
Tarthatatlan 
béremelés 

Marosvásárhely polgármestere szerint
hosszú távon tarthatatlan a közintézmé-
nyekben dolgozókra vonatkozó, nemrég
életbe lépett béremelés, és számos ön-
kormányzat kerül majd abba a hely-
zetbe, hogy el kell bocsátania
alkalmazottainak egy részét, hogy a
megemelt béreket biztosítani tudja.
Emellett pénteki sajtótájékoztatóján
Dorin Florea ismét a somostetői út szüksé-
gességét hangsúlyozta. 

Pénteki sajtótájékoztatóján a városvezető úgy
nyilatkozott, jó, hogy emelkedtek a bérek, és a
közigazgatásban dolgozók végre úgy érezhetik,
a munkájukat elismerik, viszont a megemelt fi-
zetések hosszú távon anyagi gondot okoznak
majd az önkormányzatoknak. Dorin Florea úgy
véli, eljön az idő, amikor a romániai önkormány-
zatok nagy része nem tudja kifizetni az alkalma-
zottak bérét, és emiatt a dolgozók egy részét el
kell bocsátania. Hogy elkerüljék ezt a helyzetet,
a polgármester kifejtette, tárgyalt a hivatal kere-
tében működő szakigazgatóságok vezetőivel, és
arra kérte őket, október elejéig tegyenek javasla-
tokat, hogy miként lehetne bizonyos szolgáltatá-
sokat kiszervezni. 

A sajtótájékoztatón a polgármester azon néze-
teinek is hangot adott, miszerint a kivitelezés
alatt álló, Jedd és Nagyernye közötti terelőút „tel-
jes csőd” lesz, a két végénél óriási forgalmi
dugók alakulnak majd ki. A város jeddi kijárata

A testvériséget 
és Európát 
ünnepelték 
Ákosfalván
A testvértelepülési kapcsolatok erősí-
tése és újabbak megpecsételése, va-
lamint Európa és az Európai Unió
jövőjéről szóló kérdések feszegetése
volt egyik központi témája a hét végi
ákosfalvi ünnepségsorozatnak.
____________4.
Elmulasztott
(eszme)történeti
esemény a hetvenes
évekből
És miközben az irodalmi sajtó minde-
nütt, azonnal és csaknem egyöntetűen
remekműként értékeli Kálvin és Szer-
vét tragikus konfliktusának ábrázolá-
sát, a magyarországi egyházi lapok
jelentős részben lenyűgöző értetlen-
séggel és agresszivitással fogadják a
darabot.
____________5.
Eddigi 
legértékesebb 
győzelmét 
szerezte az ASA
Sorozatban harmadik, ugyanakkor
legértékesebb győzelmét szerezte a
Marosvásárhelyi ASA, hiszen mintegy
60 percen keresztül emberhátrányban
játszott a labdarúgó 2. liga 3. forduló-
jában a Sziget utcában, ahol  3-2
arányban győzte le a Nagyváradi Lu-
ceafărult.
____________7.

A marosvásárhelyi magyarok
összefogása jegyében szer-
vezte meg a Színház téren az
Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács Maros megyei szerve-
zete a Szent István-napi
ünnepséget.

Az immár hagyományosnak ne-
vezhető rendezvényre augusztus
20-án, vasárnap 19 órától került
sor.

Az idén ötödik alkalommal köz-
téren megtartott Szent István-napi
ünnepség a Boldogasszony anyánk
című dallal indult a mezőcsávási
fúvószenekar előadásában. 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács ügyvezető elnöke, dr. Sándor
Krisztina betegség miatt nem lehe-
tett jelen. Államalapító királyunkra
emlékező ünnepi beszédét Cseh
Gábor, az EMNT megyei elnöke
tolmácsolta: „István igazi politikai
nagysága abban nyilvánult meg,
hogy éles szemmel meglátta a vál-

tás szükségességét, és volt ereje
változtatni. Ő jelölte ki számunkra
azt az irányt, amelyet – leszámítva
az idegen hódítások idejét – már
több mint ezer esztendeje köve-
tünk. A magyar nemzet a keresz-
ténység felvételének és az ő
életművének köszönhetően vált

Be nem tartott ígéretek
Európa több mint 50 millió lakosával megy szembe Ro-

mánia kormánya azzal a lépésével, hogy az EU Bíróságán
megtámadta az Európai Bizottság azon a határozatát,
amellyel a Mentőcsomag a kisebbségek számára (Minority
SafePack) európai polgári kezdeményzés bejegyzését rög-
zítette március 29-én. Az EU hivatalos közlönyéből a na-
pokban derült ki, hogy a Sorin Grindeanu vezette kabinet
június 28-án keresetet nyújtott be az Európai Bírósághoz,
amelyben kéri a határozat semmissé nyilvánítását. Tette
ezt annak ellenére, hogy az RMDSZ-nek megígérte: nem
fogja akadályozni a kisebbségvédelem bizonyos területei-
nek a törvénybe foglalásáért indult polgári kezdeménye-
zést. 

A javaslatcsomagban, amihez az aláírások gyűjtését a
FUEN májusi kolozsvári kongresszusán kezdeményezték,
az a kérés szerepel, hogy Európa álljon ki az őshonos ki-
sebbségek jogaiért. A kontinens 47 államában ugyanis 340
történelmi kisebbség él, amelyek hozzájárultak a kontinens
mai arculatának kialakításához, és továbbra is önazonos-
ságuk megőrzésével kívánnak az unió polgáraiként élni.
Helyzetük a nyugat-európai államok többségében rende-
zett, a volt kommunista országokban korántsem az. Ezen
szeretne változtatni a kisebbségi jogvédelem különböző
területeire kiterjedő javaslatcsomag, amelyet egymil-
lió európai állampolgárnak kell támogatnia ahhoz,
hogy az Európai Bizottság jogszabályt alkosson a sza-
bad anyanyelv- és szimbólumhasználat, a többség és ki-
sebbség közötti egyenlő bánásmód törvényi szabályozása
terén. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Szent István-napi megemlékezés és az új kenyér ünnepe a Színház téren

Isten, áldd meg nemzetünket!



Hetedik bolyais világtalálkozó
A Református Kollégium – Bolyai Farkas Líceum Öregdi-
ákok Baráti Köre szervezésében augusztus 25–27. között
a hetedik alkalommal kerül sor a bolyais világtalálkozóra.
A résztvevőket az iskola udvarára várják augusztus 25-én,
pénteken 8.30–9.30 óra között. Az ünnepélyes megnyitó
10 órakor lesz, ezt az udvaron felállított színpadon egész
napos program követi. 26-án, szombaton 10 órától Négy
iskola, négy hitvallás címmel interaktív világtalálkozó,
ezzel egy időben a Kultúrpalotában verbunkverseny lesz,
17 órától pedig a világtalálkozó gálaműsora. Vasárnap 10
órától istentiszteleten vesznek részt a világtalálkozóra ösz-
szegyűltek, leróhatják kegyeletüket a volt tanárok, osztály-
társak sírjánál. 

Evangelizációs hét
Augusztus 21–27. között a marosvásárhelyi Ludasi utcai
református gyülekezetben evangelizációs hetet tartanak
Mert én az Úr vagyok, a te gyógyítód mottóval. Igét hirdet
dr. Kállai Imre debreceni orvos-lelkipásztor. 

Süssünk, főzzünk 
és Játékosan románul

Augusztus 28. – szeptember 1. között a Kuckó Egyesület
szervezésében még két táborra kerül sor: Süssünk, főz-
zünk és Játékosan románul. Mindkét tábor helyszíne Ze-
teváralja, a Zetavár panzió. A Süssünk, főzzünk táborban
a résztvevők háztartási ismereteket sajátíthatnak el. 10–
14 éves diákokat várnak, akik megtanulnak reggelit össze-
állítani, megfőzni egy háromfogásos ebédet, süteményt,
tortát sütni, lekvárt főzni. Kiegészítő tevékenységként re-
ceptfüzetet, poháralátétet, szalvétatartót készítenek. A Já-
tékosan románul táborba olyan I–V. osztályos diákokat
várnak, akik játékos formában szeretnék átismételni és
feleleveníteni románnyelv-tudásukat, így készülve az új
tanévre. Kiegészítő tevékenységként kézműves-foglalko-
zásokon vesznek részt. Érdeklődni a 0740-062-986-os te-
lefonszámon Bencze Ilona programfelelősnél

Játszani várják a gyerekeket
Augusztusban minden hétfőn 11–14 óra között a Forrada-
lom (Revoluţiei) utca 45. szám alatt 6–12 éves gyerekeket
várnak játszódélelőttökre. A Játéktár foglalkozásaira jelent-
kezni kell, a helyek száma korlátozott. A foglalkozás ingye-
nes, a résztvevők szüleinek a Játéktárra szánt adomáyait
köszönettel fogadják. A Játéktárat az RMDSZ Nőszervezet
marosvásárhelyi szervezete és a Divers által működtetett
Női Akadémia hozta létre, hogy készségeket és személyi-
séget fejlesztő játékokat biztosítsanak a közösség gyer-
mekei számára. Októbertől a játékok kikölcsönözhetők.

Negyvenéves a mezősámsondi 
citera- és dalcsoport

Augusztus 26-án, szombaton a református templom ud-
varán 11 órától kezdődő istentiszteletet követően a mező-
sámsondi citera- és dalcsoport találkozójára kerül sor a
csoport fennállásának 40. évfordulója alkalmából. 13 órá-
tól a kultúrotthonban a csoport múltjáról szóló kiállítás
megnyitója zajlik, majd közös éneklés és citerázás lesz a
jelenlegi és egykori tagokkal.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma SÁMUEL, HAJNAL, 
holnap MENYHÉRT,
MIRJAM napja.21., hétfő

A Nap kel 
6 óra 27 perckor, 

lenyugszik 
20 óra 22 perckor. 
Az év 233. napja, 

hátravan 132 nap.

A Liselotte és a május című produk-
ció gazdagítja idén a Vásárhelyi Foga-
tag színházi programját. Pozsgai Zsolt
kortárs drámáját Harsányi Zsolt rende-
zésében láthatja a közönség augusztus
24-én 20 órától a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Kistermében. 

Liselotte „csinos, virágzásában lévő
nő, kedves mosollyal, láthatóan rende-
zett körülmények között” és a nagy Ő-
re vár. Illetve egy Ő-re, bámilyenre,
aki úgy ahogy, de alkalmas arra, hogy
megossza vele harmincas éveiben járó,
magányos életét.

Az Ő-k pedig jönnek: rendre érkez-
nek Liselotte betegápolásért cserébe
örökölt lakásába: a volt osztálytárs, a
magas vérnyomású társkereső, egy el-
késett vízvezetékszerelő... a válogatott
férjjelöltek sorát folytathatnánk. 

Ám úgy tűnik, hogy vagy a férfiak-
kal van a baj, vagy Liselottén ül átok,
ugyanis egyikük sem bizonyul partiké-
pesnek, és idejekorán bedobja a törül-
közőt. Liselotte azonban lankadatlan
lelkesedéssel veti bele magát az újabb
és újabb, gondosan megszervezett
vagy éppen kéretlen randevúkba. A
párkapcsolat-indító, valószerű élet-
helyzetből a képtelenségig fokozott
szituációk a nevetségessé válás és a
szívszorító valóság között egyensú-
lyoznak. 

A pörgő humorú, kortárs szöveg szí-
nészi bravúrra épül: az egy női és hat
férfiszerep mindössze két színész,
Galló Ernő és Gecse Ramóna előadá-

sában kerül színpadra. 
Az előadás a Tompa Miklós Társu-

lat és a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Akadémiai Műhelyének ko-
produkciója. 

Jegyvásárlás online a 
www.biletmaster.ro honlapon, vala-
mint a kistermi jegypénztárnál előadás
előtt egy órával. Forgatag-karkötővel
kedvezmény jár! 

Szintén a rendezvény keretében lesz
látható a Retromadár blokknak csapó-
dik és forró aszfaltra zuhan című jóté-
konysági előadás, amely augusztus

26-án 20 órától a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Nagytermében lesz
látható. A jegyárak egységesek, az elő-
adás teljes jegybevételével Mihaela
Mihai (Mela) színésznő felépülését se-
gítjük. 

Jegyvásárlás a kistermi jegypénztár-
nál hétköznaponként 9-15 óra között,
valamint előadás előtt egy órával.

Naprakész információk a 
színház honlapján: www.nemzeti-
szinhaz.ro és Facebook-oldalán: 
www.facebook.com/tompamiklos. 
(pr-titkárság)
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Megyei hírek

Égjen a láng!
Augusztus 24-én 18 órai kezdettel a Kultúrpalota nagy-
termében, a Vásárhelyi Forgatag keretében a megúju-
lás, valamint a reformáció 500. évfordulójának jegyében
dicsérik együtt az Urat. Az idei rendezvény mottója:
Megújulva. Kis meglepetéssel is készülnek a szervezők.
További információk a Facebook-oldalon.

Alkotótáborok a székely Mezőségen 
Múlt héten, csütörtökön megnyitotta kapuit a Mezőma-
darasi Alkotótábor, 20-án, vasárnap pedig a Mezőber-
genyei Alkotótábor is. Augusztus 27-én rajtol a
mezőbándi Egerházi Képíró János Alkotótábor. A tábo-
rok sorozatát a mezőpaniti Molnár Dénes Alkotótábor

zárja, amely szeptember 10-én kezdődik. A Vásárhelyi
Forgatag keretében az alkotótáborokban készült mun-
kákat kiállítják a várban lévő Vargák bástyájában,
amelynek megnyitójára augusztus 23-án, szerdán dél-
után 5 órakor kerül sor. 

Győztesek viadala – csoportos
íjászverseny

A Marosszéki Íjászok Egyesülete augusztus 26-án,
szombaton 9.30 órától első ízben szervez hagyomány-
teremtő örömíjász-versenyt a Marosvásárhelyi Forgatag
keretében. Új céltáblákkal, meglepetésekkel várják a
benevezőket, az ebédet és jókedvet biztosítják. A leg-
jobb íjász értékes nyereményben részesül. Jelentkezni
a Marosszéki Íjászok (Marosvásárhely) Facebook-olda-
lán vagy a helyszínen lehet.

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

23 14 38 40 44 +18 NOROC PLUS:  9 7 8 0 6 1

10, 32, 29, 33, 21, 30 SUPER NOROC:  9 9 0 9 7 6

48, 46, 5, 30, 19, 32 NOROC: 8 5 5 9 0 3 7

Liselotte és a május a Forgatagon

Közcsend- és birtokháborítás
Augusztus 16-án hajnali 2.45 órakor

a nyárádtői rendőrőrs járőreit köz-
csendháborítás miatt Teremiújfaluba
riasztották. A helyszínen kiderült,
hogy egy 23 és egy 52 éves férfi erő-
szakosan behatolt egy ingatlan udva-
rára, ahol három személyt
bántalmaztak, és kárt tettek különböző
gazdasági javakban. A két teremei fér-
fit 24 órára előzetesbe helyezték, és fi-
zikai bántalmazás, birtokháborítás és
rongálás bűntette miatt folyik ellenük
a kivizsgálás.
Előzetesben a köztéri rablók

Augusztus 10-én 15.35 órakor a
szászrégeni rendőrséget riasztották a
112-es egységes hívószámon annak
kapcsán, hogy a Scurtă/Rövid utcában

egy személyt kiraboltak. A közbizton-
ságiak megállapították, hogy egy 52
éves férfit, miközben otthona felé tar-
tott, két személy leszólított, és erő-
szakkal elvette tőle a nadrágzsebében
levő 3.000 lejt. A szászrégeni rendőr-
ség keretében tevékenykedő nyomozó
hatóságnak sikerült azonosítania a rab-
lással gyanúsított férfiakat. Augusztus
16-án a nyomozók birtokában lévő bi-
zonyítékok alapján 24 órás fogvatar-
tást rendeltek el, 17-én pedig a
szászrégeni bíróságra előzetes letar-
tóztatási javaslatot nyújtottak be a két
férfi ellen.
Kiskorú rablókat fogtak el

Augusztus 16-án 23.30 óra körül a
bándi 2-es számú rendőrőrsöt rablás
elkövetéséről tájékoztatták. Egy 48

éves bándi férfi kerékpáron tartott a te-
lepülés Béke utcai bárjába, amikor
három személy megszólította és ciga-
rettát kért tőle. Amikor az áldozat azt
válaszolta, hogy nincs nála cigaretta,
egyikük megütötte és az út menti
sáncba lökte, majd elvette tőle kerék-
párját és a mobiltelefonját. A vizsgála-
tok során azonosítottak egy 16 éves
fiatalembert – az áldozatéhoz hasonló
kerékpárral közlekedett –, aki beis-
merte, hogy erőszakos úton került a
birtokába. Ezt követően rövid időn
belül megkerült a másik két kiskorú
tettes is, 13 és 15 évesek, akik részesei
lehettek a rablásnak. Augusztus 17-én
a 16 éves ellen 24 órás fogvatartást
rendeltek el. Az áldozat visszakapta el-
rabolt javait. (szer p.)

Rendőrségi hírek

Egy mindössze tízegynéhány esztendőt átölelő életmű rep-
rezentatív alkotásait mutatja be a marosvásárhelyi Bernády
Házban a csütörtökön, augusztus 24-én 18 órakor nyíló kiállí-
tás. A kulturális központ nyári szünet utáni első tárlatán egy
nagy ígéret, az életének 33. évében, 1988-ban elhunyt sepsi-
szentgyörgyi Bocz Borbála grafikáival találkozhat a vásárhelyi

közönség. Tavaly a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Köz-
pont (EMŰK) rendezett nagy sikerű emlékkiállítást a grafikus
hagyatékából. Az értékes gyűjtemény válogatott lapjaival is-
merkedhetnek meg a vásárhelyi érdeklődők a Bernády Ház-
ban. A megnyitón Nagy Miklós Kund művészeti író ajánlja a
nézők figyelmébe a tragikus sorsú alkotó munkásságát. 

Bocz Borbála művei a Bernády Házban

       
       

   
   

  
   

  
   
   

   
   

    
  



A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Ludovic
Orban pénteken Marosvásárhelyen kijelentette, fur-
csállja, ami a marosvásárhelyi szervezetben törté-
nik, mert nem normális, hogy a választások után
alig három hónappal feloszlatták a szervezet politi-
kai büróját.

Az elnök kijelentette, nem ismeri pontosan a döntés  okait,
de olyan, mintha „én akarnám feloszlatni a megyei szervezetet
alig két hónappal a választások után”. Véleménye szerint egy
politikai büró feloszlatását komolyan meg kell indokolni:
„vagy nem teljesíti a kitűzött célokat, vagy nem követi a párt
irányvonalát, amiről, úgy tudom, ebben az esetben nincs szó.
Nem szeretem az ilyen helyzeteket” – mondta az elnök.  

A párt pénteki sajtótájékoztatóján jelen volt Robert 
Sighiartau képviselő, a PNL főtitkára,  Florin Roman képvi-
selő, a párt alelnöke, Cristian Chirteş szenátor, a PNL Maros
megyei elnöke és Doru Oprişcan képviselő.

A főtitkár, újságírói kérdésre válaszolva, kijelentette, a vitás
kérdéseket, jelen esetben a politikai büró feloszlatását,  a helyi
szervezetben kell megoldani. 

A PSD–ALDE-kormány intézkedéseit kritizáló nyilatkoza-
tokat követően rátértek a jövő év legnagyobb eseményére, az
1918. december elsejei nagy egyesülés centenáriumi emléké-
vére. Ludovic Orban (fotón középen) szerint senkit sem kel-
lene sértenie az eseménynek,   főként pedig nem kellene
feszültséget kelteni a románok és magyarok között. „A PNL
tartózkodik mindenféle vitától ezzel kapcsolatosan, a feszült-
ségek elkerülése érdekében – függetlenül a román állampol-
gárok nemzetiségétől. Természetesen a mi pártunknak
meghatározó szerepe volt a nagy egyesülés megvalósításában,

ezért örömmel, de a jóérzés határai között fogunk emlékezni
minden egyes eseményre, amely az egyesüléshez vezetett.”  
Kelemen Hunor mondjon le!

A párt főtitkára már nem fogalmazott ennyire árnyaltan.
Kérdezés nélkül kijelentette, a marosfői nyári egyetemen ér-
tette meg, mit jelent „kisebbségben lenni a saját hazájában”,
és mint mondta, „kirázta a hideg”, amikor azt hallotta, hogy a
román sajtót is megvásárolták a magyar kormányt kiszolgáló
civil szervezetek. Felszólította Kelemen Hunort, mondjon le
a parlamenti mandátumáról, ha gyászévnek tartja 2018-at,
mert az alkotmányra esküdött, arra, hogy tiszteletben tartja
annak az előírásait. Ugyanakkor kijelentette, a romániai ma-
gyarok sok jogot kaptak Gyulafehérvár után, miközben a cer-
năuţi-i vagy a Timoc-völgyi románoknak nincsenek jogaik.

Végül kijelentette: törvénytervezetet készül benyújtani, ami
arra kötelezné a helyi önkormányzatokat, hogy jövőre fello-
bogózzák a településeket, ahogyan Nagy-Britanniában vagy
Amerikában történik.  

***
Köztudott, hogy a marosvásárhelyi tanácsban nemrég zaj-

lott alpolgármester-választás okán a PNL Maros megyei
„igazi” liberálisokból álló vezetősége feloszlatta a volt PDL-
sek által irányított marosvásárhelyi szervezet politikai büróját. 

A PNL vásárhelyi és megyei szervezeteiben is ez év áprili-
sában tartottak tisztújítást: a marosvásárhelyi PNL elnöke a
polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozó Locativ Rt.
igazgatója, Ovidiu Moldovan lett, a megyei elnök pedig Cris-
tian Chirteş szenátor. 

Amikor Makkai Gergely  (RMDSZ) és  Sergiu Papuc
(PSD) lett a két alpolgármester, kiderült, hogy néhány liberális
úgymond „átszavazott”. Ezért döntött úgy augusztus elején a
PNL megyei vezetése, hogy feloszlatja a marosvásárhelyi po-
litikai bürót, és ideiglenes vezetőséget nevezett ki. 

Felfüggeszthetővé válik
a forgalmi

A kormány pénteki ülésén rendlettel módosította a
közúti közlekedést szabályozó 2002/195-es sürgős-
ségi kormányrendeletet, és bevezette a forgalomi en-
gedély felfüggesztésének fogalmát. Ez egy olyan
adminisztratív lépés, amely átmenetileg megtiltja a
jármű forgalomba helyezését és közlekedését, anél-
kül azonban, hogy törölné a forgalomból. A rendelet
szerint a forgalmi engedély felfüggesztése nem men-
tesíti a tulajdonost a gépjármű után fizetendő adók
alól. A rendelet szerint a forgalmi engedélyt hivatalból
felfüggesztik, ha adásvétel esetén az új tulajdonos
nem kéri legtöbb 90 napon belül a gépkocsi átírását
a saját nevére, és akkor is, ha lejárt a jármű műszaki
vizsgája. (Agerpres)

Bővítik az iskolai étkeztetési
programot

A kormány egy új program indításáról fogadott el ren-
deletet pénteken, amely támogatja a gyümölcs- és
zöldségfogyasztást az iskolákban, a tej-kifli progra-
mot pedig a következő tanévtől az Európai Unió (EU)
szabályainak megfelelően egészítik ki. A kormány
közleménye szerint az EU 2017-2023-as iskolai prog-
ramjának két összetevője van: egyrészt támogatja a
friss gyümölcs- és/vagy zöldség-, valamint a tejpor-
mentes tej- és tejtermékfogyasztást, másrészt beve-
zeti a fentiek fogyasztására ösztönző nevelési
intézkedéseket. A programot a költségvetésből, a hé-
ából visszaosztott összegekből finanszírozzák.
(Agerpres)

Kivizsgálják a Tarom munkáját
Mihai Tudose miniszterelnök elrendelte, hogy mától
kezdődően a miniszterelnök ellenőrző testülete vizs-
gálja ki a Tarom légitársaság és az Országos Befek-
tetési Vállalat (CNI) munkáját, nyilatkozták az
Agerpres hírügynökségnek kormányzati források. A
kormányfő vasárnap a Victoria-palotában folytatott
megbeszélést a két kivizsgálás elindításáról. A pén-
teki kormányülésen Mihai Tudose felhívta Răzvan
Cuc szállításügyi miniszter figyelmét a Tarom által el-
könyvelt veszteségekre, és azt nyilatkozta, hogy
„személyesen is beszélni fog” a légitársaság vezető-
jével. A kormányfő elégedetlenségét fejezte ki,
ugyanis a társaság hat hónap alatt 104 millió lejes
veszteséget halmozott fel, de ugyanúgy veszteséges
a román vasúttársaság személy- és áruszállító rész-
lege is. (Agerpres)

Rakétarendszer 
1,25 milliárd dollárért

Jóváhagyta az Amerikai Egyesült Államok külügymi-
nisztériuma a rakétarendszerek eladását Romániá-
nak. Az amerikai Védelmi Biztonsági Együttműködési
Ügynökség (DSCA) pénteken bejelentette, hogy Ro-
mánia 1,25 milliárd dollár értékben vásárolna önjáró
rakétarendszert, írja a Reuters. A Pentagon ügynök-
sége csütörtökön tájékoztatta a kongresszust is a le-
hetséges eladásokról. A fegyverrendszert a
Lockheed Martin gyártja. Románia összesen 54 ra-
kétarendszert szeretne vásárolni az amerikaiaktól,
ugyanakkor a hozzávaló felszerelést és a szolgálta-
tásokat is megvásárolják, áll a DSCA közleményé-
ben. (Agerpres)
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Ha Románia példásan megoldotta a kisebbségi kér-
dést, ahogy önmagáról állítja, vajon miért volt szükség
az ígéret megszegésére, különösen egy olyan kormányfő
részéről, aki a többnemzetiségű Temesváron irányította
a közügyeket? Ha egy kormány a kisebbségi ügyekben
ilyen módon adja meg az alaphangot, mit várhatunk
annak minisztereitől, akik be nem tartott ígéretekkel hi-
tegették a szülőket a marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum ügyében? És folytathatnánk a sort a
kormányhivatal helyi képviselőjével, aki a legbuzgób-
ban ígérte a Marosvásárhelyre látogató pápai nagykö-
vetnek a katolikus iskola helyzetének rendezését, és
ennek érdekében a helyhatóságnak nyújtandó segítsé-
get.  Az ígéret betartása helyett jogászai többoldalas vá-
laszban utasították el a tanintézmény jogállásának az
ideiglenes rendezésére hozott tanácsi határozatot. A
számunkra kedvező ígéretek úgy szálltak el a szélben,
ahogy a népszerű román közmondás megfogalmazza.
Egyben azonban biztosak lehetünk: az ellenünkre tett
ígéretek véghezvitele nem szenved csorbát. 

Ha az Unió legkevesebb hét tagállamából jövő már-
ciusig összegyűl az egymillió aláírás a mentőcsomag, a
Minority SafePack ügyében, az Európai Bizottság  meg-
kezdheti a jogalkotást. Ehhez romániai viszonylatban
250.000-en kell támogatnunk a kezdeményezést. Bár
többen jelezték, hogy az internetes felületen (jogaink.eu)
nem jártak sikerrel, szeptemberben minden helyi
RMDSZ-szervezetnél lehetővé válik a papíralapú nyom-
tatványok aláírása. Éljünk vele!   

Be nem tartott ígéretek
(Folytatás az 1. oldalról)

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint Ma-
gyarországnak, Izrael példája alapján, meg kell vé-
denie minden magyart, bárhol él a világban. A
politikus erről pénteken, a Külhoni Magyarságért
Díjak átadásán beszélt az Országházban.

„Ugyanazt kell csinálnunk, mint Izraelnek, ha Izraelnek
szabad, nekünk is szabad. Izrael állam lényege az, hogy min-
den zsidó, bárhol él a világban, biztos lehet abban, hogy van
egy ország, van egy hazája, és ha valahol üldözik, akkor oda
haza tud menni, és az az ország minden körülmények között,
minden befolyásával, látható és nem látható befolyásával meg
fogja védeni” – fogalmazott Semjén Zsolt.

Szerinte Magyarországnak ugyanez a feladata: minden ma-
gyart meg kell védenie, bárhol él a világban.

A miniszterelnök-helyettes a Külhoni Magyarságért Díj ti-
zenegy díjazottja közül kiemelte a venezuelai magyar közös-
séget, amelyet, bár nem üldöznek, de kaotikus, nyilvánvalóan
diktatórikus állapotban, létbizonytalanságban él. Semjén Zsolt
ezért a venezuelai magyarságnak azt üzente: Magyarország a
hazájuk, bármikor jöhetnek, családostul is, és azok is, akik
már nem tudnak magyarul, mert Magyarország minden segít-
séget meg fog adni nekik. Hangsúlyozta: a venezuelai magya-
roknak tudniuk kell, hogy ők ide nem menekülnek, nem
emigrálnak, hanem hazajönnek.

„Ez üzenet minden magyarnak a világban, hogy bármi tör-
ténik, Magyarország a hazájuk, Magyarország tárt karokkal
várja őket” – jelentette ki.

Semjén Zsolt felidézte, hogy tavaly a díjat zömmel olyanok
kapták, akiket Romániában üldöznek és joginak álcázott ma-
gyarellenes lépésekkel támadják őket, mert a magyar nemzet
emblematikus képviselői. Szerinte ez a tendencia nem ért
véget, ezért a díjazottak közül külön szólt Horváth Annáról,
Kolozsvár volt alpolgármesteréről, aki szerinte „egyfajta vér-
tanúságot szenvedett”, és „nyilvánvalóan koncepciós, mond-
vacsinált, nevetséges, aljas magyarellenes támadás” áldozata
lett.

Hangsúlyozta: a magyar állam nem engedi el a kezét, aho-
gyan egyetlen nemzetrésznek és magyarnak sem, akit azért
üldöznek, mert magyar.

A miniszterelnök-helyettes szerint a Külhoni Magyarságért
Díj annak a szimbóluma, hogy elszakíthatatlan egymástól az
anyaországi és a külhoni magyarság. Hangsúlyozta: a külhoni
magyarság felelős magáért, a többi elszakított nemzetrészért
és az egyetemes magyarságért is, míg a magyar államnak az
egyetemes magyarság megmaradása érdekében büszkének és
erősnek kell lennie, valamint biztosítania kell a forrásokat az
identitás megőrzéséhez és gazdaságilag is támogatnia kell a
külhoni magyarságot. Hozzátette: az állampolgárság biztosí-
tása pedig a közjogi keret, ami „acélabroncsként” fogja egybe
a magyarságot.

Közölte: a Magyar Állandó Értekezlet november eleji ülé-
sére meglesz az egymillió új esküt tett magyar állampolgár.

Idén tizenegy ember, illetve szervezet kapta meg Külhoni
Magyarságért Díjat, amelynek alapításáról 2011-ben döntött
a kormány.

A díj a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben,
az oktatásban, a kultúrában, a nemzet örökségének megőrzé-
sében, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékozta-
tásban, a gazdasági önszervezőségben kiemelkedő
tevékenységet végző magyarországi és külföldi személyeknek
és szervezeteknek adományozható.

Díjat kapott Zupko Mária (Szlovákia) gyógypedagógus,
Vadkerti Imre (Szlovákia) színész-énekes, Verebes Krnács
Erika (Szerbia) előadóművész, Pénzes János (Szerbia) szabad-
kai megyés püspök, a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Re-
formátus Gyermekotthon (Ukrajna), Cár Anna (Szlovénia)
tanár, Lengyel Ferenc és Lengyel Melinda (Ausztria) tanár és a
venezuelai magyar közösség. A miniszterelnök díjat adományo-
zott továbbá Horváth Annának, Kolozsvár volt alpolgármeste-
rének, Kató Bélának, az Erdélyi Református Egyházkerület
püspökének és Tamási Zsolt Józsefnek, a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum volt igazgatójának. (MTI)

Semjén: minden magyart meg kell védenünk, bárhol él a világban
Külhoni Magyarságért Díjat kapott Tamási Zsolt

Ország – világ

Mózes Edith

Furcsállta, ami a helyi szervezetben történt
Ludovic Orban Marosvásárhelyen

Fotó: Mózes Edith



A testvértelepülési kapcsola-
tok erősítése és újabbak meg-
pecsételése, valamint Európa
és az Európai Unió jövőjéről
szóló kérdések feszegetése
volt egyik központi témája a
hét végi ákosfalvi ünnepség-
sorozatnak.

A tizenhetedik alkalommal meg-
rendezett községi napok megnyitó-
jára a megszokottnál magasabbra
helyezte a mércét a polgármester:
magas szintű protokollhoz illő
díszbe öltözött az önkormányzat
melletti tér, a helyi önkéntes ka-
tasztrófavédelmi és rohammentő-
egységek felvonultatásával, a
román, magyar, belga, szlovák és
EU-s himnusz lejátszásával, a szé-
kelyvajai fúvószenekar előadásával
és az államzászlók lovas felvonul-
tatásával (a karusszelről a Varázs-
patkó lovarda gondoskodott)
kezdődött a háromnapos községi
rendezvénysorozat.

Megnyitóbeszédében Osváth
Csaba polgármester kiemelte azo-
kat a beruházásokat, amelyek a kö-
vetkező időszakban várhatóak a
községben: napközi és elemi iskola
építése Ákosfalván, ifjúsági ház lé-
tesítése Harasztkeréken és Székely-
vajában, ez utóbbi településen
műgyepes sportpálya is létesül.
„Napról napra növekedünk, gyarap-
szunk” – fogalmazott az elöljáró,
majd bemutatta azt a hulladékszál-
lító autót, amelyet a község nemrég
kapott a belga Kasterlee önkor-
mányzatától a Comitée Kasterlee-
Murgesti és az Együtt
Nyárádszentbenedekért Egyesület
közreműködésével – a gesztust
nyilvánosan is megköszönték Mark
Kennes polgármesternek, Jeff van
Meerbergen, illetve Nám Emese
egyesületvezetőknek.

Csép Éva Andrea parlamenti
képviselő hangsúlyozta: Ákosfalva

erős község, ezért fejlődő, össze-
tartó közösség is, és ilyenekre is
szükség van ahhoz, hogy magyarul
tervezhessük jövőnket, kiszámít-
ható jövőt biztosítsunk a fiatalok-
nak, és így tudjunk itthon
magyarnak, erősnek maradni. Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács el-
nöke azt emelte ki, hogy Ákosfal-
ván egyaránt előrelépnek a látható
és kevésbé mutatós dolgokban, va-
lamint gratulált azért, hogy a község
tizenkét testvértelepülési kapcsola-
tot épített ki és ápol. Az ünneplőkre
és ünnepre Balla Lóránd helyi re-
formátus lelkész kért áldást, hiszen
a vallási találkozás áldott helye is ez
a hétvége.

A nyitóünnepség végén nyilvá-
nos elismerésben részesítette a pol-
gármester az arra érdemeseket: idén
oklevelet vehetett át a székelyvajai
fúvószenekar (Menyhárt Bálint), a
magyarországi vajai mazsorettcso-
port (Tamási Margó), a Varázspatkó
lovarda (André Mónika) és a ha-
rasztkeréki Farel futballcsapat (Far-
kas Elek). Az ünnepi megnyitót a
vajai mazsorettcsoport bemutatója
zárta.
Bővült a család

A hét végén jelen voltak a község
testvértelepülései: a magyarországi
Dénesfa, Edve, Vásárosfalu, Beled,
Kömlő, Vaja, Sopronnémeti, a fel-
vidéki Madar és a belga Kasterlee.
Ezúttal két új taggal bővült a test-
vértelepülési család: pénteken dél-
után Osváth Csaba polgármester
erről szóló egyezményeket írt alá a
magyarországi Nagycenk és a
Konstanca megyei Lumina község-
gel. A Győr-Moson-Sopron  megyei
község polgármestere, Csorba
János úgy véli, kétéves előzményt
követően „nem egy papírt írunk
alá”, hanem remélhetően egy élő,
tartalmas, sokoldalú kapcsolat lesz
a települések között. Ioan Roman
egy tizenegyezer fős tengermelléki
község polgármestere, ahol magya-

rok, török-tatárok és más etniku-
mok is élnek. A kapcsolat úgy szü-
letett meg, hogy Osváth Csaba
érdeklődését felkeltette Oituz falu,
ahol mintegy kilencszáz magyar
nemzetiségű él. Mint megtudtuk,
lakói lujzikalagori csángók, akik el-
sőként az 1920-as évek elején épí-
tettek ott házat: először három
család, majd hatvan választotta az
új helyet az otthoni éhínség, nyo-
morúság helyett, míg a második vi-
lágháborút követően tömegesen
érkeztek a csángók, az államtól itt
kaptak földet, s bár magyar papjuk
nincs, nyelvükben és római katoli-
kus vallásukban még jól őrzik iden-
titásukat.
Testvérkapcsolatok és az európai
közösség

A községnapok egyik kiemelt
rendezvénye a testvértelepülések ta-
lálkozója, amelyet az Európai Bi-
zottság egy pályázat révén is
támogat. Így érthetően sok gondolat
fogalmazódott meg e téma körül.
Péter Ferenc szerint nagyon fontos
a kapcsolattartás egy olyan Európá-
ban, ahol a gazdasági válság után
migránsválság következett, de ki-
vándorlási válsággal is küszködünk
olyan körülmények között, amikor
ötmillió hazánkfia külföldön keresi
kenyerét. Ezért fontos kapcsolato-
kat építeni és ápolni Európának egy
olyan sarkában, ahol még szeren-
csére nem küszködünk olyan gon-
dokkal, mint más nyugati országok
– mondta az elnök, utalva a migrán-
sok érkezésére és az elindult terro-
rizmushullámra, a minap történt
barcelonai merényletre. „Ezek a
kapcsolatok a jövőnek is szólnak,
gyermekeinknek és a különböző te-
lepüléseken élőknek is, van mit ta-
nulnunk egymástól” – zárta
gondolatait Péter Ferenc. 

A testvértelepülések nevében
Beled polgármestere, Major Jenő
szólalt fel, kiemelve, hogy a britek
kilépése után másokban is felvető-

dik néha ez a gondolat az unió ke-
retében. „Mi itt azonban úgy gon-
doljuk, hogy az Európai Uniónak
hosszú távon fenn kell maradnia”, s
az európai vezetőknek azon kell
gondolkodniuk, hogy az együttmű-
ködések gazdasági eredményei
mellett legalább olyan fontos Eu-
rópa ősi kultúrájának megőrzése,
megvédése. Ezért fejleszteni kell a
kapcsolatokat, hogy mindannyiunk
számára a lehető legkedvezőbb le-
gyen, és ez nagyon fontos a magyar
nemzet esetében is, amikor a törté-
nelem sodrában nemzettársainak je-
lentős része a mostani
országhatárokon kívülre szorult.

Osváth Csaba szerint a testvérte-
lepülések intézménye lehetőséget
kínál a közös kulturális örökség
megismerésére, a fiatalok számára
lehetővé válik az együttműködés,
segíti őket más kultúrák tudatosítá-
sában és tiszteletben tartásában. 

A hét végén ezért is figyeltek
hangsúlyosan erre a kérdésre. Az

önkormányzati székház tornyában
egy testvértelepülési sarkot alakítot-
tak ki, ahol minden közösség elhe-
lyezhette saját ismertetőjét,
címerét, zászlaját és testvéri szer-
ződését. A pénteken kialakított sar-
kot szombaton tekinthette meg a
nagyközönség, amikor a nyitott
kapuk napját tartották a községhá-
zán. Ugyancsak pénteken este a
sportcsarnokban az érdeklődők
megtekinthették az összes testvér-
település gyermekeinek rajzaiból
nyílt kiállítást, amelynek témája az
Így látom én Európa jövőjét volt.
Szombaton délelőtt Harasztkeréken
díszünnepség keretében felavatták
az erre a célra kialakított testvéri-
ség parkját, ahol minden település
„életfát” ültetett el ebből az alka-
lomból, valamint leleplezték a test-
vériség emlékművét. Vasárnap
délelőtt kerekasztal-beszélgetést
rendeztek a községházán Mi dön-
tünk: merre tart Európa címmel,
ahol olyan  kérdésekre keresték a
választ, mint a migránsválság, a
kulturális felhígulás, értékrendek
alakulása a mai Európában, illetve
a fiatalok helye (és helyzete) a dön-
téshozatalban.

azzá, ami ma is: európai magyar
nemzetté” – mondta a szónok. Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkonzu-
látusa képviseletében dr. Flender
Gyöngyi konzul méltatta a nap je-
lentőségét.

A rendezvényen fellépett Sorbán
Enikő népdalénekes és Simó 
Annamária énekes, a Csillag-
fény néptáncegyüttes, amely me-
zőmadarasi, küküllőmenti magyar
és szászcsávási cigánytáncokat
adott elő (koreográfus Lengyel Il-
dikó). 

Fellépett a Száztagú Székely Fér-
fikórus marosszéki dalcsoportja, a
Marosszéki Harmónia (karvezető:
Biró Jenő csejdi református lelki-
pásztor), amely a Dal a hazáról
(Karai József szerzeménye, szöveg
Várnai Zseni 1927), illetve az
Erdő, erdő, erdő... (Bartók Béla
gyűjtése – 1914) című dalt adta
elő.

Az ünnepség az új kenyér meg-
szentelésével folytatódott, hiszen a
kenyér az életet, a megélhetést, az
otthont jelenti. A szervezők a nem-
zeti színű szalaggal átkötött kenyér-
rel fejezték ki, hogy a haza és az
élet összekapcsolódik. 

Az óriáskenyereket az Eldi pék-
ség készítette. 

Történelmi egyházaink képvise-
letében a római katolikus egyház
részéről főtisztelendő Oláh Dénes
főesperes, a református egyház ré-
széről Henter György lelkipásztor,
az unitárius egyház képviseletében
Nagy László lelkipásztor, az evan-
gélikus egyház részéről Pap
Noémi lelkipásztor mondott ál-
dást.

Az esemény a székely himnusz,
valamint nemzeti imánk, a ma-
gyar himnusz eléneklésével ért
véget, majd a jelenlevők között
szétosztották a megszentelt új ke-
nyeret.

Isten, áldd meg nemzetünket!
(Folytatás az 1. oldalról)

Románia megtámadta az Európai Unió luxemburgi
bíróságán a Minority SafePack kisebbségvédelmi eu-
rópai polgári kezdeményezés bejegyzését – jelentette
be egy csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón Vincze
Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának
(FUEN) elnöke és Porcsalmi Bálint, az RMDSZ
ügyvezető elnöke.

Tájékoztatásuk szerint a Románia által benyújtott
keresetről az elmúlt napokban adott hírt az európai köz-
löny. Június 28-i keresetében a román kormány azt kérte
az európai bíróságtól, hogy semmisítse meg az Európai
Bizottságnak a Minority SafePack elnevezésű európai
polgári kezdeményezés bejegyzésére vonatkozó már-
cius 29-i határozatát. A román kormány keresetében arra
hivatkozott, hogy a polgári kezdeményezés kizárólag a
nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek
jogvédelmére, és nem a kulturális sokszínűség elősegí-
tésére irányul. Románia azt is kifogásolta, hogy az Eu-
rópai Bizottság nem hozott fel egyetlen érvet sem annak
az alátámasztására, hogy jogosult a kezdeményezésben
felsorolt területek szabályozására. 

Vincze Loránt FUEN-elnök kijelentette: „Románia
a demokrácia perifériájára sodorja önmagát azáltal,
hogy egyedüliként támadta meg az EB határozatát.
Szembemegy ötvenmillió kisebbségi európai polgár-
ral, az erdélyi magyarsággal, és azokkal a tagállamok-
kal, amelyek támogatják a polgári kezdeményezést.
Ezzel önmaga rombolja le azt az általa elterjesztett mí-
toszt, hogy példaértékű a romániai kisebbségvédelem.
A polgári kezdeményezéssel kapcsolatos előző perben
Románia már veszített, és most újra veszíteni fog” –
fogalmazott a FUEN elnöke. Hozzátette: különös,
hogy Románia nem túlságosan aktív Brüsszelben, ám
egyetlen alkalmat sem szalaszt el arra, hogy a nemzeti
kisebbségek törekvései ellen fellépjen.

Porcsalmi Bálint elmondta: a román kormánynak is
el kellett fogadnia azt a külügyminisztérium által elő-
készített memorandumot, amely a bírósági keresetre
vonatkozik. Hozzátette: a beterjesztés időpontjában
még Sorin Grindeanu volt a miniszterelnök, aki az
RMDSZ-szel folytatott tárgyalások során többször

megígérte, hogy nem fogja megtámadni az EB hatá-
rozatát. Az ügyvezető elnök megjegyezte: felkérik
Sorin Grindeanut, hogy tisztázza: aláírta-e a kormány
memorandumát.

Porcsalmi Bálint kitérő választ adott arra az újságí-
rói kérdésre, hogy ilyen körülmények között még ér-
vényesnek tekinti-e az RMDSZ a baloldali koalíció
parlamenti támogatásáról kötött megállapodást. Kije-
lentette: Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az elkövet-
kező napokban tárgyalni fog a szövetség politikai
partnereivel. Azt is hozzátette azonban, hogy nem fog-
nak azért menni a kormányhoz, hogy „kinyújtott kéz-
zel kunyeráljanak”.

Porcsalmi Bálint azt is hozzátette: a polgári kezde-
ményezés támogató aláírásainak a gyűjtése folytató-
dik, és elindították a papíralapú aláírások
összegyűjtését is. Megjegyezte, a Románia által indí-
tott per legkevesebb két évig tart.

Az MTI kérdésére, hogy az RMDSZ vagy a FUEN
be akar-e avatkozni a Románia által indított perbe,
mindketten nemleges választ adtak. Vincze Loránt ma-
gyarázatként hozzátette: a perbe csak az EU tagálla-
mai, illetve az unió intézményei, mint például az
Európai Parlament vagy a Régiók Bizottsága avatkoz-
hatnak be. A FUEN elnöke hozzátette: számítanak
arra, hogy Magyarország – amiként a polgári kezde-
ményezés bejegyzéséért folytatott pereskedésben – ez-
úttal is a kisebbségi jogok pártján beavatkozik a perbe.

Az egyes kisebbségi jogok EU-s kodifikálását kez-
deményező polgári kezdeményezés bejegyzését koráb-
ban elutasította az Európai Bizottság (EB), de az
elutasító határozatát a kezdeményezők megtámadták
az EU luxemburgi bíróságán, és pert nyertek. Ezt kö-
vetően márciusban az EB megállapodott a kezdemé-
nyezőkkel a javaslatcsomag részleges bejegyzéséről.

A kezdeményezőknek Európa legalább hét országából
kell több mint egymillió polgár aláírását megszerezniük
egy év alatt ahhoz, hogy a kezdeményezésük mérlegelé-
sére késztessék az Európai Bizottságot. Az RMDSZ már
a májusi zilahi kongresszusán bejelentette: negyedmillió
romániai aláírás összegyűjtését vállalja. (MTI)

Románia megtámadta az EU bíróságán 
a Minority SafePack bejegyzését
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Gligor Róbert László

Díjátadás, lovasság és szemetesautó a községi napok megnyitóján
A testvériséget és Európát ünnepelték Ákosfalván

kapcsán Dorin Florea kifejtette, a
nemrég épült, tízemeletes tömbhá-
zakból álló lakópark miatt regge-
lente csúcsidőben fennakadások
vannak a közlekedésben, emiatt
szükség lenne egy új, a Jeddi úttal
párhuzamos utca kialakítására,
amely a lakópark, valamint a bevá-
sárlóközpontok mögött haladna el. 

A városvezető pénteken ismét
előállt az elmúlt években általa oly

sokat emlegetett somostetői út
szükségességével, amely a Tudor
negyedet a kórházak környéké-
vel kötné össze, ennek hiányá-
ban szerinte hamarosan teljesen
bedugul a városi közlekedés.
Mint ismeretes, a szóban forgó
tervet környezetvédelmi szem-
pontok miatt megvétózták,
ugyanis a beruházás több hektár
erdő kivágását vonta volna maga
után. (menyhárt)

(Folytatás az 1. oldalról)
Tarthatatlan béremelés 

Nemzeti zászlók lovas felvonultatása: a közös Európa jövője kiemelt kérdés volt a hét végén
Fotó: Gligor Róbert László
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Annak ellenére, hogy Sütő And-
rás életművét teljes gazdagságában
feldolgozták, szinte minden sorát
elemezték, munkásságának mégis
van egy meghatározó területe,
mellyel jószerint nem foglalkoztak:
drámáinak egyházi fogadtatásával.
Ha a korabeli (akár erdélyi, akár
magyarországi) irodalmi kritikákat
olvassuk újra, az értő elemzések-
ben észlelhető az a bujkáló tapin-
tat, ahogyan a politikai
megtorlástól óvni szeretnék a szer-
zőt. Az egykori hatalom bírálatára
irányuló dramaturgiai gesztusokat
afféle összekacsintó „félre/szólás-
sal” mindenki érteni vélte; az egy-
háziak azonban jobbára valós
történeti tényeket kértek számon e
műveken, némely vallási dogmák
művészi kritikáját pedig zokon vet-
ték. Nem szükséges magyarázni,
miért nem olvashattunk Erdélyben
egyetlen sor nyíltszíni bírálatot sem

egyháziak tollából, például a Csil-
lag a máglyánról a hetvenes évek-
ben: vallási kérdésekről szóló
vitának nem volt helye Ceauşescu
Romániájában. Viták pedig voltak,
sőt, szigorú ítéletek is megfogalma-
zódtak, csakhogy a háttérben, a
nyilvánosságtól elzárva. „Rögtön,
ahogy megjelent..., a reformáció
szent eszméit és erdélyi eredmé-
nyeit érezték támadva ebben a da-
rabban. A kolozsvári református
egyház a teológiai hallgatókat nem
engedte a bemutatón megjelenni”
– emlékezik vissza évek múltán a
szerző, keserűen. És miközben az
irodalmi sajtó mindenütt, azonnal
és csaknem egyöntetűen remek-
műként értékeli Kálvin és Szervét
tragikus konfliktusának ábrázolá-
sát, a magyarországi egyházi
lapok jelentős részben lenyűgöző
értetlenséggel és agresszivitással
fogadják a darabot. Ti. azt kérik

számon egy példázatértékű fikció-
tól, ami az irodalom természetétől
teljességgel idegen: a történelem
valóságos tényeit; többen Kálvin
alakjának meghamisításával, a 
szervéti szentháromság-tagadó esz-
mék túlértékelésével vádolják a
szerzőt.

Irodalom (mint kitaláció) és va-
lóság viszonya napjainkban is
sokak számára feloldhatatlan ellent-
mondás, ám épp ezért volna szük-
séges feldolgozni, tényszerűen és
elfogulatlanul, Sütő művének egy-
házi fogadtatását. A legkiválóbb te-
ológusok ugyan még idejében
elvégezték a Csillag a máglyán val-
lástörténeti értékelését is, csak hát
ezek az írások jószerint ismeretle-
nek. Az Európai Protestáns Szabad-
egyetem még 1980-ban kis füzetet
adott ki Bernben az előző évben le-
zajlott, igencsak építő, tárgyszerű
vitáról (Kerekasztal-beszélgetés

Sütő András történelmi
drámájának német meg-
jelenése alkalmából.
Csak tiszta forrásból,
12.). 

Ennél is szomorúbb,
hogy máig hozzáférhetet-
len a dráma legkiválóbb
erdélyi vallástörténeti
elemzése. Szerzője Ju-
hász István (1915-1984),
a maga korának lenyűgö-
zően nagyformátumú,
európai értékrendet kép-
viselő tudós teológusa és
(nincs rá jobb szó) diplo-
mata egyházpolitikusa.
Az történhetett, hogy a
pletykaszinten zajló hát-
térvitákat az igényes
egyetemi tanár megso-
kallta, és – a kemény dik-

tatúra íratlan törvényeivel is
szembeszegülve – az erdélyi ma-
gyar református oktatás hagyomá-
nyaihoz visszafordulva, nyílt
disputát szervezett a Csillag a mág-
lyán teológiailag is megragadható
jelentésárnyalatairól. Kihívó hely-
színen és környezetben: a kolozs-
vári Protestáns Teológiai Intézet
épületében, együttműködve a teoló-
gushallgatók önképzőkörével. A vi-
lági és az egyházi, a magyar, a
román és az egyetemes történetben
egyaránt otthonosan mozgó pro-
fesszor elemzése oly sokirányú
megközelítésről tanúskodik, hogy
módszertanát nem csupán máig idő-
szerűnek, de példamutatónak te-
kinthetjük. Ha évtizedekkel
korábban birtokunkban lett volna ez
a szemléleti perspektíva, bizonyára
egyetemesebb érzékenységgel kö-
zelítünk Sütő András és kortársai
életművéhez is. Talán nem szakad

végzetesen ketté minden toleranciát
mellőzve a Sütő (s általa két-három
írástudó-nemzedék) munkásságát
firtató közgondolkodás. 

Juhász István előadásának
egyetlen, rövidített publikációja ta-
lálható a magyarországi Confessio
1979/3-as számában, Kolozsvári
disputa a Csillag a máglyánról
címmel, magyarázó kopffal: „A
prezidens D. dr. Juhász István
professzor volt, a respondensek:
Bereczki András, Jenei Tamás,
Kató Béla, Kovács István hallga-
tók voltak”. Furcsamód, a pro-
fesszor kéziratos hagyatékának
gondozói a 2016-os tisztelgő Ju-
hász-kiadványból is kihagyták ezt
a jelentős írást. Az alább közzétett
– nagyon rövid, de remélhetőleg
mégis súlyos üzenetet közvetítő –
töredéket nem a Confessióból vet-
tem át: az egykori résztvevők
jegyzetei alapján rekonstruált
részlet. Jakab László Tibor (jelen-
leg nagyatádi lelkész) juttatta el
hozzám, önzetlenül, szellemi
életünk jobbításáért, az általa
kézzel lejegyzett teljes szöve-
get. Amikor számítógépre átmá-
soltam, megőriztem az előadás
enyhén archaikus ízű, egyházi
nyelvhasználatát, néhány kifeje-
zés és név eredeti, latinos írás-
módját.

Röviden: a szöveg töredék mi-
voltában is érzékelhető, hogy egy
erdélyi, elmulasztott eszmetörténeti
esemény tanúi vagyunk.

Kötetbemutató holnap, augusz-
tus 22-én 17 órától az unitárius
egyházközség Bolyai téri tanács-
termében. A szerző beszélgetőtársa
Lázok János, a Művészeti Egyetem
tanára.

Elmulasztott (eszme)történeti esemény a hetvenes évekből
(részlet Szász László bemutatás előtt álló kötetéből)

Disputatio: egy tárgy megvizs-
gálása párbeszéd útján. (…) Ma
esti disputációnk irodalom és tör-
ténelem oldaláról keresi az igaz-
ságot. A Calvin és Servet
ellentétein felül álló igazságot
abban a szabadságban keressük,
amelyre egyházaink XX. századi
ökumenikus útja mindnyájunkat
elindított. (…)

Sütő András drámája szerint Cal-
vin és Servet 1533-ban… barátok
voltak, két ellentétes jellemű ifjú.
(…) Van-e áthidalás e két ember kö-
zött, az Isten lényegét kérdező ké-
telkedés és (részletek) az Istenhez
forduló imádság között? 

Calvin és Servet ellentétét nem
lehet az újkori európai történet
semmilyen analógiájával magya-
rázni. (…) A reformátori tant a sza-
badság egyetemes rendje
kiépítésére való törekvés jellemzi,
s ennek megfelelően a „szabadság”
és „rend” feszültsége határozza
meg. A lelkiismereti szabadság
Calvin tanítása szerint az egyházi
szabadság alapja. A tragikus az,
hogy ennek ellenére sem Calvin,
sem a reformátorok nem erre a
tanra építették koruk egyházának a
szabadságát.

(…) Célunk mégis a dráma re-
formátori tartalmának összefogla-
lása. Amikor ismételten kifejezzük
köszönetünket, nemcsak a mű
szépségére, hanem a modern dráma
eszközeivel végzett építő munká-
jára gondolunk.

Arra a kérdésre: miért éppen a
Servet és Calvin alakját kellett fel-
eleveníteni – [az író] a reformáció
vallomásával felel: „Itt állok, más-
ként nem tehetek”. Újra megszólal-
tatni azt a példát, mely a
reformátorokban szabad szemmel
látható: mindhalálig megállni az
emberért vállalt legmagasabb célok
mellett! – olyan írói vállalkozás,
amelyet szeretnünk és becsülnünk
kell.

A dráma nem a reformátori sza-
badság bibliai fundamentumát,
hanem annak történeti értékét kéri
számon. Hogyan valósította meg a
reformáció azt, amit sok európai
nép tőle várt: a lelkiismeret szabad-
ságát, a nép szabadságát, a gondolat
szabadságát? Válasza nem sűrűsö-
dik egyetlen „Tiborc-monológba”.
A szabadság-gondolat kifejezésé-
ben részt vesz minden szereplő, sőt
maga az olvasó, hallgató is, akinek
lelkében tovább élnek a sokszor
félig kimondott igék.

Vannak a drámában számunkra
olyan elfogadhatatlan pillanatok,

amelyek azt az érzést keltik, mintha
a szabadságnak egykor Calvin és
Servet által közösen vállalt ügyét,
miután Genf az inkvizícióhoz haso-
nult, egyedül Servet vinné tovább.
Mivel úgy véljük, nem ez a dráma
álláspontja, arra gondolunk, hogy
ezek a félreértések – éppen a mű
szerkezete és igazsága szerint – el-
kerülhetők lettek volna. Emlegeté-
sük helyett azonban szeretnénk
kiemelni Calvinnak a drámába fog-
lalt olyan szavait, amelyek a refor-
máció és a szabadság ügyéért vállalt
áldozatából fakadtak. 

Az egyik az a történeti beszéd,
amelyet 1553. szept. 1-én a hatalom
nélküli konzisztórium nevében a
hatalmat kezében tartó Kistanács
előtt mondott, fenntartva a Philibert
Berthelier tanácsúr felett kimondott
fegyelmező határozatot: „Kezeimet
levághatjátok, tagjaimat szétzúzhat-
játok, házamat felperzselhetitek, ha-
lott gyermekeim csontjait is
szétszórhatjátok, de soha semmivel
sem fogtok arra kényszeríteni, hogy
a szent jegyeket odanyújtsam”. Cal-
vin tiltakozása nem a Kistanács tör-
vényes hatalma ellen irányult, de
megvédelmezte a keresztyén gyüle-
kezet belső autonómiáját. Ez volt a
genfi példa jelentősége a 16. század
egyháztörténetében.

A másik az a szerző által formált
Calvin-beszéd, amelyben a refor-
máció európai mártírjairól szólva

felsorolja a Németországban fel-
koncolt százezer lutheránus parasz-
tot, majd így folytatja: „Nem a
reformáció adott fegyvert a ke-
zükbe? Nem a reformáció mondta
ki, hogy fejedelmek és minden ha-
talmasságok Istentől kapott hatal-
mát fegyverrel kell összetörni, ha
letér az igazság útjáról?” E szakasz
jelentősége az, hogy nem csak a po-
litikai calvinizmus 16-17. századi
útját summázza, hanem belefoglalja
annak előzményeként az 1525-ös
német parasztforradalmat is. Azt a
nagy harcot, amelyet a múlt protes-
táns történetírása is ki akart tagadni
a reformáció közösségéből. Sütő
drámájának álláspontja azt az igaz-
ságot mondja ki, amelyik az 1975-
ös évfordulón megjelent Thomas
Münzer-írások feldolgozásával a
parasztforradalom vértanú prédiká-
tora theológiájának reformátori jel-
legét igazolja.

Ennyi gazdag tanúságtétel után
kérdezzük: mi az írói állásfoglalás
a legsúlyosabb konfliktusban, ame-
lyik a reformáció egyháza szabad-
sága kérdésében Servet-t és Calvint
szembeállította? Azokhoz az olva-
sókhoz és méltatókhoz csatlako-
zunk, akik szerint Calvin
feleségének a szerepe a kulcs a
dráma megértéséhez. Ő is történeti-
etlen, a szerző jegyzete is figyel-
meztet, hogy 1553-ban De Bure
Idelette már négy éve halott. De a

róla szóló feljegyzésekkel egybe-
hangzik az, ahogy őt itt megismer-
jük. Méltó volt, hogy általa
szólaljanak meg a szabadság két
szélső pólusát összekötő, a szabad-
ság jövendő útját kifejező igék: „A
Megváltó jelent meg előttem. Feltá-
madásának legelső szavait hallot-
tam: Békesség néktek. Parancsot is
mondott: Hagyd ott az oltár előtt a
te ajándékodat, és menj, és békélj
meg előbb a te atyádfiával. Most
már fényesnek látom arcodat,
János. Eltűnt arcodról a Káin-bé-
lyeg. A tiedet is fényesnek látom, te
szegény Servet Mihály”. 

Conclusio
A disputáció célja az igazság:

mindkét részről. Úgy gondoljuk,
hogy történet és irodalom valóban
egy közös pontra mutat. Arra, mely
Bethlen Gábor gyülekezeti törvé-
nyei óta erdélyi egyháztörténetünk-
nek is legfényesebb csillaga, s ez a
tolerancia.

Valljuk, hogy a tolerancia nem
közömbösség, hanem az a szeretet,
mely a maguk szabadságát a test-
vér-egyházak és testvér-hitek sza-
badsága által védelmezi. 

A reformáció korának máglyáin
– sem ezen az egyen, sem azon a ti-
zenháromezren, amelyről a dráma
beszél – nem égett el a szabadság
csillaga. Szikráik a tolerancia csil-
lagképében egyesültek.

Dr. Juhász István

Disputatio

Szerepvivő emberré lettem 
– a szerző műhelyvallomása

A kötetem címébe foglalt „Szerepvivő emberré lettem” megfogal-
mazás nem tőlem: Kálvintól, a reformátorunktól származik, és egy
kényszerűségekkel irányított, hazát váltó életút sűrítményét tartal-
mazza számomra. Aki mindaddig törekedtem magyar irodalmat taní-
tani, éjszakai íróként publikálni a szülővárosomban, amíg el nem
zavartak onnan (innen). Csaknem negyvenévesen kezdtem újra a szel-
lemi munkát az anyahazában, saját köteteim is csak itt (ott) jelentek
meg, s nemrég a Károli Gáspár Református Egyetem docenseként „vo-
nultam” nyugdíjba. Mindennek csupán annyi jelentősége van,
amennyi talán a könyv első darabjából kiderül: borzasztó nehéz, de
nem lehetetlen egyetlen élet alatt két, teljesen különböző irodalmár-
életformát felépíteni. Egyet, mely az Erdélyben csaknem elkerülhetet-
len „önkéntes szolgálatelvet”, és egy másikat, mely a „professzionális
megfelelés” kényszerét valósítja meg.
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Megszakítjuk a beszélgetést a ha-
gyományőrző tiszttel, mert jönnek
az érdeklődő csoportok, amelyekkel
programszerűen foglalkozni kell.
Egy másik kocsiban oldottabb a
hangulat. Az Orfeum színpadán
Csík János és barátai zenélnek fo-
lyamatosan. Elsősorban katonada-
lokat játszanak, de mezőségi,
csángó és erdélyi népzenével és
énekkel is színesítik az utazást. A
vasúti kocsi falain az Iskolapadból
a doberdói pokolba címmel Kókay
László 1916. március 29. – május
22. közötti naplóbejegyzéseivel tűz-
delt korabeli fotókiállítás is hozzá-
járul, hogy az emlékezők még a
helyszín előtt ízelítőt kapjanak az
isonzói frontból. 

Közben a szerelvény kibújik a
szűk völgyszorosból, és a világ leg-
nagyobb, a 220 méter hosszú Sol-
kan vasúti hídon (sz.m.: 1904–1905
között építették; Ferenc Ferdinánd
trónörökös 1906-ban avatta fel, a
monarchia csapatai 1916-ban fel-
robbantották, 1920-ban újraépítet-
ték; a második világháborúban épen
maradt) áthaladva befut Nova Go-
rica állomásra. 

Impozáns, osztrák–magyar mo-
narchiabeli állomásépület fogad.
Előtte régi gőzmozdony emlékmű.
Több autóbusz várja a fáradt utaso-
kat, hogy a városban levő szállo-
dákba szállítsa. Miközben sokan
saját szállítóeszközeiket keresik,
arra leszek figyelmes, hogy az

egyik kanálisfedő fölött sokan fo-
tózkodnak terpeszállásban. Köze-
lebb lépve látom, hogy alig pár
méterre az állomásépülettől van a
szlovén–olasz határ. Ezt jelzi a Pi-
azza del Transalpina téren elhelye-
zett kerek fémplakett. 

Az 1915. május 23-i olasz had-
üzenet után azonnal megszállták az
osztrák–magyar monarchiához tar-
tozó várost, amely az isonzói ütkö-
zetekben sokszor cserélt gazdát.
1918-ban Olaszországhoz csatolták.

A második világháborúban, miután
az olaszok a németekkel szövetsé-
get kötöttek, a város is a harmadik
birodalom része lett. 1945 előtt
Josip Broz Tito jugoszláv partizán-
jai aktív szerepet vállaltak a város-
tól északkeletre eső területek
felszabadításában, a várost azonban
a szövetséges csapatok szállták
meg. 1947-ben a nagy része vissza-
került az olaszokhoz, azonban a ha-
tárt úgy húzták meg, hogy az
állomás egy része az olaszoké, míg
a másik fele a jugoszlávoké lett.
Több falu egyesítésével Tito idejé-
ben építették fel a szerb oldalon ma-
radt Nova Goricát, amely így,
kettéosztva egy kicsit a második vi-
lágháború utáni Berlinhez hasonlí-
tott. A határ utcákat vágott ketté, sőt

egy helyen úgy jelölték ki, hogy a
ház és hozzá tartozó kert a szerbeké
maradt, míg a szomszédok már
Olaszországban laktak. Jugoszlávia
felbomlása után Szlovénia lett hatá-
ros ezen a részen Olaszországgal,
majd 2007. december 21-étől csat-
lakozott a schengeni egyezmény-
hez, így gyakorlatilag megszűnt a
határellenőrzés. Helyenként az ut-
cákban az úttest felett átívelő tetők-
kel és a járdán az ellenőrző
bódékkal még állnak az egykori ha-

tárátkelők nyomai. Egyik helyen az
országnévtábla mögött fiatalok ros-
télyost sütöttek, és vígan ittak. Az
állomás téren kő virágtartók jelzik
a határt. Ottjártunkkor egy gyorsét-
kezde bódéja állott ott, előtte a tera-
szon ültek a vendégek. Csak az tűnt
fel, hogy az étkezdéhez tartozó par-
kolóban álló autók rendszáma olasz,
míg a velük szembeniek szlovén jel-
zésűek. A schengeni csatlakozást
követően a szlovénok Európa park-
nak nevezték el a helyet, amelyet
azért alacsony kerítés választ el az
olasz területtől. Egyik helyen még
megvan a határkijelölések évszáma-
ival tűzdelt határkő. Később meg-
tudjuk, hogy az állomás teljes
egészében a szlovénoké lett, az ola-
szoknak egy új épületet kellett fel-
húzniuk, és innen indulnak a
vonatok az ország déli részébe. Ma
a „határhelyzet” gazdasági előnyeit
igyekeznek kihasználni, főleg szlo-
vén részről, ahol az utóbbi években
nagyon sok kaszinó, szórakozóhely
épült, amelyeket gyakran és elősze-
retettel keresnek fel az olaszok, hi-
szen ezekben minden olcsóbb. A
szállodában is a szlovén mellett
mindenki tökéletesen beszél ola-
szul, igaz, más nyelvet nem igazán
sajátítottak el, s a kommunista örök-
séghez talán az is hozzátartozik,
hogy a bárnál este 10 után már nem
szolgálták ki a vendégeket, és a jól
bevált villanyoltással jelezték a te-
raszon levőknek, hogy záróra.
Pedig a város jövedelmének nagy
részét az idegenforgalom képezi, s
ebben kiemelt helyen van az első
világháború emléke. 

A goriziai várban is külön kiállí-
tás fogadja az érdeklődőket, és
innen is kiváló kerékpáros- és gya-
logosútvonalak indulnak a Béke
ösvényei felé. És az is turisztikai
védjeggyé vált, és a múzeum
külön termet szán neki, hogy az
első világháborúban itt járt Ernest
Hemingway amerikai író, aki az
olasz hadseregben szolgált, és
híres könyvét, a Búcsú a fegyve-

rektől címűt Goriziában kezdte el
írni. 

„…Augusztusban még a folyón is
átkeltünk, és Goriziába költöz-
tünk. (…) A harcok most már egé-
szen közel folytak, alig egy
mérföldnyire, odaát, a legköze-
lebbi hegyekben. Igazán szép
simán foglaltuk el a várost, bár
ezeket a hegyeket sajnos, már
nem bírtuk elfoglalni. Szerencsére
az osztrákok vissza szerettek
volna hurcolkodni a városba,
majd egyszer, amikor vége lesz a
háborúnak, és ezért nem is bom-
bázták, legalábbis nem úgy, hogy
elpusztítsák, hanem csak úgy, ka-
tonaszokás szerint, hogy valami
látszatja azért legyen. A lakosság
a városban maradt, működtek a
kórházak és a kávéházak, és a tü-
zérségünk a mellékutcákban, to-
vábbá a bordélyházak is,
mégpedig kettő, egyik a legény-
ségnek, másik a tiszteknek.” (Er-
nest Hemingway: Búcsú a
fegyverektől) 

Reggel autóbuszra ülünk. Mai
célpontunk a „doberdói nagy hegy”.
Gyakorlatilag a hajdani harctéren
járunk. Mert bár a legnagyobb csa-
ták a doberdói magaslaton zajlottak,
az Isonzó és a Wippach (Vipava)
völgye is hadműveleti terület volt.
Ma kis települések között kanyarog
az út, amik belesimulnak a cserjék-
kel és alacsony délvidéki fákkal
övezett tájba. Hogy miért volt fon-
tos az Isonzó völgyét záró, alig pár
száz méteres „hegyvonulat”, kide-
rült, amikor elértük a Cerje-dombon
(343 m) emelt hatalmas kilátótor-
nyot. Az épület egy kicsit az auster-
litzi csata kulcsfontosságú
dombtetőjén, a Prace-dombon állí-
tott Béke emlékművéhez hasonlít.
Azzal a különbséggel, hogy az ma-
uzóleum is egyben. Itt viszont,
amint utólag kiderült, egy jugoszláv
antifasiszta szervezetnek állítottak
emléket, amely az olaszok ellen
harcolt. Pedig a Cerje-domb kivette
a részét az első világháborúból is.
Az isonzói frontról először azok a
fotók „mesélnek”, amelyeket a ki-
látóban levő állandó kiállításon lá-
tunk. A tárlat hivatalos megnyitója
2013. szeptember 21-én, a nemzet-
közi béke napján volt. 

A torony tetejéről gyönyörű a ki-
látás az Isonzó, a Vipava völgyére,
de ellátni a Dolomitokig és a Júliai
Alpokig, a másik frontvonalat je-
lentő Triglav-csúcsokig, a másik ol-
dalon pedig az Adriai-tengerig. Alig
egy kilométernyire van a 150 méter
hosszú Pečinka barlang. Ebben ős-
kori kerámiatöredéket és emberi
maradványokat is találtak. Azon-
ban az első világháborúban pihe-
nő-, óvóhelyként használta az oszt-
rák–magyar hadsereg, majd 1916
novemberében az olaszoké lesz
1917 októberéig. Ma a barlang egy
részében rekonstruálták a katonák
számára elhelyezett emeletes ágya-
kat és a tiszteknek járó fülkéket,
valamint a Pečina csúcsán levő,
fényszóróval ellátott megfigyelő-
pontot. Ettől nem messze volt a
Segeti-tábor, ahova a csaták után
visszahúzódtak pihenni a kato-
nák. Itt többek között mozi, kug-
lipálya, kávézó, hajóhinták,
ringlispíl, teniszpályák, kápolna,
gondosan elrendezett pihenőhe-
lyek, park várta a katonákat és a

tiszteket egy-egy kimerítő csata
után. 

„Utamon, amint a kávéház mel-
lett visz el, megpillantom a ring-
lispilt, amit a múlt hónap végén
kezdtek építeni. Már kész van,
még verklije is van, mit muszka
foglyok hajtanak. A ringlispilt is
ezek hajtják. Rengeteg baka állja
körül, hancúrozás, nevetés vegyül
a verkli zenéjébe. Néhány pilla-
natra megfeledkezik az ember
róla, hogy hol is van…” (Részlet
Kókay László naplójából – meg-
jelent a nagyhaboru.blog.hu ol-
dalon) 

Megtudtuk, hogy az itteni magas-
lat birtoklásáért is hónapokig tartó
kemény csata folyt. Ahogy figyel-
mesebben körülnézünk, valóban
olyan a fehér sziklákkal borított –
mára már cserjékkel fedett – terü-
let, mint a hullámzó tenger felü-
lete. A béke ösvénye jelzést
követve egy kicsit szétnézünk a te-
repen. A bokrok alatt kőhalmokat,
egykori lőállásokat vélünk felfe-
dezni. Száz évvel ezelőtt csak a fű
és a puszta fehér kövek uralták a
tájat. 

Vajda György

A Nagy Háború emlékezete (4.)
A Béke ösvényén a történelem szabta városban

A Solkan híd Fotó: Vajda György

A szlovén–olasz határt jelzik a virágcserepek a Transalpina téren

Az Isonzó völgye

Határkő a szlovén  Európa téren

Nova Gorica állomásépülete



Sorozatban harmadik, ugyanak-
kor legértékesebb győzelmét sze-
rezte a Marosvásárhelyi ASA,
hiszen mintegy 60 percen keresztül
emberhátrányban játszott a labda-
rúgó 2. liga 3. fordulójában a Sziget
utcában, ahol  3-2 arányban győzte
le a Nagyváradi Luceafărult.

Fontos mérkőzés volt a hazaiak
számára, hiszen az egykori FC
Bihar utódjaként emlegetett Luce-
afărul vezetőedzője az a Cornel
Ţălnar, aki korábban a Gyulafehér-
vári Unirea, a Bukaresti Dinamo, a
Karácsonkői Csalhó, a Chiajnai
Concordia együtteseit is edzte, se-

gítője pedig Florentin Petre, a Di-
namo volt középpályása, viszont az
együttes sportigazgatója az a Cris-
tian Lupuţ, aki a 2000-es évek ele-
jén játszott az AS Armatánál, az FC
Brassó, Dinamo, Rapid valamikori
középpályása és Petre Goge is,
utóbbi a 2011–2012-es bajnoki
idényben a FCM színeiben szere-
pelt, ugyanakkor a hosszabbítás
perceiben lépett pályára az ASA
színeiben a szenegáli Gaston
Mendy, aki a minap írt újra alá
szerződést az alakulattal.

Az ASA már a 3. percben veze-
téshez jutott a középpályás Al. 

Stoica gólja révén, miután a nagy-
váradi védelem nagyot hibázott egy
jobb oldali beadás során. Nem sok-
kal később növelhette volna elő-
nyét a hazai alakulat, de Licu két
ízben nem volt eredményes. A
korai találat kissé meglepte a ven-
dégeket, akik azonban felvették a
meccs iramát, és tíz perccel a szü-
net előtt sikerült egyenlíteniük az
ASA volt játékosa, Goge révén, aki
Herghelegiu passzát értékesítette. 

Két perccel később P. Iacob sza-
badrúgás utáni fejesgóljával szer-
zett vezetést az ASA, de ezt
követően elszabadultak az indula-
tok, miután a vásárhelyiek hát-
védje, Florin Ilie egy bedobásnál
szidalmazta a partjelzőt, ezért S.
Popa nagyenyedi játékvezetőtől
piros lapot kapott. Így emberhát-
rányban  nehéz második félidő várt
a hazai csapatra, amely azonban
nagyszerűen védekezett, így hiába
volt mezőnyfölényben az ellenfél,
nagyobb helyzetük csak szabadrú-
gásból adódott, de azt is elpuskázták.
A 73. percben a hazaiak megszerez-
ték harmadik találatukat D. Panait
révén, aki beverekedve magát a ti-
zenhatoson belül, onnan volt ered-
ményes, majd a 90+4. percben
Bedea talált be Iacob kapujába, így
beállította a 3-2-es végeredményt. 

Sorozatban harmadik győzelmé-
vel Bálint László alakulata megerő-
sítette első helyét a tabella élén, ahol
még mellette a Dunărea Călăraşi-t a
hosszabbításban legyőző Nagysze-
beni Hermannstadt és a Snagov
ellen diadalmaskodó Temesvári Ri-
pensia rendelkezik maximális pont-
számmal, utóbbi  csapatnak  jobb a
gólaránya, mint az ASA-nak. 

A Ripensia lesz a marosvásárhe-
lyiek ellenfele idegenben a hétközi
rangadón, kedden 18 órától, az ösz-
szecsapást a Digi Sport élőben köz-
vetíti. (C.A.)

Ezen a szinten szokatlan és ritka,
de nagy érdeklődésnek örvendő gá-
lamérkőzés keretében mutatta be a
keretét az új bajnoki idényre a ma-
rosvásárhelyi MSE 4. ligás labda-
rúgócsapata. A gálameccsen a klub
az öt éve megyei szinten Románia-
kupa-győztes együttes tagjai talál-
koztak az új idényre készülő keret
tagjaival, és a több száz fős nézőse-
reg egyenként megtapsolhatta
mindkét csapat játékosait, akiket
név szerint szólított a műsorvezető.

A remek hangulatú mérkőzésen
felelevenítették az akkor hatalmas
meglepetésnek számító kupagyőze-
lem emlékét, és a volt csapattagok
pezsgővel és egy emlékmezzel ked-
veskedtek az akkori és mostani ed-
zőnek, Fehér Csabának.

Maga a mérkőzés két rövid,
húsz-húsz perces félidőt tartott, és
az a két játékos, Kristály Hunor és
Emil Deteşan, aki az akkori győztes
csapat tagja volt, és a jelenlegi ke-
retben is benne van, egy-egy félidőt
játszott mindkét oldalon.

A szünetben újabb ünnepi mo-
mentum következett, hisz bemutat-
ták a klub keretében működő, több
száz gyereket foglalkoztató gyerek-
és ifjúsági csoportokat is, amelyek
az adott korcsoportban vesznek
részt a bajnokságban. Azt, hogy a
Székelyföldi Labdarúgó Akadémia
alközpontjaként működő klubban
minőségi munka zajlik, egyrészt az
jelzi, hogy néhány tehetséges fiatalt
már kiszemeltek az akadémia szak-
emberei, másrészt az eredmények
is egyre jobbak az ifjúsági bajnok-
ságokban. Az MSE egyik legfonto-
sabb vonzereje azonban, hogy – a
városban működő klubok közül

egyetlenként – az oktatás nyelve
magyar.

Ami pedig a felnőttcsapatot illeti,
a 4. ligában eltöltött évek után az
MSE, amely 2008-ban alakult újra
a város első sportklubja, az 1898-
ban létrehozott Marosvásárhelyi
Sport Egylet jogutódjaként, arra
készül, hogy magasabb szintre
helyezze a működését, egyre in-
kább méltóvá váljon az egykori
MSE-hez. Ezt szolgálja az új
idényre összeállított keret,
amelyben a fiatal és a tapasztalt
játékosok harmonikus összhangot
alkotnak:

Kristály Hunor, Aurel Strete –
kapusok;

Török Szabolcs, Balázs Sza-
bolcs, Balázs Attila, Paul Brai, Mi-
hály Zoltán, Alexandru Silion,
Kádár Barna, Ciula Csongor, Cris-
tian Iernuţan, Tamás Róbert, Tamás
Attila, Dudás Levente, Hajdó Ro-
land, Moldován Tamás, Totó Szi-
lárd, Kanyaró Péter, Emil Deteşan,
Dan Velichea, Ioan Popa, Virgil
Vucur, Cosmin Cucută, Pásztor Ist-
ván, Erdős-Balizs Arnold, Balázs
Norbert – mezőnyjátékosok.

A labdarúgó 4. liga kezdésének
időpontját szeptember 2-ára tűzte ki
a megyei egyesület. A beiratkozási
határidő pénteken járt le, azonban
még nem közölték a beiratkozott
csapatok névsorát. Nem hivatalos
hírek szerint a tavalyi 15 csapat
közül Erdőszentgyörgy és a Maros-
vásárhelyi Juvenes nem indulnak,
Mezőméhes és Dicsőszentmárton
viszont ismét részt venne. Végleges
döntés várhatóan a héten születik,
amikor az idény sorsolását is meg-
ejtik.
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A marosvásárhelyi ASA–Nagyvá-
radi Luceafărul  mérkőzésen, a lab-
darúgó 2. liga 2. fordulójában
ritkán látott eseménynek voltak
tanúi a nézők. És egy olyan epizód-
nak, amely könnyen befolyásolhatta
volna negatívan a végeredményt,
ám szerencsére a házigazda együt-
tes elkerülte a pontvesztést, noha a
modern fociban – sokkal inkább,
mint húsz, harminc évvel ezelőtt,
vagy még korábban – az emberhát-
rány (hisz Fl. Ilie kiállításáról van
szó) a legtöbb esetben végzetes a
kevesebb játékossal maradt csapat
számára.

No nem a piros lap maga ritka,
hanem a felmutatásának körülmé-
nyei, hiszen a lelátón senki nem ér-
tette, mi történik. Kapott is
hideget-meleget a nézőktől a part-
jelző, akinek a bejelentése következ-
tében vette elő a lapot Sergiu Popa
játékvezető, és ugyancsak mint da-
rázscsípésre pattant fel a hazai kis-
pad, de a játékosok, sőt maga az
érintett is hosszan tiltakozott az íté-
let ellen. Miután a helyszínen nem
derült ki, a tévéfelvétel megtekintése
után láthattuk csak, hogy mi történt.
Fl. Ilie egy szerelés után odaszólt
valamit Bârdeş partjelzőnek, aki
ennek hallatán azonnal magához
intette a középbírót, és jött a lap is.
Hogy mit mondott, azt csak ők ket-
ten tudják igazán, hisz az öt méterre
található lelátón nem lehetett hal-
lani a szavakat. Tény, hogy ameny-
nyiben csúnyán káromkodott, vagy
nyomdafestéket nem tűrően sérte-
gette a partjelzőt, a szabály elég
egyértelműen fogalmaz, hogy jár a

kiállítás. És végül is Florin Iliének
is meg kell tanulnia, hogy uralkod-
jon magán, mert a futball nem ká-
romkodási vetélkedő.

Ám van egy csakhogy... A szabály
minden csúnya beszédet, szitkozó-
dást, más személyek káromlását ha-
sonló szigorral büntet(ne).
Függetlenül, hogy egy játékos a
bírót, ellenfelét, csapattársát vagy
éppen egy nézőt küld melegebb ég-
hajlatra. Aki már járt futballmecs-
csen,  tudja, hogy a játékvezetők a
legtöbbször inkább nem hallják meg
ezeket a szavakat, úgy veszik, mint
a feszültség levezetését. Nem fogom
itt most azt mondani, hogy helyesen
teszik. Valószínűleg ha tényleg ko-
molyan vennék ezt a szabályt, akkor
lenne az elején egy-két meccs, ami
nem fejeződne be létszámhiány
miatt, de később a focisták is jobban
ügyelnének arra, hogy mit monda-
nak. Ha egy bíró azonban alkal-
mazza a szabályt, illene azt
kiegyensúlyozottan tennie. S hogy
csak egy példával éljek: Andrei
Cordoş, a nagyváradiak védője (aki
egyébként két felvonásban Maros-
vásárhelyen is játszott), egy adott
pillanatban, szinte ugyanott, ahol
az előző eset is történt, fordításban
is leírhatatlan szavakkal illette,
üvöltve, a vonalon túl melegítő ma-
rosvásárhelyi játékost, harminc
centire Bârdeş játékvezető fülétől,
de jól érthetően a lelátó legfelső so-
rában is. Igaz, nem a bírót sérte-
gette, hanem egy ellenfelét. Ezt
azonban így sem Bârdeş,  sem Popa
nem volt hajlandó meghallani.
(Drukker)

Egy kiállítás margójára

Bemutatta keretét az MSE

1009.Szerkeszti: Farczádi Attila

Jegyzőkönyv: 
Labdarúgó 2. liga, 3. forduló, Sziget utcai stadion, mintegy 600

néző: 
Eredmény: Marosvásárhelyi ASA– Nagyváradi Luceafărul 3–2

(2–1) 
Gólszerzők: A. Stoica (3.), P. Iacob (37.), Panait (73.), illetve

Goge (35.), Bedea (90+4)
Piros lap: Fl. Ilie (38.)
ASA:  F. Iacob – Băjan, Ilie, Ene, Panait (Mendy, 90+2.) – Cand-

rea (csk.), P. Iacob, Muntean, A. Stoica (Kilyén, 82.), Licu (Sârbu,
64.) – Boiciuc. Edző: Bálint László 

Luceafărul: Began – Balea, Cordoş, A. Iacob, Ban – Ţegle, Fehér
(Chiş-Toie, 75.) – Roşu (csk.) (Bedea, 51.), Păcurar (Coboban, 58.),
Goge – Herghelegiu. Edző: Cornel Ţălnar 

Vezette: Sergiu Popa (Nagyenyed), partjelzők: Romica Bârdeş
és Gheorghiţă Bălan (mindketten Piteşti)

További eredmények a 3. fordulóból: CS Mioveni–Szatmárné-
meti Olimpia 3–0 (1–0), gólszerző: Năstăsie (3., büntetőből, 50.,
84.); FC Argeş Piteşti–Ştiinţa Miroslava 3–0 (1–0), gólszerzők: Şer-
bănică (10.), Năstăsie (60.), Popa (90.); Temesvári Ripensia–
Sportul Snagov 2–0 (2–0), gólszerzők: Zaluschi (41.), Mediop (45.);
Dacia Unirea Brăila–Foresta Suceava 9–1 (2–1), gólszerzők: Ho-
roamă (42.), illetve Frunză (31., 45+1., 60.), Roşoagă (52.), Niţă
(57.), Roşu (71., büntetőből, 74.), Oprea (77.), Puia (83.); Chindia
Târgovişte–Temesvári ASU Poli 2–0 (1–0), gólszerzők: Martac
(13.), Ciobotariu (82.); Bukaresti Metaloglobus–Zsilvásárhelyi
Pandurii 2–3 (0–2), gólszerzők: Martin (54.), Ghenovici (81.), il-
letve Bujor (17.), Dodoi (43., 65.); Nagyszebeni Hermannstadt–Du-
nărea Călăraşi 2–1 (1–0), gólszerzők: Dâlbea (43.), Tătar (90+2.),
illetve Alexandru (11.); Academica Clinceni–Aradi UTA 0–3 (0–1),
gólszerzők: Curtuiuş (28.), Adili (72.), Strătilă (84.); CS Baloteşti–
CS Afumaţi 0–0. 

Az élmezőny: 1. Ripensia 9 pont (20–1-es gólkülönbség) 2. ASA
9 (11–3) 3. Hermannstadt 9 (6–1).

Labdarúgó 2. liga
Eddigi legértékesebb győzelmét szerezte 

az ASA
Marosvásárhelyi ASA–Nagyváradi Luceafărul 3-2(2-1)

Bálint Zsombor 
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Folytatja a felkészülést a City’us is
A magyar élvonalban újonc Debreceni Egyetemi Atlétikai Club

elleni barátságos mérkőzéssel folytatta felkészülését a marosvásár-
helyi City’us teremlabdarúgó-csapata. Miután a múlt heti dévai ba-
rátságos tornán a 3. helyet szerezte meg Lucian Nicuşan együttese,
a kisdöntőben 6-5-re legyőzve a moldvai bajnok Classic Chişinăut,
a Debrecen elleni barátságos találkozón ismét azt bizonyította,
hogy a számtalan távozás ellenére még mindig van tartalék ebben
a keretben, noha nyilván nehezen lehet a marosvásárhelyi közönség
hétszeres bajnokcsapathoz szokott igényeit kielégíteni.

A Debrecen elleni találkozón már az első néhány perc után ki-
derült, hogy melyik fél a jobb, és ez rövidesen a gólokban is meg-
mutatkozott. Különösen a Segesvárról igazolt Bogdan Takacs
védhetetlen torpedói voltak látványosak, de a kombinációkból szü-
letett gólok is jelezték a fölényt, amely szünetig 5-0-ig nőtt.

A második félidőben valamivel kiegyensúlyozottabb volt a játék.
Egyrészt Nicuşan a kevésbé tapasztalt játékosait többet játszatta,
és minden bizonnyal kiütközött az ebben a periódusban végezett
kemény fizikai felkészítő fáradtsága is, így a DEAC-nak sikerült
szépíteni, de az utolsó találatot ismét a City’us neve mellett 
jegyezhettük fel, amely így teljesen logikusan 6-3-ra szerezte meg
a győzelmet.

Elek Gergő, a DEAC edzője elmondta, hogy a csapata amatőr
játékosai, akikkel az idén jutottak fel az élvonalba, még soha nem
játszottak a City’ushoz hasonló kaliberű együttes ellen, és a meg-
illetődöttség felfedezhető volt az első félidőben. Nos, tekintve,
hogy a mai City’us aligha hasonlítható az egy-két évvel korábbi-
hoz, szavai igencsak hízelgőek.

Lucian Nicuşan józanul mérlegelte a csapata esélyeit a jövő hét
végén kezdődő bajnoki idény előtt. Elmondta, hogy az új bajnok-
ságban a legfontosabb célkitűzése, hogy a fiatal játékosok tapasz-
talatot szerezzenek. Persze szeretnének az első hatba, azaz a

felsőházi rájátszásba is bekerülni, de – tekintve, hogy a korelnökök,
Bogdan Covaci és a székelyudvarhelyi, valamint csíkszeredai évek
után most hazaérkezett Szabó Zsolt 28 évesek, van még egy 23
éves játékos, és a többi mind fiatalabb – túlzott remények nem fűz-
hetők a szerepléshez. Azt is hozzátette azonban, hogy amennyiben
a klub anyagi helyzete javul (vagy másként mondva: megkapja a
várostól a megszavazott támogatást), még lehet néhány jó játékost
igazolni, akik a fiatalos lendület segítségével okozhatnak megle-
petést a bajnokságban.

Ami már biztos, hogy Csala és Duque már nem folytatja a
City’usnál, így jelenleg azzal a kerettel rendelkeznek, amelyet a
DEAC ellen is használtak, plusz Ţipău, aki sérülés miatt nem lépett
pályára. Az első komoly vizsgára szombaton 18 órától kerül sor, a
tavalyi ezüstérmes Galaci United otthonában, az 1. liga 1. forduló-
jában. A mérkőzés pikantériája, hogy az ellenfél kispadján az a Cos-
min Gherman ül, aki a közelmúltig Nicuşan társa volt a City’us
kispadján, és oroszlánrésze van abban, hogy a csapat nem omlott
össze, amikor tömegesen hagyták ott a korábbi sztárjátékosok. Egy
biztos: az inteneten élőben követhető meccsen Gherman és Nicuşan
taktikai csatája igazi csemegét ígér. (bálint)

Reed után Hargrove is cserbenhagyta 
a Maros KK-t

Váratlan gondokkal szembesült a ma-
rosvásárhelyi Maros KK férfi-kosárlab-
dacsapatának a vezetősége és szakmai
stábja a mára tervezett felkészülési idő-
szak kezdete előtt. Miután LaMarcus
Reed a marosvásárhelyi csapattal aláírt
szerződése ellenére az izraeli másodosz-
tályban szereplő Hapoel Haifához is alá-
írt, a múlt héten Darius Hargrove is
bejelentette, hogy mégsem jön Marosvá-
sárhelyre, inkább befejezi a pályafutását.

Ha Hargrove esetében aligha tehet va-
lamit a klub, Reed esetében a Maros KK
megtagadhatja a zöld kártya kibocsátását,
és amennyiben fegyelmi eljárást kezde-
ményez ellene a nemzetközi szövetség-
nél, elérheti az eltiltását is. Ez azonban
senkinek sem  érdeke, így most azon dol-
goznak, hogy kölcsönösen előnyös felté-
telek mellett bontsák fel a szerződést,
hisz az már biztosnak látszik, hogy Reed
nem fog Marosvásárhelyen játszani. A
klub közölte: keresik a helyettesítőjét,
vannak jelöltek is, de ezzel csak azok
után kötnek szerződést, hogy Reeddel
megállapodtak a szerződésbontás feltéte-
leiről. A hét végéig ilyen jellegű egyez-
ségről azonban nem érkezett hír.

Mégis, úgy tűnik, hogy a Hargrove
visszavonulását követően szinte azonnal
leszerződött DeMarius Bonds (fotó) inkább Reed
helyett érkezik a csapatba, hiszen 2-3-as poszton
játszik. Erről viszont arra következtethetünk,
hogy a következő kiszemelt egy 3-4-es, vagy 4-
5-ös lesz, akivel vagy megvárják a szerződésbon-
tást Reeddel, vagy nem, az utóbbi tűnik egyre
valószínűbbnek, hisz szorít az idő.

Ami az új fiút, DeMarius Bondsot illeti, mel-
lette szól, hogy megfordult néhány erős bajnok-
ságban, legutóbb is a görög 8. helyezett Lavrio
csapatánál játszott. Statisztikai adatai nem a leg-

látványosabbak, 26 mérkőzésen átlagban 11 pon-
tot, 3 lepattanót és 2 gólpasszt szerzett, azonban
éppen azzal hívta fel  magára a figyelmet azokon
a helyeken, ahol játszott, ami nem látszik a sta-
tisztikákban. Több helyen ugyanis a legjobb vé-
dőjátékosnak választották, azaz ott erősíti a
Maros KK-t, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Mint már említettük, az alapozást helyi szinten
végzi a Maros KK, hogy aztán szeptember 7-8-
án megszervezzék a Maros-kupát, amelyen a Ko-
lozsvári U, a SCM Piteşti és (a legújabb változat
szerint) Jászvásár lesznek a meghívottak.

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Barátságos mérkőzés: Marosvásárhelyi City’us–Debreceni

Egyetemi Atlétikai Club 6-3 (5-0)
City’us: Tătar (Cătinean) – Covaci, Szabó, Togan, Iszlai

(Küsmödi, Pop, Boroş, Nagy, Cioban, Gândilă, Timiş, Takacs).
Gól: Gândilă (5.), Takacs (7., 18.), Iszlai (11.), Togan (18.,

35.), illetve Kántor (26. – hatméteres), Szentes (31.), Varga
(33.).

Ma kezdi a felkészülést 
a Sirius 

Ma kezdi felkészülését az új bajnoki
idényre a marosvásárhelyi Sirius női
kosárlabdacsapata. A klub élvonalbeli
szereplése döcögősen indult az elmúlt
bajnokságban, azonban a vezetőség le-
vonta a következtetéseket, és javítani
szeretne az új idényben. Ennek érde-
kében az új vezetőedzővel, Ionel Brus-
turral közösen úgy állították össze a
keretet, hogy az a rendelkezésre álló
költségvetésből a lehető leghatéko-
nyabb legyen. Korábban már közöltük,
hogy a helyi játékosok mellett öt légi-
óst szerződtettek: Anđela Radović és
Zorica Mitov Szerbiából, Angel Ro-
binson és Alyssa Lawrence az Egye-
sült Államokból érkezik, míg Sune
Swart Dél-Afrikából. Utóbbi nemzeti-
sége okozott is némi bonyodalmat, hi-
szen két nappal a tervezett indulása
előtt még nem kapta meg a vízumot
Románia johannesburgi nagykövetsé-

gétől, így elképzelhető, hogy csak ké-
sőbb tud csatlakozni a kerethez.

A Sirius az előző évekhez képest
bőséges előkészületi programot állított
össze, így szeptember 3-án és 4-én a
Kolozsvári U, 13-án a Temesvár ellen
játszanak barátságos mérkőzést, mind-
kettő esetében Marosvásárhelyen. Ezt
követően szeptember 15-17. között
megrendezik a Sirius kupát, amelyen
Kolozsvár, a Brassói Olimpia és Kecs-
kemét csapatai lesznek a meghívottak.

Ami a szeptember végén rajtoló
idényt illeti, rossz hír, hogy úgy tűnik,
ismét csonka marad a bajnokság, mi-
után Jászvásár – egyelőre meg nem
erősített információk szerint – vissza-
lép, így 11 csapattal rendezik meg a
pontvadászatot. A tervek szerint az
első fordulót október 4-én rendezik,
amikor a Sirius Gyulafehérvár csapatát
fogadja. Az első hivatalos mérkőzése-
ket azonban szeptember 27-én és 30-
án játssza a Sirius, a Románia-kupa
első körében, Alexandria ellen. 

Barabási 
Rozália a Balti-
bajnokságon 

vett részt
A marosvásárhelyi Barabási Rozália két

bronzérmet szerzett az észtországi Parnu-
ban rendezett veterán atléták Balti-bajnok-
ságán.

A versenyen – amelyet a balti államok at-
létikai szervezetének 50. évfordulója alkal-
mából rendeztek – a térség országai
(Lettország, Észtország, Litvánia) mellett
Ukrajnából, Finnországból, Nagy-Britanni-
ából, Horvátországból, Spanyolországból,
Törökországból és Romániából szerepeltek
atléták. Barabási Rozália meghívásos ala-
pon vett részt a rendezvényen, ahol a 40
évesek kategóriájában két kedvenc távján,
100 és 200 méteres síkfutásban versenyzett.
Mindkét versenyszám döntőjében sikerült
megszereznie a bronzérmet, míg a dobogó
másik két fokára a lett Ludmila Nefjodova
Volkova és Solvita Kalva került. 

,,Egyedi alkalom és felejthetetlen érzés
volt számomra, hogy részt vehettem a Balti-
bajnokságon, amely sikeres volt, nagy nép-
szerűségnek örvendett. Ideális volt a
helyszín, a szervezés, a szervezők rendelke-
zésünkre bocsátották a szükséges felszere-
lést, és minden versenyzőt örömmel
fogadtak. Köszönöm a DecorexProd, az
Ecofarmacia és a Bioeel cégeknek az
anyagi támogatást” – mondta a vásárhelyi
sportoló. Barabási a múlt hónap elején Bu-
karestben a román országos veterán bajnok-
ságon 80 méteres gátfutásban arany-, 100
és 200 m síkfutásban ezüstérmet szerzett,
korábban pedig Budapesten a magyar or-
szágos veterán bajnokságon 80 m gátfutás-
ban a dobogó legfelső fokára állhatott, míg
100 m síkfutásban harmadik lett. (C. A.)

Fotó: bcmures.com

Fotó: www.cityus.ro

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Bálint Zsombor



550 nap alatt 196 maraton
Jótékony célból 550 nap alatt 196 országban fut maratont egy brit férfi,

aki a prosztatarák kutatására akar pénzt gyűjteni akciójával.
Nick Butter összesen hozzávetőleg 8260 kilométert tesz meg, egy-egy

országban azonban csak 60 órát tölt majd el. Előtte még senki sem telje-
sített ehhez hasonlót. A 27 éves bristoli sportoló, aki főállású futó és mo-
tivációs tréner, 309 maratont és 40 ultramaratont futott eddigi pályafutása
során. A világ csaknem összes országát érintő maratonsorozattal 250 ezer
fontot akar összegyűjteni. Útja során háborús zónákat és politikailag ins-
tabil országokat is érinteni fog, megküzd majd a Szahara forróságával és
az Antarktisz hidegével.

Tervei szerint családoknál fog megszállni vagy ha biztonságos, a va-
donban fog táborozni. Útja során 220 repülő-, 45 vonatjáratot vesz majd
igénybe, 90 vízum beszerzésére lesz szükség.

Nick Butter 2018. január 6-án indul, és tervei szerint 2019 júliusában
érkezik haza Bristolba. (MTI)

Universiade
Tüntetők zavarták meg 

a nyitóünnepséget
Tüntetők zavarták meg a Tajvanon zajló 29. nyári Universiade szombati

nyitóünnepségét. A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS)
beszámolója szerint 141 ország 7746 versenyzőjének részvételével a ter-
veknek megfelelően vette kezdetét a színpompás megnyitó, amelyre telt
házat jelentő húszezer ember volt kíváncsi. A nemzeti küldöttségek fel-
vonulását azonban tüntetők zavarták meg, akik a kormány nyugdíjre-
formja ellen tiltakoztak. A biztonsági szakemberek úgy ítélték meg, hogy
a demonstráció veszélyeztetheti a sportolókat, ezért a szervezők vissza-
irányították őket a közeli, több mint tízezres befogadóképességű kosár-
labdacsarnokba, ahol eredetileg is gyülekeztek. A váratlan zavar
elhárítására jelentősebb rendőri erőket vetettek be, így végül lehetővé vált
a program módosított lebonyolítása. A versenyzők a hagyományoknak meg-
felelően felvonulhattak, igaz, ezúttal nem a nemzeti zászlóikat követve,
mert a kritikus helyzet kialakulását felmérve azokat a szervezők képviselői
vitték körbe a stadionban. Az egyetemisták és főiskolások augusztus 19. és
30. között zajló seregszemléjét Caj Jing-ven, Tajvan elnöke nyitotta meg,
Ko Ven-cse tajpeji főpolgármester és Oleg Matyicin, a Nemzetközi Egye-
temi-Főiskolai Sportszövetség (FISU) elnökének jelenlétében. (MTI) 

Büntetővel mutatkozott be 
a videobíró a Bundesligában

Sikeresen mutatkozott be a videobíró a
német labdarúgó Bundesligában a
2017/2018-as idény pénteki nyitómeccsén
a címvédő Bayern München és a Bayer Le-
verkusen között (3-1).  A 3-1-es bajor si-
kerrel zárult találkozó 52. percében, 2-0-s
hazai vezetésnél Tobias Stieler játékvezető
nem látta tisztán, hogy a leverkuseni Char-
les Aranguiz szabályosan állította-e meg
Robert Lewandowskit a 16-oson belül.

Ezért fejmikrofonján keresztül segítséget
kért, a kölni központban visszanézték az
esetet, majd jelezték a bírónak, hogy sza-
bálytalanság történt. Így Stieler 11-est ítélt,
melyet Lewandowski értékesített. A vitás
eset után mindössze 36 másodperccel szü-
letett meg a döntés, erről a játékvezető utó-
lag azt mondta: ez a helyzet remek példa
volt arra, hogy a videobíró hogyan segítheti
a munkánkat. (MTI)

Két marosvásárhelyi csapat is
indul a szeptemberben kezdődő női
kézilabda A osztályban. A Mureşul
mellett, amely megszokott részt-
vevő a bajnokságban, és amely két-
szer már a szuperligában is
szerepelt, az idén az Olimpic is be-
iratkozott. Utóbbi a megalapítása
után nyolc évvel döntött úgy, hogy
felnőttcsapatot is indít, miután az if-
júsági csoportjai öt országos baj-
nokságot nyertek és nyolc döntőt
játszottak. A klub eddigi legna-
gyobb eredménye, hogy két játé-
kosa, Monica Bărăbaş és Andreea
Tărşoagă tagja volt annak az ifjú-
sági válogatottnak, amely a győri
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivá-
lon ezüstérmet szerzett.

A klub a Facebookon jelentette
be, hogy indulni fog, ugyanott azt
is meghirdette, hogy bérleteket fog-
nak árusítani az új idényre, hisz
ennek megvásárlása nem csupán a
mérkőzéseken való részvétel jogát
jelenti, hanem úgy fogalmaztak,
hogy a „tisztelet kifejezése mun-
kánk iránt”.

Tíz éve volt utoljára két maros-

vásárhelyi csapat  a női kézilabda A
osztályban, akkor a marosvásárhe-
lyi Transilvania volt a Mureşul ri-
válisa. Abban az évben nem csak a
pályán vívott heves csatákat a két
klub, a vezetőségek is egymásnak
feszültek. Kérdés, hogy a Mureşul
hogyan fogadja most az új riválist,
hisz az Olimpic társtulajdonosa és
edzőnője, Mihaela Evi, a Mureşul
játékosaként került Marosvásár-
helyre, és akkor is (már rég az
Olimpic edzőjeként) a csapat segít-
ségére sietett, amikor  a szabályok
megköveteltek bizonyos számú fel-
nőtt játékost, ilyenkor leült a kis-
padra, ha nem is lépett pályára.
Ugyanakkor az Olimpic indulása
azt jelenti, hogy a Mureşul már nem
számíthat az előbbiben nevelt fiatal
kézilabdázókra.

A szakszövetség a múlt hétre
ígérte, de még mindig nem készí-
tette el az A osztály csoportjainak
beosztását, sem a sorsolást, noha az
idény a tervek szerint szeptember
15-én rajtol. A kiírás értelmében
egy csoportban 12-14 csapat szere-
pel majd, de ez a beiratkozások
függvénye. A két marosvásárhelyi
csapat várhatóan a nyugati csoport-
ban kap helyet.

Két marosvásárhelyi csapat 
a női kézilabda A osztálybanTegnapi lapzártánk után

döntőt játszhatott Simona
Halep a Cincinnatiben
zajló, 2.536.154 dollár
összdíjazású kemény pályás
tenisztorna női versenyé-
ben. A tornagyőzelem ese-
tén a román teniszező
karrierjében először ve-
hetné át a WTA női profi vi-
lágranglista vezetését.

A világranglista második
helyén álló román teniszező
6-2, 6-1-re győzte le az elő-
döntőben az Amerikai
Egyesült Államokat képvi-
selő Sloane Stephenst
(WTA-151.). 

Halep végig uralta az
elődöntőt, amelyet 55 perc után nyert meg, úgy, hogy
ellenfelének egyetlen bréklabdája sem volt a két
játszma alatt.

A döntőben a világranglista 6. helyén álló, 23 éves
Garbine Muguruza volt Halep ellenfele. A spanyol já-
tékos Karolina Pliskovát (Csehország) győzte le az
elődöntőben 6-3, 6-2-re. Halep és Muguruza három al-
kalommal találkozott eddig egymással a pályán, két-
szer a spanyol, egyszer a román nyert.

Halep 2015-ben is döntőt játszott Cincinnatiben, de
vereséget szenvedett az amerikai Serena Williamstől.
Tavaly az elődöntőig jutott, a legjobb négy között a
német Angelique Kerber győzte le.
Tizedik helyen a kereseti listán

A Forbes magazin szerint Simona Halep szerepel a
világ legjobban fizetett tíz sportolónője között.

A 25 éves román teniszező 2016 júniusa és 2017 jú-
niusa között 6,2 millió dollárt keresett, ennek mintegy
felét teszik ki a WTA körversenyen nyert pénzdíjak, a
másik felét pedig a különböző reklámszerződésekből
kapta.

„A román sztárjátékos, aki csaknem 200 hete meg-
szakítás nélkül a WTA világranglista legjobb 10 játé-
kosa között szerepel, többéves szerződést kötött a
Mercedes Romániával, de a legnagyobb reklámszerző-
dése az Adidas sportszergyártóval van” – írja a Forbes.

A legjobban fizetett női sportolók listáját fölényesen
vezeti Serena Williams, aki – jóllehet terhessége miatt
idén csak néhány hónapot játszott – több mint kétszer

annyit keresett (27 millió dollárt), mint a második he-
lyen lévő Angelique Kerber (12,6 millió dollár).

Az első tíz helyezettből nyolcan teniszezők, csak
ketten űznek más sportot: Danica Patrick amerikai au-
tóversenyző (NASCAR) és Ronda Rousey amerikai
vegyes harcművész.

A korábban egyik legjobban fizetett Maria Sarapova
teniszező eltiltása miatt „csak” hatmillió dollárt kere-
sett, és kicsúszott az első tízből.

Íme, a legjobban fizetett női sportolók, a Forbes ma-
gazin szerint:

1. Serena Williams (USA/tenisz) 27 millió USD 
2. Angelique Kerber (Németország/tenisz) 12,6 mil-

lió USD 
3. Danica Patrick (USA/autóversenyzés) 12,2 millió

USD 
4. Ronda Rousey (USA/vegyes harcművészet) 11

millió USD 
5. Venus Williams (USA/tenisz) 10,5 millió USD 
6. Garbine Muguruza (Spanyolország/tenisz) 7,7

millió USD 
7. Caroline Wozniacki (Dánia/tenisz) 7,5 millió

USD 
8. Agnieszka Radwanska (Lengyelország/tenisz) 7,3

millió USD 
9. Eugenie Bouchard (Kanada/tenisz) 7,1 millió

USD 
10. Simona Halep (Románia/tenisz) 6,2 millió USD 
(Agerpres)

Halep a világelsőség kapujában

Vasárnap hajnalban az amerikai
Lincoln városa adott otthont a két
veretlen kisváltósúlyú bajnok, Te-
rence Crawford (31-0-0, 22KO) és
Julius Indongo (22-0-0, 11KO)
összecsapásának a
WBA/WBC/WBO/IBF/IBO vala-

mint a Ring bajnoki címéért. Craw-
ford kiütötte az ellenfelét, így beírta
a nevét a sportág halhatatlanjai
közé.

Az esélyek felmérésénél Craw-
ford toronymagas favoritja volt a
találkozónak, ám titkon talán min-

denki szurkolt a nyurga namíbiai
Indongónak – legalább a tisztes
helytállásért.

A találkozón aztán kijött az ame-
rikai technikai fölénye, remek
ütemérzékkel vert bele ellenfele
széles támadásaiba, aminek hamar
meglett az eredménye, és a második
menet végén sikerült padlóztatni In-
dongot – írja a profiboksz.hu. A
küzdelem itt még nem ért véget, de
az afrikai nem tudta kihasználni je-
lentős karhosszbeli fölényét, és a
harmadik menet közepén egy
messziről indított támadásba bele-
kontrázva, egy testre mért bal-jobb
kombinációval Crawford kiütötte
ellenfelét.

Crawford ezzel a győzelemmel
végérvényesen beírta a nevét a
sportág halhatatlanjai közé, hiszen
Bernard Hopkins és Jermain Taylor
után harmadikként sikerült begyűj-
tenie mind a négy nagy világszer-
vezet bajnoki címét.

Hat bajnoki övet ért a történelmi kiütés
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Ha a megnyitóünnepség az eső
miatt elmaradt, a díjazás annak
rendje és módja szerint megtörtént
a gyermeklabdarúgó E-On Kinder
kupa első három korcsoportjában.
Összesen 44 csapat, mintegy 6-700
gyerek focizott három napon ke-
resztül a Sziget utcai és víkendte-
lepi műfüves pályákon, valamint a
marosszentgyörgyi Apolló és Kin-
der pályáin. Három korosztályban,
a 2007-ben, a 2009-ben és a 2010-
ben születettek kategóriájában mér-
ték össze erejüket egymással a
csapatok, amelyek között az idén
nem csupán romániai klubok,
hanem a névadó szponzor által tá-

mogatott csehországi csapatok is
részt vettek.

A szombaton lejátszott döntőkön
végül a Kolozsvári Luceafărul nyert
a 2007-es és a 2009-es korcsoport-
ban, míg a 2010-eseknél a brassói
Kids Tâmpa bizonyult a legjobb-
nak. A 2007-es csoport győztes csa-
pata jutalmul részt vesz a szervezők
költségén az E-On Csehország által
szervezett Ceské Budejovicében
rendezett tornán. Az E-On Kinder
kupa jövő héten folytatódik, a
2005-ben, 2006-ban és 2008-ban
született gyermekekből álló csopor-
tokkal, összesen 52 csapat részvé-
telével. (B.Zs.)

Gyermeklabdarúgó 
E-On Kinder kupa

Forrás: profiboksz.hu



ADÁSVÉTEL

ELADÓ kétszobás, külön bejáratú
lakás a Kárpátok sétány 35. szám
alatt, hőszigetelt, saját hőközpont,
klímaberendezés, bebútorozva, telje-
sen felszerelt konyha, működőképes.
Tel. 0773-381-254. (3067-I)

ELADÓ ház Koronkában: két szoba,
4x4-es pince, fürdőszoba kialakít-
ható, 1600 m2-es telekkel, a telken
még egy ház építhető. Irányár:
70.000 euró. Érdeklődni a 00-36-20-
291-1770 telefonszámon. (3135-I) 

ELADÓ bontott cserép Maros-
vásárhelyen. Tel. 0741-085-250.
(1519)

ELADÓ 2006-os évjáratú, 1.4-es
dízelmotoros Volkswagen Polo.
Érdeklődni a 0742-923-499-es telefon-
számon. (3057)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290.
(2879)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (2952)

MINDENFÉLE

TETŐFEDÉS, JAVÍTÁS, cserepe-
zés, poliészter, grészia, lambériázás,
meszelés. Bármilyen más munkát is
vállalunk. Misi. Tel. 0757-388-134.
(sz-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (3116)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk 2017.
augusztus 20-án a drága jó férjre,
édesapára, nagytatára, dédta-
tára, id. TŐKÉS FERENCZRE, aki
már egy éve eltávozott szerettei
köréből. Gyászolja felesége,
leánya, fia, unokái és dédunokája.
Nyugodjék békében! (3045-I)

Nem halnak meg azok, kik szí-
vünkben élnek, hiába múlnak,
szállnak az évek.
Szomorúan emlékezünk id.
SZABÓ ALBERTRE, az elektro-
kalorikus gyár volt mesterére ha-
lálának 23. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Szerettei.
(3119)

Sohasem halványul szívünkben
emléked, sohasem szűnik meg
lelkünk gyásza érted.
Szomorúan emlékezünk augusz-
tus 21-én CENGHER JÁNOSRA
(volt ákosfalvi rendőr) halálának
ötödik évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (3137-I)

Kegyelettel emlékezünk az au-
gusztus 19-én elhunyt id. 
BIRTON IGNÁCZ halálának 15.
évfordulóján. Álmodat őrizze
béke és nyugalom. Enikő, Kinga
és Miki.
„Istenem, súgd meg neki halkan,
Lágyan szólj hozzá, hogy ne za-
varjam!
Álmomban keressen meg
engem,
Még egyszer hadd lássam, hadd
öleljem.
Nem szólnék róla, miért gyötör a
bánat,
Csak hadd lássam még egyszer
a drága édesapámat.
Hadd legyen nekem ez a leg-
szebb álmom,
Súgd meg neki halkan, én min-
den nap várom.” (-I)

Könnyes szemmel, fájó szívvel
emlékezünk a mai napon, amikor
egy éve a kegyetlen halál elra-
bolta közülünk a szorgalmas,
élni akaró jeddi születésű jó test-
vért, CZAMPÓ SÁNDORT. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzik testvérei,
Éva és Júlia családjukkal együtt.
(3138-I) 

ELHALÁLOZÁS 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
SZÁSZ PÁL 

folyó hó 19-én 84 éves korában
csendesen megpihent. Temetése
augusztus 21-én, hétfőn 12 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (1541-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, testvér és rokon, 

RITZ GYULA 
életének 87. évében, boldog há-
zasságának 61. évében 2017. au-
gusztus 12-én Budapesten
elhunyt. Drága halottunk teme-
tése 2017. augusztus 25-én, pén-
teken 13 óra 15 perckor lesz a
pestszentlőrinci temetőben, re-
formátus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (1542-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
anyós, nagymama, dédnagy-
mama, testvér, rokon, 

DAKI MARGIT 
életének 73. évében hirtelen el-
hunyt. Temetése augusztus 22-
én 11 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben, református szertar-
tás szerint. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (1539-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk Pap
Elvirának, Pap Leventének és
családjának a felejthetetlen
DÉNES elhunyta alkalmával.
Nyugodjon békében! 
Vigasztalódást Marga és húgai
részéről. (3141-I) 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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Fájó szívvel emlékezünk a maros-
szentgyörgyi születésű DEKE 
DÉNESRE augusztus 21-én, amikor
három éve, hogy itt hagyott bennün-
ket. 
Emlékét őrzi özvegy felesége, két fia,
menye és kisunokája, Boglárka. 
Nyugodjál békében, drága tata!
(3134-I) 

Tizennégyre nőtt a barcelonai és
cambrilsi gázolásos merényletek
halálos áldozatainak száma, miután
a cambrilsi merénylet egyik terro-
ristája leszúrt egy civil nőt, aki a
kórházban belehalt sérüléseibe –
írta Twitter-profilján pénteken a ka-
talán sürgősségi szolgálat.

A korábbi hírek arról szóltak,
hogy egy elgázolt nő halt bele a kór-
házba szállítást követően sérüléseibe.

Antoni Comín katalán egészség-
ügyi tanácsos péntek kora délután
elmondta, hogy a barcelonai me-
rénylet sebesültjeinek száma 130,
közülük 17 állapota válságos és 30-
é súlyos.

A katalán polgári védelmi fő-
igazgatóság pénteki tájékoztatása
szerint 34 országból vannak áldo-
zatok a két merényletben. A köny-
nyebb sérültek között egy magyar
és három román állampolgár volt.

A barcelonai önkormányzat sze-
rint péntek délben mintegy 100 ezer
ember vett részt a város szívében
található Catalunya téren tartott
megemlékezésen, amelyen a részt-
vevők egyperces néma csenddel
emlékeztek a barcelonai és camb-
rilsi merényletek áldozataira. Közel
30 ezer ember a téren, további 70
ezer ember a környező utcákban
emlékezett meg hallgatásával az ál-
dozatokról. A résztvevők között
volt VI. Fülöp király és Mariano
Rajoy miniszterelnök is.

Csütörtök délután Barcelona
központjában egy feltételezett dzsi-
hadista kisteherautójával gyalogo-
sok közé hajtott, és hatszáz méteren
keresztül gázolt el járókelőket. Az
elkövetőnek sikerült megszöknie.

A merényletet az Iszlám Állam
nevű dzsihadista szervezet vállalta
magára a szócsövének számító
Aamák hírügynökségen keresztül.

Péntekre virradóra Cambrils ka-
talán tengerparti üdülőhelyen is gá-
zolásos merényletet követtek el.
Joaquim Forn katalán belügyi taná-
csos azt mondta: a hat civilt és egy
rendőrt megsebesítő gázolásos me-
rényletet ugyanúgy hajtották végre,
mint a barcelonait, és kapcsolatot
feltételeznek a két terrorcselek-
mény között. A támadást részben
meghiúsító rendőrség nyomába
eredt a terroristáknak, négyet
agyonlőtt, egy ötödiket megsebesí-
tett, aki később belehalt sérüléseibe.
Az elkövetőkön robbanómellények
voltak, de Carles Puigdemont kata-
lán vezető az RAC1 helyi rádióadó-
nak később azt mondta, hogy ezek
hamisítványok voltak. Későbbi saj-
tójelentések szerint a barcelonai gá-
zolásos merénylet feltételezett
értelmi szerzője és elkövetője, Mo-
ussa Oukabir a Cambrilsban lelőtt
öt terrorista egyike. A merényle-
tekkel összefüggésben már négy
gyanúsítottat vettek őrizetbe.
(MTI)

Tizennégy áldozatot szedtek 
a katalóniai 

gázolásos merényletek

Betontömbök, homokzsákok, ut-
cákat eltorlaszoló járművek – ezeket
a megoldásokat választották az euró-
pai országok hatóságai, hogy meg-
védjék a lakosságot a gázolásos
merényletektől, amelyeknek immár
több európai város – legutóbb csütör-
tökön Barcelona – volt a célpontja.

A francia rendőrség szerint a
nagy tömegrendezvényeket – mint
a párizsi Champs-Élysées sugárú-
ton vagy Strasbourg központjában
tartott karácsonyi vásárokat – be-
tontömbökkel biztosítják. Ezek az
intézkedések azonban ideiglenesek.
A Szajna partján, a sétálóutcás sza-
kaszokon nyitva hagyták a lehajtó-
kat a mentők számára, de a
rendvédelmi szervek járművei aka-
dályozzák a gépkocsik behajtását.

A belügyminisztérium kérte a
rendőrkapitányságokat, hogy fej-
lesszenek ki „behatolásgátló és szű-
rőberendezéseket” a nyári szezon
fontos eseményeire.

Nagy-Britanniában, amely 2017-
ben három gázolásos támadás cél-
pontja volt, a főváros több hídjára
kordonokat szereltek fel, megaka-
dályozandó, hogy a járművek fel-
hajtsanak a járdára, ahogyan ez a
London Bridge hídon történt. A 
Buckingham-palotában módosították
az őrségváltás idejét és egyes bejára-
tokat lezártak, hogy csökkentsék a
támadások kockázatát. Többek – így
a Lordok Házának egyes tagjai – azt
követelik, hogy gépkocsik bérbea-
dása esetén szigorúbban ellenőriz-
zék a bérlő személyazonosságát.

Az öt halálos áldozatot követelő
április 7-i stockholmi támadás után
a svéd fővárosban oroszlán formájú
betonkerítéseket állítottak fel a sé-
tálóutcákban. A városháza a me-
rénylet helyszínén gránittömböket
állíttatott fel, hogy lassítsa a jármű-
vek haladását, valamint további 40,
a korábbinál jóval súlyosabb – a
900 kilogramm helyett három ton-
nát nyomó – betonoroszlánt rendelt.

Berlinben a 2016. december 19-
i gázolásos merénylet után betonke-
rítéseket építettek a karácsonyi

vásárok védelmére, de a legtöbbjét
azóta lebontották. Több azonban to-
vábbra is ott áll a város emblemati-
kus helyei, így a Potsdamer Platz és
a nagykövetségek közelében.
Szomszédjaitól eltérően Németor-
szág nem vezényelt katonákat az ut-
cákra a területén elkövetett
merénylet után. A belga hatóságok
betontömböket, homokzsákokat és
teherautókat alkalmaznak a tömeg-
rendezvények védelmére. A rendőri
jelenlétet is megerősítették a diplo-
máciai épületek, az európai intéz-
mények és az egyházi létesítmények
közelében, valamint az utcákon és a
tömegközlekedésben.

A Vatikánban a Szent Péter térre
vezető Via della Conciliazonét
2016-ban lezárták a forgalom elől
az irgalmasság éve alkalmából. Az
intézkedést a szentév végeztével
meghosszabbították, a sugárút vége
kordonokkal és hatalmas rendőri je-
lenléttel védett sétálóutca.

Az osztrák belügyminisztérium
szóvivője, Karl-Heinz Grundböck
elmondta, hogy országában alka-
lomszerűen hoznak biztonsági intéz-
kedéseket, például betontömbök
elhelyezésével a karácsonyi vásárok
védelmére. A szóvivő szerint azonban
„illúzió azt hinni, hogy százszázalé-
kosan kizárható a kockázat”. Grund-
böck szerint „lehetetlen úgy
szétválasztani a gyalogosokat és a jár-
műveket, hogy teljesen kizárható le-
gyen egy támadás”, és az útakadályok
elhelyezése tulajdonképpen inkább
egyfajta tudat alatti, placebohatást
vált ki. Spanyolország, amelyet
2004 óta a csütörtöki barcelonai és
cambrilsi merényletet leszámítva
megkíméltek az iszlamista terroris-
ták, ennek ellenére már korábban
megerősítette a tömegrendezvények
biztonságát. A júniusban Madridban
tartott World Pride-ra, a világ legna-
gyobb meleg büszkeségnapi rendez-
vényére különleges intézkedéseket
léptettek életbe, utcákat zártak le,
minden útkereszteződésben rend-
őrök álltak és megtiltották a kami-
onközlekedést. (MTI)

Európa betontömbökkel 
és homokzsákokkal küzd 

a gázolásos merényletek ellen
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KORONKÁBA, LAKATOSMŰHELYBE hosszú távra alkalmazunk LAKATOSOKAT és SEGÉD-
MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat augusztus 28-áig lehet benyújtani Koronka 395/S szám alatt. Tel.
0744-617-582, 9-15.30 óra között. (19242)

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)

AZ ALLSTAR PROS KFT. – Marosvásárhely, Március 8. utca 36A szám, tel. 0265/253-154, 123-as
mellék –  alkalmaz Marosvásárhelyen CNC-gépre MARÓSOKAT, HEGESZTŐKET, GÉPLAKATOSO-
KAT, SOFŐRÖKET bel- és külföldi szállításra. Követelmény: legalább egy év régiség a szakmában. CV-
ket az allstar@mbo.ro és az mbo@mbo.ro e-mail-címre várnak, vagy a cég székhelyén lehet benyújtani.
(60237)

MAROSVÁSÁRHELYI FUVAROZÓCÉG 40 t-ás kamionra  SOFŐRÖKET alkalmaz uniózni, osztrák-
német kapcsolat, fizetés 1800-2000 euró. További részletek a 0744-567-226-os telefonszámon. (3118-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELADÓKAT alkalmaz kenyérüzleteibe. Fizetés 1.800 lej + ebédjegy. Várjuk je-
lentkezését önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19243-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, 1.800 lej + ebédjegy, és PÉKNEK TANULÓ MUNKÁ-
SOKAT, 1.400 lej + ebédjegy. Várjuk jelentkezését önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19243-I) 

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Népújság 
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

Közlemény
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy augusztus

22–29. között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, közterületen
és magánterületen egyaránt, valamint szeptember 1–29. között 
rovar-, rágcsálóirtás és fertőtlenítés zajlik a tanintézményekben is, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember
13-i 313-as koncessziós szerződés alapján. Az időtartam változhat,
az időjárás függvényében.

A rovarirtásnál felhasználandó szer hatóanyaga a Deltametrin
és az S-Metopren, a tanintézményekben a rágcsálóirtásnál a Bro-
difacoum, a rovarirtásnál a D-Fenotrin és a Cipermetrin, a fertőt-
lenítésnél az O-fenil fenol, az Egészségügyi Minisztérium által
engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és ir-
ritálónak (Xi) minősülnek. 

Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetünk,
hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egy-
ségeknél egyaránt.

Versenyvizsga köztisztviselői állásra
Koronka Polgármesteri Hivatala – Koronka, Fő út 108. szám,

Maros megye – az 1999. évi 188-as kormányhatározat értelmében
versenyvizsgát hirdet egy megüresedett köztisztviselői állás betöl-
tésére, meghatározatlan időre:

I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsos a pénzügyi-köny-
velési és humánerőforrás-osztályra

Részvételi feltételek:
– felsőfokú végzettség licencdiplomával gazdaság vagy közigaz-

gatás szakterületen
– kommunikációs készség, jó elemző- és rendszerező-, valamint

kezdeményezőkészség
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli 2017. szeptember 21-én 10 órakor a Koronkai Polgár-

mesteri Hivatalban
– az állásinterjú időpontját az írásbeli vizsga eredményének köz-

zétételekor  tudatják.
A beiratkozási iratcsomót  jelen hirdetésnek a Hivatalos Köz-

lönyben való megjelenésétől számított 20 naptári napon belül lehet
benyújtani. Bővebb felvilágosítás a 0265/243-152-es telefonszámon,
e-mail: corunca@cjmures.ro
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A Siletina Impex 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. 

személyzetválogatást  szervez autóbuszsofőri 
állások betöltésére

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban

A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély,
a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással  a
cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán  nyújt-
hatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es  telefonszámon.


