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Konzultációs tanács alakul

Megerősödik képviseletünk a tanügyminisztériumban

Soósnak és Portiknak is tisztséget
ajánlott fel
Vass Levente

A marosvásárhelyi RMDSZ nyitottságát bizonyítandó, Vass Levente képviselő, a szervezet elnöke csütörtöki
sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy
tisztújításokat tartanak a körzetekben,
amelyek számát kilencre szándékoznak növelni.

____________3.
Biogazdálkodásra
cserélt városi élet

Kertes házban élni, ahol csend, nyugalom, tiszta levegő és virágok, háziállatok vesznek körül, saját zöldségesés gyümölcsöskertedből gazdálkodva
adalékanyagok nélkül táplálkozni –
erről álmodott évtizedek óta a marosvásárhelyi Illyés család.

____________5.
A Nagy Háború
emlékezete

San Martino del Carsótól rövid, kanyargós út vezet a Doberdói-fennsík
alatti Foglianóba. A település helységnévtáblája mellett álló felirat jelzi, hogy
történelmi településen járunk. Nemsokára feltűnik a vasútállomás, amelynek épülete előtt több nemzet zászlója
lobog. Itt rendezték be ugyanis a Nagy
Háború multimédiás múzeumát.

A megye tanintézményeit vezető igazgatókkal és aligazgatókkal találkozott a pedagógusszövetséggel közösen szervezett
beszélgetésen Novák Csaba Zoltán RMDSZ-szenátor, aki a felsőház oktatási bizottságában fejti ki tevékenységét. A tanácskozáson részt vett Biró Zsolt, az MPP elnöke, a képviselőház
tanügyi bizottságának tagja, valamint Péter Ferenc, a megyei
tanács elnöke. A találkozóra meghívták a megyei tanfelügyelőség magyar nyelvű oktatásért felelős képviselőit. A Horváth
Gabriella vezette megbeszélésen felmerült problémákról
Novák Csaba Zoltán szenátort kérdeztük.

Bodolai Gyöngyi

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Gáll Krisztina

– Mivel a szeptemberi tanévkezdéskor újra meg újra szembesülünk
az évek óta fennálló gondokkal, és a pedagógusszövetség helyi szervezete a tanfelügyelőséggel közösen ilyenkor egy évnyitó találkozót szervez, arra gondoltam, hogy azoknak a tapasztalatoknak a birtokában,
amelyekre kilenc hónap alatt a terepen és a szenátus oktatásügyi bizottságában szert tettem, hasznos lenne egy közös eszmecsere. Az elsődleges
szempont a diákok és pedagógusok helyzete. Mivel megyénkben kisebbségben vagyunk, és az utóbbi időszak történései alapján a megyei tanfelügyelőség jóindulatára nem számíthatunk, nagyon fontosnak tartom,
hogy hatékony és szervezett együttműködés, átjárás, kommunikáció
(Folytatás a 4. oldalon)

Osztályonként a Bolyainál

Beszámoltunk arról, hogy az oktatásügyi minisztérium utasítása alapján a
Maros Megyei Tanfelügyelőség a
Római Katolikus Teológiai Líceum diákjait az iskolai év megkezdése előtt
osztályonként a Bolyai Farkas Elmélet
Líceumhoz csatolta, arra hivatkozva,
hogy a katolikus iskola alapítását az
igazságügyi szervek felfüggesztették.

Történt ez a korábbi ígéretek ellenére,
miszerint az iskola szerkezetét megőrzik, és a pápai nunciustól kapott ösztönzés alapján a szülők abban
reménykedtek, hogy a cikluskezdő osztályok is elindulhatnak, hiszen összegyűlt a szükséges számú diák.
Az iskolai évnyitó kapcsán közöltük, hogy a Bolyai iskola vezetősége
felvállalta az osztályokat, és megteszi
a tőle telhetőt, hogy az oktatási folyamatban ne legyen fennakadás, de

ehhez a tanfelügyelőségtől egy sor
pontosítást vár.
Az elmúlt héten azzal a kérdéssel kerestük fel Mátéfi Istvánt, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatóját, hogy
kaptak-e választ a tisztázatlan kérdésekre, ugyanis többen kifejezték elégedetlenségüket a kialakult helyzettel
kapcsolatosan.
– Mivel az 1616-os tanfelügyelőségi
határozat (amellyel az osztályokat a Bolyaihoz csatolták) nagyon szűkszavú
volt, összeállítottunk egy kérdésekből
álló 13 pontos átiratot, amelyet továbbítottunk a tanfelügyelőségnek. Az első
próbálkozásunk ugyanis, hogy a katolikus iskola dokumentumait (osztályok
számát, szakirányát, tanulók létszámát
stb.) hivatalosan átadják, nem járt sikerrel, ezért kértük a tanfelügyelőségtől is.
A 13 pontot ismertettem az iskola vezetőtanácsában, a tanári gyűlést is összehívtuk, hogy a kollégák tudomására
hozzuk a kialakult helyzetet.
A katolikus iskola osztályai közül a
közigazgatás szakos esti osztályt nem
tudtuk átvenni, mert ilyen szak nincs a
Bolyaiban. Mivel különleges miniszteri
engedélyre volna szükség, azt kértük a
tanfelügyelőségtől, hogy találjon minél
hamarabb megoldást.
(Folytatás a 3. oldalon)

____________6.
Gól nélküli döntetlen
iramos, helyzetekkel
teli mérkőzésen

A játék kiegyensúlyozott volt, habár a
Chindia összeszokottabb együttes benyomását keltette, sőt játékosai több
alkalommal is nagy gólhelyzeteket
hagytak ki, de a mérkőzés alatt inkább
az ellentámadásokra összpontosítottak.

____________7.

Szevasz, világ!

Mózes Edith

Szeptember 22-e, péntek van. Ülök a számítógép előtt,
és azon dilemmázom, van-e egyáltalán értelme írni, hiszen
holnap úgyis világvége lesz. Már megint. És ez az írás
amúgy is csak a jövő hét elején jelenik meg. Egy összeesküvés-elmélet szerint ugyanis 2017. szeptember 23-án „elérkezik hozzánk a halál”. Azaz a rejtélyes kilencedik
bolygó, melyről nagyon sokan azt feltételezik, hogy nem
más, mint a titokzatos és legendás halálbolygó, a Nibiru
vagy X-bolygó.
Az „X-bolygó: a 2017-es érkezés” című könyv szerzője
és kutatója, Dacid Meade azt állítja, hogy az idén „fellebben a fátyol” a rejtélyes kilencedik bolygóról. Szerinte a
globális hatalmi elit már régen tud erről, a NASA rengeteg
titkos felvételt készített már arról az objektumról, ami szép
lassan közelít a Naprendszer felé, és amit még titkolnak az
emberek elől, bár állítólag Amerika-szerte speciális, sugárzásnak is ellenálló, mélyen a föld alá telepített óvóhelyeket kezdtek építeni a világ fontosabb emberei számára.
A könyv szerint a közeledő Nibiru jelei az egyre nagyobb
és pusztítóbb földrengések, az egyre melegebb hőhullámok, és a minden eddiginél nagyobb viharrendszerek. A
szélsőséges időjárás csak részben köszönhető a globális
felmelegedésnek és az üvegházhatást okozó gázoknak. Az
igazi ok még a Naprendszeren túl van, azonban már ilyen
távolságból is komoly hatással bír a bolygónkra.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 12 perckor,
lenyugszik
19 óra 14 perckor.
Az év 268. napja,
hátravan 97 nap.

Ma EUFROZINA, KENDE,
holnap JUSZTINA napja.
IDŐJÁRÁS

Napos, idő
Hőmérséklet:
max. 230C
min. 90C

Az évfordulós lottóhúzás nyerőszámai

4 35 24 41 25 + 5
12, 27, 2, 35, 37, 7
32, 5, 4, 49, 44, 12

NOROC PLUS: 2 9 2 4 3 0

SUPER NOROC: 9 2 9 3 6 5
NOROC: 3 7 3 6 2 4 3

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jogi tanácsadás csütörtökön

A héten a megszokottól eltérő napon, szeptember 28-án,
csütörtökön délután 4 órakor tart jogi tanácsadást előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk Dózsa
György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es
irodában. Az érdeklődőket kérjük, mutassák fel előfizetési
szelvényüket, illetve az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Lakásigénylők figyelmébe

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a
szociális és állami lakásalapba tartozó lakásokra igényt
tartó személyeket, hogy szeptember 15–október 15. között az igénylők feliratkozhatnak a 2018-as évi listára.
Azok, akik az előző években adtak le lakáskérvényt, személyesen meg kell jelenjenek a dossziék időszerűsítése végett.
Az ANL-s lakásokra összeállított 2014-es évi lista érvényes
marad 2018-ra, így arra nem kell pótiratcsomót leadni.

Posztgraduális képzés

A Román Tüdőgyógyászati Társaság – partnerségben a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel
– ultrahangos mellkasvizsgálat témakörben posztgraduális tanfolyamot szervez szeptember 28–29-én a marosvásárhelyi Business Hotelben neves hazai és külföldi
előadók részvételével. A kurzus szakorvosoknak szól, de
az egyetemistákat is várják.

Ünnepség az idősek napja alkalmából

Az idősek nemzetközi napja alkalmából a Nyugdíjasok Országos Szövetségének Maros megyei szervezete október 3án ünnepséget szervez tagjai számára. A rendezvényre
szeptember 22-étől lehet feliratkozni az egyesület székhelyén,
a Bolyai utca 36. szám alatt, naponta 10-13 óra között.

Utánpótlás-válogató
a futballcsapatba

A marosvásárhelyi ASA Futballklub szeptember 20-ától
utánpótlás-válogatót szervez 2011-ben született gyermekek számára. A válogatást keddenként és csütörtökönként 17.30 órától tartják a Víkendtelep 1-es számú
műgyepes pályáján. A jelentkezők vigyenek magukkat
sportfelszerelést. Bővebb felvilágosítás a 0745-754-750es telefonszámon kérhető.

Októberben újraindul
a Női Akadémia

Októbertől a marosvásárhelyi Női Akadémia újra várja az
érdeklődőket rendezvényeire, melyeket az RMDSZ marosvásárhelyi nőszervezete és a Divers Egyesület szervez. Az október és december közötti időszakra a Női
Akadémia támogatói köri tagsági díja 30 lej, a tagok
ebben az időszakban ingyen vehetnek részt a Női Akadémia rendezvényein, közöttük minden hónapban kisorsolásra kerül öt ingyenes táplálkozási tanácsadás, valamint
a januári jótékonysági farsangi bálra is kedvezményesen
kapnak belépőt. További információkat kedden és csütörtökön 18–19 óra között a 0740-598-563-as telefonszámon, illetve szombaton délelőtt 10–12 óra között a
0722-318-605-ös telefonszámon lehet igényelni – áll a Koreck Mária által aláírt közleményben.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Látó Irodalmi Játékok 83.

Vida Gábor: Egy dadogás története

A könyv fülszövegéből:
„Szülőföldet akartam írni magamnak, mintha csak úgy
volna az, hogy írunk egyet, amikor arra van szükség, hogy
legyen, vagy lett volna. Senki sem találhat ki magának szülőföldet a semmiből, mindenki hozott anyagból dolgozik”
– ez a hozott anyag ebben a remek regényben Vida Gábor
életrajza, amelybe beletartozik édesapja és édesanyja élet-

története mellett az előző nemzedékek históriája és Erdély
történelme is. Az Arad melletti Kisjenőn felnövő író apai
ága a mai magyar határtól pár kilométerre élt, anyja Barótról, Székelyföld mélyéről érkezett; ekképpen e két végpont
között Erdély egyszerre lesz metafora és nagyon is valóságos ütközőtér, ahol a különböző vallások, nyelvváltozatok,
mentalitások, reflexek és tájak játszanak fontos szerepet:
formálnak karaktert, adnak távlatot. „Ugyan mi lehetne
más a szabadság, ha nem a hitnek a tudással és a valósággal
való egybehangzása?” – teszi fel a kérdést a regény lapjain.
Az Egy dadogás története így lesz egy írói pályakép, egy
térségnek és magának az önéletrajziságnak is a fantasztikus
regénye.

Díjazott szerzők legújabb köteteivel indul idén olvasójáték:
1. III–IV. osztály
Kertész Erzsi: Fény Sebestyén
2. V–VIII. osztály
Wéber Anikó: El fogsz tűnni
3. IX–XII. osztály
Kalapos Éva: Massza
Jelentkezési határidő: szeptember 29.
A jelentkezés módja: 3 fős csapatok (osztályonként max.
2) jelentkezhetnek. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a
részt vevő diákok nevét, évfolyamát, az iskola nevét, a felkészítő pedagógus nevét, telefonszámát és postacímét, valamint a csapat nevét.
A kategóriánként első 15 jelentkező csapat az olvasásra
kijelölt könyvet ajándékba kapja.

Nyolcnál több csapat jelentkezése esetén október végén
előválogatásra kerül sor. Október 23-án e-mailben kapják
kézhez a csapatok az elődöntő feladatlapjait, amelyeket
október 31-ig kell visszaküldeniük. A döntőbe jutó csapatok névsorát november 5-én szintén e-mailben közlik a
szervezők. A döntőbe továbbjutó csapatok a 22. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron találkoznak egy
újabb játékra.
A játék kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy az olvasni
szerető gyerekek és ifjak újabb igényes kortárs művekkel
ismerkedjenek meg, illetve az olvasni kevésbé szerető gyerekek körében is felkeltse az olvasókedvet.
Jelentkezés és további információ kategóriánként:
fenysebestyen@vasarhely.ro
elfogsztunni@vasarhely.ro
massza@vasarhely.ro

Több mint tízezer szál cigarettát és tíz liter finomított
szeszt foglaltak le – 5.500 lej értékben – csempészettel gyanúsított személyek lakásán tartott házkutatások során a
Maros és Temes megyei gazdasági bűnözést vizsgáló szolgálat munkatársai.
Szeptember 20-án a gazdasági bűnözésre szakosodott
rendőrök Maros és Temes megyében nyolc helyszínen tartottak házkutatást olyan személyeknél, akiket azzal gyanúsítottak, hogy gyűjtik, tárolják és illegális kereskedelmet
folytatnak alkohollal és cigarettával. A kivizsgálások nyomán kiderült, hogy 2016–2017 között Maros és Temes megyei személyek társulásával olyan hálózatot alakítottak,
amely révén Szerbiából származó, zárjegy nélküli cigarettát
és szeszt forgalmaztak, a be nem fizetett illetékek miatt

pedig az állami költségvetést 20.000 euróval megrövidítették.
A bűnügyi rendőrség tisztjei egyelőre 17.160 szál cigarettát és tíz liter finomított szeszt foglaltak le. A házkutatások nyomán egy személyt 24 órára őrizetbe vettek és
folyamatos árucsempészet bűntetteként vizsgálják az esetet, mivel egy kg dohányt és 10.000 szál zárjegy nélküli cigarettát birtokolt.
Az említett termékekre a román törvények értelmében
luxusadót számolnak fel, ezért a zárjegy nélkül birtokolt
vagy forgalmazott termékek csempészárunak számítanak.
Az akcióban részt vettek az erdőszentgyörgyi rendőrök, valamint a Maros megyei rendkívüli bevetések szolgálatának
munkatársai. (szer)

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

Bekecsi Lovas Napok

Vida Gábor új könyvét, az Egy dadogás történetét
Marosvásárhelyen, az András Lóránt Társulat
székhelyén, a Brăila utcai zsinagógában Szabó
Róbert Csaba mutatja be szeptember 27-én, szerdán 18 órakor. Támogatók: NKA, Szépírók Társasága,
András
Lóránt
Társulat.
Partner:
Marosvásárhelyi Rádió.

Olvasójátékra hív a marosvásárhelyi könyvvásár

Zárjegy nélküli cigaretta és finomított szesz

Csempészárut foglaltak le

RENDEZVÉNYEK

Szeptember 26-án, kedden 18 órától a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében Nagy Miklós Kund író bemutatja Baricz Lajos Képírás című
verskötetét. Közreműködik az egyházközség kórusa, a
Kolping Család énekkara, a Szent Cecília együttes és
Pataki Ágnes. Műsorvezető Moldovan Irén.

Sikeres idősek gálaestje

Sikeres idősek gálaestjére kerül sor szeptember 30-án
16 órakor a szászrégeni Eugen Nicoară Művelődési
Házban az idősek nemzetközi napja alkalmából. Az első
alkalommal megszervezett rendezvényt a polgármesteri
hivatal és a helyi tanács, a szászrégeni nyugdíjasok ligája valamint segélyegyesülete szervezi. A belépés ingyenes.

Évnyitó a Tálentumnál

Változatos tevékenységekkel várják az óvodás és kisiskolás gyermekeket a Tálentum Alapítvány évnyitóján
szeptember 27-én, szerdán délután 5 órától. Az ovisokat
zenés, táncos vigasságra, rajzoló-festegető kreatív „művészkedésre”, barkácsolásra, a játékkuckó szerepjátékaira, gyermektornára hívják. A Törpingáló Klubban az
iskolások ismerkednek a különféle grafikai, festészeti és
szobrászati technikákkal, kísérleteznek az anyagokkal,
színekkel és formákkal. Lesz ritmikus torna – moderntánc-tevékenység is. A részvétel ingyenes. Érdeklődni
lehet a 0740-428-799 telefonszámon vagy az alapítvány

székházában, a Vihar (Furtunei) utca 13. szám alatt, a
Hadsereg tér (oroszpiac) mellett.

Szeptember 30-án, szombaton tartják a hagyományos
Bekecsi Lovas Napokat, melynek keretében az első világháborúban elesett magyar és bosnyák katonák emlékére állított 28 fakeresztet is megkoszorúzzák. A
Bekecs Egyesület és a Nyárádmagyarósi Polgármesteri
Hivatal által szervezett rendezvény délelőtt 10 órakor
kezdődik a hősök sírjánál, igét hirdet Nagy Béla nyárádselyei református lelkipásztor. Benkő József történész
történelmi ismertetőt tart, az iskolások műsorára, majd
koszorúzásra kerül sor. 11 órakor a Bekecs-tetőn folytatódik a rendezvény zászlófelvonással, az iskolások
műsorával, lármafagyújtással, igét hirdet Oláh Dénes
római katolikus főesperes. 13 órától a Körtvélyes-mezőn
köszöntőbeszédek, ökumenikus istentisztelet hangzik
el, ezt követően pedig az ismeretlen honvédek sírhelyének megkoszorúzása. Délután kulturális műsorra, több
néptáncegyüttes fellépésére is sor kerül, majd 16 órakor
lovásíjász-bemutatót tartanak.

XXV. Hajnal akar lenni

Október 31-éig lehet jelentkezni a műkedvelő népdalénekesek számára szervezett Hajnal akar lenni versenyre. A november 11-én és 12-én Szatmárnémetiben
sorra kerülő XXV. Hajnal akar lenni népdaléneklési versenyt a műkedvelő népdalénekesek megméretésére, a
népdaléneklés népszerűsítéséért szervezik. Bárki jelentkezhet, aki nem végzett ének szakot akadémián
vagy főiskolán, nem engedélyezett énekes, és betöltötte
12. életévét.
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A nyitás jegyében

Soósnak és Portiknak is tisztséget ajánlott fel
Vass Levente

A marosvásárhelyi RMDSZ nyitottságát bizonyí- Feltérképezik a jelmentes településeket
tandó, Vass Levente képviselő, a szervezet elnöke
A városi elnök elmondta, hogy felkéri a Maros megyei öncsütörtöki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy kormányzati vezetőket, közösségszervezőket, jelezzék, ha tetisztújításokat tartanak a körzetekben, amelyek lepülésükön nincs térerő.
számát kilencre szándékoznak növelni.
„A több halálos áldozatot követelő viharok után a kormány

Mózes Edith

Ugyanakkor bejelentette, hogy éppen ennek a nyitásnak a
nevében kérte fel Soós Zoltánt, a megyei múzeum igazgatóját,
volt polgármesterjelöltet, hogy vállaljon körzeti elnökséget,
amit Soós el is vállalt. Hasonló ajánlatot tett Portik Vilmosnak, az Erdélyi Magyar Néppárt volt politikusának, aki viszont sűrű közéleti elfoglaltságára hivatkozva visszautasította
a felajánlást.
A sajtótájékoztatón mutatkozott be a két új alelnök, Gáspár
Botond, a Vásárhelyi Hírlap újságírója és Ferencz Katalin, a
Sapientia diákönkormányzatának vezetője. Mindkettő pályázat útján nyerte el a tisztséget, amelyre egyébként más nem is
jelentkezett. Gáspár a kultúráért, turizmusért felel, Ferencz
Katalin ifjúsági kérdésekkel foglalkozik majd.
Kali István ügyvezető elnök szerint azért nem érkezett több
pályázat a meghirdetett alelnöki tisztségekre, mert „manapság
nem népszerű politikusnak lenni”.

bejelentette, mobiltelefonos gyorsriasztási rendszert dolgoz
ki. Ennek lényege, hogy ezután SMS-üzenetben értesítik
majd a lakosokat, ha térségükben szélsőséges időjárásra
vagy egyéb veszélyhelyzetre kell készülni. Szerintem mindannyian egyetértünk abban, hogy a kezdeményezés jó, hiszen szükség van egy hatékony értesítési rendszerre.
Ugyanakkor köztudott, hogy Romániában nincs minden településen mobiltelefonjel. Felmerül a kérdés, hogy mi történik majd azokkal a lakosokkal, akik ilyen térségekben
élnek. Az SMS-alapú riasztási rendszertől függetlenül is, a
21. században időszerű lenne megoldani, hogy minden településen legyen térerő. Ezért arra kérek minden Maros megyei
önkormányzati vezetőt, közösségszervezőt, érintettet, jelezze a kabinetem számára személyesen vagy a
kabinet@vasslevente.ro, illetve office@vasslevente.ro e-mailcímeken október 10-ig, ha településén ilyen jellegű problémával küzdenek. Vannak, akik már megkerestek ilyen
ügyben” – nyilatkozta Vass Levente.

Osztályonként a Bolyainál

(Folytatás az 1. oldalról)
A katolikus diákokkal együtt az osztályok száma elérte az 52-t, a diákok
száma pedig 1472-re emelkedett, ezért
kérvényeztük a tanfelügyelőségtől,
hogy nevezzenek ki egy második aligazgatót.
– Arra a személyre gondoltak, aki az
átmeneti időszakban vezette az iskolát?
– Csak olyan pedagógus töltheti be
ezt a tisztséget, akinek végleges állása
van a Bolyaiban. A tanfelügyelőség vezetőtanácsa elfogadta, hogy legyen egy
második aligazgató, de ez csak akkor lép
érvénybe, amikor az új személyzeti keret
készen lesz. Ezt általában október végére kérik, de a jelenlegi helyzetben arra
törekedtünk, hogy minél hamarabb befejezzük. Szeptember 20-án be is nyújtottuk, de még nem kaptunk rá választ.
Ha elfogadja a tanfelügyelőség, reményeink szerint kinevezik a második aligazgatót (a tisztség betöltésére Molnár
Zoltán tanárt javasoltuk), és meg tudjuk
oldani a kisegítő személyzet áthelyezését is.
A katolikus iskola pedagógusai pedig
már megkapták az ideiglenes áthelyezést
(detasálást).
– Hogyan kaphattak ideiglenes áthelyezést, ha állítólag nincs már katolikus
iskola?
– Az iskola, ahol címzetesek, továbbra is létezik, csak a működése van
felfüggesztve. A hivatalos okirat szerint
is az egy évre szóló ideiglenes áthelye-

zést a Római Katolikus Teológiai Líceumból kapják a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumba. Véleményem szerint ezt a
döntést kellett volna alkalmazni a kisegítő személyzet esetében is, az átiratban
ugyanis az áll, hogy az ideiglenes áthelyezés addig érvényes, amíg az iskolával
kapcsolatos végleges döntés megszületik.
– Jogos felháborodást keltett a katolikus iskola tanerőinek körében, hogy az
ideiglenes áthelyezést csak szeptember
8-tól kapták, ami a folyamatos munkaviszony megszakítását jelenti.
– Ezt a tanfelügyelőségnek kell megoldania, ahogy azt is, hogy kifizessék az
augusztusra járó béreket és egyéb illetményeket. Az augusztusi fizetésekre és
illetményekre vonatkozó listát a katolikus iskolában kell összeállítani, és a volt
igazgató kell aláírja és lepecsételje.
Hogy a kifizetés hogyan fog történni, azt
most még nehéz megmondani.
– Milyen feladatokat kellett még ellátni, hogy zökkenőmentesen induljon a
tanév?
– Megrendeltük a naplókat, elkészítettük az órarendet, gondoskodtunk,
hogy minden óra megtartására legyen
tanár, továbbá az épület műszaki hibáinak a kijavításáról is. Meggyőződésem,
hogy hétfőtől a megfelelő kerékvágásban folyhat a tanítás.
Molnár Zoltán tanár úr feladata lesz a
B épületben zajló tevékenység koordinálása. Ez nem azt jelenti, hogy a Bolyaitól függetlenül fogja irányítani. Bár a

feladatok többségét a tanár úr látja el,
gyakran fogunk Hajdu aligazgató úrral a
helyszínre menni. Csütörtökön voltunk
a nyolcadik osztály szülői értekezletén,
ahol pontosítottunk bizonyos dolgokat,
hétfőn tájékoztató összejövetelt tartunk
a tanárokkal, csütörtökön a Bolyai dísztermében 17 órától találkozunk az általános iskolai, 18 órától a líceumi
osztályokba járó diákok szüleivel. Ezt
azért is érezzük fontosnak, mivel találkoztunk olyan szülőkkel, akik továbbra
is agitálnak.
A mi álláspontunk az, hogy a létező
osztályokat a Bolyai átvette, ezért meg
kell teremtenünk a feltételeket, hogy a
diákok nyugodt körülmények között járják végig a tanévet.
A szülőkkel szeretnénk megértetni,
hogy a családban a gyermekek előtt ne
az legyen továbbra is a fő téma, hogy mi
történik az iskolával, tekintettel, hogy a
gyermekek a tanulásra kell összpontosítsanak. A tanároknak pedig szeretnénk
minden lehetőséget biztosítani, hogy
rendszeresen megtartsák az órákat. Úgy
gondolom, hogy az elmúlt napokban sikerült úgy megszervezni a dolgokat,
hogy a tevékenység mindkét épületben
a megfelelő színvonalon folytatódjon.
– Úgy hallottuk, hogy Tamási Zsolt
visszatérhet tanítani.
– Mi is arról értesültünk, hogy a
DNA-tól feloldották ezt a tilalmat, és, ha
megkapja a tanfelügyelőségtől is a jóváhagyást, akkor nincsen semmi akadálya
annak, hogy tanítson.

Vádat emeltek Tamási Zsolt ellen

Szeptember 21-én délután a Korrupcióellenes
Ügyészség területi kirendeltsége vádat emelt a Someşan Ştefan volt főtanfelügyelő és Tamási ZsoltJózsef, a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai
Líceum igazgatója ellen. Az ügyészségi kivizsgálás
lejártával az ügyet a Maros Megyei Törvényszék hatáskörébe utalták át – tájékoztatott Gogolák Csongor
ügyvéd, Tamási Zsolt képviselője.

Someşan Ştefan volt főtanfelügyelőt, ahogy erről már
többször beszámoltunk, hivatali hatalommal való folyamatos visszaéléssel és kétrendbeli hatáskörtúllépéssel
vádolják. Véleményük szerint a főtanfelügyelő, hatáskörét túllépve, olyan rendeleteket adott ki, amelyek a
Római Katolikus Teológiai Líceum létrehozását eredményezték.

Miközben Tamási Zsolt a napokban arról értesült a DNAtól, hogy a katolikus osztályoknak a Bolyai iskolába való áthelyezésével visszamehet tanítani, és a megyei
tanfelügyelőség jóváhagyására vár, hogy az ideiglenes áthelyezést megkapja, a vádemelés tényével kellett szembesülnie.
Ennek ellenére minden emberi számítás szerint biztosítani kell
a tanításhoz való jogát – tette hozzá az ügyvéd.
A kérdésre, hogy a továbbiakban mi következik, Gogolák
Csongor elmondta, hogy miután egy éve folyik a kivizsgálás,
a vádemelés várható volt. A törvényszéknek a továbbiakban
meg kell állapítania a vádirat és a nyomozás törvényességét.
A büntetőperben felmentő vagy elmarasztaló ítélet születhet,
de ha nem tartják elégségesnek a bizonyítékokat, visszaküldik
a kivizsgálást végző ügyészségnek, a nyomozati anyag kiegészítését kérve. (bodolai)

Ország – világ
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Johannis lemondta
ukrajnai látogatását

Klaus Johannis államfő lemondta októberre tervezett
ukrajnai látogatását az új ukrán oktatási törvény elfogadása miatt, ami szerinte nem egyeztethető össze
a „kölcsönös jóindulat” szellemével és drasztikusan
korlátozza az Ukrajnában élő román közösség jogát
az anyanyelvi oktatáshoz. Az ENSZ-közgyűlés 72.
ülésszakán részt vevő román elnök ezt New Yorkban
jelentette be csütörtökön az eseményre akkreditált
román újságíróknak nyilatkozva. Johannis elmondta:
diplomáciai csatornákon azt is megüzente Kijevnek,
hogy az ukrán házelnököt sem hajlandó fogadni, aki
szeptember végén készült felkeresni a román elnöki
hivatalt. (MTI)

Bűnüldözők tanácskoztak
Nagyszebenben

Szeptember 19-e és 22-e között Nagyszebenben tanácskoztak a szervezett bűnözés ellen küzdő szervezetek délkelet-európai vezetői – tájékoztat az
Országos Rendőr-főkapitányság szombaton kiadott
közleménye. A XIV. alkalommal sorra került tanácskozást a román rendőrség, az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége és a Hanns Seidel alapítvány
szervezte. A résztvevők eszmét cseréltek többek között a szervezett bűnözés nemzetközi dimenziójáról,
a szervezett bűnözés szerepéről a törvénytelenül
megszerzett javak kereskedelmében, az emberkereskedelemről, a törvénytelen migrációról, a terrorizmusról és a drogkereskedelemről. (Agerpres)

Tiszteletbeli cseh konzul lesz
Năstase

Ilie Năstase, az egykori világhírű teniszező Csehország tiszteletbeli konzulja lesz Romániában – jelentette be Lubomír Zaorálek cseh külügyminiszter
pénteken Prágában, miután Ilie Năstaséval tárgyalt.
A teniszező, aki a múlt század hetvenes éveinek első
felében a világranglista első számú játékosa volt, a
mérkőzéseken tanúsított indulatos és szenvedélyes
viselkedéséről is közismert. A Nemzetközi Teniszszövetség (ITF) ezért az idén kitiltotta rendezvényeiről.
Zaoráleknak azonban meggyőződése, hogy Năstase
a diplomáciában másképpen fog viselkedni, mint a
teniszpályákon. „Csehország számára rendkívül fontos, hogy a tiszteletbeli konzulok tisztségében olyan
személyiségei legyenek, akik országukban erős pozíciókkal rendelkeznek. Ilie Năstase pedig egyike a
román társadalom legelismertebb személyiségeinek.
Korábban a nagypolitikában is jelen volt” – mondta a
cseh diplomácia irányítója újságíróknak. „Örülök,
hogy ilyen megtiszteltetés ért. Remek tisztség” – jelentette ki Năstase. Megjegyezte: sok barátja van a
csehek között, nem csak a teniszezők körében, és
reméli, hogy egyszer csehül is megtanul majd. (MTI)

Olasz elítéltet adtak ki

Egy szervezett bűnözésért kilenc éve nemzetközileg
körözött személyt adtak át a román rendőrök az olasz
hatóságoknak. ‘A román hatóságok egy szervezett
bűnözés vádjával 16 év börtönbüntetésre ítélt személyt adtak át az olasz rendőröknek. A bűnözőt a bukaresti Henri Coandă repülőtéren, pénteken vette át
az olasz rendőrség megerősített csapata a román
kollégáktól. A 66 éves személy ellen idén májusban
adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot az olasz hatóságok’ – írja az Országos Rendőr-főkapitányság
által szombaton, az AGERPRES hírügynökségnek
küldött közleményben. Az illetőt a kolozsvári rendőrök, az olasz carabinierikkel együttműködésben, augusztusban, egy ördöngösfüzesi rajtaütésben vették
őrizetbe. (Agerpres)

Szevasz, világ!

(Folytatás az 1. oldalról)
Meade azt is leírta, hogy a Nibiru a Nap felől érkezik
majd, és lesz egy olyan pont, amikor teljesen kitakarja
azt, és az árnyéka a Földre vetül. Emiatt hirtelen többnapos sötétség borul ránk, és az emberek azt fogják
gondolni, hogy soha többé nem kel fel a nap.
A NASA és a Washington Post szerint a Nibiru-elmélet kacsa, amely bibliai szövegekre hivatkozva vetíti
előre a világ végét, amivel már lassan húsz éve riogatják az embereket. Eredetileg 2003-ra, aztán 2012-re jósolták, most meg 2017. szeptember 23-ra.
Az is kérdés, hogy az óvóhelyre menekített „fontos
emberek” túlélnék-e az egészet, vagy az emberiség végleg kihal.
Szevasz, világ! Legközelebb már a hazai államigazgatásról beszélünk. Ami maga egy katasztrófa.
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Konzultációs tanács alakul

(Folytatás az 1. oldalról)
működjön a megye pedagógusait
képviselő intézmények, szervezetek
és az oktatásért felelős politikusok
között – mondta a szenátor.
– Melyek voltak a találkozón felmerült problémák?
– Észrevételem szerint évről évre
két jellegzetes témakörrel szembesülünk az oktatásügyben. A törvénykezés szintjén felmerülő
kérdések miatt tartom fontosnak,
hogy politikusként is részt vegyek
ezeken a találkozókon, ahol első
kézből értesülhetek azokról a problémákról, amelyeket képviselnünk
kell a parlamentben. Ilyen például
az osztatlan csoportot irányító óvónők bérezése, az óvodába járás kötelezővé
tétele,
az
óvodai
pszichológusok számának növelése,
az előkészítő osztályokba való beiratkozások szabályozása... A találkozón
felmerült
problémák
nyolcvan százaléka viszont helyi
kérdés, amit a tanfelügyelőséggel,
a helyben dolgozó pedagógusokkal, a helyi vezetőkkel közösen kialakított stratégia alapján lehet
megoldani.
Nem tabutéma, és nem szabad
elhallgatni, hogy demográfiai zuhanással számolunk az elkövetkező
években, és az oktatást úgy kell átszervezni, hogy a kellemetlen következményeket,
amennyiben
lehet, kivédjük, a pedagógusainkat
megmentsük, de mindenekelőtt a
gyermekek szempontjait figyelembe véve egy működőképes rendszert dolgozzunk ki. Nagyon
érzékeny problémáról van szó, hiszen az ülésen láthattuk, hogy a
gyermekek számának csökkenése
Szászrégenben például milyen gon-

dokat okoz iskolák, pedagógusok
és szülők között. Ilyen kérdésekben a helyi közigazgatásban
jelen levő szakembereink révén
vehetjük számba a legjobb megoldásokat.
Hogy a megoldási javaslatok ne
csak üres szavak maradjanak, egy
konzultációs tanácsot állítottunk
össze, amelyben az RMDSZ oktafelelős
politikusaként
tásért
jómagam, az RMPSZ, a tanfelügyelőséget képviselő pedagógusok, valamint a különböző
szakterületeket, oktatási ciklusokat
és földrajzi régiókat képviselő tanerők vesznek részt. Azért tartottuk
fontosnak a konzultációs tanács létrehozását, hogy konkrét ütemterveket kidolgozva a különböző
szakproblémákra megoldást keressünk. A következő szűkebb körben
tartandó megbeszélésen a beiskolázás akut problémáit fogjuk „kivesézni”. Abban is megegyeztünk,
hogy erre a találkozóra a pedagógusszövetség
kérdőívet fog
kiküldeni a nyolcadikosok osztályfőnökeinek, hogy felmérjük a végzősök elképzeléseit a választandó
iskolákról, szakokról. Ennek alapján fogjuk javasolni az elméleti és
szakoktatásban igényelt osztályok
tervezését.
– Feltételezem, hogy ennek a
konzultatív tanácsnak lesz gondja
arra is, hogy a helyben megoldható
problémákat minél gyorsabban a
helyszínen orvosolja...
– Tevékenységemben meghatározó lesz a következő hónapokra
tervezett konzultációs körút, amelynek az állomásai már ki vannak jelölve. Szeretném meglátogatni a
megye összes fontos települését,

Ma tárgyalják a korrupciós gyanúba
keveredett miniszterek ügyét

Nicolae Bădălău, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvezető elnöke azt nyilatkozta szombaton,
hogy a párt állandó bizottságának
hétfői ülésén megtárgyalják Sevil
Shhaideh miniszterelnök-helyettes
és Rovana Plumb, európai alapokért
felelős tárca nélküli miniszter esetét.
– Aggódunk, hétfőn részletbe
menően megtárgyaljuk a kialakult
helyzetet – nyilatkozta a politikus
a Radio France International-nak.
Amikor arról kérdezték, hogy le
kell-e mondania a két miniszternek, Bădălău azt válaszolta, hogy
erről politikai döntést hoz az állandó bizottság.
Emlékeztetett: a vita ‘két, ezelőtt négy évvel kiállított közigazgatási aktáról szól’.
A politikus szerint ‘nagy tapasztalatú” tisztségviselőkről van szó,
akik ‘aligha adnak ki a törvénynek
ellentmondó iratot a kezükből’.

Az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) hivatali visszaélés gyanúja miatt pénteken indított bűnvádi kivizsgálást Sevil
Shhaideh miniszterelnök-helyettes
ellen, aki a DNA által feltételezett
tettek elkövetésekor a regionális
fejlesztési és közigazgatási minisztérium államtitkára volt.
A vádhatóság szerint törvénytelen módon utalták át a Dunán lévő
Belina-sziget és a folyam Pavel-ága
egy részének tulajdonjogát a Teleorman megyei tanácsnak, amely utólag egy kereskedelmi társaságnak
adta bérbe a kérdéses területeket.
Laura Codruţa Kövesi, a DNA
főügyésze ugyanakkor a képviselőház hozzájárulását kérte, hogy hivatali visszaélésben való bűnrészesség
gyanújával, ugyanabban a perben
bűnvádi eljárást indíthasson Rovana Plumb volt környezetvédelmi
miniszter ellen. (Agerpres)

Liviu Dragnea, a kormány fő
erejét adó PSD elnöke szombaton
egy közösségi oldalon tudatta:
arról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, hogy Románia megoldja a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetét.
Dragnea telefonon egyeztetett a
magyar kormányfővel, a beszélgetés során két dologban állapodtak
meg: Románia megoldja a marosvásárhelyi iskola helyzetét, Magyarország pedig ismét támogatni
fogja Románia felvételét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezetbe (OECD), ami a román
külpolitika egyik fő célkitűzése.
A Maros megyei tanfelügyelőség szeptember elején felfüggesztette a magyar tannyelvű katolikus
iskola működését. Az intézkedés
következtében a magyar kormány
bejelentette, a tanintézet jogi státu-

sának megszűnte miatt vétót emel
Románia
OECD-csatlakozása
ellen.
Dragnea elmondta: elmagyarázta Orbán Viktornak, hogy a marosvásárhelyi „helyzet” egy
bírósági ítélet nyomán állt elő, és
nincs szó a katolikus egyház vagy
a magyar kisebbség elleni támadásról. Hozzátette: a román hatóságok kötelessége, hogy gyors,
törvényes és tartós megoldást találjanak az iskola helyzetére.
„Megígértem, hogy megtaláljuk
ezt a megoldást” – írta Liviu Dragnea.
A szociáldemokrata pártelnök
szerint Orbán Viktor értékelte a
román fél párbeszédre való hajlandóságát, és megígérte, hogy Magyarország
támogatni
fogja
Románi felvételét az OECD-be.
Dragnea a bejegyzésben nem pontosította, hogy konkrétan mi lesz a
megoldás. (MTI)

ahol magyar tannyelvű iskolák működnek, és a helyben elhangzott
észrevételeket is figyelembe véve
föltérképezni az adott település oktatási egységeinek legfontosabb
problémáit, köztük azokat is, amelyeket a parlamentben is figyelemmel kell követni. Ha lezajlott a
körút, azt szeretném, hogy a
létrehozott konzultációs tanácsot januárban az iskolahálózat megtervezésekor a megye magyar településeinek oktatási gondjait öszszefoglaló problémakatalógussal
szembesíthetném.
– Eddigi tapasztalataim alapján
a nyolcadik osztályt végző diákok
elképzeléseinek a felmérése előtt
hasznos lenne egy magyar nyelvű
tájékoztatót összeállítani a választható mesterségek leírásáról,
a munka jellegéről, a pályaalkalmasságról, az elhelyezkedés
esélyeiről. A román nyelvű tájékoztató füzetben levő cirkalmas
megfogalmazásokból ugyanis a
tapasztalat szerint a magyar diáknak és a szülőnek sem könnyű tájékozódni. A szakközép- és
szakiskolák által összeállított,
könnyen érthető anyag feldolgozása után kellene elkészíteni a felmérést. Elgondolkoztató ugyanis,
hogy egy magyar tannyelvű műszaki rajzoló osztály megvalósítása
egy-két diákon bukhat el, holott
egy keresett és szép mesterségről
van szó.
– Jó ötletnek tartom a tájékoztató
anyag összeállítását, fel is jegyeztem. Egy másik probléma, aminek
megoldásáért már lépéseket is tettem, a cégekkel való egyeztetés. Ez
a tanfelügyelőség dolga lenne, ahelyett, hogy a katolikus iskola elle-

hetetlenítésével foglalkoznának,
ami kilenc hónapon keresztül az
energiánk 90 százalékát felemésztette. Visszatérve a cégek és iskolák
közötti kapcsolatra, van pozitív
példa is Szováta, Nyárádszereda,
Erdőszentgyörgy esetében. Bár tabunak számít, úgy gondolom, hogy
Marosvásárhelyen újra kellene tervezni a szakoktatást.
– A szórványban még meglévő iskolák is nagyobb figyelmet érdemelnének.
– Ha a tanács megalakult, mindennek lesz felelőse, az összetételét, tagjainak az elérhetőségét
közölni fogjuk, akik számbaveszik
és továbbítják a problémákat.
– Elhangzott, hogy megerősödik
megyénk képviselete az oktatásügyi
tárcában. Kik az új tisztségviselők?
– Fodor Sándor József, a dicsőszentmártoni Traian Gimnázium
igazgatóhelyettese szaktanfelügyelőként, Gáll Krisztina pedig a minisztérium magyar oktatásért
felelős államtitkárságán sajtóreferensként fog dolgozni. Hozzá kell
tennem, hogy az új államtitkár asszonnyal nagyon jó az együttműködésünk minden területen. A zilahi
Kovács Irénke újult erővel szervezi
át az államtitkárság munkáját,
ennek következménye, hogy megyénk két képviselője is Bukarestbe
helyezi át a székhelyét. Reméljük,
hogy megyénk és az erdélyi magyarság érdekeit szem előtt tartva
fognak dolgozni.
– Halottuk, hogy interpellált a
tankönyvhiány miatt, érkezett-e válasz a felvetésre?
– Az elmúlt héten az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújtott
be a tanügyminiszter ellen. Az
RMDSZ szenátusi frakciója nevében közöltem, hogy tartózkodunk,
ami egyértelmű jelzés, hogy nem

állunk ki a tanügyminiszter személye mellett, hiszen még akkor is, ha
az előző évekből származó problémáról van szó, sokkal szervezettebben, átgondoltabban kellett
volna eljárni, és nem lett volna szabad a pedagógusokat tankönyv és
segédeszköz nélkül hagyni, ami a
jelenlegi káoszt és zűrzavart
okozza. Véleményünk szerint a
miniszter a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében sem volt
egyértelműen aktív, ugyanakkor
az eltelt hónapok során az ellenzék
sem állt elő semmilyen kezdeményezéssel, hogy változtassunk a
helyzeten. Ezért úgy gondoltuk,
hogy politikai tőkét akartak kovácsolni, a képviselőházban pedig a
magyarkérdésből próbálnak a népszerűségüket növelő vihart kavarni.
Mivel nem állhattunk be egyik politikai szándék mögé sem, az álláspontunkat tartózkodással jeleztük.
A kormánypártokat arra kértem,
hogy a tervezett törvénymódosítást
konszenzus alapján minél hamarabb mutassák be, a minisztérium
pedig hatékonyabban kezelje a tankönyvproblémát és az erdélyi magyarokat bántó katolikus iskola
ügyét. Az ellenzéket arra szólítottuk fel, hogy építő javaslatokat várunk, mert az oktatás közös
országos ügyet jelent, és ebbe a legkevésbé kellene a politikát belevinni, amivel sok többségi kolléga
is egyetért.
– Vádat emeltek Tamási Zsolt József, a Római Katolikus Teológiai
Líceum igazgatója ellen, hogyan
vélekedik erről?
– A nyomozás méreteiből ítélve
várható volt, de nagyon remélem,
hogy felmentik, mert ha ilyen
ügyért el lehet ítélni egy embert,
akkor ebben az országban lekapcsolhatjuk a villanyt.

Reformációi emlékoszlop Mezőcsáváson

Múlt vasárnap meghitt ünnepség keretében emlékeztek a reformáció 500. évfordulójára Mezőcsáváson.
Ez nemcsak a helyi református gyülekezet számára jelentett különleges pillanatot, hanem vendégeik számára is, ugyanis meghívták a nagyernyei gyülekezet
és a nyírbátori testvérgyülekezet küldöttségét is. Az istentiszteleten Szász Attila nagyernyei lelkész hirdette
az igét, Fazakas Ferenc Sándor nyírbátori lelkész köszöntőjét zenei előadás követte. A Maros menti gyülekezetet Nemes Gyula ernyei főgondnok mutatta be,
majd Tavaszi Albert ernyei gondnok nyújtott át reformációs emlékzászlót a házigazdáknak, a gesztust IlyésTóth Sándor csávási főgondnok köszönte meg. A helyi
iskolások kézzel készített ajándékait György-Nagy
Kinga helyi aligazgató adta át a nyírbátori Báthori
Anna Református Általános Iskola igazgatójának, Si-

vadóné Cselenyák Dórának, aki Trefánné Bagdy Gizella volt igazgatóval együtt köszönte meg azokat.
Az ősi templom udvarán a csávási gyülekezeti kórus
énekműsora teremtette meg a kellő ünnepélyes hangulatot ahhoz a pillanathoz, amikor Ilyés-Tóth Sándor
helyi és dr. Báthori Gábor nyírbátori főgondnokok leleplezték a reformáció fél évezredes emlékére állított
kopjafát, amelynek márványtáblája a zsoltáros szavaival hirdeti: „Áldott az Úr! Napról napra gondot visel
rólunk szabadító Istenünk”. Az áldások után Gombos
József, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye
Presbiteri Szövetségének elnöke köszöntötte a gyülekezetet, és emléklapot nyújtott át a mezőcsávási presbitereknek. Ilyés Dénes presbiter szavalatát követően az
ünnepség a helyi „rezesbanda” által kísért himnuszok
eléneklésével és ünnepi asztallal ért véget. (gligor)

Orbánnal egyeztetett Dragnea

Meghitt ünnepség keretében leplezték le a kopjafát

FOTÓ: facebook.com
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Biogazdálkodásra cserélt városi élet

– Egy farm története, ahol az állatok is emberi nevet viselnek –

Bodzaszedés az V. D osztállyal

Kertes házban élni, ahol
csend, nyugalom, tiszta levegő és virágok, háziállatok
vesznek körül, saját zöldséges- és gyümölcsöskertedből
gazdálkodva adalékanyagok
nélkül táplálkozni – erről álmodott évtizedek óta a marosvásárhelyi Illyés család.
Kitartó, megfeszített munkájuknak köszönhetően hamarosan szabadulhatnak is a
betonrengetegből.

Nagy Annamária

– Születésük óta járjuk a fiúkkal
a természetet, csatangolunk a szűkebb nagyvilágban. Csakhogy a
szállás meglehetősen megterhelte a
család kasszáját, így fogalmazódott
meg bennünk, hogy jó lenne egy
saját telek, ahova egy kis házat építenénk, legyen, ahova bármikor kijöjjünk, hátrahagyva a füstös, poros
és hangos várost – fogad mosolyogva Marossárpatakon Illyés Claudia. – Férjem, Zoli rengeteg telket,
földet nézett meg, állandóan kereste
a családjának a megfelelő birtokot.
Aztán 2009-ben egy nap kihozott
ide, s gondolkodás nélkül rábólintottam a 22 ár kukoricásra: a főúttól
távol, a Maroshoz közel, egyenes
helyen fekszik, víz-, gáz- és internet-hozzáféréssel. Ilyenre volt szükségünk, hiszen a civilizációtól nem

Dagonyázás

akarunk elszakadni. Sajnos a gazdasági válság keresztülhúzta terveinket: a kukoricást felszántottuk,
kiástuk a ház alapjait, de már többre
nem futotta.
160 állat
Szinte mesébe illő, ahogy a mostanra 160 állatot felölelő biogazdaság kialakult. A telek megvásárlását
követő évben egy szélnek eresztett
kaukázusi kutyát, Szürkit fogadták
be Illyésék. A kutya viszont állandóan elszökött, ezért dupla kerítést
húztak, s villanypásztorral erősítették a telek védelmét. Zoli akkor
még busszal járt a kutyát etetni, s
hogy ne legyen veszteséges, vettek
tíz csirkét. A fű is szépen nőtt,
ennek lelegelése az újonnan vásárolt két bárány feladata lett. Vármezőről tíz rityityúk került ide, bátor
kis jószágok, a kakas még a héjával
is szembeszállt. Jöttek a disznók,
nyulak.
Közben kertészkedni kezdtek: a
nap sugarai érlelték a retket, paprikát, paradicsomot, hagymát, padlizsánt, káposztát. Öntözőrendszert
alakítottak ki. És semmit sem vegyszereztek, a farmon keletkező trágyával tették még termékenyebbé a
földet. Mindent kézzel szedtek,
minden bio volt. A kolorádóbogarakat gyöngytyúkokkal pusztíttatták.
Vásároltak két kecskét is, egyik
sajnos elpusztult, de a másik, Gizike, világra hozta Matildot. Melléjük
vették
a
majortól Icit, Picit
és Paulát. A dél-afrikai búr húskecskék
a
Dénes,
Malika, Zsófi, Zsuzsi, Lola és Lili
nevet kapták. Karcsika a Saanen-völgyi
kecskék
családjából került
ki. A tavalyi 19
kecske mára 10-re
apadt: a „fiúk” táborát erősíti Karcsika,
Dénes és Zerge, a
„lányok”: Kidege,
Lola,
Zsuzsika,
Zsófi, Bizsu, Irénke
és Eszter. Mellettük
kullog ki nap mint
nap a legelőre Ozzy
Osborne, a kezesbárány. Őt városban
vásárolt „vastehéntejjel” nevelték fel,
patikából vásárolt
cumisüveggel.
A tyúkudvarban
is nagy a sürgés-forgás: erdélyi kendermagos, csóré nyakú
tyúk kapirgál. A
drága orpington tojásokat 1000 kilométerről hozták,
amiből két kakas és
egy tojó kelt ki, a
brahma tyúkért ma-

kát. Végül Jusztina is az Illyés családnál maradt.
Az első két vietnami disznó Tündike és Miss Piggy névre hallgatott.
Miss Piggy a tavaly teljesen kopasz
malacnak adott életet, így kapta a
kis jószág a Telly Savalas nevet.
Katika, a legkisebb csüngőhasú,
halva született, de a gazdiknak sikerült szó szerint életet lehelni bele.
Könyvtárosból, weboldalfejlesztőből gazdálkodó
A jelenleg könyvtárosként dolgozó Claudia 1987-ben érettségizett
a Mezőgazdasági Líceum állattenyésztési szakán. Ezt követően a
rendszerváltozásig négy évet farmtechnikusként dolgozott. Bár szakmát változtatott, az állatok és
természet iránti szeretete megmaradt, a középiskolában megszerzett
ismereteket pedig biofarmukon kamatoztatja.
Illyés Zoltán gazdaságtudományokból diplomázott és weboldalfejlesztéssel foglalkozott. „A sok
számítógép előtt ülést untam meg, s
választottam ezt a hobbit. Mert szá-
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adatát ellátják, már ellést is le tudnak vezetni, a nyári vakációban
pedig, szüleik egyhetes nyaralása
idején ők maguk vezették a gazdaságot.
A család élelmezéséhez szükséges húst az állatok adják, kecske- és
disznóhúsból kolbász készül, kedvelt eledel a disznózsír és a szalonna. Szintén a farmról kerül ki a
tápanyagokban dús kecsketej és
-sajt, a tojás, a zöldségek. A kertben
termő gyümölcsök kompót és lekvár formájában kerülnek a kamrába,
a környéken szedett gyógynövényekkel az egész rokonságot kúrálják.
Gyerekfoglalkozások
Városi anyukák keresték meg
Claudiát, hogy gyerekeik félnek az
állatoktól, szervezzen olyan foglalkozást, amely révén közelebb kerülhetnek a természethez, az
állatokhoz. Ennek eleget téve harmadik éve szervez egész napos teamelyen
a
vékenységet,
Sáromberkéről szekérrel érkező városi gyerekek eper-, gyógynövény-

Fotók: Nagy Annamária

gyarországi állatbörzére utaztak.
Szintén a magyarországi Monorból
hozták a négy kínai bütykös ludat,
amelyek nemcsak a baromfiudvar
ékei, de gyakran is tojnak, sőt, rájuk
illik az éber őr név is, hiszen bárki
belépését elsőként jelzik. Mexikói
bronzpulyka is van. Zoli meglepetésként récéket vásárolt, majd ajándékba hozta a már nagyon rég
kívánt mangalicát, Icát, aki Viorel
és Viorica – báznai kendős disznók
– társaságában dagonyázik naphosszat.
– Míg másoknak virágot és tortát
adnak szülinapjukra, én egy-egy állatot kaptam – meséli tovább nevetve a háziasszony. A veteményest
a rengeteg rágcsáló tette tönkre,
ekkor kapta születésnapjára Sissit,
az egerésző tacskót. Öt éve Inga,
egy boxer került a családhoz, „gyerekei” közül Hanna most is a farmot
őrzi. Jelenleg már tíz eb várja nap
mint nap a gazdik érkezését: Tatoo,
Hamilton, Naty, a kaukázusi juhászkutya, valamint a hófehér középázsiai juhászkutya, Szvetlana.
Villámot egy viharban mentették
meg, valakik zacskóba csomagolva
dobták ki két másik társával, Hógolyóval és Felhővel együtt. A gabonásban uralkodó egerek pusztítására
kapta Claudia Garfieldot, a rajzfilmbeli macska lustaságával vetekedő jószág azonban inkább együtt
henyélt a kutyákkal. Miután megunta a jólétet, s továbbállt, tavaly
áprilisban újabb macskát hoztak,
három egynapos cicájával. Az anya
azonban elfutott, így a három árva
nevelése Claudiára hárult. Hazavitte a tömbházlakásba, etette őket,
s Napsugár, a kicsi sárga megmaradt. Társát, Holdfényt, a szintén
árván maradt cicát ugyancsak Clau
nevelte fel. Már 12 éve, hogy a
menhelyről az unatkozó édesanyjának hozta Jusztinát, a perzsa macs-

Esti etetés

Karcsika és Dénes területjelölése

momra ez a gazdaság egy hobbi:
öröm nézni, ahogy érik a szőlő,
alma, hogy a tojássárgája valóban
sárga, s az is mérhetetlen büszkeséggel tölt el, hogy városi fickó létemre kertemben 1,1 kilós
paradicsom termett” – mondja. A
házat szintén ajándékként ő maga
tervezte, s remélik, hogy hamarosan
beköltözhetnek a tavaly ősz óta készülő épületbe. Fiaik, a 16 éves
Dávid és a 12 éves Dániel, bár városi gyerekek, a farm minden fel-

szedésen vehetnek részt, de
lehetőség van lovaglásra, csuhébabák készítésére, akár valódi nerfcsatára. Míg a gyerekek az állatokat
simogatják, Claudia érdekes adatokat oszt meg róluk. A nap folyamán
a falusi élet örömeibe egyre jobban
belemerülő gyerekek szalmabálákból várfalakat építenek, s valóságos
háborút folytathatnak. S mindeközben a kondérban fő a gulyás, amit a
„rossz étvágyú” gyerekek jóízűen
elfogyasztanak.
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A Nagy Háború emlékezete (8.)

Vajda György

San Martino del Carsótól rövid,
kanyargós út vezet a Doberdóifennsík alatti Foglianóba. A település helységnévtáblája mellett álló
felirat jelzi, hogy történelmi településen járunk. Nemsokára feltűnik a
vasútállomás, amelynek épülete
előtt több nemzet zászlója lobog. Itt
rendezték be ugyanis a Nagy Háború multimédiás múzeumát. Nem
sokkal az állomás után, a város kijáratánál egy parkolóban állunk
meg. Megrozsdásodott – olasz,
angol, német, magyar és szlovén
nyelvű – tábla tudatja velünk, hogy
osztrák-magyar katonatemetőnél
vagyunk. Kapuján felirat: „Im leben
und im tode vereint” (Életben és halálban egyesülve). A bejárat melletti
fekete márványtáblán németül az
áll, hogy a temetőt 1974-ben a
Nagy Háború 60. évfordulója alkalmával helyreállították az osztrák
stájer tartományi kormány támogatásával, 1989-ben pedig a salzburgi
Fekete Kereszt hadisírgondozó egylet átalakította az első világháborúban elesettek emlékét ápoló
foglianói felügyelőséggel közösen.
Ezzel szemben egy másik táblán
Ferenc pápa fényképe, felette olaszul: ezen a helyen imádkozott

A foglianói osztrák–magyar katonatemető

2014. szeptember 13-án Ferenc
pápa.
Megilletődve, csendben lépünk
be a temetőbe, ahol a bejárattal
szemben oltárhoz hasonló emelvény áll, alatta egy márványtáblán
olaszul és németül: „Ebben a temetőben lelt végső békét az osztrákmagyar hazáját szerető 14.550
elesett hős. Itália testvéri szeretete
helyezte őket itt végső nyugalomra”. A magyar nyelvű fordítást
egy kisebb táblára vésték fel. Előtte
kopjafa, kisebb koszorúkkal, nemzeti színű szalagokkal. Csoportunk
kísérője nevünkben is odatűz egyet,
majd némán az „oltár” előtti árnyékos helyre gyülekezünk és halkan
elénekeljük a nemzeti himnuszt.
Ennyivel adózunk azoknak, akik itt
nyugszanak. Keresem a helyet, ahol
a felirat szerint egyedül állt Ferenc

A redipugliai emlékmű

„Terribilis locus iste”

pápa. Közben nézem a neveket:
egyesek táblája alá piros-fehér-zöld
színű szalagot csúsztattak. Valószínűleg a leszármazottak. Egymás
mellett vannak magyar, német,
szlovák és román hangzású nevek
is. Az Osztrák-Magyar Monarchia
teljes nemzetiségi összetétele megtalálható a sírköveken. A temető bejáratához
közel,
kétoldalt
2500-2500 ismeretlen katona sírja
áll, nagy részük a „doberdói nagy
hegyen” esett el.
„Otthagytuk a hullákkal borított,
hős vérrel áztatott sziklasivatagot
és a dicső emlékeket, s a megszámlálhatatlan sírokat csendes
kereszterdejükkel, melyek a
Karsztot szent hellyé avatják,
ahol a mártírok ihlete nyugszik
Isten kegyelmében, a sírokat, melyekhez oly igen nagyon ragaszkodtam... Elcsendesült minden,
csak az ellenséges tüzérség lövi a
halottakkal telt állásokat, melyben a patkányok ezrein kívül élőlény nincs... Olyan a lelkem, mint
az őszi vihar dúlta virágoskert...
letörve, megfagyva a szeretettel
ápolt virágok. Ezen nem egyhamar tudom magam túltenni.”
(Részlet József főherceg naplójá–
megjelent
a
ból
nagyhaboru.blog.hu oldalon)

Miután leróttuk kegyeletünket a
foglianói temetőben, az autóbusz a
város túlsó végében egy nagyobb
térre hajt be. Egy hajdani laktanyának tűnő épület mellett parkolunk.
Amint a homlokzat elé érünk,
látom, hogy nem sokat tévedtem, az
isonzói fronton harcoló harmadik
olasz hadsereg háza, illetve múzeuma található itt. Az Isonzó Expressz utasainak ingyenes a
látogatás. Az olasz múzeum jegyeket áruló munkatársa mosolyogva
invitál be, és mutatja, merre kell
kezdenünk a szemlélődést. Aztán
arra figyelek, hogy valaki magyarul, majd amolyan „pizzaüzleti”
olasz nyelven magyarázza a férfinak: magyarok vagyunk és emléktúrán vagyunk. Ungheria, si, si,
prego, siette benvenutti – jön a válasz. Kissé úgy érzem, mintha ma-

gyarázkodnunk kellene, hiszen a
hajdani „ellenség” házába léptünk
be, ahol eleink „okozta fájdalom”
képei tekintenek vissza ránk a falakról. De ez csak képzelgés. Igazából igen jól dokumentált és
összeállított gazdag tárgyi hagyatékot felvonultató múzeum ez, ahol
eredeti fegyverek, gázálarcok, kitüntetések, egyenruhák, a frontélet
kellékeit felvonultató, fényképekkel
illusztrált kiállítást tekinthetünk
meg. A legérdekesebb az egyik
terem közepén a szögesdrótokkal,
műszaki akadályokkal rekonstruált
frontvonal. Így „tisztán” is elrettentő a látványa. Hát még ha az
eddig hallottak alapján odaképzeljük a talpalatnyi földnyelven akadályok közé szorult többnapos
hullákat, a lövedékek által szétroncsolt véres emberi maradványokat,
mennyire szörnyű lehetett több hónapon keresztül tartani a frontot az
embertelen állóháborúban!
A képzeletbeli csataterek zajától
mentes, csendes park övezi az épületet, amelynek bejáratát két óriási
ágyúgolyó őrzi. A központi sétány
mentén – gyertyákra hasonlító – kisebb kaliberű lövegek vezetnek egy
piedesztálon álló oszlopig. Mögöttük furcsa kisebb emlékművek egyegy fegyvernemnek, vagy csak
egyszerűen a háborúban oly nagyon
fontos eszköznek állítanak emléket,
mint az „il bidone”, a csajka,
ugyanakkor megtalálható a kerékpárosoknak, alpinistáknak, szanitéceknek, a szögesdrótvágóknak,
vagy akár a pénzügyekkel foglalkozó katonáknak is az emlékműve.
A központi oszlopot egy nagy kör
közepére állították, amelyet több
nagy teljesítményű ágyú vesz körül.
Van itt még lövészárok, különböző
feliratokkal ellátott márványtáblás
szobor. Ez a Szent Illés-hegy, a
Parco della Rimembranza emlékpark, ahova már 1919-ben az első
világháborúban elesettek számára
temetőt és csontkamrát is létesítettek. Az 1923-ban nyilvánosan is látogatható temetőben 30.000 olasz
katonát temettek el. A második világháborút megelőző olasz fasiszta
diktatúra azonban felélesztette a
hőskultuszt, és III. Victor Emanuel
király ideje alatt a Duce, Mussolini
egy grandiózusabb emlékművet
rendelt, amely a Szent Illés-hegy
szomszédságában, a Monte Sei
Busi lejtőjén Giovanni Greppi építész és Giannino Castiglioni szobrász tervei alapján készült el. Ide
helyezték át a Szent Illés-hegyen eltemetettek földi maradványait. A temető helyébe pedig emlékparkot
rendeztek be.
A redipugliai olasz csontkamra
az I. világháborúban elesett katonák
legnagyobb emlékműve Olaszországban, ahova az isonzói fronton
elesett olasz katonákat temették. A
fasiszta ideológia ma is ámulatba
ejtő emlékhelye lett, amelyet a
százezrek emlékművének is neveznek, ahol a környéken elesett és korábban több temetőben nyugvó
100.187 katonának készítettek

A Szent Illés-hegy, a Parco della Rimembranza emlékpark obeliszkje

végső nyugvóhelyet. Az építményhez a harmadik hadsereg múzeuma
előtti nagyobb térről – a települést
átszelő úton átkelve – lehet eljutni.
A Piazza delle pietre d’Italia (szabadfordításban: Olaszország kőtere)
egy részét úgy alakították ki, hogy
a márványburkolat a lefolyórácsokhoz hasonló furcsa alakzatokban
lyukas. Egy, a téren felállított tábla
jelzi, hogy azért van így, mert este
alulról megvilágítják a teret, és a
mélyből feltörő fények „szellemjárásként” hatnak. Úgy tűnik, mintha
az úttestre festett átjáró zebrája
része lenne az elénk táruló látványnak. A jól megkomponált, szimbólumokkal tűzdelt térnek különösen
lenyűgöző a hatása. Két nagyméretű, felállított ágyúlöveg között kifeszített láncon keresztül lépünk be
a „szent helyre”. Amint később
megtudom, ez a Triglav osztrákmagyar torpedóromboló csatahajó
lánca, a hajót az olaszok a háború
után hadizsákmányként foglalták le.
Az úton, amely a lépcsőzetesen kialakított csontkamrához vezet, 38
táblára azon helységek nevét vésték, ahol az I. világháborúban véres
csaták zajlottak. Ezen egy oltárhoz

hadseregben. Az olasz katonai szokások egyike, hogy a névsorolvasáskor az előző csatában elesett
katonák nevének hallatán élő bajtársaik Presente! felkiáltással válaszolnak, jelezve, hogy „lélekben”
az eltávozottak is erősítik az alakulatot. A lépcsősor tetején a Golgotára emlékeztető három kereszt van,
amelyekhez ha lentről közelítünk,
kitűnik, hogy egy kápolna tetejére
helyezték őket. A legfelsőbb lépcsőfokon, a kápolna bejárata mellett
két, nagyobb rézlemezekkel fedett
sírhely látható, előtte babérkoszorúkat emelő, görög istennőkre emlészobrok.
A
két
keztető
gyűjtőurnában 30.000-30.000 ismeretlen katona nyugszik. A kápolna
egyszerű, fekete márvánnyal borított, három oszlop által tartott moszerkezetű
építmény,
dern
mennyezetén óriási kereszt, középen kétoldalt olasz zászló takarja az
egyik tartópillért. Az oltáron Castiglioni Levétel a keresztről és Keresztút szobra áll, az oltár alatt
felirat: „Terribilis locus iste” (Szörnyű hely ez).
A kápolna melletti helyiségekben
múzeum van, ahová a korábbi

Lövészárok rekonstrukció a 3. olasz hadsereg múzeumában

hasonló vörös márványtömbhöz érkeztünk, aminek a háta mögött szépen díszített vasajtón lehet lejutni
az olasz 3. hadsereg főparancsnokának, Emanuele Filiberto Vittorio
Eugenio Alberto Genova Giuseppe
Maria di Savoiának (Duca d’Aosta)
vagyis Aosta hercegének sírjához,
akit Mussolini az első világháborút
követően, a csatákban szerzett érdemeiért 1926-ban marsallá nevezett
ki és 1931. július 4-én hunyt el.
Mellette, kétoldalt öt tábornokának
– Antonio Chinotto, Tommaso
Monti, Giovanni Prelli, Giuseppe
Paolini és Fulvio Riccieri – hasonló, de szürke gránittömbökkel
jelölt sírhelye áll. Ezek mögött 22,
ember nagyságú lépcsőfokban kialakított fülkében 39.857 azonosított katona maradványait helyezték
el, nevük ábécésorrendben olvasható. Minden síregység fölé a Presente (jelen) feliratot vésték be úgy,
hogy egy adott szögből tekintve
szinte csak ezek látszanak. Azt az
érzést keltik, mintha a halott katonák parancsnokaik névsorolvasására válaszolnának egy égi

Fotó: Vajda György

csontkamráról készült felvételeket
és az ide eltemetett katonák iratait,
háborús anyagokat állították ki. Az
épület mögött emelkedik az isonzói
csaták véres összetűzéseinek célpontjaként is sokat említett 86-os
magaslati pont, ahonnan ellátni a
piavei síkságra. A csúcson egy kilátót alakítottak ki, amelyhez két
ágyú és lövedékek által övezett,
kikövezett ösvény vezet. A képzeletbeli terepasztalon egy bronzmakett áll, amelyre az 1917. október
24-i, a 12. isonzói csata első napján
fennálló frontvonalakat rajzolták
be. Ez a csata úgy vonul be a hadtörténetbe, mint a caporettói áttörés,
mint az első olyan hadművelet, ahol
rohamcsapatok kialakításával a
több mint 2000 méteres csúcsok közelében vonuló olasz frontvonalakat sikerült alulról bevenniük a
német és az osztrák-magyar csapatoknak. Az olaszok nagy veszteségek árán egészen a Piavéig vonultak
vissza. Hogy miért nevezik ezt a
hadműveletet a „caporettói csodának” is, az kiderül a következő részből.
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Gól nélküli döntetlen iramos,
helyzetekkel teli mérkőzésen
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Czimbalmos Ferenc-Attila

Miután múlt pénteken október 6-ára halasztották a döntést a közpénzügyi hivatal beadványával kapcsolatosan – amelyben a klub
csődjének kimondását kérték a bíróságtól –,
egyelőre fellélegezhet a klub. Ez a Chindia
Târgovişte elleni hazai mérkőzésen is tükröződött a labdarúgó 2. liga 8. fordulójának
utolsó találkozóján, ugyanis elszántan, mindent beleadva futballoztak Fekete Károly ideiglenes vezetőedző játékosai, viszont gólt
nem sikerült szerezniük a 90 perc során.
Az anyagiak hiánya miatt az elmúlt napokban a csapattól távozott játékosok (D. Muntean, C. Ene, L. Mijoković, Fl. Iacob, Fl. Ilie,
Al. Boiciuc, M. Schieb és Al. Neagu) hiányában Fekete hálóőrként Mogát, középpályásként V. Petrát küldte pályára, míg Kilyén
Szabolcs és P. Iacob a hátvédsorban kapott
helyet.
A játék kiegyensúlyozott volt, habár a
Chindia összeszokottabb együttes benyomását keltette, sőt játékosai több alkalommal is nagy gólhelyzeteket hagytak
ki, de a mérkőzés alatt inkább az ellentámadásokra összpontosítottak, viszont az
első játékrészben a hazaiak játszottak
jobban.

Az első félidőben a legnagyobb gólhelyzetük a marosvásárhelyieknek volt, amikor a
22. percben egy bal oldali beadás során Mijokovic a kapufát találta el, de a labda visszapattant a játéktérre. A félidő végéig Nisipeanu
(29.), Cr. Stoica (30.), Bâtfoi (31.), L. Mihai
(39.) és Cr. Stoica (45+1.) előtt kínálkozott
gólszerzési lehetőség, míg a hazaiak részéről
Kilyén mintegy 25 méteres bombája (33.) és
Mijoković 20 méteres lövése volt feljegyezhető.
A második félidő 54. percétől kezdődően,
Cherchez becserélésevel megváltozott a játék
képe, ugyanis a Chindia labdarúgói többet támadtak, viszont gólhelyzeteik továbbra sem
kamatoztak az eredményjelzőn. Cherchez az
55., 62., 64. és 71. percben is kihagyta a kínálkozó lehetőséget, amelyekre Sîrbu két
ízben is eredménytelenül válaszolt (81. és
90+1.), így gól nélkülire végződött a Sziget
utcai találkozó.
Ezzel az újabb ponttal az ASA továbbra is
a dobogó harmadik fokán maradt az eddig
teljesített 17 ponttal a listavezető 21 pontos,
a Ştiinţa Miroslava otthonában 3-1 arányban
diadalmaskodó Nagyszebeni Hermannstadt
és a fővárosi Metaloglobust 4-1 arányban legyőző, 17 pontos Temesvári Ripensia mögött.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 2. liga, 8. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Chindia Târgovişte 0-0
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion, vezette: Robert George Dumitru (Sepsiszentgyörgy) – Petrică Ionuţ Cîmpeanu (Kolozsvár) és Marius Bălan (Dés). Ellenőr: Cristian Sava (Bákó) şi Mircea Sârbu (Vajdahunyad).
Sárga lap: Kilyén (3.), R. Licu (27.), L. Mijoković (76.) és C. Sîrbu (81.), illetve Bâtfoi
(27.), M. Martac (90.) és D. Ciobotariu (90+2.).
Marosvásárhelyi ASA: Moga – Kilyén, Candrea, P. Iacob, D. Panait – Mijoković, Petra (74. R. Iliescu) – Licu, Petriş (62. Laso), Al. Stoica (83. Mendy) – C.
Sîrbu.
Chindia: I. Popescu – D. Ciobotariu, Vătavu, Ispas, Martac – Dumitraşcu (54.
Cherchez), L. Mihai, Pencea, Crinel Stoica – Bâtfoi (68. Cr. Neguţ), Nisipeanu.

Farczádi Attila

1. Nagyszeben
2. Călăraşi
3. Ripensia
4. Târgovişte
5. ASA
6. Clinceni
7. Mioveni
8. Argeş FC
9. Snagov
10. Politehnica ASU
11. Zsilvásárhely
12. Brăila
13. Metaloglobus
14. Afumaţi
15. Szatmárnémeti
16. UTA
17. Miroslava
18. Baloteşti
19. Nagyvárad
20. Suceava
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18-13
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12-14
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25-19
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7-9
12-30
8-14
12-19
4-44
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11
11
10
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5
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Eredményjelző
* 1. liga, 11. forduló: Voluntari FC – Temesvári Poli ACS 1-0, Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK – USK Craiova 2-3, Botoşani FC – Jászvásári CSM Politehnica 3-3, Konstancai Viitorul – Bukaresti Juventus 3-0, Medgyesi Gaz Metan – Astra Giurgiu 0-0,
Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB 1-1 (a Bukaresti Dinamo – Concordia Chiajna
mérkőzést szeptember 27-ére halasztották); 12. forduló: USK Craiova – Voluntari
FC 1-1, Concordia Chiajna – Sepsi OSK 2-1, Bukaresti Juventus – Medgyesi Gaz
Metan 0-0. Az állás: 1. CFR 26 pont, 2. Craiova 23, 3. FCSB 22, ...11. Sepsi OSK 10.
* 2. liga, 8. forduló: Sportul Snagov – Szatmárnémeti Olimpia 2-0, Zsilvásárhelyi
Pandurii – Afumaşi CS 1-1, Ştiinţa Miroslava – Nagyszebeni Hermannstadt AFC 13, Foresta Suceava – Mioveni CS 2-0, Nagyváradi Luceafărul – Academica Clinceni
1-1, Temesvári Ripensia – Bukaresti Metaloglobus 4-1, Dacia Unirea Brăila – Argeş
FC 3-1, Aradi UTA – Dunărea Călăraşi 0-1, Temesvári Politehnica ASU – Baloteşti
CS 2-2, Marosvásárhelyi ASA – Chindia Târgovişte 0-0; 9. forduló: Argeş FC –
Sportul Snagov 1-0, Bukaresti Metaloglobus – Marosvásárhelyi ASA 4-0, Academica
Clinceni – Temesvári Ripensia 2-1, Mioveni CS – Nagyváradi Luceafărul 3-2, Nagyszebeni Hermannstadt AFC – Foresta Suceava 2-0, Baloteşti CS – Ştiinţa Miroslava
1-2, Afumaţi CS – Temesvári Politehnica ASU 2-1, Dunărea Călăraşi – Zsilvásárhelyi
Pandurii 3-1, Szatmárnémeti Olimpia – Aradi UTA 1-0, Chindia Târgovişte – Dacia
Unirea Brăila 2-0.
* 3. liga, I. csoport, 5. forduló: Paşcani CSM – Szászhermányi AFC 0-4, Roman
CSM – Sporting Lieşti 1-3, Focşani CSM – Galaci Metalosport 8-0, Bucovina Rădăuţi – Székelyudvarhelyi FC 2-0, Sănătatea Darabani – Galaci Suporter Club Oţelul
1-1, Avântul Valea Mărului – Bákói Aerostar 1-3, FK Csíkszereda – Barcarozsnyói
Olimpic Cetate 2-0. A Kézdivásárhelyi KSE szabadnapos volt. Az állás: 1. Szászhermány 13 pont, 2. Oţelul 11, 3. Aerostar 11, 4. Csíkszereda 10, ...7. Székelyudvarhely
6, ...10. Kézdivásárhely 5.
* 3. liga, V. csoport, 5. forduló: Gyulafehérvári Unirea – Magyargáldi Industria 10, Medgyesi Gaz Metan II – Szászrégeni Avântul 0-1, Kolozsvári U – Magyarigeni
Performanţa 3-0, Vidombáki Viitorul – Tasnádi Unirea 4-2, Felek FC – Dési Unirea
1-1, Radnót SK – Kolozsvári CFR II 2-2, Lénárdfalvi Fotbal ACS – Kudzsiri Metalurgistul 1-2. A Kolozsvári Sănătatea szabadnapos volt. Az állás: 1. Kudzsir 12 pont,
2. Lénárdfalva 10, 3. Magyargáld 10, 4. Avântul 10, ...13. Radnót 2.

Marius Popescu az ASA új edzője: vereség az első meccsen

A Kolozsvári U korábbi edzője
irányítja a továbbiakban a Marosvásárhelyi ASA labdarúgócsapatát.
Kolozsvárról éppen menesztették, így kapóra jött Marius Popescunak, hogy üresedés van az ASA
kispadján, és elfogadta a 2. ligában
szereplő csapat szakvezetői tisztségét – dacára az ismert anyagi nehézségeknek,
a
tanács
által
megszavazott önkormányzati támogatás prefektus általi felfüggesztésének és annak, hogy mindezek
következtében több mint féltucatnyi
játékos elhagyta a megyeszékhelyi
alakulatot.
„Igyekszem megszokni az új
helyzetet – ezzel kezdte nyilatkozatát a másodosztályú bajnokság eseményeit részletesen is taglaló
liga2.ro internetes újságnak. – Döntésemben nagy szerepet játszott,
hogy Marosvásárhely közel van a
lakhelyemhez (az edző Kolozsváron él – a szerk.), és az sem mellékes, hogy kikkel dolgozhatom
együtt. Néhány napja érkeztem, és
amit ennyi idő után el tudok mondani, az, hogy a hangulattal semmi
gond a csapatban, a fiúk össze-

szoktak, és remélem, hogy képesek
leszünk szép dolgokra. Tudom,
miről van szó, ismerem az itteni
helyzetet az anyagiakat illetően,
ezzel kapcsolatosan nem szeretnék
részletekbe bocsátkozni. Lényegesnek tartom, hogy mindenkinek
jusson eszébe, hogy hivatásos
sportoló, és ennek megfelelően kötelezettségei vannak, mindenféle
problémától függetlenül. Nekem
azt mondták, hogy a vezetőség
mindent megtesz, hogy orvosolja a
helyzetet, és mentse meg a klubot.
A mi dolgunk, hogy a vállalt feladatot, amelynek teljesítésére jelentkeztünk,
elvégezzük”
–
fogalmazott.

Marius Popescu kijelentette, tudja, hogy az
ASA az 1. ligába való
feljutást tűzte ki céljául
erre az évadra, és ezt
teljesíthetőnek nevezte,
még a mostani, áldatlan
állapotok közepette is.
„Sokat ígérő fiatalok
vannak a csapatban,
többségük nem több
18-20 évesnél, akikkel
szerintem van keresnivalónk. Célunk, hogy
minden
lehetőséget
megragadjunk, és amit az adott körülmények között lehet, azt igyekezzünk elérni. Remélem, hogy
néhányan visszatérnek hozzánk
azok közül a játékosok közül, akik
az elmúlt napokban távoztak innen
(lásd beszámolónkat a Chindia elleni mérkőzésről – a szerk.). Velük
kiegészülve, megfelelő körülmények között elképzelhetőnek tartom, hogy feljutást érő helyen
végezzünk, miért ne? A 2. ligában
eléggé kiegyenlítettek az erőviszonyok, egy jó sorozat sokat számíthat” – mondta az ASA új
edzője.
Alig hisszük azonban, hogy Marius Popescu arra gondolt, ami rög-

Az ASA semmilyen formában nem jelentette be az új edző érkezését – sem hivatalos közleményben, sem a honlapján, ahogyan az
utóbbi időben tette volt. Ennek oka szinte hihetetlen – a marosvásárhelyi csapat weboldala nem üzemel, mert a klub nem fizette ki
a fenntartási költségét.
„Valóban Marius Popescu a csapat új edzője – erősítette meg a
liga2.ro értesülését Cristian Chertes klubigazgató. – Meghatározatlan időre írt alá munkaszerződést velünk. Két évre, öt évre... ameddig működünk, ameddig nálunk van, az egyezmény érvényes. És
mi lehet a célkitűzése, mint hogy eredményeket elérjen? Konkrétan
nem jelöltünk meg számára semmit, viszont a klubnak továbbra is
célja, hogy feljusson az 1. ligába – feltéve, hogy meg tudjuk oldani
anyagi problémáinkat.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 2. liga, 5. forduló: Bukaresti Metaloglobus – Marosvásárhelyi ASA 4-0
Bukarest, Metaloglobus-stadion, vezette: Adrian Illyeş (Ploieşti),
Florin Pucheanu (Ulmi) és Petruţa Iugulescu (Târgovişte).
Gólszerzők: Ghenovici (26., 62.), Vlad (36.), Robu (51.).
Metaloglobus: Geantă – Robu, Fl. Iordache, Asanache, Andr.
Sava, Ant. Popa, Şt. Stângă, Ghenovici (89. Gafaru), Şt. Niculae
(50. Negotei), Vl. Vlad (69. C. Baradji), Bilciurescu
ASA: Moga – Băjan, Candrea, P. Iacob, D. Panait, Petra, Laso,
Petriş, Licu (59. Kilyén), C. Sîrbu (72. R. Iliescu), Al. Stoica.

tön a bemutatkozó mérkőzésen várt
rá – hogy ti. a mezőny második felében tanyázó fővárosi Metaloglobus simán elpáholja őket. A
következő mérkőzésen eldőlhet,

hogy sikerült-e érdemben hatnia a
Sziget utcai legénységre, és folytatni tudják-e azt a sorozatot, amelyet Bálint László a nyáron
elkezdett.
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A Diósgyőr sem tudta megállítani
a Ferencvárost és Varga Rolandot

Egyik Fülöp góllal
tért vissza,
a másik továbbra is
kényszerpihenőn

A Ferencváros 2-0-ra nyert otthon a Diósgyőr ellen a labdarúgó OTP
Bank Liga tizedik fordulójában szombaton.
Az első félidőben aktívabb volt a Ferencváros, de a házigazdák a mezőnyfölényüket nem tudták gólra váltani. A diósgyőriek a második játékrész közepéig bírták el a nyomást, akkor a jó formában lévő Varga Roland
éles szögből lőtt a vendégek kapujába. A válogatott szélső Ivan Rados
kapus hathatós közreműködésével szerezte meg szezonbeli 11. bajnoki
találatát. Tíz perc sem telt el, és Stefan Spirovski növelte kettőre a
házigazdák előnyét, beállítva ezzel a végeredményt.
A Ferencváros sorozatban harmadik bajnokiját nyerte meg, a Diósgyőr
pedig egymás után harmadszor kapott ki.

Berekméri Edmond

Jegyzőkönyv

OTP Bank Liga, 10. forduló: Ferencváros – Diósgyőr 2-0 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, 9195 néző, vezette: Szabó Zs.
Gólszerző: Varga R. (62.), Spirovski (71.).
Sárga lap: Lovrencsics G. (45+1.), illetve Nagy T. (36.), Vela (44.),
Kocsis G. (51.), Busai (62.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Otigba, Blazic, Marcos Pedroso – Gorriarán, Spirovski (89. Leandro) – Varga R., Paintsil (61.
Sternberg), Moutari (61. Böde) – Priskin.
DVTK: Rados – Nagy T. (73. Makrai), Lipták, Karan (29. Kocsis
G.), Tamás – Vela, Busai, Nono, Óvári – Joannidisz (54. Szarka Á.),
Ugrai.

Eredményjelző

Magyar labdarúgó NB I., 10. forduló: Debreceni VSC – Puskás
Akadémia 3-0, Ferencváros – Diósgyőr 2-0, Vasas – Szombathelyi Haladás (félbeszakadt a világítás meghibásodása miatt), Paks – Balmaz
Kamilla Gyógyfürdő 1-0, Mezőkövesd – Újpest 2-4, Videoton – Budapest Honvéd 1-1.

A diósgyőri Tamás Márk (b) és a ferencvárosi Miha Blazic a labdarúgó OTP
Bank Liga 10. fordulójában játszott Ferencvárosi TC – Diósgyőri VTK mérkőzésen a Groupama Arénában 2017. szeptember 23-án. MTI Fotó: Illyés Tibor
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Bernd Storck tizenkét légióst hívott meg

Bernd Storck magyar szövetségi kapitány tizenkét légióst hívott meg a magyar
labdarúgó-válogatottba,
amely Svájc és a Feröer-szigetek ellen zárja a világbajnoki selejtezősorozatot.
A magyar szövetség
(MLSZ) honlapjának beszámolója emlékeztet rá, hogy
a külföldön játszó kerettagok többsége szerepelt a tavalyi Európa-bajnokságon,
csak Megyeri Balázs és Sallai Roland nem volt ott. Visszatérő is van az előző meccshez képest, hiszen
a franciaországi Dijonban futballozó Lang Ádámnak ismét meghívót küldött Bernd Storck. Dzsudzsák Balázs csapatkapitány is a keret tagja,
annak ellenére, hogy eltiltás miatt Svájcban nem léphet pályára.
Szalai Ádám, Pintér Ádám és Kleinheisler László továbbra sem egészséges, így rájuk nem számíthat a szakmai stáb az októberi meccseken, Nikolics Nemanja pedig azt kérte, hogy klubcsapatánál, az amerikai Chicago
Fire-nél maradhasson.
„Bár néhány külföldön játszó futballistánk sajnos még mindig sérült,
jó és erős csapatunk lesz a pályán a Svájc és a Feröer-szigetek elleni mérkőzéseken” – mondta Bernd Storck.
Az edző jelezte, hogy a magyar élvonalban szereplő játékosok névsorát
az OTP Bank Liga elmúlt hétvégi fordulója után hozza nyilvánosságra.
A svájciak ellen október 7-én Bázelben játszik a magyar válogatott,
amely három nappal később a feröeri csapattal szemben a Groupama Arénában zárja a jövő évi oroszországi vb-selejtezőket, de a továbbjutást már
nem harcolhatja ki.
Hivatalossá vált ugyanakkor, hogy a magyar válogatott a vb-selejtezősorozat zárását követően az idén még két felkészülési meccset játszik: november 10-én Luxemburggal idegenben, négy nappal később Costa
Ricával hazai pályán mérkőzik meg. A magyar csapat eddig mind a 10
meccsét megnyerte Luxemburggal, a karibi együttessel viszont még nem
találkozott.
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Cosmin Contra 24 román
idegenlégiósnak üzent

Kijelölte a román labdarúgó-válogatott edzője, Cosmin
Contra azt a 24 külföldön szereplő játékost, akikre elvileg
számít az utolsó két világbajnoki selejtezős mérkőzésen, Kazahsztán (október 5., 21.45 óra, Ploieşti) és Dánia (október
8., 19.00 óra, Koppenhága) ellen.
A bővített keretbe jelölt futballisták:
* kapusok: Ciprian Tătăruşanu (Nantes), Costel Pantilimon (Deportivo La Coruna), Silviu Lung (), Bogdan Lobonţ
(AS Roma)
* hátvédek: Cristian Săpunaru (Kayserispor), Cosmin Moţi
(Ludogorec), Vlad Chiricheş (Napoli), Valerică Găman (Karabukspor), Dragoş Grigore (Al-Sailiya), Iasmin Latovlevici
(Galatasaray), Paul Papp (Karabukspor), Alin Toşca (Betis)
* középpályások: Răzvan Marin (Standard), Eric Bicfalvi
(FC Ural), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Alexandru Chipciu
(Anderlecht), Gabriel Torje (Karabukspor), Alexandru
Maxim (Mainz), Adrian Stoian (FC Crotone), Cristian Tănase (Karabukspor)
* támadók: Florin Andone (Deportivo La Coruna), Claudiu
Keserü (Ludogorec), Bogdan Stancu (Bursaspor), Gheorghe
Grozav (Karabukspor)

A magyar keret
külföldön játszó tagjai

* kapusok: Gulácsi Péter (RB Leipzig), Megyeri Balázs
(Greuther Fürth)
* védők: Bese Barnabás (Le Havre), Guzmics Richárd
(Jenpien Funde), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Korhut Mihály (Hapoel Beer-Seva), Lang Ádám (Dijon)
* középpályások: Dzsudzsák Balázs (al-Vahda), Elek Ákos
(Kajrat Almati), Nagy Ádám (Bologna), Sallai Roland
(APOEL Nicosia), Stieber Zoltán (DC United).

Gólzáporos MSE-győzelem a városi rangadón

Három nagy különbségű győzelmet jegyeztünk a 4. ligás labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában. A legtöbb találat Marosoroszfalun született, ahol az elmúlt
évad bajnoka tízet rámolt be a gyenge képességű Kutyfalvának. Marosvásárhelyen az éllovas MSE hetet rúgott a városi rivális (és az eddigi négy fordulóban
veretlen) Gaz Metannak, míg Nagysármás hatszor talált be a ranglista utolsó
helyén álló Dánosnak. A Marosludas hazai környezetben nem tudott nyerni
Ákosfalva ellen, amely a mostani évad szép meglepetését nyújtja eddigi szereplésével – öt forduló után is veretlen az alakulat. A ludasiak emiatt visszaszorultak
a ranglista harmadik helyére.
A forduló negatív eseménye Náznánfalva meg nem jelenése, a megyeszékhellyel szomszédos nagyközség csapata tiltakozásképpen nem vállalta a játékot
Nyárádszeredában amiatt, hogy az előző körben két játékosukat szerintük indokolatlanul súlyos büntetéssel sújtották fegyelmi kihágásuk következtében.
Az 5. forduló eredményei: Mezőméhes – Marosvásárhelyi Atletic 2-4, Marosludas – Ákosfalva 1-1, Nagysármás – Dános 6-0, Marosvásárhelyi Gaz
Metan – Marosvásárhelyi MSE 0-7, Nyárádszereda – Náznánfalva 3-0 (játék
nélkül), Marosoroszfalu – Kutyfalva 10-0, Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor
– Szováta 2-3.
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Több mint egy hónapja lett játékképtelen
a sáromberki futballista testvérpár: Fülöp
István és Fülöp Loránd. Mint lapunkban korábban már beszámoltunk róla, az idősebbik, István a magyar élvonalból (Diósgyőr)
tért ismét haza, hogy erősítse az egyetlen,
élvonalban szereplő székelyföldi csapatot,
örömet szerezve a Sepsi OSK szurkolóinak.
Isti a bajnokság elején cserejátékosként segítette együttesét, remélve, hogy minél hamarabb a kezdőcsapatba kerül. Fülöp
Loránd ebben az idényben is a Botoşani játékosa maradt, ahol kiválóan kezdte az őszi
idényt, öt mérkőzésen három gólt szerezve.
A kisebbik Fülöpöt egyre jobban dicsérte a
szaksajtó, elismerve erényeit, átlagon felüli
játéktudását. Aztán jöttek a sérülések...
Lóri, a Botoşani csatára elmondta, hogy
a Craiova ellen játszottak bajnoki meccset,
amikor a 12. percben egy rossz mozdulat
komoly sérülést okozott. „A csapat orvosa
szerint 3-4 hónapot is eltarthat a kényszerpihenő. Úgy érzem, balszerencsés vagyok,
hiszen megtaláltam a helyem a csatársorban,
s egyre jobban ment a játék, amikor a sérülés bekövetkezett. Nagyon nehéz a felépügyakran
elszomorodom,
de
lés,
megpróbálom felvenni a harcot! A csapat
egyre jobban szerepel, szeretnénk az első
hat között végezni” – nyilatkozta a Népújságnak Fülöp Loránd.
Istinek idén már voltak kisebb sérülései,
ezért nem tudott bekerülni a kezdőcsapatba
sem Diósgyőrben, sem Sepsiszentgyörgyön.
A nagyobbik Fülöpöt egészségi állapotáról
a múlt héten kérdeztük. Akkor még nem
tudta, hogy szombaton már pályára léphet a
Concordia Chiajna ellen. „Egy labdarúgó
életében nemcsak szép pillanatok vannak.
Játszani jöttem haza az OSK csapatához,
mert úgy éreztem, hogy Diósgyőrben nem
kaptam elég lehetőséget. A CFR ellen, melegítés közben éreztem, hogy fáj a lábam. A
meccset követően még edzettem a csapattal,
pedig nem kellett volna. A Dinamo elleni találkozó előtt ultrahangos vizsgálatot végeztettem, ahol megállapították, hogy
keresztizom-szakadásom van. Most már lassan gyógyulgatok, s talán a FCSB ellen én
is a pályán lehetek. Nehéz mérkőzések várnak ránk, de összetartó együttes vagyunk, és
ezért nem fogunk kiesni!” – fejezte ki reményét Fülöp Isti.
Jó hír: a nagyobbik Fülöp nem csupán
egy héttel hamarabb felépült, mint számította, de ráadásnak még góllal is tért vissza
szombaton: ennek ellenére csapata 2-1-es
vereséget szenvedett Chiajnán. A Concordia
szoros küzdelemben, hathatós bírói segítséggel nyerte a mérkőzést, az utolsó percben
szerzett találattal. G. Rădulescu játékvezető
előbb lesből rúgott góllal segítette a Chiajnát, aztán megfosztotta a székelyföldieket
egy tizenegyestől.

Fülöp István, amikor bemutatták a Sepsi OSK játékosaként
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Csak fiatalokkal maradt a Medicina

Bár szó esett róla, hogy legalább
az irányító poszton szereplő Marija
Pucarević megmarad a csapatnál
egyetlen idegenlégiósként, kizárólag belföldi fiatal játékosokkal vág
neki az új idénynek a CSU Medicina női röplabdacsapata. A marosvásárhelyi klub a politikai
leszámolások egyik járulékos áldozata, így nincs fedezet komolyabb
keret kialakítására. Még szerencse,
hogy az orvosi egyetem tudja biztosítani a minimális hátteret a bajnoki részvételhez, és az idén nem
esik ki senki, mert nem sok jó várható az új idénytől. Az optimisták
is legfeljebb a 6-7. helyre várják a

Bálint Zsombor

csapatot, azonban nagy valószínűséggel az utolsó hely elkerülése
lehet a reálisabb célkitűzés. A tavalyi keretből távoztak: Marija Pucarević (emelő, Szerbia), Sonia
Teianu (oppozit, Dinamo), Valentina Rusu (center, visszavonult),
Andreea Petra (center, UVT Agroland Temesvár), Karla Klarić
(szélső, Horvátország).
A CSU Medicina kerete a 2017–
18-as idényre: Alexandra Babaş
(emelő), Andreea Niţă (emelő),
Varga Eliza-Lenke (oppozit), Roxana Iancu (center), Peţan Boglárka (center), Maria Badea
(center), Rodica Buterez (szélső),

Raisa Ioan (szélső), Loredana Dobriceanu (szélső), Alexandra Cauc
(szélső), Carmen Arniceru (szélső),
Laura Molnar (liberó), Lea Rancz
(liberó). Érkezők: Sorina-Mariana
Mocan (emelő, Kolozsvári U),
Ana-Valentina Stoian (szélső, az ifi
csapatból), Mara Dumitrescu
(szélső, az ifi csapatból). Az edzői
teendőket továbbra is Predrag Zucović látja el, segítője ettől az
idénytől az ifjúsági csapattól áthozott Bokor István lesz.
A női röplabda-bajnokság október 14-én kezdődik, amikor a Medicina CSU az újonc Kolozsvári U
csapatát fogadja. (bálint)
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Maros KK: Visszavágott költségvetés,
távozó játékosok

Egyenlő ellenfelekként

Három olyan kézilabdázóval érkezett Marosvásárhelyre a Brassói
Corona második csapata az Olimpic elleni mérkőzésre, akik a Szuperligában (vagy ha úgy tetszik,
hivatalos nevén Virágok Ligájában) is a keret tagjai. Közülük is kimelkedik Sorina Tîrcă, akinek a
góljai nélkül igencsak nagy bajban
lett volna a vendég csapat. Ráadásul a többiek is felnőtt korosztályú
játékosok, a tavalyig Brassóban
működő utánpótlás-nevelő központból. Azt gondoltuk, hogy ezzel
a kerettel nem lesz nehéz nyerniük
az Olimpic kizárólag marosvásárhelyi ifjúságiakból álló csapata
ellen. Nem így történt. Az Olimpic
játékosai, a maguk 16,7 éves átlagéletkorával, bizonyították, hogy az
A osztály felnőttmezőnyében is
megállják a helyüket, és a lelkes
közönség által hosszasan ünnepelt
döntetlent harcoltak ki, izgalmas
hajrá után.
Az Olimpic már a kezdet kezdetén meglepte a brassói csapatot, és
Târşoagă átlövő góljainak köszönhetően 4-1-es vezetéssel kezdett. A
vendég csapat csak a 18. percben
tudott egyenlíteni 9-9-re, és mindjárt át is vette a vezetést, amikor a
Szuperligában is megfordult Roşca
néhány lövést megfogott zsinórban. Az Olimpic azonban nem
hagyta az ellenfelét döntő mértékben elhúzni, és szünetig maradt a
2-3 gólos hátrány.
Úgy tűnt, megismétlődik az, ami
az első fordulóban történt, amikor
a marosvásárhelyi ifik a villámrajt
után átengedték a kezdeményezést
a Mureşul elleni mérkőzésen, és a
végén nagy arányban alulmaradtak,
de a második félidőben sem akaródzott nőni a Corona előnye, sőt!
Ugran néhány védése után egy
gólra jött fel a házigazda, és először
22-23-nál lett volna lehetősége az

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 2. forduló: Marosvásárhelyi
Olimpic – Brassói Corona 28-28 (14-17)
Marosvásárhely, Liviu Rebreanu iskola sportterme, 300 néző.
Vezette: Ciprian Pipa (Nagyvárad), Cristian Foltic (Nagyvárad).
Olimpic: Ugran (Hodor) – Munteanu 1 gól, Dima 2, Bărăbaş 11,
Târşoagă 9, Sângeorzan, Ola (Ghemeş 1, Radu, Lăcătuş 4, Marian, Moldovan, Belean, Bardoşi, Stan).
Corona: Roşca (Postăvaru) – Creţu 2, Capră 3, Lopătaru 3, Lăcătuş 4, Tăbăcaru 1, Tîrcă 14 (Judele, Ördög, Hageanu, Zainea 1)

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály B csoportja 2. fordulójának eredményei: Székelyudvarhelyi NKK – FC Argeş Piteşti 26-29, Marosvásárhelyi Olimpic – Brassói Corona 28-28, Dacia Mioveni –
Nagybányai Minaur 21-28, Nagyváradi CSM – Temesvári Universitatea 19-21, Temesvári SCM – Naţional Rm. Vâlcea 35-28, Resicabányai CSU – Kézdivásárhelyi SE 36-19. A Köröskisjenői Crişul
– Marosvásárhelyi Mureşul mérkőzést ma játsszák.
1. Minaur
2
2. Resicabánya 2
3. Temesvár
2
4. Argeş FC
2
5. Brassó
2
6. Mureşul
1
7. Rm. Vâlcea 2
8. Temesvár
2
9. Olimpic
2
10. Mioveni
2
11. Székelyudv. 2
12. Nagyvárad 2
13. Köröskisjenő 1
14. Kézdiv.
2

2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

Ranglista
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

egyenlítésre, amikor az emberhátrányban támadó Corona lehozta a
kapusát, és a hazai hálóőr nem találta el egy elcsípett labdából a
vendégek őrizetlenül maradt kapuját.
Végül az 51. percben mégis
egyenlített az Olimpic (26-26-ra),
és innen roppant izgalmas végjáték
alakult ki, több kihagyott lehetőséggel, remek kapusteljesítményekkel. A nézők tarthattak attól,
hogy a hazai csapat tapasztalatlanságának döntő szerepe lesz, de Cla-

0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
1
2

72-38
69-38
76-55
69-61
63-46
27-21
54-56
56-59
49-55
42-54
45-62
37-56
17-44
46-77

6
6
6
6
4
3
3
3
1
0
0
0
0
0

udiu és Mihaela Evi tanítványai
nem ijedtek meg a lehetőségtől, és
kiharcolták az első felnőtt bajnoki
pontjukat. Lehetett volna három is
belőle, ám az utolsó támadás során
senki nem merte bevállalni a kapura lövést.
A másik marosvásárhelyi csapat,
a Mureşul ma játszik Köröskisjenőn. A következő fordulót október
7-én rendezik, amikor a Mureşul
Mioveni-t fogadja, az Olimpic
pedig a Temesvári Universitateához látogat.

Williams az ötödik légiós a Siriusnál

Bálint Zsombor
Megérkezett Marosvásárhelyre az UPM Sirius női kosárlabdacsapatának ötödik idegenlégiósa, Sherise Williams. Az amerikai kosarast azok után igazolta le a klub, hogy az eredetileg kiszemelt
beállós, a dél-afrikai Sune Swart két hónapig várt a román vízumra,
amikor közölték vele, hogy nem kapja meg. Hogy miért? Csak...
Williams így a felkészülési időszak végére érkezett meg, alig néhány nappal az első hivatalos mérkőzések előtt, a Sirius ugyanis
már szerdán pályára lép Alexandriában, a Románia-kupa első körében. Ionel Brustur vezetőedzőnek így nincs sok ideje beépíteni
az új beállóst a csapatba, de meg kell próbálnia a maximumot kihozni belőle e rövid időn belül.
Sherise Williams a Mississippi State University végzőse, 191 cm
magas. Adatlapja szerint nagyon jó védőjátékos, és hatékonyan
szedi a lepattanókat. Ez derül ki a statisztikájából is, hiszen átlagban
4,5 lepattanót szedett le az utolsó egyetemi évében meccsenként.
Az is igaz, hogy nem a pontszerzés az erőssége, hisz 5,1 pont az
átlaga, dobószázaléka 36,7%, a szabaddobásait 56,7%-ban értékesítette. Eredetileg a görög élvonalba írt alá, ám a bajnoki rajt előtt
elhagyta a Dafni Agiu Dimitriu csapatát, így kerülhetett a
Siriushoz.

Az amerikai beállós (b) adatlapja szerint nagyon jó
védőjátékos, és hatékonyan szedi a lepattanókat

Éppen csak levetkőzött Marosvásárhelyen Demarius Bonds, és már öltözött is vissza: az új légiós elsőként csomagolt össze, és keresett másik csapatot magának. A nagy érvágást azonban
nem az ő, hanem a Goran Martinic távozása jelenti.
Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Nincs a legkellemesebb helyzetben a Marosvásárhelyi Maros KK
férfikosárlabda-csapata. A prefektusi rosszindulat és politikai bosszúhadjárat járulékos áldozataként a
klub vezetősége hirtelen arra ébredt, hogy az idén nem számíthat
arra az összegre, amelyet a városi
tanács megszavazott számára, ezért
kénytelen kevesebb pénzből gazdálkodni. Ennek egyenes következményeként két játékosától is meg
kellett válnia.
A kialakult helyzetről sajtótájékoztatón számolt be Béres Loránd
klubelnök. Mint elmondta, úgy
döntöttek, hogy törlik a csapatbemutató mérkőzést, amelyet tegnap
kellett volna Jászvásár ellen játszani, egy igencsak észszerű okból,
éspedig: nem kívántak olyan csapatot bemutatni, amely aztán nem
egyezik meg azzal, amit a bajnokságban használnak. Két nappal korábban ugyanis számvetést készített
a klub arról, mire számíthat a városi
támogatás nélkül, és arra a következetésre jutott, hogy nem fogja tudni
azon a szinten fizetni a játékosait,
mint ahogy eredetileg számította,
ezért megszorító intézkedésekről
döntött. Ennek egyenes követkeményeként minden kerettaggal tárgyalásokat kezdeményezett a fizetések
újratárgyalásáról, ismertetve a reális
lehetőségeket, és felajánlva a lehetőséget a távozásra azoknak, akik
ezeket nem tudják elfogadni.
Az első, aki nemet mondott, Demarius Bonds volt, illetve rövid
gondolkodás után Goran Martinić is
a távozás mellett döntött. Utóbbi, a
közönség kedvence, megható búcsúlevelet is írt a szurkolóknak, kifejezve reményét, hogy egyszer
még visszatérhet Marosvásárhelyre.
A többi idegenlégiós: Mijović, Mladenović és Mitchell kibékültek a
megváltozott helyzettel, mint ahogy
a helyi játékosok és az edzői stáb is,
akiknek szintén kisebb fizetéssel
kel megelégedniük. A két távozót a
legrövidebb időn belül helyettesítik

hasonló profilú, de olcsóbb játékosokkal – közölte ugyanakkor a
klubelnök.
A sajtótájékoztatón Béres Loránd
klubelnök egyébként korábban soha
nem tapasztalt nyíltsággal beszélt a
pénzügyi nehézségekről. Elmondta:
nem függnek teljes egészében a
város támogatásától, hisz egyre
több támogató áll a csapat mellé, de
az önkormányzati pénz nélkül –
egyszerű matematika – kevesebbet
tudnak költeni is. Ráadásul jelenleg
is 400 ezer eurós tartozása van a
klubnak, bár a májusban örökölt
600 ezerből mintegy 200 ezret sikerült törleszteni. Ekkora – az előző
menedzsment által hátrahagyott –
adóssághalmaz mellett természetes,
hogy a reális fizetőképességet kellett figyelembe venni, és így elkerülhetetlen volt elengedni azokat a
játékosokat, akikre nem jut elég
pénz.
Egyértelmű, hogy ezzel a célkitűzés is szerényebbé válik, azonban
azt szeretnék, hogy a következő
egy-két évben minden tartozást fizessenek ki, hogy ismét tudjon építkezni a csapat, mindig a reális
lehetőségeket figyelembe véve. Az
újabb szponzorok felkutatása mellett természetesen arra is számítanak, hogy lezárul az állóháború a
megye politikusai között, és ismét
kaphat támogatást a csapat.
A klub vezetői és a játékosok a
közönséggel is találkoztak, őszintén
feltárva a szurkolók előtt a problémákat, és türelmet kértek tőlük, ha
az eredmények a következő idényben, vagy az azt követőkben is nem
lesznek azon a szinten, amihez hozzászoktak. A keretben hét saját nevelésű játékos van, többségében
fiatalok, így a közönség jobban azonosulhat a csapattal, még ha kevésbé eredményes is. A klub
vezetősége megígérte, hogy azon
dolgozik, hogy helyrehozzák a csapat pénzügyeit, cserében a találkozón megjelent szurkolók vállalták,
hogy jóban-rosszban kitartanak a
klub mellett, meccsről meccsre
megtöltik a csarnokot, és nem fukarkodnak a huj-huj-hajrával sem.
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Válasz Trianonra:
az autonómia

Centenáriumi megemlékezések
egész sorozatával készül felidézni a
Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) azokat a jelentős
történelmi
eseményeket,
amelyek megelőzték a trianoni békediktátumot – jelentette be Tőkés
László EP-képviselő, a KMAT elnöke szombaton, a kisebbségben
élő magyar közösségek politikai
szervezeteit tömörítő szervezet
nagyváradi ülését és kétnapos autonómiakonferenciáját összegző sajtóértekezleten.
Az egész Kárpát-medencére kiterjedő, Válasz Trianonra: az autonómia című projekt részletes
programját a KMAT egy novemberi
tanácskozásán dolgozzák ki.
„Alapvető célunk a történelmi
valóság megismerése, a megbékélés
keresése az utódállamok többségi
nemzeteivel, és a Trianon okozta,
máig ható következményeknek a
gyógyítása” – hangoztatta Tőkés
László.
Románia 2018-ban a „nagy egyesülés” századik évfordulóját ünnepli, vagyis annak az 1918.
decemberi elsejei gyulafehérvári
román nemzetgyűlésnek a centenáriumát, amelyen az erdélyi, bánsági,
partiumi és máramarosi románok
kimondták az általuk lakott területek egyesülését Romániával. A
KMAT a 2108-tól 2020-ig terjedő
rendezvénysorozattal a többi olyan
fontos történelmi eseményt is fel
akarja idézni, amely megelőzte a –
románság által megfogalmazott követeléseket is szentesítő – trianoni
döntést.
„Nem Magyarország felosztásának dátumát, a trianoni békediktátumot
tekintjük
évfordulói
alkalomnak önmagában, hanem az
egész ‘18-20-as periódust Gyulafehérvártól a trianoni döntésig terjedően, ebben benne van a szerbiai
népgyűlés, a kolozsvári magyar
nemzetgyűlés 1918 decemberében,
vagy a Székely Nemzeti Tanács
megalakítása 1918 novemberében”

– magyarázta az EP-képviselő.
Kifejtette: annyi történelemhamisítás volt ebben a témakörben, hogy
a kisebbségi helyzetbe került magyaroknak mindenképpen át kell
beszélniük történelmi traumáikat
azokkal a többségi nemzetekkel,
amelyekkel együtt élnek, és hozzá
kell járulniuk az olyan hibáknak a
kijavításához is, mint amilyen a későbbi romániai asszimilációs politika.
Hangsúlyozta: Romániában számos olyan igazságtalanság érte a
magyarságot, amely ellentétes a
gyulafehérvári nyilatkozat szellemével, a centenáriumi rendezvénysorozattal pedig arra is emlékeztetni
akarják a románságot, hogy a történelmi dokumentumba foglalt autonómiaígéretéről megfeledkezett.
A Nagyváradon tartott kétnapos
autonómiakonferenciáról Tőkés
László elmondta: a KMAT rendszeresen szervez reprezentatív tanácskozásokat
a
téma
európai
szakértőivel az autonómia eszméjének népszerűsítése, formáinak megismertetése és a nemzedéki
folytonosság megteremtése érdekében a Kárpát-medencei magyar fiatalok számára.
Megemlítette: a rendezvényen
felkérték a konferencián előadóként
részt vevő Szili Katalint, a határon
túli autonómiaügyek egyeztetésének miniszterelnöki megbízottját,
hogy közvetítsen az erdélyi magyar szervezetek és pártok között a
székelyföldi területi autonómiaigény egységes képviselete érdekében.
A konferenciát megelőző nagyváradi munkaülésén a KMAT állást
foglalt az új ukrajnai oktatási törvény ellen, tiltakozott a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai
Líceum ellehetetlenítése miatt, és
felkérte tagszervezeteit, hogy segítsék a szükséges egymillió aláírás
összegyűjtését a Minority SafePack
nevű kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezéshez. (MTI)

Erősítené a Fidesszel való
partnerségét az RMDSZ

A romániai magyarságnak az az
érdeke, hogy továbbra is olyan kormány irányítsa Magyarországot,
amely bizonyította: nemzetpolitikai
víziójában és a mindennapi gyakorlatban fontos teret foglalnak el az
erdélyi magyarok – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
Kelemen pénteken Kolozsváron
beszélt erről azon az eseményen,
amelyen magyar nyelvű ügyintéző
irodát nyitottak a kincses város főterén.
Kijelentette: az RMDSZ partnerre lelt a Fidesz–KDNP-ben, és
tovább szeretnék erősíteni ezt a
partnerséget.
Az eseményről az RMDSZ tájékoztató hírlevele számolt be. Az
RMDSZ elnöke rámutatott: régi
álma és vágya volt a szövetségnek,
hogy Kolozsvár belvárosában is legyen egy olyan hely, ahova betérhetnek ügyeiket intézni a magyar
emberek. Az RMDSZ kolozsvári
szervezete és az Eurotrans Alapítvány új közösségi terében segítenek
a magyarországi választásokra való
regisztrációban is.
Kelemen Hunor kifejtette: kihívásokkal teli időszak elé néznek, hiszen a következő években legalább
három fontos tényezőtől függ, hogy

miként tudja érvényesíteni érdekeit
a romániai magyarság. A politikus
utalt a román Ókirályságnak a politikai értelemben vett Erdéllyel való
egyesülése, vagyis Nagy-Románia
létrejöttének jövő évben sorra kerülő századik évfordulójára, a magyarországi
választások
kimenetelére, valamint az európai
uniós reformokra.
Úgy vélte, az Európai Unió
reformja során az őshonos kisebbségeknek növelniük kell befolyásukat, hogy helyzetük orvoslása
uniós feladat is legyen, ne csak
tagállami hatáskör. Úgy vélte, Románia fél attól, hogy a kisebbségi
kérdés kikerül hatásköréből, erre
utal szerinte, hogy Bukarest beperelte az Európai Bizottságot a
Minority SafePack európai polgári kezdeményezés bejegyzése
miatt.
Nagy Zoltán, az Eurotrans Alapítvány elnöke közölte: immár tízfős központi csapat és további
hetven személy segít a könnyített
honosítás megszerzésében. Az alapítványhoz két év alatt 27 ezer honosítási dosszié került, de több mint
45 ezer emberrel vették fel a kapcsolatot, és 3300 vidéki kiszállásuk
volt. (MTI)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
KIADÓ 2 garzon diákoknak, alkalmasak irodának, orvosi rendelőnek is. A
város központjában találhatóak.
Tel. 0771-318-076, 0365/444-304.
(3995-I)
VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744474-863. (3571-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (3856)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (3856)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Életedben szeretet és jóság voltál,
Mosolygó arcod, zengő hangod
Mindenkit elbűvölő vidámság.
Istenben bízó, imádkozó lélek voltál,
De az őszi szellővel elsodort
a kegyetlen halál.
Múlnak az évek, és minden szeptember
Egy fájdalmas búcsúzásra emlékeztet.
Csak egy van, ami a sírig vezet:
Szívünkben az örök emlékezet.

Családját nagyon szerető, hűséges
feleség, édesanya, nagymama, aki
földi
életedben
voltál.
Szívünk fájdalmával emlékezünk
szeptember 24-én a legdrágább feleségre, édesanyára és nagymamára, SÁNDOR KLÁRÁRA született
PUSKÁS
KLÁRA,
halálának
3.
évfordulóján.
Arany volt a szíved, szeretet az életed, de Isten elhívott a végtelenbe, mert szeretett. Örök hála és köszönet az egymással töltött
szép évekért. Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Emléked örökre megőrizzük: bánatos, szerető férjed, Imre, gyermekeid: Csaba és Tibor, unokáid: Tiborka, Boglárka és Zétényke
édesanyjukkal, Rékával.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet az emlékezés virágaival, de
mindig csak a néma sírodra találunk, melyen soha nem fogy el a
szeretet.
Könnyes szemmel, fájó szívvel tekintünk az égre, kérjük a Jóistent, nyugtasson békében! (3972-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)

„Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember,
változzék át bár porladó rögökké,
az élőkben tovább él – mindörökké.”
(Csepeli Szabó Béla)
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS GYULÁRA halálának 5. évfordulóján. Örökké
emlékező szerettei. (3690-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3843)
VÁLLALUNK tetőfedést, szigetelést,
külső-belső munkákat, teraszok készítését, bármilyen kisebb munkát.
Tel. 0757-388-134. (3949-I)
BÁRMILYEN
munkát
vállalunk:
cserépforgatás, csatornatakarítás, új
csatorna
készítése,
famunkálatok,
tetőkészítés.
Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény. Tel. 0746-819-774. (3676)
HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazok. Tel. 0766-519-187. (sz.)
VÁLLALUNK tetőkészítést, -javítást
(cserép, régi cserép, fémcserép),
kéményjavítást, csatornák, lefolyók
készítését, javítását. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. Tel. 0752-582-601.
(3982)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel gondolok életem legszomorúbb napjára, 2000. szeptember 23-ára, amikor 17. éve a
kegyetlen halál elragadta mellőlem az élni akaró, drága jó férjet,
a ravai születésű IZSÁK PÁL vízgáz szerelőt.
Arany volt a szíved, munka az
életed, Isten hívott, mert szeretett. Búcsúzásod csak egy halk
sóhaj, senkit sem zavarva, úgy
mentél el szótlan. Küzdöttél, de
már nem lehetett, a csend ölel át
és a szeretet. A múltra emlékezve
szívem nagyon fáj, valaki hiányzik, aki nincs velem már. Megtört
szíved pihen a föld alatt, életünk
emléke csak az én szívemben
maradt.
Nyugodj békében, drága párom,
a Jóisten akaratából.
Szerető feleséged, Magdi.
*
Szomorúan emlékeznek rá szerető testvérei: Terézke és Árpád,
valamint azok családja. (3965)

Fájó szívvel emlékezünk szeptember 25-én az ákosfalvi születésű
BUKSA
szül.
NAGY
EMMÁRA halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Őt soha nem
felejtő szerettei. (3821)

„Az emlékezéshez szeretet kell,
és akit szerettünk, azt nem feledjük el.”
Szívünkben örök szeretettel emlékezünk szeptember 25-én a
körtvélyfájai
születésű
id.
CSEGEDI ANDRÁSRA halálának
16. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, két fia, lánya, két menye,
veje és öt unokája. Akik ismerték
és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Nyugodjon békében!
Szerettei. (3852-I)

ELHALÁLOZÁS
Búcsúzunk szeretett osztálytársunktól és barátunktól,
BARABÁS BARNA
műépítésztől.
Temetése szeptember 26-án 14
órakor lesz a rieheni Gottesacker
temetőben (Bázel, Svájc). Emlékét örökké őrizzük.
A Bolyai Líceumban 1965-ben
végzett osztálytársak. (3990-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. LŐRINCZ ATTILA
aneszteziológus-reanimátor
főorvos
életének 78. évében elhunyt.
Drága halottunkat folyó hó 26-án
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben.
A gyászoló család. (3992-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: RECEPCIÓST, MEDEN-

CEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBA-

LÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60258)

A SURTEC MŰSZAKI BARKÁCSÁRUHÁZ alkalmaz ELADÓKAT, KASSZÁSNŐKET és SUPER-

VIZORT (KASSZAFELÜGYELŐT). Önéletrajzukat kérjük a surtec@surubtrade.ro e-mail-címre küldeni

vagy az áruház vevőszolgálatán leadni Marosvásárhelyen, a Dózsa György utca 145/A szám alatt. Tel.
0265/263-093. (60359)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0749-

027-726. (19369-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Fizetés 2500 lej + 10% a bevételből.
Tel. 0745-696-055. (19369-I)

A marosvásárhelyi APICOLA KFT. várja a beiratkozókat MÉHÉSZ SZAKTANFOLYAMÁRA. A tan-

folyam elvégzése után a résztvevők a Munkaügyi, Család- és Esélyegyenlőségi Minisztérium, valamint
az Oktatás-, Kutatás- és Ifjúságügyi Minisztérium által akkreditált bizonyítványt kapnak. Beiratkozni az

Apicola Kft. székhelyén – Marosvásárhely, 1918. December 1. út 35. szám – lehet 2017. október 31-ig.

Szükséges iratok: a személyazonossági igazolvány fénymásolata, iskolai végzettséget igazoló oklevél
(minimum 8 osztály elvégzéséről) fénymásolata, orvosi igazolás. A részvételi díj 350 lej, tanulóknak és

egyetemistáknak 250 lej. (sz.-I)

FUVAROZÓCÉG C+E kategóriával rendelkező SOFŐRT alkalmaz belföldi és külföldi viszonylatban.
Érdeklődni a 0745-774-173-as telefonszámon. (60371-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19380-I)

A DUDA TRANS TÁRSASÁG alkalmaz D kategóriás jogosítvánnyal rendelkező professzionális GÉP-

KOCSIVEZETŐKET. Tel. 0747-048-444, 0742-127-877. (19381)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny: műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.
Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán („Gyártás – gépbeállító” megjelöléssel) a Dózsa
György utca 145/a alatt vagy Cserefalva 115. szám alatt, illetve
e-mailben: productie@surubtrade.ro. További információ a
0745-043-920-as telefonszámon.

A Siletina Impex
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.
személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére

Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a végzettséget igazoló iratok másolatával,
esetleges ajánlással a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig
9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

Október 3-ig látogatható
a JÉGKORSZAK kiállítás
Marosvásárhelyen

Kevesebb mint egy hónapig időzik Marosvásárhelyen a budapesti
Természettudományi Múzeum Jégkorszak című kiállítása. A Föld
utolsó jégkorszakát bemutató tárlat a marosvásárhelyi Természettudományi Múzeumban, a Horea utca 24. szám alatt tekinthető meg.
A látogatók újra találkozhatnak a jégkorszak után kihalt, de jól ismert
állatfajokkal (életnagyságú rekonstrukciók, csontvázak), amelyeket az
eredeti élőhelyükre emlékeztető környezetbe helyeztek. Megtekinthető
egy mamutfióka, kardfogú tigris, hiéna, barlangi hiéna, pézsmatulok
és egy gigantikus gliptodon.
A kiállítást különféle médiaeszközök gazdagítják, amelyek a korabeli klímáról, illetve az akkori állatok életéről tartalmaznak információkat. A Jégkorszak október 3-ig időzik Marosvásárhelyen.
Látogatás:
– keddtől péntekig: 9–16;
– szombaton: 9–14;
– vasárnap: 9–13.

