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Pillanatképekben a Forgatag

Minden út a Ligetbe vitt

Szeptember végén
átadhatják a felújított kultúrotthont

Kétségkívül Sárpatakon az utóbbi idők
legnagyobb közberuházása a községközpontban levő kultúrotthon felújítása. Mint ismeretes, az egykori
épület a Teleki-kastély istállója volt.

____________2.
Az alternatívák
Embere

A hetedik Vásárhelyi Forgatag a megszokottnál egy nappal korábban, már
csütörtök este a Ligetbe csábította a
marosvásárhelyieket, és a Honeybeastkoncertre érkező – főként fiatalokból és
családosokból álló – tömeg az elkövetkező napokban tovább nőtt és színesedett.

Nagy Székely Ildikó

A jól ismert forgatókönyv szerint pénteken
délelőtt a kisgyermekes édesanyáké és csemetéiké volt elsősorban a ligetbeli fák és hinták körüli tér. A kézművesasztaloknál szorgalmas
kartonházfestőkkel találkoztunk, mások mágneses puzzledarabkákat illesztettek össze, parányi
favonatot tologattak vagy felsorakoztak a mindig népszerű arcfestéshez. A nagyobb gyermekek a társasjátékokban lelték leginkább
örömüket, a legkisebb forgatagozók pedig a Ca-

Fotó: Nagy Tibor

ritas-sátor akadálypályáját járták, kúszták,
mászták végig sokszor egymás után.
Mezei Borbála, a Caritas munkatársa elmondta, hogy az igazi gyermektömegre rendszerint szombaton lehet számítani, amikor
együtt van a család, a hét utolsó munkanapján
ugyanis főként a gyermeknevelési szabadságon
lévő édesanyák, illetve a nagyszülők viszik el a
Ligetbe a mulatni vágyó aprónépet.
(Folytatás a 6. oldalon)

Benedek István

A kötet azokat a lehallgatási jegyzőkönyveket tartalmazza, melyeket a
román államvédelmi hatóságok 1957
és 1960 között állítottak össze a Márton Áron püspök dolgozószobájában
elhelyezett mikrofonnal végzett lehallgatás eredményeképpen.

____________5.
Visszatér a Sirius

Száznyolcvan fokos fordulat állt be a
marosvásárhelyi felnőtt női kosárlabdában, miután kiderült, mégiscsak
képviseli a várost csapat a 2019-20as idényben, ez azonban nem a CSM
lesz.

____________7.

Riasztó jelek

Egy ideje már emlegetik a szakértők, hogy gond van az európai
gazdasággal, és a legutóbbi adatok alá is támasztják ezeket a véleményeket. Nálunk, ahol már kitört az elnökválasztási hadjárat,
ezekből a problémákból semmi sem látszik. Igaz, ha látnák sem
tudnának sokat tenni, itt a keleti végeken nekünk csak a reménykedés marad.
Az elnöki székre is pályázó kormányfő legutóbbi, gazdasági vonatkozású nyilatkozata szerint a helyzet nem is lehetne jobb, a
román gazdaság a vártnál jobban bővült, szép hazánkat csak a
magyarok előzték meg e tekintetben. Ezt alá is tudja támasztani a
tavalyi és az idei első fél év gazdasági teljesítményét szemléltető
adatokkal.
De a baj nem azokból látszik. Hanem az idei esztendő első és
második negyedévének összevetésében, a nagyoknál. Az unió gazdasági teljesítményének több mint egyharmadát a németek és az
olaszok adják össze, ami kissé sarkítva annyit tesz, hogy ha ennek
a két országnak gondjai vannak, az a teljes unióra hatással lesz.
És az idén az első és a második évnegyed között az olasz gazdaság
stagnált, ami meg még nagyobb baj, a német zsugorodott. A német
gazdaság 0,1 százalékos negyedéves visszaesése elég volt ahhoz,
hogy a teljes unió negyedéves bővülését durván megfelezze. Persze, a többi nagyobb uniós gazdaság sem szárnyalt, a román
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 42 perckor,
lenyugszik
20 órakor.
Az év 245. napja,
hátravan 120 nap.

Ma REBEKA és DORINA,
holnap HILDA napja.
IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő idő

Hőmérséklet:
max. 320C
min. 150C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

25, 22, 19, 4, 10 +9

32, 37, 18, 30, 27, 40
36, 19, 38, 44, 6, 20

NOROC PLUS: 7 5 0 6 8 0

SUPER NOROC: 2 6 8 9 0 8
NOROC: 7 0 9 7 9 8 2

Szeptember végén átadhatják a felújított kultúrotthont

Kétségkívül Sárpatakon az utóbbi idők legnagyobb közberuházása a községközpontban levő
kultúrotthon felújítása. Mint ismeretes, az egykori épület a Teleki-kastély istállója volt. Az államosítás után több rendeltetése volt, majd az
utóbbi évtizedekben kultúrotthonként használták. 2009-ben az egykori tulajdonos leszármazottja, gróf Teleki Samu visszakapta az épületet,
amelyet az önkormányzat még abban az évben
16.000 euróért megvásárolt.

Már akkor felújításra szorult az ingatlan, mivel azonban
nagyobb pénzösszegről volt szó, nem volt pályázati lehetőség a finanszírozásra. 2017-ben sikerült pályázni. Az első
kiírás szerint az épület 30%-át meg kellett őrizni az eredeti
formában. A munkálatok során azonban kiderült, hogy olyan
rossz állapotban vannak a falak, olyan salétromosok, hogy
a legjobb, ha újjáépítik a kultúrotthont. Erről szaktanulmány

készült, és végül az a kompromisszumos megoldás született,
hogy a homlokzatot visszaállítják eredeti formájában, a
többi részét az épületnek felújítják. A második kiírásnál
pedig lehetőség adódott a bővítésre is. A munkálatokat az
országos vidékfejlesztési alapból támogatják, összértéke
mintegy 2,1 millió lej, a kivitelezés értéke 1,5 millió lej, az
önrész (a pályázati pénzből nem támogatandó) mintegy
500.000 lej. Az építkezés befejeztével a rendeltetésnek megfelelő, korszerű épületet vehet át az önkormányzat. A nézőtér
és a színpad mellett öltözőket, zuhanyzókat, mellék- és raktárhelyiségeket rendeznek be, és lesz konyha is megfelelő
felszereléssel, berendezéssel. Külön helyiségben lesz a kazánház. A pályázatból csak az építési munkálatokat és a székek vásárlását állják, a többit a helyi költségvetésből fedezik.
Kozma Barna polgármester szerint szeptember végére befejezik a munkát. Az avatóünnepséget összekötik a község
fennállásának 700. évfordulójával. (vajda)

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Évadnyitó előadások a Nemzeti
Színházban

Az elmúlt évad sikerprodukcióival nyitja a 2019/2020-as
színházi idényt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata. Agatha Christie: A láthatatlan hóhér „...és
már senki sem!” című remekművét Gáspárik Attila rendezésében szeptember 4-én, szerdán 19 órától láthatja a közönség a Nagyteremben. Az előadást szeptember 6-án,
pénteken 18 órától a Szászrégeni Magyar Napok keretében a helyi művelődési házban is bemutatja a társulat. 8án, vasárnap és 9-én, hétfőn 19 órától a Nemzeti Színház
nagytermi stúdióterében Pozsgai Zsolt Liselotte és a május
című darabja látható. Jegyet a színház Kultúrpalotában
működő jegyirodájában keddtől péntekig 12–17.30 óra között (tel.: 0372-951-251), a színházban működő jegypénztárnál keddtől péntekig 9–15 óra között és előadás előtt
egy
órával
(tel.:
0365/806-865),
illetve
a
www.biletmaster.ro oldalon lehet vásárolni.

Prímások között

A Hagyományok Háza főigazgatója, Kelemen László lehetőséget adott a fiatal prímásoknak, hogy Kárpát-medenceszerte megmutassák tehetségüket, virtuóz játékukat, így a
Hagyományok Háza első ízben szervez turnét az Anna-bál
prímásverseny résztvevőinek. Az erdélyi turné szeptember
11-15. között lesz. A prímások Marosvásárhelyen szeptember 12-én, csütörtökön 19 órakor lépnek színpadra a
Maros Művészegyüttes dísztermében. Prímások: Boda
Gellért, Kiss-Balbinat Ádám, Kovács Márton és Michal
Noga. Közreműködik Kádár Ignác és a kísérő zenekar. Az
előadásra a belépés díjtalan.

Élményakadémia szeptemberben is

Az Outward Bound Romania élménypedagógiai képzést
szervez pedagógusok számára. A program célja a pedagógusok módszertani palettájának bővítése, a játék és az
élmény pótolhatatlan fejlesztő hatásának tudatosítása, illetve az ebben rejlő oktatási és fejlesztési lehetőségek kiaknázása. A képzésre szeptember 5–8. között kerül sor az
Outward Bound Nemzetközi Ifjúsági Központ szovátai
székhelyén. Jelentkezési határidő: szeptember 3. Amenynyiben további kérdéseik vannak a projekttel kapcsolatosan, Barabás Tünde programfelelős nyújt bővebb
felvilágosítást a 0769-224-290-es telefonszámon.

A szászrégeni magyar
tanítóképzősök találkozója

Idén is megszervezik a szászrégeni magyar tanítóképző
1948–1956-ban végzett növendékeinek találkozóját. A
résztvevők szeptember első szombatján, 7-én délelőtt 10
órakor találkoznak az iskola előtt. A szervezők mindenkit
szeretettel várnak.

Maradnak a tavalyi díjak

A Maros Megyei Tanács csütörtöki ülésén elfogadta az alárendeltségébe tartozó művelődési intézmények jövő évi díjait, azaz a belépőjegyek és bérletek árát, továbbá az
egyes helyiségek bérlési díját. Az RMDSZ-es tanácsosok
javaslatára elfogadták, hogy a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia hangversenyeire a bérletek ára változatlan maradjon nyugdíjasok, tanulók és egyetemisták számára.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Fotó: Vajda György

Első évfolyamot kezdő magyar egyetemisták jelentkezését
várja a Mathias Corvinus Collegium

A kolozsvári felsőoktatási intézmények alapképzésén
első évüket megkezdő diákok számára hirdet felvételt a
Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kolozsvári Egyetemi
Programja. A Tombor András által alapított intézmény
egyetemi tanulmányok mellett végezhető ingyenes képzésére szeptember 16-ig jelentkezhetnek a diákok. A program
célja, hogy felkarolja a legtehetségesebb egyetemistákat,
és közösségükért tenni akaró, vezetői tapasztalatokkal rendelkező, idegen nyelven jól kommunikáló fiatalokat neveljen.
„Az első évet sikeresen teljesítő 13 diákunktól rengeteg
pozitív visszajelzést kaptunk, amelyek megerősítenek bennünket abban, hogy képzésünk hiánypótló a térségben.
Amit tanulóink legtöbbször kiemelnek és erősségként említenek, az a jó csapatkohézió, a támogató és összetartó közösség, az érdekes és aktuális témák feldolgozása, valamint
a személyes fejlesztés és visszajelzés” – mondta Lánczi
Péter, az MCC ügyvezetőigazgató-helyettese.
A program keretében különböző kurzusok közül lehet
választani, a palettán megtalálható a politikai filozófia; közgazdaságtan, érveléstechnika és logika, Idea Pitch, jogi alapok, Research design, retorika és prezentáció, valamint az

RENDEZVÉNYEK

Fotókiállítás a fotógyárban

Szeptember 6–8. között az azopan.ro archívum fotóiból
tekinthető meg kiállítás a marosvásárhelyi régi fotógyárban, a Jegenye (Plopilor) sor 12. szám alatt. A
www.azopan.ro egy folyamatosan bővülő online fotóarchívum, amelynek célja átmenteni és elérhetővé tenni
a romániai analóg fotózás értékeit az utókor számára.
A gyűjtemény hozzáférhetővé szeretné tenni azt a sok
millió analóg technikával készült fényképet, amely ott
hever mindannyiunk fiókjában, padlásokon, intézmények raktáraiban vagy csak negatívon létezik. A gyűjtemény önkéntes szerkesztők és segítők munkájára épül,
és mindenkinek szól, bárki részt vehet a saját fotóival.

íráskészség-fejlesztés. A sikeres felvételit tett diákoknak
félévente 2-3 kurzust kell kötelezően elvégezni, amelyek
mellett térítésmentesen román- és angolnyelv-órákat is vehetnek, hogy nyelvi kompetenciájukat is fejlesszék. Az oktatás magyar nyelven zajlik a Mathias Corvinus Collegium
kolozsvári központjában.
Ahogy az MCC-s képzések esetében megszokott, neves
és elismert oktatók is emelik az oktatás színvonalát, valamint a diákoknak gyakorlati tapasztalatszerzésre is lehetőségük nyílik a mentorálással kísért projektmunkák
keretében. Továbbá a szakmai fejlődés mellett a közösségépítésre is nagy hangsúly esik: motiváló közösség, inspiráló és támogató környezet, valamint élménydús közösségi programok is várják a hallgatókat.
A hároméves egyetemi program első éve a juniorképzés,
amelynek elvégzése után az alábbi szakirányok közül választhatnak a diákok: média és kommunikáció; nemzetközi
kapcsolatok és gazdaság; Erdély-tanulmányok.
Az MCC Kolozsvári Egyetemi Programjáról, valamint
a jelentkezési feltételekről bővebb információ az intézmény
honlapján (http://mcc-kolozsvar.ro) olvasható.

Szászrégeni Magyar Napok

Szeptember 5–8-a között zajlanak a Szászrégeni Magyar Napok, amelyen 22 rendezvényre várják az érdeklődőket. Az esemény 5-én 17 órakor kezdődik, az Eugen
Nicoară művelődési ház kiállítótermében Csupán Eduárd festészeti kiállításával. 18 órától bemutatják a
Közélet és kaszinó – Dr. Fekete Andor ügyvéd feljegyzései című könyvet. 20 órától a Park vendéglőben
táncház, pénteken 11 órától történelmi diákvetélkedő
lesz a radnótfáji református kistemplomban. 18 órától a
művelődési házban a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának előadása tekinthető meg.
20.30-tól stand up comedy, majd nótaestre várják az érdeklődőket a radnótfáji Krizantém étterembe.
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15 százalékkal emelkednek a nyugdíjak szeptember 1-től

15 százalékkal emelkednek a nyugdíjak szeptember nyugdíjakat, 1100 lejről 1265 lejre emelkedik, ami lényegében
1-től, ennek költségét a kormány betervezte az idei azt jelenti, hogy a nyugdíjak 15 százalékkal lesznek nagyobbak.
költségvetésbe.

Marius Budai munkaügyi miniszter a hétvégén megerősítette, hogy van pénz a megemelt nyugdíjak kifizetésére, így
hétfőtől már az emelt öregségi járandóságokat kézbesítik az
érintetteknek.
Viorica Dăncilă szociáldemokrata miniszterelnök pártja
nyugdíjas tagozatának vasárnap tartott rendezvényén kijelentette, az idősek mindig számíthatnak arra, hogy partnerüknek
tekinti őket a szociáldemokrata kormány. A kormányfő élesen
bírálta azokat, akik azt állítják, hogy nincs elég pénz az államháztartásban a nyugdíjak folyósítására. Hangsúlyozta, hogy a
nyugdíjak alacsonyak, sokan egyik hónaptól a másikig élnek,
ezért szükség van az emelésre.
Szeptember 1-től az úgynevezett nyugdíjpont értéke, aminek alapján különböző szorzók segítségével kiszámolják a

Július végén 1189 lej volt az átlagnyugdíj.
A Nemzetközi Valutaalap pénteken tette közzé a Romániával kapcsolatos jelentését, amelyben azt javasolta a bukaresti
hatóságoknak, hogy növeljék az adóbevételeket, csökkentsék
az államháztartási és a külkereskedelmi hiányt, illetve módosítsák a júniusban megszavazott és azóta hatályba lépett nyugdíjtörvényt, amely két év alatt 70 százalékkal növelné az
öregségi járandóságokat. A nemzetközi pénzintézet szakemberei úgy vélik, hogy a nyugdíjtörvény középtávon veszélyezteti az államháztartás stabilitását és növeli a román gazdaság
sérülékenységét.
Romániában az év végén elnökválasztást tartanak, majd a
jövő nyáron önkormányzati, év végén pedig parlamenti választások lesznek. (MTI)

Megemlékeztek
a második világháború kitöréséről Varsóban

A szövetségesek egymásnak tett ígéreteinek betartását szorgalmazta Mike Pence (fotó) amerikai alelnök vasárnap Varsóban, a második világháború
kitörésének nyolcvanadik évfordulóján tartott nemzetközi megemlékezésen.

Kiemelte, hogy a „kíméletlen háború”, majd a kommunista
kormányzás negyven évén át Lengyelország, valamint „Európa más leigázott nemzetei túlélték a szabadságuk, jogaik,
történelmük és hitük tönkretételét célzó brutális kampányt”. A
lengyelek soha nem estek kétségbe, nem mondtak le ezeréves
történetükről. Az Egyesült Államok pedig „soha nem feledkezett meg a szabad és független lengyel nemzetről, és soha nem
fog megfeledkezni” – hangsúlyozta.
Az amerikai alelnök idézte Alekszandr Szolzsenyicin
Nobel-díjas orosz írót: „ha meg kellene határoznom, és röviden össze kellene foglalnom az egész huszadik század fő irányát, nem tudnék pontosabbat és találóbbat mondani,
minthogy megismételném: az ember megfeledkezett Istenről.
„A végső szó azonban „nem a világot erőszakkal megváltoztatni akaróké volt, mert valami náluk nagyobbal szembesültek”

– tette hozzá Pence. Washington és Varsó továbbra is együttműködik minden szövetségessel a közös védelem érdekében,
a szövetségeseket mindig arra fogja felhívni, hogy tartsák be
az egymásnak tett ígéreteket – hangsúlyozta Pence, hozzátéve,
hogy a nemzetek erős szövetsége mindig is „szabadságunk és
érdekeink legjobb védelmét” jelentette.
A ceremónián beszédet mondott Andrzej Duda lengyel és
Frank-Walter Steinmeier német elnök is. A részt vevő összes
államfő megkondította az Emlékezet és figyelmeztetés feliratú
harangot, amelyet a lengyel elnök később a német légierő által
1939. szeptember 1-jén lebombázott lengyel városnak, Wielunnak adományoz.
Az egész napos varsói évfordulós rendezvényeken negyven
ország képviselői, köztük közel húsz államfő vett részt a
NATO, az Európai Unió és az uniós Keleti Partnerség tagországaiból.
A megemlékezés több kétoldalú találkozóra is alkalmat
adott, vasárnap Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő Angela Merkel német kancellárt és Charles Michel belga miniszterelnököt fogadta hivatalában. (MTI)

Ország – világ
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Megalakult
a Központi Választási Iroda

Megalakult a Központi Választási Iroda (BEC) az államelnök-választásokra – közölte vasárnap az Állandó Választási Hatóság (AEP). A BEC a következő
bírókból áll: Adina-Georgeta Nicolae, Nina-Ecaterina
Grigoraş, Elisabeta Roşu, Adrian Remus Ghiculescu
és Simona Cîrnaru. Az iroda elnökévé Adina-Georgeta Nicolaét, a legfelsőbb bíróság bíráját választották, helyettese Nina-Ecaterina Grigoraş lesz. A
parlamenti pártokat a következő személyek képviselik a BEC-ben: Lavrin-Ioan Covaci (PSD), Cristian
Ene (PNL), Mihai Alexandru Badea (USR), Daniela
Călin (ALDE), Dorel-Constantin Onaca (PMP) és Szilágyi Dóra-Emese (RMDSZ). A BEC tagja továbbá
Constantin-Florin Mituleţu-Buică, az AEP elnöke, valamint az AEP két alelnöke: Marian Muhuleţ és Vajda
Zsombor. (Agerpres)

Tűzoltók kellett kimentsék
Ferenc pápát

Huszonöt percig tartott, amíg a tűzoltóknak sikerült
„kiszabadítani” Ferenc pápát az egyik liftből, amelyik
beragadt – mondta el maga az egyházfő vasárnap a
Szent Péter téren. Ferenc pápa elnézést kért az őt
váró hívőktől, hogy késve, pár perccel 12 óra után érkezett meg az apostoli paloták térre néző ablakába,
ahonnan pontban délben szokta elmondani vasárnapi beszédét. A pápa elmesélte, hogy azért késett,
mivel beragadt az egyik vatikáni liftbe. Huszonöt percig tartott, amíg sikerült elhagynia a felvonót. A beszámoló szerint a lift áramkimaradás miatt állt le
hirtelen, pont amikor Ferenc pápa a liftben tartózkodott. Az egyházfő köszönetet mondott a tűzoltóknak,
akik kisegítették őt a liftből. Ferenc pápa a vatikáni
Szent Márta-házban lakik, de több imádságot és beszédet az úgynevezett pápai lakosztály Szent Péter
térre néző ablakából mond el a téren tartózkodóknak.
Az apostoli paloták utolsó emeletén található lakosztályba lift viszi fel a pápát, ez a felvonó állt le. (MTI)

Konferencia a székely nyelvjárásról

Hagyomány, változatosság és változás a székely
nyelvjárásban címmel rendeznek konferenciát az énlaki művelődési házban szeptember 13-án és 14-én
– közölték a szervezők az MTI-vel. Mint írják, a székely az a magyar nyelvjárási régió, amely keleti peremként a történelemben és a legújabb korban is
leginkább megőrizte területi kiterjedtségét és sajátos
karakterét. A konferencia főbb témakörei között lesz
a nyelvpolitika, a nyelvi jogok; a nyelvjárás és identitás; a nyelvjárás és a népi kultúra kapcsolata; a székely és a többi (erdélyi) táji nyelvváltozat viszonya; a
nyelvjárás és az oktatás-nevelés; a helyi professzionális beszélők (rádió, televízió, színház, egyházi
nyelvhasználat) és a nyelvjárás; a nyelvjárás, a regionális köznyelv és a közmagyar („magyarországi magyar”) viszonyának alakulása; a nyelvjárás a
kétnyelvűségben és a többnyelvűségben; az elektronikus nyelvhasználat és a nyelvjárás; valamint a székely nyelvjárás kutatástörténete, a kutatások mai
helyzete. (MTI)

Meghekkelték a Twitter
vezetőjének Twitter-fiókját

Hétezer kilométeres gyalogútra indult
Kőrösi Csoma Sándor útvonalán egy erdélyi újságíró

Fotó: MTI

Az indiai Zangláig tartó hétezer kilométeres gyalog- bocsátotta útjára. Az újságíró egy székely ruhába öltözött jeútra indult vasárnap Nagyenyedről Kőrösi Csoma lenlévőtől székely zászlót kapott az útra. A város határáig töbSándor 200 évvel ezelőtti útját felidézni egy erdélyi ben is elkísérték, egy útitárs pedig több napra mellé szegődött.
Pengő Zoltán elmondta: nagyjából egy hónapra tudja előre
újságíró.

Pengő Zoltán elindulása előtt az MTI-nek elmondta, hogy
a kilenc hónaposra tervezett utazásával a sajtó és a közösségi
média révén Kőrösi Csoma Sándorra szeretné ráirányítani a
figyelmet elsősorban a román társadalomban, és lehetőség szerint az út során érintett országok társadalmában is.
Az érintett nagyobb városokban tervei szerint értesíti a sajtót
érkezéséről és úti céljáról, de emellett rendszeresen beszámol útjáról a Maszol.ro portálon és a The Kőrös Project – From Transylvania to Ladakh elnevezésű Facebook-oldalon is. Megjegyezte:
útja célpontjául az Indiához tartozó Ladakh (Kis Tibet) tartomány
Zangla nevű települését választotta, ahol Kőrösi Csoma Sándor
megalkotta élete nagy művét, a tibeti–angol szótárt.
Pengő Zoltán a nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégiumból indult vasárnap reggel, ahonnan Szőcs Ildikó, a Kőrösi Csoma Sándort is kibocsátó kollégium jelenlegi igazgatója

a napra lebontott útitervet. Körülbelül tízkilós csomagot visz
magával, amelybe egy váltóruha, egy könnyű sátor, hálózsák,
laptop és gyógyszerek kerültek. Naponta 30-35 kilométert
kíván megtenni, és heti egy pihenőnappal számol. Gyalog
kíván haladni, de például Afganisztánban, ahol a személyes
biztonságát kockáztatná, lemond a gyaloglásról.
„Nem vagyok adrenalinfüggő, nem akarok a tűzzel játszani”
– magyarázta.
Az 52 éves újságíró kiemelte: személyes kihívást is lát
abban, hogy hosszabb időre kilépjen az élet szokványos keretei
közül, és szabadon mozogjon a világban. Hozzátette: Kőrösi
Csoma Sándor 200 évvel ezelőtt, november 24-én indult el
Nagyenyedről, hogy megkeresse a magyarok őshazáját. Mint
mondta, ő is az őszi indulást választotta, mert így talán kevésbé
lesz kitéve a szélsőséges időjárási viszonyoknak. (MTI)

Meghekkelték a Twitter társalapítója és elnök-vezérigazgatója, Jack Dorsey Twitter-fiókját. Dorsey több
mint négymilliónyi követője pénteken este negyedórán keresztül durva, sértő és rasszista bejegyzések
halmazát olvashatta. Az egyik bejegyzés arról szólt,
hogy a mikroblog-szolgáltató kaliforniai központjában
bombát helyeztek el. Negyedóra elteltével sikerült
megszabadítani a fiókot a magát Kuncogó Különítménynek (Chuckling Squad) nevező hekkercsoporttól. „Twitter-oldalam már biztonságos, és nincs arra
utaló jel, hogy a Twitter egész rendszere veszélybe
került volna” – írta követőinek később Jack Dorsey.
Egyelőre nem világos, hogyan tudtak behatolni Dorsey mikroblogjára. Kommentárok szerint egyébként
a Kuncogó Különítmény hekkerei korábban már több
ismert Twitter-felhasználó blogját is feltörték. (MTI)

Riasztó jelek

(Folytatás az 1. oldalról)
bővülés is lassult a második negyedévben az elsőhöz képest. A mi vonatkozásunkban a német és az olasz gondok különösen jelentősek, mert ebbe a két országba
irányul a román kivitel legnagyobb hányada. És már
itthon is van konkrét jelük ezeknek a gondoknak az ipari
termelés visszaesésének képében.
Kifelé nézve a kilátások sem biztatóak, az olaszoknál
finom kis politikai válság van, a németeknél pedig a
jegybank részéről voltak olyan nyilatkozatok, hogy a
harmadik negyedévben is visszaesés várható. És azt
még a komoly szakértők is csak találgatják, hogy milyen
hatása lesz az egész európai gazdasági helyzetre a minden jel szerint két hónap múlva várható brit kilépésnek.
Egy olyan országban, amelyiknek a gazdasága túlnyomó mértékben az európai nagyoktól függ, ilyen
problémák láttán értelmes politikusoknak nem osztogatási ígéretekkel kellene kampányolniuk, hanem felkészíteni az adófizetőket arra, hogy nehéz idők ígérkeznek.
Ám a helyzet kísértetiesen hasonlít az alig több mint évtizeddel ezelőttihez, amikor tetemes állami béremelésekkel nyert választásokat az ország rendszerváltás után
látott addigi legnagyobb koalíciója, majd egy év sem
kellett a drasztikus megszorító intézkedésekig.
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Marosvásárhelyen ülésezett a Szövetségi Képviselők Tanácsa
– Azért vagyunk itt Marosvásárhelyen, hogy újra elmondjuk: szeretnénk ezt a város
visszanyerni. Vissza akarjuk,
és vissza is tudjuk nyerni. Az
egyik legfontosabb cél, hogy
ismét legyen magyar polgármestere Marosvásárhelynek,
ezért mindent meg kell tennünk – jelentette ki Kelemen
Hunor szövetségi elnök a
pénteki SZKT-ülésen.

Mózes Edith

A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) pénteki, a Kultúrpalota
nagytermében tartott ülésén újra
megerősítette ügyvezető elnöki
tisztségében Porcsalmi Bálintot, és
szavazott arról, hogy Kelemen
Hunor legyen az RMDSZ államfőjelöltje, Hegedüs Csilla pedig a szóvivője.
Mozgó vonatot javítunk
Kelemen Hunor politikai tájékoztatójában vázolta, hogy miről kíván
beszélni a közelgő kampányban.
Azonban mindenki számára egyértelmű volt, hogy az RMDSZ már
most a jövő évi önkormányzati és
parlamenti választásokra készül.
Az elnök szerint az RMDSZ
megerősödve került ki az európai
parlamenti választásokból: 476 ezer
szavazatot kapott, többet, mint 2004
óta az összes választáson. Majd
arról beszélt, hogy májusban, még
az EP-választások előtt szakított a
PSD-ALDE koalícióval, amellyel
2017-ben azért vállalkozott parlamenti együttműködésre, hogy
nyitva tartsa a párbeszéd lehetőségét a román hatóságokkal a centenárium idején. Mint mondta, a
szövetség az úzvölgyi katonai temető ügye miatt vonta vissza a ko-

Kelemen Hunor az RMDSZ államelnökjelöltje

alíció támogatását. Az RMDSZ álláspontja nem változott, továbbra
sem támogatja a kormányt. Véleménye szerint a parlamenti többség
nélkül maradt kormányfőnek egy
normális demokráciában már le kellett volna mondania, de mindenféle
halogatás ellenére ez a kormány
előbb-utóbb meg fog bukni. Kijelentette: sürgős megoldásra van
szükség, egy elhúzódó válság ellehetetleníti a jövő évi költségvetés
megtervezését, és a bizonytalanságot az ország gazdasága sínyli meg.
Kiemelte: a következő másfél
évben sorra kerülő három választás
közül az önkormányzati a legfontosabb az RMDSZ számára: a magyar
közösségnek Marosvásárhely polgármesteri tisztségének megszerzése mellett meg kell tartania
Szatmárnémetit, meg kell erősítenie
képviseletét, hogy a következő
négyéves választásmentes időszakban folytathassa az építkezést.
„Építeni, erősíteni kell az
RMDSZ-t, közösségi és szervezeti
értelemben is. Egyrészt erősebbre
fűzni a köteléket a magyar közösséggel, másrészt hatékonyabban
működni. Mozgó vonatot javítunk
mindig. Most sem lesz másként. De
tudom, ahogy korábban is, most is
sikerülni fog” – zárta politikai tájékoztatóját Kelemen Hunor.
Porcsalmi a régi-új ügyvezető elnök
és az RMDSZ kampányfőnöke
Kelemen Hunor Porcsalmi Bálintot felkérte, hogy vállalja továbbra is az ügyvezető elnöki
tisztséget, és felkérte az SZKT tagjait, támogassák a jelöltjét. Ugyanakkor közölte, hogy Hegedüs Csilla
ügyvezető alelnök lesz az RMDSZ
szóvivője.
Porcsalmi Bálint fotókkal illuszt-

rált beszámolót tartott az ügyvezető
elnökség elmúlt két és fél éves tevékenységéről. Kijelentette: számára a
legfontosabb mindig az volt, hogy
hasznos legyen a szervezet és a közösség számára. Az eddigi két és fél
évet a válságkezelés időszakának
nevezte, amelyben folyamatosan készenlétben voltak, nagy volt a hajtás, de ezzel együtt sikeres periódus
volt – jelentette ki. Vázolta a következő kampányok céljait, majd arról
is beszélt, hogy jövőre 30 éves lesz
az RMDSZ, és az évfordulóra olyan
programsorozattal készülnek, ami
azoknak is szól, akik még nem hallottak a szervezetről.
Végül ismertette az ügyvezető el-

Prioritás a megyei kórház

Fotó: Nagy Tibor

nökség összetételét: Hegedüs Csilla
kultúráért, Horváth Anna önkormányzatokért, Magyari Tivadar oktatásért, Székely István társadalomszervezésért, Oltean Csongor ifjúsági, Novák Levente területi szervezetekért,
Bodor
László
programokért felelős alelnök.
Respekt
„Amikor engem javasoltak, voltak ugyan kétségeim, de nem
mondhattam egyebet, mint hogy
tisztelettel és a közösségünk iránti
alázattal elvállalom” – fogalmazott
Kelemen Hunor. Elmondta, hogy a
kampányban az önbecsülésről, vízióról, Románia jövőjéről, azon
belül a magyar közösség jövőjéről,

ségeire fordíthat. Emellett további 5.439.000
lejt utalt át a kormány a megyének a Románia
Csütörtökön, mint már beszámoltunk róla, soros ülését tartotta a Maros Me- Iskoláiért Program (korábbi tej és kifli proggyei Tanács. Az itt jóváhagyott határozatok között szerepel a megye általá- ram) költségeinek fedezésére.
nos költségvetésének a kiigazítása is, ami jelentős beruházások kivitelezését
A most elfogadott megyei költségvetés-kiteszi lehetővé, útjavítást és a Maros Megyei Klinikai Kórház felszerelését.
egészítés keretében a megyei önkormányzat
lejt kapott a hozzáadottérték-adó visszaosz- 5.785.000 lejjel növelte a megyei utak 2019Általános költségvetés-kiigazítás
A legutóbbi országos költségvetés-kiiga- tásából, amit a Maros Megyei Tanács a saját es karbantartási programjának költségvetését,
zítás eredményeként Maros megye 1.721.000 és az alárendelt intézmények működési költ- valamint 1.330.000 lejjel a Maros Megyei

Fotó: Nagy Tibor

a román és a magyar kapcsolatokról
fog beszélni. Kijelentette: nagyon
egyszerű szlogent választottak:
Respekt, tisztelet, ezt értik a magyarok is és a románok is.
„Abból indultunk ki, hogy ami
leginkább hiányzik a romániai társadalomban, az a tisztelet. A tisztelet hiányából következik a bizalom
hiánya. Ha sikerül helyreállítani a
tiszteletet, akkor sikerül növelni a
bizalmat is. Nincs tisztelet a törvények iránt, nincs tisztelet az állam
részéről a polgárok iránt. Mi azt
gondoljuk, a polgár kell az első helyen legyen, és ha ez a tisztelet
helyreáll, lesz bizalom az állami intézmények, az állam iránt is. Tisztelnünk kell egymás értékeit,
egymás opcióit, és az etnikai identitáshoz való jog és annak a tisztelete is beleillik ebbe. Úgy
gondoljuk, hogy ebben a választási
kampányban egy kicsit talán mosolygósabban, lazábban tudunk beszélni a jövőról, a közös jövőnkről,
Románia jövőjéről. Mert az államelnöknek kell legyen víziója, a jelölt nem feltétlenül az alkotmány
adta kompetenciák között beszélhet
egy ilyen kampányban arról, hogy
mit gondol az országról, annak polgárairól, a közösségekről. Ezzel a
szlogennel, ezzel a kampánnyal készülünk, és igyekszünk megszólítani minden embert, és elmondani,
hogy miért lenne jó Romániában újragondolni mindazt, ami a polgár és
az állam viszonyára vonatkozik,
miért lenne jó a tiszteletet újra
megteremteni, megteremteni a jogállamot és a jó államot, ami a bizalom növekedéséhez vezetne, és
lehetne tervezni a jövőt” – nyilatkozta az ülés végén Kelemen
Hunor.

Klinikai Kórházét. Ez utóbbiból a kórház
550.000 lejt költhet javításra, 780.000 lejt
pedig beruházásra.
– A megyei klinikai kórház az első az idei
esztendőben. Nagyon fontosnak tartom, hogy
növeltük a költségvetését új orvosi eszközök
vásárlására, köztük két echográfra 780 ezer
lejt szántunk. Növeltük a javítási költségeket, mivel bizonyos javítások többe kerülnek,
mint ami elő volt irányozva. Fontos, hogy
minél több helyen megtörténjen a korszerűsítés. Ezenkívül a megyei úthálózat javítására
is jelentős összeget szántunk, az ez évi költségvetést körülbelül 6 millió lejjel növeltük,
hogy újabb útszakaszon tudjanak aszfaltozni.
Kisebb összegeket biztosítunk számítógépvásárlásra, növeltük a megyei múzeum költségvetését, hogy a görgényszentimrei
Rákóczi–Bornemissza-kastélyban állagmegőrzési munkálatokat végezhessenek – fogalmazott Péter Ferenc tanácselnök.
Előkészületek a mezőzáhi
Ugron-kastély felújítására
A mezőzáhi Ugron-kastély körüli telek –
Park utca 10. szám – újabb felmérésekor kiderült, hogy a telekkönyvben szereplő és a
valós terület között különbség van.
A mezőzáhi kastélyhoz tartozó területként
korábban 17.740 négyzetméter szerepelt a telekkönyvben, az új mérés szerint a terület valójában 16.813 négyzetméter, azaz 927
négyzetméterrel kisebb, mint ami az iratokban van. Ezért kell módosítani a telekkönyvet.
– A tanács csütörtökön elfogadta a topográfiai-kataszteri dokumentációt, hogy ezt a
telekrészt is telekelni lehessen. A kastély felújítására készülnek a tervek, itt is a legsürgősebb lépés az állagmegőrzés.
A közelmúltban a tetőt megjavították, kicserélték az esővízcsatornákat, hogy a falak
ne ázzanak be. A megyei múzeumnak és vezetőinek lesz a hatásköre, hogy funkciót találjanak a kastélynak. Tárgyalások folytak
különböző alapítványokkal, van már elképzelés. (mezey)
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Bemutatták a Márton Áron lehallgatási jegyzőkönyveit tartalmazó kötetet
Amint arról korábban is hírt
adtunk, hiánypótlónak, kiemelt fontosságúnak és érdekesnek ígérkező kötet jelent
meg ezen a nyáron: a
(Le)hallgatásra ítélve – Márton Áron püspök lehallgatási
jegyzőkönyvei (1957-1960)
című, 568 oldalas könyv Márton Áron lehallgatási jegyzőkönyveinek
gyűjteménye,
amely
kiegészül
számos
egyéb, a püspök életével,
munkásságával, valamint az
adott korral kapcsolatos fejezettel is.

Kaáli Nagy Botond

A kötet azokat a lehallgatási
jegyzőkönyveket tartalmazza, melyeket a román államvédelmi hatóságok 1957 és 1960 között állítottak
össze a Márton Áron püspök dolgozószobájában elhelyezett mikrofonnal
végzett
lehallgatás
eredményeképpen. A jegyzőkönyveket Nagy Mihály Zoltán és Denisa Bodeanu tanulmányai vezetik
be, a kutatók munkáját pedig irodalomjegyzék és mutatók segítik.
Nagy Mihály Zoltán történész, a
Bihar Megyei Állami Levéltár főlevéltárosa 2012-ben szerzett doktori oklevelet a Pécsi Tudományegyetemen, kutatási területe: a romániai magyar nemzeti közösség
második világháború utáni társadalmi, politikai integrációja, valamint az erdélyi magyar történelmi
egyházak és a román állam viszonya. Denisa Bodeanu szintén történész, a Securitate Irattárát Vizsgáló
Nemzeti Tanács tudományos munkatársa. 2009-ben szerzett doktori
oklevelet a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Kutatási területe:
az etnikai és vallási kisebbségek
helyzete Romániában a kommunizmus időszakában, a mindennapi
élet a kommunizmusban.
A könyv az 1957 és 1960 között
keletkezett szobalehallgatási jegyzőkönyvek egy részét közli. Az iratokat időrendben, az esetek
többségében teljes terjedelemben,
szöveghű másolatban, szó szerint,
de nem betűhíven, hanem a mai helyesírási szabályok szerint adják
közre. A gépelési hibákat, a helytelenül leírt személy- és helységneveket kijavították. Az olvashatóság
érdekében külön jelzés nélkül korrigálták a helyesírási hibákat is. A
román nyelvű beszélgetések jegyzőkönyveit magyar fordításban
közlik, a rendelkezésre álló román
nyelvű jegyzőkönyvet szintén magyar nyelvű fordításban publikálják. Az iratokat szerkesztett címmel
látták el, feltüntetve a beszélgetésben részt vevő személyek nevét és
tisztségét, a beszélgetések főbb témáit és időpontját.
Az 1000 év Erdélyben, 100 év
Romániában projekt keretében készült kötet a marosvásárhelyi Lector
Kiadó, a Varadinum Alapítvány
Kiadó és az Iskola Alapítvány
Kiadó közös gondozásában jelent
meg, és a Tékaforgatag keretében
szombaton délelőtt Marosvásárhelyen is bemutatásra került. A Teleki
Téka udvarán lévő vén diófa alatti
árnyékos tér adott otthont e könyvbemutatónak is, a rendelkezésre
álló helyek mindegyikét elfoglalta
az érdeklődő közönség, amelynek
tagjait Lázok Klára, a téka igazgatója üdvözölte.
A könyvbemutatót a Lector
Kiadó képviseletében Gálfalvi
Ágnes szerkesztő vezette be, ő mutatta be a résztvevőket is: a beszélgetést vezető Demény Péter írót,
költőt, szerkesztőt, Nagy Mihály

Az alternatívák Embere

Zoltánt, a kötet társszerzőjét és
Novák Csaba Zoltán történészt, szenátort.
– Érdekesnek találom ezt a kötetet, mert egy olyan könyvről
van szó, amelyben a politika
óhatatlanul benne van, de ezt a
politikát ma már történelemként
éljük meg. Akik itt vannak,
mindketten történészek, és egykori, illetve jelenlegi politikusok. Hogyan találtatok a
témára? – tette fel első kérdését
Demény Péter.
– Nagyon fontos a román–magyar történészi együttműködés, de

kevés van belőle – válaszolta Nagy
Mihály Zoltán. – Denisa Bodeanu
otthonosan mozog ebben a közegben, az erdélyi katolicizmus körében, Novák Csaba Zoltánnal pedig
volt egy korábbi, nagyon jó együttműködésük. Engem 2010 körül keresett meg az érsekség: folyamatban
volt Márton Áron boldoggá avatása,
és rákérdeztek bizonyos történelmi
helyzetekre. Márton Áron múltjának azon szeletére voltak kíváncsiak a boldoggá avatás bírái, hogy
milyen volt a püspök kapcsolata az
állammal. Denisa a CNSAS levéltárának alkalmazottja, így került
képbe, majd társszerzőként a kötetbe. Egy prahovai ortodox hölgyről van szó, aki mély tisztelője
Márton Áronnak. Nem csak szakmai tudással állt hozzá ehhez a kérdéshez, hanem a témát is szerette.
– Hogyan rakunk össze egy ekkora kötetet? Döbbenten olvastam, hogy nagyobb anyag ez,
mint a Ion Mihai Pacepáról
szóló dosszié...
– A securitate irattárában a belügyi és külföldi hírszerzés iratanyagai is ott vannak. Mi a megfigyelési
dossziékból válogattunk. A megfigyelésnek három fokozata van, az ő
esetében is lépcsők vannak. Először
csak gyűjtöttek, utána rendszereztek, 1955-ben pedig megnyitották a
személyes megfigyelődossziét. Ez
azt jelenti, hogy követik őt, cenzúrázzák a leveleit, lehallgatják a beszélgetéseit, nemcsak telefonon,
hanem a lakásban is. Az ő esetében
a dolgozószobájában egy mikrofont
helyeztek el. A püspökség épülete
mellett volt a hadseregé, a hadsereg
épületében egy kis szobát alakítottak ki, ott állt a szalagos magneto-

fon, ez rögzítette a beszélgetéseket.
Ezeket utána átírták, elküldték Bukarestbe, és természetesen, amikor
szükséges volt, lefordították román
nyelvre is. Márton Áron személyes
megfigyelési dossziéja a legnagyobb: 236 kötetből áll, ez közel
80.000 oldalt, akár 40 iratfolyómétert jelent. Ebből 153 kötet csak lehallgatási jegyzőkönyv. Ez nem
ügynökjelentés, hanem az elhangzott beszélgetések szöveghű lejegyzése. A történész sokszor szavakat
ad a szereplői szájába. Itt erre nincs
szükség, mert ő, Márton Áron beszél.

– Az olvasó, a nem történész
biztonságra vágyik: arra, hogy
tudja, pontosan mi hogyan történt. Ez az anyag azonban arról
árulkodik, hogy kockázatos magabiztos kijelentéseket tenni.
– A történelemtudományba is
mindig becsúszik a szubjektivitás.
Jelenleg nagyon elkanászodott a
memoárírás, az egódokumentumok
kiadása. De ezeknek írója az események megtörténte után ül le írni, és
később már okosabban magyarázza
a pozícióját. A napló, a memoár esetében utólag még fényezhetem a
pozíciómat. Ezekben a szövegekben azonban nincs önreflexió, nem
is lehet: Márton Áronnak nincs lehetősége reflexióra, ő nem írt,
hanem beszélgetett. És amit ott és
akkor elmondott, azt jegyezték le.
Csak nyers beszélgetések vannak.
Ha az olvasó ezt kézbe veszi, nem
tud szemezgetni belőle: ehelyett
beül a dolgozószobába, ahol Márton Áron is ül, és ő is beszélgethet,
hallgathatja, hogy megéri-e együttműködni az állammal, avagy sem.
– Profi olvasóként veszem a kezembe az ilyen jellegű könyveket.
Tartalmilag is súlyosnak találtam,
megnéztem a szakmai apparátusát,
hogy hogyan és milyen könyvészetet használnak, és az a megállapításom, hogy ez komoly alapmunka,
és az elmúlt néhány év egyik legkomolyabb romániai magyar történészi produktuma – tette hozzá az
elhangzottakhoz Novák Csaba Zoltán. – A Nagy Mihály Zoltán tanulmánya esetében azt követtem, hogy
a szerzőnek mennyire sikerül beágyaznia a megfigyelés, az életpálya
bizonyos elemeit egy történelmitársadalmi kontextusba. Denisa Bo-

deanu esetében pedig észrevettem,
hogy ő rendkívül precíz, és a szó
nemes értelmében pozitivista történész. Az is úttörő jellegű, hogy a
román titkosszolgálat működése,
alakulásának története magyar nyelven is olvasható – ez hatalmas
kincs. Egyik nagy kérdésem, hogy
mihez kezdünk Márton Áronnal a
rendszerváltás után? Hogyan működik egy diktatúra, mi a természetrajza, és ebben hol az egyház
szerepe? Hogyan befolyásolják
egymást az egyén, a tömegek, a
rendszer? Ilyen kérdések kell foglalkoztassák a jelenkor történészét,

Fotó: Nagy Tibor

és ez a kötet egy fontos tégla abban
az építményben, amelyet az elmúlt
harminc-negyvenévnyi gondolkodásunk közepette felépítettünk magunknak.
– Talán túl sok figyelmet szenteltünk a besúgóknak, és nem
vettük észre, hogy a diktatúra
legfőbb jellemzője, hogy az emberek nem gondolkodnak, nem
gondolkodhatnak a saját fejükkel, és ezt megszokták. Egy ambíciójában, adataiban, víziójában nagylélegzetű tanulmányt
írtál bevezetőként, amelynek
címe szinte monográfiát ígér.
– Igen, akár egy monográfiának
is megfelelő címet adtam ennek a
60 oldalas tanulmánynak – válaszolta Nagy Mihály Zoltán. – Hiszen egy kisebbségi társadalmat
hogyan tudok bemutatni? Egyrészt
elkezdhetek az intézményekről beszélni, amelyek nagyon fontosak,
de ezeket valakik működtetik. Különböző korszakokban pedig ezek
az intézmények hol működnek, hol
nem működnek. Miért? Kik a működtetői ezeknek? A romániai
római katolikus egyház Márton
Áron személye nélkül nem lehetett
volna olyan, amilyennek megismerték. Kellett egy működtető. Ő volt
a működtető. A viszonyítási pont.
Ha van egy tisztség, akkor az azt
betöltő személy azonosul a tisztséggel, és autoritással használja azt.
Márton Áron jóval több volt ennél.
És én pont ezt akartam leírni. Volt
egy együttélés az állam és az egyház között, a kérdés az, hogy ez kiegészíti egymást, vagy az egyik fél
rátelepszik a másik intézményrendszerére? Hogyan működött a katolikus egyház a két világháború
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között? Én azt próbálom megragadni, hogy a két világháború között, illetve a diktatúra korában
hogyan működött az intézményrendszerük, mert ezáltal érthetjük
meg azt a hatalmas támogatottságot, amelyet élvezett a kommunizmus korában is. Kialakul az
egyházban egy olyan magatartás,
hogy az állammal már nem kell
együttműködnie. Az állam korlátozta a működését, elvette a földjeinek 95 százalékát. Ebből
működtették iskoláikat, árvaházaikat, öregotthonaikat, beteggondozóikat. Olyan kérdéseket teszek föl,
hogy például milyen az erdélyi katolicizmus? És itt van egy személyiség, akit nem akarok mitizálni, akit
boldoggá avatnak, de aki ettől függetlenül számomra szent.
– Miért tiszteled, akár ennek a
kötetnek a fényében is, Márton
Áront? Milyen ez az ember?
Nagy ember, karizmatikus,
bátor, kemény, nyakas ember.
De ez több egyéniségben is
megtalálható, róluk mégsem
mondjuk, hogy szentek.
– A szenteket általában csodálják, de kevesen követik őket. Az elmúlt harminc évben azok a
katolikus megnyilatkozások, tettek,
amiket láttunk, erre engednek következtetni. Csodálják, de nem követik. Az idősebb generáció egy
része úgy vélte a diktatúrában is,
hogy együtt kell működni az állammal, mert onnan jön a fizetés. De ez
alku: ha bevesznek, csak azt veszik
be, aki együttműködött. Márton
Áron ezt nem akarta. Hogy az legyen ennek az ára, hogy békepapok
legyenek, és az egyházat állami
propagandára használják fel? Ez az
út? Itt válik el számomra a szent a
profántól, itt jön elő a szent.
– Rendkívüli élmény olvasni ezeket a feljegyzéseket – mondta egy
felolvasott részlet kapcsán Novák
Csaba Zoltán. – Az egyik lehallgatott beszélgetés során például egy
pap látogatja meg, aki azt kérdi,
hogy a kollektivizálással kapcsolatban mit tehetnének? Márton Áron
nagysága itt is megjelenik. Válasza
nagyon érzékeny, felelősségteljes
politikusi hozzáállást jelez, hogy
mit tesz, mit tehet az ember különböző helyzetekben. Érzi ennek a folyamatnak,
helyzetnek
a
súlyosságát, és megtalálja azt az átjárót, amivel valamilyen szinten
ellen lehet állni a rendszernek. Az
állammal való teljes szembemenés
az ő fizikai likvidálását is jelenthette volna, a teljes megalkuvás is
lehetett volna egy stratégia, de az
1989 után ütött volna vissza. Nem
tartom hősnek, hanem egy nagybetűs, felelősségteljes, rugalmas Embernek, aki a maga helyén
embernek tudott maradni. És ez már
maga a csoda. Ennek egyik alapja a
hit, amely őt jellemezte, és a meggyőződés, hogy a hitéhez igazodva
mindig a megfelelő lépést teszi. És
az idő őt igazolta.
– Nincs kompromisszum, nincs
modus vivendi az állam és az egyház között – tette hozzá zárszóként
Nagy Mihály Zoltán. – De mindig
van alternatíva. Mindig van egy
másik lehetséges és működőképes
megoldás. Ez azonban nem biztos,
hogy azt jelenti, hogy holnap boldogabb leszek. Jó döntés az is,
amelyből másnap szenvedés következik. Számomra ez a történet arról
szól, hogy nem kell mindig kompromisszumokat kötni, és mindig létezik alternatíva. Ő pont erről tesz
tanúbizonyságot. Márton Áron az
alternatívák embere.
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Pillanatképekben a Forgatag

– A korábbi évekhez hasonlóan
ezúttal is színvonalas a rendezvény,
csak a koncertkínálat hagyott bennem némi hiányérzetet. A Honeybeast produkciója nagyon tetszett,
de szerettem volna még több, a mai
zenei stílusoknak megfelelő előadót
hallani, például örültem volna egy
Kowalsky- vagy Majka-koncertnek. Idén mintha ez a programpont
retrósabbra sikeredett volna – vélte
Zsuzsa, Tamás édesanyja, majd fia
forgatagos tapasztalataiból kiindulva megjegyezte, hogy a 13-15
éves korosztályt is jobban megcélozhatnák a szervezők, az ügyességi
kinőtt serdülők ugyanis
játékokból
Hangszerek, fegyverek,
a pumpapályás hajtányozáson és a
pumpapálya
kamionszimulátoros játékon kívül
Délután a Kolompos együttes nem sok programból választhattak.
gyűjtött maga köré népes hallgatóságot. A fűbe telepedett gyermektö- Klasszikus dallamok
meg nagy élvezettel kísérte végig az katarzisa
A péntek este nagy élménye a
interaktív produkciót.
– Apának is van ilyen kardja – Marosvásárhelyi Állami Filharmómagyarázta egy édesanya pár órá- nia és Koszorus Krisztina, azaz Koval később a Zalai 47. Honvédzász- szika és zenekara, a The HotShots
lóalj Hagyományőrző Egyesület közös szabadtéri koncertje volt.
– Régi álom valósult meg –
standja mellett nézelődő kisfiának.
A forgatagozó gyermeknép körében árulta el műsorvezetői minőségében
népszerűnek bizonyultak a hagyo- Kádár Zoltán rádiós szerkesztő a
mányőrzők fegyverei és a kipróbál- rendkívüli produkció előtt. Verdi
ható dob, a felnőttközönség Rigolettójának világhírű áriája, a La
érdeklődését pedig az egyesület Za- donna é mobile (Az asszony ingalaiak a magyar szabadság harcá- tag) és a Nabuccóból A rabszolgák
ban 1848 – 49 című kiállítása kórusa is felcsendült a Liget előtti
téren. Az operakedvelőket Yolanda
keltette fel.
A társasjátékozási kedv az esti Covacinschi szoprán és Pataki
órákra sem lankadt, és a Zarox Adorján tenor, a Kolozsvári Állami
Pumpyard moduláris pumpapályá- Magyar Opera szólistái varázsolták
jának is nagy keletje volt. A hajtá- el leginkább. A Remus Grama venyozók és kerékpárosok számára zényelte zenekar a komolyzenei
felállított pálya nyerte el leginkább gyöngyszemek mellett ismert filmaz évek óta Amerikában élő Tamás slágereket is játszott, a dalok felistetszését is, aki édesanyjával és kis- merését a kivetítőn felvillanó
húgával érkezett a Forgatagra. A filmkockák segítették. Koszika a
család rendszerint hazatér a nyári könnyedebb műfajt képviselte, közszünidőre, így az augusztus végi li- ismert angol popslágereket és saját
getbeli programokból is mindig ki- szerzeményeket adott elő, amelyek
a zenekar kíséretében szintén küveszik a részüket.
(Folytatás az 1. oldalról)
A Caritas idén először vasárnap
délelőttre is bevállalta a kicsik szórakoztatását, így aki a pénteki,
szombati mókából kimaradt, a Forgatag zárónapján mindent bepótolhatott.
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia péntek délben javában
készült az esti koncertre. A varázslatos dallamokra egy távozóban
levő fiúcska egy kisebb gyereket
ölbe kapva keringőzni kezdett. Az
idei Forgatagnak számomra ez volt
az egyik legkülönlegesebb pillanatképe.

A Sárik Péter Trió és Falusi Mariann koncertje is nagy népszerűségnek örvendett

A délelőtti órákra élettel telt meg
a tér, az árnyékban pár gyerek vívni
tanult, a kosárpalánknál a streetballbajnokságra melegítettek be a versenyzők, a pálya másik felében
pedig egy északi sport, a nálunk is
egyre népszerűbb jugger mozgatott
meg egy gyerekcsapatot. Az öltözők előtt asztalitenisz-mérkőzések
folytak, az előteremben pedig egymás mellett sorakozó sakktáblák
várták az elmesport nagymestereit
és ellenfeleiket.
Az ötpróbás, minden korosztály
számára könnyen teljesíthető családi vetélkedő akkor még nem kezdődött el, a Bolyai-pályáért
azonban már többen futottak legalább egy kört. Szathmáry Zsolttól,
a Bolyai Collegium Alapítvány kurátorától megtudtuk, hogy a pálya
műgyepesítése, illetve az ízületeket,
bokát védő gumiborítás összesen
200 ezer euróba kerül, az összegnek
szombat délelőtt 10 százaléka volt
kigyűlve. Aki szívén viseli a Bolyai-sportpályák sorsát, a továbbilönleges hangzást nyertek. A másfél akban is adakozhat a myticket.ro
órás koncert után a közönség hosz- internetes oldalon.
szú percekig tapsolta vissza az éne- Székely ruhák forgataga
kesnőt és a filharmónia művészeit,
Miközben a Bolyai-pályán egyakik szeptember 19-től újra hallgatmást
váltották a testedzéshez kaphatók csütörtökönként a Kultúrpaesemények – versenyek,
csolódó
lota nagytermében.
játékok, könyv- és sportbemutatók
A Bolyai-pályáért sportoltak
–, a Ligetet székely ruhás gyerSzombaton a sporté és a népze- mekek és fiatalok vették birtokba. A
néé volt a főszerep. Aki a Liget he- Maros Művészegyüttes idén is a
lyett a Bolyai-pályán kezdte a szombati folknappal színesítette a
napot, vagy a későbbi órákban tett Forgatagot, ennek egyik fő mozzaarrafele egy kitérőt, különböző nata volt az amatőr gyermek-népsportágakat próbálhatott ki egyen- táncegyüttesek találkozója, amelyre
ként öt lejért, és a felajánlott ösz- 400-450 kis és nagyobb táncos ér-

A ligeti vásár péntek délelőtt
nyílt meg, az árusok három napon
át kínálták termékeiket. A helyiek
mellett a környező megyékből is érkeztek kézműves árucikkek és házi
készítésű élelmiszerek, Székelyudvarhelyről például „Sejt-elmes”,
azaz cukor- és tojásmentes édességek és különféle mézeskalácsok,
Székelykeresztúrról és Samosújvárról textíliák, kézi hímzések, Kolozsüveg
ékszerek.
A
várról
gyergyószentmiklósi Goga Béla
saját készítésű fajátékaival minden
alkalommal eljött a Forgatagra, bakelitlemez alapú különleges óráit
azonban másik alkalommal hozta
el.
– Egy vásárban egy hölgy lemezekre festett, ő adta az ötletet ahhoz,
hogy a lombfűrésszel a játékok
mellett mást is próbáljak meg előállítani – mesélte el az óragyártás
ötletét, majd azt is hozzátette, hogy
sokan szemétre dobnák régi lemezeiket, azokat szívesen átveszi.
– A tavaly jól mentek az órák,
idén kisebb irántuk a kereslet. A vásárlók inkább az olcsóbb, 5 és 40 lej

kezett. A marosvásárhelyi csoportok – Borsika, Boróka, Napsugár,
Csillagfény – mellett a nyárádszeredai Kis Bekecs, a gyulakutai Szivárvány,
a
csittszentiváni
Gyöngyvirág, a mezőkölpényi Vackorvirág, a marosfelfalui Kis Bíborka, valamint a búzásbesenyői,
jobbágytelki, mezőpaniti, marosvécsi együttesek is eljöttek táncolni a
ligeti fák alá. A program interaktív
tevékenységekkel kezdődött, az
óvodásokat és kisiskolásokat
Törzsök Zsuzsanna és Nagy
Levente Lehel tanította népi gyermekjátékokra, a felső tagozatos diákok Kásler Magda és Farkas
Sándor irányításával gazdagíthatták
tánctudásukat. – A leány a kapu alá
fordul be, vagyis kéz alá – csíptük
el Farkas Sándornak az egyik lépéshez adott utasítását. A kisebb táncosokat Vaszi Levente csángó
hagyományőrző gyimesi népdalra
tanította: „A mi macskánk férjhez
akar menni, a szomszédé el akarja
venni” – csendült fel többször egymás után a kis népviseletesek körében. A program később közös
tánccal folytatódott, majd az Erdélyi Pálinka Lovagrend díjkiosztó
ünnepsége után egymást követték a
néptáncos gyermekek előadásai.

között kapható fajátékokat veszik –
árulta el a gyergyói kézműves.
A házi csokoládét kínáló kolozsvári Mákszem Boglárka első alkalommal próbált szerencsét a
Forgatagon. A keresletet más vásárokhoz viszonyítva átlagosnak találta.
– Van, aki a hagyományos házi
csokoládét szereti, mások inkább a
vörös áfonyásból kérnek vagy csoki
helyett valamilyen süteményt választanak. A legkülönlegesebb termékem a levendulás csoki, ezt
igazán még nem fedezték fel maguknak a vásárlók – összegzett a
mosolygós fiatal nő.
A Vásárhelyi Forgatag pillanatképeit még órákon át sorolhatnám,
erre azonban hely hiányában nincs
lehetőség. A Liget látogatói közül
bizonyára mindenki hazavitt magával valami maradandót, színt, dallamot, hangulatot – talán éppen az
OTP-süni ölelését, a függőágyak
ringását, egy rég várt találkozás
örömét vagy az esti koncertek valamelyikének varázsát. Tulajdonképpen mindegy is, hogy mit. A lényeg,
hogy hideg, fénytelebb napokon
elővehessük,
és
általa
visszaforgat(agoz)hassuk magunkat
az időben új erőt gyűjteni.

szeggel
az
atlétikapálya
gumiborításának kialakításához, illetve a másik, szélső pálya műgyepesítéséhez járulhatott hozzá. Egy
családi pizza árának megfelelő, ötvenlejes csomag megvásárlásával a
pályák egy négyzetméterét fogadta
örökbe az adakozó.

Fotó: Nagy Tibor

Balogh Erikával, az egyik székely
ruhás fiú édesanyjával még a táncoktatás alatt beszélgettünk.
– Számomra nagy öröm, hogy a
Forgatag szervezői ezt a napot idén
is a népi kultúrának szentelték. Erre
a mai gyermekeknek különösen
nagy szükségük van – összegzett az
óvónőként dolgozó édesanya, aki
mindössze a vásári kínálatot találta
a korábbi évekénél szegényesebbnek.

Bakelitóra, levendulás csoki
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A női kosárlabda-bajnokság alapszakaszának
csoportbeosztása:

Visszatér a Sirius

Száznyolcvan fokos fordulat
állt be a marosvásárhelyi felnőtt női kosárlabdában, miután kiderült, mégiscsak
képviseli a várost csapat a
2019-20-as idényben, ez
azonban nem a CSM lesz.

Bálint Zsombor

A marosvásárhelyi városi sportklub női felnőtt kosárlabdacsapatának a megszűnéséről Kiss István, a
csapat menedzsere számolt be augusztus elején, miután közölték
vele, hogy a CSM-nek nincs pénze
arra, hogy támogassa a beiratkozást
a bajnokságba. Kiss István akkor
azt nyilatkozta, hogy emberek sor-

1104.

Szerkesztette: Bálint Zsombor

sával játszadoznak a klubnál, és közölte, hogy a női kosárlabdával a
saját klubjában, a Siriusban foglalkozik tovább, de csakis ifjúsági
szinten, mert nincs elég pénzügyi
ereje fenntartani egy felnőttcsapatot, és belefáradt a szponzorok felhajtásába.
Most azonban a Sirius mégiscsak
beiratkozott a bajnokságba, tulajdonképpen kihasználva azt is, hogy
a sportági szövetség kitolta a benevezési határidőt, és a bajnoki rendszer átszervezéséről döntött, miután
az eredeti határidőre csak hat csapat
nevezett. A szövetség most közölt
információkat az új idényről, és az
indulók között meglepetéssel fedeztük fel a marosvásárhelyi Sirius
nevét is.
Kiss István telefonon megerősítette, hogy valóban beiratkoztak,
mert jelentkezett egy tőkeerős
szponzor, amely ezt lehetővé tette.
Még nem akarja nyilvánosságra
hozni – mondta –, mert még nem
írták alá a támogatási szerződést, de
szóban az összegben és a feltételek-

Komoly betegség után visszatértek a pályára
Fotó: Nagy Tibor (archív)

A marosvásárhelyi Viitorul
Prodcomplex egykori kiváló
labdarúgójának, az 57 éves
Daróczi Lászlónak korán derékba tört a pályafutása egy
betegség miatt, viszont évek
múlva sikerült újrakezdenie,
és jelenleg is játszik öregfiúszinten, nem is akárhogyan.

Czimbalmos Ferenc Attila

Így kezdte a pályafutása bemutatását:
– 1976–1980 között játszottam a
sportiskolánál, ahol előbb Szász
Károly, majd Mircea Lăpădătescu
volt az edzőm, utóbbival országos
ezüstérmesek voltunk a sportiskolák közötti ifjúsági bajnokságban. A
katonaság ideje alatt, 1981-től
1983-ig az akkori B osztályos Unirea Dinamo Focşani játékosa lettem. Időközben sárgaságos lettem,
3 évre abba kellett hagynom a futballozást.
– Gondolom, nagyon megviselte, hogy ideig-óráig szakítania kellett a futballal...
– Nagyon! Nagy esélyem volt,
hogy a leszerelésem után bekerüljek

Daróczi László

az AS Armata keretébe, de sajnos, a
sors nem úgy akarta.
– Idővel hol folytatta?
– A Prodcomplexnél dolgoztam,
idővel teljesen meggyógyultam, felerősödtem. Aztán szép lassan beépültem a megyei bajnokságban
akkor létező csapatba, ahol 1992-ig
futballoztam, ameddig az alakulat
felszámolódott.
– Ki edzte akkor az együttest?
– A Viitorul edzője Titus Boroş
volt, neki köszönhetően kezdtem el
újra futballozni. Jól felkészült edző,
kiváló technikai szervező volt.
– Kikkel futballozott együtt a Viitorulnál?
– Többek közt Szabó Károly
kapus, továbbá Böjte Attila, Nagy
Zoltán (Medve), Nagy László (Áci),
Mircea Obreja, Dorel Dan, Mircea
Băbuţ, Székely Ferenc, Kajlik
Péter, Székely Sándor is csapattársam volt. Aszalos János, Márton
Géza, Márton Sándor, néhai Olasz
Lajos is csapattársam volt a Bastiánál és az Apollo Old Boysnál, ahol
rúgtam a bőrt. Böjte Attilával, Nagy
Zoltánnal és Nagy Lászlóval nagyon szoros barátságot ápolok.

– Hol játszotta a Viitorul a hazai
mérkőzéseit?
– A cukorgyári pályán, az úgynevezett salakfészekben, hiszen feketék voltunk minden edzés és
mérkőzés után. Emellett nagyon jó
fizikai felkészülésben volt részünk
télen-nyáron, amit a Prodcomplex
állt. Akkor a fizikai felkészülésre,
főleg a szaladásra nagy hangsúlyt
fektettek. Az akkori csapatunk egy
mai II. ligás együttesnek felelt
volna meg.
– A Viitorul szerepelt a megyei
bajnokságban?
– Igen, a megyei bajnokság első
értékcsoportjában. Jó csapatunk
volt, mindig harcoltunk a feljutásért, de az anyagiaktól függően általában a 2-4. helyek egyikét
foglaltuk el 15 éven keresztül.
Pedig a keretünk megbírta volna a
C osztályt.
– Melyek voltak Maros megye
ismertebb csapatai az AS Armatán kívül?
– Az Elektromaros és a Metalotehnica, amelyek feljutottak a C
osztályba, az Elektro a B osztályt is
kipróbálta. A Szászrégeni Metalul
és Oţelul, a szovátai Medve-tó, a
radnóti Energia, a segesvári Metalul, valamint a vásárhelyi IRA,
Avântul (volt Ilefor), TCMRIC,
Constructorul, Transportul, Lemnarul is jó megyei alakulatok voltak.
– Ön a mai napig futballozik az
Apollo Old Boysnál. Honnan a
futball iránti szeretete?
– Egykor életcél volt számomra,
de a sors közbeszólt, viszont mindig
szerettem egészséges életmódot
folytatni: nem dohányoztam, nem
ittam, karbantartottam magam. Idővel a Víkendtelepen játszottam a
Bastiánál 15 évet, ezzel párhuzamosan évek óta az Apollo Old Boys
öregfiú-együttesnek vagyok a hátvédje. 60 felé közeledve fizikálisan
nem nagyon bírjuk a csapattársakkal, de elméletileg még jól értjük a
focit...

Kelet: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC, Brassói Barcaság, Alexandriai CSM, CSM
Târgovişte, Konstancai Phoenix, Bukaresti Agronomia, Bukaresti Rapid.
Nyugat: Szatmárnémeti CSM, Aradi FCC Baschet, Kolozsvári U, Nagyváradi CSU,
Nagyszebeni CSM, Kézdivásárhelyi KSE, Marosvásárhelyi Sirius.

A Románia-kupa első körének párosításai: Bukaresti Rapid – Kolozsvári U, Bukaresti Agronomia – Marosvásárhelyi Sirius, Konstancai Phoenix – Kézdivásárhelyi KSE, Nagyváradi CSU – Alexandriai CSM, Nagyszebeni CSM – Brassói
Barcaság, CSM Târgovişte – Aradi FCC Baschet.

A marosvásárhelyi Sirius bajnoki ellenfelei
az alapszakaszban, időrendben:

Kézdivásárhely KSE (hazai pályán, okt. 2.), Aradi FCC Baschet (h., okt. 9.), Kolozsvári U (h., okt. 12.), Nagyszebeni CSM (idegenben, okt. 19.), Szatmárnémeti
CSM (h., nov. 2.), Nagyváradi CSU (i., nov. 21.), Kézdivásárhely KSE (i., nov. 24.),
Aradi FCC Baschet (i., dec. 7.), Kolozsvári U (i., dec. 14.), Nagyszebeni CSM (h.,
dec. 21.), Szatmárnémeti CSM (i., dec. 28.), Nagyváradi CSU (h., jan. 4.).

ben is megegyeztek. Nem volt ideje
hosszan beszélni, annyit megtudtunk azonban, hogy a kispadon továbbra is Ionel Brustur ül majd, és
a CSM tavalyi keretére alapoznak,
amelyből távozott Radu, NagyVoica, Chiş és Alina Pop, de vélhetően sikerül más játékosokkal
megegyezni, és egy amerikai kosarast is szerződtetni fognak.
A szövetség honlapján közzétett
információk szerint a bajnokságot
egyetlen értékcsoportban szervezik,
a 14 csapatot pedig két földrajzi
csoportra osztják, de figyelembe
veszik az előző évi helyezéseket is.
(Ezért van az például, hogy a sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC a keleti,
Kézdivásárhely a nyugati csoportba
került.) A két csoportban oda-vissza
rendezik az alapszakaszt, majd a
középszakaszban a legjobb hat (az

Veress Szabolcs fiával, Szabolcs Zsolttal

***

Veress Szabolcs –
Daróczi László nyomdokain

Az 50 éves rigmányi illetőségű,
évek óta Isaszegen (Pest megye) élő
Veress Szabolcsnak is sárgaság
miatt kellett abbahagynia a focizást,
de nem örökre. Veress Szabolcs –
aki a nyolcvanas években a nyárádszeredai Nirajul, majd a szovátai
Medve-tó játékosa volt – jelenleg
vállalkozó Budapesten. A minap így
vélekedett a betegsége utáni sportpályafutásáról:
– Sajnos a katonaság után megbetegedtem, így abbahagytam a futballt, pedig az akkori C osztályos
Kézdivásárhely szeretett volna leszerződtetni. A rendszerváltás után
családostól kitelepedtünk Pest megyébe, és ott már teljesen felépülve
újra elkezdtem focizni a megyei
bajnokságban szereplő Isaszegi
Sportegyesületnél. Jelenleg az
együttes öregfiúcsapatának vagyok
a leigazolt játékosa, a budapesti
öregfiú-bajnokság Északi csoportjában játszunk. Én vagyok a csapat
egyetlen erdélyi illetőségű labdarú-

első három mindkét csoportból) játszik a felsőházban, és a többi nyolc
az alsóházban egy újabb oda-vissza
kört. Ezt követi a rájátszás a helyezés adta párosításokkal. A felsőházban az első körben a legjobb két
csapat áll.
A bajnokság október 2-án rajtol,
az alapszakasz január 4-én zárul. A
bajnoki idény április 26-án ér véget.
A bajnoki rajt előtt szeptember
16-án és 23-án rendezik a Romániakupa első körét, amelyen nem vesz
részt a bajnok Sepsi SIC és a második helyezett Szatmárnémeti. A
kupa négyes döntővel zárul.
A játékosokra vonatkozó szabály,
hogy állandó jelleggel legalább két
román állampolgárságú játékosnak
kell a pályán lennie, amelyből egyik
23 év alatti.

Fotó: Facebook

gója, és mindig boldogan gondolok
vissza a hajdani időkre, amikor a
Nirajulnál játszottam. Örvendek,
amikor a volt csapattársaim hazahívnak egy-egy öregfiú-mérkőzésre
– mondotta Veress Szabolcs, akinek
felesége, Edit szovátai illetőségű.
Szabolcs büszke a fiára, aki 12
éves, és tehetséges labdarúgó.
– A fiam, Zsolt Szabolcs az FC
Budapestnél kezdett el futballozni
az U6-os korosztályú együttesnél,
jelenleg az Újpest FC leigazolt játékosa (amely az NB I-es csapat utánpótlása), de a teremlabdarúgással is
kacérkodik (Dunakeszi Kinizsi Futsal II.). Többnyire támadót játszik,
ügyes, tehetséges gyerek, még a
híres német Borussia Dortmund is
felfigyelt rá.
Végezetül ezt mondta szülőfalujáról:
– Imádok hazajönni szülőfalumba, Rigmányba, nekem itt van a
világ közepe. Itthon mindig feltöltődöm, hiszen itt születtem, és itthon érzem nagyon jól magam
Csipán Nándor unokatestvérem és
közös barátaink társaságában – öszszegezte Veress Szabolcs.
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Az Európa-liga csoportkörében a Ferencváros

Bálint Zsombor

Fordulatos, mindvégig izgalmas
mérkőzésen kivívta az Európa-liga
csoportkörében való szereplés jogát a
Ferencváros a litván Suduva ellen. A
tét rányomta a bélyegét a találkozóra,
amelyen a vezető gólt a vendégcsapat
szerezte meg, alaposan feladva a leckét, hisz ekkor már két gólra volt
szükségük a hazaiaknak. Ezeket azonban szünetig megszerezte Szerhij
Rebrov csapata. Előbb Varga tizenegyesből talált be, majd közvetlenül a
szünet előtt Boli perdített a hálóba.
A szünet után a Suduva nem adta
fel, és Topčagić egyenlített. Nem sokáig örülhettek a vendégek, mert
Nguen, alig három perccel később,
ismét vezetéshez juttatta a Ferencvárost. A litvánoknak egy gólt kellett
volna szerezni a továbbjutáshoz, de a
végtelennek tűnő hosszabbításban
még egy tizenegyeshez jutott a Fradi,
és ezzel eldőlt a meccs.
Nem jutott viszont a csoportkörbe
a bukaresti FCSB, amely újabb kilencven percig volt gólképtelen a Vitoria Guimaraes ellen, míg a
portugálok a továbbjutás gólja mellett
körbelőtték Bălgrădean kapuját.
Szintén kiesett a folytatásból Bölöni László csapata, a belga Antwerpen, amely nagyarányú hazai
vereséget szenvedett a hollad Alkmaartól.

Európa-liga, play-off kör, visszavágó: Ferencváros – Suduva Marijampole
4-2
Budapesti Groupama stadion, 18 500 néző. Vezették: Marco Guida – Ciro
Carbone, Daniele Bindoni (olaszok)
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics, Blazič, Heister, Zubkov, Sigér (71. Ignatyenko), Dvali, Nguen, Haratin, Varga (68. Barbosa), Boli (80. Szihnyevics).
Suduva: Kardum – E. Jankauskas, Kerla, Švrljuga, Živanović, Matulevičius
(88. Véževičius), Verbickas (71. A. Jankauskas), Hladík, Topčagić, Tadić (46.
Golubickas), Čadjenović (90+2. Véževičius).
Gól: Varga (36. – büntetőből), Boli (45+1.), Nguen (67.), Szihnyevics
(90+6. – büntetőből), illetve Verbickas (11.), Topčagić (64.)

Európa-liga, play-off kör, visszavágók eredményei:
BATE Boriszov (fehérorosz) – FK Asztana (kazah) 2-0 (tj.: Asztana, 3-2),
Dudelange (luxemburgi) – Ararat-Armenia Jereván (örmény) 2-1 (tj.: Dudelange, 3-3, büntetőkkel 5-4), Ferencváros – Suduva (litván) 4-2 (tj.: Ferencváros, 4-2), Bnei Jehuda (izraeli) – Malmö FF (svéd) 0-1 (tj: Malmö, 4-0),
Maribor (szlovén) – Ludogorec (bolgár) 2-2 (tj.: Ludogorec, 2-2, idegenben
lőtt több góllal), Hapoel Beér-Seva (izraeli) – Feyenoord Rotterdam (holland)
0-3 (tj.: Feyenoord, 6-0), FC Riga (lett) – FC Kobenhavn (dán) 1-0 (tj.: Kobenhavn, 3-2), Trabzonspor (török) – AEK Athén (görög) 0-2 (tj.: Trabzonspor,
3-3, idegenben rúgott több góllal), Glasgow Rangers (skót) – Legia Varsó (lengyel) 1-0 (tj.: Rangers, 1-0), FC Antwerpen (belga) – AZ Alkmaar (holland)
1-4 (tj.: Alkmaar, 5-2), Eintracht Frankfurt (német) – RC Strasbourg (francia)
3-0 (tj.: Frankfurt, 3-1), NHK Rijeka (horvát) – KK Gent (belga) 1-1 (tj.: Gent,
3-2), Apollon Limassol (ciprusi) – PSV Eindhoven (holland) 0-4 (tj.: Eindhoven, 7-0), Vitória Guimaraes (portugál) – Bukaresti FCSB 1-0 (tj.: Guimaraes,
1-0), Qarabag (azeri) – Linfield United (északír) 2-1 (tj.: Qarabag, 4-4, idegenben rúgott több góllal), AIK Solna (svéd) – Celtic Glasgow (skót) 1-1 (tj.:
Celtic, 6-1), Szpartak Moszkva (orosz) – Sporting Braga (portugál) 1-2 (tj.:
Braga, 3-1), PAOK Thesszaloniki (görög) – Slovan Pozsony (szlovák) 3-2 (tj.:
Slovan, 3-3, idegenben rúgott több góllal), Molde (norvég) – Partizan Belgrád
(szerb) 1-1 (tj.: Partizan, 3-2), Zorja Luhanszk (ukrán) – Espanyol Barcelona
(spanyol) 2-2 (tj.: Espanyol, 5-3), Wolverhampton Wanderers (angol) – AC
Torino (olasz) 2-1 (tj.: Wolverhampton, 5-3).

Visszavágni vágyókkal találkozik a CFR
és a Ferencváros is

Érdekesen alakult a labdarúgó Bajnokok Ligájának sorsolása, hisz a kolozsvári CFR és a Ferencváros is olyan
csapatokkal került össze a csoportkörben, amelyeket korábban a BL-selejtezőkben búcsúztatott. Igaz, aztán
valamennyien az Európa-ligába, azaz
az európai labdarúgókupák másodosztályába szorultak. Így a CFR viszontláthatja a visszavágás vágyától minden
bizonnyal erősen fűtött Celtic Glasgow
csapatát, míg a Ferencváros a bolgár
Ludogoroccel játszhat két újabb találkozót.
Paradoxon egyébként, hogy a CFR
a 4. urnába került, míg az általa a BLben búcsúztatott Celtic a 2. urnába. A
kolozsváriaknak nem csak a skótokkal
nem lesz egyébként könnyű dolguk,
hisz a Laziót nem kell már bemutatni,
és a Rennes is az erős francia bajnokságból érkezik.
A Ferencváros számára a Ludogorec
tűnik az egyetlen verhető ellenfélnek,
hisz a másik kettő közül az Espanyol
Európa legerősebb ligáját képviseli,
míg a CSZKA Moszkva meg tudja vá-

sárolni a zöld-fehéreket a mellényzsebéből. Így egyetlen reménye, amit sokszor
hangoztatnak
labdarúgóberkekben: nem a pénz és nem a
költségvetés rúgja a gólokat a
pályán.

A csoportkör első fordulóját szeptember 19-én rendezik, amikor a CFR
a Laziót fogadja, míg a Ferencváros az
első kiszállására utazik a Barcelona
külvárosában, Cornellá el-Pratban található Espanyol stadionba.

Mindössze három nappal a rajt előtt
jelentette meg a megyei labdarúgóegyesület, hogy indul a labdarúgó elit
4. liga, és ismertette a ligát alkotó csapatokat és a bajnoki programot. Ezek
szerint az idén a tavalyi 14 helyett 16
csapat alkotja a mezőnyt. Ezek között
azonban nem található sem a 3. ligából
kiesett MSE, sem a feljutott, de utóbb
a felnőttcsapatát megszüntető marosvásárhelyi CSM, illetve hosszú idő
után a rangsor utolsó helyén végzett
Dános sem. Visszatér a 4. ligába a felsőbb osztályból kiesett Radnót, illetve
új csapatok az elit 4. liga mezőnyében
Erdőszentgyörgy, Mezőszengyel és
Kerelő. Megjegyzendő, hogy egyikük
sem a pályán szerzett érdemeknek kö-

Egyelőre úgy tűnik, Radnót és a
szönheti az előrelépést, hisz Kerelő az
előző idényben a klasszikus 4. ligában nyárádtői Unirea pályáznak leginkább
a 6. helyen végzett, Mezőszengyel és a feljutásra, de Marosludasról sem szaErdőszentgyörgy pedig nem létezett bad elfeledkezni. (bálint)
felnőttszinten...
Az első forduló csonkán indult, két
A labdarúgó elit 4. liga 1. fordulómeccs is elmaradt. Az egyiket kedden
jának
eredményei: Erdőszentgyörgy
pótolják, a másiknak az időpontja még
–
Nyárádszereda
elhalasztották, Nyánem ismert. A forduló legnagyobb arárádtői
Unirea
–
Nagysármás
8-2, Senyú eredményét a felsőbb osztályból
érkező Radnót érte el a marosvásárhe- gesvár – Nyárádtői Viitorul 1-0,
lyi Atletic ellen. A megyeszékhely fo- Kutyfalva – Kerelő 2-3, Marosvásárcijának állapotát jellemzi, hogy a most helyi Atletic – Radnót 0-11, Szováta
minden játékosára egy gólt kapó csa- – Mezőszengyel 6-3, Marosoroszfalu
pat az egyetlen (!) felnőtt labdarú- – Ákosfalva 3-0, Marosludas – Magócsapata
Marosvásárhelynek, rosszentkirály-Náznánfalva kedden
miközben például Nyárádtőnek két játsszák.
csapata van...

A labdarúgó Európa-liga csoportbeosztása

A csoport: Sevilla, APOEL Nicosia, Qarabag, Dudelange.
B csoport: Dinamo Kijev, FC Kobenhavn, Malmö FF, FC Lugano.
C csoport: FC Basel, Krasznodar, Getafe, Trabzonspor.
D csoport: Sporting Lisszabon, PSV Eindhoven, Rosenborg Trondheim,
LASK Linz.
E csoport: Lazio Róma, Celtic Glasgow, Rennes, Kolozsvári CFR.
F csoport: Arsenal, Eintracht Frankfurt, Standard Liege, Vitoria Guimaraes.
G csoport: FC Porto, Young Boys Bern, Feyenoord Rotterdam, Glasgow
Rangers.
H csoport: CSZKA Moszkva, Ludogorec Razgrad, Espanyol Barcelona, Ferencváros.
I csoport: Wolfsburg, KK Gent, Saint-Étienne, FC Olekszandrija.
J csoport: AS Roma, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Basaksehir,
Wolfsberger AC.
K csoport: Besiktas, Sporting Braga, Wolverhampton Wanderers, Slovan
Pozsony.
L csoport: Manchester United, FK Asztana, Partizan Belgrád, AZ Alkmaar.

Csonka fordulóval indult a 4. liga

„Csak” az Európa-liga
maradt a CFR-nek

Bálint Zsombor

Nem jutott be a Bajnokok Ligája csoportkörébe a kolozsvári CFR, amely az Európa-ligával vigasztalódhat. A Slavia
Prága elleni visszavágó előtt nagyon fogadkoztak Dan Petrescu tanítványai, de másodszorra is egygólos vereséget szenvedtek. Kimaradt helyzetek ezúttal is voltak Kolář kapuja
előtt, olyanok is, amelyek kihagyhatatlannak tűnhettek, de az
összbenyomás szerint jobb volt a Slavia, többet birtokolta a
labdát, játékosai többet futottak, mindenhol ott voltak, ahol
kell. A Kolozsvári CFR, amely három megnyert párharc után
a negyedikben alulmaradt, így csak az Európa-ligában játszhat. Érdekes módon a BL-selejtezőkben általa búcsúztatott két
ellenfele is bejutott az Európa-ligába: az Asztana és a Celtic.
Slavia Prága – Kolozsvári CFR 1-0 (0-0)
Prágai Eden arena. Vezette: Gianluca Rocchi – Filippo
Meli, Giorgio Peretti (olaszok).
Slavia: Kolář – Hovorka, Coufar, Stanciu (90. Frydrych),
Olayinka, Škoda (79. Helal), Kúdela, Bořil, Souček, Masopust (84. Traoré), Král.
CFR: Arlauskis – Burcă, Luis Aurélio (64. Păun), Đoković, Omrani, Deac (70. Hoban), Susić, Mureşan, Bordeianu,
Camora, Rondón (69. Ţucudean).
Gólszerző: Bořil (66.)

A Bajnokok Ligája play-off körének visszavágó
mérkőzései:
FC Bruges (belga) – LASK Linz (osztrák) 2-1 (tj.: Bruges, 3-1-es összesítéssel), Ajax Amszterdam (holland) –
APOEL (ciprusi) 2-0 (tj.: Ajax, 2-0), Slavia Prága (cseh) –
Kolozsvári CFR 1-0 (tj.: Slavia, 2-0), Krasznodar (orosz) –
Olimpiakosz Pireusz (görög) 1-2 (tj. Olimpiakosz, 6-1),
Crvena Zvezda (szerb) – Young Boys Bern (svájci) 1-1 (tj.:
Crvena Zvezda, 3-3, több idegenbeli góllal), Rosenborg
(norvég) – Zágrábi Dinamo (horvát) 1-1 (tj.: Zágráb, 3-1).

Sorsoltak a BL-ben

A legerősebb csoportba került volna a kolozsvári CFR, ha
a Slavia Prága helyébe kerül a Bajnokok Ligája sorsolásán.
Az igaz, hogy a Gépész utcai stadion közönségének lehetősége lett volna élőben látni a Barcelona sztárjait, talán Lionel
Messit is, de így most ez a lehetőség a prágai fociszurkolóknak a kiváltsága lesz. És nem csak a Barcelonát, hanem a Borussia Dortmundot és az Internazionale Milanót is láthatják.
Hát mit mondjunk? Igazi halálcsoport. Erős mezőnnyel rendelkezik az A, B és H jelű kvartett is, míg a legkönnyebbnek
a G csoport tűnik, ahol az első kalapból kihúzott Zenit szerencsésnek mondhatja magát. A labdarúgó Bajnokok Ligájában a csoportkör első fordulóját szeptember 17-18-án
játsszák.

Kolozsvár helyett Prágába megy Messi

Labdarúgó Bajnokok Ligája, csoportbeosztás
A csoport: Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Bruges,
Galatasaray.
B csoport: Bayern München, Tottenham, Olimpiakosz Pireusz, Crvena Zvezda.
C csoport: Manchester City, Sahtyor Donyeck, Dinamo
Zágráb, Atalanta Bergamo.
D csoport: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen,
Lokomotiv Moszkva.
E csoport: Liverpool, Napoli, RB Salzburg, KK Genk.
F csoport: Barcelona, Borussia Dortmund, Internazionale,
Slavia Prága.
G csoport: Zenit Szentpétervár, Benfica, Olympique Lyon,
RB Leipzig.
H csoport: Chelsea, Ajax Amszterdam, Valencia, Lille.
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Szászrégen jutott tovább a kupában

A szászrégeni Avântul lesz
Maros megye egyetlen képviselője a labdarúgó Romániakupa negyedik megyeközi
fordulójában. Hogy egy csapat biztosan lesz, és hogy
biztosan csak egy csapat
lesz, már a párosítás közzétételekor tudtuk, hiszen egymás ellen lépett pályára a két
állva maradt csapat a megyéből: a 4. ligás Nyárádtő fogadta a szászrégeni Avântult.

Rendkívül izgalmas, kiegyensúlyozott, néhol a sportszerűség határait is túllépő találkozón
hosszabbításra volt szükség a továbbjutó eldöntéséhez. A 4. ligás
házigazda a végső erejéig küzdött
a továbbjutásért azzal a titkos szándékkal, hogy megpróbáljanak legalább egy élvonalbeli ellenfelet
Nyárádtőre hozni, ám végül kénytelen volt fejet hajtani a túlerő előtt.
Ebben saját túlzott lendülete is szerepet játszott, hisz két hazai játékos
is piros lapot kapott a mérkőzésen.
A szászrégeniek szerezték az
első gólt a 9. percben Chirilă révén,
ám nem tudták a reményeik szerint
gyorsan eldönteni a meccset, mert
Bungărdean a 20. percben egyenlített. A szünetig ismét a régeniek kerültek előnybe Murar 27. percben
rúgott góljával, és miután Potor a

74. percben 3-1-re növelte a vendégek előnyét, minden eldőlni látszott.
Hiába
játszottak
a
házigazdák ekkor már kétfős hátrányban, mégis sikerült egyenlíteniük. Ruja a 84. és Căliani a 86.
percben talált be a régeni hálóba,
így a mérkőzést meg kellett hosszabbítani. Végül a létszám- és tapasztalati
fölény
döntőnek
bizonyult: Truţă 105. és Berki 117.
percben szerzett góljával 5-3-ra
nyert az Avântul.

A 4. megyeközi fordulót szeptemben 10-12. között játsszák, ez
az utolsó kör, amelyben a párosítást földrajzi szempontok alapján
végzik el. Ha ezt tekintjük, a szászrégeniek lehetséges ellenfelei a
Csíkszeredai FK vagy a kolozsvári
Sănătatea, esetleg Alsógáld, Barcarozsnyó vagy Lénárdfalva lehetnek. A továbbjutó már a
tizenhatoddöntőbe jut, amikor az 1.
ligás csapatok is bekapcsolódnak.

A labdarúgó Románia-kupa
3. megyeközi fordulójának eredményei:

Nagybányai Minaur – Lénárdfalvi Comuna 0-2, Foresta Suceava – CSM Bucovina Rădăuţi 3-0, Unirea Mirceşti–Bákói Aerostar 3-5 büntetőrúgások után, Karácsonkői Ceahlăul – FK Csíkszereda 0-1, CSM Focşani – Galaci Oţelul 3-1
hosszabbítás után, Kézdivásárhelyi KSE Târgu Secuiesc – Barcarozsnyói Olimpic Cetate 0-2, Metalul Buzău – Gloria Buzău 3-2 büntetőrúgások után, CS Făurei – Dacia Unirea Brăila 3-1, Victoria Cumpăna – Konstancai Farul 0-3, Flacăra
Moreni – Bukaresti Progresul Spartac 3-1, Bukaresti Steaua – CS Baloteşti 40, SC Popeşti-Leordeni – CS Afumaţi 5-4 büntetőrúgások után, CS Tunari – Unirea Slobozia 1-0, Bukaresti Rapid – Bukaresti Daco-Getica 2-1, CSM Alexandria
– Turris-Oltul Turnu Măgurele 0-2, Vediţa Coloneşti – CSO Filiaşi 3-1, Craiovai
U 1948 – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 8-7 büntetőrúgások után, Flacăra Horezu
– Pandurii Lignitul Târgu Jiu 2-0, Petrillai Inter – Resicabányai CSM 1-5,
Kiskrassói Voinţa – Temesvári Ripensia 0-4, Győrőd-Szőlőtelepi CSC – Temesvári ACS Poli 6-1, Lippai Şoimii – Aradi UTA 0-1, Kisjenői Crişul – Csermői Gloria Lunca-Teuz 6-0, Nagydisznódi Măgura – Alsógáldi Industria 4-6
büntetőrúgások után, Váradszentmártoni CSC – Nagyváradi Luceafărul 4-1,
Dési Unirea Dej – Kolozsvári Sănătatea 0-3, Nyárádtői Unirea – Szászrégeni
Avântul 3-5 hosszabbítás után.

Bevezetik a videobíráskodást a kosárlabdában

Miközben a labdarúgásban
évek óta vitatkoznak azon,
hogy miként vezethetnék be
a romániai 1. ligában is a videobíráskodást, és folyamatosan anyagi akadályokra
hivatkoznak a halogatáskor,
kosárlabdában, amely nagyságrendekkel kevesebb pénzből élő sportág, az új bajnoki
idényben már kötelező lesz a
szervező csapatoknak biztosítani a feltételeket ahhoz,
hogy a játékvezetők visszanézhessék a vitatott és kulcsfontosságú jeleneteket.

Bálint Zsombor

A sportági szövetség közölte a
bajnokságban részt vevő csapatokkal, hogy szerződést kötöttek a
KeyMotion nevű céggel, amelynek
a felszerelését kötelesek biztosítani
azokban a termekben, ahol a mérkőzéseket játsszák. A felszerelés

költségei nem terhelik a szervező
csapatot, amely azonban köteles
biztosítani a szélessávú internetet
és egy laptopot a hivatalos asztalnál, amelyen a vitatott részletek
visszanézhetők a FIBA vonatkozó
szabályzatának keretei között. A
szövetség közlése szerint a laptop
mellett mintegy 300 lejbe kerül a
szerelés, illetve a kizárólagos internetcsatorna havi bérleti díját kell
még kifizetniük.
A videobíráskodást régóta várták a romániai kosárlabdában (is),
hisz emlékezhetünk, hogy hány
botrányosan végződő mérkőzés
volt az évek során, amikor egy-egy
játékvezetői döntést erősen vitatott
a vesztes fél, és a tévés felvételek
alapján nem is mindig alaptalanul.
Emlékezhetünk például a Maros
KK – Kolozsvári U kupadöntőre,
amelyen a kolozsváriak győztes
kosara nyilvánvaló lépéshiba után
született. Ugyanakkor egy olyan
bajnoki mérkőzés is volt Marosvá-

sárhelyen, amelyen a dudaszóra
dobott győztes kosár érvényességét
Laurenţiu Grigoraş játékvezető
úgy állapította meg, hogy kiment a
tévés közvetítő kocsiba, és ott
nézte vissza, hogy mikor is hagyta
el a labda a dobó játékos kezét. Videobíráskodás volt az is, de csak
azért vált lehetségessé, mert a
meccset tévé közvetítette. Ha nincs
a televízió, a bírónak anélkül kellett volna döntenie a győztes kilétéréről, hogy biztos lehetett volna
a döntés helyességében.
Most már csak arra kell választ
kapniuk a marosvásárhelyi kosárlabda-szurkolóknak, hogy lesz-e
férficsapat a bajnokságban, hisz a
CSM beiratkozott ugyan, de most,
szeptember elején sincs hír arról,
hogy megkezdték volna a felkészülést. Biztosan lehet tudni ugyanakkor, hogy a marosvásárhelyi
kosarasok közül Sánta Szabolcs és
Engi-Rosenfeld Dávid már más
csapatot választott magának.

játékstílusa rajta is kifogott, szintén
három játszmában maradt alul. A
román teniszezők közül Ana Bogdan a második körben, Mihaela
Buzărnescu és Monica Niculescu
már az első körben búcsúzott. Magyarországot a női főtáblán Babos
Tímea képviselte, aki az első körben Carla Suarez-Navarro visszalépésével jutott tovább, ám a

második körben három játszmában
kikapott a hazaiak nagy tehetségétől, Cori Gaufftól.
A férfifőtáblán Fucsovics Márton az első körben búcsúzott, a
grúz Baszilasvili elleni ötjátszmás
meccs után, az egyetlen román
résztvevő, Marius Copil pedig a
francia Gael Monfilstől kapott ki a
második körben.

Kiesett minden román
és minden magyar játékos a US Openen

Az első hét után román és magyar teniszezők nélkül maradt a
New Yorkban zajló amerikai nyílt
teniszbajnokság, az év utolsó grand
slam tornájának mezőnye. A legnagyobb meglepetés Simona Halep
kiesése, aki nagy reményekkel érkezett a helyszínre, gyakorlatilag
erre a versenyre élezte ki az előkészítő tornákon való szereplését is,
a második körben azonban egy
olyan ellenféllel került szembe,
akinek a stílusával nem tudott mit
kezdeni. Az amerikai Taylor Townsendnek, akit Halep korábban mindig legyőzött, ezúttal szinte
minden bejött. „Öngyilkos” stílusára, amelyben az erős adogatást
azonnal a röptézésre való előkészület követte, Halep nem találta az ellenszert. Miközben Townsend alig
hibázott, Halep több ki nem kényszerített hibát vétett, és végül
három szettben, a harmadikban rövidítésben alulmaradt a riválisával
szemben. Egy körrel továbbjutott
Sorana Cârstea, aki elvileg a 3.
körben Haleppel kellett volna játsszon, ám ugyanazzal a Townsenddel került szembe, és az amerikai

Taylor Townsend a román játékosok mumusának bizonyult

A Gyergyószentmiklósi Jövőről
a Marosvásárhelyi TVR-ben
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Hétfőn 17.10-től a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának fő témája a gyergyószentmiklósi labdarúgás és a város csapata, a
Jövő (Viitorul). A gyergyóiak ezelőtt 50 évvel jutottak fel a C osztályba
és 40 esztendeje a B-be. Ez alkalomból Szucher Ervin meghívottja a csapat egykori tagja, Márton Géza, aki öt éven keresztül futballozott Gyergyószentmiklóson.

Újabb döntetlennel folytatta
Szászrégen

A hazai pályán elért 1-1 után egy
idegenbeli 1-1-gyel folytatta a szereplését a 3. ligában a labdarúgószövetség égisze alá tartozó első
három osztályban Maros megye
egyetlen labdarúgócsapata, a szászrégeni Avântul. Ezúttal a csoport
egyik erős csapatának számító kolozsvári Sănătatea otthonában szereztek pontot a régeniek, miután
Murar 31. percben szerzett góljának
köszönhetően a szünetben még

előnyben voltak. A több volt élvonalbeli játékossal (L. Rus, Dan
Roman, Dan Matei, Ciupe) rendelkező kolozsváriakat a nagyobb tapasztalat végül hozzásegítette az
egyenlítéshez, de a játékvezetés is
nekik kedvezett. Az Avântul, amely
így 2 ponttal két forduló után a 10.
helyen áll, pénteken Gyulafehérvár
ellen próbálhatja meg megszerezni
első győzelmét az idényben.
(bálint)

Kolozsvári Sănătatea – Szászrégeni Avântul 1-1

Avântul: Bucin – Crisan, Pop, Merdariu, Truţa, P. Luca, A. Luca, Horvath, Covaciu,
C. Chirilă, Murar. Cserék: Vlasa, L. Moldovan, Potor, S. Chirilă, Berki, A. Pop,
Laczkó.
Gólszerzők: Ceaca (58.), illetve Murar (31.).
A labdarúgó 3. liga V. csoportjának 2. fordulójában: Dési Unirea – Kudzsiri Metalurgistul 0-0, Nagybányai Minaur – Lénárdfalvi Comuna 1-1, Alsógáldi Industria –
Tordai Sticla Arieşul 0-1, Nagyváradi Luceafărul – Kolozsvári CFR II 2-1, Székelyudvarhelyi FC – Váradszentmártoni CSC 3-3, Kolozsvári Sănătatea – Szászrégeni
Avântul 1-1, Gyulafehérvári Unirea – Besztercei Gloria 4-0, Zilahi SCM – Sellemberki Viitorul 2-2.

Michelisz esélyesnek tartja magát
a világkupa megnyerésére

Michelisz

Az összetett pontverseny második helyén álló Michelisz
Norbert esélyesnek tartja
magát a túraautó-világkupa
(WTCR) megnyerésére.

Csütörtöki budapesti sajtóbeszélgetésén a BRC Hyundai Squadra
Corse pilótája pozitívan értékelte a
szezon eddigi hat versenyhétvégéjét, mivel a harminc futamból kettőt
megnyert, 207 pontot gyűjtött, és
négy állomással az idény vége előtt
a második helyen áll a 231 pontos
argentin Esteban Guerrieri mögött.
„Elérhető távolságban van az
első helyezett, ezért tovább folytathatom a harcot a kupa megszerzéséért” – közölte.
Michelisz hozzátette, nem gondolja, hogy csak a jelenlegi dobogósok között dőlhet el a bajnoki
cím, hiszen vannak, akik eddig némileg balszerencsések voltak, viszont erős autójuk és kiváló
hátterük van. Hozzáfűzte, a színvonalas mezőny tagjai közül legalább
tízen nyilatkozták a nyári szünetben, hogy szeretnék megnyerni a

Forrás: Michelisz Norbert Facebook-oldala

bajnokságot. „Magamat a favoritok
közé sorolom, továbbra is elszánt és
optimista vagyok, reménykedem
még egy-két futamgyőzelemben” –
fogalmazott a pilóta.
Michelisz hangsúlyozta, azért sikerült jól számára az idény eddigi
része, mert figyelt a kritikus pontokra és a márkatársakra, illetve a
hozzáállása miatt is van ilyen kedvező helyzetben.
Az esélykiegyenlítő rendszerről
Michelisz úgy fogalmazott: annak
kellene lennie a legfőbb célnak,
hogy arányosan tartsák az erőviszonyokat, márpedig idén előfordult,
hogy a Hyundait aránytalanul büntették, nehogy idejekorán eldőljön a
világkupa sorsa, vagyis a lehető
leginkább egyensúlyban tartják a
mezőnyt az összetett pontversenyben.
Hozzátette, csapatával együtt kíváncsian várja, hogyan változik a
rendszer a következő WTCR-szezon előtt.
Az idei évad szeptember közepén
Kínában folytatódik. (MTI)
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Idei-óráig a büntetés is hatásos, de nem ez a megoldás

Még mindig felelőtlenül szemetelünk

Nemrég felháborodását fejezte ki egyik közösségi oldalon
Bányai
István jeddi
polgármester, hogy bár a tavasszal alaposan kitakarították a községet, most újra
megjelentek a szemétkupacok. Azóta a helyzet rendeződött,
de
a
hulladékgazdálkodásban még mindig
nagyok a hiányosságok.

Gligor Róbert László

A jeddi elöljáró több fényképet
is bemutatott, amelyekből kitűnik,
hogy a község több pontján – többnyire területek feltöltése céljából –
egyesek szemetet, hulladékot öntöttek ki a környezetbe. A községgazda felszólítást adott ki: nem
tűrik el a környezetszennyezést, és
aki hatályos időn belül nem tünteti
el a szemetet a területéről, az büntetésre számíthat. Néhány nap
múlva rákérdeztünk az eredményre, és kiderült: a legtöbb emberre hatással volt a felszólítás, a
hulladék eltűnt. Igaz, volt olyan
személy is, aki nem gyűjtötte
össze, csak földdel takarta be, hogy
ne díszelegjen.
Önmagukat mérgezik
Az érintett területtulajdonosokat
az önkormányzat felszólította, így
a legtöbb esetben eltűnt a kihajított
szemét, de két esetben ki kellett
szabni a törvény által előírt minimális bírságot, és még adtak néhány nap haladékot, mielőtt a
legnagyobb előírt bírságot is kirónák. Addig fognak büntetni heti
rendszerességgel, amíg a tulajdonosok eleget tesznek a kérésnek –
ígéri Bányai István.
A polgármester meg van győződve, hogy az illető területekre a
tulajdonosok vitték ki az építkezési
és háztartási hulladékot, mivel fel

akarják tölteni a többnyire útmenti
területeket. A gondozott területekre
senki nem szállít hulladékot, törmeléket. Nem az a megoldás, hogy
táblát helyeznek ki, miszerint építkezési törmeléket fogadnak a területeiken, hanem az, ha ők maguk
szállíttatnak oda földet, mert máskülönben csak szemetet találnak a
parcelláikon. Mentalitás kérdése,
hogy lehet-e házat építeni hulladékra, gipszkartonra, vécétetőre,
hiszen az épület hamarosan megsüllyed, meghasadozik, ha pedig
gyümölcsfát ültetnek, az a lebomló
műanyagból fog táplálkozni évtizedeken át. Mindenki megpróbálja
a lehető legolcsóbban megoldani a
területfeltöltést, és nem gondol
arra, hogy önmagát mérgezi meg.
Pedig van szemétszállítási szolgáltatás, és az építkezési hulladék elszállítására is van lehetőség,
léteznek erre szakosodott cégek,
amelyek konténereket visznek a
helyszínre, és díj ellenében elszállítják a fel nem használt anyagokat.
Csak büntetéssel lehet elérni?
Jedd is egyike azoknak a községeknek, amelyek a megyei hulladékkezelési rendszerben a 2-es
számú övezetbe tartoznak. Ennek
esetében még nem indult be a hulladékbegyűjtés, mivel a jelentkező
cégek nem nyújtottak be megfelelő
ajánlatot, így a közbeszerzési eljárást fel kellett függeszteni, az ismételt meghirdetése most van
folyamatban. Kérdésünkre Bányai
István elmondta: ez nem gond számukra, hiszen van szerződésük
hulladékbegyűjtésre és -elszállításra, és meg is tudják hosszabbítani. Szerinte az lesz problémás,
hogy ezután szelektíven kell gyűjteni a szemetet, mert az emberek
nem fogják szétválogatva kihordani a gyűjtőkonténerekbe. Ehelyett minden háztartásban több

kuka kellene legyen, és a kapuból
kellene elszállítani a hulladékot.
Ezt Németországban is csak kemény büntetésekkel érték el, itt is
csak az vezethet eredményre, ha a
nem megfelelően válogatott szemetet nem viszik el a háztartásokból, és még meg is büntetik a
hanyag lakókat.
Ilyen árakkal fenntarthatatlan
Egyelőre nem jelent gondot a 2es övezet lakóinak, hogy az új köztisztasági szolgáltatás még nem
indult el. A nyárádmenti községekben, így Csíkfalván, Nyárádremetén, Nyárádmagyaróson, Székelyberében, Székelyhodoson is már
2008 óta szelektíven történik a hulladékbegyűjtés és -elszállítás. Székelybere polgármestere elmondta:
volt egy idő, amikor nem szelektíven működött a szemétgazdálkodás a községben, de egy ideje ismét
válogatják a hulladékot, és örülne,
ha a következő szolgáltató legalább
fele olyan jól végezné a munkáját,
mint az a cég, amellyel most van
szerződésük. A falvak központjában szelektív begyűjtőkonténeret
helyeztek, az újrahasznosítható hulladékot oda viszi a lakosság, a háztartásit pedig a kapu elől szállítja el
kéthetente a cég; az emberek kezdik megszokni ezt a rendszert.
Benedekfi Csaba beismerte: egyelőre nem lát bele az új köztisztasági
szolgáltatás működtetésébe, nem
érti, hogyan lesz anyagilag fenntartható a tervezett alacsony árakkal.
Az új tender szerint évente közel 20
lejt kellene köztisztasági illetékként
fizessen egy-egy lakos a községben, miközben jelenleg 35 lejt fizetnek, és ennyiért is csak épp nem
veszteséges a szolgáltató. Véleménye szerint az előírt alacsony díjak
miatt nem vesznek részt a hulladékbegyűjtő cégek a közbeszerzési eljárásokon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz MUNKÁSOKAT és CSOMAGKEZELŐKET FAIPARBA, 1800 lej nettó bértől
+ 15 lejes étkezési jegy/munkanap. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30
óra. Ingyenes szállítás Marosvásárhelyről. Az önéletrajzokat a
mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0727333-194-es telefonszámon. (63963-I)
MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz AUTÓFESTŐT és BÁDOGOST. Tel. 0742-792-524, 0744-427-650. (8/4136-I)

A PEG PEREGO CÉG alkalmaz VARRÓNŐKET és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT konfekciógyártásra. Érdeklődni lehet a cég székhelyén, a Bodoni utca 68. C1-C4. szám alatt. (6400)
A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba és Havadtőre.
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon
vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a Cariere címszónál.
(sz.-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (11/3928)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/3655)
VÁLLALOK: tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást,
festést,
vakolást,
meszelést, kerítéskészítést, bármilyen
munkát. Tel. 0740-651-354. (1/3900)
TETŐFEDŐ KFT. Baja van a tetővel?
Ázik be a háza? Minőségi munkát
szeretne? Ha minőségi munkát szeretne, akkor válasszon minket! Cégünk garanciás munkát vállal. Tel.:
0742-344-119. (1/4126-I)
VÁLLALUNK bádogosmunkát, tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen javítást.
Tel. 0757-831-459. (2/3860)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,
csatornajavítást,
festést,
vakolást,
szigetelést,
tetőszigetelést,
teraszjavítást. Tel. 0759-467-356. (7/3956)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatornajavítást, bármilyen szigetelést, festést,
vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőfedést,
csatornajavítást,
csatornakészítést,
bádogosmunkát. Tel. 0749-798-244.
(9/3958)

Jedd községben nemrég ismét szemét, építkezési törmelék hevert az utak menti területeken

Fotó: Bányai István

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI
és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát szervez
a következő megüresedett állások betöltésére:
egy KEZDŐ SZOCIÁLIS ASSZISZTENSI állás a családi típusú házak igazgatósági és adminisztációs
osztályára;
egy PRÓBAÉVES (STAGIAR) PSZICHOLÓGUSI állás a sürgősségi beavatkozási, visszaélés,
hanyagság, kereskedelem, migráció elleni szolgálat gyermekvédelmi segélyvonalánál.
Követelmények:
KEZDŐ SZOCIÁLIS ASSZISZTENS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű oklevéllel)
szociális gondozói szakon, szociális gondozói szakképesítéssel. Nem szükséges régiség.
PRÓBAÉVES PSZICHOLÓGUS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű oklevéllel)
pszichológia és viselkedéstudományok szakon, pszichológusi szakképesítéssel.
Nem szükséges régiség.
Az írásbeli vizsga 2019. szeptember 17-én 10 órakor lesz,
az állásinterjú az írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül.
A versenyvizsgára a dossziékat szeptember 6-án 13 óráig kell benyújtani.
Érdeklődni: Marosvásárhely, Trébely u. 7. szám, A épület, 9-es iroda, humánerőforrás-osztály.
Tel.: 0265/211-699, 27-es mellék, faxszám: 0265/211-561, www.dgaspcmures.ro. (sz.-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást,
cserépforgatást, ácsmunkát. Tel. 0757186-299. (6/4039)

MEGEMLÉKEZÉS

„…Ilyen az ember. Egyedüli
példány.
Nem élt belőle több és most
sem él
s mint fán se nő egyforma-két
levél,
a nagy időn se lesz hozzá
hasonló.”
(Kosztolányi Dezső: Halotti
beszéd)
Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk szeptember 1-jén a nyárádszentannai
SZÁSZ
PÉTERRE
tragikus
halálának
8.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (5/4038-I)

Újra eljött egy szomorú
emléknap, drága jó szüleinkre
emlékezünk: a szentháromsági id. FAZAKAS JÓZSEFRE,
aki augusztus 19-én 35 éve,
FAZAKAS
SÁRÁRA,
aki
augusztus 13-án 17 éve
hagyott itt minket, valamint a
felejthetetlen, jó testvérre, a
szentháromsági születésű ifj.
FAZAKAS JÓZSEFRE, aki
szeptember 2-án 21 éve pihen
a vajdahunyadi temetőben. A
Jóisten
nyugtassa
őket
békében! Emléküket megőrizzük. Szeretteik. (1/4155)

Az emléked szívünkben él,
míg élünk.
Az emléked szívünkben él, el
nem feledünk.
Tovább élsz itt legbelül a
szívünkben,
s ez elkísér egész életünkben.
De mért ilyen keserves az
élet?
Miért kellett pont Neked
elmenned?
Szívünk gyászol, s meghasad
a fájdalomtól,
nem tudunk szabadulni a fájó
bánattól.
Szomorú szívvel emlékeztünk
szeptember 1-jén, halálának 7.
évfordulóján a drága jó
feleségre,
édesanyára,
anyósra és nagymamára,
DOMOKOS
ERZSÉBETRE.
Özvegy
férje,
három
gyermeke és azok családja.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (3/4130)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
dédapa, após, rokon, szomszéd
és jó barát,
HOZA KÁROLY
életének 88. évében rövid szenvedés után 2019. augusztus 29én elhunyt. Temetése 2019.
szeptember 5-én 13 órától lesz a
marosvásárhelyi református temetőben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (4170-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak, akik szeretett
halottunk, özv. OSVÁTH MARGIT
temetésén részt vettek, sírjára
virágot
helyeztek
és
fájdalmunkban osztoztak.
A
gyászoló család. (6/4149)
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A szállító neve és címe
TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242
ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753
INTER TOURS
telefon: 0265/264-011,
0733-013-166

Útirány

Indulás

Visszatérés

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,
péntek 18.30 ó., szombat 8 ó,
vasárnap 18.30 ó, Népliget,
Volán buszállomás

Marosvásárhely –
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

Marosvásárhely –
Szalonta – Gyula –
Békéscsaba – Szeged –
Kistelek – Kecskemét

Hétfőn és pénteken
7 órakor,
a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház mögötti parkolóból

Marosvásárhely –
Budapest

* Időszakos járat

* Időszakos járat

Hétfőn és pénteken
17 órakor,
a kecskeméti távolsági
buszállomásról, 19 órakor
a szegedi Mars téri
buszállomásról
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Irányár

Előnyös árak

Egy út 110 lej,
menet–jövet 200 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
(18 éves korig)
190 lej.

Menet-jövet 220 lej, 10% kedvezmény jár nyugdíjasoknak, egyetemistáknak, tanulóknak.

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal

versenyvizsgát hirdet
a bölcsődék igazgatóságán megüresedett állások
elfoglalására

A jelentkezőknek teljesíteniük kell az utólag módosított és kiegészített 286/2011-es kormányhatározat által elfogadott keretszabályzat 3.
cikkelyében előírt feltételeket.

– egy gyermeknevelői állás (educator puericultor)
Elvárás:
– középfokú végzettség – pedagógiai líceum, gyermeknevelői vagy
óvónői szakképesítés vagy gyermeknevelői tanúsítvány (atestat)
– felsőfokú pszichológiai végzettség – pedagógiai modul
– nem szükséges a szakképesítésnek megfelelő szakmában a minimális gyakorlat
– egy takarítói állás
Elvárás:
– középfokú vagy általános iskolai végzettség
– nem szükséges régiség

Az írásbeli vizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják, a gyakorlati vizsga
a bölcsődék igazgatóságának székhelyén, a Munka utca 14. szám
alatt lesz, a következőképpen:
• 2019. szeptember 17-én 12 óra: a dossziék benyújtásának határideje
• 2019. szeptember 24-én 10 óra: írásbeli/gyakorlati vizsga
• 2019. szeptember 30-án 10 óra: állásinterjú

A versenyvizsgához szükséges iratok és a könyvészet jegyzékét közzétették az intézmény www.tirgumures.ro honlapján.
Bővebb felvilágosítás a Marosvásárhelyi Polgármester Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén, a 85-ös irodában vagy a versenyvizsga-bizottság titkárságán a 0265/268-330-as telefonszámon, 110-es
mellékállomás.
Dr. Dorin Florea polgármester
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DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel
akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS

ÉVI TANDÍJ

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

ÁLTALÁNOS
ORVOSI
ASSZISZTENS
nappali
3 éves

GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENS
nappali
3 éves

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

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

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 gyógyszerle-rakatokkal 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.

Vakációs könyvajánló

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.

Eljött a nyaralások ideje, amikor a vízparti napozások alkalmával talán több idő és kedv akad az olvasásra.
Az uborkaszezonban ez hasznos és élvezetes időtöltés lehet. Ebből az alkalomból felhívjuk a figyelmet
Kovács Levente három regényére, melyeket még meg lehet vásárolni a Gutenberg könyvesüzletekben. Az
És jött az aranykorban a kommunizmus idején zajló, a kultúrába, a családi életbe, akár a szexuális kapcsolatokba is befurakodó manipulációk gyakran tragikus fejleményeit lehet követni. A megoldás című regény
a terrorizmus bizonyos torzulásaiból, a maffia és a prostitúció összefonódásából kikerekedő izgalmas és kalandos történet, A nimfa mosolya a fantasy világába visz, egy lehetséges párhuzamos dimenzió és a földi
életünk közötti kapcsolat felvételének eshetőségeit vizsgáló izgalmas kalandregény.
Gutenberg könyvesbolt:
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950
www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro

Karácsonyi vásárok és városlátogatások
Autóbusszal:
– Bécs – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Prága – Pozsony – Budapest: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29., december 6., 13.)
– Krakkó – Auschwitz – Zakopane: 130 euró / fő / 3 nap
(2019. november 29.)
– Salzburg – Bécs – Pozsony – Budapest: 215 euó / 4 nap
(2019. december 5.)
Indulás Marosvásárhelyről
+ 25 euró / fő

