
Hetedik alkalommal rende-
zett szombaton római feszti-
vált a Maros Megyei Múzeum
Mikházán. Az eső ugyan már
délben eleredt, mégis egész
nap sokan fordultak meg a
rendezvény helyszínein.

A gyulafehérvári Magna Ne-
mesensis együttes keleti táncai-
nak bemutatásával és a római
katonák felvonulásával kezdődött
a fesztivál: az ókori katonai tá-
borhelyre tartók sorában zilahi,
kolozsvári, nagyszebeni, maros-
vásárhelyi, gyulafehérvári hagyo-
mányőrző csapatok keltettek

ókori hangulatot, hiszen külön-
böző légiókat idéztek meg, mint
a Porolissumban állomásozó pal-
mírok, a szíriai VI. Ferrata légió,
de ott masírozott Traianus császár
serege, a Dácia meghódításában
részt vevő, de azután visszavont
II. Traianus Fortis nevű légió is.
Láthattuk a germán Cohors I. Ba-

tavorumot, és jelen voltak szövet-
séges szarmata csapatok is. A só-
váradi katonai tábort egykor az
Észak-Itáliában toborzott Cohors
I. Alpinorum, a mikházit az itu-
reai Cohors I. Augusta Itureorum
tartotta kezében másfél évszáza-
don át.

Kilakoltatás 
Ha minden úgy megy, ahogy a polgármester tanácsadója pén-

teken, sajtótájékoztatón előrevetítette, akkor nem kizárt, hogy csü-
törtökön a helyi rendőrök sokgyerekes családokat fognak
erőszakkal kivonszolni, kicibálni a marosvásárhelyi Rozmaring
utcai éjjeli menedékhelyről, szociális központból. Lesz valószínű-
leg sírás, kiabálás, bántalmazás, cirkusz. 

Már az intézmény megnevezése is azt sugallja, hogy két rend-
szerben nyújtanak szociális támogatást a rászorulóknak. Egyrészt
éjjeli szállást azoknak, akiknek nincs hol aludniuk – főként télen
fontos ez –, másrészt hosszabb távon lakhatást sokgyermekes csa-
ládoknak vagy hátrányos helyzetű személyeknek, akik teljesítik a
központba való bekerülés feltételeit. 

Így aztán meglepő volt hallani, hogy a szociális ankétok alapján
e központba – éjjeli menedékhelyre „bejutott” és évek óta ott lakó
embereknek tulajdonképpen nem is szabadna ott lenniük, hiszen
ez ellentmond az éjjeli menedékhely szabályzatának: csak az éj-
szakát töltheti itt a rászoruló, és csak egymást követő 10 napig (ré-
gebben legalábbis, ha emlékezetem nem csal, így volt). A
tanácsadói nyilatkozatokból az jött le: mintha ezek az emberek ki-
játszanák a szabályzatot, visszaélnének a közösség jóhiszeműsé-
gével, hiszen 4 lejt kellene fizessenek, és még azt sem teszik meg…
„és ugyebár ki ne lakna 4 lejért albérletben?” (Úgy tudjuk, fel-
nőttek napi 4 lej fizetésére kötelesek.) Bronxi állapotokról 
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Bözödújfalu em-
léke nem merülhet
feledésbe!
Minden évben, augusztus első szom-
batján „hazatérnek” a még életben
lévő bözödújfalusiak, illetve leszárma-
zottaik, gyerekek, unokák, akiket, ha
nem is éltek ott soha, elődeik emlékei
révén erős kötődés fűz az elárasztott
településhez.
____________4.
Dezső Bence 
a Vibe-on
Rántott iPad, bedarált iPhone, emelet-
ről kirepülő alsónadrág – ezekből a
pillanatképekből bizonyára sok tizen-
évesnek beugrik íDezső Bence neve.
A sepsiszentgyörgyi származású, 21
éves videókészítővel a júliusi Vibe
fesztiválon „élőben” is találkozhattak a
rajongók. 
____________5.
Visszaesett a román
és a magyar 
válogatott is a FIFA-
világranglistán
A román csapat egy helyet vissza-
lépve a 28. pozíciót foglalja el a jegy-
zéken, miután egy hónappal korábban
még a 26. volt. 
____________7.

A mesés Keletre kalauzoltak a hétvégén

Megelevenedett az ókor Mikházán

(Folytatás a 6. oldalon)



A megyei tanács szakbizottságai elbí-
rálták azokat a projekteket, amelyekre
az intézmény idei támogatási kereté-
ből pályázni lehetett. 

A Maros Megyei Tanács költségvetéséből
idén összesen 2,5 millió lejt szántak civil szer-
vezetek és magánszemélyek pályázatainak tá-
mogatására, így május 14-én meghirdettek egy
2,4 millió lejes keretösszeget, amelyre június
14-ig lehetett pályázatokat benyújtani vissza
nem térítendő támogatásra kultúra, sport, val-
lásfelekezetek beuházásai és szociális szolgál-
tatások terén.

A hivatalosan elismert vallásfelekezetek számára 500
ezer lejt hirdettek meg, ebből a hívek számaránya szerint
Maros megyében az ortodoxok 267, a reformátusok 135, a
római katolikusok 47,5, az egyéb felekezetek 50,5 ezer lejt
kaphattak. A kiírásra 242  projektet nyújtottak be, amelyből
a szakbizottság 24-et elutasított, így a keretösszeget 218
kérelemre osztották el. A legtöbb pénzt, 8 ezer lejt a ma-
rosszentgyörgyi unitáriusoknak ítéltek imaház építésére,
őket követik a nyárádszeredai katolikusok (7,5 ezer lej asz-
talosmunka cseréjére) és az abafáji görögkatolikusok (6
ezer lej templomjavításra). A legkisebb megítélt támogatási
összeg 1 ezer lej volt, három esetben.

A sporttevékenységek támogatására 550 ezer lejt hir-
dettek meg, ebből 520 ezer lejt szét is osztottak, 30 ezret
pedig az idén kiváló eredményeket elérő sportolók dí-
jazására tartalékolnak. A beérkezett 125 projektből 14
nem felelt meg a követelményeknek. Az élsport kategó-
riában a sportegyesületek és klubok által benyújtott pro-
jektek közül 40 részesült összesen 217 ezer lej
támogatásban, legtöbbet, 9 ezer lejt a marosvásárhelyi
Elektromaros SK kap a tekebajnokságban való részvé-
telre, legkevesebbet, 3 ezer lejt a marosludasi Sportin
SE országos és Balkán-versenyen való részvételre. Tá-
mogatják 39 élsportoló magánszemély kérelmét is 172
ezer lejjel, nyolc esetben ítéltek meg egyenként 8 ezer
lejes összeget nyári felkészülési és edzőtáborozásra, a
legkevesebb összeget, ezer lejt egy sakkversenyen való
részvételre juttatnak. A tömegsportra 131 ezer lej támo-
gatás jut 32 projekt révén, a legmagasabb támogatást, 6

ezer lejt a marosvásárhelyi Előre SK és az Olympikus
SK részére, a legkisebb összeget a náznánfalvi Elita SE-
nek ítélték meg, az két projektjére kap egyenként 2,5 ezer
lejt.

A közművelődésre az idén 550 ezer lejt szánnak, amely-
ből 44 ezer lejt tartalékoltak sürgős kulturális szükségle-
tekre, 506 ezer lejt pedig szétosztottak. A benyújtott 314
projekt közül 165 nem felelt meg az előírásoknak, így a ke-
retet 149 kérelemre fordították. A legmagasabb támogatási
összeg 9 ezer lej, a Harmonia Cordis két projektre kap
pénzt (előadások, koncertek), az Euro-Media Advertising
egy ifjúsági folklórrendezvényre, míg a legkevesebbet, 1,2
ezret a mezőbándi református gyülekezetnek ítéltek meg
nyári vakációs bibliahétre.

A legnagyobb keretösszeget, 800 ezer lejt a szociális
szolgáltatásokra fordítják, itt a beérkező 35 projekt közül
33 kap támogatást. A legtöbb pénz, 100 ezer lej a gyulafe-
hérvári Caritasnak jut, 60 ezer a marosvásárhelyi Diakonos
alapítványnak otthoni beteggondozásra, míg legkeveseb-
bet, ezer lejt a marosszentgyörgyi Pszichoterápiai és Sze-
mélyiségfejlesztő Intézet kap, amit az elmebeteg személyek
családjainak társadalmi beilleszkedésére fordíthat.

A megyei tanács utólag egy újabb 100 ezer lejes keretre
hirdetett pályázatot július 4-én, itt ifjúsági projektek támo-
gatására lehetett kérelmeket benyújtani július 5-ig. A ki-
írásra 30 projekt érkezett, ebből 12 nem felelt meg a
követelményeknek (két óvást is benyújtottak, de mindkettőt
elutasította a bizottság), így a keretösszeget 18 kezdemé-
nyezésre osztják szét, ám a megítélt összegek nagyságát
augusztus 1-jéig még nem tették közzé.

5., hétfő
A Nap kel 

6 óra 7 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 48 perckor. 
Az év 217. napja, 
hátravan 148 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

6, 20, 7, 9, 8 +4 NOROC PLUS: 1 1 7 6 81

36, 10, 5, 40, 20, 6 SUPER NOROC:  6 5 5 6 5 8

22, 26, 42, 6, 7, 24 NOROC: 5 8 3 9 4 3 5

Forgalomkorlátozás a Transalpinán
Augusztus 10–11-én a 67C országút Transalpina útvonalát
két kilométeres szakaszon lezárják a IV. országos driftver-
seny miatt. Augusztus 10-én 8–11, 12.30–15.30 és 17–20
óra között, augusztus 11-én 8–12, 14–19 óra között szü-
netel a közúti forgalom a 39+500 és 41+800 km-eknél. A
verseny az Urdele-csúcs övezetében zajlik, a Novaci–
Rânca szakaszon lehet közlekedni. Az országúthálózat ál-
lapotáról a közúti infrastruktúrát kezelő társaság
diszpécserszolgálatánál lehet érdeklődni a 021/264.33.33,
021/9360-as telefonszámokon, valamint a www.cnadnr.ro
honlapon.

Jogi tanácsadás
Augusztus 7-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődő-
ket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Szászrégeni Kerekerdő VIII.
Augusztus 5–11. között zajlik a Kerekerdő kulturális ren-
dezvénysorozat nyolcadik kiadása Szászrégenben. Euró-
pai filmek szabadtéri vetítése, alkotóműhelyek gyermekek
számára, dzsesszkoncert szerepel a programban, művé-
szek is jelen lesznek, a cél a helyi projektek tervezése és
fejlesztése – derül ki a K’ARTE Egyesület közleményéből.

IV. Kastélypark Művésztelep
Már megkezdődött, és augusztus 9-ig tart a gernyeszegi
Teleki-kastélyban a VI. Kastélypark Nemzetközi Művész-
telep rendezvény. Az idei tábor témája a párhuzamos va-
lóságok, meghívott művészek: Gaál József (Bp.), Herman
Levente (Marosvásárhely – Bp.), Elekes Károly (Bp.), Rafal
Eret (Lublin), Lilla von Puttkamer (Berlin), Nagy Otília
(Kecskemét), Szabó Anna-Mária (Marosvásárhely), Ko-
vács Kinga (Nagyvárad), Paul Feichter (Luttach), Pokorny
Attila (Marosvásárhely – Szentendre). A művésztelep szer-
vezője Pokorny Attila. Augusztus 9-én a táborban készült
alkotásokból kiállítást rendeznek. 

14. gitárfesztivál Marosvásárhelyen
Holnap, augusztus 6-án kezdődik Marosvásárhelyen a 14.
Harmonia Cordis nemzetközi gitárfesztivál, 7-én 15 órakor
a Kultúrpalota kistermében kerül sor a Harmonia Cordis gi-
tárverseny döntőjére. Augusztus 7-étől 10-ig, naponta 10–
13 és 15–18 óra között a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetemen mesterkurzusokra és szakmai beszélgeté-
sekre kerül sor, a programban a SEGOVIA gitárbolt AER
hangszerbemutatója is szerepel. Augusztus 7-én és 8-án,
10–13 és 15–18 óra között: AMP bemutató/ UDO ROES-
NER AMP – DA CAPO 60 bemutató lesz. 8-án 16 órától a
marosvásárhelyi kardiológiai intézetben, 9-én 17 órától a
vártemplomi Diakóniai Otthon Mihai Eminescu utcai Bocs-
kai-termében tartanak koncertet, ez utóbbit az öregotthon
és a gyermekotthon lakói számára. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 

Ma KRISZTINA, 
holnap BERTA és BETTINA napja.
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IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 250C
min. 110C

Megyei hírek

Gligor Róbert László

Támogatásokat oszt a megyei tanács

A Hagyományok Háza 
szabadegyeteme 

Augusztus 9–11. között tartja első szabadegyetemét
Mikházán a Hagyományok Háza. Öt helyszínen –
Csűrszínház, sátor, kultúrotthon, kántorlak, óvoda –
több mint félszáz program várja az érdeklődőket. A kí-
nálatból minden korosztály talál kedvére valót, az esti
műsorokra pedig azokat is várják, akik egyszerűen egy
jó előadásra vágynak, vagy mulatni szeretnének a haj-
nalig tartó táncházban. A részletes program és további
információk a https://hagyomanyokhaza.hu/hu/prog-

ram/hagyomanyok-haza-szabadegyetem honlapon ta-
lálhatók.

A Telefonos Szeretetszolgálat 
ingyenes tábora

A Telefonos Szeretetszolgálat 11. alkalommal hívja in-
gyenes táborba azokat a 6 és 12 év közötti marosvá-
sárhelyi és kolozsvári gyermekeket, akik egész nyáron
egyetlen táborba sem jutottak el. Az ötnapos színes és
tartalmas programra augusztus 21–25. között kerül sor
Szalárdon. Jelentkezési határidő augusztus 17., szom-
bat. Bővebb információk a Telefonos Szeretetszolgálat
0741-555-555-ös telefonszámán kérhetők.

RENDEZVÉNYEK
Hagyományápolástól sport- és ifjúsági rendezvényekig, szociális szolgáltatásokig 529 projektet támogatnak idén   Fotó: Gligor Róbert László/illusztráció

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



Feltört honlap
Feltörték szombaton a Mina Minovici Országos Igaz-
ságügyi Orvostani Intézet (INML) hivatalos honlapját.
A kezdőoldal helyett az jelent meg, hogy „Hacked by
#X_v. Csak néhány üzenetem van, amit szeretném,
ha meghallgatnának”, majd egy részvétüzenet követ-
kezett a Gheorghe Dincának áldozatul esett két lány
családjának, és több sértő üzenet a caracali gyanú-
sítottnak, illetve Liviu Dragneának címezve. Volt egy
olyan üzenet is, amelyben azt írta: „Várunk minél na-
gyobb számban az augusztus 10-ei tüntetésen, ve-
letek vagyunk!” (Agerpres)

Menesztették 
a tanügyminisztert

Leváltotta tanügyminiszteri tisztségéből Ecaterina
Andronescut – jelentette be pénteken Viorica Dăncilă.
A miniszterelnök szerint Andronescunak funkciójából
„mélységesen hibás” nyilatkozata miatt kell távoznia,
amelyeket a caracali üggyel kapcsolatban tett. A kor-
mányfő azt javasolta, hogy ügyvivő jelleggel Valer-
Daniel Breaz művelődési miniszter vegye át az
oktatási tárcát. Ecaterina Andronescu oktatási minisz-
ter csütörtökön este a Caracalba stoppoló, elrabolt,
15 éves Alexandrával kapcsolatban kijelentette, hogy
ő „otthon azt tanulta”, hogy, semmilyen idegen autóba
ne szálljon be”. (Agerpres)

Új repülőjáratok Temesvárról 
Az év második felétől a Wizz Air diszkont légitársaság
egy harmadik repülőgéppel bővíti temesvári flottáját,
és négy új járatot indít a következő városokba: Billund
(Dánia), Doncaster/Sheffield (Nagy-Britannia), Nürn-
berg és Baden-Baden (Németország). Minden járat
heti kétszer teszi majd meg az oda-vissza utat. Au-
gusztus 4-étől a légitársaságnak nyolc országba lesz
közvetlen járata a Béga-parti városból: Angliába, Bel-
giumba, Dániába, Franciaországba, Németországba,
Olaszországba, Spanyolországba és Izraelbe. 
(Mediafax)

hallottunk, piszokról, tönkretett berendezésről, bűncse-
lekményekről. Jó, de ha ez így van, és évek óta tart,
miért most derül ki? Mit tettek eddig az illetékesek a bű-
nözők, rongálók ellen, ha vannak ilyenek? Kitiltották
őket? Állítólag őrző-védő szolgálat is van… Arról nem
is beszélve, hogy néhány szobát a lakók maguk újítottak
fel. 

Nem hiszem el, hogy Marosvásárhelyen, a szülővá-
rosomban egy nagycsalád 6-7 gyerekét a hatóságok
csak úgy kidobják az utcára. És az sem számít, ha leve-
tik magukat a tetőről, vagy éhen halnak – ez is elhang-
zott a szóban forgó sajtótájékoztatón. Mint ahogy az a
javaslat is, hogy fogadják be őket a jogvédő civil szer-
vezetek…

A társadalomban van empátia és szolidaritás, ennek
jeleként az adóink egy része az elesettek megsegítésére
fordítódik. Az elesettek pedig próbálnak felzárkózni,
munkát keresni. Van, akinek sikerült. Akinek nem, annak
segíteni kell. Aki bűncselekményt követ el, azt meg kell
büntetni. Hogy az érintettek elutasították a több száz ki-
lométerre felajánlott munkát? Lehet. Lehet, hogy nagy-
családosként nem akarnak nekivágni a bizonytalannak,
és lehet, hogy 2 hónapra (amíg kiteszik őket a Rozma-
ring utcai épületből) albérletet sem találnak sehol.
Egyébként is, két hetet adni egy szociális rendszerbe be-
került családnak, hogy keressen más lakást, elképesztő
közömbösség az önkormányzat részéről. (Még a mun-
kahelyi felmondási idő is több ennél. Egy ilyen főjavítást
mellesleg idejében be szoktak tervezni.) Eközben pedig
a kilakoltatottaknak semmi garanciájuk nincs arra,
hogy a javítási munkálatok után visszatérhetnek, hiszen
a jelenlegi 117 lakó helyett csupán 54-et vesznek vissza.
És az sem titok, hogy a polgármesteri hivatal új hely-
színben gondolkodik, új épületet venne meg valakitől
vagy valakiktől, am ezt a „nagy tervet” különféle meg-
fontolásokból egy hónappal ezelőtt elkaszálta a tanács. 

Az épületet javítani kell, hiszen a menedékhely lakó-
inak testi biztonsága is fontos, de a rászorulókat ma-
gukra hagyni átmenetileg sem volna szabad. Hogy
törvényes-e? Majd kiderül. És törvény megszegése
sokba kerülhet a városnak, ha az emberjogi civil szer-
vezetek európai bíróságra viszik az ügyet.

Kilakoltatás

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Vállalkozó szellemű fiatalokra van szüksége 
Európának

Több száz cipőt raktak ki szombaton a belügyminisz-
térium épülete elé, hogy felhívják a figyelmet az el-
tűnt gyermekek eseteire.

Az eseményt azzal a céllal szervezték, hogy rávilágítsanak,
hogy „a caracali tragédia nem egyedülálló”.

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) által szervezett esemény 11
óra 5 perckor kezdődött, amikor Alexandra Măceşanu először
hívta a 112-es egységes segélyhívó számot.

Violeta Alexandru, a PNL bukaresti szervezetének elnöke
annak szükségességéről beszélt, hogy az eltűnési eseteket
szakszerűbben kezeljék. Meglátása szerint minden megyében
tíz rendőr és tíz más szakember kellene hogy erre képesítse
magát, hisz világos, hogy „bizonyos szintű ismeretek kelle-
nek” az ilyen ügyek kezelésére.

A PNL bukaresti elnöke ugyanakkor kérte, hogy „fentről le-
fele és lentről felfele” végezzenek egy kiértékelést a rendőr-
ségen belül, és „bár ez nem szokásuk”, ez alkalommal hozzák
nyilvánosságra az eredményeket.

A rendezvény szervezője, Daniel Ciungu elmondta, hogy
fontosnak tartották megkongatni a vészharangot, hisz Romá-
niában évente 400 eltűnt gyermeket nem találnak meg.

„Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok fiatal külföldre kerül,

elrabolják vagy megtévesztik, kihasználják és bántalmazzák
őket. Románia nagy problémája, hogy képtelen megvédeni
polgárait. A polgárok személyes biztonsága olyasvalami, ami
nem képezheti alku tárgyát” – mondta.

A belügyminisztérium elé körülbelül 200 pár cipőt, plüss-
játékokat, egy gyertyát és Ian McEwan Az ellopott gyermek
című könyvét tették ki.

A hivatalos adatok szerint Romániában az elmúlt évben
4.000 kiskorú tűnt el, közülük 400-at nem találtak meg.

Múlt szerdán eltűnt a 15 éves dobrosloveni-i Alexandra Mă-
ceşanu, miután autóstoppal elindult Caracalba. A lány három-
szor hívta a 112-es segélyhívó számot, és közölte, hogy egy
férfi elrabolta, ám a hatóságok nem voltak képesek azonosí-
tani, hogy hol van. A nyomozók a lány hívása után 19 órával
kezdték meg a házkutatást a tett elkövetésével gyanúsított 66
éves férfinál.

Szombaton a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Ügyészség (DIICOT) arról tájékoztatott, hogy a caracali
ügyben eddig elvégzett laborvizsgálatok csak egyetlen sze-
mély, az Alexandra Mihaela Măceşanu DNS-profilját mutatták
ki, amelyet a DNS-profilok összehasonlító genetikai vizsgálata
alapján állapítottak meg. (Agerpres)

Erősíteni kell az európai fiatalokban a vállalkozói
szellemet, ehhez nemcsak az oktatási rendszernek
kell változnia, hanem a társadalomnak is jobban
meg kell becsülnie azokat, akikben van hajlandóság
saját utat járni és vállalkozást indítani – fogalmazott
Winkler Gyula pénteken Bukarestben, ahol a European
Democrat Students (EDS) nyári szabadegyetemén
tartott előadást. Az Európai Néppárt Hallgatói Szer-
vezete a parlament épületében, az RMDSZ-frakció
gyűléstermében szervezte a szabadegyetem harma-
dik napját. 

Az RMDSZ EP-képviselője elmondta: életbevágó az euró-
pai gazdaság számára, hogy növekedjen az ifjúság körében a
vállalkozói hajlandóság. Európa lemaradt a vállalkozásfejlesz-
tés és a vállalkozó szellem tekintetében. „A kisvállalkozások
finanszírozása terén az Egyesült Államok előttünk jár, nincs a
Silicon Valley-hez hasonló európai sikertörténet, míg a vállal-
kozói hajlandóság tekintetében Ázsia is megelőzött. Meg kell
erősíteni a fiatal nemzedékben a vállalkozói szellemet, ha azt
szeretnénk, hogy Európa releváns tényező legyen a világgaz-
daságban. Ebben nagy szerepe van az oktatási rendszernek, de
a társadalmi megbecsültségét is növelni kell a vállalkozások-
nak, tehát mentalitásváltásra is szükség van” – mondta a Wink-
ler, hozzátéve, hogy az Európai Unió sokat tesz ennek
érdekében, de nem eleget. 

„Az Erasmus a fiatal vállalkozókért program is többek kö-
zött ezt a célt szolgálja, számos értékes együttműködés szüle-
tett, amelyeket érdemes sokszorosítani” – jegyezte meg,
ismertetve a program alapelvét. Tíz éve indították az Erasmus
a fiatal vállalkozókért határokon átnyúló csereprogramot,
amely az új vállalkozóknak ad lehetőséget arra, hogy olyan ta-
pasztalt vállalkozóktól, mentoroktól tanulhassanak, akik más,
a programban részt vevő tagországokban működtetnek kkv-kat.

Az EP-képviselő beszámolt arról, hogy továbbra is az Eu-
rópai Néppárt képviselői alkotják az Európai Parlamentben a

legnagyobb képviselőcsoportot, ám csökkent a képviselők
száma, ez pedig azt jelenti, hogy a döntésekhez két-három kép-
viselőcsoport szükséges. „Rendkívül nagy a politikai törede-
zettség az Európai Parlamentben, ez jelentősen megnehezíti a
következő öt évben a döntéshozatalt” – magyarázta Winkler,
és arra ösztönözte a fiatalokat, hogy ragaszkodjanak az európai
kereszténydemokrácia alapértékeihez, a jobbközép értékrend-
hez. Beszélt az európai őshonos kisebbségek helyzetéről, is-
mertette a romániai magyar közösség célkitűzéseit,
figyelmükbe ajánlva az európai kisebbségvédelmi kezdemé-
nyezést. „Nagyon leegyszerűsítve a mi kisebbségi politizálá-
sunk célja, hogy a következő nemzedékek, unokáink is
magyarként élhessenek szülőföldünkön, Erdélyben. Ebbéli tö-
rekvésünk kulcskérdése az identitás megőrzése, hiszen akkor
tudunk magyarként megmaradni, ha ragaszkodunk anyanyel-
vünkhöz, nemzeti hagyományainkhoz, kultúránkhoz, vallá-
sunkhoz” – hangsúlyozta az európai fiataloknak Winkler
Gyula.

Az RMDSZ EP-képviselője elmondta, ebben a mandátum-
ban a MIÉRT javaslatára a kultúrával, oktatással, ifjúság-
és sportpolitikával foglalkozó CULT bizottságban is fog te-
vékenykedni, tehát az Erasmus és ifjúságpolitikai kérdések
kiemelten érdeklik. Ennek mentén javasolta az EDS újon-
nan megválasztandó vezetőségének, hogy alakítsanak ki
együttműködést, akárcsak a MIÉRT-tel vagy a MAKOSZ-
szal, amelyekkel évek óta számos sikeres programot vittek
végig. 

A European Democrat Students (EDS) az Európai Néppárt
társult szervezete, július 31-e és augusztus 4-e között tartotta
Bukarestben nyári szabadegyetemét és kongresszusát, a tábor
témája: Európa jövője az EP-választások után. Az európai
szervezetnek vezetőségi tagja volt Kiss Róbert, az RMKDM
ifjúsági szervezetének alelnöke, a szabadegyetemen az erdélyi
magyar fiatalokat rajta kívül Olteán Csongor, a MIÉRT elnöke
és Ambrus Zsombor, a YEPP alelnöke képviselte. 

Cipők a belügyminisztérium előtt
„A caracali tragédia nem egyedülálló”
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Minden évben, augusztus első
szombatján „hazatérnek” a
még életben lévő bözödújfa-
lusiak, illetve leszármazot-
taik, gyerekek, unokák,
akiket, ha nem is éltek ott
soha, elődeik emlékei révén
erős kötődés fűz az elárasz-
tott településhez. Hazatérnek
emlékezni, sorstársakkal ta-
lálkozni. Szombaton az eső, a
sár sem nyomta rá a bélyegét
a találkozó hangulatára, lé-
lekmelengető volt megta-
pasztalni, amint nagy
családként imádkoznak
együtt azok, akiket – bár
lehet, hogy a világ különböző
tájaira sodort a sors –, egy
dolog összekapcsol: kötődnek
Bözödújfaluhoz, és éltetni
akarják az emlékét. 

A szombat délelőtti kiadós eső és

sár ellenére is benépesült az elárasz-
tott falu emlékére felállított siratófal
és kopjafafalu környéke, más me-
gyékből, de a határon túlról is sokan
hazajöttek emlékezni, egykori
szomszédokkal, kedves ismerősök-
kel találkozni. 
A szeretet erősebb a pusztításnál!

A hagyományhoz híven a talál-
kozó római katolikus szentmisével
vette kezdetét, amit a bözödújfalusi
közösség meghívására Andrási Ele-
mér plébános celebrált. Bár jelenleg
Magyarországon szolgál, az el-
árasztott faluból származik, és ked-
ves gyermekkori emlékek fűzik ide. 

– Amikor valaki elhagyja a tele-
pülését, főleg amikor nyomásra
teszi ezt, akkor még inkább vissza-
kívánkozik oda, ahol született, ahol
nevelkedett, ahol szerettei, rokonai,
jó barátai, szomszédai éltek. Itt va-
gyunk ma mindannyian együtt, a
szeretet kötelékei hoztak össze min-
ket.

Nemrég az interneten, a templo-
munk építésével kapcsolatosan egy
kampánycímet olvastam, amely így
szólt: A szeretet erősebb a pusztítás-
nál! – ez nagyon is találó Bözödúj-
falu végzetes történetére. Mert a
múltat a szeretet gyógyítja meg, a
jelenben szeretettel kell építeni, a
jövőbe szeretettel kell tekinteni.
Attól tisztul meg a rossz emlékektől
a szívünk, ha hiszünk Isten gondvi-
selő szeretetében, abban, hogy ő
többet képes adni, mint amit elvet-
tek a bözödújfalusi emberektől, tő-
lünk. Ezt csak a szeretet erejével
leszünk képesek megérteni és elfo-
gadni. Az egykori bözödújfalusi
emberek életében is a szeretet ural-
kodott, ezért tudtak békében élni
egymással, és harmóniában az őket
körülvevő csodálatos természettel –
hangzottak a plébános szavai. 

Id. Szombatfalvi József nyugal-
mazott esperes, Bözödújfalu szü-
lötte unitárius istentiszteleten adott
hálát az Úrnak azért, hogy idén is
„hazahozta” azokat, akiknek az el-
árasztott település jelenti a szülőfa-
lut. 

Mint mondta, lélekben gyakran
hazazarándokolnak, végigbarangol-
ják a tájat, benyitnak az édes ottho-
nokba, köszöntik a szomszédokat,
testvéreket, végigjárják az utcákat. 

– Hozzuk, mint mindenkor, most
is a fájdalmunkat, keserűségünket,
bánatunkat. De emellett mégis ott
van ajkunkon a mosoly, amikor
kezet foghatunk egykori falusfele-
inkkel, amikor látjuk, hogy itt van-
nak gyermekeink, unokáink, hogy
él bennünk a reménység, hogy lesz
folytatás, lesz folytatása ezeknek a
találkozóknak, még akkor, is ha
egyre fogynak soraink…

Emlékszünk a családi, jószom-
szédi melegségre, a faluközös-
ségre? Ennek köszönhetően élhetett
itt hat felekezet együtt, békességben
és szeretetben… Manapság a nyár
hevében is sokszor fagyos az élet, a
családokban is, mert hiányzik a
belső fűtés, a szeretet sokakban
„meghidegült”. 
Bözödújfalu nem akar meghalni!

A bözödújfalusiak valamint az
erdélyi magyarság között vont pár-
huzamot beszédében Lukács Bence
Ákos vezető konzul. 

– Mindannyian tudjuk, hogy Bö-
zödújfalu története sajnos tragikus,
és ami egykor itt történt erőszakos
módon, gyökeresen megváltoztatta
az itt lakó emberek életét. Nyugod-
tan mondhatjuk, hogy kerékbe tör-
ték az itt lakók sorsát, ami soha el
nem múló sebeket ejtett. Bözödúj-
falu azonban nemcsak az itt élők
tragédiája, hanem egyfajta sorsme-
tafora is egyben. A falu egykori la-

kóinak sorsa akár az erdélyi magyar
közösség utóbbi száz évének a sű-
rített változata is lehet, jelentheti a
sorsunk felett lebegő pusztulás ár-
nyát, a hatalom erőszakos beavat-
kozását az életünkbe… Azonban
úgy gondolom, hogy amikor évről
évre megemlékezünk itt a szomorú
eseményre, igazságtalanul járnánk
el, ha csupán ennyit látnánk a falu
történetéből. Hiszen ma is láthat-
juk azoknak a hűségét, kitartását,
küzdeni és tenni akarását, akiket
innen elűztek. Láthatjuk azt, hogy
sem az erőszak, sem a hullámok
nem tudták elmosni az itt élők hű-
ségét, tenni akarását, és helytállá-
sát, hiszen Bözödújfalu nem akar
meghalni. Okozzon bármilyen ma-

radandó sebeket és fájdalmat, a
pusztításnál, erőszaknál vannak na-
gyobb és fontosabb erők, amelyek
előre visznek és amelyek az életünk
értelmét adják. Minden magyar, aki
szülőföldjéhez hű marad, kicsit bö-
zödújfalusi is, hiszen dacolni tudott,
dacolni tud mindazzal, ami a meg-
maradás ellen szól. Ez a csendes és
szelíd, de annál konokabb, csak
azért is élni akarás mindannyiunk-
ban benne van – hangsúlyozta a
konzul.
A templom állni fog!

– Közel harminc esztendeje ha-
zajövünk minden évben ezen a
napon, emlékezni szülőfalunkra,
őseinkre, és örülni egymásnak, a
viszontlátásnak, de könnyet is ej-
tünk – szólt az egykori falubeliek-
hez Sükösd Árpád, Bözödújfalu
szülötte. Mint mondta, nagyon sze-
rettek volna az idei találkozón
templomot avatni, viszont ez saj-
nos minden igyekezet ellenére sem
sikerült, ugyanis a kedvezőtlen,
esős időjárás, a tó megnövekedett
vízszintje hátráltatta a munkálato-
kat. 

– Sok nehézséggel kell meg-
küzdeni, de nem adjuk fel, és ha-
marosan állni fog a közös erőből,
összefogásból felépített templo-
munk, hogy hirdesse az utókor-
nak, hogy itt egy békés közösség
élt, dolgozott és imádkozott. A
kezdetben legnagyobb nehézség-
nek tűnő feladatot, az építéshez
szükséges anyagiak előteremtését
többnyire megoldottuk, és a rossz-
indulatú, kósza hírek ellenére itt
kijelentem, hogy az összeg kilenc-
ven százaléka a rendelkezésünkre
áll, és a többit is előteremtjük,
összekéregetjük, ha kell, ez nem
lesz akadály – jelentette ki Sükösd
Árpád.

– Küzdöttünk eleget a vízzel. A
bözödújfalusi találkozó mai részt-
vevői az esővel, mi a templomépí-
tésnél – fogalmazott Csibi Attila
Zoltán, Erdőszentgyörgy polgár-
mestere. – Annak ellenére, hogy
csizmánk sokszor beleragad a sárba
– van, amikor ott is hagyjuk –, így
a sár szorításában mezítláb va-
gyunk kénytelenek tovább haladni.
Itt vagyunk ma is, együtt. Úgy
érzem, hogy ez az erő, kitartás és
közös összefogás fogja felemelni
azt a szimbólumot, amit az Össze-
tartozás temploma néven emlege-
tünk. Ez a templom meg kell őrizze
azt a szellemiséget, azt a szeretetet
és egyediséget, amit Bözödújfalu
árasztott magából, és árasztanak
Önök is felénk, valamint egymás
felé. Ezt kell a templomnak tovább-
vinni.

A templom építési költségének
kilencven százalékát sikerült össze-
gyűjteni, és a további jó szándék
mellett a hiányzó rész is meglesz. A
templom felépül, és ez mindannyi-
unk sikere, hisz az építkezés mind-
annyiunk erejéből és a Jóisten
gondviseléséből fog állni.

A célom az, hogy a nehézségek
ellenére minden évben gyűljünk
össze, hogy tudjunk találkozni,
kezet rázni és egymásnak örven-
deni. A bözödújfalusi találkozó által
ma is annyi meleg kézfogást és sze-
retetet kaptam, amiből egész évben
erőt meríthetek – mondta a polgár-
mester.

A múltra való emlékezés mellett
a szombati találkozón szót kapott a
jövő is, azaz a legifjabb bözödújfa-
lusi leszármazottak: Sükösd Ilona
szavalatával, Szombatfalvi Julcsika,
Ágnes, valamint József énekükkel
tették még ünnepélyesebbé az alkal-
mat. 
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Menyhárt Borbála

Lassan három évtizede minden évben „hazatérnek”
Bözödújfalu emléke nem merülhet feledésbe!

A Méra World Music fesztivál keretében rendezték
meg a II. kalotaszegi prímásversenyt. A megmérette-
tés győztese az egri Kovács Márton lett.

A Hagyományok Háza és a Kalotaszeg NTE Egyesület a 2019-
es Méra World Music fesztivál programjaként hirdette meg a II.
kalotaszegi prímásversenyt. A vetélkedőre a két intézmény a ha-
gyományos erdélyi népzenét játszó, 16 és 35 év közötti hegedű-
sök jelentkezését várta az egész Kárpát-medencéből s a
diaszpórából.

Az augusztus 2-án rendezett verseny fődíját Kovács Márton
nyerte, második helyezett Dezső Attila lett, a harmadik díjat 
Horváth Balázs kapta.

A zsűri döntése alapján a Hagyományok Háza különdíjaiban
részesültek: Szász Dávid, Vajas Albert, Rigó Márton, Nagy Al-
bert és Vizeli Máté.

A versenyen induló nyolc prímás egy kötelező és egy szabadon
választott, maximum ötperces összeállítást mutatott be a négyfős

zsűri előtt. A kötelező versenyszámokban Varga Ferenc „Csipás”
kalotaszegi prímás játékáról készült, eredeti népzenei felvételek-
ből kellett felkészülni, míg a másik produkciójukban szabadon
választhattak a kalotaszegi prímások játékai közül a versenyzők.

A verseny zsűrijének tagjai a Kárpát-medence ismert és elis-
mert népzenészei voltak: id. Tóni Rudolf, Árendás Péter, Koncz
Gergely és Fazakas Levente. 

A magas színvonalú versenyen az elbírálás szempontjai között
a dallamválogatás zeneesztétikai értéke, a bemutatott dallamok
stílushű előadásmódja, illetve az előadó technikai tudása játszott
döntő szerepet. 

Kovács Márton zenei tanulmányait az egri Farkas Ferenc Ze-
neiskolában kezdte, a diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen szerezte népi hegedű tanszakon. A Magos együttes
prímása korábban számos elismerésben részesült, 2018-ban a
balatonfüredi Anna-bál prímásversenyén szerepelt az első he-
lyen. (Dr. Csermák Zoltán)

Kalotaszegi virtuóz
Kovács Márton nyerte a prímásversenyt

Fotó: Nagy Tibor
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Az idei Vibe képi világát egy
tehetséges tizenéves szemé-
vel láttattuk. Nagy Eduárd első
alkalommal fotózott lapunk-
nak, bár biztos kézzel lencse-
végre kapott, hangulatos
pillanatképeit nézve azt hi-
hetnénk, sokadik alkalommal
töltötte be ezt a szerepet. A
pár hónap híján 15 éves fiút
arról kérdeztük, milyen volt
fényképezőgéppel fesztivá-
lozni.

– Így még jobban telt, mint
máskor, mert nemcsak az esti
koncerteken szórakoztam, hanem
a többi tevékenységen is részt
vettem. A délelőtti előadások na-
gyon érdekesek voltak, legjobban
az X, Y, Z generációról szóló tet-
szett.  

– Volt olyan helyzet, amit fotós-
ként nehezebben tudtál megol-
dani?

– A koncertek megörökítése je-
lentett kihívást, ugyanis nem volt
lehetőségem elég közel menni a
színpadhoz. De a hangulatot így is
sikerült visszaadni.

– Hogy viszonyult hozzád ebben
a szerepben a többi fesztiválozó?

– Mindenki azt hitte, hogy a ren-
dezvény egyik hivatalos fényképé-
sze vagyok, és a képeim majd
felkerülnek a Vibe Facebook-olda-
lára, ezért ismerősök és ismeretle-
nek is odajöttek hozzám azzal, hogy
készítsek róluk fotót. Voltak vicces
alakok is, akik nem az első sörnél
tartottak, amikor megszólítottak.
Egy idő után meguntam magyaráz-
gatni, hogy nem a Vibe csapatához
tartozom, inkább lefotóztam azt, aki
kérte. 

– Mióta fényképezel, és ki tanított
meg rá?

– Régóta érdekel a fotózás, de
egy éve kezdtem el foglalkozni is
vele. Az internetről képeztem
magam, onnan sajátítottam el a kü-
lönféle technikákat, illetve azt,
hogy mire kell leginkább odafi-
gyelni fényképezés közben.

– Van kedvenc fotótémád?
– A vízesések. Ha hosszú expozí-

cióra állítom a gépet, egy nagyon
szép, elmosódott látványt kapok a
vízről, körülötte pedig mindenhol

éles a kép. Ilyen témánál érdemes
állványt is használni.

– Mit szeretsz a legjobban a fény-
képezésben?

– A sokszínűségét. Sokszor egy
kép többet mond, mint bármilyen
részletes leírás.

Rántott iPad, bedarált iPhone,
emeletről kirepülő alsónadrág –
ezekből a pillanatképekből bizo-
nyára sok tizenévesnek beugrik
Dezső Bence neve. A sepsiszent-
györgyi származású, 21 éves videó-
készítővel a júliusi Vibe fesztiválon
„élőben” is találkozhattak a rajon-
gók. A Maros-parti fák alatt a vlog-
ger sztár többek között arról mesélt,
hogyan vált belőle Magyarország
egyik legsikeresebb youtubere -
2017-ben cégével elnyerte az Év In-
novatív Vállalkozója díjat, 2018-
ban pedig a magyarországi Playboy
Év Férfia díjra jelölték –, mit jelent
számára az „influencer” életforma,
és mennyiben más az a Bence, aki
„offline” van, mint az, akit tinédzse-
rek százezrei követnek a virtuális
térben.

– Az influencer, azaz vélemény-
vezér fogalmát kicsit túltolták az
utóbbi időben, ma már a 4000 kö-
vetővel rendelkező videós is annak
vallja magát – jegyezte meg a vlog-
ger, majd azt is hozzátette, hogy so-
hasem készített kimondottan azért
videós tartalmakat, hogy másokat
befolyásoljon, ugyanis a mai napig
legfőbb célja a szórakoztatás. 

Bence hat évvel ezelőtt határozta
el, hogy kipróbálja magát ezen a te-
rületen, amikor Magyarországon
terjedni kezdett a videókészítés
trendje. Akkoriban még csak két
felkapottabb youtubert ismertek a
fiatalok – Bencét is az ő munkájuk
vonzotta ebbe a világba –, és sok-
nak számított, ha 20 ezren megnéz-
tek egy tartalmat, míg ma a 200
ezres megtekintés is csak átlagos.
Első vágatlan videóját 32-en nézték
meg. 
2Faces titka

A székelyföldi vlogger 15 évesen
egyedül vágott neki a youtuberek
útjának, később egy haverja is csat-
lakozott hozzá, de később kilépett.
Eleinte 2Faces néven készültek a
videók, amikor azonban az egész
komolyra fordult, Bence marketing-
fogásként a saját nevével folytatta a
vloggerkedést.   

– Kezdetben nem mondtam el
senkinek, hogy mivel foglalkozom,

de egy hónap múlva már az egész
iskola tudta. Az egyik videót édes-
apám laptopján szerkesztettem, a
család így szerzett róla tudomást. 

Két éve pályája újabb fordulatot
vett, kiköltözött Budapestre.

– Rengeteg szabadidőm volt, és
szerettem volna egy új projektet –
fogalmazta meg a motivációt a
vlogger, viszont sajnálja, hogy a
magyar fővárosban elvesztette jel-
legzetesen erdélyi akcentusát.
(Hogy nem egészen, azt a Broda-
pest-sorozat Patkány a suliban,
Bence vs Csongi Székely sztorik
című videó bizonyítja.)  
Lavinák nélkül 

A kedvenc tartalmak kapcsán el-
mondta, hogy három évvel ezelőtt
még készített olyan videókat, ame-
lyekben valamiről véleményt mon-
dott, két éve azonban kizárólag
olyan tartalmakat gyárt, amelyekkel
tíz percre kikapcsolja és megnevet-
teti a követőket. 

– A véleménykifejtős videók egy
korábbi lelkiállapotomat tükrözték,
azért tudtam azokat akkor elkészí-
teni – tette hozzá a youtuber, aki a
kudarcait sem rejti véka alá. A Vibe-
os találkozón például arról is me-
sélt, hogy bizonyos kihívásos
videókért – az iPhone bedarálásért
és az iPod kirántásáért – rengeteg
negatív kritikát kapott, de az ilyen
sikertelen kísérletekből is tudott ta-
nulni. A tartalomgyártásban egyéb-
ként a pillanat ragadja meg, a napi
vlog forgatókönyve is mindig a
spontán helyzet szerint alakul. A
legsikeresebb videók – mint például
az emeleti ablakból a budapesti
Váci utcára kirepülő alsónadrág je-
lenete – éppen ezekből a váratlan
történésekből születnek. 

Arra a kérdésre, hogy mit üzen
célcsoportjának a 9 perces tartal-
makkal, gondolkozás nélkül rá-
vágta: – Semmit, csak érezzék jól
magukat –, majd hozzátette: – Nem
szeretnék tanítani a videóimmal, és
nem is biztos, hogy jó irányt tudnék
mutatni.

A véleményvezér fogalmára vis-
szatérve Dezső Bence elmondta,
hogy videóival körülbelül 90-150
ezer fiatalt szólít meg, illetve befo-

lyásol, és tisztában van az ezzel járó
felelősséggel, így arra törekszik,
hogy ne indítson el lavinát, több
iPodot például biztosan nem fog
rántott húsként „tálalni”. Az azon-
ban nem nagyon foglalkoztatja, ha
egyesek „csámcsognak” rajta (a
legnagyobb magyar videósként szá-
mon tartott Dancsó Pétertől volt is
ebben bőven része), ha ugyanis erre
figyelne, az a karriere kárára
menne.
„Önmagam felpörgetve”

A vlogger a személyes tartalmú
videók készítésekor is vigyáz intim
szférája megőrzésére, azt például
nem mutatja meg a nézőknek, hogy
hol és hogyan dolgozik. A Vibe
fesztiválon azonban arról is mesélt,
amit a kamera nem rögzít, többek
között elárulta, hogy bár a videó-
iban nem szokott szerepet játszani,
hétköznapi énje nyugodtabb, és
folyton a munkán „kattog”.

– A  képernyőn önmagam adom
felpörgetve – mutatott rá virtuális
jelenléte lényegére. Hallgatósága
azt is megtudhatta, hogy a videós
munka miatt három éve nem volt
nyaralni. Napi programja rendsze-
rint délelőtt 11 órakor kezdődik, fel-
kelés után a Dezső Bence Kft.
irodájába siet. Korábban a lakása
volt a munkahelye, de a munkának
fenntartott különálló teret jobb
megoldásnak érzi, az iroda ugyanis
rendszert visz az életébe.
Szponzorált tartalom, 
mentorprogram, Brodapest

Mióta „befutott”, számos cég
kéri fel Bencét a termékei népsze-
rűsítésére, így videóinak egy része

szponzorált tartalom. A cégalapítás
elsődleges célja is a szponzorációk
leszámlázása volt. A felkéréseket
azonban nagyon megválogatja, csak
olyan termékeket mutat be a videó-
iban, amelyek a célcsoportjának
szólnak, és amelyeket ő is jónak
talál. A célcsoportnál maradva a vi-
deókészítő arról is beszélt, hogy
sokan nőttek fel együtt vele, egy 15
éves lány például a kezdetektől, hat
éve követi. Rajongótáborát a tizen-
évesek teszik ki, de nézői között hu-
szonévesek is vannak. 

A cégalapítás gondolata nem állt
távol a fiatal youtubertől, Bence
ugyanis vállalkozócsaládból szár-
mazik. Ettől függetlenül ő sem ér-
kezett kész tudással az üzleti
életbe, a saját bőrén tanult, például
azt, hogy jó meghallgatni mások
véleményét, és megbeszélni a
problémás helyzeteket. Egy men-
torprogramot is működtet, youtu-
bereknek segít eligazodni a
virtuális „talajon,” egyebek mellett
a szponzorálásokat illetően, de
abba nem szól bele, hogy mento-
ráltjai milyen tartalmakat készítse-
nek. Saját alkotásai közül
leginkább a Brodapest-sorozatra
büszke, amiben Bencét hat másik
fiatallal látni különböző élethelyze-
tekben.
„Hiányzik a csend, az emberek...”

A vibe-os beszélgetés során az is
kiderült, hogy a népszerű vlogger-
nek nincs példaképe, ha tehetné,
legszívesebben csak játszana és hü-
lyéskedne a videóiban, és egyszer
Burger King-arc lehetett volna, de
fiatal életkora miatt az édesanyja

nem engedte, hogy elvállalja a meg-
bízatást. A magyar fővárosban egy-
szer sem „románozták”, erdélyi
származása miatt sem pozitív, sem
negatív megítélésben nem volt
része. A sepsiszentgyörgyi és a pesti
létforma között azonban jelentős
különbséget érez.

– Hiányzik a csend, az emberek,
az akcentusok – vallotta be a vlog-
ger, aki nem tartja kizártnak, hogy
egyszer hazaköltözik vagy kétlaki
életmódra vált. Öt évre szóló elkép-
zelései nincsenek, és B tervet sem
készített arra az esetre, ha a közös-
ségi médiának befellegzik. A jövő
biztosítékaként a mostani munkáját,
kezdeményezéseit szeretné újakkal
kiegészíteni, ezek a tervek azonban
egyelőre nem nyilvánosak.

A Maros-parti találkozó végén a
rajongók „ostrom alá vették” a you-
tubert. A számtalan vicces kérdés
mellett – hozott-e tányért?, szokott-
e fát lopni? – komolyabbak is el-
hangzottak, például az, hogy mi kell
meglegyen egy videósban, és mi-
lyen technikai felszereltségre van
szüksége ahhoz, hogy sikeres le-
gyen. 

– Egy okostelefon is elég – szö-
gezte le Dezső Bence, majd hang-
súlyozta: – Tartalom szempontjából
a kulcs a kitartás. Én egy évig kín-
lódtam, hogy aktív közönségem le-
gyen. 

Az együttlét végén elhangzó kér-
désre – miért lett influencer? –
pedig így válaszolt:

– Mert van egy aktív közönsé-
gem, és megvan a kapcsolat közöt-
tük és köztem. Ez a legfontosabb.

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Nagy Székely Ildikó

„Csak érezzék jól magukat”
Dezső Bence a Vibe-on

Fényképezőgéppel a fesztiválon
Fotós: Nagy Eduárd

Fotó: Nagy Tibor

Délutáni Vibe-hangulat

Fotó: Nagy Eduárd
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A helyszínen egy római pap mu-
tatott be szertartást, amelyben a
földanyához fohászkodott a rendez-
vény sikeréért, ezzel is jelezve a ró-
maiaknak a környezethez való
viszonyulását. Illatos füst szállt az
égbe az imával, amelyet olyan töké-
letesen kellett egykor elmondani,
hogy akár ötvenszer is megismétel-
ték, nehogy egyetlen nyelvi botlás
is legyen benne. Ezután egy kis
harci különítmény a római nehéz-
fegyverzetet, a szekéren vontatott
nyilazógépet mutatta be.
A Római Birodalom kicsiben 

A csűrszínház udvarán az ókori
világot idézték meg a szervezők, hi-
szen nemcsak a katonai táborok
hangulatába pillanthattak be azok,
akik még az eső előtt megérkeztek,
hanem különböző műhelyek (offi-
cinák és tabernák) révén az ókori
római és keleti életmódba is: kőfa-
ragók, fazakasok, mécseskészítők,
mozaikosok, festők, bőrdíszműve-
sek, lábbelikészítők sorakoztak a
téren, de hatalmat, dicsőséget ké-
pező koszorút is lehetett fonni,
megismerkedni az üveggyöngyök
készítésével, a varázsgemmákkal,
amulettekkel, átoktáblákkal, római
jósokkal is. Nem hiányoztak a tisz-
tálkodó és testápoló szerek, illatosí-
tók, de a testdíszítők sem, és az
ókori iskolát és római viseletet is
megismerhettük. A gyerekek is elő-
szeretettel kapcsolódtak be egy-egy
mesterségbe, kipróbálhatták a szö-
vést, beülhettek a fodrászműhelybe,
gyöngyfüzért készíthettek, mozai-
kot alkothattak, ókori társasjátéko-
kat próbálhattak ki, míg a fiatalok
már autentikus egyiptomi papiruszt
is kézbe vehettek, és kipróbálhatták
az egyiptomi képírást, a gyerekek
pedig fáraómaszkot, amulettet ké-
szíthettek. Az eső miatt a műhelyek
a csűrszínház nézőterére és az isko-
lába költöztek be, de ez nem sokat
zavarta az érdeklődőket. Mielőtt el-
eredt volna, a római konyhába is be
lehetett tekinteni, ahol helyben sütöt-
ték a római cipót borsos, olajbogyós,
hagymás, gyümölcsös ízesítéssel,
készítettek sós, olívaolajas, borsos,
fokhagymás vagy éppen mézzel, fa-
héjjal ízesített túrót, hagymás len-
csét, különböző savanyúságokat.

A múzeum munkatársai olyan
keleti vonatkozású tárgyakat mutat-
tak be, amelyek ásatások során ke-
rültek elő: szarkofágtöredékeket,
érméket, íjtartozékokat, ugyanakkor
egy gyulafehérvéri régész a biroda-
lom hatalmi jelképeiből, a külön-
böző légiók zászlaiból készített egy
kis kiállítást. A zászló nem csak jel-
vénye volt egy-egy csapatnak, mert
a zászlós a pénztáros is volt, így ha
a zászló elveszett, az nemcsak ha-
talmas szégyen volt, de a katonák
zsoldja is odalett.
Tánc, harc, dicsőség

A csűrszínház színpadán több, a
Római Birodalom kultúráját képező

elem elevenedett meg a nap folya-
mán. A légiók és segédcsapatok fel-
vonulása után Traianus légiója
esküt tett a csapat zászlajára, majd
egymás közötti harcban megválasz-
tották a csapat centurióját (vezető-
jét), akinek átadták a hatalmi
jelképeket, a vörös tollforgót és a
szőlőindából készült botot, amellyel
akár fegyelmezetlen katonáit is
rendre utasíthatta. A centuriói volt
az a tisztség, amelyet egy közka-
tona, akár analfabéta is elérhetett a
hadseregben, a magasabb parancs-
noki tisztséget már csak írástudók
foglalhatták el. A gyulafehérvéri
táncoslányok újabb fellépése után
Sárándi Tamás (Maros Megyei Mú-
zeum) és Szabó Máté (Pécsi Légé-
szeti Téka) előadása hangzott el.
Kiderült, hogy a hadi stratégiák két-
ezer év után is alig változtak: az
első világháborús frontvonalak, lö-
vészárkok, hadászati pontok szinte
teljesen egybeestek a római biro-
dalmi határvonal (limes) mentén
álló őrhelyekkel, táborokkal, állá-
sokkal. A brassói Ana Maria Măr-
ginean egyiptomi rituális táncot
mutatott be, majd Vass Lóránt (Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem) a
legendás Kelet régészeti kincseivel

nyűgözte le a nézőket, míg délután
újabb látványosságok következtek:
római katonák hadgyakorlatát, ró-
maiak és szövetségesek, gladiáto-
rok harcát láthatta a közönség, de
rabszolgákra is lehetett licitálni.
Emellett egész nap meg lehetett lá-
togatni a régészeti parkban felállí-
tott „idődobozokat”, amelyekben az
itteni római katonai tábort és élet-
módot, valamint a római közfürdőt
lehetett megismerni.
A középkor a kolostorban

A középkori kultúra kedvelőinek
is akadt látnivalójuk Mikházán, hi-
szen szerzetesnek öltözött fiatalok
már a délelőtt folyamán dobbal és

misére szólító lanttal hívták fel ma-
gukra a figyelmet a ferences kolos-
tor kapujában, és egész napos
programmal várták az érdeklődő-
ket, ismerkedni a 17. századi kolos-
tortemplommal. A gyerekeknek
tervezett foglalkozások szinte tel-
jesen elmaradtak az eső miatt,
pedig a gyertyaöntő, könyvmásoló
és vízjeles papírmerítő műhelyeket
már reggel felállították az udvaron.
Így főleg a templom és az ott kiál-
lított könyvállomány nyújthatott
élményt a betérőknek, ugyanis egy
napra a Teleki Tékából visszahoz-
tak egy válogatást azokból a köny-
vekből, amelyek évszázadokig a

mikházi ferences rend tulajdonát
képezték, és amelyeket a kolostor
és rend megszüntetése után Maros-
vásárhelyre menekítettek át. A
mintegy kéttucatnyi kiállított
könyv is ízelítőt adott arról, hogy
milyen gazdag volt egykor a Bib-
liotheca Claustri (kolostori könyv-
tár). Láthattunk ott a csíksomlyói
nyomdából kikerült, ma ritkaság-
nak számító olyan példányokat,
mint énekeskönyvek, evangéliu-
mok, házi orvosságok könyve, ink-
vizítori kézikönyv a
boszorkányságról (1620), rene-
szánsz kötéses és kódexlapba kö-
tött kiadványok, de a gyűjtemény
legkisebb könyvét (Krisztus köve-
tése, Antwerpen, 1616) is. Nem
mindennapi élmény látni a rendala-
pító Szent Ferenc szabályzatát
Corvina-kötéshez hasonló budai
reneszánsz borítóval, vagy a kor
leghíresebb magyar ferences szer-
zők műveinek 1586-ban Velencé-
ben kiadott gyűjteményét, de akár
párizsi füvészkönyvet (1514), ve-
lencei képes bibliát (1519), 17–18.
századi örmény-latin katekizmust,
Lyonban kiadott misekönyvet
(1505) is a helyi szerzetesek latin
és bosnyák nyelvű bejegyzéseivel.
A sort megkoronázta Martin Beca-
mus Opusculorum Theologicorum
című műve (Mainz, 1612), amelyet
előbb Kovacsóczi erdélyi kancel-
lár, a mikházi kolostoralapítás
egyik támogatója, majd Szalinai
István, az első házfőnök birtokolt.
Ha sétánkat és nézelődésünket be-
fejeztük, koronázásképp délután
még visszatérhettünk a középkori
hangulatot tetőző és a templom
áhítatos csendjét megtörő zenei

koncertre, amelyet a marosvásár-
helyi Grazioso vonósnégyes nyúj-
tott.
Mindenkinek köszönet jár

Soós Zoltán, a megyei múzeum
igazgatója köszönetet mondott a
megyei tanácsnak a támogatásért,
illetve a munkatársainak és a kez-
deményező és főszervező Pánczél
Szilamérnak, amiért teljes pompá-
jában visszavarázsolták az ókort.
Kérdésünkre Pánczél elmondta: a
hetedik római fesztivál az eddigi-
eknél nagyobb horderejű rendez-
vény volt. Témája és címe Kelet
varázsa, amivel a Római Biroda-
lomnak arra a területeire szerették
volna elkalauzolni a látogatókat.
A rómaiakat lenyűgözte Kelet
mesés világa, minden előkelő
római műveltségének része volt,
hogy beutazza Görögországot,
Egyiptomot, a mai Szíriát, hisz ez
volt a birodalom műveltebb része,
ahol híres könyvtárak, iskolák,
akadémiák működtek. Erre az uta-
zásra akarták elkalauzolni a Mik-
házára érkezőket is. 

Az esős idő ellenére közel ezer-
ötszáz látogatója volt a rendez-
vénynek, tapasztalata szerint
többnyire marosvásárhelyiek, nyá-
rádmentiek, szovátaiak és helyiek,
de reményei szerint sóvidéki turis-
ták is választották ezt a programot,
ami azt mutatja, hogy van egy lá-
togatói réteg, amely „átment a hű-
ségteszten”, és a rossz idő ellenére
is itt töltötte a napot, és ezt annak
is köszönhetik, hogy sikeres rek-
lámkampányt és márkát építettek
a fesztiválnak. Reméli, hogy jövő
évben jobb időt fognak ki, és
lehet, hogy ugyancsak a keleti va-
rázst folytatják, hogy az idénről el-
maradt rendezvénypontokat is
bepótolhassák. A rendezvény fő
támogatója a Maros Megyei Ta-
nács, amely 50 ezer lejt fordított
erre, amiből az anyagi költségeket
fedezni tudták, a Teleki Tékát a
Bethlen Gábor Alap támogatja, de
köszönet jár a múzeum munkatár-
sainak, a régészeti kutatásokban
partner egyetemeknek és a gyakor-
latukat itt végző hallgatóknak, to-
vábbá a helyszínt biztosító
nyárádremetei önkormányzatnak,
hiszen nemcsak pénzben mérhető
ezek hozzájárulása, hanem a hatal-
mas munkában és logiszitikában is.
A fesztivál szervezője az adomá-
nyokért is köszönetet mondott, hi-
szen a rabszolgavásáron gyűlt
összeget a Csűrszínház javára for-
dították, továbbá ezer lejt tudnak
átadni a helyi kolostortemplom or-
gonájának javítására, ezáltal támo-
gatva a helyi kulturális örökség
védelmét is.

(Folytatás az 1. oldalról)

Harci alakzat Fotó: Nagy Tibor

A viselet és tánc is a mesés Keletre kalauzolta a nézőt Fotó: Gligor Róbert László

Megelevenedett az ókor Mikházán

A szertartások fontos szerepet töltöttek be az ókorban Fotó: Gligor Róbert László



Igencsak rossz időben tűzte műsorra a
labdarúgó-szövetség a Románia-kupa első
megyeközi fordulójának mérkőzéseit, hi-
szen pontosan azoknak a csapatoknak vágja
ketté a nyári szünetét, amelyek a legkiszol-
gáltatottabbak ebből a szempontból. Több
találkozót nem is játszottak le, különböző
okok miatt (lásd Eredményjelző című, ke-
retben közölt anyagunkat).

Ilyen helyzetben állt pályára a Marosvá-
sárhelyi MSE is Nyárádtőn, a kupa megyei
szakaszának győztese ellen, hiszen az át-

szervezés alatt álló klub (lapunkban olvas-
hatták a kialakult áldatlan helyzet kapcsán
kiadott közleményt) számára komoly kihí-
vást jelentett ebben az időszakban egyálta-
lán kiállni erre a mérkőzésre. Végül az
előző idényben a 4. ligában szereplő (tehát
a házigazda Nyárádtőhöz képest egy szint-
tel alacsonyabban játszó) második csapattal
jelent meg az MSE, és innen is csak tizen-
egy játékossal, csere nélkül.

A mérkőzésen aztán megmutatkozott a
szintkülönbség, de az is, hogy a játékosokat
a vakáció közepén hívták be, így Nyárádtő
logikus és magabiztos győzelmet aratott.

Pedig mind a két félidőben az első gól a
MSE csatára, Kuti Imre nevéhez fűződik,
aki mindkétszer gyorsaságban hagyta le a
védőket, és a mezétől sem tudták visszarán-
tani. Utóbb azonban a nyárádtőiek sorra
dolgozták ki a tisztábbnál tisztább helyze-
teket, és ezek közül egy tucatnyit be is lőt-
tek. Kuti góljai mellett az MSE Macaveiu
szabadrúgásával és Lakó kevéssel mellé
szálló kapáslövésével veszélyeztetett.

A harmadik Maros megyei csapat, a Rad-
nóti SK Szászfenesen, a Kolozs megyei ku-
pagyőztessel találkozott és 4-2 arányú
vereséget szenvedett.

A labdarúgó-Románia-kupa második me-
gyeközi szakaszát augusztus 14-én rende-
zik, amelyen a továbbjutott Nyárádtő
mellett az első körben álló Szászrégeni
Avântul is pályára lép. A párosításokat
utóbb alakítják ki, földrajzi szempontok fi-
gyelembevételével.

Váratlanul nehéz feladat elé ál-
lította az újonc Chindia Târgovişte
a bajnok Kolozsvári CFR csapatát
a labdarúgó 1. liga 4. fordulójában,
szombaton este. A Ploieşti-en ren-
dezett mérkőzésen az első félidőt a
házigazdák fejezték be előnyben, a
Bajnokok Ligája-selejtezőben a
Celtic elleni, harmadik fordulós
párharcra készülődő vendégek a
szünet után fordítottak, és végül
meggyőző különbséggel, 4-1-re di-
adalmaskodtak, akárcsak korábban
a másik újonc, az Academica Clin-
ceni ellen.

A két volt válogatott labdarúgó,
Viorel Moldovan és Dan Petrescu
edzői különmeccsén az előbbi
örülhetett hamarabb, hiszen szűk
félóra elteltével Neicuţescu előny-
höz juttaatta a Chindiát. A Petrescu
által irányított társaság Păun révén
kevéssel a szünet előtt egyenlíthe-
tett volna. A helyzet akkor kima-
radt, a negyedórás pihenő után
azonban megszületett az első CFR-
találat: a jobb oldali beadásból ér-
kező labdára Ţucudean érkezett
elsőnek, az ő lábáról Aioaninak üt-
között a játékszer, és onnan a há-
lóba került. Mintegy negyedórával
később Păun mintegy 18 méterről
kilőtte a jobb alsó sarkot, így veze-
téshez jutott a kolozsvári csapat.
Az előny birtokában már nyugod-
tabban futballozhatott a bajnoki
címvédő, és néhány perccel ké-
sőbb egy remek ellentámadást gól-
lal fejezett be Ciprian Deac: a
lesről induló Omraninak a bal szél-
ről érkező remek, lapos beadását
senkitől sem zavartatva továbbít-
hatta a hálóba a CFR csapatkapitá-
nya. Ettől a góltól a házigazdák
egészen elfogytak, a hajrában
pedig a vendégek megint betalál-
tak: a félpályán túlról előreívelt
labdát Deac mellel maga elé tette,
majd a büntetőterület széléről ki-
lőtte a hosszú sarkot.

A román és a magyar labdarúgó-
válogatott is rontott a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetség (FIFA) leg-
frissebb világranglistáján.

A román csapat egy helyet visz-
szalépve a 28. pozíciót foglalja el a
jegyzéken, miután egy hónappal
korábban még a 26. volt. Az Eu-
rópa-bajnoki selejtezősorozatban
azonos csoportban szereplő ellenfe-
lek közül Spanyolország a 9., Svéd-
ország a 18., Norvégia az 50.,
Feröer szigetek a 108., Málta a 181.
helyen áll.

A magyar csapatot is alacsonyab-
ban jegyzik, mint egy hónappal ko-
rábban. Bár legutóbbi három
tétmérkőzését megnyerte, Marco
Rossi együttesét csak a 45. helyre
érdemesítette a FIFA. Az Eb-selej-
tezős ellenfelek közül Horvátország
a 7., Wales a 24., Szlovákia a 31.,
Azerbajdzsán pedig a 109. helyet
foglalja el.

A július 25-én kiadott listát Bel-
gium vezeti, Brazília, Franciaor-
szág, Anglia, Uruguay és Portugália
előtt. 
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Eredményjelző
A labdarúgó-Románia-kupa első megyeközi fordulójában: Viitorul Albeşti –

Sănătatea Dărăbani 3-9, Viitorul Liteni – 4-3, Şomuz Fălticeni, Unirea Mirceşti –
CSM Paşcani 6-2, Bradu Borca – Karácsonkői Ceahlăul 0-3 (a házigazdák nem
biztosították az egészségügyi ellátást), CSM Vaslui – Viitorul Curiţa 1-4, Zernyesti
Avântul – Mausoleul Mărăşeşti 3-0 (a vendégek nem jelentek meg a mérkőzésen),
Gyergyószentmiklósi Jövő – Székelyudvarhelyi FC 0-7, Papolci FC – Kézdivásár-
helyi KSE 1-3, Viitorul Ianca – Sportul Chişcani 5-0, Galaci Universitatea – Spor-
ting Lieşti 4-1, CSM Râmnicu Sărat – CS Făurei 1-2 (hosszabbítás után),
Pescăruşul Sarichioi – CS Medgidia 2-1, Victoria Cumpăna – Axiopolis Sport Cer-
navodă 6-0, Bărăganul Ciulniţa – Agricola Borcea 2-1, Bukaresti Steaua – CS
Mihai Bravu 8-0, Vulturii Pasărea – Viitorul Domneşti 3-0 (játék nélkül, meg nem
nevezett ok miatt), CS Blejoi – Flacăra Moreni 0-2 (hosszabbítás után), Négyfalusi
Precizia – Szászhermányi AFC 2-1, Mostiştea Ulmu – CSM Olteniţa 3-0 (a vendé-
gek nyolc játékossal kezdték a mérkőzést, mert csak ennyinek volt sportorvosi en-
gedélye, a találkozó nyitányán pedig gyors ütemben két további futballistájuk is
„lesérült”, így a játékvezető lefújta a meccset), Ajax Botoroaga – Sporting Roşiori
5-3, Recolta Gura Şuţii – Real Bradu 1-2 (hosszabbítás után), Minerul Costeşti –
Unirea Bascov 2-1 (hosszabbítás után), CSM Slatina – Vediţa Coloneşti 1-3, CS
Cârcea – CS Strehaia 2-0 (hosszabbítás után), Unirea Cruşeţ – Petrillai Inter 0-5,
Dévai Cetate – Vajdahunyadi CS 0-9, Kiskrassói Voinţa – Lugosi CSM 6-3, Te-
mesgyarmati Millenium – Győrödi-Szőlőtelepi CSC 1-2, Perjámosi Avântul – Pécs-
kai Progresul 1-2, Nagydisznódi Măgura – Feleki FC 3-2, Diódi Voinţa –
Gyulafehérvári Unirea 1924 0-5, Marosújvári CS – Alsógáldi Industria 0-2 (hosz-
szabbítás után), Váradszentmártoni CSC – Tasnádi Unirea 8-2, Szatmárnémeti
Olimpia – Zilahi SCM 2-3, Szászfenesi CS – Radnóti CS 4-2, Nyárádtői Unirea –
Marosvásárhelyi MSE 12-2, Nagydemeteri ACS – Besztercei Gloria 0-3 (a ház-
igazda csapat nem tudta megrendezni a mérkőzést, mert nem állt rendelkezésére
elegendő számú játékos), Nagysomkúti Progresul – Dési Unirea 2-6.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Románia-kupa, első

megyeközi szakasz: Nyárádtői Unirea
– Marosvásárhelyi MSE 12-2 (5-1)

Nyárádtői pálya, kb. 100 néző. Ve-
zette: Vlad Inoan (Szászfenes) – Ma-
rius Matica (Nagyvárad), Ludovic
Zifceac (Élesd). Ellenőr: Daniel Ciolo-
boc (Marosvásárhely).

Gólszerzők: Oprea (9.), Ignat (12.,
17., 65.), Nagy Zsolt (20.), Puşcatu
(39., 58.), Pop Paul (55., 83.), Bordea
(64.), Vântu (69. – öngól, autogol), Rad
(72.), illetve Kuti (3., 51.).

Nyárádtői Unirea: Eremiaş – Aldea,
Oprea, Stoica, Puşcatu (64. Rad), Co-
toară, Pop Paul, Arion (46. Bungăr-
dean), Ignat, Nagy Zsolt (59. Bordea),
Orban.

MSE: Strete – Kuti, Keresztesi,
György József, Grittó, Vereşpavel,
Lakó, Tamási, Papp Norbert, Vântu,
Macaveiu.

Visszaesett a román és a magyar
válogatott is 

a FIFA-világranglistán

Bálint Zsombor

1100.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Fotó: MLSZ

Fotó: Telekom Sport

Kötelező kupaforduló, rossz időpontban, kipipálva Kapunyitás a magyar
bajnokságban

A Puskás Akadémia 3-1-re nyert az Újpest
vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank
Liga első fordulójában.

A pályafűtés kiépítése miatt az őszi szezonban
albérletbe kényszerülő Újpest visszafogottan
kezdett a Puskás Akadémia ellen az NB I nyitá-
nyán. A felcsúti együttes vezetőedzői posztjára
kinevezett Hornyák Zsolt csapata már a 13. perc-
ben megszerezte a vezetést, Ezekiel Henty egy
bal oldali beadás után senkitől sem zavartatva fe-
jelt a kapuba.

A folytatásban az újpestiek birtokolták többet
a labdát, ám a felcsúti együttes játszott veszélye-
sebben, a 31. percben pedig meg is duplázta az
előnyét, miután Henty közelről a kapuba pasz-
szolta a Pajovicról kipattanó labdát. Az első fél-
idő hajrájában mindkét csapat előtt adódtak
helyzetek, de újabb gól már nem született.

A fordulás után meglehetősen gyorsan szépí-
tett az Újpest, Balázs Benjámin egy szöglet után
közelről lőtte a kapuba a labdát. A fővárosi ala-
kulat azonban hiába játszott fölényben, nem si-
került egyenlítenie, sőt egy kontra végén Josip
Knezevic visszaállította a kétgólos különbséget
a 69. percben. A hajrában az eredmény már nem
változott, így – akárcsak a két csapat hasonló pá-
lyaválasztás mellett lejátszott előző négy bajnoki
mérkőzéséből háromszor –, a Puskás Akadémia
ismét nyert az Újpest vendégeként.

Az első félidőben adós maradt a CFR

Ranglista
1. CFR 4 3 1 0 10-3 10
2. Viitorul 3 3 0 0 9-2 9
3. Craiova 3 3 0 0 6-2 9
4. Botoşani 4 2 2 0 9-4 8
5. Jászvásár 3 2 1 0 4-1 7
6. Medgyes 4 1 3 0 6-4 6
7. Astra 3 1 1 1 4-4 4
8. FCSB 3 1 1 1 4-5 4
9. Sepsi OSK 3 0 3 0 1-1 3
10. Dinamo 4 1 0 3 4-10 3
11. Voluntari 3 0 1 2 2-6 1
12. Chindia 4 0 1 3 3-8 1
13. Nagyszeben 3 0 0 3 5-9 0
14. Clinceni 4 0 0 4 5-13 0

Vereséggel kezdett a Csíkszereda a 2. ligában
Pénteki, szombati és vasárnapi labdarúgó-bajnoki eredmé-

nyek:
* 1. liga, 4. forduló: Bukaresti Dinamo – Academica Clinceni

4-2, FC Botoşani – Medgyesi Gaz Metan 1-1, Chindia Târgovişte
– Kolozsvári CFR 1-4.

* 2. liga, 1. forduló: Resicabányai Clubul Sportiv Muncitoresc
– Kolozsvári Universitatea 2-0, Concordia Chiajna- Bukaresti
Daco-Getica 1-0, Turris-Oltul Turnu Măgurele – Zsilvásárhelyi
Pandurii Lignitul 2-0, Zsilvásárhelyi Viitorul Pandurii – Sportul
Snagov 2-1, Aradi UTA – Dunărea Călăraşi3-1, Bukaresti Rapid
– Konstancai Farul 0-0, Temesvári ASU Politehnica – CS Mioveni
0-1, Bodzavásári Gloria – FK Csíkszereda 1-0, Bukaresti Meta-
loglobus – Petrolul Ploieşti 1-2.

Eredményjelző
* OTP Bank Liga, 1. forduló: Mezőkö-

vesd Zsóry FC – ZTE FC 1-0, Újpest FC –
Puskás Akadémia FC 1-3, Kisvárda Mas-
ter Good – Paksi FC 1-0.

* Merkantil Bank Liga, 1. forduló: Gyir-
mót FC Győr – Szombathelyi Haladás 1-1.



A Budapest Honvéd
gól nélküli döntetlent
követően tizenegye-
sekkel búcsúzott a csü-
törtöki visszavágón a
CSU Craiovával
szemben a labdarúgó-
Európa-liga selejtező-
jének második
fordulójában. A talál-
kozó nem mindennapi
körülmények között
zajlott, ugyanis sérülé-
sek miatt az első fél-
időben hét percet
kellett hosszabbítania
a játékvezetőnek, majd
a hosszabbítás utolsó
pillanatai között újabb
fél óra telt el.

Az első félidőben a
hazaiak ugyan mezőnyfölényben futbal-
loztak, de komolyabb helyzetet nem tudtak
kidolgozni. A Honvéd jól megszervezte a
védekezését, ugyanakkor elveszítette ka-
pusát, Lefkovits súlyosnak tűnő térdsérü-
lést szenvedett, helyére a kispesti
akadémiáról érkezett 20 éves Berla Attila
állt be, aki első alkalommal szerepelt a fel-
nőttcsapatban.

A folytatásban a fiatal magyar kapus ját-
szotta a főszerepet, több nagy védéssel já-
rult hozzá, hogy a kapura teljesen
veszélytelen kispestiek eljutottak a 
hosszabbításig, majd a tizenegyespárbajig.

A hosszabbítás botrányos jelenetekkel
zárult, miközben a játékosok egymással
kakaskodtak, a játékvezető közvetlen kö-
zelében robbant fel egy pályára bedobott
hanggránát. Emiatt több mint fél órát állt
a játék, majd jöhettek a tizenegyesek, a ne-
gyedik játékvezető felügyelete mellett. A
kispestiektől hárman is hibáztak, a romá-
nok közül senki, így a Honvéd búcsúzott.

Elzúgott a golyó az FCSB játékosai-
nak füle mellett a labdarúgó-Európa-liga
selejtezőjének második fordulójában: az
első találkozón szerzett háromgólos ide-
genbeli siker kis híján kevésnek bizo-
nyult a visszavágón, miután az örmény
rivális 2-0-ra, majd 3-1-re is vezetett. A
második félidőben Coman mentette meg
a román csapatot a bukástól, szünet után
negyedórával érkezett gólja eldöntötte a
párharcot.

A fővárosi alakulat, amely európai
kupamérkőzéseit Gyurgyevón rendezi,
az örményországi első találkozó utolsó
félórai játékának köszönheti a tovább-
jutást, hiszen játéka előtte és utána is el-
maradt a várakozásoktól. A bajnokság-
ban a Botoşani-tól elszenvedett 2-0-s
vereség is jelezte, hogy gondok vannak
a csapat háza táján, ráadásul az
Alashkert elleni visszavágón
(sérüléshullám miatt) megtize-
delt kerettel kellett kiállnia. A
sok poszton improvizálni kény-
szerülő bukaresti szakvezetés-
nek nem sikerült csapatuk
játékán javítania, az eredmény
így logikus következménye
mindannak, ami a találkozót
megelőzte.

A mérkőzés után bejelentette
lemondását az FCSB edzője. A
döntését indokló nyilatkozatá-
ban Bogdan Andone nem rej-
tette véka alá véleményét.
„Játékosként is komolyan, fele-
lősségteljesen végeztem a
munkám, erre törekszem edző-
ként is. Éppen ezért nem fogad-
hatom el, hogy kifütyöljenek és
lehurrogjanak a lelátóról olyan
döntések miatt, amelyeket nem
én hoztam. Tájékoztattam a
klub tulajdonosát a csapat
problémáiról, mert ő határoz
mindenben, nekem nem volt
beleszólásom semmibe. Nincs
amit tennem tovább ezért a csa-
patért, kapcsolatunknak itt
vége: nem érdekel a tisztség,
sem a pénz, engem az érdekel,
hogy tudjam elvégezni a dol-
gom, ahogyan én szeretném.
Már a Botoşani elleni meccs
után eldöntöttem, hogy távo-
zom (azon a mérkőzésen 2-0-ra
kikapott az FCSB – a szerk.),
azért nem tettem meg mégis
már akkor, mert rövid volt az
idő az Európa-ligás mérkőzé-
sig, és fontosnak éreztem, hogy
tartsam a lelket a játékosokban,
hogy a csapat továbbjutását biz-
tosítsuk. Ez sikerült, bár na-
gyon nehéz volt” – fogalmazott
a leköszönő edző.

A Debrecen saját közönsége előtt
4-1-re kikapott a Torinótól csütör-
tökön a labdarúgó-Európa-liga-se-
lejtező második fordulós
párharcának visszavágóján, így ket-
tős vereséggel búcsúzott a további
küzdelmektől.

A Torino az első mérkőzésen
megszerzett háromgólos előnye el-
lenére komolyan vette a visszavá-
gót, és ez nemcsak a kezdőcsapat
összeállításán, hanem a mutatott já-
tékon is meglátszott. Az első félidő-
ben az olaszok nem igazán
engedték kibontakozni a Debrecent,
ugyanakkor bő fél óra alatt két re-

mekbe szabott támadást is vezettek,
és mindkettőből gólt is szereztek. A
hajdúságiak védelme ezekkel az 
akciókkal nem tudott mit kez-
deni, és bár elöl becsülettel próbál-
koztak, a szünetig szépíteniük sem
sikerült.

Fordulás után nagy lendülettel
folytatta a játékot a magyar csapat,

amely hamar be is talált, de nem so-
káig örülhetett. Bő negyedóra után
ugyanis ismét kiváló ellentámadást
vezetett a Torino, Belotti gólja
pedig fölényessé tette az összesített
állást az olaszok javára. Az utolsó

pillanatokra még maradt egy torinói
találat, de ennek legfeljebb a 15
perccel korábban csereként beálló
gólszerző számára volt jelentősége,
a DVSC búcsúját már nem befolyá-
solta.
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó-EL-selejtező, 2. for-
duló, visszavágó: Debreceni VSC
– Torino FC 1-4 (0-2), továbbju-
tott a Torino kettős győzelemmel,
7-1-es összesítéssel
Debrecen, 15.350 néző, vezette:
Fran Jovic (horvát).
Gólszerzők: Garba (52.), illetve
Zaza (25.), Izzo (32.), Belotti
(69.), Millico (92.).
Sárga lap: Garba (27.), Pávko-
vics (55.), illetve Meite (38.),
Zaza (61.).
Debreceni VSC: Nagy – Kusnyír,
Szatmári, Pávkovics, Ferenczi –
Szécsi, Haris, Tőzsér, Trujic (90.
Csősz) – Garba (80. Adenji),
Varga K. (63. Zsóri).
Torino FC: Sirigu – Izzo (83.
Singo), Nkoulou, Bremer – De
Silvestri, Meite, Baselli (45+1.
Rincón), Ansaldi – Zaza, Belotti
(76. Millico), Berenguer.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 2.
forduló, visszavágó: CSU Craiova –
Budapest Honvéd 0-0 – tizenegyesek-
kel: 3-1
Craiova, 22.134 néző, vezette: Hunter
(északír).
Sárga lap: Vătăjelu (59.), Bancu (93.),
Ioniţă (111.), Fortes (132.), illetve Lov-
ric (23.), Kukoc (33.), Moretti (52.),
Moutari (57.), Kamber (115.), Batik
(132.)
Craiova: Pigliacelli – Martic (13. Bri-
ceag), Kelic, Acka, Bancu – Cicâldău,
Mateiu, Ivanov (75. Qaka) – Bărbuţ,
Roman (94. Fortes), Vătăjelu (63. Io-
niţă).
Budapest Honvéd: Lefkovits (40.
Berla) – Batik, Kamber, Lovric – King,
Kesztyűs, Moretti (73. Uzoma), Banó-
Szabó, Kukoc (92. Niba) – Moutari,
Kulacs (78. N’Gog).

Nagy szégyen: a liechtensteini rivális kiejtette a Fehérvárt
„A döntő gólért jöttünk Vaduzba” – jelentette ki az Európa-ligás se-

lejtező visszavágóját megelőző sajtótájékoztatón a Fehérvár FC edzője,
Marko Nikolic, aki jobb játékot várt játékosaitól, mint a felcsúti első
meccsen, ahol 1-0-ra nyertek. Az első félidőben a várt fehérvári gól
nem született meg, és jó játék sem volt tapasztalható, ugyanakkor a
Vaduz sem jelentett sok veszélyt a magyar kapura. Jellemző az első já-
tékrészre, hogy egyik csapat sem találta el a kaput, vagyis a két kapus-
nak nem volt védenivalója. A mérkőzés szünet után pörgött fel, amikor
a házigazdák megszerezték a vezetést. A Fehérvár megzavarodott a ta-
lálattól, a Vaduz pedig közel járt az újabb gólhoz. Mivel azonban ez el-
maradt, így következett a hosszabbítás, a századik percben pedig egy
gyors kontra végén Mohamed Coulibaly a fehérvári kapuba bombázott.
A találat döntőnek bizonyult, a végéig ugyanis újabb gól nem született.

Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó: FC Vaduz
(liechtensteini) – Fehérvár FC 2-0 (0-0, 1-0, 2-0) – hosszabbítás után,
továbbjutott a Vaduz 2-1-gyel Vaduz, 1253 néző, vezette Lukjancukas
(litván).

Gólszerzők: Gajic (60.), Coulibaly (100.).
Sárga lap: Antoniazzi (45+1., 107.), Gajic (77.), Sutter (92.), Schwit-

zer (104.), illetve Fiola (21.), Nikolov (28.), Futács (98.), Kovácsik
(103.), Hodzic (109.)

Kiállítva: Antoniazzi (107.).
FC Vaduz: Büchel – Sülüngöz, Schmid, Göppel – Dorn, Gajic, Wi-

eser (82. Prokopic), Antoniazzi – Schwizer (115. Hofer), Cicek (72.
Coulibaly) – Sutter (115. Frick).

Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola (46. Petrjak), Juhász, Elek, Stopira
– Pátkai, Nikolov, Huszti (103. Hodzic) – Nego, Scepovic (83. Futács),
Milanov (64. Kovács I.).

Az UEFA ma tárgyalja 
a Budapest Honvéd óvását

A történtek nyomán a Budapest Hon-
véd megóvta a mérkőzést. „Klubunk
számára elfogadhatatlan, ami a talál-
kozó végén történt, hogy a játékvezető
vagy éppen a játékosaink veszélynek
legyenek kitéve, a Honvéd vezetése
pedig úgy döntött, hogy megóvja a ta-
lálkozót, amelyet ilyen körülmények
között nem lehetett volna tovább foly-
tatni” – írták a kispestiek.

Az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) közölte, hogy etikai és fe-
gyelmi bizottsága mai ülésén tárgyalja
a történteket.

Szabó Zsolt: Nem lepne meg, 
ha az UEFA kizárná a Craiovát

Szabó Zsolt korábbi FIFA-játékve-
zető szerint nem lenne meglepetés, ha
az Európai Labdarúgó-szövetség ki-
zárná a CSU Craiovát az Európa-ligá-
ból.

Szabó Zsolt azt nevezte a legfur-
csábbnak, hogy az illetékesek nem kö-
vették az UEFA-protokollt, amely
szerint ilyen esetben semleges, nyu-
godt helyen – például az UEFA-ellenőr
számára biztosított szobában – kell
megtárgyalni, folytathatják-e a mérkő-
zést. Ezzel szemben itt a pálya szélén
tanácskoztak, miközben a nézőtéren
több mint húszezer szurkoló fütyült.
Szabó Zsolt szerint ez olyan nyomást
helyezhetett a döntéshozókra, amely
alapvetően megkérdőjelezi a döntés
semlegességét és átgondoltságát.

Szabó Zsolt úgy fogalmazott, nem
lepné meg, ha az UEFA kizárná a Cra-
iovát, ellenkező esetben a szervezet le-
galizálná az ehhez hasonló nézőtéri
viselkedést. Hozzátette, az újrajátszás
elrendelése szerinte kizárható.

Hiába nyert, kiesett a Viitorul
Visszavágott az első mérkőzésen elszenvedett 6-3-as ve-

reségért a Konstancai Viitorul, az összesített állást azonban
nem sikerült megfordítania a Gheorghe Hagi vezette alaku-
latnak, a belgiumi, első félidei gyenge védekezőmunka kö-
vetkezményei (45 perc után 5-1-re vezetett az ellenfél! – a
szerk.) maradandóaknak bizonyultak. Szünet előtt ezúttal
sem alkottak jelentőset a tengerpartiak, amikor hátrányba is
kerültek, a második félidőben azonban újjáéledtek a remé-
nyek, miután Iancu büntetőből kétszer is betalált. Hiába volt
azonban még hátra fél óra a mérkőzésből, a továbbjutáshoz
szükséges további két gólt nem sikerült megszerezni.

Labdarúgó-EL-selejtező, 2. forduló, visszavágó: Konstan-
cai Viitorul Constanţa – KAA Gent (belgiumi) 2-1 (0-1)

Ovidiu, Hagi Akadémia, központi stadion. Vezette: Jose
Luis Munuera Montero (spanyol).

Sárga lap: Achim (15), Houri (70).
Gólszerzők: Iancu (47 – büntetőből, 61 – büntetőből), il-

letve Jaremcsuk (38.).
Viitorul: Cabuz – Mladen, Ţîru, Ghiţă, De Nooijer –

Houri, Artean (62. De Oliveira Pereira), Achim – Iancu,
Ganea (73. Calcan), Măţan (55. Filip).

KAA Gent: Kaminski – Lustig, Ngadeu-Ngadjui, Plastun,
Asare – Dejaegere (57. Verstraete), Owusu, David, Odjidja
– Kubo (59. Bezus), Jaremcsuk (88. Sylla).

A debreceni Kusnyír Erik (b) és Szécsi Márk (k), valamint Simone Zaza (j).
MTI/Czeglédi Zsolt

Kettős vereséggel búcsúzott a Debrecen

Botrányos véget ért 
a Craiova–Honvéd összecsapás

Miközben a játékosok egymással kakaskodtak, a játékvezető közvetlen közelé-
ben robbant fel egy pályára bedobott hanggránát. Fotó: MTI/EPA

Fotó: GSP

Kikapott, de továbbjutott az FCSB, 
távozott az edző

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-El-selejtező, 2. forduló, visszavágó: 
Bukaresti FCSB – Alashkert FC (örmény) 2-3 (1-
3), továbbjutott az FCSB 5-3-mal
Gyurgyevó, Marin Anastasovici-stadion, vezette:
Peter Kralovic (szlovák).
Gólszerzők: Tănase (10 – büntetőből), Coman (59.),
illetve Marmentini (24., 28 – büntetőből), Galvao
(45.).
Sárga lap: Oaidă (57.), Cristea (67.), illetve Isha-
nian (30), Hairapetian (45+2.).
Kiállítva: Bălaşa (27.), Marmentini (63.).
FCSB: Vlad – Belu-Iordache, Bălaşa, Filip, Stan
(46. Salomao) – Vînă, Cristea, Oaidă – Ovidiu Po-
pescu, Tănase (82. Planic), Moutinho (24. Coman).
Alashkert: Cancarevic – Voskanian, Mkoian, Isha-
nian, Daghbasian – Grigorian, Galvao (68. Tankov),
Hairapetian (68. Sahinian) – Coelho Andrade, Mar-
mentini, Nenadovic (75. Ghadimian).



Kleinheislerék ledolgozták a hátrányt, 
de 11-esekkel kiestek

Kleinheisler László csapata, a horvát Eszéki NK
120 perces csatában 1-0-ra legyőzte a CSZKA Szófiát,
ám tizenegyespárbajt követően elbukott a bolgár rivá-
lissal szemben a labdarúgó-Európa-liga selejtezőjében,
a 2. kör csütörtök késő esti visszavágóján.

Az eszékiek egygólos összesített hátrányban fogad-
ták bolgár ellenfelüket 7214 néző előtt, és a 27. perc-
ben Ante Majstorovic fejes góljával kiegyenlítették a
párharcot. A folytatásban is a hazai csapat volt aktí-
vabb, de nem sokkal az első félidő lefújása előtt az
addig halovány CSZKA is szerzett egy gólt – igaz, les-
ről, így maradt az 1-0. A szünetben Kleinheisler Lász-
lót lecserélték – valószínűleg kisebb sérülés miatt,
mert a magyar légiós nem játszott rosszul, idézte a hor-
vát sajtó értesülését az NSO.

A második játékrészben az eszékiek veszítettek a
lendületükből, ám ebből a bolgárok nem tudtak profi-
tálni, egy-két veszélyes próbálkozásukból nem szüle-
tett gól. A hosszabbításban is a CSZKA volt a
kezdeményezőbb, Ali Sowe helyzeténél Ivica Ivusic
nagyot védett, a fordulás után pedig egy tizenegyes-
gyanús szituációban a játékvezető „megkegyelmezett”
az eszékieknek.

A tizenegyesekre maradt a döntés: a párbaj második
sorozatában Petar Bockaj, a harmadikban Mile Skoric
hibázott eszéki részről, és noha a következő bolgár
lövőn meg Ivusic fogott ki, ez nem volt elég – a
CSZKA jutott tovább, és készülhet az ukrán Zorja el-
leni párharcra.

Kleinheisler László egy félidőnyi játéklehetőséget kapott. Fotó: 24sata 
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Tizenöt év szünet után újra te-
nisztornát lát vendégül Marosvásár-
hely, nem is akármilyen rangút,
hiszen hasonló kaliberű sportági
rendezvény még sohasem volt a a
városban. Az M15 Targu Mures
World Tennis Tour szervezője a
helyi Tenis World sportklub, a 15
ezer dollár összdíjazású versenyre
több mint nyolcvan játékos nevezett
be a világ különböző országaiból,
így Argentínából, Ukrajnából, az
Egyesült Államokból, Bulgáriából,
Szerbiából, Oroszországból, Olasz-
országból, Nagy-Britanniából, Izra-
elből, Svájcból, Magyarországról és

Romániából. A mezőnyben két ma-
rosvásárhelyi teniszező is helyet ka-
pott. Egyéni számban 32
jelentkezést fogadtak el a selejtező-
ben, az ATP- és ITF-ranglistás he-
lyezések alapján, míg a főtáblán
ugyancsak 32 hely lesz. Párosban
16 csapat indulhat.

A Forza sporttelepen tartandó
tornára a belépés ingyenes, az ered-
mények a következő hivatkozáson
követhetőek figyelemmel:
https://www.itftennis.com/procir-
cuit/tournaments/men’s-tourna-
ment/info.aspx?tournamentid=1100
046440.

Tizenötezer dollár 
összdíjazású tenisztorna 

Marosvásárhelyen

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágók: 
* bajnoki ág: Lincoln Red Imps (gibraltári) – Ararat-Armenia (örmény) 1-2, továbbjutó (tj.): az Ara-

rat-Armania 4-1-gyel; Suduva Marijampole (litván) – SP Tre Penne (San Marinó-i) 5-0, tj. a Suduva
Marijampole 10-0-lal; F91 Dudelange (luxemburgi) – Shkëndija (északmacedón) 1-1, tj. az F91 Dude-
lange 3-2-vel; Feronikeli (koszovói) – Pozsonyi Slovan (szlovák) 0-2, tj. a Slovan Bratislava 4-1-gyel, Asz-
tana FK (kazah) – FC Santa Coloma (andorrai) 4-1, tj. az Asztana 4-1-es összesítéssel; Riga FC (lett) –
Piast Gliwice (lengyel) 2-1, tj. a Riga 4-4-gyel, idegenben szerzett több góllal; Sheriff Tiraspol (moldovai)
– Partizani Tirana (albán) 1-1, tj. a Sheriff 2-1-gyel; Ludorogec (bolgár) – Valur Reykjavík (izlandi) 4-
0, tj. a Ludogorec 5-1-gyel; Linfield FC (északír) – HB Tórshavn (feröeri) 1-0, tj. a Linfield 3-2-vel; az
FK Sarajevo automatikusan a 3. selejtezőkörbe került

* nem bajnoki ág: Csukaricski (szerb) – Molde FK (norvég) 1-3, tj. a Molde FK, 3-1-gyel; Debreceni
VSC – Torino FC (olasz) 1-4, tj. a Torino 7-1-gyel; FC Vaduz (liechtensteini) – Fehérvár FC 2-0 – hosszab-
bítás után, tj. a Vaduz 2-1-gyel; CSU Craiova – Budapest Honvéd 0-0, tj. a Craiova 11-esekkel (3-1); At-
romitosz (görög) – FC DAC 1904 (Dunaszerdahely, szlovákiai) 3-2, tj. az Atromitosz 5-3-mal; Eszéki NK
(horvát) – CSZKA Szófia (bolgár) 1-0, tj. a CSZKA Szófia 1-1-es összesítéssel, tizenegyesekkel (3-4); Or-
dabaszi (kazah) – Mladá Boleslav (cseh) 2-3, tj. a Mladá Boleslav 4-3-mal; Kajrat Almati (kazah) – Ha-
poel Beer-Seva (izraeli) 1-1, tj. a Beer-Seva 3-1-gyel; Konstancai Viitorul (román) – Gent (belga) 2-1, tj.
a Gent 7-5-tel; KuPS (finn) – Varsói Legia (lengyel) 0-0, tj. a Legia 1-0-val; Zorja Luhanszk (ukrán) –
Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) 1-0, tj. a Zorja 4-1-gyel; Levszki Szófia (bolgár) – AEK Larnaca
(ciprusi) 0-4, tj. a Larnaca 7-0-lal; Häcken (svéd) – AZ Alkmaar (holland) 0-3, tj. az AZ 3-0-lal; Liepaja
(lett) – IFK Norrköping (svéd) 0-1, tj. a Norrköping 3-0-lal; Malmö FF (svéd) – NK Domzale (szlovén)
3-2, tj. a Malmö 5-4-gyel; Neftci PFK (azeri) – Arszenal Tula (orosz) 3-0, tj. a Neftci 4-0-lal; Dinamo Tbi-
liszi (grúz) – Gabala (azeri) 3-0, tj. a Dinamo 5-0-lal; FK Jablonec (cseh) – Pjunik (örmény) 0-0, tj. a
Pjunik 2-1-gyel; Maccabi Haifa (izraeli) – Strasbourg (francia) 2-1, tj. a Strasbourg 4-3-mal; AEL Li-
massol (ciprusi) – Arisz (görög) 0-1, tj. az Arisz, 1-0-lal; Progres Niederkorn (luxemburgi) – Rangers FC
(skót) 0-0, tj. a Rangers 2-0-lal; Zrinjski Mostar (bosnyák) – Utrecht (holland) 2-1 – hosszabbítás után,
tj. a Zrinjski 3-2-vel, Apollon Limassol (ciprusi) – Shamrock Rovers (ír) 3-1 – hosszabbítás után, tj. az
Apollon 4-3-mal; Esbjerg (dán) – Sahtyor Szoligorszk (Sahcjor Szalihorszk, fehérorosz) 0-0, tj. a Sahtyor
2-0-lal; Gzira United (máltai) – FK Ventspils (lett) 2-2, tj. a Ventspils 6-2-vel; Sturm Graz (osztrák) –
Haugesund (norvég) 2-1, tj. a Haugesund 3-2-vel; Eintracht Frankfurt (német) – FC Flora (észt) 2-1, tj.
a Frankfurt 4-2-vel; Bukaresti FCSB (román) – Alaskert (örmény) 2-3, tj. az FCSB 5-3-mal; Aberdeen
(skót) – Csihura Szacshere (grúz) 5-0, tj. az Aberdeen 6-1-gyel, Nagyszombat (szlovák) – Lokomotiv
Plovdiv (bolgár) 3-1, tj. a Lokomotiv 3-3-mal, idegenben szerzett góllal; Crusaders (északír) – Wolver-
hampton Wanderers (angol) 1-4, tj. a Wolverhampton 6-1-gyel; Vitória (portugál) – Jeunesse Esch (lu-
xemburgi) 4-0, tj. a Vitória 5-0-lal; Partizan (szerb) – Connah’s Quay Nomads FC (walesi) 3-0, tj. a
Partizan 4-0-lal; Stjarnan (izlandi) – Espanyol (spanyol) 1-3, tj. az Espanyol 7-1-gyel.

A 3. selejtezőkör párosítása
* bajnoki ág: Szutjeszka Niksics (montenegrói) – Linfield FC

(északír), Maccabi Tel-Aviv (izraeli) – Suduva (litván), Ararat-
Armenia (örmény) – Szaburtalo Tbiliszi (grúz), Riga FC (lett) –
HJK (finn), Ludorogec (bolgár) – The New Saints (walesi), FK
Sarajevo (bosnyák) – BATE Boriszov (fehérorosz), F91 Dude-
lange (luxemburgi) – Nomme Kalju (észt), Asztana FK (kazah)
– Valletta FC (máltai), Sheriff Tiraspol (moldovai) – AIK (svéd),
Pozsonyi Slovan (szlovák) – Dundalk (ír)

* nem bajnoki ág: IFK Norrköping (svéd) – Hapoel Beer-Seva
(izraeli), Torino FC (olasz) – Sahcjor Szalihorszk (fehérorosz),
Royal Antwerp (belga) – FC Viktoria Plzen (cseh), Austria Wien
(osztrák) – Apollon Limassol FC (ciprusi), Feyenoord (holland)
– Dinamo Tbiliszi (grúz), Bröndby (dán) – Braga (portugál),
Molde (norvég) – Arisz (görög), Lokomotiv Plovdiv (bolgár) –
Strasbourg (francia), FC Thun (svájci) – Szpartak Moszkva
(orosz), FCSB (román) – Mladá Boleslav (cseh), Pjunik Jerevan
(örmény) – Wolverhampton Wanderers (angol), FC Midtjylland
(dán) – Rangers FC (skót), Mariupol (ukrán) – AZ Alkmaar
(holland), AEK Larnaca FC (ciprusi) – Gent (belga), Varsói
Legia (lengyel) – Atromitosz (görög), Haugesund (norvég) – PSV
Eindhoven (holland), Rijeka (horvát) – Aberdeen FC (skót), FK
Ventspils (lett) – Vitória (portugál), Vaduz (liechtensteini) – Eint-
racht Frankfurt (német), Belgrádi Partizan (szerb) – Malatyas-
por (török), Malmö FF (svéd) – Zrinjski Mostar (bosnyák),
CSZKA Szófia (bolgár) – Zorja Luhanszk (ukrán), Neftci PFK
(azeri) – Bnei Jehuda (izraeli), Luzern (svájci) – Espanyol (spa-
nyol), Prágai Sparta (cseh) – Trabzonspor (török), CSU Craiova
(román) – AEK Athén (görög).

Az első mérkőzéseket augusztus 8-án, a visszavágókat egy hét-
tel később rendezik meg.

A Mureşul SK múltjáról a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorát ezúttal is a fennállásának 60.

évfordulóját ünneplő Mureşul Sportklub múltjának szenteli. Szucher Ervin meghívottja a klub egy-
kori sportolója, edzője, alelnöke, majd elnöke, Coroş László.

Idén sem jut fel a labdarúgó Baj-
nokok Ligája főtáblájára a fehér-
orosz bajnok BATE Boriszov,
mivel a második selejtezőkörben 2-
0-ra elveszítette a Rosenborg elleni
idegenbeli visszavágót, így 3-2-es
összesítéssel kiesett, és csak az Eu-
rópa-ligában folytathatja szereplé-
sét.

A norvégiai visszavágón a
BATE az utolsó húsz perchez érve
még továbbjutásra állt, ám a 73.
percben a hazaiak Pal André Hel-
land tizenegyesgóljával megszerez-
ték a vezetést, majd Alexander
Söderlund is betalált.

A fehéroroszoknak egy szépítő
gól hosszabbítást ért volna, de ezt
nem sikerült megszereznie, így a
BATE sorozatban negyedik évben
vérzett el a Bajnokok Ligája selej-
tezőjében. A boriszovi alakulat leg-
utóbb a 2015-2016-os idényben
szerepelt a BL főtábláján, akkor a
Barcelona, a Roma és a Bayer Le-
verkusen mögött öt ponttal negye-
dik lett csoportjában, idézte fel a
korábban BL-specialista alakulat
szereplését az NSO.

A szlovén bajnok Maribor a 2-
1-es hazai győzelem után Svéd-
országban ugyanilyen
különbségű vereséget szenvedett
az AIK-tól, majd a hosszabbítás

elején újabb gólt kapott – így 1-
0 után ismét kiesésre állt –, ám a
117. percben a román Alexandru
Creţu fejesével kiharcolta a to-
vábbjutást.

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 2. kör, visszavágó:

HJK (finn) – Crvena zvezda (szerb) 2-1, továbbjutott (tj.) a
Crvena zvezda 3-2-es összesítéssel; Rosenborg BK (norvég) –
BATE (fehérorosz) 2-0, tj. a Rosenborg 3-2-vel; Qarabag (azeri)
– Dundalk (ír) 3-0, tj. a Qarabag 4-1-gyel; AIK (svéd) – NK Ma-
ribor (szlovén) 3-2 – hosszabbítás után, tj. az NK Maribor 4-4-
gyel, idegenben szerzett több góllal; FC Koppenhága (dán) – The
New Saints (walesi) 1-0, tj. az FC Koppenhága kettős győzelem-
mel, 3-0-s összesítéssel

A 3. selejtezőkör párosítása
* bajnoki ág: Zágrábi Dinamo (horvát) – FERENCVÁROS,

KOLOZSVÁRI CFR – Celtic (skót), APOEL (ciprusi) – Qara-
bag (azeri), PAOK (görög) – Ajax (holland), Crvena zvezda
(szerb) – FC Koppenhága (dán), Maribor (szlovén) – Rosenborg
(norvég)

* nem bajnoki ág: Istanbul Basaksehir (török) – Olympiakosz
Pireusz (görög), FK Krasznodar (orosz) – FC Porto (portugál),
FC Bruges (belga) – Dinamo Kijev (ukrán), FC Basel (svájci) –
LASK Linz (osztrák).

Az első mérkőzéseket augusztus 6-án vagy 7-én, a visszavágó-
kat augusztus 13-án rendezik meg.

BL: A BATE Boriszov megint nem jut fel 
a főtáblára
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Forrás: Librarius.hu

Felavatták az első Kárpát-me-
dencei magyar országgyűlés-
nek emléket állító Árpád és
vezérei szoborcsoportot –
Kligl Sándor alkotását – pén-
teken az Ópusztaszeri Nem-
zeti Történeti Emlékparkban.

Potápi Árpád János, a Miniszter-
elnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára ünnepi beszédében,
amellyel egyben megnyitotta a VII.
Magyarok Országos Gyűlését, úgy
fogalmazott, felemelő látni, hogy a
2010 óta folytatott munka az élet
egyre több területén hozza meg
gyümölcsét.

Úgy fogalmazott: az egységes
nemzetben gondolkodás mára már
nem holmi különc filozófia, egy
szűk csoport sajátos gondolkodás-
módja, hanem egyre inkább általá-
nosan elfogadott felfogás és tény.
Ennek bizonyítéka a Magyarok Or-
szágos Gyűlése és számos más
program, kezdeményezés, amely
országhatárok helyett nemzetben,
egyén helyett összmagyarságban
gondolkodik – hangsúlyozta a poli-
tikus.

Közölte: a Magyarok Országos
Gyűlésének 2009-es elindításával,
majd tavalyi újraindításával egy
olyan hagyomány született, amely
méltán nevezhető a nemzeti össze-
tartozás ünnepének. A rendezvé-
nyen a fiatalok és idősek, kultúrára
és kikapcsolódásra vágyók, anyaor-
szági és külhoni magyarok egyaránt
megtalálhatják, amit keresnek, hisz
ez az esemény nemcsak a progra-
mok tárháza, hanem valódi találko-
zási pont a magyarság számára.

Szólt arról, hogy az Árpád és ve-
zérei szoborkompozíció egy évek
óta dédelgetett álom megvalósu-
lása, egyúttal mérföldköve az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark 37 éves történetének.

Egyedülálló alkotás, amelynek min-
den eleme üzenetet közvetít. Üzenet
a helyszín, hisz a magyarság szá-
mára szimbolikus helyet, államisá-
gunk bölcsőjének színhelyét
ékesíti, és üzenet az az örökség,

amelynek emléket állít – mondta.
Kligl Sándor életnagyságú alakokat
formázó szobrát az emlékparkban
az egykori Árpád-kori templom
romjai mellett magasodó dombra
állították föl. A kompozíció köz-

ponti alakja a lovon ülő Árpád, akit
jobbról és balról koszorúban fog-
nak közre vezérei. A szoborcsoport
talapzata a honfoglaló magyarok
félelmetes fegyverét, egy íjat for-
máz. (MTI)

Felavatták az Árpád és vezérei szoborcsoportot Ópusztaszeren

Adakozás révén tartanák Nagy-Britanniában
J. M. W. Turner egyik híres festményét. A Vi-
erwaldstätti-tavat és a Rigi hegyet ábrázoló
kép értékét 10 millió fontra becsülik.

A magánkézben lévő alkotásra a hatóságok átmeneti
exporttilalmat léptettek életbe, hogy így akadályozzák
meg a kivitelét az országból. A tiltás december 1-jéig
van érvényben, a remények szerint addig sikerül össze-
gyűjteni annyi pénzt, amelyből megvehetik és az Egye-
sült Királyságban tarthatják a műkincset. „Óriási
veszteség lenne az ország számára, ha külföldre ke-
rülne” – mondta szombaton Rebecca Pow kulturális ál-
lamtitkár.

Az 1842-ben készült akvarell a világhírű brit festő
egyetlen festménye a háromdarabos Rigi-sorozatból,
amely még nincs közgyűjteményben. „Turner Nagy-
Britannia valaha volt legnagyobb művészeinek egyike,
A sötét Rigi című kép pedig gyönyörű és érzelmes mű,
amelyet munkássága csúcspontján festett” – hangsú-
lyozta Rebecca Pow.

Amennyiben komoly szándék körvonalazódik a mű-
alkotás megvételére, az exporttilalmat 2020. június 1-
jéig meghosszabbíthatják a tájékoztatás szerint.

Az 1775-ben született Turnert a tájképfestészet leg-
jelentősebb alakjai között tartják számon a művészet-
történetben. (MTI)

Adakozás révén tartanák Nagy-Britanniában
Turner egyik híres festményét

Felavatták az Árpád és vezérei szoborcsoportot Ópusztaszeren  Fotó: MTI/Rosta Tibor

Meghan sussexi hercegnő szer-
kesztésében jelenik meg a brit
Vogue magazin szeptemberi száma.
Harry herceg amerikai felesége az
első, aki vendégszerkesztőként ösz-
szeállította a divat bibliájaként is
emlegetett magazin brit kiadásának
rendszerint nagy jelentőségű szep-
temberi számát, amelynek címlap-
ján azonban nem ő, hanem általa
fontosnak tartott 15 ismert és ke-
vésbé ismert nő látható, köztük Jane
Fonda színésznő és Jacinda Ardern
új-zélandi kormányfő. Meghan her-
cegnő brit értékelések szerint a
Vogue  szeptemberi számában a
nők sokszínűsége és vezető szere-
pük előtt tiszteleg. A címlapon lát-
ható nőket és lányokat a hercegnő
példaképként mutatja be, akik út-
törő szerepet játszanak a mentális
egészség területétől a politikáig.

Meghan titokban hét hónapon át
dolgozott a brit Vogue következő
számának Forces of Change (A vál-
tozás erői) című összeállítá-
sán – közölte a kiadó. A
szeptemberi számban olvas-
ható többek között egy in-
terjú, amelyet a hercegnő
készített Michelle Obama
előző amerikai first ladyvel,
csakúgy mint egy másik,
amelyben férjét, Harry herce-
get kérdezte. Meghan interjút
készített Jane Goodall antro-
pológussal, primatológussal, a
csimpánzok világhírű kutató-
jával is, akit gyerekkora óta
bálványoz. A címlapon lát-
ható nők között van Jacinda
Ardern új-zélandi kormányfő,
az aktivistaként is ismert szí-
nésznő, Jane Fonda, valamint
pályatársa, Salma Hayek, aki
szintén ismert aktivistaként is,
Christy Turlington modell,
aki a szülés körüli anyai halá-

lozás elleni küzdelem egyik szószo-
lója is.

A nagyközönség számára ke-
vésbé ismert nevek között van
Adwoa Aboah, aki a mentális egész-
ség jelentőségét hirdető kampány
egyik zászlóvivője, továbbá Jame-
ela Jamil, aki a pozitív testkép jelen-
tőségét hangsúlyozza a közösségért
végzett munkájában. Sinead Burke ír
aktivista és Chimamanda Ngozi Adi-
chie író szintén helyet kapott a Vogue
címlapján, Adut Akech dél-szudáni
modell, egykori menekült, Ramla Ali
Londonban élő szomáliai ökölvívó és
Laverne Cox transznemű aktivista és
színésznő mellett. Yara Shahidi ame-
rikai színésznő, a fiatalokat a politi-
kába bevonó Eighteen x 18
mozgalom alapítója is látható a borí-
tón, amelyen egy képkocka a her-
cegnő kérésére üresen maradt: ezzel
akarta ugyanis inspirálni az olvasó-
kat, hogy ők is legyenek részesei a
változásoknak. (MTI)

Meghan hercegnő szerkesztette 
a brit Vogue szeptemberi számát

Fotó: Peter Lindbergh,  British Vogue



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 4 szobás lakás a Tudor ne-
gyedben (Fortuna). Tel. 0732-530-
502. (1/3673-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2/3625-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/3655)

BÁRMILYEN munkát vállalok:
cserépforgatás, Lindab-tetőzet, festés,
bádogosmunka, 20% kedvezménnyel.
Tel. 0754-830-468. (3564)

VÁLLALUNK bármilyen bádogos-
munkát, csatornajavítást, tetőkészítést
Lindab lemezzel, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (1/3624)

ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogosmunka, régi
tető felújítása, új tető Lindab-lemezzel,
cserépforgatás, kerítés, bármilyen
munka. Tel. 0740-651-354. (3563)

MEGEMLÉKEZÉS

Az évek múlnak, de akit szere-
tünk, arra könnyes szemmel em-
lékezünk.
Szomorú szívvel és örök bánattal
emlékezünk augusztus 5-én a 17
éve elhunyt búzásbesenyői
BARRA TERÉZRE szül. Máté.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékeznek szerettei.
(9/3786)

Szomorú szívvel emlékezünk au-
gusztus 5-én KELEMEN 
PÉTERRE halálának 7. évforduló-
ján. Emléke mindig szívünkben
él. Édesanyja és testvére, Csilla.
(7/3744)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk mély fájdalmával és sze-
retetével tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették a kará-
csonyfalvi 

TOTH GYULÁT 
(Gyuszika) 

hogy búcsú nélkül távozott az
élők sorából. Szeretetét és szak-
mai tudását szívesen osztogatta
minden korosztálynak. 
Búcsúzik tőle Ákosfalváról a
Máthé család. 
Isten adjon neked csendes pihe-
nést, drága komám! (7/3784-I)

„Ha valaki nekem szolgál, azt

megbecsüli az Atya.”

(Ján. 12,26)
Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagymama, anyós, testvér,
sógornő, rokon, szomszéd és
anyatárs, 

SIMON MÁRIA 
szül. BUKSA MÁRIA 

nyugalmazott doktornő 
életének 74. évében, hosszan
tartó betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
augusztus 5-én, hétfőn 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temetőben, református szer-
tartás szerint. Emléke legyen
áldott! 

A gyászoló család. (1/3792-I)

„A szeretetben nincs felejtés.
Ezért megrendítő, ha elveszíted
azt, akit szerettél: a halál olyas-
mit kér tőled, ami lehetetlen –
hogy felejtsd el, akivel egy vagy.
Soha senki sem tudta ezt meg-
tenni…”

(Müller Péter)
Mi sem felejtünk, noha erre a
napra nem akarunk emlékezni.
Két éve, hogy TROMBITÁS
GYÖRGY hegedűtanár elbúcsú-
zott kicsiny családjától.
Fájó szívvel emlékezünk halálának évfordulóján, és drága
emlékét visszük tovább. 
Felesége és leánya. (14/3767-I)

Soha el nem múló fájdalommal
és szeretettel emlékezünk au-
gusztus 5-én MARTON 
LAJOSRA halálának 3. évfordu-
lóján. Emlékét őrzi bánatos fele-
sége, két fia és azok családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (17/3771)

„Ne fájjon nektek, hogy már
nem vagyok,
Hiszen napként az égen nektek
ragyogok!
Ha szép idő van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe sok szép
emlék. 
Ha rám gondoltok, soha ne sír-
jatok, 
Inkább a szép dolgokon kacag-
jatok! 
Ha telehold van, az értetek ra-
gyog,
S azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll az éjféli égen,
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek,
Hogy boldog lehessen szívetek.
Ha  rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.”
Fájó szívvel emlékezünk a nyárádszeredai BÁRDOS 
ERZSÉBETRE halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (5/3781-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM RECEPCIÓS HÖLGY MUN-
KATÁRSAT keres. Elvárások: empátia, rugalmasság. Részletekért
hívja a 0730-525-535-ös telefonszámot. (63919-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR ver-
senyvizsgát szervez egy BELSŐ AUDITORI állás betöltésére – COR-
kód 241105 – meghatározatlan időre, a versenyvizsga időpontja:
augusztus 29., 10 óra; három VILLANYSZERELŐI – COR-kód
741307 – állás betöltésére meghatározatlan időre, a versenyvizsga
időpontja: szeptember 4., 10 óra; egy ÉPÍTŐMÉRNÖKI állás betöl-
tésére – COR-kód 214201 – meghatározatlan időre, a versenyvizsga
időpontja: szeptember 4., 10 óra; egy SZERELŐI állás betöltésére –
COR-kód 712609 – meghatározatlan időre, a versenyvizsga idő-
pontja: szeptember 4., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro
honlapon vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon vagy a
www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál. (sz.-I)

ZARÁNDOKOLJUNK EGYÜTT!
Zarándoklatok:

Augusztus 26-31. – Medjugorje (házaspárok útja, nem csak házaspároknak) 
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)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális iskolájába a
2019–2020-es tanévre a következő szakokra lehet iratkozni: 

–  általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás és
gyógytornászasszisztens,  román és magyar tagozatra. 

Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (21399)

Közlemény
A helyi tanács 2019. évi 93-as, a parkolás felügyeletére vonat-

kozó határozata értel- mében augusztus 12-étől a Piacigazgatóság
veszi át a parkolással kapcsolatos teendőket Marosvásárhelyen.

Bérleteket a Cuza Vodă utca 89. szám alatti napipiacon hétfőtől
csütörtökig 8–15 óra, pénteken 8-13.30 óra között lehet váltani.

Parkolójegyeket a városi piacok irodáiban, illetve a következő
helyeken lehet vásárolni:

– Locativ Rt., Bartók Béla utca 2A
– Administraţie şi Turism Kft., Grigorescu utca 19. szám
– Siletina-jegyirodák
– a Győzelem tér 19. szám alatti újságosstand (a Telekom mellett)
– vegyesbolt, a Bábolna utca 21. szám alatt
– Orizont bár, Vár sétány 12/A
– elektromossági szaküzlet, Köztársaság tér 14. szám 
– másolóiroda, Bolyai utca 29. szám (a Bradului utcai sarkon)
Augusztus 12-től minden, parkolással kapcsolatos tudnivaló az

igazgatóság weboldalán található meg. 
A parkolóőrök naponta fogják ellenőrizni a szabályok 

betartását. 
A vezetőség 
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Körutazások 
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:
• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /

9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a  Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. / 

9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. / 

8 nap,  345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei, 

2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639

euró/fő
• Törökország – Kappadókia  – Rhodosz, 2019. szeptember 17. / 

14 nap, 559 euró/fő

Indulás Marosvásárhelyről  +  25 euró/fő 


