
Szombaton Jobbágyfalva adott otthont a Marosi
Unitárius Egyházkör évi találkozójának. Ez egy-
részt a múltba való visszapillantás, másrészt a jö-
vőtervezés alkalma is volt, de az öröm és hálaadás
ünnepe is.

Mintegy háromszázra tehető azok száma, akik szombaton
részt vettek a hetedik marosi unitárius egyházköri találkozón.
Ezeknek csupán kis része is zsúfolásig töltötte a helyi unitá-
rius templomot, ahol Rácz Norbert kolozsvári belvárosi lel-
kész hirdette az isteni igét: különböző gyülekezetekből és

különböző életösvényekről érkeztek egy hanggal, egy lélek-
kel és egy akarattal találkozni és fohászkodni. Kettős ünnep
az idei: egyrészt a protestáns reformáció ötszáz évét ünnepli
a világ, és az unitárius egyház létrejöttének is egyfajta ün-
nepe ez. Másrészt ez a hetedik találkozó: a hetes szám bűvös,
az örökkévalóságra, az idő beteljesedésére is utal. Az elmúlt
évszázadok mesélnek a szabadság, a megtapasztalás örömé-
ről, de a szomorú időkről, lángoló máglyákról is, háborúkról
és békéről. De nemcsak a régi reformációkra emlékezünk,
hanem alkalom lehet ez a találkozás a jövőbe tekintésre is.
Ez az ünnep találkozást jelent, megfogni egymás kezét, be-
vonulni a templomba, együtt, egy közösségként, gyülekezet-

ként énekelni, imádkozni és megtapasztalni Isten
jelenvalóságát.

A szertartás végén Kecskés Lajos, a gyüleke-
zet egykori, most hatvan év után visszatérő lel-
késze szavalt, majd a szabédi gyülekezeti kórus
szolgált énekeivel. Kecskés Csaba marosi unitá-
rius esperes a 133. zsoltárral köszöntötte az ün-
neplőket, majd felszólalásában Novák Zoltán
szenátor három dolgot emelt ki: a hazatérés örö-
mét, a közösség, család találkozásának örömét
és a reformációt, amely nélkül Európa és a ma-
gyarság sem volna a mai, hisz ez teremtette meg
az egységes nemzeti nyelvet és oktatást is.
Szabadtéren folytatódott

Istentisztelet után az ünneplők a Tündér Ilona
völgyébe vonultak, ahol Sándor Szilárd helyi lel-
kész tartott rövid szabadtéri istentiszteletet 
a jobbágyfalvi Nagy Ferenc férfikar közre-mű-
ködésével, majd fohászkodott, hogy 

Lehangoló 
eredmények
Pénteken délben nyilvánosságra hoz-
ták a pótérettségi ideiglenes, óvások
előtti eredményeit. Mint már korábban
is hírt adtunk róla, országszerte
39.435 fiatal iratkozott be a megméret-
tetésre, többségük – 24.690 – idén vé-
gezte középiskolai tanulmányait. 
____________2.
Ébredés a kertben
Élettel telt meg a hét végén a gernye-
szegi Teleki-kastély gyönyörű udvara.
A több száz éves fák alatti hatalmas
kertet többezernyi fiatal népesítette
be, az árnyékban fura és hangulatos
építmények sorakoztak, a színpadokról
szólt a zene, a kastély szárnyai között
pedig lacikonyhások sátrai kínálták a
mindennapi betevőt – az első alkalom-
mal megszervezett, Awake nevet vi-
selő fesztiválra látogattunk el. 
____________4.
Hiábavaló 
áldozatok?
Alig pár száz méterre a Monte San Mi-
chele csúcsától van a Schönburg-
alagút, amelyet 100 évvel a
bejáratánál lezajlott csatározás után,
2016-ban azért állítottak helyre, mert
az ennek a védelméért folyó küzdelem
volt a doberdói ütközetekre jellemző
legádázabb harc. 
____________6.
Újra dobogós 
helyen az ASA
Két nyeretlen találkozó után, minimális
gólaránnyal ugyan, de harcos, jó játé-
kot mutatva, megérdemelten nyert a
Marosvásárhelyi ASA a labdarúgó 2.
liga 6. fordulójában a Sziget utcában a
brăilai Dacia Unirea ellen. 
____________7.

Az ének és tánc bűvöletében
töltött gyermekkor legszebb
pillanatait hívták elő szomba-
ton a hat évtizede született
Székely Népi Gyermekegyüt-
tes tagjai. 

Délelőtt 10 óra körül zsúfolásig
telt a Kultúrpalota előcsarnoka.
Arcok, tekintetek keresték egy-
mást, kezek lendültek egymás felé.
Az üdvözlések után a szélrózsa
minden irányából érkezett egykori
gyermek táncosok, énekesek a kis-
terem felé vették az irányt, ahol ki-

sebb csoportokban, halkan indult el
a múltidézés. 

„Te se tudtad, hogy én ki va-
gyok”, „Jóska bácsi de fiatal volt
ezen a fényképen!” – hangzott fel
mindegyre innen is, onnan is, aztán
valaki azt is megemlítette, hogy
1957-ben ebben a teremben tartotta

a gyermekegyüttes a legelső pró-
bát, akkor énekelték először együtt,
hogy A juhásznak jól megy dolga. 

– Kezdjük a próbát – vetítette
tréfásan egymásra az idősíkokat az
egyik emlékező. Akkor már hetven-
egynéhányan ültek a teremben,

A nyugdíjalapok után 
a bankok?

A szenátus pénzügyi-költségvetési bizottságának egy li-
berális tagja röppentette fel szerdán a hírt, miszerint a kor-
mányzat illetéket készülne kivetni a banki aktívumokra. A
hír kisebb vihart váltott ki a pénzpiacon, a hazai bankszek-
tor tőzsdén is érdekelt két komoly pénzintézete több mint
egymilliárd lejt vesztett a részvényárfolyamuk csökkenése
révén, mire másnap a kormányfő, majd a pénzügyi tárca
is cáfolta a liberális szenátor értesüléseit. Ám az utóbbi
időben a bankrendszerre rázúdított számtalan kormányzati
kritikát nézve tényleg lehet, hogy készülnek egy ilyen adó
kivetésére, amit végeredményben a bankok ügyfeleivel fi-
zettetnének meg.

Persze az is lehet, hogy ez csak rémhír, de ennek kicsi
az esélye. Például a kormányzatnak a magánnyugdíjala-
pok elleni offenzíváját is meglehetősen pontosan előre je-
lezte az ellenzék, és a mostani kiszivárogtató is régebb
magas pozíciókat töltött be a bankrendszerben, ráadásul
hasonló értesülések más forrásokból is kerültek ki a na-
pokban kisebb gazdasági portálokra.

Ha ilyen illetéket vetnének ki a bankrendszerre, az nem
lenne példátlan, Európa több országában is van hasonló
banksarc, hozzánk közelebb nem is oly rég a magyar kor-
mány vetett ki ilyen illetéket, de nyugati példák is vannak.
Egyes országokban a bankok válság esetére szolgáló men-
tőalapjába folyik ez az illeték, mások az állami költségve-
tést gazdagítják vele. A kormányok mindenhol azzal etették
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Jövőben Marosvásárhely lesz a házigazda
A hazatérés, találkozás öröme
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Zenébe oltott gyermekkorok

Hazahívó hangok ünnepe 



Alpok, a Duna és az Adria menti országok közös
televízióműsora ezúttal különkiadással jelentke-
zik. Az olasz televízió dokumentumfilmje az Alpok
különleges világába kalauzolja el a nézőt.

Az Alpok–Duna–Adria magazinműsort minden ország
azonos tartalommal, a saját nyelvén készíti el. A félórás
adásokat a résztvevők kéthetenként sugározzák. A nézők
ezúttal nem a megszokott szerkesztésben élvezhetik az
adást: a műsor nyári különkiadása a RAI Friuli Venezia 
Giulia Televízió lírai dokumentumfilmjét mutatja be.

Az olasz-osztrák határ menti Karni-Alpok vidékén sze-
rencsésen találkozik az érintetlen természet, az ősi hagyo-
mányok és hiedelmek világa a legújabb kor vívmányaival.
A vidék megismeréséhez egy emberöltő is kevés, viszont
Európa legmagasabb hegységének is megvannak a szerel-
mesei.

E jellegzetes környezet bemutatásához egy kétszeres
olimpiai bajnok sízőt, egy gyermekkönyvszerzőt, egy szí-
nésznőt, és ismert írókat hív segítségül a riportfilm. 

A mozi szimbolikusan egy esztendőt fog át. Ahogyan az
évszakok változnak, úgy népesül be, lesz egyre színpom-
pásabb a kezdetben monotonnak tűnő, havas táj. Az ember
is belép e közegbe: megismerhetjük a helyi farsangi szoká-

sokat a jellegzetes, szörnyeket idéző maskaráikkal, és be-
pillanthatunk a kis kézművesműhelyekbe, amelyekben még
ma is az ősi szerszámokkal és fogásokkal készítenek többek
közt hangszereket vagy szőtteseket. Emellett ízelítőt kap-
hatunk a természetbarát sportokból is. 

A Karni-Alpok sajátos világa megadja az ide látogatók-
nak azt a láthatatlan „luxuscikket”, amelyet a mai ember
állandóan nélkülözni kénytelen: a magunkba tekintést, az
önmagukra fordított időt.

Szerkesztő: Sári Zsuzsa
Adás: szeptember 7., csütörtök (Duna 8.15) 

Az Alpesek világa
Lírai alkotás az Alpok-Duna-Adria adásában

XII. nemzetközi kutyakiállítás
Szeptember 9–10-én délelőtt 10 órától a marosvásárhelyi
Ligetben kerül sor a Dracula Dog Show címet viselő XII.
nemzetközi kutyakiállításra. A két nap alatt a benevezett
kutyák és gazdáik nemzetközi szakemberekből álló zsűri
által odaítélt díjakért versengenek.

Felvételi a BBTE 
marosvásárhelyi tagozatán

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Ne-
veléstudományok Karának marosvásárhelyi tagozata őszi
felvételit hirdet az óvodai és elemi oktatás pedagógiája
szakra. Beiratkozni szeptember 6–7. között lehet az egye-
tem titkárságán; az írásbeli vizsgára szeptember 8-án dél-
előtt 9 órától kerül sor. Az írásbeli vizsga kritériumairól, a
beiratkozás és a felvételi menetéről további információk
az intézet honlapján találhatók, illetve személyesen a kar
titkárságán is kérhetők (Marosvásárhely, Köztársaság tér
38. szám). A titkárság telefonszáma: 0265-311-665, hon-
lapcím: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro-marosvasarhely/. 

Gyermekfoglalkozások 
a Játéktárban

A Női Akadémia 6-12 éves gyerekeket vár a Forradalom
(Revoluţiei) utca 45. szám alatti Játéktár hétfői játszódél-
előttjeire 11 és 14 óra között. Előzetes bejelentkezés a
0722-318-605 telefonszámon naponta 10-13, illetve 18–
20 óra között (szombat-vasárnap is), mivel a helyek
száma korlátozott. A foglalkozás ingyenes, adományokat
elfogadnak. A Játéktárat az RMDSZ Nőszervezetének ma-
rosvásárhelyi szervezete és a Divers Egyesület által mű-
ködtetett Női Akadémia program hozta létre azzal a céllal,
hogy készségeket és személyiségfejlesztő játékokat biz-
tosítsanak a gyermekeknek. A játékok októbertől kölcsö-
nözhetők.

Állatok a bibliában
Szeptember 4-én Állatok a bibliában címmel bibliahét kez-
dődik a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházköz-
ségnél. Szeptember 8-ig naponta 11-13 óra között
zajlanak a tevékenységek, melyekre minden érdeklődő
gyermeket várnak. 

Vakációs bibliahét
Szeptember 4–8. között, hétfőtől péntekig vakációs bibli-
ahetet tartanak a marosvásárhelyi alsóvárosi református
gyülekezetben (Ludasi utca 3. szám). A foglalkozásokra
naponta 16–19 óra között várják a gyermekeket. 

Nagy Ferenc festménykiállítása
Szeptember 3-án, vasárnap déli 12 órakor a marosvásár-
helyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János ter-
mében megnyílt Nagy Ferenc volt segesvári unitárius
lelkész festménykiállítása. A kiállítás szeptember 15-ig lá-
togatható, naponta 9-13 óra között.

Bocz Borbála alkotásai
Egy mindössze tízegynéhány esztendőt átölelő életmű
reprezentatív alkotásait mutatja be a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban megnyílt kiállítás. A kulturális központ nyári
szünet utáni első tárlatán egy nagy ígéret, az életének 33.
évében, 1988-ban elhunyt sepsiszentgyörgyi Bocz Bor-
bála grafikáival találkozhat a vásárhelyi közönség. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma ROZÁLIA, 
holnap VIKTOR
és LŐRINC napja.4., hétfő

A Nap kel 
6 óra 45 perckor, 

lenyugszik 
19 óra 56 perckor. 
Az év 247. napja, 
hátravan 118 nap.

Pénteken délben nyilvánosságra hozták a póté-
rettségi ideiglenes, óvások előtti eredményeit.
Mint már korábban is hírt adtunk róla, ország-
szerte 39.435 fiatal iratkozott be a megmérette-
tésre, többségük – 24.690 – idén végezte
középiskolai tanulmányait. 

Megyénkben 1194 diák jelentkezett pótérettségire, kö-
zülük 918-an jelentek meg a vizsgán, 274-en hiányoztak.
A vizsgáztatás a marosvásárhelyi Transilvania Gazdasági
Kollégiumban, a Gheorghe Şincai szakközépiskolában, a
szászrégeni Lucian Blaga és a dicsőszentmártoni szakkö-
zépiskolában zajlott. A diákoknak csak elmaradt, illetve si-

kertelen vizsgáikat kellett letenniük. A pótérettségizők
közül két diák próbált csalni – egyikük román nyelv és iro-
dalomból, másikuk a választott tantárgyból, írásbelin –,
mindkettőjüket kizárták a vizsgáról.

A tanügyminisztérium honlapján (bacalaureat.edu.ro)
közzétett adatok szerint a 918 vizsgázóból 217-en érték el
a 6-os jegyátlagot, és érdemelték ki ezáltal az érettségi ok-
levelet. 9-es fölötti médiája egyetlen diáknak van, 8-as föl-
ötti átlagot négyen értek el, 28 diák pedig 7 és 8 közötti
osztályzatot szerzett. 184 diák 6-os és 7-es közötti vagy 6-
os átlagot érdemelt ki. Az átmenéshez szükséges jegyet 701
diák nem érte el. 

Az osztályzatukkal elégedetlen diákok pénteken este 8
óráig nyújthattak be óvást. A végső eredményeket szeptem-
ber 6-án hozzák nyilvánosságra.
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IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:
max. 180C
min. 110C

Megyei hírek

Múltunk a jelenben
Incze István (AFIAP) fotóművész Múltunk a jelenben
című tárlatának megnyitójára kerül sor szeptember 7-
én, csütörtökön 18 órakor a Bernády Házban. Közreműkö-
dik a Tűzvarázs együttes. A kiállításon egy „sámánesküvő”
pillanatai, Bözödújfalu tragédiája és egy baronesse min-
dennapjai is bemutatásra kerülnek. A bárókisasszony sze-
repében Ritziu Ilka Krisztina színművésznő látható. 

Időhelyek 
– szobrászati kiállítás 

Szeptember 8-án, pénteken 18 órakor a Kultúrpalota Art
Nouveau galériájában (George Enescu utca 2. szám)
megnyílik Benedek József szobrászművész Időhelyek
című kiállítása. Bevezetőt mond Mana Bucur, a Romá-
niai Képzőművészek Szövetségének (UAP) Maros me-
gyei elnöke, a kiállítást dr. Beke László és Mircea Oliv
művészettörténészek nyitják meg. A tárlat szeptember
24-ig tekinthető meg. 

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

36, 20, 12, 31, 45  + 5 NOROC PLUS:  2 2 0 3 3 9

18, 12, 26, 14, 15, 30 SUPER NOROC:  1 2 3 7 0 5

23, 24, 8, 45, 40, 35 NOROC: 4 4 2 3 8 6 9

Nagy Székely Ildikó 

Pótérettségi – óvások előtt
Lehangoló eredmények

Fülöp László Zsolt, Szováta polgármestere a Népújságnak
nyilatkozva elmondta, hogy már a tavaly próbáltak támoga-
tást nyerni pályázással egy ötszáz fős amfiteátrum felépíté-
sére, amit a Doina mozi mögötti 97 árnyi területre képzeltek
el. A városvezető szerint a pályázat azért nem lett nyertes,
mert videotechnikát is belefoglaltak, ami az elbírálók sze-
rint nem volt finanszírozható. 

Ezért az önkormányzat az idén új pályázatot készített, a
régi projektből kivették a kifogásolt részeket, kiegészítet-
ték, és augusztus elején újra benyújtották. 

„Kíváncsian várjuk az eredményt, hiszen a terv meg-
valósítása nagy előrelépést jelentene. Egyfelől igény is
van rá, másfelől pedig tudni kell, hogy a település köz-
pontja a Szent István, azaz a 6-os villa körül volt, de
mivel itt minden elévült, megkopott, a fürdőtelep köz-
pontja most kimondottan a Medve-tó körüli részt je-
lenti. Szeretnénk egyensúlyt teremteni, hogy nyerje
vissza régi patináját ez a rész is. Ebben nagy segítség
lenne az amfiteátrum” – nyilatkozta Fülöp László pol-
gármester. (mózes)

Amfiteátrumra pályáznak Szovátán

Szeptember 1-jén megkezdődött a beiratkozás a júliusi
felvételi után betöltetlen maradt helyekre az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerülethez tartozó kántor-tanítóképzőben,
amely egyben a Károli Gáspár Református Egyetem kihe-
lyezett tagozata.

A tanító – óvodapedagógus szak nappali tagozatán
tandíjmentes helyekre, a levelező tagozaton részben
költségtérítéses helyekre várják a jelentkezőket. A kán-
tor szakot nappali tagozaton református, római katoli-
kus, unitárius, evangélikus és baptista felekezetű

hallgatók közül bárki felveheti. Lehetőség van levelező
tagozaton a kétéves posztliceális rendszerű református
és unitárius kántorképzésre is, amelynek eredménye-
ként megszerezhető az egyházkerületi kántori oklevél.
Ezen a szakon költségtérítéses helyekre lehet még je-
lentkezni.

A jelentkezés és beiratkozás szeptember 6-ig tart, az al-
kalmassági vizsgákra szeptember 8-án kerül sor. Érdek-
lődni a 0265-215278-as telefonon, illetve a
kantortanito@gmail.com e-mail-címen lehet. 

Őszi felvételi a kántor-tanítóképzőben



Németországban tartózkodik menekültként egy hír-
hedt szíriai szélsőséges iszlamista csoport csaknem
hatvan egykori harcosa – írta a Der Spiegel című
német hírmagazin a hétvégi számában.

A szíriai kormányerők és a Bassár el-Aszad elnök rendsze-
réhez hű civilek elleni válogatott kegyetlenkedéseiről hírhedt
csoport több feltételezett tagját szeptember végén bíróság elé
állítják Stuttgartban. Az eljárást azért lehetett elindítani, mert
mindkét oldalról, az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat szíriai
szárnyaként számon tartott Fatah as-Sám – korábbi nevén an-
Nuszra Front – irányítása alatt tevékenykedő fegyveres szer-
vezet feltételezett tagjai közül, és az áldozatok hozzátartozói
közül is számosan érkeztek Németországba, ahol útjaik ke-
resztezték egymást.

Az áldozatok hozzátartozóinak adatai alapján indított per
ismét felveti a kérdést, vajon mennyien lehetnek a szíriai pol-

gárháborúból menedékkérőként Németországba érkezett em-
berek között olyanok, akik „elsősorban elkövetők, és nem ál-
dozatok” – emelte ki a Der Spiegel.

A német hatóságok eddig a Liva Ovais al-Karni nevű cso-
port csaknem 25 feltételezett tagja ellen gyűjtöttek büntetőel-
járás megindításához elegendő információt. Valószínűleg a
milícia további nagyjából 30 egykori harcosa is Németország-
ban tartózkodik. A szövetségi alkotmányvédelmi hivatal
(BfV) külön egységet hozott létre a több száz ember haláláért
felelősnek tartott csoport ügyének feltárására.

Az an-Nuszra Front és szövetségesei ugyan mindig is Szí-
riára összpontosítottak, ellentétben az Iszlám Állam nevű ter-
rorszervezettel, amely Európát is megcélozta. Azonban
„természetesen így is aggodalommal tölt el minket a gondolat,
hogy ennyire romlott emberek vannak Németországban” –
mondta a Der Spiegel egyik BfV-s forrása. (MTI)

Előzetesben az egészségbiztosító
volt elnöke

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) volt
elnökét, Marian Burceát, akivel kapcsolatban illegális
elszámolások gyanúja miatt vizsgálódik az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA). A Bukaresti Íté-
lőtábla sajtóirodája szerint Marian Burcea mellett to-
vábbi személyeket is előzetes letartóztatásba, illetve
házi őrizetbe helyeztek az ügy kapcsán. A DNA pén-
teken vette őrizetbe az egészségbiztosító elnökét –
akit aznap menesztettek is tisztségéből – és további
13 személyt, akiket szervezett bűnözői csoport létre-
hozásával és befolyással való üzérkedéssel gyanú-
sítanak. (Agerpres)

Alkotmánymódosítási 
népszavazás az ősszel

Még ezen az őszön szeretnék megtartani a család
meghatározására vonatkozó alkotmánymódosítási
népszavazást – közölte szombaton Liviu Dragnea, a
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke a párt Országos
Végrehajtó Bizottságának ülésén. A PSD ugyanakkor
prioritásként kezeli a prevenciós törvényt, a Szuverén
Fejlesztési és Befektetési Alapra vonatkozó törvényt,
az igazságügyi törvényeket, a nyugdíjtörvényt és az
elektromos áramra valamint földgázra vonatkozó jog-
szabály elfogadását is. Az állami költségvetés tör-
vénytervezete októberben kerül a parlament elé.
Prioritást élvez a PSD szemében a közigazgatási tör-
vénykönyv, a helyi adókat szabályozó jogszabály és
a lobbitörvény is – tette hozzá Dragnea. (Agerpres)

Törvénnyel fékeznék 
a béremelést a liberálisok

A minimálbér „aberráns” növekedésének megfékezé-
sére törvénytervezetet készül kidolgozni a Nemzeti
Liberális Párt. A PNL Országos Politikai Tanácsának
neptuni ülésén a párt törvényhozói arról állapodtak
meg szombaton, melyek lesznek prioritásaik az őszi
parlamenti ülésszak során. Iulian Dumitrescu, a PNL
első alelnöke úgy nyilatkozott: a munkakerülés visz-
szaszorítása érdekében egy olyan törvényjavaslat ki-
dolgozását tervezik, amely eltörölné a szociális
segélyt azon személyek esetében, akik visszautasít-
ják a képzettségüknek megfelelő munkahely elfogla-
lását. A PNL számára fontos tervezet az is, amely a
minimálbér észszerűtlen emelkedését gátolná meg,
mert ebben az országban nagyon sok munkahely
megszűnik amiatt, hogy a minimálbért egy tollvonás-
sal megnövelték – tette hozzá Dumitrescu, aki szerint
a minimálbért az átlagbérrel, a termelékenységgel és
más mutatókkal összhangban kellene kiszámolni,
nem „tollvonásnak” kellene döntenie róla. (Agerpres)

Migránshajót tartóztatott fel 
a parti őrség

Újabb bevándorlókat szállító halászhajót fogott el va-
sárnap reggel a Fekete-tengeren a parti őrség – kö-
zölte honlapján a határrendészet. A parti őrség
vasárnap virradatkor figyelt fel a román felségvizek
felé tartó kishajóra. A halászhajó nem válaszolt a parti
őrség hajóinak a felszólítására, és tovább folytatta az
útját a part felé. A hajó a midiai kikötő közelében ért
partot, fedélzetéről 87 bevándorlót szállítottak le, kö-
zöttük 16 nő és 23 gyermek is volt. Az elmúlt hetek-
ben ez immár a harmadik kisméretű halászhajó,
amely illegális bevándorlókkal a fedélzetén érkezik a
Fekete-tenger nemzetközi vizeiről a román partok-
hoz. (MTI)
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az adófizetőiket, hogy megtanítják kesztyűbe dudálni a
gazdag bankárokat, azonban ez messze nem igaz, mert
az ilyen illetékekből származó kiadásaikat a multiknak
számtalan kiskapuja van működési költségbe építeni, és
rásózni az ügyfelekre, akik így adófizetőként és banki
kliensként duplán fizetik meg a politikusok multiszelí-
dítő akcióit. Ez nálunk is pontosan így lesz adott eset-
ben.

Bolondságból kormányunknak is dupla adag jutott a
bankárok állandó ostorozását illetően. Botcsinálta po-
litikusok mindig találnak bűnbakot a gyengeségük ál-
cázására, azonban az is tény, hogy a kontinensszinten
is kiugró román gazdasági bővülés hátterében nem a
termelőszektorok hegynyi jövedelme áll, hanem a hite-
lekből finanszírozott fogyasztás, amihez a bankárok
pénzkötegei jelentik az üzemanyagot. Tehát egy ilyen
gazdasági háttér mellett a kormánynak nem pofoznia,
hanem értelmes törvényekkel támogatnia kellene a
bankrendszert, főleg beruházásokra ösztönözve. A ban-
kok elleni hadjárattal viszont a saját talpuk alól igye-
keznek kirántani a szőnyeget, jókora lendülettel. Ez
önmagában még nem volna gond, ám ha beüt a baj,
akkor a kormány ámokfutásáról a számlát az adófize-
tőknek fogják benyújtani.

A nyugdíjalapok után 
a bankok?
(Folytatás az 1. oldalról)

Észak-Korea hivatalosan bejelen-
tette, hogy sikeresen tesztelt va-
sárnap egy hidrogénbombát.
Több ország földrengéstani inté-
zete és a dél-koreai hadsereg
előtte közölte, hogy Észak-Korea
valószínűleg föld alatti atomrob-
bantást hajtott végre, immár a
hatodikat, amely két erős földren-
gést váltott ki. Több ország és
nemzetközi szervezet elítélte a
nukleáris kísérletet.

Az észak-koreai bejelentés az állami
tévében hangzott el helyi idő szerint va-
sárnap délután. Eszerint a Kim Dzsong
Un észak-koreai vezető utasítására el-
végzett teszt célja annak megerősítése
volt, hogy a bomba egy újonnan kifej-
lesztett interkontinentális ballisztikus ra-
kétára szerelhető, és miután a kísérlet
„tökéletesen sikeres” volt, ez beigazoló-
dott. A „kétfokozatú termonukleáris
fegyvernek példátlan az ereje” – mondta
a hírolvasó bemondó.

Szombat este azt jelentette a KCNA
észak-koreai hírügynökség, hogy Kim
Dzsong Un személyesen vizsgált meg
egy „nagy pusztító erejű” hidrogénbom-
bát, amelyet fel lehet szerelni az ország
új interkontinentális ballisztikus rakétá-
jára.

A dél-koreai hadseregnél riadót ren-
deltek el, és műveleti készültségbe he-
lyezték a nukleáris válságokra reagálni
hivatott egységet.

Az AP hírügynökség szerint még
szakértőknek is nehéz lehet megállapí-
tani távolról, hogy a tesztelt bomba va-
lóban hidrogénbomba volt. A
hidrogénbombát termonukleáris bombá-
nak is nevezik, és jóval pusztítóbb az
atombombánál, amely a maghasadás
elvén működik.

Abból, hogy az első rengés 6,3-as
erősségű volt, arra lehet következtetni,
hogy ez volt Észak-Korea eddigi legna-

gyobb erejű kísérleti atomrobbantása,
legalább 10-szer akkora, száz kiloton-
nás, mint a tavaly szeptemberi ötödik –
közölte szinte egybehangzóan a dél-ko-
reai és a japán földrengéstani intézet, va-
lamint a szöuli Nemzeti Egyetem egyik
nukleáris mérnök-professzora.

Élesen elítélte az észak-koreai kísér-
leti robbantást Kína, Dél-Korea, Japán,
Oroszország, Franciaország, a NATO, az
Európai Unió és két nemzetközi szako-
sított szervezet.

A kínai külügyminisztérium közle-
ményben felszólította Phenjant, hogy
„hagyjon fel hibás cselekedeteivel, ame-
lyek nem szolgálják érdekeit, és ne sú-
lyosbítsa a helyzetet”. Észak-Korea
„figyelmen kívül hagyta a nemzetközi
közösség általános tiltakozását, és vég-
rehajtott egy újabb nukleáris tesztet” –
olvasható a közleményben.

Mun Dzse In dél-koreai elnök a nem-
zetbiztonsági tanács rendkívüli ülése
után „a lehető legszigorúbb büntetést”
követelte Észak-Koreának, köztük dip-
lomáciai lépéseket és újabb ENSZ-
szankciókat, hogy „teljesen el tudják
szigetelni” az országot.

Herbert McMaster, az amerikai elnök
nemzetbiztonsági tanácsadója telefonon
beszélt vasárnap dél-koreai hivatali part-
nerével, Csung Jui Jonggal – közölte a
szöuli elnöki hivatal. Csung később új-
ságírókat tájékoztatva elmondta, hogy „a
legerősebb amerikai stratégiai eszközök
esetleges Dél-Koreába telepítéséről” be-
széltek. Azt nem fejtette ki, hogy mit kell
érteni „a legerősebb stratégiai eszközök”
alatt. A Yonhap dél-koreai hírügynökség
úgy tudja, a két nemzetbiztonsági 
tanácsadó abban állapodott meg, hogy
megvizsgálják a katonai válaszlépés le-
hetőségét. Viszont a Yonhap arról is ér-
tesült, hogy Joseph Dunford, az amerikai
vezérkari főnökök egyesített bizottságá-
nak az elnöke és dél-koreai kollégája

már „a hatékony katonai válaszok” szük-
ségességéről beszélt telefonon.

Elítélte a nukleáris tesztet Abe Sindzó
japán miniszterelnök is. Szuga Josihide,
a japán kormány főtitkára pedig azt
mondta: újabb szankciókat kellene beve-
zetni Észak-Korea ellen, egyebek között
az ország olajkereskedelmét lehetne súj-
tani velük.

Tárgyalásokra szólított fel minden
érintett felet az orosz külügyminiszté-
rium, amely ezt tartja az egyetlen lehet-
séges eszköznek a Koreai-félszigeten
kialakult válság rendezésére.

A nukleáris kísérletek átfogó tilalmá-
ról szóló szerződés hatályba lépéséért
küzdő nemzetközi szervezet (CTBTO)
szerint ha Észak-Korea valóban hidro-
génbombával hajtott végre tesztet, akkor
az azt jelenti, hogy az ország „gyorsan
halad nukleáris programjával”. Lassina
Zerbo, a bécsi székhelyű szervezet vég-
rehajtó titkára hozzátette, hogy figyelő-
állomásaik „szokatlan szeizmikus
eseményt észleltek”, mért adataikat
egyelőre elemzik, majd ennek eredmé-
nyét vasárnap délután megosztják a tag-
országokkal.

A szintén bécsi székhelyű Nemzet-
közi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) fő-
igazgatója, Amano Jukija
közleményében nagyon sajnálatosnak
nevezte az új észak-koreai tesztet.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának
soros elnöki tisztét betöltő Svédország
szerint az újabb észak-koreai nukleáris
teszttel súlyosbodott az észak-koreai
nukleáris válság. Még nagyobb ve-
szélybe került a nemzetközi béke és a
stabilitás – írta Twitter-bejegyzésében
Margot Wallstrom külügyminiszter.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár köz-
leményében azt írta: Phenjan a lépéssel
ismét „kirívóan megsértette” az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által hozott határo-
zatokat. (MTI)

Hidrogénbombát tesztelhettek Észak-Koreában

Ország – világ

Németországban levő szír iszlamistákról ír 
a Der Spiegel

Újabb látogatást tesznek Románi-
ában szeptember 18–21. között
az Európai Bizottság (EB) együtt-
működési és megfigyelési mecha-
nizmusának (EMM) képviselői. A
látogatásra épp akkor kerül sor,
amikor az országban az igazság-
szolgáltatási törvények módosítá-
sait tárgyalják majd.

A szenátust és a képviselőházat fel-
kérték, hogy szervezzenek találkozót a
két ház jogi bizottságainak elnökeivel
szeptember 19-én, ugyanakkor szemé-
lyesen vagy képviselőn keresztül legye-
nek jelen az aznapi és 20-ai együttes
üléseken.

Az EMM ugyanakkor felszólította a
parlamentet, szeptember negyedikéig

írásban közölje, milyen lépéseket tett jú-
niustól augusztus végéig az EMM aján-
lásainak teljesítésére.

„Hangsúlyozzuk, hogy szeptember
19-én a Bizottság delegációjában 
Paraskevi Michou asszony, az Európai
Bizottság EMM-ért felelős főtitkárhe-
lyettese, illetve William Sleath 
úr, a Bizottság főtitkárságának politiká-
kért felelős koordonátora is részt 
vesz” – áll az Európai Bizottság értesí-
tésében.

Az EB szakértőinek látogatása a
román igazságszolgáltatás számára igen
feszült időszakban történik, ekkor
ugyanis a bírók és ügyészek épp vitatják
majd az igazságszolgáltatási törvények
tervezett módosításait.

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Ta-
nács (CSM) is két táborra oszlott, mert
egyesek, köztük az igazságügyi minisz-
ter szerint a tét az Igazságügyi Felügye-
letnek az Országos Korrupcióellenes
Ügyosztálynál (DNA) végzett vizsgá-
lata, illetve annak leállítása. Tudorel To-
adert ugyanakkor az igazságügyi
rendszer számos szereplője bírálta a ter-
vezett változtatások miatt.

Az Európai Bizottság romániai képvi-
seletének vezetője, Angela Cristea nem-
rég azt mondta, a Tudorel Toader
miniszter által augusztus 23-án bemuta-
tott törvénymódosítási javaslatokat nem
tárgyalta és nem is támogatta az EB,
amely valójában aggódik az igazságszol-
gáltatás függetlenségéért. (Mediafax)

Újabb látogatásra érkezik Romániába
az EB küldöttsége 



Élettel telt meg a hét végén a gernyeszegi Te-
leki-kastély gyönyörű udvara. A több száz
éves fák alatti hatalmas kertet többezernyi fi-
atal népesítette be, az árnyékban fura és han-
gulatos építmények sorakoztak, a
színpadokról szólt a zene, a kastély szárnyai
között pedig lacikonyhások sátrai kínálták a
mindennapi betevőt – az első alkalommal
megszervezett, Awake nevet viselő feszti-
válra látogattunk el. 

Amint arról korábban is írtunk, az Ébredés címet vi-
selő rendezvénysorozat ötlete pár marosvásárhelyi
egyetemi hallgató fejéből pattant ki, akik másfajta
fesztivált szerettek volna szervezni a városban, illetve
annak környékén. Olyat, amely zenei kínálat tekinte-
tében felveszi a versenyt a legnagyobbakkal, de nem-
csak a zenei értelemben vett szórakozásról szól, hanem
a keretében előtérbe kerülnek a kortárs művészetek, a

képzőművészet, a vizuális művészet, a filmművészet,
az irodalom is. Egy olyan összművészeti szemlét,
amely európai szinten is különlegesnek számít. Az öt-
letet felkarolta egy bukaresti, nagy tapasztalattal ren-
delkező fesztiválszervező cég, gróf Teleki Kálmán
pedig felajánlotta kastélyának kertjét – tökéletes –
helyszínként. A gazdag művészetpártolói múlttal ren-
delkező főúri család birtokán pedig igazi, igencsak
hangulatos fesztiválváros született. A nagyszínpadok
mellett volt például faházikó színpad, több étel- és ital-
kert, játszótér, erdei pihenőhely és erdei könyvtár,
mozi a híd alatt, bazár és kísérleti sörfőzde, a fák kö-
zött színes függőágyak várták a heverészni vágyókat.
és a számos kerti építmény mindegyike egyedi, han-
gulatos, intim, családias, otthonos és vonzó kialakítás-
sal, tervezéssel rendelkezett. Mindennek pedig
nagyszerű keretet adott a kert, árnyat a fák és szépséget
a dombtetőn álló kastély.

A vasárnap este, lapzártánk után véget ért fesztivá-
lon az Artdoor képzőművészeti verseny nyertes alko-
tásai, jókora térszobrok között buliztak a jelenlévők, a

négy színpadon, il-
letve a Chill Gar-
denben több mint
negyven zenekar
lépett fel, a Feed
your mind (Etesd
az agyad) platfor-
mon egymást érték
a különböző érteke-
zések, beszélgeté-
sek és előadások, a
fesztiválmoziban
pedig öt filmet és az
idei TIFF-en bemu-
tatott hazai rövidfil-
meket láthatták a
résztvevők.

A buli, mint em-
lítettük, vasárnap
este ért véget, a to-
vábbi részletekről
is hamarosan be-
számolunk.Fotó: Nagy Szilárd

Ébredés a kertben
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A marosvásárhelyi Római Kato-
likus Teológiai Líceum körül az
utóbbi egy évben és különösen az
utóbbi napokban kialakult esemé-
nyek mindannyiunk számára isme-
retesek lehetnek. Az iskola
helyzete még most, a gyerekek is-
kolába indulása előtt egy héttel is
tisztázatlan, az illetékes intézmé-
nyek a szülőket továbbra is teljes
bizonytalanságban tartják. Az is-
kola igazgatójának, dr. Tamási
Zsoltnak felügyeletét, vádemelés
nélkül, ismételten meghosszabbí-
tották.

Anyaszentegyházunk az igazsá-
got rendszerint nem az utcákon és
tereken, hanem a templomaiban és
– ha szükséges – a törvényszéken
keresi. Jelen helyzetben az Erdélyi
Római Katolikus Státus Alapít-
vány egy újabb figyelemfelhívó
kezdeményezés keretében ismét az
utcán kényszerül az igazságot ke-
resni, az igazságért kiáltani, mel-
lette kiállni.

2017. szeptember 6-án, szer-
dán délután 6 órától tüntetést

szervezünk, melynek tervezett
helyszíne a Maros Megyei Pre-
fektúra épülete előtti tér.

Szeretettel kérjük híveinket és
minden jóakaratú embert, feleke-
zeti hovatartozásra való tekintet
nélkül, hogy a szülők, illetve
gyermekeink iskolaválasztási jo-
gának megvédése érdekében csat-
lakozzanak kezdeményezésünk-
höz.

Kérjük papjainkat és a testvér-
egyházak lelkészeit, hogy a vasár-
napi szentmisék és istentiszteletek
keretében hirdessék ki tervezett
megmozdulásunkat, és aki teheti,
reverendában vagy palástban maga
is vegyen részt a megmozduláson
híveivel együtt.

A marosvásárhelyi találkozás re-
ményében szeretettel köszönt min-
denkit – 

Gyulafehérvár, 2017. szeptem-
ber 2-án

Jakubinyi György érsek, 
az Erdélyi Római Katolikus

Státus Alapítvány elnöke

Felhívás

Kaptam egy válaszmegjegyzést.
Természetesen nem estem két-
ségbe. Az illető nem adott enge-
délyt nevének forgalomba
hozására, ezért csupán jelezni kí-
vánom, hogy az erdélyi magyar ro-
mantikus festészet legnagyobb
alakjának névrokona azt kifogá-
solta a forgatagos csütörtöki írá-
som kapcsán, hogy rettenetesek és
elhibázottak voltak a helyszínvá-
lasztások, jelesül az „Aranykuku-
rigú” s a Liget, ahelyett, hogy a
főteret vettük volna vissza és bir-
tokunkba, a várral együtt.

Egyéni ízlés dolga. Független
személyiség ítélete. Elfogadom, de
meg nem hajlok előtte.

Válaszadóm szerint sokakat
éppen ez a borzalmas környezet
tartott vissza attól, hogy felkeres-
sék és gáncstalanul szórakozzanak.
Ki tudja, lehet, hogy végzett szo-
cioesztétikai kutatásokat és antro-
pológiai felméréseket, amelyeknek
csakis ő van a birtokában. Ossza
meg velünk számadatait, látleleteit. 

Ténylegesen kellemesebb a Li-
getbe kimenni, ahol van árnyék és
tér, ahol nem zavarnak árvajankók
és szovjet csizmás szobrok, ahol
nem szól ránk a házmester, ahol
nem kell ennek okáért leállítani öt
napra a közlekedést, és akkor be-
dugul egyutcás városközpontunk
egészen a Hidegvölgyig és a ma-
rosszentgyörgyi köztemetőig terje-
dőleg.

A Liget ideális hely, már ősapá-
ink és a névrokon ősei is szóra-
kozni, pihenni, kikapcsolódni
jártak oda. Volt ott csónakázótó és
korcsolyapálya, nagy pavilon és
kisvendéglő, színi előadások és
vurstli, teniszpályák, városi kerté-
szet, hideg- és melegfürdő, kiállí-
tások egykor. Nem is szólva a
stadionról, ahol a város iskolásai
tanévzáráskor bemutatták torna-
mutatványaikat, és ahol minden-
féle népgyűlést lehetett
látni-hallani. A budapesti városli-
get hasonló funkciókat lát el, látott
el százados fennléte során. Az
ellen senki nem fanyalog. Sőt,

megszaporodott a ligetvédők hada.
Magyar és nem magyar előde-

ink szerettek oda járni. Kedvelték.
Román időkben Parcul Elisabeta
volt a neve. Egyik leszakadó kor-
hadt faág agyoncsapott egy friss
süttetű román városatyát 1939-ben.
Pedig akkor minden nekik fütyült.
Ahogyan Eminescu írta a III.
episztolában, „râul-ramul” (folyó
és faág). Ma is kedvelhető, ha van
értelmes és kellemes programaján-
lat. És miért ne lenne? Nem bénák
a vásárhelyiek, a szervezők és a
mulatságra beszervezettek. Mi te-
hetjük újra naggyá, látogatottá a
Ligetet évről évre a sportcsarnok
és aréna tövében, szomszédságá-
ban. Már van játszótér, ami sokkal
jobb a panelek közé szorított ját-
szótereknél. 

(És az ócskapiacot sem kell ám
lenézni. Élénkebb az áruforgalom,
mint némely butikos szupermar-
ketben. És kijár oda az ifjúság
színe-virága, ott szembesül a pol-
gár az élelmes régiségkereskedés-
sel, bóvlikínálatunkkal, a
szorgalmas rromakereskedelem-
mel is. Ez az emancipáció egyik
útja. Kinek-kinek.)

Ami a várat illeti, kedves bará-
tom, nem csupán Liviu P. művé-
szei lakták be, hanem a megyei
múzeum, Soós Zoltán csapata, az
időszaki kiállítások is ott vannak,
az egykori kaszárnyaépületekben
élénk tudományos és művészeti
élet zajlik. Kellemes sétahely, a
gyerekek számára mindennap élő
történelmi lecke. Például a Forga-
tag egyik rangos rendezvényét, a
refisek találkozójának egy részét
éppen a rendbe szedett, kiglancolt,
funkcionálissá tett B épületben,
egykor törzsmének tárhelyén tar-
tották. 

Végezetül elmondanám, hogy a
távolmaradás is egy magatartás-
forma, de ezt arra kellene tarto-
gatni a fanyalgással egyetemben,
ami tényleg megérdemli. Erre
pedig rengeteg más alkalom kínál-
kozik kies városunkban.

Egyebekben vallom, Vásárhely
az a város, amelyért érdemes min-
den reggel felkelni.

Forgatagos

Kaáli Nagy Botond 

Sebestyén Mihály

megmaradhassunk hitünkben és szülőföldünkön. Ez-
után kötetlenebb hangulatú ünnepi műsor következett:
a jobbágyfalvi dalárda énekei után a szabédi Fürge
Lábak és a csíkfalvi Pendelyes néptáncosai, a nyárád-
szeredai Tanászi Hanna diák és Váradi Imre nyárád-
szentmártoni-csíkfalvi énekvezér énekei, Iszlai Bálint
szentgericei tiszteletbeli gondnok szavalata és a ma-
rosvásárhelyi Berei Árpád fohásza. Mindeközben a
gyerekek számára játékos és kézműves-foglalkozáso-
kat tartottak, a zöldben pedig a csíkfalvi-szentmártoni,
a jobbágyfalvi, nyárádszeredai, nyárádgálfalvi, maros-
szentgyörgyi, szabédi, bözödi, valamint a marosvásár-
helyi Bolyai téri és kövesdombi gyülekezetek főztek
tucatnyi bográcsban gulyást, amelyet a zsűri értékelése
után el is fogyasztott az ünneplő tömeg egy-egy pohár
mezőkölpényi bor kíséretében.
Ok az örömre

Kecskés Csaba esperes számára öröm, hogy ismét
Jobbágyfalván szervezhették a köri találkozót, hiszen
ennek ötlete és kezdeményezése innen indult hét évvel
ezelőtt. Másrészt öröm, hogy ismét a Tündér Ilona ven-
déglátóhelyen ünnepelhet-
tek, hiszen néhány hónapja
nagy szerencsétlenség érte
a helyet és a Szász csalá-
dot, de Isten segített a csa-
ládnak újjáépítni a
megélhetést, és ebben se-
gítséget nyújtott számos is-
merős és idegen,
egyházközségek és mind-
azok, akik itt egyszer is
megfordultak. Az egyházi
elöljáró amiatt is örömét
fejezte ki, hogy szép szám-
ban gyűltek össze, szinte
minden gyülekezet jelen
volt, sőt egyes helyekről
autóbuszokkal érkeztek, és
a bográcsgulyás is a 
hívek, lelkészek, gondno-
kok munkája, hozzállása
révén készülhetett el, 
hogy mindenki jól érezze
magát.

Kecskés azt is elmondta: a marosi egyházkör volt
az első a magyar unitárius egyházban, amely évente
köri találkozókat szervezett, s ezt mások is átvették,
így már a kolozs-tordai, székelykeresztúri, küküllői
egyházkörökben is zajlanak ilyen rendezvények,
amelyek lehetőséget jelentenek az együttlétre, a
közös imára, lelki feltöltődésre, az ismerkedésre, a
kapcsolatok szorosabbá fűzésére.
Nagyméretű rendezvényt terveznek

Azt sem titkolta el az esperes, hogy az egyházkör
vezetősége nagyméretű rendezvény keretében szeretné
jövő évben megünnepelni az unitárius egyház fennál-
lásának 450. évfordulóját. Ez alkalomból a köri talál-
kozót is Marosvásárhelyen szervezik. Ebben
segítséget remélnek a politikumtól, érdekképvisele-
teinktől, a vásárhelyi, a marosszentgyörgyi önkor-
mányzattól és a megyei tanácstól is. Terveik szerint
nagyon szép helyszíne lenne az istentiszteleti résznek
a Kultúrpalota, míg a szabadtéri rendezvényeket a
Maros partján képzelik el, ahol az utóbbi években ha-
gyományosan a vásárhelyi magyar közösségi együtt-
léteket szervezik.

(Folytatás az 1. oldalról)

A hazatérés, találkozás öröme

Zsúfolásig telt templomban ünnepelték a hetedik találkozást Fotó: Gligor Róbert László



amelyet az elcsendesedés pillanatá-
ban egy régi kórusfelvétel fehér-fe-
kete ünnepélyessége töltött be. Ezt
követően Cseh Gábor, a találkozó
főszervezője köszöntötte egykori
együttestársait, pajtásait. A hajdani
gyermek táncos csodálatos inter-
mezzónak nevezte az együtt töltött
éveket, majd a szépség örökkévaló-
ságát tagadó Villont cáfolva mondta
a Magyar- és Németországból,
Svájcból, Svédországból, Izraelből,
az Egyesült Államokból, Ausztriá-
ból és Ausztráliából érkezetteknek:
– Mi szépek vagyunk ma is. Köszö-
nöm, hogy hazajöttetek.

Kelemen Ferenc nyugalmazott
újságíró, rádiós szerkesztő szintén
táncosként vett részt a Székely Népi
Gyermekegyüttes életében. A talál-
kozóra számos fényképet gyűjtött
össze, amelyeket kivetítve nézhet-
tek végig a jelenlevők. 

– Aki felismeri magát, álljon fel
a színpadra – hangzott a jókedvű
utasítás, de a jelenlevők ülve követ-
ték a gyimesi táborozások öröm-
kockáit, a fellépések alatti és utáni
pillanatokat, amelyeket egy tank-
ként zúgó orosz készülék örökített
meg annak idején. 

– Itt azt hiszem magamról, hogy
tudok táncolni. Most az unokám öt-
ször olyan szépen táncol – jegyezte
meg az egyik felvételnél Kelemen
Ferenc.

A vetítés után Cseh Gábor a te-
remben jelen levő Székely Olgát, a
gyermekegyüttes egyik táncoktató-
ját köszöntötte. A következő per-
cekben egymás után léptek
színpadra az emlékezők.

Gutfreund Lia Izraelből érkezett. 
– Az együttes énekkarában ka-

pott tanítás egy életre útmutató volt
számomra. Minden hang külön-
külön tanulta be a saját részét, és
úgy álltunk a próbákon és az elő-
adásokon, mint a katonák – idézte
fel az egykori kórustag, akinek az
elmúlt években Izraelben is voltak
fellépései. Arra is emlékezett, hogy
milyen dallal felvételizett a gyer-
mekegyüttesbe. „Nyírfa ága, sej, ki-
faragva,/ abból lesz a jó balalajka”
– énekelték vele együtt az egybe-
gyűltek.
„Hogy kerültünk a dobozba?”

A gyermekegyüttes tagjai közül
többen a művészi pályán maradtak.
Szász Károly 30 éven át zenélt és
konferált a Maros Művészegyüttes
fellépésein. A találkozón egy tréfás,
népmesei hangulatú szöveggel
idézte fel az akkori produkciók han-
gulatát.

Bálint Márta Kossuth-díjas, Bu-
dapesten élő színművésznő Cseh
Gábor kérésére lépett az emlékezés
színpadára.

– Bennem a felvételi maradt meg
a legélénkebben. Kudarcélmény
volt, én ugyanis a tánckarba készül-
tem, és a kórusba kerültem. De
annak, hogy énekeltem, nagy hasz-
nát vettem az évek során – mondta
a színművésznő, majd a gyimesi tá-
borozást, a nagy sikerű bukaresti
fellépést és a televíziós élő adást is
felidézte.

– Én, a nyolc-kilenc éves kicsi le-
ányka, csak néztem bambán, hogy
hogy kerültünk mi bele abba a zárt
dobozba.

Márton Mária Magdolna a gyer-
mekegyüttes utolsó nemzedékéhez
tartozott. 1968-ig pergette vissza az
időt, amikor tanítónője elvitte Szé-
kely Olga táncoktatóhoz.

– Emlékszem, hogy igyekeztem
a Pionírházba fel, a kaptatón. Olga
néni olyan csinos volt, és olyan
szép.

– Most is az – hallatszott egy
hang a teremből, majd újra az em-
lékezőé volt a szó.

– Olga néni elvitt Székely Dini
bácsihoz, a tornakertbe. Az együt-
tessel Dini bácsi koreográfiáit adtuk
elő, Nagy Imre zongorán kísért. Ki-
tűnő darabok voltak. Aztán eljött
Birtalan Jóska bácsi, az énekkar ve-
zetője a 12-es iskolába, ahova én is
jártam, és kiválasztotta a jó hangú
gyermekeket, közöttük engem is.
Mezzoszoprán lettem. Így táncol-
tam és énekeltem is az együttesben.
Amikor pioníregyüttessé alakítottak
minket, fel kellett tenni a fehér haj-
pántot. Én azt is tiszta szívből visel-
tem, csak énekelhessek.

Utoljára a táncos gyermekek
Dini bácsija, a néhai Székely Dénes
lánya, Székely Mendel Melinda
színművésznő, költő, képzőművész
lépett az egybegyűltek elé.

– Nagyon boldog lenne édes-
apám, ha itt lehetne – mondta a mű-
vésznő, aki az együttes utolsó
nemzedékéhez tartozott, ugyanak-
kor az elsőhöz is, hiszen már a ba-
bakocsiban is jelen volt a próbákon.

A délelőtti együttlét végén egy-
szer csak felhangzott a Pál, Kata,
Péter. Többszólamú kórussá vált a
publikum, és ebben a pillanatban
már nem is az emlékezni vágyók
ültek a széksorokban, hanem az
egykori tiszta hangú, tiszta szívű
gyermekek.
„Lányok, most!”

A közös emlékezés előtti percek-
ben az együttes néhány tagja kéré-
sünkre lapunk olvasóinak mesélt.

Király Lucia a kórus első szóla-
mában énekelt. A Marosvásárhe-
lyen élő hölgyet arról kérdeztük,
mit adott neki leginkább a gyermek-
együttes.

– Fegyelemre és önbecsülésre ta-
nított. Vasárnap délelőtt 10 órától
voltak a próbák, a televízióban
éppen akkor vetítettek egy ifjúsági
filmet. Szívesen néztem volna, de
indulni kellett énekelni. A külön-
böző fesztiválokon díjakat is nyer-
tünk. Három-négy autóbusszal
mentünk a kiszállásokra, Bákóba,
Szebenbe. A kórusvezetőt, Jóska
bácsit, imádtuk. Ha pedig valame-
lyikünknek rossz kedve volt, Szély-
lyes Sándor vigasztalta,
szórakoztatta. A táborok is nagy él-
ményt jelentettek, számomra a ki-
ruji volt a legmaradandóbb.
Hatodikosok, hetedikesek voltunk,
akkoriban szövődtek a gyermekkori
szerelmek. Esténként ültünk a tű-
bortűznél, és a San Remó-i fesztivál
olasz dalait énekeltük… A Maros-
vásárhelyen élő együttestagokkal a
mai napig találkozunk strandon,
hangversenyen… A 25 éves találko-
zót a nyolcvanas évek elején a
Grand Szállóban tartottuk, ott volt
a Szekuritáté is. Egyszer aztán
Jóska bácsi felállt, és azt mondta:
lányok, most! Mi pedig énekelni
kezdtünk.

Ábrahám Benedek minden nyá-
ron hazatér Izraelből, és három hó-
napot szülővárosában tölt. Annak
idején ő is az énekkar első szólamá-
ban szerepelt, az együttes első nem-
zedékének tagja. Kérésünkre azt a
bukaresti fellépést idézte fel, ame-
lyet Gheorghiu Dej száz szegfűből
álló csokorral jutalmazott.

– Arra nem emlékszem, hogy
busszal vagy vonattal mentünk-e a
fővárosba, de azt tudom, hogy a
pártvezér rendeletére hálókocsin
utaztunk haza, ami teli volt Pepsi-
Colával – mesélte az egykori gyer-
mek énekes, akinek emlékezetében
A búzakoszorú című előadás ma-
radt meg a leginkább. Ő volt a négy
fiú egyike, akiknek ki kellett vinni
a színpadra a koszorút, de amikor
lehajolt érte, elpattant a székely
nadrágja kötője. Úgy ment ki a kö-
zönség elé, hogy közben fogta a
kötőt, a publikum azonban nem
vette észre, mi történt, csak az ijedt-
séget látták az arcán. Ami a zenével
való későbbi kapcsolatát illeti, ki-
lenc évet járt zeneiskolába, később
pedig rockzenekarban játszott.

Koszta Gyöngyi Zalaegerszegről
érkezett haza, családjával a maros-
vásárhelyiek és a bolyaisok világta-
lálkozóján is részt vett. Ő is a

gyermekegyüttes énekkarában éne-
kelt, és jól emlékszik még a buka-
resti száz szegfűre. De nem csak a
fővárosi fellépés jelentett számára
maradandó élményt.

– A fellépéseken rendszerint sö-
tétség volt fölöttünk, de amikor az
előadás végén felkapcsolták a vil-
lanyt, láthattuk, hogy még a kakas-
ülő is teli volt emberekkel. Akkor
hangzott fel a taps, ami hihetetlen
boldogsággal töltött el mindig. 
Kötetbe zárt gyermekkor

Délután a Kultúrpalota kister-
mébe, a Gyöngyvirágtól lombhullá-
sig című, tíz évvel ezelőtt született
kötet második, bővített kiadásának
bemutatójára tértek vissza az ün-
neplők. Cseh Gábor emlékeztette az
egybegyűlteket, hogy eredetileg
egy emlékfüzetet terveztek az 50
éves találkozóra, de Birtalan József
egy albumnyi fényképet vitt az öt-
letgazdáknak, így a füzetből könyv
lett. A bővített kiadásban több írás
és fénykép található a gyermek-
együttesről, és a 400-nál több
együttestag névsorát is kiegészítet-
ték. Azok nevét, akik a kötet nyom-
dába kerülése után jelentkeztek, a
kiadványhoz mellékelt könyvjelzőn
sorolták fel. A bővített kötet a Ju-
ventus Kiadó gondozásában jelent
meg. Szucher Ervin, a kiadó igazga-
tója elmondta, hogy már az első
változat kézbevételekor úgy érezte,
hogy időutazáson vesz részt.

– Az átkos rendszernek voltak
szép részei is, amelyeket nem a
rendszer, hanem a rendszert alkotó
emberek teremtettek meg. Ilyen
volt a gyermekegyüttes – mondta
Szucher, majd Kuti Mártának, a
kötet szerkesztőjének adta át a szót.
A szerkesztő azt a magas művészi
színvonalat emelte ki, amelyet a kö-
tetben időrendi sorrendben olvas-
ható kritikák is megfogalmaznak, és
amelynek köszönhetően a gyermek-
együttesnek nem volt hanyatlása. 

– A bürokrácia és a politika volt
az, ami a lombhulláshoz vezetett –
szögezte le Kuti Márta, majd arra
kérte az egykori együttestagokat,
keressék meg a kötetben önmagu-
kat, a gyermekkorukat, amely kivé-
teles volt, mert a művészet vette
körül.
A „Nagy” ölelésében

Az együttlétet megkoronázó gá-
laműsorra a palota nagytermében
került sor. A házigazda szerepét be-
töltő Csíky Csengele színművésznő
az 1956-ban alakult Állami Székely
Népi Együttesből egy évvel később
kinőtt Székely Népi Gyermek-
együttes történetét körvonalazta a
kis énekesek, táncosok kiválasztá-
sától a rendkívüli bemutatókon,
fesztiváldíjakon át a felső irányítás-
sal történt megszüntetésig.

– Önök most visszatértek a nagy
sikerek színhelyére. Isten hozta
Önöket itthon – zárta a rövid ösz-
szegzést a színművésznő, majd Ba-
rabási Attila, a Maros Művész-
együttes vezetője szólt az egybe-
gyűltekhez. Az intézményvezető
kérésére a telt házas publikum egy-
perces csenddel adózott a földi lét-
ből eltávozott együttestagok
emlékének. A továbbiakban Bara-
bási Attila a hagyományőrzésnek, a
magyar népi kultúra népszerűsítésé-
nek, az utánpótlás biztosításának a
fontosságát hangsúlyozta, illetve azt
is megemlítette, hogy második al-
kalommal ünnepel együtt az egy-
kori Székely Népi Gyermek-
együttes közösségével. A művész-
együttes vezetője ez alkalomból
emlékplakettet adott át Cseh Gábor-
nak. 

Kelemen Ferenc, a gyermek-
együttes alapító tagja egykori szó-
lótáncoshoz illő lépésekkel érkezett
a színpadra. 

– Mit mondhat egy olyan ember,
aki a gyermekkorát a szülein kívül
a muzsikáló léleknek köszönheti? –
tette fel a költői kérdést az emlé-
kező, majd egyebek mellett a fel-
nőttegyüttes Viszik a menyasszonyt
című előadását idézte fel, amelynek
hatására ő is a gyermekegyüttesbe
kívánkozott. 

– Mint a szőlőfürtök, csüngtek
mindenhol a páholyokban az em-
berek. Felment a függöny, és mi tá-
tott szájjal hallgattuk a bihari
vendégeket. Csodálatos volt ez a
nagy együttes, amelynek dédelgető
ölelésében képezhettük magunkat –
mondta Kelemen Ferenc, majd azt
is megjegyezte, hogy nemrég jött
rá, mind a gyermek-, mind a felnőtt-
együttest szakszerűen kidolgozott
terv szerint rombolták a kommuniz-
mus idején.

A délelőtti együttléten is felszó-
laló dr. Székely Mendel Melinda
lírai pillanatokkal ajándékozta meg
az egybegyűlteket, majd az est 
házigazdája színpadra hívta a jelen
levő együttestagokat, akik egy szál
piros szegfűt és emlékoklevelet ve-
hettek át. 

Ezt követően a jelen és jövő tán-
cosnemzedékei töltötték be a teret.
A Fagyöngy citerazenekar műsora
után a Maros Művészegyüttes után-
pótlás csoportja, a Napsugár nép-
tánccsoport, illetve a Csillagfény
néptánccsoport gyermekei és fiatal-
jai ajándékozták meg színes, igé-
nyes műsorral az ünnepelteket. A
gazdag produkció egyértelművé
tette, hogy az egykori Székely Népi
Gyermekegyüttes örökségének van-
nak és az elkövetkezőkben is lesz-
nek őrzői.
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Alig pár száz méterre a Monte
San Michele csúcsától van a Schön-
burg-alagút, amelyet 100 évvel a
bejáratánál lezajlott csatározás után,
2016-ban azért állítottak helyre,
mert ennek a védelméért folyó küz-
delem volt a doberdói ütközetekre
jellemző legádázabb harc. 

Stencinger Norbert a bejárat előtt
mondja, hogy az alagút a San Mi-
chele-hegy kúpján levő fő védelmi
vonalat kötötte össze a többi állás-
sal. Ezen látták el az első vonalban
harcolókat. Ha az ellenség kezére
került volna, akkor gyakorlatilag a
magyar vonalak mögé juthattak
volna, ha a védők kitartanak, akkor
ők maradnak kedvező pozícióban.
Ezért 1916. augusztus 9-én virra-
dóra parancsot kaptak az itt harco-
lók, hogy mindenáron meg kell
védeni az alagutat. Az olaszok fel-
robbantották az alagútban levő lő-
szerraktárakat, és mintegy 40
magyar katona beszorult. 

„Délután 4-kor az alagutat védők
helyzete reménytelenek látszott. A
belső képe is leírhatatlan! Gyér
világítás, bűzös levegő, halottak,
sebesültek jajgatása, az olasz ké-
zigránátok robbanása, betóduló
sűrű füst, szótlan harcosok. A
védők már vizeletükből készített
sárral voltak kénytelenek meggá-
tolni igyekezni az alagút-szájnyí-
lás faburkolatának lángra
lobbanását, a legénység a sűrű
füsttől már fuldokolni kezdett.”
(Szilágyi István százados vissza-
emlékezéseiből – megjelent a
nagyhaboru.blog.hu oldalon) 

Csodák csodájára, délután visz-
szavonták az olasz katonákat, így a
maroknyi sereg megmenekült –
mondja Stencinger Norbert, majd
hozzáteszi, ha ebben a harcban
amerikai katonák vesznek részt,
akkor eddig már Oscar-díjas film
készült volna mindarról, ami az
alatt a néhány óra alatt történt,
ameddig a bent rekedtek kénytele-
nek voltak iszonyú körülmények
között – sarokba szorítottakként –
küzdeni az életükért. Azt ők nem

tudhatták, hogy a fennsík sorsa már
megpecsételődött. 

S történt mindez annak ellenére
– fűzte hozzá a későbbiekben Sten-
cinger  Norbert –, hogy itt is beve-
tették az első világháborúban a

nyugati fronton először 1915. ápri-
lis 22-én használt gázfegyvert.
Erről nem szívesen beszélnek a ma-
gyar hadtörténetírók. Akik viszont
behatóan ismerik az állóháborúban
kialakult embertelen helyzetet, ha-
dászatilag elfogadhatónak tartják az
alkalmazását. Emberileg, etikailag
mai napig vitatott – tegyük hozzá –
, bevetése hasonlít a második világ-
háborút lezáró atombombáéhoz,
csak akkor már a történelem és a
hadászat oda fejlődött, hogy sokkal
nagyobb hatóerejű fegyverhez
nyúltak. Akár párhuzamot vonva a
két esemény között, a doberdói gáz-
támadás története tanulságos lehet
ma is, amikor a tömegpusztító fegy-
verek általi veszélyeztetettség még
mindig fennáll. 

S bár már az ókorban is próbál-
koztak különböző, ingert kiváltó
füstökkel, és a középkorban is hasz-
náltak ilyen jellegű mérgeket, tö-
megpusztító fegyverként először a
belgiumi Ypernnél használtak mér-
ges gázokat a németek a franciák
ellen. 

Hatásuk ismert volt, amikor 1915
májusában a gázszázad tisztjei fel-

keresték József főherceget, az itt
harcoló alakulatok főparancsnokát,
hogy rábeszéljék, a San Michele-
hegyen használjon gázt az ellenség-
gel szemben. 

„...azért csinálom a gáztáma-
dást, mert így igen csekély vesz-
teségekkel az előttük álló, engem
aggasztóbban szorongató ellen-
séget el tudjuk söpörni (…) a
gáztámadás célja az ellenségnek
a 197-es magaslatról a Monte
San Michele 275 nyugati lejtőjé-
ről történő elűzése után a vé-
delmi arcvonalunkat a Monte
San Michele alszakaszban az
Isonzóig (Boschini-Peteano-
Sdraussina), a San Martinó 
alszakaszban a 197-re és a 143
elé előretolni, úgy mint, aho-
gyan az 1915 júniusában volt”.
(József főherceg visszaemlékezé-
sei – megjelent Pintér  Tamás,
Rózsafi János, Stencinger Nor-
bert: Magyar ezredek a Do-
berdó-fennsík védelmében című
könyvben.) 

Stencinger Norbert felvázolja a
doberdói gáztámadás rövid történe-
tét. Hosszas vezérkari mérlegelést
és vitát követően először 1916. jú-
nius 24-én hadgyakorlatot tartanak
az osztrák–magyar katonák, amikor
egy gyalogsági rohamot szimulálva
kiengedik a gázokat. Arra számított
a hadvezetés, hogy a tömegpusztító
fegyver bevetése a katonákat kizök-
keni az állóharcból, és pozitívan hat
a moráljukra. Külön fából készült
gázkamrákat állítottak fel, ahol ki-
próbálják a gázálarcokat. A katonák
látták, hogy a gyakorlat során a
gyakorlótéren milyen hamar elsár-
gult a dús növényzet, és ez elretten-
tette őket a használattól. Külön
meteorológiai szolgálatot létesítet-

tek. Ezek a szakemberek egyenes
összeköttetésben álltak a hadveze-
téssel. Kiszámították, hogy ponto-
san milyen erősségű szél kell
ahhoz, hogy a gázfelhő az ellensé-
ges állások felé vonuljon, ne ha-
ladja túl ezeket, és ne forduljon
vissza a saját lövészárkok irányába.
Az előkészületekhez tartozott a gáz-
palackok kihelyezése is. A palac-
kokból csöveken át a homokzsákok
alatt vezették ki a mérges anyagot a
szabadba. 

„Összesen kb. 6000 klór- és fosz-
génkeverékkel töltött gázpalackot
építettünk be kb. 8 nap alatt. Ez
aránylag hosszú idő, de tekintve,
hogy az állások közelsége miatt
csak éjszaka lehetett dolgozni és
a nehéz palackok hord módja is
kezdetleges volt, de a kellő ta-
pasztalatok is hiányoztak, na-
gyobb teljesítmény nemigen
elvárható.” (Részlet a budapesti
1-es honvéd gyalogezred emlék-

albumából – megjelent Pintér
Tamás, Rózsafi János, Stencinger
Norbert: Magyar ezredek a Do-
berdó-fennsík védelmében című
könyvben.)

Arról értesült a hadvezetés,
hogy június 28-án volt egy olasz
támadás, aminek során ellenséges
katonák jutottak olyan lövészár-
kokba, ahol már elhelyeztek 
gázpalackokat, ezért kiadták a pa-
rancsot, hogy este 11 órakor a gáz-
bevetést végrehajtó katonák tegyék
le személyes tárgyaikat barak-
kokba, és tűzzenek rá egy, a nevü-
ket tartalmazó fatáblácskát. Ez a
mozzanat is megrázó lehetett, teszi
hozzá a történész, hiszen valójában
még senki sem tudta, hogy a vegyi
anyag az ellenséget vagy az alkal-
mazó hadsereget tizedeli majd
meg. 

1916. június 29-én hajnali 5 óra-
kor kapták az értesítést a meteoro-
lógusoktól, hogy kedvező a
széljárás, és 5.20-kor lecsavarták a
palackok fedelét. A mellvédek alól
vékony sárga füstfelhő lepte el a
csatateret. A visszaemlékezések
szerint az olaszok részéről olyan

nagy volt a döbbenet, hogy először
síri csendben nézték, amint terjed a
gáz, majd amikor rájöttek, hogy
miről van, szó óriási kiabálásba és
menekülésbe kezdtek. Olyan hely
is volt, ahol nem tudták kinyitni a
palackokat, így gázmentes szigetek
alakultak ki, ahova összegyűltek az
olaszok, és eszeveszett lövöldö-
zésbe, géppuskázásba kezdtek.
Közben amikor a füstfelhő lehe-
tővé tette, az osztrák–magyar gya-
logság is rohamra indult. A kézitusa
délután 5 óráig tartott. A krónikák
szerint mintegy tizenkét óra alatt az
olaszok 5000, míg az osztrák–ma-
gyar hadsereg 1000 katonát veszí-
tett a csatában. Közben kiderült,
hogy szélcsend miatt egy másik
frontszakaszon, ahova 3100 gázpa-
lackot telepítettek, zárva maradtak
a tartályok. 

Mivel az akkori nemzetközi
egyezmények tiltották a gáz hasz-
nálatát, az olaszok a világsajtó tud-
tára adták ezt a kegyetlen támadást. 

„Megértettek vagy meg fognak-e
valaha érteni engem, hogy mit
akartam az eszközök legborzasz-
tóbbikával, legszörnyűségesebbi-
kével elérni??? Be fogják-e látni
hogy kétségbeesésemben nyúltam
ehhez, hogy annyit és oly borzasz-
tóan meggyötört, halálosan meg-
sanyargatott szeretett véreimet,
hű bajtársaimat és hőseimet va-
lamiképpen az újabb gyötrelmek-
től, véres pusztulástól legalább
egy időre megóvjam.” (József fő-
herceg visszaemlékezései – meg-
jelent Pintér  Tamás, Rózsafi
János, Stencinger Norbert: Ma-
gyar ezredek a Doberdó-fennsík
védelmében című könyvben.)

A támadást követően a gázzász-
lóalj összeszedte a megmaradt pa-
lackokat, és átadta a németeknek.
Július 5-én József főherceg kihall-
gatást kért Ferenc József császártól.
A beszélgetést követően csak annyit
írt naplójába: „őfelsége jó állapot-
nak örvend”.

Július 5-én még egyszer bevetet-
ték a gázt San Martino del Carsó-
nál, a következő „doberdói”
helyszínünkön. 

Vajda György

A Nagy Háború emlékezete (5.) Hiábavaló áldozatok? 

A Schönburg-alagút Fotó: Vajda György

A frontvonal – rekonstrukció a múzeumban

Olasz gázálarcok a múzeumi vitrinben

Lövészárok a Monte San Michelén – háttérben az Adriai-tenger

Gázmaszkos alakulat – fotókópia a múzeumból

József főherceg hasonmása



Két nyeretlen találkozó után, mi-
nimális gólaránnyal ugyan, de har-
cos, jó játékot mutatva, meg-
érdemelten nyert a Marosvásárhelyi
ASA a labdarúgó 2. liga 6. forduló-
jában a Sziget utcában a brăilai
Dacia Unirea ellen. 

Az összecsapás jól kezdődhetett
volna a hazaiak számára, ha a 7.
percben Al. Stoica mintegy 15 mé-
teres lövését nem védte volna ki

Olaru, viszont a 12. percben hiába
szereztek gólt a vásárhelyiek Sirbu
révén – miután labdát vesztettek a
brăilaiak a tizenhatosuk előtti térfé-
len –, a játékvezető les miatt nem
adta meg. 

A vásárhelyiek elszántan támad-
tak az első játékrészben, viszont Fl.
Ilie (22.), Petriş (35.) sem tudott gól
szerezni. Óriási gólhelyzetet pus-
káztak el a vendégek a 43. percben:
Fl. Iacob hálóőr érthetetlenül pasz-
szolt a tizenhatoson belül Roşunak,

aki elhúzott mellette, de a ballal ka-
pura gurított labdáját Candreának
sikerült kikanalaznia a gólvonal
előtti területről. 

Az első félidő hosszabbításában
gólt szerzett az ASA, miután egy
szöglet után az addig öt találatot
elért házi gólkirály, P. Iacob fejelt
kapura mintegy 6 méterről, de a
laszti Ghiocel fejét érintve, irányt
változtatva landolt a hálóban: 1-0

A második játékrész elején a
Duna-parti együttes elszántabban
támadott, így a 61. percben gólt is
szereztek Frunză révén, de Botescu
játékvezető lest fújt a mintegy 200
néző nem kis örömére, viszont egy
perc múlva Băjan és Candrea ollóba
fogta Iosofachét, majd a sípmester
a 11-es pontra mutatott: C. Roşu
büntetőből egyenlített: 1-1

10 perc múlva szabadrúgáshoz
jutottak a hazaiak, majd az Al. Stoi-
ca általi beívelés nyomán az üresen
hagyott, de lesgyanús helyzetben
lévő Al. Neagu bólintott a labdára
mintegy 5 méterről, így megsze-
rezte a három pontot jelentő győzel-
met. 2-1

Mivel a listavezető Temesvári
Ripensia megbotlott hazai pályán a
FC Argeş ellen, a Nagyszebeni
Hermannstadt a Pandurii otthoná-
ban diadalmaskodott, így listave-
zető lett, míg a marosvásárhelyi
csapat a dobogó harmadik fokára
került.

A következő fordulóban az
ASA a FC Argeş otthonában lép
pályára szeptember 8-án, szomba-
ton. A találkozóra 18 órától kerül
sor.

Alig két héttel az idénykezdet
előtt készítette el a Román Kézi-
labda-szövetség a női A osztályos
bajnokság csoportbeosztását és
bajnoki programját. Marosvásár-
helyt két csapat is képviseli. A Mu-
reşul a sportcsarnokban, az
Olimpic a kövesdombi Liviu Reb-
reanu iskola termében rendezi
hazai mérkőzéseit, és mindjárt az
első fordulóban egymás ellen lép
pályára a két marosvásárhelyi csa-
pat. A Mureşul számít majd házi-
gazdának.

Az új idényben több klub iratko-
zott be a másodosztályba, mint a
tavaly, hisz az A csoportban 12 he-
lyett 15, a B csoportban 11 helyett
14 klub áll rajthoz. A marosvásár-
helyi csapatok az ország nyugati
felét felölelő B csoportban kaptak
helyet, ahol az alábbi együttesek
lesznek az ellenfeleik: Resicabá-
nyai CSU, Székelyudvarhelyi SK,
Kézdivásárhelyi SE, Temesvári
SCM, Naţional Râmnicu Vâlcea,
Dacia Mioveni, Nagybányai Mi-
naur, Köröskisjenői Crişul, Brassói
Corona, Nagyváradi CSU, Temes-
vári Universitatea, Piteşti-i FC
Argeş. Az ütemterv szerint az első
fordulót szeptember 16-án rende-
zik, az év végéig összesen 12 mér-
kőzést játszik minden csapat, míg
az odavágók utolsó fordulója janu-
árra marad. Az alapbajnokság 2018.
május 12-én zárul. A csoportgyőz-
tes feljut az idén Virágok Ligájára

átkeresztelt szuperligába, míg a 2-
3. helyezettek pótselejtezőn vehet-
nek részt a feljutásért.

A marosvásárhelyi csapatok
közül a Mureşul kerülhet ebbe a
helyzetbe, nem csupán a keret ta-
pasztaltsága és a csapat hagyomá-
nyai miatt, hanem egyszerűen
azért is, mert egyedül neki van a
két klub közül feljutási joga. Az
Olimpic ugyanis ifjúsági csapat-
ként iratkozott be a bajnokságba,
ami azt jelenti, hogy nem használ-
hat túlkoros játékost, és feljutási
joga sincs.

A Mureşul nagyvonalakban a ta-
valyi keretet használja, veszteség
azonban, hogy Serediuc sérülés
miatt hosszabb ideig hiányozni fog.
Távozott De Oliviera, visszatér vi-
szont a csapatba Deac, és néhány új
játékos is érkezik. A kispadon a kö-
vetkező idényben is Georgeta
Bucin ül majd.

Az Olimpic elnöke, Claudiu Evi
elmondta, hogy a megalakulás óta
csak gyerek és ifjúsági csapatokat
működtettek, most érett meg arra
az idő, hogy újabb szintre emel-
jék a tevékenységet. A csapat 
kizárólag saját nevelésű ifjúsági-
akkal lép majd pályára, Evi szerint
a szövetség szorgalmazta, hogy in-
duljanak, hogy ifjúsági váloga-
tottba behívott játékosaik
játéklehetőséget kapjanak egy erő-
sebb mezőnyben is. Az edzői teen-
dőket Mihaela Evi – aki egyébként
annak idején a Mureşul játékosa-
ként érkezett Marosvásárhelyre –
látja el.
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A hét végén megkezdődött a
Maros megyei labdarúgó 4. liga új
idénye. A rajthoz 15 csapat sorako-
zott fel, ami azt jelenti, hogy egynek
minden fordulóban állnia kell. Az
első forduló kiegyensúlyozottságot
sugall, hisz hét mérkőzésből négy
döntetlennel végződött. Ugyanak-
kor volt egy 8-0 is. A forduló legna-
gyobb meglepetése, hogy
Marosoroszfalu, az előző idény baj-
noka, csupán 1-1-es döntetlent ért el
az előző bajnokságban utolsó he-
lyen végzett Ákosfalvával.

A labdarúgó 4. liga 1. fordulójá-
nak eredményei: Nagysármás –
Mezőméhes 1-3, Marosvásárhelyi
Gaz Metan – Nyárádtő 1-1, Nyá-
rádszereda – Marosvásárhelyi Atle-
tic 0-0, Marosoroszfalu –
Ákosfalva 1-1, Dicsőszentmártoni
Unirea Tricolor – Dános 8-0, Szo-
váta – Marosvásárhelyi MSE 1-2,
Kutyfalva – Náznánfalva 3-3. Ma-
rosludas állt.

Szováta – Marosvásárhelyi MSE 1-2
Az első forduló rangadóját két-

ségtelenül Szovátán játszották, ahol
a tavalyi élmezőny két csapata: a
házigazda Medve-tó Arte Mob és a
marosvásárhelyi MSE mérkőzött
meg. A kiegyensúlyozott találkozón
az első gólt a vendégek szerezték
Deteşan révén, aki kihasználta
Varró pontatlan kirúgását, és az el-
csípett labdából távolról az üres ka-

puba emelt. Az egyenlítő gól még
az első félidőben megszületett. Si-
lion végzett el hajszálpontosan egy
20 méterre megítélt szabadrúgást,
amely Kristály kapujának bal alsó
sarkában kötött ki. A második fél-
időben beleerősített az MSE, és
több helyzetet dolgozott ki, ame-
lyek közül az egyiket Moldován
Tamás értékesítette, aki a két szová-
tai védő között kapott labdával kiu-
gorva, a jobb alsó sarokba lőtt. A
mérkőzés utolsó negyedórájában a
házigazdák rohamoztak, de az MSE
védelme nagyon jól zárta a szöge-
ket.

Szovátai Medve-tó Arte Mob 
– Marosvásárhelyi MSE 08 1-2 (1-1)

Vezették: Gabriel Rotar – Szabó
Kálmán, Teodor Raţiu (mind Ma-
rosludas). Ellenőr: Ioan Viorel
Suciu (Marosvásárhely).

Szováta: Varró – Naste, Vass, Já-
nosi, Oltean, Takács, Kozma (78.
Kelemen), Pop Paul, Berci, Silion,
Ghira (70. Dósa).

MSE 08: Kristály – Mihály, Si-
laghi, Brai, Popa (52. Kádár), Ier-
nuţan, Moldován, Ruja (79. Totó),
Tamás Róbert, Tamás Attila (76.
Dudás), Deteşan.

Gól: Silion (32.), illetve Deteşan
(19.), Moldován (52.).

Sárga lapok: Jánosi (22.), Vass
(23.), Silion (58.), illetve Popa
(50.), Brai (63.), Totó (81.).

Rajt 
a labdarúgó 4. ligában

Közzétették a női kézilabda 
A osztály programját

1011.Szerkeszti: Farczádi Attila

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 2. liga, 6. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Dacia Uni-

rea Brăila 2-1 (1-0)
Vezették: Dan Grigore Botescu (Bukarest) – Ciprian Iovu és Iu-

lian Cătălin Brînză (Botoşani). 
Marosvásárhelyi ASA: Fl. Iacob – R. Băjan, R. Candrea (csk.),

Fl. Ilie, D. Panait – P. Iacob, L. Mijokovic – R. Licu, T. Petriş (Al.
Neagu 60.), C. Sîrbu (V. Petra 90+1.) –Al. Stoica (M. Schieb 75.)

Edző: Bálint László. 
Dacia Unirea Brăila: B. Olaru – G. Niţă (E. Oprea 56.), L. Ivan,

C. Ghiocel, C. Stănciulescu – R. Roşoagă, O. Covaciu, G. Puia (C.
Ciucureanu 59.), G. Iosofache (G. Lazăr 87.) – C. Roşu, S. Frunză
(csk.)

Edző: Alin Pânzaru. 
Gól: Ghiocel (öngól 45+1.) és Al. Neagu (71.), illetve C. Roşu (63.) 
Sárga lap: Al. Stoica (45+3.), L. Mijokovic (51.) és P. Iacob (72.)

illetve G. Iosofache (28.), O. Covaciu (38.)
További eredmények a 6. fordulóból: Sportul Snagov – Dunărea

Călăraşi 0–1, Aradi UTA – CS Baloteşti 2–2, Ştiinţa Miroslava –
Academica Clinceni 1–2, Foresta Suceava – Bukaresti Metaloglo-
bus 1–1, Nagyváradi Luceafărul – Chindia Târgovişte 2–1, Temes-
vári Ripensia – FC Argeş 1–1, Szatmárnémeti FC Olimpia – CS
Afumaţi 0–2, Temesvári ASU, Politehnica – CS Mioveni 1-0 és Pan-
durii Târgu Jiu – AFC Hermannstadt 1–3.

Ranglista: 1. Nagyszebeni Hermannstadt 15 pont (gólarány 11-
4), 2. Temesvári Ripensia 14 pont (26-6) 3. Marosvásárhelyi ASA
13 pont (16-8).

Labdarúgás, 2. liga
Újra dobogós helyen az ASA

Marosvásárhelyi ASA – Dacia Unirea Brăila 2-1 (1-0)

Bálint Zsombor Czimbalmos Ferenc Attila

Fotó: Nagy Tibor



Mind a magyar, mind a román labda-
rúgó-válogatott nyert hazai pályán a
jövő évi oroszországi világbajnokság se-
lejtezőinek 7. fordulójában.

Akcióból nem ment 
a magyar gólszerzés

Egy kisebb, a szünet utáni megingástól elte-
kintve végig jobban futballozott ellenfelénél a
magyar labdarúgó-válogatott, amely 3–1-re nyert
a lettek ellen a Groupama Arénában. A magyar
csapat mindhárom találatát szöglet vagy szabad-
rúgás nyomán érte el. Tegnapi lapzártánk után a
portugálokkal játszott, szintén hazai pályán,
Bernd Storck együttese.

Először lépett pályára a magyar válogatott
azóta, hogy júniusban csúfos, 1–0-s vereséget
szenvedett Andorrában. A lettek elleni világbajnoki selejtezőn
a Groupama Aréna kis híján megtelt, a szurkolók tehát nem
fordítottak hátat Dzsudzsák Balázséknak. A lelátói támogatást
hamar meghálálta a nagy elánnal kezdő válogatott. A hatodik
percben a csapatba két év után visszatérő Varga Roland sza-
badrúgásából Kádár Tamás szerezte meg fejjel első gólját a
címeres mezben. A lelkesedés nem csappant: bő húsz perccel
később a csapatkapitány, Dzsudzsák adott be nagyszerűen
egy szögletet, Szalai Ádám pedig közelről a hálóba bólintott,
megduplázva a magyar előnyt.

A félidőhöz közeledve elkényelmesedett a magyar csapat,
melynek Varga, Dzsudzsák és Szalai révén adódtak azért
gólra nem váltott helyzetei, ám Korhut Mihály röviden ha-
zaadott labdájára Gints Freimanis lecsapott, és Gulácsi Péter
mellett a hálóba bombázott.

Gulácsi óriási bravúrral akadályozta meg a lett egyenlítést
rögtön a második játékrész elején. A folytatásban a lettek ke-
ményebbre vették a figurát, volt néhány a kelleténél durvább
belépőjük, a paprikás hangulatú összecsapások áldozata Sza-
lai Ádám lett, aki sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot.
A center helyére Böde Dániel állt be, aki azonnal óriási hely-
zetbe került. Néhány perccel később pedig visszaállt a két-
gólos magyar előny, Dzsudzsák harcolt ki szabadrúgást a
jobbon az oldalvonal közelében, ballal nagyszerűen tekerte
be a labdát, középen Aleksandrs Solovjovs pedig saját kapu-
jába csúsztatott, öngól – bár az UEFA később Dzsudzsák Ba-
lázsnak adta a gólt.

Kikínlódott román győzelem
Valószínűleg a német légiós Maxim mentette meg a hosz-

szabbításpercekben sarkallt góljával Cristoph Daum, a ro-
mánok német szövetségi kapitányának székét az
Örményország elleni selejtezőn szombat este. A román csa-
pat, miután a selejtezősorozat kezdetén idegenben elgázolta
az örményeket, ezúttal hazai pályán szabályosan nem találta
a kaput, noha az 53. perctől még emberelőnyben is játszott.
Ekkor Voskanyan a tizenhatosban kezezett, amiért második
sárga lappal kiállítás és büntető is járt, azonban a tizenegyes
pontról Stancu lövését védte a vendégkapus. A román tá-
madó már a meccs elején is hagyott ki ziccert, nem volt jó
napja. A szünet előtt 5 perccel Andone sarokkal juttatta a há-
lóba a pöttyöst, de les miatt nem volt érvényes a gól. Ugyan-
csak ő hagyott ki hatalmas helyzetet a 66. percben, amikor
Benzartól kapott remek beadást jobbról, de ekkor az örmény
védelem jól működött.

Maximot a 81. percben küldte pályára Daum, a Mainz lé-
giósa már első labdaérintéséből a hálóba juttatta a játékszert.
Csakhogy a kapura tartó lövést leadó Benzar még szabályos
pozícióban volt, maga már nem, így a második román lesgólt
érvénytelenítette a sípmester. A hibáját Maxim az első hosz-
szabbításpercben tette jóvá, amikor szintén a Benzar remek
beadásából érkező labdát pöckölte sarokkal a kapuba, el-
döntve a mérkőzést. A középpályás harmadik válogatott gólja
három pontot ért, és életben tartotta a házigazdák kijutási re-
ményeit. Daum legénysége ma este Montenegróban lép pá-
lyára a 8. fordulóban.

Csípős gall kakas
Az A csoport csütörtök esti fordulójában a listavezető fran-

ciák hazai pályán négy góllal verték a hollandokat, és elhúz-
tak három ponttal a bolgároknál betliző svédek ellen. A
csoport harmadik meccsén a luxemburgiak az első győzel-
müket szerezték hazai környezetben a fehéroroszok ellen a
sereghajtók rangadóján.

Menetelnek a németek
A C csoport pénteki 7. fordulójában az éllovas németek

idegenben, cseh pályán is megszerezték a három pontot, és
tartják ötpontos előnyüket a szintén idegenben, de jóval
könnyebb ellenfél, a pontmentes san marinóiak otthonában
gálázó északírek előtt. A csoport harmadik meccsén a norvé-
gok otthon verték az azerieket, és ezzel két pontra jöttek a
harmadik csehek mögé a táblázaton. 

Győzelmet érő bemutatkozás
A D csoportban Wales hazai pályán 1–0-ra legyőzte Auszt-

riát a két labdarúgó-válogatott szombat esti, cardiffi világbaj-
noki selejtezőjén. A sokáig gól nélküli döntetlenre álló
mérkőzést egy 17 éves cserejátékos döntötte el: az első válo-
gatott fellépését teljesítő Ben Woodburn köszönte szépen,
hogy a 74. percben az osztrák védelem kétszer sem volt képes
felszabadítani, levette az elé hulló labdát, majd 22 méterről
jobbal a jobb sarokba bombázott.

Mindkét csapat számára létfontosságú volt a három pont
megszerzése; a korábbi fordulókban öt döntetlent felhalmozó
walesiek megőrizték továbbjutási esélyeiket, Ausztria jelen-
tős hátrányba került. Szerbia magabiztosan győzte le Moldo-
vát, és mivel az írek nem tudtak nyerni, kétpontos előnyt
szerzett a csoport élén.

Nehezen induló gőzhenger
Az F csoport pénteki játéknapján a listavezető angolok

csaknem egy órán át keresték az utat a pontot még nem szer-
zett máltaiak kapujáig idegenben. Aztán négyszer is bekö-
szöntek a lefújásig, és őrzik a kétpontos előnyüket a hazai
pályán a szlovákokat verő szlovénok előtt, akik a negyedik
helyre estek vissza a bronzérmes pozícióba a litvánokat verve
felkapaszkodó skótok mögé.

Sima spanyol siker
A G csoportban Isco két és Álvaro Morata egy találatával

3–0-s győzelmet aratott a spanyol labdarúgó-válogatott
Olaszország ellen Madridban, és nagy lépést tett a továbbju-
tás felé, átvéve a csoport vezetését. 

Belga parádé
A H csoportban pénteken a sima listavezető belgák kilenc

góllal tömték meg a sereghajtó gibraltáriak kapuját. Az őket
követő görögök erejéből csak egy döntetlenre futotta hazai
pályán az észtek ellen, így a hellének már hatpontos hátrány-
ban vannak a tabellán, ahol még szoros a verseny.

Lucescu ballal kezdett
Rosszul indult Mircea Lucescu török szövetségi kapitány-

kodása. Az I csoportban az ukránok otthon fogadták a törö-
köket, tudva, hogy a győzelem csoportelsőséget ér, mivel az
izlandiak kikaptak Finnországban, míg a horvátok találkozója
félbeszakadt. Az ukránok már az első félidőben lerendezték
a fontos kérdéseket, Jarmolenko két gólt is szerzett, amire
nem volt török válasz. Így a játéknap előtt negyedik ukránok
hirtelen az élen találták magukat.
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Magyarország – Lettország 3-1 (2-1)
Budapest, Groupama Aréna, 20 000 néző. Vezette: Ara-
novszkij (ukrán)
Magyarország: Gulácsi – Bese, Guzmics, Kádár, Korhut
– Nagy Á., Pátkai – Varga R. (Lovrencsics G., 86.), Stieber
Z. (Elek Á., 74.), Dzsudzsák – Szalai Á. (Böde, 66.) Szö-
vetségi kapitány: Bernd Storck
Lettország: Vanins – Freimanis, Kolesovs, Gorkss, Mak-
simenko, Solovjovs – Indrans, Vardanjans, Kazacoks (Vis-
nakovs, 72.) – D. Ikaunieks (Rakels, 72.), Sabala
(Gutkovskis, 86.). Szövetségi kapitány: Aleksandrs Star-
kovs
Gólszerző: Kádár (6.), Szalai Á. (26.), Solovjovs (68. –
öngól), ill. Freimanis (40.)
A csoport további eredményei
Svájc – Andorra 3-0 (Seferovic 43., 63., Lichtsteiner 67.)
Portugália – Feröer 5-1 (C. Ronaldo 3., 29., 64. – a máso-
dikat 11-esből, W. Carvalho 58., N. Oliveira 84., ill. Bald-
vinsson 38.)
Csoportállás 7 forduló után: 1. Svájc 21 pont, 2. Portu-
gália 18, 3. Magyarország 10, 4. Feröer 5, 5. Andorra 4, 6.
Lettország 3.
A B csoport tegnap esti, lapzártánk utáni mérkőzései: Ma-
gyarország – Portugália, Feröer – Andorra, Lettország –
Svájc.

Eredmények
Bulgária – Svédország 3-2 (Manolev 12., Kostadinov 33.,
Chochev 79., ill. Lustig 29., M. Berg 44.)
Franciaország – Hollandia 4-0 (Griezmann 14., Lemar 73.,
88., Mbappé 91.)
Luxemburg – Fehéroroszország 1-0 (Da Mota 60.)
Csoportállás 7 forduló után: 1. Franciaország 16 pont,
2. Svédország 13, 3. Bulgária 12, 4. Hollandia 10, 5. Fe-
héroroszország 5, 6. Luxemburg 4.
A 8. forduló tegnapi lapzártánk utáni mérkőzései: Fehér-
oroszország – Svédország, Hollandia – Bulgária, Francia-
ország – Luxemburg.

A 7. forduló eredményei
Csehország – Németország 1-2 (Darida 78., ill. Ti. Werner
4., Hummels 88.)
Norvégia – Azerbajdzsán 2-0 (J. King 32. – 11-esből, R.
F. Sadygov 60. – öngól)
San Marino – Észak-Írország 0-3 (Magennis 71., 75., S.
Davis 78. – 11-esből) 
Csoportállás 7 forduló után: 1. Németország 21 pont, 2.
Észak-Írország 16, 3. Csehország 9, 4. Norvégia 7, 5. Azer-
bajdzsán 7, 6. San Marino 0
A 8. forduló ma esti mérkőzései: Azerbajdzsán – San Ma-
rino, Németország – Norvégia, Észak-Írorsz. – Csehország.

Románia – Örményország 1-0 (Maxim 91.)
Románia: Tătăruşanu – Benzar, Chiricheş, Toşca, Cr.
Ganea, Pintilii, N. Stanciu, Chipciu (Popa 68), Băluţă
(Ivan 74), B. Stancu (Maxim 81), Fl. Andone
Örményország: G. Meliksetyan – H. Hambartsumyan, V.
Haroyan, T. Voskanyan, G. Daghbashyan, G. Malakyan
(Edigaryan 46), K. Hovhannisyan, H. Mkhitaryan, M. Piz-
zelli (Adamyan 74), D. Manoyan (Koryan 58), T. Berseg-
hyan. 

Dánia újra versenyben
Az E csoport pénteki fordulójában Dánia újra bejelentke-
zett a világbajnoki részvételért zajló versenybe, miután ott-
hon kiütötte a csoportelső lengyeleket, akik így már csak
három ponttal vezetnek a dán, montenegrói duó előtt. Az
északiak szinte végig irányították a találkozót, amelyen a
válogatott a legjobb produkcióját nyújtotta Age Hareide
kapitánysága alatt.
Eredmények:
Dánia – Lengyelország 4-0 (Delaney 15., Cornelius 42.,
N. Jörgensen 59., Eriksen 80.)
Kazahsztán – Montenegró 0-3 (Vesovics 31., Becsiraj 53.,
Szimics 63.)
Az E csoport állása 7 forduló után: 1. Lengyelország 16
pont, 2. Montenegró 13, 3. Dánia 13, 4. Románia 9, 5. Ör-
ményország 6, 6. Kazahsztán 2.
A csoport ma esti mérkőzései: Örményország – Dánia,
Montenegró – Románia, Lengyelország – Kazahsztán.

A 7. forduló eredményei
Wales – Ausztria 1-0 (Woodburn 74.)
Grúzia – Írország 1-1 (Kazaisvili 34., ill. Duffy 4.)
Szerbia – Moldova 3-0 (Gacsinovics 20., Kolarov 30., A.
Mitrovics 81.)
Csoportállás 7 forduló után: 1. Szerbia 15 pont, 2. 
Írország 13, 3. Wales 11, 4. Ausztria 8, 5. Grúzia 4, 6. Mol-
dova 2.
A keddi, 8. forduló mérkőzései: Ausztria – Grúzia, Mol-
dova – Wales, Írország – Szerbia.

A 7. forduló eredményei
Málta – Anglia 0-4 (Kane 53., 92., Bertrand 86., Welbeck
91.) 
Litvánia – Skócia 0-3 (Armstrong 25., Robertson 30.,
McArthur 72.)
Szlovákia – Szlovénia 1-0 (Nemec 81.)
Csoportállás 7 forduló után: 1. Anglia 17 pont, 2. Szlo-
vákia 15, 3. Skócia 11, 4. Szlovénia 11, 5. Litvánia 5, 6.
Málta 0.
A 8. forduló ma esti mérkőzései: Anglia – Szlovákia, Skó-
cia – Málta, Szlovénia – Litvánia.

A 7. forduló eredményei
Spanyolország – Olaszország 3-0 (Isco 14., 41., Álvaro
Morata 77.)
Albánia – Liechtenstein 2-0 (Roshi 54., Agolli 78.)
Izrael – Macedónia 0-1 (Pandev 73.)
Csoportállás 7 forduló után: 1. Spanyolország 19, 2.
Olaszország 16, 3. Albánia 12, 4. Izrael 9, 5. Macedónia
6, 6. Liechtenstein 0.
A 8. forduló holnap esti mérkőzései: Macedónia – Albánia,
Olaszország – Izrael, Liechtenstein – Spanyolország.

A 7. forduló eredményei
Belgium – Gibraltár 9-0 (Mertens 16., Meunier 18., 61.,
67., R. Lukaku 21., 38., 84. – utóbbi 11-esből, Witsel 27.,
E. Hazard 45.)
Ciprus – Bosznia-Hercegovina 3-2 (Hrisztofi 65., Laban
67., Szotiriu 76., ill. Sunjic 33., Visca 44.)
Görögország – Észtország 0-0
Csoportállás 7 forduló után: 1. Belgium 19, 2. Görögor-
szág 13, 3. Bosznia-Hercegovina 11, 4. Ciprus 10, 5. Észt-
ország 5, 6. Gibraltár 0
A 8. forduló tegnapi lapzártánk utáni mérkőzései: Észtor-
szág – Ciprus, Görögország – Belgium, Gibraltár – Bosz-
nia-Hercegovina.

A 7. forduló eredményei
Finnország – Izland 1-0 (Ring 8.)
Ukrajna – Törökország 2-0 (Jarmolenko 18., 42.)
Horvátország – Koszovó – a 22. percben félbeszakadt
Csoportállás 7 forduló után: 1. Ukrajna 14 pont, 2. Hor-
vátország 13/6 mérkőzésből, 3. Izland 13, 4. Törökország
11, 5. Finnország 4, 6. Koszovó 1/6 mérkőzésből
A 8. forduló keddi mérkőzései: Koszovó – Finnország, Iz-
land – Ukrajna, Törökország – Horvátország.

Labdarúgó-vb-selejtezők
Magyar és román győzelem

Szalai (9-es mez) megsérült, és nem játszhat a portugálok ellen



Újabb nyolcezres himalájai
hegycsúcs, a 8163 méteres Ma-
naszlu meghódítására indult pénte-
ken Varga Csaba.

Miután megérkezett a nepáli fő-
városba, Katmanduba, a nagyváradi
hegymászó a tervek szerint ma uta-
zik tovább Besisaharbba, ahonnan
egyhetes gyaloglással éri el a világ
nyolcadik legmagasabb hegyének
4700 méteren fekvő alaptáborát. Az
akklimatizációra és a csúcs megmá-
szására a szeptember 12. és 30. kö-
zötti időszakban lesz lehetősége –
tájékoztatta az MTI-t az Erdélyi
Magyar Manaszlu Expedíció –
2017 támogatója, a Duna televízió
Hazajáró című műsorának gyártója,
a Dextramedia Kft.

A Nepálban található Manaszlu
nevének jelentése szellemhegy. A
hegycsúcsot elsőként 1956-ban

mászta meg egy japán és egy nepáli
hegymászó. A magyarok közül
2009-ben Erőss Zsolt és Barna Dá-
niel, míg 2015-ben Klein Dávid ju-
tott fel a csúcsra.

Varga Csaba a világ nyolcezer
méternél magasabb csúcsai közül
2013-ban a Gasherbrum II, 2014-
ben a Broad Peak tetején járt.

„A magyar identitás hangsúlyo-
zása fontos eleme az expedícióim-
nak, hiszen magyar állam-
polgárként a magyar nemzeti zász-
lót viszem fel a csúcsra, amelyen a
Nagyvárad felirat szerepel” –
idézte a közlemény a hegymászót,
aki kiemelte: a zászlóval is azt
akarja bizonyítani és üzenni, hogy
„mi partiumi, nagyváradi 
magyarok voltunk, vagyunk, és
Isten segítségével leszünk is”.
(MTI)

Újabb nyolcezres megmászására
indult Varga Csaba

Megkezdte az új bajnoki idényt a
marosvásárhelyi ASA női labdarú-
gócsapata is, és ugyanott folytatja,
ahol abbahagyta: a túlélés határán.
Az első mérkőzést ráadásul elveszí-
tette hazai pályán: 2-1-re maradt
alul Târgoviştével szemben. A nyá-
ron azt írtuk, hogy a csapatot a
megszűnés fenyegeti, és bár beirat-
koztak az új bajnokságba, és már
játszottak is az első fordulóban, a
veszély egyáltalán nem szűnt
meg. Sőt, fokozódik. A pénzügyi
kérdések nem oldódtak meg,
meccsről meccsre egyre nehezebb
előteremteni a működéshez szük-
séges pénzt, az első fordulóban
csak az utolsó pillanatban gyűlt
össze a játékvezetők kifizetésére az
összeg.

A nélkülözés természetesen a
keret állapotára is kihat. Továbbra
is éppen hogy sikerül összegyűjteni

11 játékost. Az iskoláskorból már
kinőtt játékosok munkát vállaltak,
és néhányan már nem járnak ed-
zésre, csak a meccsekre gyűlnek
össze. A Kolozsvárról kölcsönadott
Mera szintén csak a meccsekre uta-
zik a csapattal, hisz év közben Ko-
lozsváron egyetemre jár. Az
Olimpia eredetileg öt játékost köl-
csönzött volna, de csak egy vállalta,
hogy az ASA színeiben játszik. A
csapatnak továbbra sincs kapusa, és
még hosszú ideig nem lesz, mert
Drăguş Kinga térdkeresztszalag-
műtéten esett át, ráadásul a rekupe-
rációs terápiára nincs pénz. A
kapuban kényszerűségből álló Rusz

Orsolya számára nem kényelmes a
feladat, és ez a teljesítményen is
meglátszik.

Minden nehézség ellenére az
ASA mezőnyben uralta a Târgo-
vişte elleni mérkőzést, a vendégek
enyhe túlzással kétszer lépték át a
félpályát, és két gólt rúgtak. Eköz-
ben a marosvásárhelyi játékosok
háromszor találták el a kapufát,
sorra hagyták ki a helyzeteiket,
vagy fennakadtak a sűrű védelmen.
Az 1-2-es vereség pedig nem segít
a csapat amúgy is nyomott hangu-
latán. A következő fordulóban, két
hét múlva, az újonc Alexandria ér-
kezik Marosvásárhelyre.

Újrakezdett vergődés 

Abba már egy ideje kénytelen-
kelletlen beletörődtünk, hogy a ma-
rosvásárhelyi City’us teremlab-
darúgó-csapata nem játszik majd
szerepet a bajnoki címért folyó
harcban, a felsőházi rájátszásba
jutás azonban megvalósíthatónak
vélt célkitűzés a klubnál. Ennek ér-
dekében éppen a Dunărea Călăraşi
elleni mérkőzés számított kulcsfon-
tosságúnak, hisz az erőviszonyok
latolgatása szerint nagyjából azonos
játékerőt képvisel, és lehet, hogy a
két csapat között dől el a 6. hely
sorsa. A szombati vereség ezért az
átlagosnál fájóbb. Sajnos a maros-
vásárhelyi csapatban, az amúgy is
megtizedelt keretből, két alapember
– Togan és Ţipău – is hiányzott sé-
rülések miatt, és ez döntőnek bizo-
nyult.

A végig kiegyensúlyozott mérkő-
zésen végül az a csapat nyert, amely
jobban kihasználta a helyzeteit.
Sok lehetőség nem adódott, hiszen
a védelmek jobban teljesítettek,
mint a támadók, nagyon sok lövés
kerülte el jócskán a kaput, ám a 11.
percben Küsmödi labdavesztését
követően Dumitru az alsó sarokba
küldte a kiszolgáltatott Cătinean
mellett, három perccel később
pedig Tomescu közelről talált be. A
City’us gyorsan reagált, Szabó tá-
voli lövése beakadt a felső sarokba,
és úgy tűnt, nincs messze az egyen-
lítés, hiszen egy egész félidő és
még öt perc volt hátra. Hiába roha-
mozott azonban a City’us a folyta-
tásban, az eredmény már nem
változott. A mérkőzés utolsó tíz
percében Lucian Nicuşan csapata
vészkapussal próbálkozott az
egyenlítés reményében, de hiány-

zott a higgadtság a jó lövőhelyze-
tekben, így Călăraşi kivédekezte a
maradék időt.

Két forduló után marad a nulla
pont a City’us számára, amely leg-

közelebb Resicabányára látogat. A
mérkőzésre azonban két hetet kell
várni, mert a válogatott Európa-baj-
noki pótselejtezőt játszik Grúzia
ellen.

Közvetlen ellenfelével maradt alul a City’us
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Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

A háromszoros világbajnok
Lewis Hamilton, a Mercedes brit
pilótája rajt-cél győzelmet aratott a
Forma-1-es Olasz Nagydíjon vasár-
nap, így átvette a vezetést az össze-
tettben a most harmadikként célba
érő Sebastian Vetteltől, a Ferrari
négyszeres vb-győztes német ver-
senyzőjétől.

A 32 éves Hamiltonnak ez volt az
idei hatodik, pályafutása 59. futam-
győzelme, Monzában pedig már ne-
gyedszer diadalmaskodott.
Hamilton mögött csapattársa, a finn
Valtteri Bottas végzett a második
helyen.

A rajtot Hamilton jól kapta el, el-
sőnek fordult el a célegyenes végén,
miközben a harmadik kockából
startoló Esteban Ocon (Force India)
feljött másodiknak. A Hamilton
mellől induló újonc, Lance Stroll
(Williams) a harmadik helyre sorolt
be, de ezt a pozíciót elvette tőle a
második kör végén Bottas. A finn
egy körrel később elment Ocon
mellett is, ezzel már második volt.

A hatodik helyről startoló Vettel
is megkezdte a felzárkózást, az ötö-
dik kör végén már a negyedik he-
lyen száguldott.

A 10. körben Hamilton, Bottas,
Vettel volt az első három helyen ha-
ladók sorrendje, mögöttük a negye-
dik pozícióért nagy csata zajlott
Ocon és Stroll között.

A kerékcserék után Ocont és
Strollt Kimi Räikkönen (Ferrari),
valamint Daniel Ricciardo (Red
Bull) is megelőzte, így a fiatal pi-
lótáknak a hatodik és a hetedik hely
maradt elérhető.

Az élmezőnyből Vettel állt ki el-
sőként kerékcserére, mégpedig a
32. körben, majd Hamilton kapott
friss abroncsokat a 33., Bottas
pedig a 34. körben.

A bokszlátogatások után nem

változott a helyzet az élen, Hamil-
ton előnye 24-25 másodperc volt
Vettellel szemben, Bottas pedig 3,5
másodperces lemaradással követte
a versenyben vezető csapattársát a
második helyen.

A hajrában már nem történt je-
lentős változás, Hamilton magabiz-
tosan győzött, Bottas értékes
pontokat szerzett és vett el Vetteltől,
aki pedig a balul sikerült időmérő
edzés után mentette a menthetőt.

Hamilton előnye ezzel a győze-
lemmel három pont Vettel előtt a vi-
lágbajnoki pontversenyben.

A vb két hét múlva, Szingapúr-
ban folytatódik.

Végeredmény, Olasz Nagydíj,
Monza (53 kör, 306,72 km, a pont-
szerzők): 1. Lewis Hamilton (brit,
Mercedes), 2. Valtteri Bottas (finn,
Mercedes), 3. Sebastian Vettel
(német, Ferrari), 4. Daniel Ricci-
ardo (ausztrál, Red Bull), 5. Kimi
Räikkönen (finn, Ferrari), 6. Este-
ban Ocon (francia, Force India), 7.
Lance Stroll (kanadai, Williams), 8.
Felipe Massa (brazil, Williams), 9.
Sergio Perez (mexikói, Force
India), 10. Max Verstappen (hol-
land, Red Bull).

A vb-pontversenyek állása 13
futam után (még 7 van hátra): piló-
ták: 1. Hamilton 238 pont, 2. Vettel
235, 3. Bottas 197, 4. Ricciardo
144, 5. Räikkönen 138, 6. Verstap-
pen 68, 7. Perez 58, 8. Ocon 55, 9.
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Toro
Rosso) 36, 10. Nico Hülkenberg
(német, Renault) 34

Csapatok: 1. Mercedes 435 pont,
2. Ferrari 373, 3. Red Bull 212, 4.
Force India 113, 5. Williams 55, 6.
Toro Rosso 40, 7. Haas 35, 8. Re-
nault 34, 9. McLaren 11, 10. Sauber
5. (MTI)

F1, Olasz Nagydíj
Hamilton győzött, és átvette 
a vezetést az összetettben

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó 1. liga, 1. forduló: Marosvásárhelyi ASA – CSS

Târgovişte 1-2 (1-1)
Vezették: Gheorge Lazăr (Medgyes) – Nagy Dániel (Medgyes),

Emeric Tocai (Küküllőalmás)
ASA: Rusz – Vâga, Meleacă, Mera, Gorea, M. Boroş, Roca, Ba-

rabási, Năznean, A. Boroş, Golea (Adorjáni).
Az ASA gólszerzője: Gorea.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga: Marosvásárhelyi City’us – Dunărea Că-

lăraşi 1-2 (1-2)
Vezették: Bálint Attila, Demeter András (mindketten Székelyud-

varhely). Tartalék: Romulus Pop (Marosvásárhely). Ellenőr: Gab-
riel Mocean (Aranyosgyéres).

City’us: Cătinean – Covaci, Szabó, Pop, Nagy (Gândilă, Küsmödi,
Takács, Boroş, Iszlai, Luduşan, Cioban).

Dunărea: Anca – Tomescu, Dumitru, Kimbaloula, Lică (Vlădoiu,
Şerban, Stancu, Radu, Bartoneanu, Bustea, Voinea, Neaţa, Cornea,
Priboi).

Gól: Szabó (15.), illetve Dumitru (11.), Tomescu (14.).
Sárga lap: Gândilă (7.), Luduşan (38.), illetve Tomescu (12.).

A teremlabdarúgó 1. liga 2. fordulója: Sepsiszentgyörgyi Sepsi
SIC – Galaci United 0-2, Marosvásárhelyi City’us – Dunărea Călă-
raşi 1-2, Jászvásári Poli – Székelyudvarhelyi FK és Dévai Autober-
gamo – Csíkszeredai Imperial Wet lapzárta után. Temesvári
Informatica – Resicabányai Muncitorul ma játsszák. Fotó: DPPI



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ a Tudor negyedben, csen-
des helyen, a Prieteniei utcában 53
m2-es, 2 szobás, I. osztályú, IV/IV.
emeleti tömbházlakás: nagy terasz,
kamra, lomtár, felújított, bútorozott,
lambéria padló, termopán ablakok.
Ára: 53.000 euró. Tel. 0755-974-314.
(3409-I)

ELADÓ 3 szobás, 80 m2-es, földszinti
lakás  a Rodniciei és a Livezeni út
sarkán. Tel. 00-45-287-46366, e-mail:
dosap1@yahoo.com. (3363)

KIADÓ Marosvásárhelyen 2 szobás,
összkomfortos családi ház a
központban. Tel. 0723–570-520. (HN)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(3395)

TŰZIFA eladó. Tel. 0755-864-507.
(3395)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-
383-071. (1546)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919-662.
(1546)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1545)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk: cse-
répforgatás, csatornajavítás, cserép-
cserélés, csatornapucolás. Nyugdíja-
soknak 10% kedvezmény. Tel. 0746-
819-774. (3252)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk az ákosfalvi GÁL
KATICÁRA szül. Szatmári halálá-
nak 6. évfordulóján. 
A jólelkű, segítőkész, dolgos
asszonyra örökké emlékezni fo-
gunk. Nyugodjon békében! Sze-
rettei. (3412)

Szívem szomorú fájdalmával em-
lékezem KARCSIRA halálának
első évfordulóján.
Minden elmúlik egyszer, minden
véget ér, de szívünkben az emlé-
kezés örökké él. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!  Segí-
tőtársad, Manyi. (3452-I)

Tudjuk, hogy nem jönnek, mégis
egyre várjuk, enyhíti hiányukat,
ha álmainkban látjuk. Az élet
múlik, de akiket szeretünk,
azokra életünk végéig könnyes
szemmel emlékezünk .
Ezekkel a gondolatokkal emléke-
zünk szüleinkre, a backamada-
rasi születésű GOMBOS
ERZSÉBETRE szül. Bakó, a sze-
rető, gondoskodó édesanyára
halálának 25. évfordulóján, akit
32 évesen elragadott a halál kö-
zülünk. Utolsó percig nagy fáj-
dalmakkal küzdött az életért,
reménykedve a gyógyulásban.
Emlékezünk édesapánkra, ifj.
GOMBOS KÁROLYRA. Egy fény-
kép, mely őrzi emléked, s egy út,
mely elvitte „élted” 2016. szep-
tember 3-án, amikor halálos bal-
eset áldozata lettél.
Nyugodjanak békében!
Bánatos gyermekeik: fiuk, Szabi,
menyük, Orsi, lányuk, Réka,
vejük, Sanyika, unokáik: Bí-
borka, Tas, Barbara és a kicsi
Kriszta.
Csak az tudja, mi az igazi fájda-
lom, kinek szüleit fedi a sírha-
lom. (3451-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama,
anyós, 

özv. CSUTAK MÁRIA EMMA 
(Miholcsa) 

– gyergyói születésű – 
életének 90. évében hirtelen el-
hunyt 2017. szeptember 1-jén.
Temetése szeptember 4-én 14
órától lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (1548-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, gyermek,
testvér, rokon, kolléga, ismerős
és jó barát, 

SZÁSZ TÜNDE ERIKA 
életének 50. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése 2017.
szeptember 5-én, kedden 15 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi új te-
metőben (a megyei kórház
mögött), református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1551-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel és
szomorú szívvel búcsúzunk
SZÁSZ TÜNDE kolléganőnktől.
Emléke örökké élni fog. Őszinte
részvétünket és együtt-
érzésünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. A régi szülészet
munkaközössége. (1549-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT, SZOBALÁNYT.  Tel. 0745-696-055. (19258-I)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA GONDNOKOT
keresünk. Családok előnyben. Fizetés: 2000-2500 lej. Tel. 0745-
696-055. (19258-I)

ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív
ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek magas szintű kiszolgá-
lása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és
román nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önélet-
rajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy hívj min-
ket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz KÉPESÍTETT
KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET, mi-
nimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszá-
mon: 0265/266-067, e-mailben az  office@moragroind.ro címen
vagy személyesen az 1848. sugárút 50/6. szám alatt található iro-
dánkban várjuk. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁN-
CÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT, valamint TE-
HERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra
várják. Tel. 0365/430-150. (19271)

SÜRGŐSEN attesztáttal rendelkező TAXISOFŐRT alkalmazunk
rendkívül előnyös feltételekkel. Tel. 0757-054-053. (19268)

A PORCUŞORUL POFTICIOS VENDÉGLŐ KERESKE-
DELMI DOLGOZÓT alkalmaz vonzó fizetéssel + bónuszok. Tel.
0748-591-437. (3417)

MAGYARORSZÁGI GYÁRAKBA NŐI és FÉRFI MUNKAE-
RŐT alkalmazunk. Hosszú távú munkalehetőséget, kiemelkedő bé-
rezést, ingyenes szállást, ki- és hazautazást biztosítunk. Érdeklődni a
0755-393-780-as telefonszámon vagy a marosvasarhely@jobtain.hu
e-mail-címen lehet. (60268-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: RECEPCIÓST, MEDENCEKARBANTARTÓ SZE-
MÉLYZETET, gyermekek számára ANIMÁTORT, PINCÉRT,
SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60258)

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST és FIATAL SEGÉD-
MUNKÁST árukiadóba. Tel. 0744-644-026. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az egyetlen elismert jövendőmondó és javasasszony, MARGARETA-MIA Marosvásárhelyen
tartózkodik. 
Felold bármilyen kötést, az elváltakat, szerelmeseket újra összehozza, gyógyítja az
alkoholizmust, depressziót, impotenciát, csontfájást, segít stressz és vizsga esetén, sikert és
bőséget visz a házhoz, elűz minden átkot, rontást. Ha ön úgy érzi, hogy nem sikerül semmi,
nem érzi jól magát, holott nincs semmi szervi baja, vagy nem tud megházasodni, nem tud elég
pénzre szert tenni, pedig dolgozik, akkor ne habozzon, hívja Margareta-Mia asszonyt, és ő
segít, hogy megszabaduljon a problémától, ami felemészti testi-lelki erejét.
Köszönetnyilvánítások:
András hálás Margareta-Mia asszonynak, mert az ő segítségével újból együtt lehet kedvesével
egy fájdalmas távollét után, és kigyógyult az alkoholizmusból.
Márta 39 éves koráig nem ment férjhez, de most Margareta-Mia asszony megszabadította a
kötéstől. Marius végtelenül hálás a javasasszonynak, mert megmentette a cégét a  csődtől.
Mihoc az impotenciából gyógyult ki a segítségével. Most együtt lehet kedvesével, és nagyon hálás neki. Gyöngyi
megszabadult a rontástól, így most már egészséges, nem küzd állandó stresszállapottal. 
Hívja bizalommal, 100%-ban megoldódik a problémája! 
Tel. 0743-473-597, 0733-044-424.  (Fizetett hirdetés: mp.)
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