
Időkapszula
Időkapszula címmel újabb projektjét
indítja útjára a Telefonos Szeretetszol-
gálat. A szemüvegprogramot követő
Menedékház program, az adventi sze-
retetvendégség, a rászoruló gyerekek
ingyenes táboroztatása, a diószedő
program mellett újabb projekt körvona-
lazódik, melyet a Vásárhelyi Forgatag
keretében népszerűsítenek majd. 
____________2.
Tiltakoznak 
a környezetvédelmi
szervezetek 
Közös nyilatkozatban tiltakozott több
környezetvédelmi szervezet a Környe-
zetvédelmi, Víz- és Erdőgazdálkodási
Minisztérium által a sertéspestis fel-
számolására hozott drasztikus intéz-
kedés ellen, amellyel közel 30.000
vaddisznó kilövését, elpusztítását ren-
delték el az országban eddig észlelt
gócpontok övezetében. 
____________4.
Awake 
másodszorra
A tavalyi után másodjára szervezték
meg a hét végén Gernyeszegen, a Te-
leki-kastély gyönyörű parkjában az
Awake fesztivált. A szervezők által bu-
tikfesztiválnak nevezett háromnapos
rendezvény a zene és a művészet kü-
lönleges találkozása volt. 
____________5.

Államalapító első királyunkra emlékezik
minden évben Mikháza népe is a Szent
István király oltalmába ajánlott 17. szá-
zadi templomban. A falu templombú-
csúja mindmáig nagy ünnep a
Felső-Nyárád menti településen.

A Szent István király napjához legközelebbi
vasárnapon tartják a templombúcsút a mikhá-
ziak, ilyenkor a ferences kolostortemplom meg-
telik nemcsak a falubeliekkel, hanem
elszármazottakkal és zarándokokkal is. Így ün-
nepeltek vasárnap is, imájukban arra kérve Is-
tent, hogy Szent István közbenjárására védje
meg e népet, hogy az békében és jólétben élhes-

sen és elnyerje a mennyei élet ajándékát. Első
szent királyunk volt az, aki megtanította levetni
magunkról a régi embert, aki hitét és hazáját
Krisztusra építette, népét a sötétségből az örök
világosságba vezette. A nyugati kereszténységet
népe körében meghonosító erős kezű királyt a
magyar katolikusság ma is úgy tartja számon,

Szent István-i örökség 
Igen, ünnepi ruhába öltözünk, és lelkünket is ünneplőbe öl-

töztetjük ma, amikor Szent István királyunkra emlékezünk.
Ahogy teszi minden magyar ember, aki fontosnak tartja a ke-
resztény magyar államalapítást, Szent István király küzdelmeit
a nemzetté, keresztény nemzetté válásért, akinek fontos a hit,
a haza, a jövő. Ha csak egy pillanatra is, emlékezzünk a
múltra, gondolatban járjuk be az államalapítástól megtett utat.
Lássuk meg azokat az örök emberi értékeket, amelyeket a szent
király fontosnak tartott. Halljuk meg intelmeit, hiszen ma is
időszerűek. Felpörgött világunkban a társadalom, a család
válságát éli, az egyházi értékek sok család életéből kikopnak,
a vezető politikusok érdekhajhászása gyengíti a közösséget.
Márpedig ma, talán jobban, mint máskor, erős, összetartó,
megújulni képes magyar közösségre van szükség a Kárpát-me-
dencében. Felgyorsult életünkben mi is az utat keressük, kihí-
vásokkal, nehézségekkel kell szembenéznünk, személyes és
közösségi küzdelmeinket meg kell vívnunk. Szent István király
példája erőt adhat ebben. A Szent István-i országfelajánlás
emléknapján Székesfehérváron a Szűzanya és a magyar szen-
tek oltalmába ajánlotta Spányi Antal megyés püspök Magyar-
országot és a magyar családokat, hangsúlyozva: első szent
királyunknak súlyos harcokat kellett megvívnia, de hallatlan
küzdelmei nem voltak hiábavalóak, erőfeszítései gyümölcsöt
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Magyar rapszódia – a Magyar 
Állami Népi Együttes előadásában

Augusztus 30-án, csütörtökön 19 órától a Vásárhelyi
Forgatag keretében a Nemzeti Színház Nagytermében
vendégszerepel a Magyar Állami Népi Együttes Ma-
gyar rapszódia című előadásával. Bár a belépés ingye-
nes, helyjegyeket kell kiváltani. Ezt megtehetik a
Biletmasteren (www.biletmaster.ro/www.jegymester.ro)
vagy augusztus 24-étől a Nemzeti Színház jegypénz-
tárában.

Vakációs foglalkozás gyermekeknek
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület augusztus
21–23. között az egyesület Marosvásárhely, Rózsák
tere 5. szám alatti székhelyén ingyenes foglalkozásokat
szervez 5-14 év közötti gyerekeknek. A naponta 10-től
13 óráig tartó foglalkozásokon a résztvevők nemezelést,
papírhajtogatást, gyöngyfűzést, bábkészítést gyakorol-
nak és közös játékokon vesznek részt.

A Bekecs néptáncegyüttes 
Marosvásárhelyen

Augusztus 22-én 19 órától a Bekecs néptáncegyüttes
Ember az embertelenségben című táncszínházi elő-
adása lesz megtekinthető Marosvásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes előadótermében. Az RMDSZ Maros
megyei és marosvásárhelyi szervezete, valamint a Vá-
sárhelyi Forgatag a Szent István király emléke tisztele-
tére és az államalapítás emlékére szervezett augusztus
22-i ünnepsége keretében kerül sor az előadásra. A be-
lépés ingyenes. 

Piknik a Somostetőn
A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei
fiókja a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közö-
sen augusztus 21-én pikniket szervez a Somostetőn az
egyesületi tagok számára. A résztvevők az állatkertbe
is ellátogatnak, ahol az állatkerti lakók életéről, szoká-
sairól zajlik majd vetélkedő. Feliratkozni naponta 10–13
óra között lehet az egyesület Maros megyei fiókjának
marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén,
az emeleten.

Időkapszula címmel újabb projektjét indítja út-
jára a Telefonos Szeretetszolgálat. A szemüveg-
programot követő Menedékház program, az
adventi szeretetvendégség, a rászoruló gyerekek
ingyenes táboroztatása, a diószedő program mel-
lett újabb projekt körvonalazódik, melyet a Vásár-
helyi Forgatag keretében népszerűsítenek majd. 

Időkapszula címmel idős emberek olyan jellegű élettör-
ténetét örökítenék meg, ami tanulságként szolgálhat az utó-
kornak. A projekt kivitelezéséhez önzetlen, kellő szociális
érzékenységgel rendelkező írókat, újságírókat, fotósokat
kért fel a Solidaris Egyesület. A Telefonos Szeretetszolgálat
vezetőjét, Sajó Norbertet az Időkapszulához kötődő tervek-
ről kérdeztük, miközben a rászoruló negyven gyerek in-
gyenes táboroztatásának előkészületei zajlottak, többek
között a tisztálkodási csomagokat készítették elő.

– Mit fed az Időkapszula projekt? 
– Alaptevékenységünk a betelefonálóknak élelmiszer-

csomagot és táplálékkiegészítőket juttatni, azonban ezek a
találkozók távol állnak a futárszolgálat sivár feladatától. Az
önkéntes szolgálat feltétele, hogy a rászorulókat megláto-
gatva szánjanak időt arra, hogy megismerjék azok történe-
tét, akik betelefonálnak és valamilyen segítséget kérnek. 
A mai világra nem jellemző, hogy az emberek megnyílnak,
és az életük kamrácskáiból legféltettebb titkaikat az idege-
nek előtt feltárják. Ennek ellenére nagyon sokszor részesei
lehettünk olyan élettörténeteknek, melyeket meghallgatva
úgy éreztük, hogy az elmesélt történet sok ember számára
tanulságos lehetne. Olyankor sajnáltuk, hogy nem volt be-
kapcsolva egy magnó vagy felvevőgép, amely rögzítette
volna, majd megőrizve idő-
kapszulákba lehetne zárni és
elérhetővé tenni a nagyközön-
ség számára – érvelt a terv
megvalósítása mellett az ötlet-
gazda. Ebben a projektben má-
sodlagossá válik a tartós
élelmiszerekből készített cso-
mag és a Bioeel cég által biz-
tosított táplálékkiegészítő
átadása. Ellenben alkalman-
ként két-három órát kell majd
szánjon az írókból, fotósokból
álló hatfős csapat – akik a szol-
gálat önkénteseivel együtt lá-
togatnak el olyan hetven év
fölötti emberek történetét, sor-
suk alakulását megismerni és
feljegyezni – arra, hogy kellő
empátiával meghallgassa azo-
kat, akiknek van mondanivaló-
juk a világnak, majd
továbbadják. Ezt követően
szervezett formában tennék el-
érhetővé a történeteket a médi-
ában és a közösségi oldalakon. 

– A latin eredetű kapszula szó szekrénykét, dobozkát,
tokot, nyitható burkolatot jelent, mely egy kisebb tárgy
megvédésére szolgál. Miként esett a választás a rendkívül
találó időkapszula megnevezésre?

– A Szeretetszolgálat munkatársi közössége találta ki ezt
a jól megjegyezhető címet, a szó jelentése az idősekhez is
közel áll a gyógyszerkapszulák révén.

– Pályázatban nem gondolkodott a Szeretetszolgálat?
– Nagyon haragszom a pályázatokra, a nyakatekert, an-

golos címekkel felturbózott tartalmatlan projektekre, ame-
lyekkel a határidők betartását és a kiírás feltételeit kell
követni. Sokszor a pályázatkezelők hanyagsága miatt nem
sikerül támogatáshoz jutni. Idén első ízben pályáztunk, és
csalódásban volt részünk. A megyei tanács által kiírt pá-
lyázattól például azért estünk el, mert nem értesítettek arról,
hogy menjünk be a hivatalba aláírni a finanszírozási szer-
ződést. De utólagos értesítést sem kaptunk arról, hogy
miért estünk el a megpályázott pénzösszegtől. Több pillérre
építünk, ezért több saját projektet indítunk, egyiket a má-
sikkal támogatjuk, és ezáltal összefonódva tartják egymást
életben a humanitárius tevékenységeink. 

– Anyagi forrás hiányában is megvalósítható az Időkap-
szula projekt?

– A Vásárhelyi Forgatagon felállított standunknál a kam-
pányindítót követően erre a célra gyűjtünk majd. Béreltünk
egy fotókabinnal felszerelt kisbuszt, amelyben pillanatfel-
vételeket lehet készíteni. A bevásárlóközpontokban lévő
hasonló felvételek nyolc-tíz lejbe kerülnek, a ligetbeli stan-
dunknál ez ingyenes lesz, azonban adományokat elfoga-
dunk. Az összegyűlt összegből a programban részt vevő
idősek számára egy-egy fotóalbumot készítünk a róluk ké-
szült felvételekből, amivel megajándékozzuk majd a törté-
netek főszereplőit.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

45, 30, 7, 31, 9 + 6 NOROC PLUS: 4 7 8 1 8 1

9, 17, 31, 36, 4, 25 SUPER NOROC:  5 5 1 8 2 2

31, 15, 24, 18, 33, 35 NOROC: 9 3 8 9 0 5 0

Jogi tanácsadás
Augusztus 22-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőink-
nek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hoz-
zák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos iratokat. 

Szent István-napi ünnepség 
Marosvásárhelyen

Augusztus 20-án, ma 19 órakor Marosvásárhelyen, a
Színház téren tartják az új kenyér ünnepét az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete szervezé-
sében. Fellép a Csillagfény néptáncegyüttes, Nemes
Tibor, a mezőcsávási fúvószenekar, a nagyernyei férfikó-
rus. Az új kenyeret Oláh Dénes katolikus főesperes, Jakab
István református esperes, Kecskés Csaba unitárius es-
peres és Papp Noémi evangélikus lelkész áldja meg. A
rendezvény alatt a résztvevők megtekinthetik Szabó Albert
képzőművész alkotásait, a Szent Korona és a koronázási
ékszerek mását. Az ünnepi óriáskenyerek az Eldi pékség
jóvoltából készülnek. 

Orvostörténelmi emlékgyűlés Kibéden
Augusztus 25-én délelőtt 10 órától orvostörténelmi emlék-
gyűlésre kerül sor Kibéden. Kiemelt téma: érveléseket
nyújtani Kibédi dr. Mátyus István életéhez, munkásságá-
hoz, annak hungarikummá nyilvánítása érdekében. A Ki-
bédi Mátyus István Általános Iskolában zajló
rendezvényen – Kibéd község önkormányzata, a Magyar
Elhízástudományi Társaság, a Kibédi Dr. Mátyus István
Egyesület orvostörténelmi emlékgyűlésén – a Kibéden
született, Marosszék első orvostudorának, elkötelezett hu-
manistájának, polihisztorának tartalmas, gazdag életútját,
orvostudományi munkásságát elemzik. Bővebb felvilágo-
sítás dr. Mátyus Andrástól kérhető a (0040)266-218-056,
0742-218-222-es telefonszámokon vagy az 
andrasmatyus@yahoo.com e-mail-címen.

Zajlik a pótérettségi
Augusztus 20-án, ma a román nyelv és irodalom vizsgával
kezdődött a pótérettségi. A nyári megmérettetésről hi-
ányzó, illetve sikertelenül vizsgázott fiatalok 21-én, holnap
anyanyelvből, 22-én a szaknak megfelelő kötelező tan-
tárgyból, 23-án a választott tantárgyból bizonyíthatják tu-
dásukat. A szóbeli vizsgák augusztus 24–31. között
zajlanak. Az óvások előtti ideiglenes eredményeket szep-
tember elsején, a végső eredményeket szeptember 6-án
hozzák nyilvánosságra. Mint ismeretes, a nyári megmé-
rettetésen, illetve a korábbi évek vizsgasorozatán részt
vett diákoknak csak sikertelen vizsgáikat kell megismétel-
niük. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma ISTVÁN, 
holnap SÁMUEL napja.20., hétfő

A Nap kel 
6 óra 26 perckor, 

lenyugszik 
20 óra 24 perckor. 
Az év 232. napja, 
hátravan 133 nap.
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A nyugdíjasok szemüvegprogramja keretében készült archív felvétel Fotó: Szer Pálosy Piroska

Megyei hírek

Szer Pálosy Piroska

A Telefonos Szeretetszolgálat új projektje
Időkapszula

RENDEZVÉNYEK

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



A magyar kormány számára min-
den magyar fontos, éljen akár Ma-
gyarországon, akár a
Kárpát-medencében vagy a diasz-
pórában – jelentette ki a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára az Ópuszta-
szeri Nemzeti Történeti Emlék-
parkban megrendezett Magyarok
Országos Gyűlésén vasárnap.

Potápi Árpád János kiemelte: a 15
milliós magyarságból 10 millióan élnek
Magyarországon, nagyjából 2-3 millióan
a Kárpát-medence egyéb országaiban, és
hozzávetőlegesen 2,5 millióan a diasz-
pórában. „Senkiről sem mondunk le, és
mindenkire számítunk” – hangoztatta.
Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy
a nemzetpolitikai intézkedéseknek kö-
szönhetően egyre többen vállalják a ma-
gyarságukat és csatlakoznak a magyar
nemzethez. Fontosnak nevezte, hogy
„megőrizzük és ápoljuk hagyományain-
kat, hogy büszkék legyünk származá-
sunkra, magyarságunkra és őseinkre.
Ugyanakkor felelősségünk, hogy mind-
azt, amit megőriztünk, gyermekeinknek

és unokáinknak is továbbadjuk” – fogal-
mazott. Kiemelte, hogy az elmúlt évek-
ben sikerült megteremteni a magyar
nemzet közjogi egységét, amit a nemzet-
politika új korszaka, a nemzetépítésé
követ. „Együtt közösen elérhetjük, hogy
a 21. század a gyarapodásnak, a nemzeti
büszkeségnek, a nemzet megerősödésé-
nek évszázada legyen” – tette hozzá.
Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a kap-
csán az államtitkár felhívta a figyelmet:
„nem szabad elfelejtenünk, hogy Ma-
gyarország mind a múltban, mind a je-
lenben egy többnemzetiségű ország”.
Minden siker, amelyet az ország az el-
múlt ezerszáz évben elért, az itt élő nem-
zetiségeknek is köszönhető, éppen ezért
a magyar kormány mindig is minden se-
gítséget megad nekik ahhoz, hogy kul-
túrájukat, őseik hagyományait és
nyelvüket tovább tudják adni a későbbi
nemzedékeknek – jelentette ki. A Mi-
niszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára hangsúlyozta: bárhol is
élnek magyarok a nagyvilágban, szá-
munkra augusztus 20-a, a magyar állam
születésének napja, március 15-e és ok-

tóber 23-a mind olyan ünnep, amely al-
kalmat ad a nemzeti összefogás megerő-
sítésére. Augusztus 20-át kiemelkedő
jelentőségűnek nevezte, hiszen, mint
mondta, „nemcsak állami és nemzeti
ünnep, hanem a magyar folklórban gyö-
keredzik, amelyhez erősen kötődik a ma-
gyarság. Talán az egyetlen olyan nemzeti
ünnepünk, amelyet tömegek ünnepel-
nek” – fogalmazott. Vukics Ferenc, a
Magyarok Országos Gyűlésének főszer-
vezője elmondta, a hatodik alkalommal
megszervezett találkozóra mintegy 1200
önkéntes „építette fel a rendezvényt”,
megvalósításban pedig 841 szervezet kép-
viseltette magát. Hangsúlyozta, hogy a
magyaroknak alulról jövő, organikus kö-
zösségekbe kell tömörülniük, szerveződ-
niük. Meg kell mutatni a világnak, hogy
az itt lévő civil társadalom szereti Magyar-
országot, a magyar nyelvet és kultúrát, a
magyar nemzetet – tette hozzá. Az au-
gusztus 17. és 19. között megtartott 6.
Magyarok Országos Gyűlése fő témái
között a nemzetgyarapodás, a magyar
családok és a V4 civil közösségi együtt-
működése szerepelt. (MTI)

Medvét ütöttek el az autópályán
Halálra gázolt egy kisteherautó egy medvét a Nagy-
szeben és Szászváros közötti autópályán – közölte
szombaton a brassói regionális út- és hídügyi igaz-
gatóság (DRPD). A hatóságok nem tudják, hogy ke-
rült a medve a sztrádára. A brassói DRPD
sajtószóvivője, Elekes Róbert szerint a balesetben
személyi sérülés nem történt, a héttonnás jármű vi-
szont megrongálódott. A szóvivő hozzátette, kollégái
ellenőrizték a baleset környékén, a védőkerítést, de
nem találták nyomát annak, hogy hol jutott be a nagy-
vad az autópályára. Mivel egyelőre nem tudni, melyik
vadásztársaság területéről tévedt a sztrádára a
medve, nem világos, ki fogja megtéríteni a járműben
keletkezett kárt. (Agerpres)

Elhunyt a hídomlásban 
megsérült román állampolgár

Meghalt szombaton az olaszországi hídomlásban
megsérült román állampolgár – közölte a külügymi-
nisztérium. A férfi a keddi szerencsétlenség óta mély
kómában feküdt egy genovai kórházban. Haláláról
értesítették hozzátartozóit és Románia torinói főkon-
zulátusának képviselőit is, akik segítenek a család-
nak a holttest hazaszállításához szükséges
dokumentumok kiállításában – áll a külügy közlemé-
nyében. A genovai Morandi autópályahíd egy szaka-
sza kedden dőlt össze. Több mint harminc jármű
zuhant a mélybe 45 méter magasról, a halálos áldo-
zatok száma meghaladta a negyvenet. Olaszország-
ban nemzeti gyásznapot tartottak szombaton, és a
hídomlás több áldozatától közös állami temetés ke-
retében vettek végső búcsút. Néhány áldozat hozzá-
tartozói elutasították az állami temetést, ők családi
körben akarnak elbúcsúzni szeretteiktől. (Agerpres)

Újabb feljelentések
Vasárnapig 291 olyan személy tett feljelentést a bu-
karesti katonai ügyészségen, akik állításuk szerint
megsérültek az augusztus 10-i, bukaresti tüntetésen
a csendőrség közbelépése nyomán. A legfőbb
ügyészség illetékesei szerint ugyanakkor eddig 127
személyt hallgattak ki az ügyben. Hétfőtől a legfőbb
ügyészség székhelyén folytatják a kihallgatásokat. A
bukaresti törvényszéki katonai ügyészség vissza-
élésszerű magatartás, hivatali visszaélés és szolgá-
lati hanyagság gyanújával indított in rem eljárást az
augusztus 10-i, Victoria téri tüntetésen történt inci-
densekkel kapcsolatban. Augusztus 14-én Augustin
Lazăr legfőbb ügyész elrendelte, hogy a legfőbb
ügyészség keretében működő katonai ügyészség
vegye át a nyomozást az ügyben. (Agerpres)

Forgalmasak voltak 
a román–magyar határátkelők

Hozzávetőlegesen 1.303.000 személy lépte át a
román államhatárt az ötnapos vakáció alatt; a
román–magyar határon levő átkelők voltak a legfor-
galmasabbak. A határrendészet vasárnapi közlemé-
nye értelmében augusztus 14-e és 18-a között
725.000-en hagyták el az országot, és 578.000-en je-
lentkeztek belépésre. Ezek az adatok hasonlóak a ta-
valy ilyenkor jegyzettekhez – mutatott rá a
közlemény. A román–magyar határon levő közúti át-
kelőknél több mint 423.700, a repülőtéri átkelőknél
mintegy 316.600, a román–bolgár államhatáron levő
átkelőknél pedig 232.900 átkelést regisztráltak. A
román határrendészet közleménye ugyanakkor em-
lékeztet, hogy az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt
hétfőn 23 óráig korlátozzák Magyarországon a 7,5
tonnánál nehezebb járművek forgalmát. A korlátozás
ideje alatt a tehergépkocsiknak az erre a célra kiala-
kított parkolóhelyeken kell várakozniuk. A korlátozás
nem vonatkozik az élő állatokat és romlandó termé-
keket szállító teherautókra. (Agerpres)
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hoztak, hiszen „létrejött egy állam, amely mindig képes
volt példát adni erkölcseiben, akkor is, amikor ez áldo-
zatot jelentett. Felépítette, megszervezte az egyházat,
amely odaállt az elesettek és a kicsik mellé, amely párt-
ját fogta a gyengéknek, amely mindig tudott lelkierőt
adni. (…) Meg kell tanulnunk tőle, hogy ma is védeni
kell ezt a nemzetet és védeni kell az országot. (…) A
hazát mindig csak együtt voltunk képesek megvédeni,
mindig csak egy akarattal tudtuk szolgálni, mindig csak
az egység volt képes megvédeni és felemelni”. 

Erre az egységre, közös akaratra, „az igazat védel-
mező, a közjó előmozdításán őszinte igyekezettel fára-
dozó” közösségi vezetőkre, a Szent István-i örökségre
van ma is nagy szükségünk. 

Szent István-i örökség 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Az EU-tagállamok kikötőinek megnyitására szólított
fel Danilo Toninelli olasz közlekedési miniszter va-
sárnap, hogy így osszák szét a Lampedusánál olasz
vizeken négy napja veszteglő 177 menedékkérőt,
akiknek a hajóját az olasz kormány nem engedi ki-
kötni.

A menedékkérőket az olasz parti őrség Diciotti nevű hajója
vette fedélzetére Málta közelében, de Málta nem fogadta be
őket. A Diciotti előtt az olaszországi kikötők is zárva marad-
tak. Danilo Toninelli, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) olasz
kormánypárt politikusa közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy
Olaszország ismét életeket mentett, miközben Málta „minő-
síthetetlen magatartást tanúsított”, amiért az EU-nak szankci-
ókkal kellene sújtania. Az olasz közlekedési és
infrastrukturális minisztériumot vezető Toninelli, aki az olasz-
országi kikötők felett is rendelkezik, kijelentette: „az EU cse-
lekedjen és nyissa meg kikötőit szolidaritásból, máskülönben
létezése értelmetlen”. Az olasz kormánypárt képviselője sze-
rint a hajón lévő menedékkérőket ismét szét kellene osztani
az EU-tagállamok között, ahogyan ez június óta már több al-
kalommal megtörtént, mióta az új olasz kormány megtagadja

a menedékkérőket szállító hajók kikötését. Korábban Spa-
nyolország, Franciaország, Németország is ötven-ötven em-
bert vett át az olaszországi vizekre érkezők közül. Az EU
beavatkozását sürgette Enzo Moavero Milanesi olasz kül-
ügyminiszter is.

Matteo Salvini olasz belügyminiszter szintén közösségi be-
jegyzéssel kapcsolódott az ügyhöz: „Európa vagy úgy dönt,
komolyan segíti Olaszországot (…) vagy kénytelenek leszünk
azt tenni, ami végleg megtöri az embercsempészek üzletét. 
Vagyis visszakísérjük líbiai kikötőbe a tengeren talált embereket”.

Ezzel egy időben Michael Farrugia máltai belügyminiszter
Twitteren válaszolt, hangsúlyozva, hogy az olasz kormány
mentésként tünteti fel a 177 migráns fedélzetre vételét, mi-
közben ez nem számított mentési műveletnek, ezért az olasz
parti őrségnek a nemzetközi konvenciók értelmében az olasz
Lampedusára kell vinnie a csoportot. A Diciotti július közepén
67 embert vett át a Vos Thalassa olasz teherhajóról. Akkor
Matteo Salvini olasz belügyminiszter megtagadta, hogy a me-
nedékkérőket az olasz parti őrség hajója Olaszországban tegye
partra. Végül az olasz államfő, Sergio Mattarella engedé-
lyezte, hogy Itáliába érkezhessenek. (MTI)

Olaszország ismét a menedékkérők szétosztására
szólította fel az EU-t

Potápi: a kormánynak minden magyar fontos, 
éljen bárhol a világon

mint „az igaz hitnek plántálója, a pogányság megron-
tója”, aki a magyart néppé tette, népének törvényt adott,
ő a „magyarok fénye, ország reménye”.

Mikházán a magyar anyanyelvű szerzetesek a 17.
század közepén telepedtek meg az addig bosnyák szer-
zetesek kezén levő ferences kolostorban, ezt követően
a régi épületet Kájoni János házfőnök vezetésével el-
kezdték kőből újjáépíteni, és hozzáláttak a kis kápolna
megnagyobbításához is, amit Kájoni követői, Dóczi
Imre, Jegenyey Ferencz és Hozó Péter gvárdiánok
1677-ig befejeztek. Az új templomot Szent István király
oltalmába ajánlották, és az ő tiszteletére szentelte fel
Dluszky Jakab püspök 1692-ben, öt oltárával és öt ha-
rangjával együtt. Azóta is ünnep ez a nap a faluban,
minden évben megtartják a templombúcsút – tudtuk
meg Csíki Dénes kanonok atyától. Balla Zsigmond
gondnok szerint a mikháziak nagyon várják évente ezt
a napot, az elszármazottak is hazajönnek erre az alka-
lomra. 

A templombúcsúra sereglők között találtuk Szélyes
Ferenc színművészt, a falu szülöttét is, aki szerint nem-
csak a templomban, hanem a családban is megtanulják
a mikháziak, hogy Szent István király az ő védőszent-
jük, hogy Szent István napja a falu búcsúnapja, amikor
összegyűl a család, hazatérnek a messzire elszármazot-
tak. Gyermekkora búcsúnapjainak egészen más volt a
hangulata: már szombat estére megérkeztek a vásári
árusok és a körhinta, vasárnap reggel megtelt a falu nép-
viseletbe öltözött fiatalokkal, a gyerekek már a szent-
mise előtt meglátogatták az árusok sátrait. Felcseperedve
már a bálok voltak a legérdekesebbek, sokszor alig fér-
tek be a kultúrházba, ahol hajnalig tartott a tánc, az ének.
Ma már alig maradt valami ebből a hangulatból, de
sokan hazatérnek városról, rendbe teszik erre a napra a
portát, és a faluban is sok a fiatal, a gyerek, így remél-
hetőleg ismét felpezsdül az élet Mikházán.

(Folytatás az 1. oldalról)

A nagy királyt ünnepelték

Szent István király oltalmába ajánlották a mikházi kolostortemplomot, évente megemlé-
keznek erről. Fotó: Gligor Róbert László
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Phil Hogan mezőgazdasági és
vidékfejlesztési EB-biztos
szerint nem kaphatnak kárté-
rítést a sertéspestis miatt ká-
rosult romániai gazdák az
európai válsághelyzet-kezelő
alapból. A politikus egy au-
gusztus 14-én keltezett levél-
ben írt erről Laurenţiu Rebega
európai parlamenti képviselő-
nek. 

„Megértem, hogy nehéz hely-
zetbe kerültek a betegség miatt a ro-
mánai sertéstenyésztők, azonban
fontos, hogy Románia az Európa
Tanács 2002/60/EC állategészség-
ügyi és -jóléti irányelveiben foglalt
– az afrikai sertéspestis felszámolá-
sára vonatkozó – előírásait alkal-
mazva mindenekelőtt tegyen meg
mindent azért, hogy ellenőrzés alá
vonja a járványt. Az előírtak alkal-
mazását 2015-től a 652/2014-es
szabályzat alapján támogatja az Eu-
rópai Unió egy többéves állat-
egészségügyi támogatási rendsze-
ren keresztül” – áll egyebek mellett
a levélben. 

Phil Hogan hozzátette, hogy Ro-
mánia a saját támogatási alapjából
fordíthat pénzt a járvány okozta
károk megtérítésére. 

„Fontos, hogy tartsák be a bioló-

giai biztonsági intézkedéseket és a
monitorozási rendszert,  a román
hatóságok a rendelkezésükre álló
vidékfejlesztési keretből kell biz-
tosítsanak anyagi fedezetet a hazai
sertéstelepek biztonságossá téte-
lére. Továbbá a román hatóságok-
nak lehetőségük van hazai keretből
az afrikai sertéspestis terjedésének
megakadályozására, az ellenőrzé-
sekre és a felszámolást, megelőzést
célzó intézkedések finanszírozá-
sára” – folytatta levelében a biztos.
Szerinte az unió csak végső intéz-
kedésként nyújthat támogatást
ilyen esetekben, egyelőre az előírá-
sok ezt nem teszik lehetővé. 

„Tisztában vagyok azzal, hogy az
állategészségügyi intézkedések gaz-
daságilag lesújtják a fertőzött terü-
leteken a sertéstenyésztőket. Az
1308/2013-as EU-szabályzat 220-
as cikkelye lehetővé teszi, hogy a
közös mezőgazdasági piac fenntar-
tása érdekében kivételes, időszakos
intézkedéseket hozzanak a tagálla-
mok. Az ilyen jellegű támogatást
rövid időre jól meghatározott állat-
egészségügyi célokra lehet fordí-
tani. Ez nem ad lehetőséget arra,
hogy folyamatos anyagi segítséget
biztosítsanak a fertőzés miatt meg-
szorító intézkedések alatt álló terü-

leteken gazdálkodó farmereknek.
Fennáll annak a veszélye, hogy az
afrikai sertéspestis endemikussá
válik. A válsághelyzetekre szánt eu-
rópai alapokra a direkt támogatáso-
kon keresztül lehet pályázni. A
tagállamok döntik el, hogy  a ren-
delkezésükre álló költségvetési ke-
retből miként léptetik érvénybe ezt
az intézkedéscsomagot. Jelenleg
azonban erre nincs keret” – áll Phil
Hogan levelében. 

A vitát a kártérítés körül Gero-
nimo Brănescu, az Országos Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-bizton-
sági Hatóság vezérigazgatója indí-
totta el, amikor az egyik országos
hírügynökség képviselőjének kije-
lentette,  van  alap arra, hogy a költ-
ségvetés kiegészítésekor kártérítést
adjanak az érintetteknek, ebből az
összegből állják a vészhelyzet keze-
lésére szánt kiadásokat. 

Mint ismeretes, 2018. január 1–
10. között kilenc megyében 645 af-
rikai sertéspestisgócot fedeztek fel,
640 háztáji gazdaságban, egy nagy
sertéstenyésztő farmon, három ke-
reskedelmi egységnél, illetve egy
vágóhídon. Ugyanakkor 30 vadgaz-
dálkodási kerületben a betegséggel
fertőzött vaddisznót találtak.
(vajda) 

Pénteken ünnepélyes keretek
között köszöntőkkel vette
kezdetét az Ákosfalvi Községi
Napok idei kiadása, szomba-
ton délelőtt két új létesít-
ményt adtak át Székely-
vajában, vasárnap Harasztke-
réken találkoztak a testvérte-
lepülések.

Szombat délelőtt kettős avatásra
került sor Székelyvajában: az egy-
kori iskola épületét ifjúsági házzá
alakították, mellette többfunkciós
műfüves sportpályát építettek. A
megnyitóünnepséget a helyi gyere-
kek táncbemutatója és a magyaror-
szági vajai mazsorettcsoport
előadása vezette fel, majd Osváth
Csaba ákosfalvi polgármester üd-
vözölte a helyiek mellett Vaja
város, a Konstanca megyei Lumina
község, Oituz falu küldöttségét és
közös moldovai barátaikat, vala-
mint a belga küldöttséget és a me-
gyei labdarúgó-egyesület elnökét. A
székelyvajai néptanács az 1960-as
évekig működött ott, majd épületé-
ben tanintézmény székelt egy ideig,
de ritkán tatarozták, tönkrement.
Ezt javította fel az önkormányzat,
és arra fogja használni a falu, amire
szüksége van: nagyterem, konyha,
vendégszobák, mosdóblokk van
benne. A sportpálya pedig nemcsak
a mozgás, hanem a találkozás, szo-
cializálódás helyszíne is lesz, ahol
nincsenek szegények és kiválasztot-
tak, csak sportolók, akik jobb kedv-
vel és erősebben hagyják el majd a
létesítményt. „Kívánom, hogy a
falu erejét, mivoltát erősítse, te-
remtse meg azokat a feltételeket vi-
déken is, amelyek szükségesek,
hogy fiataljaink itthon maradjanak,
családjaink gyarapodjanak” –
mondta az elöljáró, és hozzátette:
már hetek óta átadta az új létesítmé-
nyeket a helyieknek, akik a polgár-
mesteri hivatal munkacsapatával
dolgoztak az épület felújításán, és
akiknek köszönet jár a példás ösz-
szefogásért.

Az ünneplőket Vaja polgármes-
tere, Tisza Sándor is üdvözölte,
méltatava a 2015-ben létrejött hiva-
talos testvérkapcsolatot, amelynek
működtetéséhez kölcsönös szándék
és folyamatos kapcsolattartás szük-
séges. A beruházásokat illetően ki-
jelentette: mindenkinek célja az
élhetőbb település kialakítása, ami
a lakosság igényeit, céljait szol-
gálja. Felszólalásában dr. Vass Le-
vente parlamenti képviselő a román
vendégeket is üdvözölte, majd a
székelyvajai fiatalokhoz szólt, akik
a pályát benépesítik, és azokhoz is,
akik kellő bölcsességgel rendelkez-
tek, hogy ezt megálmodják és meg-
valósítsák, majd hangsúlyozta,
hogy ilyen beruházások, megvaló-
sítások révén a marosvásárhelyi
metropoliszövezetben is garantált
közösségünk erősítése, formálása.

Közösségi összefogás, 
helyi pénz (is)

Az ünnepséget követően Osváth
Csabától megtudtuk: a községben
három nagy település van, Ákosfal-
ván és Harasztkeréken már van mű-
füves pálya, most Székelyvaján volt
a sor. A LEADER programon pá-
lyáztak európai pénzekre, de a meg-
nyert 50 ezer euró nem volt elég
egy lelátóval rendelkező pályára, a
felszerelésére és a térrendezésre,
ezért az önkormányzat 21.500 eu-
róval megpótolta az összeget. A be-
ruházást kevesebb mint két hónap
alatt fejezte be egy marosvásárhelyi
cég, az esős időjárás ellenére. Az if-
júsági ház épületén a községháza
munkacsoportja a tavasz óta dolgo-
zott, de a nyáron bevonták a hely-
bélieket is, hétvégente 50-60 ember
is munkálkodott a tetőjavításon és a
takarításon. A munkálatok értéke
mintegy 300 ezer lej. 

Menyhárt Bálint helyi tanácsos
szerint ehhez fogható beruházás rég
nem volt a faluban, ezért nagyon
örülnek neki, mert a fiatalok eddig
hetente kénytelenek voltak Ákos-
falvára járni sportolni, az épületet
pedig kisebb családi, közösségi ren-
dezvények megtartására is hasz-
nálni tudják ezután. A helyiek
alaposan kivették a részüket a mun-
kából – ezt nemcsak a tanácsos
mondta el, hanem Keresztúri Orso-
lya is megerősítette lapunknak: az
utolsó két héten délutánonként leg-
alább tucatnyi nő dolgozott az épü-
let kitakarításán. Először tartottak
az új beruházás ötletétől, de a falu-
közösség odaadással, lelkesen kap-
csolódott be a munkába. Az
épületre szüksége van a falunak,
olyan kisebb rendezvényeket tud-
nak itt megtartani, amiért a kultúr-
otthon hatalmas termét nem
érdemes használni, fűteni.
Köszöntötték az idősebbeket

Pénteken délután a székelyvajai
fúvószenekar, a vajai mazsorettcso-
port műsora, a harasztkeréki Va-
rázspatló lovasainak felvonulása,
sporttánc előzte meg a községi
napok megnyitóját, ahol a köszön-
tések, díszbeszédek után a község-
vezetés kitüntette azt a 18
házaspárt, akik idén aranylakodal-
mukat ünneplik. Osváth Csaba ne-
mesfémnek nevezte ezeket az
embereket: az élet nehézségei ezüs-
tösre festették a hajukat, miközben
arany a lelkük: nehéz időben gyere-
keket vállaltak és neveltek, a társa-
dalom hasznos tagjai lettek.

Vasárnap délelőtt Harasztkeré-
ken a Testvértelepülések parkjában
találkozott a község testvértelepü-
léseinek mintegy másfélszáz fős
küldöttsége, ahol a Varázspatkó
lovas felvonulása mellett ráztak
kezet, majd megtekintették azt a
teret, amelyet a települések jelképe-
ivel rendeztek be. A község 11 test-
vértelepülési kapcsolatot tart fenn a
Fekete-tengertől az Atlanti-óceánig,
ezek közül a legrégebbi a belga
Kasterleevel való barátság.

Közös akarat és összefogás eredménye
Új létesítményeket avattak fel

Székelyvajában

Phil Hogan szerint 
Nem kaphatnak uniós támogatást 

a sertéspestis-károsultak 

Közös nyilatkozatban tiltakozott több környe-
zetvédelmi szervezet a Környezetvédelmi,
Víz- és Erdőgazdálkodási Minisztérium által a
sertéspestis felszámolására hozott drasztikus
intézkedés ellen, amellyel közel 30.000 vad-
disznó kilövését, elpusztítását rendelték el az
országban eddig észlelt gócpontok övezeté-
ben. 

A Natura 2000 koalíció, az Állatvédelmi Világalap
(WWF), valamint az Akció a Vadvédelemért (ACDB
Action for Wildlife) és a Carpathia Európai Vadvé-
delmi Alap (Carpathia European Wilderness Reserve)
szervezetek az Európai Bizottság élelmiszerbiztonsági,
valamint a madárvédelmi és a természetes élőhelyekre
vonatkozó ajánlásaira hivatkozva követelik a hatóság-
tól, hogy vonja vissza a kilövési engedélyt. Ezzel
szemben – az említett dokumentumok szerint – felhív-
ják a figyelmet arra, hogy elsősorban a gócpontok
megközelíthetőségét kellene korlátozni, a vadászoknak
pedig gyakrabban kellene bejárniuk a területüket, hogy
azonnal távolítsák el az elhullt állatokat, ugyanakkor
minden egyedet azonnali biológiai vizsgálatnak kel-

lene alávetniük. Ahol pedig sertéspestist észleltek, de
az utóbbi időszakban már nem bukkantak fel fertőzött
állatok, az ajánlás szerint a vadászok az elejtett vad-
disznót nejlonzsákban kell elszállítsák a helyszínről.
Minden lelőtt állatot le kell adni, hogy végezzék el a
szükséges vizsgálatot. Ebben az időszakban szigorúan
tilos a hajtóvadászat, továbbá az etetés, ami az így egy-
begyűjtött egyedek között – a közös étkezéssel – elter-
jesztheti a fertőzést. 

A környezetvédelmi szervezetek tudományosan
megalapozatlannak tartják a rendelet azon tételét, hogy
minden „szőrmés és tollas ragadozó” terjeszti a beteg-
séget, ezért ki kell irtani az ilyen fajokhoz tartozó egye-
deket. A fertőzés csak a sertések között terjed, a
ragadozók természetes szerepe, hogy az elhullt egye-
deket elpusztítsák, így amennyiben lelövik őket, súlyos
biológiai kárt okoznak, ugyanis felbomlik a természe-
tes tápláléklánc. 

Mindezekre hivatkozva a környezetvédők felszólít-
ják a minisztériumot, hogy vonja vissza korábbi ren-
deletét, vegye figyelembe az EB ajánlásait, és ennek
megfelelően foganatosítson intézkedéseket. (v.gy.) 

Sertéspestis 
Tiltakoznak a környezetvédelmi szervezetek 

Gligor Róbert László

Ünnepélyes keretek között avatták fel a közösségi összefogással megvalósult ifjúsági házat
Fotó: Gligor Róbert László



A tavalyi után másodjára
szervezték meg a hét végén
Gernyeszegen, a Teleki-kas-
tély gyönyörű parkjában az
Awake fesztivált. A szervezők
által butikfesztiválnak neve-
zett háromnapos rendezvény
a zene és a művészet különle-
ges találkozása volt. 

A kastélypark nyolchektáros te-
rülete nyújtott otthont a fesztivál-
nak, a színpadoknak és szabadtéri
múzeumnak, étel- és italbároknak,
beszélgetéseknek. A magát nemzet-
közivé kinövő rendezvényre még
szombaton délután is autóbuszok-
kal érkeztek fiatalok, az esti kon-
certekre hangolódva. Népszerű és –
legalábbis számomra – kevésbé is-
mert előadók, együttesek léptek fel,
szombaton estefelé a Szempöl Off-
chestra koncertjén már nagyon
sokan voltak, a színpad előtt állva,
hátrébb ülve élvezték a zenét, mi-
közben egy másik, kisebb színpad-
hoz Rammstein zenéje csábított. A

késő esti órákban a Viţa de vie Ma-
rosvásárhelyi Filharmóniával közös
előadására sokan vártak. Példás volt
a szervezés, szép a környezet, érde-
kesek a programok. Aki
éppen nem táncolni vagy
csápolni akart a nagyszín-
pad körül a fellépő együtte-
seket hallgatva, ügyességi
tevékenységeken vehetett
részt, olvashatott, pihenhe-
tett vagy sétálhatott, lazítha-
tott. Érdekes volt a
szabadtéri, a Teleki-kastély
történte inspirálta Artdoor
tárlat kiállított darabjait látni
sétánk során, a tó körüli idil-
likus hangulat is megérin-
tette az embert.
Hollandiából érkező fiata-
lokkal beszélgettünk, szá-
mukra a helyszín
különlegessége volt elsősor-
ban vonzó, de a zene, a kul-
turális események is
tetszettek. A belépést szigo-
rúan ellenőrizték, kissé
meglepő volt, hogy a feszti-
vál területén csak Awake-es

feltöltős kártyával lehetett vásárolni
(minimális összeg 50 lej, de az el
nem költött pénzt visszaadták),
szervezőcsapat felügyelte, hogy

minden rendben menjen – a progra-
mokon részt vevők biztonságától
kezdve a feltöltőpontok, informá-
ciós sátrak, elsősegélynyújtó pon-
tok elhelyezésén
át a szelektív hul-
ladékgyűjtésig. 
Tegnap teljes len-
dülettel folytató-
dott a fesztivál, 17
órától a Detour
fellépésével kez-
dődött a koncert-
sorozat a
nagyszínpadon,
20 órától a Tele-
kom Electronic
Beats színpadon
az Eye Scream
kezdett, éjjel 2-től
a Suburbia 11 lé-
pett fel. 

A fesztivál-
szervezőknek a
rendezvényt meg-
előző sajtótájé-
koztatóján elhang-

zottak szerint a barokk kastély kö-
rüli parkot öt évre bérelték, úgy-
hogy, ha minden igaz, jövőre is lesz
Awake!

2018. augusztus 20., hétfő ______________________________________________KULTÚRA _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Fotó: Antalfi Imola

Antalfi Imola

Awake másodszorra
A természet, a zene és a könyvek rajongóinak

Nemrég zárult Marosvásárhe-
lyen a 13. Harmonia Cordis
Gitárfesztivál. A rendkívül
nagy közönségsikernek 
örvendő rendezvény főszer-
vezőjével, Beke István Ferenc
gitárművésszel vettük
számba az idei fesztivál ta-
pasztalatait és a jövőbeni ter-
veket. 

– Nagyon jól sikerült az idei fesz-
tivál – nyilatkozta a főszervező. –
Változatos koncertekkel szinte min-
den nap másszerű zenei élményben
részesült a közönség. A várban a
dzsesszesebb, a palotában a klasszi-
kusabb. A záróest, amelyen több
előadó is változatos felállásban ját-
szott, annyira tetszett a közönség-
nek, hogy felállva tapsolt. A
visszajelzések szerint az idei volt a
legjobb fesztivál, ami azt jelenti,
hogy legalább azt a szintet tudtuk
hozni, mint a tavaly, de inkább egy
picit továbbléptünk. 

A jövő évi terveinkből kiemel-
ném, hogy Romániát mi képvisel-
jük az európai klasszikusgitár-
fesztiválon, az EuroStringsen. Ti-
zenhét európai fesztivál lesz össze-
kötve. Jövő évben mi is tartunk
versenyt. A győztes turnézik a többi
fesztiválon, zárásként egymással
versenyeznek a fesztiválgyőztesek,
és a nyertest egy kínai turnéval ju-

talmazzák. Mi a versenyt úgy sze-
retnénk megvalósítani, hogy minél
többen részt vehessenek, ezért az
első fele online lesz. Januártól ápri-
lis végéig beküldik a videókat. A
tíztagú nemzetközi zsűrinek egy
hónap áll rendelkezésére, hogy ér-
tékelje a hanganyagot, és öt pályá-
zót juttat a döntőbe. A közönség
jelöltje lesz a hatodik. Ők fognak
szerepelni egy egész estés koncer-
ten, a gálán, és akkor dől el, ki lesz
a győztes. Azt szeretnénk, hogy a
közönség is vegyen részt minél ak-
tívabban. 

– A Harmonia Cordis Gitárfesz-
tivál egyik fő jellemzője a mester-
kurzusok. Mekkora igény van
erre?

– Évente negyven, ötven diák jött
el a mesterkurzusra az ország szinte
minden pontjáról és külföldről.
Ezek 45 perces egyéni kurzusok öt
alkalommal, más tanárral. Minden
résztvevőt igyekszünk legalább egy
toptanárhoz beosztani. 

– A mesterkurzusokon részt vevő
diákok pályafutását követtétek?

– Itt van a tanítványaim között
két vásárhelyi: Tudor Gliga és
Orosz Dávid, akik szinte az első
fesztiváltól, még gyerekként részt
vettek a kurzusokon. Mindketten
évfolyamelsőként végeztek az
egyetemen, most mesteriznek. Az
idén is nagyon sok ösztöndíjat biz-
tosítottunk más versenyeken való
részvételre. 

– Az idén az időjárás is kedvező
volt a szabadtéri koncertek szá-
mára. 

– A vár egy új színt hozott a fesz-
tiválba. Fiatal, kisgyerekes szülők is
bátrabban ki mernek jönni. A szín-
pad előtti ötszáz szék mögött, mel-
lette a fűben is nagyon sokan ültek,
a gyerekek a háttérben futkározhat-
tak, de nem zavarták a koncertet.
Nagyon sok fiatal szülő elmondta,
hogy számukra ez mennyire elő-
nyös, mert a palotába kisgyerekkel
nem tudnak bemenni, mert egyből

felsírnak. Az sem mellékes, hogy a
gyerekek szépérzékére valamennyi
mértékben hatott a zene. Úgy
érzem, így az új generációt meg
tudjuk fogni. A fesztiválnak az ok-
tató jelleg is a célja. 

– Tizenhárom évvel ezelőtt gon-
doltad volna, hogy ide nő a feszti-
vál?

– Az egész terv egy kistermes
projektből indult. Félig-meddig
tábor jellege volt. Akkor nem gon-
doltam, hogy lesz a Színház téren és
a várban koncertünk. Kemény

munka volt, és mindenki, aki segí-
tett, köszönetet érdemel. Nagyon
szeretem a vásárhelyi közönséget.
Hallottam olyan visszajelzést, hogy
egyesek a szabadságukat a fesztivál
időpontjához igazítják, hogy részt
vehessenek. Valószínű ez annak is
köszönhető, hogy a klasszikus gitár
vonal mellett dzsesszkoncerteket és
fúziós dolgokat próbálunk behozni,
hogy a gitárnak a többoldalúságát is
bemutathassuk. Például az idén volt
reneszánsz duó. Próbálunk minden-
ből egy kicsikét belopni. 

Karácsonyi Zsigmond

13. Harmonia Cordis Gitárfesztivál
Fesztiválösszegző



A budapesti Nemzeti Színház
és a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes Csíksomlyói passió
című előadása szabadtérre át-
alakított verzióját 25 ezer néző
látta a csíksomlyói Nyeregben
szombaton – közölte a Nemzeti
Színház az MTI-vel vasárnap.

A közlemény felidézi, hogy az
ingyen megtekinthető produkciót
eredetileg a Nemzeti Színház mu-
tatta be 2017 tavaszán.

A Csíksomlyón felállított, 65
méter szélességű színpadon négy
napig folytak a próbák. Az előadás-
ban 150 táncos, a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes művészei és erdélyi
tánccsoportok, a Hargita Nemzeti
Székely Népi Együttes, a Három-
szék Táncegyüttes, a Mereklye
Táncegyüttes (Csíkmadéfalva), a
Borsika Táncegyüttes (Csíkszereda)
és az Ördögborda Táncegyüttes
(Balánbánya) táncosai vettek részt.

Az 50 fős gyermekkórus tagjai a
Marosszéki Kodály Zoltán Gyer-
mekkarból (Szováta), a Marosszéki
Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjú-
sági Kórusból (Sóvidék és Nyárád-
mente) és Böjte Csaba
gyermekotthonából érkeztek.

A produkcióban hat zenész szol-
gáltatta az élőzenei kíséretet, és a
Nemzeti Színház társulatának 16
színésze vett részt, kiegészülve az
erdélyi származású Molnár Levente

operaénekessel, aki ezúttal prózai
szerepet, Pilátus alakját formálta
meg.

A három különálló színpadból,
400 négyzetméter vetítőfelületből
megvalósuló színpadi installációt
helyi vállalkozások és a Nemzeti
Színház 40 fős műszaki csapata épí-
tette meg.

A produkció táncdramaturgja Zs.
Vincze Zsuzsa, társrendező-koreog-
ráfusa a Magyar Nemzeti Tánc-

együttes vezetője, a Kossuth-díjas
Zsuráfszky Zoltán, rendezője a
Nemzeti Színház főigazgatója, a
Kossuth-díjas Vidnyánszky Attila
volt.

Az előadáson jelen volt a szín-
padi mű egyik szerzője, Szőcs Géza
Kossuth-díjas író-költő, Fekete
Péter kultúráért felelős államtitkár,
számtalan anyaországi és erdélyi
közéleti személyiség, egyházi ve-
zető, illetve egyházi és civil szerve-
zeti delegáció.

A produkciót a Duna televízió
közvetítette.

A közlemény idézi Vidnyánszky
Attilát, aki elmondta: „színházren-
dezői életem talán legfontosabb elő-
adása valósult meg, és egyben az a
régi álmom, hogy a Csíksomlyói
passió csodálatos szövegei a dráma
címadó helyén hangozhassanak el.
Hálás vagyok minden egyes né-
zőnknek, életre szóló élményt adtak
mindannyiunknak. Hónapokig a ha-
tása alatt leszek az előadásnak,
amely rengeteg inspirációt és ener-
giát adott a társulatnak a következő
évek munkájához. Nagyon szeret-
nék visszatérni más produkciókkal
a Nyeregbe. Különösen hálás va-
gyok az erdélyi szervezőknek, le-
nyűgöző munkát végeztek”.

Zsuráfszky Zoltán szerint a szom-
bati bemutató „egészen különleges,
megismételhetetlen este volt. Azt
kívánom minden magyar művész-
nek, hogy legyen lehetősége leg-
alább egyszer az életben átélni azt a
szeretetet és lelki összetartozást,
ami megérintett bennünket Csík-
somlyón. Szakmai szempontból
nagy kihívás volt a saját táncosaink
és az erdélyi táncosok összehango-
lása ennyire rövid idő alatt, de el-
mondhatom, hogy kiválóan
sikerült”.

A Csíksomlyói passió című elő-
adás novembertől újra látható 
lesz a budapesti Nemzeti Színház
színpadán. (MTI)
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25 ezer néző Csíksomlyón, 
a Nemzeti Színház Csíksomlyói passió című előadásán

Tizenhat virágkocsi, köztük
egy óriás virágtigris vonul
végig ma a sorrendben 49.
debreceni virágkarneválon, a
kompozíciók elkészítéséhez
több százezer élő és száraz vi-
rágot használtak fel, köztük
azt a 670 ezer szál dáliát, ami
Hollandiából érkezett a cívis-
városba. A tapasztalatok sze-
rint augusztus 20-án
megduplázódik Debrecen
több mint 210 ezres lélek-
száma.

A karneváli hét programsorozata
már augusztus 14-én megkezdődött,
ezzel a debreceni virágünnep Ma-
gyarország legnagyobb karnevál-
jává vált: a nagyerdei Békás-tó
környékén rendezik meg a gyere-
kek ötnapos Galiba fesztiválját, a
fények éjszakái program keretében
egy nemzetközi 3D mapping művé-
szekből álló csapat épületvetítéssel
„kelti életre” a Nagytemplomot, a
Déri Múzeumot és a régi városhá-
zát, voltak és még augusztus 20-án
is lesznek kerékpárosprogramok,
food truck show, és javában tart a
cseh sörök karneválja a Nagyerdő-
ben.

Az idei nemzetközi virágkarne-
válra több helyi kézműves cukrász,
egy mézeskalácsos népi iparművész
és egy séf közösen megalkotta Deb-
recen város tortáját: a Debreczeni
mézes-mázast, ami a több mint 200
éves debreceni cukrászat hagyomá-
nyát öregbítve, csaknem egyéves

munkával, a helyi cukrászok
együttműködésének eredményeként
született meg.

A hagyományoknak megfelelően
augusztus 20-án reggel hét órakor
több száz helyi lakos virágokkal fel-
díszített kerékpárokkal nyitja meg a
felvonulást, majd az oldtimer autók
és motorok vonulását követően
indul meg a virágkocsik és a művé-
szeti csoportok felvonulása Debre-
cen belvárosából a Nagyerdőbe.

A menetet hagyományosan a
város Szent Koronát és a városcí-
mert ábrázoló kompozíciói nyitják
meg, de az idén egy harmadik kom-
pozíciót is készíttettek: az ország
első vidéki, az idén 60 éves debre-
ceni állatkertjét köszöntő virágko-
csin 4,6 méter magas, 13 méter
hosszú óriás virágtigris lesz majd
látható.

Számos virágkocsi az összefogás
erejét példázza az idei karneválon.
Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma (Emmi) kocsija a Családok
évére híja fel a figyelmet, a Debre-
ceni Egyetem az ötezer külföldi di-
ákja és a hazai hallgatók közös
nyelvére, a zenére összpontosító
kompozíciót készített, Debrecen és
Nagyvárad közös kocsija a két vá-
rost összekötő kulturális hagyomá-
nyokra utal, míg Hajdú-Bihar és
Bihar megyék közös kompozíciója
az egykori Bihar vármegye terüle-
tén élők összetartozását jelképezi.

Esztergom és Debrecen A napba
öltözött asszony című közös virág-

kocsija a Biblia 66. könyvének, a
Jelenések könyvének nagy látomá-
sát önti formába. Virágkompozíció-
val mutatkozik be az idei
karneválon a leendő debreceni
nemzetközi iskola, a tízéves Fórum
bevásárlóközpont, a hegyi szakkép-
zési centrum, az Aquaticum medi-

terrán élményfürdő is, a szervező
Főnix Rendezvényszervező Kft.
pedig Debrecent mint a nap és a
fény városát mutatja be. A 16 
virágkocsi között 30 hazai, illetve
külföldi művészeti csoport tán-
colja- zenéli végig a karneváli me-
netet. 

Este Karneváléj elnevezéssel a
Nagyerdei Stadionban kétezer fel-
lépővel, köztük a Dal sztárjaival
rendezik meg az ország legna-
gyobb „aréna show”-ját, majd tűzi-

játékkal és Kökény Attila-koncerttel
ér véget az augusztus 20-ai prog-
ramsorozat Debrecenben. Az idén
először Ráadás – táncol a város cím-
mel esti karneváli felvonulást ren-
deznek Debrecen belvárosában: a
karnevál hazai és nemzetközi tánco-
sai, hagyományőrző csoportjai ha-
ladnak végig a belvárosban a
Debrecenben maradó virágkocsik-
kal. Öt kompozíció ugyanis augusz-
tus 21-én a nagyváradi karneválon
vesz részt. (MTI)

Fotó: MTI/Veres Nándor

(Forrás: MTI)

Debreceni virágkarnevál 
Magyarország legnagyobb karneválja



A Szuperliga bajnoki értékcsoporjainak összetétele
* A csoport: Nagyváradi CSM, Bukaresti Steaua, Kolozsvári U-

BT, Nagyszebeni CSU, BCMU FC Argeş Piteşti, Temesvári SCM,
SCM U Craiova, Bukaresti Dinamo Ştiinţa

* B csoport: Cuza Sport Brăila, Konstancai Athletic, CSO Vo-
luntari, Medgyesi CSM

* C csoport: Bukaresti Rapid, Zsilvásárhelyi ACS, Bukaresti
CN Aurel Vlaicu, Csíkszeredai VSK, Galaci Phoenix, Kolozsvári
Universitatea, Bukaresti Agronomia, Máramarosszigeti CSM,
CSM Focşani, Marosvásárhelyi CSM.

Véget vetett a következő férfi baj-
noki idény kapcsán a bizonytalan-
ságnak a Román Kosárlabda-szövet-
ség. Némi késéssel ugyan, de elké-
szült az értékcsoportok beosztása, és
kisorsolták a bajnoki programot, il-
letve elkészítették a Románia-kupa
menetrendjét.  Amint ígérték, az ösz-
szevont Szuperligát három értékcso-
portban rendezik meg. Ami az A
csoportot illeti, eddig is kevés bi-
zonytalanság volt, hiszen az előző
idény legjobb hét csapatának biztos
helye volt. Kérdéseket csak a 8. csa-
pat vetett fel, miután a Timba beje-
lentette, hogy nem indul, Jászvásár,
Galac és a Dinamo pedig anyagi ne-
hézségekkel küszködött. (Mint tud-
juk, a Maros KK megszűnt.) Végül
meglepetésre a Dinamo találta meg
a megoldást: egybeolvadt a Buka-
resti Ştiinţával, így ki tudta fizetni a
tartozásait, és Ştiinţa Dinamo néven
indulhat a legjobb 8 között. A B ér-
tékcsoportba azonban mindössze
négy csapat került, ugyanis a kiírás
értelmében az adósságokat felhal-
mozott, illetve az új klubok kötele-
zően alulról, azaz a C csoportból kell
kezdjék. Így lett tízcsapatos a harma-
dik vonal, közöttük az idén alakult
Marosvásárhelyi CSM-vel. Ezt az
aránytalanságot a szövetség úgy hi-
dalta át, hogy a B csoportban kétszer
játszanak oda-vissza a csapatok az
alapszakaszban. A C csoportban így
is négy fordulóval többet kell ját-

szani, mint az A csoportban, azaz
sok hétközi fordulót tűznek műsorra,
hiszen a bajnokság minden csoport-
ban azonos időpontban, október 6-án
kezdődik, és azonos időpontban, ja-
nuár 12-én ér az alapszakasz végére.

Ezt követően a középszakasz
Piros, Sárga és Kék csoportjaiban
hat-hat csapat játszik, míg a Zöld
csoportban négy. A rájátszást nyolc-,
nyolc-, illetve hatcsapatos leosztás-
ban az utolsó helyosztóig lejátsszák.

A Marosvásárhelyi CSM egyetlen
esélye a feljebb lépésre tehát a C
csoport megnyerése, amely egyben
a célkitűzés is az idén. Ha ez sikerül,
a középszakaszban a Sárga csoport-
ban játszhat, és akár a felsőházi ráját-
szást is elcsípheti. Igaz, korábban
arról volt szó, hogy az új csapatok
számára ez az első bajnoki évben
nem lehetséges. A sorsolásról kiadott
szövetségi közleményben azonban
ilyesmiről nem esik szó. Új rendszer-
ben rendezik a Románia-kupát is. Az
első körben csak a B és C csoportos
csapatok játszanak, a szeptember
végi oda-vissza körben a CSM ellen-
fele a Galaci Phoenix lesz. A hét
győztes és a legszorosabb eredmény-
nyel vesztő csapat az októberi máso-
dik körben egy újabb fordulót játszik,
és a négy továbbjutót összesorsolják
az A csoport 5-8. helyezett csapatai-
val. Innen újabb négy továbbjutó
lesz, mígnem az áprilisi negyeddön-
tőkben a legjobb négy csapat is be-
kapcsolódik. A kupa lezárásaként
négyes döntőt rendeznek.

Nagyszebenben játszotta az
utolsó formaellenőrző mérkőzé-
sét a bajnokság rajtja előtt a
Marosvásárhelyi MSE. A házi-
gazda Hermannstadt II elleni ta-
lálkozó ezúttal az ellenfél
3-1-es győzelmével végződött,

miután a múlt héten Marosvá-
sárhelyen a szebeniek csak az
utolsó percben, büntetőből tud-
tak egyenlíteni.

A vereségben minden bizonnyal
közrejátszott, hogy az MSE köz-
vetlenül a meccs előtt tette meg a

viszonylag hosszú utat, és a nagy
meleg is, de leginkább talán az,
hogy a játékosok megunták a fel-
készülést és a sok barátságos
meccset, már nagyon várják a baj-
nokság kezdetét, és emiatt erre a ta-
lálkozóra nem igazán tudtak
koncentrálni.

Ezt emelte ki Fehér Csaba edző
is, aki elmondta: elsősorban a hoz-
záállással elégedetlen ez után a ta-
lálkozó után. A csapat nagyon sok
labdát veszített középpályán, ami
csakis az összpontosítás hiányával
magyarázható. Ugyanakkor meg-
győződésének adott hangot, hogy
egészen másként állnak majd
hozzá a bajnoki találkozókhoz a já-
tékosok.

Fehér Csaba a 3. liga 5. csoport-
járól úgy vélte, hogy nagyon kie-
gyensúlyozott mezőnybe került a
csapata, ahol megfelelő hozzáállás-
sal, sok munkával és ambícióval si-
kerülhet teljesíteni az idei
célkitűzést, ami a bennmaradás a
harmadosztályban. „Nagyon fiatal
keretünk van, ez lehet a reális,
ugyanakkor eléggé ambíciós elvá-
rás is a csapattal szemben” – tette
hozzá.

Egy héttel a bajnoki rajt előtt kisorsolták a labdarúgó
3. liga menetrendjét, miután egy nappal korábban kiala-
kították az öt, egyenként 16 csapatos csoportot. A cso-
portbeosztásnál földrajzi szempontokat vettek
figyelembe, és talán logikusabb a jelenlegi beosztás, mint
a tavalyi, hiszen az erdélyi csapatok
többsége (Erdély északi részéből va-
lamennyi) kompakt módon az 5.
csoportba került. Az előző évhez ké-
pest Csíkszereda és Székelyudvar-
hely is visszakerült oda, ahová
valóban tartozik, és az utolsó pilla-
natban az is eldőlt, hogy Radnót
mégis a 3. ligában játszhat, miután
Magyarigen együttese visszalépett a
rajt előtt, és a radnótiak voltak az elsők a kieső csapatok
tartaléklistáján.

Maros megyét így az előző évi kettőhöz képest az idén
három csapat képviseli a 3. ligában, Szászrégen és Rad-
nót mellett az újonc Marosvásárhelyi MSE is rajthoz áll.

Az 5. csoportba az alábbi együtteseket sorolták: Ma-
rosvásárhelyi MSE, Szászhermányi AFC, Csíkszeredai
FK, Lénárdfalvi Comunal, Tasnádi Unirea, Kolozsvári
CFR II, Medgyesi Gaz Metan II, Barcarozsnyói Olimpic
Cetate, Radnóti SK, Szászrégeni Avântul, Székelyudvar-
helyi FC, Kolozsvári Sănătatea, Dési Unirea, Tordai
Sticla Arieşul, Nagybányai Minaur és Besztercei Gloria.
A szövetség bejelentése szerint minden csoportba, így az

ötödikbe is, négy frissen feljutott csapat került, ezzel pró-
bálva kiegyensúlyozott mezőnyöket kialakítani.

A csoportokban a játékrendet sorsolással alakították
ki. A négy újonc (MSE, Torda, Beszterce és Nagybánya)
a szabály szerint az első fordulóban hazai pályán játszó
sorszámot húzott, akárcsak a Kolozsvári Sănătatea, hogy
ne ütközzenek a mérkőzései a 2. ligában játszó U-éval,

amellyel ugyanazt a pályát használja.
Ennek következtében a Kolozsvári
CFR II mint azonos városból való
csapat a szabály értelmében ellenté-
tes számot kapott, hogy a két csapat
ne játsszon ugyanabban a forulóban
otthon. Ezt követően a többi csapatot
már megkötés nélkül húzták ki az ur-
nákból, és az alábbi első forduló ala-
kult ki a kihúzott sorszámoknak a

Berger-táblázatba való behelyettesítésével: Barcarozsnyó
– Csíkszeredai FK, Szászrégeni Avântul – Tasnádi Uni-
rea, Kolozsvári Sănătatea – Szászhermány, Tordai Sticla
Arieşul – Medgyesi Gaz Metan II, Marosvásárhelyi MSE
– Lénárdfalva, Besztercei Gloria – Kolozsvári CFR II,
Nagybányai Minaur – Radnóti SK, Dési Unirea – Szé-
kelyudvarhelyi FC. A mérkőzéseket a hét végén játsszák.

A labdarúgó 3. ligában a csoportgyőztes megszerzi a
jogot, hogy a 2. ligában szerepeljen, míg az utolsó négy
helyezett, valamint a leggyengébb, 12. helyen végzett
csapat kiesik. Legalábbis elméletben, hiszen az idén is
több kiesőt – közöttük Radnót együttesét – visszafogad-
tak, hogy ne maradjon létszámhiányos a bajnokság a
visszalépések következtében.

2018. augusztus 20., hétfő _______________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

Elkészült a férfikosárlabda-
bajnokság programja

Az MSE utolsó formaellenőrzője a rajt előtt

Radnót mégis helyet kapott a 3. ligában – kisorsolták a bajnoki programot

1056.
Szerkesztette: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Nagyszebeni FC Hermann-

stadt II – Marosvásárhelyi MSE 3-1 (2-0)
MSE: Kristály Hunor (Molnár Dávid) – Mihály Zoltán, Székely

Ervin, Silaghi Cătălin, Laczkó Szilveszter, Ungur Mircea, Moldo-
ván Tamás, German Emilian, Tamás Róbert, Papp Norbert,
Dudás Levente (Simó Csongor, Tamás Attila, Borbély Roland,
Totó Szilárd, Tóásó Roland, Szőcs Harald).

Az MSE gólszerzője: Dudás Levente.

Eredményjelző
* 1. liga, 4. forduló: Dunărea Călăraşi – USK Craiova 1-3, Vo-

luntari FC – Kolozsvári CFR 1-2, Medgyesi Gaz Metan – Buka-
resti FCSB 1-3, Bukaresti Dinamo – Konstancai Viitorul 1-0; 5.
forduló: Jászvásári Politehnica CSM – Botoşani FC 2-1, Gyurgye-
vói Astra – Călăraşi 1-1, Viitorul – Medgyes 2-0. Az állás: 1. Ko-
lozsvári CFR 8 pont/4 mérkőzés, 2. FCSB 7/4, 3. Sepsi OSK 7/4.

* 2. liga, 3. forduló: Petrolul Ploieşti – Zsilvásárhelyi Pandurii
2-1, Mioveni CS – Baloteşti CS 3-0, Bukaresti Geto-Dacica –
Sportul Snagov 1-3, Konstancai Farul SSC – Academica Clinceni
1-4, Dacia Unirea Brăila – Aradi UTA 0-0, Bákói Aerostar – Chin-
dia Târgovişte 0-2, Temesvári Ripensia – Temesvári Poli ACS 2-
3. Az élcsoport: 1. Târgovişte 9, 2. Snagov 7, 3. Petrolul 7.

A Maros megyei csapatok további őszi programja:
* 2. forduló (szeptember 1.): Radnót – Dési Unirea, Med-

gyesi Gaz Metan II – MSE, Barcarozsnyó – Szászrégen
* 3. forduló (szeptember 8.): Szászrégen – Csíkszeredai FK,

MSE – Szászhermány, Székelyudvarhely – Radnót
* 4. forduló (szeptember 15.): Csíkszereda – Radnót, Tas-

nád – MSE, Szászrégen – Kolozsvári Sănătatea
* 5. forduló (szeptember 22.): Tordai Sticla Arieşul – Szász-

régen, MSE – Barcarozsnyó, Radnót – Kolozsvári CFR II
* 6. forduló (szeptember 29.): Lénárdfalva – Radnót, Szász-

régen – MSE
* 7. forduló (október 6.): MSE – Kolozsvári Sănătatea,

Besztercei Gloria – Szászrégen, Radnót – Medgyesi Gaz
Metan II

* 8. forduló (október 13.): Szászhermány – Radnót, Szász-
régen – Nagybányai Minaur, Tordai Sticla Arieşul – MSE

* 9. forduló (október 20.): MSE – Csíkszereda, Dési Unirea
– Szászrégen, Radnót – Tasnád

* 10. forduló (október 27.): Barcarozsnyó – Radnót, Szász-
régen – Székelyudvarhely, MSE – Besztercei Gloria

* 11. forduló (november 3.): Nagybányai Minaur – MSE,
Radnót – Szászrégen

* 12. forduló (november 10.): Szászrégen – Kolozsvári CFR
II, Kolozsvári Sănătatea – Radnót, MSE – Dési Unirea

* 13. forduló (november 17.): Székelyudvarhely – MSE,
Radnót – Tordai Sticla Arieşul, Lénárdfalva – Szászrégen

* 14. forduló (november 24.): Szászrégen – Medgyesi Gaz
Metan II, MSE – Radnót

* 15. forduló (december 1.): Radnót – Besztercei Gloria,
Kolozsvári CFR II – MSE, Szászhermány – Szászrégen

A Marosvásárhelyi CSM programja 
* a bajnoki alapszakaszban: október 6.: Galac (hazai); október

13.: Máramarossziget (idegenbeli); október 20.: Bukaresti Agro-
nomia (i); október 27.: Focşani (h); november 3.: Zsilvásárhely
(i); november 7.: Csíkszereda (h); november 10.: Rapid (i); no-
vember 17.: CN Aurel Vlaicu (h); november 21.: VSK (i); decem-
ber 4.: Galac (i); december 8.: Máramarossziget (i); december 12.:
Agronomia (h); december 15.: Focşani (i); december 22.: Zsilvá-
sárhely (h); december 29.: Csíkszereda (i); január 5.: Rapid (h);
január 9.: CN Aurel Vlaicu (i); január 12.: Kolozsvári U (h)

* a Románia-kupa első körének párosításai (szeptember 26. és
29.): Konstancai Athletic – Rapid, Zsilvásárhely – CN Aurel Vlai-
cu, Csíkszereda – Medgyes, Kolozsvári Universitatea – Cuza Sport
Brăila, CSO Voluntari – Agronomia, Galaci Phoenix – Marosvá-
sárhelyi CSM, Máramarossziget – Focşani.

Sípszó után
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című sportműso-

rának meghívottja Székes Károly. A CSM labdarúgó-szakosztályának vezetőjével Szucher Ervin az
alsó osztályokból induló férfi-, illetve női csapatok célkitűzéseiről beszélget.



Birkózott, bokszolt, és kitartott 
a futball mellett

– Hol és mikor kezdett el sportolni, fut-
ballozni?

– 1968-ban igazoltak le az AS Armata ju-
nior csapatába, a néhai Kiss Árpád edzősége
alatt, és 1975-ben kerültem fel a nagycsa-
patba, ahol 1976. május 11-én mutatkoztam

be az élvonalban Cra-
iován, a helyi Universi-
tatea elleni, 1-1-re
végződött találkozón.
Korábban birkóztam és
az ökölvívással is ka-
cérkodtam. Jó gyerekö-
kölvívó voltam, de egy
alkalommal összeke-
rültem egy nálam két
évvel idősebb szászré-
geni fiúval, aki alapo-
san elpáholt, így
kiábrándultam ebből a
sportból, és végleg a
labdarúgás mellett dön-
töttem. 
– Abban az időben jó
csapata volt a város-
nak, ismert, sikeres
csatársora volt az ASA-
nak, amelybe talán
nem is volt könnyű be-
kerülni.

– Egy húsz-huszon-
egy éves újoncnak 
bekerülni a nagycsa-
patba? Abba a kifor-
rott, gólerős csa-
társorba, amellyel az
ASA akkor rendelke-
zett? Csatárként a 
jobbszélső Fazakas 
Árpival, a balszélső
Hajnal Gyuszival, a
középcsatár Aurel Pâs-
laruval, Nagy Mikivel
kellett megküzdenem,
akik mind idősebb, ta-
pasztaltabb, kiváló lab-
darúgók voltak. De jó
időben voltam jó he-
lyen, hiszen részese 
lehettem annak az
aranygenerációnak,
amelynek tagjai mellett
bizonyíthattam. 

Az UEFA-kupa-találkozó után disszidálni
akart

– Gondolom, megvolt a kölcsönös tiszte-
let a csapaton belül.

– Persze, a csapat tagjai közül sokan helyi-
leg – s nem csak – dédelgetett sztárok voltak,
akikre mindenki felnézett. Én húszévesen
csókolomot köszöntem, amikor először be-
léptem az öltözőbe, mire Hajnal Gyuszi azt
mondta: „fiam, itt ne csókolózzál, mert mi
kollégák, csapattársak vagyunk!” 

– Az AS Armata a hetvenes évek derekán
az UEFA-kupában is érdekelt volt. Ját-
szott valamelyik találkozón?

– Igen, 1976. szeptember 15-én a hazai
meccsen Fazakast váltottam a 81. percben, a
visszavágón Zágrábban kezdő voltam, aztán
Athénban, az AEK elleni visszavágón ugyan-
csak Fazakas helyébe álltam be a 67. perc-
ben. Vegyes érzelmek keringenek bennem
azzal a találkozóval kapcsolatosan, ugyanis a
meccs után többedmagammal disszidálni
akartunk.

– Kérem, meséljen róla…
– Sajnos, nem volt elég lelkierőm, hogy

megvalósítsam az elképzelésemet. Körtési-
vel és Fanici Bandival megbeszéltük előre,
hogy kinn maradunk, ahol érvényesülhetünk.
Erre lett is volna lehetőség, viszont Görög-
ország nem lehetett cél, mert visszatoloncol-
tak volna… gondoltuk mi. Csak utólag
tudtuk meg, engedték volna, hogy tovább-
mehessünk Olaszországba vagy Franciaor-
szágba. A baj az volt, hogy katonák voltunk
Fanici-csal. Közeli barátaink, családtagjaink
megijesztettek, hogy ha kint maradunk, ha-
zaárulónak nyilvánítanak. Édesanyám annyit
mondott: „Levente, akarod, hogy meghal-
jak?!” Ez annyira belém vágott, hogy nyom-
ban meggondoltam magam. Biztos vagyok
benne, hogy Nyugaton másként alakult
volna a labdarúgó-karrierem, viszont végül
mégsem bántam meg, hogy az ASA-nál ma-
radtam, hiszen jól éreztem magam Marosvá-
sárhelyen. 

A Chimicánál évekig alapember volt
– Hogyan keresett akkoriban az ASA-nál?

– Nekünk mintegy 2000 lej átlagfizetésünk
volt, jóval kevesebb, mind például a Corvinul
vagy a Jiul játékosainak, akik papíron a bá-
nyában dolgoztak, és mintegy 10-12.000 lejt
kerestek. Nem hiába szerződött egykoron
Mircea Lucescu Vajdahunyadra, Mulţescu
Petrozsénybe, Onuţan Károly Nagybányára,
aztán Kudzsirra vagy Petrozsénybe... Mi, já-
tékosok, nem panaszkodtunk, hiszen segítet-
tek: a munkahelyeken kategóriákat adtak,
ami a fizetés növeléséhez vezetett, sőt amikor

Dicsőszentmártonban játszottam, még üzem-
anyagot is biztosított a klub számomra. Az
más lapra tartozik, hogy 6-7 éves gyerekként
mennyire motivált minket, ha egy csokoládét
vagy eugeniát kaptunk az egykori cukorgyári
pályán tartott edzések után. Ma, persze, más
világ van, a sportolók zöménél hiányzik a
motiváció, az elszántság. 

– Hány találkozón szerepelt az A osztály-
ban, és hány gólt szerzett?

– Az élvonalban öt gólt szereztem, kezdő-
ként 30-szor léptem pályára, összesen mint-
egy 70 alkalommal szerepeltem az A
osztályban.

– Hová került az ASA-tól?
– 1978-ban kölcsönben a Dicsőszentmár-

toni Chimicához, ahol alapember voltam, jól
játszottam, rúgtam a gólokat. A Chimicánál
9 évet töltöttem egy év megszakítással: ami-
kor 1984-ben Bölöni Laci elkerült a Steauá-
hoz, az ASA visszahozott egy évre.
Ideig-óráig a Metalotehnicánál és az Elektro-
marosnál is megfordultam. 1988-ban megnő-
sültem, feleségem marosvásárhelyi, és nem
igazán akarta, hogy tovább „navétázzak”, így
végleg abbahagytam a futballozást. Azóta
gyógyszergyárban dolgozom.

A Ligetet, a szurkolókat és a csapatot 
a szívébe zárta

– Szabadidejében mivel foglalkozik?
– Alkalomadtán eljárok nagypályás öreg-

fiú-mérkőzésekre, sokat kerékpározom,
egészséges életmódot folytatok. És: rendsze-
resen követem a hazai és a külföldi labda-
rúgó-bajnokságokat.

– Az egykori vásárhelyi játékostársakkal,
barátokkal tartja-e a kapcsolatot?

– Igen, találkozgatunk. Both Gyuri Ma-
gyarországon, Körtési Béla Németországban
telepedett le, Fanici Bandi, Gál Dezső, Pâs-
laru már rég az égi pályákon futballozik. 

– Mire gondol, ha valaki az AS Armatát
emlegeti?

– A ligeti stadion, a szurkolók, az egykori
csapat örökre a szívemben marad. Egy olyan
együttesben futballozhattam, ahol én nem
voltam, de nem is lehettem nagy játékos, de
egy jó vidéki csapatot alkottunk. Amikor
1976. szeptember 25-én gólt lőttem a Prog-
resulnak Bukarestben, másnap a néhai Mihu
Constantin képei már ki voltak téve a főtéren,
és több tízen nézték a gólom, amelyet meg-
örökített a fotós; mi tagadás, boldogsággal
töltött el. De ez volt minden hazai győztes
meccs után, amikor a virágóra mellett elbe-
szélgettek a meccseinkről, minket megállítot-
tak, üdvözöltek a szurkolók. Az az érzés
leírhatatlan! 
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Az ökölvívóból lett vásárhelyi labdarúgó disszidálni akart
A jelenleg 63. évét taposó Márton Levente, a Marosvásárhelyi AS Armata és
a Dicsőszentmártoni Chimica egykori csatára a mai napig eljár nagypályás
öregfiú-mérkőzésekre egykori csapattársaival, Biró II. Leventével, Fodor Já-
nossal, Varró Sándorral vagy Hajnal Gyuszival. Egy öregfiútornán találkoztunk
vele, ahol készségesen mesélt labdarúgó-karrierjéről.

A Farkasréti temetőben szerdán elbúcsúz-
tatták Szepesi Györgyöt, a július 25-én 
96 éves korában elhunyt legendás sportripor-
tert.

A gyászolók között családtagjai mellett
egykori kollégái, barátai, tisztelői, valamint
a sportolók képviseletében elsősorban volt
labdarúgók rótták le tiszteletüket Szepesi
György előtt. Szöllősi György, a Magyar
Sportújságírók Szövetsége elnöke elmondta,
Orbán Viktor miniszterelnök a temetésen sze-
mélyesen nem tudott megjelenni, de üzenetet
küldött a családnak, amit a szűk körű családi
búcsúztatáson olvastak fel a hozzátartozók-
nak.

A Magyar Labdarúgó-szövetség nevében
Berzi Sándor alelnök hangsúlyozta, hogy
mindig kitüntető volt számára Szepesi
György társaságát élvezni, akinek szakmai
életútja igen sokrétű volt, intelligenciája és
felkészültsége pedig irigylésre méltó.

„Hangja, egyéni stílusa elvarázsolta hall-
gatóit. Munkabírása, alázata példaként
emelte őt a fiatal pályatársak elé” – mondta

Berzi, hozzátéve, az évszázad mérkőzésének
teljes felvételét 1993-ban a 40. évfordulóra
kapta meg az MLSZ, ami Szepesi rádiós köz-
vetítésével került televízióadásba, s így vált
kerek egésszé. „A legendás sportriportert
csak fizikailag vesztettük el, de lelkünkben
élni fog.”

Hegyi Iván sportújságíró a 1964-es tokiói
olimpia gyerekként átélt közvetítései kapcsán
megemlítette, Szepesi hangja és közvetítései
a recsegő rádióadáson keresztül, 9000 kilo-
méteren át is hatottak. „A hangja volt a véd-
jegye, a mikrofon művésze volt” –
fogalmazott Hegyi Iván.

Novotny Zoltán, Szepesi rádiós tanítványa
és kollegája az elhunyt mottóját idézte: „ha
bármit teszünk, tegyük szenvedéllyel, vagy
sehogy”. „Saját példamondatának családja
mellett a sportot és rádiót illetően is mindig
megfelelt” – mondta a Magyar Sportújságí-
rók Szövetségének tiszteletbeli elnöke. No-
votny megemlékezésében felidézte Szepesi
emlékezetes olimpiai közvetítésének szálló-
igévé lett mondatait, illetve a labdarúgás tör-

ténetének azokat a góljait, amelyeket Szepesi
„tolmácsolt” a magyar nézőknek és hallga-
tóknak. „Többek lettünk általa” – emelte ki
Novotny Zoltán.

Szepesi György 1945-ben lett a Magyar

Rádió munkatársa, gazdag életpályája során
riporterként, tudósítóként, a Magyar Labda-
rúgó-szövetség elnökeként és sportdiploma-
taként is a magyar sportélet kiemelkedő
egyénisége volt.

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Novotny Zoltán, Szepesi György rádiós tanítványa és kollégája beszédet mond a legendás rádiós sportriporter 
temetésén a Farkasréti temetőben 2018. augusztus 15-én. A riporter 96 éves korában, július 25-én hunyt el. 

MTI Fotó: Illyés Tibor

A FIFA elnöke is megemlékezett a kiváló rádiósról
Csányi Sándornak küldött gyászlevelében emlékezett meg Szepesi Györgyről Gianni

Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke. A magyar szövetség
(MLSZ) Twitter-oldalára kikerült levél tanúsága szerint a sportvezető legmélyebb együtt-
érzését fejezte ki az MLSZ elnökének, egyben a FIFA alelnökének, illetve mindenekelőtt
Szepesi György családjának.

Gianni Infantino nemcsak arról emlékezett meg, hogy a legendás rádióriporter 15 olim-
piáról és 14 labdarúgó-világbajnokságról tudósított, és 1979-től 1986-ig az MLSZ elnöke
volt, hanem a FIFA-ban vállalt szerepeiről is. Kiemelte, hogy 1982 és 1994 között a vég-
rehajtó bizottság, 1983 és 1994 között a médiabizottság tagja volt, de kivette a részét az
1986-os és 1990-es vb, illetve az 1988-as és 1992-es olimpia futballtornájának szervezé-
séből is.

Czimbalmos Ferenc-Attila

Végső búcsú Szepesi Györgytől



Továbbra is veretlen a DVSC,
miután hazai pályán 3-3-as döntet-
lent játszott az újonc MTK Buda-
pest gárdájával a labdarúgó OTP
Bank Liga ötödik fordulójának pén-
teki nyitómeccsén.

A találkozó hat perccel később
kezdődött, Berke Balázs játékve-
zető ugyanis a kezdés előtt leparan-
csolta a pályáról a DVSC védőjét,
Cikost, akinek gyűrű volt az ujján.
Mivel az ékszert több módszerrel
sem sikerült levenni a szlovák jobb-
hátvéd kezéről, a helyén végül Kus-
nyír Erik kezdett.

A mérkőzés első perceiben két
nagy helyzetet is kialakítottak a ha-
zaiak, az első negyedóra végén
azonban a vendégek szereztek ve-
zetést. A folytatásban is többet tá-
madó DVSC a félidő hajrájában
szabadrúgásból egyenlített, ám nem
sokáig örülhettek a debreceni szur-
kolók, mivel egy perccel később

már újra az MTK-nál volt az előny.
A szünet után is a Debrecen bir-

tokolta többet a labdát, mezőnyfö-
lényben játszott a hazai együttes,
ám sokáig komoly gólszerzési lehe-
tőséget nem tudott kialakítani. Az
MTK kontratámadásokra rendezke-
dett be, és ezek egyikéből tovább

növelte előnyét. A Loki a hajrában
mindent egy lapra feltéve támadott,
és előbb szépített, majd miután ki-
hagyott egy százszázalékos helyze-
tet és lőtt egy kapufát is, a
hosszabbítás utolsó percében Szat-
mári fejesével kiharcolta az egyen-
lítést. 
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Két romániai csapat továbbjutott
a labdarúgó-Európa-liga playoff-
körébe. A Kolozsvári CFR az ide-
genbeli 2-0-s győzelem után hazai
pályán 5-0-ra kiütötte az örmény
Alaskertet csütörtök este, így 7-0-s

összesítéssel kvalifikált. Ellenfele a
luxemburgi Dudelange lesz.

A Bukaresti FCSB Gnohere két
találatával 2-1-re felülmúlta a Haj-
duk Splitet, így az első mérkőzésen
jegyzett 0-0 után ez is elég volt

ahhoz, hogy a csoportkörbe jutásra
esélyesek maradjanak a fővárosiak
(ellenfelük a playoff-körbe jutásért
a Bécsi Rapid lesz). Azonban a
győztes találat a harmadik hosszab-
bításpercben született, így nem sok
hiányzott a horvát csapat továbbju-
tásához.

Búcsúzott ugyanakkor az USK
Craiova, az oltyán alakulat hazai
pályán 1-1-re játszott az RB Lipcsé-
vel, a németek 4-2-es összesítéssel
nyerték a párharcot.

A 48 csapatos csoportkörbe a 21
kiemelt gárda mellé a selejtező ne-
gyedik fordulójának 21 továbbju-
tója kerül – a találkozókat a héten,
illetve augusztus 30-án rendezik –,
valamint további hat kieső a Bajno-
kok Ligája-selejtező negyedik for-
dulójából.
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező,
3. forduló, visszavágók:

* Burnley (angol) – Basaksehir
(török) 1-0 (0-0, 0-0, 1-0) – hosz-
szabbítás után; továbbjutott: a
Burnley, 1-0-s összesítéssel

* Valur Reykjavík (izlandi) –
Sheriff Tiraspol (moldovai) 2-1 (1-
0), továbbjutott: a Sheriff Tiraspol,
2-2-es összesítéssel, idegenben
szerzett góllal

* SC Braga (portugál) – Zorja
Luhanszk (ukrán) 2-2 (0-0), tovább-
jutott: a Zorja, 3-3-as összesítéssel,
idegenben szerzett góllal

* Lech Poznan (lengyel) – KRC
Genk (belga) 1-2 (0-2), továbbju-
tott: a Genk, kettős győzelemmel,
4-1-es összesítéssel

* NK Maribor (szlovén) – Glas-
gow Rangers (skót) 0-0, továbbju-
tott: a Rangers, 3-1-es összesítéssel

* FCSB (román) – Hajduk Split
(horvát) 2-1 (0-0), továbbjutott: a
FCSB, 2-1-es összesítéssel

* Feyenoord (holland) – FK AS
Trencín (szlovák) 1-1 (1-1), tovább-
jutott: a Trencín, 5-1-es összesítés-
sel

* KAA Gent (belga) – SSA Jagi-
ellonia Bialystok (lengyel) 3-1 
(1-0), továbbjutott: a Gent, 
kettős győzelemmel, 4-1-es össze-
sítéssel

* Partizan Belgrád (szerb) – FC
Nordsjaelland (dán) 3-2 (3-1), to-
vábbjutott: a Partizan, kettős győze-
lemmel, 5-3-as összesítéssel

* Rapid Bécs (osztrák) – Slovan
Pozsony (szlovák) 4-0 (1-0), to-
vábbjutott: a Rapid, 5-2-es összesí-
téssel

* Girondins Bordeaux (francia) –
FK Mariupol (ukrán) 2-1 (0-0), to-
vábbjutott: a Bordeaux, 5-2-es ösz-
szesítéssel

* HNK Rijeka (horvát) – Sarps-
borg 08 (norvég) 0-1 (0-0), tovább-
jutott: a Sarpsborg, 2-1-es
összesítéssel

* Rosenborg FC (norvég) – Cork
City (ír) 3-0 (2-0), továbbjutott: a
Rosenborg, 5-0-s összesítéssel

* APOEL (ciprusi) – Hapoel
Beer-Seva (izraeli) 3-1 (0-1), to-
vábbjutott: az APOEL, 5-3-as ösz-
szesítéssel

* Zenit (orosz) – Dinamo Minszk
(fehérorosz) 8-1 (1-0, 4-0, 4-1) –
hosszabbítás után; továbbjutott: a
Zenit, 8-5-ös összesítéssel

* FC Luzern (svájci) – Olimpia-
kosz Pireusz (görög) 1-3 (0-1), to-
vábbjutott: az Olimpiakosz, kettős
győzelemmel, 7-1-es összesítéssel

* Makkabi Tel-Aviv (izraeli) –
FC Pjunik (örmény) 2-1 (0-1), to-
vábbjutott: a Makkabi Tel-Aviv, 2-
1-es összesítéssel

* Dinamo Breszt (fehérorosz) –
Apollon Limasszol (ciprusi) 1-0 (0-
0), továbbjutott: az Apollon Li-
masszol, 4-1-es összesítéssel

* LASK Linz (osztrák) – Besik-
tas (török) 2-1 (1-0), továbbjutott: a
Besiktas, 2-2-es összesítéssel, ide-
genben szerzett góllal

* Atalanta (olasz) – Hapoel Haifa
(izraeli) 2-0 (0-0), továbbjutott: az
Atalanta, kettős győzelemmel, 6-1-
es összesítéssel

* FC Basel (svájci) – Vitesse
(holland) 1-0 (1-0), továbbjutott: a
Basel, kettős győzelemmel, 2-0-s
összesítéssel

* Bröndby IF (dán) – Spartak
Zlatibor Voda (szerb) 2-1 (0-0), to-
vábbjutott: a Bröndby, kettős győ-
zelemmel, 4-1-es összesítéssel

* F91 Dudelange (luxemburgi) –
Legia Varsó (lengyel) 2-2 (2-1), to-
vábbjutott: a Dudelange, 4-3-as
összesítéssel

* HSK Zrinjski Mostar (bos-
nyák) – PFK Ludogorec (bolgár) 1-
1 (0-1), továbbjutott: a Ludogorec,
2-1-es összesítéssel

* FC Koppenhága (dán) –
CSZKA Szófia (bolgár) 2-1 (1-0),
továbbjutott: az FC Koppenhága
kettős győzelemmel, 4-2-es össze-
sítéssel

* USK Craiova – RB Lipcse
(német) 1-1 (0-1), továbbjutott: az
RB Lipcse 4-2-es összesítéssel.

* Kolozsvári CFR – Alaskert FC
(örmény) 5-0 (2-0), továbbjutott: a
CFR kettős győzelemmel, 7-0-s
összesítéssel

* FK Kukesi (albán) – Torpedo
Kutaiszi (georgiai) 2-0 (1-0), to-
vábbjutott: a Torpedo Kutaiszi 5-4-
es összesítéssel

* FC Midtjylland (dán) – The
New Saints (walesi) 3-1 (1-1), to-
vábbjutott: a Midtjylland kettős
győzelemmel, 5-1-es összesítéssel

* Molde FK (norvég) – Hiber-
nian FC (skót) 3-0 (1-0), továbbju-
tott: a Molde 3-0-s összesítéssel

* FK Suduva (litván) – Spartaks
Jurmala (lett) 0-0, továbbjutott: a
Suduva 1-0-s összesítéssel

* VMFD Zalgiris (litván) – Se-
villa (spanyol) 0-5 (0-3), továbbju-
tott: a Sevilla kettős győzelemmel,
6-0-s összesítéssel

* Progrés Niedercorn (luxem-
burgi) – FK Ufa (orosz) 2-2 (1-0),
továbbjutott: az FK Ufa 4-3-as ösz-
szesítéssel

* AEK Larnaca (ciprusi) – Sturm
Graz (osztrák) 5-0 (1-0), továbbju-
tott: az AEK Larnaca kettős győze-
lemmel, 7-0-s összesítéssel

* Helsinki JK (finn) – Olimpija
Ljubljana (szlovén) 1-4 (0-1), to-
vábbjutott: az Olimpija Ljubljana
kettős győzelemmel, 7-1-es össze-
sítéssel

* Kajrat Almati (kazah) – Sigma
Olomouc (cseh) 1-2 (0-1), tovább-
jutott: a Sigma Olomouc kettős győ-
zelemmel, 4-1-es gólkülönbséggel

A Kolozsvári CFR kiütéses sikere az Európa-ligában

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó: Kolozs-

vári CFR – Alaskert FC 5-0 (2-0). Továbbjutott: a Kolozsvári CFR
kettős győzelemmel, 7-0-s összesítéssel.

Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu stadion. Vezette: Vilhjalmur
Thorarinsson (izlandi).

Gólszerzők: Culio (19 – büntetőből), Omrani (45+1., 62.), Hoban
(58.), Mailat (90+1.)

Sárga lap: Stojkovic (45+2.).
CFR: Vâtcă – Peteleu, Vinicius, Andrei Mureşan, Camora – Djo-

kovic (56. Bordeianu), Hoban, Culio (64. Ioniţă II) – Păun, Ţucu-
dean, Omrani (69. Mailat). FC Alaskert: Cancarevic – Zeljkovic,
Stojkovic, Praznovsky, Daghbasian – Grigorian, Edigarian – Nena-
dovic (58. Dasian), Sekulic (58. Romero Jr), Edigarian – Manucea-
rian (63. Simonian).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó: USK

Craiova – RB Lipcse 1-1 (0-1). Továbbjutott: RB Lipcse, 4-2-es ös-
szesítéssel.

Craiova, Ion Oblemenco stadion. Vezette: Miroslav Zelinka
(cseh).

Gólszerzők: Baicu (85.), illetve Sabitzer (39.).
Sárga lap: Mitriţă (23.), Baicu (31.), Bancu (70.), Augustin

(90+2.), Cicâldău (90+3.), illetve Sabitzer (19.), Demme (23.), Sarac-
chi (74.), Kampl (84.).

Craiova: Pigliacelli – Donkor, Kelic, Briceag – Martic (73. Tiago
Ferreira), Fedele (80. Markovic), Mateiu, Bancu – Cicâldău – Baicu,
Mitriţă (51. Burlacu).

Lipcse: Mvogo – Mukiele, Konate, Orban, Saracchi – Sabitzer
(64. Bruma), Demme (72. Ilsanker), Kampl, Forsberg – Poulsen,
Cunha (46. Augustin).

Ranglista
1. Ferencváros 5 4 1 0 14-4 13
2. Honvéd 5 4 0 1 9-5 12
3. MTK 5 3 1 1 9-8 10
4. Debrecen 5 2 3 0 8-5 9
5. Vidi 4 2 2 0 9-2 8
6. Újpest 5 1 3 1 5-6 6
7. Mezőkövesd 4 1 2 1 5-4 5
8. Szombathely 5 1 1 3 7-10 4
9. Diósgyőr 5 1 1 3 4-9 4
10. Paks 5 0 3 2 4-7 3
11. Puskás A. 5 0 2 3 5-8 2
12. Kisvárda 5 0 1 4 1-12 1
A 3. fordulóból a MOL Vidi FC – Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést
a székesfehérváriak Bajnokok Ligája-selejtezője miatt elhalasz-
tották.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 5. forduló: Debreceni VSC – MTK

Budapest 3-3 (1-2)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4002 néző, vezette: Berke.
Gólszerzők: Bódi (41.), Takács (87.), Szatmári (90+5.), illetve

Kanta (15.), Lencse (42., 75.).
Sárga lap: Kusnyír (58.), Kinyik (91.), illetve Szelin (17.), Ikenne-

King (39.), Kicsak (68.), Pintér (74.), Kanta (82.), Torghelle (90.),
Gengeliczki (95.).

Debreceni VSC: Nagy S. – Kusnyír, Kinyik, Szatmári, Barna (52.
Könyves) – Tőzsér – Varga K., Haris, Bódi (84. Bereczki), Ferenczi
– Avdijaj (74. Takács).

MTK Budapest: Kicsak – Ikenne-King, Pintér, Gengeliczki, Sze-
lin – Vass Á. – Farkas (55. Schäfer), Bognár, Kanta, Ramos (84.
Gera D.) – Lencse (77. Torghelle).

Eredményjelző
Labdarúgó OTP Bank Liga,

5. forduló: Ferencvárosi TC –
Paksi FC 1-1, Puskás Akadémia
FC – Kisvárda Master Good 1-
1, Újpest FC – Mezőkövesd
Zsóry FC 1-1, Budapest Honvéd
– MOL Vidi FC 0-3, Diósgyőri
VTK – Szombathelyi Haladás 1-
0, Debreceni VSC – MTK Buda-
pest 3-3.

A hosszabbításban mentett pontot a Debrecen

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó: FCSB

– Hajduk Split 2-1 (0-0). Továbbjutott: a FCSB, 2-1-es összesítéssel.
Bukarest, Nemzeti Aréna. Vezette: Juan Martinez Munuera (spa-

nyol).
Gólszerzők: Gnohéré (55 – büntetőből, 90+3.), illetve Said (82.).
Sárga lap: Tănase (45+1.), Morais (86.), Rusescu (90+2.), Benzar

(90+4.), illetve Barry (49.), Ivanovski (58.), Borja Lopez (58.), Sego
(74.), Caktas (78.), Vucur (90+4.).

FCSB: Bălgrădean – Romario Benzar, Planic, Bălaşa, Morais –
Pintilii (83. Rusescu), Filip (15. Nedelcu) – Man, Tănăse (46. Mo-
ruţan), Teixeira – Gnohéré.

Hajduk: Posavec – Juranovic, Vucur, Mikulic, Borja Lopez (65.
Gyurcsó) – Juric (56. Jairo), Caktas, Barry – Said, Ivanovski (73.
Sego), Fomitschow.

Myke Bouard Ramos, az MTK (elöl) és Barna Szabolcs, a Debrecen játékosa a labdarúgó OTP
Bank Liga 5. fordulójában játszott Debreceni VSC – MTK Budapest mérkőzésen a debreceni
Nagyerdei Stadionban 2018. augusztus 17-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt



Sepsibesenyőn gyűltek össze
Csaba tengrikút kagánjai és
azok népei augusztus 5-11.
között az immár hagyomá-
nyossá vált hun táborba. A di-
gitálisan detoxikáló tábor
minden hun táborozónak két
fontos teendőjére hívta fel a fi-
gyelmét: arra, hogy feladatunk
jobbá tenni a világot, és  tisz-
telni azt, aki értünk dolgozik. 

A vasárnapi érkezéskor négy
kagán, Csongor, Róbert, Zétény és
Zoltán  választotta ki a szálláshelye-
ket és kezdett táborépítésbe. A lakó-
sátrak felhúzása után mindenki
„kikötötte a lovát”, amit a tábor
ideje alatt – főleg éjjel – az egész
népnek őriznie kellett. Másnap reg-
gel, a rovásoktatás előtt a hun tábo-
ros énekeskönyv két – lassan  a
tábor indulójává váló – dalával me-
legítettük be  hangszálainkat. Az
első a besenyői tóról és az ottani sá-
torozásról szól, a másik az Öröksé-
günk című dal, aminek Itt vagyunk
ismét, most már sokadjára kezdetű
sorait a régi táborozók a találkozás
örömével énekelték együtt. 

A tábor első vendégei, a Zöld
Nap egyesület tagjai, a hulladék-
gyűjtés  módjáról és a komposztá-
lásról tartottak előadást a
résztvevőknek. A Ráduly Attila
elnök által elmondottakról egy kér-
dőívet is kitöltöttek, majd Derzsi
Katalin egy orosz, egy spanyol és
egy örmény önkéntes segítségével a
hatágú fonás rejtelmeibe avatta be
az érdeklődőket. Szerdán az Óriás-
pincetetőt mászta meg a csapat, az
emlékhelyen a székely nép történel-

mével ismerkedhettek meg a
„hunok”. Az út porát a besenyői
tóban lemosva Both László és fele-
sége táncoktatásán rophatták a tán-
cot a táncos lábúak.

Csütörtökön, a métabajnokság
befejeztével után a kálnoki Recse-
nyédi testvérek lovas íjász bemuta-
tóját várta mindenki. Ezúttal Hunor
nagy meglepetéssel készült,
ugyanis lovas íjász edzést tartott a
tábor 15 résztvevőjének. A bátor je-
lentkezők megtapasztalhatták, hogy
mit jelent a kemény munka, a kitar-
tás, hiszen azokat a mozdulatokat,
amiket Hunor és Hanna oly köny-
nyedén bemutattak, nem is volt
olyan könnyű megismételni. Az
edzés után került sor a bemutatóra,
ami, mint mindig, most is lenyű-
gözte a táborozókat. 

Nemezelés, számháború, hun

foci szerepelt a pénteki nap prog-
ramjában, de a főszerepet egyértel-
műen a vízi vetélkedők képezték.
Vízben szaladásban, kötélhúzásban,

házilag készített vitorlás hajó gyor-
sasági versenyében, vízi virtuskodás-
ban mérték össze erejüket a kagánok
népei. A nap és a tábor utolsó nagy

próbája, az önbizalomerősítő mutat-
vány a kötélhídon való átkelés volt.
Este a  kiértékelőn kiderült, hogy
minden kagán és népe nyert valami-
lyen vetélkedőn, de az igazi nyertes
az a hun, akinek önmagát, önmaga kí-
vánságait, kísértéseit sikerült legyőz-
nie. A tábor végére mindenkiben
tudatosult, hogy mindannyiunk igazi
versenytársa a régi énje, a tegnapi ön-
maga. Minden nap egy lépést kell ten-
nünk előre, a magasabb szint felé,
mert így tudjuk a feladatunkat iga-
zán betölteni. Az sem mellékes
eredménye a tábornak, hogy sokan
megtanultak róni, vagy, aki tudta,
gyakorolhatta a rovásírást.

Hálásak vagyunk mindenkinek,
aki segített abban, hogy a hun tábor
ebben az évben is megvalósuljon,
köszönet a sok jó szóért, a biztatá-
sért és az értünk mondott imákért,
a kétkezi munkáért a felügyelőknek
és a szakácsnőknek. Köszönet
azoknak, akik anyagiakkal segítet-
ték a létrejöttét, kiemelten a Magyar
Kormány Bethlen Gábor Alapjának
a támogatást.
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Bardócz Csaba lelkipásztor

Hunok a besenyői tónál, most már sokadjára



ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (9741-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0748-977-
768. (9879)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(1844-I)

ELADÓ szőlő bornak. Tel. 0771-488-
579. (9970)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)

VÁLLALJUK tető és terasz készíté-

sét, bármilyen javítást. Tel. 0742-778-

207, Misi. (9707-I)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserép-

forgatást, csatornajavítást, bármilyen

munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)

VÁLLALUNK tetőjavítást, ácsmunkát,

csatornatakarítást, festést, vakolást. Tel.

0751-471-965, Sándor. (9871)

KERESEK beteggondozót egy idős

házaspár mellé Marosszentgyörgyön –

szombat és vasárnap 10-18 óra között.

Érdeklődni a 0265/318-187-es

telefonszámon 10-13 óra között. (1851)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy pillanat, és mindennek vége,

olyan gyorsan távoztál a végte-

lenségbe. Maradt a bánat és egy

csendes sírhalom, szerető szí-

vemben az örök fájdalom. Köny-

nyes szemmel megállok néma

sírodnál, nem szólsz egy szót

sem, de érzem, hogy hívtál. Szó-

lítlak, de a néma sír nem felel, de

te a szívemben örökké létezel. 

Fájó szívvel és soha el nem múló

szeretettel emlékezem szeretett

férjemre, BÁCS GÉZÁRA, aki

három éve örökre itt hagyott.

Szép emlékét őrzöm egy életen

át. Nyugodjál békében, nem

mész feledésbe! Szerettei. (9833) 

Fájó szívvel emlékezünk augusz-
tus 20-án TÖVISSI LÁSZLÓRA
halálának 30. évfordulóján. Csen-
des nyugalma fölött őrködjön
sírig tartó szeretetünk. Szép em-
lékét és szeretetét szívünkben
őrizzük. Nyugodj békében! Sze-
rettei. (9935-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk au-
gusztus 20-án a székelycsókai
születésű KOVÁCS ANNÁRA ha-
lálának 2. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Szerető hozzátartozói.
(9952-I)

Fájó szívvel emlékezünk 2018.
augusztus 20-án a drága jó férjre,
édesapára, nagytatára, dédta-
tára, apósra, id. TŐKÉS 
A. FERENCZRE, aki 2 éve eltávo-
zott szerettei köréből. Gyászolja
felesége, leánya, fia, veje, uno-
kái, dédunokája. Nyugodjék bé-
kében! (1856)

Egy pillanat és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végte-
lenségbe. Maradt a bánat és egy
csendes sírhalom, szerető szí-
vünkben örök gyász és fájdalom.
Fájó szívvel, de soha nem múló
szeretettel emlékezünk NÁM 
FERENC ISTVÁNRA augusztus
19-én, halálának 12. évforduló-
ján. Drága szép emléked örökké
szívünkben él. Nyugodj békében,
drága gyermekem! Szeretteid:
Anyuka és Huni. (1854-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága férj, édesapa, testvér,
rokon és jó barát, 

HAJDÚ JÁNOS 
(Gobé) 

76 éves korában elhunyt. Teme-
tése augusztus 21-én, kedden 13
órakor lesz a római katolikus te-
mető felső kápolnájából, Maros-
vásárhelyen. 

A gyászoló család. (1853-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Kovács Tibornak és családjának
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Prof. dr.
Kikeli Pál és a Procardia
munkaközössége. (-I)
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MAGYARORSZÁGON DUNAHARASZTI TELEPHELYŰ CÉG (Budapest mellett) keres FÉRFI
KOLLÉGÁKAT fizikai munkára. Feladatok: betanított ponyvakészítés, felrakás. Elvárás: precizitás, meg-
bízhatóság, képesség csapatmunkára. Amit kínálunk: stabil munkahely, egyműszakos munkarend, szállást
bíztosítunk. Jelentkezését a 00-36-20-596-2268 telefonszámon várjuk. (sz.-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT és SOFŐRÖKET alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62483-I)

SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁHOZ  keresünk MUNKATÁRSAKAT.
Átlagosnál magasabb jövedelem!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro  címre  elkül-
deni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-
888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az öné-
letrajzokat kérjük e-mailben a  jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére,
a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karbantartásához keresünk hozzáértő FIA-
TAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális
iskolájába a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet

iratkozni: 
–  általános,  laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás
és gyógytornászasszisztens,  román és magyar tagozatra. 
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (62408)

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. alkalmaz
taxISofőröket

Követelmények:
– érvényes taxisofőri tanúsítvány

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

A Siletina Impex Kft. vezetősége 

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

A. Műhelyvezető az autószerelő és karbantartó műhelybe
Követelmények:
– professzionális autóipari végzettség: mester, technikus, almérnök
vagy mérnök
– műhelyszervezési és -vezetési képesség 
– szakmai gyakorlat
B. Autószerelő
Követelmények:
– autószerelői szakképesítés
– legalább kétévnyi szakmai tapasztalat
C. Autóvillamossági szakember
Követelmények:
– autóvillamossági szakképesítés
– autóvillamossági ismeretek
– legalább két év szakmai tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetén szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló iratokról készült másolatokat,
illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén – Marosvásárhely,
Bega utca 2. szám – lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra
között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es te-
lefonszámon.

A Siletina Impex Kft. vezetősége 

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

versenyvizsgát hirdet 
egy osztályvezetői állás betöltésére az Iskolaigazgatóság keretében az
iskola-, templom-, kórházjavítással, beruházással foglalkozó osztályra

Az írásbeli vizsgát  a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén tartják 2018. szeptember 19-én 10 órakor. Az ál-
lásinterjú időpontját később közlik.

A beiratkozási dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny
III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet be-
nyújtani a hivatal székhelyén, és tartalmaznia kell a 2008. évi 611-
es kormányhatározat 143-as cikkelyében foglaltakat.

A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a
könyvészet listája a hivatalban és a www.tirgumures.ro weboldalon
tanulmányozható. 

Bővebb tájékoztatás a Győzelem tér 3. szám alatt, a 85-ös irodá-
ban és a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékállomásán, 
resurse@tirgumures.ro.

Kapcsolattartó Socaciu Katalin tanácsadó. 
Dr. Dorin Florea polgármester
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2018 – Barangolás hazai tájakon 
Felsőbánya (Baia Sprie) – Máramaros

Szállás: Casa Verde 3* Pan-
zió: 120 lej/2 fő ártól, ellátás
nélkül

Körutazás: 5 nap /4 éj-
szaka: 800 lej/fő félpanzióval 

Látnivalók: Kék-tó, Bányi-
hegy, Kálvária, Kommuniz-
mus Áldozatai Múzeum,
Vidám temető, Peri kolostor,
Mogosa-tó, hegymászás a Ka-
kastaréjra, Felső-Visó, Bâr-
sana kolostor

Szünetel 
a vízszolgáltatás 

Az AQUASERV RT.  marosludasi kirendeltsége értesíti a fo-
gyasztókat, hogy a hálózaton végzendő beütemezett  munkálatok
miatti áramszünet okán augusztus 22-én 7.30–10 óra között (hoz-
závetőleges időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás RADNÓTON,
MAROSLEKENCÉN és KISIKLANDON. 

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejez-
tével  a rendszerben  a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartal-
mazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
Az Aquaserv  Rt. marosludasi kirendeltsége

A Népújság hirdetési irodájában felve-
szünk APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.


