
Marosvásárhelyen közel ötven
éve szerveznek kutyaszépségver-
senyt. Szeptember 9–10-én a Li-
getben és a vár előtti téren került
sor a tizenkettedik éve Dracula
Golden Trophy és Dracula Dog
Show néven ismertté vált nem-
zetközi kutyaszépségversenyre
és show-műsorra.

Kis és nagy testűek, munkakutyák és
társasági ebek, szépek, érdekesek, értel-
mesen kérdő tekintettel vagy unottan
várakozva heverésztek szombaton és
vasárnap a ligetbeli gyepen, míg társai-
kat az elkerített kifutókon a nemzetközi
zsűri tagjai szemrevételezték.

Az országos kutyásegyesületet 1969-
ben alakították újra, és abban az évben
megtartották Aradon az első kutyaszép-
ségversenyt, a másodikat Nagyváradon,
a harmadikat pedig 1970-ben Marosvá-
sárhelyen szervezték, amely egyben a
megyeszékhely első kutyakiállítása
volt. A kezdeti országos verseny idővel
nemzetközi elismertséget szerzett,
amelynek hírnevét mindmáig sikerült
megőrizni. Tizenkét éve a kutyaszép-

ségversenyt a Dracula nevével fémjel-
zett show-műsorral színesítik. A szak-
emberek abban reménykednek, hogy a
kinológia tudományának érdekében a
rendezvény minőségi követelményeit és
az esemény komolyságát sikerül meg-
tartani, a show-műsor szerepe másodla-
gos marad, nem nyomja rá bélyegét erre
a nagy hagyományokkal rendelkező
nemzetközi kutyakiállításra.

Az idei megméretésre nyolcszáz
egyeddel neveztek be, közülük ötszáz
külföldről érkezett – mondta Lokodi
Csaba Zsolt, a Marosvásárhelyi Ebte-
nyésztők Egyesületének elnöke. A hu-
szonnyolc  országból több mint 148
fajtát mutattak be, a nemzetközi zsűri
naponta több mint másfél ezer bírálatot
kellett megejtsen, ami az állatok hiteles
értékének a megerősítését szolgálta. 
Homologált román juhászkutyák 

A román kárpáti juhászkutyát, amint
a neve is jelzi, az ország természeti öve-
zetében, a Kárpátokban legelő juh-
nyájak őrzésére tenyésztették ki, és a
legrégebbi időktől szolgálja az embert.
Két éve a milánói nemzetközi kutyaki-
állításon a román kárpáti és a mioritic
juhászkutyát is homologálta a nemzet-
közi kutyásszövetség. Iclănzan Vasile,

a fajta nemesítésével és nemzetközi el-
ismertetésével foglalkozó besztercei
klub – egyedüli az országban – elnöke
elmondta, a fajta nemzetközi homolo-
gálása érdekében már nyolcvan éve el-
indították az eljárást, de az évtizedek
során a kitartó munka hiányában vagy
az érdektelenség miatt ez nem sikerült.
Amint a klubelnök kifejtette, a farkas
jegyeit is magán viselő, nagy testű ku-
tyafajtát főleg juhnyájak őrzésére, a
nagyvadaktól való megvédésre használ-
ják, de éppúgy alkalmasak házőrzésre
vagy udvaron tartott házi kedvencként
is. Genetikai állományuk az évtizedek
során rendkívül ellenállóvá tette az
egyedeket, ezért a tartásuk egyszerű,
sem az időjárási viszontagságokra, sem
a táplálékra nem igényesek, és szerve-
zetük a betegségekkel szemben is ellen-
álló. Rendkívül kiegyensúlyozott
fajtaként jellemezte az elnök, mint
hangsúlyozta, embert vagy gyereket ért
egyetlen olyan támadásról sem lehetett
hallani eddig, amit a kárpáti juhászku-
tya hajtott volna végre. Különösebb ido-
mítás nélkül szocializálódik és a
végtelenségig hűséges marad, a saját

Kreatív kezek 
a várban
Nemezelt táskák, hímzett terítők, ék-
szerek, szentképek, különféle fadíszek
sorakoztak a Mészárosok bástyája tö-
vében, de a kínálatból a házi szappa-
nok, kézzel festett farmerek sem
hiányoztak.
____________2.
Kalákatábor 
a Nyárádmentén
Nemrégiben fiatal önkéntesek dolgoz-
tak kalákában a Nyárádmentén és
Nagyernye községben. Az önzetlen
munkafelajánlást kissé kétkedve fo-
gadják az emberek, főleg ha az fiata-
lok részéről érkezik. Az eredmény
azonban meggyőző.
____________4.
A Nagy Háború
emlékezete
Nagyobb udvar előtt állunk meg, ahol
várnak bennünket. A bejáratnál óriási
tábla: Gruppo Speleologico Carsico –
Museo Grande Gueara (Karsztvidéki
Barlangászcsoport – a Nagy Háború
Múzeuma).
____________6.
Titkolózás, 
ködösítés, 
ellentmondások 
az ASA-nál
Rejtélyes üzenetekkel távozott a Ma-
rosvásárhelyi ASA-tól az a vezető-
edző, aki gyakorlatilag a nulláról
építette újra a kiesett csapat keretét,
hat meccsből négyet megnyert, kö-
zötte a távozása előtti fordulóban ját-
szottat is.
____________7.

Immár második alkalom, hogy a szokványostól eltérően
nyitja meg az új évadot a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
csapata, így szombaton reggeltől késő estig a színvonalas
szórakozás szigetévé vált a Színház tér, minden korosztály
talált kedvére valót: a reggeli tornától a társasjátékig, a tan-
góig, a kincskeresésig, a zsonglőrködésig és a színházi ku-
tyashow-ig igen színes volt a program, ugyanakkor
tájékozódni lehetett az új évad repertoárjáról, bérletkínála-
táról. 

100% Reloaded címmel egész napos programkavalkáddal várta a szín-
házkedvelőket szombaton a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház. Lehető-
ség adódott, hogy az arra járók elbeszélgessenek, fotózkodjanak,
autogramot kérjenek azoktól a színészektől, akiknek egyébként csak a
közönség soraiban ülve, vastappsal tudják kifejezni elismerésüket. Jó
hangulatú hétvégi családi programnak bizonyult a Színház térre való lá-
togatás, például amíg az édesapa beállt társasjátékozni, és a gyerek óvó-
nők felügyelete alatt kézműveskedett, addig az anyuka a tangólépéseket
gyakorolta. 

Pályaalkalmatlanság 
Ragyogó szeptemberi vasárnap azon tűnődöm, mit nem

mondtak még el az iskolakezdésről. Az első nap varázsá-
ról, az ünnepről, az új kezdet várakozásokkal teli izgalmá-
ról, a gyermekszívekben bizsergő pici félelmekről, a
diákokkal való megfiatalító találkozásról. Az örömökön túl
a gondokról, a befejezetlen, rossz állagú iskolaépületekről,
az iskolapadokról, amelyek egy-egy osztályban üresen ma-
radnak, mert a szaktárca sok egyéb ígérete mellett a tan-
könyvekkel való ellátás terén is csődöt mondott a sűrű
minisztercserék közepette.

És szólni kell a kiürülő osztálytermekről, ugyanis egyre
több fiatal család keresi külföldön a boldogulást. Az álta-
lános jelenség mellett van egy másik is, amikor lenne
ugyan gyermek, de az óvodapedagógus, a tanító, egy-egy
tanár személyisége, magatartása miatt lesz foghíjas vagy
üres a tanterem. Ma már olyan gyorsan terjednek a hírek,
hogy nem maradhat titokban, ha egy pedagógus alkalmat-
lan a pályára. Egyrészt, mert hiába rendelkezik a tudását
igazoló okiratok garmadával és a legmagasabb iskolai mi-
nősítéssel (?), ha az óvodai csoportban, az osztályban, a
gyermekekkel való kapcsolatát illetően nincsen meg az
adottsága, ami a mai, egyre keményebb helyzetben a pe-
dagógusi pályára alkalmassá teszi. Lehet, hogy lelkileg
sérült, kiégett, esetleg pszichiátriai beteg, vagy az alkohol,
a kábítószer rabja, pedofil hajlamai vannak stb. Mindez
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Tánc, játék és kutyashow



Augusztusban a munkaügyi fel-
ügyelőség ellenőrei ötven hely-
színen tartottak ellenőrzést,
melyekkel a munkáltatók által a
törvényesség betartásának gya-
korlatát ellenőrizték. Mindenek-
előtt a feketemunka kiszűrése
érdekében ellenőriztek építke-
zési vállalkozásokat, autósze-
relő műhelyeket, kereskedelmi
és erdőgazdálkodási egysége-
ket. 

Az ellenőrzések során 58 törvényes
formaságok nélkül dolgozó alkalma-
zottat azonosítottak. 36 kereskedelmi
egységet bírságoltak meg, közülük ki-
lencet a be nem jelentett foglalkoztatás
miatt. 63 bírságot róttak ki, ebből 31
figyelmeztetés jelleggel bír és 32 pénz-
bírság, összesen 247.400 lej értékben,

215 esetben a megállapított hiányossá-
gok orvoslására adtak utasítást. Három
ügyészségi feljelentést tettek, egy eset-
ben öt személynél többet foglalkozta-
tott a munkáltató egyéni munka-
szerződés nélkül, másik két esetben
pedig a kiskorúak foglalkoztatására
vonatkozó jogszabályok áthágása
miatt.
Piacokat és közétkeztetési egységeket
ellenőriztek

A Maros Megyei Rendőr-felügyelő-
ség piacokon és közétkeztetési egysé-
geknél vizsgálódott a megyeszékhely
területén. A rendőrség munkatársai
csendőrségi kísérettel az ellenőrzések
során a törvényes árubeszerzést, szál-
lítást és eladást, valamint az áruforga-
lomnak a könyvelési nyilvántartásba
való szabályos bevezetését követik.
Pénteken délig 46 jármű szállítólevelét

ellenőrizték és 24 bírságot róttak ki
23.700 lej értékben. Tizenkét büntetést
az eredetigazolás hiánya miatt róttak
ki, tíz alkalommal pedig a pénztár-
blokk kibocsátásának elmulasztása
miatt büntettek. Elkoboztak négy
tonna zöldséget 8.400 lej értékben, 97
köbméter deszkát 9.700 lej értékben,
valamint 352 lejt. 

Amint a rendőrségi közleményben
hangsúlyozzák, a kereskedelmi egysé-
gek vezetőinek be kell tartaniuk a tör-
vényes előírásokat, mivel az áru
eredetét igazoló dokumentumok hiá-
nyában szállított árumennyiséggel,
annak raktározásával vagy forgalma-
zásával törvényt sértenek. Az eredet-
igazolást képezheti a pénzügyi számla,
árukísérő okmány, vámpapírok vagy
bármilyen olyan dokumentum, amit a
törvény előír. (szer)

A munkaügyi felügyelőség és a gazdasági rendőrség akciói
Ellenőrzések és bírságok

Aranymise a kolostorban
Csató Béla korábbi marosvásárhelyi főesperes szeptem-
ber 12-én, kedden 18 órától aranymisét celebrál a maros-
szentgyörgyi karmelita kolostorban. Az ünnepi szentmise
alatt a kolostor bárki előtt nyitva áll. 

Vízimentés a Sörpatikánál
Szeptember 15–17. között 10 órától 14 óráig a Maros folyó
Víkendtelep mögötti szakaszán a Maros Megyei Horea
Vészhelyzeti Felügyelőség szervezésében vízimentő-be-
mutató, valamint sétacsónakázás lesz gyerekek számára.
Az érdekeltek megtekinthetik az egység felszereltségét és
a mentési akciók gyakorlati bemutatóját.

Őszi hálaadás és harangszentelés
Szeptember 21-én, csütörtökön délután 6 órai kezdettel a
nyárádszeredai unitárius templomban a helyi Deák Farkas
Általános Iskola diákjai Ferencz Örs tanár vezetésével, 22-
én, pénteken pedig az Imreh Jenő kebeleszentiványi re-
formátus lelkész által irányított ifjúsági zenekar lép fel az
őszi hálaadás előtti zenei áhítat alkalmával. Szeptember
23-án, szombaton délelőtt 11 órától harangszentelési szer-
tartásra kerül sor Bálint Benczédi Ferenc püspök szolgá-
latával, valamint a Duxbury UUCH testvérgyülekezetből
érkező és hollandiai vendégek részvételével. Minden ér-
deklődőt szeretettel várnak. 

Kirándulás 
a töltöttkáposzta-fesztiválra

Az Erdélyi Magyar Baloldal szeptember 23-án, szombaton
kirándulást szervez Szovátára, Parajdra és Korondra. A
társaság Parajdon részt vesz a töltöttkáposzta-fesztiválon.
Jelentkezni a marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9.
szám alatti székházban (I. emelet) lehet hétfőtől csütörtö-
kig 9–11 óra között. Érdeklődni ugyanebben az időpont-
ban a 0744-928-299-es telefonszámon.

A Gardénia a Spectrum Színházban
A Marosvásárhely – Baja Baráti Társaság felkérésére
szeptember 15-én, pénteken 19 órakor újra látható a Gar-
dénia című előadás a marosvásárhelyi Spectrum Színház-
ban. Rendező: Török Viola. Jegyek a Spectrum Színház
jegypénztárában (Rózsák tere 13. szám) hétköznap 8:30
és 11:30 óra között válthatók, telefonos helyfoglalás a
0744-301-875-ös számon naponta 8:30 és 18:00 óra kö-
zött, illetve a www.biletmaster.ro oldalon.

Festménykiállítás a Bolyai téren
Nagy Ferenc volt segesvári unitárius lelkész festményki-
állítása a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházköz-
ség Dersi János-termében szeptember 15-ig látogatható
naponta 9–13 óra között.

Bocz Borbála alkotásai
Egy mindössze tízegynéhány esztendőt átölelő életmű
reprezentatív alkotásait mutatja be a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban megnyílt kiállítás. A kulturális központ nyári
szünet utáni első tárlatán egy nagy ígéret, az életének 33.
évében, 1988-ban elhunyt sepsiszentgyörgyi Bocz Bor-
bála grafikáival találkozhat a vásárhelyi közönség. A tárlat
a földszinti galériában látogatható.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma TEODÓRA, 
holnap MÁRIA napja.11., hétfő

A Nap kel 
6 óra 54 perckor, 

lenyugszik 
19 óra 42 perckor. 
Az év 254. napja, 
hátravan 111 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

Kézművestermékek parányi szi-
getén találhatta magát péntek
délelőtt a marosvásárhelyi vár-
ban sétáló. Nemezelt táskák,
hímzett terítők, ékszerek, szent-
képek, különféle fadíszek sora-
koztak a Mészárosok bástyája
tövében, de a kínálatból a házi
szappanok, kézzel festett far-
merek sem hiányoztak.

A Creative Hands, azaz Kreatív
Kezek Egyesület harmadik alkalom-
mal szervezte meg a helyi alkotókat
népszerűsítő fesztivált. 

– A vásáron 26 kiállító vesz részt, a
legtöbben első alkalommal. A kézmű-
vesek többsége a megyéből származik,
de van egy konstancai és egy moldovai
kiállítónk is – tájékoztatott Cristina
Pascu főszervező.

A szentgericei Sánta Boros Ilona

férje, József festett poharait kínálta
előadásra. Mint megtudtuk, a népmű-
vészeti motívumokkal és egyéb virág-
mintákkal ékesített poharak idén
nyáron készültek. József május végén
kezdett el üvegre festeni.

– A feleségem bölcsődében dolgo-
zik, és egy alkalommal megkért, kísér-
jem el az egyik vásárhelyi
barkácsüzletbe, hogy a munkájához
kellékeket vásároljon. Akkor jött az
ötlet, hogy kipróbálom, milyen ecset-
tel és kontúrral dolgozni. Saját szóra-
kozásomra fogtam neki, de aztán
kiderült, hogy van kereslet a munkám
iránt. Júliusban Magyarzsákodon részt
is vettünk az első vásárunkon. Az ér-
tékesítést a feleségem vállalta, hétvé-
genként mindegyre adódik is rá
alkalom. Van egy „köves” és egy „le-
vendulás” ismerősünk, mindig értesít-
jük egymást, ha hírt kapunk ilyen
jellegű rendezvényekről – mesélte Jó-
zsef. Ilonától azt is megtudtuk, hogy a

pohár vételára határozza meg, hogy
mennyit kérnek az áruért, 6 lejért már
lehet náluk festett poharat venni, egy
nagyobb készlet 50 lejbe kerül.

– Ha visszajön a festék ára és a ki-
szállás költsége, már megérte – ösz-
szegzett a férj. 

A levendula és a hozzá kapcsolódó
termékek évek óta „virágkorukat” élik
nálunk. Bodoni Kinga két-három éve
Székelybósban termeszti a különleges,
nyugtató illatú gyógynövényt. A vá-
sárra az 5–8 lejért kínált csokrok és il-
latzsákocskák mellett 8 lejes palántát,
30-50 lejes levendulakoszorút és 30
lejes levendulapárnát is hozott.

Kinga testvére, Ibolya fából készí-
tett kopogtatókkal és más ajtó-, illetve
asztali díszekkel érkezett. 

– A nyersanyag egy részét, például
a selyemvirágokat Magyarországról
hozom. Korábban ott is éltem, nemrég
költöztem haza. A vintage stílus áll
hozzám közel, ez a munkáimon is
meglátszik – tette hozzá a kézműves,
majd azt is elárulta, hogy különleges
alkotásaiban a nagymamájától maradt
vállfák is szerepet kaptak, az álomfo-
gója alapját képező horgolt terítő pedig
szintén a nagymama keze munkája
volt.

– A különféle szabadtéri rendezvé-
nyeken, Koronkán, Gyulakután, Me-
zőpanitban is azt tapasztaltam, hogy
van egy szűk kategória, a látogatók 10
százaléka, amely vevő ezekre a termé-
kekre. Ha a kézműves megtalálja ezt a
réteget, nyert ügye van – tette hozzá
Ibolya.

A kézművesfesztivál programját in-
teraktív gyermekfoglalkozások, báb-
színház, kézművesműhely, illetve
művészi pillanatok, egyebek mellett
tangóbemutató is színesítette.
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IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max. 320C
min. 150C

Megyei hírek

Nyitott kapuk napja a tűzoltóságnál
Szeptember 11–17. között délelőttönként 9-től 15 óráig
a megyeszékhelyen és a megyei felügyelőségnek alá-
rendelt egységek tűzoltóalakulatainál megszervezik a
nyitott kapuk napját. Az oltási akciók és a műszaki fel-
szereltség bemutatójára várják a látogatókat.

Rendkívüli hangverseny
A Romániai Japán Nagykövetség, a Kumamoto-Romá-
nia Egyesület és a marosvásárhelyi Művészeti Szaklí-

ceum együttműködésével rendkívüli szimfonikus hang-
versenyre kerül sor szeptember 14-én, csütörtökön este
7 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Shinya Ozaki, zongorán játszanak: Misaki Ka-
waguchi és Reika Eto japán zongoraművészek, fuvolán
Pethő Rebeka, vibrafonon Hayashi-Kelemen Jácint
Yuuka játszik. Műsoron: F. Devienne-, Mark Glentworth-
, Grieg-, Schumann-, Smetana-művek. 

Múltunk a jelenben 
Incze István (AFIAP) fotóművész Múltunk a jelenben
című fotókiállítása tekinthető meg a marosvásárhelyi
Bernády Házban.

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

16, 31, 10, 22, 40+9 NOROC PLUS: 753254

10, 31, 9, 11, 34, 8 SUPER NOROC:  862134

20, 25, 45, 48, 37, 21 NOROC: 6877085

Nagy Székely Ildikó 

Terítő, szappan, álomfogó
Kreatív kezek a várban

Fotó: Nagy Tibor



A MOL benzinkutak bojkottjára szólította fel a ro-
mániai autósokat Traian Băsescu, a Népi Mozgalom
Párt (PMP) elnöke, aki azt sérelmezte, hogy a ben-
zinkutaknál „az autonóm Székelyföld” térképét for-
galmazzák.

A volt államfőnek a pártja ifjúsági szervezete által szerve-
zett nyári egyetemen tett kijelentéseit az Agerpres hírügynök-
ség idézte szombaton. Băsescu a Székelyföldi legendárium
csapatának a turisztikai térképét kifogásolta.

Traian Băsescu kijelentette: a marosvásárhelyi Római Ka-
tolikus Teológiai Líceum kapcsán kialakult román–magyar
konfliktusnak tulajdonképpen egy bírósági ítélet képezi az
alapját, és Romániában „egyelőre senki nem vonja kétségbe
a bírósági ítéleteket” – idézte Băsescut a hírügynökség.

Azt kifogásolta azonban még hangsúlyosabban, hogy „a
MOL benzinkútjainál az autonóm Székelyföld térképét for-
galmazzák az ország közepén”. Băsescu hangsúlyozta, hogy
mindezt „Magyarország kereskedelmi társasága teszi”, ame-
lyet Románia készségesen fogadott a területén.

„Kedveseim, akiknek autójuk van, ne vásároljatok ezután
üzemanyagot a MOL-tól. Annyi más forgalmazó van, ne vá-
sároljatok a MOL-tól, mert egyetlen társaság sem engedheti
meg magának, hogy annak az országnak az alkotmánya ellen
kampányoljon, amelynek a területére beengedték. Hogyan is
hirdetheted a MOL benzinkutaknál osztogatott szórólapokon

Székelyföld autonómiáját, amikor egy olyan ország területén
fejted ki a tevékenységedet, amely alkotmánya világosan ki-
mondja: Románia egységes állam? Az egységes állam nem
jelent olyan államot, melynek autonóm enklávéi vannak” –
idézte az Agerpres hírügynökség Traian Băsescunak a tenger-
parti Neptun üdülőhelyen tett kijelentését.

Traian Băsescu sérelmezte Kelemen Hunornak a román
egyesülés centenáriumával kapcsolatos kijelentését is. Úgy
vélte, Kelemen Hunor elfeledte, hogy Romániában született
román állampolgár, amikor kijelentette, hogy december elseje
nem ünnep a magyarság számára. Úgy vélte: ez az ország tör-
ténelme és valósága iránti tisztelet hiányát jelzi.

A Népi Mozgalom Párt (PMP) bojkottfelhívását először
Eugen Tomac, a párt ügyvezető elnöke hirdette meg az egyik
közösségi oldalon. Illusztrációként a Székelyföldi legendárium
csapata által készített kulturális és értéktérképet tüntette fel.

Fazakas Szabolcs, a Székelyföldi legendárium projekt ve-
zetője elmondta: a 2011-ben készített négynyelvű, román–ma-
gyar-német-angol térképen Székelyföldnek és környékének
turisztikai látványosságait tüntették fel úgy, hogy az illető lát-
ványosságnak egy-egy kis ikonját is lerajzolták. Megjegyezte:
nem csak székelyföldi látnivalók szerepelnek a térképen.
Rajta van például a Bucsecs-hegység legmagasabb csúcsa, az
Omul, és szerepelnek a Buzău megyei iszapvulkánok is.
(MTI)

Fokozott rendőri készültség 
a tanévnyitón

Országszerte csaknem 9.500 rendőr teljesít majd
szolgálatot az iskolák és óvodák környékén az új
tanév első napján. Az Országos Rendőr-főkapitány-
ság közleménye szerint ezekben a napokban ország-
szerte több oktató jellegű és megelőzési
tevékenységre kerül sor. Ugyanakkor fokozottabban
ellenőrzik az iskolabuszokat, főleg azt, hogy ezek
rendelkeznek-e érvényes műszaki vizsgával – mutat
még rá a közlemény, amely szerint minden tanintézet
előtt járőrözni fognak a rendőrök a reggeli órákban,
illetve a tanórák lejártakor, és az iskolák körüli forgal-
masabb útvonalakon, csomópontokon is fokozott
rendőri jelenlétre kell számítani. (Agerpres)

Új védelmi minisztert jelölnek
Kedden derül ki, kit jelöl az Adrian Ţuţuianu lemon-
dásával megüresedett védelmi miniszteri tisztségre
a Szociáldemokrata Párt (PSD). Liviu Dragnea párt-
elnök vasárnapi nyilatkozata értelmében az alakulat
Országos Állandó Tanácsának keddi ülését követően
hozzák nyilvánosságra a tisztségre jelölendő sze-
mély nevét, ezt követően pedig az államfő elé terjesz-
tik a javaslatot. Dragnea azt mondta, az országos
tanács ülését megelőzően a koalíciós partner Libe-
rálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) elnö-
kével, Călin Popescu-Tăriceanuval is ismertetik a
javaslatot. A pártelnök ugyanakkor tagadta, hogy vál-
sághelyzet alakult volna ki a védelmi minisztériumnál.
(Agerpres)

Az oltások kötelezővé tétele
ellen tüntettek

Hozzávetőlegesen ötven személy vett részt szomba-
ton Kolozsváron az oltások kötelezővé tételét előíró
törvénytervezet elleni tiltakozó felvonuláson. A meg-
mozdulás egyik résztvevője azt mondta, céljuk fel-
hívni a szülők figyelmét a tervezet általuk illegálisnak
és alkotmányellenesnek tartott előírásaira. „Sértik az
emberek jogát, hogy önmagukról rendelkezhesse-
nek, a szülők jogát, hogy döntsenek gyermekeikkel
kapcsolatban. Mindegyik vakcina leírásában felsorol-
ják az esetleges mellékhatásokat, a szülőkkel, a
nagyközönséggel azonban nem ismertetik ezeket
kellőképpen. A szülőnek tájékozottnak kell lennie, mi-
előtt dönt” – mondta Cristina Ganea. A tiltakozók Ko-
lozsvár főterén gyülekeztek, majd felvonultak a
környező utcákon. (Agerpres)
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ma már nem maradhat titokban a szülők előtt, akik min-
dent megtesznek, hogy olyan pedagógusra bízzák a
gyermeküket, akiről kedvező az általános vélemény. A
pedagógus miatt üresen maradó csoportok, osztályok
miatt fennáll a lehetősége annak, hogy megszűnik az
óvodai tagozat, az elemi osztályokban kimarad egy év-
folyam, ami később a felsőbb osztályokban oktató pe-
dagógusok állását is érinteni fogja, a tagozat
elsorvadásához, megszűnéséhez vezet. Bár létezik a
munkaorvostani ellenőrzés, a rutin, az őszintétlenség,
a problémák szándékos tagadása felülírja az alkalmat-
lanság feltárását. A felelős szervek képviselői pedig
széttárják a karjuk, hogy ők nem tehetnek semmit. A szü-
lők beszámolójából az idén is hallhattunk olyan iskola-
igazgatóról, aki azt tanácsolta, hogy meg kell várni,
amíg történik valami, mintha az óvodás gyermekek kí-
sérleti patkányok lennének.

Ahol szabadulni akarnak a magyar tagozattól, kife-
jezetten örülnek a gyermeket elriasztó pedagógusnak,
másutt sajnálkoznak ugyan, de azzal érvelnek, hogy nin-
csen eszközük a helyzet rendezésére, holott nem csak az
adott közösség, iskola, az egész pedagógustársadalom
tekintélye forog kockán. 

Nem titok, hogy sok a viselkedészavaros iskolás.
Egyre több ilyen gyermeket is kitermelő ideges, rohanó
társadalomban élünk, amihez a pedagógusnak alkal-
mazkodnia kell, a „hozott anyaggal” kell dolgoznia,
ezért is érdemelnének sokkal magasabb bért elsősorban
azok, akik minden gyermekkel szót értenek. Vannak or-
szágok, ahol az alkalmasságot az egyre nehezebbé váló
pedagógusi pályára az egyetemi, főiskolai felvételi vizs-
gán mérik. Másutt munkába álláskor az iskolának jo-
gában áll eltanácsolni a nem megfelelő előéletű
oktatókat. 

Elgondolkoztató, hogy romániai viszonylatban egy
kitűnően induló, jó hangulatú iskola rosszindulatú elle-
hetetlenítésére a közhivatalok, az igazságügy és az ok-
tatásügy teljes arzenálját fel lehet használni, durván
belegázolva emberek százainak a lelkivilágába, egy pá-
lyára alkalmatlan pedagógussal szemben viszont sem a
tanintézményeknek, sem a tanfelügyelőségnek nincsenek
eszközei. 

Pályaalkalmatlanság 
(Folytatás az 1. oldalról)

Tizenhat éve, 2001. szeptember
11-én, egy keddi napon intézett
az al-Kaida nemzetközi iszlamista
terrorszervezet támadást az
Egyesült Államok ellen. A mintegy
háromezer emberéletet követelő
merényletsorozat után az Egye-
sült Államok háborút hirdetett a
terrorizmus ellen.

New Yorkban helyi idő szerint 8 óra
46 perckor, majd 9 óra 3 perckor két el-
térített utasszállító repülőgépet vezettek
a Világkereskedelmi Központ (WTC)
két ikertornyába. A tornyok 9 óra 59
perckor, illetve 10 óra 29 perckor leom-
lottak, a romok alatti tüzet csak decem-
ber közepére sikerült teljesen eloltani.
Egy harmadik eltérített gép Washington-
ban a védelmi minisztérium, a Pentagon
épületére zuhant, lerombolva annak egy
részét. Egy negyedik, szintén eltérített
gép, amelynek a terroristák vélhetően
egy másik washingtoni célpontot sze-
meltek ki, az utasok ellenállása miatt
Pittsburgh közelében, Shanksville-nél
zuhant le. A terrortámadásokban össze-
sen mintegy háromezer ember vesztette
életét, akik 90 ország állampolgárai vol-
tak. A négy repülőgépen 246 utas és sze-
mélyzet tartózkodott, a gépeltérítő
terroristák száma 19 volt, a New York-i
ikertornyoknál 2606-an haltak meg, a
Pentagon elleni támadás 125 áldozatot
követelt. A merényletsorozatért az
Oszama bin Laden vezette al-Kaida
nemzetközi iszlamista terrorhálózat
2004-ben vállalta a felelősséget.

A támadások miatt példátlan módon
több napra lezárták az amerikai légteret

a polgári repülőgépek előtt, a fegyveres
erőket fokozott harckészültségbe helyez-
ték. George W. Bush amerikai elnök
közvetlenül az események után sugárzott
televíziós beszédében azt mondta:
„Több mint terrorcselekmény, valójában
háborús cselekmény” történt. Az elnök
közölte, hogy az Egyesült Államok fel-
kutatja a felelősöket, és igazságot szol-
gáltat, nem téve különbséget az
elkövetők és a nekik menedéket nyújtók
között.

Bush 2001. október 26-án írta alá az
emberi jogi szervezetek által hevesen bí-
rált „hazafias törvényt” (Patriot Act),
amely sokkal szélesebb jogkört biztosí-
tott a hatóságoknak. Emellett a második
világháború utáni legnagyobb amerikai
közigazgatási reform keretében létrehoz-
ták a belbiztonsági minisztériumot, és je-
lentősen átszervezték az időnként
egymással versengő titkosszolgálatokat,
amelyek súlyos mulasztásokat követtek
el, és képtelenek voltak a hatékony fel-
lépésre. A terrorcselekményt követően
világszerte rendkívül megszigorodtak a
repülésbiztonsági intézkedések.

Bush elnök 2003-ban szeptember 11-
ét nemzeti ima- és emléknapnak, a haza-
fiság napjának, 2009-ben Barack Obama
elnök a szolgálat és emlékezés napjának
nyilvánította. Az összedőlt ikertornyok
helyén a merényletek tizedik évforduló-
ján emlékzuhatagot alakítottak ki, a 
vízesések peremére felírták a terrortáma-
dások áldozatainak nevét. Itt minden
évben megemlékezéseket tartanak, és
felolvassák az áldozatok névsorát. A
részben föld alatti nemzeti emlékmú-

zeum 2014 májusában nyílt meg. A
romba dőlt tornyok helyett egy évtized
alatt új épületegyüttest húztak fel. Az
első torony 2013 novemberében nyílt
meg, a leglátványosabbat és legmonu-
mentálisabbat, a One World Trade Cen-
tert 2014. november 3-án adták át. Az
Egyesült Államok létrejöttének dátu-
mára utaló 1776 láb (541 méter) magas
felhőkarcoló a nyugati félteke legmaga-
sabb épülete. A harmadik, 329 méter
magas felhőkarcoló betonszerkezete
2016 júniusában készült el. Idén augusz-
tusban visszakerült eredeti helyére a le-
rombolt WTC emblematikus szobra, A
szféra, Fritz Koenig német művész
bronzból készült monumentális alkotása.

Az Egyesült Államok a terrorcselek-
ményekre válaszul 2001. október 7-én
hadműveletet indított az al-Kaida veze-
tőjének, Oszama bin Ladennek menedé-
ket nyújtó afganisztáni tálibok ellen,
megdöntve hatalmukat, bin Ladennel
2011. május 2-án pakisztáni területen
végzett egy amerikai kommandó. A ter-
rorcselekményt kitervelő és irányító
Hálid Sejk Mohamed, bin Laden egykori
műveleti főnöke és négy bűntársa 2003-
ban került amerikai kézre. A jogi eljárás
2008 februárjában kezdődött meg elle-
nük a guantánamói amerikai haditenge-
részeti támaszponton. A különleges
katonai bíróság hivatalosan 2012 máju-
sában emelt ellenük vádat terrortevé-
kenységre való összeesküvés, civilek
elleni támadások, szándékos emberölés
és sérülések okozása, háborús bűnök, re-
pülőgépek megsemmisítése miatt. (MTI)

Tizenhat éve érte az Egyesült Államokat történetének
legsúlyosabb terrortámadása

Ország – világ

A MOL benzinkutak bojkottjára szólított fel Traian Băsescu

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány kilá-
tásba helyezte, felbontja a marosvásárhelyi önkor-
mányzattal kötött bérleti szerződést arra az
ingatlanra, amely a jogi személyiségét elvesztő ka-
tolikus líceum diákjainak és egy állami iskolának ad
otthont, ha a hatóságok nem teszik lehetővé, hogy
az épületben továbbra is működhessen a Római Ka-
tolikus Teológiai Líceum.

Az alapítvány szombaton későn este adott ki közleményt,
amely az első hivatalos egyházi állásfoglalás azóta, hogy a
Maros megyei tanfelügyelőség a megszüntetett katolikus is-
kola osztályait pénteken besorolta a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumba. A Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és az ala-
pítvány elnöke, valamint Holló László, az alapítvány igazga-
tótanácsának elnöke által aláírt közlemény szerint az egyház
azt nehezményezi, hogy az iskola osztályait nem összefüggő
alegységként, hanem osztályonként sorolták be a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceumba, így a tanfelügyelőség lényegében
megszüntette a katolikus iskolát.

Úgy vélik, az intézkedéssel a hatóság csak a törvényben is
előírt kötelességét teljesítette: biztosították a diákok beisko-
lázását. Üdvözlik ugyan, hogy a fiataloknak lesz hol tanul-
niuk, de örömük nem felhőtlen, hiszen az iskola megszűnt, és
ezáltal – mint írják – alapvetően sérültek a diákok jogai az
egyházi és világi törvények szerint egyaránt. Felidézik, hogy
a tanfelügyelőség és az oktatási minisztérium kísérletet sem
tett arra, hogy figyelembe vegye 114 szülő szándéknyilatko-
zatát, amelyben jelezték: a Római Katolikus Teológiai Líce-
umba akarják íratni gyermekeiket.

Az egyház arra kéri az illetékes román hatóságokat, ne te-

kintsék megoldottnak a helyzetet. Emlékeztettek: többször
megfogalmazták már, hogy az iskolaépületben – amely a Stá-
tus Alapítványé – működnie kell katolikus iskolának is. „Ha
nem működhet, abban az esetben az önkormányzattal kötött
bérleti szerződés hatályát veszíti, ami senkinek nem állhat ér-
dekében” – írták a közleményben. Leszögezték: nem monda-
nak le arról, hogy Marosvásárhelyen iskolája legyen az
egyháznak. Úgy vélik, „az állami intézmények szakszerűsé-
gének hiánya és az emberi jogok semmibevétele miatt szen-
ved jogfosztottságot az egyház, szenvednek a gyerekek,
valamint a szüleik” – olvasható a közleményben.

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye va-
gyonkezelője, a Státus Alapítvány 2014-ben kötötte meg a
legutóbbi szerződést a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tallal. A megállapodás rögzíti, hogy az egyház tulajdonában
levő iskolaépületen 2014 és 2019 között miként osztozik a
helyi románok egyik elitiskolájának számító Unirea Főgim-
názium és a Római Katolikus Teológiai Líceum. A szerződés
külön cikkelyben rögzíti: „Ha a Római Katolikus Teológiai
Líceum nem alakul meg, vagy a bérleti időszakban megszű-
nik, a szerződés érvényét veszti”.

Holló László korábban az MTI-nek elmondta: ha az egyház
bejelentené, hogy a szerződést felbontottnak tekinti, a város
nem tudná már törvényesen fizetni az iskolák számláit a köz-
üzemi szolgáltatók felé, és az iskolaépület minden bizonnyal
hónapokon belül áram és víz nélkül maradna. „Rendkívül kel-
lemetlen, hogy egyáltalán ilyesmiről kell gondolkodnunk, de
amennyiben az iskolánkat megszüntetik, a szerződés feltéte-
leit nem tartották be” – fogalmazott szeptember elején Holló
László. (MTI)

Szerződésbontást helyezett kilátásba az egyház



Nemrégiben fiatal önkénte-
sek dolgoztak kalákában a
Nyárádmentén és Nagyernye
községben. Az önzetlen mun-
kafelajánlást kissé kétkedve
fogadják az emberek, főleg
ha az fiatalok részéről érke-
zik. Az eredmény azonban
meggyőző.

A Gondviselés szervezetet 2007-
ben jegyezték be hivatalosan, de
2006-ba léphetünk vissza a kezde-
tekig: a Nyikó menti nagy árvizek-
nél nagy szerepet vállaltak az
unitárius lelkészek, egyházi vezetők
és hívek a takarítási és újjáépítési
munkálatokban. Ekkor született
meg a gondolat, hogy következete-
sen folytatni kellene ezt a munkát,
és létre kellene hozni egy olyan

szervezetet, amely katasztrófa ese-
tén képes reagálni, s a megszerzett
tudást alapul véve kiépíteni egy se-
gélyszervezetet. Az unitárius egy-
háznak nem volt olyan szervezete,
mint a római katolikusoknak a Ca-
ritas, a reformátusoknak a Diakó-
nia, ezért egyfajta űrt is próbált
betölteni a létrejött Gondviselés a
Magyar Unitárius Egyház segély-
szervezeteként. Azóta tevékenyked-
nek egyre nagyobb vezető csapattal,
önkéntesbázissal, célközönséggel,
mind nagyobb területen.
Dolgoztak és adományoztak

A Gondviselés egyik éves ren-
dezvénye a nyári SegédKezek kalá-
katábor, amit az Országos Dávid
Ferenc Ifjúsági Egylettel közösen
szerveznek, a humán erőforrás nagy
részét ez a szervezet biztosítja, a
Gondviselés pedig a táborok anyagi
feltételeit. A hatodik táborra au-

gusztus végén került sor, a bázist
Nyárádszentmártonban állították
fel, 60 résztvevő érkezett 14 telepü-
lésről. Ők egy héten át dolgoztak
Nagyernyében, Székelykálban, Ik-
landon, Vadadban, Nyárádszent-
mártonban, Búzaházán, Csíkfalván,
Jobbágyfalván, Nyárádszeredában,
Nyárádgálfalván, Kisadorjánban,
Szentháromságon, Nyomáton. Ház-
táji munkát végeztek idős, egyedül
élő, magatehetetlen vagy beteg sze-
mélyeknél, családoknál, továbbá
középületeknél és közösségi tere-
ken: füvet nyírtak, fát vágtak, haso-
gattak, elraktak, meszeltek,
festettek, takarítottak, betakarították
a paszulyt, krumplit, szilvát, temp-
lomot meszeltek, belső bútorzatot
festettek, kerítést építettek összesen
45 helyszínen, ebből 10 volt közé-
pület (iskola, templom, közösségi
ház). Az önkénteseket reggel 9 óra-

kor kiszállították a munkapontokra,
ahol délután 5 óráig dolgoztak,
visszatérve estebéd és kiértékelő,
majd szabad program következett.
A fiatalok nemcsak segédkeztek,
hanem az aznap megmaradt élelmi-
szert rászorulóknak adományozták.
Minden tábor utolsó előtti napján
kirándulnak, idén a Jobbágyfalván
múlt szombaton megrendezett uni-
tárius köri találkozón vettek részt,
segítettek az előkészületekben, és
saját üsttel beszálltak a főzésbe.
Egy hete, vasárnap ünnepi istentisz-
telettel, beszámolóval és ünnepi
ebéddel zárult a tábor – tudtuk meg
a helyszínen a kolozsvári Vagyas
Attilától, a segélyszervezet köz-
ponti munkatársától, aki egyben a
bukaresti unitárius egyházközség
lelkésze is. A mostani tábort támo-
gatta a Magyar Unitárius Egyház, a
magyar kormány a Bethlen Gábor

Alap révén, valamint az amerikai
egyesült államokbeli Unitárius Uni-
verzalista Támogatási Alap.
Nem új keletű

A tábor célja egyrészt a kaláka
mint segítségnyújtás újjáélesztése,
éltetése, az, hogy valaki megtesz
valamit másnak anélkül, hogy azért
valamit elvárna cserébe. Ez bizony
ma már furcsa dolog, ezért a lelké-
szekre hárult az a feladat, hogy
meggyőzzék az időseket, fogadják
el a segítséget. Ez nem is olyan
könnyű, hiszen a kialakult sztereo-
típiák miatt nehezen tudja egy idős
ember elfogadni, hogy 200 kilomé-
terről ideutazik egy fiatal csak azért,
hogy önkéntesen dolgozzon az ő
udvarán, házában. Pedig volt olyan
önkéntes, aki a munkahelyén sza-
badságot kért, hogy eljöhessen a tá-
borba. Cserébe a fiatalok a tábor
hangulatát kapják, a közös munka
élményét, a közös kikapcsolódást és
szórakozást. Ugyanakkor egyfajta
élettapasztalatot is nyújtanak ezek a
táborok, hiszen vannak, akik itt is-
merkednek meg a lapát vagy a fej-
sze nyelével. Ez a tábor nem azt
nyújtja, mint a nyári fesztiválok,
mégis annyira népszerű, hogy kor-
látozni kellett a résztvevők számát.
Mindig van egy visszajáró „mag”,
és vannak újak, a munkába először
belekóstolók. Ezért a szervezők arra
is figyelnek, hogy a munka ne le-
gyen túlontúl megerőltető, a fiata-
lok végezzék élvezettel és legyen
sikerélményük.

A kalákatáborok gyökerei amúgy
a második világháborúig nyúlnak
vissza, amikor 1944-45-ben kolozs-
vári középiskolás lányok utaztak le
a Székelyföldre, hogy a férfiak nél-
kül maradt falvakban mezőgazda-
sági munkát végezzenek. Így a
mostani táborok ezt a hagyományt
viszik tovább a mai körülmények
között.

élete árán is megvédi gazdáját.
Amint az elnök hangsúlyozta, azo-
kat nevezhetik csak kárpáti juhász-
kutyáknak, amelyek rendelkeznek a
klub által kiállított törzskönyvvel. 

A román mioritic juhászkutya,
Codruţ az első versenynapon a kö-
zépkategóriában kitűnő minősítést
kapott. Amint gazdája, a marosvá-
sárhelyi Constantinescu Marian el-
mondta, a legnagyobb pozitívum,
hogy nem igényes állat, és ellenálló
fajta, a bundája karbantartása igé-

nyel több figyelmet. Mint mondta,
az utóbbi időben az országban a
gazdasági helyzet miatt nem lehet
olyan árat kérni a kölykökért, ami a
tenyésztők számára kifizetődő
volna. 
Közép-ázsiai juhászkutyák klubja

A közép-ázsiai juhászkutyák gaz-
dái országos klubba tömörülnek,
melynek Marosvásárhelyen  lenne a
székhelye. Amint a fajta egyik gaz-
dájával, a Libánfalváról érkezett 
Someşan Tudor Tomával beszél-
getve megtudtuk, oroszországi im-

portból kezdték el te-
nyészteni a nagy testű
állatokat, amelyekkel
többször voltak első
helyezettek is. A fajta
nemzetközileg elis-
mert, az utóbbi öt
évben Maros megyé-
ben is elterjedtek, a két
nap alatt hetvenhárom
közép-ázsiai juhászku-
tya vonult fel. A te-
nyésztő a fajta
ellenállóképességét

emelte ki, mint hangsúlyozta, még
a hathetes kölykök is kedvelik a téli
hideget, szívesen fekszenek a
hóban, nem kell lakásban melengeti
őket a fagyos napokon sem. Az ál-
latok a juhnyájakat a nagy testű ra-
gadozóktól védelmezik.
Nyolc-kilenc hónapos korukig
azonban oda kell figyelni a táplálá-
sukra, a védőoltásokra,  a megfelelő
vitaminmennyiség bevitelére
ahhoz, hogy egészséges egyedekké
váljanak. Egyéves koruk után már
kevesebbet esznek, naponta egy al-
kalommal, így a tartásuk nem kerül

sokkal többe, mint bármely nagy
testű kutyafajtáé. A tenyésztő több-
nyire vágóhidakról származó nye-
sedékkel, főzött vagy nyers hússal
táplálja az állatait, hetente egyszer
ad csupán ipari kutyatápot, mint
mondta, a kétes összetétel miatt
óvatos a kemikáliákkal dúsított tá-
pokkal. A kölykök ára 300-1000
euró között váltakozik, értékeseb-
bek a bajnok szülőktől származó
egyedek. Amint hangsúlyozta, a te-
nyésztésből származó haszonnal az
állatok táplálására költött kiadások
valamelyest megtérülnek.Fotó: Szer Pálosy Piroska

Gligor Róbert László

(Folytatás az 1. oldalról)
Nyolcszáz fajtatiszta a kifutókon
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Egy hétig dolgoztak a rászorulókért
Kalákatábor a Nyárádmentén

Hatvan fiatal érkezett 14 helységből, hogy egy hétig dolgozzon 13 település 45 pontján                                                                             Fotó: facebook.com/Unitarius.Gondviseles.Segelyszervezet



Gáspárik Attila, a színház vezér-
igazgatója elmondta, úgy véli, hogy
a színház szerves része ennek a vá-
rosnak, és nemcsak az a feladata,
hogy időről időre bemutatókkal,
előadásokkal készüljön, hanem
mintegy mozgatórugója kell legyen
a marosvásárhelyi kulturális élet-
nek. Ezért próbálnak nyitni a város
felé, próbálják kihozni a színházat
a főépületből.
Reggeli tornával jól indul a nap

Jó hangulatú reggeli tornával
vette kezdetét az egész napos évad-

nyitó rendezvény, Varga Réka, a
Procardia szakemberének a vezeté-
sével bárki benevezhetett egy kia-
dós testmozgásra. Kölcze Kata, a
színház marketingfelelőse el-
mondta, a tér alatt lévő zöldövezet-
ben idén gyerekparkot indítottak,
ahol óvónők foglalkoztak a gyere-
kekkel, rajzoltak, kézimunkáztak,
és ott lehetett hagyni a gyerekeket,
amíg a szülők részt vettek bizonyos
programokon. A délelőtt folyamán
itt Benő Kinga színésznő irányítá-
sával, Jóga-móka címmel, szülők és
gyerekeik együtt jógagyakorlatokat
is kipróbálhattak. 

A Procardia csapata érdekes öt-
lettel rukkolt elő, szakembereik
színházi jelmezeket öltöttek ma-
gukra, így fogadták azokat, akik
egészségügyi tanácsért fordultak
hozzájuk, a látogatók pedig fehér
köpenybe bújhattak. Kovács Tibor
fizio-kinetoterapeuta és Preg Zoltán
kardiológus szakorvos a testtartás-
sal, mozgásszervi bántalmakkal
kapcsolatos kérdésekre válaszoltak,
ugyanakkor egészségiállapot-fel-
mérést is végeztek, vérnyomásmé-
résre is lehetőség adódott, valamint
az egyes kockázati tényezőkre is
felhívták a látogatók figyelmét. 
Szabad egy tangóra?

Elsősorban a hölgyek kapcsolód-
tak be délután a Mihai Crăciun ve-

zette tangóiskolába, a színész elő-
ször az alaplépéseket mutatta meg
„tanítványainak”, majd néhány höl-
gyet fel is kért egy táncra. Többen
„léptek be” Ruszuly Ervin koreog-
ráfus, táncos szabadtéri zsonglőris-
kolájába, körben állva – főként
fiatalok és gyerekek – próbáltak
egyszerre több labdát is mozgásban
tartani, kisebb-nagyobb sikerrel. 

A délutáni órákban talán a
játszma.ro asztalainál volt a legna-
gyobb tömeg, minden korosztály
megfordult a sátorban, több nagy-
szülőt is láttunk, akik unokáikkal
együtt próbálták ki a legújabb tár-

sasjátékokat. Nagy Gábortól, a
jatszma.ro képviselőjétől megtud-
tuk, különböző készségfejlesztő tár-
sasjátékokat hoztak ki, köztük az
Ice Coolt, ami az idén az Év Gye-
rekjátéka díjat elnyert ügyességi

játék, valamint a Brainbox oktató-
játék-családot is kipróbálhatták az
arra járók. 
Kutyabarát színészek

Míg az egész napos évadnyitóval
egy időben nemzetközi kutyakiállí-
tás helyszíne volt a marosvásárhelyi
Liget, a délutáni órákban a Színház
tér is csaholástól lett hangos. Gás-
párik Attila, a színház vezérigazga-

tója lapunknak elmondta, az első
alkalommal kezdeményezett szín-
házi kutyashow ötlete onnan jött,
hogy sok kolléga nincs akire hagyja
a kutyáját délelőttönként, amikor
dolgozni kell jönni, így behozza a

színházba, és ilyenkor több szép
kutya gyűl össze az udvaron, ezért
gondolták, hogy alkalmat teremte-
nek, hogy mindenki bemutassa a
dédelgetett négylábúját. A színház
munkatársai – zömében a színészek
– ki is használták az alkalmat, el-
hozták és bemutatták házi kedven-
ceiket a nagyközönségnek,
valamint a dr. Bob Miklós állator-

vos vezette zsűrinek. Bob doktorról
a műsorvezetői szerepet betöltő
Gáspárik Attila elárulta, valójában
az összes kolléga kutyájának ő az
orvosa, aki baráti alapon a leglehe-
tetlenebb időpontokban is a rendel-
kezésre áll, ha a négylábú kedvenc
éppen gyengélkedik. Mint kiderült,
a Tompa Miklós Társulat színészei
közül többen is kutyabarátok, a kis

tacskótól a nagy testű angol masz-
tiffig több kutyafajta vonult végig a
zsűri asztala elé terített szőnyegen:
többek között Ördög Miklós Le-
vente három hónapos német juhá-
szát, felesége, Szabadi Nóra a
család törpeuszkárját, Kiss Bora
törpeschnauzerét, Sebestyén Aba
Szeder névre keresztelt puliját, Ru-
szuly Ervin golden retriverét, Nagy
Dorottya az Ábel névre hallgató,
nagy testű angol masztiffot, Gáspá-
rik Attila pedig – már versenyen
kívül – bemutatta a család kedven-
cét, az orosz fekete terriert. 
Kincskeresés és szerencsekerék

A vállalkozó kedvű látogatók
kincskeresésben is kipróbálhatták
ügyességüket, az ötfős csoportok-
nak a főtér különböző pontjaiban el-
rejtett kincseket kellett az
önkéntesek segítségével megtalál-
niuk. Igen szórakoztatónak ígérke-
zett a Töprengj velünk! című játék,
ahol a színházzal kapcsolatos kér-
désekre kellett válaszolniuk a bene-
vezőknek. A zene és a tánc
kedvelőit is színes kínálat várta az
András Lóránt Társulat, valamint a
Navarra Dance jóvoltából, majd
Játsszuk a szerencséset címmel a
Bohemia String Quartett érdekes
zenés játékra hívta az érdeklődőket.
Egy nagy szerencsekeréken több
mint harminc, általuk játszott zene-
szám volt feltüntetve, a közönség
tagjai pörgethettek, és amely szám-
hoz került a nyíl, azt a dalt játszta el
a vonósnégyes. Ha valaki a nullás-
hoz pörgetett, kapott ajándékba egy
színházbérletet, tehát megérte bene-
vezni. Az esti program egyik fény-
pontja a Vizi Imre-koncert volt,
majd éjszakába nyúlóan improvizá-
ciós gyakorlatokba, illetve karao-
kéba lehetett bekapcsolódni a
Tompa Miklós Társulat színészeivel
közösen. 
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Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Tánc, játék és kutyashow



A következő helyszín is a Do-
berdó-fennsík védvonalában állt. Itt
harcoltak többek között a nagyvá-
radi 4. honvéd gyalogezred katonái,
akik között nagyon sok erdélyi is
szolgált. Kanyargós úton haladunk
az autóbusszal a célpont felé. Az
aszfaltos útról időnként egy-egy
fehér szórt kővel burkolt út kanya-
rodik le, és vesztődik el a bozótos-
ban. Majdnem mindegyik eltérőnél
a Béke ösvénye egyezményes jelző-
tábla áll, ami mutatja, hogy ezek az
utak valamilyen, az első világhábo-
rúhoz kötődő létesítményhez vezet-
nek. A gépkocsiban levő GPS rossz
helyre irányít. „Újratervezés” után
alig félórás utazással megérkezünk
San Martino del Carsóba. 

Nagyobb udvar előtt állunk meg,
ahol várnak bennünket. A bejáratnál
óriási tábla: Gruppo Speleologico
Carsico – Museo Grande Gueara
(Karsztvidéki Barlangászcsoport –
a Nagy Háború Múzeuma). Alig-

hogy betérünk az udvarra, sörsátor
alatt vízzel, üdítővel, borral és grap-
pával kínálnak. Az utóbbi megoldja
a nyelveket. Román nyelvből
„adaptált” olasszal próbálkozom.
Magyarázom, természetjáró va-
gyok, barlangász barátaim is van-
nak, nálunk is csodálatos
barlangokat lehet találni. Azonnal
megitatnak velem még két pohár
szőlőpálinkát, és névjegyet cseré-
lünk. Az egyik asztalon könyveket,
szórólapokat, jelvényeket kínálnak
eladásra, míg egy másikon repe-
szek, srapnelmaradványok – „friss”
tárgyak, amelyek nemrég kerültek
elő a csatatérről. Ezekből lehet vá-
logatni emlékül – mondják vendég-
látóink. 

A vonaton már megismert Takács
Róbert történész fogad, aki el-
mondja, hogy a múzeumot a kör-
nyékbeli karsztvidéket kutató,
bejáró barlangászegyesület tagjai
hozták létre. A kis helyre bezsúfolt

tárgyak nagy részét a helyszínen ba-
rangolva, illetve a kavernákban,
barlangokban, beomlott és utólag
megtalált, kibontott üregekben, do-
linák mélyén, vagy akár a csatatéren
utólag felépített házak kertjében ta-
lálták, és úgy döntöttek, hogy nem
juttatják régiségkereskedők kezére,
hanem egy múzeumot nyitnak. A
csoport 1988-ban alakult meg, az
önkéntesei által gondozott állandó
kiállítást 2007. június 30-án nyitot-
ták meg. Tagjai készségesen együtt-
működnek a magyar történészekkel,
régészekkel. Takács Róbert el-
mondja, nagyon jó, baráti kapcsolat
alakult ki az idők során az első vi-
lágháborút kutató olasz és szlovén
történészek, régészek, vagy akár
amatőr csoportok és a magyar
állam, illetve a különböző szakin-
tézmények, a „civil kezdeményezé-
sek” között, mint amilyen a Nagy
Háború blogot működtető csoport
is. Nagyon nyitottak bármilyen
együttműködésre, ami e témával
kapcsolatos. 

– Amikor az első világháborúról

beszélgetünk, mosolyogva tudjuk
felidézni a múltat, pedig akkor el-
lenségek voltunk. Ha véletlenül a
szó a második világháborúra terelő-
dik, akkor az olaszok nem szívesen
beszélnek erről témáról, annak elle-
nére, hogy együtt harcoltunk. A fa-
sizmus és Mussolini miatt
szégyellik történelmük sötét epi-
zódját – fejti ki Takács Róbert. 

A gyűjteményes kiállítás igazga-
tójától, Gianfranco Simonitól meg-
tudom, hogy augusztusban az anyag
egy részét kiállítják Temesváron. (A
Bánsági Múzeum meghívására au-
gusztus elsején a temesvári vár
Mária Terézia bástyájában nyílt
meg a kiállítás.)

A múzeum épületének bejáratá-
nál egy kis naptárhoz hasonló lapot
osztogatnak Márton Áron püspök
képével, hátán olasz felirattal. Nem
véletlenül, mivel az alig 19. életévét
betöltött Márton Áron a nagyváradi
gyalogezred súlyos veszteségeit kö-
vető pótlásként érkezett meg a 82.
székely gyalogezred katonájaként
San Martino del Carso közelébe,
ahol a temesvári 61. gyalogezred 8.
századához volt beosztva. 1915. no-
vember 6-án vetik be a csatába, hő-
siességének köszönhetően néhány
hét múlva szakaszvezető lesz, majd
1916. július 1-jén zászlós. 1916. jú-
lius 19-én lövés éri a vállát és a fel-
karját. 1916. augusztus 27-ig a
soproni tartalékkórházban kezelik,
majd visszakerül a 82. gyalogezred-
hez, amellyel a Kárpátokban folyó
harcterekre vezényelik. 1917. ja-
nuár elsején tartalékos hadnaggyá
léptetik elő. A háború után kezdi
meg teológiai tanulmányait és
1924-ben szentelik pappá, 1939-
ben lett püspök. Az ő emlékét a mú-
zeumban, az egyik sarokban
felállított háromnyelvű (olasz, ma-
gyar román) roll-up (tekercspannó)
is őrzi. 

Nemcsak az erdélyiek számára
közismert történelmi személyiség
vett részt a San Martino del Carsó-

i harcokban, hanem a szegedi ezred
kötelékében kitűnt hősiességével
Heim Géza főhadnagy, annak a dr.
Heim Pál gyermekgyógyásznak az
unokatestvére, akinek a nevét ma
kórház viseli Budapesten. Ugyan-
akkor a karsztvidéken harcolt 
Giuseppe Ungaretti olasz költő, a
20. századi olasz irodalom legjelen-
tősebb képviselője is, akinek az em-
lékére Castelnuovóban parkot
hoztak létre. Több versében vissza-
tér a csatatereken tapasztaltakra.
Emlékére egy kis sarkot rendeztek
be a barlangászok múzeumában. 

Giuseppe Ungaretti: 
San Martino del Carso

Ezekből a házakból
nem maradt meg egyéb
mint néhány
falszilánk

Olyan sokakból
akik velem egy úton jártak
nem maradt
még ennyi sem

De a szívemben
egyetlen kereszt sem hiányzik

És a szívem
a legmeggyötörtebb ország
(Képes Géza fordítása) 

A múzeumlátogatást követően
Rózsafi János veszi át az idegenve-
zető szerepét. San Martino del
Carso csendes település. Meredek,
éles kanyarokkal tűzdelt aszfaltos
utcák vezetnek a házakig. Egyesek
udvara valóságos tájépítészeti re-
mekmű, mások telkén zöldségesk-
ertek. Rajtunk kívül alig járkálnak.
Ritkán egy-egy személygépkocsi
húz el mellettünk. A központi téren
egy emléktábla áll és ivókút, ahol
egy kerékpáros olasz turista is türe-
lemmel vár, míg sorra kerül. A vizet
a háborúban is igen nagy jelentő-
séggel bíró tartályból vezették ki. A
történész magyarázza, hogy az első
világháború előtt is megvolt a for-
rás, amelynek vizét egy természetes
dolinába fogták fel, ezt alakították
át tárolómedencévé. A csaták alatt
kiürítették a települést, és a hadse-
reg lefoglalta a tartályt, innen a
vizet vezetékeken juttatták el a fő-
állásokba. Olyan fontos volt a vé-
delme, hogy ettől nem messze állt
az ezredparancsnokság is. 

A tartály mögött kétszintes, a
többihez viszonyítva impozánsabb
épület áll, az újjáépítése során a
falak egyes elemeit nem vakolták
be. Megtudjuk, hogy ezt az épületet
is rommá lőtték az olaszok, és az ál-
landó tüzérségi támadások ellenére
a pincéjében keresett hosszú ideig
menedéket katonáival Damó Ele-
mér, a székesfehérvári 17. gya-
logezred harmadik zászlóaljpa-
rancsnoka, ezért, miután az épületet
az 1930-as években újjáépítették,
Damó-kastélynak nevezték el.
2016-ban a magyar történészek em-
léktáblát is elhelyeztek rajta. 

Ennél az alakulatnál szolgált San
Martino del Carsón Nagy Imre is,

Magyarország későbbi mártír mi-
niszterelnöke, aki 1915. augusztus
végétől novemberig harcolt itt. Láb-
sérüléssel került a laibachi kór-
házba, ahonnan felgyógyulva a
galíciai frontra került, majd orosz
hadifogságba esett, és számára így
ért véget az első világháború – ol-
vasható több nyelven a Damó-kas-
tély előtt álló információs táblán. 

„Innen vonultunk be a tűzvonalba
éjjel, amikor leváltottuk a bent lé-
vőket. Itt ismerkedtünk meg a há-
ború borzalmaival. A terep
sziklás, köves volt, vékony agyag-
réteggel borítva, amely vörös
volt, mint a vér. Csukaszürke ru-
hánk hamarosan olyan lett,
mintha vérbe áztatták volna. Fe-
dezék alig volt, ásni a sziklás ta-
lajban nemigen lehetett. Inkább
köveket raktunk egymás hegyére.
Sokat kellett dolgozni csákánnyal,
feszítővassal, hogy valamiféle fe-
dezéket készítsünk. A kövekbe vá-
gódó ellenséges puskagolyó is
vágta a követ, szórta a szikla szi-
lánkjait. Hát még a gránát és a
tüzérségi lövegek. A kőszilánkok
több sebesülést és halált okoztak,
mint az ellenséges lövegek. A tűz-
vonalak egymáshoz nagyon közel
voltak, moccanni sem igen lehe-
tett. Csak éjjel tudtunk egy keve-
set mozogni. Ilyenkor volt a
váltás is: néma csendben, vi-
gyázva, hogy a szurony és a lapát
se koccanjon, nesz nélkül vonul-
tunk libasorban a dombon fel, az
állások felé.” Részlet Nagy Imre:
Viharos emberöltő című önélet-
rajzi írásából – megjelent a nagy-
haború.blog.hu oldalon) 

Közben elérünk egy új templom-
hoz. Elődje azon a 197-es magasla-
ton állt, amelynek birtoklásáért
megszámlálhatatlanul sok olasz és

osztrák-magyar katona esett el. A
faluban levő Isten házát szintén az
1930-as években építették újra.
2016-ban a Damó-kastély tábla-
avató ünnepsége keretében egy
olasz–magyar misét is tartottak. Ez
alkalomból Szombathelyről elhoz-
ták Szent Márton ereklyéjét is. 

A templom és a Damó-kastély
közötti – ma alig forgalmas utcát –
„halálfutónak” hívták az első világ-
háborúban, ugyanis a környékbeli
magaslaton meghúzódó olasz mes-
terlövészek célkeresztben tartották,
és több, az óvóhelyekről kimerész-
kedő magyar katonát kíméletlenül
lelőttek. 

Útban az említett magaslat felé
Rózsafi János meséli, hogy a világ-
háború után a  nagyrészt szlovén
nemzetiségű lakosok a szó szoros
értelmében meggazdagodtak az
ócskavas értékesítéséből, hiszen
több négyzetkilométeren temérdek
mennyiségű hadi hulladékot talál-
tak. Olyan esetről is tudnak, hogy
katonasírokat gyaláztak meg,
aranyfogakat keresve. A barlangá-
szok pedig arról is meséltek, hogy
egy amatőr kutató véletlenül egyik
betemetett kavernában fegyvereket
talált, értékesítéséből luxusautót vá-
sárolt magának. Miután azonban
csökkent ez a jövedelemforrás, és a
pásztorkodás sem biztosította kellő-
képpen a megélhetést, az 1960-as
évektől kezdődően a San Martino
del Carsó-iak Monfalconéban a ha-
jógyárban vállaltak állást, és kiürült
a település. A házakat máshonnan
érkezettek vásárolták meg nyaraló-
nak. Jelenleg mintegy 30 az „ősla-
kos.” Négy-öt iskoláskorú gyerek

maradt, ezért üresen áll a 30-as
években felhúzott régi és az utána
épített új iskola is. Az utóbbit amo-
lyan klubként használják. A törté-
nész elmondta, barlangász barátaik
meghívására tartanak előadást az
első világháborúról, és ekkorra zsú-

folásig megtelik a terem, hiszen az
itt lakókat, a nyaralókat igencsak ér-
dekli, hogy mi történt 100 évvel ez-
előtt a környéken. Ezért van az is,
hogy akik még mindig találnak
kertjükben valamilyen háborúval
kapcsolatos tárgyat, most már be-
szolgáltatják a helyi múzeumnak. 

Vajda György

A Nagy Háború emlékezete (6.)
San Martino del Carso – üdülőfalu véráztatta földön 

A barlangászok múzeuma – Takács Róbert magyaráz Fotó: Vajda György

A Damó-kastély

Márton Áron emlékére

Az új Szent Márton-templom

A barlangászmúzeum gyűjteménye
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Nemhogy nem erősített, de
újabb fontos játékost veszített a
Marosvásárhelyi City’us teremlab-
darúgó csapata a hivatalos átigazo-
lási időszak lejárta előtt. A Dunărea
Călăraşi elleni múlt heti mérkőzé-
sen a lelátón helyet foglaló Cosmin
Gherman nem csak a játékra volt
kíváncsi ezek szerint, hanem meg-
győzte a City’us egyetlen megma-
radt válogatott játékosát, Bogdan
Covaci-ot, hogy kövesse őt Ga-
lacra, amely csapatnak a szakmai
irányítását az új idényben elvál-
lalta, ám csak miután meggyőző-
dött, hogy Marosvásárhelyen
gyakorlatilag kilátástalan az anyagi
helyzet.

Covaci távozása jelentősen
csökkenti a csapat erejét, hisz a
City’usban most már csak Szabó
Zsolt tekinthető tapasztaltabb játé-
kosnak, aki azonban pályafutása
legnagyobb részét Székelyudvar-
helyen töltötte. Egyébként a csapat
kénytelen a megmaradt fiatalokra
(hisz közülük sem maradt min-
denki Marosvásárhelyen) támasz-
kodni. Iyen körülmények között

pedig már a rájátszás felsőházába
jutás is optimista célkitűzésnek
tűnik, bár Kacsó Endre technikai
igazgató úgy véli, a hatodik helyet
így is képes elcsípni a csapat. A
tény egyelőre azonban az, hogy
éppen az egyik közvetlen ellenfél-
lel, Călăraşi-sal szemben alulma-
radt, pedig azon a meccsen még
Covaci is pályára lépett...

A bajnokság a héten szünetelt,
mert a válogatott Európa-bajnoki
pótselejtezőt játszik Grúzia ellen.

Az oda-vissza osztályozó első me-
netét kedden, Déván rendezik. A
visszavágó előtt jövő hét végén
egy bajnoki forduló van műsoron,
amikor City’us Resicabányára lá-
togat. Tekintve az ellenfelet,
mondhatni a győzelem kötelező,
hisze ha Resicabányától is kikap a
csapat, akkor már – a politikai hu-
zavona és a helyhatóságok érdek-
telensége miatt – tényleg a kiesés
réme fenyegetheti hatszoros bajno-
kot.

Rejtélyes üzenetekkel távozott a
Marosvásárhelyi ASA-tól az a ve-
zetőedző, aki gyakorlatilag a nullá-
ról építette újra a kiesett csapat
keretét, hat meccsből négyet meg-
nyert, közötte a távozása előtti for-
dulóban játszottat is. Bálint László
azt írta búcsúlevelében: „Biztos va-
gyok benne, hogy a fiúk eredmé-
nyesek lesznek, de személyes okok
miatt úgy döntöttem, el kell válja-
nak útjaink.” Tipikus esete annak a
magyarázkodásnak, amelynek az a
lényege, hogy sokat beszéljen, sem-
mit se mondjon, és lehetőleg még
nagyobb ködöt vonjon a valóság
köré. Amely valóságnak a része az
is, hogy két játékos, Muntean és
Ene néhány forduló után az anyagi
nehézségek miatt távozott a klubtól.
Olyan szívélyes üzenetváltással
szakított a klub és az edző, amely
alapján egyszerűen értelmetlen
lenne maga a szakítás is.

A rejtélyt még jobban fokozza,
hogy ugyanaznap Dinu Gheorghe
elnök is távozott a klub éléről, ám

esetében semmilyen közlemény
nem jelent meg. A sajtó nem hiva-
talos forrásból értesült róla, Cristian
Chertes igazgató megtagadta, hogy
bármit mondjon az ügyről, míg
Dinu Gheorghe, aki a Digi Sport ál-
landó meghívottjaként nem von-
hatta ki teljes egészében magát a
kérdések alól, szintén ködösített.
Egyszer arról beszélt, hogy a csapat
képes teljesíteni a feljutás célkitű-
zését, a folytatásban pedig azt
mondta: „Lehet, hogy hibáztam,
amikor odamentem. Mit tegyek?
Hazudjak magamnak? Lehet, hogy
most már nem hiszek abban a – pro-
jektnek kicsit túlzás lenne ne-
vezni…” Ha ezt az utóbbi mondatot
vesszük, akkor elég sötét képet fest
a klubról, ám utána meg arról be-
szélt, hogy amennyiben segítik a
csapatot, minden rendben lehet.

Ami bizonyosan állítható, az
edzők máshol teljesen szokatlanul
gyakori jövés-menése jelzi, hogy
valami semmiképpen nincs rendben
a klubnál. Azt mindenki tudja, hogy

a háttérben álló erős ember nem
más, mint Claudiu Maior volt alpol-
gármester, Dorin Florea polgármes-
ter jelenleg munkájától eltiltott
személyes tanácsadója, ezért joggal
gondolhat arra az ember, hogy vele
nem tudnak kijönni a szerződtetett
edzők, klubmenedzserek. Akkor vi-
szont hová tegyük Dinu Gheorghe
kijelentését, hogy Maior miatt jött
Marosvásárhelyre, és továbbra is
bízik benne, hogy helyrerakja a dol-
gokat? Milyen sötét erők dolgoznak
a háttérben, amelyekre minden tá-
vozó edző, klubvezető hivatkozik,
de amelyeket maga a háttérben álló
„erős ember” sem tud kezelni?
Ebben a logikában valami nagyon
nincs rendben.

Másrészt a bíróság elfogadta az
újjászervezési tervet, így gyakorla-
tilag nincs jogi akadálya a pénzügyi
dolgok helyrehozatalának, annál in-
kább gazdasági. Mert amíg az ASA
a várostól kapott pénzben bízik, a
politikai csetepaté folyamatos aka-
dályt gördít a támogatás átutalása
elé, és ez a bíróság által elfogadott
terv megvalósítását is veszélybe so-
dorja. Márpedig ilyen körülmények
között a hitelezők bármelyike kér-
heti a csőd kimondását. 

Lehet, hogy – amint a városi
mendemondák suttogják – ennek a
perspektívának a valós veszélye
miatt látták jobbnak a távozók, ha
nem várják az elkerülhetetlen bekö-
vetkezését? A klub gyakorlatilag
nem kommunikál. A honlap meg-
szűnt, sebtében létrehoztak egy újat,
alig-információkkal, sajtótájékozta-
tókat nem szerveznek. Ez is a kö-
zelgő apokalipszis jele?

Akkor viszont miért mond any-
nyira ellent a sötét jóslatoknak a

péntek esti siker, Fekete Károllyal a
kispadon? Hogy Fekete kinevezése
ideiglenes jellegű-e vagy sem, nem
tudjuk (hisz, mint mondtuk, a klub
nem kommunikál), ám a szakember
olyan meggyőződéssel beszélt a jö-
vőről a meccs után, ami egy meg-
szűnés előtt álló csapat esetében
nem volna lehetséges. 

Ami az egészben jelenleg biztos,

hogy a mostani állapot nem tartható
sokáig. Az ASA vagy meggyógyul
abból a súlyos kórból, amelynek az
egyik feltűnő tünete az edzők és ve-
zetők zokniként való váltogatása,
vagy tényleg a csőd marad a végső
állomás. Van egy olyan érzésünk,
hogy a jelenlegi 2. ligás bajnokság
végéig eldől, hogy mi lesz. (Druk-
ker)
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Több nagy gólkülönbségű ered-
mény született a Maros megyei 4.
ligás labdarúgó-bajnokság 2. fordu-
lójában. A legtöbb találatot Nyárád-
tőn jegyezték, ahol a házigazda
Viitorul tízgólos különbséggel
múlta felül Nagysármást. Dánoson
a vendég Marosoroszfalu nyolcszor
talált be házigazdája kapujába, és
hatot rúgott a Mezőszengyelen 
házigazdáskodó Mezőméhesnek a
bajnokságban ebben a fordulóban
bemutatkozó Marosludas. Az első
játéknapon Szovátán diadalmas-
kodó Marosvásárhelyi MSE pedig
néggyel múlta felül a bajnokságba
egyévnyi szünet után visszafoga-
dott Dicsőszentmártont.

A 2. forduló eredményei: Mező-
méhes – Marosludas 0-6, Nyárádtő
– Nagysármás 11-1, Marosvásárhe-
lyi Atletic – Marosvásárhelyi Gaz
Metan 0-1, Ákosfalva – Nyárádsze-
reda 0-0, Dános – Marosoroszfalu
2-8, Marosvásárhelyi MSE – Di-
csőszentmárton 4-0, Náznánfalva –
Szováta 0-1. Kutyfalva állt.

A bajnokság állása: 1. MSE 6
pont, 2. Nyárádtő 4, 3. Marosorosz-
falu 4, 4. Gaz Metan 4, 5. Maroslu-
das 3, 6. Dicsőszentmárton 3, 7.
Szováta 3, 8. Mezőméhes 3, 9.
Ákosfalva 2, 10. Nyárádszereda 2,
11. Kutyfalva 1, 12. Náznánfalva 1,
13. Atletic 1, 14. Nagysármás 0, 15.
Dános 0.

Sok gól a 4. ligában

Ruja Rareş (j) szerezte a Marosvásárhelyi MSE első két gólját a Dicsőszentmárton ellen 4-0-ra
megnyert mérkőzésen, a Sziget utcai műfüves pályán, péntek este.   Fotó: MSE, Tóth Csaba

Bogdan Covaci (j) távozása jelentősen csökkenti a csapat erejét, hisz a City’usban most
már csak Szabó Zsolt tekinthető tapasztaltabb játékosnak.                          Fotó: Nagy Tibor 

Eredményjelző
* 2. liga, 7. csoport: Argeş FC – Marosvásárhelyi ASA 1-2, Dacia Unirea Bră-

ila – Sportul Snagov 0-1, Chindia Târgovişte – Temesvári Ripensia 1-0, Buka-
resti Metaloglobus – Nagyváradi Luceafărul 1-0, Academica Clinceni – Foresta
Suceava 2-0, Mioveni CS – Ştiinţa Miroslava 5-1, Baloteşti CS – Zsilvásárhelyi
Pandurii 0-2, Afumaţi CS – Aradi UTA 2-0, Dunărea Călăraşi – Szatmárnémeti
Olimpia 5-1, Nagyszebeni Hermannstadt AFC – Temesvári Politehnica ASU 1-0.

* 3. liga, I. csoport, 3. forduló: CSM Roman – Csíkszereda 4-1, Székelyudvar-
hely – Galaci Metalosport 14-0, CSM Focşani – Galaci Suporter Club Oţelul 1-1,
Bucovina Rădăuţi – Szászhermányi AFC 0-1, Sănătatea Darabani – Bákói Ae-
rostar 3-3, Avântul Valea Mărului – Sporting Lieşti 1-3, Kézdivásárhelyi KSE –
Barcarozsnyói Olimpic Cetate 2-0. A Paşcani CSM állt. A bajnokság állása: 1.
Lieşti 9 pont, 2. Roman 7, 3. Suporter Club Oţelul 7, 4. Szászhermány 7, 5. Ae-
rostar 5, 6. Csíkszereda 4, 7. Valea Mărului 4, 8. Kézdivásárhely 4, 9. Székely-
udvarhely 3, 10. Barcarozsnyó 3, 11. Focşani 3, 12. Darabani 1, 13. Rădăuţi 0,
14. Paşcani 0, 15. Metalosport 0.

* 3. liga, V. csoport, 3. forduló: Kolozsvári Sănătatea – Kolozsvári CFR II 0-0,
Gyulafehérvári Unirea – Kudzsiri Metalurgistul 2-1, Medgyesi Gaz Metan II –
Lénárdfalvi Fotbal ACS 0-1, Tasnádi Unirea – Magyarigeni Performanţa 0-2, Vi-
dombáki Viitorul – Dési Unirea 1-2, Felek FC – Magyargáldi Industria 1-2, Rad-
nót SK – Szászrégeni Avântul 1-2. A Kolozsvári Universitatea állt. Az állás: 1.
Magyargáld 9 pont, 2. Lénárdfalva 9, 3. Magyarigen 6, 4. Kudzsir 6, 5. CFR II 5,
6. Universitatea 4, 7. Sănătatea 4, 8. Gyulafehérvár 4, 9. Avântul 4, 10. Tasnád
3, 11. Dés 3, 12. Felek 1, 13. Gaz Metan II 1, 14. Radnót 0, 15. Vidombák 0.

Újabb csapás a City’usra

Titkolózás, ködösítés, ellentmondások az ASA-nál

Bálint Zsombor

1012.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 2. liga, 7. forduló: Argeş FC – Marosvásárhelyi ASA 1-2 
Piteşti, Nicolae Dobrin-stadion, vezette: Horia Gabriel Mladinovici (Bukarest).
Gólszerzők: D. Panait (22 – öngól), illetve P. Iacob (10.), C. Sîrbu (53.).
Sárga lap: Şerbănică (85.), Alin Popa (90+3.), illetve P. Iacob (71.).
Argeş FC: Oct. Popescu – Torişte, Şerbănică, Vişa, Ct. Stan – I. Şerban, R.

Costin, Alin Popa (56. D. Andrei), I. Năstăsie (69. Nilă) – R. Grecu (77. D. Oancea),
Buhăescu. Edző: Iordan Eftimie.

ASA: Fl. Iacob – Băjan, Candrea, Fl. Ilie, D. Panait – Licu, P. Iacob, Petra (46.
Al. Neagu), Schieb (36. C. Sîrbu) – Petriş, Al. Stoica (73. Mijokovic). Edző: Fekete
Károly.

Cristian Chertes igazgató (b) megtagadta, hogy bármit mondjon az ügyről, míg Dinu Gheorghe,
aki a Digi Sport állandó meghívottjaként nem vonhatta ki teljes egészében magát a kérdések
alól, szintén ködösített. Fotó: liga2.ro



A legutóbbi két világbajnoki selejtezőmérkőzést tekintve
jó úton jár a magyar labdarúgó-válogatott – mondta Bernd
Storck szövetségi kapitány az M4 Sport műsorában.

„Nagyon különleges edzői feladat ez számomra, bátran
mondhatom, nem is lehet többet edzőként elérni, mint a szö-
vetségi kapitányi poszt. Egy ilyen futballszerető országban
ez hatalmas felelősséggel jár, itt az embernek a legjobbját
kell nyújtania” – fogalmazott Storck. Hozzátette: a siker
egyik záloga a továbbiakban is az, hogy a magyar tradíciót
továbbfejlesszék.

Az elmúlt két találkozóról szólva azt mondta, megint jó
úton jár a csapata. A mélypontokat újra felívelés követi, ám
ehhez nagyon sokat kell tenni – fűzte hozzá a szövetségi ka-
pitány. 

„A lettek ellen normális mértékű izgalom volt a csapatban,
tudtuk, hogy nyernünk kell, és mi vagyunk az esélyesek.
Szerettünk volna a védekező rivális ellen helyzeteket kiala-
kítani és gólt szerezni” – értékelt Bernd Storck. „Ezt sikerült
megvalósítanunk, már az első percekben jó támadásokat ve-
zettünk, hamar előnybe kerültünk, és a támadószellem végig
ott volt a játékunkban” – mondta.

Storck elismerte, egy kis szerencse is kellett a 3-1-es si-
kerhez, mert Gulácsi Péternek bravúrokat kellett bemutatnia
a második félidő elején. Megemlítette, hogy bár pontrúgások
után születtek a magyar gólok, ezeket a
játékukkal kényszerítették ki, “nem a
semmiből születtek”.

A szövetségi kapitány hangsúlyozta,
hogy a portugálok elleni mérkőzés más
volt, védekezőbb szellemben lépett pá-
lyára együttese, amelyben Bese Barna-
bás eltiltás, Szalai Ádám sérülés miatt
nem játszhatott. “Taktikailag egy kis ra-
finériát csaltunk a játékunkba, 4-4-2 volt
az alapfelállásunk, kicsit kivártunk arra,
hogy kontrából vezethessünk támadáso-
kat, ki akartuk használni a két jól fejelő
csatárunkat is. Ez nagyjából működött is,
ám a 30. percben hátrányba kerültünk, ez
alapjaiban megváltoztatta a mérkőzést,
tíz emberrel nem lehetett ugyanazt ját-
szani az erős portugál csapat ellen” –
utalt Storck Priskin Tamás piros lapjára,
amelyet Pepe lekönyökléséért kapott a

ferencvárosi csatár. A szakvezető kifejtette, jogos volt a ki-
állítás, de Priskin mozdulatában nem volt szándékosság. A
szövetségi kapitány szerint nagy érvágás volt 61 percig tíz
emberrel játszani egy ilyen nagy erőt képviselő válogatott
ellen, de örömmel töltötte el, hogy ennek ellenére megmaradt
a csapat tartása.

A magyarok az 1-0-s vereség miatt már nem érhetnek oda
a pótselejtezőt érő második helyre sem a csoportban, de a hát-
ralévő két mérkőzésen – október 7-én Svájcban, majd három
nappal később hazai pályán Feröer-szigetek ellen – ismét
olyan játékot ígér Storck, mint amilyet az elmúlt két találkozón
láthattak a szurkolók. “Svájc ellen is nehéz lesz, a csoportel-
sővel találkozunk. Dzsudzsák Balázs, Korhut Mihály és Fiola
Attila eltiltás miatt nem léphet pályára, ám ugyanazt a bátor
játékot várom a csapattól, mint amilyet az Európa-bajnok ellen
mutattunk, a feröeriek ellen pedig szeretnénk bebiztosítani a
harmadik helyet és megnyerni a mérkőzést” – jelentette ki
Storck, aki a szurkolókra kitérve hangsúlyozta, az Európa-baj-
noki selejtezőkön és a tavalyi franciaországi kontinensviada-
lon megdolgoztak a drukkerek bizalmáért. „A magyar
válogatott az egész országot összekovácsolta az Eb-n. Úgy
érzem, a szurkolók azonosulni tudnak a csapattal, szívesen
jönnek a meccsekre. Ők voltak a 12. ember a pályán, bár a por-
tugálok ellen pontosabb, ha 11-et mondok” – fejtette ki Storck.

A legutóbb bronzérmes
Vasas kétszer vezetett, a 72.
percben viszont emberhát-
rányba került, és végül 5-2-re
kikapott a Ferencváros ven-
dégeként a labdarúgó OTP
Bank Liga nyolcadik forduló-
jának szombati játéknapján.

Meggyőző játékkal kezdett
a házigazda, mégis a Vasas
szerzett vezetést: a 14. perc-
ben Kulcsár Tamás a tizenha-
tos vonaláról egy pattanást
követően bombázott a kapu
bal oldalába. Percekbe telt,
amíg a Ferencváros rendezni
tudta a sorait, a 32. percben
aztán sikerült egyenlítenie.
Egy indítás elcsúszott ugyan
Böde Dániel előtt, de így lett
jó az egész meccsen lendüle-
tes ghánai Josiph Paintsilnak,
aki góllal tudott bemutatkozni
a Ferencvárosban.

A 60. percben ismét az an-
gyalföldiek jutottak gólelőny-
höz, akkor Gaál Bálint
látványosan emelte át a labdát
a kapujából kilépő Dibusz
Dénes fölött. A házigazdák
egyenlítésére ezúttal csak két
percet kellett várni: az egész
találkozón rendkívül aktív
Varga Roland közelről, éles
szögből lőtt a hosszú sarokba.
A második félidő közepén Szi-
vacski Donát két perc alatt két
sárga lapot kapott, az ember-
előnybe kerülő Fe-
rencváros pedig a
hajrában két perc alatt
lőtt két góllal – Varga
másodszor volt ered-
ményes, majd a csere-
ként pályára lépő
Priskin Tamás talált a
Vasas kapujába – el-
döntötte az összecsa-
pást. 

A kegyelemdöfést
Varga adta meg, aki a
93. percben értékesí-
tette az ellene elköve-
tett szabálytalanságért
megítélt büntetőt.
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A magyar csapat játékosai a himnuszt éneklő szurkolók előtt a magyar–portugál meccs végén

Eredményjelző
* 1. liga, 9. forduló: Botoşani FC – Astra Giurgiu 1-3, Bukaresti

Juventus – Jászvásári CSM Politehnica 2-2, Konstancai Viitorul
– Bukaresti FCSB 1-0. Az állás: 1. Kolozsvári CFR 19 pont, 2.
Craiova 18, 3. Astra 18, 4. FCSB 18, 5. Botoşani 16, 6. Dinamo
15, 7. Temesvári Poli ACS 13, 8. Viitorul 11, 9. Jászvásár 10, 10.
Sepsi OSK 10, 11. Voluntari 9, 12. Medgyes 4, 13. Juventus 3, 14.
Chiajna 2.

* NB I, 8. forduló: Debreceni VSC – Diósgyőr 3-1, Ferencváros
– Vasas 5-2, Mezőkövesd – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-2, Új-
pest – Puskás Akadémia 1-3. Az állás: 1. Videoton 17 pont, 2.
Honvéd 14, 3. Ferencváros 13, 4. Diósgyőr 12, 5. Debrecen 11, 6.
Puskás Akadémia 11, 7. Újpest 10, 8. Vasas 10, 9. Mezőkövesd 8,
10. Balmazújváros 6, 11. Paks 6, 12. Szombathely 6.

Lanzafame az elmúlt idény legjobbja
A Hivatásos

Labdarúgók Szer-
vezetének (HLSZ)
szavazásán az olasz
Davide Lanzafa-
mét, a bajnok Bu-
dapest Honvéd
támadóját válasz-
tották az elmúlt
idény legjobb me-
zőnyjátékosának. A
HLSZ huszonhete-
dik alkalommal
kérte ki a profi fut-
ballisták vélemé-
nyét, a jelöltek
ötfős listáját volt
szövetségi kapitá-
nyok, jelenlegi NB
I-es és NB II-es
edzők, valamint
csapatkapitányok,
a HLSZ tisztségvi-
selői, volt elnökei, korábbi díjazottjai és újságírók javaslatai alapján állították össze. A je-
löltekre több mint 500 futballista adta le szavazatát.

„Ez egy különleges díj számomra, hiszen a kollégáim szavaztak meg, hatalmas elisme-
rés. Ezt a díjat a játékostársaimnak, illetve Marco Rossinak ajánlom, akik mindannyian
hozzásegítettek minket a bajnoki címhez” – nyilatkozta az ünnepélyes díjátadón Lanza-
fame.

A kapusoknál Kovácsik Ádám, a Videoton hálóőre nyert, ugyanakkor a szezon legszebb
védéséért járó Fülöp Márton-díjat a ferencvárosi Dibusz Dénes érdemelte ki. A válogatott
hálóőr a díjjal járó 200 ezer forintos jutalmát további 300 ezerrel kiegészítve felajánlotta
a Fülöp Márton Alapítvány javára. 

A legjobb külföldön futballozó játékosnak Nikolics Nemanját látták a társak.
A tavalyi év álomcsapatába a bajnok Honvédból hárman, a második Videotonból négyen

kerültek be. A 2016/17-es szezon csapata: Dibusz Dénes (Ferencváros) – Loic Nego (Vi-
deoton FC), Paulo Vinícius (Videoton FC), Juhász Roland (Videoton FC), Hangya Szil-
veszter (Vasas) – Berecz Zsombor (Vasas), Gera Zoltán (Ferencváros), Hidi Patrik
(Budapest Honvéd) – Eppel Márton (Budapest Honvéd), Davide Lanzafame (Budapest
Honvéd), Danko Lazovic (Videoton FC).

A legjobb női játékos Fenyvesi Evelin (Ferencváros) lett, míg a kapusok közül Szőcs
Réka (MTK) vihette haza a díjat.

Jegyzőkönyv
OTP Bank Liga, 8. forduló: Ferencváros – Vasas 5-2 
(1-1)
Budapest, Groupama Aréna, 7135 néző, vezette: 
Bognár T.
Gólszerzők: Paintsil (32.), Varga R. (62., 82., 93 – a har-
madikat 11-esből), Priskin (84.), illetve Kulcsár (14.), Gaál
(60.).
Sárga lap: Marcos Pedroso (43.), illetve Ristevski (52.),
Hangya (55.), Szivacski (70., 72.), James (92.).
Kiállítva: Szivacski (72.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Otigba, Leandro,
Marcos Pedroso – Gorriarán (76. Priskin), Spirovski –
Varga R., Paintsil, Moutari (67. Botka) – Böde (85. Rui
Pedro).
Vasas SC: Kamenár – Burmeister, James, Ristevski – Szi-
vacski, Berecz, Vida, Hangya – Kulcsár (63. Vergosz),
Gaál (77. Vaskó), Remili (74. Vogyicska).

Kassai Viktor BL-meccset kapott
Kassai Viktor irányítja a labdarúgó Bajnokok Ligája D csoportjában az Olympiakosz

Pireusz-Sporting CP mérkőzést kedden. Segítői Ring György és Tóth Vencel lesznek, az
alapvonalnál Bognár Tamás és Andó-Szabó Sándor fog közreműködni, míg Berettyán
Péter lesz a negyedik játékvezető.

A Vasas kétszer vezetett, de a Ferencváros három góllal nyert

A Nemzetközi
Labdarúgó-szövet-
ség (FIFA) The
Best (A legjobb)
néven saját díjat ad
a férfi és női sza-
kág legjobb já-
tékosának, vala-
mint edzőjének. A 
szövetségi kapitá-
nyok, a váloga-
tottak csapat-
kapitányai és
s p o r t ú j s á g í r ó k
mellett, újításként,
a szurkolók is szavazhatnak.

A FIFA 2010 és 2015 között a France Football magazin-
nal közösen adta át a díjat, tavaly azonban szakított ezzel a
hagyománnyal. A nemzetközi szövetség honlapjának beszá-
molója szerint a szavazás menetét is megreformálta: ezúttal
már a drukkerek is véleményt formálhatnak. A labdarúgás
szimpatizánsai a FIFA weboldalára felkerült jelöltjeire csü-
törtök éjfélig szavazhatnak, eldönthetik, hogy a négy kate-
góriában szerintük ki volt a 2016. november 20. és 2017.
július 2. közötti időszak legjobbja.

A férfiaknál 24 fős a játékosok, 12 fős az edzők listája, a
nőknél mindkettőn 10-10 név szerepel. A női labdarúgók
között ott van a Lyon magyar származású, német válogatott
középpályása, Marozsán Dzsenifer is.

Változik a díjátadó gála helyszíne és időpontja is. A
közös díjat Zürichben adták át január elején, ezúttal viszont
október 23-án a londoni Palladium Színházban lesz az ese-
mény.

A Nemzeti Sport Online információi szerint az átszerve-
zéskor a FIFA-nál felvetődött, hogy megszűnik a 2009 óta
átadott, az év góljáért járó Puskás-díj. Erről azonban nem
döntöttek, így kilencedik alkalommal is átadják majd az el-
ismerést.

„Sikerre vezettek Csányi Sándor MLSZ-elnökkel közös
diplomáciai erőfeszítéseink, így az idén is átadják a FIFA
Puskás-díjat” – nyilatkozta Szöllősi György, a Nemzeti
Sport főszerkesztője. A Puskás-ügyek hivatalos nagykövete
hozzátette: a jelöltekre szeptember közepétől lehet szavazni
a FIFA honlapján.

FIFA-gála: Marozsán
Dzsenifer a jelöltek között

Bernd Storck: A legutóbbi két mérkőzést nézve 
jó úton járunk

Varga Roland gólját ünneplik a Ferencváros játékosai a labdarúgó OTP Bank
Liga 8. fordulójában játszott Ferencváros – Vasas mérkőzésen a Groupama
Arénában 2017. szeptember 9-én. A Ferencváros 5-2-re győzött. 

MTI Fotó: Kovács Tamás

Davide Lanzafame, a Honvéd játékosa (b) és az újpesti Litauszki Róbert a labdarúgó OTP
Bank Liga 5. fordulójában játszott Budapest Honvéd – Újpest FC mérkőzésen a kispesti
Bozsik Stadionban 2017. augusztus 12-én. MTI Fotó: Czagány Balázs



Lejátszotta első edzőmérkőzé-
seit a marosvásárhelyi Maros KK
az új idény előkészítéseként. A
sportcsarnokban rendezett, a kö-
zelmúltban elhunyt Takács Károly
emlékének szentelt Maros-kupán
az újonc Jászvásár ellen viszonylag
könnyedén nyert Szászgáspár Bar-
nabás csapata, majd a bajnok Ko-
lozsvári U-tól nagy arányú és
egyértelmű vereséget szenvedett.
Ezek az eredmények várhatók vol-
tak, ezért nincs is mit elemezgetni
rajtuk, különösen, hogy egy ilyen
előkészületi tornán az eredmény
másodlagos szempont. Ami a játé-
kot, a csapatról alkotott benyomást
illeti, van hideg is, meleg is bőven.

Mondjuk el mindjárt, hogy a
Maros KK csupán négy légióst
használt a két mérkőzésen, mert a
legutóbb érkezett Mitchell enyhe
húzódás miatt nem kockáztatott.
Szászgáspár Barnabás a klub hiva-
talos Facebook-oldalán azt nyilat-
kozta, hogy hasznos mérkőzések
voltak, amelyek sok dolgot meg-
mutattak abból, amin még dol-
gozni kell. Elmondta, a csapat csak
alig kezdte meg a labdás edzése-
ket, a játékosokon érződött az ala-
pozás fáradtsága, miközben a
Bajnokok Ligájára készülő Ko-
lozsvár (amelynek amúgy is sokkal
értékesebb kerete, hat légiósa van,
és valamennyit használta) lényege-
sen előbbre tart, már több edző-
meccset játszott, hisz a BL-ben
korábban kezd, mint a bajnokság-
ban. Hozzátette azonban, hogy
több odaadást, küzdőszellemet várt
volna el a játékosaitól, hisz az idei
keret csak akkor érhet el eredmé-
nyeket, ha küzdéssel pótolja a ké-
pességi szintben megmutatkozó
hátrányát. Illetve azt is, hogy na-
gyon sokat kell még dolgozniuk
azon, hogy a védelem elfogadható
szinten teljesítsen.

Ami a játékosokat illeti, Marti-
nićtól már megszokhattuk, hogy a
végletek embere, hangulata függ-
vényében. Ha Jászvásár ellen
szórta a triplákat, az U-val 0/5 volt
a mérlege. Azt is tudjuk, hogy ba-
rátságos meccseken lazára veszi a
figurát, a hivatalos találkozókon
többre számíthatunk. Hasonló eset
Demarius Bonds is, aki csak kós-
tolgatta a pályát, a palánkokat. Fé-
lelmetes védő hírét sem igazolta,
az is igaz, hogy úgy tűnt, a kollek-
tív védekezés pontra tétele hiányá-
ban nem is nagyon erőlködött.

Mijović tipikus neveltje a szerb is-
kolának, szolid játékosnak tűnik,
de nem a legjobb délszláv kosaras-
nak, aki valaha Marosvásárhelyen
játszott. A marosvásárhelyiek
közül a Magyarországról visszatért
Kilyén Örs tűnik jelentős nyere-
ségnek. A Kolozsvárról, a másod-
osztályból hazatérő Steff Norbert
sokkal bátrabban vállal fel dolgo-
kat, mint távozása előtt, egyelőre
kevés sikerrel. Meglepően kevés
lehetőséget kapott Engi Dávid, aki-
től sokkal többet várunk. Borşa az
első meccsen megsérült, a döntő-
ben már nem lépett pályára

Ami a beállós párost illeti, a ta-
valyhoz képest annyi a változás,
hogy Lázárt Mladenović váltja. Pi-
civel nagyobb labdabiztosság (sőt,
Mladenović azt is igazolta, hogy
szükség esetén triplákat is tud
dobni), talán kisebb sebesség. Igazi
palánkszaggató centerjátékra
aligha számíthatunk.

A Maros KK legközelebb Nagy-
szebenben, a Tordai Elemér-em-
léktornán lép pályára, ahol talán
már közelebb lesz a csapat ahhoz,
amire a hivatalos idényben számít-
hatunk.

Két előkészületi mérkőzést vet-
tek tervbe a Kolozsvári U ellen,
egyet sikerült lejátszani a marosvá-
sárhelyi UPM Sirius női kosárlab-
dázóinak. Az első meccset
lemondta az ellenfél, a másodikra
időpontmódosítást kért, az első
tesztet azonban végül lejátszotta a
két csapat. 

A Sirius sajnos továbbra is hiá-
nyolni kénytelen Sune Swartot,
akire jelentős szerep hárul a palánk
alatt, ugyanis a johannesburgi
román nagykövetség mind a mai
napig nem adott beutazási vízumot,
így a Kolozsvár elleni meccsen
csak négy légióssal állt pályára a

Sirius. Ráaádásul az egyik legérzé-
kenyebb poszton hiányzott az ötö-
dik, míg a kolozsváriak teljes
kerettel jöttek. A felkészülés kezde-
tén aligha lehet messzemenő követ-
keztetéseket levonni, azonban az,
hogy a létszámhiányos marosvásár-
helyi csapat csupán három ponttal
kapott ki az ezüstérmestől, talán
jelzi, hogy optimistábbak lehetünk
az új idényt illetően. A tervek szerint
a következő előkészületi mérkőzést
szerdán Temesvár ellen játssza a Si-
rius, majd a hét végén a Sirius-kupa
következik, amelyen a Kolozsvári
U, a Brassói Olimpia és Kecskemét
csapatai lesznek a vendégek. (bálint)

Lejátszotta első mérkőzését a SiriusBenyomások a Maros-kupa után

Megnyerte Horia Tecău a holland
Jean-Julien Rojerrel az oldalán az
amerikai nemzetközi teniszbajnok-
ság (US Open) férfi páros versenyé-
nek döntőjét. Tecăuék 6-4, 6-3-ra
győzték le a pénteki fináléban a 
Feliciano Lopez/Marc Lopez al-
kotta spanyol duót. 

Ez a román–holland páros máso-
dik Grand Slam-győzelme a 2015-
ben Wimbledonban elhódított
trófea után. 

Román teniszező utoljára 1975-
ben diadalmaskodott a US Openen:
akkor Ilie Năstase és Jimmy Con-
nors 6-4, 7-6-ra múlta felül a dön-

tőben a Tom Okker/Marty Riessen
összeállítású holland–amerikai pá-
rost. 

A 12. helyen kiemelt Tecăunak és
Rojernek 1 óra és 25 perc alatt sike-
rült nyernie Flushing Meadowsban
a 11. helyen kiemelt páros ellen.
Győzelmükért 675.000 dolláros
pénzdíjat és 2.000 ranglistapontot
kapnak. 

Ez idáig mindketten legfeljebb a
negyeddöntőig jutottak a US Ope-
nen: Tecăunak 2011-ben és 2015-
ben, Rojernek 2013-ban és
2015-ben sikerült ez. 

Idén négy finálét nyertek meg
együtt, a US Open előtt Dubajban,
Genfben és Winston-Salemben is
diadalmaskodtak. 

Pályafutása során Tecău 51 páros
döntőt játszott, ezek közül 33-at
megnyert, 18-at elveszített, köztük
a tavalyi olimpiai finálét Florin
Mergeával az oldalán. Rojerrel pár-
ban 16 tornán bizonyultak a leg-
jobbnak, és négy döntőt veszítettek
el. 

US Open: 
Román siker a férfi párosok versenyében
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Bálint Zsombor

Meglepetés a US Open női döntőjében
Az amerikai Sloane Stephens meglepően simán, 6:3, 6:0-ra legyőzte

honfitársát, a 15. helyen kiemelt Madison Keyst a New Yorkban zajló
amerikai nyílt teniszbajnokság női döntőjében.

Már az első szettben is csak a világranglista 83. helyén álló Stephens
tudta elnyerni ellenfele adogatójátékát, és mivel ez 2:2-nél és 5:3-nál is
sikerült neki, meglepően simán vezetést szerzett. A második felvonás
már teljesen egyoldalú volt, így a találkozó egy óra után véget ért.

Mindkét játékos először jutott Grand Slam-torna döntőjébe. A 24 éves
Sloane Stephens remekül szerepel hasonló kiélezett helyzetekben, hiszen
eddig négyszer került WTA-torna fináléjába, és mindet megnyerte.

Eddigi legjobb eredménye Grand Slam-tornán a 2013-as ausztrál nyílt
bajnokság elődöntője, a US Openen pedig a negyedik fordulóba jutás
volt. Idén Melbourne-ben és a Roland Garroson nem indult, Wimble-
donban pedig az első fordulóban búcsúzott.

Babosék a negyeddöntőben búcsúztak
Babos Tímea és a brazil Bruno Soares vegyes párosa kedden kiesett

a negyeddöntőben a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnoksá-
gon. A negyedik helyen kiemelt duó döntő rövidítésben maradt alul a
CoCo Vandweghe, Horia Tecău amerikai–román kettőssel szemben.

Babosék nagyon jól kezdtek, ugyanis azonnal elvették a rivális szer-
vajátékát, előnyüket pedig végig megőrizték, így játszmaelőnybe kerül-
tek. A második szettben viszont csak egyszer nyertek játékot
adogatóként, ezáltal az ellenfél hamar egyenlített. A döntő rövidítésben
5-3-ig a soproni játékos párosa állt jobban, utána viszont a másik duó
kerekedett felül és 10-8-ra nyert.

Eredmény: vegyes páros, negyeddöntő: CoCo Vandweghe, Horia
Tecău (amerikai, román) – Babos Tímea, Bruno Soares (magyar, brazil,
4.) 4:6, 6:1, 10-8.

Eredményjelző
Női kosárlabda felkészülési mérkőzés: Marosvásárhelyi Sirius – Kolozsvári U

54:57 (8-8, 16-11, 16-15, 14-23).
A marosvásárhelyi csapatban pályára léptek: Robinson (17), Mitov (15), Gál

(8), Radović (6), Lawrence (5), Beldian (3), Mészáros, Imreh, Pop, Radu.

Christian Horner, a Red Bull
Forma–1-es csapatának főnöke sze-
rint módosítani kellene a motorsza-
bályokon, hogy a pilóták a
mostaninál több erőforrást használ-
hassanak fel az idény során. A
sportvezető azok után beszélt el-
képzeléséről, hogy a világbajnoki
sorozat múlt hét végi Olasz Nagy-
díján a pole pozícióból induló mer-
cedeses Lewis Hamilton volt az
egyetlen versenyző, aki arról a rajt-
helyről startolt el, amelyet megszer-
zett az időmérő edzésen.

„Ha rajtam múlna, a következő
stratégiai megbeszélésünkön ez
lenne az első számú téma” – jelen-
tette ki Horner. „Jövőre még több
verseny lesz, s az, hogy csak ennyi
vagy még kevesebb motort használ-
hatunk fel, nem csökkenti a költsé-
geket: így is cseréljük benne az
alkatrészeket, csak még büntetést is
kapunk érte” – utalt arra a sportve-
zető, hogy az idei húsz futam he-

lyett jövőre már 21 versenyhétvégé-
ből áll majd a világbajnokság, és a
tervek szerint csak három erőforrást
lehetne használni. „Az öt motor
jobb lenne” – zárta szavait Horner.

A Forma–1-et irányító cégcso-
port ügyvezetője, Ross Brawn ko-
rábban úgy nyilatkozott,
változtatniuk kell a büntetési rend-
szeren, ugyanis „utálja, ha a techni-
kai problémák hatással vannak a
versenyekre”.

A jelenleg érvényben lévő szabá-
lyozás szerint egy versenyző egy
szezonban négy motort használhat,
s amennyiben ezt túllépi, hátrébb
sorolják a rajtrácson.

A mostani szezonban nem voltak
ritkák a 25-30 helyes rajtbünteté-
sek, sőt, akadt, hogy a McLaren pi-
lótája, Stoffel Vandoorne papíron
65 hellyel startolt hátrébbról.

A monzai versenyhétvégén a
húsz pilótából kilencen kezdték
büntetéssel a futamot.

Forma–1-es büntetések:
így változtatna Christian Horner

Daniel Ricciardo autója „betegállományban”: a megoldást ebben az esetben is a motorcsere
jelentette

A vezetőedző szerint az idei keret csak akkor érhet el eredményeket, ha küzdéssel pótolja a
képességi szintben megmutatkozó hátrányát.                                           Fotó: Nagy Tibor

A Horia Tecău (j) és Jean-Julien Rojer alkotta páros másodszor nyert Grand Slam-tornát, a
2015-ös Wimbledon után

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Maros-kupa, Takács Károly-emléktorna, elődöntős mérkő-

zések:
* Kolozsvári U-BT – BCM U Piteşti 76:68
* Maros KK – Jászvásári Politehnica 86:68 (21-11, 18-15, 14-24, 33-18). Mar-

tinić 29 (6), Mladenović 19 (2), Mijović 17, Bonds 9, Sánta 4, Kilyén 3 (1), Steff
2, Borşa 2, Stăncuţ 1, Gârbea, Engi, Porime.

Helyosztó mérkőzések:
* a 3. helyért: BCM U Piteşti – Jászvásári Politehnica 91:82
* az 1. helyért: Kolozsvári U-BT – Maros KK 86:63 (29-14, 24-12, 18-15, 15-

22). Mijović 16, Martinić 13, Mladenović 10, Bonds 9, Kilyén 8 (2), Stăncuţ 3
(1), Sánta 2, Engi 2, Gârbea, Steff.

Különdíjak:
* a legtöbb pontot szerző játékos (Nicolae Viciu-serleg): Zeljko Sakić (Ko-

lozsvári U-BT)
* a legjobb marosvásárhelyi születésű játékos (Nagy István-serleg): Kilyén

Örs (Maros KK)
* a torna legjobb játékosa (Dan Matic-serleg): Zeljko Sakić (Kolozsvári U-

BT)

Férfikosárlabda-Eb: 
Szerbia – Magyarország 86:78

A magyar férfikosárlabda-válogatott nem jutott a legjobb nyolc
közé az Európa-bajnokságon, miután az isztambuli nyolcaddöntőben
vasárnap 86-78-ra kikapott az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes
szerb csapattól.



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás, 80 m2-es, föld-
szinti lakás  a Rodniciei és a Livezeni
út sarkán. Tel. 00-45-287-46366, e-
mail: dosap1@yahoo.com. (3363-I)

KIADÓ Marosvásárhelyen 2 szoba-
összkomfortos családi ház a köz-
pontban. Tel. 0723–570-520. (HN-I) 

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a
Szabadság utcában. Tel. 0740-076-
300. (3603-I)

KIADÓ kétszobás, felújított tömbház-
lakás a Moldovei utcában. Tel. 0744-
572-889. (3645-I)

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (3571-I)

ELADÓ sürgősen 11 ár beltelek
Marossárpatakon. Tel. 0740-653-491.
(3608)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépforgatás, csatornajavítás,
cserépcserélés, csatornapucolás.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény. Tel.
0746-819-774. (3252)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3622)

MASSZÍROZÁST vállalok. Tel. 0753-
628-139. (3636)

KERÍTÉS-, szobafestést vállalok. Tel.

0754-321-542. (3636)

MEGEMLÉKEZÉS

Bíztunk az életben, hittünk a
gyógyulásban, de ha már
abban nem, legalább a
csodában. Csoda volt, hogy
éltél és minket szerettél.
Csoda volt, ahogy az életért
küzdöttél. De mégis elcsitult a
szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk
oly sokat dolgozott.
Számunkra te soha nem leszel
halott, szívünkben örökké élni
fogsz, mint a csillagok.
Édesanyám, CSISZÉR IBOLYA
halálának 7. évfordulóján
emlékezem összetört szívvel:
szerető leányod, Tündike.
(3619-I)

„Tudom, hogy búcsú nélkül
messzire mentem, hogy
megsirattok nagyon gyakran
engem. Nyugodjatok bele, most
már nincs mit tenni, ahol én
vagyok, nem lehet onnan
visszatérni. Nem búcsúztam
tőletek, nem tudtam, hogy
örökre elmegyek. Szerettem
volna még köztetek  lenni, de a
halál legyőzött, el kellett menni.”
Öt éve már, hogy minket
örökre itt hagytál, drága
emlékeddel örökre szívünk-
ben maradtál. Soha nem
feledünk, mindig velünk
maradsz, halálod, míg élünk,
fájó emlék marad.
Fájó szívvel, könnyes szem-
mel emlékezünk szeptember
11-én a nagykendi ifj.
KOLCSÁR SÁNDORRA.
Szerető édesanyja, testvérei
és családjuk. Nyugodjál
békében! (3567)

Szomorú nap nekünk szep-
tember 11. Öt éve, hogy
távozott szerettei köréből a
drága édesanya, anyós,
nagymama és dédnagymama,
ORBÁN ZSUZSANNA szüle-
tett Varga. Nagyon
hiányolunk! Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
Leányod, Zita, Klárika, fiad,
Vili és családjuk, Évike
unokád. (v.-I)

Egy mécses lángja lobban
most a szélben, így
emlékezünk rád minden
évben. Sohasem halványul
szívünkben emléked, soha-
sem szűnik meg lelkünk
gyásza érted. Lelkünk sebeit
nem gyógyítja semmi, szerető
jóságod nem tudjuk feledni.
Annyit sem mondtál: isten
veletek, örökre elmentél, a
helyed üres lett. Emlékezünk
rád örök szeretettel, mert
emléked bennünk él most és
mindörökre.
Fájó szívvel emlékezünk 2000.
szeptember 10-ére ALBERT
ERZSÉBET (Babi) halálának
17. évfordulóján. Soha el nem
múló szeretettel gondolnak rá
szülei. (3639)

Az idő gyorsan száll felettünk,
eltemettük azt, akit nagyon
szerettünk. Nehéz e kő, de
nehezebb a bánat, mely
szívére borult az egész
családnak.
Szeptember 10-én 17 éve,
hogy itt hagyott örökre drága
nővérem, ALBERT ERZSÉBET
(Babi) 33 évesen. Angyali
mosolyod nem ragyog ránk
többé, de te a szívünkben élsz
mindörökké. Nyugodj béké-
ben, drága testvérem! Húgod,
Edit, István és Kati. (3639)

Szeptember 11-én édes-
anyánk, FINTÁNÉ BÉNYI ILUS
halálának 16. évfordulójára
emlékezünk. Emlékezünk, és
ma is szeretünk, áldott jó
anyánk, mert nekünk: 
„Te vagy a Forrás, melyből
kiszakadtam. 
Te vagy a Gyökér, melyből
felfakadtam.
A Küszöb, kitől elhívott az
Élet.
És az öböl, akihez vissza-
térek.”  
Szerető fiaid, Józsi és Zsiga.
(v.-I)

Szeretett édesanyánk, BODONI
MÁRIA franciatanárnő 2000.
szeptember 11-én hagyott itt
minket örökre. Emléke
szívünkben továbbra él.
Nyugodj békében! Bánatos fia,
lánya és családjuk. (3592)

7 éve dobbant utolsót a
szerető szíve CSISZÉR
IBOLYÁNAK! Szerettünk és
sose fogunk elfeledni! Akik
ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel!
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Kálmán
és Mimi. (1555-I)

ELHALÁLOZÁS

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, melyet reménykedve vi-
seltél magadban. 
Szívünk soha el nem múló fájdal-
mával tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, dédnagy-
tata, testvér, rokon, ismerős és
szomszéd,

VARGA FERENCZ 
életének 87. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
szeptember 12-én, kedden 13
órakor lesz a marosszentkirályi
református sírkertben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1554-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, édesanya, nagy-
mama, keresztanya, szomszéd
és ismerős, 

GERGELY ERZSÉBET 
született Lipsai 

életének 76. évében elhunyt. Te-
metése hétfőn, szeptember 11-én
14 órától lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (1558-I)

Úgy a magunk, valamint az ösz-
szes közeli és távoli rokonok ne-
vében, szomorú szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett, jó férj, édesapa,
nagytata, dédnagytata, testvér,
após, apatárs, nagybácsi, szom-
széd és jó barát, 

id. SÁNTHA GÁBOR 
folyó hó 8-án 21 órakor, életének
77. évében megszűnt élni. Drága
halottunk temetése folyó hó 11-
én 15 órakor lesz katolikus szer-
tartás szerint a marosvásárhelyi
református sírkertben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1556-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett nevelőanya, anyós, nagy-
mama, dédmama, keresztanya, a
nyárádmagyarósi 

FAZAKAS SÁNDORNÉ 
született Tőkés Klára

93 éves korában örök álomba
szenderült. Temetése szeptem-
ber 11-én 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (1557-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük mindazoknak, akik
nehéz perceinkben mellettünk
álltak és drága halottunk,
ASZALOS SÁRA temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család. (32750)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő állások
betöltésére: RAKTÁROS – egy állás a Materna anyaotthonban;
RAKTÁROS – egy állás, I. besorolású SZAKFELÜGYELŐ – egy állás,
TAKARÍTÓ – egy állás, SOFŐR – egy állás, I. besorolású KŐMŰVES
SZAKMUNKÁS – egy állás,  I. besorolású  ASZTALOS SZAKMUNKÁS
– egy állás az adminisztrációs, tűzvédelmi és munkavédelmi
szolgálatnál; ADMINISZTRÁTOR – egy állás a mezőcsávási
neuropszichiátriai  rehabilitációs központban.
Sajátos követelmények: 
RAKTÁROS: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség,
minimum 5 év szolgálati idő.
I. besorolású SZAKFELÜGYELŐ: főiskolai vagy egyetemi végzettség
(egyetemi oklevél, licenc- vagy azzal egyenértékű vizsga), minimum 9
év szolgálati idő.
TAKARÍTÓ: általános iskolai végzettség.
SOFŐR: érettségi diplomával igazolt középfokú vagy szakiskolai
végzettség, B kategóriás hajtási engedély, minimum 3 év szolgálati idő
sofőrként.
I. besorolású KŐMŰVES SZAKMUNKÁS: középfokú végzettség/
szakiskola/szaklíceum, kőművestanfolyam, minimum 5 év régiség a
szakmában.
I. besorolású ASZTALOS SZAKMUNKÁS: középfokú végzettség/
szakiskola/szaklíceum, asztalostanfolyam, minimum 5 év régiség a
szakmában.
ADMINISZTRÁTOR: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség,
B kategóriás hajtási jogosítvány, legalább 5 év szakmai régiség. 
Az írásbeli vizsga 2017. október 3-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként a
gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat szeptember 22-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

Reátok emlékezünk mindannyian, akik szerettünk és
szeretünk, szomorúak vagyunk, hogy nem lehettek velünk.
Tudjuk, az élet nem végtelen, megállítani nem lehet, de korai
elvesztésetek igazságtalan és kegyetlen. Bár az idő múlik és
testetek is elporladt, számunkra örökké éltek, szívetek-lelketek
velünk marad. Megállunk a sírotok mellett, és könnyezünk, de
jó lenne, ha itt lennétek velünk.
Öt éve már örök álom zárja le a szemetek, azóta könnyek között
emlegetjük a Ti drága nevetek. Nélkületek szomorú, üres a
lakásunk, most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Tiétek a
csend, a nyugalom, miénk a könny és a fájdalom. 
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeptember 11-ére,
életünk legszomorúbb napjára, amikor öt éve elragadta a halál
tragikus hirtelenséggel szerettei köréből drága gyermekünket,
a legjobb és legdrágább testvért, a nagykendi születésű 32
éves KONCZ SZABOLCS LEVENTÉT, drága menyünket, a
legdrágább sógornőt, a dombói születésű 34 éves KONCZ
MELINDÁT, drága két kicsi unokánkat, a legdrágább
unokahúgot és unokaöcsöt, a 7 éves KONCZ ESZTER
BOGLÁRKÁT  és a 6 éves KONCZ LORÁND KRISTÓFOT. 
Emléküket őrzik bánatos szüleik, nagyszüleik, testvére,
Sarolta, sógoruk, nagynénjük és a dédnagymama. Szívünkben
örökké élni fogtok, soha nem feledünk, drága gyermekeink.
Nyugodjatok békében! (3565)
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A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-
681-130. (19259-I)

A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ KERESKEDELMI DOLGO-
ZÓT alkalmaz vonzó fizetéssel + bónuszok. Tel. 0748-591-437. (3417)

Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. VIRÁGKÖTŐ, valamint KOSZORÚ-
KÉSZÍTŐ LÁNYT alkalmaz. Jelentkezni személyesen, a délelőtti órákban a
cég székhelyén lehet, egy CV benyújtásával. Cím: Marosvásárhely, Dózsa
György út 71. szám. (sz.-I)

ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT
keres. Feladata az ügyfelek magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent az alapvető
számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű kommunikáció, varrónői kész-
ség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy
hívj minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)

KFT. kézügyességgel rendelkező MUNKAERŐT alkalmaz restaurálási mun-
kálatokra, betanulási lehetőséggel. B kategóriájú jogosítvány előnyt jelent. Tel.
0731-709-613. (sz.-I)

KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (60320)

FIATAL HÖLGYEKET felveszünk CUKORDÍSZEK GYÁRTÁSÁRA. Tel.
0745-520-408. (19288-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező:
RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, gyermekek
számára ANIMÁTORT, PINCÉRT, SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866.
(60258)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS ASSZISZTENST al-
kalmaz marosvásárhelyi munkapontjaira. Érdeklődni a következő telefonszá-
mon lehet 8-16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

RECEPCIÓST, SZOBALÁNYT/TAKARÍTÓNŐT alkalmazunk központi zó-
nában levő PANZIÓBA. Tel. 0744-624-976. (3483-I)

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.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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