
Átrendezik 
a prioritásokat
Balavásár községben karbantartási
munkálatokra, a régebbi aszfaltos uta-
kon keletkezett kátyúk kijavítására ké-
szülnek. Folyamatban van a
közbeszerzés, az önkormányzat bérelt
egy gépet, amivel az útszéleket fogják
letakarítani. 

____________2.
Értékbiztonsági
kockázatfelmérés 
Egy év haladékot kaptak az öt évnél
régebb bejegyzett cégek tulajdonosai
arra, hogy elvégezzék a kötelező ér-
tékbiztonsági kockázatfelmérést,
amely több mint öt éve érvényben
van. A 2012 júniusa után bejegyzett
vállalkozások esetében azonban július
elsejétől már kötelező a kockázati átvi-
lágítást igazoló dokumentáció felmuta-
tása. 

____________4.
Kereszteződések
kiállítás
A Vásárhelyi Forgatag idén lehetősé-
get biztosít, hogy a fiatal kortárs kép-
zőművészek újszerű, friss
szemléletmódjukat bemutathassák a
megyére jellemző interkulturalitásról. 

____________5.
Mladenović 
harmadszor 
a Maros KK-ban
Harmadszorra írt alá a Marosvásárhe-
lyi Maros KK férfikosárlabda-csapatá-
hoz Aleksandar Mladenović szerb
beállós. A játékos először a 2010-11-
es bajnokságban szerepelt a Ligetben. 

____________9.

Vasárnap este véget ért az első maros-
vásárhelyi VIBE fesztivál. A fiatalok
által (főként) fiataloknak szervezett
többnapos eseménysorozat az egykori
Félsziget helyszínén zajlott, és mérete-
iben annak nyomdokaiba kíván lépni. Az
első kiadást kísérő érdeklődést tekintve
erre van esély, hiszen a négy nap alatt
több ezren lépték át a Maros-parti fesz-
tiválváros kapuját.

Amint azt a szervezők többször is hangsú-
lyozták, a VIBE több kíván lenni egyszerű mu-
latságnál, ezért szabadegyetemet is összehoztak
az érdeklődőknek, a napközbeni víkendtelepi
strandolás, sétálás és semmittevés alternatívája-
ként. Péntektől vasárnapig a Maros-parti ,,főut-
cán” már igencsak nehézkes volt a közlekedés,
a jobb oldali parkolóban autók, motorok és la-
kóautók álltak, a Sörpatika asztalainál hol mu-
latozó, hol a messzi semmibe bámuló
társaságok ültek, a Gokart Racing éttermének
közelében színes sokaság forgolódott. Odabent

zajlottak az említett nyári egyetem, a VIBE Koli
előadásai. Mindennap délután 1, illetve délelőtt
11 órától este 7-ig egymást követték a külön-
böző értekezések a Koli két helyszínén: a Kert-
ben és a Garázsban (a Gokart udvara, illetve
étterme). Voltak előadások többek között a fo-
tózásról, a nők elleni erőszakról, a tűzzsonglőr-
ködésről, a régi egyetemekről, a mai magyar
fiatalság igényeiről, különböző kommunikációs
típusokról, szerelmi jó tanácsokról, a kultúrák,
terek és emberek közötti összefüggésekről, 

Az oktatásügy „rákfenéje” (?) 

Régi-új tanügyminiszter nevét kellene megtanulnunk, de
a rendszerváltás óta már annyian vezették – jobbára félre
– az oktatásügyi tárcát, hogy aki nem közvetlenül érdekelt,
talán nem is érdemes megjegyeznie. Minek is erőlködnénk,
amikor maga Liviu Pop sem tudta észben tartani, hogy az
első Ponta-kormányban, ha átmeneti jelleggel is, de be-
töltötte már a miniszteri funkciót. 

Beiktatásakor jó nagyot bakizott, amikor kijelentette:
mennyire fontos, hogy a történelem folyamán először gim-
náziumi tanár vezeti a tanügyet, mire az ellenzékiek köz-
beszóltak, hogy semmi újdonság, hiszen már volt az ő
kezében az oktatásügy gyeplője. Név ide vagy oda, a pe-
dagógusoknak valóban lehetnének elvárásai Liviu Poptól,
aki Kolozsváron végezte a matematika-informatika szakot,
és számos újkori egyetemen szerzett mesteri és egyéb ké-
pesítéseket. A felsővisói elméleti líceumot aligazgatta, mi-
előtt szakszervezeti vonalon a Tanügyi Szabad
Szakszervezet elnöki székébe, majd még fennebb márama-
rosi képviselőként a szenátusba került volna. 

Korábbi miniszterségét nem jegyzik aranybetűkkel az
oktatásügy történetében, ugyanis azt tartják róla, hogy
„kasztrálta” a 2011-es oktatási törvényt, és miniszterel-
nöke, Victor Ponta védelmében, akit szellemi tolvajlással
vádoltak, két intézmény szerkezetét változtatta meg.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Mikházán rendezték meg pénteken délután az
MTVA, a Duna Televízió és a Hagyományok Háza
által 2012-ben indított népzenei és néptánc tehet-
ségkutató televíziós verseny, a Fölszállott a páva
idei erdélyi területi válogatóját. 

Habár a vártnál kevesebben méretkeztek meg, Erdélyhez
méltó volt a színvonal – emelte ki a zsűri. A megyénket kép-
viselő Szöllősi Kata és a Gyöngyszemek jól teljesítettek, re-
ménykedhetnek az őszi fellépésben.

A válogatóra vitt tizenhat produkció szakmaiságát nem
mindennapi szakemberek bírálták el: dr. Diószegi László 

Páva-válogató Mikházán

Fotó: Nagy Tibor

Bodolai Gyöngyi

Kaáli Nagy Botond

Gligor Róbert László

(Folytatás a 3. oldalon)

Véget ért a VIBE Fesztivál

Vibráló hétvége

A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett
minőségügyi szakmai tapasztalat.

Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház 
vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel),

Dózsa György u. 145/a, illetve e-mailben 
a productie@surubtrade.ro címen. 

További információ a 0745-043-920 telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• tanulékonyság

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

(Folytatás az 5. oldalon)

Ellenzéki hírportáloknál
vizsgálódott az adóhivatal
Hatósági megfélemlítés
Liviu Dragneának, a Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnökének üzleti kapcsola-
tairól és vagyonáról tényfeltáró cikke-
ket közlő két ellenzéki hírportálnál
végzett ellenőrzéseket az adóhatóság,
amit médiaszervezetek hatósági meg-
félemlítési akciónak minősítettek.

A kormányoldallal kritikus digi24.ro hírte-
levízió pénteken számolt be róla, hogy a Rise-
Project.ro és a Hotnews.ro ellenzéki
hírportálokhoz kiszállt az adóhatóság. Az el-
lenőrzést éppen azon a napon tartották, amikor
a RiseProject.ro Dragnea üzleti kapcsolódásai-
ról szóló tényfeltáró sorozat egyik fontos részét
készült közzétenni.



Balavásár községben karbantar-
tási munkálatokra, a régebbi
aszfaltos utakon keletkezett ká-
tyúk kijavítására készülnek. Fo-
lyamatban van a közbeszerzés,
az önkormányzat bérelt egy
gépet, amivel az útszéleket fog-
ják letakarítani. 

„Aszfaltozásra adtunk le egy pályá-
zatot a vidékfejlesztési alaphoz. A köz-
ség teljes területén megvolt a
helyszínelés, még néhány kis utca ma-
radt, amelyek nincsenek belefoglalva
ebbe a projektbe. Ezek rehabilitálását
önerőből próbáljuk megvalósítani, ha
nem találunk rá más természetű kiírást.
Ha lesz ilyen, természetesen megpá-
lyázzuk. Az előbb említett pályázat jó
helyezést kapott, úgy tűnik, hogy sike-
res lesz ez a projektünk is” – tájékoz-
tatott Sagyebó István polgármester.

A kérdésre, hogy milyen a községi
utak állapota, elmondta, hogy tavaly
jutottak el addig, hogy a község mind-
egyik településére aszfaltos út vezet.
„Nagyon kevés helyen nincsenek a
mellékutcák leaszfaltozva. Ez van
benne az előbb említett pályázatban. A

fennmaradó néhány utcácska kb. más-
fél kilométert jelentene, nem olyan
nagy anyagi megterhelés.” 

Hozzátette, egyelőre még várnak,
mert folyamatban van a kendi csator-
názási terv elbírálása, amelyet a fej-
lesztési minisztériumhoz nyújtottak
be. Választ májusra ígértek, ami aztán
a politikai válság miatt eltolódott. De
a visszajelzés szerint jó pontozást értek
el.
200 ezer eurós eszközbeszerzési 
pályázat a nagykendi kultúrotthon fel-
újítására

A községvezető szerint a pályázatot
elbírálták, megvannak a beszállító
cégek is, és hamarosan megérkeznek a
népviseletek, mert azokra írták alá leg-
hamarabb a szerződést.

„Megvan a közbeszerzés, a szerző-
dések egy részét már aláírtuk, és napok
kérdése, hogy az eszközök is érkezze-
nek. De közben letettünk még egy 200
ezer eurós pályázatot – már a tavaly
elő volt készítve – a nagykendi kultúr-
otthon felújítására. A jelek szerint lesz
lehetőségünk egy újabb pályázat be-
nyújtására a balavásári kultúrotthon
teljes felújítására. Ez kb. 300 ezer
eurót jelentene.”

A továbbiakban arról beszélt, hogy

az egrestői művelődési otthonban is
teljes felújítást eszközöltek: a tetőt fel-
újították, a nyílászárókat kicserélték,
még egy ajtót kell kicserélni. A legna-
gyobb gond ott is az, hogy árvíz súj-
totta területen van, salétromosak a
falak, a szigetelést is szeretnék augusz-
tusig befejezni. 
A csatornázási program miatt Kenden
egyelőre leálltak a járdásítással

A csatornázási program miatt egye-
lőre leálltak a járdásítással Kenden,
ahol az idénre tervezték ezeket a mun-
kálatokat. Várják a csatornázási pályá-
zat elbírálását, de ha nem történik meg
hamarosan, átrendezik a prioritásokat,
és Egrestőn vagy Szentdemeteren fog-
nak neki a járdának. „Nem szeretnénk
azt, hogy az idén letesszük a járdát, és
jövőre fel kelljen szedni. Ha nem tu-
dunk legalább 4-5 éves perspektívában
gondolkozni, akkor nem is fogunk
bele. Balavásáron a tavaly leraktuk a
piskótaköveket, az idén megtörtént a
csatornázási munkálatokra a közbe-
szerzés, és jó esetben jövőre fognak
hozzá a munkálatokhoz. De akkor még
nem tudtuk, hogy sikeres lesz a pályá-
zatunk. Hogy ne legyen veszteségünk,
még egy-két hetet várunk vele” –
mondta Sagyebó.

Évadzáró Lyukasóra
A Kemény Zsigmond Társaság július 11-én, kedden dél-
után 6 órakor tartja évadzáró összejövetelét a marosvá-
sárhelyi Vártemplom gótikus termében. A Lyukasóra
vendégei: Káli Király István, Kiss Zsuzsánna, Kovács
Levente, Markó Béla, Nagy Attila, Nagy Miklós Kund,
Sebestyén Aba, Spielmann Mihály és Zágoni Előd. A
rendezvényre minden játék- és verskedvelőt várnak.

Marosszéki népzene- 
és néptánctábor Jobbágytelkén

Tegnap, július 9-én kezdődött és 16-áig tart a XIX. Ma-
rosszéki népzene- és néptánctábor. A programok között
fő helyen a táncoktatás szerepel, a résztvevők maros-

sárpataki, nyárádselyei, jobbágytelki, mezőkölpényi,
nyárádmenti táncokat sajátíthatnak el. Népdalokat Kás-
ler Magda, népzenét a péterlaki zenészek tanítanak.
Zenél Csiszár Aladár zenekara, a Magos zenekar, az
Üver, az Öves és az adatközlők. Napközben hagyomá-
nyos népi mesterségekkel lehet megismerkedni, neves
szakemberek tartanak néprajzi előadásokat. A folk-
kocsma hajnalig üzemel. 

Citeraoktatás Erdőcsinádon
Erdőcsinádon július 24–30-án nyolcadik alkalommal
szervezik meg a citeraoktató tábort. Az oktatók: Bíró
László, Hunyadi-Bőr Gyula, Juhász Kitti, Tar Csilla-Esz-
ter. Meghívottak: Pávai István néprajzkutató, Kilyén Ilka
Magyar Örökség díjas színművész, valamint a Habakuk
Ifjúsági Bábjátszó Egyesület. 

Ellenőriztek a munkaügyi felügyelők
A Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség június folyamán
51 ellenőrzést tartott, melyek célja a bejelentés nélküli fog-
lalkoztatás, a feketemunka felderítése és visszaszorítása.
Az ellenőrzések során 19 személyt találtak, akik törvényes
iratok nélkül dolgoztak, 66-an pedig bejelentetlen munkát
végeztek. A felügyelők 25 gazdasági egységet bírságoltak
meg 140.500 lej értékben. Feketemunkát főként szerelő-
ként, építőanyag-lerakatok munkásaiként, szolgáltatás-
ban, vendéglátóipari egységekben és kereskedelemben
vállaltak. A marosvásárhelyi bírósági ügyészséget értesí-
tették, hogy egy cég öt személyt foglalkoztat egyéni mun-
kaszerződés nélkül – közölte Andrei Mureşan főfelügyelő.

Soron kívüli tanácsülés 
A Maros Megyei Tanács pénteki ülésén egyetlen napirendi
pont volt a Segesvár–Szentágota közötti 106-os megyei
út felújítását célzó terv műszaki-gazdasági dokumentáci-
ójának és mutatóinak elfogadása. Az önkormányzati tes-
tület elfogadta a 118,7 millió lejes beruházás kivitelezésére
vonatkozó határozatot. Maros megye 52,1 millió lejjel járul
hozzá a beruházáshoz. 

Zalaegerszegi gyermektábor 
Július 16–26-a között V. alkalommal tartják meg a Kárpát-
medencei gyermektábort Zalaegerszegen, amelyen anya-
országi, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai gyerekek vesznek
részt. A Magyarország egyik legszebb és legarchaikusabb
vidékén eltöltendő 7-8 napot nemzeti szellemiségű prog-
ramok színesítik. A részt vevő gyerekek – köztük Maros
megyeiek is – pedagógusok és kézművesek kíséretében
fedezhetik fel Zala megyét, Zalaegerszeget, a Nyugat-Ba-
latont, a Kis-Balatont, Keszthely nevezetességeit, az
Őrség és Göcsej szépségeit. A tábor mindenkori célja az
összetartozás érzésének erősítése, a Kárpát-medencei
magyar fiatalok összekovácsolása.

Válogató
A marosvásárhelyi ASA Futballklub tehetségválogatót tart
2007-ben született gyermekeknek szeptember 1-jéig he-
tente kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 9 órától
a Víkendtelepen levő 1-es műfüves pályán. Sportfelszere-
lés szükséges. Érdeklődni Ştian Dorin edzőnél lehet a
0745-754-750-es telefonszámon.

Megtalálták az elveszett férfit
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közölte, hogy meg-
találták Moca Ioant, azt az 56 éves szentpáli férfit, aki július
elsején tűnt el a marosvásárhelyi rohammentő-szolgálat
sürgősségi osztályáról. Az önként távozó férfira Oláhko-
csárd közelében bukkantak rá, miközben gyalogolt az úton. 

Elfogtak egy elítéltet
Az ádámosi rendőrök egy gépkocsi utasaként azonosítot-
tak egy 49 éves Szeben megyei férfit, akit a Dicsőszent-
mártoni Bíróság június 7-én 2 év és 10 hónap
börtönbüntetésre ítélt, de nem vetette alá magát a bünte-
tés végrehajtásának. A férfit a marosvásárhelyi börtönbe
szállították. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma AMÁLIA, holnap
NÓRA és LILI napja. 10., hétfő

A Nap kel 
5 óra 39 perckor, 

lenyugszik 
21 óra 14 perckor. 
Az év 191. napja, 

hátravan 174 nap.

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
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IDŐJÁRÁS
Kánikula
Hőmérséklet:
max. 320C
min. 180C

Mózes Edith

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

37, 20, 42, 7, 26+10 NOROC PLUS: 3 5 0 0 1 3

19, 8, 1, 21, 32, 17 SUPER NOROC: 7 8 9 3 3 8

26, 30, 8, 24, 35, 23 NOROC: 3 3 0 5 9 2 4

A politikai stabilitásra várva
Átrendezik a prioritásokat

Az Alpok, a Duna és az Adria
mentén fekvő országok közös
televízióműsorának nyári kíná-
latát a színek kavalkádja jel-
lemzi: kánikulában s borongós
időben egyaránt üdítő!

Az Alpok-Duna-Adria magazinmű-
sort minden ország azonos tartalom-
mal, a saját nyelvén készíti el. A
félórás adásokat a résztvevők kéthe-
tenként sugározzák, ezúttal a frissítő
nyári témákon a sor.

Jóllehet Magyarország kis ország, a
minőségi harangöntés tekintetében
mégis nagyhatalomnak számít. Gom-
bos Miklós aranykoszorús harangöntő
mester elődei a 19. század  közepén
Budapesten alapították meg az első
üzemüket. A leszármazottak pedig, da-
colva a rendszerek és politikai határok
változásával, mindmáig fenntartották
a híres-neves  műhelyt.  Kik ezek a
„haranglelkű” emberek, honnan van  a
küldetéstudatuk,  amely  az immár ha-
todik generációban is megtartja tradí-
cióit?

A harang is hangszer ugyan, de
most térjünk át kivételesen „vasból a
fakarikára” – a fából készült instru-
mentumokra. Nap mint nap olyan
hangszerek szólalnak meg világszerte
a színházakban és a koncerttermekben,

amelyeket Itália északkeleti részén, az
osztrák határ közelében lévő Tarvisio
környéki ősrégi erdőségek különleges
fáiból készítettek.  Az itt honos vörös-
fenyő  igen értékes, és kiváló alap-
anyagul szolgál főként a húros
hangszerek készítőinek. Ezért hívják
az egyik környékbeli túraútvonalat
„Muzsikáló Erdőnek”.

Szlovéniának csak  46 kilométernyi
tengerpartja van, mégis sokan írták be
nevüket  a tengerészet történetébe.

Egyesek  a hajóiparban,  mások a vi-
torlássportban  alkottak nagyot.  S
hogy hol nevelkednek a jövő bajno-
kai?  A Szlovén TV  stábja ellátogatott
a legfiatalabb vitorlázók edzésére, akik
a legalapvetőbb és legelterjedtebb osz-
tályban,  az optimist osztályban tanul-
ják a vitorlázás alapjait.

Szerkesztő: Sári Zsuzsa
Adás: július 13., csütörtök  (Duna –

8.45). Ismétlés: aznap (Duna World
16.25)

Az Alpok-Duna-Adria adásának beharangozója
Giling-galang és a Muzsikáló Erdő



Az adóhatóság elnöke azt állította, hogy feljelentés alapján
jártak el. Az ActiveWatch médiaszervezet elítélte az adóha-
tóság fellépését, és a portálok elhallgattatására irányuló meg-
félemlítési akciónak nevezte az eljárást.

A RiseProject.ro végül közölte a cikket, amely szerint a bel-
ügyminisztérium titkosszolgálatának egyik 2011-ben készí-
tett, később titkosított jelentése megállapította Dragnearól: a
2000-es évek elejétől, amikor Teleorman megyei önkormány-
zati elnök volt, hozzá közel álló személyekkel együtt „szer-
vezett bűnöző csoportot” hozott létre. Leírják, hogy a Tel
Drum nevű cégen keresztül európai uniós pénzeket pályáztak
meg és térítettek el eredeti rendeltetésüktől. Emellett a cég
rendszeres nyertese volt az infrastruktúra-fejlesztésre kiírt ál-
lami közbeszerzési pályázatoknak, többször a reális árhoz ké-

pest túlértékelt munkálatokat fizettek ki nekik, de volt olyan
is, hogy fiktív munkálatokért vettek fel pénzt – olvasható a
jelentésben.

A belügyminisztérium titkosszolgálata cáfolta, hogy a je-
lentést valóban az intézmény készítette volna, így nem ismer-
ték el annak hitelességét.

Augustin Lazăr, Románia legfőbb ügyésze is megszólalt az
ügyben. Szerinte amennyiben hitelesnek bizonyul a jelentés,
a korrupcióellenes ügyészségnek kellene kivizsgálnia az ese-
tet. A korrupcióellenes ügyészség pénteken közölte: tavaly
február óta folyamatban van egy vizsgálat a vádhatóságnál is-
meretlen személyek ellen, amely a RiseProject.ro által köz-
zétett információk egy részét vizsgálja. A tényfeltáró portál
korábban Dragneának a brazíliai vagyonáról és az üzleti kap-
csolatairól cikkezett. (MTI)

Egyetértésre jutottak a világ 19 legnagyobb gazda-
ságát és az Európai Uniót mint intézményt tömörítő
G20-csoport hamburgi csúcsértekezletének részt-
vevői szombaton egy kompromisszumos zárónyilat-
kozat elfogadásában, amelyben kinyilvánítják, hogy
folytatják a küzdelmet a protekcionizmus és a tisz-
tességtelen kereskedelmi üzelmek ellen, visszafor-
díthatatlannak tekintik és támogatják a párizsi
klímaegyezmény zökkenőmentes megvalósítását,
miközben tudomásul veszik, hogy az Egyesült Álla-
mok kimarad belőle.

A csúcstalálkozó középpontjában politikai szempontból a
klímavédelem állt. Először fordult elő a G20-csúcsok törté-
netében, hogy a zárónyilatkozatban egy nézetkülönbséget rög-
zítettek, nevezetesen az Egyesült Államok különállását a
klímavédelem ügyében. Vlagyimir Putyin orosz elnök di-
csérte Angela Merkel német kancellárt azért, hogy a G20-cso-
port 19 országát rá tudta bírni a párizsi klímaegyezmény
megerősítésére.

A szabadkereskedelem ügyében Trump ellenállása miatt a
zárónyilatkozat visszalépést jelent a korábbiakhoz képest. A
G20 ebben elismeri a „legitim védőeszközök szerepét a ke-
reskedelemben”, engedményt téve ezzel Trump bezárkózó po-
litikájának. Viszonzásul bekerült a dokumentumba a
protekcionizmus elutasítása. Csakhogy ezt a fogalmat külön-
bözőképpen értelmezik: Donald Trump a maga „Amerika az
első” politikáját nem tartja protekcionizmusnak, míg az eu-
rópaiak igen.

Merkel záró sajtóértekezletén elégedetten nyilatkozott a
csúcs eredményeiről. Örömét fejezte ki, hogy a G20 egyetért
a piacok nyitva tartásában és a protekcionizmus elleni küzde-
lemben. Sok területen megmutatkozott, hogy „együtt többet
tudunk elérni, mint külön-külön” – mondta. Megerősítette vi-
szont azt a meggyőződését, hogy Európának jobban kell
„emancipálnia magát” az Egyesült Államokkal szemben.
„Nekünk, európaiaknak részben a saját kezünkbe kell ven-
nünk a sorsunkat. Ez jót tesz Európának” – mondta.

Merkel védelmébe vette azt a döntést, hogy a csúcs hely-
színéül Hamburgot választották, és úgy vélte, a rendőrség
mindent megtett a konferencia biztonságáért. Egyúttal a 
legélesebben elítélte a kikötővárosban elszabadult erőszakot,
és ígéretet tett arra, hogy kormánya átgondolja, milyen segít-
séget tud adni az összecsapások áldozatainak, és milyen kár-
térítésben részesítheti Hamburgot az elszenvedett károkért.

Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy két
évvel a párizsi klímaegyezmény aláírása után december 12-
re újabb csúcstalálkozót hív össze az éghajlatváltozás elleni
küzdelem jegyében.

A csúcsértekezlet után tartott záró sajtótájékoztatóján Mac-
ron kifejtette: további klímavédelmi intézkedéseket kell tenni,
főleg pénzügyi téren. A csúcstalálkozó célja az lesz, hogy
mozgósítsák a magán- és az állami tőkét a párizsi megállapo-
dáshoz kötődő projektek megvalósításához.
Felemás sajtóvisszhang

Eltérően értékelte a német sajtó a G20-csoport hamburgi
csúcstalálkozójának eredményeit, a vasárnapi kommentárok-
ban Angela Merkel német kancellár sikereként és Vlagyimir
Putyin orosz elnök győzelmeként is megjelenik az előző nap
véget ért tanácskozás ügye, és van olyan vélemény is, amely
szerint felesleges ilyen értekezleteket tartani.

A hamburgi találkozó fordulópont a G20-csoport éves
csúcstalálkozóinak 2008 óta tartó történetében, mert most elő-
ször nem sikerült olyan zárónyilatkozatot elfogadni, amely
kifejezi a világ népességének kétharmadát kitevő és gazdasági
teljesítményének mintegy 80 százalékát biztosító csoport tel-

jes egyetértését a soros elnökség által napirendre vett ügyek-
ben.

A 19 legnagyobb fejlett és felzárkózó gazdaságot és az EU-
t összefogó csoport a klímaváltozás ügyében csak azt tudta
felmutatni, hogy egyetértés van a konszenzus hiányáról.
Azonban érvényesült a soros elnökség törekvése, sikerült el-
kerülni, hogy az Egyesült Államok kilépése a klímaváltozás
elleni küzdelmet összehangoló párizsi egyezményből meg-
bontsa a többi 19 tag egységét – emeli ki több kommentár.

A Welt am Sonntag című konzervatív lap rámutatott: An-
gela Merkel a rugalmasság és a keménység keverékét alkal-
mazó taktikájával „ügyesen” felsorakoztatta a párizsi
egyezmény mellett eleve kiálló európai tagok mellé a többi-
eket. Végül a „tizenkilenc az egyhez” formáció alakult ki, és
tizenkilencen nemcsak elkötelezték magukat a párizsi egyez-
mény mellett, hanem azt is kijelentették, hogy a megállapodás
visszafordíthatatlan, elutasítva Washington újratárgyalási kö-
vetelését. Továbbá elfogadták az úgynevezett hamburgi klí-
mavédelmi akciótervet.

Így „a német kancellár elégedett lehetne, ha nem árnyékol-
ták volna be a G20-csúcsot zavargások” – írta a Welt am
Sonntag.

A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) című
konzervatív lap rámutatott, hogy a legnagyobb érdeklődést
nem a munkaülések vagy a Húszak elleni tüntetések váltották
ki, hanem Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin
orosz elnök első személyes találkozója, amelyet a csúcstalál-
kozó közben tartottak meg.

A hamburgi G20-csúcs egy „kis győzelem Putyin szá-
mára”, akinek döntő fontosságú, hogy egyenrangú félként tár-
gyalhasson Amerikával, a „szuperhatalommal”. Ez Barack
Obama idején nemigen sikerült, az előző amerikai elnök ke-
rülte az orosz államfő társaságát és regionális hatalomnak ne-
vezte országát, ami felháborította Putyint. Trumppal viszont
a tervezett 45 perc helyett több mint két óráig tárgyaltak, és a
kiszivárgott információk szerint „rögtön megvolt köztük a
kémia”.

A Spiegel Online hírportál szerint a hamburgi csúcs legfőbb
tanulsága, hogy ilyen rendezvényeket nem szabad nagyváro-
sokban megrendezni. Miközben Trump, Putyin és a többiek
hangversenyben gyönyörködtek és díszvacsorán vettek részt
az Elbphilharmonie koncertpalotában, amelyet a legtöbb ham-
burgi még nem látott belülről, erőszakos tüntetők pusztítottak
egy negyedben, és a rendőrség órákig tétlenül szemlélte rom-
bolásukat. Ennek az az üzenete, hogy amíg a fontos vendégek
biztonságban vannak, a hamburgiak igényei másodlagosak.

Ezért – tette hozzá a hírportál kommentátora –, ha már mu-
száj ilyen találkozókat tartani, akkor inkább egy szigeten, a
sivatagban vagy egy repülőgép-hordozó hajón rendezzék.

Fontos tanulság az is, hogy a szerte Európából összesereg-
lett fekete ruhás, maszkos tüntetőknek – az úgynevezett fekete
blokk tagjainak – semmi közük a politikához. Baloldali radi-
kálisnak, antikapitalistának, antifasisztának, anarchistáknak
nevezik magukat, holott csupán huligánok, hiszen kisautók
felgyújtása vagy a sarki ABC kirakatának betörése nem poli-
tikai állásfoglalás, rendőrök megdobálása kövekkel pedig nem
az ellenállás kifejezése egy demokratikus jogállamban.

A Spiegel Online hozzátette: a csúcstalálkozó eredménye
sovány; Amerika továbbra sem akar együttműködni a klíma-
védelemben, törődni kell valahogyan Afrikával, mindenki jó
dolognak találja a szabadkereskedelmet. Ezt „a hölgyek és az
urak egy telefonkonferencián is megbeszélhették volna”. Sür-
gősen más megoldásokat, új formátumokat kell kitalálni a ve-
zetők eszmecseréjére, méghozzá olyanokat, amelyek révén
„nem ejtenek túszul egy egész nagyvárost”. (MTI)

Brüsszelbe utazik a kormányfő
Brüsszelbe látogat és az Európai Unió minden
magas rangú köztisztviselőjével találkozik jövő héten
Mihai Tudose kormányfő – jelentette be szombaton
Victor Negrescu európai ügyekért felelős tárca nélküli
miniszter. Gyulafehérváron tartott sajtótájékoztatóján
Negrescu azt mondta: európai ügyekkel megbízott
miniszterként ő is részt vesz a brüsszeli látogatáson,
amelynek során Corina Creţu regionális politikáért fe-
lelős és Frans Timmermans jogállamiságért és az
alapjogokért felelős uniós biztosokkal is találkozni
fognak. Hozzátette: szeretnék megerősíteni a Brüsz-
szellel való kapcsolat „komolyságát”, ez a továbbí-
tandó üzenetük az Unió vezetői felé. (Agerpres)

Közel húszmillió a világháborús
centenáriumra

A kormány tartalékalapjából 19.361.000 lejt különíte-
nek el az első világháború cenenáriumának megün-
neplésére. A döntés pénteken jelent meg a Hivatalos
Közlönyben. „Az első világháború centenáriuma –
hősi Vrancea – Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz Mărăşti,
Mărăşeşti, Ojtoz” címet viselő rendezvénysorozatot
a Vrancea megyei tanács koordinálja majd. A rendez-
vénysorozat részeként fotókiállítás nyílik A román
hadsereg a Nagy Háborúban címmel, alkalmi bélye-
get bocsátanak ki, különböző kulturális és művészeti
rendezvényekre kerül sor, valamint a turisták von-
zása céljából megörökítik az első világháború csatá-
inak színhelyeit. Ugyanakkor külön honlap is készül
a centenáriumi eseményekről. Az összegből létrehoz-
zák a Nemzeti Emlékezés Parkját, ahova 335.000
tölgycsemetét ültetnek, „élő emlékül a román hadse-
reg minden egyes katonájának, akik életüket adták
az 1918-as nagy egyesülésért” – olvasható a határo-
zatban. (Agerpres)

Csökkent a Dacia gyártása
Az idei első fél évben 170 430 járművet gyártott a
Dacia Romániában, ami 4,3 százalékkal kevesebb a
tavalyi hasonló időszakhoz képest, amikor 178 017
autót állított elő – közölte pénteken az autógyártók
szövetsége (ACAROM). Egyedül a Duster modellnél
jegyeztek növekedést, amely a Dacia legkeresettebb
autója. Ebből 106 038-at gyártottak, ami 2,5 száza-
lékos növekedés tavalyhoz mérten. A Sandero mo-
dell gyártása 18,3 százalékkal, a Logané 21
százalékkal esett vissza. Tavaly 7,2 százalékkal
csökkent a román járműgyártás 2015-höz képest, így
összesen 359 306 járművet gyártottak, ebből a Dacia
320 457-et, az amerikai Ford 38 849-et. (MTI)
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Bár az idei érettségi eredményeket kommentálva, ő
sem merészkedett el a valóság talajára, kimondván,
hogy nem a „kendőzetlen” valóságot tükrözi az a szám,
amelynek alapján az idei érettségi eredményeknek (71,4
százalékos átmenési arány az óvások előtti helyzetnek
megfelelően) örvendeznek. Hiszen, amióta véget vetet-
tek az érettségi csalásoknak, továbbra is elfelejtkeznek
róla, hogy a tételek könnyítése mellett oly módon sikerül
tupírozni a statisztikákat, hogy azokat a XII. osztályt
végzett tanulókat, akiknél nem látnak semmi esélyt, nem
is engedik érettségi vizsgára állni. Így a 12 osztályt ki-
járt végzősöknek alig több mint fele (55-56 százalék)
teszi le az érettségit. Erre van megoldása Liviu Popnak,
aki elődjéhez hasonlóan a szakérettségi bevezetését
ígéri, de nem csak. Kijelentette ugyanis, hogy azokat az
iskolákat, ahol egy diáknak sem sikerült az érettségi
vizsgája, bezárják, vagy leminősítik általános iskolává. 

Van azonban egy ennél meredekebb terve is, kijelen-
tette ugyanis, hogy a képesítés nélkül oktató személyeket
könyörtelenül kisepri a rendszerből. Őket tartja ugyanis
az oktatásügy rákfenéjének, és tőlük megszabadulva re-
méli a sikertelenségek felszámolását. Ezt a nagy prob-
lémát, hogy csak az oktatásügyben alkalmaznak
képzetlen szakembereket, hiszen az egészségügyben pél-
dául nem műthet, akinek nincs megfelelő szakképesítése,
szeptemberre megoldja, sőt ennek érdekében a tanügyi
törvény módosítását is szeretné elérni – nyilatkozta. 

Kíváncsian várjuk, honnan talál az isten háta mö-
götti, „ingázási lehetőségtől mentes” települések isko-
láiba képzett szakembereket, akik a rendelkezésükre álló
anyagból, az érvényben levő tantervekkel és tananyag-
gal csupa minőséget fognak „termelni”.

Az oktatásügy „rákfenéje” (?)
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A brit Liberális Demokraták vezetőjelöltje elképzelhetőnek
tartja, hogy az egyre nyilvánvalóbbá váló gazdasági problémák
miatt Nagy-Britannia végül mégsem lép ki az Európai Unió-
ból. Sir Vince Cable, a harmadik legnagyobb országos brit par-
lamenti párt egyik legtekintélyesebb veteránja, aki a korábbi
konzervatív-liberális koalícióban az üzleti ügyek minisztere
volt, jelenleg az egyetlen jelölt a Liberális Demokraták vezetői
tisztségére, amelyről az előző vezető, Tim Farron a múlt havi

előrehozott választások után lemondott. Sir Vince a BBC te-
levízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: a
folyamatosan romló gazdasági helyzet és a mélységes meg-
osztottság arra késztetheti az embereket, hogy „újra átgondol-
ják” a brit EU-tagságról tartott tavalyi népszavazás döntését.
Hozzátette: a kiutat egy újabb referendum kínálhatja, abban
az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a Brexit katasztrofális
következményekkel jár. (MTI)

Elmaradhat a Brexit

(Folytatás az 1. oldalról)

G20-csúcs
Kompromisszumos zárónyilatkozat

Hatósági megfélemlítés



Nemrég újra Marosvásárhelyen járt
Andrei M. Grinkevich fehérorosz
nagykövet. A főispáni hivatalban és a
kereskedelmi kamaránál tartott ke-
rekasztal-beszélgetésen a szeptem-
ber 21–23. között Fehéroroszország-
ban sorra kerülő üzletember-talál-
kozó részleteiről is szó esett, amelyre
a megyéből is várják az érdeklődőket. 

Amint Andrei M. Grinkevich hangsú-
lyozta, Maros megyei látogatásainak célja a
két ország közötti gazdasági és cserekapcso-
latok kialakítása és elmélyítése. A nagykövet
kifejtette, hogy eddig a két ország állampol-
gárainak nem volt lehetőségük alaposabban
megismerni egymás országát, annak politikai
helyzetét, illetve a gazdasági kapcsolatokban
rejlő előnyöket sem. Ennek ellenére tavaly a
kétoldalú kereskedelem 22%-kal nőtt, a 27
uniós tagország közül pedig Románia a 10.
helyet foglalja el a Fehéroroszországgal való
gazdasági kapcsolatok terén. Mivel Fehér-
oroszországban a mezőgazdasági gépek és
berendezések teljes skáláját gyártják, Maros
megye a mezőgazdasági felszerelések olyan
összeszeszerelő központjává válhatna, amely
az ország határain kívül az uniós tagországo-
kat is kiszolgálná. A vegyipar területén is sok
közös vonás van, a Maros megyében termelt
hús, valamint mezőgazdasági termékek fe-
héroroszországi piacokon feldolgozva kész-
termékként kerülhetnének be az európai
gazdasági körforgásba. Az országa területé-
nek 40%-a erdővel borított, a mezőgazdasága
fejlett, így ezen a téren is jó együttműködési
kapcsolatokat lehet kiépíteni. Megemlítette a
szászrégeni IRUM vállalatnál gyártott mező-

gazdasági gépeket, traktorokat, amelyeket fe-
hérorosz  licenc alapján szerelnek össze, és
értékesítik mind belföldön, mind az unió or-
szágaiban. Előnyös lehetne nyers termékek-
nek Fehéroroszországban való készre
dolgozásában is gondolkodni, a készterméket
pedig vámmentesen értékesíteni az eurázsiai
gazdasági térségben – Kazahsztánban, Kirgi-
zisztánban, Örményországban –, illetve
Oroszországban – sorolta a gazdasági kap-
csolatok előnyeit a nagykövet. 
Alacsony vámtarifák

A szászrégeni IRUM öt fehérorosz céggel
áll gazdasági kapcsolatban. A megbeszélésen
jelen lévő Géczi Sándor értékesítési igazgatót
a fehérorosz gazdasági kapcsolatok gyakor-

lati vetületéről kérdeztük. Amint a szakember
kifejtette, 2010 óta gyártanak traktorokat fe-
hérorosz licenc alapján. Az 1953-tól működő,
18 hektáron elterülő vállalat szászrégeni vi-
szonylatban az egyik legnagyobb cég. 1999-
től családi vállalkozásként, százszázalékosan
román tőkével működik. Amint hangsú-
lyozta, a vállalat számára rendkívül előnyös
a fehérorosz kapcsolat, mivel a minszki trak-
torgyár világviszonylatban a hetedik helyet
foglalja el, évente 25–30 ezer traktort gyár-
tanak, a minőség nagyon jó, az árak is meg-
felelőek. Felvetésünkre megerősítette, a
mezőgazdasági felszerelések, alkatrészek,
traktorok  vámtarifája rendkívül alacsony. A
Fehéroroszországgal való gazdasági kapcso-
lat a helyi üzletembereknek előnyös lehet az
egykori Oroszország területén lévő államok-
kal való vámmentes egyezmény miatt, a fe-
hérorosz kereskedelmi kapcsolatok számára
pedig Románia uniós tagsága nyújt előnyöket
– fejtette ki az értékesítési igazgató.

A marosszentgyörgyi SEMTEST tenyész-
állattelep képviselője egyike volt a fehérorosz
gazdasági kapcsolatok kiépítése iránt érdek-
lődő üzletembereknek, aki bemutatta az in-
tézmény működését és átadta a nagykövetnek
az egység román nyelvű bemutatkozó kiad-
ványát is. A nagykövet támogatásáról bizto-
sította a szakembert, ugyanakkor arra
ösztönözte, hogy angol nyelvű kiadványban
ismertessék a tevékenységüket, hogy a fehér-
orosz célszemélyekhez a legfontosabb infor-
mációk eljuthassanak. 
Jelentkezőket várnak

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnöke, Vasile Pop kifejtette, hogy a
megyében bejegyzett 27 ezer vállalkozás kö-
zött jelenleg nincs  fehérorosz tőkével alapí-
tott cég. Az elnök szerint számtalan előnye
lehet a fehérorosz gazdasági kapcsolatok ki-
építésének. Mindenekelőtt a gáz alacsony
árát hangúlyozta, amely egynegyede a Romá-
niában alkalmazott köbméterenkénti gázár-
nak.  

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara külkapcsolatokért felelős osztályveze-
tője, Anca Giurgiu kérdésünkre
hangsúlyozta, hogy a szeptemberben sorra
kerülő, gazdasági misszióként kezdeménye-
zett üzletember-találkozó az első azok sorá-
ban, amelyeket a fehérorosz nagykövetség
tervez. A megyei kereskedelmi kamara szék-
helyén várják azoknak az  üzletembereknek
a jelentkezését, akik valós gazdasági kapcso-
latok kialakítását tervezik. A felhívás nyitott,
bárki jelentkezhet, a küldöttség tagjainak ki-
választása a részletek megtárgyalását köve-
tően dől majd el. Egyelőre még nincs
leszögezve, hogy a költségeket a résztvevők
vagy a nagykövetség állja-e. A részletekről a
kamarai tagsággal rendelkezőket körlevélben
értesítik, valamint a média révén is tájékoz-
tatják a közvéleményt. A részvételi szándékot
az ancagiurgiu@cciams.ro e-mail-címen je-
lezhetik az érdekeltek.Fotó: Nagy Tibor

A fehérorosz nagykövet megbízatása
Gazdasági misszió
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Egy év haladékot kaptak az öt évnél
régebb bejegyzett cégek tulajdonosai
arra, hogy elvégezzék a kötelező ér-
tékbiztonsági kockázatfelmérést,
amely több mint öt éve érvényben
van. A 2012 júniusa után bejegyzett
vállalkozások esetében azonban jú-
lius elsejétől már kötelező a kockázati
átvilágítást igazoló dokumentáció fel-
mutatása. 

Több mint öt éve uniós követelményekre
hivatkozva kormányhatározattal a gazdasági
egységek, tanintézmények, kulturális létesít-
mények kockázati felmérésének kötelezettsé-
géről döntöttek a törvényhozók, amely révén
eggyel több anyagi kötelezettséggel terhelik
a kis- és nagyvállalkozásokat, de a határozat
értelmében a közintézmények, a kulturális és
egészségügyi intézmények sem mentesülnek
ettől a kiadástól. A vagyonvédelmi törvény
értelmében a kockázatfelmérési dokumentá-
ció  hiánya 5.000–10.000 lej közötti bírságot
vonhat maga után. Egyelőre az értékbizton-
sági kockázati felmérők felelőssége sem tisz-
tázott, ugyanis arra a kérdésre nem térnek ki
a törvényhozók, hogy amennyiben érvényes
kockázati elemzés birtokában is betörés tör-
ténik egy egységben, felelősségre vonható-e
a kockázati elemzést végző szakember,
ugyanakkor a díjszabásokat sem szögezték le,
ami szabadpiaci versenyhelyzethez vezet. A
közbeszerzési eljárások (SEAP) online kata-
lógusában megtalálhatók a közintézmények
számára irányadó egységárak a kockázati át-
világítást illetően. Nem hivatalos forrásból
arról értesültünk, hogy egy kis vegyesbolt
kockázati átvilágítása legkevesebb ötszáz
lejbe kerül. 

Maros megyében harminc engedélyezett
értékbiztonsági kockázati felértékelő van, kö-
zülük G. Ilonát és Mârza Ioant kérdeztük  a
július elsejétől kötelező kockázati átvilágítá-
sokról. 
A megrendelő cégek érdekében

Amint G. Ilona értékbiztonsági kockázati
felértékelő megkeresésünkre elmondta, eddig
több mint száz objektum felmérését végezte
el több megyében, mind közintézményekben,
mind magáncégeknél. Az engedélyezett ér-

tékbiztonsági  felértékelő hangsúlyozta, min-
denekelőtt fontos, hogy a kockázati felmérő
semleges, ezen a területen jól felkészült és ta-
pasztalt szakember legyen, aki a törvényes
előírásokat betartva a megrendelő cég érde-
keit védi, épp azzal a céllal, hogy annak érté-
kei (emberi és anyagi) biztonságban
legyenek. Az értékbiztonsági felmérés nem
azonos a munkavédelmi biztonsági felmérés-
sel.

Az újonnan bejegyzett cégeknél vagy új
munkapontoknál először a kockázati felmé-
rést kell elvégeztetni – ami egyébként is kö-
telező –, még mielőtt a biztonsági
intézkedéseket megtennék (riasztóberendezé-
sek, megfigyelőrendszerek beszerelése, őrző-
védő cégek szolgáltatásainak igénybevétele
stb.). A szakember azonosítja a biztonsági
kockázatokat, a „sebezhető pontokat”, a tör-
vényes előírásokat, és ezek után ajánlja a leg-
megfelelőbb vagy kötelező biztonsági
intézkedéseket.

Persze, vannak bizonyos tevékenységek,
cégkategóriák, amelyekre szigorú, úgymond
minimális követelmények vonatkoznak. Ide
sorolandók a közintézmények és tanintézmé-
nyek  (pl. iskolák, óvodák, kulturális intéz-
mények), hitelezőegységek, postai
szolgáltatásokat végző cégek, üzemanyag-
töltő állomások, 500 négyzetméternél na-
gyobb kereskedelmi felületek,
közszolgáltatások pénztárgépei, bankautoma-
ták, pénzfeldolgozó központok stb. Ezekre a
kategóriákra különösen oda kell figyelni, hi-
szen a lényeg a kockázat csökkentése a mi-
nimális kötelező biztonsági intézkedések
meghozásával. 

Ha például egy magántulajdonban lévő
cég vezetője úgy dönt, hogy biztonsági őrök-
kel védi a javait, akkor a következő lehetősé-
gei vannak: saját őrség saját
alkalmazottakkal, a törvényes előírásoknak
megfelelően felkészítve, illetve őrző-védő
cég szerződéssel. Mindkét esetben el kell ké-
szíteni a kockázatfelmérés alapján a vagyon-
védelmi tervet, amit a rendőrség kell
láttamozzon. A riasztóberendezések esetében
is például közintézményekben először a koc-
kázatfelmérést kell kötelező módon elvégez-
tetni, hogy az elektronikus biztonsági
rendszereket az engedélyezett cégek megter-

vezzék, amit a rendőrség láttamoz, és csak azt
követően szerelhetik fel a berendezéseket.
Egy kockázatfelmérés komplex dokumentá-
ció, amely három évig érvényes. A vagyon-
védelmi szolgáltatók nem végezhetnek
kockázatfelmérést azokban az egységekben,
amelyekkel ők vagy alkalmazottaik szerző-
déses viszonyban állnak, de akkor sem, ha  ri-
asztórendszerek tervezését, szerelését,
módosítását, karbantartását végzik – mondta
a szakértő. A munkadíjakkal kapcsolatosan
hangsúlyozta, hogy azok  teljes mértékben a
tulajdonossal való alku eredményeként ala-
kulnak, ezért nem mondhat viszonyítási árat
sem. „A korrekt ár megállapítása érdekében
szükség van egy előzetes látogatásra, mert
akkor tudjuk felmérni a tulajdonképpeni
munkát, a felmérés mennyiségét, az  aktivi-
tások komplexitása szerint. Ezenkívül minél
magasabb a kockázat egy objektumban,
annál több műszaki/pénzügyi megoldást kell
adnunk a kockázatok csökkentésére. Ezért
nem lehet kategorizálni az árakat, mivel nincs
két teljesen azonos munkapont a kockázati
felmérés komplexitása szempontjából. Csök-
kentést alkalmazok például olyan cégeknél,
ahol több munkapont, üzlet van, vagy külön-
böző nonprofit alapítványok esetében. Az
elektronikus katalógusban megtalálható a
SEAP egységár, ami tulajdonképpen 
sirányadó a közintézmények kockázati fel-
mérésére. A kockázati értékfelmérőt kötelezi
a titoktartás, ezért bizalmasan kezeli a rendel-
kezésére bocsátott információkat” – fejtette
ki az értékbiztonsági kockázati felmérő. 
Közintézményeknek vagyonvédelmi terv is
kötelező

Amint Mârza Ioan értékbiztonsági kocká-
zati felmérő kérdésünkre kifejtette, a törvé-
nyes szabályozások értelmében a
kockázatelemzéssel amellett, hogy azonosít-
ják az őrzött értékek kockázatait, az objektu-
mok gyenge pontjait, a biztonságos vagyon-
és személyi védelem szempontjából megol-
dási javaslatokat is kell tegyenek a kockázat
csökkentésére vagy elhárítására.

A kockázatértékelési dokumentáció való-
jában egy kérdőív kitöltésével készült inter-
júból áll, amelyet helyszíni szemle során
készít a szakember. Ezzel a dokumentummal
a pénzforgalmától függetlenül minden olyan

egység kell rendelkezzen, ahol pénztárgép,
vagy bármilyen javak vannak, illetve a sze-
mélyi biztonság miatt is kötelező. A kocká-
zati elemzésben figyelembe veszik a már
meglévő biztonsági intézkedéseket, berende-
zéseket is. A szakember kifejtette, az elemzés
során a felmérő a helyszínen tapasztalt koc-
kázati tényezőket számítógépes rendszerben
rögzíti, a program értékelési rácsa bizonyos
értékeket ad ki. A 60% alatti kockázati érték
elfogadható, a 60% fölötti már nem, és va-
gyonvédelmi intézkedések megtételére köte-
lezi a cég vagy intézmény vezetőjét.
Amennyiben betörés történik, a kockázat-
elemzést újra el kell készíttetni, és ha a fel-
mérő valótlan adatokat írt be a
kockázatfelmérő tesztbe, semmisnek nyilvá-
nítják az elemzését. Három semmissé nyilvá-
nított elemzés után pedig visszavonják az
engedélyét.

Amennyiben egy gazdasági egység az őr-
zési és vagyonvédelmi riasztórendszer tervé-
nek rendőrségi engedélyeztetését szeretné
megkapni, kötelezően rendelkeznie kell a
kockázatfelmérés dokumentációjával, amit
mellékelni kell a dossziéhoz.

A 2015. évi 1.002. kormányhatározat sze-
rint a helyi közigazgatási egységek, tanintéz-
mények, egészségügyi intézmények,
művelődési egységek, postahivatalok, valu-
taváltók, játékbarlangok, ékszerüzletek,
üzemanyagtöltő állomások, tízezer euró fö-
lötti javakat raktározó egységek stb. számára
a riasztóberendezés felszereléséhez vagyon-
védelmi terv is szükséges, és azt engedélyez-
tetni kell a rendőrségen. 

Amint a kockázatfelértékelő kérdésünkre
elmondta, az országban közel 1600 engedé-
lyezett kockázatfelmérő van, Maros megyé-
ben harminc,  mindkét szám igencsak
alacsony, ha a törvény kötelező jellegét tart-
juk szem előtt. Az engedélyezett kockázatfel-
mérők  jegyzéke (Registrul Naţional al
Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică)
megtalálható az országos rendőrség www.po-
litiaromana.ro/ro honlapján, a
https://www.politiaromana.ro/ro/structura-
politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-
ordine-publica/serviciul-sisteme-de-securitat
e-private/registre-nationale linkre kattintva.

Megbírságolhatják az ötévesnél fiatalabb vállalkozások ügyvezetőit
Értékbiztonsági kockázatfelmérés 
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történész, a Martin György Nép-
táncszövetség elnöke, Györffi Er-
zsébet pedagógus, a Barozda
együttes énekese, Furik Rita ren-
dező, koreográfus, jelmeztervező,
dr. Balogh Júlia televíziós vezető
szerkesztő (az ő nevéhez fűződik a
Fölszállott a páva ötlete), Bárdosi
Ildikó népdalénekes, a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem népiének-
oktatója, Kelemen László, a Hagyo-
mányok Háza igazgatója, dr. Szalai
Zoltán népzenekutató, zeneszerző,
egyetemi tanár. 

Érthető volt tehát a fellépők iz-
galma, de a néha megremegő vagy
elcsukló hangokon túl értékes elő-
adásokat láthatott a Csűrszínházat
zsúfolásig megtöltő közönség. Visz-
szatérőként (2014-ben táncosként
láthattuk) itt volt Eötvös Remus
őrkői cigány énekekkel, a kolozs-
vári Gorzó Boglárka (aki már tele-
víziós középdöntőig is jutott
éneklésben), a fiatalokból álló Ka-
lotaszeg legénytársulat, a nyárádre-

metei Gyöngyszemek vagy Marosán
Csaba énekei is elnyerték a közön-
ség tetszését, sőt Marosán még Ta-
mási Áron Márai Sándorhoz
intézett szavait is idézte, hogy
ennek a népnek „álmai vannak,
amelyek nem a zsiványoké, hanem
a jövőé”. Egy százhalombattai pár
is érkezett 700 kilométerről mező-
földi táncokkal, ők macskájuk miatt
(!) lemaradtak a magyarországi vá-
logatóról. Szépen húzta a szamosúj-
vári Téka Alapítvány legújabb
generációja, az Ördöngös zenekar,
míg a marosvásárhelyi Szöllősi
Kata egy nagy taps után azt is meg-
ígérte, hogy ha a döntőbe jut, hege-
dűn kíséri a maga énekét is. A sort
nem kevesebb sikerrel az egyte-
mista csángókból álló gyimeskö-
zéploki Tartospart néptáncegyüttes
zárta. És ha már idén is a Nyárád-
mentén rendezték az erdélyi váloga-
tót, akkor természetesen a Bekecs
néptáncegyüttes félórás műsora te-
tőzte a hangulatot (versenyen kívül,
vendégként lépett a színpadra),

amely csapat 2014-ben a Páva kö-
zönségdíját hódította el a budapesti
döntőben.
Kommunikáció Istennel

Míg a fellépők felvonultak a fa-
luban, hogy mindenki megcsodál-
hassa viseletüket, hangszereiket,
énekhangjukat, addig a zsűri kemé-
nyen dolgozott, majd a visszatérő
versenyzők és a közönség előtt ér-
tékelte a látottakat-hallottakat. Ba-
logh Júlia szerint ismét
bebizonyosodott, hogy „a hagyo-
mány nem kidobni való régiség,
hanem bennünk él”, és az előadott
számok „olyan színvonalon jelentek
meg, amelyek méltók ehhez a föld-
höz”. Diószegi László a csodálatos,
megnyugtató éneklést emelte ki, „a
helyi hagyományokhoz fordulás
megtette a hatását”, míg Györffi Er-
zsébet szerint a tájegységnek meg-
felelő nyelvjárásban, stílusban
mutatták be előadásaikat a fellépők.
Szalay Zoltán számára élmény volt
az előadás, és sajnálja, hogy csupán
ennyien képviselték Erdélyt, ettől

függetlenül kiemelkedő
tánc- és zenekari pro-
dukciók voltak. Bárdosi
Ildikó igen tartalmas-
nak, lélekben tisztának
és hitelesnek találta az
énekeket, Furik Rita azt
emelte ki, hogy az erős
erdélyiek ismét a ha-
gyományokhoz és a
tiszta forráshoz nyúltak
vissza, és „ez az Isten-
nel való egyenes kom-
munikáció”. Kelemen
László úgy véli, a Kár-
pát-medencei magyar-
ság népművészete a
határokon átnyúló, egy-
séges és óriási érték.

Ezután a zsűri nyilvá-
nosságra hozta az elért
pontszámokat, kie-

melve, hogy a 60 pont körüli elő-
adások már szóba kerülhetnek a kö-
vetkezőkben, ugyanis a hat területi
válogató legtöbb pontszámot gyűj-
tőit fimfelvételek alapján ismét
megvizsgálja egy tizenöt tagú zsűri,
amely majd meghozza a döntést,
hogy kiket láthatunk novemberben
a televíziós vetélkedőkön.
Van remény a továbbjutásra

A péntek délutáni vetélkedő
során a nézőtéren felharsanó taps
többször jelezte, hogy bizony kell
számolni az erdélyi fellépőkkel is a
további vetélkedőkön. Ezt igazolta
a zsűri is, hiszen kilenc produkció
szerzett hatvannál több pontot: leg-
többet, 69-et az Ördöngös zenekar,
68 járt a Tartrospartnak és Szöllősi
Katának is. Ez utóbbi kérdésünkre
elmondta: elsősorban azért nevezett
be a vetélkedőre, mert élete az
éneklés, és ezt mindenkinek meg
szerette volna mutatni, másodsor-
ban a társaságért, a hangulatért és a
népdalokért. Úgy érzi, a legtöbbet
hozta ki magából, jól sikerült az
előadása, s bár nem bízza el magát,
a vásárhelyi lány mégis reményke-
dik, hogy bejut a televíziós körbe. A
nyárádremetei Valódi Gyöngysze-

mek 65 pontot szerzett. Érdeklődé-
sünkre Veres Orsolya elmondta, ke-
resztanyja biztatására nevezett be
társaival, Lénárd Imelda Laurával,
Simó Henrietta Krisztinával és
László Emőkével, s bár külön-
külön akartak megméretkezni,
végül közösen énekeltek. Remélik,
hogy továbbjutnak, de ha nem,
akkor sem keserednek el, hisz már
eddig is sokat tanultak, és szurkolni
fognak a továbbjutóknak.

Szélyes Ferenc májusban tudta
meg, hogy a mikházi Csűrszínház
lesz az idei erdélyi válogató hely-
színe, aminek örült is, de meg is
ijedt kissé, hisz hasonló rendez-
vényt még nem szerveztek itt. Úgy
véli, a helyszínválasztás azt jelenti,
hogy odafigyelnek Mikházára, a
szervezőknek tetszik a falu, a kör-
nyezet, a vidék hangulata és a Csűr-
színház. Abból, hogy egy ilyen
rendezvényre itt kerül sor, Mikháza
mindenképp nyerhet, hiszen ez jó
reklám a falunak, a közösségnek,
Nyárádremete községnek, és erre
büszkék is – ismerte be a rendez-
vény házigazdája, a Csűrszínházi
Egyesület vezetője.

A kortárs művészetre igencsak jellemző a
különböző képzőművészeti ágazatok moza-
ikszerű egymásra tevődése. Ebbe az általános
környezetbe olyan helyi művészeti kezdemé-
nyezések illeszthetők be, amelyek a stílusbeli
és a kulturális interferenciákat helyezik elő-
térbe. Marosvásárhely és környékének mul-
tikulturális jellege adott, amit, úgy véljük, ki
kell használni. A kiállítás révén mind a témát,
mind a megvalósítást illetően a sokszínűségre
helyezzük a hangsúlyt, olyan fiatal marosvá-
sárhelyi kortárs képzőművészek munkáinak
egy szeletét szeretnénk bemutatni, amely rá-
látást biztosít a helyi kulturális környezetben
született kortárs képzőművészet irányvonala-
ira. Minden bizonnyal léteznek olyan keresz-
teződések, találkozási pontok a művészek
különböző nézetei, kifejezési módjai között,
amelyeket felszínre hozhat a képzőművészet
különböző ágazataiban készült és kiállított
művek sokszínűségének forgataga.

A szervezők tudatosan vállalják a kiállítás
tematikai, technikai és szemléletbeli sokszí-
nűségét, amelyek közös keretbe helyezve
nemcsak különbözőségeket, hanem közös
pontokat, kapcsolódásokat is reflektorfénybe
állíthatnak. Úgy véljük, ezeket mindenkép-
pen érdemes lesz felfedezni és értelmezni a

kiállítás során. Ezt tekintjük a tárlat egyik
legfontosabb céljának, ugyanis a sokszínű
kulturális kifejezési módban kitapintott talál-
kozási pontok, harmonikus kapcsolódások rá-
mutathatnak a helyi kulturális közeg által
biztosított sokszínűségre, összetettségre. 

A Vásárhelyi Forgatag jó alkalom arra,
hogy a kortárs művészet – kiemelten annak
fiatal képviselői – újszerű megvilágításba he-
lyezze az összetett társadalmi, szociális, gaz-
dasági és kulturális érintkezési pontokat,
interferenciákat, amelyek a mai marosvásár-
helyi társadalomra jellemzőek.

Ennek a kezdeményezésnek a célja a fiatal
pályakezdő képzőművészek támogatása, va-
lamint egy hagyomány megteremtése, amely
révén felkínáljuk számukra évente egyszer a
Vásárhelyi Forgatag alkalmából, hogy kiál-
lítsák munkáikat, elismerve ezzel alkotói erő-
feszítéseiket.

A részt vevő művészek számát a kiállítóte-
rem méretei függvényében határozzuk meg, a
pályázóknak 20–40 év közötti életkorba kell
beilleszkedniük. A kiállításra főleg olyan fiatal
kortárs művészek jelentkezhetnek, akik Ma-
rosvásárhelyen vagy Maros megyében élnek
és alkotnak, vagy itt végezték tanulmányaikat.

A kiállítás a Marosvásárhelyi Forgatag ese-
ménysorozatába illeszkedik, 2017. augusztus
22. – szeptember 6. között lesz látogatható.
A Kereszteződések című kiállítás felhívása 
és szabályzata

Időpont és helyszín: 2017. augusztus 22. –
szeptember 6., a Romániai Képzőművészek
Szövetsége (UAPR) marosvásárhelyi Art 
Nouveau Galériája

A Vásárhelyi Forgatag idén lehetőséget
biztosít, hogy a fiatal kortárs képzőművészek
újszerű, friss szemléletmódjukat bemutathas-
sák a megyére jellemző interkulturalitásról. 

A kiállításon a Maros megyéből származó
fiatal professzionális képzőművészek mun-
káinak egy szeletét kívánjuk bemutatni.

Célunk támogatni a fiatal és pályakezdő
művészeket, ezért hagyományt igyekszünk
teremteni ebből a kezdeményezésből, bizto-
sítva számukra, hogy évente kiállítsák mun-
káikat a Vásárhelyi Forgatagon. Díjakat is
felajánlunk, amelyek támogatást és ösztön-
zést jelenthetnek a fiatal művészek számára.
Részvételi feltételek:

– a pályázók életkora: 20-40 év
– szakirányú egyetemi végzettség a vizuá-

lis művészetek területén (képzőművészeti
egyetemek jelenlegi diákjai is jelentkezhet-
nek)

– Maros megyei származás 
A jelentkező művészek szabadon kezelhe-

tik a kiállítás témáját, amelyet
a Kereszteződések cím foglal
össze. Elfogadunk különböző
technikákkal készített munká-
kat, így festményt, grafikát,
kisplasztikát, kollázst, kerá-
miát, installációt, videót stb. 

A festmények és grafikák
esetében a munkák mérete nem
haladhatja meg a 150 cm ma-
gasságot és a 120 cm hosszúsá-
got, a kisplasztikák, kerámiák
és installációk esetében a mun-
kák maximum 120 cm-esek le-
hetnek. A méreteket a kiállítótér
adottsága határozza meg, a

Kultúrpalota emeleti Art Nouveau galériája.
Jelentkezni kizárólag online lehet 2017. jú-

lius 23-ig. A jelentkezőknek a 
confluenceexhibition@gmail.com címre a
következőket kell beküldeniük:

– minimum 3 és maximum 5 darab jpg.
formátumú, minimum 2 megapixeles felbon-
tású fényképet a munkákról, amelyekkel a
művész be akar nevezni a kiállításra, illetve
2-3 videót azok, akik ezt a kifejezési módot
választják. A videó hossza nem haladhatja
meg a 10 percet. Benevezéskor mellékelni
kell a szerző nevét, a munka címét és méretét,
milyen technikával készült és melyik évben.
Kérjük, a fényképeket kizárólag csatolmány-
ként küldjék;

– életrajz, amelynek tartalmaznia kell a
születés idejét és helyét, tanulmányokat, ed-
digi kiállításokon való részvételt, elérhetőségi
lehetőségeket, valamint a honlapot vagy blo-
got, ahol elérhetők a munkák, amennyiben a
pályázó művész rendelkezik ilyen internetes
felülettel. 
Megjegyzések: 

A hiányos pályázatokat a szervezők nem
veszik figyelembe. 

A résztvevőknek maguknak kell biztosíta-
niuk munkáik szállítását. 

A résztvevőknek a kiállítás teljes időtar-
tama alatt a szervezők rendelkezésére kell bo-
csátaniuk a kiállításra beválogatott
munkáikat. 

A szervezőknek jogában áll reprodukció-
kat használni a kiállított munkákról azzal a
céllal, hogy népszerűsítsék a kiállítást, ezért
a szerzőket nem illeti meg semmilyen anyagi
javadalmazás. 

A válogatás nyomán a szervezők 2017. au-
gusztus 4-én teszik közzé a kiállításra bevá-
logatott művészek nevét a forgatag.ro
oldalon. 

A későbbiekben tájékoztatjuk az érintette-
ket az esemény további részleteiről.

Várjuk a jelentkezéseket 2017. július 23-
ig!

A szervezők
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Az igazi forrásból merítettek
Páva-válogató Mikházán

A legtöbb pontot a szamosújvári Ördöngös szerezte                          Fotó: Gligor Róbert László

A nyárádremetei Gyöngyszemek is reménykedik

Kereszteződések kiállítás



– Hát ez ilyen kicsi?! – hang-
zott el a szomorú kérdés pén-
teken délután a Maros Megyei
Múzeum természetrajzi rész-
legén a jégkorszakról szóló
kiállításon egy idelátogató
kisgyerek szájából. Az igen
népszerű – hasonló című –
rajzfilm miatt leginkább gye-
rekek érdeklődtek a téma
iránt. A kijelentéshez azon-
ban hozzátehetjük: kicsi, de
igen tartalmas tárlatról van
szó, ugyanis dióhéjban –
amennyi egy terembe befért –
mindent megtudhatunk a mai
napig tartó földtörténeti idő-
szakról. 

A kiállítást a budapesti Termé-
szetrajzi Múzeum munkatársai állí-
tották össze, közösen vendég-
látóikkal, a megyei múzeum termé-
szetrajzi osztályán dolgozókkal. A
megnyitón jelen levő dr. Korsós
Zoltán, a budapesti intézmény ve-
zérigazgatója elmondta, küldetész-
szerű kötelezettséget teljesít
intézménye azáltal, hogy a Buda-
pesten megnyíló tematikus kiállítá-
sok anyagát határon túlra is
elhozzák. Eddig három vándorkiál-
lítás volt. Az egyik a Szóra bírt
csontok című paleopatológiai té-
májú, a másik a rovarokról, míg egy
harmadik a múmiákról szólt. Ezek
hosszabb időre Erdélyben is tanyáz-
tak. A jégkorszakról szóló a Nem-
zeti Kulturális Alapprogramnak

köszönhetően öt erdélyi városba jut
el.

S hogy miért érdemes betérni a
kiállításra? Nemcsak azért, mert
életnagyságban láthatunk néhány, a
jégkorszakban élt és azóta kihalt ál-
latot, mint a kardfogú tigris, a bar-
langi hiéna vagy a kis
mamutkölyök. Érdemes figyelme-
sen elolvasni a kísérőszövegeket is,
és elidőzni az interaktív pannók
előtt, ami kiszélesítheti, bővítheti is-
mereteinket. Az igazgató elmondta,
míg az állatok rekonstrukciók,
addig a csontvázak és a tárlókban
kiállított koponyák, fogak, csonttö-
redékek eredetiek. 

Székelyudvarhelyen több mint
10.000-en barangolták be a jégkor-
szak minivilágát. Marosvásárhely
után a következő állomás pedig
Sepsiszentgyörgy lesz – mondta a
vezérigazgató, azt remélve, hogy a
Marosvásárhelyen októberig látható
tárlat anyagára az iskolakezdés után
minél több osztály ellátogat,
ugyanis múzeumpedagógiai anya-
gokat is hagytak marosvásárhelyi
kollégáiknak. 

Dr. Medziharadzsky Zsófia, a bu-
dapesti Természetrajzi Múzeum
munkatársa, a kiállítás kurátora pa-
leozoológusként igen érdekes dol-
gokra hívta fel a figyelmet.
Elmondta, hogy a kiállítás anyagá-
nak összeállításakor nemcsak a
szakemberek véleményére figyel-
tek, hanem olyan kívülállókéra is,
akik laikusként érdeklődnek a téma
iránt. És természetesen tekintettel

voltak a gyerekekre is, akik a nép-
szerű rajzfilmek miatt igen érdek-
lődnek a jégkorszak iránt. Kifejtette,
a mesefilmekben ábrázoltak igen el-
térnek a valóságtól, a kiállításon is
szereplő jégkorszakbeli állatok nem
hatalmas jégtömbökön sétáltak,
hanem igen gazdag füves legelőkön
tartózkodtak, ugyanis nagy testük
miatt óriási mennyiségű élelemre
volt szükségük. Azt is elárulta, hogy
gigantikus méreteik a tápértékben
gazdag növényzetnek és annak volt
köszönhető, hogy így jobban véde-

kezhettek a hideg ellen. A látogatók
figyelmébe ajánlotta azt a grafikont,
amely földtörténeti korba helyezve
követi a jégkorszakok alakulását.
Ebből kiderül, hogy Földünk cikli-
kus folyamatot követ, amely ember-
öltőnyi léptékben nem is mérhető,
ugyanis, amint az egyik szemlélte-
tőeszköz elárulja, a földgolyó Nap
körüli keringésének ellipszis alakja
100 ezer éves ciklusokban változik,
tengelyének dőlésszöge 41 ezer
évente 22–24,5 fok között mozog.
És ez kimutathatóan igazolja a Föld
hőmérsékletének ciklikusságát. A
szakember elmondta, ha úgy vesz-
szük, a jégkorszak végén járunk, hi-
szen a földkéreg 10%-át még
mindig 1000 méteresnél vastagabb

jégréteg borítja. Melegedik a Föld,
de hogy ez mennyire természetes fo-
lyamat, vagy az emberi tevékenység
okozza-e – vitatható. Ezért is kell
megnézni a kiállítást, amely gondo-
latébresztő, ugyanakkor további ku-
takodásra, olvasásra sarkallja majd
a téma iránt érdeklődőket. De nem-
csak ezt a kérdést taglalják, hanem
abba is betekinthetnek, hogy az ál-
latmaradványokból miként lehetett
életterüket, élelmezésüket rekonst-
ruálni a kutatóknak. 

A kiállítás-megnyitón Soós Zol-
tán, a Maros Megyei Múzeum igaz-
gatója és Daniela Botoş, a
természetrajzi részleg vezetője is
üdvözölték a vendégeket és a meg-
jelenteket. 

a celebségről, az erdélyi innovatív
vállalkozásokról, a mai világpoliti-
kai helyzetről, a vásárhelyi műem-
lékekről és közép-erdélyi
kastélyokról, a regényírásról, a Bre-
xitről, a fiatal politikusokról, a ro-

botikáról, a menekültügyről, a
drogproblémákról, mindezeket
pedig irodalmi estek – Dsida-
műsor, slam poetry, kreatív írásmű-
hely – zárta. Az értekezések
szépszámú közönséget vonzottak, a
déli hőségben és a délutáni viharban

egyaránt sokan kíváncsiak voltak az
előadókra, a VIBE Kolit pedig
olyan folyamatos programok egé-
szítették ki, illetve gazdagították,
mint a társasjátéksarok, a gyereksa-
rok, a képzőművészeti és néprajzi
jellegű kiállítások, a könyvsarok és

a könyvturkáló, az egészségsátor
vagy a különböző élménypedagó-
giás játékok. 

A Kolit elhagyva, a gokartpálya
végénél állt a fesztiválkapu, mel-
lette mobilkórháznak berendezett
csuklós busz, utána pedig a feszti-

válváros. A meglehetősen nagy te-
rületen több színpad, bulisátor, ka-
jaárusok és italmérések, miniatűr
vidámpark fogadta a belépőt. Ez a
többhektárnyi tér adott otthont az
esti partiknak és koncerteknek, a
négy helyszínen: a Magenta Stage-
en, a Yellow Stage-en, a Blue Are-
nában, valamint a Kertben felállított
Kompgyárban több mint hatvan
együttes, illetve fellépő tette tiszte-
letét csütörtöktől vasárnapig, az esti
koncerteken pedig többezres közön-
ség bulizott együtt hajnalig. Kon-
certezett többek között a Koszika &
The Hotshots, a Margaret Island, a
Brains, a Palma Hills, a Vad Fruttik,
Péterfy Bori, a Wellhello, az Intim
Torna Illegál, a Moonfellas, a Sub
Bass Monster, Kelemen Kabátban,
a The Biebers, Borgore, a Pendu-
lum, Sterbinszky és sokan mások. 

A VIBE Fesztivál lapzártánk
után, vasárnap este ért véget, így
pontos adatokkal – a résztvevők
számáról például – nem szolgálha-

tunk, de a szervezők szerint ígére-
tesnek bizonyult az első kiadás. Az
eredeti tervek szerint sikerült meg-
mozgatni az erdélyi fiatalságot, kö-
zépiskolás és egyetemista
diákságot, és összehozni a legna-
gyobb erdélyi diáktalálkozót. 

Ha a VIBE sikeresnek bizonyul,

és lesz folytatása, akkor nagy az
esély arra, hogy Marosvásárhely
ismét egy akkora, olyan fiatalos,
színes és széles tömegeket meg-
mozgató fesztivál házigazdája le-
hessen, mint a Félsziget volt
fénykorában – pontosan tíz évvel
ezelőtt.

Jégkorszak Marosvásárhelyen 
Dilemmák a klímaváltozásról 

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Vajda György

Vajda György

Vibráló hétvége
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Eredményjelző
Labdarúgó Európa-liga, 1. selejtezőkör, visszavágó mérkőzések: Dacia Chişinău – Skendija 0-4,

AEL Limassol – St Joseph’s 6-0, Suduva – Shakhter Soligorsk 2-1, Milsami – Fola Esch 1-1, Pelister
– Lech Poznan 0-3, KF Tiranë – Maccabi Tel Aviv 0-3, Ordabasy – Siroki Brijeg 0-0, Rabotnicki –
Tre Penne 6-0, Jelgava – Ferencváros 0-1, Trakai – St. Johnstone 1-0, HJK Helsinki – Connah’s
Quay 3-0, SJK – KR Reykjavik 0-2, Flora Tallinn – Domzale 2-3, Gandzasar Kapan – Mladost Pod-
gorica 0-3, Atlantas – Kairat Almaty 1-2, Liepaja – Crusaders 2-0, Inter Baku – Mladost Lucani 2-
0, Botev Plovdiv – Partizani Tirana 1-0, FC Vaduz – Bala 3-0, Differdange – Zira 1-2, Ruzomberok
– Vojvodina 2-0, Slovan Pozsony – Pyunik 5-0, Dunav Ruse – Irtysh Pavlodar 0-2, Torpedo Kutaisi
– Trencsén 0-3, AIK – KÍ 5-0, Runavik – Dinamo Minszk 0-2, Bangor City – Lyngby 0-3, FK Sza-
rajevó – Zaria 2-1 / tizenegyesekkel 5-6, B36 Torshavn – Nőmme Kalju 1-2, Prishtina – Norrköping
0-1, Olimpija Ljubljana – Vaasa 0-1, Floriana – Crvena Zvezda 3-3, Folgore / Falciano – Valletta
0-1, Altach – Chikhura 1-1, ND Gorica – Shirak 2-2, Sutjeska Niksic – Levszki Szófia 0-0, Jagiel-
lonia – Dinamo Batumi 4-0, Zeta – Zeljeznicar Sarajevo 2-2, Sant Julia – Skenderbeu 0-5, Vasas –
Beitar Jeruzsálem 0-3, Ballymena – Odd Grenland 0-2, Osijek – UE Santa Coloma 4-0, Cork City
– Levadia Tallinn 4-1, Derry City – Midtjylland 1-4, Coleraine – Haugesund 0-0, Shamrock Rovers
– Stjarnan 1-0, Valur – Ventspils 1-0, Lincoln Red Imps – AEK Larnaka 1-1.

A Vasas elbúcsúzott a labdarúgó
Európa-ligától, miután a selejtező
első fordulójának hazai visszavágó-
ján 3-0-ra kikapott a Beitar Jeruzsá-
lem gárdájától. Az izraeli csapat
kettős győzelemmel, 7-3-s összesí-
téssel lépett tovább.

Az idegenbeli találkozóval ellen-
tétben az angyalföldi gárda – amely
legutóbb 2000-ben léphetett pályára
a második számú európai kupasoro-
zatban – ezúttal csak a mérkőzés
egyes szakaszaiban tudott nyomást
gyakorolni ellenfelére, de gólhely-
zetbe akkor is ritkán került. Az ösz-
szecsapás döntő részében a korán
vezetést szerző vendégek akarata
érvényesült.

A bajnoki bronzérmes angyalföl-
diek rögtön a kezdés után támadó-
lag léptek fel – szabadrúgás után
még kapufájuk is volt –, a 10. perc-
ben mégis az ellenfél jutott vezetés-
hez. Nagy Gergely hiába védett
büntetőt, a vendégek a gyorsan el-
végzett szöglet után a rövidsaroknál

lövőhelyzetbe kerültek, Hen Ezra
pedig három védő gyűrűjéből is ki
tudta lőni a bal alsó sarkot. A szü-
netig lendületes játékot láthattak a
nézők – a Vasas kezdeményezett, a
Beitar Jerusalem a kontrákra 
épített –, így mindkét kapu előtt
adódtak helyzetek, az eredmény
azonban nem változott.

A második játékrészben igyeke-
zett a Vasas, de gólt megint a védel-
müket jól megszervező vendégek
szereztek. A 61. percben ismét Ezra
volt szemfüles, és használta ki gyor-
saságát. A folytatásban a jeruzsále-
miek fegyelmezetten visszazártak a
térfelükre és átadták a kezdeménye-
zést a Vasasnak, amely azonban
nem tudott élni a lehetőséggel. A be-
tömörülő izraeli védelemmel szem-
ben ígéretes lövőhelyzetet sem
tudtak kialakítani az angyalföldiek,
a vendégek viszont a ráadás első
percében egy bedobás után újabb
gólt szereztek, így még meggyő-
zőbbé tették a sikerüket.
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Sokkal simábban nyert a Ma-
rosvásárhelyi ASA a Maros-
oroszfalu elleni második
előkészületi barátságos mér-
kőzésen. Hogy miért ismét
Marosoroszfalu? A klub kép-
viselői szerint nem találtak
ebben az időszakban másik
ellenfelet. 

Nos, lényeges különbség volt a
mostani és a múlt heti találkozó
között. Egyrészt elég egy pillantást
vetni a kezdőcsapatra, s máris ész-
lelhető, hogy kezd erősödni a 2. li-
gára készülő csapat kerete.
Másrészt ne feledjük, hogy az ASA
naponta edz, kezdi felvenni a rit-
must, míg a marosoroszfalui csapat
játékosai minden bizonnyal utol-
jára az ASA elleni, előző találko-
zón látták egymást együtt
valamennyien. Ilyen körülmények
között a tízgólos különbség is ke-
vésnek tűnik, ezen a meccsen gya-
korlatilag egykapuzás zajlott,
Iacobnak, illetve a második félidő-
ben Mogának alig-alig akadt dolga
a marosvásárhelyi kapuban.

A jelenleg rendelkezésre álló já-
tékosok közül nyilvánvalónak
tűnik, hogy Bálint László vezető-
edző azokra számít a leginkább,
akikkel megkezdte a mérkőzést, és
közöttük sok az újonc. Iacob kapus

már a múlt héten is a csapatban
volt, mint ahogy a Brassóból ér-
kező Băjan, az ifjúsági válogatott,
első profi szerződését aláíró Ca-
sian, a FCSB ifijeitől átigazoló 
Raiciu vagy a Călăraşi-tól érkező
Licu. A kezdőben azonban négy
olyan játékos is helyet kapott, akik
a héten jöttek: Ene és Fl. Ilie a Pan-
duriitól igazolt át, Laso Argentíná-
ból érkezett, de nem az első
romániai szerződése, játszott már az
aradi UTA színeiben, ahonnan
Muntean is jött. A tavalyi ASA-ke-
retből csak Candrea és Petra fért a
kezdőbe, a többiek, illetve az ifjú-
sági csapatból kipróbált játékosok a
második félidőben kaptak lehetősé-
get. Hogy ki marad a végleges ke-
retben, rövidesen eldől, mondta el
Bálint László a meccs után, hiszen
24 fős keretre számítanak, és még
legalább nyolc-kilenc érkezőre. 

A csapat máris elutazott Bras-
sóba, ahol kéthetes edzőtáborban
vesz részt. Az első négy további új

játékos már ma csatlakozik a keret-
hez, mondta el Bálint László, a 2.
liga szintjén mind tapasztalt labda-
rúgók, akikre számít a bajnokság-
ban, tette hozzá. Neveket azonban
egyelőre nem árult el, amíg min-
den papírt alá nem írnak. Még
utána is 4-5 játékos igazolására
számítanak, azonban a kiszemeltek
megvárják a július 14-i bírósági
döntést, mielőtt elköteleznék ma-
gukat a csapatnál. Ilyen körülmé-
nyek között a szombati meccs
második félidejében pályára lépők
közül 5-6-nak van esélye a keret-
ben maradni, a vezetőedző ezért
nem is diktálta le a szünet utáni
csapatösszetételt.

Annyit még megtudtunk, hogy
három barátságos formaellenőrző
találkozót iktattak műsorba a bras-
sói edzőtáborozás során. Július 15-
én Afumaţi, 19-én a 3. ligás
Szászhermány, 22-én pedig a
Nagyszebeni Hermannstadt FC
ellen lépnek pályára.

Második edzőmérkőzését is 
Marosoroszfalu ellen játszotta az ASA

Kettős győzelemmel – összesí-
tésben 3-0-lal – jutott tovább a Fe-
rencváros a labdarúgó Európa-liga
selejtezőjének első fordulójából,
miután a csütörtöki, idegenbeli
visszavágón 1-0-ra nyert a lett Jel-
gava együttese ellen.

Egy félidőn át irányította a mér-
kőzést a Ferencváros, amely a szü-
net előtt szerzett vezetést. A
kétgólos hazai siker után ez a mi-
nimális előny bőven elégnek bizo-
nyult a továbbjutáshoz.

A Ferencváros az első félidő
első felében meddő mezőnyfölény-
ben játszott, veszélyes helyzetet
sokáig nem tudott kialakítani. A
27. percben Bőle Lukács szólója és
centerezése után csak a kapufa
mentette meg a házigazdákat az
öngóltól, utána viszont már nagyon
érett a vendégek vezető találata.
Erre a 37. percig kellett várni, ami-
kor Priskin Tamás ismétlése után

már a kapu jobb oldalában kötött
ki a labda.

A második félidőben a játék a
pálya közepére koncentrálódott. A
hazaiak igyekeztek letámadni, a
szerzett labdákkal pedig akciókat
indítani. Ennek eredményeként az
első felvonással ellentétben már
helyzeteik is adódtak. A ritmusukat

veszítő ferencvárosiaknak kevésbé
tetszett ez a stílus, ráadásul sok
technikai hibát követtek el. A veze-
tésük azonban így sem forgott ve-
szélyben, miként a továbbjutásuk
sem.

A ferencvárosiak a selejtező má-
sodik fordulójában a dán Midtjyl-
landdal találkoznak.

Kettős győzelemmel jutott tovább a Ferencváros

Vaskó Tamás és az izraeli Itay Shechter (j). MTI Fotó: Czagány Balázs

Jegyzőkönyv
Európa-liga-selejtező, 1. forduló, visszavágó: FK Jelgava (lett) – Ferencvá-

ros 0-1 (0-1). Továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 3-0-s össze-
sítéssel.

Jelgava, vezette: Muntean (moldovai).
Gólszerző: Priskin (37.).
Sárga lap: Alhinho (32.), Oss (80.), illetve Gorriarán (41.), Botka (72.), Mou-

tari (80.), Leandro (84.), Koch (87.).
FK Jelgava: Ikstens – Slampe, Oss, Redjko, Klimasevics – Alhinho (88.

Lazdins), Bakmaz (69. Razulis) – Jaudzems (57. Grigaravicius), Kluskins, Ka-
uber – Ledesma.

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Koch, Leandro, Botka (75. Csernik)
– Gera (75. Hajnal), Gorriarán – Varga R. (71. Rui Pedro), Bőle, Moutari – Pris-
kin.

Jegyzőkönyv
Barátságos labdarúgó-mérkőzés: Marosvásárhelyi ASA – Marosoroszfalui

Maros 10-0 (5-0)
Vezette: Florin Andrei (Marosvásárhely).
ASA első félidő: Iacob – Băjan, Ene, Fl. Ilie, Casian, Candrea, Raiciu, Laso,

Muntean, Licu, Petra.
Gól: Licu (9.), Laso (14.), Petra (18., 40.), Muntean (45.), Iliescu (48., 77.),

Schieb (52., 80.), Dumbrăvean (84.).

Bálint Zsombor

Szerkeszti: Farczádi Attila

Jegyzőkönyv
Európa-liga-selejtező, 1. forduló, visszavágó: Vasas – Beitar Jerusalem (izra-

eli) 0-3 (0-1). Továbbjutott: a Beitar Jerusalem, kettős győzelemmel, 7-3-s össze-
sítéssel.

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, vezette: Fabio Verissimo (portugál).
Gólszerző: Ezra (10., 61.), Varenne (91.).
Sárga lap: Burmeister (17.), Vaskó (73.), illetve Vered (31.), Heister (43.), Kley-

man (50.), Mori (53.).
Vasas: Nagy – Burmeister, Vaskó, Risztevszki – Kleisz, Vida, Murka (68. Szi-

vacski), Hangya – Kulcsár, Pavlov, Remili (72. Ádám).
Beitar Jeruzsálem: Kleyman – Conte, Kahila, Mori, Heister – Claudemir, Kelt-

jensz, Sabo – Vered (82. Varenne), Sekter (74. Benajun), Ezra (62. Paulino).

Eldőlt, ki lesz az Astra ellenfele
Az azeri Zira FK lesz a román Astra Giurgiu ellenfele az Európa-liga 2. selej-

tezőkörében, miután kettős győzelemmel jutott túl a luxemburgi Differdange-en.
Az első mérkőzésen elért 2-0-s hazai sikert követően csütörtökön idegenben 2-1-
re diadalmaskodtak az azeriek.

A 2. selejtezőkör párosításai: Inter Baku – Fola Esch, Irtysh Pavlodar – Crvena
Zvezda, Kairat Almaty – Skenderbeu, Rabotnicki – Dinamo Minszk, Skendija –
HJK Helsinki, Ruzomberok – Brann, Bröndby – Vaasa, Maccabi Tel Aviv – KR
Reykjavik, Altach – Dinamo Brest, Nőmme Kalju – VIDEOTON, Liepaja – Su-
duva, Beitar Jeruzsálem – Botev Plovdiv, Östersunds – Galatasaray, Haugesund
– Lech Poznań, Apollon Limassol – Zaria, FC Vaduz – Odd Grenland, Qabala –
Jagiellonia, Valletta – Utrecht, ASTRA GIURGIU – Zira, Progres Niedercorn –
AEL Limassol, Norrköping – Trakai, Slovan Pozsony – Lyngby, Hajduk Split –
Levszki Szófia, Sturm Graz – Mladost Podgorica, Trencín – Bnei Yehuda, Zel-
jeznicar Sarajevo – AIK, Aberdeen – Siroki Brijeg, Cork City – AEK Larnaka,
Osijek – Luzern, Panionios Athén – ND Gorica, FERENCVÁROS – Midtjylland,
Shamrock Rovers – Mlada Boleslav, Valur – Domzale.

Búcsúzott a Vasas
1003.



A 91. életévében járó Gierling György a
marosvásárhelyi labdarúgás egyetlen olyan
ikonja, akit mintegy 80 (!) év köt a helyi lab-
darúgáshoz. A marosvásárhelyi futballélet
utolsó mohikánjának nevezhető, aki játszott
a néhai magyar bajnokságban is a két világ-
háború között. Pályafutásának emlékeit, fon-
tosabb momentumait megírta, belefoglalta
néhai edzője, a több egykori helyi labdarúgó
felkarolójának, Kiss Árpádnak a naplóját is
a két világháború előtti időszakból. 

Gierling Györggyel pályafutásának kez-
detéről, deportálásáról, Marosvásárhelyre
való visszatéréséről és pályafutásának vé-
géről beszélgettünk, ugyanakkor Kiss Árpád
naplójából is tallóztunk, amit a hajdani ki-
váló labdarúgó a Népújság szerkesztőségé-
nek rendelkezésére bocsátott.
16 évesen tagja volt az NMKTE 
nagycsapatának

Gierling György pályafutása éppen a ma-
gyar világban kezdődött, ugyanis 16 évesen
már a marosvásárhelyi NMKTE nagycsapa-
tának a biztos tagja lett, amely az 1943-
1944-es évadban az anyaországi bajnokság
második vonalában szerepelt.

– Gyuri bácsi, Ön maradt, sajnos, az
egyetlen azok közül a Maros megyei egykori
labdarúgók közül, akik hajdanán jelest al-
kottak Marosvásárhelyen, miután nemrég
legjobb barátja, egykori csapattársa, Józsi
Dezső elhunyt, vele még a valamikori ma-
gyar bajnokságban is játszottak, ellenfélként,
a második világháború előtt. Mikor is volt
az?

– Valóban, kiváló csapattársam volt Dezső
egykoron, idővel nagyszerű barátom lett, ő
volt az, aki által bizonyítani tudtam, hogy
valamikor a magyar bajnokságban is futbal-
loztam, hiszen csak néhány papiros maradt
meg dokumentumként. Dezső abban az idő-
szakban a marosvásárhelyi Attila SK-ban fo-
cizott az 1943-1944-es idényben, én pedig
16 évesen az NMKTE leigazolt játékosa,
csatára voltam.

– Kik voltak akkor az NMKTE tagjai?
– A következők: Várdai – Szöllősi L.,

Böjthe Á., Somodi I. – Bartha K., Be-
nyovszky Gy. – Bartha K., Boga F., Tóth J.,

Gierling Gy., Haláthi L. Ezt a felállítást hasz-
nálta a leggyakrabban a néhai edzőnk, Kiss
Árpád, de csapattag volt még Szöllősi J.,
Nagy Z., Incze József (Tuka), Vakarcs, Ga-
lambfalvi, Ráczkövi és Todor is. Szinte mind
helyi játékosok voltunk.

– Él még valamelyikük?
– Rajtam kívül senki, hiszen én voltam

akkor a magam 16 évével a legfiatalabb.

Két vásárhelyi csapat volt a magyar
bajnokságban

– Kik voltak az akkori ellenfelek a
magyar bajnokságban?

– A valamikori NMKTE a magyar
nemzeti bajnokság II. ligájában ját-
szott olyan együttesek ellen, mint a
SZAC (Szentlőrinci Atlétikai Klub), a
Hungária Budapest, a Törekvés Buda-
pest, a KASC (Kábel Sportklub Bu-
dapest), a Bethlen GSE Budapest, a
BVSC (Budapesti Vasutas Sport
Club), a MÁV (Magyar Államvas-
utak), a SZMÁV (Székelyföldi Ma-
gyar Államvasutak), az Attila
Marosvásárhely, KEAC (Kolozsvári
Egyetemi Atlétikai Club), a Bástya
Kolozsvár és az NSE (Nagybányai
Sportegyesület).

Abban az évben az élvonalban a
Perényit, Lórántot és Bodolát is sora-
iban tudó Nagyváradi AC volt a baj-
nok, a Rudast, Csikóst, dr. Sárosi
Györgyöt is felsorakoztató Ferencvá-
rosi TC és a Kolozsvári AC is felke-
rült a pódiumra, a Teherfuvar SE (Grosics
Gyulával a soraiban) a negyedik, míg az Új-
pest az ötödik lett. Az NMKTE-vel abban az
évadban a 6. helyen végeztünk, 14 győzel-
met, 4 döntetlent értünk el és 8 vereséget
szenvedtünk (gólarány 51-47), 32 pontot
szereztünk, akár az 5. helyezett Székelyföldi
MÁV Marosvásárhely. Az Attila SE Maros-
vásárhely volt a sereghajtó, azaz a 14. 

– Hogyan jutottak el a meccsekre, amikor
dúlt a háború?

– Nehezen jutottunk el Budapestre. Vonat-
tal mentünk Dédáig, onnan Szeretfalváig
Volán-busszal, majd ott ismét vonatra száll-
tunk. Mintegy 30 óra alatt értünk a fővá-
rosba, utána meg futballoztunk, persze, de
voltak csapattársaink, akik a robbantások
miatt féltek velünk jönni, így nem mentek
kiszállásokra. Volt olyan eset, hogy az egész
csapat fáradt volt, mert két éjszakán át a 
légoltalmi pincében kellett tartózkodnunk. 

– Hol játszott a II. világégés után?
– A sportkarrierem egy időre kettétört,

hiszen a második világháború idején engem
is, mint annyi más embertársamat, az egy-
kori Szovjetunióba, az Urálba deportáltak
1945-ben: 4 évre és 9 hónapra kényszer-
munkára küldtek kőbányába, ahol négy évet
húztam le. Édesapám német volt, édes-
anyám magyar, biztos, ez nem tetszett az
orosz megszállóknak. Életem legkínosabb
időszaka volt, mivel szeretteimtől távol vol-
tam, és nem sportolhattam. Utólag fejezhet-
tem be a tanulmányaimat, s folytattam
persze a labdarúgást is a város csapatában,
amely az évek során több néven szerepelt:
Locomotiva, Recolta, Avântul, Energia, s
végül, 1963-ban, amikor abbahagytam –
Mureşul. A csapat 1955-ig az A osztályban
szerepelt, abban az évben azonban kiesett a
B divízióba. 1956-ban sikerült ismét feljut-
nunk, de egy év után kiestünk, és visszavo-
nulásomig, 1963-ig a másodosztályban
játszottunk.
Bóné ellen mindig vesztettek, 

míg a Dinamót verték
– Akkoriban hol játszotta a csapat a hazai

mérkőzéseit?
– 1952 és 1955 között az A osztályos

együttes pályája a November 7. negyedben,
a régi szerpentin mellett volt. Nagyon ke-
mény mérkőzéseket játszottunk ott. A buka-
resti CCA ellen mindig veszítettünk, ott
játszott például Voinescu, Zavoda, Bóné
Tibor, Cacoveanu, Constantin. A nagy rivá-
lisukat, a Dinamót viszont szinte mindig le-

győztük Vásárhelyen. Egyszer veszítettünk
a Dinamo ellen hazai pályán, s abban az
évben ki is estünk az első osztályból. 

– Mint hallottam, az ötvenes években jó
csapata volt városunknak… 

– Például 1955-ben az általunk megszer-
zett 20 pont csak a 11. helyhez volt elégsé-
ges, így, sajnos, kiestünk, de egy év múlva
Avântul név alatt újra visszakerültünk az él-
vonalba Deutch Simi menedzselése alatt,
míg az edző Kiss Árpi volt. Csapattársaink
voltak akkor többek közt Boros Titus, Lu-
kács Elek, Stroe, Vakarcs I., Nagy F., Crişan,
Fülöp, Kajlik Öcsi, Szász B., Katona, Szász
K., Bocsárdi Márton, Józsi Dezső, Vakarcs
II., Maiogan.

Akkor a Locomotivánál Dobai volt az
edző, a CFR Rata csapatánál Csíki Ferenc,
de az évek során Dobai és Csíki mellett még
Kiss Árpád, Steinbach Péter, Bocsárdi Már-
ton, Stroia Sándor, Lukács Ede és Kiss Ist-
ván is edzőim voltak. 

– A csapatban milyen volt a hangulat?
– Szigorú fegyelem uralkodott, pedig

mindannyian napi 5-6 órát dolgoztunk, s
csak délutánonként jártunk edzésre, de kivá-
lóan megértettük egymást. Büszkén mond-
hatom el, hogy hat évig a csapatkapitányi
karszalagot viselhettem, és mindig olyan
poszton álltam be, amire a csapatnak éppen
szüksége volt.
Pályafutása után helyi szinten edzősködött

– A labdarúgó-pályafutása végeztével hol
edzősködött?

– Az aktív játékoskarrierem után két évig
az alig megalakult ASA ifjúsági alakulatánál
edzősködtem, aztán a Metalotehnica csapa-
tánál, amellyel megnyertük a tartományi baj-
nokságot 1968-ban, de az osztályozón
kikaptunk Székelyudvarhelytől (2-1-re és 1-
0-ra). Utána Nyárádszeredában edztem,
majd a Cukorgyárnál is megfordultam, végül
pedig a Gloria Marosvásárhelynél, a megyei
bajnokságban dolgoztam. Ezután a Nyárád-
szeredát edztem négy évig, rövid ideig a Cu-
korgyár csapatát, legutóbb pedig a Gloria
Marosvásárhelynél edzősködtem. 

– Kik voltak azok a labdarúgók, akikkel
baráti viszonyt ápolt?

– Különösen jó emlékeim vannak Vakarcs
Domiról, Kajlik Jóskáról, valamint „Kiflis”
Crişanról, de ugyanakkor az aradi Pe-
csovszky, a CCA-ból Zavoda, Constantin és
Cacoveanu, a ploieşti-i Zaharia, a petrozsé-
nyi Paraschivă, a kolozsvári Ivansuc és
Avram, a dinamós Nicuşor mind a barátaim

voltak, viszont a mindenkori legjobb bará-
tom Józsi Dezső volt. 

– Labdarúgó-pályafutásának melyik a
legemlékezetesebb mérkőzése?

– Az egykori ligeti salakos pályán játszot-
tunk az Újpest ellen, az első félidőben az én
két gólommal 2-2 volt az eredmény, aztán
Szusza és Zsengellér vezérletével 6-2-re
nyert a budapesti csapat. 17 éves voltam ak-
koriban, és bal szélsőt játszottam, csak a pá-
lyafutásom végén lettem védő játékos. Az
Újpest találataiból hármat az ötszörös ma-
gyar gólkirály, későbbi aranycipős (1945)
Zsengellér Gyula szerzett, továbbá Szusza
Ferenc, Várrai és Pozsonyi. Nálunk a csatár-
sorban Bartha Károly, Boga Ferenc, Tóth
János, Haláthi Lajos és jómagam kaptunk
helyet. Ma már kuriózumnak számíthat,
hogy annak idején 1-3-2-5-ös felállásban ját-
szottunk. Ez a mérkőzés labdarúgó-karrie-
rem legszebb emléke, hiszen az Újpest akkor
világhírű csapat volt.

De emlékezetes maradt az is, amikor,
1949 őszén, a Grosics Gyulát és Zakariás Jó-
zsefet is felsorakoztató, akkoriban híres bu-
dapesti MATEOSZ ellen 1-1 arányú
döntetlen értünk el a Ratával Marosvásárhe-
lyen, a Ligetben.
Családjával kapcsolatosak 
a legkellemesebb emlékei

– Életének legkellemesebb emlékei?
– A legszívesebben egy vajdahunyadi ta-

lálkozóra emlékszem. 1961-ben a Corvinul
ellen 3-1-re győztünk, rúgtam egy gólt, de
nem emiatt maradt meg annyira a találkozó.
A napot az tette igazán emlékezetessé, hogy
a szállodában telefonon hírt kaptam, hogy a
feleségem ikreket szült, két kislányt, Évát és
Klárát. Már volt egy lányom, Enikő, s a nagy
eseményt a csapattal együtt ünnepeltük meg.
Enikő gyógyszerész Sepsiszentgyörgyön,
két kislánya született. Az ikreknek két-két
fiuk van, egyikük Marosvásárhelyen él, a
másik, sajnos, Sárospatakon elhunyt. A lá-
nyaim összesen hat unokával ajándékoztak
meg, dédunokáim is vannak. 

– Mivel tölti hétköznapjait?
– Követem a minőségi labdarúgó-mérkő-

zéseket, szerdánként találkozni szoktam a
„szerdai barátokkal”, volt helyi labdarúgók-
kal. Ami a legfontosabb számomra, hogy 86
éves feleségemmel boldogok vagyunk, jól
érezzük magunkat unokáink és dédunokáink
társaságában, és besegítünk a nevelésükbe.
Hogy mire vágyunk még ebben a korban?
Egy kis egészségre...
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Czimbalmos Ferenc Attila

Mintegy nyolcvan éve a futball szolgálatában: 
Gierling György

A tizenhat éves labdarúgó



A másodikként kiemelt Simona
Halep bejutott pénteken a wimble-
doni füves pályás Grand Slam te-
nisztorna női egyes versenyének
nyolcaddöntőjébe, miután 6-4, 7-6
(7) arányú győzelmet aratott a
kínai Shuai Peng fölött. Halepnek
1 óra 38 percre volt szüksége, hogy
kiegyensúlyozott mérkőzés végén
túljusson kínai ellenfelén (31 éves,
37. a WTA-világranglistán). 

Halep (25, 2 WTA), aki elődön-
tőt játszott 2015-ben Wimbledon-
ban, tavaly pedig a negyeddöntőig
jutott, bizonytalanul kezdett, és a
kínai lány 1-3-ra elment, de Halep
3-3-nál egyenlített. Ezt követően
mindketten hozták az adogatásu-
kat, majd Halep breaket ért el, és
ez elég volt ahhoz, hogy 6-4-re
megnyerje az első játszmát. 

A második szettben 3-3-ig min-
denki megnyerte az adogatását,
majd Halep breakelt, de a kínai
lány azonnal válaszolt rá: 4-4,
utána pedig a vezetést is átvette 5-

4-re azt követően, hogy Halep el-
bukott egy breaklabdát, és a szett
6-6-nál rövidítésben folytatódott. A
tie-breakben Halep 5-4-re vezetett,
és neki következett két adogatása,
ám mindkettőt elveszítette, így 5-

6-nál Pengnek szettlabdája volt. Az
ázsiai nem tudta kihasználni az elő-
nyét, Halep 9-7-re megnyerte a rö-
vidítést, 7-6-ra a játszmát és 2-0-ra
a meccset. 

Halep 5 ászt ütött, Peng egyet, a
román játékos egy kettős hibát vé-
tett, Peng kettőt. Halep több labdát
megnyert az első adogatás mögött
(67%-60%), a kínai többet nyert a
második mögött (52%-55%). Peng
több nyerőt ütött (19-27), de több
ki nem kényszerített hibát vétett
(13-19).  A nyolcaddöntőbe jutásért
Halep 147.000 angol fontot és 240
WTA-pontot kap. 

Halep ellenfele a nyolcaddöntő-
ben a fehérorosz Viktoria Azarenka
lesz, aki 3-6, 6-1, 6-4-gyel búcsúz-
tatta a hazai Heather Watsont. Aza-
renka (27, WTA-683.), aki hét
hónappal ezelőtt szülte első gyere-
két, 2-1-re vezet a Halep ellen ját-
szott meccsekben. A fehérorosz
2012-ben kétszer győzte le Hale-
pet, 6-3, 6-1-re a dohai nyolcad-
döntőben, és 6-1, 6-1-re Linzben,
szintén a nyolcaddöntőben. Si-
mona 2015-ben, az amerikai nyílt
teniszbajnokság negyeddöntőjében
6-3, 4-6, 6-4-re verte Azarenkát. 

Megvan a második idegenlé-
giósa a marosvásárhelyi Si-
rius női kosárlabda-
csapatának. Kiss István klub-
elnök az új idényre négy légi-
óst ígért, az egyik a tavalyi
keret tagja, az amerikai Angel
Robinson, míg másodiknak –
az új szabályok szerinti köte-
lező – európai játékosként a
szerb Anđela Radović csatla-
kozik a csapathoz.

Radović a verseci ZKK Swissli-
ontól érkezik Marosvásárhelyre,
ahol első külföldi szerződését ír-
hatta alá. A játékos alig 22 éves, 176
cm magas. A szerb bajnokságban
negyedik helyezett csapatnál 21
mérkőzést játszott az előző idény-
ben, meccsenként átlagban 12,4
ponttal, 3,4 lepattanóval és 6,4 gól-
passzal. Ezek a statisztikai adatok is
azt mutatják, hogy rendkívül hasz-
nos tagja lehet a csapatnak, jól dob
távolról is, 33% fölötti triplamuta-
tóval.

Radović érkezésével gyakorlati-
lag biztosítottak az alacsony posz-

tok a csapatban, hiszen Robinson és
az új szerb játékos is 1-3-as poszto-
kon szerepel, és bár egyikük sem
vérbeli játékirányító, be tudják töl-
teni ezt a posztot, amit a gólpasszát-
laguk is mutat. A klub vezetősége
ezek után a belső emberek felé for-
dította a figyelmét, ahová két ame-
rikai aláírását várja. Kiss István
elmondta, a szerződéseket a klubtól
elküldték már a kiszemelt kosara-
soknak, amíg azonban nem érkezik
meg az aláírt példány, addig nem
kívánja elárulni, hogy kikről van
szó, különösen, hogy az idén már
megtörtént, hogy egy másik játékos
visszamondta a megállapodást az
aláírás napján.

A női kosárlabda-bajnokságban
egyébként holnap dől el a bajnoki
rendszer, és akkor sorsolják ki a
programot is. Továbbra is bizonyta-
lan, hogy mely csapatok lesznek a
rajtnál, miután a Rapid visszalépett.
Gyulafehérvár ugrana be helyette, a
hírek szerint szerb edzőt igazolt a
csapat, ám hivatalosan még nem
erősítették meg az indulást. (B. ZS.)

Szerb bedobó a Siriusnál
Harmadszorra írt alá a Ma-
rosvásárhelyi Maros KK férfi-
kosár labda-csapatához
Aleksandar Mladenović szerb
beállós. A játékos először a
2010-11-es bajnokságban
szerepelt a Ligetben. Innen
Lengyelországba igazolt, ám
miután visszatért Románi-
ába, Medgyesre, a 2013-14-
es bajnokságban újra a
marosvásárhelyi csapatban
játszott. Ezt követően két
idényt töltött Piteşti-en, hogy
2017 őszétől ismét a Maros
KK (vélhetően 7-es számú)
mezében szerepeljen.

Mladenović gyakorlatilag helyet
cserél Lázár Lászlóval, hisz a szin-
tén beállós poszton szereplő Lázár
Piteşti-hez igazolt. A különbség
csak az, hogy míg a piteşti-iek Lá-
zárra második beállósként számíta-
nak, Mladenovićra a Maros KK
első számú beállósként tekint.

A szerb játékos az előző idény-
ben 12,4 pontos átlagot produkált,
4,9 lepattanót szerzett, 1,2 gól-
passzt adott, illetve 0,7 labdát lo-
pott és 0,6 sapkát osztott ki. A
statisztikai adatokon túl azonban
csapattagként és ellenfélként is na-
gyon jól ismerik a marosvásárhelyi
szurkolók. S ha már Lázárral kell
összehasonlítani, elmondható,
hogy talán biztosabb a labdakeze-
lése, ám az is nyilvánvaló, hogy

védelemben lassú, és sokszor
marad le az emberéről. Arról
pedig, hogy a „sapkakirály” Lázár
mutatóival rendelkezzen az ellen-
fél blokkolása terén, szó sem lehet. 

Mladenović érkezése azonban
nyilvánvalóvá teszi azt, amit a
szurkolók régóta sejtenek, hogy a
klub igen szűkös költségvetésre
számíthat az új idényben, amely át-
menetinek ígérkezik. Ha ugyanis
az előző évből nyilvánvaló volt
,hogy hiányzik egy erős, palánk-
szaggató center, most arra is vá-
laszt kaptunk, hogy ilyenre nem
lesz pénz, Mladenović ugyanis
nem az az atletikus alkat, inkább
klasszikus center, olyan, amelyet
egyre inkább kiszorítanak a gyor-
sabb, erősebb beállósok.

Jelenleg így két konfirmált lé-
giós van a csapatban, Martinić
mint irányító és Mladenović mint
center, két bedobó és egy erőcsatár
légiósposzt még kiadó. Miután már
csak egy hónap van hátra a felké-
szülés kezdetéig, az idő sürget,
azonban a klubnak az előző veze-
tőség által hátrahagyott tartozások
törlesztési kötelezettsége miatt
még mindig nagyon kicsi a moz-
gástere.

Ami a belföldi kontingenst illeti,
hivatalosan bejelentették Steff
Norbert hazaigazolását az 1. ligá-
ban szereplő Kolozsvári U-tól
(nem tévesztendő őssze az U-BT
bajnokcsapatával). A hír azonban
nem ér meglepetésként, hisz Szász-
gáspár Barnabás már korábban el-

árulta, hogy számít Steff, a Temes-
várról visszatérő Engi és a Magyar-
országról hazaigazoló Kilyén Örs
játékára.

Mladenović harmadszor a Maros KK-ban

Vereséggel zárta szereplését a
magyar csapat a Vodafone Kupáért
kiírt világbajnoki felkészülési női
vízilabdatornán, Miskolctapolcán, s
másodikként végzett pénteki legyő-
zője, az Egyesült Államok csapata
mögött.

Bíró Attila szövetségi kapitány
olimpiai negyedik, Európa-bajnoki
címvédő együttese az első helyért
szállt vízbe a százszázalékos, ko-
rábban Új-Zélandot és Ausztráliát is
könnyedén verő olimpiai és világ-
bajnok amerikaiakkal, ehhez azon-
ban nyernie kellett.

Sikert ígérően kezdődött a
meccs, hiszen a tengerentúliak első
két emberelőnyüket elpuskázták, s
bár a hazaiak is rosszul sáfárkodtak
a hat az öt elleni játék kínálta lehe-
tőségekkel, a center Bujka Barbara
„magányos” alakításaival – két lát-
ványos csavargóljával – elhúzott 2-
0-ra. Amerikai szépítést követően a
balkezes Bujka újabb bombagóljai-
val 3-2-re, majd 4-3-ra alakította az
állást magyar szempontból. Ezután
viszont három – megválaszolatlanul
maradt – amerikai találat követke-
zett (6-4). 

A nagyszünet előtt Keszthelyi
Rita ejtett pontosan, majd – már a
harmadik negyed elején – ugyanő
ismét a kapus felett ívelve át a lab-
dát egyenlített (6-6). A rivális visz-
szavette a vezetést, Keszthelyi
rövidsarkos lökete azonban célba
ért (7-7). Mi több: Szücs Gabriella
távoli lövésével 8-7-tel megint a
magyar együttes állt jobban, igaz,
nem sokáig (8-8). 

A befejező nyolc percben a hely-
zetek előbb itt is, ott is kimaradtak,
majd amerikai gólok következtek
(10-8). Győzelmével az Egyesült Ál-
lamok nyerte a Vodafone Kupát, míg
Magyarország másodikként végzett.

„Kikapni soha nem jó, mindegy,
hogy ki az ellenfél és mennyi a kü-
lönbség. Megnehezítettük a dolgu-
kat, voltak jó momentumok, de
ahhoz kevés, hogy nyerni is tud-
junk” – értékelt Bíró Attila az M4
Sportnak. Hozzátette, gólszerzés-
ben még eredményesebbnek kell
lenni a világbajnokságon, ebben se-
gíthet, hogy a héten, Egerben, a bu-
dapesti vb rajtja előtt még három
edzőmérkőzést játszik a válogatott
az amerikaiakkal.

Vodafone Kupa: Tornagyőztes
az Egyesült Államok, 

Magyarország második
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Szettlabdát mentve jutott tovább a világelső helyére pályázó román játékos

Bálint Zsombor

Mergea: OK, Cîrstea és Olaru kiesett
A Florin Mergea/Aisam-Ul-Haq Qureshi román–pakisztáni páros be-

jutott szombaton a wimbledoni füves pályás Grand Slam tenisztorna
nyolcaddöntőjébe, miután 5-7, 7-5, 6-3, 7-6 (5) arányban legyőzték az
ausztrál Julian Knowle/Philipp Oswald duót. 

A 14. helyen kiemelt Mergeának (39 ATP páros) és Qureshinek (24
ATP páros) nem volt könnyű dolga, 3 óra 22 percet küzdöttek, hogy
legyőzzék a gyengébbnek nyilvántartott ausztrál kettőst. A nyolcad-
döntőbe jutásért a román-pakisztáni páros 26.500 angol fontot és 180
ATP-pontot kap, és a következő fordulóban a Marcus Daniell (Új-Zé-
land)/Marcelo Dernoliner (Brazília) – Ken Skupski/Neal Skupski (Nagy-
Britannia) párharc győztesével játszik. 

A többi román játékos szombati mérkőzéseit nem kísérte szerencse.
Sorana Cîrstea 70 perc alatt, két sima szettben, 2-6, 2-6-ra kikapott a
14. helyen kiemelt Garbine Muguruzától (Spanyolország), és nem ju-
tott a nyolcaddöntőbe. Teljesítményéért Cîrstea egy 90.000 angol fon-
tos csekket és 130 WTA-pontot kapott. 

Nem jutott tovább a vegyes párosok versenyében Raluca Olaru és
Fabrice Martin sem. A román–francia páros 6-7(2), 5-7 arányú vere-
séget szenvedett a 10. helyen kiemelt Rohan Bopanna (India)/Gabriela
Dabrowski (Kanada) kettőstől. 

A juniorok versenyében az orosz Szofia Lanszere 6-7(7), 6-3, 6-4
arányban legyőzte Mihaela Mărculescut.

Babosék nyolcaddöntősök párosban 
Babos Tímea és Andrea Hlavackova kettőse győzött a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének

második fordulójában, így bejutott a nyolcaddöntőbe. Babosék egy holland, fehérorosz duóval találkoztak
szombaton, s három szettben, 2 óra 8 perc alatt diadalmaskodtak. Már a második játszmában meccslabdá-
hoz jutottak, de végül szükség volt a harmadik szettre is. A legjobb 16 között a Szvetlana Kuznyecova, Kris-
tina Mladenovic orosz, francia kettős vár rájuk. Érdekesség, hogy a tavaly a kazah Jaroszlava Svedova
oldalán döntős Babos 2014-ben éppen Mladenoviccsal menetelt a fináléig Wimbledonban, 2015-ben pedig
elődöntőt játszhatott a párosuk.

Eredmény: női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért): Babos Tímea, Andrea Hlavackova (magyar, cseh,
4.) – Lesley Kerkhove, Lidzija Marozava (holland, fehérorosz) 6-2, 5-7, 6-4.

Eredményjelző
Felkészülési torna a Vodafone Kupáért, 3. forduló: Egyesült Államok – Ma-

gyarország 10-8 (2-3, 4-2, 2-3, 2-0)
A magyar góldobók: Bujka 4, Keszthelyi 3, Szücs 1.
Korábban: Ausztrália – Új-Zéland 16-4 (5-1, 4-0, 3-2, 4-1).
Csütörtökön játszották: Magyarország – Új-Zéland 20-8 (8-2, 3-1, 4-3, 5-2),

Egyesült Államok – Ausztrália 14-7 (4-2, 2-3, 6-2, 2-0).
Szerdán játszották: Magyarország – Ausztrália 9-9 (1-2, 4-3, 3-2, 1-2), Egyesült

Államok – Új-Zéland 18-3 (4-0, 4-2, 5-0, 5-1).
A Vodafone Kupa végeredménye: 1. Egyesült Államok 9 pont, 2. Magyaror-

szág 4 (37-27), 3. Ausztrália 4 (32-27), 4. Új-Zéland 0.

Harmadik az isten igaza? A szerb beállós (j,
7) ellenfélként a Ligetben: az utóbbi két éva-
dot Piteşti-en töltötte, most pedig újra vissza-
tér a Tigrisek közé.           Fotó: Nagy Tibor

Wimbledon: Halep már a nyolcaddöntőben

Sikert ígérően kezdődött a meccs, mégsem bírtak a tengerentúliakkal Bíró Attila tanítványai:
gólszerzésben eredményesebbnek kell lenni a világbajnokságon, mondta a szövetségi kapi-
tány



Hetven éve, 1947. július 9-én
adott ki közleményt arról az
amerikai légierő, hogy az új-
mexikói Roswell városka kör-
nyékén lezuhant egy
meteorológiai ballon. Ám ezt
sokan már nem hitték el,
mert előző nap a helyi újság
címoldalán öles betűkkel virí-
tott, hogy a katonaság egy
szerencsétlenül járt repülő
csészealj maradványaira
bukkant egy farmon. A ros-
welli eset minden idők leghí-
resebb és legtöbb rejtéllyel
övezett UFO-észlelése, a föl-
dönkívüliek létezésében
hívők ennek emlékére tartják
minden év július 2-án az
UFO-világnapot.

1947-ben az amerikai közvéle-
ményt a földönkívüliek rejtélye
tartotta izgalomban. Akkoriban
gyakran eregettek fel héliummal
töltött léggömböket, főleg rodeó-
kon, s ezeket rengetegen nézték re-
pülő csészealjnak. Az év
júniusának végén egy amatőr pi-
lóta Washington állam felett kilenc
különös, alakzatban repülő tárgyat
látott a gépe mellett elhúzni, beszá-
molója az országos lapok címolda-
lára került. Akkortájt Roswell
környékén is sokan vélték úgy,
hogy különleges repülő tárgy tűnt
fel az égbolton, majd július elején
egy munkás nagy területen szét-
szóródott, furcsa fémdarabokat ta-
lált. Mivel arra gyanakodott, hogy
egy földönkívüli űrhajó roncsai le-
hetnek, kihívta a seriffet, aki érte-
sítette a közeli légi bázis hírszerző
tisztjét, Jesse Marcel őrnagyot. A
főtiszt kiment a helyszínre, és több
rendkívül könnyű, de törhetetlen
fémdarabot vitt magával, amelye-
ket úton a támaszpontra a kisfiának
is megmutatott.

A helyszínt ezután napokra le-
zárták, és több fekete zsákot szál-
lítottak a bázis egyik hangárjába.
Mivel a hír szájról szájra terjedt, a
támaszpont ügyeletese július 8-án

reggel egy rövid közleményt kül-
dött a helyi rádiónak és újságnak,
mely szerint egy „repülő korongot”
találtak. A sajtó által felkapott
szenzációs hírt másnap helyesbítet-
ték, eszerint egy időjárási ballon
maradványait gyűjtötték össze,
majd másnap egy sajtótájékoztatón
közszemlére is tették a maradvá-
nyokat.

A szóbeszéd néhány nap után el
is halt, majd 1980-ban fokozott
erővel éledt újra, amikor megjelent
Charles Berlitz és William Moore
könyve. Az új elemekkel kiegészí-
tett, misztikus csomagolásban tá-
lalt történet szerint a hadsereg
emberei földönkívüli lények ma-
radványait találták Roswell mel-
lett, és a leletet a szigorúan őrzött
51-es körzetbe szállították. Az
UFO-hívők száma robbanássze-
rűen emelkedni kezdett (az ameri-
kaiak csaknem fele hisz
létezésükben), az elmúlt hat évti-
zedben egymilliónál jóval több je-
lentés gyűlt össze a meg nem
határozható repülő tárgyakról (ezt
jelenti az angol UFO rövidítés).

Roswell a legismertebb és a leg-
többet tanulmányozott UFO-észle-
lés, de a rejtély nyomába eredt
hivatásos és amatőr UFO-kutatók-
nak csak vadabbnál vadabb össze-
esküvés-elméletekkel sikerült
előállniuk. Legalább hatféle ilyen
változat ismert, ezek mindegyike
különbözik, és mindegyik „cáfol-
hatatlan” bizonyítékokkal van alá-
támasztva, jóllehet kiagyalóik
abban az egyben egyetértenek,
hogy a kormány mindent el akar
titkolni a közvélemény elől. 1995-
ben egy állítólagos filmfelvétel
(mint kiderült, hamisítvány) is elő-
került, amely a földönkívüliek bon-
colását ábrázolta.

A közvélemény nyomására a
Pentagon 1995-ben kénytelen volt
kiadni egy újabb, részletes jelen-
tést. Eszerint a korábban megfigye-
lőléggömbnek nevezett szerkezet
valójában egy, a szovjet atomrob-

bantások magas légköri megfigye-
lésére szolgáló, szupertitkos beren-
dezés volt. A kicsi zöld emberkék,
akiket a szemtanúk a helyszínen
látni véltek, különleges érzékelők-
kel felszerelt próbababák voltak,
amelyeket igen nagy magasságból
dobtak ki, hogy teszteljék, milyen
hatással járna a pilótákra egy ilyen
zuhanás.

A hívőkkel szemben áll a kétke-
dők szintén népes serege. Közéjük
tartoznak azok is, akik szerint le-
hetséges értelmes lények létezése a
világmindenségben, de ők a vilá-
gűrből származó rádiójelzésekre fi-
gyelnek. A híres csillagász és
tudományos író Carl Sagan, a
SETI program atyja például azt
mondta: „Egyetlen esetben sem si-
került megbízható jelentést kapni,
amely egy földönkívüli űrhajó lé-
tezésének akárcsak a lehetőségét is
alátámasztotta volna, valóban ki-
zárva félreértést, megtévesztést
vagy képzelődést.”

Az valószínűleg sohasem fog ki-
derülni pontosan, mi is történt
1947-ben az új-mexikói sivatag-
ban. Az események utolsó szemta-
núja, Marcel őrnagy fia 2013-ban
halt meg, a dokumentumokat titko-
sították, a minősítés feloldására a
washingtoni kormány továbbra
sem mutat hajlandóságot.

A sivatag közepén fekvő Ros-
well közelében puffantotta le Pat
Garrett seriff a Vadnyugat egy leg-
ismertebb banditáját, Billyt, a
Kölyköt, és itt van a világ legna-
gyobb mozzarellaüzeme, de persze
nem ezért özönlenek ide a turisták.
A világ UFO-fővárosában három
olyan múzeum is működik, ame-
lyet a repülő csészealjaknak szen-
teltek, a boltok, éttermek,
szállodák és a július elején rende-
zett nagy fesztivál mind-mind a
földönkívülieket idézik, a bevéte-
leket gyarapítják a fölös számban
eladott UFO-témájú könyvek, mat-
ricák, babák és mindenféle más
emléktárgyak. (MTI)

A roswelli rejtély 70 éves

ADÁSVÉTEL

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-
290. (2147)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977-
768. (2239)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2175)

MEGEMLÉKEZÉS

Sohasem halványul szívünk-
ben emléked,
Soha nem szűnik meg lelkünk
gyásza érted.
Hiányod fájdalom, elviselni
nehéz, 
Örökké tart szívünkben az
emlékezés.
Mély fájdalommal emlékezünk
július 10-én a nyárádszent-
benedeki VONIGA JULIÁNNÁ-
RA halálának 24. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(2133)

Fájó szívvel emlékezünk július
10-én PÁNTI LÁSZLÓNÉRA
szül. HIDEG MARGIT
halálának hatodik évfor-
dulóján. Szép emlékét
szeretettel őrizzük. Szerettei.
(2244-I)

Fájó szívvel emlékezünk
BAKÓ ILONÁRA július 10-én,
halálának 3. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Fia és
családja. (2245)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett élettárs, apa, nagyapa,
rokon, barát, munkatárs

GYÖRGY LÁSZLÓ
életének 60. évében csendesen
megpihent.
Utolsó útjára július 11-én, ked-
den 13 órakor kísérjük a maros-
vásárhelyi református temetőben
római katolikus szertartás sze-
rint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (-I)

Szomorú és fájdalmas nap
marad számunkra 2017. július 8.,
amikor szeretett testvérünk,
nagynénink, rokonunk és jó
szomszéd, 

MOLNÁR ERZSÉBET 
szül. Simon 

életének 88. évében visszaadta
lelkét teremtőjének. Temetése jú-
lius 11-én 12 órakor lesz a római
katolikus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma békés. 

Búcsúznak tőle szerettei. 
(1513-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki a
rokonoknak, szomszédoknak és
ismerősöknek, akik ORBÁN
ILONKA, a drága feleség,
önfeláldozó édesanya, gon-
doskodó nagymama, szerető
testvér, jó szomszéd és hűséges
rokon temetésén részt vettek és
együttérzésükkel mély fájdal-
munkban osztoztak! A gyászoló
család. (2262-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A Népújság  hirdetési irodájában felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI JELENBE.

Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen, míg élünk.
Szívünkben fájdalommal emlé-
kezünk a marosvásárhelyi
DOMAHIDI SÁNDORRA halá-
lának első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Szerettei. (2131)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁ-
CSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGA-
TÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (6046)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyermekek
mellé ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60046)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19073-I)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁRO-
KAT  és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet,
komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány
(a futároknak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-
mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon,
4062-es mellék. (60051)

ELADÓ-SZÁMLÁZÓ MUNKATÁRSAT keresünk azonnali kez-
déssel VÁSÁRHELYI ÜZLETÜNKBE. Érdeklődni a 0265/307-
221-es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro
e-mail-címen. (19087)

SZERVIZTECHNIKUST alkalmazunk KAZÁNOK JAVÍTÁ-
SÁRA. Hosszú távú munkalehetőség, béren kívüli juttatások. Pá-
lyakezdők jelentkezését is várjuk – betanítjuk! Ne hagyja ki!
Érdeklődni a 0265/307-221-es telefonszámon vagy a
secretariat@deltatherm.ro e-mail-címen. (19087)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
A híres, jövőbe
látó KLARA
gyógyító és
javasasszony
segíteni tud
Önnek abban,
hogy élete jóra
forduljon.
Kötéseket,
átkokat old fel,
kibékíti a
szétesett
családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást,
elűzi a szerencsétlenséget, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia,
meddőség, depresszió, egyéb
betegség esetén, sikert hoz a
szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval
kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi
Marina köszöni Klarának, hogy férjét
kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés
után kibékült kedvesével;
Németországban Klaus ismét
feleségével él, és sikeres üzletember
lett; Ferenc Olaszországban
kigyógyult a depresszióból, 7 év után
megnősült; Constantin Kolozsváron
újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott
szerelmével; az amerikai George
sikeres vállalkozás tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony
100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés:
mp.)
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Az Old Court Egyesület és az Azomureş szóra-
kozást ígér a marosvásárhelyi gyermekeknek az
interaktív NARATIV olvasóműhelyekben. Július
29-én a fotópapírgyárnál (Jegenye utca 9. szám,
Egyesülés negyed) a gyermekek felfedezhetik,
hogy az olvasás a legszebb kaland.

A szervezők négy helyiséget készítettek elő, ame-
lyekben párhuzamosan folyik a tevékenység 10 és 12,
illetve 14 és 16 óra között. A műhelygyakorlaton való
részvétel ingyenes, jelentkezni a narativ@curteaveche.ro
e-mail-címen lehet július 24-ig. Meg kell jelölni a vá-
lasztott műhelyt, a gyerek vezeték- és személynevét,
életkorát, valamint a szülő elérhetőségi adatait.

* Kreatív írásműhely, kiindulópont a Szent-
ivánéji álom kötet, Ema Ignăţoiu koordinálásával
(8–10  év közötti gyerekek számára)

A hobbiból történő írás nyugtató és tanulságos te-
vékenység. A kicsik azzal, hogy íróknak vagy újságí-
róknak képzelik magukat, javíthatnak szövegíró
képességükön. Tökéletesítünk egy mesét A gyermek-
kor könyvei gyűjteményből, másfajta jelentést adunk
neki, új szereplőket vagy más befejezést találunk ki.
A cél a kreatív képzelet aktiválása, egyéni írásstílus
kialakítása, a kritikus és kreatív olvasás fejlesztése.

* Storytelling műhely, amelynek kiindulópontja
az Alice Csodaországban könyv, Răzvan Ropotan
koordinálásával (8 és 10  év közötti gyerekek szá-
mára)

A pedagógus és a többi résztvevő kulcskérdéseire
válaszolva, a gyerekek tulajdonképpen megtanulják,
hogy saját kreativitásukra támaszkodjanak, és  egész
sor elérhető narratív forrást sajátítanak el, amelyekkel

közelebb jutnak mind a saját meséikhez, mind az iro-
dalomtörténet  szerzői által megírtakhoz. Lényegében
egy író saját magának feltett kérdései ugyanazok,
amelyeket egy gyakorlott olvasónak is fel kell tennie,
ezért ez a műhely rendkívül meghatározó lehet a
gyermekek olvasási készségének a kialakításában.

* Görög mitológia: díszletfestő műhely 
Alexandra Culescu vezetésével (10 és 14 év kö-
zötti gyerekek számára)

Egy műhely, amelynek keretében a résztvevők egy
mesejeleneten dolgoznak, amelyet eredetileg játékos
gyakorlatokkal végigjártak. Utólag a kiválasztott jele-
netnek megfelelő kosztümöket, maszkokat, díszlete-
ket készítenek, és hangot hoznak létre, amelyet egy
úgynevezett állókerettel fejeznek be.

* Ezeregyéjszaka vitaműhely Nae Şovăială  ko-
ordinálásával (10 és 14 év közötti gyerekek szá-
mára)

A vita vagy a „szereplők bírósága” egy olyan mű-
hely, amely a résztvevők számára egyszerre teszi
hozzáférhetővé és gyakoroltatja velük az érvelőké-
pességet, a kritikus gondolkodást és a hatékony kom-
munikációt. Ennek keretében a mesék egyes jogi
szereplőinek – esküdtek, bírák, vádlók vagy védők –
alakját öltik fel.

Az akció egy átfogó, az Old Court Egyesület által
kezdeményezett, és az Azomureşsel, Románia legje-
lentősebb műtrágyatermelőjével partnerségben a me-
zőgazdasági közösségekben folytatott, A gyermekkor
könyvei országos olvasási projekt része.

Bővebb felvilágosítás az  Old Court Egyesületről és
A gyermekkor könyvei országos olvasási 

programról a www.asociatiacurteaveche.ro és 
a Facebook.com/AsociatiaCurteaVeche honlapokon.

További információk Valentina Roman, a Curtea
Veche Egyesület ügyvezető igazgatójától:
valentina.roman@curteaveche.ro, telefon: 0741-033-
934.

Július 29-én kaland lesz az olvasás 
a Marosvásárhelyen szervezett 

NARATIV (ELBESZÉLŐ) műhelyekben
–  8–14 éves gyerekek számára a részvétel ingyenes –
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