
A Trianon után született erdélyi
magyar irodalom őrzőinek, for-
málóinak szellemiségét idézték
meg a hét végén a marosvécsi
kastélykertben. A múzsák kőasz-
talánál a fél évszázada elhunyt
Áprily Lajos emléke előtt tiszte-
legtek a jelenlevők.

A Helikon – Kemény János Alapít-
vány szervezte találkozó első napján,
péntek délután a kastélyban Kemény
János emlékezete címmel nyílt meg a
budapesti Országos Színháztörténeti In-
tézet és Múzeum emlékkiállítása. Szin-
tén pénteken került sor az Áprily
emlékére tartott konferenciára, amelyre
egy későbbi lapszámunkban visszaté-
rünk.

A találkozó második napján, szombat
délelőtt húszegynéhány fős társaság
gyűlt össze a több évszázados fák alatt.
A helikoni leszármazottakat, illetve az
esemény iránt érdeklődőket H. Szabó
Gyula, az alapítvány elnöke, majd
Ördög Ferenc, Marosvécs polgármes-
tere üdvözölte. A községgazda el-

mondta, büszke arra, hogy ezekben a
napokban Marosvécsre irányul a figye-
lem, ugyanakkor sajnálattal vette tudo-
másul, hogy kevesen jöttek el a jelentős
rendezvényre.

Ezt követően Benkő Mihály maros-
vécsi református lelkipásztor tartott
rövid áhítatot. „Őrizd a várat, figyeld az
utat...” – hangzott fel a Szentírásból vett
idézet, Náhum próféta intése, amelyet
az igehirdető mai korunkra vonatkozta-
tott.

– Kisebbségi sorsban mindent vé-
deni kell, ami nemes, tiszta – mondta a
lelkipásztor, majd a Tetőn című Áprily-
verssel illusztrálta a történelmi időkön
átívelő igazságot. 

– A Kós Károlynak ajánlott alkotás
valóságát szinte mindennap átéljük. A
tetőről, a várból minden másként lát-
szott. Vallani, vállalni, ez volt a néző-
pont, amikor lent minden összeomlott.
Itt, a várban, a várkertben elődeink mer-
tek álmodni, magasra emelték tekinte-
tüket az értékvesztett világban, mertek
Erdélyben maradni, alkotni, imádkozni.
(...) Egy jól megépített várat nem a
külső ellenség rombol le, hanem a féle-
lem, a széthúzás, illetve az, ha elfogy-

nak a tartalékok – hangsúlyozta a lel-
kész, a belső források, tartalékok meg-
őrzésére intve hallgatóságát.

A rendezvény forgatókönyve szerint
a továbbiakban Takaró Mihály iroda-
lomtörténész, egyetemi tanár értekezett
volna Áprilyről. A meghívott hiányában
Szabó Dániel helikoni leszármazott, az
Ariel színház bábművésze Kuncz Ala-
dár gondolatait szólaltatta meg, ame-
lyek 1921-ben a fiatal Áprily Falusi
elégia című verskötetének előszavaként
születtek. 

Az erdélyi líra „kaotikus ködében”
felsejlő tehetségek között Kuncz Aladár
szerint elsősorban Áprily Lajos az, aki-
nek a költészete „a magyar irodalom
egyetemes szempontjaiból is mara-
dandó értéket teremt”. Kuncz gondolat-
menete elején inkább művészként, mint
költőként említi a fiatal alkotót. Szót ejt
fordításairól, arról, hogy „a német és
francia lírikusokon keresztül a románo-
kig mennyire hozzá tud simulni nem-
csak a különböző műformákhoz, hanem
azokhoz a lélekösszetételekhez (...),
amelyek ezekben a versekben kifeje-
zésre találnak”, majd erre a 

Díszpolgárokat
avattak 
Nyárádszeredában
A hét végi városnapok nyitómomentu-
maként ünnepélyes tanácsülés kereté-
ben díszpolgári címeket és
kitüntetéseket nyújtott át a városveze-
tés.

____________5.
Úton a front felé 
Riportsorozatunkkal nemcsak a Do-
berdó-fennsíkon vagy a „caporettói át-
törésben”, a tolmini hídfőnél elesett
honvédekre emlékezünk, hanem a
mindenkori háborúk és az emberáldo-
zatok értelmetlenségére szeretnénk
felhívni a figyelmet a Nagy Háború
100. évfordulóján. 

____________6.
Kovács Szabolcs
Európa-bajnok!
Jelentős marosvásárhelyi siker szüle-
tett a városban a hét végén rendezett
duatlon- és triatlon-Európa-bajnoksá-
gon. Duatlonban, az U23 korosztály-
ban a helyi Master Ski&Bike klub
sportolója, Kovács Szabolcs a leg-
jobbnak bizonyult, és ezzel a terepdu-
atlon Európa-bajnokává vált!

____________7.
Ötödik légióst 
igazolt a Sirius
Noha eredetileg nem szándékozott
négy külföldinél többet leszerződtetni,
a Marosvásárhelyi Sirius női kosárlab-
dacsapata mégis bejelentette egy ötö-
dik idegenlégiós leigazolását.

____________10.

Szombaton reggel az örkényi Friday fú-
vószenekar térzenéje után Tóth Sándor
polgármester hivatalosan is megnyi-
totta Nyárádszeredában a Nyárádmenti
Napokat, külön üdvözölve a helyi és
kézművestermékek vásárára érkezett
termelőket, akik a hétvégéjüket a téren
töltötték, hogy megmutathassák érté-
keinket. 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
álllamtitkár üdvözlő beszédében kiemelte: nem-
csat az fontos, amit ezek a termelők előállítot-
tak, hanem hogy együtt is értékesítik azokat.
Hasonló véleményen volt Novák Csaba Zoltán
szenátor is, aki helyi születésű lévén, gyermek-
kora „vásárnapjainak” hangulatát idézte fel, el-
ismerve, hogy azóta sok minden megváltozott.
Az egyik az, hogy létezik kistérségi szervező-
dés, és ez az ünnep nemcsak a szeredaiaké,
hanem az egész Nyárádmentéé. Az is fontos,

hogy egyre szélesebb körben vannak jelen a
helyi termelők, és ennek a vidéknek egyik erős-
sége lehet az, ha a zöldség és gyümölcs mellett
az értékei is megjelennek a piacon.
Színes, bő kínálat

A főtéren új helyszínen kialakított vásársoron
számos szép, ízléses és ízletes terméket találha-
tott a látogató. Kézművesszappanok, horgolt já-
tékok, szalmaképek, festmények, festett
bútordarabok, népviselet, szőttesek, kézműves

Sértett felek
Nyár van, a szünidő, a szabadság ideje, amikor még

ebben az írást mellőző világban is egy-egy szép táj, mű-
emlék látványa képeslap, levél küldésére ösztönzi a nya-
ralókat. 

A késztetés nem kerülte el az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség területi kirendeltségét sem. Mivel úgy érezték,
hogy tanév közben nem gyötörték meg eléggé a marosvá-
sárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum bírósági fel-
ügyelet alá helyezett volt vezetőjét, tanári karát, az
iskolába járó gyermekek szüleit és természetesen a diáko-
kat, akik az idei tanévet a fenyegetettség, a megfélemlítés
légkörében töltötték, „kedves” nyári levelekkel borzolják
tovább a kedélyeket. Miközben folytatódik a szülők és pe-
dagógusok kihallgatása (ők tudnák megmondani, hogy mi-
lyen légkörben), a diákoknak úgynevezett felvilágosító
levelet kézbesítenek, ami azt részletezi, hogy Someşan Şte-
fan volt főtanfelügyelő és Tamási Zsolt József iskolaigaz-
gató ellen elindították a bűnvádi eljárást. Hogy miért
fontos ez a diákok számára? És miért kell a 18 évet betöl-
tött végzősöknek személyesen jelentkezniük a DNA szék-
helyén, hogy átvegyék az értesítést? Lehet találgatni. 

A hivatalos levélben felhívják a diákok figyelmét arra,
hogy két éven át egy engedély, akkreditáció nélküli isko-
lában tanultak, annak minden következményével együtt.
Emiatt sértett feleknek számítanak, s követelményekkel lép-
hetnek fel a vádlottakkal szemben. Akik azt a „borzalmas
bűncselekményt” követték el, hogy egy színvonalas, 
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A napfény lírikusa
Áprilyről a kastélykertben
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Értékőrző termékvásár 



kiegészítők, újrahasznosított papírból
készült ajándéktárgyak, kézzel és gép-
pel hímzett ruhadarabok, különböző
eljárásokkal készített ékszerek bő vá-
lasztéka mellett természetesen nem hi-
ányoztak a méhészeti árucikkek,
szörpök, lekvárok, koronkai és móri
levendulatermékek sem, voltak móri
és marosvásárhelyi borok, nyárád-
szentsimoni pálinka-, valamint nyárád-
szeredai tejtermék-különlegességek.

A koronkai Király Hajnal szörpöket
és lekvárokat készít immár hat éve,
három éve vásárokban értékesíti azo-
kat, de már a Petry cég és az RMGE
termékvásárain is részt vesz velük.
Nagy választékban kínál árut a fekete
ribizlitől az erdei gyümölcsökig, de fe-
nyőrügy, eper, bodza, menta, levendula
is szerepel a hidegen préselt szörpök
alapanyagai között, míg lekvárt ba-
rackból, eperből, meggyből, cseresz-
nyéből, fekete ribizliből készít,
különlegesebb terméke a levendulás
feketeáfonya- és a sárgadinnyedzsem.
Mindezt egyelőre a gyerekei nevelése
mellett végzi, hogy kiegészítő jövede-
lemhez jusson a család. 

A szentgericei Szőcs Józsefné Edit
mézet és méhészeti termékeket (propo-
lisz, virágpor, viaszgyertya, méhvia-
szos kenőcsök, mézes almaecet,

mézkanál és -pumpa) kínál. A család
2004 óta foglalkozik vándorméhészet-
tel, jelenleg 184 család méhük van. A
készítményeket üzletekben, kiállításo-
kon és vásárokon értékesítik, és nincs
is ilyen jellegű problémájuk. Egyrészt,
mert a méz tartós árucikk, másrészt
mert az utóbbi években megcsappant a
mézmennyiség, és az ára is emelke-
dett.
Fontos fenntartani

A rendezvény főtámogatója a Maros
Megyei Tanács, így annak elnöke is el-
látogatott a vásárba, és nem távozott
üres kézzel. Péter Ferenc szerint nem-
csak Szeredának, hanem a Nyárád és
Küküllő vidékének is fontos ez a ren-
dezvény, ahol nem csupán kultúráról
van szó, itt nagyon sok termelő fel
tudja mutatni értékeit, ismertté tenni
termékeit. Azért is tartja fontosnak a
további támogatását, hogy ezeket a
cikkeket megismerjék Székelyföld
egészében és a határokon túl is, hisz
ilyenkor sok magyarországi érkezik a
vidéksre. Az elnököt elkísérő helyi
Szabó Árpád tanácsos is úgy véli, ezt
a vásárt fenn kell tartani, s lassan ki-
alakul a vásárlóközönség, és a kézmű-
vesség is megélhetést kellene
biztosítson. A vásárlók is meg fogják
érteni, hogy nem kell mindenért a szu-
permarketbe menni, hisz egy ilyen vá-

sáron még ékszert is lehet találni, és
így ezeknek a termelőknek jövedelmet
tudunk biztosítani.
Játék, tanulás

A tér egy másik sarkában a jobbágy-
telki Orbán Veronka és Bakó Regina
szalmakészítményeket kínált, egyúttal
a szalmafonás csínját-bínját is megmu-
tatták az érdeklődő gyerekeknek, de a
csíkszeredai Dánél Sándor fazekas-
mester sátrát is felkeresték az aprósá-
gok, élvezettel készítve egy-egy
ajándéktárgyat vagy kikorongozva egy
kis vázát. „Jaj de jó, hogy erre jöttünk”
– ujjongott egyik gyerek, amikor a
szomszédos sátor kínálatát meglátta.
Hiszen újdonságként játékokkal szóra-
koztatták az aprónépet, a szervezők a
marosvásárhelyi játszma.ro játékszak-
üzletet is meghívták, amely számos
terméket és társasjátékot kínál négyé-
ves kortól bárkinek. Gyors, 2-3 perc
alatt megtanulható szabályzatú játéko-
kat vittek Szeredába, olyant is, amely-
ben 18 lapból kétmilliárd lehetőség
rakható ki, így szinte lehetetlen két
azonos partit játszani vele – mondta el
Nagy Gábor. Élvezettel játszották a
gyerekek a pingvinfogócskát vagy grá-
nátadogatót is, de új eljárással és keve-
sebb darabszámból előállított
Rubik-kockákat is forgattak az ügyes
kezek.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 20.000 forintos
bankjegy 2016. december 31-én történt bevonása után be-
vonja a régi 2000 és 5000 forintos bankjegyeket is, mivel
azok biztonsági elemei és képi megjelenítése megváltozik,
ezért új 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyek kerül-
nek majd forgalomba. Az új 2000 és 5000 forintos bank-
jegyek 2017. november 15-től válnak törvényes
fizetőeszközzé. A jelenlegi 2000 és 5000 forintos bankje-
gyek, a megújított változatokkal együtt, máig maradnak
párhuzamosan a készpénzforgalomban. Ezt követően a

régi 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyeket az MNB
bevonja, így 2017. augusztus 1-től már csak a megújított
2000 és 5000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni. A régi
bankjegyek nem veszítik el értéküket, mivel 2017. augusz-
tus 1-et követően a hitelintézetek és a posta három évig, a
jegybank pedig még húsz évig, azaz 2037. július 31-ig díj-
mentesen váltja át azokat – azonos címletű – törvényes fi-
zetőeszközre. A romániai bankjegyek tulajdonosai már
csak magyarországi bankokban válthatják át a régi címletű
bankjegyeiket. 

Visszavonják a 2000 és 5000 forintos címletű bankjegyeket 

70.000 lej 
a Maros völgye fesztiválra 

A hét végén Ratosnyán a Sétány elnevezésű, Maros-par-
ton levő tisztáson a 13. alkalommal tartották meg a Maros
völgye fesztivált, amelyen az eredeti elképzelés szerint a
Felső-Maros mente Szászrégen fölötti községei (Felfalu,
Petele, Marosvécs, Felsőrépa, Ratosnya, Marosoroszfalu,
Gödemesterháza, Déda és Alsóidecs) mutatkoznak be. Az
idei fesztivál nemcsak színpadi előadásokkal, hanem a he-
gyimentők hozzájárulásával sportrendezvényekkel és gya-
logtúrával is bővült. A Maros Megyei Tanács 70.000 lejjel
támogatta a fesztivál szervezését, amelynek költségéhez
más támogatók és az említett helyi önkormányzatok is
hozzájárultak. 

Mezőkölpényi 
Református Kulturális Napok

A Mezőkölpényi Református Egyházközség presbitériuma
és a faluközösség augusztus 5-6-án szervezi meg a Me-
zőkölpényi Református Kulturális Napokat, amelyek kere-
tében megnyitják a Reformáció 500 című kiállítást Buksa
Dalma képzőművészeti egyetemi hallgató munkáiból. Ke-
lemen Tibor mezőkölpényi amatőr festő munkáiból is kiál-
lítás nyílik. Bemutatják Kónya László református
lelkipásztor Múlt és jelen című verseskötetét. Hallottad-e
hírét? címmel székely-mezőségi néptánctalálkozó lesz a
környékbeli hagyományőrző néptáncegyüttesek fellépés-
ével. Lesz még kopjafa- és székely-
kapuavatás, és kiosztják díszpolgári címeket is. A keresz-
tyén zenei koncerten fellép Jakab Roland Attila is, a Virtu-
ózok vetélkedőn nemzetközileg is elismert fiatal zenész. 

Segesvári nyári akadémia 
Augusztus 1-14. között a 24. alkalommal tartják meg Se-
gesváron a nemzetközi komolyzenei akadémiát, amelyet
először 1993-ban kezdeményezett a Segesvárról elszár-
mazott Alexandru Gavrilovici hegedűművész. Hagyomá-
nyosan az akadémia augusztus elsején, Svájc nemzeti
ünnepén kezdődik, az említett időszakban a támogatást
nyert fiatal zenészek műhelymunkákon vesznek részt, il-
letve a zárókoncerten is fellépnek. Az idén 18 mentor, 16
művész készíti fel a táborban részt vevőket canto, zon-
gora, hegedű, brácsa, gordonka, hárfa, klarinét és kama-
razene szakon. Várhatóan 60 résztvevő lesz az idei
táborban, ezek közül hat hazai ösztöndíjas is. A tábor ideje
alatt a Segesvári Polgármesteri Hivatal dísztermében tar-
tandű koncertekre a belépés díjtalan. 

Kirándulás Vajdahunyadra
Az Erdélyi Magyar Baloldal augusztus 19-én kirándulást
szervez Vajdahunyadra. Jelentkezni lehet augusztus 10-
ig a Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyen 9-11 óra
között (hétfő-csütörtök, I. emelet). Érdeklődni a 0744-928-
299-es telefonszámon 9-11 óra között. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma OSZKÁR, 
holnap BOGLÁRKA napja.31., hétfő

A Nap kel 
6 óra 1 perckor, 

lenyugszik 
20 óra 55 perckor. 
Az év 212. napja, 

hátravan 153 nap.
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 320C
min. 190C

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
4; 15; 19; 33; 38+16 NOROC PLUS: 481914

25; 39; 26; 28; 34; 2 SUPER NOROC: 149336

25; 48; 28; 38; 1; 24 NOROC: 3877828
Kiegészítő húzás:

41; 20; 7; 5; 9; 3

(Folytatás az 1. oldalról)

Élvezettel próbálgatták a gyerekek a kézműveskedést és a különleges játékokat is                                                                         Fotó: Gligor Róbert László

Értékőrző termékvásár Nyárádszeredában

Szeretettel meghívjuk Önt, családját, barátait a 2017. au-
gusztus 25-26-27-én a Vásárhelyi Forgatag részeként meg-
szervezésre kerülő MAROSVÁSÁRHELYIEK V.
VILÁGTALÁLKOZÓJÁRA. Kulturális programokkal,
színes gálaműsorral, verbunkversennyel, sportesemények-
kel, Bolyai-túrával, marosvásárhelyiséghez kapcsolódó in-
teraktív előadással és számos meglepetéssel várjuk Önöket.

Jelen leszünk a Kultúrpalotában, a Bolyai udvarán és
sportpályáján, valamint a várban.

Részletes programmal hamarosan jelentkezünk.
Hazavárjuk találkozni, ünnepelni, emlékezni.
Kérjük, ismeretségi körében adja hírül e jeles eseményt!

Kirsch Attila 
programfelelős

Készülődés a világtalálkozóra



Biztonsági konferencia 
Bukarestben

A Romániát és a többi NATO-tagországot fenyegető
biztonsági kihívások állnak majd annak a konferen-
ciának a középpontjában, amelyre július 31-e és au-
gusztus 5-e között kerül sor Bukarestben. A Védelem
és párbeszéd Kelet-Európában elnevezésű ese-
ményt az Euroatlanti Diplomáciai Társaság szervezi,
és hazai, illetve nemzetközi szakemberek irányításá-
val olyan aktuális témákat járnak majd körül, mint a
kiberbiztonság, a rakétavédelmi pajzs, a NATO meg-
erősített előretolt jelenléte vagy a NATO és az Euró-
pai Unió közötti viszony. Az eseménynek a bukaresti
központi egyetemi könyvtár ad otthont, a szervezők
több mint 200 fiatalt várnak 36 országból. (Agerpres)

Rendkívüli parlamenti ülésszak
Szerdán tárgyalja a képviselőház házbizottsága Liviu
Dragnea házelnök igénylését, amelyben rendkívüli
parlamenti ülésszak összehívását kéri az augusztus
2-a és 4-e közötti időszakra. A házbizottsági ülésre
szerdán 11 órától kerül sor, az egyetlen napirendi pont
Dragnea igénylésének megtárgyalása – áll a képvise-
lőház szombati közleményében. A Nemzeti Liberális
Párt elnöke, Ludovic Orban szombaton azt nyilatkozta,
ha összeül a parlament, a PNL kérni fogja a pénz-
ügyminiszter meghallgatását az első félévi „katasztro-
fális” költségvetési mutatók kapcsán. (Agerpres)

Felújítják az aranyosgyéresi 
légibázist

Még ebben az évben elkezdik az Aranyosgyéres mel-
letti 71-es légi támaszpont felújítását – jelentette be
szombaton Mircea Duşa államtitkár, aki részt vett az
aranyoslónai légi bázison immáron az ötödik alkalom-
mal megtartott repülőbemutatón. Duşa azt mondta, a
légi támaszpont felújítása egy átfogó program része,
amelynek keretében korszerűsítették a feteşti-i bá-
zist, és idén befejezik a munkálatokat a bukaresti tá-
maszponton is. Az Aranyosgyéres melletti bázison a
tervek szerint korszerűsítik a kifutópályát, új hangáro-
kat építenek, bővítik az üzemanyag-tárolók kapacitá-
sát és C-17-es repülőgépek fogadására is
alkalmassá teszik a parkolóplatformot. (Agerpres)

Ismert iszlamista volt a hamburgi
késelő

Szélsőséges iszlamistaként szerepelt a hatósági nyil-
vántartásokban a Hamburgban történt késes táma-
dás gyanúsítottja – jelentették be szombaton a
németországi nagyváros biztonsági vezetőinek saj-
tótájékoztatóján. A hatóságoknak voltak a 26 éves
férfi radikalizálódására utaló értesüléseik, de nem a
közveszélyes iszlamisták között tartották számon. A
gyanúsított péntek délután egy szupermarketben le-
vett a polcról egy konyhakést, kibontotta csomagolá-
sából és vérengzésbe kezdett. Egy embert megölt,
és a nyomozás új adatai szerint nem hat, hanem hét
embert sebesített meg. A férfi az Egyesült Arab Emír-
ségekben született és a palesztin népcsoporthoz tar-
tozik. Németországba Norvégiából érkezett, 2015
tavaszán. Menedékjogi kérelmét elutasították, kito-
loncolási eljárás alatt állt, a német hatóságok azzal
számoltak, hogy hamarosan elhagyja az országot.
(MTI)
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jókedvű, istenes lelkületű iskola indításánál bábáskod-
tak, egészíthetjük ki a valósággal a vádiratot. Az érte-
sítésben az olvasható még, hogy a Római Katolikus
Teológiai Líceum létrehozásával a vádlottak „megcson-
kították” a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot és az Uni-
rea Főgimnáziumot, ahonnan osztályokat, felszerelést
vettek át, továbbá az új iskola létesítésével meg nem ér-
demelt haszonhoz juttatták az Erdélyi Római Katolikus
Státust. 

A DNA nagyvonalúságát, előzékenységét jelzi, hogy
a sértett félnek tekintett diákoknak biztosítják mindazt,
amit a kihallgatások során a szülők és pedagógusok egy
részétől megtagadtak: az értesítést olyan nyelven kér-
hetik, ahogy a legjobban megértik, tanulmányozhatják
a bűnvádi iratcsomót, kérhetnek tolmácsot és fogadhat-
nak ügyvédet, mediátort, ha a kártérítés igényével be-
lépnek a perbe.

A gond csak az, hogy sértett felekként a diákok és szü-
lők haragja, elkeseredése nem az iskolaalapítók ellen
irányul, hanem azok ellen, akik a XXI. században kita-
lálták, lefolytatták ezt, a marosvásárhelyi magyarság és
a katolikus egyház erdélyi képviselőinek a megfélemlí-
tését célzó eljárást. Azok ellen, akik egy közigazgatási
jellegű, szándékos vagy nem szándékos tévedésből, ahe-
lyett, hogy annak korrigálására utasították volna az
érintett feleket, bűnügyet kreáltak. Ehhez asszisztált
készségesen a megyei tanfelügyelőség, amelynek a se-
gédletével 400 gyermek lába alól „húzták ki az iskolát”.
Talán elfelejtették, hogy annak megszüntetése, egy tör-
vényesen megkötött szerződés felbontása milyen követ-
kezményeket vonhat maga után? 

Sértett felek
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Újabb öt hónappal, január elsejére halasztotta a
kormány csütörtöki ülésén a magáncsődről szóló,
2015-ben hozott törvény alkalmazásának megkez-
dését.

Az egy hónapja beiktatott Tudose-kabinet ezzel elődje egyik
utolsó intézkedését bírálta felül, a nemrég leváltott Grindeanu-
kormány ugyanis júniusban fogadta el a – bankszféra által el-
lenzett – törvény alkalmazási szabályait, és annak augusztus
elsejei hatályba léptetéséről rendelkezett.

A mostani halasztást a kormányközlemény szerint a Leg-
felsőbb Bírói Tanács (CSM) igényelte, arra hivatkozva, hogy
a bíróságoknak még nem sikerült felkészülniük a magáncsőd-
törvény által előírt eljárásokra. A bírák szakmai fóruma átira-
tában megjegyezte, hogy a magáncsőd-eljárásra
alternatívaként immár a jelzálogfedezet önkéntes átadásának

lehetősége is rendelkezésükre áll azoknak az adósoknak, akik
képtelenek törlesztőrészleteik fizetésére, tehát nincs miért úgy-
mond sietni egy újabb, nem kellőképpen előkészített eljárás
bevezetésével.

A parlament által két éve elfogadott magáncsődtörvény le-
hetővé teszi a jóhiszemű eladósodott magánszemélyek szá-
mára, hogy csődbiztos felügyelete alatt átütemezzék
adósságaikat, és egy ötéves adósságrendezési terv kidolgozá-
sával elkerüljék az adósságcsapdát.

Egy legalább fél éve Romániában lakó magánszemély
akkor kérheti a törvény alapján létrehozandó területi csődha-
tóságtól fizetésképtelenné nyilvánítását, ha több hitelezőnek
tartozik, és a törlesztőrészleteket az esedékességüket követő
90 napon belül nem tudta kifizetni. (MTI)

Tovább halasztották a magáncsőd intézményének
bevezetését

Binali Yildirim török kormányfő csütörtökön ankarai
hivatalában személyesen fogadta 19 Törökország-
ban is tevékeny német nagyvállalat vezetőjét, mi-
után a közelmúltban ismét feszültség alakult ki a
két ország között.

A cégek között szerepelt a többi között a Siemens, a Bosch,
a Mercedes, az Allianz és a Media Markt is. A 19 német cég-
nek mintegy 20 milliárd euró befektetése van Törökországban.
A találkozón részt vett Ömer Celik uniós ügyi, valamint Nihat
Zeybekci gazdasági miniszter is.

Yildirim felszólalásában kifejtette: a német–török viszály
átmeneti, Ankara tehát el akarja kerülni a politikai feszültség
kiszélesedését Berlinnel, mert az ártana a kétoldalú gazdasági
kapcsolatoknak. Kiemelte: Törökország nem német, hanem
török cégeknek tekinti a megjelent vállalatokat. Ankara szá-
mára nagyon fontos, hogy a viszály miatt ezeket a cégeket ne
érje kár – hangsúlyozta.

A török miniszterelnök azt is leszögezte, hogy a török ha-
tóságok nem folytatnak vizsgálatot egy törökországi német
vállalat ellen sem a terrorizmus támogatásának gyanújával.

A török kormány visszavonta a terrorizmus támogatásával
gyanúsított német vállalatokról készített listáját – jelentették
be hétfőn Berlinben.

Süleyman Soylu török belügyminiszter múlt héten hétfőn
telefonon megbeszélést folytatott Thomas de Maiziere német
belügyminiszterrel, akivel közölte, hogy a mintegy 700 német
vállalatot felsoroló listával kapcsolatban „kommunikációs
gondok” adódtak. A német hatóságoknak az Interpolon keresz-
tül eljuttatott listán szereplő társaságokat nem gyanúsítják ter-
rorizmus támogatásával és nem is nyomoznak ellenük –
szögezte le a török belügyminiszter. Az összeállítás valójában
a tavalyi puccskísérletért felelősnek tartott, Amerikában élő
Fethullah Gülen muzulmán hitszónok nemzetközi hálózatának
támogatása miatt eljárás alá vont török cégekkel üzleti kap-
csolatban álló német társaságokról szól.

Tobias Plate, a német belügyi tárca szóvivője hétfőn azt
mondta, hogy a török hatóságok eredetileg valóban kértek in-
formációkat a listán szereplő német cégekről a német szövet-
ségi bűnügyi hivataltól (BKA), de ezt a kérést szombaton
hivatalosan visszavonták. (MTI)

Német–török viszály 
A török kormányfő találkozott 

a német cégek vezetőivel

Hivatalos értesítő levelet küldött az Európai Bizott-
ság Lengyelországnak, amellyel elindította a köte-
lezettségszegési eljárást az igazságszolgáltatást
érintő lengyel szabályozások miatt.

Az uniós bizottság szombati tájékoztatása szerint az Euró-
pai Bizottság korábbi ajánlásaiban szereplő aggályokat nem
sikerült orvosolni, sőt még súlyosabbá vált a fenyegetés a
bírói függetlenségre és a jogállamiságra nézve.

A lengyel kormánynak egy hónap áll rendelkezésére, hogy
rendezze az aggodalmat keltő kérdéseket és tájékoztasson az
e célból megtett intézkedésekről.

Az uniós bizottság közleményében aggályosnak nevezte,
hogy olyan törvényeket fogadnak el Lengyelországban, ame-
lyek felmentenék vagy nyugdíjaznák a legfelsőbb bíróság tag-
jait azok kivételével, akiket az igazságügyi miniszter kivonna
ennek hatálya alól. Megszüntetnék 15 jelenlegi bíró mandá-
tumát a 25 fős országos igazságszolgáltatási tanácsban (KRS),
utódait a parlament alsóháza választaná meg, s nem a szakmai
szervezetek, mint eddig.

A legfelsőbb bíróságot és az országos igazságszolgáltatási

tanácsot érintő törvényjavaslatok mellett a bíróságok szerve-
zetéről szóló törvénytervezetre és arra a július 13. óta már ha-
tályos törvényre vonatkozóan fejezte ki aggályait, amely a
Krakkóban működő Nemzeti Bírói és Ügyészi Iskola műkö-
dését szabályozza. Az Európai Bizottság szerint a tervezett
változtatások a kormánypárt ellenőrzése alá vonnák a legfel-
sőbb bíróságot és az igazságszolgáltatás más területeit. Mint
írták, ezeknek a szabályoknak a jelenlegi formájukban rend-
kívül negatív hatásuk lenne, módszeresen aláásnák a bírósá-
gok függetlenségét az országban.

A bizottság továbbá az unió működéséről szóló szerződés
nemek közötti egyenlőség elvéről szóló szabályozásával el-
lentétesnek nevezte azt, hogy az új bírósági törvény a férfiak
esetében 65, a női bírák esetében 60 évben rögzítené a köte-
lező nyugdíjkorhatárt.

A bizottság tájékoztatása szerint Frans Timmermans első
alelnök pénteken levelet küldött Witold Waszczykowski len-
gyel külügyminiszternek, amelyben megismételte a párbeszéd
újbóli megnyitása érdekében tett felhívását, és brüsszeli tár-
gyalásra hívta a tárcavezetőt. (MTI)

Az EB kötelezettségszegési eljárást indított
Lengyelország ellen

Az orosz hadiflotta további modernizálására és át-
fogó állami támogatására tett ígéretet a vasárnapi
szentpétervári haditengerészeti díszszemlén Vla-
gyimir Putyin orosz elnök.

Putyin a flotta történelmi háborús győzelmeinek és Orosz-
ország haditengerészeti nagyhatalmi státusának méltatása
mellett hangoztatta, hogy az orosz hadihajók részt vesznek az
olyan, új kihívások elleni harcban is, mint a terrorizmus és a
kalózkodás.

A felvonuláson több mint ötezer tengerész, mintegy félszáz
hadihajó és tengeralattjáró, valamint a haditengerészet légie-
rejének 40 repülőgépe és helikoptere vett részt. A nézők előtt

a Néva folyón egyebek között felvonult a Pjotr Velikij raké-
tahordozó nehézcirkáló és a világ legnagyobb nukleáris meg-
hajtású tengeralattjárója, a Dmitrij Donszkoj, valamint az Ivan
Gren partraszálló hajó.

Az Északi-, a Balti- és a Fekete-tengeri Flotta, valamint a
Kaszpi Flottilla hajóinak Putyin által fogadott parádéján jelen
volt Szergej Sojgu védelmi miniszter és Vlagyimir Koroljov
tengernagy, az orosz haditengerészet főparancsnoka is.

Az orosz haditengerészet napja alkalmából megtartott dísz-
szemlén részt vett több kínai hadihajó is, amelyek az elmúlt
napokban az orosz flottával együtt hajtottak végre egy, a Balti-
tengeren megrendezett hadgyakorlatot. (MTI)

Putyin 
az orosz hadiflotta további modernizálását ígérte



Mi a célja a Minority SafePack európai polgári
kezdeményezésnek? 

Az Európai Uniónak kötelessége megvé-
deni tagállamainak polgárait – azokat is, akik
kisebbségben élnek. Mi vagyunk Európa leg-
nagyobb kisebbségben élő nemzeti közös-
sége, kultúránkkal, hagyományainkkal több
évszázada gazdagítjuk az európai közösséget,
mégis veszélyben vannak jogaink, korlátoz-
zák anyanyelvünk és nemzeti szimbólumaink
használatát. A kezdeményezők ezen akarnak
változtatni. Uniós jogalkotást akarnak, azt,
hogy az őshonos kisebbségek ügyének ren-
dezése ne tagállami, hanem európai uniós ha-
táskörbe tartozzon.

Miért írjunk alá?
Aláírásunkkal azt támogatjuk, hogy Romá-

nia ne tudjon önkényesen dönteni a magyar
kisebbség ügyeiről. A kezdeményezők azt
szeretnék, hogy uniós nyomásra Románia
tartsa be a kisebbségek jogait, az EU-hoz
való csatlakozásakor ígért vállalásokat. A fo-
lyamatos jogsértések azt bizonyítják, hogy a
tagállamok önállóan nem tudják kezelni a ki-
sebbségi kérdést. A szükséges aláírások ösz-
szegyűjtése után az Európai Bizottság
feladata kidolgozni az őshonos nemzeti ki-
sebbségek jogait szavatoló törvénycsomagot,
amelyet aztán minden tagállamnak, így Ro-
mániának is alkalmaznia kell. Szabad anya-
nyelv- és szimbólumhasználatot akarunk,
egyenlő bánásmódot a többségnek és kisebb-
ségnek, kultúránk és hagyományaink támo-
gatását, anyanyelvű sportközvetítéseket és
kulturális tartalmak biztosítását országhatá-
roktól függetlenül.

Miről szól az online aláírásgyűjtési kampány?
Az európai kisebbségek jogvédelméről

szól, arról, hogy Európa kötelezze tagállamait
– így Romániát is – a kisebbségek jogainak
betartására.

Mi történt eddig?
Az MSPI-t az RMDSZ az európai kisebb-

ségek legnagyobb ernyőszervezetével, a
FUEN-nel (Európai Nemzetiségek Szövet-
sége) közösen, a Dél-tiroli Néppárttal együtt
kezdeményezte 2013-ban. Kelemen Hunor
lemondott miniszterelnök-helyettesi tisztsé-
géről, amikor a román kormány beszállt az
Európai Bizottság oldalán a kezdeményezők
által indított nemzetközi perbe. Idén május-
ban a FUEN, Európa legnagyobb kisebbségi
szervezeteket tömörítő szövetségének ko-
lozsvári kongresszusán, Bonchidán indult el
ünnepélyes keretek között a nemzetközi alá-
írásgyűjtés.

Hol lehet megtudni többet a kezdeményezés-
ről?

http://jogaink.eu/ – ezen a honlapon min-
den fontos tudnivaló elérhető, itt megtalál-
ható az online aláírási ív is.

Mi történik a következő évben?
Az RMDSZ 2017. július 17-én kezdte on-

line kampányát, szeptembertől hagyományos
módon, papíron is gyűjtik az aláírásokat.
Eközben nemzetközi lobbi útján európai dön-
téshozókat, itthon közvélemény-formálókat,
politikusokat győznek meg, olyan emberek-
nek is célzottan eljuttatják üzenetüket, akik
fülébe a román külügy folyamatosan szaj-
kózza az ezzel kapcsolatos ellenérveket.

Hány aláírásnak kell összegyűlnie?
Egy év alatt 250.000 aláírásnak kell össze-

gyűlnie Erdélyből. Ahhoz, hogy az aláírás-
gyűjtés sikeres legyen, összesen egymillióan
kell aláírniuk az Európai Unióban, úgy, hogy
legalább hét tagállamnak teljesítenie kell a
küszöböt.

Mi lesz az aláírások összegyűjtése után?
Az összegyűjtött aláírásokat benyújtják az

Európai Bizottsághoz. Az aláírásoknak és a
kezdeményezés politikai és civil támogatói-
nak az a szerepe, hogy bebizonyítsa: az EU-
nak foglalkoznia kell a nemzeti kisebbségek
védelmével. Az Európai Bizottság feladata
kidolgozni az őshonos nemzeti kisebbségek
jogait szavatoló törvénycsomagot, amelyet
aztán minden tagállamnak alkalmaznia kell.
Várhatóan 2018 októberében kell kezdődnie
a jogalkotásnak.

Ki írhat alá?
Bármely uniós tagállam 18. életévét betöl-

tött állampolgára aláírhatja a kezdeményezést
az országának megfelelő ív kitöltésével. 

Alá lehet írni online és papíron is?
Nem, csak egyszer lehet aláírni! Azonban

el lehet dönteni, hogy online vagy papíron
írunk alá. Az online megoldás gyorsabb. 

Mennyi időt vesz igénybe az online aláírás?
Az online aláírás előnye, hogy mindössze

3 percet vesz igénybe.

Magyarul is lehet?
Magyarul ezen a linken töltheted ki, és ír-

hatod alá: https://ec.europa.eu/citizens-initi-

ative/32/public/signup.do. Fontos kiválasz-
tani az állampolgárságodnak vagy a bejelen-
tett lakhelyednek megfelelő országot, mert az
űrlapok különböznek egymástól.

Kettős állampolgárok kétszer írhatnak alá? 
Nem, csak egyszer lehet aláírni! Azonban

bárki eldöntheti, hogy magyar vagy román ál-
lampolgárként írja alá.

Ideiglenes tartózkodási engedéllyel is alá
lehet írni?

Igen, az Európai Unió minden állampol-
gára aláírhatja a kezdeményezést.

És ha valaki nem román állampolgár? 
Bármely uniós tagállam polgáraként alá

lehet írni az országnak megfelelő ívet. A
román űrlapot csak akkor lehet aláírni, ha az
aláírónak van bejelentett lakhelye Romániá-
ban.

Milyen okmányokra van szükség 
az aláíráshoz?

Legegyszerűbben a személyi szám (CNP)
adataival lehet aláírni. Szükség van a név,
személyi igazolvány száma, születési hely és
idő, lakcím, állampolgárság és a postai irá-
nyítószám (cod poştal) megadására is. 

A megadott személyi adatok publikussá vál-
nak?

Nem. Ezeket az adatokat semmilyen egyéb
célra nem lehet felhasználni. A teljes adatvé-
delmi záradék a következő linken érhető el:
h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / c i t i z e n s -
initiative/32/public/privacy.do

Minden, amit az Európai védelmet jogainknak! – Minority SafePack Initiative-ről
tudni kell
www.jogaink.eu 

Románia nem engedte be légterébe
azt a Moszkva-Chişinău útvonalon
közlekedő repülőgépet, amelyen
Dmitrij Rogozin orosz miniszterelnök-
helyettes utazott – erősítette meg a
román hírügynökségek értesülését a
külügyminisztérium pénteken. Rogo-
zin később úgy nyilatkozott az Inter-
fax orosz hírügynökségnek, hogy a
román és a magyar hatóságok is meg-
tagadták repülőgépétől a légtérhasz-
nálatot.

Az Európai Unió szankciós listáján sze-
replő Rogozin a Siberia Airlines utasszállító
gépével – Fehéroroszország, Lengyelország,
Szlovákia és Magyarország érintésével – uta-
zott a Moldovai Köztársaság fővárosa felé. A
repülőnek azért kellett kerülnie, mert Ukrajna
semmilyen orosz gépet nem enged át légte-
rén.

Az orosz miniszterelnök-helyettes Chişină-
uból Transznisztriába – Moldova orosz több-
ségű szakadár Dnyeszteren túli területére –
utazott volna tovább, hogy részt vegyen az
orosz békefenntartók ottani beavatkozásának
25. évfordulója alkalmából szervezett meg-
emlékezéseken.

Amikor Románia megtagadta a légtérhasz-
nálatot, a gép visszafordult. A
FlightRadar24.com portál szerint a repülőgép
Minszkben szállt le. Rogozin az utasok, köz-
tük nők és gyerekek életének veszélyezteté-
sével vádolta Bukarestet. „Minszkig volt elég
az üzemanyagunk. Készüljetek fel a válaszlé-
pésre, gazemberek” – idézte Rogozin román
hatóságoknak szóló Twitter-bejegyzését a
Mediafax hírügynökség.

Az orosz kormányfőhelyettes nem először
fenyegette meg Romániát. Három éve történt
már egy hasonló eset, amikor a Dnyeszter
menti szakadár területre látogató Rogozin gé-
pének Románia nem adott légtérhasználati en-
gedélyt. Akkor Rogozin azt írta egy
Twitter-üzenetben, hogy legközelebb egy TU-
160-as típusú hadászati bombázóval érkezik.

Rogozin az Interfax orosz hírügynökség-
nek később úgy nyilatkozott, hogy a román
mellett a magyar hatóságok is megtagadták,

hogy a repülőgépe áthaladjon az ország lég-
terén, illetve – tekintettel a gépen lévő üzem-
anyag mennyiségére – leszálljon Budapesten.
Rogozin személyre szabott 
szankciókat helyezett kilátásba

Miután Moldovába tartó repülőgépét nem
engedték be a román légtérbe, Budapesten
pedig nem hagyták leszállni, személyre sza-
bott szankciók bevezetését helyezte kilátásba
a hétvégén az orosz miniszterelnök-helyettes.
„Természetesen lesz erre válasz. Nem lesz
annyira emocionális, mint az első reagálás, de
pontosan meg fogjuk állapítani, hogy ki áll
emögött  Chişinăuban, Bukarestben, Buda-
pesten és Brüsszelben. Be fogjuk azonosítani,
hogy mely személyek hozták meg ezt a dön-
tést, a szankcióink pedig egyeztetettek és sze-
mélyre szólóak lesznek” – nyilatkozott
Rogozin a Rosszija 24 hírcsatornának.

Oroszország az incidens miatt tiltakozott
Romániánál. Bukarest a lépését indokolva
arra hivatkozott, hogy az Európai Unió 2014-
ben megtiltotta azok belépését vagy átutazását
a tagországok területén, akik aláássák Ukrajna
függetlenségét, területi épségét és szuvereni-
tását.
A román védelmi miniszter 
nem bocsátkozik nyilatkozatpárbajba

Adrian Ţuţuianu védelmi miniszter szerint
„egyáltalán nem volt helyénvaló” az orosz
miniszterelnök-helyettes reakciója. A tárcave-
zető hozzátette, ez az eset is megerősítette
ama meggyőződését, miszerint „a fekete-ten-
geri térség biztonsági helyzete kötelez ben-
nünket a NATO keleti szárnyának
megerősítésére, a haderőfejlesztést célzó
megfelelő beszerzésekre”.

Arra a kérdésre, hogy e kijelentések alapján
kell-e tartania valamitől Romániának, a vé-
delmi miniszter így válaszolt: „Úgy vélem,
nekünk a saját dolgainkkal kell törődnünk,
biztosítsuk a gazdasági növekedést, és közben
tegyünk meg mindent biztonságunk növelése
és az esetleges ellenséges tettek elrettentése
érdekében. (...) Úgy gondolom, tévedés lenne
a részünkről, ha megpróbálnánk túlszárnyalni
másokat nyilatkozatokban” – fogalmazott Ţu-
ţuianu. (hírösszefoglaló)

Immár a negyedik vállalattal vagy
konzorciummal bontottak szerző-
dést a hatóságok az észak-erdélyi
autópálya építői közül, most egy 17
kilométeres Kolozs megyei szakasz
olasz kivitelezőjével mondták fel a
megállapodást.

Az Economica.net gazdasági hírportál
pénteki tudósítása szerint a szerződés fel-
mondásának oka, hogy a hatóságok szerint
a vállalat komolytalan volt, nem tartotta be
a határidőket. Már tavaly októberben meg-
kapta az engedélyt a munkálatok elkezdé-
séhez, de a 17 kilométeres út még mindig
csak a tervezési szakaszban van, nyilat-
kozta Alin Şerbănescu, az országutakért és
autópályákért felelős állami vállalat szóvi-
vője. Tavaly májusban kötöttek szerződést
az olasz Impresa Costruzioni Giuseppe
Maltauro SpA és a román Viaponte Rom
Srl. cégek alkotta konzorciummal a Kolozs
megyei Magyarnádas és Nádasszentmihály
közötti szakasz megépítésére.

Bukarest legutóbb tavaly a Bihar megyei
Bors és Berettyószéplak közötti szakasz
spanyol építtetőjével bontott szerződést
szintén azt követően, hogy a vállalatot ko-
molytalansággal vádolta. A múlt héten je-
lentették be, hogy újból meghirdették a
versenytárgyalást erre a szakaszra.

Szintén tavaly a Marosvásárhely és Nyá-
rádtő közötti szakasz megépítését elnyerő
konzorciummal is szerződést bontottak,
miután ez utóbbi kérte a megállapodás ha-
tályon kívül helyezését. A vállalatnak az
nem volt ínyére, hogy nem kapta meg a
szerződéskötéstől számított első évben az
építéshez szükséges hatósági engedélyeket.

A kormány először 2013-ban bontott
szerződést az észak-erdélyi autópálya épí-
tőjével, akkor az amerikai Bechtellel
mondta fel az együttműködést, miután az
amerikaiak több mint tíz év alatt az erede-
tileg 415 kilométer hosszúra tervezett, Bors
és Brassó közötti nyomvonalon haladó au-
tópályából alig valamivel több mint 50 ki-
lométert építettek meg. (MTI)

Újabb sztrádaépítővel bontottak
szerződést

Az OTP Bank Romania és a National
Bank of Greece képviselői aláírták a
Banca Românească eladásáról szóló
szerződést. Az üzlet pénzügyi rész-
leteit a felek nem kívánják nyilvá-
nosságra hozni – jelentette be
csütörtökön az MTI-nek megküldött
közleményében a magyar pénzügyi
vállalatcsoport.

A Reuters hírügynökség athéni forrá-
sokra hivatkozva múlt pénteken közölte ér-
tesülését, miszerint az OTP Bank vásárolja
meg a National Bank of Greece (NBG)
görög kereskedelmi bank romániai érde-
keltségét, a Banca Românească pénzinté-
zetet. A csütörtöki OTP-közlemény
hozzátette: a felvásárlás eredményeképpen
az OTP Bank Romania (OBR) piaci része-
sedése mintegy 4 százalékra emelkedik,
ezzel a román bankpiac 8. legnagyobb sze-
replőjévé válik. A tranzakció pénzügyi zá-
rására a felügyeleti hatóságok jóváhagyását

követően várhatóan 2018 elejéig kerül sor
– tették hozzá.

A Banca Românească tavaly év végi
mérlegfőösszege alapján mintegy 1,62 szá-
zalékos piaci részesedésével Románia 14.
legnagyobb bankja, univerzális bankként a
lakossági és vállalati szegmensben egya-
ránt aktív. A múlt év végén a Banca Româ-
nească és az egyéb eszközök
mérlegfőösszege 1,570 milliárd euró,
bruttó hitelállománya 1,148 milliárd euró,
saját tőkéje 145 millió euró volt. A pénzin-
tézet sajáttőke-arányos nyeresége (ROE) az
utóbbi két évben 3,8, illetve 8,2 százalék
volt. A bank hitelállományának minősége
megfelelő. A lakossági hitelállomány 85
százaléka jelzálog fedezetű hitel. A Banca
Românească jelenleg 1148 munkavállalót
foglalkoztat, 109 fiókot és 118 ATM-et mű-
ködtet. A pénzintézet 0,72 százaléka kisbe-
fektetők tulajdonában van – ismertette az
OTP. (MTI)

Görög bankot vásárolt az OTP Romániában

Nem engedték be a román légtérbe 
az orosz kormányfőhelyettes gépét

   4 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS ________________________________________________ 2017.  július 31., hétfő



következtetésre jut: „költészete (...)
mégiscsak elsősorban saját sorsá-
nak és rendeltetésének a bensőséges
átélése... Igaz, hogy csak sóhajt ott,
ahol más talán zokogna, igaz, hogy
képekben vagy nyelvmoduláció-
iban közvetve fejezi ki azt, amit
talán más közvetlenül, szívének,
idegeinek kitépett darabjaival hozna
elénk, de mégiscsak költő, és első-
sorban költő, mert egyéni életében,
egyéni sorsfordulataiban látja és éli
meg a kozmikus világ jelentősé-
gét”. A továbbiakban így folytató-
dik az értékelés: „Témái
legtöbbször nagyon egyszerűek, s
költőivé éppen zenei megélésük
teszi őket. Elmuzsikálja a fedélcsa-
torna tavaszi zubogását, az olva-
dást, a napfényt, a napsütésben

halászó leányt (...), s ezeket az egy-
szerű élményeket (...) bele tudja
kapcsolni az életnek s a természet-
nek nagy és örök ritmusába. (...)
Egész költészetében kihangsú-
lyozva talán csak egyszer fordul elő
az Erdély szó, de akkor az érzelmi
lendületnek oly napsugaras csú-
csán, hogy ez fényét egész költésze-
tére szétszórja”.
Lemez, könyv és Dsida hangja

A továbbiakban a helyi iskola di-
ákjai Áprily-verseket szavaltak,
majd koszorúzásra került sor. A
program a kastély udvarán a maros-
vécsi kis néptáncosok műsorával
folytatódott, ezt követően a jelenle-
vők a Kis pipázóba vonultak, ahol
Kilyén Ilka színművésznő készülő
lemezének hanganyagából nyújtott
ízelítőt.

– Dédelgetett vágyam, hogy a he-
likonista költők írásait minél széle-
sebb körbe eljuttassam.
Maroshévízen kérdezték meg
tőlem, hogy hangfelvételen megta-
lálhatók-e ezek a költemények. Így
született meg a lemezsorozat gon-
dolata – ismertette a színművésznő
a Helikon – Kemény János Alapít-
vány támogatásával elindított kez-
deményezés előzményét. A sorozat
Lisztóczky László irodalomtörté-
nész javaslatára tematizálva szólal-
tatja meg a helikonisták alkotásait,
az első lemez Istenhez írott versei-
ket. Kilyén Ilka a találkozón négy,
kerek évfordulós alkotó – Bárd
Oszkár, Jékely Zoltán, Olosz Lajos,
Dsida Jenő – lírai világából villan-
tott fel színeket.

Ezt követően Pomogáts Béla Ma-

rosvécs (1926-1944) című, a heli-
koni irodalmi műhelybe bepillantást
nyújtó kötetét ismertette H. Szabó
Gyula, a könyv szerkesztője. A he-
likoni találkozók jegyzőkönyvét
magába foglaló mű egyik fontos
mozzanata az 1942-es vita, amely
egyértelművé teszi, hogy az erdélyi
irodalom építői akkor is transzszil-
vanisták voltak, amikor „nekik fújt
a szél” – tudtuk meg az értékelőtől,
aki a könyv végén található képes
mutatóra is felhívta a figyelmet,

amelyből az is kiderül, hogy az 51
szerző mely években vett részt a ta-
lálkozón.

A kétnapos rendezvény különle-
ges színfoltja Marosán Csaba ko-
lozsvári színművész Dsida-műsora
volt. Az interaktív előadás előtt a
színész elmondta, hogy célja újjáé-
leszteni a helikoni közösséget, ezért
viszi el erdélyi templomokba, kas-
télyokba, illetve Magyarországra is
a „jószívek falára” plakátot ragasztó
költő üzenetét.

A hét végi városnapok nyitómomen-
tumaként ünnepélyes tanácsülés ke-
retében díszpolgári címeket és
kitüntetéseket nyújtott át a város-
vezetés.

A 85 éves dr. Jakab Sámuelt volt diákjai
kezdeményezésére tüntette ki az önkormány-
zat mindazért, amivel munkássága révén
meghonosította az egyetemi szellemiséget
Nyárádszeredában. Az 1989-es rendszervál-
tás után halaszthatatlan szükségként jelentke-
zett a romániai felsőfokú anyanyelvű
agrároktatás felélesztése, és az akkori hely-
zetet mérlegelve Nyárádszeredára esett a vá-
lasztás. Jakab Sámuelnek és társainak
köszönhetően siker koronázta a kezdeménye-
zést, és 1993-ban a kisvárosbasn elindulhatott
a kertészmérnöki képzés a budapesti Szent

István egyetem, később a Corvinus egyetem
keretében. Jakab Sámuel az erdélyi oktatás
vezetője és dékánja volt 2016-ig, megértően
szigorú nevelő és jó irányító. A kertészképzés
az első években Szeredának pluszjövedelmet
jelentett, hiszen megjelentek a településen az
egyetemisták Erdély minden szegletéből. Ké-
sőbb a helyiek és környékbeliek is „felébred-
tek”, beiratkoztak az intézménybe, és
sikeresek lettek. Az erdélyi magyarságnak ez
a kertészképzés egy lehetőséget jelentett az
itthonmaradásra, a megélhetésre. A végzettek
csupán 5,2%-a, azaz 461 végzősből 24
hagyta el az országot, a többi itthon maradt,
és itt boldogul. De a távozók is megállják a
helyüket külföldön, ott is súlya van a Szere-
dában szerzett diplomának – méltatta Jakab
Sámuel érdemeit Tóth Sándor polgármester
a díszpolgári cím átnyújtásakor.

A másik kitüntetettet Moga Petre tanácsos
mutatta be: Jeleru Teofil Győző 1988–1994

között a rend őre volt Szeredában, és azzal
szerezte meg a közösség elismerését, hogy
háromféle embert ismert, és ennek megfele-
lően viselkedett velük. 1990-ben, a márciusi
események során fellépett az agresszió ellen,
hogy Szeredában ne kerülhessen sor gyújto-
gatásra, mint a szomszédos Jobbágyfalván.
Azokban a napokban Dászkel László későbbi
polgármesterrel együtt járták a falvakat, hogy
megelőzzék a konfliktushelyzeteket. Odaa-
dásáért, komolyságáért, a közösség érdeké-
ben végzett munkájáért kapta meg ő is a
díszpolgári címet, amelyet könnyekkel küsz-
ködve vett át, és csak annyit tudott mondani:
„Köszönöm mindenkinek! Itt maradtok a szí-
vemben!” Jakab Sámuel érdeklődésünkre el-
modta: Nyárádszereda nagyon sokat
köszönhet a kertészoktatásnak, és ő is Nyá-

rádszeredának. Bár soha nem a kitüntetése-
kért, díjakért dolgozott, nagyon örül az elis-
merésnek és az évek során itt megismert
embereknek.

Ugyanakkor a városvezetés kitüntető ok-
levelet adott át Dászkel László volt polgár-
mesternek és tanácsosi csapatának is, akik
1997 júliusában immár harmadszorra tették
ki a főtérre Bocskai István fejedelemnek a re-
formátus templomban őrzött mellszobrát. Az
első, demokratikusan választott önkormány-
zat „derék had” volt, amelynek – és a helyi
református egyháznak is – köszönhetően
ismét a talapzatán áll az egyetlen győztes ma-
gyar szabadságharc vezérének szobra. Így
Dászkel László mellett kitüntetést kapott
Csizmadia György,  Bíró László, Szabó
László, Nagy Jenő, Miklósi Károly, Kicsi Ele-
mér, Magyari Sándor, Bartók József, Molnár
Sándor, Trifan Nicolae, Novák Dezső, Aszta-
los János, valamint néhai Bereczki Viktor és
Aszalós Sándor családja.

Köszönő szavaiban Dászkel László rámu-
tatott: a szobor visszaállításának kérdése már
az előző polgármester, Incze Barna idejében
napirendre került, ő és csapata másfél év alatt
tudta megszerezni az engedélyeket és felállí-
tani a szobrot.

Kérdésünkre Bartók József, aki 1990-től
2016-ig volt helyi tanácsos, bevallotta: na-
gyon örül az elismerésnek. Nemcsak az volt
nehéz, hogy az engedélyeket megszerezzék,
a szobrot pedig kihozzák a templomból és a
helyére állítsák, hanem a református egyházat
is meg kellett győzni, hiszen az jogosan fél-
tette az addig őrzött bronzalkotást. De akkor
az önkormányzat úgy érezte, képes nemcsak
kitenni, hanem meg is őrizni a szobrot. Ma is
mindig megáll a szobor előtt, ha arra jár, és
visszaemlékszik azokra a felemelő pillana-
tokra.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Gligor Róbert László

Dászkel László és egykori csapata a Bocskai-szobor visz-
szaállításáért kapott elismerést 

Fotó: Gligor Róbert László

Dr. Jakab Sámuel 

Jeleru Teofil Győző

Fotó: Nagy Tibor

Díszpolgárokat avattak Nyárádszeredában

Áprilyről a kastélykertben



„...1915. május 22-én reggel
négy órakor elindul velünk a
vonat szép hazánk felé, Pécsre.
Két vonat viszi a zászlóaljat.
Egyiken van a zászlóalj négy szá-
zada (1200 ember), a gépfegyver,
a segélyhely, töltényhordó és
tiszti lovak, a másikon a trén. A
három menetszázadunk lemaradt
tőlünk, lehet, hogy utánunk jön-
nek, de lehet, hogy máshová in-
dulnak. Rohan velünk a vonat,
alig állunk meg valahol. Bakáink
vígan vannak, nagy ovációval fo-
gadnak bennünket a magyarok
mindenfelé. Az asszonyok sírnak
a nótázók láttára, mindenki érzi,
hogy másért nótázik most a baka,
másképp érez. Roppant lelkese-
déssel integetnek, szaladnak a vo-
nathoz a magyarok. (...) Rosszul
is esik az embernek látni az életet,
s csak úgy elrohanni mellette,
amikor az összes lányok, asszo-
nyok igazán sírva integetnek utá-
nunk.” (Részlet dr. Kemény Gyula
ezredorvos naplójából az olasz
frontról – megjelent a 
nagyhaboru.blog.hu oldalon.)

2017. június 16-án reggel fél hat-
kor szokatlanul nagy a sürgés-for-
gás a nemrég felújított budapesti
kelenföldi állomáson. Majdhogy-
nem egyszerre érkezik a kijelölt né-
gyes peronra az a mintegy 400
résztvevő, aki benevezett a MÁV
Nosztalgia Kft. által szervezett har-
madik Isonzó Expresszre. Van aki-
nél zászló van, mások
egyentrikóban várják, hogy beálljon
a szerelvény. Feltűnik néhány, első
világháborús katonai egyenruhába
öltözött hagyományőrző, de a ma-
gyar honvédség mai viseletében
levők is vannak a vonatra várók kö-
zött. A szerelvény hosszú sípszó
után áll be a vágányra. A kivikszolt,
csillogó, régies vagonoknak se
eleje, se vége. Egy kis kavarodás
után – a korábban már kézbesített
menetjegy alapján – mindenki meg-
találja a számára kijelölt vagont.
Még indulás előtt – meglepeté-
sünkre – az MH vitéz Szurmay Sán-
dor Budapest Helyőrség Dandár
Központi Zenekara katonaindu-

lókba kezdett. Sorra kattognak a
fényképezőgépek. Az idősebbek
közül többen meghatódnak. Majd
búcsúzkodás, integetés után lassan
a birodalmi főváros felé indul a sze-
relvény. Így lehetett hajdanán is,
amikor a debreceni, karánsebesi,
szegedi, temesvári, budapesti,
nagyváradi és székesfehérvári ezre-
deket a haza védelmére átcsoporto-
sították a déli frontra? 

„Az első világháború kitörésekor
Olaszország semleges maradt,
mivel az 1882-ben megkötött hár-
mas szövetség (Németország,
Olaszország és az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia) tagja volt.
Mivel területi igényeket fogalma-
zott meg Dél-Tirol, Dalmácia és
Albánia irányába, titkos tárgya-
lásokba kezdtek a két szövetséges
oldallal (Anglia és Franciaor-
szág). 1915. április 26-án Lon-
donban megszületik az
egyezmény, amelynek alapján te-
rületeket ígérnek Olaszországnak
az Antant hatalmak, így 1915 jú-
niusában négy olasz hadsereg so-
rakozott fel a Osztrák-Magyar
Monarchia határán. Céljuk az

volt, hogy az Alpok lábainál hú-
zódó völgyön keresztül behatolja-
nak az ellenfél országába. A
védelemre a monarchia 200 ezer
fős hadsereget csoportosított át
az Adriától a svájci Alpokig ter-
jedő mintegy 600 km-es hegyi
frontvonalra.”

Bécsújhelyt elhagyva, a szerel-
vény délnek irányul. Nemsokára az
erdélyihez hasonló lesz a táj, majd
a távolban feltűnnek a hegyek. Töb-
ben megállapítjuk, a zöldellő völ-
gyek szépsége olyasforma, csak egy
kicsit rendezettebb a környezet és a
települések. Mi több, a fafeldolgozó
egységek udvarán már-már zavaró
a rend. Élesen felfelé tartunk, egy-
egy kimagasló hegycsúcson közép-
kori várak, templomok, kolostorok
őrzik a mély völgyeket. S mire el-
merülnénk a táj csodálatában, meg-
számlálhatatlanul sok alagút
következik, ahova pillanatok alatt
el-, majd kibújik a szerelvény. A
Semmering-hágón járunk. Igazi
műszaki bravúrral épült meg ezen a

helyen a vasútvonal, amelynek
hossza Payerbach és Mürzzuschlag
között 41 km, közben a szintkü-
lönbség 460 méter. Ennek áthidalá-
sára 16 viadukt épült, közülük több
kétszintes, 15 alagút (a leghosszabb
1431 méter) és mintegy 100 híd ké-
szült. Az építkezésen 20.000 ember
dolgozott, akik közül ezren életüket
veszítették. A munkálatok 1848 és
1854 között tartottak. Az út terve-
zője  Carl Ritter von Ghega volt. A
szintkülönbség leküzdésére külön
hegyi gőzmozdonyokat terveztek. A
vasútvonal megépítése az Osztrák-
Magyar Monarchia számára rendkí-
vül fontos volt, hiszen a
Semmering-hágón keresztül koráb-
ban nem lehetett délre eljutni. A
szakasz megépülésével azonban
Bécsből akár Triesztet is el lehetett
érni. Érdekessége, hogy tervezése-
kor tájépítészek is dolgoztak rajta,
hogy az útvonal harmonikusan si-
muljon a természetbe. Ezért is
1998-tól a semmeringi vasút az
UNESCO világöröksége részét ké-
pezi. Ma is két mozdony kell
ahhoz, hogy a hosszú szerelvényt
felhúzza a 985 méter magas hágón. 

A vasútvonal megépítése nem-
csak a személy- és áruszállítást
könnyítette meg annak idején a
monarchiából délre, hanem fellen-
dítette a turizmust is. A hágó déli
oldalán levő völgyekben Klagen-
furt, Villach, a Wörther-tó partján
levő üdülőparadicsomok ma is vi-
lágszinten kedvelt turisztikai cél-
pontok. A látvány fenséges, egyre
közelebb kerülnek az Alpok maga-
sabb csúcsai. Aztán egyszer csak

újból elnyeli a szerelvényt egy
hosszabb alagút, s mire kijövünk,
észrevesszük, hogy mások a felira-
tok az állomásokat jelző táblákon:
átbújtunk Szlovéniába. 

Az első nagyobb megálló Jese-
nice. Mozdonycsere közben feltű-
nik, hogy  a vágányok mellé húzott
több, kék forgófénnyel ellátott fe-
kete autó, körülöttük fülhallgatók-
kal (és nem csak) felszerelt izmos,
öltönyös, sötét napszemüveges fér-
fiak strázsáltak. Megtudjuk: dr.
Kövér László, a magyar Ország-
gyűlés elnöke és dr. Milan Brglez,
a szlovén Nemzetgyűlés elnöke is
csatlakozik hozzánk. 

„(...) A megérkezés után azonnal
elosztanak bennünket, még ma
harcba kerülhetünk. Itt halljuk,
hogy Tolmein fölött, a tőle déli
irányban lévő magaslatokon ma
reggel 3-kor megkezdték az ellen-
ségeskedést. Ágyúharccal kezdő-
dött, majd fegyvertűzbe ment át.
Az első sebesültek és halottak ál-
lítólag az 50. ezredtől vannak. A
mi csapataink csak most érkez-
nek, alig van itt valami, de folyton
jönnek. Tehát háborúba kevered-
tünk az olaszokkal is. Az itteni
nép menekül visszafelé Stájeror-
szág felé, mi meg megyünk előre.
Érdekes, hogy ahogy a magyar
határt átléptük, megszűnt az ová-
ció. Ezek itt savóvérűek, ha inte-
getünk, félremagyarázzák, vagy
szláv érzelműek.” (Részlet dr. Ke-
mény Gyula ezredorvos naplójá-
ból az olasz frontról – megjelent
a nagyhaboru.blog.hu oldalon.)

A vonatban a két ház elnöke szűk
körben találkozott a szerelvényen
levő Kárpát-medencei szervezetek
képviselőivel, akikkel nyílt, őszinte
politikai jellegű párbeszédet folytat-
tak. A találkozón részt vett Biró
Zsolt, az RMDSZ parlamenti kép-
viselője, az MPP elnöke is, aki ezt
követően elmondta, tájékoztatta a
két politikust a romániai belpoliti-
kai és ezen belül a romániai magyar
kisebbség helyzetéről. Kifejtette,
hogy csak jelentősebb külpolitikai
lépést megelőzően történik valami-
lyen előrelépés a kisebbségi
ügyben,  sajnos azonban az utóbbi
időszak történései igazolják, hogy
ezen a téren visszarendeződés tör-
ténik. A legutóbbi kormányváltás is
bizonyította, hogy órák alatt ki lehet
játszani a „magyar kártyát”. Szóba
került Románia schengeni csatlako-
zása is. Elhangzott, hogy az utóbbi
események tükrében van még ten-
nivaló ezen a téren. A szlovén ház-
elnök partnerséget ajánlott fel a
kisebbségi ügyek rendezésében.
Aztán a látogatás jellegéből adó-
dóan szóba kerültek az első, illetve
a második világháborúhoz kapcso-
lódó családi kötődések. A szlovén
elnök hangsúlyozta, hogy az esemé-
nyekre való emlékezés és az emlék-
helyek ápolása a történelmi
megbékélést kell szolgálja. És
külön kiemelte, szimbolikus jelen-
tősége van annak, hogy a mai hár-
mas határon – szlovén, osztrák,
olasz – kerül sor a megemlékezés-
sorozatra – összegezte Biró Zsolt a
magas szintű találkozó lényegét. 

A Nagy Háború emlékezete (1.)

Úton a front felé 
Tisztelt olvasóink! 
Munkatársunk 2017. július 16–20. között a magyarországi
parlamenti pártok által létrehozott HUNINEU Alapítvány a Ma-
gyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért szer-
vezet támogatásával részt vett a MÁV Nosztalgia Kft. által
szervezett harmadik Isonzó Expressz történelmi megemléke-
zésen, amelynek során a vonaton levő mintegy 400 utassal
együtt a magyarok számára legemlékezetesebb első világhá-
borús  csatatereket kerestek fel. Riportsorozatunkkal nem-
csak a Doberdó-fennsíkon vagy a „caporettói áttörésben”, a
tolmini hídfőnél elesett honvédekre emlékezünk, hanem a
mindenkori háborúk és az emberáldozatok értelmetlenségére
szeretnénk felhívni a figyelmet a Nagy Háború 100. évfordu-
lóján. (Népújság) 

Vajda György

A semmeringi vasúton                                                                                                                                                            Fotó: Vajda György

Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Központi Zenekara 
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Jelentős marosvásárhelyi
siker született a városban a
hét végén rendezett duatlon-
és triatlon-Európa-bajnoksá-
gon. Duatlonban, az U23 kor-
osztályban a helyi Master
Ski&Bike klub sportolója, Ko-
vács Szabolcs a legjobbnak
bizonyult, és ezzel a terepdu-
atlon Európa-bajnokává vált!

A tavaly ugyancsak Marosvásár-
helyen megrendezett terepduatlon-
Európa-bajnokságon bronzérmet
szerzett sportoló az idén egy 
korosztállyal feljebb lépett, ezért a

verseny előtt óvatosan nyilatkozott
az esélyeiről a klubja és a Román
Triatlonszövetség elnöke, Klósz
Péter, aki azt mondta: nehéz lesz,
hisz akár három évvel idősebb el-
lenfelekkel kell felvennie a küzdel-
met, de ő bízik benne, hogy idén is
dobogóra áll. Nos, nem csupán do-
bogóra állt, de mindjárt annak a leg-
felső fokára, míg a
felnőttmezőnyben (hiszen az U23 a
felnőttekkel együtt állt rajthoz, de
külön is rangsorolták) a 15. helyen
végzett, alig húsz másodperccel el-
maradva a sokszoros országos baj-
nok Ciprian Bălănescu mögött. És
mert a verseny országos bajnokság-
nak is számított, az elit kategóriá-

ban román bajnoki bronzéremmel
gazdagodott (az aranyat az Eb 4.
helyezettje, Bogdan Damian érde-
melte ki).

A négynapos versenysorozatban
további marosvásárhelyi sportolók
is rajthoz álltak. Így például Mál-
nási Attila az ifjúsági duatlon me-
zőnyben az Európa-bajnokság 6.
helyét szerezte meg, és a legjobb
belföldiként a román ifjúsági baj-
nokság aranyérmét. Málnási első-
sorban hegyikerékpárosként ismert,
ez pedig ezen a versenyen is meg-
mutatkozott, hiszen futásban fel-
gyűlt hátrányát szinte teljesen
ledolgozta a technikás és roppant
megerőltető hegyikerékpáros sza-
kaszon, több mint hat ellenfelét
megelőzte, azonban saját szavai
szerint a bringás táv túl rövid volt a
számára. A szintén marosvásárhelyi
Zöldi Botond mind duatlonban,
mind triatlonban rajthoz állt az ifjú-
ságiak mezőnyében, előbbiben a
15., utóbbiban a 22. helyen végzett.

A terepduatlon és tereptriatlon
Európa-bajnokságon egyébként 28
ország több mint 400 sportolója in-
dult, hiszen nemcsak az elit, U23 és
ifjúsági kategóriákban volt verseny,
hanem korcsoportok szerinti amatőr
futamokat, valamint parasportolók
számára kiírt versenyeket is rendez-

tek. Csütörtökön és pénteken a du-
atlonisták a Somostetőn mérték
össze az erejüket, szombaton és va-
sárnap a triatlonisták (sok esetben
ugyanazok, akik a duatlonban is in-
dultak) a Víkendtelep csónakázóta-
vában kezdték és a Somostetőn
zárták a versenyt. 

Kiegészítő programként csütör-
tökön este Drakula éjszakai erdei
futóversenyt, szombaton este Dra-
kula éjszakai úszóversenyt rendez-
tek, míg vasárnap a gyerekeknek
kiírt Szász Albert Emlékversenyt
tartották meg.

Marosvásárhely remek házigaz-

dának bizonyult, a szervezésről a
vendégek csakis felsőfokon nyilat-
koztak, noha voltak drámai pillana-
tok is, így például amikor az
ifjúsági duatlonban 2. helyen befutó
spanyol Miquel Valls Alemanny
megtudta, hogy kizárták, mert nem
töltötte le a kiszabott tíz másodper-
ces büntetését, szombatra azonban
a triatlonban szerzett ezüsttel vi-
gasztalódott. 

A versenysorozat utolsó futamai
lapzártakor zajlottak, amikor a férfi
elit és U23 triatlonisták küzdelme
folyt a tereptriatlon Európa-bajnoki
aranyérméért.

Befejezte a bajnokság előkészí-
tését szolgáló barátságos mérkőzé-
sek sorát a Marosvásárhelyi ASA.
Múlt héten, szerdán a 3. ligára ké-
szülő Csíkszeredai FK-val mérkő-
zött Bálint László együttese, míg
szombaton Petrolul Ploieşti elleni
találkozót hirdettek, de utóbbit tö-
rölték, mert a szakvezetés úgy
ítélte meg, hogy túl sok játékosnak
vannak különböző sérülésgondjai,
így nem akart további vesztesége-
ket kockáztatni. Pedig a Csíksze-
reda elleni mérkőzésen nem igazán
tűnt úgy, hogy készen állna a csa-
pat a bajnokságra, s még kevésbé
arra, hogy olyan szinten teljesítsen,
ami feljutást eredményezhet. A
mezőnyfölény ugyan a házigaz-
dáké volt, de ne feledjük, hogy
nem csupán egy osztállyal lennebb
játszó csapat volt az ellenfél,
hanem olyan, amely alig kezdte
meg a felkészülést, hisz a 3. liga
csak augusztus végén rajtol. A lab-
dabirtoklás azonban csak ritkán
hozott igazán veszélyes támadáso-

kat, és ezek közül is csupán egy
gól esett, az is egy pontrúgást kö-
vetően. A jobb partvonalhoz közeli
szabadrúgást Petriş végezte el, a
labdát pedig Fl. Ilie juttatta fejjel a
bal felső sarokba. Ezentúl a táma-
dások többsége elhalt a tizenhatos
vonala előtt, és a vendégkapus
Nagynak, illetve később Horváth-
nak csak ritkán kellett közbeavat-
koznia. Nem igazán lendített a
támadójátékon az egy hete érke-
zett ék, Boiciuc sem, s ha ő az
egyik a régóta ígért nagy nevek

közül, akkor bizony nagy baj van.
Bálint László a mérkőzés után már
nem volt olyan derűlátó, mint a
korábbi barátságos találkozókat
követően, de ismét annak a remé-
nyének adott hangot, hogy a baj-
noki kezdésig két-három jó
játékossal kiegészül még a keret.
Úgy tűnik, ő is a vezetőség ígére-
teire támaszkodhat csak. És ha ez
a várható kezdőcsapat, amelyet a
Csíkszereda ellen is pályára kül-
dött, akkor bizony van oka az ag-
godalomra. Nincs azonban több
idő a jobb keret kialakítására: aki
bújt, bújt, aki nem... – kezdődhet a
játék. (bálint)
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Nagyon kikaptak a háromszékiek
a labdarúgó 1. liga 3. fordulójában:
a Botoşani FC négygólos vereséget
mért az újonc Sepsi OSK-ra. 

A házigazdák már az első percben
(egészen pontosan az 50. másod-
percben) megszerezték a vezetést.

Az első találat szerzője George
Miron, a sorba Laurenţiu Buş (16.,
59.), Mihai Roman (65.) és Fülöp
Lóránd (90.) is feliratkozott. A
másik oldalon Patrick Petre (89.)
volt eredményes szabadrúgásból.

A Botoşani FC győzelme akár
nagyobb arányú is lehetett volna,
hiszen Nicolae Muşat (75.) és Cătă-
lin Golofca (90.) a kapufát találta el,
utóbbit három gólnál is társszerzői
minőségben ünnepelhették társai.

Egy kapufát a Sepsi OSK is jegy-
zett, a gólszerző Patrick Petre
ugyancsak szabadrúgásból találta el
a lécet (87.).

A háromszékiek emberhátrány-
ban játszották le a mérkőzés felét,
Victoraş Astafeit a második félidő
kezdetén kiállította a játékvezető.

Érdekesség, hogy a Maros me-
gyei Fülöp testvérek ezen a mérkő-
zésen ellenfelei voltak egymásnak
(István a Diósgyőrtől tért vissza ke-
véssel a bajnoki rajt előtt), közvet-
len párharcot azonban nem
láthattunk, ugyanis a két fiú nem
kapott egyszerre lehetőséget.

Sikerével a moldvai csapat ideig-
lenesen átvette a vezetést az 1. ligá-
ban.

Nagy ruhát kapott 
a Sepsi OSK Botoşani-ban

A házigazdák már az első percben (egészen pontosan az 50. másodpercben) megszerezték a vezetést

Eredményjelző
* 1. liga, 3. forduló (pénteki és szombati mérkőzések): Concordia Chiajna –

Jászvásári CSM Politehnica 0-1, Bukaresti Juventus – Voluntari FC 0-0, Med-
gyesi Gaz Metan – Kolozsvári CFR 0-3, Botoşani FC – Sepsi OSK 5-1.

* NB I, 3. forduló (szombati mérkőzések): Szombathelyi Haladás – Diósgyőr
0-3, Paks – Debreceni VSC 1-1, Budapest Honvéd – Balmaz Kamilla Gyógy-
fürdő 2-2.

Jegyzőkönyv
Barátságos labdarúgó-mérkőzés: Marosvásárhelyi ASA – Csíkszeredai FK

1-0 (1-0)
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion, vezette: Alin Paşcan (Marosvásárhely).
Gólszerző: Fl. Ilie (42.).
ASA: Fl. Iacob – Băjan, Ene, Fl. Ilie, Panait, Candrea, P. Iacob, D. Muntean,

Petriş, Licu, Boiciuc. Cserék a második félidőben: Moga – Chertes, Schieb,
Iliescu és Raiciu.

Csíkszeredai FK: Nagy – Csiszér, Benkő, Lőrincz, Lakatos, Tamás, Csű-
rös, Jebari, Eder, Hodgyai, Bajkó. Második félidő: Horváth – Majzik, Savin,
Székely, Vizi, Bartók, Jakab, Bálint, Györgyi, Bagoly, Kénesi.

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 3. forduló: Botoşani FC – Sepsi OSK 5-1 (2-0)
Botoşani, városi stadion, vezette: Cătălin Popa (Piteşti).
Gólszerzők: George Miron (1.), Laurenţiu Buş (16., 59.), Mihai Roman (65.),

Fülöp Lóránd (90.), illetve Patrick Petre (89.).
Sárga lap: Cucu (25.), D. Popa (32.), Muşat (36.), illetve Ursu (45.).
Kiállítva: Victoraş Astafei (47.).
Botoşani FC: Cobrea – Unguruşan, Burcă, Miron, Muşat – Tincu, Cucu – L.

Buş (61. Roman), Moruţan (68. Fülöp L.), Golofca – D. Popa (69. Giaccheri).
Sepsi OSK: Niczuly – Burlacu, Ursu, Oros, Dumbravă – Ghinga, Cl. Herea (52.

Papsy)- Astafei, Fülöp I. (24. Thiaw), P. Petre – Hadnagy (Veress 62).

Eredményjelző
Terepduatlon-Európa-bajnokság
* elit férfiak: 1. Brice Daubord (francia) 1:32:28. 2. Pavel Andrejev (orosz)

1:33:44. 3. Cris Coddens (belga) 1:34:19.
* elit nők: 1. Sanne Broeksma (holland) 1:50:35. 2. Darja Rogozina (orosz)

1:50:50. 3. Kristina Lapinová (szlovák) 1:51:13
* U23 férfiak: 1. Kovács Szabolcs (romániai) 1:40:09.
* U23 nők: 1. Darja Rogozina (orosz) 1:50:50. 
* ifjúsági fiúk: 1. Miquel Riusech (spanyol) 49:23... 6. Málnási Attila (romá-

niai)... 15. Zöldi Botond (romániai) 
* ifjúsági lányok: 1. Marta Menditto (olasz) 57:16.

Tereptriatlon-Európa-bajnokság
* elit férfiak: lapzárta után
* elit nők: lapzárta után
* U23 férfiak: lapzárta után
* U23 nők: lapzárta után
* ifjúsági fiúk: 1. Filippo Pradella (olasz) 1:01:23... 22. Zöldi Botond (romániai)
* ifjúsági lányok: 1. Szofija Prjima (ukrán) 1:10:05

Aki bújt, bújt...

Kovács Szabolcs Európa-bajnok!
Mindössze egy góllal tudta felülmúlni az ASA az egy osztállyal lennebb szereplő FK Csíkszeredát. Fotó: a marosvásárhelyi klub közösségi oldala

1006.
Szerkeszti: Farczádi Attila

Fotó: biciclistul.ro / Bereczky Zsolt
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés: 

Girondins Bordeaux – Videoton FC 2-1 (2-1)
Bordeaux, 21.337 néző, vezette: Bartosz Frankowski (lengyel).
Gólszerzők: Sankharé (18., 33.), illetve Scepovic (23.).
Sárga lap: Kamano (61.), Sankharé (62.), Arambarri (77.), illetve

Hadzic (65.), Szolnoki (72.), Fejes (77.).
Girondins Bordeaux: Costil – Sabaly, Lewczuk, Toulalan, Contento

– Lerager, Arambarri, Sankharé (86. Plasil) – Kamano, Laborde (77.
Mendy), Malcom.

Videoton FC: Kovácsik – Nego, Juhász, Fejes, Stopira – Hadzic,
Varga J. (57. Szolnoki), Pátkai (86. Maric), Suljic – Lazovic, Scepovic
(78. Henty).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés: USK Craiova –

AC Milan 0-1 (0-1)
Szörényvár, 20.000 néző, vezette: Halis Ozkahya (török).
Gólszerző: Ricardo Rodriguez (44). 
Sárga lap: Kessié (77.), Briceag (90+2.).
USK Craiova: Calancea – R. Dimitrov (81. M. Roman), Spahija, Kelic, Bri-

ceag – Zlatinszki – Vagenin, Al. Mitriţă (67. Bărbuţ), F. Rossi (75. Mateiu),
Bancu – Băluţă.

AC Milan: Don-
narumma – Abate
(73. A. Conti), Za-
pata, Musacchio,
R. Rodriguez –
Kessié, Montolivo,
Bonaventura –
Borini (66. A.
Silva), Cutrone
(81. Antonelli),
Niang.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés: Astra Giurgiu – FK Olekszandrija

0-0 
Giurgiu, Marin Anastasovici stadion, 1500 néző, vezette: Dimitar Meckarovszki (macedón).
Sárga lap: Chipirliu (50.), Dandea (57.), Polczak (79.), illetve Basov (39., 78.), Bacula (49.).
Kiállítva: Basov (78.).
Astra: Iliev – Belu-Iordache, Bejan, Polczak, Al. Stan – Mrzljak, Dandea – Al. Ioniţă II (77. Ba-

laure), V. Gheorghe (52. Marquinhos Carioca), Nicoară – Chipirliu (55. Le Tallec).
Olekszandrija: Pankov – Cebotaev, Basov, Gitcsenko, Bacula – Banada, Zaporozsan, Gricuk

(66. Ponomar) – Sztarenki (80. Bondarenko), Sitalo, Poliarus (Curikov).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés: 

Bukaresti Dinamo – Athletic Bilbao 1-1 (0-1)
Bukarest, Nemzeti Aréna, 26.783 néző, vezette: Tore Hansen (nor-

vég).
Sárga lap: F. Nascimento (34.), Romera (49.), Rivaldinho (55.),

Hanca (61.), Nedelcearu (90+2.), illetve Muniain (30.).
Dinamo: Penedo – Romera, Nedelcearu, Kacikasz, Filip – Mah-

langu, Busuladic (46. Rivaldinho) – Hanca, F. Nascimento (84. P.
Anton) , Salomao – Nemec (67. Albin). 

Athletic: Herrerin – De Marcos, Etxeita, Laporte, Balenziaga –
Vesga, Etxebarria (81. Rico) – Susaeta (67. Lekue), R. Garcia (90. Me-
rino), Muniain – Aduriz.

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzések: Mlada Boleslav – Skenderbeu

2-1, Olimpik Donyeck – PAOK Szaloniki 1-1, Trakai – Skendija 2-1, Maccabi Tel Aviv – Panionios
Athén 1-0, Suduva – Sion 3-0, AEK Larnaka – Dinamo Minsk 2-0, Sturm Graz – Fenerbahce 1-2,
Östersunds – Fola Esch 1-0, FK Krasznodar – Lyngby 2-1, Utrecht – Lech Poznan 0-0, PSV Eind-
hoven – Eszék 0-1, AIK – Braga 1-1, Bnei Yehuda – Zenit Szentpétervár 0-2, Botev Plovdiv – Ma-
rítimo 0-0, Arka Gdynia – Midtjylland 3-2, Bröndby – Hajduk Split 0-0, Panathinaikosz – Qabala
1-0, Crvena Zvezda – Sparta Prága 2-0, Gent – Altach 1-1, Olympique Marseille – KV Oostende
4-2, Dinamo Zágráb – Odd Grenland 2-1, Aberdeen – Apollon Limasszol 2-1, Austria Bécs – AEL
Limasszol 0-0, Everton – Rózsahegy 1-0, Freiburg – Domzale 1-0.

EL-selejtező: Bordeaux-ban egygólos hátrányba került a Videoton
A Videoton 2-1-es vereséget

szenvedett a francia Girondins
Bordeaux vendégeként a labda-
rúgó-Európa-liga-selejtező harma-
dik fordulójának első, csütörtöki
mérkőzésén.

Az első perctől az esélyesebb
Girondins Bordeaux futballozott
fölényben, azonban amikor labdát
szerzett a Videoton, akkor bátran
indult meg az ellenfél kapuja felé.
Így nem is volt annyira váratlan,

hogy először a francia kapusnak
kellett védenie. A hazaiak továbbra
is sokat próbálkoztak, de még tiszta
lövőhelyzetekből sem találták el a
kaput, mígnem Sankharé egy szép
csukafejessel szerzett vezetést. A
magyar bajnoki ezüstérmes azon-
ban nem roppant össze, szórványos
ellentámadásai továbbra is veszélyt
rejtettek magukban, s egy ilyen for-
más akció végén Scepovic egyen-
lített. A magyarok öröme nem
tartott sokáig, mert Sankharé dup-
lázni tudott.

A folytatásban is a franciák irá-
nyítottak, de fölényük ekkor job-
bára meddő volt, illetve a
befejezéseknél rendre pontatlanok
voltak. A Videoton is próbálkozott,
olykor tudott zavart okozni a bor-
deaux-i védelemben. A hajrában
sem kapcsoltak nagyobb sebességi
fokozatba a csapatok, így az ered-
mény nem változott a lefújásig.

A visszavágót csütörtökön Fel-
csúton rendezik.

Loin Nego, a Videoton FC (jobbra) és Gaetan Laborde, a francia Girondins Bordeaux játé-
kosa a labdarúgó-Európa-liga-selejtező harmadik fordulója első meccsén

Jól kezdett a Bajnokok Ligája-selejte-
zőben a Konstancai Viitorul: a Hagi-csa-
pat egygólos győzelmet aratott az APOEL
Nikoszia ellen. A találkozó egyetlen talá-
latát Cristian Ganea jegyezte, aki parádés
módon értékesített egy szabadrúgást. A
vereség nyomán menesztették a ciprusi
csapat holland vezetőedzőjét, Marinus
Antonius Beent, helyét a görög Giorgosz
Donisz vette át, aki 2013 és 2015 között
ült még a csapat kispadján.

Román támadásokkal kezdődött a mér-
kőzés, a házigazdák mintegy félóráig
uralták a mezőnyjátékot, és több jó hely-
zetet is kialakítottak Waterman kapujánál.
Cicâldău veszélyes beadását Rueda ki-
vágta a kapu előteréből (6.), majd Benzar
lőtt kapu mellé (14.). Egy perccel később
Ţucudean egyedül törhetett kapura, de
nem tudott túljárni Waterman eszén.
Herea is megpróbálkozott egy távoli lö-
véssel, az APOEL védői azonban a labda
útjába álltak (17.). A 19. percben Benzar
a büntetőterületről vette célba a kaput, a
labda a keresztléc fölött hagyta el a me-
zőnyt, majd Boli közelről ugyancsak fölé

fejelt (20.). A román rohamra a ciprusiak
kétszer válaszoltak, Vinicius a 9. percben
kapu, De Camargo pedig a 23.-ban egya-
ránt fölé lőtt. Utóbbi a 30. percben is fő-
szerepbe került, ekkor éles szögből tette
próbára Rîmniceanut, aki nem hibázott.
Túlfelől Benzar célozta meg a kaput, a
labda megpattant a védőkön, és Water-
man megfogta (31.). A legnagyobb hely-
zetet mindazonáltal az első félidő végén
jegyezhettük, amikor egy szögletet köve-
tően Ţîru fejese kevéssel ment mellé
(45+1.).

A második játékrészben mindkét csa-
pat visszavett a tempóból, kevesebb al-
kalommal jutottak helyzetbe a játékosok.
Gólszerzési lehetőséget így mindössze
egyet jegyezhettünk Waterman kapujá-
nál, amíg megszületett a mérkőzés
egyetlen találata: az 57. percben Ţucu-
dean fordulásból célozta meg a kaput,
Waterman szögletre mentett. A 75. perc-
ben a Viitorul megszerezte a vezetést: a
kaputól mintegy 30 méterre megítélt
szabadrúgásból Cristian Ganea meste-
rien csavart a hálóba. Kilenc perccel ké-

sőbb Coman
megkétszerez-
hette volna csa-
pata előnyét, de
kevéssel fölé
lőtt, a találkozó
így a házigazdák
egygólos győzel-
mét hozta.

A Viitorul első
sikerét jegyezte
az európai kupa-
sorozatokban,
Ganea találata
csapata első szer-
zeménye a 
nemzetközi po-
rondon. A vissza-
vágót augusztus

2-án rendezik.

BL-selejtező: Ganea parádés góljával nyert a Viitorul az APOEL ellen

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló, első mérkőzések: Slavia Prága – BATE 

Boriszov 1-0, Karabah – Sheriff Tiraspol 0-0, AEK Athén – CSZKA Moszkva 0-2, Vardar
Szkopje – FC Koppenhága 1-0, Partizan – Olimpiakosz Pireusz 1-3, Lokomotiv Astana – Legia
Varsó 3-1, Dinamo Kiev – BSC Young Boys 3-1, Salzburg – Rijeka 1-1, Hapoel Be’er Sheva –
Ludogorec 2-0, Maribor – Hafnarfjördur 1-0, Nice – Ajax 1-1, Celtic – Rosenborg 0-0, Club
Brugge – Istanbul Basaksehir 3-3.

Ikszelt a FCSB
Döntetlenre játszott a Bukaresti FCSB a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 3. fordulójának

első mérkőzésén, a Viktoria Plzen ellen. A csehek kétszer is vezettek, a románok mindkét alka-
lommal egyenlítettek: előbb Budescu remekbe szabott szabadrúgásgóljával, majd Teixeira talá-
latával. A visszavágót augusztus 2-án rendezik.

Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló, 1. mérkőzés: Bukaresti FCSB – Viktoria
Plzen 2-2 (1-1)

Bukarest, Nemzeti Aréna, 33.795 néző. Vezette: Aliar Agaev (azeri).
Gólszerzők: Budescu (37.), Teixeira

(61.), illetve Krmencik (23.), Kopic (53.).
Sárga lap: Pintilii (47.), Alibec (52.),

Gnohere (79.), illetve Petrzela (25.), Hajek
(36.), Krmencik (38.), Havel (44.), Kopic
(90+1.).

FCSB: Niţă – Enache, Larie, Bălaşa,
Momcilovic – Pintilii, Morais – Teixeira,
Budescu (66. Achim), Tănase (46. De
Amorim) – Alibec (57. Gnohere).

Plzen: Bolek – Limbersky, Reznik,
Hajek, Havel – Zivulic, Hrosovsky – Petr-
zela (69. Zeman), Kolar (84. Reznicek),
Kopic – Krmencik (67. Bakos).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés: Konstancai Viitorul – APOEL

Nikoszia 1-0 (0-0)
Ovidiu, Gheorghe Hagi-akadémia központi pályája, 5000 néző. Vezette: Paolo Valeri (olasz).
Gólszerző: Cr. Ganea (75.).
Sárga lap: M. Constantin (27.), Ţucudean (63., 90+3.), Nedelcu (89.), illetve Bertoglio (65.),

Merkis (74.).
Kiállítva: Ţucudean (90+3.).
Viitorul: Rîmniceanu – K. Boli, Ţîru, M. Constantin (46. Vînă), Cr. Ganea – Benzar, Nedelcu,

Cicâldău – Chiţu (66. Fl. Coman), Ţucudean, Herea (46. D. Lopez).
APOEL: Waterman – Milanov, Merkis, Rueda, Lago – Bertoglio, Vinicius (85. Artimatasz),

N. Morais, Ebecilio (72. Vander) – Oar – De Camargo.

A Viitorul első sikerét jegyezte az európai kupasorozatokban, Ganea találata csa-
pata első szerzeménye a nemzetközi porondon



A magyar női vízilabda-váloga-
tott az ötödik helyen végzett a bu-
dapesti vizes világbajnokságon,
miután a pénteki helyosztón 10-8-
ra legyőzte az olasz együttest.

A mérkőzésnek egyforma esély-
lyel indulhatott neki mindkét
gárda, mivel az utóbbi években
rendre kiélezett csatát vívtak egy-
mással a felek, hol az egyik, hol a
másik csapat győzött. Ráadásul
küzdelmeik többnyire világverse-
nyes érmekért zajlottak, ezért a
pénteki mérkőzésükön az is kérdés
volt: melyik válogatott tette túl
magát a csalódáson, hogy most
nem dobogóért, hanem csak az ötö-
dik helyért szállnak vízbe egymás
ellen.

Ezúttal a magyarok kezdtek job-
ban: Csabai Dóra tökéletes passzá-
ból a balkezes center, Bujka
Barbara továbbította a labdát a ka-
puba. Ám nem késett sokat az
olasz egyenlítés sem (1-1). A vb-
újonc Szilágyi Dorottya lövésére
nem volt ellenszere az itáliaiak ka-
pusának, s hasonlóképpen haté-
kony kísérlettel célzott Antal Dóra
is. Viszont a vb-n már 18-adszor
eredményes Roberta Bianconi is
hibátlanul lőtt.

A második negyed Keszthelyi
Rita megúszásával kezdődött, a
csapatkapitány magabiztosan
csúsztatott a bal alsó sarokba (4-2).
Emberelőnyből szépítettek az ola-
szok, de Keszthelyi bombája is
célba ért (5-3). A duplázó Arianna
Garibotti hozta megint közelebb a
riválist, de kevéssel később már a
másik vb-újoncot, Gurisatti Grétát
ünnepelhette hatásos alakításáért a
hatezres szurkolósereg (6-4).

A harmadik játékrészt Szilágyi
háríthatatlan lövése vezette be, s
maradt is a háromgólos előny, mi-
után Gangl Edina roppant maga-

biztosan védett. A triplánál tartó
Bianconi büntetőjét azonban ő sem
tudta hárítani (7-5). Ekkor 8-4 volt
a kiállítások aránya „oda”, vagyis
az ellenfél kétszer annyi alkalom-
mal játszhatott emberelőnyben.
Fórból született meg az olaszok ha-
todik találata is másik triplázójuk,
Garibotti révén. Ám harmadszor
volt eredményes Keszthelyi is, aki
a ritka magyar előnyök egyikét
váltotta gólra (8-6).

A befejező negyedben nőtt a kü-
lönbség: Csabai Dóra fór végén
szépen helyezte a labdát a bal felső
sarokba (9-6). Garibotti negyed-
szer is betalált, de még mutatósabb
pattintott lövéssel alakította 10-7-
re az állást Czigány Dóra. Bian-
coni ötméteresből zárkóztatta
csapatát, még följebb azonban nem
vezetett az olaszok útja, akik a to-
vábbra sem ritkuló emberfölényes
helyzeteikkel se tudtak már mit
kezdeni. Nyert 10-8-ra a nagyon
jól és nagy szívvel játszó magyar
válogatott, melyben utoljára szere-
pelt a világbajnok Takács Orsolya.

„Picivel jobb a szám íze, mint
pár nappal ezelőtt, ugyanakkor a
Kanada elleni negyeddöntőt nehéz
elfelejteni. Ez a két meccs megmu-
tatta, hogy milyen tartalék, lehető-
ség és tartás van a lányokban” –
értékelt Bíró Attila szövetségi ka-
pitány. Hozzátette, a történteket
ezzel együtt sem a parton, sem a
medencében nem volt könnyű fel-
dolgozni. Mint mondta, összessé-
gében azért számára csalódás az
ötödik hely.

Ötödik helyre mentették a nők 
a Kanada elleni buktát

Világbajnoki ezüstérmes lett Bu-
dapesten a magyar férfivízilabda-
válogatott, miután 8-6-ra kikapott a
horvátok legjobbjaitól a szombat
esti döntőben. Ez a magyar csapat
hetedik vb-ezüstje.

Megjósolhatatlan volt az arany-
éremért zajló meccs előtt, hogy me-
lyik válogatott veszi majd sikerrel
az utolsó akadályt is a vizes vb férfi
pólótornáján, a teljesen kiegyenlí-
tett esélyek miatt. Nem segített a la-
tolgatásban az utolsó két év egymás
elleni statisztikájának felemlegetése
sem, hiszen 2015-től a mostani vi-
lágbajnoki döntőig hatszor találko-

zott a két gárda, s három vereség
mellett három győzelem alkotta a
mérleget mindkét oldalon. A fél
tucat meccsből négyet felkészülési
tornákon vívtak egymással a felek
(két siker itt is, ott is), a két tétmér-
kőzést tekintve pedig a horvátok a
2015-ös világliga szuperdöntőjének
csoportkörében diadalmaskodtak
15-12-re, míg a magyar válogatott
a 2016-os Európa-bajnokság ne-
gyeddöntőjében aratott 8-5-ös si-
kert.

Az utóbbi idők nemzetközi ered-
ményességét tekintve Horvátország
alakulata a tavalyi riói olimpia s a

tavalyelőtti vb ezüstérmeseként, vi-
szont a legutóbbi – 2016-os – Eb
hetedik helyezettjeként érkezett Bu-
dapestre, míg a magyarok olimpiai
ötödikként, vb-hatodikként és Eb-
harmadikként várták a szombat esti
ütközetet. A múlt pólós képéhez tar-
tozik, hogy a horvátok csak egyszer,
2007-ben, a magyarok viszont há-
romszor is – 1973-ban, 2003-ban és
2013-ban – világbajnokságot tudtak
nyerni.

A Hajós uszodában zsúfolt néző-
tér, vagy nyolcezer lelkes szurkoló
előtt kezdődött a döntő, horvát ak-
ciógóllal. A rivális egyik legjobbja,

a csapatkapitány Sandro Sukno volt
eredményes. Majd kimaradt a ma-
gyar emberelőny, Luka Loncar vi-
szont nem hibázott. Újabb hazai
emberelőnyön belül két magyar ka-
pufa következett, Maro Jokovic ta-
lálatával pedig már 3-0 volt a jóval
pontosabban és higgadtabban játszó
horvátok javára. Mi több, a szeren-
cse is az ő oldalukra állt, amikor a
nyitónegyed hajrájában Marko
Macan alakítása nyomán „beván-
szorgott” Nagy Viktor kapujába a
labda.

A második negyed elején Vámos
Márton balkezes bombája célba ért,
a hálás publikum hatalmas „hang-
robbanással” üdvözölte a szépítő ta-
lálatot, hosszan zúgott a „Hungária,
Hungária!”. Két kivédekezett táma-
dás után Török Béla távoli lövése is
a hálóba jutott, 4-2-re felzárkózott
a magyar válogatott. Közben Nagy
egyre nagyobbakat védett, a táma-
dások befejezésével azonban gon-
dok akadtak, így a nagyszünetre
kétgólos horvát előnynél mentek el
pihenni a csapatok.

A harmadik negyed Erdélyi Ba-
lázs emberelőnyben szerzett góljá-
val indult. A horvátok egyre inkább
elbizonytalanodtak, a kapufa is
többször kisegítette a magyar csa-
patot, esély nyílt az egyenlítésre. A
negyed felénél Märcz Tamás szö-
vetségi kapitány időt kért, előnyhöz
jutott a hazai gárda, s Manhercz
Krisztián nem hibázott (4-4). Hos-
szú gólszünet után a blokkról bepat-
tanó lövéssel a horvátok ismét
vezetéshez jutottak Javier Garcia
révén, aki úgy volt másodszor is
eredményes, hogy megint védekező
kézről került a hálóba a labda.

A befejező nyolc percben Nagy-
bravúrok után már nem sikerült az
újabb emberhátrány kivédekezése:
Sukno lövése a hálóban kötött ki.
Vámos gyorsan válaszolt, időkérést
követően pedig újfent ő jeleskedett:
harmadik lövésével harmadik gólját
jegyezte. A túloldalon is lett azon-
ban egy triplázó, Sukno módosította
8-6-ra a meccs állását, amellyel be-
állította a végeredményt.

Ezüstérmes a magyar férfivízilabda-válogatott
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A magyar csapat a női vízilabdatornán az 5. helyért játszott Olaszország – Magyarország (8-
10) mérkőzés után a 17. vizes világbajnokságon a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában
2017. július 28-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A második helyezett magyar csapat a 17. vizes világbajnokság férfivízilabda-tornájának eredményhirdetésén a Hajós Alfréd Nemzeti Sport-
uszodában 2017. július 29-én.                                                                                                                                                    MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Eredményjelző
Férfivízilabda-vb, döntő, férfiak: Horvátország – Magyarország 8-6 (4-0, 0-2, 2-

2, 2-2)
Góldobók: Sukno 3, Garcia 2, Loncar, Jokovic, Macan 1-1, illetve Vámos 3,

Török, Erdélyi, Manhercz 1-1.
Helyosztó mérkőzések eredménye:
* a 3. helyért: Szerbia – Görögország 11-8 (5-3, 2-1, 3-3, 1-1)
* az 5. helyért: Montenegró – Olaszország 5-4 (1-1, 1-1, 3-2, 0-0)
* a 7. helyért: Ausztrália – Oroszország 10-7 (4-3, 2-2, 3-1, 1-1)
A végeredmény: 1. Horvátország, 2. Magyarország, 3. Szerbia, 4. Görögor-

szág, 5. Montenegró, 6. Olaszország, 7. Ausztrália, 8. Oroszország, 9. Spanyolor-
szág, 10. Japán, 11. Kazahsztán, 12. Brazília, 13. Egyesült Államok, 14.
Franciaország, 15. Kanada, 16. Dél-afrikai Köztársaság.

Nagy Viktor (b) és Märcz Tamás szövetségi kapitány a 17. vizes világbajnokság férfivízilabda-
tornájának döntőjében játszott Magyarország – Horvátország mérkőzés után a Hajós Alfréd
Nemzeti Sportuszodában 2017. július 29-én.                                     MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A jó kezdés elmaradását emelte
ki Märcz Tamás, a magyar férfiví-
zilabda-válogatott szövetségi kapi-
tánya a horvátokkal szemben
elvesztett szombati, margitszigeti
világbajnoki döntő után.

„Egész egyszerű dolgokkal in-
dult, jó bemozdulásról kicsit lema-
radtunk, figyelmi hibák akadtak
hátul, elöl nem sikerült belőni a fon-
tos emberelőnyöket. Egy döntőben
nagyon jól kell kezdeni ahhoz, hogy
ne kelljen szaladni az eredmény
után. Ez most nem volt meg” – ér-
tékelt a 8-6-ra elvesztett találkozó
után, amelynek első negyedét 4-0-
ra nyerte az ellenfél.

Hozzátette, a horvátoknak sze-
rencséjük volt, de megérdemelten,
mert jó csapatot alkotnak. „Mi
menet közben váltottunk a taktikán,
ami többé-kevésbé működött is, és
benne volt a meccsben, hogy akár
még vissza is vehetjük az irányítást.
A második félidőben bomba jól ját-
szott a csapat, de meg kell tanul-

nunk kezelni a világbajnoki döntők
légkörét”.

Kitért rá, a hazai hangulat nem
nyomta teherként együttesét. „Óri-
ási mezőnyből sikerült döntőbe ke-
rülni, nagyon hosszú volt az út,
amelyen ide elérkeztünk, nemcsak
a vb-n, hanem a felkészüléssel
együtt is. A játékosok nagyon jók,
megérdemlik, hogy ott álljanak a
dobogó második fokán, semmi szé-
gyenkeznivalójuk nincs” – fogal-
mazott.

„Az ezüstöt a görögök ellen
nyertük meg, itt most az aranyat
buktuk el – fogalmazott a döntő leg-
eredményesebb magyarja, a három-
gólos Vámos Márton. – Puhán
mentünk bele a mérkőzésbe, ezért
tudtak elmenni négy góllal. Nyilván
csalódottak vagyunk, viszont kie-
melném a közönséget: nagyon sok
szeretetet és pozitív impulzust kap-
tunk az emberektől. Ez egy szeret-
hető csapat, és az is marad” –
fejtette ki.

Märcz Tamás: Jól kell kezdeni
egy döntőt, hogy nyerj

Eredményjelző
Női vízilabda-vb, helyosztó mérkőzés az 5. pozícióért: Magyarország –

Olaszország 10-8 (3-2, 3-2, 2-2, 2-2)
Góldobók: Keszthelyi 3, Szilágyi 2, Bujka, Antal, Gurisatti, Csabai, Czigány

1-1, illetve Garibotti, Bianconi 4-4.
További eredmények:
* döntő: Egyesült Államok – Spanyolország 13-6 (2-1, 3-2, 5-2, 3-1)
* a 3. helyért: Oroszország – Kanada 11-9 (3-3, 4-2, 2-2, 2-2)
* az 5. helyért: Magyarország – Olaszország 10-8 (3-2, 3-2, 2-2, 2-2)
* a 7. helyért: Görögország – Ausztrália 8-6 (1-0, 4-1, 3-3, 0-2)
A vb női vízilabdatornájának végeredménye: 1. Egyesült Államok, 2. Spa-

nyolország, 3. Oroszország, 4. Kanada, 5. Magyarország, 6. Olaszország, 7.
Görögország, 8. Ausztrália, 9. Hollandia, 10. Kína, 11. Franciaország, 12. Új-Zé-
land, 13. Japán, 14. Brazília, 15. Kazahsztán, 16. Dél-afrikai Köztársaság.
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Noha eredetileg nem szándé-
kozott négy külföldinél többet
leszerződtetni, a Marosvásár-
helyi Sirius női kosárlab-
dacsapata mégis bejelentette
egy ötödik idegenlégiós leiga-
zolását.

A szerb erőcsatár és center Zorica
Mitov leigazolásáról Kiss István
klubelnök elmondta, hogy azért

döntöttek a játékos idehozataláról,
mert Lovász Izabella távozásával,
akinek a maradásában bíztak erede-
tileg, de akit végül a Brassói Olim-
pia elcsábított, meggyengült a
palánk alatti tér. Másrészt Mitovval
már korábban is tárgyaltak, de
akkor nem tudták teljesíteni az
anyagi elvárásait. Mostanra azon-
ban a játékos ára is elfogadható

szintre csökkent, gyakorlatilag a
Lovászon megspórolt pénzen meg-
szerezhető volt, és így nem volt már
akadálya, hogy a szabályok által
megengedett ötödik légiós helyet is
betöltsék.

Korábban négy légiós leszerző-
dését jelentette be a klub: az ameri-
kai Angel Robinson és a szerb
Anđela Radović 1-2-es, Alyssa
Lawrence négyes, míg Sune Swart
ötös poszton játszik.

Zorica Mitov a többnemzetiségű
Bánság szerb határon túli oldalán
található Versecen született 1987.
március 17-én. Ifjúsági szerb válo-
gatottként két Európa-bajnoki
aranyérmet és két ezüstöt szerzett.
Pályafutása során játszott Boszniá-
ban és Németországban is, de 2012-
től kezdődően négy szezont
teljesített a román női bajnokság-
ban. Craiován kezdte, majd a 2013-
14-es idényben a Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC színeiben szerepelt. A kö-
vetkező két idényben Brassóban és
Temesváron játszott, de a legutóbbi
bajnokságot szülővárosa, a Swiss-

lion Versec csapatánál töltötte, ahol
Radovićcsal játszott egy csapatban,
így vélhetően összeszokott párost
alkotnak majd a pályán. Zorica
Mitov 186 cm magas és 89 kg-ot
nyom. A Versec színeiben az előző
bajnokságban mérkőzésenként 16,4
pontot szerzett, valamint átlagban
hat lepattanót.

A Marosvásárhelyi Sirius női ko-
sárlabdacsapata augusztus második
felében kezdi meg a felkészülést
Ionel Brustur vezetőedző irányítá-
sával. Az idényt szeptember 27-én
kezdik az Alexandria elleni kupa-
meccsel, míg az első bajnoki fordu-
lót október 4-én rendezik, amikor a
Sirius Gyulafehérvár csapatát fo-
gadja. A bajnokság fordulóinak to-
vábbi időpontjait a sportági
szövetség mindmáig nem hozta
nyilvánosságra. (B. ZS.)

Ötödik légióst igazolt a Sirius
Hargrove 

a Maros KK-nál
Egy évre szóló szerző-

dést írt alá a férfi Nem-
zeti Ligában szereplő
Maros Kosárlabdaklub-
bal Darius Hargrove. A
35 éves, 196 cm-es ame-
rikai játékos a román
bajnokság egyik legis-
mertebb figurája, bajnok
volt a CSU Asesoft 
Ploieşti-tel, játszott Ko-
lozsváron is, az elmúlt
idényt pedig Krajován
fejezte be.

Az amerikai kosárlabdázó a
Maros KK elleni mérkőzésen, a
Ligetben. 
Fotó: bcmures.com / Tóth Csaba

Zorica Mitov a 2013-14-es idényben a Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC színeiben szerepelt

Az amerikai szenátus nagy
többséggel megszavazta az
Oroszország, Irán és Észak-
Korea elleni szankciókat meg-
fogalmazó törvénycsomagot,
amelyet Berlin és Peking éle-
sen bírált pénteken, Moszkva
pedig válaszlépéseket jelen-
tett be a büntetőintézkedé-
sekkel szemben.

A száztagú amerikai szenátusban
csütörtökön este 98:2 arányban fo-
gadták el a szankciókat megfogal-
mazó törvénycsomagot. A szenátusi
szavazásra két nappal azt követően
került sor, hogy a képviselőház
szintén elsöprő többséggel – 419
igenlő és három ellenző vokssal –
megszavazta a törvényt.

A Fehér Ház megerősítette, hogy
Donald Trump amerikai elnök alá-
írja a törvényt, hogy az hatályba
léphessen, de néhány elemző kétsé-
geit hangoztatta ezzel kapcsolatban.
Anthony Scaramucci, a Fehér Ház
új kommunikációs igazgatója sej-
tetni engedte: Trump a törvénycso-
magot akár meg is vétózhatja. (A
törvényhozásban azonban várha-
tóan elegendő szavattöbbség gyűlne
össze az elnöki vétó elutasításához.)

A törvény szigorú pénzügyi
szankciókat foganatosít a három or-
szág ellen, de korlátozza az elnök
hatalmát is. Trumpnak ugyanis min-
den olyan kérdésben, amely „az
amerikai külpolitikában jelentős
változást okoz”, jelentést kell írnia
a kongresszusnak, és döntését a tör-
vényhozóknak jóvá kell hagyniuk.

Így például önhatalmúlag nem old-
hatja fel az Oroszország elleni
szankciókat sem – ami nyilvánva-
lóan nincs ínyére Trumpnak. A
szankciók vállalatokat és egyéneket
vesznek célba, köztük az orosz
energetikai szektor és bankrendszer
szereplőit, fegyvergyártó cégeket,
valamint a tavalyi amerikai válasz-
tási folyamatba történt beavatkozás-
sal megvádoltakat.

A szankciók érintenek európai és
amerikai cégeket egyaránt. Korlá-
tozzák az Egyesült Államok beru-
házási lehetőségeit is orosz
vállalatokban, és amerikai cégek
nem vehetnek részt olyan energeti-
kai projektekben, amelyekben orosz
vállalatok részesedése legalább 33
százalékos. Amerikai bankok
egyébként már eddig sem folyósít-
hattak hosszú lejáratú hiteleket
energetikai projektekkel foglalkozó
orosz vállalkozásoknak.

A szankciók európai – német,
francia, osztrák, holland – vállala-
tokat is érintenek. Pénzbüntetést
kell fizetniük azoknak a vállalatok-
nak, amelyek részt vesznek orosz
energetikai beruházásokban – pél-
dául az Északi Áramlat-2 nevű olaj-
vezeték megépítésében – vagy
bármilyen módon segítik az ilyen
jellegű beruházásokat. A törvény-
nek ez a passzusa azonban nem kö-
telező érvényű, alkalmazásáról az
elnök dönthet. Európai politikusok
– köztük Jean-Claude Juncker, az
Európai Bizottság elnöke – már a
törvénycsomag tárgyalásakor tilta-

koztak, de aggodalmaikat fejezték
ki egyes amerikai cégek, mint pél-
dául az ExxonMobil is. Az amerikai
gáz- és olajcégek tiltakozása nyo-
mán módosították a törvénynek ezt
a részét, és a végső változat szerint
amerikaiak akkor nem vehetnek
részt orosz energetikai projektek-
ben, ha azoknak orosz vállalkozá-
sok is részesei.

Az Észak-Koreára kirótt szank-
ciók kimondják: észak-koreai
hajók, vagy az ENSZ Észak-Korea
elleni szankcióit tiszteletben nem
tartó országok nem hajózhatnak
amerikai vizeken és nem köthetnek
ki amerikai kikötőkben. Megtiltja a
törvény észak-koreai termékek
amerikai behozatalát is.

A törvénycsomag Iránra vonat-
kozó része kötelező büntetést ír elő
mindazokra, akik részt vesznek az
iráni ballisztikusrakéta-programban
vagy üzleti kapcsolatban állnak e
programban résztvevőkkel. A tör-
vény fegyverembargót is előír.

Moszkva válaszul felszólította
Washingtont, hogy szeptember 1-
jéig csökkentse 455 főre oroszor-
szági diplomatáinak és
műszaki-adminisztratív személyze-
tének számát, ugyanannyira, ahány
orosz külügyi alkalmazott az Egye-
sült Államokban dolgozik. Az
Egyesült Államok Moszkvában
nagykövetséget, Szentpéterváron,
Jekatyerinburgban és Vlagyivosz-
tokban pedig főkonzulátust tart fenn
és a RIA Novosztyi hírügynökség
szerint „200-300 fővel” kell csök-

kentenie képviseletei személyzeté-
nek létszámát.

A létszámkorlátozás mellett
Moszkva azt is tudatta, hogy az
amerikai nagykövetség munkatár-
sait augusztus 1-jétől kitiltják a kül-
képviselet által eddig használt
moszkvai raktárakból és az orosz
főváros Szerebrjannij Bor zöldöve-
zetében található üdülőkomplexum-
ból.

Moszkva szerint az újabb ameri-
kai büntetőintézkedések ellentéte-
sek a nemzetközi joggal, és azt
bizonyítják, hogy Washington kül-
politikája „rendkívül agresszív”. A
külügyminisztérium világossá tette
azt is: további orosz diplomaták
amerikai kiutasítása esetén hasonló-
képpen fog eljárni, és fenntartotta
magának a jogot arra, hogy a köl-
csönösség jegyében amerikai érde-
keltségeket érintő további lépéseket
is tegyen.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő
közölte: a Kreml nem várta meg,
amíg Trump aláírja a törvényt, mert
„a szenátus határozata után a kérdés
technikailag eldőlt”.

Sigmar Gabriel német külügymi-
niszter szerint elfogadhatatlan
lenne, ha az Oroszország elleni
újabb amerikai szankciók európai
cégeket sújtanának. Hangsúlyozta:
a német kormány álláspontja válto-
zatlan, nem fogadja el a szankciók
„területen kívüli alkalmazását euró-
pai vállalkozások ellen”. Tudja ezt
Trump is, akinek „most el kell dön-
tenie, hogyan tovább”. A szankciók

politikája nem megfelelő és nem al-
kalmas eszköz „a nemzeti exportér-
dekek érvényesítéséhez és a hazai
energiaszektor támogatásához” –
tette hozzá a politikus, megerősítve
korábbi nyilatkozatát, miszerint az
újabb szankciók ügye valójában a
cseppfolyósított amerikai földgáz
európai értékesítéséről és az orosz
földgáz kiszorításáról szól, a leg-
főbb cél pedig a munkahelyek biz-
tosítása az amerikai energia-
szektorban.

A kínai külügyminisztérium szó-
vivője közölte: az amerikai szenátus
„egyoldalúan” hozott törvényt
szankciókról, és ha ezek ártanak Kí-
nának, akkor Peking meg fogja vé-
deni saját érdekeit.
Szakértő: a büntető politika 
hatékonysága megkérdőjelezhető

A szankciós politika hatékony-
sága általánosan megkérdőjelezhető
– mondta Magyarics Tamás Ame-
rika-szakértő vasárnap reggel az
M1 aktuális csatornán.

A szakértő azzal kapcsolatban,
hogy az Egyesült Államok új szank-
ciókat készül bevezetni Oroszor-
szággal szemben, elmondta, a
büntető politika nem vált be Észak-
Korea és Irán esetében sem, Orosz-
ország viszont egy más kategória,
mint ezek az államok.

Hozzátette, sokan úgy gondolják,
elsősorban az amerikai gázexport-
nak kedveznének az újabb szankci-
ókkal, és az Egyesült Államok
célja, hogy betörjön az európai pi-
acra. (MTI) 

Szankciós törvénycsomagot fogadott el az amerikai törvényhozás
Bírálatok és válaszlépések

Magyar–román
válogatott meccs
a Balaton-kupán
A labdarúgó vb-selejtezőkre ké-

szülő magyar női A válogatott 1-1-
es döntetlent játszott a szerbekkel a
Balaton-kupa első játéknapján,
majd a tizenegyespárbajban 5-4-re
alulmaradt. A másik ágon Románia
2-0-ra kikapott Fehéroroszország-
tól. A tegnap, lapzárta után rende-
zett bronzmérkőzésen Magyar-
ország és Románia a 3. helyért,
Szerbia és Fehéroroszország az 1.
helyért mérhette össze erejét.



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
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290. (2147)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-439-281.
(2672)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-

159-621. (2678-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-

866-258. (2678-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.

(2481)

AJÁNDÉKBA adnék 3 kiscicát szi-

ámi anyukától, 10 hetesek. Nagyon

várják új gazdijukat! Tel. 0743-531-

924. (sz.-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat, termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(2220)

VÁLLALUNK bármilyen munkát,

ácsmunkát, tetőjavítást, cserépforgatást,

csatornakészítést, tetőfedést Lindabból,

festést, vakolást, kerítésjavítást,

fakivágást. Tel. 0731-438-220. (2621)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvérünk, 

özv. BERECZKI GYÖRGY 
a marosvásárhelyi IRA 

volt autószerelő mestere 
2017. július 26-án 67 éves korá-
ban elhunyt. Drága halottunkat
augusztus 4-én 11 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a marosvá-
sárhelyi református temetőben. 

Gyászoló testvérei. (-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek,
Hiába szállnak arnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk csön-
desen még...” (Juhász Gyula)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér,

NÁGÓ ISTVÁN 
életének 76. évében, türelemmel
viselt betegség után július 27-én
elhunyt. A virrasztás a VILI te-
metkezési vállalkozás termében
lesz július 31-én 17-től 19 óráig.
Temetése augusztus 1-jén 12
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes. 

A gyászoló család, felesége 
és gyermekei. (-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szeretett
édesapa, testvér, szomszéd, 

VERES GERŐ 
életének 66. évében nyugalomra
tért. Temetése július 31-én, hét-
főn 13 órakor lesz az atyhai te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (2754-I)

Megtört szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, feleség, 

KORCSEV ILONA MÁRIA
(Tünde) 

született 
DESBORDES ILONA MÁRIA 

életének 66. évében eltávozott az
élők sorából. Temetése július 31-
én, hétfőn 13 órakor lesz a refor-
mátus temetőben. 

Szerettei. (2755-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak NÁGÓ
ISTVÁN barátunk elvesztése
miatt érzett fájdalmukban. A
Szentgyörgyi család. (2731)

Megrendülten értesültünk a
szovátai KELEMEN ROZÁLIA
haláláról. Őszinte részvétünket
és mély együttérzésünket fe-
jezzük ki lányának, Melindának,
unokájának, Dórikának, valamint
testvéreinek és azok család-
jának. Vigasztalódást kívánunk
gyászoló szeretteinek.
Mély szomorúsággal búcsúzunk,
de emlékét szívünkben meg-
őrizzük, igaz barátságát,
szeretetét és önzetlen segítségét
soha nem felejtjük el. Isten
nyugtassa békében, emléke
legyen áldott! Székely Veronika
és Melinda Marosvásárhelyről.
(2753-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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A Népújság 
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT,
BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60148)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-
866. (60148)

A marosvásárhelyi GUTENBERG KÖNYVESBOLT ELADÓI állás betöltésére keres munkatársat.
Elvárások: jó kommunikációs készség, kulturált megjelenés és viselkedés, irodalmi tájékozottság, meg-
bízhatóság. Előnyt jelent, de nem feltétel: kereskedelmi végzettség, könyvesbolti és/vagy kereskedelmi
gyakorlat. Amit kínálunk: jó légkörű, stabil, kulturált munkahely, megbízható munkaadói háttér. A fény-
képes önéletrajzokat az info@gutenberg-art.ro e-mail-címre várjuk. (sz.-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmazna.  Telefon: 0753-025-603. (19120-I)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT  és ÁRUMOZGATÓKAT. Köve-
telmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futárok-
nak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es
telefonszámon, 4062-es mellék. (60164)

PIZZÁST, KONYHÁST, FUTÁRT, PINCÉRT keresünk. Tel. 0755-387-474. (19189-I)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz képesített  KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBE-
TONSZERELŐKET minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon: 0265/266-
067, e-mailben az  office@moragroind.ro címen vagy személyesen az 1848. sugárút 50/6. szám alatt
található irodánkban várjuk. (60170-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

11.
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