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A múlt átmentése

Gernyeszeg 700 – történelmi-kulturális napok

Alapos szúnyogirtást rendelt el
a prefektúra

Alapos szúnyogirtásra szólította fel az
önkormányzatokat a Maros Megyei
Prefektúra, mivel országszerte megnőtt a szúnyogcsípések által terjesztett nyugat-nílusi láz fertőzési
kockázata, ami az utóbbi időszak esőzéseivel csak fokozódott.

____________ 4.
Több mint hobbi
A kerek évfordulók mindig jó alkalmat nyújtanak az ünneplésre, és mi lehetne nagyobb öröm egy közösség számára
annál, hogy tudhatja és tudathatja: több száz esztendeje él
azon a földön, amelyen ősei megtelepedtek egykoron. Gernyeszeg község éppen ezt ünnepelte az elmúlt hét végén:
idén 700 éves a falu első írásos említése, az elmúlt (legkevesebb) hét évszázadnyi ismert időszakot pedig nagyszabású
kulturális-történelmi-összművészeti eseménysorozattal kívánták felejthetetlenné tenni.

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Vajda György

A több napig tartó rendezvénysorozat csütörtök délután kezdődött, és
vasárnap este ért véget. Csütörtökön ünnepi istentiszteletek zajlottak,
majd tárlatnyitó következett, este pedig gernyeszegi lakosokkal beszélgethettek az érdeklődők. Péntek délután folytatódott az események sorozata: történelmi konferenciának adott otthont a Teleki-kastély, délután
6 órakor pedig felavatták azt az emlékművet, amely a hét évszázados évforduló alkalmából készült. A községközponti parkban, a kastélykert bejáratával szemben felállított, a Kelemen-havasokból szállított sziklán
kétnyelvű felirat hirdeti a település több évszázados múltját, az emlékmű
leleplezésén Palkó Attila ceremóniamester felvezető szavait követően
Kolcsár Gyula polgármester és Novák Csaba Zoltán szenátor mondott
(Folytatás a 6. oldalon)

Antalfi Imola

Második alkalommal szervezte meg a
Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem a hét végén a távirányított drón és repülőmodell fesztivált a
régi repülőtéren. A rendezvényre 40
résztvevő jelentkezett mintegy 100
drónnal és repülőmodellel. A két nap
alatt bemutatórepülést tartottak és a
közönség is kipróbálhatta a repülő tárgyak irányítását.

____________5.

Cinizmus

Szakmaiatlanság, cinizmus, hárítás és végül bocsánatkérés – ez
jellemző a hatóságok magatartására az egészségbiztosítási rendszer működésképtelenségét illetően. Egyrészt azon vitatkozni, hogy
július 1-től vagy 5-től nem működik a közel 90 millió lejből megvásárolt, gyakorlatba ültetett egységesített számítógépes rendszer,
a történtek súlyosságának elbagatellizálását jelenti. Ha csak órákig nem működik egy, közpénzből kifizetett, a betegek orvosi ellátását megnehezítő rendszer, már az is nagy probléma kellene
legyen. De hogy a családorvosok, szakorvosok, gyógyszerészek
hetekig nem tudják érvényesíteni a páciensekkel kapcsolatos iratokat (recepteket, küldőpapírokat stb.), vagy adott esetben csak a
súlyos betegeket fogadják, attól való félelmükben, hogy az informatikai rendszer meghibásodásának idején nyújtott szolgáltatások
költségeit rájuk hárítják, és egy egyész IT-csapat képtelen ez idő
alatt kijavítani a rendszer hibáit, példátlan. A számítógépes rendszer működésképtelenségének egy sor következménye van, nemcsak a betegekre nézve, hanem – adminisztratív szempontból – az
orvosokra is, akik szerint összeomlófélben van az informatikai hálózat.
Eközben az egészségügyi tárca hárítja a felelősséget, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) szóvivője a „semmi sem
tökéletes” magyarázatot dobta be, és cinikusan jegyezte meg egy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 50 perckor,
lenyugszik
21 óra 5 perckor.
Az év 203. napja,
hátravan 162 nap.

Ma MAGDOLNA,
holnap LENKE napja.

Borlovagok dicsőszentmártoni tapasztalatcseréje

II. borlovagrendi találkozó

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos idő

Hőmérséklet:
max. 300C
min. 170C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

36, 9, 29, 26, 40 + 11
18, 39, 36, 1, 29, 40
1, 40, 27, 35, 28, 37

NOROC PLUS: 5 4 7 5 7 0

SUPER NOROC: 1 5 1 5 9 7
NOROC: 5 6 1 3 9 6 8

Megyei hírek

Bírságolt a munkafelügyelőség

A megyei munkafelügyelőség júniusban 59 alkalommal
végzett munkaellenőrzést. Az ellenőrzések során 13 olyan
személyt igazoltattak, akik munkaszerződés nélkül tevékenykedtek, valamint három olyant, akik nem jelentették
be munkaviszonyukat. 48 kereskedelmi egységre róttak ki
bírságot, ezek közül tízet be nem jelentett munkaviszony
miatt bírságoltak meg. Az ellenőrzéseken 65 alkalommal
bírságoltak: 29 figyelmeztetést adtak és 36 bírságot róttak
ki 334.900 lej értékben, valamint, a mulasztásokat helyrehozandó, 194 kötelező változtatást eszközöltek. Azok a területek, amelyeken a legtöbb bejelentetlen munkaviszonyt
észlelték, a következők voltak: építkezési munkálatok, vendéglátóegységek, varrodák, fémfeldolgozó egységek.

Forgalomkorlátozás
a Segesvári Középkori Fesztiválon

Július 22-én, ma kezdődik a Segesvári Középkori Fesztivál. A 26. alkalommal megtartandó, három napig tartó eseménysorozat a legrégebbi hazai középkori fesztivál, amely
elsősorban a művészetek segítségével, színházi előadásokon, koncerteken, hagyományőrző rendezvényeken,
tánceseményeken keresztül idézi meg a középkori világot,
annak hangulatát. Az idei kiadás mottója a középkori misztérium, amely azt is jelzi, hogy egy középkori titkot többfelvonásos színházi előadásban fognak feldolgozni és
bemutatni. Az eseménysorozat zavartalan lebonyolítása
végett július 25-e és 29-e között a fesztivál területére tilos
lesz járművekkel behajtani (kivételt képeznek az ott lakók).
Az erre az időszakra időzített esküvők esetében a területet
legtöbb három esküvői gépkocsival lehet megközelíteni, a
násznép gyalogosan. Az összművészeti eseménysorozat
július 28-ig tart.

Közeleg az adóbevallás határideje

Július 31. a magánszemélyek jövedelemadójáról és társadalombiztosítási hozzájárulásáról szóló egységes nyilatkozat benyújtásának határideje. Az egységes nyilatkozatot
online lehet benyújtani a privát virtuális téren (SPV) keresztül, illetve el lehet juttatni az adóügyi hatósághoz a
www.e-guvernare.ro honlapon elérhető „nyilatkozatbenyújtás”
szolgáltatás révén. Mindemellett el lehet küldeni postán vagy
be lehet nyújtani a helyi adóügyi hivatalok székhelyén is.

A Modern Magyar Művészeti Galéria
kiállítása

Körösfői Kriesch Aladár, Nagy Oszkár, Gáll Ferenc és más
erdélyi vagy Erdélyben alkotó művészektől származó festményekkel bővült a marosvásárhelyi Kultúrpalota bal szárnyában működő Modern Magyar Művészeti Galéria. Az
újonnan vásárolt festmények közül kiemelkedő Körösfői
Kriesch Aladár Három gyermek című, 1905-ben készült alkotása. A kép hátterében a gödöllői ház kertje látható.
Nagy Oszkár Nagybányai táj című, 1936-ban készített festménye a nagybányai hagyaték fontos eleme, amely kiválóan összesíti a természetábrázolásra különös hangsúlyt
fektető festőiskola eszmeiségét. A kiállítás Litteczky Endre,
Tibor Ernő, Jándi Dávid és Gáll Ferenc további műveivel
szemlélteti az erdélyi képzőművészet gazdag kínálatát. A
Kultúrpalota felújítási munkálatai miatt a Modern Magyar
Művészeti Galéria nagy része ugyan zárva tart, de a kiállítás a galériához tartozó, harmadik emeleti folyosón kialakított képcsarnokban kapott helyet, és nyár végéig
látogatható.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

Augusztus 2-4. között második alkalommal tartják meg a borlovagrendek nemzetközi találkozóját Dicsőszentmártonban. Az erdélyi és határon
túli borlovagrendek találkozójának célja a tapasztalatcsere, Erdély, valamint a küküllőmenti
szőlőtermesztés ismertetése, illetve a helyi borok
népszerűsítése.

Szer Pálosy Piroska

A házigazda Szent Márton Borlovagrend nagymestere,
Orbók Ferenc ismertette a Communitas Alapítvány által
is támogatott rendezvény részleteit. Az augusztus 2-án,
pénteken kezdődő eseményre a balavásári Kisküküllő
Borrend mellett többek között az Eger melletti Bogácsról
érkező Szent Márton Borlovagrend, a horgosi Szent
Orbán Borlovagrend, illetve a budafoki Promontórium
Borlovagrend jelezte részvételi szándékát. A résztvevőket
a dicsőszentmártoni Három Fenyő vendéglőben fogadják,
ahol a szállás elfoglalását követi a közös vacsora. Szombaton meglátogatják a város főterén levő múzeumokat,
majd a borlovagrend székhelyén a küküllőmenti borok bemutatására kerül sor. Szakmai előadások is elhangzanak,
meghívott Tóth Csaba, a gyulafehérvári katolikus érsekség főborásza. Az esemény egyik színfoltja a város főterén a borlovagok egyenruhás felvonulása. Mikefalván egy
dél-tiroli tulajdonú borászat meglátogatása és borkóstolás
szerepel a programban, a közös vacsorára Szőkefalván, a
Kolping-háznál kerül sor, vasárnap pedig reggeli után szabad program, marosvásárhelyi városnézés, múzeumláto-

Borlovagok egy csoportja

Fotó: archív

gatás. A felsorolt programpontokra bárki feliratkozhat
saját költségén.
Tavaly augusztus első hétvégéjén tartották meg először
a nemzetközi találkozót. A közös programok mellett a borászathoz kötődő hagyományokról hangzottak el előadások, Szászcsáváson és Egrestőn megtekintették a karikás
és a kordonos szőlőművelést.
*
A Kis-Küküllő felső szakasza a hegyvidéki hidegebb
időjárás miatt szőlőtermesztésre alkalmatlan, a kb. százkilométernyi alsó szakasz azonban annál alkalmasabb, ezt
bizonyítják az írott feljegyzések is. Honterus János 1566ban készített térképén Weinlandnak, vagyis borvidéknek
nevezte ezt a területet. A bonyhai Bethlen család ősi címerének két alsó sarkán megtalálható szőlőfürt, valamint KisKüküllő vármegye, Vámosgálfalva, Héderfája, Zsidve
települések címere is ezt tanúsítja. A festett templomkazetták, karzatok, úrvacsorai ötvösmunkák és hímzések motívumaiban egyaránt fellelhető a szőlőfürt. A 19. század
közepén Erdély fontosabb szőlőbirtokainak tulajdonosai
Bethlen Farkas és Brukenthal Károly örökösei voltak. Az
előbbi bonyhai, illetve küküllővári birtokain alakított ki
egy-egy, összesen 150 holdnyi kiváló szőlészetet. A küküllőmenti borvidékre a helyi jellegzetességek a jellemzők.
Míg a többségében katolikus felekezetűek által lakott vidékeken a borászattal és szőlőtermesztéssel kapcsolatos
munkálatok kezdete valamely szenthez kötődött, a protestáns többségű Küküllőmentén a munkálatok megkezdését
az időjárás határozta meg, ritkábbak a rögzített dátumhoz
kötődő munkák.

Lőgyakorlatok éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

A július 23–26. közötti időszakban 7 és 19 óra között a vagy akár az elhalálozás veszélye. Ellenkező esetben a Honmarosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, ame- védelmi Minisztérium nem vállal semmilyen felelősséget.
lyek során éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi
A 2019.07.19-i 362-es számú átirat kivonata,
és nemzetbiztonsági intézmények Maros megyei egységei.
kibocsátó: marosvásárhelyi 01010 katonai egység,
Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények köSürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat,
zött kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés
Marosvásárhely

RENDEZVÉNYEK

Hozz egy könyvet a fesztiválra!

A Maros völgye fesztivál és a Görgény völgye fesztivál
keretében idén is meghirdeti Hozz egy könyvet a fesztiválra! című programját a Maros Megyei Könyvtár. A
Maros Megyei Tanács támogatásával második alkalommal megvalósuló program keretében a rendezvénysorozatokon részt vevő látogatóknak lehetőségük nyílik
könyveket adományozni az ezen a vidéken működő
köz- és iskolai könyvtáraknak. Jó állapotban lévő, bármilyen témakörhöz tartozó, több korosztálynak megfelelő, román, magyar, angol, német nyelvű könyveket
lehet adományozni. A programra július 27–28-án Ratosnyán, a Maros völgye fesztivál hagyományos helyszínén kerül sor, a látogatók az alsóköhéri községi
könyvtárnak adományozhatnak köteteket, a szervezők
pedig felkérik a megyebeli szerzőket, hogy könyveikkel

támogassák a programot. Az adományokat a Maros
Megyei Tanács Ratosnyán elhelyezett házikójában
lehet hagyni 10 és 18 óra között.

Ballagási ünnepség a stadionban

Július 26-án, pénteken kerül sor a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetem hallgatóinak ballagási ünnepségére. A délután
5 órakor kezdődő ünnepségen igen nagy – mintegy
1500-nyi – lélekszámú végzős hallgató vesz részt, ezért
az eseményt a marosvásárhelyi stadionban tartják.

Szájkaraté

Július 23-án, kedden 19 órakor a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács újabb Szájkaratét szervez a marosvásárhelyi G-kávézóban. Meghívottak: Soós Zoltán,
Portik Vilmos és Tamási Zsolt, akik a feltett kérdésekre
válaszolnak aktuális politikai és közéleti problémákkal
kapcsolatban. Az est házigazdája: Jakab Orsolya.
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Megállapodott az USR és a PLUS a választási szövetség létrehozásáról

Barna lesz az államfő-, Cioloş a kormányfőjelölt

Megállapodásra jutott a Mentsétek Meg Romániát
Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) egy választási szövetség létrehozásáról, amellyel az államfő-, a helyhatósági és a
parlamenti választásokon is indulni fognak – jelentette be vasárnapi sajtótájékoztatóján Dan Barna és
Dacian Cioloş.

A két alakulat elnöke megerősítette, hogy Dan Barna lesz a
szövetség jelöltje a novemberi államfőválasztáson, Dacian
Cioloşt pedig a kormányfői tisztségre jelölik majd, mivel a jövőre esedékes helyhatósági és parlamenti választáson is közösen indul a két alakulat. Az USR–PLUS választási
szövetségről egyelőre elvi megállapodás született, ezt még
jóvá kell hagynia a két párt vezetőségének.
Dan Barna szerint a vezető testületek elé terjesztendő megállapodásjavaslat kitér egyebek mellett a pártszövetség közös
vezető szerveire és a „közös feddhetetlenségi kritériumokra”
is. Az USR–PLUS fő célja a 2020-as parlamenti választások megnyerése, és ezáltal a kormányra kerülés – tette hozzá
Barna –, az államfőválasztás kapcsán pedig a második fordu-

lóba jutás. Ez esetben – az USR elnöke szerint – vélhetően
Klaus Iohannis jelenlegi elnök lenne az ellenfél. „A normalitás
és a gyógyulás jele lenne a román társadalom számára, ha a
második fordulóban a Nemzeti Liberális Párt, illetve az USR–
PLUS jelöltje között kellene választaniuk az embereknek.
Végre lehetőség nyílna egy pozitív kampányra” – fogalmazott
Barna.
Dacian Cioloş szintén ama meggyőződésének adott hangot,
hogy az elmúlt 10-15 évben először „nagyon nagy esély van
arra, hogy demokratikus erőket” képviselő jelöltek kerüljenek
az államfőválasztás második fordulójába. „Mert a Szociáldemokrata Párt sajnos nem tekinthető demokratikus erőnek, az
egy klán, amelyben az érdekcsoportok közösen lépnek fel, túszul ejtették a román embereket, fenntartják a szegénységet az
ország bizonyos térségeiben, és egyéni vagy csoportérdekeikre
használják fel az állam pénzét” – fogalmazott a PLUS elnöke,
hozzátéve, hogy amennyiben jövőre a szövetségnek sikerülni
fog megszerezni a parlamenti többséget, módosítani fogják az
alkotmányt, tisztázzák „az államfő szerepét és tisztségét”.
(Agerpres)

Atyhán felszentelték a tűzvész után újraépített
római katolikus templomot

A Hargita megyei
Atyhán szombaton felszentelték
azt a római katolikus templomot,
amelyet egy villámcsapás okozta
2016-os tűzvész
után kellett újraépíteni.

Az ünnepi misét
celebráló Jakubinyi
György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye
érseke kijelentette:
bár templomot csak
egyszer szokás felszentelni, az atyhai
templom esetében indokolt volt az újraszentelés. Itt ugyanis
csaknem teljesen újra
kellett építeni az épületet. A leégett régi
Fotó: MTI/Veres Nándor
templomnak ugyanis Az újjáépített római katolikus templom a felszentelés napján
Soltész Miklós azt is hozzátette: az ilyen templomavatások
csak a külső falai és a torony egy része maradt meg. Az újraépített templom megőrizte a régi formáját, de a 21. század kö- Európának is üzennek, amelynek nyugati felén sok keresztény
vetelményeinek megfelelően alakították ki a belső terét. A templomot bezárnak, vagy mulatóvá, szállodává, akár metemplomba új orgona, a toronyba új harangok kerültek, a temp- csetté alakítanak. Ezzel szemben a Kárpát-medencében templomkert bejáratához pedig székely kaput állítottak.
lomok százai újulnak meg.
A felszentelési ünnepségen Soltész Miklós államtitkár is
Az atyhai római katolikus templom 2016. szeptember 18részt vett. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kap- án égett le egy villámcsapás következtében. A templomnak
csolatokért felelős államtitkára a rendezvény után az MTI-nek volt ugyan villámhárítója, de a légköri elektromos kisülés
telefonon elmondta: az atyhai templom újjáépítése azt pél- olyan rendkívüli erejű volt, hogy a tetőszerkezet szentély födázza, hogy a legkisebb települések, közösségek is számíthat- lötti része azonnal lángra kapott. A lángok olyan gyorsan ternak arra, hogy ha nagy bajban vannak, akkor segítséget jedtek, hogy – noha a plébános és a harangozó is a
kapnak, és a segítségnyújtásban a magyar kormány is szerepet templomban tartózkodott a villámcsapás idején – a templom
vállal. Megemlítette: a magyar kormány 42 millió forinttal tá- értékei közül csak a szentségtartót és néhány miseruhát tudtak
mogatta a templom újjáépítését.
kimenteni.
„Atyha példája erőt ad az embereknek és a magyarságnak
A Székelyudvarhelytől 36 kilométerre, egy hegynyeregszerte a Kárpát-medencében. Azoknak is, akik adott esetben ben 700-750 méter magasan fekvő Atyhának a 2011-es népelveszítik a hitüket, akár a magyarság megmaradásába vetett számlálás adatai szerint 222 lakosa volt, közülük 217-en
bizalmukat. Azt mutatja, hogy összefogással meg tudunk ma- magyarok. A közigazgatásilag Korond községhez tartozó teradni kereszténységünkben, nyelvünkben, magyarságunkban lepülés elpusztult római katolikus temploma 1797-1799 köegyaránt” – fogalmazott az államtitkár.
zött épült.

Tusványos

Szarka Tamás is bemutatkozik a közönségnek

Szarka Tamás előadóművész, zeneszerző, költő is Szarka Tamás komponálta az Üvegtigris 2. filmzenéjét, a 2018.
bemutatkozik a Tusványos néven ismert Bálványosi augusztus 20-i budapesti ünnepi tűzijáték zenéjét és verseit,
Nyári Szabadegyetemen, Tusnádfürdőn július 26-án. valamint ő volt a 2019. június 4-i nemzeti összetartozás napján

A Ghymes együttes alapítójaként ismert, Kossuth-díjas zenész a Magyar Teátrumi Sátor vendége lesz, ahol Csák Jánossal beszélget irodalomról, színházról és zenéről – közölték az
MTI-vel a szervezők.
Szarka Tamás az elmúlt négy évtized alatt több mint 300
dalt szerzett. A 35 éves Ghymes együttes működése alatt eddig
27 önálló albumot jelentettek meg, melyekhez a zenéket túlnyomórészt Szarka Tamás komponálta, dalszövegeit pedig ő írta.
Több egész estés zenés színházi darabot írt (A cigánytábor
az égbe megy, Vérnász, Benyovszky, Dózsa, Mária); az Éden
földön című darabját 2015. szeptember 25-én mutatta be a Budapesti Nemzeti Színház, és azóta húszezren tekintették meg.

megtartott közös éneklés ötletgazdája.
Szarka Tamás 15 éves korában publikált először verset. Költeményeit lefordították szlovákra, franciára, németre, angolra.
VÁVÁVÁ című első verseskötete 2000-ben jelent meg, ezt
követte az Anonymus utazik 2005-ben, majd az Anonymus
kérdez című kötet, mely 2006-ban látott napvilágot. Első Hangoskönyve 2008-ban készült, Mária című kötete és a Tánc a
hóban című kétnyelvű (magyar–szlovák) kötete 2014-ben jelent meg.
Előadóművészként több mint 3000 koncertet adott a világ
25 országában, 4 nagykoncertet a Budapest Arénában és 2016ban közös koncertet Al Di Meolával. (MTI)

Ország – világ
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Indulni fog, ha kérik

A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetősége kedden
ül össze a parlamentben, döntsön arról, hogy kit javasol a párt államfőjelöltjének. A javaslatot utólag jóvá
kell hagynia a PSD augusztus 3-ára összehívott
kongresszusának. Politikai források szerint kedden
előbb az állandó bizottság, majd a végrehajtó bizottság ülésezik. Viorica Dăncilă pártelnök azt nyilatkozta, ha a párt azt kéri tőle, indulni fog a novemberi
államelnök-választáson. A kormányfő hozzátette:
egyelőre azon az állásponton van, hogy „más mögé
áll be segíteni”. (Agerpres)

Nagyszeben polgármestere
visszatér

Visszatérhet tisztségébe Astrid Fodor nagyszebeni
polgármester, akit július 1-jén függesztett fel a Szeben megyei prefektus a legfelsőbb bíróság jogerős
ítélete nyomán, miután a szebeni törvényszék elfogadta az elöljáró fellebbezését. Cornelia Prundariu,
a törvényszék szóvivője pénteken úgy nyilatkozott, a
bíró elfogadta a polgármester fellebbezését, ami azt
jelenti, hogy az ítélet felfüggeszti a prefektusi rendelet
alkalmazását. A döntés nem jogerős, kiközlését követően öt napon belül megfellebbezhető.
(Mediafax)

Az ombudsman közbelépésére
számítanak

Tíz beadvány érkezett a nép ügyvédjéhez a kormány
által sürgősségi rendelettel elfogadott közigazgatási
törvénykönyvvel kapcsolatban. Az ombudsman közleménye értelmében a beadványok aláírói azt kérik a
nép ügyvédjétől, nyújtson be alkotmányossági kifogást a közigazgatási törvényt hatályba léptető
2019/57-es sürgősségi kormányrendelet ellen. A nép
ügyvédje a személyi jogok és szabadságok védelmezőjeként ebből a nézőpontból vizsgálja majd meg a
bírált jogszabály alkotmányosságát. A kormány június
25-i ülésén sürgősségi rendelettel fogadta el a közigazgatási törvénykönyvet, a rendelet július 5-én jelent meg a Hivatalos Közlönyben. (Agerpres)

Polgáronként hét óra

Minden román állampolgár átlagosan csaknem hét
órát kényszerült nélkülözni az áramszolgáltatást az
elmúlt esztendőben, míg a nyugati államokban ez az
időtartam legtöbb két és fél óra – mutat rá az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság (ANRE) szerdai
közleménye. Romániában összesen 9.448.823 villamosenergia-felhasználó van, ebből 5.170.629 városon és 4.278.194 vidéken. (Agerpres)

Telitalálat a lottón

Megnyerte múlt csütörtökön a hatos lottó (6/49) 4,651
millió lejes fődíját egy 15,5 lejes jeggyel egy comăneşti-i (Bákó megye) játékos – tájékoztatott a Román
Lottótársaság. Ez az idei harmadik telitalálat a hatos
lottón. Legutóbb június 2-án ütötték meg a 2,898 millió lejes főnyereményt. A nyertes, aki három egyszerű
variánst játszott meg, a lottótársaság szabályzata
szerint 90 napig igényelheti nyereményét. (Agerpres)

Cinizmus

(Folytatás az 1. oldalról)
rádióadásban: az emberek mindenképpen meghalnak,
a rendszerrel és a rendszer nélkül is. Viorica Dăncilă
kormányfő csak a közfelháborodás nyomán kéri az
egészségügyi tárca vezetőjétől az OEP vezérének, szóvivőjének a menesztését, miközben a két intézmény között nincsen alárendeltségi viszony.
Mindezektől eltekintve, ennyi ideig tartó rendszerhiba
után elvárható lett volna, hogy az illetékesek ne azt magyarázzák, hogy nem felelősek a történtekért, hanem
azt, hogy kivel van szerződése az OEP-nek az informatikai rendszer karbantartásáért (ha van ilyen szerződése
egyáltalán), és hogyan képzelik el rövid, illetve hosszú
távon a probléma megoldását. Ugyanis a 2012-ben bevezetett egységesített informatikai rendszer megszámlálhatatlan alkalommal hibásodott meg. Azt is érdekes
lenne tudni, mi a garancia arra, hogy nem sérül a személyi adatok biztonsága, ha ilyen huzamos ideg működésképtelen a rendszer. Summa summarum, egy
bocsánatkéréssel nem lehet elintézni a dolgot. Pénteken
a családorvosok szerint már működött a rendszer, a
gyógyszerészek arra panaszkodtak, hogy akadozik. A
történtekért valakinek felelnie kellene, de ahogy lenni
szokott, marad minden a régiben...
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Úzvölgyi katonatemető

Egy friss tanulmány
a magyar fél igazát támasztja alá

Egy friss tanulmány szerint
az úzvölgyi temetőben eltemetett, románnak tekintett
katonák közül több nem szolgált a román hadseregben,
így a dokumentum a magyar
fél igazát támasztja alá –
hangzott el pénteken az M1
aktuális csatornán.

Pászkán Zsolt Románia-szakértő
erről azzal kapcsolatban beszélt,
hogy egy magyarországi blogon tanulmány jelent meg, reflektálva a
román Hősök Emléke Országos
Hivatalának (ONCE) korábbi, az
Úzvölgyén eltemetett katonák
nemzetiségére vonatkozó összegzésére.
Hangsúlyozta: jelenleg az úzvölgyi katonatemetővel kapcsolatban
a magyar és román fél között nem
valódi történelmi vita folyik,
hanem a magyar fél történelmi érvekkel próbál kivédeni egy politikai, etnikai támadást.
A román politika szokása, hogy
gondok idején előrángatják „a magyar ügyet”, és azt éreztetik, hogy
a magyarokkal szemben bármit,
bármikor megtehetnek – fűzte
hozzá, megjegyezve, hogy az Úzvölgyében történtekkel is azt akarják bizonyítani, hogy a magyar
közösség sokadrangú tagja a ro-

mániai társadalomnak. A moldvai,
Bákó megyei Dărmăneşti (Dormánfalva) önkormányzata önkényesen román parcellát alakított ki
a székelyföldi, Hargita megyei
kezelésében
Csíkszentmárton
lévő úzvölgyi sírkertben. Június
első csütörtökén több ezer román
megemlékező erőszakkal nyomult be a temetőbe, hogy részt
vegyen annak román ortodox felszentelésén, miután székelyek élő
lánccal próbálták azt megakadályozni.
Nem legionárius szimbólum
A romániai Elie Wiesel intézet
álláspontja szerint nem minősül
román legionárius (fasiszta) szimbólumnak az a kelta kereszt alakú
emlékmű, amelyet Dormánfalva
polgármesteri hivatala állíttatott az
úzvölgyi katonatemetőbe.
A Romániai Holokausztkutató
Elie Wiesel Intézet a Transparentnews.ro portál megkeresésére közölte álláspontját az úzvölgyi
emlékművel kapcsolatban, azt követően, hogy Kelemen Hunor, a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke július elején sérelmezte az emlékmű formáját, és
kilátásba helyezte, hogy az Elie
Wiesel intézethez fordul ez
ügyben.

Az intézet szerint a körbe illesztett kereszt egész Európában elterjedt szimbólum. Elsősorban az
írországi és skóciai síremlékeken
jelenik meg, Romániában pedig a
máramarosi síremlékeken és
faragott kapukon használják gyakran.
Az intézet elismerte, hogy a két
világháború között a szimbólumot
Európában és Amerikában is a szélsőségesen jobboldali szervezetek
használták, és az ma is az egyik
legismertebb vizuális eleme például a fehérek felsőbbrendűségét
hirdető mozgalmaknak. Azt is hozzátette, hogy kelet-európai újfasiszta szervezetek is használják a
jelkép stilizált változatát, amilyen
például a romániai Új Jobboldal
szervezet.
Az Elie Wiesel intézet hozzátette
azonban, hogy „az úzvölgyi emlékmű, mely keresztény sírkertben
található, nem esik a fasiszta, legionárius, rasszista vagy xenofób tetteket, jelképeket és szervezeteket,
valamint a háborús bűnökért és tömeggyilkosságokért felelős személyek kultuszát tiltó 2002/31-es
sürgősségi kormányrendelet hatálya alá” – idézte a portál az intézet
álláspontját. (MTI)

Az EP Laura Codruţa Kövesit támogatja
az európai főügyészi tisztségre

Az Elnökök Értekezletének kérésére David
Sassoli, az Európai Parlament (EP) elnöke levélben értesítette az Európai Tanácsot (ET),
hogy az EP változatlanul Laura Codruţa Kövesit támogatja az európai főügyészi tisztségre.

„Az igazságügyi és belügyminiszterek Helsinkiben
esedékes informális találkozója előtt a Parlament ismételten kifejezi támogatását Laura Codruţa Kövesi
európai főügyészjelölt iránt. Elemi érdekünk, hogy
biztosítva legyen, hogy az uniós pénzügyi érdekeket

sértő bűncselekményeket – csalás, korrupció, pénzmosás, határokon átnyúló héacsalás – kivizsgálják, és
az elkövetőket büntetőeljárás alá vonják” – idézi az
EP közleménye David Sassolit.
Az Európai Ügyészségről (EPPO) szóló szabályzat
14. cikkelye szerint „az Európai Parlament és a Tanács
hétéves, nem megújítható időtartamra kinevezi az európai főügyészt. A Tanács egyszerű többséggel hoz
döntést”. Az európai főügyészt az Európai Parlament
és az EU Tanácsának együttes döntésével nevezik ki.
(Agerpres)

A nyugat-nílusi láz terjedésének megfékezésére

Alapos szúnyogirtást rendelt el a prefektúra

Alapos szúnyogirtásra szólította fel az önkormányzatokat
a
Maros
Megyei
Prefektúra, mivel országszerte megnőtt a szúnyogcsípések
által
terjesztett
nyugat-nílusi láz fertőzési
kockázata, ami az utóbbi időszak esőzéseivel csak fokozódott.

A prefektúra lapunkhoz is eljuttatott közleményében tájékoztat,
hogy felszólították a helyi önkormányzatokat, hogy erre szakosodott cégekkel végeztessenek alapos
rovarirtást a településeken, fokozott figyelmet fordítva a zöldövezetekre, a folyók, patakok medrére
és környékére. A helyi önkormányzatoknak ugyanakkor azt is elrendelték, hogy tegyenek lépéseket
annak érdekében, hogy felszámolják a mocsaras felületeket, valamint az utóbbi időszak heves
esőzései nyomán pangó vizeket,
illetve tájékoztassák a lakosságot
a pincékben, háztáji gazdaságokban felgyűlt víz eltávolításának a
szükségességéről. Mivel a megye
több pontjáról jelezték, hogy az
utóbbi időben elszaporodtak a szúnyogok, a prefektus a napokban
tanácskozásra hívta össze az
ügyben érintett intézmények, többek között a közegészségügyi

igazgatóság, a mezőgazdasági
igazgatóság, az állategészségügyi
és élelmiszer-biztonsági igazgatóság, a katasztrófavédelmi felügyelőség, a vízügyi igazgatóság, a
környezetvédelmi ügynökség, illetve őrség képviselőit, akikkel a
szúnyogok elszaporodásának a
megfékezését célzó intézkedéseket vitatták meg. Ennek nyomán
körlevélben értesítették a helyi
önkormányzatokat a szükséges teendőkről.
A nyugat-nílusi láz néven ismert
betegséget a nyugat-nílusi vírus
okozza, amely szúnyogcsípéssel és
vérrel terjed, a jelenlegi ismeretek
szerint emberről emberre nem adható át, néhány esetet kivéve, mint
a transzplantáció, vérátömlesztés,
vertikális átvitel (amikor a fertőződött anyák adják át utódjuknak).
Kockázati időszak a május–november, ekkor áll fenn a vírussal
való megfertőződés esélye. A nyugat-nílusi láz tipikusan az a betegség, amelynek terjedésében a
klímaváltozásnak nagy szerepe
van, a hőséghullámok, amelyeket
heves esőzések követnek, ugyanakkor a nyári idényben fokozódó
utas- és áruforgalom mind kedvező tényezők, amelyek hozzájárulnak a fertőzéses esetek
megjelenéséhez – hívják fel a fi-

gyelmet a közleményben. A betegség ellen nincsen védőoltás, ezért
fontos, hogy a hatóságok, de ugyanakkor a lakosság is megtegye a
szükséges alapvető óvintézkedéseket.
Megelőzésképpen elsősorban a
szúnyogcsípések ellen kell védekeznünk. Javasolják, hogy azon

Kevés a telekelt földterület Havadon

Elkészült a legeltetési ütemterv

Fotó: Nagy Tibor

Havad községnek 4000 hektár
földterülete van, ebből mindössze
100–110 hektárt telekeltek. A község nem részese az országos kataszteri
és
telekkönyvezési
programnak, azért nem iratkoztak
fel rá, mert egyes településeken birtoklevéllel sem rendelkeznek a
földtulajdonosok – tudtuk meg a
polgármesteri hivatal illetékeseitől.
– A községközpontban, Nyárádszentsimonban és Vadasdon 60–70
százalékban vannak kiállítva a birtoklevelek, Rigmányban viszont
mindössze 10 százalékban –
mondta Osváth Péter gazdasági referens, aki további számadatokkal
is szolgált. A községhez 1029 hektár szántóföld, 1056 hektár legelő,
465 hektár kaszáló, 1028 hektár
erdő, 12 hektár szőlős tartozik, Vadasdon egy 96 hektáros, kipusztulófélben levő gyümölcsös is van.
– A rendszerváltás után mindenki
tulajdonba vette a földjeit, de ez
nem volt írásban rögzítve. Az ak-

kori földmérők szakszerű elemzés
nélkül rajzolták be a gazdáknak a
területeket, így számos csúszás is
előfordult. A földalapú támogatásra leadott 204 igénylés közül
172-nél az elkövetkezőkben teledetekciós kontrollra (a műholdképek és a kérésben szereplő
földterület összehasonlító elemzésére) kerül sor, és az egykori pontatlanságok miatt több gazda
elveszítheti a támogatást – tette
hozzá a gazdasági referens.
Osváth Péter a vadkárokról is
említést tett. Havadon tavaly a
medve a kukorica- és a zabtermés
nagy részét tönkretette, idén pedig
egy méhpavilont dúlt fel. Az állatállomány egyébként az elmúlt
években drasztikusan csökkent a
községben.
– Nem gondoltam volna, hogy
valaha a falusi ember üzletből fogja
vásárolni a tejet, de sajnos most itt
tartunk – jegyezte meg Osváth
Péter. (nszi)

testrészeket, amelyeket nem takar
ruházat, permetezzük/kenjük be a
szúnyogokat távol tartó szerekkel,
továbbá szereljünk szúnyoghálót
az ablakokra, és használjunk rovarirtó készítményeket a lakásban és
a ház körül, szárítsuk ki a pincéket,
és kerüljük a vizes, mocsaras helyeket.
A szakemberek szerint a fertőzöttek körülbelül 80 százaléka tünetmentes, viszont amennyiben az
influenza tüneteivel is összetéveszthető jeleket tapasztalunk: láz, erős

fejfájás, izomfájdalom, hányás, bőrkiütés, azonnal forduljunk orvoshoz.
A fertőzés súlyosabb formái főként a hatvan éven felüli, krónikus
betegségben is (rákos, cukorbeteg,
magas vérnyomásos vagy krónikus
vesebetegség) szenvedő személyeknél fordulnak elő, náluk a következő tünetek is jelentkezhetnek:
torokszárazság, fényérzékenység,
hidegrázás, krónikus fáradtság,
izomgyengeség. (menyhárt)
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Drón- és repülőmodell-fesztivál

Több mint hobbi

Második alkalommal szervezte meg a Marosvásárhelyi
Kulturális és Tudományegyetem a hét végén a távirányított drón és repülőmodell
fesztivált a régi repülőtéren.
A rendezvényre 40 résztvevő
jelentkezett mintegy 100
drónnal és repülőmodellel. A
két nap alatt bemutatórepülést tartottak és a közönség is
kipróbálhatta a repülő tárgyak irányítását.

Vajda György

Olyan volt a hangulat a reptéren,
mint amikor igazi repülőkkel tartanak bemutatót. Szerencsés egybeesés, hogy 20-án, szombaton a
romániai repülőnapot ünnepelték, s
így kicsiben, de Marosvásárhely is
csatlakozhatott az országos rendezvényekhez. Bár nem ez volt a szándék. A Kulturális és Tudományegyetem tavaly szervezte első rendezvényét, és az érdeklődésre való
tekintettel döntöttek úgy, hogy az
idén is lesz drón- és repüllőmodellfesztivál.
Dr. Csegzi Sándor intézményvezető a helyszínen elmondta, nem titkolt szándékuk reklámozni az
egyetemet. Lehetőséget teremtenek
arra, hogy az érdeklődők – hatéves
kortól felfelé – megismerkedjenek
ezzel a technológiával, ugyanis
Fridrik Lucian szakirányító drónépítéssel is foglalkozik, így a segítségével be lehet tekinteni e
korszerű technológia kulisszatitkaiba. Ő volt az, aki szakkommentátorként igyekezett minden érdekes
tudnivalót megosztani a repülő alkalmatosságokról a fesztiválra kilátogatókkal.
– Hiánypótló tevékenységet folytatunk, hiszen az iskolákban nem ismerkedhetnek meg a gyerekek – és
a szülő sem – a csúcstechnikával, s
ha lenne is igény rá, nincs ahol kipróbálni, egyetemünk erre ad lehetőséget. A fesztiválra olyanok jöttek
el, akik hobbiszinten űzik ezt a foglalkozást, azonban komoly anyagi
és szellemi befektetést igényel, hiszen a drónok ma már a jövő technológiája, így aki elmélyül ezek
felépítésében, és megtanulja a szakszerű irányításukat, olyan munkát
jelenthet számára a jövőben, amely
állandóan megújul és az alkalmazásnak is nagy jövője van – mondta
többek között Csegzi Sándor.
A rendezvény másik célja az volt,
hogy népszerűsítse, ismertesse a
drónok és a repüllő modellek hasz-

nálatát szabályozó törvényt. Az Európai Unió elfogadott egy erre vonatkozó jogszabályt, amelyet
minden tagországban alkalmazni
kellene. Jelenleg az igen szigorú
légi közlekedési szabályok érvényesek rá. Azért, hogy szélesebb körben elterjedjen a drónhasználat, az
új uniós törvény némiképpen enyhít
ezen, de tudni kell, hogy a kihágásokat börtönbüntetéssel sújthatják.
A kulcskérdés az, hogy hol és milyen körülmények között lehet röptetni a drónokat. Például biztonsági
okok miatt lakott területen és tömeg
felett nem szabad, ennek ellenére
mégis ilyen helyen használják a legtöbben (sz.m: esküvők, fesztiválok
filmezésekor, fotózásakor). És arról
sem szabad megfeledkezni, hogy a

Elöl Csegzi Sándor, hátul kommentál Fridrik Lucian

békés célok mellett akár terrorcselekményekre, csempészésre és más
illegális tevékenységekre is használhatók, ugyanakkor az etikai vetület sem elhanyagolható. Az 1,5 kg
fölötti drónt be kell jegyeztetni a
légügyi hatóságnál. Az ügyintézésben és az első röptetésekben is segít
a kulturális tudományegyetem –
mondta az intézményvezető.
A jövő technológiája
Örömmel tapasztaltuk a helyszínen, hogy a felnőttek mellett igen
sok gyerek is eljött. Többen vásároltak kisebb repülőket és drónt is,
amit kipróbálhattak. Vannak, akik a
jövő technológiájába, a drónvásár-

lásba fektetnek be. Az APIA drons
reklámcég a Regionális Operatív
Programon keresztül az innovatív
technológia bevezetése céljából
75.000 eurós támogatást nyert,
amivel egy nagy teljesítményű
ipari és két más, műszaki paramétereket teljesítő drónt, számítógépet, a felvételeket kezelő
számítógépes programokat vásárolhatott. Bíró Csaba cégvezető elmondta, a reklámtevékenységet
szerette volna bővíteni a pályázat
segítségével, azonban jóval több
lehetőség nyílik a drónok bevetésével. Egyre gyakrabban használják őket a mezőgazdaságban, ahol

növényegészségtani felméréseket
végezhetnek, pontszerű permetezésre használhatják, nem beszélve
a kataszterezésről, ugyanakkor az
erdőfelületek
feltérképezésére
vagy – a hőkamerák segítségével –
a vadállomány felmérésében hasznosíthatják. De készíthetők felvételek
magas
építményekről,
amelyek segíthetik az építő, karbantartó vagy javítást végző
szakembereket a hibák felleltáro-

Fotó: Vajda György
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zásában stb., és ez csak egy kis hányada annak, hogy mi mindenre
használhatók a drónok. Az egyik
például óránkénti 100 km-es sebességgel haladhat, autóversenyek követhetők vele, de akár a rendőrség
is használhatja közúti ellenőrzésre
és sok másra. Nem beszélve a hadászati célokról.
Egy másik terület, ahol sikerrel
használhatják a drónokat: a mentés.
A Maros Megyei Speciális Barlangi- és Hegyimentő Szolgálatnak
van ilyen eszköze, szerencsére
eddig nem került sor éles bevetésre,
de szállíthatnak vele szívstop esetén
élesztőfelszerelést (defibrillátor),
elsősegélynyújtó ládikát, vagy az
erdőben, megközelíthetetlen helyeken eltűnt turisták keresésére is
használható.
Mint ismeretes, Marosvásárhelyen több évtizedes hagyománya
van a modellezésnek, hiszen évtizedekig az egykori pionírház repülőés hajómodellkörében lehetett gyakorolni az ehhez szükséges készségeket. Jó, hogy ez a hagyomány
újjáéledt, és figyelembe véve a
modern technológiai irányzatokat,
a Kulturális és Tudományegyetem
felvállalta a folytatását, továbbgondolását, abban a reményben,
hogy egy valódi központtá növi ki
magát, és olyan szakembereket
képez, akik a mindennapi életben
is használhatják ezeket a szerkezeteket. Reméljük, a következő fesztiválon még többen lesznek
kíváncsiak a műszaki újdonságokra.
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A múlt átmentése

A gernyeszegi Teleki-kastély

(Folytatás az 1. oldalról)
rövid beszédet. Beszédeikben egymás szavaira reflektáltak, és a kőszikla szimbólumának bibliai
említésére alapoztak.
Amint Kolcsár Gyula mondta, a
rendezvénysorozat súlypontja az
emlékműavatás, hiszen a jövő nemzedékeinek hagynak hátra most valamit. – A szikla mint szimbólum az
egyenességről, a nem részrehajlásról, a keménységről, az állhatatosságról szól. Az Istenszéke lábától
hoztuk Gernyeszegre a sziklakövet,
amely a központi parkban is méltó
helyre került. Azok, akik nyomot
kívántak hagyni maguk után, kőbe
faragtak, mi márványlapokat he-

Teleki Tibor (jobbra) idegenvezetést tart

lyeztünk a kőre, ezzel próbáltuk
megörökíteni történelmi épületeinket: látszik rajta a Teleki-kastély
kupolája és a református templom
tornya is. Az alapzatában egy kapszulát helyezünk el, amely a település leírását, jelenlegi adatait
tartalmazza. Novák Csaba Zoltán
ehhez kapcsolódóan egyik kedvenc
bibliai versét idézte, amelyben Sámuel a zsidóknak a filiszteusok fölött aratott győzelme után
emlékkövet állíttatott, mert megsegítette őket az Úr. Azt kívánta, legyen ez az emlékmű ilyen kő a
gernyeszegiek számára is, emlékezzenek arra, hogy az elmúlt hétszáz
évben megsegítette őket az Úr, és
megsegíti a következő évszázadok-

Awake 3.

Fotó: Kaáli Nagy Botond

ban is. – A konferencián elhangzott,
hogy volt Gernyeszegnek egy, a Teleki család előtti időszaka, volt a Telekiek alatti időszak és egy rövid, a
Telekiek nélküli időszak is. Hála Istennek, most ismét a Telekiekkel
közös időszak van, és azt kívánom,
hogy ez sok évig folytatódjon még
– mondta beszédében a szenátor,
majd Szabó Adél szavalatával zárult
az emlékműavatás. A pénteki nap
könyvbemutatóval ért véget, Ludvig Daniella Erdélyi odisszea című
kötetével ismerkedhettek meg az érdeklődők.
A gernyeszegi történelmi-kulturális napok csütörtöki és pénteki,
hatványozottan kulturális jellegű
eseménysorozata után szombat délelőtt már álltak a sátrak és lacikonyhák a központi parkban felállított
színpad előtt, de az eseménysorozat
kulturális része ekkor sem hiányzott: a gyönyörű időben délelőtt interaktív gyerekprogramok zajlottak
a látogatók által teljesen birtokba
vett kastélyparkban, míg a kastélyban a Teleki család tagjai által vezetett túrákon vehettek részt az
érdeklődők, kora délután pedig vezetett látogatás indult a Gernyeszeg
határában, egy magaslaton fekvő
Teleki-kriptába, valamint a helyi ortodox és református templomokba.
Az utóbbi túra is nagy érdeklődésnek örvendett, a résztvevőket iskolabusz szállította a helyszínekre,
amelyeket Kálmán Attila történész
a tőle megszokott dinamikus, átfogó, közérthető és humorban sem
szűkölködő módon mutatott be. A
rengeteg elhangzott információból
megtudhattuk például, hogy a grófi
család mely történelmi jelentőségű,

Két meglepetésegyüttes és 800 kötetes könyvtár a fesztiválon

Közzétették a fesztivál napi
programját, valamint két
meglepetésegyüttest is beharangoztak az Awake szervezői. Az augusztus 15-e és 18-a
között sorra kerülő boutiquefesztiválra július 17-től már
kaphatók
a
napijegyek
a
tickets.awakefestival.ro,
iabilet.ro és eventim.ro oldalakon 109 lej értékben, a
kempinghasználat további 45
lejbe kerül.

Kaáli Nagy Botond

Szombaton és vasárnap két meglepetésegyüttessel találkozhatunk a
gernyeszegi Teleki-kastély parkjában sorra kerülő eseménysorozat
színpadain: augusztus 17-én, szom-

baton, az AWAKEF1rst projekt keretében az Awake the Prodigy – Tribute to Keith formáció egészíti ki a
nagyszínpadon Netsky és De Staat
fellépését. A projekt egy, a szervezők által kezdeményezett, egyedi és
emlékezetes előadásokból álló sorozat, amely a tavaly vette kezdetét
a Viţa de Vie akusztikus koncertjével. Szombaton, 18-án pedig a Bohemian Symphony című koncert
zárja majd a fesztivált a Bohemia
Symphony Orchestra előadásában.
Amint arról már korábban is beszámoltunk, az Awake fesztivált
nemrég a legjobb tíz európai boutiqe-fesztivál közé rangsorolta egy
rangos külföldi kiadvány. A boutiqe-fesztiválok több jellemzőjükben is különböznek a nagy, óriási
tömegeket mozgató partisorozatok-

tól: esetükben nemcsak a koncertek
és az azokat követő bulizás a lényeg, a legtöbb esetben különleges
hangulatú helyszínen, egyedi dekorelemekkel gazdagítva, a koncertek
és buli mellett pedig számos, elsősorban kulturális jellegű – irodalmi,
zenés, filmes – programsorozatot is
nyújtanak. A számos művészeti tevékenységet és műfajt magába foglaló program számos helyszínen
zajlik, ezek közé tartozik a Könyvtár, a Színház, a Szabadtéri Mozi és
a Playground.
A Forest Lounge olvasósarok és
a szabadtéri könyvtár ez évben több
mint 800 kötettel várja az olvasni
vágyókat. A számos műfajt felölelő
könyvanyagban a világirodalmi
klasszikusok mellett olyan kötetek
is megtalálhatók, mint a népszerű

kiemelkedően fontos tagjait rejti a don mások mellett helyi és országos
piramis alakú homlokzattal rendel- elöljárók, politikusok, a helyi reforkező sírbolt, hogy melyik Teleki mátus és ortodox lelkészek mondgróf festett két képet a helyi ortodox tak beszédet. A nyitóünnepség
közösség számára, és hogy a nyolc- azonban nem csak erről szólt: két, a
száz éves református templomban település közösségének kiemelkelévő szarkofág valóban II. Rákóczi dően fontos személyiséget tiszteltek
Ferencnek készült-e. A hangulatos, meg a Gernyeszeg díszpolgára címvalóban sok, nem közismert infor- mel. A magyarországi Ibrány váromációt nyújtó minikirándulás után sával többévtizednyi jó kapcsolata
a délutáni kastélybemutatón vettünk van a helyi önkormányzatnak: az
részt, amelyet ekkor a Belgiumban ibrányi Berencsi Béla posztumusz
született és ott felnőtt Teleki Tibor, kapta meg az elismerést. Ugyanitt,
a nagy múltú főnemesi család legif- a közönség tapsviharának közepette
jabb leszármazottja vezetett. Fiatal vehette át díszpolgári címét Kolcsár
túravezetőnk enyhe nyugati akcen- Gyula polgármestertől gróf Teleki
tussal, de tökéletes magyarsággal, Kálmán, a kastély visszaszerzője, a
nagy-nagy szeretettel beszélt a hat- napok egyik főszervezője is.
hektárnyi kertről, a benne található
A rendezvénysorozat további rétöbb évszázados fákról (melyek jó szében, szombat este és vasárnap
része még az eredeti angolpark ré- délután a Teleki Domokos Általászét képezte), a család történetéről nos Iskola tanulóinak műsora, több
és végül a kastélyról, amelynek néptánccsoport előadása, valamint
felső szintjét jártuk be. Mint számos előadó és együttes koncertje
mondta, az 1802-ben befejezett kas- szórakoztatta a látogatókat, e fortélynak egyrészt
jót tett, hogy az
államosítás után
preventórium,
majd gyerekszanatórium volt
mert
benne,
aránylag épen
megmaradt (tetőzete például
eredeti!), másrészt az éppen
ez ügyben alkalmazott módosítások jelentős
kárt is tettek
benne (a lebetonozott
udvar
miatt például
nem szellőzik a
pince és romlik
az alap). Láthattuk többek között a báltermet,
egy, a preventórium idejében
szörnyű mesefigurákkal szocreál-fantasy
stílben kifestett
szobát, és több,
korhűen, antik Kálmán Attila a Teleki-kripta előtt
bútorokkal berendezett helyiséget is, megtudhat- mációk közül pedig a vasárnap este
tuk, hogy a kastély helyén egykor fellépő Szabó Előd és a Titán saját
vár állott (ezért a vizesárok), hogy dalt írt a gernyeszegi évfordulóra.
az épület ajtai és ablakai is mind
A gernyeszegi történelmi-kultueredetiek, és természetesen azt is, rális napok számos, pozitív jellegű
hogy a család mely tagjai és mikor vonásban és részletben különböztek
lakták a gyönyörű, késő barokk, a megszokott falunapoktól: a telepüGrassalkovich-stílusban épült kas- lés felkarolta és őrzi örökségét,
télyt. Mint elhangzott, a vissza- büszke ősi templomára, a jogos öröszerzett épület műemlék, így kösök által visszaszerzett kasténemcsak a család, hanem a közös- lyára, múltjára és jelenére, és
ség kincse is, ezért nyáron, naponta mindezt ízléses, tartalmas, valóban
10 és 18 óra között vezetett túrákra kulturális és összművészeti, színvojelentkezhet be bárki, az aránylag nalasan szórakoztató jellegű esejó állapota ellenére még sok javí- ménysorozat keretében ünnepelte
tásra szoruló kastélyt pedig kulturá- meg a helyiekkel és azon, igen szép
lis
központként
is
fogják lélekszámú érdeklődővel közösen,
működtetni.
akik kilátogattak oda. Mindezek
Ugyancsak szombaton délután mellett pedig jó érzés volt egy kicsit
került sor a napok megnyitóünnep- turistának lenni a saját szűkebb haségére. A központi parkbéli színpa- zánkban is.
sorozat alapját képező, Shirley
Jackson által írt Kísértetház, Edward St Aubyn regénye, a Patrick
Melrose, Michelle Obama önéletrajza, Bob Woodard Az elnök utolsó
embere című politikai regénye,
Shunmyo Masuno Zen. Az egyszerű élet művészete című önismereti könyve, avagy Rachael
Lippincott, Mikki Daughtry és Tobias Iaconis Öt lépésre tőled című
kötete. A fesztivált követően az öszszes könyvet egy Maros megyei
könyvtárnak adományozzák.
A híd alatti mozivásznon a filmkedvelők többek között a TIFF-re
válogatott alkotásokat és tinédzser
rendezők fesztiváldíjas filmjeit tekinthetik meg. A mozi napközben
színházzá változik, ahol a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemmel
közösen létrehozott és játszott produkciók tekinthetők meg.
A kalandokat kedvelők a Lastergat Cluj által szervezett lastertag,

avagy a Peppermint Park által Gernyeszegre hozott paintball, íjászat,
zorbing és zorb foci között válogathatnak, ezekre a tevékenységekre a
Playground nevet viselő helyszínen
kerül sor.
Pénteken és szombaton több mint
száz vállalkozó kedvű fesztiválvendég szállhat majd fel a hőlégballonnal, és tekintheti meg a magasból
alkonyatkor a Teleki-birtokot.
Az Awake-re augusztus 15–18.
között kerül sor a gernyeszegi Teleki-kastély parkjában. Jegyeket a
tickets.awakefestival.ro, a iabilet.ro
és az eventim.ro honlapokról lehet
vásárolni, a Sleepy Bird négynapos
fesztiválbérletek ára 209 lej,
illetve 239 lej (utóbbi a kempinghasználatot is magában
foglalja).
További
informáiókat, részletes programot a
www.awakefestival.ro honlapon
és a fesztivál hivatalos Facebookoldalán találhatnak az érdeklődők.
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ket. A tetemes hátrány
ellenére a Ludogorec láthatóan nem mondott le a
küzdelemről, szépítését
követően akár egyenlíthetett volna is, de Dibusz kivédte Swierczok
Panenka-büntetőjét.
Szerkeszti: Farczádi Attila
A folytatás újabb ferencvárosi góllal indult,
amely jószerével eldöntötte nemcsak a találkozót, hanem a párharcot
is. Bár a bolgárok próbálkoztak rendületlenül,
A Ferencváros 3-2-re nyert a bol- rúgó Bajnokok Ligája-selejtező első
Dibusz nagyon jó forgár Ludogorec vendégeként a szer- fordulójából.
mában védett, illetve
dai visszavágón, így kettős
A hazai 2-1-es sikert követően az
előtte a védelem is többgyőzelemmel jutott tovább a labda- ukrán Igor Haratin és a szlovák Minyire stabilnak tűnt, így a
hazaiak Heister öngóljáJegyzőkönyv
val csupán szépíteni tudLabdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló, visszavágó:
tak a hátralévő időben.
Ludogorec (bolgár) – Ferencváros 2-3 (1-2), továbbjutott: a Fe- A magyar bajnok játékosai gratulálnak Dibusz Dénesnek, aki csapata 2-1-es vezetésénél büntetőt hárított.
A Ferencváros jobb
Fotó: Sportal
rencváros kettős győzelemmel, 5-3-as összesítéssel.
helyzetkihasználásának
Razgrad, 8000 néző, vezette: Donatas Rumsas (litván).
chal Skvarka góljaival már a 21. nem adta fel a támadást, azaz nem köszönhetően
megérdemelten
Gólszerzők: Terzijev (24.), Heister (69., öngól), illetve Haratin percben 2-0-ra vezetett a magyar döntetlenre játszott, s bár többet nyert, és jutott tovább. A második
(17.), Skvarka (21.), Nguen (48.).
bajnok, de a hazaiak még a szünet volt a labda a bolgároknál, az első körben a máltai Valletta vár a zöldSárga lap: Keserü (85.), illetve Ihnatenko (26.), Blazic (28.), Di- előtt szépítettek. A második félidő negyedórában csak a magyaroknak fehérekre, akik hazai pályán kezdebusz (29.).
elején a norvég Tokmac Nguen ta- volt helyzete. A ferencvárosi csapat nek, szerdán 21 órától, majd a
Kiállítva: Moţi (82.).
lálata végleg eldöntötte a párharcot, a második lehetőségét – egy szög- visszavágóra egy héttel később a
Ludogorec: Renan – Ikoko (64. Cicinho), Terzijev, Moti, Ned- a bolgárok újabb szépítése legfel- letet követően – már kihasználta, szigetországban kerül sor.
jalkov – Tchibota, Djakov, Marcelinho (64. Biton), Goralski, Jor- jebb szépségtapasz lehetett szá- míg a túloldalon Marcelinho szaA BL 32 csapatos főtáblájához
ginho – Swierczok (46. Keserü).
mukra, mert a Ferencváros 5-3-as badrúgásból csak a kapufát találta még három párharcot kellene nyerFerencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Blazic, Dvali, Heister – összesítéssel lépett tovább.
el. A magyarok válasza viszont nie az FTC-nek, amely 15 év után
Ihnatenko (57. Sigér), Skvarka, Haratin – Zubkov, Priskin (73.
Szerhij Rebrov vezetőedző ígére- újabb gól volt, így bő húsz perc után jutott túl egy ellenfélen a legrangoLanzafame), Nguen (61. Varga R.).
tének megfelelően a Ferencváros már háromgólosra növelték előnyü- sabb európai kupasorozatban.
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A Ferencváros kettős
győzelemmel jutott tovább

Kupaforduló egy hónappal
a bajnoki rajt előtt

Bálint Zsombor

Gyakorlatilag kettévágják a nyári szünetet a labdarúgó 3., valamint a 4. ligából
a megyei kupagyőzelem révén továbbjutott csapatok számára azzal, hogy a labdarúgó-szövetség a nyár közepére írja ki a
Románia-kupa megyeközi szakaszának
első fordulóját. Az indoklás szerint a sűrű
bajnoki program miatt már szeptemberben
be kell iktatni a naptárba a tizenhatoddöntőket, amikor az 1. ligás csapatok is bekapcsolódnak, másrészt szinte kényszeríti
ezzel a sportágat irányító szerv, hogy a
„kis” klubok ne vegyék komolyan a sorozatot, hiszen sokaknak elég komoly kihívást jelent ilyenkor összeszedni a csapatot,
különösen azoknak, amelyek a nyári szünetben valamilyen okból kénytelenek jelentősen változtatni a kereten. Ebben a
helyzetben vannak általában azok, akik az
előző idényben a 3. ligában a mezőny második felében végeztek, netán kiestek,
most pedig mégis játszaniuk kell az első
megyeközi fordulóban, amelyre alig másfél hét múlva, július 31-én kerül sor. Nem
csoda, hogy nagyon sok mérkőzést nem is
rendeznek meg, mert időközben az érintett
klubok visszalépnek, megszűnnek vagy
nem tudnak kiállni.
Bízunk benne, hogy a szövetség által az

első fordulóban programált három Maros
megyei csapatot ilyen veszély nem fenyegeti, egyébként július 31-én az előző idény
három harmadik ligás csapata közül csak
a Szászrégeni Avântulnak nem kell játszania, köszönhetően annak, hogy a mezőny
első felében zárta a bajnokságot. Pályára
lép viszont a Marosvásárhelyi MSE és a
Radnóti SK, valamint a Maros megyei kupagyőztes Nyárádtői Unirea. A 3. ligába
frissen feljutott Marosvásárhelyi CSM
nincs az indulók között, hiszen már a megyei szakaszban kiesett. A három említett
csapat közül kettő egymás ellen játszik,
mégpedig a Nyárádtői Unirea az MSE-t
fogadja. A 4. ligás csapat a pályaválasztó.
Ugyanakkor Radnót Szászfenesre látogat,
a Kolozs megyei kupagyőztes otthonába.
A meccsek kezdési időpontja 17.30 óra,
döntetlen esetén hosszabbítás és büntetők
döntenek a továbbjutó csapatról.
Az 1. szakaszban összesen 38 mérkőzést vettek tervbe, a győztesek és a 3. ligában jobb helyen végzett további 22
csapat részvételével játsszák augusztus
14-én a 2. kört. A 3. kört augusztus 28-ára
írták ki, ezen a 30 győztes mellett a maradék 13 3. ligás csapat és 11 2. ligás klub
lesz érdekelt. A 4. körben aztán a többi kilenc 2. ligás együttes is indul, 18 meccset
rendeznek.

A párosítások
Az első négy körben, a tizenhatoddöntők előtt, a párosítást földrajzi szempontok szerint végzik el, az 1. körben az alábbi párokat alakította ki a szövetség versenybizottsága:
Viitorul Albeşti – Sănătatea Dărăbani, Viitorul Liteni – Şomuz Fălticeni,
Unirea Mirceşti – CSM Paşcani, Bradu Borca – Karácsonkői Ceahlăul, CSM
Vaslui – Viitorul Curiţa, Zernyesti Avântul – Mausoleul Mărăşeşti, Gergyószentmiklósi Jövő – Székelyudvarhelyi FC, Papolci FC – Kézdivásárhelyi KSE,
Viitorul Ianca – Sportul Chişcani, Galaci Universitatea – Sporting Lieşti, CSM
Râmnicu Sărat – CS Făurei, Pescăruşul Sarichioi – CS Medgidia, Victoria
Cumpăna – Axiopolis Sport Cernavodă, Bărăganul Ciulniţa – Agricola Borcea,
Bukaresti Steaua – CS Mihai Bravu, Vulturii Pasărea – Viitorul Domneşti, CS
Blejoi – Flacăra Moreni, Négyfalusi Precizia – Szászhermányi AFC, Mostiştea
Ulmu – CSM Olteniţa, Ajax Botoroaga – Sporting Roşiori, Recolta Gura Şuţii
– Real Bradu, Minerul Costeşti – Unirea Bascov, CSM Slatina – Vediţa Coloneşti, CS Cârcea – CS Strehaia, Unirea Cruşeţ – Petrillai Inter, Dévai Cetate
– Vajdahunyadi CS, Kiskrassói Voinţa – Lugosi CSM, Temesgyarmati Millenium – Győrödi-Szőlőtelepi CSC, Perjámosi Avântul – Pécskai Progresul,
Nagydisznódi Măgura – Feleki FC, Diódi Voinţa – Gyulafahérvári Unirea
1924, Marosújvári CS – Alsógáldi Industria, Váradszentmártoni CSC – Tasnádi Unirea, Szatmárnémeti Olimpia – Zilahi SCM, Szászfenesi CS – Radnóti
CS, Nyárádtői Unirea – Marosvásárhelyi MSE, Nagydemeteri ACS – Besztercei Gloria, Nagysomkúti Progresul – Dési Unirea.
Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 2. forduló: Nagyszebeni Hermannstadt – Medgyesi Gaz
Metan 0-2, Chindia Târgovişte – Konstancai Viitorul 0-1, FC Botoşani – FC
Voluntari 4-1, Academica Clinceni – Kolozsvári CFR 1-4.
Az élcsoport: 1. Viitorul 6 pont, 2. Botoşani 4, 3. CFR 4, 4. Medgyes 4.

BL: A második selejtezőfordulóban a CFR
A Kolozsvári CFR
bejutott a labdarúgó
Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójába, miután a szerdai
visszavágón kétgólos sikert ért el az Asztana
ellen. Az erdélyi csapat
valamennyi gólját Billel
Omrani szerezte, aki így
mesterhármast ért el.
A kolozsváriak gyengén kezdték a mérkőzést, és már a 4. percben
hátrányba kerültek, amikor a középpályán megszerzett
labdát
Murtazajev gólra váltotta. Öt perccel később
Rondon közelről a keresztlétcet találta el, majd Billel Omrani (j) három gólja mellett sok egyéni párharcot is megnyert. Fotó: Libertatea
Omrani a 10.-ben egyenlített. A kolozsvári támadó
Jegyzőkönyv
a vezetést is megszerezte
Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló, visszavágó:
a CFR javára, amikor a
balszélről „eleresztett” lö- Kolozsvári CFR – FC Asztana 3-1 (2-1), továbbjutott a CFR 3vése megpattant Posztnyi- 2-vel.
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu stadion, vezette: Alexankov lábán, és a rövid
der
Harkam (osztrák).
sarokban kötött ki. A kaGólszerzők: Billel Omrani (10., 26., 73.), illetve Roman Murzahok nem adták fel, Tomaszov közel állt az tazajev (4.).
CFR: Arlauskis – Susic, Vinicius, Burcă, Camora – Djokovic,
egyenlítéshez, majd a
házigazda alakulat a to- Bordeianu, Culio – Deac (86. Hoban), Rondon (66. Costache),
vábbjutást jelentő harma- Omrani (85. Pereira).
dik gól megszerzéséhez:
Asztana: Eric – Rukavina, Posztnyikov, Simunovic, BeisebeVinicius ugyan betalált a kov (81. Anicic) – Logvinenko – Tomasov (62. Mubele), Maevski,
hálóba, de a bíró lest ítélt. Sigurjonsson (81. Janga), Rotariu – Murtazajev.
Szünet után a kolozsváriak megrohamozták az
Eredményjelző
Asztana kapuját, és előbb
Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 1. forduló, visszavágó
Djokovic, majd Vinicius
és újra Djokovic lőhetett mérkőzések: Riga FC (lett) – Dundalk (ír) 0-0 – tizenegyesekkel
volna gólt. Végül Omrani- 4-5, továbbjutott: a Dundalk, 0-0-s összesítés után tizenegyesnak sarkozással sikerült párbajban; AIK (svéd) – Ararat-Armenia (örmény) 3-1, továbbmegszerezni a találatot, jutott: az AIK, 4-3-as összesítéssel; Rosenborg (norvég) –
amelynek hatására felléle- Linfield FC (északír) 4-0, továbbjutott: a Rosenborg, kettős
gezhettek a szurkolók, de győzelemmel, 6-0-s összesítéssel; Qarabag (azeri) – Partizani
a kispadon ülők is. Túl Tirana (albán) 2-0, továbbjutott: a Qarabag, 2-0-s összesítéssel;
korán? Nem: a negyedik Kolozsvári CFR – Asztana FK (kazah) 3-1, továbbjutott: a
h o s s z a b b í t á s p e r c b e n CFR, 3-2-es összesítéssel; Piast Gliwice (lengyel) – BATE (fehiába kerültek az Asztana
hérorosz) 1-2, továbbjutott: a BATE, 3-2-es összesítéssel; Majátékosai kétszer is nagy
helyzetbe, ezek egyaránt ribor (szlovén) – Valur Reykjavík (izlandi) 2-0, továbbjutott: a
kimaradtak, így a házigaz- Maribor, kettős győzelemmel, 3-0-s összesítéssel; Celtic (skót)
dák ünnepelhettek a lefú- – FK Sarajevo (bosnyák) 2-1, továbbjutott: a Celtic, kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel; Szutjeszka Niksics (montenegrói)
jást követően.
A CFR a Maccabi Tel- – Pozsonyi Slovan (szlovák) 1-1 – tizenegyesekkel 3-2, továbbAvivval játszik a követ- jutott: a Szutjeszka Niksics, 2-2-es összesítés után tizenegyeskező körben. Az első párbajban; Ludogorec (bolgár) – Ferencváros 2-3,
mérkőzés Kolozsváron továbbjutott: a Ferencváros, kettős győzelemmel, 5-3-as összelesz, szerdán 21 órától.
sítéssel.
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Megőrizte előnyét, és továbbjutott a Fehérvár

A Fehérvár FC gól nélküli döntetlent játszott a montenegrói FK
Zeta csapatával a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában, a csütörtök este Felcsúton
rendezett visszavágón, így megőrizte négygólos előnyét és továbbjutott.
Az előző idényben bajnoki ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes
együttes egy hete 5-1-re nyert vendégként, így a csütörtök esti összecsapásnak nem volt valódi tétje.
A Fehérvár FC a következő körben a liechtensteini Vaduz csapatával találkozik, az első mérkőzést
egy hét múlva rendezik Felcsúton.
Az első félidőben valamivel többet birtokolta a labdát a fehérvári
együttes, amely a kapura is veszélyesebb volt: a hazaiak hatszor, a
vendégek pedig csak egyszer próbálkoztak lövéssel. A Fehérvár egyegy
pillanatban
tetszetős
támadásokat vezetett, de az utolsó
passzokba rendre hiba csúszott, így
gól nélküli állásnál vonultak szünetre a csapatok.
A második játékrész eseménytelenebbre, már-már unalmasabbra
sikeredett, mint az első, de ebben a
45 percben is a magyar együttes
volt a kezdeményezőbb, egyben
veszélyesebb. A Zeta egyszer tudott
némi veszélyt kialakítani Kovácsik
kapuja előtt, de az is inkább a fehérvári védelem pillanatnyi bizonytalanságának volt köszönhető.
A Fehérvár a hajrában a kapuja elé
szegezte az emberhátrányba került
montenegróiakat, akik azonban ezt
a meccset megúszták kapott gól
nélkül.

A fehérvári Marko Scsepovics (b2), Stopira (j3, lent) és Anel Hadzic (j), valamint a montenegrói Amel Tuzovic (b) és Goran Milojko (b4) a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában játszott Fehérvár FC – Zeta mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2019. július
18-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Jegyzőkönyv
Labdarúgó EL-selejtező, 1. forduló, visszavágó: Fehérvár FC – Zeta
FC (montenegrói) 0-0, továbbjutott: a Fehérvár FC, 5-1-es összesítéssel.
Felcsút, 2841 néző, vezette: McLaughlin (ír).
Sárga lap: Juhász (66.), illetve Milojko (34.), D. Vukcevic (45.).
Kiállítva: D. Vukcevic (73.).
Fehérvár FC: Kovácsik – Nego, Juhász, Elek, Stopira – Pátkai (Milanov, 63.), Kovács, Hadzic – Huszti, Scepovic (Futács, 79.), Petrjak
(Hodzic, 79.).
FK Zeta: Akovic – Tuzovic, D. Vukcevic, Ceklic, Sekulic – Goranovic, Milojko, S. Vukcevic (Baosic, 66.), Krstovic, Bosnjak (Kontic,
89.) – I. Vukcevic (Lambulic, 83.).

EL-eredményjelző

Labdarúgó Európa-liga-selejtező,
1. forduló, visszavágó mérkőzések:
Bananc (örmény) – Csukaricski
(szerb) 0-5, továbbjutott: a Csukaricski, 8-0-s összesítéssel; KÍ (feröeri) – FK Riteriai (litván) 0-0,
továbbjutott: a KÍ, 1-1-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal;
OFK Titograd (montenegrói) –
CSZKA Szófia (bolgár) 0-0, továbbjutott: a CSZKA Szófia, 4-0-s
összesítéssel; Csihura Szacshere
(grúz) – CS Fola Esch (luxemburgi)
2-1, továbbjutott: a Csihura Szacshere kettős győzelemmel, 4-2-es
összesítéssel; Tobol Kosztanaj
(kazah) – Jeunesse Esch (luxemburgi) 1-1, továbbjutott: a Jeunesse
Esch, 1-1-es összesítéssel, idegenben szerzett góllal; Kajrat Almati
(kazah) – NK Siroki Brijeg (bosnyák) 2-1, továbbjutott: a Kajrat Almati, kettős győzelemmel, 4-2-es
összesítéssel; FK Makedonija
Szkopje (északmacedón) – Alaskert
(örmény) 0-3, továbbjutott: az Alaskert, kettős győzelemmel, 6-1-es
összesítéssel; KF Teuta (albán) –
FK Ventspils (lett) 1-0, továbbjutott: a Ventspils, 3-1-es összesítéssel; FC Inter Turku (finn) –
Bröndby IF (dán) 2-0, továbbjutott:
a Bröndby, 4-3-as összesítéssel; Levadia Tallinn (észt) – Stjarnan (izlandi) 3-2 – hosszabbítás után,
továbbjutott: a Stjarnan, 4-4-es öszszesítéssel, idegenben szerzett több
góllal; CSU Craiova (román) – Sabail FK (azeri) 3-2, továbbjutott: a
Craiova, kettős győzelemmel, 6-4es összesítéssel; RoPS Rovaniemi
(finn) – Aberdeen (skót) 1-2, továbbjutott: az Aberdeen, kettős
győzelemmel, 4-2-es összesítéssel;
RFS Riga (lett) – Olimpija Ljubljana (szlovén) 0-2, továbbjutott: az
Olimpija, 4-3-as összesítéssel; Dinamo Minszk (Dinama Minszk, fehérorosz) – Liepaja (lett) 1-2,
továbbjutott: a Liepaja, 3-2-es öszszesítéssel; Levszki Szófia (bolgár)

– MFK Rózsahegy (szlovák) 2-0,
továbbjutott: a Levszki Szófia, kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel; FC Vaduz (liechtensteini) –
Breidablik (izlandi) 2-1, továbbjutott: a Vaduz, 2-1-es összesítéssel;
Apollon Limassol (ciprusi) – Zalgiris Kaunas (litván) 4-0, továbbjutott:
az
Apollon,
kettős
győzelemmel, 6-0-s összesítéssel;
Haugesund (norvég) – Cliftonville
(északír) 5-1, továbbjutott: a Haugesund, kettős győzelemmel, 6-1-es
összesítéssel; Torpedo Kutaiszi
(grúz) – Ordabaszi (kazah) 0-2, továbbjutott: az Ordabaszi, kettős
győzelemmel, 3-0-s összesítéssel;
Petrocub Hinceşti (moldovai) –
AEK Larnaca (ciprusi) 0-1, továbbjutott: az AEK Larnaca, kettős győzelemmel, 2-0-s összesítéssel;
Zrinjski Mostar (bosnyák) – Akademija Pandev (északmacedón) 3-0,
továbbjutott: a Zrinjski, kettős győzelemmel, 6-0-s összesítéssel; Milsami Orhei (moldovai) – FCSB
1-2, továbbjutott: az FCSB, kettős
győzelemmel, 4-1-es összesítéssel;
Neftci PFK (azeri) – Speranţa Nisporeni (moldovai) 6-0, továbbjutott: a Neftci, kettős győzelemmel,
9-0-s összesítéssel; Hapoel BeerSeva (izraeli) – KF Laci (albán) 10,
továbbjutott:
a
Hapoel
Beer-Seva, 2-1-es összesítéssel; UE
Engordany (andorrai) – Dinamo
Tbiliszi (grúz) 0-1, továbbjutott: a
Dinamo Tbiliszi, kettős győzelemmel, 7-0-s összesítéssel; Progres
Niederkorn (luxemburgi) – Cork
City (ír) 1-2, továbbjutott: a Progres Niederkorn, 3-2-es összesítéssel; Hajduk Split (horvát) – Gzira
United (máltai) 1-3, továbbjutott: a
Gzira United, 3-3-as összesítéssel,
idegenben szerzett több góllal; IFK
Norrköping (svéd) – Saint Patrick’s
(ír) 2-0, továbbjutott: az IFK Norrköping, kettős győzelemmel, 4-1es összesítéssel; NS Muraszombat
(szlovén) – Maccabi Haifa (izraeli)

2-3, továbbjutott: a Maccabi Haifa,
kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel; B36 Tórshavn (feröeri) –
Crusaders FC (északír) 2-3, továbbjutott: a Crusaders, kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel;
Hibernians (máltai) – Sahtyor Szoligorszk (fehérorosz) 0-1, továbbjutott: a Sahtyor Szoligorszk, kettős
győzelemmel, 2-0-s összesítéssel;
Shkupi (északmacedón) – Pjunik
Jerevan (örmény) 1-2, továbbjutott:
a Pjunik Jerevan, 5-4-es összesítéssel; FK Vityebszk (fehérorosz) –
KuPS Kuopio (finn) 1-1, továbbjutott: a KuPS, 3-1-es összesítéssel;
Rangers FC (skót) – St. Joseph’s
(gibraltári) 6-0, továbbjutott: a
Rangers, kettős győzelemmel, 100-s összesítéssel; Spartak Nagyszombat (szlovák) – Radnik
Bijeljina (bosnyák) 2-0 – 11-esekkel 3-2, továbbjutott: a Nagyszombat,
2-2-es
összesítéssel,
tizenegyesekkel; NK Domzale
(szlovén) – Balzan (máltai) 1-0, továbbjutott: a Domzale, kettős győzelemmel, 5-3-as összesítéssel;
Buducsnoszt Podgorica (montenegrói) – JK Narva Trans (észt) 41, továbbjutott: a Buducsnoszt,
kettős győzelemmel, 6-1-es összesítéssel; Ballymena United (északír) – Malmö FF (svéd) 0-4, továbbjutott: a Malmö, kettős győzelemmel,
11-0-s
összesítéssel;
Kilmarnock FC (skót) – Connah’s
Quay Nomads (walesi) 0-2, továbbjutott: a Connah’s Quay Nomads,
3-2-es
összesítéssel;
Radnicski Nis (szerb) – FC Flora
(észt) 2-2, továbbjutott: a Flora, 42-es összesítéssel; Varsói Legia
(lengyel) – Europa FC (gibraltári)
3-0, továbbjutott: a Legia, 3-0-s
összesítéssel; Shamrock Rovers (ír)
– Brann (norvég) 2-1, továbbjutott:
a Shamrock Rovers, 4-3-as összesítéssel; KR (izlandi) – Molde FK
(norvég) 0-0, továbbjutott: a Molde
FK, 7-1-es összesítéssel.

Albániai döntetlennel
kvalifikált a Debrecen

A Debrecen 1-1-es döntetlent ségek, de az eredmény már nem
játszott az albán FK Kukesi ven- változott.
dégeként csütörtökön, így 4-1-es
összesítéssel továbbjutott a labdaJegyzőkönyv
rúgó Európa-liga-selejtező első
Labdarúgó Európa-liga, selejfordulójából.
tező,
1. forduló, visszavágó: FK
A bajnoki bronzérmes hajdúságiak egy héttel ezelőtt hazai pá- Kukesi (albán) – Debreceni VSC
lyán 3-0-ra nyerték meg a párharc 1-1 (1-0), továbbjutott: a Debreelső mérkőzését, a következő kör- cen 4-1-es összesítéssel.
Elbasan, vezette: Todorov
ben pedig az olasz Torino FC-vel
(bolgár).
találkoznak.
Gólszerzők: Ethemi (17.), ilAz első meccshez hasonlóan a
letve
Szatmári (58.).
visszavágót is az albánok kezdték
lap: Teqja (19.), ShkurSárga
aktívabban, többet támadtak, többször próbálkoztak lövéssel, és az taj (31.), Kitanovski (42.), illetve
északmacedón Valon Ethemi gól- Tőzsér (45.).
Kukesi: Frasheri – Kitajával a 17. percben meg is szereznovski,
Teqja, Cuculi (Lulaj,
ték a vezetést. A folytatásban a
DVSC-nek is voltak kísérletei, de 61.), Rumbullaku – Ethemi
a meccs képe nem változott szá- (Cyrbja, 84.), Limaj (Musta,
73.), Musolli, Rroca – Shkurtaj,
mottevően.
A második félidő kiegyenlítet- Rama.
Debrecen: Nagy S. – Kusnyír,
tebb játékkal kezdődött, majd az
Cs., Pávkovics, FeSzatmári
58. percben Szatmári Csaba közrenczi
J.
–
Szécsi M., Haris (90.
vetlen közelről egyenlített, és
Damásdi),
Tőzsér, Varga K.,
ezzel végképp eldöntötte a továbbjutást. A továbbiakban mindkét Trujic (83. Csősz) – Zsóri (66.
csapat előtt adódtak kisebb lehető- Garba).

Második körben
a Honvéd

A Budapest Honvéd továbbjutott a labdarúgó Európa-liga selejtező első fordulójából, miután
hazai 3-1-es sikerét követően csütörtökön 1-1-es döntetlent játszott
a litván Zalgiris Vilnius vendégeként.
A hazaiak a budapesti vereség
után hétfőn edzőt váltottak, így
már nem a lengyel Marek Zub,
hanem a portugál Joao Martins ült
a vilniusi együttes kispadján.
A műfüves pályán lejátszott találkozón már az első húsz percben
faragott hátrányából a litván csa-

pat, ám újabb nagy helyzetet nem
tudott kialakítani a szünetig, míg
a Honvéd nem élt kínálkozó lehetőségeivel.
A második játékrész közepén
egy kapu előtti kavarodást kihasználva egyenlített a magyar együttes, összesítésben pedig komoly
lépést tett a továbbjutás felé. A
folytatásban Lefkovits több nagy
védéssel segítette a döntetlen megtartását, amellyel biztosította helyét a második fordulóban a
Honvéd, ahol a román CSU
Craiova lesz az ellenfele.

Fotó: Honvéd FC

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európa-liga selejtező, 1. forduló, visszavágó: Zalgiris
Vilnius (litván) – Budapest Honvéd 1-1 (1-0), továbbjutott: a Budapest Honvéd 4-2-es összesítéssel.
Vilnius, vezette: Saggi (norvég).
Gólszerzők: Antal (18.), illetve Kamber (62.).
Sárga lap: Pérez (10.), Baravykas (61.), illetve Kukoc (20.), Kálnoki-Kis (49.), Gazdag (73.).
Zalgiris: Berkovec – Mikoliunas, Bolha, Tomic (66. Vareika), Slijngard – Pérez, Vorobjovas – Baravykas (89. Simkus), T. Kis, Morer
– Antal.
Budapest Honvéd: Lefkovits – Kálnoki-Kis (57. Uzoma), Batik,
Kamber, Lovric, Kukoc – Gazdag, Kesztyűs (78. Hegedűs), BanóSzabó – N’Gog, Moutari (70. Kulacs).
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Költségvetésre várva

Bálint Zsombor
Több mint másfél hónap telt el azóta, hogy
bármit közölt volna a nyilvánossággal a Marosvásárhelyi CSM vagy annak bármelyik
szakosztálya. Nyári szünet van, az igaz, minden csapatjátéksportágban, de szép lassan meg
kell(ene) kezdeni a felkészülést az új bajnoki
idényre, és a különböző versenytársak sorra jelentik be a legfrissebb igazolásokat, terveiket,
céljaikat, míg Marosvásárhelyen – évek óta
először – hat hete a fű sem nő...
Az információkat persze kis utánajárással
meg lehet tudni, még akkor is, ha a klub némaságának jó oka van. A költségvetési válság
ugyanis az év eleje óta nem oldódott meg. A
csapatok február óta azt a pénzt sem kapták
meg, amit megszavazott a városi tanács, és miután a kiegészítés kapcsán komoly vita alakult
ki az önkormányzatban, a klub is várakozó álláspontra helyezkedett. Miközben az előző
idényben minden csapat kiváló eredményt ért
el a maga szintjén, a feljebb lépés lehetőségét
veszélybe sodorja az anyagi források hiánya,
ráadásul a klubvezetőségnek is döntenie kell
arról, hogy mely sportágak kedvesebbek, és
melyek kénytelenek kevesebbel, következésképpen alacsonyabb szinttel beérni.
Labdarúgás
Szintet lépett a CSM férfilabdarúgó-csapata, amely az idéntől a 3. ligában szerepel a
4. helyett. Ez mintegy négyszeres költségvetést feltételez, de ha ismét a feljutás a cél, márpedig ezt nyilatkozták a csapat képviselői,
akkor még többre is szükség lehet. Ez az
egyetlen szakosztály egyébként, amely bejelentett néhány igazolást, és a városi szűkös
keret ellenére jó esélye van arra, hogy meg is
nyerje a 3. ligás csoportját. Onnan kezdve

azonban egy egészen más szintről beszélünk...
Feljutott a női csapat is, amely az ősztől a
3. helyett a 2. ligában játszik. Itt azonban nincs
jelentős különbség a költségek szintje között,
és potenciál lenne rá, hogy a csapat visszatérjen az 1. ligába, amelynek egyik erőssége volt
egy évtizeden át. Kérdés, hogy mennyit hajlandó áldozni a női focira a szakosztályvezetés, ha a férfiakra fordítható erőforrásokat is
erősen be kell osztani.
Kosárlabda
A foci mellett a férfikosárlabda örvend nagyobb népszerűségnek a városban, és az idén
már nem lenne szabályzati akadálya annak,
hogy a csapat a legjobbak közé lépjen. A szakosztály vezetői a megalakulás óta azt mondják,
hogy vissza akarnak jutni az ország legjobb
csapatai közé, noha az idényt a B értékcsoportban kezdik. Ehhez azonban jó képességű játékosokat kellene igazolni, de mit lehet ígérni
nekik, ha a meglévők fizetése is késik? A csapat
beiratkozott a bajnokságba, de nem lehet tudni,
mikor és kivel kezdi meg a felkészülést, így a
feljebb kapaszkodási remények halványulni
látszanak.
A női kosárlabda már kevésbé élvezi a klub
vezetőségének a támogatását, és noha a tavalyi
eredmény alapján a csapat indulhatna az élvonalban, csak az idén ismét létrehozott 1. ligába
iratkozhatott be. Az új idényt egyébként teljes
homály fedi, mert a kevés csapat miatt a sportági szövetség nem tudja, hogy miként szervezze meg a szuperligát és az 1. ligát.
Röplabda
Tekintve, hogy a CSM elnöke, Constantin
Copotoiu a röplabdából érkezett, a női röplabdacsapat is kiemelt támogatásra számíthat –
persze ha lesz miből. Az A2 osztályban a veretlen menetelés szerény költségvetéssel is tel-

jesíthető volt, a szakosztály vezetői, illetve a csapat edzője
pedig azt mondták, az új idényben már a felsőházi rájátszás,
sőt az európai kuparészvétel a
cél. Azzal is tisztában voltak
azonban, hogy ehhez pár minőségi légiós is kell. Néhányat ki
is szemelt – mondta Predrag
Zucović edző, csak azt várta,
hogy mit is ígérhet cserébe a
szolgálataikért... A csapat augusztus elején kezdené meg a
felkészülést, egyelőre azonban
egyetlen igazolásról sem tudunk.
Vízilabda
Tekintve, hogy ebben a
sportágban a Szuperligából
nem lehet kiesni, nincs nyomás
a csapaton. Eduard Andrei A kosárlabdacsapat beiratkozott a bajnokságba, de nem lehet tudni, mikor és
Fotó: Nagy Tibor
edző pedig azt mondta, őt első- kivel kezdi meg a felkészülést.
sorban a kihívás, nem a pénz
(volt) néhány jó képességű fiatal. Ilyen körülérdekli. Élni azonban neki is kell valamiből, mények között még az sem kizárt, hogy a teés tekintve, hogy a felnőttcsapat zömét buka- remlabdarúgók nem vállalják a szereplést az
resti fiatalok alkotják, ez is pénzbe kerül, még élvonalban...
akkor is, ha a fizetések kicsik, esetleg teljesen Kézilabda
amatőr státusban játszanak. Egyelőre a megAz egyetlen csapat, amely nem jutott az élszűnés nem fenyeget, de az ígért tapasztaltabb vonalba, a női kézilabda, amelynek a teljesítjátékosok leigazolása, illetve a feljebb lépés a ménye az osztályozó tornán messze elmaradt
meglepetésnek számító 6. helyről nem tűnik attól, amit korábban mutatott. Mintha nem
reálisnak.
akartak volna feljutni, mert már közölték
Teremlabdarúgás
velük, hogy hiába is teszik. Tényként lehet keA hatszoros bajnok City’us utódjaként a 2. zelni viszont, hogy a csapatnak nem lett volna
ligát simán megnyerő marosvásárhelyi csapat az élvonalban való megkapaszkodáshoz elégahelyett, hogy erősödött volna, gyengült a ta- séges költségvetése. Az elmaradt fizetések
valyhoz képest. Nemcsak a késő fizetések miatt Popovici kapus már be is panaszolta a
miatt, de azért is, mert a legtehetségesebbeket klubot a sportági szövetségnél, a keretben csak
már el is csábították a konkurens klubok, kü- a helyi nevelésű fiatalok maradtak. A szakoszlönösképpen, hogy az új idényben kötelezően tály vezetői azt mondták, a következő idényállandó jelleggel szerepeltetni kell egy U21-es ben már egyértelműen a feljutás a cél, ám
játékost, és a marosvásárhelyi csapatban van lesz-e ehhez elég jó képességű keret?

A 60 éves Mureşul SK-ról a Marosvásárhelyi TVR-ben

Hétfőn 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorában a fennállásának 60. évfordulóját ünneplő Mureşul Sportklub történetéről, sikereiről, kudarcairól, jövőbeli kilátásairól lesz
szó. Szucher Ervin meghívottja a nagy hagyományú marosvásárhelyi sportklub egykori alelnöke, a
Mureşulnál sportolóként és edzőként több mint fél évszázadot töltő Gáll Károly.

Hosszabbítás után jutott tovább a DAC

Hiába szerzett vezetést hazai pályán a Cracovia már a második
percben az Európa-liga selejtezője
első fordulójának visszavágóján, a
DAC hosszabbításra mentette a
párharcot, ott pedig lengyel riválisa
fölé kerekedett. Vezetést szerzett,
de hiába egyenlített az utolsó pillanatokban a hazai csapat, idegenben
szerzett több góllal továbbjutott a
Dunaszerdahely. Következik a
görög Atromitosz.
Labdarúgó Európa-liga selejtező, 1. forduló, visszavágó: Cracovia Krakkó (lengyel) – DAC
(szlovákiai) 2-2 – hosszabbítás
után, továbbjutott: a DAC, 3-3-as
összesítéssel, idegenben szerzett
több góllal.
Krakkó, Cracovia Stadion,
13.245 néző. Vezette: Cilosz
(görög).
Gólszerző: Lopes (2.), Piszczek
(122.), ill. Ronan (47.), Ramírez
(94.).
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Elkészült a női röplabdabajnokság programja

Fotó: Nagy Tibor

Cracovia: Peskovic – Rapa,
Helik, Jablonsky, Diego Ferraresso
– Hanca (95. Piszczek), Gol, Dabrowski (72. Dimun), Csecsarics
(106. López) – Van Amersfoort,
Lópes (84. Wdowiak).

Fotó: MKS Cracovia

DAC: Jedlicka – Kostrna, Satka,
Kruzliak, Davis – Vida M. – Cmelík (24. Blackman), Ronan, Kalmár
(106. Taiwo), Divkovic (120. Beszkorovajnij) – Ramírez (98. Vida
K.).

Szinte botlott a Craiova
Labdarúgó Európa-liga-selejtező, 1. forduló, visszavágó: CSU Craiova – Sabail FK 3-2 (1-0), továbbjutott a Craiova, kettős győzelemmel, 6-4-gyel.
Craiova, Ion Oblemenco stadion, 15.000 néző, vezette: Helgi Mikael Jonasson (izlandi).
Gólszerzők: Cicâldău (28.), Vătăjelu (53.), Carlos Fortes (90.), illetve Ramazanov (67.), Duventru
(69.).
Sárga lap: Yunuszade (79.), Ramazanov (85.).
CSU Craiova: Pigliacelli – Martic, Kelic (76. Gardoş), Ferreira, Bancu – Qaka (70. Nicolae Constantin), Mateiu, Cicâldău (57. Ivanov) – Bărbuţ, Dos Santos Fortes, Vătăjelu.
Sabail: Bozinovski – Urfan Abbasov (86. Yagublu), Yunuszade, Erico, Rahimov – Cociuc, Amirguliyev, Baybalayev – Hamdi (58. Muradbayli), Mirabdulla Abbasov (58. Duventru), Ramazanov.

Moldáviában is nyert a FCSB
Labdarúgó Európa-liga-selejtező, 1. forduló, visszavágó: Milsami Orhei – Bukaresti FCSB 1-2 (02), továbbjutott a FCSB, kettős győzelemmel, 4-1-gyel.
Orhei, District Sport Complex, vezette: Timotheos Christofi (ciprusi).
Gólszerzők: Bolohan (47.), illetve Dumitru (4.), Oaidă (42.).
Sárga lap: Stînă (15.), Nedelcu (50.), Crăciun (56.), Andronic (62.), Onică (75.), Ion (85.).
Milsami: Chirinciuc – Jardan, Crăciun, Bolohan, Platică – Onica, Rusnac (81. Nazar) – Alexandru
Antoniuc, Andronic, Stînă (67. Zagaevschii) – Maxim Antoniuc.
FCSB: Vlad – Belu-Iordache, Cristea, Planic, Roman I – Oaidă, Nedelcu, Tănase (72. Popescu) –
Man (64. Ion), Dumitru, Coman (58. Hora).

Bálint Zsombor
Véglegesítette a röplabdabajnokság fordulóinak időpontjait a sportági szövetség, miután már egy
hónapja kisorsolta a párosításokat.
A női bajnokság, amelyben a Marosvásárhelyi CSM is érdekelt, október 5-én kezdődik, három héttel
korábban, mint az előző idényben,
és a naptári év végéig befejeződik
az alapszakasz odavágója, rendszeres heti fordulókkal, hétközi játéknap nélkül. Az odavágók utolsó
játéknapjának számító 11. fordulót
december 14-én játsszák.
A visszavágók január 11-én kezdődnek, itt azonban már sűrítették a
programot, hisz három hétközi fordulót is beiktattak, hogy az alapszakasz február 29-én befejeződhessék. A rájátszás március 7-én
kezdődik és április 25-éig tart, és
két hétközi fordulót feltételez.
A lebonyolítási rendszer nem

változott, a 12 csapat oda-vissza
alapszakaszt játszik, majd a mezőny
két hatos értékcsoportra oszlik,
amelyek keretében még egy
oda-vissza kört rendeznek. Az alapszakaszban megszerzett pontokat a
csapatok magukkal viszik.
A Marosvásárhelyi CSM idei
hazai pályás mérkőzései a következők (és tekintve, hogy a Pongrácz
Antal-csarnokban semmi nem befolyásolja a programot, gyakorlatilag
már most tudható, hogy a meccseket szombaton 18 órai kezdettel
tartják):
* október 12.: CSM – Bukaresti
Rapid
* október 26.: CSM – Balázsfalvi
Alba Volei
* november 9.: CSM – Galaci
Belor
* november 23.: CSM – CSM
Târgovişte
* december 14.: CSM – CSM
Medgidia

Ifjúsági szinten a Medicina játszik
Közzétette a korosztályos röplabdabajnokságok csoportbeosztását a sportági szövetség. Miután az előző idényben tavaly óta a
Marosvásárhelyi CSM nevelőegységének számító CSU Medicina
megnyerte az ifjúsági bajnokságot, az idén is jó eséllyel áll rajthoz. Ismét lesz serdülő korosztályú csapat is, amely a tavaly nem
iratkozott be, sőt az ISK is indít ebben a korosztályban együttest.
Az előző évektől eltérően a Marosvásárhelyi ISK a reménység (ifi
III) és miniröplabda korosztályban is nevezett az idén. Továbbra
sincs marosvásárhelyi fiú-röplabdacsapat egyetlen korosztályban
sem. Felnőttszinten utoljára öt éve szerepelt a Marosvásárhelyi
Torpi az A2 osztályban.
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Egy hétig közösen nyaraltak

Magyarságtudatra nevelő táborozás

Egyhetes közös nyári táborozáson vett részt 16 ákosfalvi
és az anyaországi testvértelepülésről, Beledről érkezett 23
felső tagozatos diák. A pénteki táborzárón kulturális és
sportrendezvényen mutatkoztak be a vendéglátóknak.

Gligor Róbert László

A diákok Ivóban táboroztak,
ahonnan kirándulásokat szerveztek
nekik Parajdra, Korondra, a Békásszorosba, a Gyilkos-tóhoz, Segesvárra, a Madarasi Hargitára.
Pénteken délben tértek vissza a
Nyárádmentére, a vendéglátók Harasztkeréken fogadták őket, majd a
magyar kultúra keleti és nyugati részeinek találkozása keretében a két
iskola kulturális műsorral mutatkozott be. Az ákosfalvi diákok a községet és iskoláit ismertették, míg a
rábaköziek egy kisalföldi kulturális
mozzanat után iskolájukat és településüket. A várossá vált községben sok hagyomány feledésbe
merült, de most többet felevenítettek közülük, működik a hímzőkör
és újra él a kerámiaművészet. A
nyárádmenti kultúrába a székelyva-

Az ákosfalvi fiúk vehették át a vándorkupát

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,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• 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

A rábaközi perec gasztronómiai különlegességnek számít

jai gyerekek nyújtottak betekintést
a vendégeknek. Pap István tanító
munkáját dicsérendő, furulyajátékkal léptek fel, majd Szabó Emília
tanítónő irányításával nyárádmenti
táncokat és népdalokat mutattak be.
A vendégeket és vendéglátókat

Fotó:: Gligor Róbert László
• 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
- 0758-047-604
• 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.

Osváth Csaba polgármester is üdvözölte, köszönetet mondva a tartalmas hétért, valamint a két
önkormányzat nyújtotta támogatásért. Az anyaországiak egy gasztronómiai
különlegességgel,
a
rábaközi pereccel lepték meg a

házigazdákat, majd a két iskola diákjai a sportpályán csaptak össze az
Ákosfalva–Beled Barátság Kupa
vándorserleg birtoklásáért.
Szükség van rá
A tizennyolc éve fennálló testvérkapcsolat részeként a két iskola
2004 óta működik együtt, kezdetben a nyárádmenti gyerekeket a Balatonon
nyaraltatták
a
magyarországiak, míg az onnan érkező diákokat rendszerint a hegyekbe viszik az erdélyiek. A
tizenöt év nemcsak a kirándulásokról szól, hanem barátságok szövődtek, sőt nagyon szoros kapcsolatok
is kialakultak, amelyek már rég
meghaladták a tábor keretét, az egykor itt nyaraló gyerekek felnőttként
is visszatérnek családjukkal, új helyeket ismernek meg, ápolják és
építik a kapcsolatot. „Úgy gondoljuk, hogy óriási szükség van erre, ez
kimeríthetetlen forrás” – nyilatkozta lapunknak Bakai Andrea, az
ákosfalvi iskola igazgatóhelyettese,
hozzátéve, hogy szívesen szervezik
a találkozásokat, amíg van gyerek,
amíg „magyarok vagyunk”, és amíg
a két önkormányzat ezt támogatja,
mert az igazság az, hogy nélkülük
ezt nem lehetne ilyen szinten csinálni.
Újraértékelt kapcsolat
Tavaly kinevezett beledi iskolaigazgatóként Kőszegi Németh János
rögtön tárgyalni kezdett Józsa Gab-

riella ákosfalvi igazgatóval, hogy a
két intézmény kapcsolatát tematizálják, és örül, hogy sikerült egy
kultúrát és sportot felölelő táborozást szervezniük idénre. Ez nagy élmény volt a rábaközi gyerekeknek.
A hét legszebb pillanatának tartja,
amikor a segesvári kiránduláson a
gyerekek körülállták a Petőfi-emlékhelyet, és kézenfogva elénekelték a himnuszt. „Azt gondolom,
hogy a mai gyerekeknek ez a tartalom kell, hogy magyarságtudatuk
erősödjön, és erre a legszebb hely
Erdélyben adott. Ide kell jönni, erősíteni azt a tudatot, amelyet a székelyek ismernek, és amelyet az
ákosfalvi diákok egész héten át szívesen adtak” – mondta el az intézményvezető,
köszönetét
tolmácsolva a két iskola és önkormányzat dolgozóinak az élményekért.
A nyolcadik osztályos Velner
Hanna, a beledi iskola legjobb tanulója jutalomkirándulásként élvezhette a múlt heti táborozást.
Tavalyelőtt is járt Erdélyben, most
is jól érezte magát, új emberekkel
ismerkedhetett meg, és sajnálja,
hogy ezután más iskola tanulójaként nem térhet vissza. Legjobban
az tetszett neki, hogy Magyarországon kívüli magyarok körében volt,
és bár alföldiként kezdetben furcsállta, ma már szereti az itteni hegyeket, tájakat is.

Egymás kultúrájába is betekinthettek a diákok

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (1/3230)
BÁRMILYEN
munkát
vállalok:
cserépforgatás, Lindab-tetőzet, festés,
bádogosmunka, 20% kedvezménnyel.
Tel. 0754-830-468. (3564)

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

MEGEMLÉKEZÉS

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már,
csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünk őrzi drága emléked.
Fájó szívvel és soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a maroskeresztúri
ifj.
KÓSA
ANDRÁSRA július 21-én, halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Felesége, fia és mindazok, akik
szerették őt. (3581-I)

Drága édesanya, aranyszívű

nagymama, szerető rokon,

segítőkész, jó szomszéd.

Fénysugár voltál felettünk,

óvtál, szerettél, vigyáztál,

mindig

mellettünk

álltál.

Búcsú nélkül hagytál itt. Élni
akartál, sok volt még a ter-

ved, de gyenge, erőtlen szí-

ved nem engedett. Itthagytál

mindent, amiért küzdöttél és akiket oly nagyon szerettél. Nélküled üres, szomorú és árva a szívünk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. MIKOLA ERZSÉBET
(Pötyike)

a volt Avicola üzlet (Petőfi tér) dolgozója

szíve életének 77. évében megpihent. Temetése 2019. július

22-én, hétfőn 13 órakor lesz a Jeddi úti temetőben (felső ká-

polna). Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (sz.-I)
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DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA
SZAKKÉPESÍTÉS

A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel
akkreditált tanintézet
ÉVI TANDÍJ

ÁLTALÁNOS
ORVOSI
ASSZISZTENS
nappali
3 éves

2.800 lej
6 részletben,
az elsőt
(550 lej)
a beiratkozáskor kell kifizetni,
a 2-6. részletet
(egyenként 450 lej)
a beiratkozási kérvény
(típusnyomtatvány)
alapján

GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENS
nappali
3 éves

2.800 lej
6 részletben,
az elsőt
(550 lej)
a beiratkozáskor kell kifizetni,
a 2-6. részletet
(egyenként 450 lej)
a beiratkozási kérvény
(típusnyomtatvány)
alapján

Beiratkozás:
2019. július 8–26. és
szeptember 2–13. között,
10-től 17 óráig,
hétfőtől péntekig
a Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola
titkárságán,
a Bodoni Sándor utca 3-5. szám alatt

A BEIRATKOZÁSHOZ/ TöRZSKöNYVEZÉSHEZ
SZÜKSÉGES IRATOK
Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es
évfolyam)
– születési bizonyítvány, (esetenként) házasságlevél,
személyazonossági igazolvány
– orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy
a jelentkező egészséges (clinic sănătos), és alkalmas
az egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására.
Az orvosi igazolást minden tanév elején be kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el az eredeti
iratok alapján, amelyeket visszaadnak.
A beiratkozási díj 150 lej (a díj befizetése alól mentesülnek a gyakorló pedagógusok gyermekei, erről a szülők
tanintézményében kiadott igazolást kell bemutatni).
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy időben
történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első részletét is.

KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK

• A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok a 2. részlettől
kezdődően kérhetik a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb
felvilágosítás a titkárságon).
• Szálláslehetőség diákbentlakásban, minden szobában számlázott szolgáltatásokkal (fűtés, meleg és hideg víz, villanyáram),
internet, kábeltelevízió.
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra
összpontosító interaktív módszerekkel.
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján.
• Állandó bejárás a Serafim Duicu könyvtárba, hozzáférés az
adatbázisához és az internethez.
• Szaktermek
• Modern laboratóriumok
• Osztálytermek oktatásra
PARTNERKAPCSOLATOK
• Szerződéses együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi
Kórházzal és a Megyei Klinikai Kórházzal az egészségügyi,
gyógyszerészképzésben (klinikai szakgyakorlat) az országos
normáknak megfelelően.
• Együttműködési szerződések és protokollok gyógyszertári
egységekkel, gyógyszergyárakkal, laborokkal és gyógyszerlerakatokkal a szakmai gyakorlat biztosítása céljából.
• Oktatási együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Szolgálattal
• Orvosi magánrendelőkkel
• Idősotthonokkal

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola,
Marosvásárhely,
Bodoni Sándor u. 3-5. szám.
Tel/fax: 0365/401-129
www.scoalacantemir.ro

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

NE CSAK DIÁK LÉGY, LÉGY ERASMUS+-OS DIÁK

A Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola 2016-tól kezdődően Erasmus+ programokat kínál, amelyek keretében az általános orvosi asszisztens képzés diákjai 19 napos
szakmai gyakorlaton vehetnek részt európai országok egészségügyi intézményeiben a szakmai, kulturális és nyelvi versenyképesség növelése érdekében.
A Nursing transcultural program az általános orvosi asszisztens szak 42 másod- és harmadéves diákját célozza, akiknek lehetőségük lesz szakmai gyakorlaton részt
venni Olaszországban a campobassói A. Cardarelli kórházban, Spanyolországban a granadai UED Los Tulipanes központjában, Németországban a hattersheimi
idősotthonban (Senirenresidentz), illetve Ausztriában a bécsi Allgemeinmedizin kórházban.
ERASMUS+ program
2016–2017-es tanév

„Gyakorlati szakmai képzés leendő általános
orvosi
asszisztenseknek
sürgősségi esetekre az európai normáknak megfelelően”
20 harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A.
Cardarelli kórházban.

ERASMUS+ program
2017–2018-as tanév

„Európai készségek az ápolási és kivizsgálási módszerek terén”
40 másod- és harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli
kórházban, valamint a spanyolországi granadai UED
Los Tulipanes központban.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ERASMUS + program
2018–2019-es tanév

„Gondozzuk emberségesen és hozzáértően nagyszüleinket
– transzeurópai geriátriai (idősgyógyászati) egészségügyi
nevelés”
40 másod- és harmadéves diák 19 napos szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban,
a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes központban,
valamint a németországi hattersheimi idősotthonban.

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)
A KOVÁCS PÉKSÉG BOLTI ELADÓT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (21398)

ALKALMAZUNK RAKTÁROST és SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738.
(21398)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej). Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt.
(63847-I)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat.
Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (63859-I)
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Körutazások
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:

• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /
9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. /
9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. /
8 nap, 345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei,
2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639
euró/fő
• Törökország – Kappadókia – Rhodosz, 2019. szeptember 17. /
14 nap, 559 euró/fő

Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő

