
Autóipari 
vámháború
Az Egyesült Államok autóiparát sújtó
vámemeléssel válaszol az Európai
Unió, ha Washington növeli az EU-ban
gyártott gépjárművek vámját – mondta
Jean-Claude Juncker, az Európai Bi-
zottság elnöke pénteken a ZDF német
országos közszolgálati televíziónak.
____________3.
Utak az olvasóvá
nevelésben
A nyár végi hőségben a vártnál keve-
sebben telepedtek le a Téka fái alatt,
Lázok Klára, a könyvtár osztályveze-
tője meg is jegyezte, hogy több szülő
jelenlétére számított, bár azt örömmel
nyugtázta, hogy pedagógusokból nem
volt hiány.
____________4.
Marosvásárhelyen
vendégszerepelt 
a Budapesti 
Operettszínház
A Vásárhelyi Forgatagon a Budapesti
Operettszínház művészei három alka-
lommal léptek fel a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban. A vendégjátékot
a Bethlen Gábor Alap támogatásának
köszönhetően láthatta a marosvásár-
helyi közönség, és a magyar kormány
képviseletében az augusztus 31-i elő-
adáson jelen volt dr. Latorczay János,
a magyar Országgyűlés alelnöke. 
____________5.
Hajnal Gyula 67
évesen is a futball
szerelmese
Mindamellett, hogy augusztus 30-án
ünnepelte 67. születésnapját, még
mindig kitart a futball mellett a maros-
vásárhelyi egykori AS Armata arany-
csapatának talán legtehetségesebb
képviselője, Hajnal Gyula: a Román
Labdarúgó-szövetség megbízásából
Maros, Hargita és Kovászna tehetsé-
ges, leendő futballistáit kutatja. 
____________9.

Több száz marosvásárhelyi családot,
baráti társaságot „repített” a hét végén
a Ligetbe a Forgatag. Az elmúlt két
évben megkedvelt helyszín már pénte-
ken délelőtt benépesült kisgyermekes
szülőkkel, nagyszülőkkel és hintázni,
akadálypályán kalandozni vágyó, gyur-
mázó, festegető apróságaikkal. 

Ebédidőre már 30-40 gyerek volt túl az arc-
festésen, és változott egyszarvúvá, csillaghom-
lokú hercegnővé vagy valamilyen szuperhőssé.
Míg a nagyobbak óriáspárnákon pihentek, ol-
vasgattak vagy csapatba verődve térképezték fel
a kézművesvásár kínálatát és a civil szervezetek
nyújtotta szórakozási lehetőségeket, a Forgata-
gon első alkalommal részt vevő, tavasszal ala-
kult Magyar Szülők Szövetségének sátránál a
szieszta órájában is javában folyt a munka.

Gyermekdalok ritmusára készültek a barátság-
karkötők, gyurmafigurák, egy papírkoronát vi-
selő fiúcska pedig játszótársával az ugrálóvárak
birtokba vételéről egyezkedett. Nagy volt a
nyüzsgés a Gedeon Richter „portáján” is, ahol
egyebek mellett izgalmas kísérleteket próbál-
hattak ki, és kutatói oklevelet szerezhettek a
gyermekek. Érdekes színfoltot képviselt a 30.
számú Gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat is,

„Védelem”
Az az érzésem, hogy felgyorsított elromántalanítás folyik

Hargita és Kovászna megyében, jelentette ki a múlt héten a
szociáldemokraták színeiben európai parlamenti mandátumot
nyert, de azóta a pártból kiebrudalt Cătălin Ivan, aki – mint
köztudott – azért nyitott irodát Sepsiszentgyörgyön, hogy kö-
zelebb legyen úgymond a két székelyföldi megye románságá-
hoz, tisztábban lássa a problémáikat, és azokat Brüsszelnek is
a tudomására hozhassa. 

A múlt keddi irodanyitón egyébkét ugyanazt szajkózta, mint
azon a nyár eleji sajtótájékoztatón – azóta sem derült ki, hogy
milyen logika alapján tartotta Marosvásárhelyen –, amelyet
kebelbarátjával, most már irodavezetőjével, a notórius jelent-
gető újságíróval, Dan Tănasăval közösen tartottak.

A fiúk a székelyföldi románokat akarják mindenáron meg-
védeni az állítólagos hátrányos megkülönböztetésektől, ame-
lyeknek szerintük nap mint szenvedő alanyai. Azt a kérdést
azonban nem tették fel, hogy a székelyföldi románok akarják-
e, hogy bárki, vagy éppenséggel az említett két „jó” román
védje meg őket valamitől, amiről legnagyobb részük nem is
tud. Ugyanis a mindennapos együttélés nem ezt mutatja. És az
egyszerű emberek nem is kívánják, hogy opportunista konjunk-
túralovagok védjék őket nem létező „megkülönböztetésekkel”
szemben.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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A Hagyományok Háza Hencidától Boncidáig címmel
meghirdeti első, határokon és felnőttgeneráció-
kon átívelő népmesemondó versenyét. A ver-
senyre a 18 év feletti pályázók 2018. október
10-ig jelentkezhetnek.

A Hagyományok Háza, a népmese műfajának felnőtt
korosztályban való népszerűsítésére, a generációkon át-
ívelő kapcsolat erősítésére magyar nyelvű népmesemondó
versenyt hirdet Hencidától Boncidáig címmel. A szervezők
a Kárpát-medencéből azoknak a 18 év felettieknek a jelent-
kezését várják, akik hagyományosan, élő szavas, improvi-
zatív módon elmondott népmesék előadásában otthonosak.

A versenyre három kategóriában lehet jelentkezni: pe-

dagógusok, hivatásos mesemondók és kezdő tehetségek
külön-külön mérhetik össze tehetségüket. A területi elő-
döntők november-december hónapban lesznek, a döntő
pedig 2019 júniusában, a Hetedhét Hatvan Népmesefesz-
tiválhoz kapcsolódik.

A versenyre a pályázók 2018. október 10-ig jelentkez-
hetnek, a Hagyományok Háza honlapjáról elérhető online
regisztrációs űrlap kitöltésével, valamint egy videofelvétel
elküldésével.

A videofelvételen legalább egyfős hallgatóság előtt egy
elejétől végéig elmondott magyar népmesét kérnek, az ér-
tékeléshez megfelelő minőségben, 7-45 percben.

Részletek: www.hagyomanyokhaza.hu/versenyek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

19, 31, 8, 33, 17 +14 NOROC PLUS: 3 9 4 8 0 5

18, 17, 15, 37, 36, 6 SUPER NOROC:  7 0 5 4 8 5

45, 43, 28, 14, 18, 4 NOROC: 1 2 2 0 2 9 4

Őszi felvételi a Sapientián
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvá-
sárhelyi Műszaki és Humántudományok Karán betöltetle-
nül maradt tandíjmentes és tandíjas helyekre, alap- és
mesterképzésre szeptember 8-án, szombaton és 10-én,
hétfőn lehet jelentkezni. A legtöbb – 5 tandíjmentes és 35
tandíjas – hely alapképzésen, a közegészségügyi szolgál-
tatások és politikák szakon maradt. A meghirdetett szakok
közül egyedül az informatika szakon nem maradtak he-
lyek. Bővebb tájékoztatás az intézmény honlapján: 
ms.sapientia.ro.

Második elosztás
Ezen a héten iratkozhatnak be a betöltetlen helyekkel ren-
delkező középiskolai osztályokba a nyári számítógépes el-
osztás során kimaradt, nyolcadik osztályt végzett diákok.
A líceumba készülők szeptember 3–6. között, mától csü-
törtökig nyújthatják be felvételi kérelmüket, elosztásukra
szeptember 7-én, pénteken kerül sor. A szakiskolákba au-
gusztus 31-én már megkezdődött az iratkozás. Szeptem-
ber 5–6-án a megyei tanfelügyelőségen iratkozhatnak be
szakiskolai osztályba a diákok.

Zereda 2018
Hatodszor is megnyitotta kapuit Nyárádszereda alkotótá-
bora, a Zereda Art Camp. A Tordai Levente és Tordai Sa-
rolta által kezdeményezett és működtetett művésztelep
idén augusztus 27. és szeptember 5. között lát vendégül
kilenc képzőművészt. A Berze Imre székelyudvarhelyi
szobrászművész irányításával zajló táborozáson több
hazai és külföldi városból érkezett alkotók dolgoznak.
Daczó Enikő, Dóró Sándor, Fábián Emőke, Kuti Botond,
Major Barna, Peter Felix, Sipos Gaudi Tünde, Szabó
Csongor és Berze Imre munkáit a marosvásárhelyi tábor-
záró kiállításon ismerheti meg a közönség. A tárlat a Ber-
nády Házban nyílik meg szeptember 5-én, szerdán 18
órakor. Az alkotások méltatója Kovács Árpád művészet-
történész. Fellép Boldizsár Szabolcs fuvolaművész. 

Jogi tanácsadás
Szeptember 5-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődő-
ket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett Nagyinet program résztvevői számára a Szász-
sebes melletti Vörös-szakadékhoz szerveznek kirándulást
szeptember 16-án, vasárnap. A kiránduló csapat maga ké-
szíti el ebédre a gulyást. Érdeklődni és feliratkozni Illyés
Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban,
illetve a 0748-741-507-es telefonszámon.

Közúti baleset 
Csütörtökön délután Tekeújfalu mellett egy 35 éves ma-
rosvécsi gépkocsivezető járművével egy másik autónak
ütközött, amelyet egy 45 éves besztercei férfi vezetett. Az
ütközés során a két személygépkocsi másik két, szabá-
lyosan leparkolt autónak csapódott. A balesetben a besz-
tercei sofőr és egy 19 éves tekeújfalui utas könnyebb
sérülést szenvedett.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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A Nap kel 
6 óra 44 perckor, 

lenyugszik 
19 óra 58 perckor. 
Az év 246. napja, 
hátravan 119 nap.
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IDŐJÁRÁS
Napos idő 
várható
Hőmérséklet:
max. 310C
min. 160C

Megyei hírek

Felhívás népmesemondó versenyre

A helyi értékeket ünnepelték Backamadarason
Egy évtizede szerveznek évente
közösségi ünnepet Backamada-
ras község két településén, Ma-
darason és Szentgericén, az ideit
ismét a községközpontban tar-
tották szombaton.

A helyi értékekre összpontosító köz-
ségnapokat felváltva tartják a község
két nagyobb településén, természete-
sen a bálintfalviakat is, de a szomszé-
dos települések lakosait, érdeklődőket
is szívesen látják. 

A szombati rendezvényt ünnepi is-
tentisztelet nyitotta meg, a református
templomban az igehirdetés mellett a
Harmónia kórus szolgált és szavalatok
is elhangzottak. A templom hűvöséből
aztán a kultúrotthon és iskola közötti
térre, a hőségbe vonult ki az ünneplő
sokaság, ahol már rotyogtak az üstök:
paszulyfőzeléket, körömpörköltet és
krumpligulyást főztek az utcák szerint
tömörülő családok, és a nyárádmentiek
mellett kötényt kötött az anyaországi
testvértelepülés, Abádszalók küldött-
sége is, ők birkapörköltre látták vendé-
gül a vendéglátóikat. Amíg az eledel
elkészült és a zsűri is megízlelte, a
helyi termelők hagyományos vásárá-
ban lehetett bámészkodni és vásárol-
gatni: backai bort, mézet, ékszereket,
festett bútort, hímzett és népviseleti da-
rabokat tettek közszemlére. Ebéd után a
madarasiak focicsatára hívták ki a szent-
gericeieket, a gyerekek és idősek csapa-
tai egyaránt gyepre álltak, hogy aztán
végül megosztozzanak a serlegeken.

A délutánt kulturális programok töl-
tötték ki, néptánccal lépett színpadra a
madarasi Kincses két korosztálya és a
szengericei Gyöngyös Bokréta kiscso-
portja, majd Albert-Buzási Margit nyu-
galmazott pedagógusnak ez alkalomra
készített, a 35 éve épült madarasi isko-
lát bemutató kiadványát ismerhette
meg a közönség id. Szigeti György
egykori kollégája jóvoltából. Ezután a
zsűri díjazta a szakácsok munkáját, a
főzőversenyen készült étkek közül
méltányolva a leghagyományosabbat,
a legsikeresebbet, a legnépszerűbbet –
de ha a legeket nem is halmozták volna
az oklevelek, az üres üstök bizonyítot-
ták: mindenki ízletes ételt tálalt fel
ebédre a tömegnek.

A hagyományhoz híven az önkor-
mányzat idén is nagykorúvá nyilvání-

totta a 18. életévüket betöltött fiatalo-
kat, idén húsz személy vehette át az
emlékplakettet és a szál virágot. Ez-
után telt házas előadás nyújtott nem
mindennapi élményt a több mint két-
száz nézőnek, a nyárádszeredai Bekecs
néptáncszínház Ember az embertelen-
ségben című táncműsora itt is megha-
totta a közönséget. A kora esti
koncertsorozat tetőzte a hangulatot, a
Pentachord után Kaly és Felszegi An-
namari lépett fel, hogy aztán utcabálon
és az idei utolsó szabadtéri nyári bulin
vezethessék le jókedvüket a községbe-
liek. Nagy György alpolgármester la-
punknak elmondta: öt-hatszáz embert
mozgatnak meg a községnapi rendez-
vények, amit idén saját alapokból szer-
vezett az önkormányzat.

Gligor Róbert László

A községnapok célja a szórakozás mellett a helyi termékek, értékek bemutatása Fotó: Nagy György



Az Egyesült Államok autóiparát sújtó vámemeléssel
válaszol az Európai Unió (EU), ha Washington növeli
az EU-ban gyártott gépjárművek vámját – mondta
Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke
pénteken a ZDF német országos közszolgálati tele-
víziónak.

A politikus a belgiumi Genvalban, a brüsszeli bizottság két-
napos kihelyezett ülésének szünetében tett nyilatkozatában
hangsúlyozta, hogy az unió nem ül ölbe tett kézzel, hanem vá-
laszlépést tesz, ha a washingtoni kormányzat megemeli az eu-
rópai autók vámtételét.

Az EU legfőbb végrehajtó testületének vezetője azzal kap-
csolatban helyezte kilátásba az amerikai gépjárművek vámjá-
nak további emelését, hogy Donald Trump amerikai elnök
előző nap elutasította Cecilia Malmström kereskedelempoli-
tikáért felelős uniós biztos azon javaslatát, hogy kölcsönösen
csökkentsék a vámtarifákat.

A Jean-Claude Juncker vezette bizottság kereskedelempo-
litikai felelőse kiemelte: az EU akár nulla százalékra is haj-
landó csökkenteni a vámokat.

Azonban az amerikai elnök szerint ez kevés. Európa majd-
nem annyira szörnyű, mint Kína, csak nem olyan nagy – nyi-
latkozott Donald Trump német hírportálok beszámolói szerint,
hozzátéve: az európaiakkal az a baj, hogy európai kocsikat vá-
sárolnak, és nem amerikait. Donald Trump arról is beszélt,
hogy hajlandó kiléptetni hazáját a Világkereskedelmi Szerve-

zetből (WTO), ha nem szolgálja jobban az amerikai érdeke-
ket.

Donald Trump és Jean-Claude Juncker július végén foly-
tatott washingtoni tárgyalásukon abban állapodtak meg, hogy
egyelőre egyik fél sem léptet érvénybe újabb vámokat, mind-
két fél törekedni fog arra, hogy az ipari termékeket sújtó vá-
mokat nullára csökkentse, erősíti az együttműködést az
energia területén, és Európa több cseppfolyósított földgázt és
szóját vásárol az Egyesült Államoktól.

A vámok körüli európai-amerikai vita tavasszal kezdődött,
amikor Washington nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva
az európai acél behozatalát 25 százalékos, az alumíniumét 10
százalékos vámmal sújtotta.

Az amerikai elnök indulata az európai autógyártókkal
szemben nem új. Például hivatalba lépése előtt, 2017 január-
jában egy interjúban kifejtette, hogy New Yorkban a Fifth
Avenue sugárúton minden épület előtt Mercedesek állnak, a
német utakon viszont nemigen látni Chevrolet kocsikat, ami
azt mutatja, hogy a két ország autóiparának kapcsolata olyan,
mint egy egyirányú utca.

Jelenleg az EU jóval nagyobb vámmal terheli az amerikai
gépjárműipar termékeit, mint fordítva. Az amerikai gépkocsik
importja után például 10 százalékos, a teherautók behozatala
után 22 százalékos vámot kell fizetni. Az EU gépjárműipará-
nak termékeit az Egyesült Államokban átlagosan 3 százalékos
vám sújtja. (MTI)

Hivatalosan is Tamási Zsolt 
az igazgató

Miniszteri rendelettel hat-hat hónapra kinevezték a II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum
igazgatóját és vezetőtanácsát. A döntés értelmében
Tamási Zsolt az oktatási intézmény igazgatója. Az au-
gusztus 9-én miniszteri rendelettel létrejött iskola au-
gusztus 30-tól, csütörtöktől hivatalosan is megkezdte
működését, ennek megfelelően Tamási Zsolt igazga-
tói minőségében megtette a tanév beindításához
szükséges első adminisztratív lépést: a Maros Me-
gyei Adó- és Pénzügyi Igazgatóságtól beszerezték
az iskola adószámát (ún. CIF-szám). A következő na-
pokban kincstári számlát kell nyitni, megtörténnek az
első alkalmazások, illetve elkezdik a diákok átiratko-
zási kéréseinek jóváhagyását. 

Bukarest főpolgármestere kérte
a belügyminiszter leváltását 

Az augusztus 10-ei bukaresti tüntetésen történtek
miatt a belügyminiszter menesztését kérte Gabriela
Firea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) alelnöke és
Bukarest főpolgármestere a PSD országos végre-
hajtó bizottságának szombati ülésén. Gabriela Firea
úgy nyilatkozott a neptuni tanácskozás végén, hogy
Corina Creţu európai biztostól értesült a többi uniós
biztos és maga Jean-Claude Juncker, az Európai Bi-
zottság elnöke aggodalmáról a romániai politikai
helyzettel kapcsolatban, mivel az augusztus 10-i bu-
karesti tüntetésen könnygázt vetett be a csendőrség
a békés tüntetőkkel szemben, akik átvonultak a Vic-
toriei térre. Ez az incidens negatívan befolyásolta Ro-
mánia külföldi megítélését.

Tengerpart mindenkinek
Szeptember 2-án rajtolt a Tengerpart mindenkinek,
az árak 150 lejtől kezdődnek, és az üdülési csekkek
is felhasználhatók. Félszáz szállodánál több jelent-
kezett a programba, ám a Romániai Turisztikai Mun-
káltatók Szövetségének közlése szerint sokan
munkaerőhiány miatt visszautasították. A program
keretében 150 és 600 lej közötti összegbe kerülhet
egy hét nyaralás a Fekete-tenger romániai partsza-
kaszán. Mintegy 12.000 hely áll rendelkezésre. A
Tengerpart mindenkinek program keretében az árak
akár 70 százalékkal is alacsonyabbak, mint csúcs-
idényben.

Migránsok kartondobozokban 
Tizenkilenc jemeni, szomáliai, afganisztáni, illetve
iraki állampolgár illegálisan próbálta meg elhagyni Ro-
mániát: a nagylaki határátkelőnél egy kamionban, kar-
tondobozokba rejtőzködve bukkantak rájuk. A
határrendészet tájékoztatása szerint csütörtökről pén-
tekre virradóra a Nagylak-Csanádpalota határátkelőnél
kilépésre jelentkezett egy román állampolgár, egy Ro-
mániában fogalomba írt nyergesvontató kormányánál.

Szigorítás a bolgár határátkelőknél
A román külügyminisztérium pénteken figyelmezte-
tést adott ki, amelyben arról tájékoztatja a Bulgáriába
utazókat, hogy a bolgár élelmiszer-biztonsági ható-
ság intézkedéseket foganatosít annak érdekében,
hogy ne hatoljon be az ország területére az afrikai
sertéspestis vírusa. „Valamennyi határátkelőnél fo-
kozták az ellenőrzést, tilos bevinni az ország terüle-
tére személyes fogyasztásra sertéshúst vagy
sertéshúsból készült termékeket. Amennyiben vala-
kinél ilyesmit találnak, elkobozzák” – figyelmeztet a
román külügy.
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Már a szándék bejelentésekor felmerült a kérdés,
hogy a politikus miért csak most, fél évvel az európai
parlamenti választások előtt kezdett el ilyen borzasztóan
aggódni székelyföldi nemzettársai miatt. Korábban,
amikor „sima” parlamenti képviselő volt, sosem jutott
eszébe, sőt európai parlamenti karrierje során is csak
a mandátuma utolsó évének vége felé „szorult össze” a
szíve az állítólagos magyar elnyomás alatt sínylődő ro-
mánok miatt. 

No, de nem tehet másként, mert, mint mondta, az az
érzése, hogy elromántalanítják a románokat, az RMDSZ
„elűzi a románokat Hargita és Kovászna megyéből”, a
központi román hatalom cinkos hallgatásával és belee-
gyezésével. Ezt a szörnyűséget akarja az Európai Par-
lament elé vinni, nem tudni, mikor, mert egyelőre tart a
parlamenti vakáció, és a jövő év elején kezdődik a vá-
lasztási kampány. És egyáltalán nem lehet biztos abban,
hogy függetlenként vagy Tănasă támogatásával még
egy mandátumot szerez Brüsszelben.

Megnyitotta tehát az irodát, és barátjával együtt
„megvédi” majd a románokat, akkor is, ha azok nem
akarják. Érdekes, a szegénységtől, a nyomortól nem
akarják „megvédeni” őket. Pedig attól, hogy a polgár-
mesteri hivatalokon nem lobog székely zászló, még nem
lesz nyugati életszínvonal, sem jogállam Romániában.
Amint attól sem, ha nyakra-főre büntetik a magyar pol-
gármestereket.

„Védelem”
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
Közös elnökjelöltet készül indítani
a kormányzó szociálliberális koa-
líció a jövő év végi elnökválasztá-
son, Liviu Dragnea szociáldemok-
rata pártelnök jelezte, hogy nem
tervez indulni a megméret-
tetésen.

A szociáldemokraták a Fekete-tenger
parti Neptun üdülőtelepen tartották or-
szágos tanácskozásukat, amelyen a kor-
mánytagok, valamint a párt megyei
szervezeteinek elnökei is részt vettek. A
szombat későn este véget ért tanácskozás
nem volt feszültségmentes, hiszen Gab-
riel Firea bukaresti főpolgármester fel-
szólította Dragneát, mondjon le a párt
éléről, emellett a pártelnök által támoga-
tott Carmen Dan belügyminiszter le-
mondását is követelte az augusztus 10-i
bukaresti tüntetésen a rendfenntartó erők
fellépése miatt, amelynek következtében
több mint négyszáz tüntető és tíz csendőr
megsérült.

Firea azzal indokolta követelését,
hogy Dragnea ellen büntetőjogi eljárá-
sok vannak folyamatban, így aligha in-

dulhat a választáson, a szociáldemokra-
ták pedig saját jelölt nélkül maradhat-
nak, ami példátlan a párt történetében.
Firea szerint a szociáldemokraták nép-
szerűségének is használna, ha Dragnea
és Dan háttérbe vonulnának. Bukarest
főpolgármesterének mindkét javaslatát
elvetették a résztvevők.

Dragnea egyébként maga is megerő-
sítette, hogy nem kíván indulni a meg-
mérettetésen, és közölte: tárgyalásokat
kezdenek kisebbik koalíciós partnerük-
kel, a Călin Popescu Tăriceanu vezette
Liberálisok és Demokraták Szövetségé-
vel (ALDE) közös elnökjelölt indításá-
ról. A szociáldemokraták körében
egyesek máris javasolták, hogy Tă-
riceanu legyen a két párt közös államel-
nökjelöltje, de hivatalos döntés még nem
született. 

Dragnea azt is elmondta, hogy Viorica
Dăncilă miniszterelnöktől kérték: a ka-
binet fogadjon el olyan sürgősségi kor-
mányrendeletet, amely semmissé
nyilvánítja a hírszerzés és az igazság-
szolgáltatás, illetve egyéb állami intéz-

mények között megkötött titkos együtt-
működési megállapodásokat. A kor-
mánypártok szerint ugyanis ezek alapján
visszaéléseket követtek el az elmúlt
években az igazságszolgáltatásban és ár-
tatlan embereket ítéltek el. Dragnea nem
tagadta, hogy a tanácskozáson szóba ke-
rült ezeknek a személyeknek az amnesz-
tiában való részesítése is, és közölte:
felkérték a miniszterelnököt, vizsgálja
meg az illetékes miniszterekkel, milyen
határozatok vagy rendeletek elfogadása
szükséges az amnesztia alkalmazásához.

Dragnea bejelentette: a miniszterelnö-
köt felkérték arra is, hogy kezdemé-
nyezze George Maior washingtoni
román nagykövet visszahívási eljárását,
aki a múlt héten a külügyminisztérium
részéről megrovásban részesült, mivel a
kormány álláspontjával ellenkező véle-
ményt fejtett ki Rudolph Giuliani ame-
rikai jogász leveléről, amelyben bírálta
a román igazságszolgáltatást, a titkos
megállapodásokat, valamint a román
belföldi hírszerzésnek az igazságszolgál-
tatás ügyeibe való beavatkozását. (MTI)

Belharcok a szociáldemokrata pártban

Autóipari vámháború

Hetvenöt százalékos kedvezménnyel utazhatnak
vonaton és autóbuszon szeptember elsejétől a 65
éves felüli cseh állampolgárok és a 26 éven aluli di-
ákok.

A cseh koalíciós kormány intézkedése, amely szombaton
lépett érvénybe, mintegy hatmilliárd koronájába fog kerülni
az idén az államkasszának. A menetjegyek reális, illetve ked-
vezményes ára közötti különbséget ugyanis az állam a közle-
kedési társaságoknak megtéríti.

A hatályos szabályok szerint a szolgáltatónak joga van,
hogy bizonyos járatokat kivegyen a kedvezményezettek közül.
Dan Tok közlekedési miniszter szerint azonban sem az állami,
sem a magánszolgáltatók eddig egyetlen kivételt sem kértek.

A kormány által nyújtott kedvezmény a városi tömegköz-
lekedési eszközökre nem érvényes. Mindezek ellenére számos
cseh város bővítette az eddigi tömegközlekedési kedvezmé-
nyeket, illetve több helyen ingyenessé tették a tömegközleke-

dés használatát. A cél: csökkenteni az autóforgalmat és a zsú-
foltságot a városokban, mérsékelni a környezetszennyezést. A
tömegközlekedéshez való hozzáállás jelenleg szakmai és köz-
viták tárgya a cseh médiában. 

A kormány döntését alapvetően azzal indokolta, hogy ezzel
is segíteni szeretne az idősebbek és a fiatalok helyzetén, akik
jövedelme alacsonyabb az aktív korban lévő lakosokénál.

Csehországban a gyermekek hatéves korig ingyen utazhat-
nak a tömegközlekedési eszközökön, 15 éves korig pedig fél-
árat fizetnek. A különféle diákkedvezmények széleskörűek.

Ezentúl a 15 és 26 év közötti fiataloknak, akik valamilyen
iskolát látogatnak, az új kedvezmény használatához elég lesz
bármiféle diákigazolvány bemutatása. A hetvenöt százalékos
kedvezmény ugyanis a munkaviszonyban lévő fiatalokra nem
vonatkozik. A 65 éven felüliekre viszont a kedvezmény akkor
is vonatkozik, ha még munkaviszonyban vannak vagy vállal-
koznak. (MTI)

Utazási kedvezmények a cseh nyugdíjasoknak és a diákoknak

A tavaszi és őszi óraátállítás, ami helyett az Európai Bi-
zottság most a nyári időszámítás állandóvá tételét avasolja,
először 1916-ban jelent meg Európában energiatakarékos-
sági okokból, de később több országban felhagytak vele – írta
pénteken a nyári időszámítás történetét összefoglalva az AFP
francia hírügynökség.

Az óraátállítás atyjának Benjamin Franklin amerikai fel-
találót és politikust tekintik: ő volt az első, aki 1784-ben a Jo-
urnal de Paris című lapban írt szatirikus esszében azt
javasolta a franciáknak, hogy kezdjék korábban a napjaikat,
hogy spórolni tudjanak a gyertyával.

A nyári és a téli időszámítást 1916-ban vezették be Német-
országban és az Osztrák-Magyar Monarchiában, hogy az első
világháború alatt csökkentsék az áramfogyasztást. Még
ugyanazon az évben követte a példájukat a Brit Birodalom és
Franciaország. A nyári időszámítás célja, hogy a világosság
idejére helyezzék át a tevékenységeket, és így csökkentsék a
mesterséges világítást.

A mezőgazdasági szektor nyomására a két háború között
számos európai és észak-amerikai ország elutasította a nyári
időszámítás bevezetését, majd az 1970-es években, a kőolaj-
válság idején ismét bevezették. Ebben az időszakban az elekt-

romos energiát többnyire fűtőolajból állították elő. 
1998 óta a nyári – március utolsó vasárnapja – és a téli idő-
számítás – október utolsó vasárnapja – kezdetét összehan-
golták az Európai Unión belül. Kanada, az Egyesült Államok
– néhány tagállam kivételével –, valamint Mexikó, Jordánia,
Új-Zéland, Libanon, Izrael és Kuba szintén alkalmazza a
nyári időszámítást. Az intézkedés Marokkó kivételével isme-
retlen Afrikában, valamint a Közel-Keletet leszámítva Ázsiá-
ban.

Számos mozgalom alakult világszerte, hogy bírálják az
óraátállítás kedvezőtlen hatásait. Többek között azzal ér-
velnek, hogy az új technológiának köszönhetően alaposan
csökkent az energiatakarékossággal kapcsolatos érv jelen-
tősége.

Az óraátállítás ellenzői rámutatnak az egészségre (megza-
varja a biológiai ritmust, főként a gyermekeknél és az idősek-
nél), a környezetre (a légszennyezés nyári növekedése, miután
a csúcsforgalom ideje egybeesik a legerősebb napsütés órái-
val), valamint a munkára (szabadban végzett munka) gyako-
rolt negatív hatásaira.

A mezőgazdságban dolgozók is ellenzik, mivel a változás
zavart okoz az állatok biológiai ritmusában. (MTI)

Vitatott rituálé az óraátállítás 



Hogyan vetélkednek a gyer-
mek- és ifjúsági könyvek, mi-
ként tehet egy könyvvásár
szenvedélyes olvasóvá több
száz iskolást, hogyan vihetik
közel a múzeumpedagógiai
foglalkozások a gyermekeket
a régi könyvek világához, és
miért fontos az, hogy a kicsi
és nagy olvasók megosszák
egymással könyves élménye-
iket? – minderről a Tékafor-
gatag Könyvudvarában, a
Vásárhelyi Forgatag része-
ként megszervezett könyvvá-
sár nyitórendezvényén esett
szó csütörtök délután. 

A nyár végi hőségben a vártnál ke-
vesebben telepedtek le a Téka fái
alatt, Lázok Klára, a könyvtár osz-
tályvezetője meg is jegyezte, hogy
több szülő jelenlétére számított, bár
azt örömmel nyugtázta, hogy peda-
gógusokból nem volt hiány. A beszél-
getés elején a meghívottak – Csíki
Noémi, a Maros megyei könyvtár
munkatársa, Makkai Kinga magyar
szakos tanár, Márton Krisztina resta-
urátor, múzeumpedagógus és Brassai
Eszter, a lapunkban már ismertetett
Verne-projekt ötletgazdája és kivite-
lezője – olvasásnépszerűsítő kezde-
ményezéseiket mutatták be.
Vetélkedők és időutazás

Csíki Noémi megyei könyvtáros
a Könyvek vetélkedése című olva-
sóversenyről mesélt. Az évről évre
két korcsoportban – 10–13, illetve
14–18 évesek számára – meghirde-
tett vetélkedő tíz, előre meghatáro-
zott könyv elolvasásáról szól. A
résztvevőknek olvasónaplót kell ké-
szíteniük, és ha ezt eljuttatják a
könyvtár gyermekrészlegéhez, be-
kerülnek a döntőbe, ahol az elolva-
sott könyvek közül a kedvencüket
kell megvédeniük. A tízes listán a
mai korosztály igényeinek megfe-
lelő, új könyvek szerepelnek – tette
hozzá a könyvtáros, majd azt is

megjegyezte, hogy a fiatalabb kor-
csoportban nagyobb a lelkesedés a
kezdeményezés iránt, de remélhető-
leg a nagyobb versenyzők száma is
évről évre nőni fog. A vetélkedő
rendszerint áprilisban indul, és több
hónapon át tart. A megyei könyvtár
gyermekrészlegén és kihelyezett fi-
ókjaiban – kiemelten a kövesdom-
biban – számos más olvasásnépsze-
rűsítő foglalkozást is szerveznek,
mesedélelőttöket, mesedélutánokat,
illetve filmvetítést és alkotóműhe-
lyeket. A kövesdombi könyvtárban
zajló mesefoglalkozásokon a gyer-
mekek jelmezbe öltözve el is játs-
szák a történeteket. A könyvtáros
azt is elmondta, hogy gyakran lát-
nak vendégül óvodás és iskolás cso-
portokat, és, ha igény van rá, a
könyves foglalkozásokat a taninté-
zetekbe is elviszik.

Makkai Kinga évek óta szervezi
a Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásár gyermekprogramjait.
Mint ismeretes, az iskolai osztá-
lyoknak előre be kell jelentkezniük
a foglalkozásokra, a családi progra-
mokra viszont nem szükséges előre
jelezni a részvételi szándékot. Négy
éve az Olvasd el, és játssz velünk
nevű vetélkedőt is megszervezik a
könyvünnep keretében. A részt
vevő csoportoknak egy kijelölt
könyvet kell elolvasniuk, majd egy,
a könyvélményhez kapcsolódó fel-
adatlapot kell beküldeniük a vetél-
kedő szervezőinek, ennek alapján
kerülhetnek be a könyvvásáron
zajló döntőbe. A kijelölt műről
rendszerint szeptemberben lehet tu-
domást szerezni több forrásból,
egyebek mellett a Népújságból.

Márton Krisztina restaurátor,
múzeumpedagógus, a Teleki Téka
munkatársa kilenc éve vezet gyer-
mekfoglalkozásokat, az utóbbi
években nemcsak a Téka falai kö-
zött, hanem más helyszíneken is. A
tevékenységek ötletgazdája Lázok
Klára volt, aki a könyvtár egy-egy
régi könyvéről szervezett iskolások-
nak beszélgetéseket.

– Kétlépcsős foglalkozásként
képzeltük el ezt a programot. A cso-
portok a beszélgetést követően ke-
rültek hozzám, hogy tárgyi
valóságukban is megismerjék a
könyveket – mesélte Márton Krisz-
tina. A múzeumpedagógus azt az iz-
galmas utat járta be a
gyermekekkel, amelynek során a
gondolatból könyv lesz, a papírme-
rítéstől és a tinta és színes papír ké-
szítésétől a linómetszésig, majd a
Krón Ernő könyvkötő műhelyében
zajló tevékenységig, a könyvek ösz-
szevarrásáig. Ezt követően a gyer-
mekek haza is vihették a maguk
készítette könyveket.

– Ezeket a technikákat megis-
merve a résztvevők egészen más-
ként tekintenek a régi könyvekre és
azok létrehozóira, mint korábban.
Ez ugyanakkor az önkifejezés lehe-
tősége is – mondta a múzeumpeda-
gógus. A Téka könyves műhelyei az
Iskola másként héten is rendkívül
népszerűek, éppen ezért nagyon
hamar kell jelentkezni annak az
osztálynak, amely semmiképpen
sem akar ebből kimaradni.

Brassai Eszter Verne-projektjéről
az augusztus 30-i Harmónia mel-
lékletünkből, Menyhárt Borbála Ol-
vasóvá nevelik a kiskamaszokat
című tudósításából tájékozódhattak
olvasóink, így ezúttal nem térünk ki
részletesebben a kezdeményezésre,
amelynek nagy erénye, hogy a vi-
déki gyermekeket is megszólítja. 

Kell egyáltalán népszerűsíteni?
A beszélgetés második „köré-

ben” Lázok Klára azt tudakolta
meghívottaitól, hogy szerintük
szükség van-e egyáltalán az olvasás
népszerűsítésére.

– Sok gyermek nem olyan sze-
rencsés, hogy már otthon is talál-
kozzon a könyvekkel. Ilyenkor
különösen fontos az óvónő, majd a
tanítónő szerepe. Ugyanakkor ké-
sőbb egy tanár – nem feltétlenül
magyar szakos pedagógus – is fon-
tos szerepet tölthet be ezen a téren.
Az olvasóvá neveléshez az iskolán
kívüli lehetőségek is kellenek. Egy
értelmiségi számára ez nem lehet
magánügy – fejtette ki Makkai
Kinga.

Márton Krisztina az otthoni
példa fontosságát emelte ki, azt,
hogy a gyermek olvasni lássa a szü-
leit, illetve esti mese zárja a napot
rajzfilm helyett. Emellett a közös-
ség hatása is fontos, főként amikor
megnő a kortársak, barátok szerepe.
Ezért jó, ha egy olvasásnépszerűsítő
rendezvényen együtt tudnak lenni a
gyermekek, ez ugyanis erősíti az él-
ményt, megkívántatja az olvasást –
tette hozzá a múzeumpedagógus,
aki szerint fontos, hogy a gyermek
megismerje a könyvekbe való bele-
merülés élményét, de ehhez meg kell
találnia azt az olvasmányt, amelyet
élményként tud megélni. A szakem-
ber ebben nyújthat segítséget.

Brassai Eszter a könyv személyiség-
fejlesztő szerepéről szólt.

– Az olvasmányélmények meg-
osztása azért is fontos, mivel a gyer-
mekeknek kevés lehetőségük van
arra, hogy „élőben” megnyíljanak
egymás előtt – mondta a Verne-pro-
jekt elindítója. 

Makkai Kinga a Caritas puha-
könyves baba-mama foglalkozásai-
nak népszerűségére hívta fel a
figyelmet, amelyeken rendszeresen
el szokta mondani, hogy az olva-
sóvá nevelést már félévesen el kell
kezdeni.

A továbbiakban arról is szó esett,
hogy a SEAP-os rendszer megnehe-
zíti a könyvtárak számára azt, hogy
friss gyermekkönyvekhez jussanak.
Végül az olvasásnépszerűsítő kez-
deményezések szereplői közötti
kommunikációra terelődött a be-
szélgetés. Lázok Klára felhívást in-
tézett a könyvvásáron részt vevő
kiadókhoz, kereskedőkhöz, hogy
lehetőségeikhez mérten kiadványa-
ikkal támogassák a könyvbarát
programokat, hiszen az új nemzedé-
kek olvasóvá nevelése számukra is
kifizetődő befektetés. A Tékaforga-
tagon részt vevő marosvásárhelyi,
kolozsvári és udvarhelyi kiadók és
könyvkereskedések pénteken a Li-
getbe költöztették kínálatukat,
amelyből vasárnap estig lehetett vá-
logatni.

Fotó: Nagy Tibor
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Nagy Székely Ildikó

Utak az olvasóvá nevelésben
Könyvvásár a Tékaforgatagon

– A romániai magyarság felfo-
kozott várakozással tekintett
az uniós csatlakozás elé, arra
gondolt egyrészt, hogy gyors
gazdasági megerősödés kö-
vetkezik, másrészt, hogy a ki-
sebbségi jogok tekintetében
minden rendben lesz, mert
egy olyan klubba kerülünk,
ahol a jogállamiság első-
rendű, és ahol az adott szót
betartják. Sajnos, mindkét te-
kintetben csalódtunk, hiszen
az életszínvonal sem emelke-
dett olyan ütemben, ahogy
reméltük, de ami a kisebbségi
jogokat illeti, végképp csalód-
nunk kellett – jelentette ki
Vincze Lóránt, a FUEN elnöke a
Vásárhelyi Forgatagon.

A Minority SafePack kisebbség-
védelmi csomag, a hazai belpoli-
tika, az európai politika volt a
témája a Teleki Téka udvarán
szerda délután tartott kerekasztal-
beszélgetésnek, amelynek meghí-
vottjai Vincze Lóránt, az RMDSZ
külügyi titkára, az Európai Nemze-
tiségek Föderatív Uniója (FUEN)
elnöke és Kovács Levente, az
RMDSZ Maros megyei szervezeté-
nek ügyvezető elnöke voltak. Mo-
derátor Pataky István, a Székelyhon
napilap felelős szerkesztője volt.

Az uniós intézmények nem törekednek
a kisebbségi jogok rendezésére

Vincze Lóránt felvezetőjében
arról beszélt, hogy a magyarságnak
csalódnia kellett várakozásaiban, de
arra számítottak, hogy a megszerzett
jogokból nem vesznek el. Ám kide-
rült, hogy ezt is meg lehet tenni, és
Brüsszelnek semmiféle eszköze
sincs arra, hogy megakadályozza.

Az uniós intézmények nem töre-
kednek a probléma rendezésére –
folytatta a gondolatot –, ezért gon-
dolta az RMDSZ, hogy lépni kell.
A Lisszaboni Szerződés hozta el az
európai polgári kezdeményezések
eszközét, vagyis azt, hogy egymil-
lió ember jogalkotást kérhet az Eu-
rópai Bizottságtól. Így született
meg az RMDSZ, a dél-tiroli Nép-
párt, a FUEN és a Kisebbségi Ifjak
Szövetsége összefogására az a ja-
vaslatcsomag, amely a kisebbség-
védelmet uniós politikai szintre
emeli. Elmondta, hogy 2013-ban
bejegyezték a kezdeményezést, de
az Európai Bizottság elutasította. A
kezdeményezők az Európai Tör-
vényszéken megfellebbezték ezt a
döntést, és négy év pereskedés után,
2017 áprilisában az EB revidiálta az
álláspontját, zöld utat adott az alá-
írásgyűjtésnek. Egymillió 283 ezer
aláírást sikerült összegyűjteni, meg-
vannak a hitelesítések is minden
nemzeti hatóságtól.

A következő időszakról a FUEN
elnöke úgy nyilatkozott, hogy nem
magát az Európai Parlamentet vagy
a Bizottságot kell meggyőzni,
hanem a tagállamokat, a kormányo-
kat és a nemzeti parlamenteket.

A következő jogi lépés az, hogy
a hitelesített aláírásokat be kell
nyújtani az EB-hez, ami nincs ha-
táridőhöz kötve, ezért úgy látják,
jobb, ha elhalasztják a jövő évi EP-
választások és az új Bizottság meg-
alakulása utánra. 
Egy uniós kisebbségvédelmi 
kerettörvény jelenthetne jogalapot 

Kovács Levente elmondta: a me-
gyében 51 ezer, Marosvásárhelyen
több mint 13 ezer aláírást gyűjtöttek
össze. A három hónapos, szeptem-
bertől decemberig tartó kampány
nehezen indult be, de sikerült eljut-
tatniuk az üzenetüket a polgárok-
hoz, akik megértették, miért fontos
ez az ügy. Véleménye szerint a kez-
deményezés szükségességét mi
sem bizonyítja jobban, mint ami
Romániában jelenleg is történik: a
Nyárádszereda polgármesterére, il-
letve a megyei tanács elnökére a
közösségi szimbólumok használata
miatt kirótt tetemes pénzbírság, a
visszaszolgáltatási folyamat visz-
szásságai, a Bánffy-erdő vagy a
Batthyaneum esete. Mindezek vilá-
gosan mutatják, hogy az országban
komoly problémák vannak. A Mi-

nority SafePack nyomán születendő
uniós kisebbségvédelmi kerettör-
vény pedig egy újabb jogalapot je-
lenthetne, amire hivatkozva
megelőzhetők lennének a hasonló
esetek – mondta Kovács Levente.
A romániai politikában 
semmi nem fekete vagy fehér

A hazai belpolitikai csatározá-
sokról szólva Vincze Lóránt úgy fo-
galmazott, hogy a szembenállás
nem a jobboldal és baloldal között
van, ennél sokkal mélyebb szakadé-
kok tátonganak a társadalomban. „A
romániai politikában semmi nem
fekete vagy fehér, és amikor az
RMDSZ mérlegel, csupán a szürke
különböző árnyalatai között válo-
gathat. Semmivel sem lenne elv-
szerűbb döntés a jelenlegi
ellenzéket támogatni, csak azért,
mert jobboldaliak, ezek ugyanis va-
lójában nem jobboldali alakulatok,
viszont egyre erőteljesebben naci-
onalisták, nem kínálnak jövőképet,
illetve nincs parlamenti többségük.
Az erdélyi magyarságnak számos
konkrét ügye van, amelyek megol-
dásához parlamenti többséget kell
szerezni.”

Vincze szerint külföldön nem
értik, hogy mi történik Romániában,
mert annyira sokrétű és különböző
problémahalmazok tevődnek egy-
másra, hogy nem világos, ki kivel
harcol, és miért. A hadakozás egyér-
telmű áldozatai pedig a polgárok. 
Az RMDSZ nem tud azonosulni 
a jelenlegi ellenzékkel

Kovács Levente kérdéssel vála-
szolt a felvetésre, miszerint az
RMDSZ elkötelezte magát a Szoci-

áldemokrata Párt mellett. „Azzal az
USR-vel fogjunk össze, amelyik az
első parlamenti próbálkozáson a ka-
tolikus iskola megalapítására a kez-
deményezés ellen szavazott, azzal
az USR-vel fogjunk össze, amely
nem kért sem többet, sem keveseb-
bet, mint azt, hogy az RMDSZ-t
oszlassák fel? Vagy azzal a Liberá-
lis Párttal fogjunk össze, amelynek
a Maros megyei elnöke rutinsze-
rűen tartja a nacionalista hangvételű
sajtótájékoztatókat, vagy azzal a
Népi Mozgalommal, melynek az
ügyvezető elnöke folyamatosan
támad mindenféle kisebbségjog-
védő kezdeményezést, a katolikus
iskola létrehozását, nem beszélve az
erdők visszaszolgáltatásáról?” Mint
mondta, sok mindent el lehet mon-
dani erről a kormányról, de amikor
az ellenzék ellenségesen viszonyul
a kisebbségi kérdésekhez, az
RMDSZ nem tud vele azonosulni. 

A továbbiakban Vincze rámuta-
tott, hogy Romániának nincs euró-
pai lobbiereje, annyira lekötik a
belpolitikai csatározások, hogy nem
is tudja, miért harcol Brüsszelben,
nincs határozott álláspontja a nagy
uniós témákban. 

Az Európai Unió jelenlegi álla-
potáról úgy vélekedett, hogy a mig-
ráció olyan folyamatokat indított el
az unióban, amely nyomán élesen
merül fel a kérdés, hogy mi számít
európainak és mi nem. Véleménye
szerint az elkövetkező időben fel-
erősödik az európai identitásról
szóló vita, és ilyen szempontból
vízválasztónak tekinthető az ősho-
nos történelmi kisebbségek ügye.

Kerekasztal-beszélgetés a kisebbségi jogokról
A szürke romániai árnyalatai

Mózes Edith
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A Vásárhelyi Forgatagon a Bu-
dapesti Operettszínház művé-
szei három alkalommal léptek
fel a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban. A vendégjátékot
a Bethlen Gábor Alap támoga-
tásának köszönhetően lát-
hatta a marosvásárhelyi
közönség, és a magyar kor-
mány képviseletében az au-
gusztus 31-i előadáson jelen
volt dr. Latorczay János, a
magyar Országgyűlés alel-
nöke. Ugyancsak a pénteki
előadáson köszöntötték a
szerző, Kálmán Imre Mexikó-
ban élő lányát, akit a Szép
város Kolozsvár dal szövege
vonzott Erdélybe, ami vallo-
mása szerint nagyon kellemes
meglepetést, feledhetetlen
élményt jelentett számára. 

Az első előadást megelőző dél-
előttön A chicagói hercegnő előz-
ményeiről, kulisszatitkairól
Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház vezérigazgatójá-
nak és a sajtó képviselőinek kérdé-
seire a vendégek részéről Lőrinczy
György, az Operettszínház főigaz-
gatója, Béres Attila, az előadás ren-
dezője, a darabban fellépő sztárok
közül Bordás Barbara, Dancs Anna-
mari, Szulák Andrea és Dolhai At-
tila válaszolt. A rendezvényen jelen
volt Portik Vilmos, a Vásárhelyi
Forgatag főszervezője.
Kötődések 

Mint kiderült, a vendégek közül
sokan sokféle módon kötődnek Ma-
rosvásárhelyhez. Az Oprettszínház
főigazgatója a Művészeti Egyete-
men tanult színházmenedzsmentet,
és ott jár doktori iskolába. A ren-
dező, Béres Attila, a miskolci Nem-
zeti Színház igazgatója bevallása
szerint a mai napig városunkba jön
haza, ahol felnőtt és a szülei élnek.
Kezdő énekesként Dancs Annamari
számára megtiszteltetés volt Maros-
vásárhelyen szerepelni, Szulák
Andrea pedig egy sikeres fellépés
nyomán emlékezik szeretettel a vá-
sárhelyi közönségre. Megismerhet-
tük továbbá a marosvásárhelyi
származású Kincses Katát, az Ope-
rettszínház turnészervezőjét, aki
zökkenőmentessé tette a vendég-
szereplést Pál Attilával, Kölcze Ka-
tával és Szabó Rékával a
marosvásárhelyi színház részéről.
Sokunknak különleges pillanat, na-
gyon vágytunk erre – mondta Lő-
rinczy György főigazgató, aki
kiemelte, hogy az operett koreográ-
fusa a Bukarestben felnőtt Bodor
Johanna. Hadd tegyük hozzá, hogy
sikeres workshopokat tartott a kore-
ográfia szakos hallgatóknak, és a
My fair lady előadás emlékezetes
koreográfiája is neki köszönhető. 
Amerikai multimilliárdos lányok 
Budapesten

A Béres Attila rendezte operettet
2017-ben beválasztottak a Pécsi Or-
szágos Színházi Fesztivál (POSZT)
versenyprogramjába, és díjazták az
„elegáns és ötletes koreográfiát”.
Az eredeti történetet, amely az
1928-as években két bécsi szerző
alkotása volt, Lőrinczy Attila dra-
maturg írta újra. Az alaphelyzet sze-
rint egy amerikai multimilliárdos
női klub tagjai, Mary, a chicagói
hercegnő és legjobb barátnője,
Edith Rockefeller valamint a Roths-
child-lány egy budapesti bárban ta-
lálkozik Borisszal, egy balkáni
ország, Sylvária trónörökösével. A
herceggel azon vesznek össze, hogy
a kelet-európai cigányzene vagy a
dzsessz az igazi. A gazdag amerikai
lány a herceg szerelmére pályázik,
akit azonban az eladósodott kis her-
cegség megmentése érdekében egy
másik nagyon gazdag és erőszakos

balkáni ország, Moránia hercegnő-
jének szántak. „A darab nagy áthal-
lással a mi életünkről is szól, egy
humoros jelenetekben is bővelkedő
érdekes képi világot teremtve” –
összegezhetjük röviden az operett-
ről szóló véleményeket. 
Az előadás hazaérkezett 

– Nagyon szeretjük ezt az elő-
adást, és nagyon kíváncsiak va-
gyunk, hogy az igényes
marosvásárhelyi közönség hogyan
fogadja – hangsúlyozta a sajtótájé-
koztatón az Operaház főigazgatója,
Lőrinczy György. – Szeretem a vá-
rost, az itteni társulatot, és az el-
múlt években olyan élményt,
tudást kaptam lelkileg és szakmai-
lag, amit soha nem fogok tudni
eléggé meghálálni – mondta, és
vallomását azzal fejezte be, hogy
nagyon örül annak, hogy „ezt a kü-
lönleges előadást” elhozták Maros-
vásárhelyre.

Béres Attila rendezőt lelkes ma-
tematika szakos tanárként a Cali-
gula helytartója című darabban látta
először statisztálni – emlékezett
Gáspárik Attila, majd elmondta,
hogy széles utat járva be Ameriká-
tól Oroszországig, a világ több or-
szágában, köztük minden jelentős
erdélyi színpadon is rendezett, és je-
lenleg a miskolci színház főigazga-
tója. Miért pont operettet rendez,
hiszen színészhallgatóként nem a
zene volt az erőssége – vette vic-
cesre a rendezőnek szegezett kér-
dést Gáspárik Attila.

A válaszban elhangzott, hogy
végzős rendezőként az első fergete-
ges sikert a Valahol Európában
című zenés előadással aratta, ami
elindította ezen az úton. 

Jó érezni a marosvásárhelyi szín-
ház ismert illatát, végigsétálni a fő-
téren, itthon lenni, akkor is, ha
Budapesten lakik és Szentpétervá-
ron rendez, ahol örömmel nyug-
tázta, hogy Oroszországba is el
lehet jutni Marosvásárhelyről,
amely a Köteles utcával örök viszo-
nyítási pontot jelent számára – vá-
laszolta a továbbiakban a rendező.
Béres Attila kiemelte, hogy nagy
öröm számára egy olyan előadással
visszatérni, amire nagyon büszke.
Majd visszaemlékezett arra, amikor
Lőrinczy György feltette a kérdést,
hogy mi lenne, ha két vagy három
zenekar játszana az előadásban.
Ebből kiindulva tudták elképzelni
Lőrinczy Attila dramaturggal azt,
hogy hogyan kell A chicagói her-
cegnő történetét színpadra vinni. A
mondottakat az Operettszínház fő-
igazgatója azzal egészítette ki, hogy
az ismeretlen Kálmán-operettekből
egy sorozatot játszó berlini 
Komische Opera vezetőjének ven-
dégeként értesült egy Kálmán-ku-
tató zenetörténésztől a zeneszerző

egyik leveléről, amelyben barátjá-
nak azt írta, hogy szeretné A chica-
gói hercegnőt három zenekarral
megvalósulni látni. Így hát Kálmán
Imre alapötletéből kiindulva dön-
tötte el, hogy megpróbálják a zene-
szerző álmát megvalósítani. 

A darabban előforduló beszélő
neveket tekintetbe véve a balkáni
ország Moránia melletti kis kelet-
európai hercegség Sylvária, amely-
nek képviselői Budapesten
találkoznak, akkor el lehet mon-
dani, hogy az előadás hazaérkezett
– jegyezte meg a rendező. 
Az operett menő műfaj 
– vallanak a szereplők

A darabbal, a szöveggel, a rende-
zővel való találkozásról a Mary her-
cegnő szerepét eljátszó Bordás
Barbara – aki a frivol amerikai mil-
liomoslány szerepéhez képest na-
gyon szerénynek és halknak látszott
– elmondta, hogy várandósként a
szegedi Szabadtéri Színpadon dol-
gozott együtt Béres Attilával, és fi-
atal anyaként nagyon jó volt A
chicagói hercegnőben visszatérni a
színpadra.

– Szubrettlelkű primadonnának
érzem magam, nagyon szeretem a
humort, és ahol lehet, ki is haszná-
lom. Örültem, hogy ebben az elő-
adásban nem mindig csak a
klasszikus operettjátékot kell meg-
jelenítsem… Ez a szerep annyira
kötődik a személyiségemhez, hogy
sokszor nem is éreztem a határt,
hogy hol vagyok én, és hol van
Mary.

A kérdésre, hogy elismert és vi-
szonyítási pontot jelentő szólista-
ként hogyan lehet együtt dolgozni
másokkal, az amerikai milliomos-
lány, Edith Rockefeller szerepét ját-
szó Szulák Andrea kijelentette:

– Nagyon fontos momentuma az
életemnek, hogy tudok, merek és
nagyon szeretek csapatjátékos
lenni, és a színház megment a szó-
lista magányosságától… Ha egy
csapat méltónak tart arra, hogy
együtt focizzunk, én berúgom a gó-
lokat, ahogy csak lehet. Hozzátette,
hogy a hiúsága is kapott egy nagy
ajándékot azzal, hogy a dramaturg
és a rendező egy szerepet formált
számára az eredeti darab mindössze
hat mondatához képest. Első mun-
kája Béres Attilával, a Cigányszere-
lem című operett felért egy
kurzussal. Ez azért fontos, mert ezt
a műfajt hosszú évek, évtizedek óta
próbálják temetni, különféle kísér-
letek zajlottak a megmentésére, új-
raértelmezésére, újrafogalmazására.
Ami véleménye szerint nem szük-
séges. Ha az operettet megfelelő
szakmaisággal, gondolatokkal töltik
meg, és az előadásokat jól megren-
dezik, akkor a közönség nem fogja
„avíttnak, cikinek, porosnak”

érezni. Erre A chicagói hercegnő jó
példa, hiszen a fiatalokat is ráéb-
reszti, hogy az operett mai gondo-
latokkal, üzenetekkel, zenékkel,
játszási módokkal menő műfaj.

Közös fellépésekre emlékezett
vissza Dancs Annamariról szólva
Gáspárik Attila, aki bevallása sze-
rint szurkolt a tini sztárként induló
énekesnek, aki egy rendkívül nehéz
műfajban találta meg a helyét.

– Sepsiszentgyörgyi születésű
lányként hosszú utat tettem meg a
vidéki színpadoktól a Budapesti
Operettszínház csilláros nagyter-
méig… – mondta Dancs Annamari,
majd hozzátette: Marosvásárhely
mindig a szíve csücske volt, ahol
nagyon sokszor énekelt könnyűze-
nét a főtéren, fent a várban. Az első
nagy élménye 1998-ra datálódik,
amikor a Marosvásárhelyi Rádió
kabaréműsorában kapott egy fan-
tasztikus lehetőséget, és a Nemzeti
Színház nagyszínpadán kezdő éne-
kesként Rómeó és Júlia erkélyjele-
netéből énekelt egy dalt. A szólóhoz
egy tehetséges fiatal színész, Béres
Attila mímelte a gitározást – utalt a
rendezővel való első közös munká-
jukra Dancs Annamari, aki az ope-
rettben a Sylváriával szomszédos
ország Moránia hercegkisasszonyát
alakítja. A lehetőség, hogy az Ope-
rettszínház előadásában felléphet,
megfogalmazhatatlan élmény szá-
mára – szólt meghatódva Dancs
Annamari, aki igazgatója szerint
ebben az előadásban bizonyítja szí-
nésznői tehetségét is.

Dolhai Attila kérdésre válaszolva
elmondta, hogy sok szerelmes ifjút,
bonvivánt játszott az utóbbi időben,
aminek minden előnyét élvezte a
színpadon és az utcán is, de egy
ponton túl, egy bizonyos korban a
művész többre, másra vágyik.
Béres Attila bízott rá először olyan
szerepet, ami nem a szépfiúról,
hanem egy szélsőségesen kemény,
szikár figuráról szól, és felfedezte,
hogy ez mennyire más. Tetszik neki
a változás, és reménykedik abban,
hogy a nézőknek is.
Két kultúra találkozása és küzdelme

A Népújság kérésére a régen el-
felejtett operett felfedezésével kap-
csolatosan elhangzottakat Béres
Attila rendező a következőkkel egé-
szítette ki:

– A színház főigazgatója felkért,
hogy olvassuk el Lőrinczy Attila
drámaíró barátommal a darabot, és
rájöttünk, hogy tulajdonképpen
nem létezik. Nincs történet, de van
egy hihetetlenül jó alapszituáció,
amelyben két kultúra találkozik egy
semleges terepen, és megküzd egy-
mással, ami már magában megér
egy történetet. Ezt az alapsztorit
kezdtük el kibontani, lebontani em-
berekre, mert a sok egyéb között

egy színházban a legfontosabb,
hogy ki milyen szerepet tud elját-
szani.

– Hogy mennyi maradt meg az
eredeti műből, erre a kérdésre a vá-
laszt a főigazgató egészítette ki, Lő-
rinczy György elmondta, hogy a
prózai párbeszédek 90 százaléka új-
raíródott, de a sztorivezetés az ere-
deti maradt, a zenének pedig
körülbelül a hetven százaléka is ere-
detileg A chicagói hercegnő zenéje,
így a legjobb slágerek és a finálé is,
amikor összecsap a két zenei stílus.
A többit a legjobb Kálmán-zenék-
ből a szerző lányának speciális en-
gedélyével szerkesztették az
operába. A Szulák Andrea által elő-
adott zeneszámok is Kálmán-mu-
zsikát jelentenek, csak egy kicsit
„megbolondítva”. Ez nem idegen a
zeneszerzőtől, mert divatos szóval
Kálmán Imre volt az első „crosso-
ver” zeneszerző, aki a korbeli kor
klasszikus zenéjét hihetetlen érzék-
kel keverte a népzenével és a
dzsesszel. Az eredeti darabhoz ké-
pest az előadásba van még egy ha-
tásos szerep építve, Kalocsai
Zsuzsa, a színház legendás prima-
donnája nagyhercegnőként jelenik
meg, és kapott egy másik Kálmán-
operettből egy szép számot új szö-
veggel. 

Az előadás műfajával kapcsola-
tos érdeklődésünkre az ideiglene-
sen kinevezett főigazgató kifejtette:
az Operettszínház zenei tanácsa a
színház vezetésére benyújtott pá-
lyázatában megfogalmazta: nem
biztos, hogy különbséget kell tenni
operett és musical között, „a lénye-
ges az, hogy érvényes zenei szín-
ház szülessen nagyon magas
színvonalon”.

Hogy miért bízta Bodor Johan-
nára a koreográfiát, ami telitalálat
volt, és ezt bizonyította a POSZT-
on nyert díj is, Béres Attila azt vá-
laszolta, hogy ez a huszadik közös
munkájuk. Majd elhangzott, hogy
Bodor Johanna művészi nagyságát
bizonyítja, hogy a néptánc, vala-
mint a szteppbeteték kidolgozására
az adott területeken jártas két kol-
légáját kérte fel, miközben művé-
szileg az egészet összefogta. 
Az üzenet 

A darab üzenetéről érdeklődve
Lőrinczy György főigazgató egye-
bek mellett úgy válaszolt, hogy az
a jó darab, amelynek minden néző
számára kicsit más, egyéni az üze-
nete. Mivel megígértem, hogy ezt
az előadás után megbeszéljük, és
ezért a marosvásárhelyi színház
megajándékozott az utolsó pót-
székre szóló jeggyel, amit utólag is
nagyon köszönök, a nagy ünneplés
után mégsem akartam zavarni a fő-
igazgatót. Így hát ezúton szeretném
megjegyezni azt, ami egyszerű né-
zőként a darab végére bennem
kikristályosodott. Bár egyre inkább
tanúi vagyunk manapság annak,
hogy az amerikai pénzmágnások
vezetik a világot, amit a darab sze-
rint már a múlt század elején is tud-
tak, a mi határon túli történetünk azt
bizonyítja, hogy az önazonosságun-
kat garantáló értékeinkről a megvál-
tónak ígérkező pénz és az egyre
„tiszavirág-életűbbé” váló szerelmi
érzés bűvöletében sem érdemes le-
mondani, mert akkor végképp elve-
szünk. Ez nem zárja ki, hogy az
éppen divatos zenei irányzatokkal is
lépést tartsunk, a kettő ugyanis jól
megfér egymás mellett, de fölösle-
ges összekeverni őket, hiszen a szó-
rakozás típusától függ, hogy mikor
melyikkel élünk. 

Az operett zenéjét Marosvásár-
helyen 16 zenész, egy cigányprímás
és egy ötfős dzsesszzenekar bizto-
sította, ezzel indult az Operettszín-
ház a négy előadásból álló turnéra,
amelynek utolsó állomása volt Ma-
rosvásárhely. 

Marosvásárhelyen vendégszerepelt a Budapesti Operettszínház 
A chicagói hercegnő előzményei és kulisszatitkai 

Bodolai Gyöngyi 

Fotó: Nagy Tibor
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„Balaton partján jaj de jó, jó,/ fürdik
a nyaraló…” kezdetű daluk bizo-
nyára még sokak fülében cseng. 
Vödrös kihívás a Bolyai-pályáért

Szombat délelőttre a Bolyai lí-
ceum sportpályája is megtelt élettel.
A Bolyai Collegium Alapítvány
másodszor szervezte meg itt a jóté-
konysági sportnapot, amelynek
résztvevői családi vetélkedőn bizo-
nyíthatták ügyességüket, számos
sportágat kipróbálhattak – többek
között az izgalmas teqballt és a „ko-
ponyás” juggert –, és hivatásos ver-
senyzők, edzők bemutatóit is
megnézhették. Természetesen a
Fuss egy kört a Bolyaiért! nevet vi-
selő adománygyűjtő futás sem ma-
radt el. A begyűlt összeget ezúttal a
Bolyai-pálya kivilágítására fordítja
az alapítvány – tájékoztatott Szath-
máry Zsolt, az alapítvány kurátora.

Kezdés után egy órával már húsz
csapat sorakozott fel a vetélkedőre,
amelynek feladata úgy állították
össze a szervezők, hogy azt minden
korosztály teljesíthesse. A legizgal-
masabb talán a vizes próba volt: a
versenyzőknek több pohár vizet
kellett beleönteniük a hátuk mögött
levő vederbe, keletkezett is hama-
rosan akkora tócsa, hogy – amint
azt a mérkőzést moderáló Kádár
Zoltán rádiós szerkesztő is megje-
gyezte – akár halakat is hozhattak
volna a sportnapra. A vetélkedőn
sok gyermek is részt vett, mások in-
kább a pálya másik felében lábvo-
léztak, kosaraztak, íjászkodtak. Aki
pedig megéhezett, megszomjazott,
tíz lejért megpörgethette a szeren-
csekereket, amelynek nyereményei
között harapnivaló és üdítő is akadt.
A pálya bejáratánál a Bolyai-címe-
res téglára is felfigyeltünk, amelyet
az 500 lejnél nagyobb összeget fel-
ajánlók vihettek haza. A délután 6
óráig zajlott programokra kétszázan
regisztráltak – tudtuk meg Szath-
máry Zsolttól, aki a Bolyai Colle-
gium Alapítvány, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum és a Református
Kollégium nevében köszönetét fe-
jezte ki a résztvevőknek, és azt is
megjegyezte, hogy a támogatóknak
köszönhetően el tudják indítani a
Bolyai-sportpálya megvilágítására
irányuló beruházást. 
Székely ruhák forgataga

A bolyais sporttevékenységekkel
egy időben a Ligetben is beindultak
az események. Székely ruhás gyer-
mekek és fiatalok gyülekeztek a
színpad körül, a ligeti fák alatt
pedig „eszterláncot” formáltak a
táncházba bekapcsolódók. A nagy-
színpadon érkezésünkkor éppen
Kásler Magda próbált a Maros Mű-
vészegyüttes zenekarával, majd át-

adta a helyet a marovásárhelyi és a
megye számos más településéről ér-
kezett tánccsoportoknak, amelyek
fergeteges produkciókkal örvendez-
tették meg a népzenét kedvelőket. A
Nyárádmentéről származó Nagy
Sándor és egykori osztálytársa,
Simon Árpád is lelkesen hallgatta az
előadásokat. Nagy Sándor elme-
sélte, hogy valamikor a marosvásár-
helyi bútorgyár fúvószenekarának
és tánccsoportjának is tagja volt,
ezért is szereti annyira a folkprog-
ramokat, amelyekben a Vásárhelyi
Forgatag idén sem szűkölködött.
Simon Árpád a hatvanas években
szintén táncolt, így ő is ezeket a ren-
dezvényeket részesítette előnyben.
Mindketten úgy vélték, nagy szük-
ség van a Forgataghoz hasonló kez-
deményezésekre, és az lenne a
legjobb, ha ezt az összművészeti
rendezvénysorozatot évente több-
ször is megszerveznék. Simon
Árpád csak azt nehezményezte,

hogy a Magyar Állami Népi együt-
tes műsorára az internetes jegyvá-
sárlók elkapkodták a jegyeket, így
a számítógépes világban nehezeb-
ben tájékozódó, idősebb korosztály-
ból sokan kimaradtak az élményből. 
Bubucolás Mátyás táborában 

Szombat délelőtt a legkisebb for-
gatagozók is újra zsúfolásig töltöt-
ték a Caritas-sátort, de a többi civil
szervezet sátrában is nagy volt a
pörgés. Újra népszerű volt egyebek
mellett a HIFA Románia Egyesület
Tanuljunk másként – Milyen fogya-
tékkal élni? programja, főként a na-
gyobb gyerekek próbálták ki
szívesen a fehér bottal való tájéko-
zódást és a kerekes székes közleke-
dést. De a Milvus Csoport
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület távcsöves madárfelisme-
résére is sokan voltak kíváncsiak,

ahogy a többi szervezet sátra sem
néptelenedett el egy pillanatra sem.
Aki pedig elfáradt, a fákra akasztott
függőágyakban lazíthatott. 

A különleges kalandokra vágyók
a ligeti programok második napján
Mátyás király táborába is benézhet-
tek. A szigethalmi Emese Park és a
Kincses Kolozsvár Egyesület inter-
aktív utazókiállításának látogatói
hat évszázadot ugorhattak vissza az
időben, korabeli fegyvereket, kato-
nai páncélzatot, háztartási eszközö-
ket vehettek szemügyre, illetve a
számszeríjászattal, a gyertyamártás-
sal és a botvégekre szerelt zsákok-
kal vívott úgynevezett bubucolással
is megismerkedhettek. Ez utóbbi
foglalkozás bizonyult a legnépsze-
rűbbnek a táborban, de a gyermek-
és felnőttméretű gólyalábak sem
hevertek sokat tétlenül a fűben, és a

kalodának is mindegyre került fog-
lya. A látogatottsággal a kiállítás
szervezői is meg voltak elégedve,
mint mondták, folyamatosan érkez-
tek érdeklődők a táborba, a legna-
gyobb elégtétel pedig az izgatottan
csillogó gyermekszemek látványa
volt.
Felszabadult gyermekek, 
elégedett árusok

Vasárnap délelőtt mintha nehe-
zebben ébredt volna a Liget, délre
azonban újra benépesültek a családi
és civil programok helyszínei. A ját-
szótéri hintákon két tízéves fiú be-
szélgetett, tőlük kérdeztük meg, mi
tetszett leginkább az idei Forgata-
gon. 

– Finomak voltak az ételek, sok
szép régimódi tárgyat láttam, és
mindig került pár barát – sorolta
Balázs, míg Gellért a vízen lebegő
labdákat emelte ki a gyermekeknek
szóló kínálatból. A 12 éves Előd
arcfestő édesanyját kísérte el mind-
három nap a Ligetbe. Mint mondta,
nem próbált ki sok programot, de a
Gedeon Richter kísérleteiből ő sem
maradt ki. Ez nyerte el leginkább a
tetszését, illetve az, hogy reggeltől
estig szabadon játszhatott, futkároz-
hatott a barátokkal.

Miközben a fák alatt kerekedett
táncház résztvevői éppen különféle
madarakká változtak, a kézműves-
vásár árusait kérdeztük az idei for-
galomról. Egy kerámiát és bőr
ékszereket kínáló székelyudvarhe-
lyi férfi elmesélte, hogy eddig min-
den alkalommal eljött a Vásárhelyi
Forgatagra, és bár a két évvel ez-
előtti helyszínváltozást kissé ide-
genkedve fogadta, akkor volt a
legnagyobb a kereslet. Panaszra
idén sem volt oka, vasárnap délig

ugyanis legalább annyian vásárol-
tak tőle, mint tavaly. Egy fajátékok-
kal és dísztárgyakkal érkezett
gyergyószentmiklósi árus szerint az
idei forgalom meghaladta a tavalyit,
olyan volt, mint tavalyelőtt, amikor
a családi rendezvénysorozat a
Maros-partról a Ligetbe költözött.
A bográcsosokkal is elkészültek

A vasárnap délelőtti ligeti hangu-
latot a Bűvös Bogrács főzőverseny
is meghatározta. A Forgatag gaszt-
ronómiai programjait szervező Eco
Target Egyesület civil szervezetek,
intézmények, vállalkozások szá-
mára meghirdetett versenyére –
amelyet a Mr. Gift támogatott – 12
csapat, közöttük lapunk szerkesztő-
sége is benevezett. Délfelé már ja-
vában rotyogtak a bográcsokban
készülő finomságok, a kötelező két
alapanyag idén a koriander és a zel-
ler volt. A disznóhúst igény szerint
a szervezők biztosították a csapa-
toknak, a nyeremények a támogató
cégek felajánlásaiból álltak. A har-
madik helyezett a Leco cég, a má-
sodik az Olting, az első díj a
Clini-labé lett. A Népújság A média
erről írni fog nevű különdíjban ré-
szesült.

Délutánra lassan kicserélődött a
ligeti társaság, a kisgyermekes csa-
ládok közül többen már ebédidőre
hazamentek, az esti koncertekre ér-
kezők pedig birtokba vették a teret.
A hangulatot legtömörebben talán
az unitárius egyház Országos és
Marosvásárhelyi Dávid Ferenc Ifjú-
sági Egyletének sátránál kiragasz-
tott plakátok egyik felirata
fogalmazta meg. Az, amelyiket a
Mit jelent számodra a szabadság?
kérdésre írt valaki, és így szólt: Itt
lenni a Forgatagon.

(Folytatás az 1. oldalról)

Város a Ligetben

Fotók: Nagy Tibor



Visszaszerezte idegenből az első
fordulóban hazai pályán elhullajtott
pontokat a marosvásárhelyi MSE
labdarúgócsapata az 3. liga V. cso-
portjában. Pedig nem a legjobb elő-
jelekkel utazott Medgyesre az
élvonalbeli Gaz Metan fiókcsapatá-
hoz a marosvásárhelyi együttes, hisz
nem kevesebb, mint öt sérült játé-
kost kellett helyettesíteni. Már a baj-
nokság megkezdése előtt tudni
lehetett, hogy a hátvédsorból sem
Balázs Szabolcs, sem Török nincs
egy ideig bevethető állapotban, a
keret legtapasztaltabb középhátvéd-
jét, Lőrinczet pedig az első barátsá-
gos mérkőzés után műteni kellett a
térdével. Ehhez hozzájött Silaghi sé-
rülése az első fordulóban, ráadásul a
medgyesi találkozó előtti este meg-

sérült edzésen a középpályás sor
egyik legfontosabb eleme, German
is. Mint kiderült, szerencsére csak
kisebb bokaficama van, így viszony-
lag hamar visszatérhet, de az első

pillanatokban nagy riadalmat keltett
a társai körében. 

Nos, az MSE-nek öt játékosát nél-
külözve is sikerült idegenben nyer-
nie. A győzelem értékét pedig az is
növeli, hogy olyan körülmények kö-
zött született meg, hogy miután ve-
zetett, a házigazdák fordítottak, és
2-1-re ők voltak előnyben. Hasonló
esetekben csak a lélektanilag legerő-
sebbek tudnak újítani és újra fordí-
tani, az MSE-nek pedig ez sikerült.

A medgyesi mérkőzésen, ahol lel-
kes marosvásárhelyi szurkolói mag
biztatta a csapatot, az első gól a 15.
percben született. Miután középpá-
lyán labdát szerzett az MSE, Moldo-
ván Tamás kényszerítőzést követően
mintegy tíz méterről küldte a hálóba
a labdát. Rövid ideig megilletődött a
gyors vezetéstől a marosvásárhelyi
csapat, és nyolc perc alatt fordítottak
a házigazdák, előtte Costea hasz-
nálta ki, hogy sorozatban tévednek a
vendégcsapat játékosai, majd egy
szöglet után Jica talált be a védelem
megingását követően.

Nem volt azonban vége, mert a
szünetig ismét az MSE került
előnybe. A 33. percben, egy ellentá-
madás végén Ruja érkezett jó ütem-
ben, majd ugyanő kényszerítette
hibázásra a medgyesi védőket, akik
kézzel értek a büntetőterületen belül
a labdába. A megítélt tizenegyest
pedig Ungur magabiztosan értékesí-
tette.

A második félidőben a medgye-
siek megpróbáltak újabb gólokat
szerezni, de ezúttal szervezettebben
védekezett a marosvásárhelyi csapat,
és gyors ellentámadásokkal próbál-
kozott. Ezek egyikét Ruja újabb gól-
lal fejezte be, de még legalább
háromszor vétette el ugyanő a célt.
Amikor pedig a védelem megingott,
Molnár Dávid bravúrral akadályozta
meg 2-3-as állásnál a medgyesiek
egyenlítését.

Az MSE pénteken újabb mérkő-
zést játszik hazai pályán, a Sziget
utcai stadionban. A Szászhermány el-
leni mérkőzés pénteken 17 órától
kezdődik, a közönség a műfüves
pálya felőli bejáratnál juthat a lelá-
tóra, ugyanitt válthatja meg a belépő-
jegyet is.
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Az MSE első győzelme a 3. ligában
1058.

Szerkesztette: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Eredményjelző
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 2. forduló: Csíkszeredai FK – Szé-

kelyudvarhelyi FC 3-1, Kolozsvári CFR II – Nagybányai Minaur
1-1, Medgyesi Gaz Metan II – Marosvásárhelyi MSE 2-4, Radnóti
SK – Dési Unirea 1-0, Lénárdfalvi Comunal – Besztercei Gloria 2-
1, Szászhermányi AFC – Tordai Sticla Arieşul 3-1, Tasnádi Unirea
– Kolozsvári Sănătatea 2-2, Barcarozsnyói Cetate – Szászrégeni
Avântul 1-0.

Mestermérleg
„Szervezetten védekeztünk, és pragmatikus támadó játékkal

nyertünk. Még van bőven javítanivaló a csapat játékán, de biztató
a labdarúgóink hozzáállása, akik meg akarnak felelni a 3. ligának.
A sérülteket helyettesítők nagyon jó mentalitással léptek pályára,
sikerült a védelemben szűkíteni a teret, és labdaszerzés után gyor-
san támadást indítani, veszélybe sodorni az ellenfél kapuját. Nagyon
bízom abban, hogy hasonlóan eredményes focit tudunk jatszani
pénteken hazai pályán is” – mondta Fehér Csaba, az MSE edzője.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 2. forduló: Medgyesi Gaz Metan

II – Marosvásárhelyi MSE 2-4 (2-3)
Medgyes, Sparta-pálya, vezette: Răzvan Lădar (Zilah) – Sebas-

tian Pantea (Arad), Alina Mihoc (Arad). Ellenőrök: Adrian Ion (Pi-
teşti), Nicolae Dima (Gorj).

Gólszerzők: Costea (19.), Jica (23.), illetve, Moldován (15.), Ruja
(33., 79.), Ungur (39. – büntetőből).

Sárga lap: Totó, Moldován.
Gaz Metan II: Cristea – Cioban, Băcilă, Pop D., Jica, Bîrză, So-

caci, Costea, Ilaş, Hăjmăşan, Iorga.
MSE: Molnár – Tamás Róbert (Balázs Ferenc), Mihály, Székely,

Papp, Ungur, Totó, Moldován (Tóásó), Tamás Attila (Borbély),
Ruja, Dudás (Velichea).

Rareş Ruja (b) akciója a medgyesi büntetőterület közelében: a marosvásárhelyiek játékosa
kétszer talált be a Gaz Metan II kapujába. Fotó: Bertalan István, Facebook

Fotó: a Sepsi OSK Facebook-oldala

Ranglista
1. Csíkszereda 2 2 0 0 7-1 6
2. Lénárdfalva 2 2 0 0 5-2 6
3. Nagybánya 2 1 1 0 6-1 4
4. Sănătatea 2 1 1 0 6-2 4
5. CFR II 2 1 1 0 5-2 4
6. MSE 2 1 0 1 5-4 3
7. Torda 2 1 0 1 2-3 3
8. Szászhermány 2 1 0 1 3-5 3
9. Barcarozsnyó 2 1 0 1 1-4 3
10. Radnót 2 1 0 1 1-5 3
11. Tasnád 2 0 2 0 2-2 2
12. Dés 2 0 1 1 3-4 1
13. Szászrégen 2 0 1 1 0-1 1
14. Székelyudv. 2 0 1 1 4-6 1
15. Gaz Metan II 2 0 0 2 2-5 0
16. Beszterce 2 0 0 2 2-7 0

Az 1. liga állása
1. FCSB 6 4 1 1 16-6 13
2. CFR 6 3 3 0 8-4 12
3. Craiova 7 3 2 2 13-6 11
4. Astra 7 2 5 0 8-4 11
5. Sepsi OSK 7 3 2 2 6-4 11
6. Medgyes 7 3 2 2 8-9 11
7. Dinamo 7 3 1 3 11-14 10
8. Călăraşi 7 2 3 2 6-6 9
9. Botoşani 6 1 4 1 7-6 7
10. Nagyszeben 7 2 1 4 7-8 7
11. Viitorul 6 2 1 3 6-7 7
12. Chiajna 6 2 1 3 6-8 7
13. Jászvásár 6 1 2 3 3-11 5
14. Voluntari 7 0 2 5 4-16 2

Nehézkesen indult a labdarúgó 4. liga új idénye, hi-
szen mindjárt az első fordulóból két mérkőzést el kellett
halasztani, mert nem minden csapat állt készen a rajtra.
Az idéntől a megyei labdarúgó-egyesület megváltoz-
tatta a pontvadászat nevét is, így a 14 csapatos felsőhá-
zat elit megnevezéssel illették, míg az alsóházban,
ahová a korábbi 5. liga legjobbjait gyűjtötték össze, 4.
liga néven játszanak a csapatok. Utóbbi esetében még
a mezőny összetételét sem közölték. 

Az „elitben” érdekes idény ígérkezik, hiszen legalább
négy csapat jelezte, hogy a feljutást célozza. A Maros-
vásárhelyi CSM keretében létrejött szakosztály esetében
ez eleve egyértelmű volt, de versenytársak is vannak
ám! Az évek után újjáalakult, 3. ligás múlttal rendelkező
Nyárádtői Unirea ezt az első fordulóban elért gólzápo-
ros sikerével is nyomatékosította. Ugyancsak feljutásra
pályázik a szintén frissen alakult Segesvári CSM, de
Marosludas csapata (amelynek elhalasztották a mérkő-

zését az első fordulóból) is az idén már komolyan ter-
vezi a feljutást. És akkor még nem beszéltünk a mindig
kiismerhetetlen Marosoroszfaluról, annak ellenére,
hogy hazai döntetlennel kezdett.

Arról azonban, hogy miként is zajlik majd a küzde-
lem a 3. ligáért, csak négy-öt forduló után kaphatunk
majd tisztább képet. (bálint)

Eredményjelző
A labdarúgó 4. elit liga 1. fordulójában a követ-

kező eredmények születtek: Marosvásárhelyi
CSM – Ákosfalva 4-0, Marosoroszfalu – Nyárád-
szereda 1-1, Szováta – Marosvásárhelyi Atletic 0-
3, Nyárádtői Unirea – Nagysármás 13-1,
Segesvári CSM – Dános 5-0. A Náznánfalva-Ma-
rosszentkirály – Nyárádtői Viitorul és Kutyfalva
– Marosludas mérkőzéseket elhalasztották.

Rajt a labdarúgó 4. ligában

Eredményjelző
Az 1. ligás labdarúgó-bajnokság 7. fordulójának eredményei:

Sepsi OSK – Dunărea Călăraşi 1-0, Nagyszebeni Hermannstadt –
Medgyesi Gaz Metan 0-1, Gyurgyevói Astra – Voluntari FC 0-0,
USK Craiova – Bukaresti Dinamo 3-0. Tegnap lapzárta után ját-
szották: Kolozsvári CFR – Konstancai Viitorul, Bukaresti FCSB –
Botoşani FC. Ma este 9 órától rendezik: Jászvásári Politehnica
CSM – Concordia Chiajna.

A 2. liga 5. fordulójában: Bákói Aerostar – Temesvári Politehnica
ASU 1-2, Mioveni CS – Bukaresti Metaloglobus 5-0, Bukaresti
Geto-Dacica – Zsilvásárhelyi Pandurii 2-2, Dacia Unirea Brăila –
Sportul Snagov 0-3, Temesvári Poli ACS – Aradi UTA 0-3, Kons-
tancai Farul SSC – Baloteşti CS 2-0, Temesvári Ripensia – Acade-
mica Clinceni 0-3. A további program: Kolozsvári U – Nagyváradi
Luceafărul (ma 18 órától), Argeş FC Piteşti – Bukaresti Energeti-
cianul (holnap 19.30 órától), Petrolul Ploieşti – Chindia Târgovişte
(szerda, 19.30). Az élcsoport: 1. Snagov 13 pont, 2. Clinceni 12, 3.
Arad 10.

A 3. liga I. csoportjának 2. fordulójában: Râmnicu Sărat – Foc-
şani 1-1, Románvásár – Botoşani II 2-1, Suceava – Fălticeni 1-0,
Kézdivásárhely – Rădăuţi 3-0, Bodzai Metalul – Bodzai Gloria 0-
3, Lieşti – Karácsonkő 1-2, Galaci Oţelul – Darabani 7-0, Miroslava
– Paşcani 2-0. Az állás: 1. Galac 6 pont, 2. Gloria 6, 3. Miroslava 6,
...6. Kézdivásárhely 3.

Ezt a hazai meccset is kapott
gól nélkül hozta le a Sepsi OSK

Harmadik hazai mérkőzését is
kapott gól nélkül nyerte meg a lab-
darúgó 1. ligában a Sepsi OSK, a
székelyföldi csapat az újonc Dună-
rea Călăraşi-t győzte le egy korai,
első támadásából megszerzett gól-
lal, áll az NSO meccsbeszámolójá-
ban.

A második perc végén Moura
jobbról emelte be a labdát, Nouvier
visszafejelte a kapu elé, Szimo-
novszki pedig három méterről, elő-
revetődve a hálóba fejelt (1-0). Ez
a találat meghatározta a játék képét,
a Dunărea megpróbálta átvenni a
kezdeményezést, de ez csak az első
félidő közepén sikerült neki, Puş-
caş és Alexandru lövése azonban
nem volt pontos.

Fél óra elteltével a szentgyör-
gyiek ismét mezőnyfölénybe kerül-
tek, Szimonovszki lövése után a
Călăraşi kapusa, Straton a léc alól
tolta ki a labdát, a szöglet után
pedig a macedón center fejese a bal
kapufáról pattant vissza. Az első

félidő végén Vaşvari öt méterről
vállalt el egy lövést, de a labda el-
ment a jobb kapufa mellett.

Szünet után a Sepsi leginkább a
labdabirtoklásra koncentrált, mini-
málisra csökkentve a Călăraşi kont-
ráinak esélyét. A kevés helyzet
mindegyike pontrúgások után ala-
kult ki, a hazaiaktól Fülöp, a ven-
dégektől Honciu szabadrúgása
kerülte el a kaput, Viera tizenhato-
son kívülről kapura küldött fejesé-
nél pedig már gólt ünnepelt a
mintegy 3000 fős háromszéki kö-
zönség, ám a labda a háló tetejére
hullott.

A legnagyobb egyenlítési lehető-
ség is egy előreívelt szabadrúgás
nyomán adódott a vendégek előtt,
Puşcaş fejese átszállt a beadásra
rosszul kilépő Niczuly felett, de
Drăghici a kapu torkából, estében
kivágta a labdát. A végén Hadnagy
kapáslövésénél nagyot védett Stra-
ton, a ráadásperceket pedig kibek-
kelte a szentgyörgyi együttes.



Az E csoportba került a Mol Vidi FC-t kiejtő AEK
Athén a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében,
ahol a német Bayern München, a portugál Benfica és
a holland Ajax lesz az ellenfele, derült ki a főtábla csü-
törtöki, monacói sorsolásán.

A címvédő Real Madrid legnehezebb ellenfelének
az AS Roma ígérkezik. Az előző három kiírásban
győztes spanyol klub mellé még az orosz CSZKA
Moszkva és a cseh Viktoria Plzen került a G cso-
portba.

A legnehezebb csoport minden bizonnyal a B, vala-
mint a C jelű, ahol a Barcelona, a Tottenham, az Eind-
hoven és az Inter, illetve a PSG, a Napoli, a Liverpool
és a Crvena zvezda küzd a továbbjutásért.

A mezőnyben egy csapat keretében van magyar lab-
darúgó, Szalai Ádám, a Hoffenheim válogatott táma-
dója. A német együttes a csoportkörben a Manchester
Cityvel, a Sahtar Donyeckkel és az Olympique Lyon-
nal találkozik.

A csoportkör első fordulóját szeptember 18-án és
19-én rendezik, míg az utolsó körre december 11-12-
én kerül sor. A tavaszi folytatásban ezúttal is a csopor-
tok első és második helyezettjei vehetnek részt – a
harmadikok az Európa-ligába sorolnak át –, a verseny-
ben maradt 16 klub február közepén a nyolcaddöntő-
ben kezdi meg szereplését az egyenes kieséses
szakaszban. A BL döntőjét június elsején Madridban
játsszák.
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Két „halálcsoport” a Bajnokok Ligájában

Az angol Chelsea, a görög PAOK és a
fehérorosz BATE Boriszov lesz a magyar
bajnok Vidi FC ellenfele a labdarúgó Eu-
rópa-liga csoportküzdelmei során. A
Monte-Carlóban rendezett pénteki sorso-
láson a 48 érintett csapat közül utolsóként
húzták ki a fehérvári együttest, amely a
budapesti Groupama Arénában játssza
majd hazai mérkőzéseit az L jelű négyes-
ben.

A Chelsea a Premier League ötödik he-
lyezettjeként automatikusan jutott az EL-
főtáblára, míg a PAOK a Benficával, a
BATE Boriszov pedig a PSV Eindhoven-
nel szemben búcsúzott a Bajnokok Ligája
selejtezőjének utolsó fordulójában. 

„Tiszteletet parancsoló csoportba kerül-
tünk, bár ezen a szinten nehezen tudok
ennél könnyebb vagy nehezebb ellenfele-
ket elképzelni” – nyilatkozta a
molvidi.hu-nak Kovács Zoltán, a Vidi FC
sportigazgatója, s hozzátette, a Bajnokok
Ligája-selejtezők alkalmával már sikerült
bizonyítaniuk, hogy olyan csapatokat is le
tudnak győzni, amelyeket a Vidinél elő-
rébb rangsorolnak.

Marko Nikolic jónak értékelte a cso-

portbeosztást, s bár szerinte nem lesz kön-
nyű dolga a csapatnak, szeretnének meg-
lepetést okozni és pontokat szerezni. „A
Vidi-szurkolóknak és a magyar focibará-
toknak büszkének kell lenniük erre, és él-
vezniük kell azt, hogy ilyen mérkőzések
lesznek az országban. Bízom benne, hogy
mindhárom találkozóra megtelik a sta-
dion, és biztatják a csapatot, hogy jó ered-
ményeket érhessünk el a csoportkörben
is” – mondta a szakember.

Kovács István, a Vidi válogatott közép-
pályása úgy vélte, ennél jobb csoportot
nem kaphatott volna a magyar bajnokcsa-
pat. „A Chelsea egy igazi topcsapat, mi
pedig azért fogunk küzdeni, hogy mellet-
tük mi legyünk a másik együttes a cso-
portban, amely eredményesen tud
szerepelni” – nyilatkozta Kovács.

Magyar csapat legutóbb hat éve szere-
pelt főtáblán az európai porondon, a
2012/13-as idényben ugyancsak a Vidi és
szintén a második számú nemzetközi ku-
pában: akkor a belga Genk és a svájci
Basel mögött, a portugál Sporting Lissza-
bont megelőzve csoportja harmadik he-
lyén zárt.

Európa-liga: A Chelsea 
a Vidi ellenfelei között

Egyik romániai csapatnak
sem sikerült bejutnia a labda-
rúgó Európa-liga csoportkö-
rébe: a CFR hazai pályán is
kikapott a luxemburgi Dude-
lange-tól, így kettős vereséggel
bukta el a továbbjutást, míg a
Bukaresti FCSB, bár megsze-
rezte a kvalifikációhoz szüksé-
ges kétgólos előnyt, még a
szünet előtt, a második játék-
részben fiatal kapuvédője ta-
pasztalatlanságának áldozata
lett.

A CFR nem várt búcsúja,
amelyet a szakma a román lab-
darúgás mindenkori leg-
szégyenletesebb vereségének
minősített, újabb edzőváltás-
hoz vezetett Kolozsváron: az
Edward Iordănescu helyére érkezett Antonio
Conceicaót a Real Madrid színeiben 52 mér-
kőzésen szerepelt és 4 gólt szerzett Juan Jose
Maqueda veszi át.

Labdarúgó Európa-liga, playoff, vissza-
vágók:

* bajnoki ág: Asztana (kazah) – APOEL
(ciprusi) 1-0 – 11-esekkel: 2-1, továbbjutott:
az Asztana 1-1-es összesítéssel, tizenegyesek-
kel; Kolozsvári CFR (romániai) – F91 Dude-
lange (luxemburgi) 2-3, továbbjutott: a
Dudelange 5-2-es összesítéssel; Qarabag
(azeri) – Sheriff (moldovai) 3-0, továbbjutott:
a Qarabag 3-1-es összesítéssel; Ludogorec
Razgrad (bolgár) – Torpedo Kutaiszi (grúz) 4-
0, továbbjutott: a Ludogorec 5-0-s összesítés-
sel; Molde FK (norvég) – Zenit (orosz) 2-1,
továbbjutott: a Zenit 4-3-as összesítéssel;
Midtjylland (dán) – Malmö FF (svéd) 0-2, to-
vábbjutott: a Malmö 4-2-es összesítéssel;
Shkëndija (macedón) – Rosenborg (norvég) 0-
2, továbbjutott: a Rosenborg 5-1-es összesítés-
sel; Spartak Trnava (szlovák) – Olimpija
Ljubljana (szlovén) 1-1, továbbjutott: a Spar-
tak Trnava 3-1-es összesítéssel; Celtic (skót)
– Suduva (litván) 3-0, továbbjutott: a Celtic 4-
1-es összesítéssel

* nem bajnoki ág: Ufa (orosz) – Rangers
(skót) 1-1, továbbjutott: a Rangers, 2-1-es ösz-
szesítéssel; AEK Larnaca (ciprusi) – Trencsén
(szlovák) 3-0, továbbjutott: az AEK Larnaca
4-1-es összesítéssel; Lipcse (német) – Zorja
Luhanszk (ukrán) 3-2, továbbjutott: a Lipcse
3-2-es összesítéssel; Apollon Limassol (cip-
rusi) – Basel (svájci) 1-0, továbbjutott: az 
Apollon 3-3-as összesítéssel, idegenben szer-
zett gólokkal; Maccabi Tel-Aviv (izraeli) –
Sarpsborg (norvég) 2-1, továbbjutott: a Sarps-
borg 4-3-as összesítéssel; Koppenhága (dán)
– Atalanta (olasz) 0-0 – 11-esekkel 4-3, to-
vábbjutott: a Koppenhága 0-0-s összesítéssel,
tizenegyesekkel; Besiktas (török) – Belgrádi
Partizan (szerb) 3-0, továbbjutott: a Besiktas
4-1-es összesítéssel; FCSB (román) – Bécsi
Rapid (osztrák) 2-1, továbbjutott: a Rapid 4-
3-as összesítéssel; Bröndby (dán) – Genk
(belga) 2-4, továbbjutott: a Genk 9-4-es össze-
sítéssel; Bordeaux (francia) – Gent (belga) 2-
0, továbbjutott: a Bordeaux 2-0-s
összesítéssel; Burnley (angol) – Olympiakosz
Pireusz (görög) 1-1, továbbjutott: az Olympi-
akosz 4-2-es összesítéssel; Sevilla (spanyol) –
Sigma Olomouc (cseh) 3-0, továbbjutott: a Se-
villa 4-0-s összesítéssel.

Hatalmas CFR-bukta, 
újabb edzőmenesztés Kolozsváron

Lehajtott fővel: a luxemburgiaktól elszenvedett kettős vereséget a szakma 
a román labdarúgás mindenkori legszégyenletesebb vereségének minősítette

Görögországban simán jutott tovább a Benfica
A portugál Benfica könnyedén 4-1-re nyert a görög PAOK vendége-
ként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó forduló-
jában, így a hazai döntetlen után is simán jutott a legrangosabb európai
kupasorozat csoportkörébe.
Eredmények, BL-selejtező, 4. forduló, visszavágók:
* PAOK Szaloniki (görög) – Benfica (portugál) 1-4 (1-3), továbbjutott:
a Benfica, 5-2-es összesítéssel
* PSV Eindhoven (holland) – BATE Boriszov (fehérorosz) 3-0 (2-0),
továbbjutott: a PSV Eindhoven, kettős győzelemmel, 6-2-es összesí-
téssel
* Salzburg (osztrák) – Crvena zvezda (szerb) 2-2 (1-0), továbbjutott:
a Crvena zvezda, 2-2-es összesítéssel, idegenben lőtt gólokkal

* A csoport: Bayer Leverkusen (német),
Ludogorec (bolgár), FC Zürich (svájci),
AEK Larnaca (ciprusi)
* B csoport: Salzburg (osztrák), Celtic
Glasgow (skót), Lipcse (német), Rosen-
borg (norvég)
* C csoport: Zenit (orosz), FC Koppen-
hága (dán), Girondins Bordeaux (fran-
cia), Slavia Prága (cseh)
* D csoport: Anderlecht (belga), Fener-
bahce (török), Zágrábi Dinamo (horvát),
Spartak Trnava (szlovák)
* E csoport: Arsenal (angol), Sporting
Lisszabon (portugál), Qarabag (azeri),
Vorszkla Poltava (ukrán)
* F csoport: Olympiakosz (görög), AC
Milan (olasz), Real Betis (spanyol), Du-
delange (luxemburgi)

* G csoport: Villarreal (spanyol), Bécsi
Rapid (osztrák), Moszkvai Szpartak
(orosz), Glasgow Rangers (skót)
* H csoport: Lazio (olasz), Olympique
Marseille (francia), Eintracht Frankfurt
(német), Apollon (ciprusi)
* I csoport: Besiktas (török), Genk
(belga), Malmö (svéd), Sarpsborg (nor-
vég) 
* J csoport: Sevilla (spanyol), FK Krasz-
nodar (orosz), Standard Liege (belga),
Akhisar Belediyespor (török) 
* K csoport: Dinamo Kijev (ukrán),
Asztana (kazah), Rennes (francia), Jab-
lonec (cseh)
* L csoport: Chelsea (angol), PAOK
(görög), BATE Boriszov (fehérorosz),
VIDI FC (magyar)

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európa-liga, playoff, vissza-
vágó: Kolozsvári CFR – F91 Dudelange 2-
3 (0-0)
Kolozsvár, Constantin Rădulescu-stadion,
kb. 15.000 néző. Vezette: Davide Massa
(olasz).
Gólszerzők: Robert Tambe (85.), Billel Om-
rani (88.), illetve Danel Sinani (51., 54.),
David Turpel (78.).
Sárga lap: Males (53.), Omrani (57.),
Manea (77.).
CFR: Fernandez – Manea, Vinicius, Lang,
Camora – Bordeianu (54. Păun), Ioniţă II,
Males – Mailat (46. Tambe), Ţucudean (68.
Baptista), Omrani.
Dudelange: Frising – Malget (80. Jorda-
nov), Schnell, Prempeh, El Hriti – Da Cruz,
Sinani (87. S. Ibrahimovic), Couturier –
Stolz, Turpel (90+2. Pokar), Melisse.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európa-liga, playoff, visszavágó:
Bukaresti FCSB – Bécsi Rapid 2-1 (2-0)
Bukarest, Nemzeti Aréna, 31.274 néző. Ve-
zette: Michael Oliver (angol).
Gólszerzők: Harlem Gnohere (11.), Mihai
Roman I (45+2.), illetve Mario Sonnleitner
(63.).
Sárga lap: R. Benzar (23.), Roman (45+1.),
Teixeira (53), illetve Potzmann (32.), Barac
(35.), Muldur (47.).
Kiállítva: Bălaşa (90+1.).
FCSB: Vlad – R. Benzar, Planic, Bălaşa,
Stan – Pintilii, Filip (85. Man) – Roman I
(74. Coman), Tănase (45. Rusescu), Teixeira
– Gnohere.
Rapid: Strebinger – Potzmann, Sonnleitner,
Barac, Muldur (65. Auer) – Ljubicic,
Schwab – Murg (90. Martic), Knasmullner
(76. Hofmann), Alar – Ivan. 

A BL-csoportok beosztása
* A csoport: Atlético Madrid (spanyol), Borussia Dortmund (német),
AS Monaco FC (francia), Club Brugge (belga)
* B csoport: FC Barcelona (spanyol), Tottenham Hotspur (angol), PSV
Eindhoven (holland), Internazionale (olasz)
* C csoport: Paris Saint-Germain (francia), Napoli (olasz), Liverpool
FC (angol), Crvena zvezda (szerb)
* D csoport: Lokomotiv Moszkva (orosz), FC Porto (portugál), Schalke
04 (német), Galatasaray (török)
* E csoport: Bayern München (német), Benfica (portugál), Ajax (hol-
land), AEK Athén (görög)
* F csoport: Manchester City (angol), Sahtar Donyeck (ukrán), Olym-
pique Lyon (francia), Hoffenheim (német)
* G csoport: Real Madrid (spanyol), AS Roma (olasz), Moszkvai
CSZKA (orosz), Viktoria Plzen (cseh)
* H csoport: Juventus FC (olasz), Manchester United (angol), Valencia
CF (spanyol), Young Boys (svájci)

A csoportok összetétele

A londoni Kékek az utóbbi években a Bajnokok Ligájához „szoktak”, a második számú kupasorozatban 2013
után kényszerültek újra indulni



Szeptember 4-én dönt a sportági
szövetség a női kosárlabda-bajnok-
ság új idényével kapcsolatos kérdé-
sekről – tudtuk meg Kiss Istvántól,
a Marosvásárhelyi VSK női kosár-
labdacsapatának a menedzserétől.
Mint ismeretes, noha egy hónap
múlva elvileg kezdődik az idény, a
szövetség augusztus elején egy hó-
napos haladékot adott a kluboknak,
hogy teljesítsék a beiratkozási felté-
teleket, mert az eredeti határidőig ezt
csak egyetlen csapat tudta teljesíteni.
Nem hivatalos értesülések szerint
most már 13 klub van, amely rajthoz
állna, ezt azonban csak a szövetségi
ülésen fogják megerősíteni, ugyan-
csak ekkor derül ki a rendezés mi-
kéntje is. Az eredeti elképzelés
szerint a nőknél is értékcsoportokat
alakítanának ki, akárcsak a férfiak-
nál, azonban a klubok egyöntetűen
arra az álláspontra helyezkedtek,
hogy a 13 csapatnak egyetlen cso-

portban kellene játszania. „Már
máskor is előfordult, hogy a szövet-
ség nem vette figyelembe a klubok
akaratát” – kommentálta ennek az
esélyeit Kiss István. Ezért elég való-
színűnek tűnik, hogy az A értékcso-
portban nyolc, a B értékcsoportban
öt csapat játszik majd.

Ami a marosvásárhelyi csapatot
illeti, Kiss István beszámolt róla,
hogy szükség van a keret kiegészí-
tésére. Elsősorban egy irányítót ke-
resnek, hiszen Alina Pop, aki
alapembernek számított a keretben,
sajnos, olyan betegség áldozatává
vált, amely legalább egy évig távol
tartja a sportpályától, ezért a helyet-
tesítését meg kell oldani. Egyelőre
azonban nem szándékoznak ide-
genlégiósokat leigazolni. „Ha né-
hány szponzor mellénk áll, akkor
lehet, hogy hozunk külföldieket is,
ellenkező esetben maradnak a helyi
játékosok” – mondta el a csapatme-
nedzser, aki hozzátette: csak a baj-
noki rendszer ismeretében lehet
célkitűzésekről beszélni.

A horvát Luka Modrić nyerte az
Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) Év Játékosa díját. A vég-
eredmény a BL előző csoportköré-
ben szereplő 32 klub
vezetőedzőjének, valamint 55 új-
ságírónak a szavazatai alapján állt
össze. Az elismerést csütörtökön a
Bajnokok Ligája csoportkörének
monacói sorsolását követően adták
át a Real Madrid középpályásának,
aki csapatával az előző idényben
megnyerte a legrangosabb európai
kupasorozatot.

A horvát válogatottal a nyári
oroszországi világbajnokságon
ezüstérmes Modrić a szavazásban
volt madridi klubtársát, a portugál
Cristiano Ronaldót, valamint a BL-
döntős Liverpool egyiptomi táma-
dóját, Mohamed Salah-t előzte
meg.

Külön díjazták az előző BL-sze-
zon legjobb kapusát, védőjét, kö-
zéppályását és támadóját is Keylor
Navas, Sergio Ramos, Modrić és
Ronaldo személyében, akik mind-

annyian a Real Madrid játékosai
voltak a 2017/18-as idényben. A
Juventushoz szerződött Ronaldo
kivételével a többiek változatlanul
a madridiakat erősítik.

A nőknél a VfL Wolfsburg dán
játékosa, Pernille Harder diadal-
maskodott, a norvég Ada Heger-

berg (Olympique Lyon), valamint
a francia Amandine Henry (Port-
land Thorns/Olympique Lyon)
előtt.

David Beckham 115-szörös
angol válogatott középpályás élet-
műdíjat vehetett át az UEFA elnö-
kétől, Aleksander Ceferintől.

Újabb kosárlabdázó tér vissza
Marosvásárhelyre Goran Martinić
után. A Marosvásárhelyi VSK fér-
fikosárlabda-csapata bejelentette,
hogy a lett Ernest Kalve is a klub
színeiben szerepel az új idényben.
Kalve a tavalyelőtt hagyott jó be-
nyomást a ligeti sportcsarnok kö-
zönségében, a tavaly azonban az
egykori Maros KK súlyos anyagi
gondjai miatt Galacra igazolt. A ki-
kötővárosi csapat is óriási anyagi
gondokkal szembesült azonban,
így Kalve visszatér Marosvásár-
helyre, hogy segítsen visszavinni a
csapatot a sportág romániai élvo-
nalába.

A VSK férficsapata egyébként
augusztus 6-án kezdte meg a felké-
szülést az új idényre, az első hetek-
ben az erőnléti alapozásra fektetve
a hangsúlyt. Szeptember elejétől
költöznek be a terembe a játéko-
sok, és rövidesen az edzőmérkőzé-
sek is megkezdődnek. Az idén is
megszervezik a Maros-kupát,
amelyre szeptember 14-16. között
kerül sor a sportcsarnokban. Egye-
lőre két klub igazolta vissza a rész-
vételt, ott lesz a Medgyesi CSM és
a brăilai Cuza Sport, a szervezők
azonban bíznak benne, hogy
négycsapatos tornát tudnak szer-
vezni. Újdonság az idén, tekintve,
hogy a női csapat is a VSK ernyője
alá került, hogy női Maros-kupa is
lesz ugyanabban az időszakban, az
esetleges ellenfelekről azonban
még nem tudott beszámolni a szak-
osztály vezetője.

Szászgáspár Barnabás el-

mondta, célkitűzésük egyértel-
műen a C csoport megnyerése,
hogy jövőre magasabb szinten 
játsszanak. Ennek teljesítésére a je-
lenlegi keretet képesnek tartja, hi-
szen a legtöbb marosvásárhelyi
játékos már a tavaly is igazolta,
hogy a legjobbak ellen is fel tudja
venni a küzdelmet. Igaz, nem lesz
könnyű, hiszen gyakorlatilag min-
den ellenfél két-három légióssal
erősített, így nehezen megjósol-
ható, ki lesz a rivális. A VSK ke-
rete azonban csak 90%-ban
tekinthető véglegesnek – mondta
Szászgáspár, még egy, vagy akár
két légiós is jöhet, az is elképzel-
hető, hogy csak a tavasszal, ez a
szponzorok segítségétől is függ,
mindenesetre egy all-rounder tí-
pusú, egy az egy elleni játékban

erős (elviekben amerikai) játékos
még elkelne a csapatban.

Sánta Szabolcs, aki a tavaly a
Maros KK kapitánya volt, most
pedig a VSK korelnökeként ismét
csapatkapitány, úgy vélte, megvál-
tozott a hangulat az alakulatban,
sokkal bizakodóbbak a játékosok,
és ha nem csalódnak az ígéretek-
ben, akkor képesek lesznek ismét
megmutatni, hogy a legnagyobb
részben marosvásárhelyi játéko-
sokból álló együttes fel tudja venni
a küzdelmet a legjobbakkal.

A hivatalos kosárlabdaidény
szeptember végén kezdődik a Ro-
mánia-kupa első körének a mérkő-
zéseivel. A VSK ellenfele a Galaci
Phoenix lesz, amellyel 26-án ide-
genben, 29-én pedig hazai pályán
mérkőzik meg.

Bálint Zsombor
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A női kosárcsapatról a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden délelőtt 11.10-től) a Marosvá-

sárhelyi TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja Kiss
István. A Sirius volt menedzserét, a Városi Sportklub női kosár-
labda-szakosztályának szakmai igazgatóját Szucher Ervin az új csa-
patról és célkitűzéseiről faggatja.

Bálint Zsombor

Kalve is Marosvásárhelyen folytatja

Luka Modrić az UEFA Év Játékosa

Az élvonalban való tizennyolc év megszakítás nél-
küli jelenlét és az európai Challenge-kupában való öt-
szöri részvétel után a marosvásárhelyi női
röplabdacsapat visszalépett az élvonaltól.

Úgy tűnt, hogy az újjászerveződött csapat, amely-
nek a kerete a korábbi CSU Medicinától szakvezetős-
től, edzőstől együtt a CSM égisze alá vándorolt, az
A1 osztályban folytathatja, különösképpen, hogy a
szövetség szívesen vette volna az indulását, hogy ne
legyen ismét csonka a bajnokság, hiszen más klub
nem jelentkezett a megszűnő Medicina helyére. A
marosvásárhelyi csapat vezetősége azonban úgy ítélte
meg, hogy az első évben nem tud versenyképes csa-
patot kialakítani, illetve túlságosan nagyok lennének
a költségek a várható eredményekhez képest, így je-
lezte a föderációnak, hogy visszalép, és az A2 baj-

nokságban indul. Mivel a keret fiatal, helyi nevelésű
játékosokra épül, el akarták kerülni azt is, hogy az él-
vonalban az utolsó helyen végezzen a csapat, a vere-
ségek sora pedig elvegye a játékosok kedvét. Ezért az
idén a másodosztályba iratkoztak be, a feljutás célki-
tűzésével, abban bízva, hogy az első év után letisztul
a CSM anyagi háttere, és akkor már versenyképes
csapattal indulhatnak az élvonalban.

A női röplabda A2 osztályos idényéről még sem-
mit sem lehet tudni. Elviekben két földrajzi csoport-
ban szervezik, az alapszakaszt rájátszás követi, és a
legjobb négy klub osztályozót játszik a két feljutó
helyért. A bajnokság kezdete október közepére vár-
ható, de a csoportbeosztás és a program nyilvános-
ságra hozása szeptember vége előtt valószínűtlen.
(bálint)

Visszalép az élvonaltól 
a CSM női röplabdacsapata

Ernest Kalve (b1) és Goran Martinic (k) visszatérnek a Dzsungelbe. Fotó: Nagy Tibor

Mindamellett, hogy augusztus
30-án ünnepelte 67. születésnapját,
még mindig kitart a futball mellett
a marosvásárhelyi egykori AS Ar-
mata aranycsapatának talán legte-
hetségesebb képviselője, Hajnal
Gyula: a Román Labdarúgó-szövet-
ség megbízásából Maros, Hargita és
Kovászna tehetséges, leendő futbal-
listáit kutatja. 

Hajnal – aki gyermekkorában
úszott, atletizált, vívott, íjazott, lo-
vagolt, kosárlabdázott és kézilabdá-
zott is – a vásárhelyi Ştiinţa
együttesében kezdett el futballozni,
onnan került az AS Armatához
1967-ben. Időközben helyet kapott
a Maros Magyar Autonóm Tarto-
mány válogatottjában, aztán ifivá-
logatott lett: 1949 és 1953 között
különböző korosztályú válogatot-
takban 38 találkozón 11 gólt szer-
zett.

A nagyválogatottban gólt lőtt
Olaszországnak, a Szovjetuniónak,
Japánnak, Hollandiának, Bulgáriá-
nak, Törökországnak, olimpiai,
világ- és Eb-selejtezőkön is játszott
Románia színeiben, aztán 14 alka-
lommal volt az év csapatában az A
osztályban az AS Armata színeiben
mint középpályás. 

„Mi, játékosok, külön egyénisé-
gek voltunk, de a pályán egyet al-
kottunk. Vezéregyéniségünk a néhai
Nagy Miki volt. Nem pénzért,
hanem szívből-lélekből futballoz-
tunk” – mondta el a minap az egy-
kori vásárhelyi aranycsapatról.

Mindig lokálpatrióta volt – mai
ésszel bánja, hogy nem próbálta ki
a tudását más hazai, nagyobb együt-

tesben, akár külföldön is –, de elé-
gedett azzal, amit tett és elért az
életben: „Soha nem akartam innen
elmenni, én Vásárhelyért futballoz-
tam, itt mindent megkaptam, jól
éreztem magam mint labdarúgó s
mint ember is, és mindig mindent
megtettem a csapataim érdekében,
hogy jól szerepeljenek, nekem min-
den meccs élmény volt” – magya-
rázta Hajnal Gyuszi, aki 17 évet
töltött az ASA-nál, innen került
Szászrégenbe az Avântulhoz.

Hajnal – aki 1992 óta mesteredző
– évek óta a Román Labdarúgó-
szövetség munkatársa, gyerekeket
figyel, foglalkozik velük, a legte-
hetségesebbeket kiválasztja, és a to-
vábbiakban is ezzel szeretne
foglalkozni. 

A futball mellett legnagyobb
öröme a családja, szabadidejében a
középső fiának, Lászlónak a gyere-
kével, a 6 éves Laci unokájával fo-
cizik, aki az MSE korosztályos
együttesében van leigazolva. Azt,
hogy idővel a tehetséges nagypapa
nyomdokaiba lép-e, egyelőre nehéz
megjósolni, de a nagytata így is bol-
dog családja körében. „Legkisebb
fiam, Róbert a harmadosztályban
futballozott az FCM II. csapatában,
de az érettségi előtt abbahagyta, és
a továbbtanulásra összpontosított.
Középső fiam, László jogász, míg a
legnagyobb fiam, Gyula Spanyolor-
szágban telepedett le az első felesé-
gemmel. Tőle van egy lányunokám,
Edina, aki 21 éves. A család mindig
is szent volt nekem, jelenleg is na-
ponta együtt ebédel nálunk a Hajnal
család” – említette büszkén Hajnal,
aki az élettől egészséget kíván csa-
ládjának. 

Hajnal Gyula 67 évesen is 
a futball szerelmese

Tekintettel lesz-e a szövetség
a klubok akaratára?

Az AS Armata egykori kiválósága (b1) ölében Laci unokájával, balján a fiaival: Gyulával, 
Róberttel és Lászlóval

Czimbalmos Ferenc Attila
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Európai színvonalú
munkálatok a Szász Albert Sportlí-
ceum sportbázisánál, az Al. Papiu
Ilarian Főgimnázium homlokzatá-
nak felújítása, manzárdosítások, új
parketta, játszótéri bútorzat – az is-
kolai beruházások egy kis része.

Marosvásárhely 23 oktatási in-
tézményét újították fel a nyáron. 

Zsúfolt volt a nyár a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal is-
kolaigazgatósága számára. Tíz
általános iskola és nyolc középis-
kola diákjai léphetnek új padlóbur-
kolatra az új tanév kezdetén, és a
legkisebb marosvásárhelyieket sem
felejtették ki: öt óvoda várja a
csöppségeket felújított termekkel,
új bútorzattal és játékokkal. A szep-
tember rendben találja az oktatási
intézményeket: mosdók, udvarok,
osztály- és csoporttermek, folyo-
sók, bejáratok mindenhol rendbe
téve, igény szerint. A tervezett
munkálatok legnagyobb részét be-
fejezték, a többivel az utolsó száz
méteren tartanak. 

A Szász Albert Sportlíceum di-
áksportolói tanévkezdéskor felújí-
tott osztálytermeket találnak, a régi
épületszárnyat teljesen felújították,
a sportteremben sokkal jobbak a
fényviszonyok a LED-es lámpates-

teknek köszönhetően, a legtöbb te-
remsportnak megfelelő a játékfelü-
let és újak a mellékhelyiségek.
„Futball-, kézilabda-, kosárlabda-
és atlétikapálya, mindenik jóvá-
hagyva versenyzésre, kialakításuk
most van folyamatban a marosvá-
sárhelyi Szász Adalbert Sportlíce-
umban. Az európai színvonalú
sportbázis várhatóan mintegy 3500
négyzetméteres felülettel és sportre-
habilitációs központtal rendelkezik
majd. A beruházás megvalósításával
a Sportlíceum sokkal vonzóbbá
válik a gyerekek számára és az ok-
tatási-nevelési folyamat szempont-
jából is” – mondta el a polgármester
tanácsadója, Claudiu Maior.

Az Al. Papiu Ilarian Főgimnázi-
umban öt felújított tanteremmel, a
tornateremben új padló- és falbur-
kolattal, valamint korszerűsített
manzárddal kezdhetik a tanévet.
„Vissza akarjuk adni az oktatási in-
tézmény szépségét, amely továbbra
is Marosvásárhely emblematikus
iskolájának számít. Az 1919-ben
épített épület műemlék, ezért rend-
kívüli figyelmet szenteltünk a rész-
leteknek, illetve a külső és belső
építészeti elemeknek. A napokban
fejeződtek be a munkálatok a man-
zárd jobb oldalán, hogy használni

lehessen, jelenleg néhány osztály-
terem felújtásán dolgoznak. A kö-
vetkező időszakban elkezdjük a
külső homlokzat felújítását is, hi-
szen azt szeretnénk, hogy lépésről
lépésre, az épület tervéhez iga-
zodva adjuk vissza egykori szépsé-
gét és vonzerejét” – fogalmazott
Claudiu Maior, a polgármester ta-
nácsadója. 

A munkálatok folytatódnak a
Transilvania közgazdasági kollégi-
umban is, ahol kültéri szabadidős
platformot létesítenek és teljesen fel-
újítják a sétányokat. Továbbá meg-
javították az intézmény kerítését is,
a diákok biztonsága érdekében. 

A Ion Vlasiu technológiai líce-
umban új termopán nyílászárókat
szereltek, kicserélték az iskola és a
bentlakás szigetelését, a sportte-
remben pedig új padlóburkolatot
fektettek le. 

A Mihai Eminescu pedagógiai
líceumban az intézmény udvarán
működő óvoda csöppségei számára
játszótéri elemeket szerelnek fel,
továbbá néhány bejáratnál padló-
hidegburkolatot fektettek le. A fo-
lyosókon lambériát szereltek, az
épületen kívül platformot alakítot-
tak ki a hulladéknak. 

A Traian Vuia technológiai lí-
ceum épületét szigetelték, a Cons-
tantin Brâncuşi technológiai
líceumban pedig a mellékhelyisé-
geket újították fel. Javításokat esz-
közöltek az Avram Iancu
technológiai líceum bentlakásának
épületénél, ahol újjáépítették a
sportterem padlózatát is. 

A Tudor Vladimirescu általános
iskolát teljesen felújították, új a
padlóburkolat is – az iskola bejára-
tánál hidegburkolat, termopán nyí-
lászárók, festés, a sporttermekben
padlózat.

A beruházások folytatódnak a
Dacia általános iskolában is, ahol
380 0-4 osztályos diáknak biztosí-
tanak az ősztől jobb tanulási körül-
ményeket: a folyosókon tarkettet
fektettek le, a két épülettest három

osztálytermében cserélték le a par-
kettát, folyamatban van a földszinti
mellékhelyiség felújítása, lambériát
helyeztek el és kicserélték a fo-
lyosó lámpatesteit. 

Tarkettet fektettek le a Mihai Vi-
teazul általános iskolában is, ahol
két osztálytermet újítottak fel, lam-
bériáztak, futballkapukat vásárol-
tak és befejezték az
oktatási-nevelési aszfaltrajzokat.
Az Európa általános iskolát telje-
sen felújították, parkettázták, több
osztálytermet és egy mellékhelyi-
séget, belső ajtókat szereltek, lam-
bériáztak és tarketteztek, a
homlokzatot pedig hőszigetelik és
lefestik. 

Homlokzat-, öltöző- és padlózat-
javítást végeztek a Romulus Guga
általános iskola sporttermében is, a
Nicolae Bălcescu általános iskolá-
ban pedig két osztályteremben fek-
tettek le parkettát, valamint a C
épületszárnyban kicserélték a kerí-
tést. A Dr. Bernády György általá-
nos iskolában az idei tanévtől

kezdődően a sportpályát szegély
veszi körül, a 7-es számú általános
iskolában lambériát helyeztek el,
hasonlóképpen a George Coşbuc
általános iskolában is, ahol tarkettet
is lefektettek, mint ahogy a Fried-
rich Schiller általános iskolában is. 

A Meseházikó, a Liget és a
Gyermekvilág óvodák csöppségei
új játékelemeknek örvendhetnek. A
Liget és a Cinege óvodák belsejét
teljes mértékben felújították, a
Napsugár óvodában pedig befejez-
ték a tarkett lefektetését a földszin-
ten. 

– Köszönjük minden igazgató-
nak és a helyi tanácsosoknak a tá-
mogatást, akik megértették, hogy
az iskolák korszerűsítése elsőrendű
fontosságú. Ezek a munkálatok
csupán a kezdete az összes maros-
vásárhelyi oktatási intézmény ki-
terjedt rehabilitációs programjának
– mondta Claudiu Maior, a polgár-
mester tanácsadója.

A köz- bel- és külkapcsolati
osztály

Sajtóközlemény



ADÁSVÉTEL

elADó kétszobás tömbházlakás a
Kövesdombon, földszinten, a Parân-
gului utcában. Tel. 0748-151-982.
(1955-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(1914)

KeMéNy tűzifa eladó. Tel. 0744-
159-621. (1919-I)

KeMéNy tűzifa eladó. Tel. 0742-
866-258. (1919-I)

elADóK előnevelt húskacsák és ve-
gyes hasznú csirkék. Érdeklődni 8–
16 óra között a 0265/331-016-os
telefonszámon. (-I)

MINDENFÉLE

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

TeTŐFeDéS, „lindabozás”, ácsmunka,
teraszokat készítünk, csatornázást,
lefolyókat, bármilyen tetőzeti és
bádogosmunkát vállalunk. 15%
kedvezmény nyugdíjasoknak. Tel. 0747-
871-270. (1939)

TeTŐFeDéS, bádogosmunka, csere-
pezés, „lindabozás”, bármilyen munkát
vállalunk (lécezés, fóliázás, szarufák).
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény! Tel.
0748-669-239. (1938)

vállAlUNK tetőszigetelést bitu-
mennel. Tel. 0743-618-971. 
(10030-I)

MAroSváSárHelyI fogászati ren-
delőbe asszisztensnőt keresünk. Ér-
deklődni a 0741-645-773-as telefon-
számon. (sz-I)

FelügyelŐT keresünk nem ágy-
ban fekvő nő mellé. Tel. 0744-451-
211. (1947-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szeptember 3-án soha el nem
múló szeretettel gondolunk
SZöllöSI láSZlóNé szül. 
Szövérfi eszterre halálának 10.
évfordulóján. emléke legyen ál-
dott!  Fia, lánya és családjuk.
(1909)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, melyet reménykedve, tü-
relemmel viseltél magadban.
Kegyetlen volt a sors, elvett tő-
lünk, de a szíved jóságos em-
léke, szereteted örökre itt marad
velünk. Temető csendje ad ne-
künk nyugalmat, szívünk bánata
örökre megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 2-án a drága édes-
apára és apósra, ANDráS 
lAJoSrA halálának 13. évfordu-
lóján. emlékét őrzik lányai, edith
és enikő, veje, Bandi. Nyugodjál
békében, drága édesapánk!
(1920)

Soha el nem múló szeretettel em-
lékezünk az ákosfalvi gál 
KATICárA szül. Szatmári halálá-
nak hetedik évfordulóján. A jó-
lelkű, segítőkész, dolgos
asszonyra örökre emlékezni fo-
gunk. Nyugodjon békében! Sze-
rettei. (1943)

Az idő múlása próbálja gyógyí-
tani azt a sebet, amit édesapám,
TAKáCS Károly elvesztése ha-
gyott hat hónapja, de kitörölni
nem tudja. Nyugodj békében! lá-
nyod, Adél. (1944)

Az idő múlhat, elszállhatnak az
évek, de emléked szívünkben
megmarad örökre.
Fájó szívvel és szeretettel emlé-
kezünk ifj. KINCSeS SáNDorrA
halálának 24. évfordulóján. Nyu-
godj békében! Szeretteid. (1961-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édes-
anya, anyós, nagymama,
dédmama, valamint közeli és tá-
voli rokon, 

IrSAI IrMA 
született Nagy 

életének 89. évében csendesen
megpihent. Utolsó útjára szep-
tember 3-án, hétfőn 14 órakor kí-
sérjük a meggyesfalvi temetőbe,
református szertartás szerint.
emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (-I)

A gyásztól mélyen megrendült,
szomorú szívvel búcsúzunk a
drága jó édesanyától és anyós-
tól, 

IrSAI IrMáTól 
aki gondoskodó jóságával a
fényt, a reményt, a bátorító hitet
jelentette szerettei életében.
Többé már nem fogja mondani,
hogy „elfutok a sarki boltba”. 
emlékét szívükben örökre meg-
őrzik: szerető lánya, Jutka és
veje, laci. (-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett nagymamánktól és déd-
mamánktól, 

IrSAI IrMáTól 
aki odaadó szeretetével tanított,
nevelt és szebbé, jobbá tudta
tenni fiatal éveinket. Nyugodjál
békében, drága mama! 
Téged soha nem felejtő unokáid,
Anna, Zoltán, Dániel és családja,
valamint robi és családja. (-I)

Fájdalomtól megtört szívvel bú-
csúzom anyatársamtól,

IrSAI IrMáTól 
és osztozom menyem, Pantilie
Jutka mély gyászában. 

Pantilie rozália. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, rokon és szomszéd, a
mezőbándi születésű 

özv. NAgy roZálIA
szül. Szabó 

életének 85. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése szeptember 4-én, kedden
14 órakor lesz a mezőbándi refor-
mátus temető cinterméből. 
Búcsúznak tőle szerettei. emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! (sz-I) 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
édesapánk, 

TóTH-BIrTAN gyUlA 
életének 84. évében elhunyt. Te-
metése 2018. szeptember 3-án 13
órakor lesz Marosvásárhelyen, a
római katolikus temető felső ká-
polnájából. 

gyászoló gyermekei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel értesültünk
arról, hogy kedves, jó barátunk,
a nyárádszeredai születésű
györgy JóZSeF hosszú
betegeskedés, türelemmel viselt
szenvedés után váratlanul
mindörökre megpihent. 
Drága szeretteinek, feleségének,
két gyermekének és hozzátar-
tozóiknak együttérzéssel, az Ige
szavával kívánunk vigasztaló-
dást:
„Mert a mi pillanatnyi könnyű
szenvedésünk igen-igen nagy
örök dicsőséget szerez
nekünk...” (2 Kor. 4:17-18)
A legközelebbi régi barátok, a
Szántó, Nagy és Kántor család.
(1960-I)

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Pantilie Jutkának édesanyja,
IrSAI IrMA elhunyta alkalmából.
A Nagy és a Bögözi családok. (-I)
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ELADÁSI  ÜGYNÖKÖT és B kategóriás hajtásival rendelkező
SOFŐRT alkalmaz disztribúciós cég. Tel. 0728-169-805, 0722-383-
216. (sz-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT.
Tel. 0744-644-026. (62626)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

DIMITrIe CANTeMIr PoSZTlICeálIS ISKolA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKéPeSÍTéS éveS TANDÍJ KeDveZMéNyeK A KéPZéSeK réSZTvevŐINeK 

álTAláNoS 
orvoSI 

ASSZISZTeNS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján

• A nehéz anyagi helyzetben levő diákok kérvényezhetik
a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb felvilágosítás
a titkárságon) 
• Szálláslehetőség az európai normáknak megfelelő diák-
bentlakásban 
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a
diákokra összpontosító interaktív módszerekkel
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola hon-
lapján 
• Állandó bejárási lehetőség a Serafim Duicu könyvtárba,
hozzáférés az adatbázisához és az internethez
• Ingyenes részvétel az iskola által szervezett helyi és
országos ülésszakokon és szimpóziumokon 
• A hallgatók a gyakorlati képzést egészségügyi in-
tézményekben és gyógyszertárakban végzik. A 2016-17-es
és a 2017-18-as tanévben 20, illetve 40 II. és III. éves diák
az Erasmus+ program keretében 19 napot Olaszországban
és Spanyolországban gyakorlatozott. Az iskola a 2018-
2019-es tanévre új projektet nyújtott be, ami az általános or-
vosi asszisztens szakos diákok versenyképességének
növelését célozza, olaszországi, németországi és 
spanyolországi gyakorlati képzések által.

gyógy-
SZeréSZ- 

ASSZISZTeNS 
nappali 
3 éves 

2.450 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(500 lej) 

a beiratkozáskor
kell kifizetni, 

a 2-6. részletet 
(390 lej)  

a beiratkozási
kérvény alapján 

Beiratkozás: 
2018. 

szeptember 3–7.
10-17 óra között
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie 
Cantemir

Posztliceális
Iskola

titkárságán, 
a Bodoni Sándor

utca 
3-5. szám alatt 

A BeIrATKoZáSHoZ/
TörZSKöNyveZéSHeZ 

SZüKSégeS IrAToK
A középiskola elvégzését igazoló okirat (eredeti)
vagy az érettségi diploma, illetve az azt
helyettesítő igazolás, születési bizonyítvány
(eredeti), házasságlevél (eredeti), személya-
zonossági igazolvány, orvosi igazolás a család-
orvostól, amely igazolja, hogy a jelentkező
egészséges („clinic sănătos”) és képes az
egészségügyi asszisztensi szakma gyakor-
lására. Ezt az igazolást minden tanév elején be
kell nyújtani. 
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el. 
A beiratkozási díj 150 lej. A díj befizetése alól
mentesülnek az árvák, illetve a gyakorló
pedagógusok gyermekei, erről a szülők tanin-
tézményében kiadott igazolást kell bemutatni. 
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy
időben történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj
első részletét is.

Tájékoztatás:
tel/fax: 0365 401 129 

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi
diplomával vagy anélkül. 

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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A Népújság hirdetési irodájában felve-
szünk APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.


