjei, így min-
den gyereknek jutott ajándékcso-
mag.

Bányai István polgármestertől
megtudtuk: a humán erőforrás ope-
racionális programon nyert projekt-
jük keretében rendeztek egyszerű
karácsonyi gyerekprogramot, a
költségeit is abból fedezték, az ön-
kormányzat, az iskola és két egye-

sület partnerségében. Sabău Cip-
rian projektvezető hozzátette: egy
összetettebb projektről van szó,
amely a szegénység felszámolását
célozza a községben, van nevelési,
szociális, foglalkoztatási és vállal-
kozási része is. A projekt révén má-
sodik éve szerveznek karácsonyi
rendezvényt is a községbeli gyere-
keknek, részt vesznek azok szülei
is, és meghívták a frissen induló
vállalkozások vezetőit is, akik
egyenként 25 ezer eurós kezdő tá-
mogatást nyertek a projektben helyi
kisvállalkozások beindítására. Part-
nereik a marosvásárhelyi Rhema
alapítvány és a bukaresti Társa-
dalmi Megújulásért egyesület, ez
utóbbi fedezte az ajándékcsomagok
árát. Idén négyszáz tasakot készítet-

tek elő, ugyanis tavaly kevesebbel
készültek, és meglepetés érte őket,
de ezúttal többen voltak a résztve-
vők is, köztük sok roma. A rendez-
vény bárki számára nyitott volt,  a
közösségi hálón és közvetlenül hív-
ták meg rá a község lakosságát. Az
autóbuszt a házigazda önkormány-
zat bérelte Marosvásárhelyről, a
gyerekek örömére.
Máshol is ajándékot osztottak

Karácsony előtt a legtöbb nyá-
rádmenti községben évek óta van
angyaljárás, a legtöbb esetben az
önkormányzatok gondoskodnak
arról, hogy az iskolás gyerekeknek,
néhol az időseknek is jusson aján-
dék. Így Csíkfalva községben
egyenként 20 lej értékű élelmiszer-
csomagot adományoznak 99 sze-
mélynek, 80 évnél idősebbeknek és
fogyatékosoknak. Székelyhodos
falvaiban 172 gyereknek és 240
idős embernek jutott ajándék, Nyá-
rádmagyarós községben 200 gyerek
és 150 hetvenöt évnél idősebb sze-
mély megajándékozására 7 ezer lejt
fordítottak. Székelybere községben
300 gyerek és 70 évnél idősebb
ember kapott 3500 lej összértékű
ajándékot, Nyárádgálfalva község-
ben 250 gyereknek jutott 10 ezer
lejre ajándék (ebből kétezer támo-
gatóktól), Backamadaras falvaiban
195 gyereknek nyújtottak át egyen-
ként 25 lejes csomagot, míg Luka-
falva községben 400 gyerek kapott
20 lejes ajándékot. Ákosfalva köz-
ségben idén is az önkormányzat és
a Surtec adott  516 gyereknek aján-
dékot, de a Rotary Klub Téka is
négyszáznál több csomagot juttatott
el az iskolásoknak. Nyárádkarácson
községben 20 ezer lejt hagytak jóvá
580 gyerek megajándékozására, s
mint minden évben, ehhez most is
hozzájárult a Surtec áruház. Koron-
kában és Székelybósban 330 gyerek
jutott egyenként 30 lejes csomag-
hoz az önkormányzat jóvoltából.

Egyeseket két héttel hamarabb
örvendeztettek meg, amikor a jósá-
gos Mikulás osztogatott ajándékot
az őt kíváncsian váró gyerekeknek.
Mivel az öregapó egymaga nem tu-
dott mindent mindenkihez elszállí-
tani, néhány helyen az
önkormányzatok is segítettek neki.
Nyárádremete községben 510 gye-
rek kapott édességcsomagot, míg a
70 évet elért idősek körében 400
élelmiszercsomagot osztottak ki,
erre a község 20 ezer lejt fordított.
Nyárádszereda tanintézményeibe
580, egyenként 10 lej értékű édes-
ségcsomag érkezett az önkormány-
zat és a Surtec áruház jóvoltából,
Ákosfalva község településein 516
csomag jutott el a gyerekekhez
mintegy 10 ezer lej értékben, Csík-
falva községben 292 gyerek jutott
egyenként 13 lejes édességtasakhoz
az iskola révén, Lukafalva község-
ben közel 400 gyermek kapott 10
lejes ajándékot az önkormányzat-
tól.
Fordítva is igaz – a gyerekeknek is
eszébe jutott

A Csíkfalva községhez tartozó
kis település, Vadad gyerekeiről
sem feledkeztek meg a jótevők: egy
marosvásárhelyi cég alkalmazottai
felajánlásából jutott el a múlt héten
a cipősdobozokba csomagolt aján-
dék a félreeső településre, ahol há-
lásan fogadták azt. A gyerekek nem
számítottak erre, és nem is várták,
hanem ők maguk is jótevőkké let-
tek: kis ajándékokat készítettek,
amelyekkel meglátogatták a falu
egyedül élő idős személyeit, akiket
énekekkel, versikékkel is köszön-
töttek.

A Magyar Polgári Párt Maros
megyei szervezete idén is a kárpát-
aljai magyar gyerekek számára
szervezett adománygyűjtést, a fel-
ajánlások mellett főleg élelmiszert
szállítottak a múlt héten Tiszacso-
mára.

Mózes Edith

Gligor Róbert László

Sok helyen cégek is juttattak adományt, ajándékot a gyerekeknek – így Vadadban is (fotó: facebook.com)

Fotó: Nagy Tibor



ADÁSVÉTEL

ELADÓ bor és szilvapálinka. Tel.
0265/222-267. (5749)

MEGEMLÉKEZÉS

Úgy mentél el, ahogy éltél, csen-
desen és szerényen, drága lel-
ked, fáradt tested nyugodjon
békében!
Fájó szívvel emlékezünk decem-
ber 23-án drága jó édesanyánkra,
özv. MÁTHÉ ANDRÁSNÉRA szü-
letett FRUNZA ILONA ÉVA halálá-
nak 26. évfordulóján. Akik
ismerték, gondoljanak rá kegye-
lettel. Emlékét őrzik lányai:
Évike, Marika és családja. Pihenj
békében, Anyu! (v.-I)

Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk halálának
első évfordulóján a somosdi
HENTER GYÖRGYRE. Emléke
szívünkben örökké élni fog. A Jó-
isten nyugtassa békében! Nő-
vére és családja. (5754) 

Vártuk a szép fehér karácsonyt,
de fekete gyász lepte be csalá-
dunk. Lelkünkben soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
december 23-án a szenthárom-
sági FAZAKAS KÁROLYRA halá-
lának 2. évfordulóján. Emléked
szívünkben örökre megmarad.
Csendes pihenésed felett őrköd-
nek szeretteid. (5794-I)

Könnyes szemmel tekintünk az
égre, kérjük az Istent, nyugtas-
son békében.
Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett férj, édesapa, nagyapa, após,
testvér, a marosvécsi születésű
id. SZABÓ-ÁDÁM BÉLA váratlan
halálának első évfordulóján. Fájó
szívünkben őrizzük emlékét.
Isten nyugtasson békében, Béla
tata!
Gyászoló családja. (5805)

Szomorú szívvel emlékezünk a
székelyszállási RÓZSA 
LÁSZLÓRA halálának 10. évfor-
dulóján. A gyászoló család.
(5807)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, déd-
mama, rokon és jó szomszéd, a
Romtelecom volt dolgozója, 

RÁDU ANIKÓ
szül. Csomóss

életének 77. évében rövid szen-
vedés után megpihent. Utolsó út-
jára december 24-én 12 órakor
kíséri gyászoló családja a maros-
vásárhelyi református temető-
ben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Szerettei. (5816-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj és édesapa, 

PETHŐ JÓZSEF 
elhunyt. Temetése december 
24-én, kedden 11 órakor lesz a
katolikus temetőben. 
Emlékét őrzi felesége, Ilona, fia,
István és a rokonság. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Egész családom nevében
megköszönöm mindenkinek, aki
férjem, id. FERENCZ GYULA
halála miatti gyászunkban
osztozott, vagy a végtisztesség
megadásában részt vett.
Tisztelettel, Ferencz Zsófia.
(5815)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A LÁTÓ SZÉPIRODALMI FOLYÓIRAT versenyvizsgát hirdet
ROVATVEZETŐI állás betöltésére. Bővebb információ László
Gyöngyvérnél a 0265/267-091-es telefonszámon 9-13 óra között.
(5767)
SZILVESZTEREZZEN a GEMINI VENDÉGLŐBEN Marosszent-
györgyön, a legjobban, kedvező áron! Érdeklődni a 0265/319-306-os
telefonszámon. (sz.-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. al-
kalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, VILLANYSZERELŐT.
Tel. 0734-123-877. (21799-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba. Bővebb információ a 0265/224-300-as
telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon 

a Cariere címszónál. (sz.-I)

MAROS MEGYEI TANÁCS

Novemberi ellenőrzések a Románia 
iskoláiért program keretében 

A Románia iskoláiért program (tej- és kifliprog-
ram) lebonyolításáért felelős megyei bizottság ne-
vében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
novemberben a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság két tanintézetben végzett ellenőr-
zést. A vizsgálatok során azt állapították meg,
hogy a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu Általános
Iskolában nem voltak egyenként becsomagolva a
gyerekeknek kiosztott almák. A hatóság képviselői
megtiltották az alma kiosztását, és az ellenőrzés
ideje alatt az iskola igazgatója felhívta a forgal-
mazó céget, hogy vegye vissza az előírásoknak
nem megfelelő gyümölcsöt. 
Szintén novemberben a Maros Megyei Állategész-
ségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság
három ellenőrzést végzett két gyártóegységnél és
egy raktárban, ahol a program keretében kiosz-
tott termékeket tárolták, a vizsgálat során nem
találtak semmilyen rendellenességet. 

A Koldusopera 
Marosvásárhelyre érkezik

Januárban új vendégjátékot lát-
hat az érdeklődő közönség: Ber-
tolt Brecht világhírű darabja, a
Koldusopera kerül bemutatásra
Marosvásárhelyen. A sepsiszent-
györgyi Tamási Áron Színház a
Szegedi Szabadtéri Játékokkal
együttműködésben vitte színpadra
a nagyszabású zenés produkciót, a
Bocsárdi László által rendezett
előadás Bertolt Brecht darabjához
hűen három felvonásban, nagyze-
nekarral és kórussal idézi meg a
gengszterek és utcalányok, profi
koldusok és korrupt rendőrök múlt
század eleji világát, a pénz minde-
nekfeletti uralmának visszássá-
gait, mely ma aktuálisabb, mint
valaha. A vendégjátékra január
10-én este 7 órától kerül sor a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
nagytermében. 

Amint azt az előadás alkotói
megjegyzik, Bertolt Brecht da-
rabja műfaji meghatározása sze-
rint tandráma, de a
legmozgalmasabb hollywoodi for-
gatókönyveket idézi, és egyben
opera, musical, ugyanakkor
mindezek paródiája is. Tartalmát
és formáját tekintve is igazi re-
mekmű, melynek világsikeréhez
Kurt Weill gyönyörű zenéje is
nagymértékben hozájárult. A
darab cselekménye szerint Penge 
Mackie, a rablógyilkos titokban
feleségül veszi Peachum, a kol-
dushálózatot működtető üzletem-
ber egyetlen lányát, Pollyt, az apa
azonban nem adja áldását a há-
zasságra, sőt bosszút forral új-
donsült veje ellen. Felesége,
valamint az utcalányok segítségé-
vel eléri, hogy a rendőrfőnök el-
fogatási parancsot adjon ki
ellene. Csakhogy a rendőrfőnök
egykori katonatársa és barátja
Mackie-nek, így aztán egyre több
nem várt fordulat következik be a
történetben.

A marxista eszmék iránt érdek-
lődő Brecht 1928-ban a kapitaliz-
mus kritikájaként írja meg a
Koldusoperát. „Minket, polgári
kisiparosokat, akik derék feszítő-
vasainkkal a kis boltosok nikkel-
kasszáit dolgozzuk meg, elnyelnek
a nagyvállalkozók, akik mögött ott
állnak a bankok. Mit számít egy
tolvajkulcs egy részvénnyel szem-
ben? Mit számít egy bankrablás
egy bankalapítással szemben?” –
panaszkodik Mackie az előadás
végén, és mindnyájan érezzük,
hogy mindez a mai nap sem humo-
ros kiszólás, hiszen a mára már tö-
kéletesen működő rendszer csak
látszólag képviseli a társadalmat
fenntartó kisember érdekeit. 

„Bocsárdi László rendezése az
elidegenítést rendre feszes iróni-
ába fordító, a monotóniát sem nél-
külöző, összhatásában mégis
rendkívül erőteljes brechti színház.
Semmi tinglitangli, vagy a túlcsor-
duló érzelmekbe való belefeledke-
zés hullámvasútja, szabatosan,
összehangoltan működik a konst-
rukció. Bocsárdi elemző raciona-
lizmusa, rendezői keménysége
találkozik itt Brecht didaxisával” –
írta a szegedi premiert követően
Kovács Dezső az előadásról.

Jegyek válthatók a színházban
működő jegypénztárban, amely-
nek az ünnepi nyitvatartása a kö-
vetkező: december 27., 30., 31.,
január 3.: 9–15 óra között, vala-
mint előadások előtt egy órával. A
Kultúrpalotában működő jegy-
pénztár december 21. – január 7.
között zárva lesz. Január másodi-
káig a jegypénztárnál csak kész-
pénzes fizetésre van lehetőség, a
www.biletmaster.ro honlapon fo-
lyamatosan lehet online jegyet vá-
sárolni. Január 7-től a
jegypénztárak a megszokott prog-
ram szerint tartanak nyitva – áll a
szervezők közleményében. (Knb.)

Az Aquaserv Társaság ezúton
értesíti a lakosságot, hogy a kö-
zönségszolgálat és a jegypénztá-
rak nyitvatartási ideje a
következőképpen változik:
• december 24-én és 31-én rövid
program: 8–12 óra között 
• december  25-én, 26-án és 27-
én: zárva
• január 1-jén, 2-án, 3-án:
zárva.

Amennyiben meghibásodást
észlelnek az ivóvíz-, illetve a
szennyvízhálózaton, a következő
telefonszámokon jelezhetik: 

CALL CENTER
Marosvásárhely: 

0265/208-888
Szászrégen: 

0265/512-800
Segesvár: 

0265/772-350
Dicsőszentmárton: 

0265/441-035
Marosludas: 

0265/411-425
Székelykeresztúr: 

0265/242-703
Áldott ünnepet! 

Az Aquaserv Társaság

Programváltozás 
az ünnepek alatt 

a Salubriserv Rt.-nél
Az újraszerveződés alatt álló

marosvásárhelyi Salubriserv Rt.
ezúton értesíti a lakosságot,

hogy az ünnepek idején változik 
a munkaprogram, az alábbiak

szerint: 
– december 25-e és január 1-je

helyett, mivel ünnepnapok, 
december 28-án és január 4-én,
szombaton szállítják el a szeme-
tet. 
A Salubriserv Rt. áldott kará-
csonyt és boldog új évet kíván! 

Ünnepi program az Aquaservnél

Ünnepi műsor az Erdély TV-ben
Az eddigi hagyományhoz híven

idén is különkiadású műsorokkal
készül a karácsonyra az Erdélyi
Magyar Televízió. Összefoglaltuk a
fontosabbakat.

December 23-án, hétfőn 20 órától
a Zebra műsor különleges meghí-
vottja Bogdán Zsolt. A kolozsvári
színművész „…függök ezen a zord
élet-párkányon” című Ady-estjét ka-
rácsony első napján, szerdán 22.05
órakor vetíti az Erdély TV. Ugyan-
csak hétfőn 23 órától tekinthető meg
az advent negyedik vasárnapján
közvetített Üzenet szeretettel műsor
ismétlése is, amelyben a marosvá-
sárhelyi Szélyes család ünnepi tör-
ténetei mellett a Marosszéki Kodály

Zoltán Gyermekkar dalai csendül-
nek fel.

December 24-én, kedden 15 óra-
kor a Kotta műsorban jobbágytelki
gyerekek és marosvásárhelyi zené-
szek dalokkal, Gyéresi Júlia szín-
művész verssel ajándékozza meg a
nézőket. Szintén kedden, 17.30 óra-
kor a Pszichotrillák műsorban az
ünnepekre való lelki készülődésről
lesz szó, illetve 20.30 órakor a Kul-
túrcsepp műsorban Márai Sándor
Füves könyvének gondolatait
László Csaba színművész tolmá-
csolja.

December 25-én, szerdán 13
órakor az Üzenet szeretettel műsor-
ban karácsonyi dalokat adnak elő a

Sebő Együttes tagjai közül Sebő
Ferenc, Soós Réka és Tímár Sára.
Aznap 17.30 órakor jelentkezik a
Hitélet műsor is, amelyben hajlék-
talanok karácsonyáról lesz szó.
Majd 20 órakor Gyimesbükkre ka-
lauzolja a nézőket az Erdély TV
különkiadású műsora, a Karácsony
Ráczéknál, amely egy gyimesi
nagy család karácsonyi előkészü-
leteit mutatja be Badics Petra, Ká-
nyádi Orsolya, Kurta Kinga,
Farkas István, valamint Németh
Szabolcs Előd műsorvezetővel kö-
zösen. 

Hangolódjon az ünnepre az Er-
délyi Magyar Televízió műsorai-
val!
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Tisztelt marosvásárhelyiek!

Áldott  karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok

egészségben, békében!

Dr. Dorin Florea
polgármester


