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Kiállítással nyílt meg

Új kulturális központ Marosvásárhelyen

Nyári fesztivál

A HIFA Románia Egyesület idén második ízben szervezte meg a Nyári
fesztivált fogyatékkal élő személyek
számára a marosvásárhelyi vár udvarán, pontosabban a kupolában és a
kupola melletti téren.

____________2.
Marosvásárhelyi
időutazás

A múltbeli vásároktól a mai Marosvásárhelyig címmel csütörtök este kiállítás nyílt a várban. A Marx József
Fotóklub tagjai a száz évvel ezelőtti
felvételeket ismételték meg és rámázták közös keretbe...

Új, többfunkciós kulturális központ nyílt
Marosvásárhelyen a Studium Prospero
Alapítvány égisze alatt. A Forradalom
utca 8. szám alatti, a Művészeti Líceummal átellenben lévő épület több helyiségét bérelte ki a református egyháztól az
alapítvány, az ott megnyílt Studium
Prospero Kulturális Központ egyaránt
alkalmas képzőművészeti tárlatok, kiállítások szervezésére, valamint társadalmi
szervezetek
eseményeinek
lebonyolítására.

Kaáli Nagy Botond

Augusztus 24-én stílszerűen kiállítással nyílt
meg a központ, a szépen felújított, légkondicionált kiállítóteremben telt házas közönség körében került sor Vidra Birtalan Éva
marosvásárhelyi képzőművész Tűzzel festek
című tűzzománctárlatának megnyitására.
Sorrendben elsőként dr. Vass Levente, a Studium Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke
szólalt fel, és köszöntötte a résztvevőket, az alapítvány munkatársait, valamint Boda Levente
Gergelyt, az újonnan megnyílt kulturális központ kinevezett igazgatóját. – A Studium Prospero Alapítvány a Studium és a Prospero
alapítványokból tevődött össze, ezelőtt három

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

évvel sikerült összevonnunk a két szervezetet.
Az előbbi a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen zajló magyar tannyelvű
oktatás, az utóbbi a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem háttérintézménye. E két alapítvány az
erdélyi magyar oktatást ugyancsak háttérintézményként támogató szervezetté vált. Ezelőtt két
évvel a református egyházzal sikerült kiegyeznünk, bérbe vettük és felújítottuk a kiállítótermet, valamint az elmúlt két évben 670 órányi
ingyenes támogatást nyújtottunk 17 civil szervezetnek, alapítványnak. Egy ilyen jellegű központ működtetése eddig nem volt az alapítvány
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Erősebb volt
az ellenfél,
vereséggel kezdett
az MSE
Nem volt szerencséje a bajnoki menetrend kisorsolásakor a Marosvásárhelyi MSE-nek, amely a labdarúgó 3.
liga 1. fordulójában mindjárt a tavalyi
bajnoki idény második helyezettjét, a
kinyilvánítottan feljutásra pályázó Lénárdfalvi Comunalt fogadta.

____________7.

Protokollháború

Benedek István

A vádhatóság és a titkosszolgálat között két éve kötött protokollumok margóján robbant ki jókora botrány a napokban.
Rendes országokban egy ilyen vita arról kellene szóljon, hogy
meddig terjedhetnek a polgárok megfigyelésének határai, úgy,
hogy a bűnüldöző szervek is hatékonyan tudják végezni a dolgukat, de a tisztességes adófizetők szabadságjogait se sértsék
a vizsgálatokhoz szükséges információgyűjtés közben. Nálunk,
finoman fogalmazva, kevésbé rendes országban ilyesmiről szó
sincs, itt a játék a főügyész fejére megy, akinek talán már ki is
szemelték a politikai sugallatokra kellően érzékeny fülű utódját.
A cirkusz a napokban még habosodni fog, hallunk majd számos, a dolog legális oldalát pártállások érdekei szerint magyarázó véleményt, ámde arról nem sokat fognak például
beszélni, hogy már felfüggesztett érvényű, de még titkos iratok
hogyan is landolnak egy kormánytanácsos lábtörlőjén, hogy
aztán az egyébként a törvénnyel hadilábon álló illető majd
nyilvánosságra hozhassa. Ez a lejáratásra az egyik legjobb recept, amint eléggé kényelmetlenné válik valaki a hatalom számára, árnyékban rejtőző jótét lelkek menten kiszivárogtatnak
róla valamit. A főügyészségen az augusztus 10-ei csendőri fellépéssel kapcsolatban zajló vizsgálat pedig már eléggé kényelmetlenné vált a hatalom számára ahhoz, hogy a vádhatóság
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 35 perckor,
lenyugszik
20 óra 11 perckor.
Az év 239. napja,
hátravan 126 nap.

Ma GÁSPÁR,
holnap ÁGOSTON napja.
IDŐJÁRÁS

Záporeső, zivatar
várható
Hőmérséklet:
max. 290C
min. 160C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

12, 28, 17, 45, 42+17 NOROC PLUS: 0, 5, 1, 5, 6, 4

1, 10, 12, 13, 35, 36 SUPER NOROC: 6, 4, 1, 6, 5, 0

19, 43, 26, 27, 14, 38

NOROC: 1, 4, 4, 7, 1, 8, 8

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.

Híd fogyatékkal élők és egészségesek között

Nyári fesztivál

A HIFA Románia Egyesület idén második ízben
szervezte meg a Nyári fesztivált fogyatékkal élő
személyek számára a marosvásárhelyi vár udvarán, pontosabban a kupolában és a kupola melletti téren. A fesztiválról Csata Éva ügyvezető
igazgatóval beszélgettünk.

Mezey Sarolta

– Idén nagyon sikeres és jó hangulatú volt a fesztivál, a
vár adminisztrációja nagyon kitett magáért, hogy valamennyien jól érezzük magunkat. Minden feltételt biztosítottak, hogy jók legyenek a körülmények, beleértve a
hőséget enyhítő légkondicionálást is. A fesztiválon több
mint 150 fogyatékkal élő személy vett részt, az őket kísérőkkel és fellépőkkel együtt több mint kétszázan voltunk –
tájékoztatott Csata Éva, a fesztivál szervezője.
A rendezvény keretében megnyitották a Rejtett gyöngyszemek című kiállítást. A fogyatékkal élők által készített al-

kotások a vár C épületében augusztus 29-ig tekinthetők
meg. Az alkotók 500 lejes vouchert kaptak, amit a munkákhoz szükséges kellékek megvásárlására használhatnak.
A fesztiválon díjazták Az élet szépsége fogyatékkal élők
szemszögéből online alkotótábor résztvevőit, majd Kiss Gizellának átadták a HIFA-park háziasszonya címet.
Fellépett a BB Dance kerekes székes tánccsoport, zenélt
Florin Mândru, Anca Onisa és Májer László társasági táncot mutatott be, míg Máté Dalma román és magyar nyelven
szavalt.
A vendégelőadók között volt Fehér Csaba és Asztalos
Zsolt, a Dósa Noémi és Pethő Csaba duó, a marosvásárhelyi Művészeti Líceum diákjai, Domahidi Sára és Domahidi
Anna, valamint Dávid Gergely és Gáll Kristóf, az esti órákban a talpalávalóról Kacsó Sándor és Molnár Ottilia gondoskodtak.
A Nyári fesztivál programjainak deklarált célja a hídépítés fogyatékkal élők és egészségesek között, ami csak
közös összefogással valósítható meg.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Járdacsillagászat

Hétfőn, ma 21.30 órakor az Erdélyi Magyar Csillagászati
Egyesület járdacsillagászatra várja az érdeklődőket a marosvásárhelyi Vár sétányra.

Akadozik a postai kézbesítés

Olvasóink jelezték, hogy főként vidéken – Mikefalva, Héderfája, Backamadaras, Székelybere, Nyárádgálfalva és
környéke – rendszertelenül kézbesítik a postai küldeményeket és a napi sajtót. Érdeklődésünkre tájékoztattak,
hogy az alkalmazottak szabadságolása miatt alakult ki ez
a helyzet, a közeljövőben mindent elkövetnek a hiányosságok kiküszöböléséért. Az okozott kellemetlenségekért
az érintettek elnézését kérik.

Isten kezében – lemezbemutató

Kedden 18 órakor a Bolyai téri unitárius templomban Isten
kezében címmel Kilyén Ilka lemezbemutatójára kerül sor.
Orgonán közreműködik Molnár Tünde, a CD-t bemutatja
Bodolai Gyöngyi újságíró. Szervező: Helikon – Kemény
János Alapítvány, Marosvásárhelyért Egyesület.

Diákönkormányzatok
szabadegyeteme

Augusztus 29. – szeptember 5. között a Kovászna megyei
Csomakőrösön szervezi meg 24. alkalommal a MAKOSZ
a diákönkormányzatok szabadegyetemét. A tábor ideje
alatt számos képzésen vehetnek részt a diákok, lesznek
személyiségfejlesztő és csapatépítő, feladatmegoldó tevékenységek is. Minden olyan tanuló jelentkezhet, aki előtt
még két iskolai év áll. Az érdeklődők a
http://makosz.ro/2018/06/14/lehet-jelentkezni-a-xxiv-dokszab-ra/ elérhetőségen jelentkezhetnek. Bővebb információ a 0726-782-661-es telefonszámon, illetve a
jozsa.kriszta@makosz.ro e-mail-címen kapható.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működtetett Nagyinet program résztvevői számára a Szászsebes
melletti Vörös-szakadékhoz szerveznek kirándulást szeptember 16-án, vasárnap. A kirándulócsapat maga készíti
ebédre a gulyást. Érdeklődni és feliratkozni Illyés Claudia
könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban, illetve a
0748-741-507-es telefonszámon.

Magyar rapszódia – a Magyar Állami
Népi Együttes előadásában

A Vásárhelyi Forgatag keretében augusztus 30-án, csütörtökön 19 órai kezdettel a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Nagytermében vendégszerepel a Magyar Állami
Népi Együttes Magyar rapszódia című előadásával. Bár a
belépés ingyenes, az előadás megtekintéséhez helyjegyeket kellett kiváltani. A Biletmaster internetes oldal jelzése
szerint elfogytak a jegyek.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK
Népviseleti kiállítás

Augusztus 27-én, ma 18.30-kor népviseleti kiállítás nyílik
Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota előcsarnokában. A kiállítást megnyitja Potápi Árpád János nemzetpolitikáért
felelős államtitkár, Barabási Attila, a Maros Művészegyüt-

Rendőrségi hírek

Ellenőrzések a város munkatelepein
Augusztus 1–20. között a helyi rendőrség építkezést és
utcai plakátolásokat ellenőrző osztályának munkatársai 55
ellenőrzést végeztek terepen, a lakosságtól vagy közintézményektől beérkezett 44 panasz megoldása érdekében, valamint a város területén folytatott járőrözés során észlelt
munkatelepeknél. 18 építkezési munkálatot engedély nélkül
végeztek, a befektetőket, haszonélvezőket vagy kivitelezőket összesen 20.000 lej pénzbírsággal sújtották az 1991. évi
50-es számú, az építkezési munkálatokhoz szükséges engedélyezést szabályozó újraközölt törvény alapján.
Kereskedőket is bírságoltak
A helyi rendőrség keresdelmi ellenőrzési osztályának
munkatársai 142 kereskedőt ellenőriztek augusztus 1–20.
között, akik közterületen elhelyezett teraszokat működtetnek, vagy akik a Gyémánt (Diamant), a Cuza Vodă (nagypiac), az 1848. úti (kövesdombi) és a November 7. negyedi
napipiacon tevékenykednek. 21 kereskedő a városháza által
kiállított szükséges tevékenységi vagy működési engedély
hiányában folytatta tevékenységét, öten nem tüntették fel
az eladásra kínált összes termék árát, ezért 26 pénzbírságot
róttak ki, összesen 30.500 lej értékben. Egy kereskedő nem
tudta iratokkal igazolni az áru eredetét, ezért 1120 lejre büntették.

Fotó: Mezey Sarolta

tes vezetője, Portik Vilmos főszervező és Soós Zoltán, a
Maros Megyei Múzeum igazgatója, történész.

Legendák kertjében

A Bekecs néptáncegyüttes augusztus 27-én, ma 19 órakor a Kultúrpalotában mutatja be Legendák kertjében
című előadását.

A város tisztaságára vonatkozó szabálysértések
Az említett időszakban a helyi rendőrség környezetvédelmi részlegének munkatársai fizikai és jogi személyektől
beérkezett 18 panaszt orvosoltak, amelyek az épületek karbantartására vonatkozó kötelezettségek, valamint a háztartási hulladék tárolására és gyűjtésére vonatkozó feltételek
be nem tartására vonatkoztak. Az ellenőrzések során két
esetben róttak ki pénzbírságot olyan kereskedőkre, akiknek
nem volt érvényes szerződésük az engedélyezett köztisztasági vállalattal, így megszegték a 2008. évi 20-as számú
helyi tanácsi határozat 3-as cikkelyének előírásait, négy
esetben pedig a helyi rendőrök kénytelenek voltak megbírságolni a lakosokat, akik nem a kijelölt helyen vagy más lakótársulásokhoz tartozó kukákba dobták a hulladékot, ezzel
pedig megszegték a fent említett határozat 8. cikkelyének
1-es és 5-ös bekezdésében előírtakat – áll a Ioan Zosim Damaschin ügyvezető igazgató kézjegyével szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.
24 óra alatt 40 gépjárművezető hajtási nélkül
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai 24
óra leforgása alatt 47 beavatkozáson vettek részt, melyeken
18 bűncselekményt lepleztek le és két gyanúsítottat tetten
értek, illetve két nemzetközi körözés alatt álló személyt
azonosítottak. A szabálysértések miatt 387 bírságot róttak
ki összesen 153.000 lej értékben. Közúti kihágásokért 24
óra leforgása alatt 40 hajtási jogosítványt tartottak vissza és
kilenc forgalmi engedélyt függesztettek fel. (pálosy)
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Vizsgálat indul
a legfőbb ügyész tevékenységének kiértékelésére

Tudorel Toader igazságügyi miniszter szombaton
bejelentette, hogy vizsgálatot indít Augustin Lazăr
legfőbb ügyész tevékenységének kiértékelésére,
miután nyilvánosságra került egy újabb titkos
együttműködési megállapodás, amely a hírszerzés
és a legfőbb ügyészség között jött létre, és amelyet
Lazăr írt alá.

Toader ilyen vizsgálat eredményeként kezdeményezte korábban Laura Codruţa Kövesi volt korrupcióellenes főügyész
leváltását is, akit végül Klaus Iohannis államelnök július elején kénytelen volt meneszteni egy alkotmánybírósági döntés
értelmében.
Toader már korábban kilátásba helyezte a legfőbb ügyész
tevékenységének szakmai vizsgálatát, most azt követően jelentette be az eljárás elindítását, hogy Darius Vâlcov, a miniszterelnök tanácsadója nyilvánosságra hozott egy titkos
megállapodást, amely a Román Hírszerző Szolgálat és a legfőbb ügyészség között köttetett 2016 decemberében.
Toader felidézte: a dokumentum szövegéből kiderült, hogy
ez a megállapodás hatályon kívül helyezte a 2009-ben megkötöttet, amit március végén hozott nyilvánosságra a legfőbb
ügyészség. A miniszter kifogásolta, hogy a legfőbb ügyész egy
olyan megállapodás szövegét hozta nyilvánosságra akkor,
amely már nem volt hatályban, és elhallgatta az újabbat. Toader megállapította: az a tény, hogy a megállapodásban a „hatályon kívül helyezés” kifejezést használták, azt mutatja, hogy
a felek törvényként tekintettek a tikos megállapodás szövegére.
Ez a most nyilvánosságra került megállapodás is azt szabályozta, hogy bizonyos büntetőjogi eljárásokban miként működik együtt a legfőbb ügyészség a belföldi hírszerzéssel.
A kormánykoalíció szerint a titkosszolgálat és az ügyészség
összefonódása nyomán létrejött úgynevezett párhuzamos
állam a titkos megállapodások alapján működött, és megteremtette az alapot a visszaélés lehetőségére bizonyos büntetőjogi eljárásokban.
A Mediafax hírügynökség emlékeztetett, május 4-én Iohannis elutasította, hogy érdemben kommentálja a titkos megállapodásokat, arra hivatkozva, hogy egyet se kötöttek az ő
elnöki mandátuma idején, amely 2014-ben kezdődött, viszont
ezt a mostanit 2016-ban írták alá. Az elnök pénteken az ellenzéki liberálisok egyik tanácskozása alkalmából újságíróknak
elmondta: teljes mértékben megbízik a legfőbb ügyészben és
a hírszerzés vezetőjében, és meggyőződése, hogy nem írtak
alá olyan dokumentumot, amely törvénytelen lenne.
Eduard Hellvig, a belföldi hírszerzés vezetője pénteken este

egy sajtónyilatkozatban arról biztosította a közvéleményt,
hogy nincs már hatályban egyetlen olyan titkos megállapodás
sem, amely az igazságszolgáltatásra vonatkozik. Hellvig szerint a különböző jogszabályokat a megállapodások nélkül is
alkalmazni lehetett volna, de korábban ez volt az állami intézmények egyik „hagyományos eszköze”, amellyel pontosították az együttműködésük keretét.
A kormánypártiak támogatják,
az ellenzék bírálja a miniszter bejelentését
A kormánypártiak támogatják, az ellenzék bírálja, hogy az
igazságügyi miniszter felmérné a legfőbb ügyész tevékenységét.
Călin Popescu-Tăriceanu, a Liberálisok és Demokraták
Szövetségének (ALDE) elnöke biztatónak tartja az igazságügyi miniszter kezdeményezését, mert „végig kell vinni a
rendszer reformját”.
„Elfogadhatatlan, hogy a párhuzamos állam emberei beférkőzzenek az igazságszolgáltatási rendszerbe. (…) A beépített
tisztek jelenléte a társadalom minden szövetébe példa nélküli
állapotot teremt a demokratikus országokban. Végig kell vinni
az igazságügy reformját, ugyanakkor vissza kell térni a titkosszolgálatok tevékenységének demokratikus ellenőrzéséhez. Toader kezdeményezése egy lépés ebben az irányban” –
hangoztatta Călin Popescu-Tăriceanu.
Ludovic Orban ezzel szemben úgy véli, hogy az igazságügyi miniszter „a Romániát vezető bűnözői csoport megbízásából” jár el. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökének
„egyetlen okról sincs tudomása”, ami egy ilyen eljárást indokolna. „Nyilvánvaló, hogy Tudorel Toader a Romániát vezető
bűnözői csoport megbízásából jár el az ügyészség vezetői és
minden olyan ügyész ellen, aki kivizsgálást merészelt indítani
a kormánypártok vezetői ellen” – állítja Orban.
A Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) képviselői
úgy vélik, hogy a protokollumok csak ürügyként szolgálnak
az igazságügyi miniszternek arra, hogy leváltsa Augustin Lazărt, és helyébe egy olyan főügyészt nevezzen ki, „aki válaszol
a politikai parancsokra”. Meglátásuk szerint ezzel befejeződne
Toader megbízatása, hogy „lefejezze az összes ügyészséget”,
amelyek eredményt értek el a korrupcióellenes harcban, és zavartak egyes szociáldemokrata politikusokat.
„Dragnea meg akar szabadulni Augustin Lazărtól, hogy lezárhassa az augusztus 10-ei tüntetések ügyét. A PSD, akárcsak
a forradalom vagy a bányászjárás esetében, el akarja titkolni
az igazságot, hogy megmentse a felelősség alól azokat, akik
a parancsokat adták” – nyilatkozta Dan Barna, az USR elnöke. (hírösszefoglaló)

Leégett a Nagyvárad főterén álló görögkatolikus
püspöki palota

Szombaton késő este kigyulladt, és szinte teljesen
leégett a Nagyvárad főterén álló görögkatolikus
püspöki palota – közölték a hírtelevíziók, hírügynökségek.

A tűzoltóságot este 10 órakor riasztották a tűzesethez.
Ötven tűzoltó kilenc tűzoltókocsival és két létrás kocsival két
és fél órát dolgozott a lángok megfékezésén. A tűzoltók a közeli Sebes-Körösből szivattyúzták a vizet az oltáshoz. A tűzvésznek nincs halálos áldozata. Az oltás fél órával éjfél után
fejeződött be, addig azonban teljesen leégett az épület mintegy
1300 négyzetméteres tetőzete, ledőlt az egyik torony, és beszakadt az első emeleti mennyezet.
A görögkatolikus püspöki palota a nagyváradi magyarok
által a régi nevén Szent László térként számontartott, hivatalosan Egyesülés (Unirii) tér délnyugati sarkában áll. Ifj. Rimanóczy Károly tervei alapján építették 1903 és 1906 között.
A kommunista államosítás után a görögkatolikus egyház

1992-ben kapta vissza, ám ténylegesen csak 2004-ben vehette
birtokba a palotát, miután kiköltözött belőle a megyei könyvtár. Az épületben felújítási munkálatok zajlottak.
A polgármesteri hivatal gyűjtést szervez az újjáépítésre
A nagyváradi polgármesteri hivatal gyűjtést szervez a leégett görögkatolikus püspöki palota újjáépítésére. „Saját hozzájárulásunk mellett meg szeretnénk teremteni a lehetőséget
azoknak, akik adakozni szeretnének a püspöki palota újjáépítésére, hogy ezt akár külföldről, akár itthonról megtehessék”
– nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Anca Sas, a nagyváradi polgármesteri hivatal szóvivője.
Ugyancsak összefogásra és adakozásra szólított fel vasárnap Alexandru Pugna, a művelődési minisztérium államtitkára, aki szombaton éppen Nagyváradon tartózkodott.
„Műemlék épületről van szó, amelynek újjáépítéséhez, lehetőségünk szerint, valamennyiünknek hozzá kell járulnunk” –
hangoztatta az egyetemi tanulmányait egykor Nagyváradon
végző államtitkár. (hírösszefoglaló)

Orosz tábornok: Idlíbben két napon belül vegyi támadás várható

Angolul beszélő szakértők érkeztek az északnyugatszíriai Idlíb tartományban létrehozott feszültségcsökkentési övezet déli részébe, hogy ott két napon
belül megrendezzenek egy, a civil lakosság elleni
vegyifegyver-támadást – jelentette ki Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium
szóvivője újságíróknak vasárnap Moszkvában.

„A mérgező hatóanyagot tartalmazó lőszerrel sorozatvetőkről a tervek szerint a következő két napon belül mérnek csapást Kafer-Zait településre, Habittól hat kilométerre délre” –
mondta. „A régión kívüli érdekelt erők ily módon készítenek
elő ismét jelentős provokációkat Szíria területén, mérgező
anyagok felhasználásával, a helyzet hirtelen destabilizálása és
a békefolyamat fenntartható dinamikájának megszakítása érdekében” – tette hozzá a tábornok.
Konasenkov egy nappal korábban azt állította, hogy a brit
titkosszolgálatok a Hajat Tahrír as-Sám terrorszervezet (az
egykori an-Nuszra front) közreműködésével vegyifegyver-támadásokat szerveznek Szíriában, hogy ezzel ürügyet szolgáltassanak egy, az arab ország elleni amerikai-brit-francia
rakétatámadásra. Szavai szerint ennek érdekében nyolc tartály
klórgázt szállítottak Idlíb tartományba.
A szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy néhány napja a

Perzsa-öbölbe érkezett a The Sullivans amerikai torpedóromboló, a fedélzetén 56 cirkálórakétával, a katari al-Udeid légi
támaszpontra pedig egy B-1B amerikai hadászati bombázót
vezényeltek 24 levegő-föld cirkálórakétával.
Kijelentette: Washington és szövetségesei soron következő
agresszív lépését készíti elő az is, hogy augusztus 22-én az
Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország magas
rangú képviselői „minden alap nélkül” kijelentették, hogy „a
lehető leghatározottabban” reagálnak, ha a szíriai kormány
vegyi fegyvert vet be.
Az Egyesült Államok tavaly Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel támadta a szíriai légierő sajráti légi támaszpontját, ahonnan Washington szerint az Idlíb tartománybeli
Hán Sejkún település elleni vegyifegyver-támadást végrehajtó
harci gép felszállt. Idén áprilisban az Egyesült Államok,
Nagy-Britannia és Franciaország az ENSZ Biztonsági Tanácsának jóváhagyása nélkül – az orosz külügyminisztérium
adatai szerint – több mint 100 rakétát lőtt ki egy damaszkuszi
kutatóintézetre, a köztársasági gárda törzsére, a légvédelmi
erők támaszpontjára, több katonai repülőtérre, katonai raktárakra. A három ország a csapást egy, a Damaszkusz közeli
Dúma elleni állítólagos vegyifegyver-támadással indokolta.
(MTI)

Ország – világ
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Zivataros, szeles idő várható

Sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki vasárnap az
Országos Meteorológiai Igazgatóság az ország középső, nyugati és délnyugati régiójára. A szakemberek szerint vasárnap délutántól hétfőn késő estig 25
megyében villámlásoktól kísért heves zivatarok, felhőszakadások várhatók. Zivatarok idején a szél viharossá fokozódik, jégeső előfordulhat. A lehulló
csapadék mennyisége rövid idő alatt elérheti a 2025, elszigetelten a 40-60 litert négyzetméterenként.
A sárga jelzésű figyelmeztetés Máramaros, Kovászna, Hargita, Brassó, Szeben, Fehér, Hunyad,
Krassó-Szörény, Mehedinţi, Gorj, Dolj, Temes, Arad,
Bihar, Szilágy, Szatmár, Beszterce-Naszód, Maros és
Kolozs, illetve részlegesen Suceava, Neamţ, Dâmboviţa, Prahova, Argeş és Vâlcea megyére érvényes.
(Agerpres)

Felavatták a megújult
Márton Áron-múzeumot

Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában
szombaton felavatták a gyulafehérvári római katolikus püspök előtt tisztelgő, felújított múzeumot. A helyi
önkéntesek által létrehozott múzeum a Márton Áronról készített román titkosszolgálati feljegyzéseket bemutató résszel bővült, ugyanakkor digitális és
mechanikus interaktív elemekkel gazdagodott. Az
eseményen mondott beszédében Potápi Árpád
János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára felidézte: Márton Áront nem tudta
megtörni a kommunista hatalom, ő fáradhatatlanul
szót emelt a népéért, az elnyomottakért. Az ő tanításaként említette, hogy „magunkért és az igazságért
mindig bátran kell harcolnunk”. Szerinte ezért nem
lehet elmenni szó nélkül a székelység mai sérelmei
mellett sem. Ezek között a marosvásárhelyi katolikus
iskola és orvosi egyetem rendezetlen helyzetét és a
terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán ügyét említette. (MTI)

A Dunába dobott disznótetemek
is terjeszthették a sertéspestist

A bukaresti állategészségügyi laboratórium igazolta
szombaton az afrikai sertéspestis vírusát Brăilán, Románia legnagyobb, Európa második legnagyobb sertésfarmján, ahol több mint 140.000 sertést
tenyésztenek – közölte Gicu Drăgan, a Brăila megyei
állategészségügyi igazgatóság vezetője. Az igazgató
elmondta: hétfőn elkezdik az állatok megsemmisítését. Brăila megyében további két sertésfarmon is igazolták a vírus jelenlétét. Az igazgató szerint a
megyében a Duna vizén terjedt a fertőzés. Az utóbbi
napokban több fertőzött disznó tetemét találták meg
a vízben, amelyeket „beszámíthatatlan” emberek
dobtak a folyóba – mondta Drăgan. (Agerpres)

Életét vesztette egy turista
a Bucsecs-hegységben

Életét vesztette szombaton a Bucsecs-hegységben,
a Valea Ţapului nevű helyen egy szakadékba zuhant
nő – tájékoztat az országos hegyimentő szolgálat
Facebook-oldala. A marosvásárhelyi SMURD egy helikoptere vasárnap reggel szállított Buşteni-ből a szakadék közelébe egy hegyimentőt, mert a baleset
helyszínén nem tudott leszállni. A hegyimentő megállapította, hogy két személy, anya és lánya zuhant
a mélybe. Az egyik turista elhunyt, a másik többrendbeli törést szenvedett. A sérült nőt a buşteni-i kórházba szállították. (Agerpres)

Protokollháború
(Folytatás az 1. oldalról)

főnökének hátán elverjék a port. Erre a volt korrupcióellenes főügyész menesztésekor már kidolgoztak egy
működőképes receptet: az igazságügyi miniszter indít
egy vizsgálatot, aminek nyomán jelentés készül, amelylyel kapcsolatban teljesen mindegy, hogy mit mond a
szakmai felügyelet, az íródeákká lefokozott elnökkel
amúgy is kirúgatják az illetőt.
A játék most is erre megy. A játszmának lehet néhány
azonnali nyertese, a vesztesek tábora viszont sokkal népesebb. Mert minden ilyen mocsárcsatával egyre meszszebb kerülünk attól, hogy egyszer egy rendes
országban élhessünk. Olyanban, ahol az adófizetők
pénzén eltartott intézmények – nem csak az igazságszolgáltató gépezet, amelynek hitelét már aligha lehet tovább rombolni, hanem az összes többi is – ugyanolyan
tisztességesen végzik a dolgukat, mint a becsületes polgárok, akik eltartják őket, teljesen függetlenül attól,
hogy melyik politikai oldal van éppen hatalmon, avagy
ellenzékben. Amennyire csak ebben az évtizedben sikerült lezülleszteni az ország intézményrendszerét, több
törvényhozási cikluson át is kemény dolga lenne egy, az
adófizetőkkel is törődni képes politikumnak ahhoz, hogy
helyretegye. Már ha lesz aki egyáltalán elkezdje ezt a
munkát bő két esztendő múlva.
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(Folytatás az 1. oldalról)
része, de bízunk benne, hogy a Bernády Házzal és az azt működtető
Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvánnyal együttműködve
sikerül fejlesztenünk, tevékenységünket színesítenünk. Az anyagi támogatást a Bethlen Gábor Alapnak
köszönhetjük, és reméljük, hogy a
továbbiakban is támogathatjuk a
magyar közösséget hasonló kezdeményezésekkel. Mi ezzel szeretnénk a helyi társadalmi életbe
bekapcsolódni, és szeretnénk, ha a
művészek is megkeresnének minket, állunk a rendelkezésükre. Nagy
megtiszteltetés, hogy a megnyitóünnepségünkön Vidra Birtalan Éva
ránk bízta ezt a kiállítást.
A művésznő színgazdag, egyedi
és szemet gyönyörködtető tárlatát
Molnár Krisztina képzőművész
méltatta. – Örülhetünk, hogy egy
újabb kiállítóterem van a városban,
nagyon szimpatikus volt az a kezdeményezés, hogy egy olyan sorozatot
képzelnek
el,
ahol
képzőművészek képzőművészeket
mutatnak be. A fémek megmunkálásának nagyon régi hagyományai

vannak, már a történelem korai szakaszában is előszeretettel borították
be színes zománccal a különböző
fémeket, ékszereket, a 14. század-

ban már 16 féle színt tudtak elérni.
A tűzzel festeni – így nevezi Vidra
Birtalan Éva ezt a technikát, amelylyel immár több mint tíz éve dolgo-

Vincze Loránt: Erdély európai jövője fontos
mindannyiunk számára

„Az erdélyi magyarok számára fontos kérdés, milyen
Európában fogunk élni. Hozzánk a közösségek és régiók
Európájának elképzelése áll
közel, amelyben egyenlő
esély illeti meg a nemzeti közösségeket. A jelenlegi, nem
működő romániai régiók nem
képviselnek ugyan bennünket, de Erdély mint szélesebb
régió – beleértve a Partiumot, Bánságot – európai jövője fontos mindannyiunk
számára” – fogalmazott vasárnap Vincze Loránt Szatmárnémetiben, a Partiumi
Magyar Napok fórumán.

A FUEN elnöke a Minority
SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés jelenlegi
helyzetéről beszélve elmondta, a
sikeres aláírásgyűjtést követően a
következő hónapok arról szólnak,
hogy Európa minél több helyére elvigyék az üzenetet: az őshonos kisebbségek ügye megoldatlan, és
ehhez kérik a többségiek támoga-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

tását, az európai szintű többség-kisebbség paktum elfogadását. Ezáljuthatnak
az
európai
tal
kisebbségek közelebb ahhoz a célhoz, hogy az Európai Unió a választások
után
elkezdjen
foglalkozni a kisebbségvédelmi
jogi keret kidolgozásával. „Számomra ez a következő hónapok
legfontosabb tennivalója. Következetesen, határozottan kell képviselnünk közös ügyeinket” –
fogalmazott. Hozzátette: „folyamatosan változó Európában kell közösségi ügyeinket képviselnünk.
Az Unió az elmúlt öt évben nem
tudott válaszokat adni nem csupán
az őshonos kisebbségek védelme
ügyében, hanem a bevándorlás
kérdéskörében sem. Ugyanakkor,
sajnos Románia sem tudott megfelelőképpen élni a tagságból származó előnyökkel, nem használta
jól ki ezt a tizenegy évet. Az sem
igaz azonban, hogy nem származott hasznunk az Unióból, számos
településen történtek fontos, hatalmas értékű fejlesztések, csakhogy

ezek a jó település- és önkormányzati vezetők érdemei, itt, Szatmár
megyében is az RMDSZ választottjaié. Mindeközben az állam inkább bürokratikus akadályokat
gördített eléjük, mintsem segítette
volna őket a forrásszerzésben” –
vélekedett az európai kisebbségvédelmi ernyőszervezet vezetője.
A Partiumi Magyar Napok keretében megtartott kerekasztal-beszélgetés házigazdája Pataki
Csaba, a megyei önkormányzat és
a megyei RMDSZ elnöke volt, további résztvevői pedig Kereskényi
Gábor szatmárnémeti polgármester, Túrós Loránd szenátor, Magyari Loránd képviselő, városi és
megyei tanácsosok voltak. A rendezvény kezdetén Vincze Loránt
köszönetet mondott a Szatmár megyei magyaroknak és az RMDSZnek a Minority SafePack
aláírásgyűjtés sikeréért. Egy nappal korábban a XXII. Tövisháti
Napokon Szilágycsehen köszönte
meg a szilágysági támogatásokat.
(közlemény)

lemre egy olyan Kárpát-medencében, amelynek „az egyik szegletében még jogilag hatályos a
kollektív bűnösség elve”, ahol elvitatják a kollektív jogok lehetőségét, ahol egy másik szegletben „a
törvény jobban védi a medvét, mint
az embert”, egy olyan Európában,
ahol a brüsszeli bürokraták többet
foglalkoznak az uborka görbületének szabályozásával, mint ötvenmillió
őshonos
nemzeti
kisebbségekhez tartozó európai
polgár nyelvi és kulturális jogaival.
Mayer Erika, a jogász hálózat
főszervezője a rendezvény végén
az MTI-nek elmondta: a Kárpát Jogász Network olyan szakmai közösséggé
kíván
formálódni,
amelynek célja, hogy a magyar
jogi kultúrát, az azonos szakmát
művelők közötti anyanyelvi szakmai kapcsolattartást, az együttműködést erősítse.
– Az a célunk, hogy közös jogi
álláspontokat alakítsunk ki olyan

kérdésekben, amelyek több országban felmerülhetnek, mint például a
kisebbségi jogi kérdések vagy az
EU-s kérdések – fogalmazott
Mayer Erika.
Hozzátette: a hálózathoz csatlakozó jogászok napi gyakorlati
szinten, egyedi ügyekben is egymás segítségére tudnak lenni. Egy
olyan jogi szótárnak a kialakítását
is fontosnak nevezte, amely elősegíti a különböző országokban használt eltérő jogi terminusok azonos
értelmezését. Hozzátette: a magyar
jogászok összefogásával „egy
szakmai építőkockával” kívánnak
hozzájárulni ahhoz a programhoz,
amelyet Orbán Viktor miniszterelnök a Tusványoson mondott beszédében
a
Kárpát-medence
újraépítésének nevezett.
A pénteki kolozsvári bemutatkozáson és szakmai fórumon magyarországi, erdélyi, felvidéki és
vajdasági jogászok vettek részt.
(MTI)

Bemutatkozott a magyar jogászok nemzetközi
együttműködési hálózata

A Kolozsvári Magyar Napok
keretében pénteken lépett
először a nyilvánosság elé a
Kárpát Jogi Network, a magyar nyelven is dolgozó jogászok
nemzetközi
együttműködési hálózata.

A hálózat, amelynek jogi hátterét a Magyarországon bejegyzett
Kárpát-medencei Magyar Jogász
Szövetség adja, azokat a jogászokat és jogászhallgatókat próbálja
összefogni, akik a világ bármely
pontján magyarul is végzik a munkájukat. A rendezvényt köszöntő
levelében Kövér László úgy vélte:
a hálózat és a Kárpát-medencei
Magyar Jogász Szövetség erősítheti a magyar jogászvilág határon
átívelő együttműködési képességét, és segíthet fenntartani, megerősíteni az emberek bizalmát a jog
erejében.
A rendezvény fővédnökségét is
vállaló Kövér László úgy vélte:
nagy szükség van az érdekvéde-

zik. A Kultúrpalotában eltöltött diákévei máig hatással vannak munkásságára, a szecessziós elemek
gyakran megjelennek rézlapjain, erdélyi identitása fontos részeként.
Saját világát, elképzeléseit égeti a
lapokra, úgy, hogy még vázlatra
sincsen szüksége. Hol festői tűzzománcot, hol rekeszzománcot készít,
amelynek erdélyi sajátosságaira rég
felfigyeltek a külföldiek is. A magyar úridivat részei voltak a zománcos kellékek, amelyek más földrajzi
területeken is keresettek lettek. Az
országban alig foglalkoznak már
tűzzománccal, Vidra Birtalan Éva
még két, a műfajban alkotó művészről tud. De ez nem is csoda, hiszen tűzzománcot készíteni nagyon
nehéz, a munkafolyamat során hibázni nem szabad, letörölni azt,
amit a tűz beleégetett a fémbe, nem
lehet. A tűzzománcot ugyanakkor
nem lehet megunni, az alkotófolyamat végtelen játék a színekkel és
formákkal. A művész az időt pontosan kiszámítva nyitja ki a 850 fokra
hevített kemence ajtaját, és csodálkozik rá az újonnan született alkotásokra, amelyeket – végső
formájukban – azelőtt még ő sem
láthatott. Vidra Birtalan Éva már
csak a tűzzománccal kíván foglal-

kozni, mert mindennap újat fedez
fel benne és általa – mondta a méltató, majd a képzőművész szólt a jelenlévőkhöz.
– Nagyon boldog vagyok, hogy a
kuratórium meghívott e kevés munkám bemutatására. Boldogan jöttem, hogy megmutathassam azt,
amit nap mint nap a műteremben
végzek. Ez tartja bennem az életet,
a lelket, a kreativitást. Én erdélyi
vagyok, és az erdélyiség megjelenítése számomra nem kényszer, ez kifolyik belőlem. A líceumi évek alatt
a Kultúrpalotában voltak a műtermeink, szinte ott éltünk, és ez, a formák,
a
motívumok
most,
„vénségünkre” jönnek elő odabentről – árulta el Vidra Birtalan Éva,
majd a központ- és tárlatnyitó ünnepség méltó zárásaként Bálint
Zsuzsánna és Pethő Csaba adott elő
különböző, dzsesszbe oltott szerzeményeket.
A tűzzománc-kiállítást szeptember 7-éig tekintheti meg az érdeklődő közönség, a Studium Prospero
Kulturális Központ pedig elkezdte
működését, egyik soron következő
eseményeként például a Vásárhelyi
Forgatag keretében ismét megszervezendő Borudvart látja vendégül.

Szili Katalin miniszterelnöki
megbízott egy csütörtöki kolozsvári pódiumbeszélgetésen
kijelentette,
hogy
megtiszteltetés számára az
autonómiaprogramok összehangolásának feladata, és
úgy érzi: sokkal inkább való
ez neki, mint a pártpolitikai
acsarkodás.

tekintve elmondta: a keresztényszociális eszmerendszert érezte legközelebb saját gondolataihoz, de ez
az ideológia soha nem tudott igazán
teret nyerni Magyarországon. Úgy
vélte azonban, hogy mára már nem
az eszmék határozzák meg a pártok
cselekvését.
Az Orbán-kormány sokkal baloldalibb volt, mint bármelyik magát
baloldalinak valló párt, amikor a
svájci frankban eladósodottak problémáját megoldotta – jelentette ki.
„Büszkén vállalom ma is, hogy
nemzeti ügyekben elkötelezett, keresztény szellemű, szociális elkötelezettségű baloldali ember voltam a
politikában” – jelentette ki Szili Katalin. Úgy vélte: a könyv tulajdonképpen az ő életpályáján keresztül
mutatja be azt, miért vált mellékszereplővé a baloldal a magyarországi politikában.
Galló Béla, a könyv szerzője úgy
vélekedett, hogy Szili Katalin Nagy
Imréhez és Pozsgay Imréhez hasonlítható a baloldali politikában.
Mindhárman azáltal lógtak ki a sorból, hogy a konkrét magyar valóságból indultak ki, nem pedig az
ideológiából. Amint maga Szili Katalin említette meg, az MSZP-n
belül szoknyás Pozsgayként is emlegették. (MTI)

Szili Katalin: inkább való nekem
az autonómiapolitika,
mint a pártpolitikai acsarkodás

A politikussal Magyarország kolozsvári főkonzulátusa szervezett
beszélgetést a Kolozsvári Magyar
Napok keretében a politikai pályaívét tükröző Mindig a haza című, tavasszal megjelent könyv kapcsán.
Az Országgyűlés egykori elnökével
Mile Lajos főkonzul és Galló Béla,
a könyv szerzője beszélgetett.
Szili Katalin elmondta, optimistább a Kárpát-medencei autonómiatörekvések ügyében, mint sokan
mások. Úgy vélte, a Minority Safepack európai polgári kezdeményezés és más európai folyamatok is
tágítják a kisebbségpolitika kereteit,
és ez segíti a Kárpát-medencei magyar közösségeket abban, hogy autonóm státust szerezzenek. Azt is
fontosnak nevezte, hogy Magyarországon politikai konszenzus van a
nemzeti kérdésekről, amelyből csak
egyetlen párt vonja ki magát.
A politikus saját pályájára vissza-

Gyorsvasút építését
hirdette meg a kormány

Belföldi gyorsvasúthálózat
megépítéséről döntött csütörtökön a kormány, a hálózat az ország fontosabb
városait kötné össze egymással, illetve Bukaresttel.

A kormány közleménye szerint a
csütörtökön elfogadott kormányhatározat 16 stratégiai fontosságú beruházást nevez meg, amelyeket a
magán- és az állami szféra együttműködéseként, PPP-konstrukcióban építenek meg. A kormány nyolc
projektet már korábban meghirdetett, a mostani nyolc közül az első
belföldi gyorsvasúthálózatra vonatkozik Bukarest – Craiova – Temesvár – Kolozsvár nyomvonalon. A

közlemény leágazásokat is megjelöl, így például Craiovát a későbbiekben
Szófiával,
Temesvárt
Belgráddal, Kolozsvárt pedig Budapesttel kötnék össze.
A közlemény szerint az 1275 kilométer hosszú belföldi gyorsvasút
csökkentené az utazási időt Bukarest és a nyomvonalon található fontosabb romániai városok között,
illetve lehetővé teszi Temesvár –
Kolozsvár, Craiova – Szófia, Temesvár – Belgrád és Kolozsvár –
Budapest összekötését is gyorsvasúttal. A közlemény szerint a konkrét
terveket ezután fogja előkészíteni a
kormány stratégiákkal és prognózisokkal foglalkozó bizottsága. (MTI)
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Egy intézmény nyomjelző történetei
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hetőségét. Ennek a saeculumnyi határidőnek a fele, nagyjából 40 esztendő ugyanilyen fontos határérték.
Jan Assmann kiemelten fontosnak
tartotta ezt az időtartamot, amikor a
valamely történeti eseményt átélt,
személyes emlékekkel bíró lehetséges tanúságtevők emlékeiket még
megosztani készek és képesek a következő generációval” (Vértesi
Lázár, 2004, Oral history.
http://www.aetas.hu /2004-01/vertesi.pdf). Várható eredményeink
révén a marosvásárhelyi színházi
élet történetei – színháztörténeti
hasznosulásukon kívül – beépülhetnek a magyar művészettörténetbe,
és kiegészítő történetekként hasznosulhatnak a történelmi, szociológiai
Újabb kötetünk*, amely az de Gergely Géza és a későbbiekben
kutatásokban is.
erdélyi magyar színészképzés Kovács Levente is közöl bemutató1962–1976 közötti időszaká- előzeteseket. Ezeknek a beharango- Éghy Ghyssa tanári életműve
val foglalkozik, az első rész- zóknak más volt a szerepe, mint
ben közölt tanulmányokban manapság. A napjainkban írt bemu- (részlet
sajátos
részterületeken tatókról szóló sajtóközlemények el- Lázok János tanulmányából)
Visszaemlékező jegyzeteiben
igyekszik feltárni a felsőfokú sősorban az előadások stílusáról, az
Éghy
Ghyssa kicsit bővebben részesztétikai
megközelítéséről
alkotók
művészképzés jellegzetességeit; az ezt követő második tájékoztatják a közönséget, arról, letezi két külföldi útját a második
rész pedig a vizsgált időszak hogy milyen jellegű előadást fog világháború után: előbb 1967-ben,
meghatározó tanáregyénisé- látni a néző. A korabeli beharango- majd 1972 őszén, két évvel nyuggeinek portréit tartalmazza. zók nagyrészt a drámák cselekmé- díjba vonulása előtt. Korát meghaEzúton mondunk köszönetet nyének, történetének ismertetésére, zudtoló nyitottsággal és maximális
a kiadást támogató Commu- valamint a szerző bemutatására kor- hatékonysággal használta ki az
látozódnak. Erre az lehet a magya- adódó lehetőségeket: 1967-ben
nitas Alapítványnak.
rázat,
hogy a nézőknek nem volt Bécsben élő rokonsága és a bécsi
A Szerzők
lehetősége olyan könnyen hozzá- Színművészeti Akadémia igazgatóDebussy: Puck - táncetűd a 21 éves Éghy Ghyssa egyéni műsorából.
Utak, erővonalak,
férni egy dráma szövegéhez (kor- jának köszönhetően heteken át látoBécs, Grosses Konzerthaus, 1926. január 22. Fotó: Ziembler, Wien.
az
intézmény
találkozások
társ szöveghez még kevésbé), gatta
Forrás: Éghy Ghyssa: Testkultúra. Arad, 1926.
Reinhardt-szemináriumát,
az
ennek
cselekményének megismeréséhez,
(részlet
mint ma, amikor ezt az internet keretében tartott improvizációs, Olympia színházban a világszerte
Nevettető, elgondolkodtató, viszKovács Levente tanulmányából)
nyújtotta
lehetőségek is megenge- mozgásművészeti és táncórákat. Az sok vihart kavart Hair darabot [… szakérdező attitűdje nem őt világítja
A Stúdió évadzáró előadásai aléppen ekkor zajló bécsi ünnepi
kalmával a rektor és a tanszék által dik. Meg kell jegyeznünk azt is, hetek alkalmából, Giorgio Strehler ] nagyrészt az eredeti amerikai és meg, hanem a kérdezőt, nézőt, tahogy
a
korabeli
szocialista-realista
angol szereplőkkel. Remek zenével nítványt. Azért, hogy megismerje
a magyar színházak vezetőivel
rendezésében, egy commedia
rendszeresen szervezett találkozók színrevitel fontos követelménye, dell’arte stílusban játszott Piran- és óriási fényhatásokkal”. (Jegyze- önmagát.
történtek az intézet végzősei elhe- hogy az előadás tükrözze a szerző- dello-előadást is láthatott a vendég- tek, II. rész, 10. old.)
Gergely Géza,
lyezésének biztosítása, valamint az nek a szöveg mögé gondolt szándé- szereplő milánói Teatro Piccolo
A
tréfamester.
kát.
A
korabeli
színjátszás
erősen
a szelíd játékmester
esetleges beiskolázási számok távjóvoltából.
Tarr László portréja
latait befolyásoló tényezők (új állá- szövegközpontú, az előadás többi
(részlet
Tanulmányúttal ért fel férjével
sok
létesítése,
üresedések, alkotóelemét a szövegnek rendelik tett második nyugat-európai útja is. (részlet
Ungvári Zrínyi Ildikó tanulmányából)
nyugdíjazások) felmérése céljából. alá.
Gergely Géza színház iránti érA Bécsben és Göttingenben töltött Albert Mária tanulmányából)
A találkozókra Szabó Lajos kezA visszaemlékezések és interjúk, deklődését mindig a szellemi izganapok
után
Éghy
Ghyssa
és
férje
deményezése révén került sor. Az Oral history
célállomása Párizs volt. Olyan elő- a kritikai anyag fényében egy olyan lom, az újdonság bűvölete, a
egyes évadokat záró héten rendsze- a fényképek tükrében
adókat és előadásokat volt alkalma színészi-tanári attitűd körvonalazó- korszerűség iránti igény, illetve az
resen megjelent igazgatókkal ér- (részlet
itt látni, amelyek mai napig nem dik, mely a párbeszédes, rákérde- autentikusság igénye alakította.
demi tárgyalásokra, egyeztetésekre Balási András tanulmányából)
halványuló értékei az európai szín- zős, társas tanítás és tanulás keretei Furcsa fintor, hogy már marosvákerült sor. Esetenként a részt vevő
A színház a „legélőbb” művé- házi örökségnek: „voltam az ame- közé illeszkedik be. Ebben a felál- sárhelyi diákként a kolozsvári rentársulatvezetők kifejthették opció- szeti ág, s mint ilyen, a
lásban a tanár nem a dezőképzés után sóvárog, meg is
ikat az egyes abszolvensek szerződ- legkitettebb a teljes femegkérdőjelezhetetlen keresi az ottani tanárokat még kistetésére vonatkozóan, valamint ledésnek. A vizsgált
tudás birtokosa vagy diákkorában, majd a sikeres felvéjelezték távlati igényeiket társula- időszakot
illetően
az értékelő autoritás teli után Kolozsvárra kerülve, a
taik állományának alakításával kap- (1946-1976) a romániai
képviselője, hanem se- „boldog tervezések” időszakában
csolatban. A megbeszélésekről magyar kultúrában két
gítő, tükörként mű- azt is látja, hogy kissé ódivatú a
jegyzőkönyv nem készült. A megál- tényező is megnehezíti
ködő társ, aki némileg képzés (egyébként hasonlóképpen
lapodások tiszteletben tartását a a színháztörténeti kutahasonló helyzete miatt nyilatkoztak erről kortársai), és
Szabó Lajos személyét övező tekin- tást-írást: az akkori –
– hiszen ő is tanul és hogy a színház mégis Vásárhelyen
tély biztosította. A résztvevők kö- mindenféle szempontteljesít saját szerepeivan: „az igazi eseményt életünkben
zött megemlítendők: Bisztrai ból – nehezebb kisebbben – a bizalom új dia vásárhelyi vendégprofesszorok:
Mária, Dukász Anna, Sinka Károly, ségi
lét
és
a
menzióit kínálja. (…)
Delly
Ferenc, Kovács György,
Csíky András, Ács Alajos, Kötő Jó- kommunista diktatúra.
Mivel egy szerep, a
Tompa
Miklós, Szabó Ernő érkezsef és mások, esetenként irodalmi A
marosvásárhelyi
másik vagy a világ
zése
jelentette.
Már a repülőtársaság
titkárok, vezető színészek. Ennek a színházi élet, a színházi
megismerése
elég
irodája
előtt
lestük
őket, hogy aztán
hosszú éveken át működő gyakor- produktum,
melybe
komplex feladat, a színyomban
az
intézetbe
siessünk…”
latnak két jelentőségét kell kiemel- nem csupán az előadánész munkájának legnünk: egyrészt ez volt az egyetlen – sok tartoznak, hanem a
fontosabb
eszköze (Gergely Géza: Múló évek – feltörő
nem hivatalos, de rendszeres – két intézmény élete és
pedig önmaga, az ön- emlékek. Színház, 1987/4: 34.)
Majd negyedévesen leginkább a
fórum, ahol a magyar társulatok ve- működése is, melyek
ismeret lehet a fejlőzetői találkozhattak, másrészt ennek története nélkül aligha
dés
és
alkotás nagybányai csapattal való munkáköszönhetően a Stúdió, illetve a lehet múltunkról beirányítója. „Fontos az ban leli örömét: velük, a „mindig
Szentgyörgyi István Színművészeti szélni. Kutatásainkat
önismeret?”, kérdezi újat akaró fogékony társulattal” (akIntézet bizonyos fokig az egész ro- tulajdonképpen
az
Tarr Lászlótól Nászta koriban még csak csapat, egy évvel
mániai magyar színjátszás helyze- „utolsó órában” kezdKatalin. És az egysza- később lettek Nagybányán valódi
tére való rálátást is lehetővé tette, tük és végezzük, hiszen
vas válaszokat adó, társulattá) „több érdekes, a Sztaezáltal is növelve az intézmény te- a kezdetektől túl hosszú
nehéz interjúalany itt nyiszlavszkij-rendszer és a színpadi
kintélyét, befolyását.
idő telt el a két intézbővebben válaszol: realizmus tágabb értelmezésének
mény életében. „Az
„Nagyon fontos lenne. jegyében fogant kísérletet is végezA féltő kritika nyelve
oral history-kutatásokNagyon kevesen is- tünk” – így emlékszik vissza hat(részlet
nak sajátos időbeli kormerjük
magunkat. vanévesen (u.o.). De nemcsak a
Csép Zoltán tanulmányából)
látot szab az emberélet
Egy színésznek tudnia pálya kezdetén, hanem később is
A Stúdió Színház előadásainak lehetséges hossza, az a
A fiatal Tarr László és Szabó Ernő, akit mesterének vallott.
kellene, mire képes, folytatja ezt a kísérletezést: akkor,
Forrás: Tarr László gyűjteménye. Fotó: Fotofilm, Kolozsvár
műsorát rendszeresen közli a Vörös két-három nemzedékmeddig tud belemenni amikor a Sztanyiszlavszkij-színjátZászló, bemutató előadások előtt ál- nyi, a rómaiak által saeculumnak rikai La Mamma kísérleti színház egy szerep megformálásába, mi- szás a színházi beszédnek szinte kötalában két-három nappal a premi- hívott, nagyjából 80 esztendő, ami Medea előadásán, amelyet részben lyen eszközei vannak a szerep meg- telező nyelvévé válik, az ő kísérletei
errel kapcsolatos tájékoztató anyag behatárolja egy ember és kora görög, részben latin eredeti nyelven közelítésére.
Nem
a más, olyan területekre vezetnek,
jelenik meg. Ezeket az előadás-is- egyedi összefonódásának, tapaszta- Euripides és Seneca szövegével szövegtanulásra gondolok, hanem amelyek a realista módszer persmertető jellegű anyagokat az intézet latainak, szociális-kulturális viszo- adtak elő, csodálatos ének- és zene- hogy az agyba hogyan fészkelődik pektíváján és módszerein kívül
tanárai írják. Túlnyomórészt Peris nyainak közvetlen megismer- kísérettel. Marcel Marceau-t az be a szerep”. (Tarr László: „Én nem esnek. Eleinte óvatos kísérletezés
Teréz az, aki a beharangozókat írja,
akkor bemutatott legújabb műsorá- szeretem a gyilkos hangulatot.” ez, de rendezéseiben egyre markánban volt szerencsém látni a zsúfolá- Lásd: Nászta Katalin: Thália erdé- sabbá válik.
*A Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet történetei. 2. kötet. Szerk. sig
megtelt
Théatre
des lyi napszámosai. Tinta Kiadó.
Összeállította:
Lázok János, Ungvári Zrínyi Ildikó. UartPress, Marosvásárhely, 2018. Champs-Élysée-ben. És végül az Árkos, 2017. 197.)
Lázok János
Könyvbemutató szeptember elsején, szombaton délelőtt 11 órától a
Teleki Téka udvarán.
A tanulmánygyűjtemény hat szerzőjével Demény Péter beszélget.
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Centenáriumi remix

Marosvásárhelyi időutazás

A múltbeli vásároktól a mai Marosvásárhelyig címmel csütörtök este kiállítás
nyílt a várban. A Marx József Fotóklub
tagjai a száz évvel ezelőtti felvételeket ismételték meg és rámázták
közös keretbe, ami különleges időutazásra csábítja a látogatókat.

Karácsonyi Zsigmond

Az egy kép többet mond, mint száz szó kijelentés valóságtartalmát a Szűcsök bástyájában látható kiállításon mérhetjük le igazán.
Esetenként akár sokkolónak is nevezhető az
a változás, ami Marosvásárhely életében bekövetkezett 1918 óta. A száz évvel ezelőtt

fényérzékeny anyagokon befagyasztott pillanat sok idősebb látogatót nosztalgiázásra, a
fiatalokat pedig épített örökségünk megismerésére ingerel. Remélhetőleg a jövő heti Forgatag idején is sokan keresik fel a bástyabeli
időutazást.
Both Gyula, a Marx József Fotóklub elnöke és a kiállítás ötletgazdája elmondta, ez
már a harmadik ilyen jellegű projektjük. Az
elsőt Marosvásárhely tegnap és ma címmel
készítették. Akkor 30-40 évet mentek vissza
az időben. Az idősebb klubtagok régi felvételeire replikáztak mai képekkel. A második
kísérletük az volt, hogy a fotótechnika és a
fényérzékeny anyagok múlt századi fejlődését szembesítsék a város átalakulásával.
Hadapródiskola, 1918

Városkép a Vártemplom tornyából 1918-ból
MOGYE, 2018

... és 2018-ból

Fotó: Both Gyula

– A mostani projekt úgy született, hogy kerestem 100 évvel ezelőtti fotókat egyéni gyűjtőktől a közösségi hálóról, a fortepan.hu-nak
nagyon jó adatbázisa van – nyilatkozta Both
Gyula. – Már a télen hozzáfogtam a felvételeken szereplő épületek, vásári jelenetek
helyszíneinek azonosításához. Ami bizony
sok fejtörést okozott, például az egykori
zsidó fürdő esetében. A vásári képeket –
külön érdekes színfolt a főtéren és környékén
rendezett vásárok – a megyei múzeum etnográfiai részlegétől kaptam. Velük már több éve
együttműködünk. Közös projektjeink is voltak. A kiválogatott harminckilenc régi fotót
megszámoztam, és 27 klubtag közt kisorsoltunk három-három felvételt. Ezeket kellett
„megismételni” száz év után. Ebből állt össze
a 78 felvételt bemutató kiállítás. Egy 80 oldalas albumot is megjelentettünk, sajnos csak
kis példányszámra volt keretünk.

Fotó: Tordai Ede

– A fotósok esetenként eltértek a hagyományos technikáktól, és például drónnal készítettek légi felvételt.
– Az orvosi egyetemet ma már nem lehetett ugyanabból a szögből fényképezni,
ugyanis most tömbházak és fák takarásában
van. Ezért készült róla szerintem nagyon jó
légi felvétel. De volt rá eset, hogy a Vártemplom tornyába kellett felmásznom, hogy megtaláljam a hasonló szöget. Valószínűleg a
száz évvel ezelőtti felvétel is onnan készült.
– Néhány jellegzetes épület hiányzik a kiállításról.
– Bármennyire is szerettük volna a Teleki
Tékát vagy az Aranykakast bemutatni, sajnos
abból az időszakból nem találtunk felvételt.
Az eredeti képek 1918 táján (maximum kéthárom év eltéréssel) készültek. Ettől nem
akartunk eltérni.

Fotók: Karácsonyi Zsigmond
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Erősebb volt az ellenfél, vereséggel kezdett az MSE
Szerkesztette: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Nem volt szerencséje a bajnoki
menetrend kisorsolásakor a Marosvásárhelyi MSE-nek, amely a labdarúgó 3. liga 1. fordulójában
mindjárt a tavalyi bajnoki idény
második helyezettjét, a kinyilvánítottan feljutásra pályázó Lénárdfalvi Comunalt fogadta. Ez pedig,
tekintve, hogy a csapat tagjainak le
kellett még győzniük a 3. ligában
való bemutatkozás lámpalázát is,
nem bizonyult egyszerű feladatnak.
Azt is mondhatjuk, a marosvásárhelyi játékosok telibe kapták az egygyel magasabb bajnoki szint
légkörét…
Végül a mérkőzésen történtek
alapján logikus, és a látottakkal
összhangban lévő eredmény született, amelyet a 3. ligában tapasztaltabb, a tavalyi 2. hely után
önbizalomtól duzzadó, és ebből fakadóan valamivel jobban játszó Lénárdfalva megérdemelten nyert
meg. A marosvásárhelyi játékosokat
azonban ugyancsak dicséret illeti,
hiszen megpróbáltak küzdeni akarással és ambícióval felnőni az ellenfél szintjére, és ez sok esetben
sikerült is. Talán egy kis szerencsével pontot is szerezhettek volna, de
akár nagyobb arányú is lehetett
volna a vereség.

A mérkőzés kiegyensúlyozottan
kezdődött, az első lehetőséget Borbély hagyta ki, aki a 2. percben
megijedt az esélytől, és se nem beadás, se nem lövés labdáját könnyedén fogta Bota. A vendégeknek egy
negyedóra kellett az első alkalomig,
amikor Mihály mentett szögletre
egy kapu felé csavarodó beadást. A
27. percben ismét az MSE alakított
ki helyzetet, amikor Papp három ellenfelét is kicselezett a balszélen,
beadását German továbbította
Tamás Róbert elé, akinek kisodródva, fordulásból kapura küldött
labdáját Bota védte.
Az első félóra után Lénárdfalva
egyre nagyobb mezőnyfölényt alakított ki, és abból is profitált, hogy
a 30. percben az MSE kénytelen
volt lecserélni sérülés miatt a középhátvéd Silaghit, így felborult a védelem rendje. Miután Láng egy
szögletet követően centiméterekkel
fölé fejelt, a 36. percben Chindére
nem vigyáztak eléggé a védők, a
négy méterre érkező beadásra Kristály sem mozdult ki, és Lénárdfalva
csatára fejjel a léc alá küldte a labdát.
A szünet után az MSE az első ellentámadásból egyenlített. Tamás
Attila a bal oldalon meglóduló Borbély Roland elé tálalt, aki rávezette
a kapusra, majd hét méterről a hoszszú sarokba küldte. Bármennyire is

lelkesítette azonban az egyenlítő
gól a hazai játékosokat, a következő
15 percben valóságos tűzijátékot
zúdítottak a vendégek Kristály kapujára, és hét nagy helyzetet hagytak ki, Rus, kétszer Mim, Chinde,
Ciocan, ismét Rus és David révén.
Kétszer nagyot védett a marosvásárhelyi kapus, egyszer Papp érte
utol és szerelte az üresen kapura
törő ellenfelet, a többi esetben a
csatárok voltak pontatlanok. Ezt két
marosvásárhelyi lehetőség követte.
Előbb Tamás Attila jobb oldali felfutását követően a beadás hosszú
volt Dudásnak, majd Papp Norbertet blokkolták a védők. A 73. percben azonban ismét a vendégek
örülhettek, a korábban kimaradt
helyzetek sokasága alapján joggal.
Chinde használta ki, hogy egy fejjel
magasabb, mint a kényszerből (Silaghi sérülése után) jobbhátvédet
játszó Tamás Róbert, és fölémagasodva a második fejesgólját szerezte meg. A 76. percben Ciocan
juttatta ismét a marosvásárhelyi kapuba a labdát, miután Kristály kiejtette azt, ám a játékvezető
szabálytalanságot fújt, míg a 80.
percben a felső léc segített a marosvásárhelyi csapaton.
A 82. percben Fehér Csaba edző
tapasztaltabb csatárt küldött pályára
Borbély helyett, ezért kapust is cse-

A Honvéd fölényesen nyert a Debrecen ellen

Borbély Roland megszerzi a marosvásárhelyi csapat első 3. ligás gólját.

Fotó: az MSE közösségi oldala, Bogdan Bucşeneanu

A debreceni Varga Kevin (fent) és a kispesti Tonci Kukoc a labdarúgó OTP Bank Liga 6. fordulójában játszott Budapest Honvéd – Debreceni VSC mérkőzésen a budapesti Új Hidegkuti
Nándor Stadionban 2018. augusztus 25-én.
MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Jegyzőkönyv

Labdarúgó OTP Bank Liga, 6. forduló: Budapest Honvéd – Debreceni VSC 3-0 (1-0)
Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1765 néző, vezette: Bognár T.
Gólszerzők: Danilo (22., 79. – a másodikat tizenegyesből), N’Gog (87.).
Sárga lap: Danilo (4.), Baráth (69.), illetve Avdijaj (18.), Varga K. (39.), Könyves
(48.), Ferenczi J. (50.).
Budapest Honvéd: Gróf – Baráth, Kamber, Skvorc – Heffler T., Vadócz (Pilík, 58.),
Gazdag, Nagy G., Kukoc (N’Gog, 80.) – Holender, Danilo (Banó-Szabó, 88.)
Debrecen: Nagy S. – Cikos, Kinyik, Szatmári, Ferenczi J. – Varga K., Tőzsér, Haris
(Bereczki, 63.), Bódi – Könyves (Kusnyír, 80.), Avdijaj (Takács T., 59.).

Jegyzőkönyv
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Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 1. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Lénárdfalvi Comunal 1-2 (0-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai Trans-Sil stadion, 800 néző. Vezette: Cristian Moldoveanu (Sepsiszentgyörgy) – Gabriel Boncz (Fogaras), Török-Gyurkó Zoltán (Kolozsvár). Ellenőrök: Fodor József (Székelyudvarhely), Foof Ervin
(Sepsiszentgyörgy).
Gólszerzők: Borbély (47.), illetve Chinde (36., 73.).
Sárga lap: Mihály (21.), Borbély (54.), German (81.), illetve Mim (39.), Dunca (40.),
Asăuan (54.).
MSE: Kristály (82. Molnár) – Mihály, Székely, Silaghi (30. Tamás Attila), Papp (82.
Ruja), Ungur, German, Moldován (74. Totó), Tamás Róbert, Borbély, Dudás.
Lénárdfalva: Bota – Dunca (64. Mărieş), Urs, Láng, David, Asăuan, Oşan, Ciocan
(90, Opriş), Chinde (90+4. Buşilă), Rus, Mim (82. Cuci).

Mestermérleg

„Nem volt egyszerű meglépni a szintet a 4. ligától a 3. ligáig a csapatom számára, ennek ellenére nem játszottunk rosszul, azonban két
egyéni hibából kaptunk két gólt, és ez eldöntötte a találkozót. Biztos vagyok benne, hogy ha továbbra is hasonlóan fogunk küzdeni, az eredmények is jobbak lesznek. Ebben az idényben a bennmaradás és a fiatal
játékosok nevelése a célkitűzésünk” – mondta a csapatot a kispad mellől
irányító Fehér Csaba.

Eredményjelző

* 3. liga, V. csoport, 1. forduló: Barcarozsnyói Olimpic Cetate – Csíkszeredai FK
0-4, Szászrégeni Avântul – Tasnádi Unirea 0-0, Kolozsvári Sănătatea – Szászhermányi AFC 4-0, Tordai Sticla Arieşul – Medgyesi Gaz Metan II 1-0, Marosvásárhelyi
MSE – Lénárdfalvi Comunal 1-2, Besztercei Gloria – Kolozsvári CFR II 1-4, Nagybányai Minaur – Radnóti SK 5-0, Dési Unirea – Székelyudvarhely 3-3.

rélnie kellett, hogy maradjon a pályán a három kötelező korhatáros
játékos. A húzás hajszál híján bevált, mert Ruja a 87. percben jó lövőhelyzetbe került, de lecsúszott a
lábáról a labda. A találkozó egy 18

méterről megítélt MSE-szabadrúgással zárult, Ungur lövése azonban
elakadt a sorfalon.
Tekintve az ellenfél játékerejét, a
vereség dacára biztató 3. ligás bemutatkozást láthatott a közönség.

Futballbajnoki eredmények

* 1. liga, 5. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – Voluntari FC 4-0,
USK Craiova – Concordia Chiajna 0-1; 6. forduló: Concordia Chiajna –
Gyurgyevói Astra 0-3, Dunărea Călăraşi – Jászvásári Politehnica CSM
2-0, Bukaresti Dinamo – Nagyszebeni Hermannstadt 2-1. Az élcsoport:
1. Kolozsvári CFR 11 pont, 2. FCSB 10, 3. Astra 10.
* 2. liga, 4. forduló: Bukaresti Metaloglobus – Petrolul Ploieşti 1-0,
Nagyváradi Luceafărul – Temesvári Poli ACS 4-2, Aradi UTA – Temesvári Ripensia 2-1, Academica Clinceni – Dacia Unirea Brăila 7-0, Baloteşti CS – Bukaresti Geto-Dacica 1-1, Zsilvásárhelyi Pandurii – Mioveni
CS 2-0, Bukaresti Energeticianul – Bákói Aerostar 4-3, Chindia Târgovişte – Argeş FC Piteşti 1-1, Sportul Snagov – Konstancai Farul SSC 10, Temesvári Politehnica ASU – Kolozsvári U 1-0. Az élcsoport: 1.
Snagov 10 pont, 2. Târgovişte 10, 3. Clinceni 9.
* 3. liga, I. csoport, 1. forduló: Páskány – Galaci Oţelul 0-1, Miroslava
– Râmnicu Sărat 1-0, Darabani – Lieşti 1-5, Karácsonkő – Bodzai Metalul
0-1, Bodzai Gloria – Kézdivásárhely 3-2, Rădăuţi – Románvásár 1-0, Falticsény – Foksány 0-1. A Botoşani II – Suceava mérkőzést elhalasztották.

meccsen 12 gólt szerzett és 11 gól- kok Ligája csoportmérkőzésen a
passzt adott. A csatár 2009 novem- Puskás Ferenc Stadionban, és – a
berében győztes gólt szerzett a 87. percben – ezúttal is betalált a
A pályaválasztó Budapest Hon- Debrecen – Liverpool (0-1) Bajno- hajdúságiaknak.
véd 3-0-ra legyőzte a Debrecen csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga
Eredményjelző
ötödik fordulójának szombati játéknapján. A kispestiek otthonuk, a BoA listavezető Ferencváros továbbra is veretlen, az újonc Kisvárda,
zsik-stadion újjáépítése miatt most valamint a Puskás Akadémia viszont nyeretlen a labdarúgó OTP Bank
másodszor fogadták soros ellenfe- Liga hatodik fordulójának szombati játéknapját követően.
A Ferencváros a csereként beállt Böde Dániel 91. percben szerzett
lüket az MTK pályáján, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A góljával nyert a Mezőkövesd otthonában a szerdán kinevezett ukrán veHonvéd legutóbb tavaly májusban zetőedző, Szerhij Rebrov első mérkőzésén. Továbbra is tartja a lépést
győzte le a DVSC-t, azóta négyszer az FTC-vel a Budapest Honvéd, amely ideiglenes hazai pályáján, az Új
a hajdúságiak nyertek, egy mérkő- Hidegkuti Nándor Stadionban a vártnál is fölényesebben, 3-0-ra győzte
le a Debrecent.
zés pedig döntetlenre végződött.
A Kisvárda azért nem tudta megszakítani rossz sorozatát, mert 1-1Az első játékrészben egyértelmű
fölényben futballoztak a kispestiek: et játszott a Diósgyőrrel, a Puskás Akadémia pedig azért, mert 3-2-re
többet birtokolták a labdát, és hat kikapott Pakson. A tolnaiaknak viszont ez volt az első sikerük az új
kapura lövésük volt, míg a vendé- idényben.
OTP Bank Liga, 6. forduló: Budapest Honvéd – Debreceni VSC 3-0,
geknek egy sem. A Honvéd a félidő
Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC 0-1, Paksi FC – Puskás Akaközepén Danilo góljával vezetést
démia FC 3-2, Kisvárda Master Good – Diósgyőri VTK 1-1, Szombatszerzett, és a játék képe a folytatás- helyi Haladás – MTK Budapest 1-2.
ban sem változott, az állás azonban
a szünetig ugyanaz maradt.
Ranglista
Az 57. percben alakította ki első
helyzetét a Debrecen, de Ferenczi 1. Ferencváros
6
5
1
0
15-4
16
6
5
0
1
12-5
15
János a kapufát találta el. A 78. 2. Honvéd
6
4
1
1
11-9
13
percben Nagy Sándor kimozdult a 3. MTK
6
2
3
1
8-8
9
DVSC kapujából, a gólhelyzetben 4. Debrecen
4
2
2
0
9-2
8
lévő Danilo feldobta magát a tizen- 5. Vidi
5
1
3
1
5-6
6
hatoson belül, a játékvezető pedig 6. Újpest
6
1
3
2
7-9
6
büntetőt ítélt, amelyet a brazil csatár 7. Paks
8. Mezőkövesd
5
1
2
2
5-5
5
értékesített.
6
1
2
3
5-10
5
A 80. percben bemutatkozott a 9. Diósgyőr
10. Szombathely
6
1
1
4
8-12
4
kispestieknél az augusztus 10-én 11. Puskás Akadémia 6
0
2
4
7-11
2
igazolt francia David N’Gog, aki 12. Kisvárda
6
0
2
4
2-13
2
korábban 61 mérkőzést játszott a
Paris Saint-Germain színeiben a A 3. fordulóból a MOL Vidi FC – Mezőkövesd Zsóry FC, valamint a 6. fordulóból a
francia első osztályban, majd Ang- MOL Vidi FC – Újpest FC mérkőzést a székesfehérváriak Bajnokok Ligája-selejteliában, a Premier League-ben 99 zői miatt elhalasztották.
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Európa-liga: Sallai csapata legyőzte Kleinheislerét a selejtezőben

Egyaránt kétgólos vereséget szenvedtek a
labdarúgó Európa-liga selejtezőjének negyedik fordulójában érdekelt romániai együttesek: a bajnok Kolozsvári CFR a luxemburgi
Dudelange-tól kapott ki 2-0-ra, míg a Bukaresti FCSB az osztrák fővárosban maradt alul
3-1-re, a Bécsi Rapid elleni mérkőzésen.
Ugyancsak csütörtökön az APOEL 1-0-s
győzelmet aratott a vendég Asztana felett, így
minimális előnnyel várhatja a visszavágót. A
ciprusi együttesben Sallai Roland, míg a kazahban Kleinheisler László is végigjátszotta
a találkozót.
A dán Midtjyllandban viszont nem jutott
szóhoz Korcsmár Zsolt, csapata így ért el 22-es döntetlent a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Vidi által búcsúztatott Malmö
otthonában.
Labdarúgó Európa-liga-selejtező, 4. forduló, első mérkőzések: Gent (belga) – Bordeaux (francia) 0-0, Glasgow Rangers (skót) –
Ufa (orosz) 1-0, Rosenborg (norvég) –
Shkendija (macedón) 3-1, Genk (belga) –

Bröndby (dán) 5-2, Olimpia Ljubljana
(szlovén) – Trnava (szlovák) 0-2, Partizan Belgrád (szerb) – Besiktas (török)
1-1, Rapid Bécs (osztrák) – Bukaresti
FCSB (román) 3-1, Zorja Luhanszk
(ukrán) – RB Lipcse (német) 0-0, Atalanta (olasz) – FC Koppenhága (dán) 00, Basel (svájci) – Apollon Limasszol
(ciprusi) 3-2, Dudelange (luxemburgi)
– Kolozsvári CFR (román) 2-0, Olympiakosz (görög) – Burnley (angol) 3-1,
Malmö (svéd) – Midtjylland (dán) 2-2,
Sarpsborg 08 (norvég) – Maccabi Tel
Aviv (izraeli) 3-1, APOEL Limasszol
(ciprusi) – FC Asztana (kazah) 1-0,
Sheriff Tiraspol (moldáv) – Qarabag
(azeri) 1-0, Sigma Olomouc (cseh) –
Sevilla (spanyol) 0-1, Suduva (litván)
– Celtic Glasgow (skót) 1-1, Trencsén
(szlovák) – AEK Larnaca (ciprusi) 1-1,
Torpedo Kutaisi (grúz) – Ludogorec
(bolgár) 0-1, Zenit Szentpétervár
(orosz) – Molde (norvég) 3-1.

Magyar labdarúgó-válogatott:
Kovács István is kerettag

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európa-liga-selejtező, 4. forduló, első mérkőzés: F91 Dudelange –
Kolozsvári CFR 2-0 (0-0)
Luxemburg, Josy Barthel stadion, 2556
néző, vezette: Andreas Ekberg (svéd).
Gólszerzők: David Turpel (67.), Danel
Sinani (80.).
Sárga lap: Kruska (35.), illetve Manea
(50.), Bordeianu (58.), Hoban (80.), De
Luca (90+4.).
F91 Dudelange: Joubert (54. Frising) –
Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti –
Turpel, Stelvio Da Cruz, Kruska, Couturier (88. Melisse), Stolz – Stumpf (65.
Sinani).
CFR: Arlauskis – Manea, Vinicius, Andrei Mureşan, Camora – Bordeianu (71.
De Luca), Hoban, Culio (10. Males) –
Păun (61. Mailat), Ţucudean, Omrani.

Kovács István, a MOL
Vidi FC középpályása is
bekerült a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi
kapitánya, Marco Rossi
első keretébe, amely a finnek és a görögök elleni
Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készül majd a hét végétől – a korábbi híreknek
megfelelően Dzsudzsák
Balázs nélkül. Kovács legutóbb szűk négy éve játszott a válogatottban.
A pénteken közzétett 23
tagú keretben Tamás Krisztián, Nagy Gergő és Sallói
Dániel személyében három
újonc található.
A magyar szövetség
(MLSZ) a honlapján arról
számolt be pénteken, hogy A MOL Vidi FC játékirányítója legutóbb szűk négy éve játszott a magyar nemzeti együta kapitány a júniusi kineve- tesben. Fotó: mlsz.hu
zése óta figyelemmel kísérte minden olyan já- lőnek tartom arra, hogy a csapat segítségére letékos szereplését, aki szóba jöhetett. Ő és hessen” – mondta.
A kerettagok vasárnap este találkoznak Telstábjának tagjai a bajnoki idény indulása óta
„minden releváns mérkőzést” a helyszínen te- kiben, majd szeptember 7-én, pénteken utaznak
kintettek meg, és több külföldön játszó labda- el a szombat esti Finnország elleni összecsapás
rúgó mérkőzésére is ellátogattak, valamint a helyszínére, Tamperébe. Szeptember 11-én,
világ távolabbi pontjain jól teljesítő játékosok kedden pedig a Groupama Arénában zárt kapus
mérkőzésen lépnek pályára. A sportági szövetmérkőzéseit is követték az interneten.
„Többször elmondtam, hogy ilyen rövid ség emlékeztetett rá, hogy a 2016-os magyar
idő alatt kicsi a mozgásterem, ezért alapve- részvétellel rendezett Európa-bajnokság egyik
tően a korábbi kerettagokra támaszkodom. hazai selejtezője, a Magyarország – Románia
Ugyanakkor az elmúlt hónapokban minden összecsapás után a szurkolók viselkedése miatt
olyan játékost figyelemmel követtünk, aki se- az európai szövetség komoly büntetéssel sújgítségére lehet a nemzeti csapatnak” – totta az MLSZ-t, emiatt fogadja zárt kapuk mömondta el az mlsz.hu-nak az olasz szakember. gött hazai pályán első ellenfelét a válogatott.
„Kiemelkedően fontos volt, hogy az adott játékos mennyire illik bele a taktikai elképzeŐk kaptak meghívót a válogatottba
léseinkbe, melyet természetesen nagyban * kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros),
befolyásol Finnország és Görögország játék- Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik
stílusa is.”
Ádám (Mol Vidi FC)
A kapitány szerint az egyik legfontosabb * védők: Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Viszempont az volt, hogy ki milyen fizikális ál- nícius Paulo (Mol Vidi FC), Lang Ádám
lapotban van, és milyen rendszerességgel, (CFR Cluj), Bese Barnabás (Le Havre),
mennyit játszik klubcsapatában. „Természetes, Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Fiola Athogy a Vidi nemzetközi menetelése után pél- tila (Mol Vidi FC), Botka Endre (Ferencvádául Kovács Istvánnak helye van a keretben, ros), Tamás Krisztián (Mol Vidi FC)
de a fentiek alapján több új vagy visszatérő já- * középpályások: Kleinheisler László (FK
tékost is behívtam a korábbi alapjátékosok Asztana), Kalmár Zsolt (DAC), Kovács Istmellé” – indokolt, majd úgy folytatta: „Szintén ván (Mol Vidi FC), Pátkai Máté (Mol Vidi
a fenti szempontok alapján nem küldtem meg- FC), Nagy Ádám (Bologna FC), Nagy
hívót az egyelőre új csapattal nem rendelkező Gergő (Budapest Honvéd FC)
Dzsudzsák Balázsnak, akivel személyesen is * támadók: Szalai Ádám (Hoffenheim), Salmegbeszéltem a jelenlegi helyzetet, ő pedig ér- lai Roland (APOEL Nicosia), Sallói Dániel
veimet – a válogatott érdekeit szem előtt tartva (Sporting Kansas City), Stieber Zoltán
– megértette és elfogadta. Fontos hangsúlyoz- (D.C. United), Varga Roland (Ferencváros),
nom, annak ellenére, hogy ezúttal nem lesz ve- Eppel Márton (Kajrat Almati)
lünk, továbbra is úgy tekintek rá, mint a * tartalékok: Gróf Dávid (Budapest Honnemzeti csapat kapitányára.”
véd), Guzmics Richárd (Jenpien), Korcsmár
Rossi szerint sokan talán nem számítottak Zsolt (Midtjylland), Holman Dávid (Slovan
Nagy Ádám meghívására, hiszen csak most Bratislava), Vécsei Bálint (FC Lugano),
tért vissza egy sérülést követően. „Azonban Bőle Lukács (Ferencváros), Nagy Dominik
aki egy Serie A csapattal készül, ott játszik is (Legia Varsó)
mérkőzést, annak a fizikai állapotát megfeleA magyarok programja a Nemzetek Ligájában:
* szeptember 8.: Finnország – Magyarország, Tampere 19.00
* szeptember 11.: Magyarország – Görögország, Groupama Aréna 21.45
* október 12.: Görögország – Magyarország, Athén 21.45
* október 15.: Észtország – Magyarország, Tallinn 21.45
* november 15.: Magyarország – Észtország, Groupama Aréna 21.45
* november 18.: Magyarország – Finnország, Groupama Aréna 21.45

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európa-liga-selejtező, 4. forduló, első
mérkőzés: Bécsi Rapid – Bukaresti FCSB 3-1
(2-0)
Bécs, Weststadion, vezette: William Collum
(skót).
Gólszerzők: Christoph Knasmullner (4.), Mario
Sonnleitner (40.), Stefan Schwab (49.), illetve
Harlem Gnohere (47.).
Sárga lap: Sonnleitner (14.), Berisha (41., 84.),
Popescu (45.), Pintilii (79.).
Piros lap: Berisha (84.).
Rapid: Strebinger – Potzmann, Sonnleitner,
Barac, Bolingoli – Ljubicic, Schwab – Murg (89.
Muldur), Knasmüllner (86. Kostic), Berisha –
Alar (68. Andrei Ivan). FCSB: Bălgrădean – Romario Benzar, Planic, Bălaşa, Stan – Pintilii, Ovidiu Popescu (46. Coman) – Roman I (57.
Rusescu), Moruţan (46. Man), Teixeira – Gnohere.

BL-selejtező: Vereségével
nehéz helyzetbe került a Vidi FC

A több mint fél órát emberhátrányban
játszó Vidi FC 2-1-re kikapott a görög
AEK Athén csapatától a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik fordulójának szerda esti, első mérkőzésén a
Groupama Arénában, így nehéz helyzetben
várhatja a jövő heti visszavágót.
A Vidi FC a 79. európai kupameccsét
játszotta szerdán, de görög ellenféllel most
találkozott először. Az AEK Athén az előző
fordulóban csatlakozott a BL-selejtező mezőnyéhez, amikor a skót Celticet ejtette ki.
A magyar bajnokcsapat a Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában a luxemburgi F91 Dudelange-ot, majd a nála
magasabban rangsorolt bolgár Ludogorec
és svéd Malmö FF gárdáját búcsúztatta.
Szerb edzőjük, Marko Nikolic a találkozó
előtt azt mondta, az idény előtt volt egy
közös álmuk, amelyben erősen hittek. „Reméljük, ez a rájátszás nem a vége, mert
ebben a sorozatban akarunk maradni” – fogalmazott.
A Vidi FC kezdte lendületesebben a találkozót, ám BL-álmai csak a 22. percig élhettek, mert akkor egy labdáért folyó
párharc után – talán kissé túlzóan – a játékvezető azonnali piros lappal kiállította
Huszti Szabolcsot. Az emberelőnybe került
AEK Athén azonnal magához ragadta a
kezdeményezést, míg a fehérváriak kilenc
emberrel védekeztek. Az óriási görög nyomás a 35. percben érett góllá: egy távoli
lövés után a Kovácsik Ádámról oldalra pattanó labdát a belga Viktor Klonaridis lőtte
a hálóba.
A 39. percben hatalmas egyenlítési lehetőséget hagyott ki a Vidi: Kovács István bal
Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező,
4. forduló, első mérkőzés: BATE Boriszov (fehérorosz) – PSV (holland) 23, Crvena zvezda Belgrád (szerb) – Red
Bull Salzburg (osztrák) 0-0, Benfica
(portugál) – PAOK Szaloniki (görög) 11, MOL VIDI FC (magyar) – AEK
Athén (görög) 1-2, Young Boys Bern
(svájci) – Dinamo Zágráb (horvát) 1-1,
Ajax (holland) – Dinamo Kijev (ukrán)
3-1.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező,
4. forduló, első mérkőzés: Vidi FC –
AEK Athén (görög) 1-2 (0-1)
Budapest, Groupama Aréna, 10.681
néző, vezette: Rocchi (olasz).
Gólszerzők: Lazovic (68.), illetve Klonaridis (35.), Bakaszetasz (49.).
Sárga lap: Lazovic (25.), Kovács I.
(25.), Nego (31.), illetve Klonaridis
(25.), Galanopulosz (37.).
Piros lap: Huszti (22.), illetve Bakaszetasz (54.).
Vidi FC: Kovácsik – Fiola, Juhász R.,
Vinícius, Stopira – Nego, Hadzic, Nikolov (M. Scepovic 54.) – Kovács I.,
Huszti – Lazovic.
AEK Athén: Barkasz – Bakakisz, Oikonomu, Lampropulosz, Hult – André Simoes, Galanopulosz (66. Alef) –
Bakaszetasz, Klonaridis (81. Hélder
Lopes), Mantalosz – Livaja (86. Ponce).

oldali beadását Fiola Attila néhány méterről a kapusba fejelte.
A fordulást követően Taszosz Bakaszetasz kettőre növelte az AEK előnyét egy jól
helyezett, 17 méteres lövéssel. A hazaiak
reménytelen helyzetbe kerültek, némi reményt csak a második görög találatot
jegyző Bakaszetasz – az elsőhöz hasonlóan
kissé túlzó – piros lapja jelentett az 54.
percben. Egyenlő létszámnál is több vendéghelyzetet láthatott a közönség, hogy
aztán a 68. percben talpra ugorhasson: Kovács István pazar kiugratását követően
Danko Lazovic lőtt a görögök kapujába.
Vérszemet kapott a magyar bajnok, több
veszélyes lövése volt ebben a periódusban.
A 78. percben Loic Nego a szinte kihagyhatatlant hagyta ki, amikor Stopira levágódó lövését néhány lépésről az üres kapu
mellé gurította. A hősiesen küzdő Vidi FC
futószalagon alakított ki helyzeteket a vendégkapu előtt, ám a mérkőzés végéig ezekből egyet sem sikerült kihasználnia. Az
AEK Athén így egygólos előnnyel várhatja
a visszavágót, amelyet holnap rendeznek
meg a görög fővárosban.
A párharc győztese a Bajnokok Ligája,
vesztese az Európa-liga főtábláján szerepelhet ősszel.

Vasszilisz Barkasz görög kapus (b) és Fiola Attila a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének 4. fordulójában
játszott Vidi FC – AEK Athén mérkőzésen a Groupama Arénában 2018. augusztus 22-én. MTI Fotó: Illyés Tibor
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Csoma Alpár hazatért Székelyudvarhelyre

A Marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó-csapat egykori kiváló játékosa, Csoma
Alpár 12 év után visszatért
egykori nevelőklubjához, az
élvonalbeli Székelyudvarhelyi FK-hoz, ahol annak idején
bemutatkozott a hazai teremlabdarúgásban. Csoma
egy szezon erejéig, azaz
2019. május 31-ig kötelezte
el magát a Jakab Zoltán által
irányított együtteshez.

Czimbalmos Ferenc Attila

A 34 éves, marosvásárhelyi születésű, de Szovátán élő teremlabdarúgó egykoron a vásárhelyi
Izorepnél és a City’usnál – utóbbival az UEFA Futsal Cup elit körében is szerepelt – , Déván (CIP),

Brassóban (Designer Construct) is
focizott, aztán egy idényt a ciprusi
AGBU Ararat Nicosiában töltött –
amelyet hozzásegített, hogy bejus-

Közzétette a bajnoki menetrendjét a Marosvásárhelyi CSM teremlabdarúgó-csapata a klub Facebook-oldalán. Ezek szerint a másodosztályban, ahová a CSM teljesen új klubként (és nem a City’us
jogutódjaként) beiratkozott, kilenc csapat indul. Azt már korábban
tudtuk, hogy Lucian Nicuşan csapata idegenben, Karácsonkőn kezd
szeptember 15. táján, most a soron következő mérkőzéseket is ismerjük. Eszerint a 2. fordulóban a CSM a Segesvári Pro Tineret
együttesét fogadja, a 3. fordulóban Kézdivásárhelyre látogat, míg a
negyedikben szabadnapos. Ezt újabb hazai mérkőzés követi a Gyergyószentmiklósi Inter ellen, majd kiszállás következik a Falticsényi
Pro Academy csapatához. A 7. fordulóban a Galaci United II érkezik
a ligeti sportcsarnokba, az utolsó előtti játéknapon a Gyergyóremetei
Kereszthegyhez látogat a csapat, míg az odavágókat hazai pályán, a
Bodzai Fortius ellen fejezi be.
Az egészbe csak az visz pici bizonytalanságot, hogy szövetség
honlapja továbbra sem közölte a végleges játékrendet, és a fordulók
játéknapját sem, így csak találgathatjuk, hogy az év végéig lezárják
az odavágókat, a visszavágókat pedig 2019 tavaszán rendezik. A kiírás szerint, noha csak kilenc csapat van, a 2. ligában nem rendeznek
rájátszást, az oda-vissza bajnokság végén kialakult sorrendet veszik
figyelembe. A Marosvásárhelyi CSM egyértelmű célkitűzése a feljutás, a csapat erre esélyesnek számít. (bálint)

son az UEFA Futsal Cup elit körébe – , legutóbb pedig a Dévai
Autobergamónál szerepelt. Csoma
egykoron a Szovátai Mobilánál
kezdett el nagypályán futballozni 6
évesen, aztán Kénesi Lajos keze
alatt formálódott 12 éves koráig,
majd az Aripile Piteşti és a Székelyudvarhelyi Budvár alakulatában is játszott.
A játékos hat román bajnoki
címmel, Románia-kupával és Szuperkupával is büszkélkedhet, több
mint 100 alkalommal viselte a
román válogatott mezét, a pirossárga-kékekkel részt vett Európabajnokságokon is.
„Örülök, hogy visszatértem
ahhoz a klubhoz, amelynek színeiben megszerettem ezt a sportágat.
Másrészt azt is fontosnak tartom,
hogy újra Jakab Zoltán az edzőm,
akivel az első lépéseket megtettem
a teremfociban, megtanította
nekem a futsalt. A harmadik dolog,
hogy újból a csodálatos udvarhelyi
közönség előtt játszhatok, a szurkolóknak nagyon sokat köszönhetek
abban,
hogy
sikeres
teremlabdarúgó lettem” – nyilatkozta régi-új klubja honlapjának.

Hat- vagy hétcsapatos lesz
a CSM női kézilabdacsapatának csoportja?

Bálint Zsombor

Ennek minden bizonnyal gyakorlati okai vannak, hiszen a csoportbeosztás megjelent ugyan a
szövetség honlapján, azonban még
változások lehetségesek. Erre az
enged következtetni, hogy a Székelyudvarhelyi Női Kézilabdaklub
csapata nem szerepel az FRH által
közzétett listán, az udvarhelyiek
azonban teljes bizonyossággal állították a helyi sajtóban, hogy ott
lesznek a rajtnál, és erről a szövetségi elnök, Alexandru Dedu is biztosította őket.

A minap rokoni és baráti látogatóba tért haza szülővárosába a 12-szeres fitnesz- és
testépítő világbajnok Palecian Judit sikeredezőjével, a
volt világbajnok Lakatos Mihállyal. Ebből az alkalomból
sajtótájékoztatót is tartottak
a Titanic Body Building sportklub termében, itt számoltak
be az utóbbi idők történéseiről.

Czimbalmos Ferenc-Attila

Marad a kilenc csapat
a teremlabdarúgó 2. ligában

Noha már csak két hét van a
bajnoki rajtig, a Román Kézilabda-szövetség (FRH) még
nem készítette el a női A osztály menetrendjét. Mindezt
olyan körülmények között,
hogy a férfi A osztályos csapatok már ismerik a teljes
programot, noha két héttel
később kezdik a bajnokságot, mint a nők.

Marosvásárhelyen a tavasszal
két vb-címet nyert Palecian Judit
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A marosvásárhelyi csapat összetétele

A CSM szakvezetői nagyvonalakban véglegesítették azt a keretet, amellyel nekivágnak a bajnokságnak. Mihaela Evi és Pop Daniel edzőknek a következő játékosok állnak majd rendelkezésükre:
* kapusok: Ioana Ugran, Flavia Stan, Hodor Zsuzsanna
* balszélsők: Ioana Moldovan, Ioana Radu, Andreea Ilieş
* bal átlövők: Andreea Târşoagă, Maria Ola, Georgeta Bucin
* irányítók: Monica Barabaş, Carla Lăcătuş, Carola Stîngu
* jobb átlövő: Ioana Sîngeorzan
* jobbszélsők: Flavia Munteanu, Ioana Bardoşi
* beállósok: Carina Ghemeş, Mara Bejan, Sarah Darie

Jelen állapot szerint a női kézilabda A osztályban két hétcsapatos
és két hatcsapatos csoportot alakítottak ki. A Marosvásárhelyi CSM
a D jelű, hat csapatból álló csoportba került, ahol a Nagybányai
Minaur ificsapata, a Nagyváradi
CSU, a Köröskisjenői Crişul, a Resicabányai CSU és a Temesvári
Universitatea lesznek az ellenfelei.
Csakhogy, amennyiben az SZNKK
indul, ugyanitt lenne a helye, tehát
hét csapat indulna a csoportban,
hacsak az udvarhelyieket nem teszik a több déli csapatot összesítő
C csoportba. Utóbbit maguk az ud-

A marosvásárhelyi együttes beköltözött a sportcsarnokba.

varhelyiek szeretnék, mert bármilyen furcsa, sokkal közelebb van
nekik Plopeni, Mioveni, Piteşti és
Târgovişte, mint Nagybánya, Temesvár vagy Köröskisjenő.
Hogy vajon ez-e a dilemma,
vagy valami más késlelteti a sorsolás elvégzését (végtére az is lehet,
hogy más klub is hasonló helyzetben van, mint az SZNKK, és csak
később tudta teljesíteni az indulási
feltételeket), egyelőre rejtély,
azonban egy héten belül csak meg
kell legyen az a program, mert
szeptember 9-én rendeznék az első
fordulót.

Fotó: a klub közösségi oldala

„Néhány napra jöttünk haza párommal, Lakatos Misivel, hogy egy
kicsit feltöltődjünk: barátokat, rokonokat látogattunk meg, a Misi
szülőfalujába, Köbölkútra is ellátogatunk. Igyekeztünk úgy időzíteni,
hogy ne csússzunk ki a felkészülési
időszakból. A szabadság ideje alatt
izomtömegben szedtem fel kilókat,
amire némi víz jött rá, emellett 1-2
kiló zsír is, amit – úgy vélem –
kellő diétával és edzésekkel könynyen le fogok adni. A vitaminok, a
táplálék- és ásványi kiegészítők bevitele a szervezetbe fontos lesz, viszont a víz kiszorítása már csak
hetek kérdése számomra. Remélem, hogy az ősszel, az edzőmmel
közösen megbeszélt versenyeken
már a legjobb formámban fogok
tudni a színpadra lépni” – mondta
el a Győri Cutler Fitness SE versenyzője.
Azzal kapcsolatosan, hogy Palecian Juditnak miért kellett a legutóbbi
versenyszezon
előtt
hónapokat kihagynia, a marosvásárhelyi Constructorul termében lett
testépítő, Lakatos Mihály a Népújságnak kifejtette: „Ahogy múlnak
az évek, mindenkinek változik a
szervezete – az anyagcsere lelassul,
változik a kötőszöveteknek, a bőrnek az állaga, elhalnak a sejtek,
nem termelődnek olyan gyorsan
újjá, mint fiatalkorunkban –, ezért
az élsportolók korán elkezdik a felkészülést, hogy felgyorsítsák az
anyagcserét. Testépítésben a felkészülés három fázisból áll: a diéta, az

Motorkerékpáron: a fotósok kedvéért vállalta
a mókát a rangos nemzetközi sikerekkel büszkélkedő sportoló.
Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

edzés és a pihenés – mindezek mellett pedig döntő fontosságú a hozzáállás és a céltudatos táplálkozás.
Judit egy teljes évet pihent az elmúlt időszakban, hogy regenerálódjon a szervezete, vissza kellett
töltődjön mentálisan és fizikálisan,
ezáltal sikerült maximális formába
lendülnie a tavaszi szezonra. Nem
csoda, hogy két szövetség vb-címét
is megnyerte: a Fülöp-szigeteki
Cebu Cityben a NAC-verziójú testépítő-világbajnokságon a Figure
40 év feletti kategóriában diadalmaskodott, aztán egy hónapra rá az
olaszországi Sapriban rendezett
IBFA-verziójú világbajnokságon is
tarolt, másnap pedig az Európa-bajnokságon ugyancsak első lett, és az
abszolút kategóriában sem talált legyőzőre” – mondotta el a győri Cutler Fitness SE sikeredzője, Lakatos
Mihály nemzetközi bíró, akinek az
évek folyamán több tanítványa is
világbajnoki és Európa-bajnoki
címet szerezett fitneszben és testépítésben.

Magyar éremeső a kajak-kenu vb-n

Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta a kislánya tavalyi születése után parádésan tért
vissza a vb-mezőnybe, két aranyat nyert szombaton, egyet vasárnap

A magyar versenyzők egy-egy
arany-, ezüst- és bronzérmet
gyűjtöttek a vasárnap kora
délutáni döntőkben a portugáliai Montemor-o-Velhóban
zajló kajak-kenu világbajnokságon. Mindhárom magyar
dobogós hely olimpiai számban és 500 méteren született.

A női kajaknégyes, Kárász Anna,
Kozák Danuta, Medveczky Erika és
Bodonyi Dóra óriási csatában szerezte
meg az első helyet, míg Balla Virág és
Takács Kincső a kenu kettesek versenyében lett második. A harmadik hely
a férfi kajaknégyes – Tótka Sándor,
Dudás Miklós, Molnár Péter és Kuli
István – nevéhez fűződik.
Magyarország ezzel már hat
arany-, egy ezüst- és két bronzéremnél tartott. Dobogóra elsőként a
kajakozó Bodonyi Dóra állhatott,
aki az 1000 méteres versenyben

magabiztosan nyert, és ezzel megszerezte a magyar kajak-kenu sport
200. aranyérmét a gyorsasági
szakágban. Később a 29. születésnapját éppen pénteken ünneplő Csipes Tamara és Medveczky Erika
kajakos duója ugyancsak 1000 méteren lett első. A harmadik pénteki
magyar érmet, egy bronzot a kajakozó Nádas Bence szerezte 500
egyesben.
A szombati döntőkben a magyar
versenyzők három aranyérmet hódítottak el. Az ötszörös olimpiai
bajnok Kozák Danuta a kislánya tavalyi születése után parádésan tért
vissza a vb-mezőnybe, előbb 500
méter egyesben, majd egy órával
később Kárász Annával 500 méter
párosban utasította maga mögé a riválisokat. A Balaska Márk, Birkás
Balázs kajakos duó is nagyszerűen
teljesített, 200 méteren győzött, s
ezzel megvédte címét.
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Meghalt John McCain
republikánus szenátor

Nyolcvanegy éves korában
agydaganatban szombaton
elhunyt John McCain szenátor, vietnami veterán pilóta,
az amerikai politika megalkuvást nem ismerő alakja.

A republikánus párti szenátor
irodája szombat este közölte, hogy
McCain családi körben hunyt el,
miután „hatvan éven át hűségesen
szolgálta az Egyesült Államokat”.
„Átkozott egy kaland volt” – írta
2018 májusában The Restless
Wawe (A nyughatatlan hullám)
című emlékirataiban az életéről:
„Megismertem nagy szenvedélyeket, csodálatos dolgokat láttam,
harcoltam egy háborúban és segítettem békét hozni. Szereztem magamnak egy kicsi helyet Amerika
és a korszakom történelmében”.
John McCaint 2017 júliusa óta
az egyik legagresszívebb és leghalálosabb agydaganattal, gliobasztómával kezelték. A családja
pénteken jelentette be, hogy a betegség könyörtelen előrehaladásával beszüntetnek minden kezelést.
Másnap elhunyt.
Washingtonban
félárbócra
eresztették a Fehér Ház és a Capitolium lobogóit.
A halálhír bejelentése után azonnal megindultak a reagálások a republikánus politikusról, aki sok
mindenkivel összekülönbözött, beleértve saját politikai családját, de
akinek a hazafias elkötelezettségét
mindenki elismerte.
„John és én különböző nemzedékből jövünk, teljesen máshonnan származunk, és a politika
legmagasabb szintjén csaptunk
össze. A nézetkülönbségek ellenére
osztoztunk az azokhoz az eszmékhez való hűségben, amelyért amerikaiak és bevándorlók egész
nemzedékei küzdöttek és áldozták
fel magukat” – jelentette ki Barack
Obama volt demokrata párti elnök,

aki a 2008-as elnökválasztáson
mérkőzött meg a néhai szenátorral.
Donald Trump elnök, aki alaposan összekülönbözött a szenátorral,
a Twitteren közzétett rövid üzenetben fejezte ki részvétét, anélkül,
hogy említést tett volna McCain
pályájáról és életéről.
„Legőszintébb részvétem és
tiszteletem John McCain szenátor
családjának. Együtt érzünk és
imádkozunk Önekkel!” – írta
Trump.
A legtöbb honatya, volt képviselő közleményt adott ki röviddel
a halálhír után, George W. Bush
volt elnök „az őszinte meggyőződés és a legnagyobb hazafi” példájaként említette a szenátort.
John McCaint Arizona államban
ápolták, de kezelése és Washingtonból való tavaly decemberi távozása ellenére viszonylag aktív
maradt a politikai életben.
2017 nyarán a Trump által benyújtott egészségbiztosítási reform
ellen szavazott, felbőszítve ezzel
az elnököt, akinek a módszerei és
az elgondolásai iránti megvetését
sosem rejtette véka alá. Nyíltan bírálta az elnököt, félretájékozottnak
és lobbanékonynak nevezte, és kijelentette, hogy nem kívánja őt a
temetésén látni.
Emlékirataiban ismételten elítélte Trumpnak Vlagyimir Putyin
orosz elnök iránti nyilvánvaló
szimpátiáját. Őt magát is büntetőintézkedésekkel sújtotta Moszkva,
válaszul az Oroszország elleni
amerikai szankciókra, amire
büszke volt.
John Sydney McCain III, akinek
az apja és a nagyapja is tengernagy
volt, 1936-ban született a Panamacsatorna térségében, a haditengerészeti akadémia hallgatója volt.
Vadászpilóta lett. A vietnami háborúban vetették be, ahol az észak-vietnami 23. bevetésén 1967

októberében megsebesült és több
mint öt évet töltött fogságban.
Fogvatartói megkínozták. Politikai pályája során a kínzás eltökélt
bírálója volt, megrótta a Központi
Hírszerző Ügynökségnek (CIA)
George Bush elnöksége alatt alkalmazott kemény módszereit is.
Az 1990-es években támogatta
a Vietnamban eltűnt katonák felkutatását és az ázsiai országgal való
kapcsolatok normalizálását.
A háború után visszatért az
Egyesült Államokba, ahol 1982ben képviselővé, majd 1986-ban
szenátorrá választották. Ezt a tisztséget haláláig megtartotta, bár a
legutolsó újraválasztása 2016-ban
nem volt egyszerű, mert a konzervatív szavazók egy része nem bocsátotta meg neki, hogy bírálta
Trumpot.
Sokáig a független, keresetlen
republikánus politikus szerepében
politizált, de 2000-ben elveszítette
az előválasztásokat George Bushsal szemben, 2008-ban pedig az elnökválasztást Obamával szemben.
Külpolitikai téren beavatkozáspárti volt, meggyőződése volt,
hogy Amerikának meg kell az
egész világon védeni az értékeit,
egyik legeltökéltebb híve volt az
iraki háborúnak, népszerűsítette az
amerikai katonai szerepvállalást
külföldön, így lassan elszigetelődött a hazai prioritásokra összpontosító republikánus párton belül.
A 2010-es években megdöbbenve látta pártján belül a Tea
Party ultrakonzervatív mozgalom
felemelkedését, amelyet nem tudott kordába szorítani. Eltökélten
kitartott a katonai költségvetés növelése mellett, haláláig a szenátus
katonai bizottságának az elnöke
volt. Pályája során több más kérdés
is foglalkoztatta, így a bevándorlási rendszer és a választások finanszírozásának a reformja. (MTI)

lista” kormányok, a másokért fizetni nem hajlandó gazdagabb
északi országok, a tagállamok közötti fiskális verseny, a migrációtól
való félelem, valamint a nehéz
Brexit-tárgyalások és a legfőbb
szövetséges, Angela Merkel német
kancellár belpolitikai meggyengülése nehezítik az Európai Unió reformjára tett francia elképzelések
megvalósulását.
Emmanuel Macron ezért újabb
szövetségek megkötése érdekében
kedden háromnapos európai turnéra indul Dániába, majd Finnországba, hogy egy „progresszív
ívet” hozzon létre a jövő májusban
esedékes európai parlamenti választások előtt a bevándorlásellenes és EU-szkeptikus erőkkel
szemben.
A misszióvezetők előtt tartandó
beszédében hétfőn a francia államfő a világpolitikai prioritásaira
is emlékeztetni fog. Ezek között
első helyen szerepel a biztonság, a
terrorizmus elleni küzdelem, a
világ javainak megőrzése (klímavédelem, oktatás, fejlesztési támogatások a feltörekvő országokban),
valamint Franciaország vonzerejének növelése és a francia kultúra,
valamint a frankofónia külföldi támogatása.
„Az elmúlt évben a világ sokat

változott a nacionalizmus megerősödésével és a multilaterális világrend válságával. Dinamikusabban
kell adaptálódni ezekhez a változásokhoz” – fogalmazott az egyik elnöki tanácsadó.
A francia diplomácia elismeri
azt is, hogy az Emmanuel Macron
és Donald Trump amerikai elnök
között kialakított személyes jó viszony ellenére az Egyesült Államok világkereskedelmi háborút
indított, hatalmas összegeket követel Európától a NATO fenntartásához, és szabotálja a világ hét
legfejlettebb gazdaságát tömörítő
G7 csoport tagjai közötti együttműködést.
Az elnöki hivatal szerint miután
az ellenzék az európai parlamenti
választásokat Macron-ellenes népszavazássá kívánja tenni, a köztársasági elnöknek azt is be kell
bizonyítania, hogy a nemzetközi
téren tett erőfeszítései közvetlenül
is szolgálják a honfitársai érdekeit.
A tanácsadók szerint a köztársasági elnök ezért a beszédében számos olyan bejelentést fog tenni,
amelyekből kiderül, hogy a belpolitikai reformok teljes párhuzamban állnak Párizs nemzetközi
fellépésével és az uniós reformokkal. (MTI)

Macron elindítja
az európai parlamenti választási kampányát

A világszerte megerősödött
nacionalizmussal szemben az
európai integráció és a multilaterális világrend megerősítéséért
emel
szót
Emmanuel Macron francia államfő hétfőn Párizsban a
nagyköveti
értekezletet
megnyitó beszédében, kilenc
hónappal a jövő májusban
esedékes európai parlamenti
választások előtt.

A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a misszióvezetők hagyományos éves értekezletén a
köztársasági elnök mindenekelőtt
az Európai Unió reformjára tett
célkitűzéseire fog emlékeztetni,
amelyeknek legfőbb pontjai az eurózóna közös költségvetése, a
közös védelmi politika, az internetes óriások európai megadóztatása
és a menekültügyi politika uniós
harmonizációja.
Az Elysée-palota tanácsadói elismerték, hogy a föderatív Európa
megerősítésére egy évvel ezelőtt
megfogalmazott ambícióinak egy
részéről Macronnak le kellett mondania a gyakran egymásnak ellentmondó
érdekeket
képviselő
tagállamok ellenállása miatt.
A francia diplomácia úgy érzékeli, hogy a kelet-európai és az
olaszországi „populista és naciona-

Közlemény

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy
• augusztus 24. – szeptember 15. között rovar-, rágcsálóirtásra,
fertőtlenítésre kerül sor Marosvásárhelyen, a tanintézményekben;
• augusztus 30–31-én rágcsálóirtásra kerül sor Marosvásárhelyen,
közterületen. Rossz idő esetén a határidő kitolódhat.
A felhasználandó szerek: a Megalon Pasta, Super Killer 25 EC,
Deadyna és Preventol CD 601, az Egészségügyi Minisztérium által
engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet
Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál
és gazdasági egységeknél egyaránt.
A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel vagy
álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal KLARA asszonyt, aki
megoldja problémáját, 100%-osan garantálva a sikert.
Köszönetnyilvánítások:
Erika Marosvásárhelyről köszöni Klara asszonynak, hogy
sokévi különélés után újból férjével lehet; István
Ákosfalváról a depresszióból gyógyult ki Klara segítségével; Mária nagyon hálás,
hogy ismét szerelmével lehet. Margit Gyergyóban kigyógyult a depresszióból, és
sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert gyermekük született;
Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a
segítségével; Elena Régenből köszöni, hogy ismét fellendült az üzlete, Agneta
Régenből hálás az átok feloldásáért; Emil Csíkszeredából köszöni, hogy
megszabadult a kötésektől.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT és SOFŐRÖKET alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62483-I)

RESTAURÁLÁSRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKAERŐT alkalmaz restaurálási, felújítási munkálatokra. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat
a lucian.radu@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0720-333-573-as telefonszámon vagy a
Parcul Industrial Mures – Vidrasău nr. 1/G címen. (20438)

FELVESZÜNK B kategóriás jogosítványú SOFŐRT ÁRUKIHORDÁSRA a megye területén Marosvásárhelyről és a környékéről. Felveszünk RAKODÓMUNKÁSOKAT. Tel. 0752-214-442. (20441-I)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális
iskolájába a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet
iratkozni:
– általános, laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás
és gyógytornászasszisztens, román és magyar tagozatra.
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (62408)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ
2
szobás,
földszinti
tömbházlakás a Kövesdombon, a
Parângului utcában. Tel. 0748-151-982.
(10085)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742866-258. (9741-I)

MINDENFÉLE

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. alkalmaz
TAxiSOfőRökET

Követelmények:
– érvényes taxisofőri tanúsítvány

vagy
– legalább két éve megszerzett B kategóriás hajtási jogosítvány, legalább 21 éves életkor és hajlandóság
a taxisofőri tanúsítvány megszerzéséhez szükséges tanulmányok elvégzésére a cég költségén
– ápolt külső
– kedvesség, professzionalizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetében szállítás a munkahelyre, majd onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett tanulmányokat, képzettséget igazoló,
a taxisofőri tanúsítványról készült másolatokat, illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bega utca 2. szám –, a titkárságon lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.
A Siletina Impex Kft. vezetősége

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft.
a következő állásokat hirdeti meg:

A. Műhelyvezető az autószerelő és karbantartó műhelybe

Követelmények:
– professzionális autóipari végzettség: mester, technikus, almérnök vagy mérnök
– műhelyszervezési és -vezetési képesség
– szakmai gyakorlat

B. Autószerelő

Követelmények:
– autószerelői szakképesítés
– legalább kétévnyi szakmai tapasztalat

C. Autóvillamossági szakember

Követelmények:
– autóvillamossági szakképesítés
– autóvillamossági ismeretek
– legalább két év szakmai tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetén szállítás a munkahelyre, majd onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett tanulmányokat, képzettséget igazoló
iratokról készült másolatokat, illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bega
utca 2. szám – lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.
A Siletina Impex Kft. vezetősége

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)
VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépforgatást, csatornajavítást, bármilyen
munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)
VÁLLALUNK: tetőfedést, bádogosmunkát, kisebb külső-belső javításokat stb. 14% kedvezménnyel. Tel.
0742-778-207, Misi. (10059-I)
AUTOMATA MOSÓGÉPEKET javítok. Tel. 0755-825-502. (10070)
VÁLLALUNK tetőszigetelést bitumennel. Tel. 0743-618-971. (10030-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Szívünkben
örök
fájdalommal, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk augusztus 27-én az ákosfalvi
születésű KISS ÖDÖNRE
halálának 23. évfordulóján.
Két
kezed
munkáját
mindenhol látjuk, áldott, szép
emléked,
amíg
élünk,
szívünkbe
zárjuk.
Szép emléke, gondviselő
szeretete, jósága örökké élni
fog
szívünkben.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Felesége, Ilonka, fia,
leánya, veje, menye és azok
családja. (1855-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
augusztus 27-én a nyárádszeredai KÁSA IRÉNKÉRE
született György halálának 28.
évfordulóján.
Nyugodj
békében,
drága
Irénke!
Szeretteid. (9991-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, nagymama, gyermek,
testvér, anyós és sógornő,
SUBA KLÁRA
tanárnő
volt székelykáli iskolaigazgató
73 éves korában augusztus 18án hosszas betegség után megpihent. Drága halottunk hamvait
augusztus 29-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református sírkertben, a református egyház
szertartása szerint.
Jóságának és önzetlen szeretetének emléke szívünkben tovább
él. Nyugodjon békében! Pihenése legyen csendes!
A gyászoló család. (10066-I)
Mély fájdalommal a szívemben
veszek búcsút édesapámtól,
AANEI VALTERTŐL.
Temetése 2018. augusztus 29-én,
szerdán 15 órakor lesz a Jeddi
úti temetőben. Nyugodj békében,
drága
édesapám!
Emléked
örökké megőrzöm szívemben.
Bánatos fiad, Aanei Claudiu
Robert. (10092-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki dr. Suba
Kálmánnak FELESÉGE elhunyta
okozta
mély
fájdalmában.
Emléke
legyen
áldott,
nyugodalma csendes! Iszlai
Anikó és Drăgan Nicu. (sz.-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
SUBA KLÁRA született Forró volt
osztálytársunktól. Kedves emlékét
örökre
megőrizzük.
Hozzátartozóinak
vigasztalást
kívánunk. Az 1963-ban végzett
volt osztálytársai a Papiu
középiskolából. (10087-I)

Megrendült szívvel búcsúzom
barátnőmtől, SUBA KLÁRÁTÓL.
Nyugodj
békében!
Őszinte
részvétem a gyászoló családnak.
Márton Margit. (10087-I)

Mélységes
elismerésem
és
kegyeletteljes tiszteletem kísérje
AANEI VALTERT távozásával.
Őszinte részvétemet, együttérzésemet fejezem ki a gyászoló
családnak.
Örökké
megőrzi
szívében halhatatlan emléked
barátnőd, Bibi. (10092)
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2018 – Barangolás hazai tájakon
Felsőbánya (Baia Sprie) – Máramaros

Szállás: Casa Verde 3* Panzió: 120 lej/2 fő ártól, ellátás
nélkül
Körutazás: 5 nap /4 éjszaka: 800 lej/fő félpanzióval

Látnivalók: Kék-tó, Bányihegy, Kálvária, Kommunizmus Áldozatai Múzeum,
Vidám temető, Peri kolostor,
Mogosa-tó, hegymászás a Kakastaréjra, Felső-Visó, Bârsana kolostor

