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A Szférával rajtolt a Forgatag

Romműhely a jövőnek
Visszaállamosítással fenyeget
a polgármester

A sportnyelven írt hasonlattal érzékeltetett helyzetjelentés után a polgármester megfenyegeti a katolikus
egyházat, hogy minden szükséges folyamatot elindít annak érdekében,
hogy az 1948-ban államosított iskola
újra a város tulajdonába kerüljön.

____________4.
Ötvenöt éves
a marosvásárhelyi
állatkert

Kétségkívül a Vásárhelyi Forgatag rendezvényei, eseményei közül a legkülönlegesebb és szándékosan a többitől
elütő a Szféra – a kortárs művészetek
tere, amelynek helyszínét kitalálói,
megálmodói és kivitelezői (Fülöp Tímea
és csapata) már a kezdetektől egy elhanyagolt épületben, annak udvarán képzelték el, kihasználva az ilyesfajta terek
adta lehetőséget.

Vajda György

Először az egykori Bürger-villa, a volt
Aranykakas vendéglő adott otthont neki, ahol a
terasz kis beugrói, a zenekari (beton)dobogó, a
térnek minden zeg-zuga átértelmeztetett. A felújítás miatt elköltözni kényszerült kortárs műhely egy, a város múltjához kötődő másik
helyszínre került. Az egykori zsidó, majd később 4-es általános iskolát, újabb nevén Európa
iskolát szemelték ki a szervezők, majdhogynem
telitalálatként. Hiszen mi másból lehetne főnixmadárként (szellemiekben is) építkezni, ha nem

Fotó: Vajda György

egy iskolából, egy szellemi műhelyből, ahonnan
évtizedekig nemcsak a város, hanem a világ történéseit is befolyásoló diákok kerültek ki, továbbtanulva
középiskolákban,
majd
egyetemeken, magukban hordozva mindazt az
értéket, amit az egykori iskola jelentett.
Mert nemcsak épületeink, hanem múltunk is
így lesz rommá, átértékelődve vagy elfelejtve,
mert az egykori történeteket nem az akkoriak,
hanem a jelenkoriak írják le és át. Ezért is volt
(Folytatás az 5. oldalon)

1964. augusztus 23-án lelkes természetbarátok segítségével, mindössze
néhány állattal, sebtében összetákolt
néhány ketrecben jött létre a marosvásárhelyi állatkert, amelyet első igazgatója, Rend László gondozott 11
évig.

____________6.
Újra játszottak
az egykori ASA
labdarúgói

A barátságos öregfiú-találkozón a helyi
és Ákosfalva környező településeiről
verbuválódott csapat egy marosvásárhelyi együttessel mérkőzött meg.

____________7.

„Emlékturisták”

Bodolai Gyöngyi

Egyik népszerű televízióadó ezúttal nem az üdülő személyek elégedettségét vizsgálta, hanem a szállodák vezetőit, alkalmazottait
faggatta arról, hogy a tengerparti elit hotelekben mi marad a vendégek után.
A kifogások először is a vakációs jegyekkel először szabadságolókra vonatkoztak, akik július–augusztusban elsősorban a tengerparton üdülnek családjukkal együtt. De mivel a főszezonban
megemelkedő árak mellett a „voucher” csak három napra fedezi
a költségeket, vannak családok, amelyek a hátsó ajtón titokban
lopják be kisebb és nagyobb gyermekeiket, hogy aztán a vendéglőben derüljön ki, hogy ingyen szeretnék üdültetni őket.
A másik jellegzetesség, hogy egyeseknek hiába van joguk a napi
ötszöri teljes ellátásra (all inclusive), van olyan szoba, ahol az éjjeliszekrényen elhelyezett rezsón rendszeresen fő a csorba, ami állítólag ízletesebb a vendéglői kosztnál, és agresszíven illatosítja a
szállodai folyosókat. S hogy a hozzávaló kéznél legyen, a minihűtőszekrény tartalmát kirámolják, elfogyasztják, és oda helyezik el
a nyersanyagot, ami könnyen megromlik, ha az elektronikus kártya
hiányában, ami a szobaajtót nyitja, nincs áram az italoknak szánt
hűtőszekrénykében. A megromlott hús és zöldség eltakarítása a
kedves vendégek távozása után a takarítószemélyzetre marad.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 33 perckor,
lenyugszik
20 óra 13 perckor.
Az év 238. napja,
hátravan 127 nap.

Ma IZSÓ, holnap GÁSPÁR
napja.
IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő

Hőmérséklet:
max. 310C
min. 170C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

17, 14, 37, 41, 26 +7

18, 29, 21, 35, 36, 2

36, 29, 2, 28, 16, 34

NOROC PLUS: 3 2 9 2 2 3

SUPER NOROC: 5 9 4 3 8 6
NOROC: 0 8 7 3 9 2 7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:

Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Nyomomban kék farkasok –
könyvbemutató

Augusztus 28-án, szerdán 16 órától a Bolyai téri unitárius
egyházközségnél kerül sor Csáky Zoltán televíziós újságíró Nyomomban kék farkasok. Interjúk, dokumentumfilmek,
portrék, a Püsky Kiadó friss kiadványának bemutatójára.
A kötetet Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja.

Búvópatak – Kilyén Ilka előadóestje

Ugyanaznap, 28-án, szerdán 18 órakor a Bolyai téri unitárius templomban Kilyén Ilka Búvópatak. Válogatás helikonista költők verseiből című előadóestjén – amellyel a
legőszintébb és legsajátosabb erdélyi életérzést tolmácsolja, ami az Erdélyi Helikon költőinek verseit máig ható
érvényességgel átszövi – is részt vehetnek az érdeklődők.

Élményakadémia szeptemberben is

Az Outward Bound Romania élménypedagógiai képzést
szervez pedagógusok számára. A program célja a pedagógusok módszertani palettájának bővítése, a játék és az
élmény pótolhatatlan fejlesztő hatásának tudatosítása, illetve az ebben rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségek kiaknázása. A képzésre szeptember 5–8. között kerül sor az
Outward Bound Nemzetközi Ifjúsági Központ szovátai
székhelyén. Jelentkezési határidő: szeptember 3. Amenynyiben további kérdéseik vannak a projekttel kapcsolatosan, Barabás Tünde programfelelős nyújt bővebb
felvilágosítást a 0769-224-290-es telefonszámon.

Ötvenéves érettségi találkozó a Zeneés Képzőművészeti Líceumban

Augusztus 31-én, szombaton 10 órakor a volt Marosvásárhelyi Zene- és Képzőművészeti Líceum 1969-ben végzett
diákjai (egy magyar és egy román osztály) ötvenéves érettségi találkozót tart a volt alma materben. A program szerint
az osztályfőnöki óra után a Kultúrpalotáig sétálnak, ezt követi a nyárádszentlászlói Pásztortűz panzióban elfogyasztott ebéd/vacsora, amit beszélgetések, a diákévekre való
emlékezések színesítenek – áll a Bakos János által szerkesztőségünkhöz eljuttatott meghívóban.

Vámosgálfalván átadják az óvodát

Szeptember 9-én délelőtt 9 órától Vámosgálfalván ünnepélyes keretek között átadják az európai uniós szabványoknak megfelelő új napközi otthonos óvodát. A hatvan
gyerek befogadására képes Mókus napközi otthon és
óvoda felavatásával egyidejűleg megtartják az iskola tanévnyitóját is. A kettős eseményen a megyei tanfelügyelőség képviselői, a prefektusi hivatal és a megyei tanács
elöljárói is részt vesznek – tájékoztatott Balog Elemér polgármester.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

A Magyar Nemzeti Táncegyüttes fellépésével
rajtol az idei Forgatag

Minőségi programokkal rajtol hétfőn a Forgatag hete, hiszen már első
este rangos előadók lépnek fel a rendezvény helyszínein.
A programsorozaton kétszer is
játssza előadását a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes. Magyarország egyik
legnagyobb hivatásos néptáncegyüttese hétfőn 18 és 21 órától lép fel a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
nagyteremében, ahol a Táncrapszódia
című produkcióját adja elő. A nézők
olyan lendületes és sokszínű folklórműsorra számíthatnak, amelynek
során a magyar nyelvterület legszebb
táncait mutatják be, különös hangsúlyt
fektetve az eredeti és stílusos előadásmódra: látható lesz a jól ismert csárdás, a lányok mutatványos üveges
tánca, az erdélyi cigánytáncok, de a
férfiak virtuóz legényes tánca is megtekinthető lesz.
A két előadás között a szervezők az
opera kedvelőinek kedveskednek,
ugyanis 20 órától Donizetti Szerelmi
bájital című vígoperáját tekinthetik
meg a várban a Magyar Állami Operaház vendégjátékában, amelynek szereposztásában a Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas Miklósa Erika is jelen

Őrizetben zsarolásért és fenyegetésért
Fenyegetés és zsarolás vádjával vettek 24 órára őrizetbe egy 26 éves
szászrégeni fiatalt. Augusztus 18-án
egy helybéli hatvanéves férfit és családtagjait megfenyegette egy régebbi
konfliktus kapcsán, és azzal zsarolta a
családot, hogy a közösségi hálóra a
család harmincéves lányáról kompromittáló fotókat tesz közzé. A szászrégeni rendőröknek augusztus 22-én
sikerült bizonyítékokat szerezni a bűncselekményre, és 24 órára őrizetbe
venni a Maros Megyei Rendőr-fel-

RENDEZVÉNYEK

lesz. Az Operaház vándorelőadását
Toronykőy Attila rendezésében láthatja a marosvásárhelyi közönség, a
rendező napjaink történeteibe ültette át
a darab cselekményét. Az 1832 óta
szakadatlan sikerrel játszott darabban
megtalálható minden, ami a felhőtlen
szórakozáshoz kell: reménytelennek
tűnő szerelem, szövevényes történet,
falusi idill, szélhámos csodadoktor,
váratlan örökség, humor és líra, és természetesen varázslatos melódiák.
Szintén hétfőn, 18 órától nyitja meg
kiállítását a Maros Mezőségi Művésztelep. A tárlat, amelyben a mezőberge-

nyei, mezőmadarasi, mezőpaniti és a
csittszentiváni alkotótáborokban készült képzőművészeti alkotásokat nézhetjük meg, a Bolyai téri unitárius
templom Dersi János termében kap
helyet. A kiállítás augusztus 26-a és
szeptember 15-e között látogatható.
Ebben az évben sem maradhat el a
járdacsillagászat. Hétfőn este a Vár
sétányon, az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület szervezésében, 20.30
és 23 óra között bolygók és csillagok
teleszkópos megtekintésére adódik lehetőség, valamint a csillagképek ismertetésére is a közönség számára.

Táncrapszódia (Forrás: mnte.hu)

Rendőrségi hírek

ügyelőség központjában. Az ügyet a
bíróság hatáskörébe utalták, a kivizsgálást fenyegetés és zsarolás bűncselekményének vádjával folytatják.
Fának ütközött a mezőbergenyei úton
Augusztus 22-én, csütörtökön 18.30
órakor a 152-es megyei úton, Mezőbergenye külterületén egy 22 éves marosvásárhelyi nő elvesztette uralmát a
személygépkocsi fölött, lesodródott az
úttestről, és egy fának ütközött. A balesetben az autó utasa, egy kiskorú
enyhébb sérüléseket szenvedett. A
rendőrség folytatja a kivizsgálást a

Tékaforgatag

Augusztus 27-én, kedden, 28-án, szerdán délelőtt 11
órától és 29-én, csütörtökön 11 és 18 órától Főúri palota,
tudományok hajléka címmel a Teleki–Bolyai Könyvtár
termeiben lesz séta Bányai Réka vezetésével. A Tékaforgatag ünnepélyes megnyitója 29-én, csütörtökön 15
órakor kezdődik a Teleki Téka udvarán. A könyvvásárt
megnyitja Vida Gábor író, a Látó főszerkesztője és
Lázok Klára, a Teleki–Bolyai Könyvtár főkönyvtárosa.

Festészeti kiállítással rajtol
a Borudvar

Idén is kitárja kapuit a Borudvar. A Studium–Prospero
Alapítvány által a Vásárhelyi Forgatag keretében szervezett rendezvény szerdától vasárnapig, naponta 16
órától várja vendégeit a Forradalom utca 8. szám alatti
hangulatos udvarban. Az ünnepélyes megnyitóra kedden 18 órától kerül sor a Borudvarban található Studium–Prospero Kulturális Központban. Kuti Botond
Transit című festészeti kiállításának megnyitójával rajtol
a rendezvénysorozat.

Koncert a Kultúrpalotában

Augusztus 29-én, csütörtökön 19 órakor Kurt Weill hajója címmel Szilágyi Enikő erdélyi származású szí-

baleset körülményeinek tisztázása végett.
Kerékpárosgázolás Dédabisztrán
Ugyanaznap 13.50 órakor Dédabisztrán egy 72 éves községbeli férfi a
15-ös országúton kerékpárral közlekedve állítólag nem győződött meg a
biztonságos balra kanyarodás lehetőségéről, és elütötte őt egy 30 éves maroshévízi
férfi
által
vezetett
személygépkocsi. A baleset nyomán a
kerékpáros súlyos sérüléseket szenvedett. A rendőrség vizsgálatot indított az
ügyben. (sz.p.p.)

nésznő koncertjének ad otthont a Kultúrpalota. A francia,
angol, magyar, német nyelvű előadást zongorán kíséri
Alceo Passeo olasz koncertzongorista, zeneszerző.

Könyvvásár és Téka Olvasókuckó
a Ligetben

Augusztus 30-án, pénteken és 31-én, szombaton 10–
19 óra között könyvvásár lesz a Ligetben, a Könyvudvarban. Pénteken 11–13 és 16–19 óra között,
szombaton 16–19 óra között ugyanitt a Téka Olvasókuckó Izgalmas emberek kedvenc meséi programjára
várják az érdeklődőket. Szombaton 11 órától Márton
Krisztina könyves gyerekműhelyére is a Ligetben kerül
sor.

A Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia a Ligetben

Augusztus 30-án, pénteken 21 órakor a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia Vásárhelyi Forgatagra készített
nagyszabású koncertje hallgatható meg a Ligetben. A
Filharmónia ezúttal nem csak elhagyja az intézmény falait, de repertoárjában is újat mutat, ugyanakkor – talán
a történetében először – egy popzenekarral és énekesnővel egészül ki, a Koszika & The Hot Shots csatlakozik
hozzá. A repertoárban híres operaáriák, filmslágerek és
popdalok is szerepelnek. A dalok nagyzenekari átiratait
Apostolache Zénó írta.

Sorsolás 28-án, szerdán 14 órakor!

A Népújság 28-án, szerdán 14 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa Gy. u. 9. sz.) a Hűséges előfizető – AUGUSZTUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Felidézték a rendszerváltás eufóriáját

A romániai és a magyarországi rendszerváltás eufóriáját idézték egy kolozsvári pódiumbeszélgetés résztvevői, akik maguk
is részesei voltak a harminc évvel ezelőtti eseményeknek.
A romániai 1989-es forradalom szikráját kipattantó Tőkés
László elmondta: a Ceauşescu-diktatúra bukása után úgy hitte,
eljött az ideje annak, hogy románok és magyarok rendezzék
közös dolgaikat, hogy akik együtt küzdöttek a közös ellenség
ellen, egymásra találjanak, „fraternizáljanak”. Megjegyezte: a
jóhiszeműség jellemezte az akkori hangulatot, ezért meglepetést okozott a kommunista visszarendeződés, ami ezután következett.
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Németh Zsolt, a
külügyi bizottság elnöke és Szent-Iványi István egykori
SZDSZ-es, valamint Kulin Ferenc volt MDF-es politikus is
felidézték az 1989 decemberében, 1990 januárjában tett romániai útjaikat.
Kulin Ferenc elmondta: Antall József későbbi miniszterelnök józanságán múlott, hogy nem indultak magyar önkéntesek

harcolni Erdélybe annak a Ceauşescu-féle diverziónak a hatására, mely szerint magyarellenes pogrom történt Romániában.
Megemlítette: 1990 januárjában Bukarestben a romániai rendszerváltás egyik kulcsfigurája: Gelu Voican-Voiculescu köszönetet mondott ezért az MDF delegációjának. Ceauşescu
ugyanis a román–magyar konfliktus kirobbantásával próbálta
menteni a hatalmát.
Lezsák Sándor elmondta: már decemberben érezte, amikor
egy segélyszállítmánnyal érkezett Marosvásárhelyre, hogy Románia nincsen felkészülve a változásra. Elmondta: Magyarország felkészülését 1956-tól számítja.
Németh Zsolt felidézte: Magyarországon is az erdélyi magyar ügy indította el a magyar ellenzék áttörésszerű megjelenését. A százezres tömeget megmozgató, erdélyi magyarság
melletti szolidaritástüntetés tette visszafordíthatatlanná a magyarországi változásokat. A regnáló kommunista hatalom
ugyanis a formálódó ellenzék mobilizálóképességével szembesült. (MTI)

Több ezren tiltakoztak békésen a francia–spanyol határ francia oldalán, Hendaye-ban és a spanyol oldalon fekvő Irunban
a G7-es országcsoport szombat este Biarritzban megkezdődött
csúcsértekezlete ellen. A szomszédos Bayonne-ban a rendőrök
könnygázt és vízágyút vetettek be több száz tüntetővel szemben, aki egy be nem jelentett megmozduláson vonult fel a városközpontban.
A világ hét legfejlettebb országának (Németország, Egyesült
Államok, Japán, Olaszország, Kanada, Nagy-Britannia és
Franciaország) vezetői hétfőig tanácskoznak. A helyszíntől
mintegy nyolc kilométerre található Bayonne-ban a többségében fiatalokból álló felvonulók antikapitalista és a rendőrökkel
szemben ellenséges szlogeneket skandálva próbáltak áthatolni
a városközpontban felállított biztonsági kordonokon. A rendőrök a tömeget a sétálóutcába terelték, majd a több száz ember
ismét egy kordonnak rontott egy hídon. Több mint egy órán át
tartó patthelyzet után a rendőrség könnygázzal és vízágyúval
oszlatta szét a demonstrálókat.
A dél-franciaországi Pyrénées-Atlantiques megye prefektusa már péntek este megerősítette a rendőri biztosítást az 50
ezer lakosú Bayonne-ban az előre tervezetthez képest, miután
napok óta terjedt a hír arról, hogy antikapitalista tüntetők be
nem jelentett megmozdulást szerveznek a G7-ek találkozója
ellen. Szombaton a baszkföldi város egy halott településre emlékeztetett, az üzletek kirakatait bedeszkázták, a helyi rendőrök
német kollegáik segítségével igazoltatták és megmotozták a
központba érkezőket.

A bayonne-i nem engedélyezett felvonulással párhuzamosan
békés megmozdulást is szerveztek egy, a francia–spanyol határ
mentén kijelölt négy kilométeres útvonalon, ahol viszont nem
igazolódtak be a félelmei hatóságoknak, amelyek a francia tüntetéseken rendszeresen a tömegbe keveredő anarchisták rendbontásaitól tartottak az ellencsúcsként meghirdetett
rendezvényen.
A családias hangulatú, békés felvonuláson, amelyen a szervezők szerint 15 ezren, a rendőrök szerint 9 ezren vettek részt,
együtt meneteltek antikapitalisták, környezetvédők, globalizációbírálók, valamint velük sétált néhány tucat, a francia kormány politikája ellen tiltakozó sárga mellényes és baszkföldi
szuverenista.
„Elégedettek lehetünk, miután óriási kihívás volt számunkra ennek az ellencsúcsnak és ennek a tüntetésnek a
megszervezése” – mondta a francia hírügynökségnek Sébastien Bailleul, a G7 alternatívák elnevezésű kollektíva szóvivője, aki szerint az „ünnepi és családi megmozduláson a
francia, a baszk és a nemzetközi ügyek” együtt voltak
jelen.
A karneváli hangulatú felvonulást egy saját, hatékony 250
fős szolgálat biztosította. A tömeg úgy haladt át a Franciaországot és Spanyolországot összekötő Bidassoa hídon, hogy
gyakorlatilag egyetlen egyenruhás rendőrbe sem ütközött, miközben a francia kormány 13 ezer rendőrt és csendőrt mozgósított a G7-csúcstalálkozónak helyszínt adó baszkföldi Biarritz
és környékének védelmére. (MTI)

Békésen és erőszakosan is tüntettek a G7-csúcs ellen

Putyin szimmetrikus válaszra adott utasítást
az amerikai fegyverkísérlet után

Arra utasította az orosz kormányzati
szerveket Vlagyimir Putyin elnök, hogy
mérjék fel a módosított amerikai manőverező robotrepülőgéppel elvégzett kísérletből fakadó kockázatokat, és
„készítsenek elő szimmetrikus választ”
– közölte a Kreml sajtószolgálata.
Az orosz biztonsági tanács pénteki tanácskozásán kiadott elnöki utasítás a védelmi és a külügyminisztériumra,
valamint több más állami intézményre
vonatkozik.
Az Egyesült Államok augusztus 18-án
tesztelt először egy szárazföldi telepítésű, több mint 500 kilométeres hatótávolságú „szárnyas rakétát”, azt követően,
hogy augusztus 2-án felmondta az 1987ben aláírt, a közepes és a rövidebb hatótávolságú, szárazföldi állomásoztatású
nukleáris eszközök felszámolásáról
szóló orosz–amerikai egyezményt.
Putyin szerint az amerikai kísérlet
ténylegesen bebizonyította: megalapozottak azok a korábban megfogalmazott
orosz vádak, amelyek szerint Washington megsértette az INF-szerződést.
Emlékeztetett arra, hogy Moszkva korábban is azt állította, az MK-41-es kilövőállások, amilyeneket egyebek között a
romániai rakétavédelmi bázisra is telepítettek, és amilyenek a hasonló lengyelországi objektumon is lesznek,
ellentétesek az INF-szerződés rendelkezéseivel. Washington ezt tagadta, azt
hangoztatva, hogy a szárazföldi állomásoztatású MK-41-esek nem képesek tengeri telepítésű Tomahawk „szárnyas
rakéták” kilövésére.
„A szerződésszegés ténye immár nyilvánvaló, ezt vitatni lehetetlen, ezt ők
maguk mondták el” – mondta az orosz
vezető.
Közölte: felmerül a kérdés, hogy Lengyelországba és Romániába ezek után

rakétavédelmi vagy csapásmérő eszközöket telepítnek az amerikaiak. Felhívta
a figyelmet, hogy a szerződés felmondása és a fegyverkísérlet között csak 16
nap telt el, és azt állította, hogy Moszkvának már régóta tudomása van arról,
hogy Washington, miközben „propagandakampányában” Oroszországot vádolta
szerződésszegéssel, tiltott fegyvertípussal rendelkezik.
Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország alapvető érekeit az is érinti, ha az
Egyesült Államok a rakétákat, egyes vezetői nyilatkozatainak megfelelően, elsőként az ázsiai és csendes-óceáni
térségbe telepíti, mert ott is vannak határai. Az orosz elnök szerint Washington
valójában meg akar szabadulni a korábbi
korlátozásoktól, hogy rakétákat telepítsen a világ különböző régióiba.
Oroszország, amelynek katonai költségvetése a hetedik helyen áll a világban,
nem kíván elhúzódó fegyverkezési versenybe bonyolódni, és továbbra is nyitott
a tárgyalásokra – közölte.
Érvelése szerint az Egyesült Államok
azzal, hogy 2003-ban egyoldalúan felmondta a hadászati rakétavédelmi rendszereket betiltó ABM-egyezményt, arra
„provokálta” Oroszországot, hogy dolgozzon ki új típusú fegyvereket, amit a
jövőben is meg fog tenni.
Az INF-szerződés, amelyet 1987. december 8-án Washingtonban írtak alá, és
amely 1988. június 1-jén lépett hatályba,
a szárazföldi indítású nukleáris robbanótöltetekkel felszerelt közepes és rövidebb
(500-5500 kilométeres) hatótávolságú
ballisztikus rakéták és manőverező robotrepülőgépek megsemmisítéséről rendelkezett. Az egyezmény, amely
mérföldkő volt a hidegháború lezárásában, megtiltotta ilyen eszközök gyártását, birtoklását és tesztelését.

Az Egyesült Államok 2014 óta állítja,
hogy Oroszország megsértette az INFszerződést. Washington ezt tavaly úgy
konkretizálta, hogy az oroszok a szárazföldi Iszkander-M rakétarendszer és a
tengeri indítású Kalibr manőverező robotrepülőgép továbbfejlesztett elemeit
tartalmazó 9M729 típusú manőverező
robotrepülőgép tesztelésével szegték
meg a szerződést, mert a fegyver hatótávolsága meghaladja az 500 kilométert.
Moszkva ezt tagadta, és azzal vádolta
meg Washingtont, hogy a Lengyelországba és Romániába, valamint a TávolKeletre telepített vagy telepítendő Aegis
Ashore ballisztikusrakéta-elhárító rendszerének kilövőállásai Tomahawk típusú
manőverező robotrepülőgépek indítására
is alkalmasak, ami ellentétes a megállapodással.
Az oroszok azt is mondják, hogy az
amerikai csapásmérő drónokra és a ballisztikusrakéta-elhárítási gyakorlatok
célpontjául kifejlesztett rakétákra szintén
vonatkoznak a szerződésben foglalt korlátozások.
Donald Trump amerikai elnök tavaly
augusztusban jelentette be a szerződésből való kilépés szándékát, decemberben
pedig Mike Pompeo külügyminiszter ultimátumban követelte Oroszországtól a
9M729-es robotrepülőgép megsemmisítését vagy módosítását. Moszkva ezt elutasította.
Washington február 1-jén közölte,
hogy felfüggeszti részvételét az INFszerződésben, és kilép abból, ha Oroszország nem tér vissza az egyezményben
foglaltakhoz. Putyin február 2-án bejelentette, hogy Moszkva tükörintézkedésekkel válaszol, szintén felfüggeszti
részvételét, és tudományos kutatásokat
indít új rakétatípusok kifejlesztésére.
(MTI)

Ország – világ
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Kényszerleszállás
Mezőcsáváson

Kényszerleszállást hajtott végre egy kisrepülőgép Mezőcsáváson – jelentette az Agerpres hírügynökség
szombaton. A gép 55 éves, amerikai állampolgárságú
pilótája enyhén megsérült. A Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a pilótát SMURD-helikopterrel a sürgősségire szállították.

Viorica Dăncilă lesz
a PSD államfőjelöltje

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Viorica Dăncilă miniszterelnök lesz az alakulat jelöltje a novemberi államfőválasztáson – döntött szombaton a párt
kongresszusa. A kongresszuson jelen levő küldöttek
egyöntetűen megszavazták Dăncilă jelölését. A szavazás kézfelemeléssel történt. (Agerpres)

Csúcsforgalom a határoknál

Megközelítőleg 430.900 személy, román és külföldi
állampolgár haladt át az ország határain az elmúlt 24
órában. Ebből 256.200 személy és 105.100 jármű
hagyta el az országot, ami 60%-os növekedést jelent
az augusztusi átlagforgalomhoz viszonyítva, tájékoztatott a határrendőrség vasárnap. A román–magyar
határon 170.000 személy és 50.000 jármű ment át, a
legzsúfoltabb a nagylaki autópálya határátkelő volt; itt
ugyanis megközelítőleg 93.000 személy és több mint
25.000 jármű haladt át. A határrendőrök azt javasolják, hogy az utazók használják a többi határátkelési
pontot is a nyugati országhatáron, többek között a
régi nagylaki határátkelőt a 7-es országúton. Javasolják még Arad megye területén a tornyai és a gyulavarsándi határátkelőt. Bihar megyében a borsi mellett
működik még a nagyszalontai és az érmihályfalvi átkelési pont. A román–bolgár határon szintén nagy a
forgalom ezekben a napokban, emiatt a turistáknak
azt javasolják, hogy az összes rendelkezésre álló határátkelőt használják. (Agerpres)

Európában merényletek
várhatók

Az ENSZ részéről jelezték, hogy Európában merényletek várhatók – mondta Kis-Benedek József magyar
biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatorna
vasárnap reggeli műsorában. A szakértő Belgiumot
és Nagy-Britanniát említette, ahol magas szintű a készültség. Ugyanakkor megjegyezte: az Európai Unió
rendőrsége, az EUROPOL jelentése szerint a korábban valamely terrorszervezethez csatlakozott, Európába visszatérő harcosok nem követtek el
merényletet. A legtöbb terrorcselekményt „hazai neveltetésű” merénylők követték el. (MTI)

„Emlékturisták”
(Folytatás az 1. oldalról)

A júliusban elhangzott tévéadásból kiderül, hogy a
reggelire kínált élelmiszereknek van a legnagyobb keletje. Olyan vendége is volt az egyik háromcsillagos tengerparti szállodának, aki száz csomagocska vajat
gyűjtött össze, és a bárban dolgozó pincért kérte meg,
hogy tárolja hűvös helyen, amíg haza nem utazik.
A statisztikák szerint a román vendégek tíz százaléka
érzi szükségét annak, hogy egy emlékkel távozzék a szállodából, ahol a szabadságát töltötte. Legtöbben a törülközőket akarják magukkal vinni. Egy szobafoglaló
portál adatai szerint a vendégek több mint hetven százaléka szeret bele a törülközőkbe, majd amikor tetten
érik, teszi magát, hogy a sajátjával tévesztette össze.
Olyan vendég is van, aki négy-öt törülközőt készül hazavinni.
Népszerűségben az evőeszközök következnek, amelyekkel egyesek már az első este megtömik a zsebüket.
22 százalékuk szeret bele a távirányítóba, és indulna
vele haza. De vinni akarják a hajszárítót, a fürdőköpenyt, az inoxtálcát és a falon levő képet is. A szállodák
többségében ellenőrzik a szobát, amikor a távozó leadja
a kulcsot vagy a kártyát, és ha rajtakapják, a garanciapénzből levonják a hiányzó tárgyak értékét. A szállodák adminisztrátorai abban az esetben fordulnak a
rendőrséghez, ha a kár meghaladja a 100 lejt, a többit
elintézik házon belül. A magokkal teleköpködött, feldúlt
szobákkal a takarítónők vívják mindennapi harcukat.
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A fenti címmel tett közzé fenyegető közleményt a Római
Katolikus Egyház képviselői
ellen dr. Dorin Florea, Marosvásárhely Megyei Jogú Város
polgármestere. A sportnyelven írt hasonlattal érzékeltetett helyzetjelentés után a
polgármester megfenyegeti a
katolikus egyházat, hogy minden szükséges folyamatot elindít annak érdekében, hogy
az 1948-ban államosított iskola újra a város tulajdonába
kerüljön.

„Sajnálom, hogy a Római Katolikus Egyház képviselőivel egykor
lefolytatott egyeztetéseket és vállalásokat – arra az épületre vonatkozóan, amelyben az Unirea
Főgimnázium és a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum működik – immár nem tartják
be. Húsz évre (2014–2034) érvényes szerződés létezik a városvezetés és a Római Katolikus Egyház

Visszaállamosítással fenyeget a polgármester
„Minden ősszel felfoghatatlan zsarolás zajlik!”

között, amelyet a Polgármesteri Hivatal betartott.
Olyan helyzetbe kerültünk, amikor a gondokat úgy pattintják le,
mint egy asztaliteniszmeccsen, ez
pedig akadályozza azok megoldását.
Sajnálattal állapítom meg, hogy
a Római Katolikus Egyház képviselőinek magatartása is megegyezik a
politikusok nyilatkozataival, a kötelezettségvállalások szerződéses
záradékának figyelembevétele nélkül, ezért pedig a diákok, a tanárok
és a szülők szenvednek.
Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala ennek megfelelően minden intézkedést megtesz, és határozott, egyértelmű választ fog adni a
Római Katolikus Egyház képviselőinek, mindemellett pedig elindítjuk a törvény által előírt
kezdeményezéseket az ügy végleges megoldása érdekében, amely elképzelhetetlen Románia más
régióiban vagy más európai orszá-

Ellenőrzik a tanintézményeket

gokban. Emlékeztetem a Római
Katolikus Egyház képviselőit, hogy
Gyulafehérváron létezik már egy
precedens, amely Marosvásárhelyen is megvalósulhat, mivel a Polgármesteri
Hivatal
minden
szükséges folyamatot elindít annak
érdekében, hogy ez az ingatlan
visszakerüljön a város köztulajdonába” – olvasható a közleményben.
A közlemény kapcsán dr. Holló
László, a Római Katolikus Státus
Alapítvány kuratóriumnak elnöke
lapunknak a következőket nyilatkozta:
– Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala a nyár elején törvénytelen
befektetéseket végzett a Római Katolikus Egyház tulajdonát képező
főgimnázium főépületén. A státus
alapítvány és a polgármesteri hivatal között 2014-ben újra megkötött
szerződéssel a katolikus iskolát kívántuk létrehozni a polgármesteri
hivatal hathatós közreműködésével.
Mivel az iskola működését ellehe-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

tetlenítették, és a szerződés legfontosabb kitétele nem teljesült, a státus 2017-ben felbontotta az
egyezséget, és a továbbiakban a
bérleti díjat sem fogadta el. A múlt
év kezdetén az építkezési felügyelet
megvizsgálta a főépületet, amiről
megállapították, hogy nem biztonságos, ezért a státus alapítvány leszögezte, hogy nem vállal
felelősséget az épületben levők testi
épségéért, és kérte a helyi tanácsot,
hogy biztosítson megfelelő ingatlant az iskola számára. Ezzel szemben idén nyáron, amikor a
szerződés már rég nem volt érvényben, a polgármesteri hivatal felújítási munkákba kezdett.
(Zárójelben idézzük Claudiu Maiornak, a polgármester tanácsadójának
Facebook-bejegyzését,
miszerint közpénzből kifestették a
termeket, felújították az informatikai laboratóriumot, új számítógéphálózatot szereltek be, kicserélték a
villamos hálózatot, termopán ablakokra cserélték a régieket, ki akarták cserélni az összes világítótestet,
de erre már nem kerülhetett sor, kizárólag csak az RMDSZ és a POL
tanácsosai miatt, akik nem szavazták meg a költségvetést eredeti formájában.)
A továbbiakban Holló László
hangsúlyozta, hogy érvényes szerződés esetén is a bérlő csak azoknak
a legszükségesebb javításoknak az
elvégzésére jogosult, amibe a tulajdonos is beleegyezett. A státus figyelmeztette a hivatalt, hogy
törvénytelenül jár el, de a munkával
nem álltak le, ezért a státus büntetőjogi feljelentést tett a számvevőszéken és az ügyészségen, a
szerződés felbontását kezdeményezve. A státus alapítvány elnöke
bizarrnak tartja, hogy ebben az
ügyben az a fél fenyegetőzik, amely
sorozatosan megszegte a szerződésbe foglalt vállalásait.
Az ügyben közleményt adott ki
dr. Soós Zoltán volt városi tanácsos
és polgármesterjelölt. Abból idézünk: „Miután 2004-ben a katolikus
egyház tulajdonát képező, 1948-ban
államosított marosvásárhelyi iskolaegyüttest a jogos tulajdonos viszszakapta, ezt a döntést a
polgármester bíróságon támadta
meg, de jogerősen el is veszítette. A
tulajdonhoz való jog megkérdőjele-

zésében egyedül következetes, a városunkat eladósító polgármester…
csak akkor volt hajlandó bérleti
szerződést kötni 2008-ban, amikor
az ötéves türelmi idő lejárta az ingatlan kiüresítését írta elő. De a
szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, ami a szerződés
2012-es
felbontását
eredményezte. 2014-ben újra szerződéskötésre került sor, amelyben a
katolikus iskola működése is szerepelt. Fittyet hányva arra, hogy a teljes várost kellene képviselje, (a
polgármester) beszállt a perbe,
amely a katolikus iskola felszámolását kezdeményezte. 2017-ben
ennek ellenére meglepődött, hogy a
tulajdonos egyház a több ponton
sértett szerződési feltételek miatt
szerződésbontást jelentett be. S újra
csak hozta a formáját: a tulajdonjog
tisztelete a legkevesebb a részéről.
Hiába irányozták elő a korábbi szerződések az ingatlan felújításának a
kötelezettségét, a város pénzét
másra költötte. S amikor egyre jobban napfényre került a helyzet, a tulajdonos tudta és engedélye nélkül
közpénzt fordított egy egyházi ingatlanba történő beruházásokra. S
most csodálkozik, hogy a tulajdonos törvényes jogorvoslást keres...
Régi tanítványa, Marius Paşcan
nemrég felrótta… mesterének, hogy
az ingatlan visszaállamosítására
nem tett lépést, s tanítványhoz nem
illő módon mesterét tette felelőssé,
hogy az egyház lehetőséget kapott
a törvényes jogorvoslásra. Sarokba
szorítva…, a nacionalista retorikát
elővéve próbál nemzeti hősként tetszelegni…, remélve, hogy megúszsza a jogos ítéletet.
S csak úgy mellékesen: kit is
szolgál ez az egész? A polgármester
és köre kampányát, ami régóta az
etnikai feszültségszításra hajt. Mást
biztosan nem. Sem az Unirea diákjait, tanárait, sem a katolikus iskoláét, sem Vásárhely érdekeit.
Valójában nem szolgálja a közösség
érdekeit sem, csak a saját bűvköréből próbál újabb etnikai szítással etnikai szavazatokat biztosítani
magának, kegyeltjeinek. Erre a
szintre azonban még a politikának
sem lenne szabad lesüllyednie” –
írja Soós Zoltán.
(Összeállította: bodolai)

Huszonhárom iskolának nincs közegészségügyi engedélye

Maros megye országos viszonylatban az egyik leggazdagabb
iskolahálózattal
rendelkezik, ahol 808 épületben folyik oktatás. Mircea Duşa
prefektus tegnap sajtótájékoztatón jelentette be, iskolakezdésre ellenőrzést rendelt
el, hogy a lehető legjobb körülmények között kezdődhessen az új tanév. A megyében
jelenleg 23 tanintézmény
nem rendelkezik közegészségügyi működési engedélylyel.

Mezey Sarolta

Három településen konténereket
helyeznek ki
A prefektusokkal tartott videokonferenciát követő sajtótájékoztatón Mircea Duşa prefektus
elmondta, ellenőrzést rendelt el
Maros megyében annak érdekében,
hogy tiszta képet kapjanak arról,
hogyan készültek fel a tanintézmé-

nyek az új tanévre. Az ellenőrzést a
vészhelyzeti felügyelőség, a közegészségügyi igazgatóság, a tanfelügyelőség és a prefektusi iroda
képviselőiből álló vegyes csoport
végzi. Az ellenőrzést kiterjesztik
azokra a tanintézményekre is, ahol
étkezdék és bentlakások működnek,
hogy ezek megfelelnek-e a törvényes követelményeknek.
A prefektus tájékoztatott, hogy
csütörtökön több mint 40 polgármester vett részt azon a találkozón,
amelyet a tanintézmények közegészségügyi működési engedélyeztetése témájában szerveztek.
Régi és visszatérő téma, amelyre
megoldást kell találni, pontosabban
pénzforrást kell keresni az iskolák
és az iskolai mosdók korszerűsítésére, hogy megfeleljenek a közegészségügyi előírásoknak. A
polgármesterek feladata kiküszöbölni a hiányosságokat, hogy az iskolák
megkapják
az
közegészségügyi működési engedélyt.

– Maros megye nagy iskolahálózattal rendelkezik, csak Iaşi és Suceava megyében van több iskola és
óvoda. Megyeszerte 609 tanintézmény van, az oktatás 808 épületben
folyik. Ezekből jelenleg 23 falusi
intézmény nem rendelkezik közegészségügyi működési engedélylyel. Ezt a hiányosságot a tanév első
hónapjaiban, azaz október-novemberben 17 iskolában kiküszöbölik,
tekintettel arra, hogy ezekben az iskolákban korszerűsítési munkálatok
folynak. Ezeket különböző forrásokból oldják meg, egyeseket az
Országos Településfejlesztési Program (PNDL), a Vidékfejlesztési Finanszírozási Ügynökség (AFIR)
vagy a Regionális Operatív Program (POR) keretében.
Azokban az iskolaépületekben is
találtak megoldást, amelyek nincsenek az ivóvízhálózatra kötve – például víztartályokat helyeztek el –,
hogy a víz biztosított legyen a mosdókban a gyermekek számára.

Három településen nem találtak
finanszírozást az iskolák korszerűsítésére – a Mezőbándhoz tartozó
Székelyuralyban, Petén és Kóródszentmártonban –, ott valószínűleg
vizes blokkos konténereket helyeznek ki. Uralyban 38, Petén 28 és
Kóródszentmártonban 25 gyerek
van.
Az ellenőrzés során azt is megvizsgálják, hogyan készültek fel a
télre, főként ott, ahol fával fűtenek.
Ezen túlmenően ellenőrizni fogjuk,
milyen a közbiztonság az iskolák
környékén, főként ott, ahol nincs állandó őrző-védő szolgálat, sem kamerás ellenőrzés. Ez esetekben a
rendőrség, csendőrség és helyi
rendőrség közreműködését kértem,
hogy kezdjenek felvilágosító kampányt a drogfogyasztás és az emberkereskedelem
megelőzése
érdekében – fogalmazott a prefektus, aki ígérte, hogy az ellenőrzések
lejártával tájékoztat ezek eredményéről.

Marosvásárhelyen 17 iskolában
folytak felújítási munkálatok, 14ben befejezték, háromban nem,
ezek: az Unirea és a Papiu Főgimnázium, valamint a Şincai ipari
szakközépiskola. A munkálatokat a
költségvetés hiánya miatt kellett abbahagyni.
A prefektus javaslatait „ejtették”
Újságírói kérdésre a prefektus kitért az Unirea Főgimnázium helyzetére is. Elmondta, hogy a nyár
folyamán találkozott a római katolikus egyház képviselőivel, akkor
javasolta, hogy kössenek hosszú
távú bérleti szerződést a polgármesteri hivatallal, vagy adják el az épületet. Akkor abban egyeztek meg –
mondta a prefektus –, hogy az egyház képviselői visszatérnek, és választ adnak a javaslatra, de erre nem
került sor. Amikor a bérleti díj kifizetéséről kérdezték, azt felelte,
hogy erről kérdezzék meg a polgármesteri hivatalt.
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találó, hogy mindaz, ami a Szférában történt,
eköré csoportosult. Holnap talán már nem állnak a falak, de egy kis ideig – miként az
egyik udvarban az aszfaltot áttörő növény –
még megtelt élettel kiállítótérként, ahol fiatal
művészek állíthatták ki kisplasztikáikat, festményeiket, plakátokat (Hermann Levente,
Csóka Szilárd-Zsolt, Makkai István, Gábor
Hunor Veress, Ilyés Mariann, Székely
Sevan). Az iskola tematikát vetette fel a performanszsorozat is, amelyet a résztvevők előkészítettek, s ahol megelevenedtek az
előadók, rendezők saját élményeiből merített
sulis történetek: az első nap élménye, a kötelező tanévnyitók hangulata vagy az első
anyanyelvi óráké, amelyek a zengő ábécével
kezdődtek. A képzőművészet iránt érdeklődők műhelymunkán vehettek részt, ahol a
plakátkészítésben lehetett elmerülni, aztán
volt story telling – irodalmi workshop –,
ahol az oral history és a szép beszéd volt a
lényeg, s Gáspárik Attila és Makkai János
az időkereket is visszafordították 30 évet, és
a rendszerváltásra emlékeztek, azokra az
időkre, amikor az akkori fiatal nemzedék
még hitte, hogy sok minden megváltozik
majd.
Aztán ott volt a szünetenként gyerekzsivajjal belakott udvar, amely – az enyészet diktálta gyászos csend után – hangos lett a

Romműhely a jövőnek

felállított színpadon fellépő jazz, funky és
más „finom” modern zenei műfajokat megszólaltató előadók zenéjétől. A ritmusok és
a fénykavalkád árnyékában lehetett ismerkedni, barátkozni, eszmét cserélni, barátságos arcokkal találkozni, nyugtázni azt, hogy
vagyunk, vannak, akik kedvelik ezt a kínálatot, közösek a gondolatok, az érzésvilág,
mindaz, amiért érdemes volt a kínálatot fogyasztani, vagy csak egyszerűen ott lenni,
marosvásárhelyiségünket megerősíteni. S jó
ötletnek bizonyult az is, hogy a Szféra ne
szoruljon az egykori iskola falai közé. Megnyílt a művészetek utcája, amely mindezt
továbbvitte, -gondolta. S ott volt a remek
térnek bizonyuló Városháza udvara, amely
képzőművészeti kiállításnak és koncertnek
adott otthon, ezt a lehetőséget se ártana más
alkalommal is kihasználni. A Szabadság
utca 128. szám alatti Opus Club is kínált érdekes programot. A zsinagógában és a zsidó
múzeumban a történelem által megpróbáltatott közösség múltjába lehetett betekinteni. Ennek kapcsán felvetődik, hogy ne
csak a Forgatagon, rendezvényeken, hanem
a város különleges színfoltjaként jó lenne
valahol kialakítani egy állandó kortárs művészeti teret, ahol a fiatal – másként gondolkodó – nemzedéknek tere lenne a
szellemi szárnyalásra. Kellenek a terek, helyek, amelyeket – nem csak a Szféra idején

Jubileumi kiállítás 15 év művészeti terméséből
Mezőbergenye az alkotótáborok révén került fel a régió
művészeti térképére. A hét
végén két kiállítás nyílt meg a
faluban. Egyik az eddigi 15
képzőművészeti tábor anyagából, a másik az elmúlt
héten zajló 16. tábor alkotásaiból.

Mezey Sarolta

Megízlelni a műélvezet mámorát
Amióta 2003-ban elkezdődött a
történet, többen ismerték meg és
vitték hírét a székely mezőségi falunak. S a falu is gazdagabb lett
azáltal, hogy festők, grafikusok,
szobrászok, fotósok örökítették
meg azokat az értékeket, amelyek
mellett észrevétlenül haladnak el a
helybeliek. Az alkotáson túl értékteremtésről, értékmentésről, közösségformálásról, összefogásról és
barátságokról szóltak a táborok,
melyek visszaköszönnek azokról a
képekről, amelyeket szombaton
délután a kultúrotthon előtti óriáspavilonban állítottak ki. A pavilont
a Leader program keretében pályázta és nyerte meg a Kincsásó
Egyesület.
Domahidi Béla, a Mezőbergenyei Református Egyházközség lelkipásztora a kiállítás megnyitóján
bevallotta, 2003-ban, az első művésztábor megszervezésekor nem

– belakunk, s amelyek ettől a mieink (is)
lesznek, magyaroké, fiataloké, marosvásárhelyieké, azoké, akik elfogadják a másságot, talán nem csak a kultúrában, akik
gondolkodnak, alkotnak. A múltból újat,
másként képzelik el a jövőt, amely létjogosultságot, lételemet és megmaradást jelent
számukra, számunkra, akik 2019-ben is
Marosvásárhelyen szeretnénk élni, a ve-

lünk együtt gondolkodókkal, a jövő felé tekintőkkel, azokkal, akik – akár kortárs tereken át – ahhoz az Európához akarnak
tartozni, amely él, megél, átél, s amelynek
lüktetését, művészi értékét azok a fiatalok
jelentik, akik szférányi tereken, műhelyekben nyomot hagynak a jövőnek. Nem ártana többször kiereszteni a palackjából a
szférányi időkapszulá(ka)t!

Mezőbergenye bekerült a kultúra forgatagába

gondoltak arra, hogy a bergenyei
tábor ilyen hírnévre tesz szert. Nem
is sejtették, hogy idén a 16. kiadást
is megszervezhetik.
– Az egész hirtelen támadt ötlet,
izgalmasnak ígérkező kezdeményezés volt, hogy hívjunk meg néhány
piktort és művészembert a környékről, hadd fedezzék fel és örökítsék
meg kies falunk rejtett szépségeit, s
közben a képzőművészet kerüljön
közelebb közösségünkhöz. A környéken már egy-két faluban elkezdték a hasonló táborok szervezését.
Az ötlet gazdája és a táborok elindítója Ősz Zoltán tanár volt, aki, jókezű festő lévén, művészkörökben
jártas, barátai és ismerősei közül toborozta a résztvevőket. Aztán, hiszen megízleltük a műélvezet
mámorát, beláttuk, hogy a táborszervezést kár lenne abbahagyni. És
a következő esztendőkben újra alkotókat hívtunk meg, visszatérőket
és újakat. A kezdeti években az egyház, majd a Kincsásó Egyesület –
Nagy Árpád, Gálfi Attila és Lőrinczi Ede – szervezésében zajlottak
a táborok – magyarázta el Domahidi Béla lelkipásztor, kijelentve,
hogy bekerültek a kultúra körforgásába, mint Pilátus a krédóba.
Nyolcvanhét művész alkotott
a faluban
A tábor az évek során kinőtte a
lokalitás kereteit, a Kárpát-medence
több régiójából hívtak meg művé-

Az idei termésből

szeket, Magyarországról, a Partiumból, Székelyföldről és Kárpátaljáról. – Így nemcsak az évek
gyűltek, hanem az itt hagyott
művek is, hiszen minden művésztől
legalább egy munka a szervezők
birtokában maradt. Számokban kifejezve: a 15 év alatt 87 művész vett
részt a táborokban, s több mint 200
műalkotás gyűlt össze, komoly
gyűjtemény. Milyen értéket képviselnek ezek a művek? Számunkra
szépek, értékesek, eredetiek. Mindenikben érezzük a személyességet,
ismerjük születésének történetét. A
pillanat lenyomatai, művészi vallomássá váltak. Öröm és büszkeség,
hogy ennyi szép festmény, rajz, mű-
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vészfotó birtokában van a közösségünk – mondta az alkotótábor mindenkori támogatója, a gyülekezet
lelkésze.
Az együtt alkotók csodákra
képesek
B. Tóth Éva, a tábor művészeti
vezetője, verőcei művész, 2010 óta
vesz részt az összejöveteleken, csodás alkalomnak tekinti, hogy 15 év
anyagát bemutatják, ugyanis ilyen
ritkán fordul elő.
– Sok művésszel, sok technikával, ugyanakkor sok alázattal találkoztam
itt,
hiszen
az
alkotómunkához alázat szükségeltetik. A képek bizonyítják, hogy az
együtt alkotó emberek csodákat
tudnak létrehozni. Az anyag értéke
az is, hogy Bergenye olyan pillanatait, történeteit, lakóit örökíti meg,
amelyek ma már nincsenek. A házaknak nyoma veszett, az emberek
nincsenek az élők sorában. A tábor
nemzetközivé vált, idén Kárpátaljáról is érkeztek alkotók, s a következő évben az ő képeik is ott
sorakoznak a falon.
Ha kiburjánzik egy csipetnyi
jóindulat
Az idei táborban alkotott Ritók
Lajos debreceni grafikus-, festő- és
szobrászművész, aki munkásságáért
idén vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet. – Óriási dolog, hogy
itt lehetek. Sok nemzetközi táborban veszek részt, de az a szeretet,
ami itt van, az nagyon ritka dolog.
Ezek nem csak egyszerű szavak. Az
ötletgazdák kicsi magként ültették
el, ami ma a kiállított alkotásokban
tükröződik. Hogy egy-egy alkotás-

nak milyen művészeti értéke van,
azt majd az idő dönti el. A lényeg
az, hogy egy nemes gondolat mögött mennyi minden születik, gondoljunk csak a nagybányai festészet
történetére, Ferenczy Károly személyére, aki a müncheni akadémiát
hagyta ott, s mindenről lemondott,
hogy Nagybányán festhessen. A
nehéz körülményekben a város vezetősége támogatta őket, mert hittek
a művészekben és a művészetben.
Ha nincs az a hozzáállás, akkor nem
jött volna létre a világhírű nagybányai festészet. Soha nem tudhatjuk,
hogy mi kerekedik ki egy csipetnyi
jóindulatból, s hová burjánzik, mivé
fejlődik. Tény, hogy ami itt megszületik, nem csak egy szelete Mezőbergenyének, átitat bennünket,
amit magunkkal viszünk tovább.
Örülök, hogy része vagyok ennek a
történetnek – fogalmazott Ritók
Lajos.
A kiállításon Gálfi Sándor, Mezőpanit község alpolgármestere felelevenítette a kezdeteket, amikor
sokan ellenezték az alkotótábort,
mondván, hogy minek kell ilyesmivel foglalkozni. Az idő azokat igazolta, akik mellette kardoskodtak. –
Örvendetes, hogy a községben Bergenye a képzőművészetben, a néptáncban, Csittszentiván az extrém
sportokban nőtte ki magát. Ezzel
vonzóvá tesszük településeinket a
fiatalok számára, és nevet is szerzünk magunknak – mondta.
Az idei, 16. táborban tizennégy
művész alkotott: B. Tóth Éva és
Gebora István Verőcéről, Varga
Anikó, Bíró Ernő és Almási Zsuzsanna Kecskemétről, Szottfried
Zsófia Vácról, Holczhauser Zsuzsanna Ráckevéről, Ritók Lajos
Debrecenből, Kelemen Attila, Baricz Rozália, Ila Ildikó, valamint
Valery Dyordyak, Patskan Mykhailó, Pavel Dulischkovics Kárpátaljáról.
Alkotásaikat
vasárnap
mutatták be a Diakóniai Házban.
Az idei táborban külön foglalkoztak a gyerekekkel, naponta
húsz-huszonöten is részt vettek a
foglalkozásokon – tájékoztatott
Gálfi Gizella főszervező.
A tábort a Kincsásó Egyesület
szervezte, támogatta a Mezőbergenyei Református Egyházközség és
a Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal.
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Ötvenöt éves a marosvásárhelyi állatkert

1964. augusztus 23-án lelkes természetbarátok segítségével, mindössze néhány állattal, sebtében
összetákolt néhány ketrecben jött
létre a marosvásárhelyi állatkert,
amelyet első igazgatója, Rend
László gondozott 11 évig. Őt követte dr. Bereczki Boldizsár, aki 36
éven át irányította, és elérte, hogy

fel a város kedvelt szabadidős helyét. Az ünnepi megemlékezés
helyszíne a nagymacskák háza volt,
ahol a folyosón 55–55 képből álló
fotókiállítás várta a meghívottakat.
A szám azt jelzi, hogy egyforma
arányban helyeztek ki a pannókra a
múltat idéző és a jelent tükröző
fényképeket. A rendezvényre eljöttek többen azok közül is, akik
hajdanában – ifjú természetjárókként – önkéntesen hozzájárultak ahhoz, hogy a Rend
László által igazgatott állatkert
állománya bővüljön. Jó volt
hallani, ahogy lelkes állatbarátok saját gyűjteményüket ajánlották fel erre. A „régiek”
meséltek arról, hogy miként
fogták be az első medvét, és
épült fel, népesült be a Kárpátokban honos madarak röptetője. És sok más élményt is
megosztottak, amelyekre a későbbiekben visszatérünk. A
meghívottak között voltak az
állatkert jelenlegi és egykori
munkatársai, együttműködői
és mindazok, akik megpróbáltak tenni azért, hogy a létesítfennmaradjon,
mény
működjön.
A felszólalások sorát Pavel
Dumitru nemrég kinevezett
igazgató nyitotta meg, aki néhány
szóban felvázolta az álFotó: Vajda György

modern állatkertté fejlődjön. Az
utóbbi évek beruházásainak és bővítésének köszönhetően az ország
legelismertebb állatkertje lett. Augusztus 23-án, 55 év után az alapításra emlékeztek.
Ez alkalommal a marosvásárhelyiek ingyen látogathatták a létesítményt, már délelőtt sokan keresték

A munka és egymásra figyelés ünnepe

Zsákodon találkoztak az unitáriusok

Múlt szombaton kilencedik alkalommal került sor a Marosi
Unitárius Egyházkör találkozójára, amelynek idei, immár
kilencedik rendezvényét az
egyik legkisebb gyülekezet, a
magyarzsákodi
szervezte
meg.

Gligor Róbert László

A nemrég nevet kapott zsákodi
kultúrotthon templommá nemesedett a benne tartott szombat délelőtti istentisztelet révén, amelyen
Fazakas Lajos Levente bözödi lelkész arról beszélt, hogy bár sokan a
munka nélkül elért kényelmes életet
szeretnék, a mindennapi kenyeret
verejtékkel teremtjük elő, az eredményekért sok-sok izzadságcseppel
fizetünk. Az az igazi eredmény,
amikor verejtékes arcunkon a munkavégzés öröme is ott van, miképp
a 94 éves szomszéd Zsuzsika nénién, aki hálásan mondott köszönötet, amiért a lelkészének segíthetett
a kerti munkában. Mi is munkatársak lehetünk, Istennek segíthetünk,
a feladatvállalás, együtt végzett
munka révén szebbé tehetjük ezt a
világot. A hét végi találkozóról is
úgy tud mindenki hazatérni, hogy
nem szegényebb, sőt gazdagabb lett
a néhány óra alatt, és hazaviheti az
összetartozás erejét, hitét, a találkozás örömét, áldását, szeretetét.
Köszöntőjében Balázs Sándor
házigazda lelkész biztosította a vendégeket, hogy a zsákodiak, bár kevesebben vannak, nem kevesebbek
másoknál, és mindent megtettek,
hogy mindenki jól érezze magát,
örömben, békességben. Barabás
Lóránt köri felügyelő gondnok azt
emelte ki, hogy a zsákodiak erejükön felül teljesítettek, ez az alkalom
pedig az elvégzett egyéves munka
öröméről szól, és az unitárius ember
lelkéhez hozzátartozik az öröm, a
másokkal való békés együttlét.
Kecskés Csaba marosi esperes köszönetet mondott a kevesebb mint

százlelkes gyülekezetnek a nagy
feladat vállalásáért, amely abból is
példát mutat, hogy van a Kárpátmedencében egymásra figyelés, s
ha kicsik is vagyunk, akár a mustármag, ha összetesszük erőnket, kemény fává gyarapodhatunk.
Kolozsvártól Zsákodig, Ázsián át
A szervezők szép kulturális műsorról is gondoskodtak, Varró-Bodoczi Ilona szentgericei tiszteletes
asszony népdalokkal, a Tőkés Lóránt csókfalvi-erdőszentgyörgyi lelkész oktatta szovátai Sirülők
néptánccsoport sóvidéki és magyarszentbenedeki táncokkal örvendeztette meg a közönséget. A
marosvásárhelyi születésű Szilágyi
Szabolcs, a németországi magyar
szervezetek szövetségének alelnöke
a magyar feltalálókról és hungarikumokról szóló köteteit és kiállítását hozta el, amelyen sok
érdekességet megtudtunk olyan
személyiségekről, mint Galamb József, a híres Ford T-modell tervezője, Losonczi Áron, az üvegbeton
kifejlesztője, Gábor Dénes, a holográfia, Rubik Ernő, a bűvös kocka,
Bíró László Zsolt, a golyóstoll,
Szent-Györgyi Altbert, a C-vitamin
feltalálója, Neumann János, az
elektronikus számítógép belső szervezési elméletének megalkotója,
Bolyai János matematikus zseni,
Jedlik Ányos, a szódavíz és szódáspalack előállítója, Asbóth Oszkár, a
helikopter megalkotója, Irinyi
János, a biztonságos gyufa vagy Ili
Ferenc, az eszpresszókávé feltalálója.
Érdekes, lebilincselő előadással
érkezett Solymosi Zsolt, a kolozsvári János Zsigmond unitárius kollégium aligazgatója, besztercei
lelkész, aki egy évvel ezelőtt érkezett haza arról az expedícióról, amelyen magyarságkutató őseink és a
sztálini gulágokban elpusztult magyarok tiszteletére vett részt. Törökországon, Grúzián, Kazahsztánon,
Üzbegisztánon, Mongólián, az
Aral-tenger medrében és pusztákon
át megtett autóút után érkezett a

Bajkál-tóhoz, ahonnan további több
ezer kilométer után érte el Szibéria
legnyugatibb városát, Magdalant,
ahová még autóút is vezet. Csecsen
terroristák, türkmenisztáni diktatúra, mindegyre mindent átvizsgáló
orosz katonák, barátságos, de éhes
mongol és kalandkereső lengyel és
szlovák motorosok, nyíltszívű, barátságos szibériaiak és mogorva katonakutyák, kereskedőszerájok,
szellemvárosok, az embermilliók
halála nyomán épített „csontok
útja” kísérte őt és tizenhét éves tanítványát a világ végéig, majd
Moszkva, Szentpétervár és a balti
államok érintésével a 31 ezer kilométeres útja végéig – derült ki az
alapos beszámolóból.
Mindeközben a bözödi, szabédi,
nyárádszentmárton-csíkfalvi, marosszentgyörgyi, szentgericei, csókfalvi, ravai, a marosvásárhelyi
kövesdombi és Bolyai téri gyülekezet csapatai főztek ebédet az iskolaudvaron, a különböző gulyások
mellett vadhúspörköltet és töltött
káposztát is kínáltak, majd bor és
hangszer került elő, hogy tetőfokára
hágjon a késő délutánba hajló
együttlét hangulata.
Sorra járják a gyülekezeteket
Kecskés Csaba esperes örül,
hogy folytatódik a szeretetlánc, és a
2010-ben Jobbágyfalváról indult
évi köri találkozók során felkeresik
azokat a gyülekezeteket, amelyek
vállalják, hogy vendégül látják
őket, helyet adnak az egyrészt vallási, másrészt közösségi eseményeknek. Az a szándék, hogy
évente egyszer megszólítják az unitárius gyülekezeteket, hogy gyűljenek össze istentiszteletre, kulturális
műsorra, együttlétre. Külön öröm,
hogy a marosi egyházkör peremén
fekvő legkisebb gyülekezet, a zsákodi felvállalta és megszervezte az
idei találkozót, példát mutatva másoknak is, mert Balázs Sándor tiszteletes ösztönző munkája és
falugondnoki tevékenysége nyomán össze tudja fogni a helyieket,
és nemcsak a faluban, hanem Er-

latkert múltját. Elmondta, a néhány
állattal induló kert induláskor mindössze 700 négyzetmétert foglalt el a
somostetői erdőben (sz. m.: Báró
erdeje vagy Nagyerdő), egy évvel
később már 20 hektárt jelöltek ki.
Rend László 11 évig volt az állatkert igazgatója, és az akkori munkatársaknak,
önkénteseknek
köszönhetően épültek fel azok az
épületek, kifutók, amelyek ma is
állnak, és amelyekkel sikerült kialakítani a rendeltetésszerű tereket.
Rend László után dr. Bereczki Boldizsár állatorvos került az egység
élére, aki 1975-től nyugdíjazásáig
36 éven át vezette az állatkertet. Az
ő leleményességének, kapcsolatainak köszönhetően sikerült a nehéz
időkben is fenntartani a vadasparkot, a változásokat követően egy
4,5 millió eurós pályázati támogatás
révén bővült még 20 hektárral,
egyebek mellett az afrikai állatok
házával, a medvék és a nagy kérődzők félig nyitott rezervációjával, a
vízimadarak házával és több más
építménnyel. Jelenleg 158 fajból
782 állatot gondoznak. Az igazgató
tervei között szerepel az akváriumrészleg átalakítása, egy istálló és faraktár építése, az oktatási
tevékenység fellendítése. Pavel Dumitru köszönetet mondott mindazoknak,
akik
most
is
szívvel-lélekkel támogatják az állatkertet, ugyanakkor azoknak az intézményeknek (állategészségügyi
igazgatóság),
állatorvosoknak,

nemkormányzati szervezeteknek és
támogatóknak, akik segítik.
A rendezvényen meghívottként
jelen volt dr. Máté Csaba, a tordai
állatkert vezetője, a romániai állatkertek egyesületének vezetője, aki
elismeréssel nyilatkozott a marosvásárhelyi vadaskertről. Elmondta,
számára és kollégái számára ez
szakmai etalon, ahova tanulni, szakmai tapasztalatot nyerni jönnek. Reményét fejezte ki, hogy nemsokára
az európai állatkertek szövetségének is tagja lehet a marosvásárhelyi
létesítmény, és külön megköszönte
Kopacz András igazgatóhelyettesnek a munkáját mind az állatkertben, mind a szakmai szervezetben.
Dr. Dorin Florea polgármester
elmondta, mindig szívesen megy az
állatkertbe. Megemlékezett dr. Bereczki Boldizsárról, akinek az irányítása alatt fogtak hozzá a merész
fejlesztési tervhez. Megköszönte az
egykori és jelenlegi munkatársak
munkáját, hozzájárulását, külön kiemelte Kopacz András szakmai
hozzáértését. Szólt az önkéntesekről is, akiket külön megdicsért, és
hangsúlyozta az oktató-nevelő tevékenység fontosságát. A polgármester díjazta a legtöbb fényképet
beküldő gyereket.
Az ünnepi találkozón emlékül a
fotókiállításon szereplő fényképekből összeállított albumot és egy emlékplakettet
adtak
át
a
rendezvényen
megjelenteknek.
(vajda)

dély-szerte ott vannak, ahol segítségre van szüksége a bajba jutottaknak. A köri találkozókon általában
250-300 személy szokott részt
venni, ugyanígy az idein is, ami
szép szám, ha figyelembe vesszük,
hogy ebben az egyházkörben alig
több mint hatezer unitárius él.
Öröm látni, hogy Szabédtól Bözödig felkerekednek az emberek, és
reménykednek abban, hogy megfelelő helyszínt találnak, hogy jövőben a tizedik, jubileumi alkalmat is
megünnepeljék.
Nagy öröm részt venni a köri találkozókon, feltöltődni, találkozni a
régi ismerősökkel, új emberekkel
ismerkedni – mondta el lapunkak a
szabédi gyülekezet gondnoka,
Csécs Emma. Boldogok, hogy eljöhettek, mindig ott vannak, amikor
alkalom adódik rá, most is félszázan érkeztek, a csapatukhoz fiatalok
is csatlakoznak, és öröm számukra,
hogy él a falu, a gyülekezet. A
Szentháromságon és Kisadorjánban
szolgáló Hegedűs Tivadar lelkész
úgy véli, jobb lenne egy állandó
helyszínt találni a köri találkozóknak, de ettől eltekintve jólesik látni,
hogy az emberek megélik a találkozókat, felszabadulnak, mindennapi

örömeiket és bánataikat megosztják
egymással, ami csodálatos dolog, az
élő vallásosság jele. A zsákodi születésű lelkésznek külön öröm, hogy
ez alkalommal is visszatérhetett
családjával a szülőfalujába.
Közmunkával a hátuk mögött
Balázs Sándor lelkész bevallotta
lapunknak: úgy vállalták el az esperesi felkérést, hogy megtárgyalta a
kérdést a 85 fős gyülekezettel, akarnak-e házigazdái lenni az idei köri
találkozónak. Ha az ember vendéget vár, szétnéz a portáján, rendbe
teszi a környezetét, és így tettek a
zsákodiak is. Néhány nappal ezelőtt
a Gondviselés unitárius segélyszervezet és a hazai falugondnoki szövetség szervezésében négynapos
kalákatábort rendeztek a faluban,
ahol 21 fiatal – többnyire nyárádmentiek, de voltak közöttük helyiek
és három budapesti is – dolgozott,
megtisztították a köztereket, idős
embereknél téli tűzifát vágtak és
raktároztak el, lakásokat meszeltek
ki, tisztítottak meg. Kezdetben az
emberek tartózkodóan viszonyultak
a fiatalokhoz, de amikor híre ment
a faluban az első tiszta ablakoknak,
azután már mindenki szívesen fogadta őket.

Az istentisztelet és a kulturális műsor része az évi találkozóknak Fotó: Gligor Róbert László
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Bálint Zsombor

Mister X visszatér

Visszatért a kispadra kétfordulós
eltiltása után László Csaba, a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1. ligás
labdarúgócsapatának edzője, de
csak egyre inkább rászolgál a fővárosi sajtó által ráaggatott névre, a
Mister X-re. Hiszen a hét bajnoki
fordulóban a hatodik döntetlent érte
el, és igaz ugyan, hogy még egyszer
sem kapott ki a csapata, de olyan
sok pontot sem gyűjtött.
Ráadásul ezen a találkozón a
sepsiszentgyörgyi csapat nem tudta
megfelelően kezelni az esélyesi
státust. Míg a nagynevű ellenfelekkel minőségi játékkal hozta a pontot, most nem igazán nőtt fel a
helyzet magaslatára, és csak szerencsével, no meg a partjelző tévedésének köszönhetően érte el a
döntetlent.
Az első nagy hibát Fejér követte
el, aki csak ellenfele „felpofozásával” tudta megállítani a kapura törő
Achimot, és a büntetőt Cebotaru értékesítette. A következő hiba azonban már Marius Badea partjelző
nevéhez fűződik, aki nem vette
észre, hogy Barišić lesre mozdult
Flores szabadrúgásakor. A horvát
védő labdája visszajött a kapufáról,
ám Karanović, lórúgásra emlékeztető mozdulattal, a kapuba sarkalta.

Czimbalmos Ferenc Attila

Az ákosfalvi sport- és szabadidőközpontban a minap sorra került tizenkilencedik községi napok
rendezvényének sportműsorai között szerepelt a Varázspatkó lovarda
lovas bemutatója (lovagolni is lehetett), emellett szabadfogású birkózó
bemutatók is zajlottak, és egy érdekes öregfiú-labdarúgó-mérkőzésre
is sor került a sportcsarnok melletti
műfüves pályán.
A barátságos öregfiú-találkozón
a helyi és Ákosfalva környező településeiről verbuválódott csapat
egy marosvásárhelyi együttessel
mérkőzött meg. A vendégegyüttesben pályára lépett több egykori kiváló labdarúgó, mint Biró II.
Levente, Varró Sándor, Fodor
János (AS Armata), Peres Levente
(ASA, Gloria Beszterce), Sorin
Boitoş (ASA, Unirea Nyárádtő),
Cornel Şerban (Gaz Metan, Harasztkeréki Farel). A hajdani AS
Armata egykori kiváló hálóőre, a
63 éves Varró mezőnyjátékosként
volt ott, de így is kiválóan bűvölte
a pöttyöst, és egykori kapustársa, a
60 éves Biró II. Levente (Laska)
sem felejtett el védeni. A 62. évében járó Fodor János biztos szerelésein is látható volt, hogy
egykoron nem hiába volt az AS Armata (1979–1980, illetve 1984–
1989) és a Steaua (1980–1984)
kőkemény balhátvédje.
A találkozó 7–5-ös vendéggyőzelemmel végződött, a Berecki Sándor – Vajda Zsolt, Veres Ervin, Gáll
Zoltán, Ozsváth Sándor, Gál Béni,
György Attila, Petre Fanfareţi, Henter Attila, Simó Győző összetételű
hazaiak rangos ellenfélként mutat-

Bár az eredményt közvetlenül ezek
a hibák befolyásolták, nagyon sok
rossz megoldást láttunk mindkét fél
részéről, és Ionuţ Coza játékvezető
is sokat tanulhatna még a visszajátszásokból.
Igaz, hogy egy pontot szereztünk, de kettőt elhullajtottunk – panaszkodott László Csaba a meccs
után –, aki szerint a 35 fokos kánikula nem kedvezett a játéknak, ráadásul a gyep minősége is
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kívánnivalót hagyott maga után.
A 8. fordulóban a Sepsi OSK
szeptember 2-án, hétfőn a Dinamót
fogadja, a sebzett fővárosi klub
pedig minden bizonnyal nem lesz
könnyű ellenfél. A szervezőknek
pedig fel lesz adva a lecke, hogy
hogyan fékezzék meg a csapatuk
gyenge teljesítménye miatt felbőszült, ráadásul Székelyföldre egyéb
gondolatokkal is érkező bukaresti
ultrákat.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga 7. forduló: Academica Clinceni – Sespisszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1 (1-1)
Giurgiui Marin Anastasovici stadion, 1500 néző. Vezette: Ionuţ Coza
(Cernica) – Dragoş Iliescu (Craiova), Marius Badea (Rm.-Vâlcea).
Academica: Vâlceanu – G. Matei, Haciterzoglu, Patriche, Pârvulescu,
Şut, Cebotaru, Achim, Alex. Popescu (74. Nsiah), L. Buş (57. Dobrescu), Buziuc (90+2. Răuţă).
Sepsi OSK: Fehér – Kilyén Tincu, Barišić, Fl. Ştefan, Bouhenna (46.
Salli), Gál-Andrezly, Vaşvari, Dylan Flores (87. Fülöp), Yasin Hamed
(18. Karanović), Šafranko.
Gól: Cebotaru (24. – büntetőből), illetve Karanović (36.)
Sárga lap: Achim (40.), G. Matei (59.), illetve Fejér (23.), Dylan Flores (25.).
Piros lap: Achim (75.).
A labdarúgó 1. liga 7. fordulójának eredményei: Jászvásári Poli –
Chindia Târgovişte 2-2, Craiovai Universitatea – Astra Giurgiu 1-0,
Sepsi OSK – Academica Clinceni 1-1, Kolozsvári CFR – FC Botoşani
4-1. A Konstancai Viitorul – CS Voluntari és Medgyesi Gaz Metan –
FCSB mérkőzéseket lapzárta után játszották, a Bukaresti Dinamo –
Nagyszebeni Hermannstadt találkozót hétfőn rendezik.

Budapestre költözik
a Nemzetközi
Cselgáncsszövetség

Budapestre költözik a Nemzetközi Cselgáncsszövetség, amely
Lausanne-ból teszi át a székhelyét
a magyar fővárosba. A költözésről
az IJF tokiói közgyűlése határozott, ezzel a cselgáncsot irányító
szövetség az első sportvilágszervezet, amely Budapesten
működik majd. A döntésben minden bizonnyal
szerepet játszott Budapest
központi helyzete Európában, a könnyű megközelíthetősége, ám az is, hogy
viszonylag versenyképes
szolgáltatások mellett még
mindig sokkal alacsonyabbak a működési költségek,
mint Svájcban. Ugyanakkor nem lehet elhanyagolni
azt az apróságot sem, hogy
a szövetség elnöke, a magyarul is jól beszélő nagyváradi Marius Vizer
autópályán kevesebb mint
háromórás útra lakik, és akár naponta is ingázhat a hivatalába. A
költözést elősegítette, hogy a magyar kormány a nagy sportszövetségek Budapestre költöztetését
elősegítő programot hirdetett, hisz
Magyarországnak jelentős gazdasági előnyei származnak abból, ha
több szövetség is megteszi ezt a lépést, a komoly bevételt hozó konferenciaturizmust is erősíti. Ennek
érdekében az Országgyűlés adótörvény-módosítást fogadott el,
melynek értelmében a magyarországi székhelyű nemzetközi sportszervezetek
alkalmazottai

Újra játszottak az egykori ASA labdarúgói

koztak meg a találkozón. A barátságos összecsapás előtt és után az
ákosfalvi Caffé Sport teremfocibajnokság helyosztó mérkőzéseire
is sor került, a döntőben a Manchester 3-2 (büntetőkkel) arányban diadalmaskodott
a
Minimobila
együttese fölött.
Osváth Csaba, Ákosfalva polgármestere:
– Sport nélkül nincs élet, minden
alkalommal a kulturális események,
a koncertek mellett a sport is hozzátartozott az Ákosfalvi Napok rendezvénysorozatához. Ezúttal az ASA
öregfiúit hívtuk meg, akik a község
és a környező települések öregfiúi
alkotta csapatával mérkőztek meg.
Településünk egyik kiváló, néhai
labdarúgója nem más, mint Gál
Dezső, az ASA egykori hátvédje,
aki Ákosfalva hírnevét öregbítette,

közösségünk büszke rá. A sportélethez infrastruktúra is kellett, így
sportcsarnokot építettünk, de a műgyepes kispálya is alkalmas különböző sportrendezvényekre. Nem
utolsósorban az utóbbi időben a lovassportok is helyet kaptak Ákosfalván, hiszen nemrég megyék közti –
Maros, Hargita, Kovászna és Brassó
– lovasparádé is volt itt. Célunk az,
hogy minél több személy, főleg
gyermek sportoljon, vagy a sportot
megszeresse az ákosfalvi sportbázison.
Móré Tibor, az ákosfalvi Napsugár Sportegyesület vezetője, a 4.
ligás ákosfalvi csapat labdarúgója:
– Ákosfalván már nyolcadik éve
működik a Napsugár Sportegyesület (az Ákosfalvi Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére), mely
keretében a község futballcsapata

már három éve a 4. ligában szerepel, edző Varró Sándor. A tavaly a
bajnokságban az 5. helyen végzett
a csapat, ami jó eredmény az együttes költségvetéséhez képest. Örvendünk, mert a helyi polgármesteri
hivatal támogatását is élvező alakulatnak (trikókat, labdákat vásároltunk) helyi támogatója is van,
amiből a klub teljes költségvetését
fedezik. Azt is meg kell említenünk,
hogy az együttest a negyedik idénye
a kiváló vásárhelyi edző, Varró Sándor edzi, így már két éve az eredmények sem kerülnek el. A
játékosok zömét nyárádmenti, marosvásárhelyi és helyi illetőségű játékosok alkotják.
********
Az ákosfalvi Napsugár Sportegyesület 4. ligás együttesének legtapasztaltabb labdarúgója a 42 éves

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila
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választhatják az egyszerűsített
közteherviselési hozzájárulást, az
ekhót. A dzsúdó ráadásul világszerte elterjedt sportág, az IJF hivatalos kötelékébe tartozó igazolt
versenyzők száma világviszonylatban eléri a 40 milliót.

Budapest az utóbbi időben számos sportdiplomáciai sikert könyvelhetett el, hisz sorozatban nyerte
el a nagy nemzetközi sportesemények rendezési jogát is: három hét
múlva World Urban Games-t
(utcai sportok világjátéka) rendez,
2020-ban vizes Európa-bajnokság,
2027-ben pedig világbajnokság
lesz ismét a magyar fővárosban, itt
játszhatják 2020-2022-ben a női
tenisz Fed-kupa döntőit, 2023-ban
szabadtéri atlétikai világbajnokságnak ad otthont, míg 2022-ben
társhelyszíne lesz a férfikézilabdaEurópa-bajnokságnak.

marosvásárhelyi Peres Levente, aki
pályafutása során az AS Armata, a
Besztercei Gloria, a Trans Sil, az
FC Municipal, a Gaz Metan Marosvásárhely, a Seso Aranyosgyéres, a
Nyárádszereda, a Nyárádtői Unirea,
a Búzásbesenyői Testvériség, a Kisküküllő SK Erdőszentgyörgy alakulatainál futballozott. 2018-ban
Varró Sándor kérésére az ákosfalvi
csapatnak lett a játékosa.
Levente a 2006–2007-es idényben az akkor élvonalbeli Besztercei
Gloriát erősítette, egy súlyos sérülés
miatt egy ideig „harcképtelen” lett,
de idővel újra visszatért a pályákra.
Az Ovidiu Sabău által edzett
Gloriánál a csapattársa volt mások
mellett Albuţ, Tătăruşanu, Botoşer,
Sepsi, G. Mureşan, V. Stoica, R. Pădureţu, Bajkó Barna, D. Zaharia és
D. Roman is, míg a 2001–2002-es
idényben az AS Armata színeiben
pályára lépett többek közt Farkas
Lóránt, Asztalos Ferenc, Cornel
Kovacs, Zsigmond Dénes, Török
Csaba, Gagyi Barna, Claudiu Şomfălean és Cristian Porav társaságában.
A Napsugár Sportegyesület hazai
mérkőzéseire Peres Leventét fiai, a
futballozó 6 éves Erik és a 8 éves
Noel (edző: Mihály Sándor) is elkísérik. Elmondták, szeretnék túlszárnyalni az édesapjukat, amire
megvan minden esélyük, hiszen tehetségesek, de nem lesz könnyű.
Befejezésül arra a kérdésre, hogy
minek köszönheti hosszú labdarúgókarrierjét, Levente ezt válaszolta:
– Ambícióval és szeretettel futballoztam. Addig szeretnék játszani,
ameddig a lábam bírja – jegyezte
meg.
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Nehéz helyzetben a CFR a visszavágó előtt

Bálint Zsombor

Hazai pályán szenvedett vereséget a
kolozsvári CFR a labdarúgó Bajnokok
Ligája play-off körében a Slavia Prágától. A mérkőzés egyetlen gólját a
csehszlovák labdarúgás egyik legendás
alakjának, a chilei világbajnokságon
ezüstérmet szerző Josef Masopustnak a
családnevét viselő Lukaš Masopust
szerezte a 28. percben, Stanciu szöglete
Kolozsvári CFR-Slavia Prága 0-1 (0-1)
Gépész utcai dr. Constantin Rădulescu stadion, Kolozsvár, 16 ezer
néző. Vezette: Cüneyt Çakir – Bahattin Duran, Tarik Ongun (törökök).
CFR: Arlauskis – Burcă, Luis Aurélio (72. Păun), Đoković, Omrani,
Deac, Susić, Ţucudean (46. Rondón), Bordeianu (87. Hoban), Camora, Cestor.
Slavia: Kolář – Hovorka, Coufar,
Stanciu, Olayinka, van Buren (68.
Škoda), Kúdela, Bořil, Souček, Traoré (64. Král), Masopust (84. Holeš).
Gólszerző: Masopust (28.)

A Bajnokok Ligája play-off körének mérkőzései:
LASK Linz (osztrák) – FC Bruges (belga) 0-1, APOEL (ciprusi) – Ajax Amszterdam (holland) 0-0, Kolozsvári CFR – Slavia Prága (cseh) 0-1, Olimpiakosz
Pireusz (görög) – Krasznodar (orosz) 4-0, Young Boys Bern (svájci) – Crvena
Zvezda (szerb) 2-2, Zágrábi Dinamo (horvát) – Rosenborg (norvég) 2-0.

után. A cseh csapatban játszó román válogatott azonban nem az ötös vonalára
ívelt be, ahogy általában szokás, hanem
a 18-20 méterre üresen várakozó társának, aki kapásból küldte a teljesen
meglepett és reakcióképtelen Arlauskis
hálójába.
A mérkőzésen az első félidőben a
prágai csapat játszott nyomasztó mezőnyfölényben, azonban a gól kivételével nem hozta veszélybe a hazai kaput,
mi több, a gól is inkább szerencsével
született – ahogy Dan Petrescu fogalmazott: pingponggólt kaptak –, miközben Ţucudean fejesét nagy bravúrral
hárította Kolář.
A második félidőben is a CFR volt
veszélyesebb, bár a középpályán továbbra sem tudta megszerezni az uralmat. Rondón lőtt azonban egy kapufát,

Meg kell találni a góllövő cipőt a visszavágóra

Rajt a 3. ligában

Pénteken megkezdődött a labdarúgó 3. liga
2019–20-as bajnoki idénye. Az egyetlen Maros
megyei csapat, a szászrégeni Avântul az V. csoportban érdekelt, a szászrégeni egyébként az
egyetlen labdarúgócsapat az egész megyéből,
amely az első három liga valamelyikében játszik. Itt kellett volna szerepelnie a marosvásárhelyi CSM-nek is, amely meggyőző játékkal
vívta ki a feljutást, azonban a program sorsolása
előtt egy nappal, máig tisztázatlan felhatalmazású döntéssel, anyagi források hiányára hivatkozva, visszalépett a bajnokságból, és a
játékosokat szélnek eresztette.
A szászrégeniek nem kezdték nagyon jól az
idényt, hazai pályán csak döntetlent tudtak elérni
a Székelyudvarhelyi FC ellen. A vendégek már
a 3. percben vezetéshez jutottak Taciuc révén, és
arra is volt lehetőségük, hogy növeljék az előnyt,
de ehelyett a 35. percben egyenlítettek a házigazdák. Ezt követően is a vendégek voltak közelebb a gólszerzéshez, ám végül maradt az 11-es döntetlen. Az Avântul a 2. fordulóban a
kolozsvári Sănătatea otthonába látogat.
Szászrégeni Avântul – Székelyudvarhelyi FC
1-1 (1-1)
Gólszerzők: Bujor (35.), illetve Taciuc (3).
Avântul: Bucin – A. Pop, F. Pop, Merdariu,
Laczkó, Luca, Murar, Chirilă, Covaciu, Truţă,
Bujor.
SZFC: Tudose – Kovács, Bucur, Crişan, Berkeczi, Izmană, Jakab, Taciuc, Iovu (Jankó),
Dinu (Solymosy), Pál.
A labdarúgó 3. liga V. csoportjának 1. fordulójában: Sellemberki Viitorul – Gyulafehérvári Unirea 2-1, Szászrégeni Avântul –
Székelyudvarhelyi FC 1-1, Váradszentmártoni CSC – Nagyváradi Luceafărul 3-6, Kolozsvári CFR II – Alsógáldi Industria 2-0,
Tordai Sticla Arieşul – Nagybányai Minaur 21, Zilahi SCM – Dési Unirea 0-2, Besztercei
Gloria – Kolozsvári Sănătatea 0-2, Lénárdfalvi Comuna – Kudzsiri Metalurgistul 2-1.

majd Omrani kiharcolt egy tizenegyest
is. A büntetőt a sértett végezte el, de
olyan rosszul, hogy azzal gyakorlatilag
naggyá tette Kolářt.
A vereség nehéz helyzetbe hozta a
prágai visszavágó előtt a kolozsváriakat, ám sokat nem változtatott volna a
helyzeten az 1-1 sem, mert Dan Petrescu csapatának így is úgy is gólt kell
rúgnia. Ha pedig betalál, akkor már kiegyenlített a párharcban, s onnan minden megtörténhet. Igaz, ahhoz, hogy
valós esélye legyen, meg kell találnia
azt a varázspálcát, amellyel átveszi az
uralmat a középpálya fölött, mert anélkül nehezen lesz helyzete Prágában.
A visszavágót szerdán 22 órától rendezik. A győztes a Bajnokok Ligája, a
vesztes az Európa-liga csoportkörében
folytatja.

Egymás ellen játszanak
a Maros megyei
csapatok

Egymás ellen játszik a két talpon maradt Maros megyei
klub a labdarúgó Románia-kupa 3. megyeközi szakaszában.
Ha az előző körben mindkét együttesnek lehetett esélye a
továbbjutásra, most az egyikük egészen biztos búcsúzásra
kényszerül. Az egyikük viszont továbbjut a 4. megyeközi
fordulóba, amely már az 1. ligás klubok bekapcsolódásának
előszobája. A házigazda a 4. ligás nyárádtői Unirea lesz,
amely már harmadszor rendezhet meccset a kupában, az ellenfél pedig a 3. ligában szereplő szászrégeni Avântul.
A Románia-kupa 3. megyeközi fordulójának találkozóit
augusztus 28-án, szerdán rendezik, a mérkőzések 17.30 órakor kezdődnek. Ebben a körben az alsóbb osztályokból továbbjutottak mellé a 2. liga 11 csapata is csatlakozott: az öt
feljutó mellé az előző bajnokságban gyengébb helyen végzett klubok.
A 3. megyeközi szakaszban összesen 27 találkozót játszanak, valamennyi győztes, illetve a 2. liga többi kilenc
együttese a 4. megyeközi szakaszon szeptember 10-én öszszesen 18 mérkőzésen dönti el, hogy ki játszhat majd a tizenhatoddöntőkben, amikor a 14 élvonalbeli csapat is
csatlakozik.
A labdarúgó Románia-kupa 3. megyeközi fordulójának
párosításai
Nagybányai Minaur – Lénárdfalvi Comuna, Foresta Suceava – CSM Bucovina Rădăuţi, Unirea Mirceşti – Bákói
Aerostar, Karácsonkői Ceahlăul – FK Csíkszereda, CSM
Focşani – Galaci Oţelul, Kézdivásárhelyi KSE Târgu Secuiesc – Barcarozsnyói Olimpic Cetate, Metalul Buzău –
Gloria Buzău, CS Făurei – Dacia Unirea Brăila, Victoria
Cumpăna – Konstancai Farul, Flacăra Moreni – Bukaresti
Progresul Spartac, Bukaresti Steaua – CS Baloteşti, SC
Popeşti-Leordeni – CS Afumaţi, CS Tunari – Unirea Slobozia, Bukaresti Rapid – Bukaresti Daco-Getica, CSM
Alexandria – Turris-Oltul Turnu Măgurele, Vediţa Coloneşti – CSO Filiaşi, Craiovai U 1948 – Viitorul Pandurii
Târgu Jiu, Flacăra Horezu – Pandurii Lignitul Târgu Jiu,
Petrillai Inter – Resicabányai CSM, Kiskrassói Voinţa –
Temesvári Ripensia, Győrőd-Szőlőtelepi CSC – Temesvári ACS Poli, Lippai Şoimii – Aradi UTA, Kisjenői Crişul – Csermői Gloria Lunca – Teuz, Nagydisznódi
Măgura – Alsógáldi Industria, Váradszentmártoni CSC –
Nagyváradi Luceafărul, Dési Unirea Dej – Kolozsvári
Sănătatea, Nyárádtői Unirea – Szászrégeni Avântul.

Mitől jobb egy hazai null-null, mint egy idegenbeli?

Bálint Zsombor

Hasonló eredménnyel zárult a labdarúgó
Európa-liga play-off körének odavágóján
az egyetlen talpon maradt magyar csapat, a
Ferencváros, és a sorozatban még érdekelt
román klub, a FCSB mérkőzése. Mindkét
együttes gól nélküli döntetlent játszott, míg
azonban a FCSB a portugál Giumaraes
ellen hazai pályán mérkőzött, a Ferencváros a litván Suduva Marijampole otthonában remizett 0-0-val. Elsőre tehát úgy
tűnhet, hogy a Ferencváros járt jobban, hiszen idegenben maradt veretlen, paradox
módon azonban az oda-vissza európai kupameccseken a hazai 0-0 számít kedvezőbbnek, hiszen a visszavágón az
idegenbeli csapatnak az a hatalmas előnye,
hogy egyetlen góllal máris két gól lövésére
kényszeríti az ellenfelet.
Hogy ebben mekkora az igazsághányad,
éppen a FCSB példája igazolja, hisz az
előző körben a Mladá Boleslav ellen szintén 0-0-ra játszott hazai pályán, de idegenben kiharcolta a továbbjutást. A csapat
különc tulajdonosa szerint ez most sem lesz
másként, három gólt ígért a Giumaraes otthonában.
Annak ellenére, hogy azt mondtuk, az
Európa-liga, play-off kör, első mérkőzés:
Suduva Marijampole-Ferencváros 0-0
Marijampolei ARVI stadion, 7000 néző.
Vezették: Manuel Schüttengruber – Roland Brandner, Robert Steinacher (osztrákok)
Suduva: Kardum – Oliviera Vieira (78.
E. Jankauskas), Kerla, Švrljuga, Živanović, Matulevičius, Verbickas, Hladík,
Topčagić (90+2. Véževičius), Tadić (70.
Gotal), A. Jankauskas.
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics,
Zubkov, Kharatin, Sigér, Blazič, Heister,
Dvali, Boli (67. Priskin), Škvarka (76.
Varga), Nguen (87. Bőle).

Európa-liga, play-off kör, első mérkőzések eredményei:
FK Asztana (kazah) – BATE Boriszov (fehérorosz) 3-0, Ararat – Armenia Jereván (örmény) – Dudelange (luxemburgi) 2-1, Suduva (litván) – Ferencváros 0-0, Malmö FF
(svéd) – Bnei Jehuda (izraeli) 3-0, Ludogorec (bolgár) – Maribor (szlovén) 0-0, Feyenoord Rotterdam (holland) – Hapoel Beér-Seva (izraeli) 3-0, FC Kobenhavn (dán) –
FC Riga (lett) 3-1, AEK Athén (görög) – Trabzonspor (török) 1-3, Legia Varsó (lengyel) – Glasgow Rangers (skót) 0-0, AZ Alkmaar (holland) – FC Antwerpen (belga)
1-1, RC Strasbourg (francia) – Eintracht Frankfurt (német) 1-0, KK Gent (belga) –
NHK Rijeka (horvát) 2-1, PSV Eindhoven (holland) – Apollon Limassol (ciprusi) 30, Bukaresti FCSB – Vitória Guimaraes (portugál) 0-0, Linfield United (északír) –
Qarabag (azeri) 3-2, Celtic Glasgow (skót) – AIK Solna (svéd) 2-0, Sporting Braga
(portugál) – Szpartak Moszkva (orosz) 1-0, Slovan Pozsony (szlovák) – Arisz Thesszaloniki (görög) 1-0, Partizan Belgrád (szerb) – Molde (norvég) 2-1, Espanyol Barcelona
(spanyol) – Zorja Luhanszk (ukrán) 3-1, AC Torino (olasz) – Wolverhampton Wanderers (angol) 2-3.

idegenbeli 0-0 kevésbé kedvező, a Ferencvárosnak azért jó esélye van továbbjutni a
litván riválissal szemben.
A zöld-fehérek számára ott az előző kör
(még a Bajnokok Ligájában) intő példája,
amikor ráadásul gólt rúgva kezdtek idegenbeli döntetlennel, de csúnyán kikaptak a

Óvatosan duhajkodott a Fradi idegenben

Groupama Arénában, és aligha ismétlik
meg a hibákat. No meg a litván futball sem
tud versenyezni a horváttal, amelynek a
képviselője, a zágrábi Dinamo a BL-ben
megállította a Fradit.
Az Európa-liga play-off körének visszavágóit csütörtökön rendezik.
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Női röplabda-Eb

A magyar női röplabda-válogatott 3-1-re kikapott Romániától a
budapesti társrendezésű Európabajnokság csoportkörének második
fordulójában, a Papp László Budapest Sportarénában szombaton.
A két mérkőzés után egy győzelemmel és egy vereséggel álló magyar
válogatott
vasárnap
szabadnapos, hétfőn 20.30-tól az
azeriekkel találkozik, majd sorrendben a horvátokkal és a hollandokkal
csap még össze a C csoportban,
amelynek első négy helyezettje jut
a nyolcaddöntőbe.
A magyar válogatott a pénteki
nyitónapon meggyőző játékkal 3-0ra legyőzte az észteket, míg a románok ugyanilyen arányú vereséget
szenvedtek a csoportfavorit hollandoktól.
A két csapat közelmúltbeli mérlege a románoknak kedvezett, hiszen az utolsó 14 egymás elleni
összecsapásból 12-t ők nyertek. A
két válogatott legutóbb három éve
találkozott, akkor az Eb-selejtező
érdi visszavágóján a magyarok emlékezetes meccsen, aranyszettben
kerekedtek riválisuk fölé, kijutva
ezzel a 2017-es kontinenstornára.
A hazai játékosok, illetve a szakvezetés közül mindenki azt mondta

A magyarok kikaptak a románoktól

az észtek elleni siker után, hogy az
a mérkőzés kezdésnek jó volt, ám a
román jobb csapat, így szombaton
minden bizonnyal jobb teljesítményre lesz szükség.
A két együttest mintegy 3500
néző és remek hangulat várta az
arénában, Jan De Brandt szövetségi
kapitány nem változtatott előző
napi kezdő hatosán.
Jól kezdtek a románok, ráadásul
a magyar csapat sok „ingyenpontot”
adott nekik a rossz nyitásokkal és
fogadásokkal. Dékány Bernadett
remek nyitássorozata után Pekárik
Eszter blokkjával vezetett először a
házigazda (14-13), de a románok
hamarosan fordítottak, és a magyarok hibáit könyörtelenül kihasználva megnyerték a nyitófelvonást.
A második szettet magabiztosabban kezdte a vendéglátó, Németh
Anett jó támadásaival őrizte néhány
pontos előnyét. A román csapat
Ioana-Maria Baciu vezérletével látótávolságon belül maradt, 21-20-as
magyar vezetésnél egy pontot
mindkét edző visszanézetett a videobíróval, mielőtt legalább ötperces
tanakodás után a magyaroknak ítélték a labdamenetet.
A hosszas közjátéktól, illetve a
románok reklamálásától a hazai

csapat és a közönség is „tűzbe
jött”, De Brandt tanítványai pedig
nem engedték ki a kezükből a részsikert.
A harmadik felvonás első fele is
fej fej melletti küzdelmet hozott,
magyar oldalon Németh, a románoknál Adelina Budai-Ungureanu
vitte a hátán csapatát a pontjaival. A
vendégek folyamatosan növelték
előnyüket, mivel a házigazda játéka
egyre pontatlanabbá vált, és megint
egyre több ki nem kényszerített

hibát vétett. A hajrára Jan De Brandt
feladócserével is próbálkozott, és
bár csapata ötpontos hátrányból felállva két szettlabdát is hárított, fordítani nem tudott, így ismét
hátrányba került.
A negyedik etap elején a magyarok nyújtottak jobb teljesítményt,
elsősorban annak köszönhetően,
hogy a nyitásaik javultak. De
Brandtnak nem sokkal később liberót kellett cserélnie, mert Molcsányi
Rita több nyitásfogadást is elrontott.
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A folytatásban megint jöttek a magyar hibák, a vendégek pedig a kiválóan játszó feladó, Diana Lorena
Balintoni irányításával egyre közelebb kerültek a győzelemhez. A hazaiak a hajrában sem tudtak
fordítani, így 124 perc alatt kikaptak.
A románok legeredményesebb
játékosa az egyaránt 19 pontos
Baciu és Budai-Ungureanu volt. A
rivális 2011 után nyert újra Eb-mérkőzést.

A C csoport második fordulójának eredményei:
Magyarország-Románia 1-3 (-23, 21, -24, -22)
Horvátország-Észtország 3-1 (18, 17, -26, 12)

A csoport állása: 1. Horvátország 4 pont/2 mérkőzés, 2. Hollandia 3/1, 3. Magyarország 3/2 (4-3), 4. Románia 3/2 (3-4), 5. Azerbajdzsán 2/1, 6. Észtország 0/2

Fotó: MTI

Kajak-kenu vb

Magyar aranyérem és nyolc tokiói kvóta a négyes döntőkben

A Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra (fotó) összeállítású női kajak négyes aranyérmet szerzett, a
férfi kajak négyes pedig ötödik lett 500 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajakkenu világbajnokságon, s ez újabb négy plusz
négy kvótát jelent Magyarországnak a jövő
évi tokiói játékokra.
A kvótaszerzés szempontjából ez a két
szám volt a legfontosabb a vb-n, mert négynégy versenyzői olimpiai indulási jogot lehetett bennük szerezni, másrészt a kvartettek
számára nincs pótkvalifikáció.
A magyar női négyes 2017-ben és 2018ban is megnyerte ezt a számot a vb-n – 1978
óta egy kivétellel csak a magyarok és a né-

metek diadalmaskodtak benne –, és nem mellesleg olimpiai címvédő is. Ezúttal a mindössze 19 éves, ifjúsági világbajnok Gazsó
Alida Dóra sztrókolta a hajót, mögötte a rutinos Csipes Tamara, Medveczky Erika és
Bodonyi Dóra alkotta a képzeletbeli motort.
A rajt – szokás szerint – nem sikerült jól a
magyaroknak, de aztán méterről méterre jöttek előre, féltávnál már megelőzték az addig
elöl lévő fehéroroszokat. A táv második fele
is remekül sikerült Csipeséknek, a lelátó elé
már tisztán vezetve érkeztek, végül sikerült
ismét megszerezniük a világbajnoki címet.
Ezzel női kajakban a megszerezhető hatból
öt kvótát begyűjtöttek a magyarok Szegeden.
A férfiaknál csak európai nemzetek kerül-

Fotó: MTI

tek a kilenc közé, így a magyaroknak mindenképpen a legjobb hét között kellett zárniuk az olimpiai kvóták megszerzéséhez – a
kvartettek kvótaelosztásánál alapelv, hogy ha
kevesebb mint négy kontinens versenyzői végeznek az 1-10. helyen, a tizedik, a kilencedik és ha szükséges, mint ezúttal is, még a
nyolcadik helyezettek kvótáit is újraosztják,
amíg meg nem lesz a négy részt vevő földrész.
Jól rajtolt Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs és Kuli István, de hamar leszakadt
az élen lapátoló, címvédő németektől és a tavaly második spanyoloktól. Az aranyért ezúttal is ez a két hajó csatázott – német
címvédés lett a vége –, mögöttük azonban
óriási harc alakult ki a bronzért és a további
kvótás helyekért. A magyarok jól tartották a
pozíciójukat, végül szoros befutó után az ötödik helyen végeztek.
A női kajakhoz hasonlóan férfikajakban is
a megszerezhető hatból öt kvótát gyűjtöttek
a vb-n a magyarok, akik így 12 olimpiai indulási joghoz – öt-öt férfi és női kajakoshoz,
valamint két női kenushoz – jutottak Szegeden.
A vb-programba tavaly visszakerült kenu
négyes 500 méteres számban a magyar egység – Korisánszky Dávid, Bakó Tamás, Sáfrán Mátyás és Mike Róbert – az ötödik helyet
szerezte meg. Ez nem olimpiai szám.
A vb a délutáni 5000 méteres döntőkkel
zárult, ezek a számok nem szerepelnek az
olimpiai programban.
Csipes Tamara: a négyes sikere ismételten
megmutatta a szakág erejét
Csipes Tamara szerint a négyes sikere ismételten megmutatta a magyar női kajak
szakág erejét, a szegedi világbajnokságon
aranyérmes kvartett másik tagja, Medveczky
Erika pedig azt emelte ki, hogy a döntő hajrájához érve nagyon várta már, hogy leszakadjanak a riválisok.
A női K-2 1000 méteren is aranyérmes
Medveczky örök igazságnak nevezte, hogy
mindig az éppen aktuális négyes a legjobb,

ha annak sikerül győznie, ezúttal viszont a finálét követően nagyon erős volt benne az elégedettség érzése, hogy azt evezték, amit
„tudnak”.
„Már nagyon vártam a 300 métert, hogy a
hajrához bemondjuk a hoppot, a mezőny
többi hajójának pedig a viszlátot” – fogalmazott.
Az egység legrutinosabb és egyetlen olimpiai bajnok tagja, a K-1 1000 méteren is
győztes Csipes Tamara kiemelte: ez az új felállású magyar négyes – amelynek beülési
sorrendjét ráadásul sok próbálgatást követően
csak múlt pénteken véglegesítették – is meggyőző fölénnyel tudott nyerni, amely ismételten a szakág erejét mutatja.
„Hatalmas lelkierőt tud adni egy magyar
négyesnek, hogy bármilyen összeállításban
képes vb-aranyérmet nyerni” – mondta. Hozzátette: ez a siker további magabiztosságot,
de ugyanakkor motivációt és lendületet is ad
számukra az olimpiai évre való felkészülésre.
Gazsó Alida Dóra, a négyes vb-újonca kiemelte: a döntőben végre sikerült jól rajtolniuk, aminek köszönhetően már akkor azt
érezte, hogy „megvan”.
„Utána már csak mennünk kellett” – hangsúlyozta.
A férfi kajak négyesnek nem sikerült érmet
szereznie, de az ötödik helye négy olimpiai
kvótát ért. Tótka Sándor örült az eredménynek, hiszen a kvótát megszerezték. „A délelőtti program utolsó versenyszámában
evezhettünk a hazai közönség előtt, ez mindenért kárpótolt engem” – nyilatkozta.
Kuli István hozzátette: a dobogós német,
szlovák, spanyol négyes évek óta együtt készülhet, ellentétben velük, és ez érződött is a
futam során. Így viszont pontosan látják a célt
maguk előtt.
Nádas Bence hangsúlyozta: a döntőben jó
pályát tudtak menni, így jó érzésekkel szállhattak ki a hajóból.
„Megvolt a rajtunk, jöttünk a közepén, a
végén pedig segített a közönség. Erő és helyezés sem maradt bennünk” – mondta.
(MTI)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2019. augusztus 22-i

442. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet
178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, valamint a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja alapján
elrendeli:

1. cikkely (1): A Maros Megyei Tanács plénumának összehívását nyilvános, soros ülésre,
a jelen rendelet közzétételének a napjától számított 5 napos határidőn belül.
(2): A soros ülés napirendjének tervezete jelen rendelet szerves részét képezi, és a
mellékletben megtalálható.
2. cikkely: Jelen rendeletet a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán köztudomásra hozzák, és elküldik a megye titkárának, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanácsnak, a szakapparátus független igazgatóságainak, szolgálatainak és
osztályainak.

Péter Ferenc
ELNÖK

Törvényességét véleményezte
Paul Cosma
JEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács soros ülésére 2019. augusztus 29-én 13 órától kerül sor az Adminisztratív Palota nagy gyűléstermében.
A Maros Megyei Tanács elnöke 2019. augusztus 22-én kelt 442. sz. rendeletének
melléklete
A Maros Megyei Tanács augusztusi soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Maros megye 2019. évi általános költségvetésének kiigazítására;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Határozattervezet a „Romániának az iskolákért programjának a 2019–2020-as tanév
szeptember–december időszakra” megnevezésű munkaterv megvalósításához szükséges összegek Nyárádszereda város helyi költségvetésébe való kiutalására és jóváhagyására;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények
egyes díjainak és illetékeinek a jóváhagyására;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

4. Határozattervezet a marosvásárhelyi Transilvania repülőtér esetében egyes pénzügyi intézkedések meghatározásáról;
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke

5. Határozattervezet a marosvásárhelyi Transilvania repülőtér 2019. évi bevételi és
kiadási költségvetésének és működtetésének állami támogatására vonatkozó 49/2019.
sz. Maros megyei tanácsi határozat módosításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros megye magántulajdonában levő, Gernyeszeg község területén található ingatlan közárverésen való eladásának a jóváhagyására;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

7. Határozattervezet a Mezőzáh, Park utca 10. sz. alatti ingatlant érintő egyes intézkedések jóváhagyására;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

8. Határozattervezet a marosvásárhelyi Aquaserv Rt. működési körzetében a ivóvízellátási és kanalizálási szolgáltatás szabályzatának módosítására, valamint annak a szerződésmodellnek a módosítására, mely révén a természetes/jogi személyek számára
ivóvízellátási és kanalizálási szolgáltatást biztosítanak;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

9. Határozattervezet az Aqua Invest Mureş Közösségek Közötti Fejlesztési Társulás alapító okiratának és statútumának módosítására;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakapparátusa egyes szervezési intézkedéseinek a meghatározásáról szóló, 3019. január 31-i 7. sz. Maros megyei tanácsi
határozat módosítására;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK

Bűvös bogrács hetedszer

Az augusztus 23. – szeptember 1. között hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Vásárhelyi Forgatag keretében ismét megszervezzük a
BŰVÖS BOGRÁCS a MR. GIFT támogatásával meghívásos csapatos főzőversenyt.
Célunk olyan kulináris verseny megteremtése, amely magasra emeli a
mércét.
A vállalkozások, intézmények, civil szervezetek számára meghirdetett
gasztronómiai megmérettetésre tisztelettel meghívjuk az Ön által képviselt
intézményt is.
Tudnivalók:
Időpont: 2019. szeptember 1., vasárnap 9.00 óra
Helyszín: Liget
Csapatlétszám: 3-6 fő (plusz természetesen versenyen kívül a szurkolótábor)
Mit kell főzni:
– szabadon választott bográcsos ételt (hússal vagy anélkül)
– TILOS az étel felszolgálásra kerülő részét otthonról hozni
– a bográcsos étel valamely részét LEHET nyárson vagy más módszerrel is készíteni, helyben
– MINDEN CSAPATTAG a vállalkozás, intézmény, civil szervezet
munkatársa KELL legyen
– FŐ ALAPANYAGOK (az ételekben hangsúlyosan jelen kell lennie):
KÁPOSZTA és KÖMÉNY
Amit biztosítunk: sátorhely, víz, asztal, székek, hús, helyszíni kihangosított műsorvezetés, reklám, szakavatott zsűri, díjak.
Amit Önöknek kell hozniuk: bogrács állvánnyal, konyhai eszközök,
sátor (nem muszáj, de nem tudunk biztosítani), az étel hozzávalói (hús kivételével), 1-5 teríték (legalább három teríték a zsűrinek a felszolgáláshoz
– tányér, kanál, szalvéta stb.), egyenöltözék (egyforma póló, kötény, szakácsruha, szakácssapka stb.), díszítés (pl. cserepes fűszernövény, terítő,
varrottasok, designelemek stb.).
Fontos: az elkészített ételmennyiséggel szabadon rendelkeznek (barátokkal, kollegákkal, rokonokkal elfogyaszthatják, max. 10 adagot kóstolóként kioszthatnak a jelenlevőknek – ebben az esetben hozzanak
edényeket hozzá –, felajánlhatják civil szervezetnek), viszont pénzért
NEM értékesíthetik.
A helyszínen a sátrakban a résztvevők kihelyezhetnek rollupokat, szórólapokat, bannert.
Jelentkezés:
Jelentkezni a CSAPATNÉV és a csapatot alkotók pontos adatainak
megadásával a botond.gaspar@gmail.com e-mail-címen vagy a 0742609-260-as telefonszámon lehet AUGUSZTUS 29-én, CSÜTÖRTÖKÖN
15 óráig. Alsó korhatár 18 év.
További információkért, részletekért érdeklődni lehet Gáspár Botond
gasztronómiai programfelelősnél a botond.gaspar@gmail.com e-mailcímen vagy a 0742-609-260 telefonszámon. (közlemény)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a
kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá fordulók
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a
magánélete és vállalkozása; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból; Margitnak
Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és András hálásak, mert
gyermekük született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból és az impotenciából
gyógyult ki a segítségével; Erzsébet hálás, mert újra együtt van kedvesével; Mihály
Koronkában kigyógyult az epilepsziából és az étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270- 381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

Közlemény

a besorolási szakaszra vonatkozó döntésről

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS – MŰSZAKI
IGAZGATÓSÁG, a Parkolóhelyek kialakítása a Maros Megyei Sürgősségi Kórház környékén elnevezésű projekt tulajdonosa, tájékoztatja a lakosságot, hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség meghozta a besorolási szakaszra vonatkozó döntés,
környezeti hatásvizsgálat elvégzése nélkül, a környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében, a Parkolóhelyek kialakítása a Maros Megyei Sürgősségi Kórház környékén elnevezésű projektre, amelynek
megvalósítására Marosvásárhelyen a Gheorghe Marinescu utca
50. szám alatti telket javasolják.
A besorolási határozat tervezete és az azt alátámasztó indoklás
megtekinthető a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
székhelyén, Marosvásárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alatt, hétfőn 9 és 15 óra között, keddtől péntekig 9 és 12 óra között,
valamint
a
következő
internetes
elérhetőségen:
http://.apmms.anpm.ro.
Az érdeklődők a besorolási határozat tervezetéhez megjegyzéseket, észrevételeket nyújthatnak be e közleménynek a környezetvédelmi ügynökség honlapján történő közzétételét követő 10 napon
belül.
Racz Lucian mérnök, ügyvezető igazgató
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ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

MINDENFÉLE

KIADÓ Kolozsváron, a Györgyfalvi

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/3655)

negyedben (a 3-as trolibusz-végállo-

más mögött, Detonáta u. 19.), II.
emeleti, kétszobás, felújított tömbházlakás hosszú távra. Érdeklődni a

0788-480-063-as

(2/3968-I)

telefonszámon.

ELADÓ tűzifa hazaszállítással. Tel.
0758-206-683,

(12/3963-I)

0747-566-430.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (11/3928)

VÁLLALUNK
bádogosmunkát,
tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (2/3860)

VÁLLALUNK:
tetőjavítást,
csatornajavítást, bármilyen szigetelést,
festést, vakolást stb. Tel. 0724-609-419.
(8/3957)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőfedést,
csatornajavítást,
csatornakészítést,
bádogosmunkát. Tel. 0749-798-244.
(9/3958)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,
csatornajavítást,
festést,
vakolást,
szigetelést,
tetőszigetelést,
teraszjavítást.
Tel.
0759-467-356.
(7/3956)
VÁLLALOK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást,
festést,
vakolást,
meszelést, kerítéskészítést, bármilyen
munkát. Tel. 0740-651-354. (1/3900)
ÚJ CÉG vállal bármilyen munkát:

cserépforgatás, Lindab lemez, me-

szelés, festés (kapu), lambériafestés,
garázsfedés, szigetelés, díszköve-

zés. Nyugdíjasoknak 30%-os kedvezmény. Tel: 0757-118-636. (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, ácsmunkát. Tel. 0757-

186-299. (6/4039)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, feledni nem lehet,
csak letörölni a hulló könnyeket.
Minden mulandó ezen a világon,
csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben a szeretet.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk augusztus 26-án
SÁNTHA JENŐRE halálának 10.
évfordulóján. Emléke örökké élni
fog szívünkben. Bánatos édesanyja, testvére és családja. Nyugodj békében! (23/4024-I)
Számunkra te sosem leszel halott,

örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Csak az hal meg, kit elfelednek,
örökké él, kit igazán szerettek.

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 26-án SÁNTHA JENŐRE halálának 10. évfordulóján. Áldott,
szép emlékét őrizzük egy életen
át. Felesége, leánya, fia és családja. Nyugalma legyen csendes!
(23/4024-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21486)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT (C, E kategóriás jogosítvány és gépjárművezetői
képesítési igazolvány szükséges), valamint AUTÓVILLAMOSSÁGI
SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mailcímre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a
0365/430-150-es telefonszámon lehet. (63961-I)

A NORAND KFT. sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel
rendelkező MUNKATÁRSAT. Az önéletrajzokat az office@norand.ro
e-mail-címre várjuk. (63962-I)

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz MUNKÁSOKAT és CSOMAGKEZELŐKET FAIPARBA, 1800 lej nettó bértől + 15 lejes étkezési jegy/munkanap. Munkaidő: hétfőtől péntekig
7-15.30 óra. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről. Az önéletrajzokat
a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a
0727-333-194-es telefonszámon. (63963-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz KASSZÁSNŐT és ELADÓNŐT hús- és
hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21502-I)

ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel.
0744-624-809. (21502-I)

A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és SOFŐRT. Tel.
0744-644-026. (21502-I)

Szomorú szívvel emlékeztünk
augusztus 25-én ifj. SZIGETI
MÁRTONRA halálának ötödik évfordulóján. Nyugodjál csendesen! Emlékét őrzi szeretett
családja. (7/4040)
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek.”

Szomorú szívvel és kegyelettel
emlékezünk augusztus 26-án a
székelykáli születésű SZŐCS
SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Gyászoló
szerettei. (11/4045-I)
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”

Fájó szívvel emlékezünk augusz-

tus 26-án, VERDES ZOLTÁN, a

szeretett

gyermek,

testvér,

unoka, rokon, barát halálának 12.

évfordulóján. Drága szép emléke

örökre bennünk él! Szerettei.
(10/3977-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk

a

mezőkölpényi

BORSA ILONÁRA (Zsuzsi), aki-

nek augusztus 26-án van halálának 24. évfordulója. Emlékét

örökké őrzi két leánya és azok

családja.

Nyugodj

békében,

drága jó édesanyánk! (26/4027)
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A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba és Havadtőre.
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon
vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál.
(sz.-I)

FOCIKEDVELŐK FIGYELMÉBE!
A NYÁRÁDSZEREDAI SPORTKLUB szeretettel várja edzéseire a
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 és 2014-ben született, focizni szerető
gyerekeket. Szeptembertől a Nyárádremete – Ákosfalva útvonalon
biztosítjuk a gyerekek edzésre szállítását a klub autóival. Bővebb
felvilágosítást a 0770-953-641-es telefonszámon kaphatnak az
érdeklődők.
Az edzői stáb. (63942-I)
A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY
marosvásárhelyi posztliceális iskolájába
a 2019–2020-as 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. (21399)

ZARÁNDOKLATOK:
Október 7-12. – Medjugorje (a szervita nővérek lelki vezetésével)
Október 8-12. – Fatima és környéke, Lisszabon
(ft. Hajlák Attila-István vezetésével)
Jelentkezni és érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon lehet.

(sz.-I)

Az élet veled szép volt, de a
halál elragadott pontosan tizenkét éve – 2007. augusztus 26. a te távozásod
szomorú napja.
Soha nem halványul szívünkben emléked, csak az
idő múlik és az élet lett üresebb nélküled. Nélküled
már semmi nem olyan, mint
régen, fájó könnycsepp lettél mindnyájunk szívében. Mindig
bennünk él egy arc, egy szerető tekintet, fülünkben felcsendül egy kacagó hang, mindez olyan, amit tőlünk senki soha
el nem vehet. Mert az úton, amelyen te jártál 26 évet szívünkben, nem járhat senki, megmaradt teneked örökre.
Fájó szívvel emlékezünk RÁCZ SANYIKÁRA korai halálának
tizenkettedik évfordulóján.
Emlékét őrzik mindörökké bánatos szülei, két testvére, Levi
és Emőke.
Virágot helyezünk sírodra augusztus 26-án, hogy emléked
legyen áldott, nyugalmad csendes.
Álmunkban felvillansz, és azt mondod, hogy akit szeretsz,
mindig él, nem hal meg sohasem. (4/4050)

Szomorú szívvel, de el nem múló
szeretettel emlékezünk KÖVESDI
OTTÓRA, a Mozivállalat volt dolgozójára, akit két éve, augusztus
25-én szerettei köréből elragadott a kegyetlen halál. Emléke
szívünkben örökké élni fog. Szerető felesége és családja.
(9/4007-I)
Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk augusztus 26-án a drága
jó testvérre, sógorra és nagybácsira, JÓZSA KÁROLYRA halálának 8. évfordulóján. Szép
emlékedet, amíg élünk, szívünkben őrizzük. Szeretteid. Nyugodj
békében, drága Kari bátyus!
(1/4053-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy
BARTHA ZOLTÁN
az IIRUC volt munkatársa
életének 66. évében visszatért
Teremtőjéhez. Hamvait 2019. augusztus 29-én, csütörtökön 11
órakor helyezzük örök nyugalomra, református szertartás szerint,
a
marosvásárhelyi
református temetőben. Emlékét
szeretettel őrizzük.
A gyászoló család. (9/4043-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,

anyós, rokon és jó barát,

özv. BUZAN LIVIUNÉ

FAZAKAS MAGDOLNA

életének 84., özvegységének 20.

évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúztatása 2019. au-

gusztus 27-én, kedden 11 órától

lesz a marosvásárhelyi reformá-

tus temető ravatalozójában, te-

metése ugyanaznap 14 órától a

székelykeresztúri, timafalvi teme-

tőben, a családi sírba.

A gyászoló család. (2/4054-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

tata, após, rokon és jó barát,
MEDGYESFALVI SÁMUEL

nyugalmazott

közgazdász

életének 85. évében, 2019. augusztus 24-én, hosszú, türelem-

mel

viselt

betegség

után

csendesen megpihent. Drága ha-

lottunk búcsúztatása a marosvá-

sárhelyi református temetőben

lesz 2019. augusztus 27-én 12

órakor. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!

A gyászoló család. (4/4057-I)
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2019 TUNÉZIA

Repülővel Kolozsvárról,
minden illetékkel

Üdülés:
Mahdia,
Monastir,
Sousse,
Port el
Kantaoui

2019.
– október 6-ig,
minden szerdán
434 euró / fő ártól,
előfoglalási
kedvezménnyel,
4* szálloda,
all inclusive ellátással

