
A pandémia első esztendejében a virtuális térbe kényszerült, 
a másodikban a várbeli üvegkupolában miniatűr változatban 
várta látogatóit, idén azonban – a járványügyi intézkedések 
lecsengésével – eredeti helyén, a Nemzeti Színház előcsar-
nokában teljes pompájában születhetett újjá a marosvásár-
helyi nemzetközi könyvünnep. Az olvasást értéknek, 
kalandnak, ajándéknak tartó látogatók pedig nem is marad-
tak távol az egyedi hangulatú szemlétől, amely zsongásával, 
színes vásári és programkínálatával a távolról érkezett ven-
dégekben is évről évre az otthonosság érzetét kelti.  

Bár a csütörtök délelőtti megnyitó után mintha kevesebben nézelődtek 
volna a kiadók standjainál, pár órával később kezdett visszatérni a meg-
szokott nyüzsgés. A gyermekek és tinédzserek egyik kedvenc szerzője, 
Berg Judit legújabb regénye, A keresők dedikálására pedig már akkora 
volt a tömeg, mint talán még a világjárvány előtt. 

Pénteken és szombaton délelőtt több pedagógussal érkezett diákcso-
port járt standtól standig, és örökítette meg az együttlétet a bejáratnál 
díszlő könyvfa előtt. Az Irodalmi Kávéházban közben egymást váltották 
a könyvbemutatók, amelyeket nemcsak az erre elkülönített térben, hanem 
a második emeleti polcok között barangolva is követni lehetett. 

Nyakig a pöcegödörben 
Benne ül a kormány a pöcegödörben, mivel az országvezetők sok 

éve tettek egy büszke vállalást, amelyet – nem egyetlenként – nem 
tudtak betartani. Most próbálják papírgyártással menteni a helyze-
tet, de erre sem képesek anélkül, hogy fenyegetnék azokat az adófi-
zetőket, akiket négyévente jobb életkörülmények és korrekt 
közszolgáltatások ígéretével hitegetnek. 

Azzal riogatják mostanában a népet vidéken, hogy óriási büntetést 
sóznak mindenki nyakába, aki nem veteti magát nyilvántartásba a 
szennyvízhálózatra rá nem csatlakoztatott háztartások regiszterében. 
Ezt a jegyzéket az önkormányzatok egy kormányrendelet alapján 
kellett létrehozzák október végéig. Már a regiszter kitalálása is elég 
beteg ötlet volt, abból kiindulva, hogy a népszámlálás kérdőívének 
a háztartásra vonatkozó része a csatornázásra is kitér, tehát a pontos 
feltérképezéshez annyi kellett volna, hogy simán ellenőrizzék az ott 
szereplő adatok gyakorlati helyességét. 

Az ügy hátterében egy európai uniós előírás van, amelynek értel-
mében 2018-ig minden háztartást rá kellett csatlakoztatni a szenny-
vízhálózatra. Ennek a betartását természetesen szép hazánk is 
vállalta, de a teljesítésétől még fényévekre van. A statisztikai hivatal 
tavalyi adatai szerint még a városokban sem teljes a csatornahálózat 
lefedettsége. A vidéki településeken országosan még a 60 százalékot 
sem éri el ez a mutató, a szegényebb régiókban pedig a falvak alig 
több mint harmadában van szennyvízhálózat. 
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Benedek István 

Marosvásárhelyi könyvünnep várakozáson felüli jelenléttel 

Visszatért a régi hangulat 

(Folytatás a 2. oldalon)

Jó az „öreg” 
a háznál 
A 36 esztendős Mario Rondón két gól-
jával nyerte a Sepsi OSK a Petrolul 52 
Ploiești elleni mérkőzést a labdarúgó-
Szuperliga 18. fordulójában. A találko-
zót maga Diószegi László 
klubtulajdonos nevezte létfontosságú-
nak előtte, hiszen a felsőházba jutá-
sért vívott küzdelemben egy közvetlen 
rivális volt az ellenfél. 
____________4. 
Nem lehet győzni,  
ha négy dobásból 
egy talál gyűrűt 
Nem történt semmi váratlan vagy 
meglepő a Sirius – KSE női kosár-
labda-mérkőzésen. A vendég kézdivá-
sárhelyiek megmutatták, hogy jelenleg 
jobb csapatuk van, győzelmükhöz 
pedig nem férhet kétség.  

____________6. 
Tisztújító 
küldöttgyűlés 
az SZNT-nél 
Szombaton a marosvásárhelyi Kultúr-
palotában tartott tisztújító küldöttgyű-
lést a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT). A tesület újabb négy évre 
szavazott bizalmat Izsák Balázsnak, 
aki kihívó nélkül indult az elnöki man-
dátumért, és 108-an szavaztak bizal-
mat neki a 152 küldött közül.  
____________7. Nagy Székely Ildikó (Folytatás a 3. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó lencsék  
2022. november 10. és december 31. között.  

A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 
Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Kézművesvásár 
November 16–20. között 9-től 21 óráig kézműves és 
hagyományos termékvásárt szerveznek a marosvásár-
helyi Színház téren. A vásáron helyi termékeket, kézi-
munkákat, dísztárgyakat, ékszereket, natúr 
kozmetikumokat, hagyományos édességeket kínálnak 
a vásárlóknak. A vásár naponta 9–21 óra között tart 
nyitva. A vásáron való részvételi regisztráció során a 
helyi termelőket részesítik előnyben. Jelentkezni a 
0748-912-460-as telefonszámon, Florina Cantornál 
lehet.   

Boldogtalanok – vendégjáték 
a Nemzeti Színházban 

November 14-én, ma 19 órakor a gyergyószentmiklósi 
Figura Stúdió Színház Füst Milán Boldogtalanok című 
drámáját mutatja be a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház nagytermi stúdióterében, Albu István rendezésében.  

További előadások a Nemzetiben 
November 15-én, kedden és 16-án, szerdán 19 órakor az 
Ármány vs. szerelem című színművet játssza a Tompa 
Miklós Társulat a Nemzeti Színház nagytermi előcsarno-
kában. Friedrich Schiller művét Fehér Balázs Benő ren-
dező állította színpadra. 17-én, csütörtökön 11 órakor a 
Csodaházikó sorozat Kutyatár című műsorára várják a 
gyermekeket a színház Kistermébe. A gyerekműsor pro-

jektvezetője Benő Kinga. Jegyek a színház nagytermi 
jegypénztárában válthatók (hétfőtől péntekig 9–19 óra kö-
zött, tel.: 0365-806-865), a helyszínen előadás előtt egy 
órával, online pedig a Biletmaster honlapján. 

Tűzoltó – a Stúdió Színházban 
A Stúdió Színházban Szép Ernő Tűzoltó című kétszerep-
lős komédiáját november 15-én, kedden és 16-án, szer-
dán 19 órakor lehet megtekinteni Mohácsi János 
rendezésében. Szereplők: Karsai Dóra és Tamás Csa-
nád. Jegyek interneten megvásárolhatók elővételben a 
Stúdió Színház weboldalán feltüntetett online rendszer-
ben, vagy az előadás helyszínén, kezdés előtt egy órá-
val. A Stúdió Színház műsoráról és jegyfoglalásról 
bővebb információ a www.studioszinhaz.ro honlapon ta-
lálható. 

Tiberius nemzetközi  
kamarazene-fesztivál 

Megkezdődött az idei Tiberius nemzetközi kamarazene-
fesztivál. A rendezvény része a 17-én, csütörtökön 19 
órakor a Kultúrpalota nagytermében kezdődő kamara-
zeneest, amelyen a Tiberius vonósnégyes, Frank van 
de Laar hollandiai zongoraművész, Sántha Huba zon-
goraművész, Sylvain Dessane franciaországi hegedű-
művész (mélyhegedű) lép közönség elé. Az Erdély Tv 
közreműködésével szervezett esten Mozart-, Bach-, 
Beethoven-, Frank Bridge-, Dvořak- és Bartók Béla-
művek csendülnek fel. Jegyek a filharmónia jegypénz-
tárában és online az Eventbook honlapon kaphatók.

A Székelyföld folyóirat 2022/11. számában verssel 
jelentkezik Borsodi L. László, Debreczeny György, 
Dimény Haszmann Árpád, Falusi Márton, Gyarmati 
Dominik, Kántor Zsolt, Keszthelyi György, Mánya 
Kristóf, Nagy Attila és Szikra János. Prózát publikál 
Mátyus Melinda és Zentai Adél. 

A Pályakép rovatban Simó Márton beszélget a 85 
éves Ráduly János költő, műfordító, néprajzkutató-
val. Turiákné Komsa Gabriella Egységes alakulás-
történet és poétikai jellemzők Kányádi Sándor 
gyermek- és felnőttköltészetében címmel közöl tanul-
mányt. 

A Ködoszlás című történelmi rovatban Kolumbán-
Antal József Hol lehetett Feketig? Egy 12. századi 
határleírás rekonstrukciója című írása olvasható. 

László Attila az erdélyi magyar régészet/régészek 
reprezentációjáról ír a román(iai) történetírás új en-
ciklopédiájában, Magyar Zoltán a moldvai csángó 
apokrifek nemzetközi kontextusát vizsgálja Tony 
Brill román mondakatalógusa kapcsán. 

Kritikát Márkus Béla ír Bölöni Domokos kispró-
záiról, Zsidó Ferenc Borsodi L. László Estére meg-
öregszel című kötetéről, Gidó Attila az Erdélyi 
oktatástörténeti évkönyvről, Fekete J. József pedig 
Fehér Béla Ördögcérna című kötetéről. 

A lapszámot Bugyi István József munkái illuszt-
rálják. 

További részletek: www.szekelyfoldfolyoirat.ro 

A pöcegödör-regiszter kitalálásával a kormány vélhe-
tően azt próbálja elkerülni, hogy az említett uniós előírás 
megszegéséért ne indítsanak uniós kötelezettségszegési 
eljárást az ország ellen, ami a gyakorlatban hatalmas 
pénzbüntetést szokott jelenteni. Ha már nem csatornáztak, 
akkor igyekeznek papírt gyártani róla, hogy ha csatorna 
nincs is, azért van pöcegödör, és annak a tartalmát EU-
konform módon ürítik ki. A regiszteresdi után jöhet a játék 
cifrább része, mivel a pöcegödörnek a rendszeres kiürít-

tetése egy olyan szolgáltatóval, amelyik EU-konform 
módon kezeli a tartalmat, olyan költségvonzatot jelenthet, 
amit (főleg a szegényebb vidékeken) sokan aligha lenné-
nek képesek és még kevésbé készek kifizetni. Úgyhogy va-
lószínűleg nagyüzemi papírgyártással kerülünk majd fel 
azon uniós tagállamok listájára, amelyek tisztán kezelik 
a szennyvizüket. De a gyakorlatban azt a bizonyos elő-
írást szép hazánk csak a falvak teljes elnéptelenedése 
révén tudná teljesíteni a következő pár esztendő viszony-
latában. Amilyen iramban menekülnek az emberek ebből 
a jobb sorsra érdemes országból, ez hamarabb sikerülhet, 
mint gondolnánk. Pedig a politikusok minden egyes vá-
lasztási kampányban megígérik, hogy olyan jólétet terem-
tenek ebben a szép hazában, hogy ne legyen gond sem a 
csatorna, sem pedig a csatornadíj az egyszerű halandó-
nak. 

IDŐJÁRÁS 
Felhős égbolt, 
köd 
Hőmérséklet: 
max.  70C 
min.     10C

14., hétfő 
A Nap kel  

7 óra 22 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 51 perckor.  
Az év 318. napja,  
hátravan 47 nap.

Felavatják 
a régió legnagyobb inkubátorházát 

November 17-én, csütörtökön 9 órakor avatják fel a Közép-
romániai régió legnagyobb üzleti inkubátorházát, a maros-
vásárhelyi Incubcentert, amely a  Cukorgyár utcában 
található. A vissza nem térítendő európai uniós forrásokból 
finanszírozott projekttel a tulajdonos Multinvest célja olyan 
professzionális és üzleti környezetet teremteni, ahol az épí-
tőipar és ehhez kapcsolódó szolgáltatások területén dol-
gozó vállalkozókat 25 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakemberek mentorálják, hogy szakmai téren 
tovább segítsék a fejlődésüket. A megnyitón sor kerül a 
fenntartható épületek számára elnyerhető BREEAM (Buil-
ding Research Establishment Environmental Methodology) 
tanúsítvány átadására is, amely egyedülálló a régióban. 

Szakmai előadás 
November 16-án, szerdán 15 órától a Romániai Magyar 
Gazdák Egyesületének Maros megyei szervezete szakmai 
előadást szervez az Agropataki Kft. részvételével. Az elő-
adás témája  az öntözés, tápanyag-utánpótlás és a vető-
magfajták. Előadók: Hám Tibor agrármérnök és Racos 
István öntözési szakember. A rendezvény helyszíne a ma-
rosvásárhelyi Studium Hub, Bolyai tér 15. szám.  

Népdaléneklő mesterkurzus 
Szászrégenben és Szovátán 

A Hagyományok Háza szervezésében november folyamán 
Kásler Magda, a Maros Művészegyüttes vezető táncosa és 
szólistája tart népdaléneklő mesterkurzust Szászrégenben 
és Szovátán. A résztvevők betekintést nyerhetnek a Felső-
Maros menti és nyárádmenti népi éneklés hagyományába. 
Megismerhetik a rendelkezésre álló forrásanyagokat, gyűj-
téseket, és az archív felvételek részletes elemzésétől in-
dulva a népdalok megformálásáig, gyakorlatba ültetéséig, 
színpadra állításáig jutnak el. Szovátán Tőkés Lóránt nép-
rajzi előadása színesíti a programot. A mesterkurzusra pe-
dagógusokat, népdalt oktatókat, népdalénekeseket várnak. 
Népdalt kedvelőket is fogadnak a helyek függvényében. 
Alsó korhatár: 14 év. Szászrégenben november 14-én, hét-
főn 18 órától  a szászrégeni Bíborka Egyesület próbater-
mébe (Radnótfáji utca 60. szám) várják az érdeklődőket, 
Szovátán az S. Illyés Lajos Általános Iskolában (Fő út 
196/A) kerül sor a kurzusra november 15-én, kedden 16 
órakor. A helyek száma korlátozott, ezért a részvételhez 
egy űrlap kitöltése szükséges, amely megtalálható a 
www.ehh.ro weboldalon. A részvétel ingyenes. A részletek-
ről érdeklődni lehet szentgyorgyi.andrea@ehh.ro e-mail-
címen. 

Már lehet korcsolyázni a vásárhelyi 
várban  

November 13-án, vasárnap a marosvásárhelyi várban 
megnyílt a korcsolyapálya. Jegyet váltani másfél órára 
lehet 9:30–11:00, 11:30–13:00, 13:30–15:00, 15:30–17:00, 
17:30–19:00, 19:30–21:00 óra között. Egy jegy ára 15 lej, 
korcsolyabérlési díj: 15 lej – tájékoztat a polgármesteri hi-
vatal. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma ALIZ, holnap ALBERT 
és LIPÓT napja. 

Megyei hírek 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

9, 27, 35, 40, 21 + 19 NOROC PLUS: 2 0 1 7 7 6

34, 31, 10, 37, 28, 17 SUPER NOROC: 3 3 4 4 2 1 

44, 10, 2, 6, 31, 23 NOROC: 5 8 3 2 0 6 6

Karácsonyi díszek tojástartóból 
Kedden, november 15-én 17–19 óra között a Női Aka-

démia szeretettel várja Marosvásárhelyen az Ügyes Kezű 
Nők csoport heti rendszerességgel megszervezett tevékeny-
ségére azokat a 16 éven felüli lányokat, asszonyokat (és az 
őket kísérő gyerekeket), akiket érdekel az újrahasznosítás 
és a dísztárgyak készítése, a Divers Egyesület Avram Iancu 
(Rákóczi) utca 29. szám alatti székházába. A foglalkozáson 

tojástartókból készítenek karácsonyi díszeket Lajos Anna 
kézműves útmutatása alapján. A szükséges anyagokat a 
szervezők biztosítják. További információt a 0265/311-
727-es telefonszámon, a Fb-oldalon vagy az office@di-
vers.org.ro e-mail-címen lehet igényelni. A szervezők 
további tevékenységek megszervezése érdekében a részt-
vevőktől adományt köszönettel elfogadnak. 

Megjelent a Székelyföld novemberi száma 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.
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Nyakig a pöcegödörben 
(Folytatás az 1. oldalról) 

RENDEZVÉNYEK



Kétezer gyerek biztos,  
hogy eljött 

A vásárhelyi könyvünnepnek 
mindig is fontos célközönségét ké-
pezték a fiatal olvasók. Az ő meg-
mozgatásukra indult el kilenc évvel 
ezelőtt az Olvasd el, és játssz ve-
lünk! vetélkedő, amelynek népsze-
rűsége évről évre nőtt. A négy 
korcsoportban meghirdetett játékos 
csapatversenyre idén több mint 
1200-an jelentkeztek, ez újabb re-
kordnak számít a tavalyi „csúcs-
hoz” képest, amikor – annak 
ellenére, hogy a járványhelyzet 
miatt az élő döntő és az elolvasott 
mű szerzőjével való személyes ta-
lálkozás elmaradt –, 1050-en nevez-
tek be a háromfős csapatjátékba. 
Idén természetesen minden „igazi” 
volt, azaz a valós, fizikai térben zaj-
lott. A legkisebb – negyedik osztá-
lyos – versenyzők Kiss Noémivel, 
az ötödikesek és hatodikosok La-
boda Kornéllal, a hetedik és nyolca-

dik osztályosok Zágoni Balázzsal, a 
középiskolások pedig Berg Judittal 
ismerkedhettek meg közelebbről. 

– Örömmel nyugtáztuk, hogy a 
világjárvány idején sem csökkent az 
iskolások olvasási kedve, sőt, in-
kább nőtt a fiatal könyvbarátok tá-
bora. Az idei olvasóvetélkedő 
döntőjén ötszáznál többen vettek 
részt – a korábbi évekhez hasonlóan 
nemcsak Marosvásárhelyről és kör-
nyékéről, hanem Kézdivásárhely-
ről, Székelyudvarhelyről, Gyergyó- 
szentmiklósról és Csíkszeredából is. 
Az író-olvasó találkozón is telt ház 
volt, ez alkalmanként mintegy száz 
gyereket jelent. Szabó Róbert 
Csaba péntek déli könyvbemutató-
jára még ennél is többen jöttek, egy 
tűt sem lehetett volna leejteni a 
klubteremben. Az erdélyi és ma-
gyarországi könyvújdonságok be-
mutatói mellett mesefoglalkozás és 
alkalmazott bábszínházi tevékeny-
ség is gazdagította a legkisebbek-
nek szóló kínálatot, ezek iránt a 
programok iránt is nagy volt az ér-
deklődés. A szemle négy napja alatt 
kétezer gyerek mindenképpen meg-
fordult a Nemzeti Színházban, tehát 
elértük a célunkat, sikerült vissza-
hoznunk a vásárra a két évvel ez-
előtti gyerekzsivajt – összegzett 
Makkai Kinga, a fiatal közönségnek 
szóló programok szervezője, majd 
köszönetét fejezte ki a pedagógu-
soknak, akik minden évben időt, 
energiát szenteltek arra, hogy elhoz-
zák a könyvünnepre tanítványaikat.  
A törzsvásárlók megmaradtak 

A négynapos együttlét fontos 
szereplői, a könyvkiadók bizonyára 
számoltak azzal, hogy a pandémia 

után az ukrajnai háború okozta gaz-
dasági helyzet vethet árnyékot a 
vásár sikerére. Bár szombat délben 
a színház előcsarnokának emeletén 
időnként lépni sem tudtunk a köny-
vespolcok előtt gyűrűző tömegtől, 
kívülállóként nem lehetett eldön-
teni, jelent-e ez bármit is a kereslet 
szempontjából. Erről három vissza-
térő és egy első alkalommal jelen 
levő kiadó illetékeseit kérdeztük. 

Hajdú Áron, a csíkszeredai  
Bookart Kiadó igazgatója elégedett 
volt a forgalommal, bár megje-
gyezte, hogy valóban kicsit több a 
látogató, mint a vásárló. 

– Számunkra elégtétel, hogy az 
értékes, kinézetükben is tetszetős 
könyveket kereső olvasótáborunk 
megmaradt, még ha ez a tábor nem 
is a legnépesebb. Mi nem mese-
könyvben „utazunk”, az ilyen kíná-
lattal érkező kiadók talán előnyt 
élveznek hozzánk képest, de az az 
igényes, szép könyvet kereső réteg, 
amelyet 2004 óta szolgálunk, kitar-
tott mellettünk – mondta Hajdú 

Áron. A Bookart igazgatója az idei 
legkeresettebb kiadványai között 
Hajdú-Farkas Zoltán Márton nya-
racskája című, vadonatúj kötetét és 
Márton Evelin könyveit említette. 
A 2019-ihez hasonló forgalom 

A gyermek- és ifjúsági irodalmat 
felvonultató standok előtt valóban a 
vásár egész ideje alatt nagy volt a 
nyüzsgés. A szintén csíkszeredai 
Gutenberg Kiadó vezetőhelyettese, 
Tőzsér Kinga kellemes csalódás-
ként értékelte a keresletet. 

– Főként az első napi, csütörtöki 
forgalom lepett meg, és arra sem 
számítottam, hogy a szervezetten 
érkező iskolások nemcsak nézelőd-
nek, hanem előveszik a zsebpénzü-
ket, és vásárolnak is. Átlagban 
50–100 lejt költöttek el a standunk-
nál a látogatók, a tavalyi „okosfüze-
tünk” szerint a bevétel a 2019-eshez 
hasonló. 

Pozitívan nyilatkozott idei 
könyvvásáros tapasztalatairól  
Kleind László, a marosvásárhelyi 
Garabontzia Kiadó vezetője is. 

– Az olvasókkal való találkozás 
és a könyveink megismertetése, fel-
kínálása mellett fontos hozadéka 
ennek az együttlétnek a kiadók kö-
zötti kapcsolattartás, együttműkö-
dés. Ilyenkor csereberélünk is 
könyveket, ezáltal is színesítve egy-
más kínálatát. A mi könyveink is 
így jutnak el más városokba – tette 
hozzá a kiadóvezető. 
Az újak benyomása  

Első alkalommal vett részt a vá-
sárhelyi könyvünnepen a budapesti 
Petőfi Kulturális Ügynökség, 
amelynek standjánál szépirodalmi 
lapok is várták az érdeklődőket. 
Első itteni tapasztalatairól a kortárs 
irodalom és művészet személyes 
történeteinek terjesztésére tavaly 
született, és jó pár erdélyi települé-
sen már bemutatkozott Magyar 
Kultúra című folyóirat főszer-
kesztő-helyettese, Döme Barbara 
nyilatkozott. 

– Jó volt látni a látogatók érdek-
lődését, az pedig egészen megle-
pett, hogy sokan ismerték is, és 
kézbe akarták venni a magazinun-
kat, amely az erdélyi olvasók szá-
mára többnyire a világhálón, a 
magyarlapok.ro honlapon érhető el. 
Most, amikor a papír ennyire meg-
drágult, és sok lap áldozatául esett 
a gazdasági helyzetnek, még inkább 
felértékelődik a kézzel fogható kul-
túra. Ilyen téren a szerzőkkel való 
találkozásnak is fokozott jelentő-
sége van – tette hozzá Döme Bar-
bara, majd ennek kapcsán 
elmesélte, hogy kultúra-népszerű-

sítő kiszállásaik egyikén, egy kis te-
lepülésen volt olyan gyerek, aki azt 
hitte, hogy a tankönyvekben csakis 
olyan alkotók szerepelhetnek, akik 
kiköltöztek már a földi világból. 
„Elbűvölt, felturbózott…” 

Káli Király István főszervező, a 
Romániai Magyar Könyves Céh el-
nöke így vélekedett az idei könyv-
ünnepről: 

– Nem a nézelődők, hanem a vá-
sárolni óhajtók jelenléte jellemezte 
ezt a vásárt. Számomra a legcsodá-
latosabb momentum, amikor egy 11 
éves forma fiúcska tart egy könyvet 
a kezében, és mondja a barátjának, 
hogy: van 39 lejem. Neki ez az ösz-
szeg nem a pénzt, hanem a könyvet 
jelentette, amit hazavihet. Talán 
még soha ennyi gyermek és fiatal 
nem vett részt a szemlén, mint idén, 
és mind tudatosan jöttek könyvet 
vásárolni. Engem ez lenyűgözött, 
elbűvölt, és úgy felturbózott, hogy 
most már csak a fohász maradt 
hátra, hogy még harminc évig, leg-
alább… Nem lehet eléggé megkö-
szönni a marosvásárhelyi 
embereknek ezt a vonzódást a 
könyvhöz. Ha semmit egyebet nem 
csináltunk, csak visszaszoktattuk az 
embereket arra, hogy karácsonyra 
könyvet vásároljanak ajándékba, 
már elvégeztük a munkánkat – fej-
tette ki a főszervező, majd arra is ki-
tért, hogy az erdélyi irodalmi lapok 
szerkesztői külön megköszönték a 
meghívást.  

Szepessy Előd, a társszervező 
Marosvásárhelyi Kulturális Köz-
pont elnöke szintén egyértelműen 
sikeresnek értékelte a rendezvényt, 
amelyen idén jóval kevesebb nagy-
termi előadásra került sor, mint a 
járvány előtti években, viszont 
annál több író-olvasó találkozó kí-
nált maradandó élményt. 

– Az, hogy az erdélyi és magyar-
országi irodalmi élet legjelesebb 
képviselői, közel ötven szerző kap-
csolódott be a programba, a szemle 
tekintélyét jelzi – mondta Szepessy 
Előd. Arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a könyvvásár négy napja alatt 
egy lelkes stáb gondoskodott arról, 
hogy a meghívott alkotókról minél 
több érdekesség kerüljön fel a kö-
zösségi médiába, így a hangulatból 
azok a könyvbarátok is ízelítőt kap-
hattak, akik személyesen nem tud-
tak jelen lenni. Az elkövetkezőkben 
a rendezvény YouTube-csatornájára 
is felkerülnek az izgalmasabbnál iz-
galmasabb irodalmi beszélgetések, 
amelyek a későbbiekben – a 28. 
marosvásárhelyi könyvvásáron túl-
mutatva – kordokumentumoknak is 
tekinthetők.

Fotó: Nagy Tibor

Visszatért a régi hangulat
(Folytatás az 1. oldalról)
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Az Újpest 2-1-re legyőzte a 
vendég Fehérvárt a labdarúgó 
OTP Bank Liga 15. fordulójá-
nak szerda esti mérkőzésén. 

Az első félidőben sokkal aktívabb 
és veszélyesebb volt a hazai együt-
tes, amely hamar előnybe került, és 
a folytatásban is rendre dolgozott ki 
helyzeteket. Az Újpest támadásai-
ban Csoboth Kevinnek jutott fősze-
rep, ő szerezte a vezető gólt, és 
később is többször lőtt kapura, de a 
szünetre a fővárosi lila-fehérek csak 
egygólos előnnyel vonulhattak az 
öltözőbe. A kissé enerváltan futbal-
lozó Fehérvár hiába birtokolta majd-
nem ugyanannyit a labdát, mint 
riválisa, valódi veszélyt nem jelen-
tett az újpesti kapura. 

A szünetben hármas cserét hajtott 
végre a vendégek szakmai stábja, 
de a lendületes újpesti akciókkal így 

sem tudtak mit kezdeni. Hamarosan 
sikerült megdupláznia előnyét a 
házigazda együttesnek, erre viszont 
tíz perc elteltével fejes góllal vála-
szoltak a fehérváriak, akik így 
meccsben maradtak. A lefújásig 
küzdött-hajtott a vendégegyüttes, 
ám nem került közel az egyenlítés-
hez, sőt, a hosszabbítás perceire 
emberhátrányba is került, így nem 
tudott pontot szerezni Újpesten. 

A fővárosi lila-fehérek ezzel 
megtörték rossz sorozatukat, leg-
utóbbi négy bajnokijukon ugyanis 
nyeretlenek voltak. A Fehérvár a 
meccs előtt három találkozó óta 
tartó veretlenségi szériában volt az 
NB I-ben, az október 17-én kineve-
zett Huszti Szabolcs vezetőedzőnek 
ez volt az első elveszített összecsa-
pása az élvonalban a fehérvári kis-
padon. 

A 36 esztendős Mario Rondón 
két góljával nyerte a Sepsi 
OSK a Petrolul 52 Ploiești el-
leni mérkőzést a labdarúgó-
Szuperliga 18. fordulójában. A 
találkozót maga Diószegi 
László klubtulajdonos nevezte 
létfontosságúnak előtte, hi-
szen a felsőházba jutásért ví-
vott küzdelemben egy 
közvetlen rivális volt az ellen-
fél. A sikerrel a háromszéki 
alakulat egy pontra megköze-
lítette a Petrolul 52-t. 

A mérkőzésen a kezdeti tapoga-
tózást követően a Sepsi OSK aka-
rata érvényesült. Pontosabban a 
szentgyörgyiek a már megszokott 
passzjátékukkal rátelepedtek a kö-
zéppályára, ám az utolsó passzal ez-
úttal is gond volt. A tizenhatosig 
remekül eljutottak Bergodi legé-
nyei, itt azonban nem lelték a leg-
jobb megoldást. A győzelemhez így 
Mario Rondón tapasztalata és lab-
dakezelési képességei kellettek. A 
16. percben Aganović beívelésére 
ért oda hamarabb, mint Mathaus, és 

fejelt a jobb felsőbe (1-0), az 56. 
percben pedig a kapunak háttal 
állva kapta 7 méterre, de 180 fokos 
fordulattal küldte a bal alsóba (2-0). 

Az első félidőben a Petrolul 52 
csak Dumitrescu ajándékba adott 
szögletéből veszélyeztetett, Grozav 
fejese azonban mellészállt, míg az 
OSK még kihagyott néhány jó lehe-
tőséget. A 33. percben Ștefănescu 
20 méterről lendületből leadott lö-

vését Vâlceanu két ütemben tudta 
megszelídíteni, a 41. percben Ma-
teit az ötös sarkán blokkolták, míg 
a 45+1. percben ugyanaz a Matei a 
kapufa tövénél találta magát a lab-
dával, csak be kellett volna pöcköl-
nie, de szándékosan kirúgta, mert 
Vâlceanu a földön feküdt. A sport-
szerűség szép példáját láthattuk… 
A Petrolul 52 kapusa ugyanis maga 
ütötte el  Šafrankót, és a földön ma-

radt, a székelyföldiek játékosa 
pedig nem akart ilyen körülmények 
között gólt szerezni. 

A második félidőben is folytató-
dott az OSK-fölény, még a második 
Rondón-gól után is. A 60. percben 
Tamás Márk fejese a keresztlécet 
súrolta, a 64. percben Šafranko éles 
lövését védte az ellenfél kapusa, a 
66. percben pedig Matei két védőt 
és a kapust is kicselezve a hálóba 
lőtt. A labdát a középpályára vitték, 
azonban 4-5 percnyi videózás után 
a gólt les címén érvénytelenítették. 

Ez volt az a momentum, amely 
megfogta egy kicsit a szentgyörgyi-
eket, és a Petrolul 52 hirtelen veszé-
lyesebbé vált, de Grozavot először 

Ňinaj állította meg, majd Dumit-
rescu szerelte hat méteren. A végére 
még belefért azonban két hatalmas 
OSK-helyzet is. A 90+2. percben 
Dumitrescu egyedül Vâlceanuval 
belerúgta a Petrolul 52 kapusába, 
egy perccel később pedig Aganović 
fejesét Huja mentette a gólvonalról. 

A labdarúgó-Szuperligában most 
három hét szünet következik, 
ugyanis vasárnap rajtol a világbaj-
nokság Katarban. A legtöbb pontva-
dászattal ellentétben azonban a 
Szuperligában már a csoportkör le-
járta után, december 3-án folytatód-
nak a meccsek, a 19. fordulóban a 
Sepsi OSK az Aradi UTA vendége 
lesz. 

 Az újpesti Bi Irié Fernand Gouré (j) és a fehérvári Bohdan Ljednyev. Fotó: MTI/Illyés Tibor 

1254.Szerkeszti: Farczádi Attila

A bajnokság állása 
1. Konstanca 18 12 5 1 33-14 41 
2. Rapid 1923 18 10 3 5 22-16 33 
3. CFR 1907 15 10 1 4 26-15 31 
4. CSU Craiova 17 9 4 4 22-18 31 
5. Nagyszeben 16 7 5 4 19-14 26 
6. Petrolul 52 18 8 2 8 17-20 26 
7. Sepsi OSK 18 7 4 7 28-14 25 
8. FCSB 15 6 5 4 23-21 23 
9. Târgovişte 17 5 5 7 21-22 20 
10. Voluntari 17 5 5 7 13-17 20 
11. Pitești 17 6 2 9 13-25 20 
12. Botosán 16 4 7 5 14-21 19 
13. Kolozsvári FCU 17 4 5 8 12-18 17 
14. U 1948 Craiova 17 4 4 9 17-21 16 
15. Arad 17 4 4 9 15-23 16 
16. Mioveni 17 1 5 11 10-26 8 

Jegyzőkönyv 
Labdarúgó-Szuperliga, 18. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Petrolul 52 
Ploiești 2-0 (1-0) 
Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK-stadion. Vezette: George Găman (Craiova) – Ge-
orge Neacșu (Câmpulung Muscel), Vladimir Urzică (Karácsonkő). Tartalék: Ionuț 
Coza (Cernica). Ellenőr: Székely Zoltán (Nagybánya). Videóbíró: Sorin Costreie 
(Buftea). Videóbíró-segéd: Vlad Bârleanu (Bukarest). 
Gólszerző: Rondón (16., 56.). 
Sárga lap: Ňinaj (75.), Ștefănescu (89.). illetve Mathaus (52.). 
Sepsi OSK: Niczuly – Aganović (90+4. Ciobotariu), Ňinaj, Tamás, Dumitrescu, 
Rodriguez, Păun, Matei (90+4. Achahbar), Rondón (63. Varga), Šafranko, 
Ștefănescu. 
Petrolul: Vâlceanu – Mathaus (60. Ivanovszki), Meijers, Huja, Borța (46. Pasov), 
Dumitriu (60. Cebotaru), Szeto, Jair, Țicu, Grozav (86. Manzala), Cioiu (46. Bu-
descu). 
 

Eredményjelző 
* Szuperliga, 18. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Petrolul 52 Ploiești 2-0, Chindia Târgoviște – Konstancai FCV 
Farul 1-1, Bukaresti Rapid 1923 – CSU Craiova 2-2.  
* 2. liga, 14. forduló: Concordia Chiajna – Bukaresti CSA Steaua 0-1, Konstancai Unirea – FK Csíkszereda 1-2, Sellemberki 
CSC 1599 – CSM Slatina 0-0, Temesvári Politehnica – Bukaresti Metaloglobus 1-2, Bukaresti Progresul 1944 Spartac – Te-
mesvári Ripensia 1-1, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Unirea 04 Slobozia 0-4, Dési Unirea – Bodzavásári Gloria 2-3, Brassói 
FC – Jászvásári CSM Politehnica 2-2, Bukaresti Dinamo 1948 – Újszentesi CSC 4-1. Az élcsoport: 1. CSA Steaua 32 pont, 2. 
Slobozia 28, 3. Csíkszereda 25 (20-9), 4. Jászvásár 25 (17-10), 6. Dés 25 (24-20). 
* Románia-kupa, csoportkör, 2. forduló: 
A csoport: Universitatea 1948 Craiova – FC Voluntari 1-0. Az élcsoport: 1. Sepsi OSK 6 pont, 2. Universitatea 1948 4, 3. FC 
Voluntari 3. 
B csoport: Bodzavásári Gloria – Aradi UTA 1-3, Galaci Suporter Club Oțelul – Bukaresti FCSB 0-0. Az élcsoport: 1. CS 
Mioveni 6 pont, 2. UTA 4, 3. Botosán 3. 
C csoport: Bukaresti Rapid 1923 – Konstancai FCV Farul 0-2, CSM Alexandria – Kolozsvári FCU 0-4, Újszentesi CSC – Ko-
lozsvári CFR 1907 0-5. Az élcsoport: 1. CFR 1907 4 pont (6-1), 2. FCU 4 (5-1), 3. FCV Farul 4 (4-2). 
D csoport: Nagybányai Minaur – Nagyszebeni Hermannstadt 2-3, Chindia Târgoviște – Campionii FC Argeș Pitești 1-1, Ma-
rosújvári CS – CSU Craiova 1-1. Az élcsoport: 1. CSU Craiova 4 pont, 2. Marosújvár 4, 3. Nagyszeben 3. 

Jegyzőkönyv 
NB I, 15. forduló: Újpest FC – MOL Fehérvár FC 2-1 (1-0) 
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, vezette: Pintér. 
Gólszerzők: Csoboth (8.), Szabó B. (58.), , illetve Serafimov (68.). 
Piros lap: Bamgboye (90+3.) 
Sárga lap: Antonov (90+1.), illetve Serafimov (10.), Houri (15.). 
Újpest: Nikolic – Szabó B., R. Kastrati, Csongvai, Antonov – Jakobi, Mack (71. 
Boumal) – Pauljevic, Katona (79. Bjelos), Csoboth (79. Simon K.) – Gouré (90+5. 
Jevtoski) 
Fehérvár: Kovács D. – Nego (46. Bese), Serafimov, Fiola, Stopira – Pokorny, Led-
nev (46. Dárdai) – M. Kastrati (46. Bamgboye), Houri, Schön (78. Bumba) – Kodro 
(66. Szendrei). 

Eredményjelző 
* NB I, 15. forduló: Budapest Honvéd – Vasas FC 2-0, Kisvárda Master Good – ZTE FC 0-3, Kecskeméti TE – Puskás Akadémia 
1-1, Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-0, Ferencváros – Paksi FC 3-2, Újpest FC – MOL Fehérvár FC 2-1; 16. forduló: 
Puskás Akadémia FC – Debreceni VSC 2-1, Paksi FC – Újpest FC 3-1, ZTE FC – Kecskeméti TE 0-0, MOL Fehérvár FC – Kis-
várda Master Good 4-1. 
* NB II, 16. forduló: Pécsi MFC – Gyirmót FC Győr 1-1, Tiszakécskei LC – Szentlőrinc 2-1, ETO FC Győr – Credobus Moson-
magyaróvár 0-1, Szombathelyi Haladás – Budafoki MTE 1-1, Kolorcity Kazincbarcika SC – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 
0-2, FC Ajka – MTK Budapest 2-3, Aqvital FC Csákvár – Diósgyőri VTK 0-3, BFC Siófok – Békéscsaba 1912 Előre 2-2, Soroksár 
SC – Dorogi FC 2-1, Nyíregyháza Spartacus FC – HR-Rent Kozármisleny 2-0; 17. forduló: MTK Budapest – Pécsi MFC 1-1. 
Az élcsoport: 1. Diósgyőr 34 pont/16 mérkőzés, 2. Pécs 33/17, 3. MTK 31/17. 

A tabella 
1. Ferencváros 13 10 1 2 32-12 31 
2. Kecskemét 16 6 8 2 23-16 26 
3. Puskás AFC 16 6 7 3 22-18 25 
4. Kisvárda 16 7 4 5 27-29 25 
5. ZTE 15 6 4 5 24-17 22 
6. Paks 15 6 3 6 27-26 21 
7. Debrecen 16 5 5 6 27-27 20 
8. Fehérvár FC 16 5 4 7 20-23 19 
9. Mezőkövesd 15 4 4 7 18-25 16 
10. Honvéd 15 4 4 7 16-25 16 
11. Újpest 16 4 4 8 19-29 16 
12. Vasas 15 2 6 7 12-20 12 

Bálint Zsombor 

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala
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Jó az „öreg” a háznál 

Kikapott a Fehérvár Újpesten 



A megyei labdarúgó I. osztályban az 
egész szi idény legfontosabb mérk zé-
sét játszották a hétvégén, amelyen a két 
feljutást célzó együttes találkozott Rad-
nóton.  

A házigazda kihasználta a hazai pálya 
el nyét, és 2-1-re megnyerte a meccset, 
aminek köszönhet en ismét átvette a ve-
zetést a rangsorban. Természetesen 
azonban semminek sincs vége, hiszen 
csupán egy pont a radnótiak el nye, és 
eddig bebizonyosodott, hogy mindkét 
csapat képes botlani. Ráadásul a ta- 
vasszal, három fordulóval a befejezés 
el tt Marosvásárhelyen találkozik ismét 
a két rivális, és hacsak nem történik 

semmi rendkívüli, vélhet en akkor d l
el véglegesen, hogy ki vehet részt a 3
ligába jutásért kiírt osztályozón.  

A fordulóban egyébként meglep
eredmények is születtek, ilyen a maros-
vásárhelyi rangadón a 3. helyért vívott
találkozón az Academica Transilvania
gy zelme, amelyen nem els sorban az
utóbbi csapat sikere a meglep , hanem
a kategorikus eredmény. Ugyancsak
meglepetésnek számít, hogy Mez rücs
ötöt rúgott Nyárádszeredának, és ezzel
már egyetlen nyeretlen csapat sem ma-
radt a mez nyben. A gólzáporos sike-
rekkel telet zdelt fordulóban Erd szent-
györgy idegenbeli sikerét a váratlan
eredmények közé sorolhatjuk. 

A megyei I. osztályban idén még két
fordulót rendeznek.

Radnót nyerte a 4. liga rangadóját 

A bázeli polgári bíróság döntése értelmében 
Szalai Ádám mától ismét látogathatja az FC 
Basel labdarúgócsapatának edzéseit. 

A magyar válogatott korábbi csapatkapitánya 
szombaton a közösségi oldalán írta ki, hogy a bí-
róság csütörtökön kötelezte erre a klubját. „Na-
gyon örülök ennek a döntésnek” – olvasható a 
34 éves csatár üzenetében. 

Szalai Ádámnak október közepén tiltották 
meg, hogy látogassa a svájci 
bajnokságban legutóbb ezüst- 
érmes együttes edzéseit, azóta 
az er nléti edz  segítségével 
egyéni tréningeken vett részt. 
A Young Boys labdarúgócsa-
patának másodedz je, Kádár 
Zoltán szerint azért, mert egy 
testvérpár vette át a klubot, k 
pedig fiatal játékosokat vásá-
roltak, kölcsönöztek, akiket 
kés bb jó pénzért el tudnak 
adni sikeres szereplés esetén. 
„Szalai Ádám olyan korban 
van, hogy nem tudnak pénzt 
keresni vele, ez az oka, hogy 
nem játszik” – nyilatkozott a 
szakember. Kiemelte, „egy 
ilyen legendával így bánni  
keser  szájízet hagy maga 
után”. Hozzátette, a klubnál is 

beszéltek róla, hogy nem szabad így eljárni játé-
kosokkal, emberekkel szemben. 

A magyar válogatottól visszavonult futballista 
februárban, a német élvonalbeli Mainzból iga-
zolt a Baselhez, amelynek színeiben azóta 16 
bajnoki találkozón négy gólt szerzett. Szalait 
jöv  nyárig köti szerz dés a Baselhez, amely 
februárban a Trabzonsporral találkozik a 16 közé 
kerülésért, az Európa-konferencialigában. 

Szalai Ádám ismét látogathatja  
a Basel edzéseit 

Jó döntést hozott, amikor a Koreai Köztársaságba igazolt – a több
között err l beszélt Ádám Martin, a magyar labdarúgó-válogatott tá
madója pénteken a Nemzeti Sporthíradóban. 

A 28 éves csatár a magyar labdarúgó NB I el z  kiírásában gólki
rály lett a Paks színeiben, majd júliusban a dél-koreai élvonalban sze
repl  Ulszanhoz igazolt, amelyet 17 év után bajnoki címhez segített.

„Az NB I-ben kiemelked  teljesítményt kell nyújtani, hogy bekerülj
a válogatottba, nekem ez szerencsére sikerült, de tudtam, hogy nyáron
feljebb kell lépnem egy lépcs fokot, hogy ezt tudjam tartani, és egy
magasabb szintre kerüljek. Azt gondolom, ez sikerült, nagyon jó dön
tés volt így utólag” – nyilatkozta a támadó. 

A nemzeti csapattól visszavonult Szalai Ádám helyére Ádám Mar-
tin is „pályázik”, a korábbi paksi közönségkedvenc új posztriválisáról
a 20 esztend s Németh Andrásról szólva úgy fogalmazott:  a jöv
de „talán én lehetek a jelen”. Hozzátette: természetesen nem az  fel-
adata dönteni err l a kérdésr l, a pályán kell bizonyítania Marco Ross
szövetségi kapitánynak, akinek csütörtökön a Luxemburg, vasárnap
pedig a Görögország elleni barátságos találkozókon lesz lehet sége a
kísérletezésre. 

A világbajnokságról szólva Ádám Martin azt mondta, természetesen
a magyar válogatottal szeretne kijutni a vb-re – az elmúlt id szak ered-
ményei alapján szinte már elvárják ezt t lük –, ugyanakkor ehhez még
rengeteg munkára van szükség.

Ádám Martin: Jó döntés volt  
a Koreai Köztársaságba igazolni A futballban van egy mondás, amely szerint a 2-0 

veszélyes eredmény olyan értelemben, hogy az el ny-
ben lév  csapat túlságosan megnyugodhat, és az el ny 
pillanatokon belül szertefoszolhat. A Nyárádt i Unirea 
2018 esetében a 4-0 bizonyult veszélyesnek, a Gyula-
fehérvári CSM Unirea kis híján ledolgozta négygólos 
hátrányát. 

Nyárádt  a 42. percben jutott el a 4-0-ig, bár nem 
feltétlenül játszott akkora fölényben, csak sokkal job-
ban kihasználta a lehet ségeit. A 22. percben egy gyors 
ellentámadást Astafei fejezett be góllal, bár el bb még 
belebonyolódott néhány fölösleges cselbe, aztán a 26. 
percben Istrate váltott góllá egy könny  síppal befújt 
büntet t. A 40. percben Ganea csavart széles ívvel 20 
méterr l a jobb fels be, két perccel kés bb pedig Rusu 
kapu elé l tt labdáját Astafei kotorta be a véd k és a 
kapus gy r jéb l. A szünet el tt azonban még szépí-
tettek a vendégek, egy szintén könnyedén adott tizen-
egyest Cristea értékesített. 

A második félid  elején Gyulafehérvár az 50. perc-
ben már szépített Feti a révén, aki 15 méterr l fejelt át 
a nagyon rossz ütemben kimozduló Feieren. Utóbbi 
azonban kés bb háromszor is jóvátehette ezt a hibáját 
a vendégek hatalmas lehet ségeinél. A házigazdák is 
többször lezárhatták volna a meccset. Az 57. percben 
Astafei a kapus által üresen hagyott kapura emelt, a 
véd k azonban a gólvonalról kifejelték. Aztán Ciub n-
can két méterr l is fölé tudott fejelni, kés bb Petra ta-
lálta telibe három méterr l a kapufát. A 75. percben 
Astafei újabb tizenegyest harcolt ki. Miután Istrate már 
nem volt a pályán, a sértett végezte el a büntet t, de 
csúnyán fölérúgta. Végül a vendégek a 90. percben 
ismét betalálták Indrei révén, akinek az els  lövése ki-
jött Feierr l, de biliárdeffektussal a labda a hálóba pat-
tant. Egyenlítésre azonban már nem volt id . 

Marosvásárhelyen pontosan annyival nyert Csíksze-
reda itteni fiókcsapata a Kolozsvári S n tatea ellen a 
3. liga 12. fordulójában, mint amennyivel idegenben 
ott kikapott. A házigazdák kétgólos hátrányból álltak 
fel, és hozták 4-3-mal a három pontot. 

Nem kezd dött jól a meccs az ACS számára, a S -
n tatea már a 3. percben megszerezte a vezetést. Saro i 
kapott hosszú labdát, lendületb l megel zte a véd t, 
és a kimozduló Molnár mellett a hosszú sarokba küldte 
a labdát. Ezt követ en az els  félid  többnyire a kö-
zéppályán zajlott, enyhe hazai fölénnyel, ám nagyobb 
helyzetek nélkül. A legközelebb Lupule  volt az egyen-
lítéshez a 45+2. percben, ám 16 méterr l leadott lövé-
sét fogta a kapus. 

Szünetben ebben a bajnokságban el ször lépett cse-
reként pályára az eddigi meccseken kapitányi szalagot 
visel  Moldován Tamás, és ez megváltoztatta a mérk -
zés menetét. Mindjárt az els  percben gólpasszt adott 
Gligának, akinek volt ideje átvenni és megfordulni 11 
méteren, és félmagasan talált a hosszú sarokba, majd a 
következ  két marosvásárhelyi gólban is benne volt. 
Addig azonban a S n tatea már 3-1-re vezetett, mert az 
56. percben Vescan dropból 30 méterr l nagyon elta-
lálta a labdát, amely Molnár kapujának sarkában kötött 
ki, a 60. percben pedig egy szögletnél teljesen üresen 
hagyák a véd k Lacót, aki közelr l pöccentette a ka-
puba a megcsúsztatott labdát. Aztán két perc alatt 

egyenlítettek a házigazdák. A 67. percben Moldován 
végzett el a tizenhatos bal oldalvonala mell l egy sza-
badrúgást, Oprea pedig fejjel a hálóba továbbított. Egy 
perccel kés bb, egy röviden felszabadított labdát pedig 
Moldován 20 méterr l bels vel helyezett a jobb alsó sa-
rokba. A meccs a 71. percben d lt el, amikor a Lupule –
Vecerdea–Gliga útvonalon gyors passzokkal közleked  
labdával utóbbi talált a kapuba. Utóbb Kolozsvárnak két 
nagy lehet sége is volt az egyenlítésre, ezek azonban 
kimaradtak, míg a meccs Lupule  kapufájával zárult a 
90+2. percben.

A négy–null is lehet veszélyes eredmény 

Kalmár Zsolt két góllal segítette a Dunaszerdahelyt 
Kalmár Zsolt két góllal járult hozzá a Dunaszerdahely 4-0-s gy -

zelméhez az AS Trencsén otthonában a szlovák labdarúgó-bajnok-
ság 18. fordulójának szombati játéknapján. A 27-szeres magyar 
válogatott középpályás a 61. percben lépett pályára, a 84. percben 
akciógóllal szerzett vezetést a vendégeknek, majd a 88. percben 
büntet b l volt eredményes. A rendes játékid  hosszabbításában 
további két találat született, mivel a házigazdák ekkor már hármas 
emberhátrányban voltak. 

Kalmárnak ez volt az ötödik és a hatodik gólja a mostani bajnoki 
idényben. Csapata pontszámban utolérte, és jobb gólkülönbségének 
köszönhet en megel zte a címvéd  és eddig listavezet  Slovant a 
tabellán, ám a pozsonyiak ebben a fordulóban tegnap játszottak. 

Schäfer András az Union Berlin jöv  évi els  bajnokiján  
már játszana 

Keddi m tétje után csütörtökt l elkezdte a rehabilitációs id sza-
kot a magyar válogatott Schäfer András, a német labdarúgó 
Bundesligában szerepl  Union Berlin középpályása, aki klubcsa-
patának jöv  évi els  bajnoki mérk zésén már szeretne pályára 
lépni. A 23 éves játékos elmondta, sajkacsontjában alakult ki fára-
dásos törés, amit m teni kellett, a teljes felépülés pedig az ilyen 
jelleg  sérülések esetén két-három hónapot vesz igénybe. 

„Igazából minden azon múlik, hogy mennyire gyorsan gyógyul 
a csont, de úgy tervezem, hogy az edz táborba elutazom majd a 
csapattal, és a téli szünet utáni els  bajnokin szeretnék pályára 
lépni” – nyilatkozott Schäfer, és hozzátette, a sérülés soha nem jön 
jókor, ugyanakkor ez bekövetkezhetett volna sokkal rosszabb id -
pontban is. 

„Három Bundesliga- és két válogatott mérk zést így is ki kell 
hagynom, ami nagyon fáj” – jelentette ki a középpályás, akinek a 
belga Union Saint-Gilloise elleni, idegenbeli mérk zésen sérült 
meg a jobb lábfeje. 

Jegyz könyv 
3. liga, IX. csoport, 12. forduló: Nyárádt i Unirea 
2018 – Gyulafehérvári CSM Unirea 4-3 (4-1) 
Nyárádt , városi labdarúgópálya. Vezette: Cristian 
Pascu (Nagyszeben) – Florentin Andrei (Nagyvá-
rad), Cristian Gozman Pop (Nagyvárad). Ellen rök: 
Cosmin Danciu (Vajdahunyad), Mihail B cescu 
(Brassó). 
Gólszerz k: Astafei (22., 42.), Istrate (26. – bünte-
t b l), Ganea (40.), illetve Cristea (45. – büntet -
b l), Feti a (51.), Indrei (90.). 
Nyárádt : Feier – Suslak, Birtalan, Bálint, Ganea, 
Oni or, Vîn u, Piper, Rusu, Astafei, Istrate. Cserék: 
Vlasa, Petra,  S m rghi an, Chiorean, Radu, L. Mol-
dovan, M. Codrea, Ciub ncan, M. Moldovan. 
CSM Unirea: Iovicin – Bârdea, Dehelean, Benkirat, 
E. Codrea, Seba , Cristea, Mâln , Circov, Feti a, 
Cîrloan . Cserék: Ivan, Indrei, Harangozó, Agbo-
monyi, Itu, A. Moldovan, Banienschi, Lupea. 

Jegyz könyv 
3. liga, IX. csoport, 12. forduló: ACS Marosvásár-
hely – Kolozsvári S n tatea 4-3 (0-1) 
Marosvásárhely, víkendtelepi pálya. Vezette: Arthur 
R coare (Curtea de Arge ) – tefan Mincu 
(Târgovi te), C t lin u uianu (Târgovi te). El-
len r: Claudiu tef nu i (Naszód), Daniel Scânteie 
(Bákó). 
Gólszerz k: Gliga (46., 71.), Oprea (67.), Moldován 
(68.), illetve Saro i (3.), Vescan (56.), Laco (60.). 
Sárga lap: Oprea (36.), Gliga (57.), illetve Andrei 
(84.). 
ACS: Molnár – Precup, Circa, Oprea, Caliani, Bor-
bély (46. Moldován), Csala, Csáki, Gliga (80. Ve-
ress), Lupule  (90+4. Ungur) Vecerdea (89. Cotoi).  
S n tatea: rmure – Sz l si, Mure an, Laco, A. 
Paul (82. Pa ca), Saro i, D. Paul, Oltean, Vescan 
(82. Cobârzan), Poenar, Andrei.  

Eredményjelz  
3. liga, IX. csoport, 12. forduló: ACS Marosvásár-
hely – Kolozsvári S n tatea 4-3, Kolozsvári Viito-
rul – CS Marosújvár 3-0, Gyulafehérvári CSU – 
Szászrégeni CSM Avântul 0-0, Vajdahunyadi Cor-
vinul 1921 – Kudzsiri Metalurgistul 4-0, Nyárádt i 
Unirea 2018 – Gyulafehérvári CSM Unirea 4-3. 
Az élcsoport: 1. Vajdahunyad 34 pont, 2. Nyárádt  
23, 3. Szászrégen 19 (16-14), 4. Kudzsir 19 (17-17). 

Eredményjelz  
* Megyei I. osztály, 11. forduló: Radnót – Marosvásárhelyi ASA 2-1, Marosvá-
sárhelyi Atletic – Marosvásárhelyi Academica Transilvania 0-5, Marosoroszfalu 
– CSM Segesvár 6-0, Mez rücs – Nyárádszereda 5-2, Marosludas – Szováta  
6-1, Dános – Erd szentgyörgy 0-2, Búzásbeseny  – Ákosfalva 6-0. Az élcso-
port: 1. Radnót 29 pont, 2. ASA 28, 3. Atletic 20. 
* Megyei II. osztály, 12. forduló: Mez pagocsa – Mez gerebenes 4-1, Nyárád-
karácson – Görgénysóakna 1-2, Alsóidecs – Harasztkerék 1-3, Gernyeszeg – 
Mez záh 1-0, Gerendkeresztúr – Kerel szentpál 2-3, Mez ceked – Hadrév  
7-2. Az élcsoport: 1. Mez pagocsa 23 pont/10 mérk zés, 2. Harasztkerék 22/9 
(28-12), 3. Nyárádkarácson  22/9 (23-8). Fotó: Szalai Ádám közösségi oldala 
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Nem történt semmi váratlan 
vagy meglepő a Sirius – KSE 
női kosárlabda-mérkőzésen. 
A vendég kézdivásárhelyiek 
megmutatták, hogy jelenleg 
jobb csapatuk van, győzel-
mükhöz pedig nem férhet 
kétség.  

Ami pedig a marosvásárhelyi 
alakulatot illeti: „Minden csapat 
életében vannak jó és rosszabb idő-
szakok, hullámhegyek és hullám-
völgyek. A Sirius most 
hullámvölgyben van, de kijön be-
lőle” – áll a klub menedzserének az 
alexandriai kudarc után szerkesztő-
ségünkhöz eljuttatott állásfoglalásá-
ban. Kiss István így folytatta: 
„Tény, hogy a keret egyes tagjai 
nem viselkedtek megfelelően, fo-
lyamatos botrány akkor lehetett 
volna, ha eltűrjük a fegyelmezetlen-
ségeket. Megváltunk azoktól, akik 
feloldhatatlan feszültségeket okoz-
hattak volna (szerk. megj.: Ru-
xandra Chiș, Jamyne Harris és Ionel 
Brustur másodedző). Pillanatnyilag 
gyengült a keret, de új játékosokat 
keresünk, akikkel erősítünk majd. A 
célkitűzéseink nem változtak, sze-
retnénk megismételni a tavalyi 
eredményeket. Úgy látjuk, hogy a 
hangulat pozitívan változott, a játé-
kosok végre csapatként működtek, 
küzdöttek egymásért, nem voltak 
viták közöttük, nem hibáztatták 
egymást az elkövetett rossz megol-
dásokért, hanem próbáltak segíteni, 
javítani. Ez eddig hiányzott, első-

sorban a magukat sztárnak, hibát-
lannak képzelő, ezért fegyelmezet-
len, vitákat generáló, eltanácsolt 
játékosok miatt.” 

Nos, viták talán nincsenek, ebbe 
nem látunk bele, ám hogy a csapat-
ból jelenleg hiányzik a minőség, az 
egyértelmű. Nincs mit keresni az 
élvonalban, ha mezőnyből egymás 
után két mérkőzésen alig éri el a 
csapat a 26-27%-os teljesítményt, 
miközben az ellenfél 50%-kal 
dobja a triplákat. A kézdivásárhelyi 
Inez Ćorda pedig zavartalanul dob-
hatott, senkinek nem jutott eszébe, 
hogy szorosabban fogja. Nem lehet 
teljesíteni, ha a legtöbbet próbál-
kozó játékos, Podunavac 13%-ban 
(2/15!) dob mezőnyből. Jól lehetett 
látni, hogy nem megy neki, mégis 
folyamatosan őt erőltette a csapat. 

(Igaz, Merjema Bučuknak 0/5 volt 
a mutatója, és nem ezen a meccsen 
először.) Nem mutatja a statisztika, 
de az egész meccsen nem láttunk 
egyetlen korrekt módon elvégzett 
pick-and-rollt, a palánk alá – fino-
man fogalmazva – fantáziadús 
passzokkal bejátszott labdákat 
pedig rendre lefülelte az ellenfél. 

Ezek után kíváncsian várjuk a 
belebegtetett új igazolásokat, mert 
a tavalyi eredményt csak úgy lehet 
megismételni, ha bejut a ráját-
szásba a csapat. Ezzel a játékkal 
azonban attól nagyon távol áll. A 
program sem igazán segít, hiszen 
szombaton Kolozsvárra látogat a 
Sirius, ahol győzni kellene, ha va-
lóban esélyt szeretnének a legjobb 
nyolc közé jutni, ami pedig a mini-
mális célkitűzés lenne. 

Nem lehet győzni, ha négy dobásból egy talál gyűrűt 

Mind a négy meccset elvesz-
tette a magyar női teniszválo-
gatott Romániával szemben  
a Billie Jean King-kupa ráját-
szásában. 

Nagyváradon a román csapat már 
az első napon kétpontos előnyt szer-
zett. Az Ana Bogdan – Gálfi Dalma 
mérkőzés inkább kiegyensúlyozat-
lan volt, mint két egyformán esé-

lyes játékos összecsapása, a magyar 
sportoló csak a második szettben tu-
dott értékelhetőt alkotni. A Jaque-
line Cristian – Bondár Anna 
összecsapás a döntő szettben hosz-
szabbításban dőlt el, akkor azonban 
a jobban összpontosító román játé-
kos viszonylag könnyedén behúzta 
a rövidített gémet, és ezzel meg-
nyerte a meccset.  

Szombaton Babos Csaba szövet-
ségi kapitány együttese a pénteken 
elveszített két egyes mérkőzés után 
annak a tudatában lépett pályára a 
folytatásban, hogy mind a három 
hátralévő találkozót meg kell nyer-
nie a továbbjutás érdekében. A ma-
gyarok ugyanakkor még sosem 
fordítottak meg párharcot 2-0-s hát-
rányból. 

Ezúttal sem sikerült: Udvardy 
Panna sima vereséget szenvedett 
Ana Bogdantól a nagyváradi pár-
harc harmadik mérkőzésén, majd a 
tét nélküli páros meccs után a ma-
gyar női teniszválogatott összesítés-
ben 4-0-ra kikapott Romániától, így 
nem jutott tovább a 2023-as finálé 
selejtezőjébe. 

A szombati nyitómeccsen elvileg 
a két éljátékos, a pénteken Gálfi 
Dalmát verő Ana Bogdan, valamint 
a Jaqueline Cristiannal szemben 
alulmaradt Bondár Anna találkozott 
volna, ám a két és fél órás mérkő-
zést vívott Bondár helyett a kapi-
tány Udvardyt küldte pályára. A 
világranglista 83. helyezettje remek 
formában érkezett Erdélybe, 
ugyanis a múlt héten megnyert egy 

60 ezer dollár összdíjazású versenyt 
a kolumbiai Barranquillában. 

A két játékos 2017 óta már négy-
szer megmérkőzött egymással, és 
mindig Bogdan bizonyult jobbnak. 
Érdekes, hogy kétszer Budapesten 
csaptak össze, köztük idén július-
ban a Római parti viadalon. 

Az ötödik csata is a 48. helyen 
álló román játékos fölényét hozta, 
aki semmire nyerte az adogatógém-
jeit, miközben kétszer is elvette a 
kaposvári teniszező szerváját. Bő 
20 perc elteltével 5:0 állt az ered-
ményjelzőn, öt perccel később 
pedig már szettelőnyben volt az el-
lenfél. A 24 éves magyar hét elvesz-
tett játék után tudott először hozni 
egy gémet, ám 2:3-nál negyedszer 
is elvesztette az adogatását, ami 
sorsdöntőnek bizonyult, mivel Bog-

dan innen már magabiztosan lezárta 
a váratlanul egyoldalú meccset, 
amely mindössze 70 percig tartott.     

Mivel a párharc eldőlt, a két ka-
pitány döntése alapján már csak egy 
tét nélküli páros találkozóra került 
sor, amelyen döntő rövidítésben 
szintén a házigazdák diadalmaskod-
tak. 

A nagyváradi csatát 4-0-ra meg-
nyerő románok jövőre a BJK-kupa 
döntőjének a selejtezőjében vehet-
nek részt (az ellenfél Szlovénia lesz, 
a mérkőzést idegenben játssza az 
együttes jövő április 14-15-én), míg 
a magyar csapat az euro-afrikai 
zóna I-es csoportjában folytatja. 

A két válogatott tizedszer talál-
kozott, de csak egyszer, 1993-ban 
nyertek a magyarok, akik legutóbb 
2002-ben szerepeltek a világelitben. 

Románia legyőzte Magyarországot Nagyváradon

Megspórolnak egy utat 

Az ASA 45 évvel ezelőtti győztes 
UEFA-kupa-mérkőzéséről 

a Marosvásárhelyi TVR-ben 
Negyvenöt éve annak, hogy az ASA labdarúgócsapata legyőzte az 

UEFA-kupában az Athéni AEK csapatát, amely a görög válogatott gerin-
cét adta. Szucher Ervin ma (hétfő) délutáni meghívottja 17.05-től a Ma-
rosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorában a csodás diadal két 
részese, Sólyom Csaba és Kanyaró Attila, a csapat kapusa és a csereként 
beállt csatára. 

Elhalasztotta a CSU Medicina 
női röplabdacsapata az eredetileg 
szombatra beütemezett bajnoki 
mérkőzését az Aradi Pro Volei 
ellen, valamint megcserélte a pálya-
választói jogot is. A döntés hátteré-
ben egy hosszú kiszállás 
megspórolásának a szándéka áll, 
ugyanis a mérkőzést november 27-
ére, vasárnapra ütemeztették át, egy 

nappal azutánra, hogy a Temesvári 
Politehnica otthonában pályára lép-
nek. Így az egymáshoz közeli, de 
Marosvásárhelytől oly távoli Temes-
várra és Aradra egyetlen úttal oldják 
meg a kiszállást. A két mérkőzés 
nem ugyanolyan nehézségűnek ígér-
kezik, először a csoportban legfőbb 
rivális, Temesvár otthonában szere-
pelnek, másnap játszanak a mezőny 
legszerényebb képességű csapatának 
számító Arad otthonában. 

Pengeváltás a hokiszövetség 
„katasztrófahelyzete” kapcsán 

A jégkorongszövetségben nincs 
totális katasztrófahelyzet, amint azt 
a sportminiszter állította a héten, re-
agált közleményében pénteken a fö-
deráció Novák Eduárd állításaira. 

A tárcavezető kedden a szenátus 
és a képviselőház ifjúsági és sport-
bizottságának együttes ülésén kije-
lentette, hogy a jégkorong- 
szövetségben tartott tisztújító köz-
gyűlés megrendezése során nem 
tartották be a törvényi előírásokat, 
és számos szabálytalanságot is ta-
láltak a szövetségnél. 

„Ez egy teljes katasztrófa. Ezt 
nem engedhetjük meg. A sport 
szenved” – mondta Novák Eduárd. 

„A sportminiszternek a szövetség 
jelenlegi helyzetére vonatkozó nyi-
latkozatával kapcsolatban tisztelet-
tel kijelenthetjük, hogy a 
»katasztrófa« így néz ki: 2008 és 
2013 októbere között felhalmozó-
dott mintegy 1 millió eurós adós-
ság, amelyért a szövetség korábbi 
vezetése a felelős” – írták a közle-
ményben. Hozzátették: a kifizetet-
len számlák mellett a korábbi 
menedzsment adósságot halmozott 
fel a válogatottak tornarészvételei 
költségeinek kifizetésében, a kül-
földi cégektől vásárolt eszközök el-
lenértékének törlesztésében, és a 
Mihai Flamaropol jégpálya rehabi-

litációs munkálatainak költségeihez 
sem járult hozzá. 2013 decemberé-
ben a felszerelésraktár üres volt, 
semmiféle sporteszköz bejövetelé-
ről vagy kiadásáról nem volt doku-
mentum. Ma ehhez képest a 
szövetségnek nemhogy egyetlen lej 
adóssága nincs, de számviteli több-
letet tud felmutatni. 

„A válogatottak eredményei is ja-
vultak, az elmúlt két évtizedben 
most a legjobbak: 2014-től a jégko-
rongklubokkal közösen sikerült Ro-
mániát a világbajnokság második 
vonalába feljuttatni, ami jóval meg-
haladja azt, amire a román jégko-
rongsport a létező sportinfra- 
struktúra alapján képesnek kellene 
lennie, és fontos nemzetközi verse-
nyeket is hozunk Romániába” – áll 
a szövetség közleményében. 

A sportminisztérium a múlt hét 
elején bejelentette, hogy felfüg-
geszti a Román Jégkorongszövet-
ség szeptember 15-i tisztújító 
közgyűlésén elfogadott határozatok 
hatályát. A döntés azután született, 
hogy a sportminisztérium által a fö-
deráció vezetőségéhez benyújtott 
panaszok nyomán felállított vegyes 
ellenőrző bizottság megállapította, 
hogy a választások megszervezése 
során több jogszabályi előírást is 
megsértettek. 

Eredményjelző 
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 5. forduló: Aradi FCC Baschet – Konstancai CSM 
84:82; 6. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Kézdivásárhelyi KSE 57:73, Aradi 
FCC Baschet – Bukaresti Rapid 67:61, Brassói Olimpia – CSM Târgoviște 89:69, 
Bukaresti Agronomia – Kolozsvári U 45:47. 

Jegyzőkönyv 
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 6. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Kézdivásár-
helyi KSE 57:73 (18-18, 7-18, 16-20, 16-17) 
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Sorin Drugău (Brassó), 
Răzvan Opriș (Nagyszeben), Diana Bucerzan (Temesvár). Ellenőr: Marian Oprea 
(Brassó). 
Sirius: Horobec 15 pont (3), Lipovan 15 (1), Garrett-Hammett 11, Podunavac 7, 
Sólyom 7 (1), Feiseș 2, Bučuk, Mircea, Ciciovan, Oancea. Kispadon: Moga, 
Szász. 
KSE: Ćorda 24 pont (5), Hawks (1), Mitrović 11, Biszak 7 (1), Wilson 7, Debreczi 
2, Domokos 2, Lénárt, Kozman, Bara-Németh, Marthi. 

Eredményjelző 
Női röplabda A2 osztály, Nyugati csoport, 3. forduló: Nagyváradi CSU – Brassói 
Corona 3:0, Marosvásárhelyi CSU Medicina – Aradi Pro Volei november 27-én. A 
Máramarosszigeti CSM és a Temesvári Politehnica állt.  

 
Eredményjelző 

Női tenisz Billie Jean King-kupa, rájátszás: Románia – Magyarország 4-0 
* Jaqueline Cristian – Bondár Anna 6:2, 4:6, 7:6 (7-3) 
* Ana Bogdan – Gálfi Dalma 6:1, 6:4 
* Ana Bogdan – Udvardy Panna 6:0, 6:2 
* Monica Niculescu, Jaqueline Cristian – Jani Réka, Udvardy Panna 5:7, 6:4, 
10-4 – döntő rövidítés 

Bálint Zsombor 

Bálint Zsombor 

Fotó: Nagy Tibor

         Fotó: FRT



MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, csa-
tornajavítást, teraszkészítést. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (17641-I) 

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ács-
munkát, bádogosmunkát, szigetelést, 
meszelést, bármilyen kisebb javítást. 
Tel. 0756-596-889, Bence. (17783-I) 

VÁLLALUNK háztetőkészítést cse-
répből vagy Lindab lemezből, szige-
telést kartonból vagy polisztirénből, 
meszelést és kisebb javítást. Tel. 
0758-639-258, Csaba. (17771-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (17807-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17743) 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte köszönetünket fejezzük 
ki a rokonoknak, osztály- 
társaknak, barátoknak, 
szomszédoknak, ismerősöknek 
és minden jelenlevőnek, akik 
részt vettek LUKÁCSI ROZÁLIA 
IBOLYA született Zilahi 
temetésén, a sírjára virágot 
helyeztek, és a jelenlétükkel is 
támogatták a gyászoló családot. 
Gyászoló fia és a gyászoló 
család. (17848-I) 

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó vállalja  

a felelősséget!

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni 
a következő telefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I) 
Az OLIGRAF NYOMDA műhelyébe MUNKAERŐT alkalmaz. A be-
tanítás biztosított. Tel. 0725-917-421. (66865-I) 
GYÓGYPEDIKŰR és KINEZIOTERÁPIÁS KEZELÉSEK. Tel. 
0756-680-226. www.sanuspedis.com (17775) 
ALKALMAZUNK VARRÓNŐKET. Jó munkakörülményeket aján-
lunk. GLOVER PRODEXIM KFT. Tel. 0744-500-605. (p.-I)
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MEGEMLÉKEZÉS 

Árverésre kerülnek nemesfémből 
és/vagy drágakőből készült tárgyak  

Az Adó és Pénzügyi Hivatal (ANAF) nyilvános árveréseket szervez nemesfémből és/vagy drágakőből ké-
szült tárgyak értékesítésére, amelyek összesített kikiáltási ára közel kétmillió lej.  

A Bukarestben, a Dimitrie Gerota utca 13. szám alatti, 2. kerületben található ANAF-székházban 
2022.11.23-án tartandó árveréseken 34 – aranyat, ezüstöt és drágakövet tartalmazó – tétel teljes kikiáltási 
ára meghaladja az 1,5 millió lejt.  

Az állam magántulajdonába került javak nyilvános árverés útján történő visszaszerzésére irányuló ilyen 
akciókra Târgu Jiuban vagy Brassóban is sor kerül, az alábbiak szerint: 

– 2022.11.14-én, a 4. számú vagyonértékesítési területi osztály székhelyén – Tg. Jiu, Szeret utca 6. szám, 
408-as iroda, 4. emelet, egy 9.418,43 lejes kikiáltási árú, aranytárgyakat tartalmazó tételt értékesítenek.  

– 2022.11.16-án, a 7. számú vagyonértékesítési területi osztály székhelyén, Brassóban az Alexandru Vla-
huţă utca 59. szám alatt két tételt: egy 65.078,22 lejes kikiáltási árú, aranytárgyakat tartalmazó és egy 
326.647,03 lejes kikiáltási árú, aranytárgyakat tartalmazó tételt értékesítenek.  

A hirdetmények megtalálhatók az ANAF portálon, az ANAF INFO/Hirdetmények/Az állami magántulaj-
don felértékelése címszó alatt, és tartalmazzák az árveréshez való regisztrációhoz szükséges összes infor-
mációt.  

Emlékeztetjük önöket, hogy az ANAF az elkobzott javak visszaszerzéséért felelős operatív igazgatóságon 
– a különleges ügyek végrehajtásával foglalkozó főigazgatóságon – keresztül az elmúlt hónapban jelentős, 
közel 600.000 lejes bevételt ért el az állami költségvetés számára a nemesfém tárgyak és/vagy drágakövek 
értékesítése révén. 

Kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály 

Szombaton a marosvásárhelyi Kultúrpalotá-
ban tartott tisztújító küldöttgyűlést a Szé-
kely Nemzeti Tanács (SZNT). A testület újabb 
négy évre szavazott bizalmat Izsák Balázs-
nak, aki kihívó nélkül indult az elnöki man-
dátumért, és 108-an szavaztak bizalmat neki 
a 152 küldött közül.  

A küldöttgyűlés megerősítette a székelyföldi sze-
mélyi kártya bevezetéséről szóló állandó bizottsági 
határozatot, és ügyvivői, illetve három szakterületi 
megbízotti tisztséget hozott létre, amelyek betöltésé-
ről később döntenek. 

A Székely Nemzeti Tanács tisztújító küldöttgyűlé-
sét videóüzenetben üdvözölte Dolors Feliun, a Kata-
lán Nemzetgyűlés elnöke, valamint Andoni Ortuzar 
és Aitor Esteban , a Baszk Nemzeti Párt képviseleté-
ben. Dolors Feliun kiemelte: „A magyarok és a kata-
lánok közötti számos hasonlóság közül egy 
kiemelkedik valamennyiünk esetében: szabadság 
iránti kitartó szeretetünk.” 
„Az SZNT-nek folytatnia kell a megkezdett 
munkát” 

A küldöttgyűléséhez intézett levelében Szili Katalin 
miniszterelnöki megbízott rámutatott: Magyarország-
nak fontos a külhoni magyarság jövője, szülőföldön 
való boldogulása. Véleménye szerint ezek alapja az 
önrendelkezésre, az érdekérvényesítésre, a saját sor-
sával kapcsolatos döntések meghozatalára alkalmas, 
erős közösség, ezért az SZNT-nek folytatnia kell a 
Székelyföldért, a székelyek közösségéért megkezdett 
munkát. 
„Az erdélyi magyaroknak egy kisebbségi 
keretszabályozás parlamenti elfogadtatására 
kell törekedniük” 

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) elnöke az SZNT-hez intézett üdvözletében 

úgy értékelte: az erdélyi magyaroknak, az anyaország 
politikai befolyását is igénybe véve, egy olyan kisebb-
ségi keretszabályozás parlamenti elfogadtatására kell 
törekedniük, amely tág teret biztosít a kollektív jogok 
érvényesülésének, a kulturális autonómiának, nem 
utolsósorban pedig Székelyföld területi autonómiájá-
nak és a Partium, valamint más vidékek különleges 
jogállásának. 
„Az SZNT elveszítette közképviseleti jellegét” 

Fekete Miklós, a Kézdiszéki Székely Tanács elnöke 
a belső ellenzék nevében azzal vádolta Izsák Balázst, 
hogy elnöksége alatt az SZNT elveszítette közképvi-
seleti jellegét, kézi vezérlésű, pártszerűen működő 
szervezetté alakult át, önkényes döntéseket hoz, ráa-
dásul a népszámláláskor közössége tagjait arra buz-
dította: ne székelynek, hanem magyarnak vallják 
magukat. 
Immár egymillió-négyszázezer európai 
ember nevében emeli fel szavát az SZNT  

Az SZNT-t 2008 februárja óta vezeti Izsák Balázs. 
Elnöki beszámolójában hangsúlyozta: a Székely 
Nemzeti Tanács immár egymillió-négyszázezer euró-
pai ember nevében emeli fel szavát azért, hogy az EU 
tagállamai a kohéziós források elosztásánál vegyék 
figyelembe a régiók nemzeti, kulturális jellegzetessé-
geit is. Megígérte: sikerre fogják vinni az SZNT nem-
zeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezését, 
azzal együtt, hogy az Európai Unió törvényszéke alig 
néhány napja utasította el az RMDSZ és az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Uniója keresetét az úgyne-
vezett Minority SafePack ügyében, amely a nemzeti 
és nyelvi kisebbségekhez tartozók védelmének javí-
tására, valamint az unió kulturális és nyelvi sokszínű-
ségének megerősítésére sürgetett európai jogalkotást. 

 Az elnök az SZNT előtt álló másik nagy kihívás-
nak a székelyföldi személyi kártya intézményesítését 
nevezte. Az ennek érdekében kiépítendő informatikai 
rendszer a Székelyföld önszerveződésének alapja 
lehet – vélte az SZNT elnöke. 

Tisztújító küldöttgyűlés az SZNT-nél 
A régi-új elnök Izsák Balázs 

Romániában ideiglenesen központosított be-
szerzést vezetnek be az energiapiacon, az 
erről szóló sürgősségi rendeletet pénteki ülé-
sén fogadta el a kormány. 

A jogszabály megteremti a feltételeket, hogy (az 
energiaárak drasztikus emelkedésétől) megvédjék a 
lakosságot, és biztosítsák a román gazdaság verseny-
képességét – mutatott rá a pénteki kormányülés elején 
Nicolae Ciucă miniszterelnök. 

A rendelettel a központosított beszerzést a romániai 
nagybani földgáz- és villamosenergia-piacot működ-
tető OPCOM állami vállalatra bízták. Az OPCOM 
2023. január 1. és 2025. március 31. között mega- 
wattóránként 450 lejes szabályozott áron veszi át a 
villamos energiát a termelőktől, és ugyanezen az áron 
adja tovább a lakossági és ipari ügyfelekkel rendel-
kező villamosenergia-szolgáltatóknak. 

A jogszabály a 10 megawattnál nagyobb névleges 
teljesítményű termelőkre vonatkozik, a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító termelőkre és az új be-
ruházásokra azonban nem. Az indoklásban a kormány 
egy uniós rendeletre hivatkozott, rámutatva, hogy a 
jogszabállyal ideiglenesen korlátozzák a – leginkább 
állami tulajdonban lévő – termelők bevételeit. 

Az indoklás kitér arra, hogy a nagybani átlagos 
energiaárak tavaly óta a korábbi történelmi csúcsok 
két-háromszorosára (megawattóránként 3970 lejig) 
emelkedtek, a román másnapi (spot) villamosenergia-
piacon pedig, amely augusztusban a fogyasztás 52 
százalékát fedezte, az árak megközelítették az 1000 
eurót megawattóránként. 

Nicolae Ciucă miniszterelnök a pénteki kormányü-
lésen is megerősítette: a bukaresti kormánykoalíció 
pártjai megegyeztek a villamos energia árának kate-
góriánkénti maximálásáról is. 

A koalíciós megállapodás szerint a fogyasztás 
függvényében három árkategóriát szabtak meg. A 
száz kilowattóra (kWh) alatti átlagos havi fogyasztású 
háztartásoknak 0,68 lejt, a 100 és 255 kWh közötti 
havi fogyasztású háztartásoknak 0,8 lejt kell fizetniük 
egy kilowattóra villamos energiáért. A 255 kWh  
fölötti fogyasztásúaknak a küszöb alatti energia 0,8 
lej, az azt meghaladó rész kilowattóránként 1,3 lej. 

Marian Neacşu kormányfőtitkár a pénteki kor- 
mányülést követő sajtóértekezleten elmondta: a köz-
pontosított beszerzésre az energiaárak kompenzálását 
célzó kormányzati intézkedések fenntarthatósága ér-
dekében volt szükség. Újságírói kérdésre Neacşu el-
mondta: nem bocsátanak már ki új sürgősségi 
kormányrendeletet azért, hogy az áprilisban beveze-
tett, augusztusban módosított árplafonrendszert a 
nagy ipari fogyasztókra is kiterjesszék. Ezt a döntést 
a parlament lépteti majd hatályba, amikor – módosí-
tásokkal – jóváhagyja a kormány augusztusi energia-
ársapka-rendeletét. 

A koalíciós megállapodás értelmében jövő évtől a 
kis- és közepes vállalatoknak fennmarad az egylejes 
ársapka, a nagy ipari fogyasztók pedig 1,3 lejt fizet-
nek majd Romániában egy kilowattóra villamos ener-
giáért. (MTI) 

Ideiglenesen központosítják az energiabeszerzést 

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagyapára, 
barátra, 

SZ. NAGY ELEKRE 
halálának 5. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. 
„Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökké 
ittmarad.” 
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! 

Szerettei. (17844)

Ma, november 14-én fájó szívvel, de soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk a drága jó édesapára, férjre és imádott nagytatára, a 
galambodi születésű 

id. KELEMEN ATTILA 
marosszentkirályi lakosra, halálának második évfordulóján.  
Mindig szívünkben őrizzük mosolygós arcát, szeretetét, jóságát. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. 
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 

Mózes Edith

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI  
és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  

versenyvizsgát szervez  
a következő megüresedett állások betöltésére:   

– egy GYAKORNOK PSZICHOLÓGUSI állás;  
– egy PSZICHOPEDAGÓGUSI állás;  
– egy LOGOPÉDUSI állás a fogyatékkal élő gyermekek Segesváron 

működő nappali rehabilitációs osztályán; 
– egy KEZDŐ SZOCIÁLIS MUNKÁSI állás a segesvári képesség-

fejlesztő és rehabilitációs központnál. 
Sajátos feltételek:  
– GYAKORNOK PSZICHOLÓGUS: pszichológiai egyetemi végzett-

ség licenc- vagy ezzel egyenértékű oklevéllel, pszichológusi szakképe-
sítés, nem szükséges a szakterületen szerzett szolgálati idő. 

– PSZICHOPEDAGÓGUS: egyetemi végzettség licencdiplomával – 
vagy ezzel egyenértékű oklevéllel – pedagógia szakon, pedagógiai, spe-
ciális pszichopedagógiai szakosodással, nem szükséges a szakterületen 
szerzett szolgálati idő. 

– LOGOPÉDUS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű 
oklevéllel) pedagógiai, speciális pszichopedagógiai szakosodás, nem 
szükséges a szakterületen szerzett szolgálati idő.  

– KEZDŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS: egyetemi végzettség, licenc- 
(vagy ezzel egyenértékű) oklevéllel szociális munkás szakon, szociális 
munkási szakosodással, legalább egyéves szolgálati idő a szakterületen. 

Írásbeli: 2022. december 8-án 10 órakor.  
Állásinterjú: négy munkanapon belül az írásbeli/vagy gyakorlati vizs-

gát követően, esettől függően.  
A dossziékat november 14-25. között kell benyújtani, hétfőtől csütör-

tökig 8-15 óra között, pénteken 8-13 óra között.  
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámon. (sz-I) 
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