
Mélyrepülésben
Olvasom az öles betűs hírt, hogy tegnap, a tanév első napján

30.000 pedagógusi hely volt szabad a hazai iskolákban, és a
szaktárcának fogalma sincs, hogy az elkövetkező hónapokban si-
kerül-e bár egy részét betölteni. Illetve, hogy elkezdődött a tan-
ügyi káderek „vadászata”. Lasszóval fognák a tanítókat,
tanárokat, diplomával vagy diploma nélkül. A szakszervezetek
felhívják a figyelmet, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a „rend-
szer” kb. 11.000 helyettesítő pedagógust keres az üresen maradt
helyekre. Ezek egy részét eddig nyugdíjas pedagógusok töltötték
be, a többit szakképzetlen személyek. Az idei helyzetet a szakszer-
vezetek a tavalyinál is súlyosabbnak tartják, szerintük a közok-
tatásba egyre nehezebb szakképzett kádert találni, aminek az oka
az, hogy kevés a tanügynek juttatott költségvetési összeg. 

Egy másik probléma – mondják a szakszervezetek –, hogy a
magasan képzett tanárokat nem látják szívesen, mert azoknak na-
gyobb bér jár(na), és csak a nagynevű iskolákban hajlandók őket
alkalmazni, ahol a tanulók száma is indokolja a jelenlétüket. A
tanfelügyelőségek pedig oda jutottak, hogy azt kérik az oktatási
intézményektől, csökkentsék azok számát, akiknek nagy fizetést
kellene adni. 

Ha ehhez hozzáadjuk a főleg falusi tanintézmények lerobbant
állapotát, ahol még mindig az udvar végében van a „pottyantós”

A Keresztelő Szent János-plébánia-
templomban zajló szentmise keretében
– a megpróbáltatások utáni felszaba-
dult, „fennkölt és igaz” hangulatban –
tartották tegnap a marosvásárhelyi II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus Főgim-
názium tanévnyitó ünnepségét. A szent-
beszédet Jakubinyi György
gyulafehérvári érsek mondta, Holló
László, a római katolikus Státus Alapít-
vány igazgatótanácsának elnöke és ka-
tolikus papok társaságában. 

Az ünnepségen jelen volt Tóth László csík-
szeredai főkonzul, Kelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke, Dávid László professzor, a Sapientia
EMTE rektora, politikusok, a tanfelügyelőség
képviselői, az oktatók, a diákság, a szülők és ér-
deklődők. Az tanévnyitó hivatalos része az is-
kolaudvaron folytatódott, ahova a főgimnázium
megszentelt zászlójával vonult fel a diákság. 

Mi nem adjuk fel a küzdelmet, amelynek
során Isten velünk van, mert jogos ügyért har-
colunk, és a reménységből élünk – hangsúlyozta
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a Jere-
miás próféta könyvéből vett példával. Majd
visszapörgette a rendszerváltást követő esemé-

nyeket, és szólt a 28 évvel ezelőtti nagy vára-
kozásról a felekezeti iskolák újraindulását ille-
tően. Szólt a nehézségekről, arról, hogy a
Gyulafehérvári Főegyházmegye által a jogos tu-
lajdonának visszaszerzéséért indított 76 kerese-
téből 62-t elutasítottak az igazságügyi szervek.
Hangsúlyozta, hogy a katolikus egyház csak
arra tart igényt, amit egy európai uniós állam
törvényei biztosítanak. A templomot és az isko-
lát nem lehet elválasztani – tette hozzá. A fele-
kezeti iskolákban az oktatás mellett folyó
nevelés és szellemiség jelentőségét hangsú-
lyozva arra biztatta a diákokat, hogy legyenek

Názárettől 
Karthágóig
Egy hétvége, három nap, tizenhét
együttes, számos kiegészítő program,
régi, vásárhelyi emlékeket idéző mo-
torverseny, nagyszerű hangulat és
sok-sok ezer ember – röviden így
lenne öszefoglalható az idei, eleddig
legnagyobb szabású marosvásárhelyi
rockfesztivál, az ország legnagyobb
ilyen jellegű eseménysorozata. 
____________5.
Tarthatatlan 
állapotok 
Márk Endre alpolgármester elmondta,
az RMDSZ képviselői támogatják a
rendszerhez való csatlakozást,
ugyanis jelenleg a szemetet az átrakó
állomás udvarára szállítják, és ott már
tarthatatlanná vált a helyzet, hiszen a
szó szoros értelmében az ott levő épü-
letet is elborítja a hulladék. 
____________6.
A CSM kézilabda-
csapata az első él-
lovas a D csoportban
Vasárnap rajtolt az A osztályos női ké-
zilabda-bajnokság. Az idén a korábbi
kettő helyett négy csoportot alakítottak
ki a másodosztályban, és a frissen
alakult Marosvásárhelyi CSM a D cso-
portban kapott helyet. ____________10.(Folytatás a 7. oldalon)

Mózes Edith

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Megkezdődött az új iskolai év

Visszaépíteni, amit elbontottak 



Augusztus közepén végre elkezdődött a makfalvi
művelődési otthon komplex felújítási projektjé-
nek kivitelezése. Ha minden jól megy, jövő ilyen-
kor egy teljesen új, korszerű épülettel
büszkélkedhetnek.

Mielőtt a kivitelezőnek átadták volna a hatalmas épüle-
tet, mindent leszereltek, ami még használható, a helyisége-
ket teljesen kiürítették, hogy semmi se menjen kárba
–mondta el elöljáróban Vass Imre polgármester. Szerették
volna, ha a cég jóval hamarabb, már a tavasszal hozzálát-
hatott volna a munkálatokhoz, de szinte egy teljes évbe telt,
amíg az időigényes, rengeteg iratpótlással járó engedélyez-
tetési és közbeszerzési folyamaton túljutottak.
Csak a falak maradnak

A kivitelezésre egy évet kapott a vállalkozó, ha esetleg
a télen az időjárás miatt szünetelteni kell a folyamatot,
akkor még egy-két hónap halasztás elfogadható, de jövő
ősszel mindenképp át kell adni az épületet – hangsúlyozta
a községvezető. A beruházás értéke közel 500 ezer euró,
ezt pályázati támogatásból biztosítják, ebből az összegből
pedig teljesen felújítják az épületet: új tetőszerkezetet épí-
tenek, új betonfödém készül, kicserélik a nyílászárókat, fű-
tésrendszert, felújítják a mosdókat, gyakorlatilag csak a
falak maradnak meg a mostani épületből. A kezdetekben
négy csempekályhával biztosították a nagyterem fűtését,

2003-ban mindenhová fűtőtesteket szereltek fel, most gáz-
kazánt és padlófűtést szerelnek, mert az teljesen más hőér-
zetet biztosít.

Az épület földszintjén egy-egy előtér és igazgatói iroda,
nagyterem és két öltöző van, az emeleten a községi könyv-
tár és irattár kap helyet, ezek tartalmát az iskola egyik he-
lyiségébe költöztették át a munkálatok idejére.
Találkozott az igény és a lehetőség

Nagy szükség volt a felújításra: az épületet az 1970-es
évek elején emelték, a tetőszerkezete nagyon elkorhadt, a
fedélzetanyag is tönkrement rajta, folyamatosan beázott, a
padló is megrongálódott, egyszóval veszélyessé vált, így
hamarosan lakatot kellett volna tenni az ajtókra – ecsetelte
a polgármester. 

A lakosság már türelmetlenül várta a beruházás kezdetét,
a községvezetés próbálta megértetni, hogy ez nem rajta,
hanem az illetékes hatóságokon múlott eddig is, de most
mindenki örül, hiszen lesz egy korszerű kultúrotthonuk,
amellyel egy ideig nem lesz gond. Amúgy egy ekkora épü-
let felújítását önerőből egyetlen önkormányzat sem tudná
felvállalni, így pályázati pénzekre kellett várni – mutatott
rá Vass Imre, és azt is elmondta, hogy régóta egyetlen köz-
épület sem volt felújítva a községben, de az utóbbi években
sikerült rendbe tenni a székelyabodi és a hármasfalusi kul-
túrotthonokat, sőt Abodban a régi kultúrotthont is: a  kisebb
épület is elegendő a tucatnyi fiatalnak, hogy időnként ösz-
szegyűljenek ott szórakozni, a községvezetés internetet is
biztosított számukra. Ugyanebben a faluban ravatalozót is
építettek a nyár folyamán.

IDŐJÁRÁS
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min. 90C
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MÁRIA:  a héber Mirjam
görög és latin fordításokban
módosult alakja. Jelentése isme-
retlen. 
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Őszi felvételi a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetemen

Szeptember 10-től, tegnaptól iratkozhatnak be a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetemre felvételizők, a következő
szakokra: alapképzés: színész szak (2 tandíjas hely), ren-
dező szak (3 tandíjmentes és 2 tandíjas hely), audiovizuá-
lis kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média
szak (egy tandíjas hely), teatrológia szak (7 tandíjas hely),
bábszínész szak (2 tandíjas hely), látványtervező szak (7
tandíjas hely), zene szak (7 tandíjas hely). Magiszteri kép-
zésre: színészképzés (3 tandíjas hely), bábművészet (2
tandíjmentes és 7 tandíjas hely), művészetek és új média
(5 tandíjas hely), teatrológia, művelődésszervezés (7 tan-
díjas hely), korszerű zenei koncepciók (7 tandíjas hely). A
felvételi vizsgák szeptember 17-én kezdődnek. Bővebb in-
formáció a www.szini.ro honlapon, illetve az egyetem hir-
detőfelületein és a székhelyen: Marosvásárhely, Köteles
Sámuel utca 6. sz.

Bekukkantó a Tálentumba
Változatos tevékenységekkel várják az óvodás és kisisko-
lás gyermekeket a Tálentum Alapítványnál szeptember 12-
én, szerdán délután fél hattól. Az óvodáskorúakat zenés,
táncos vigasságra, rajzoló-festegető kreatív „művészke-
désre”, barkácsolásra, a játékkuckó szerepjátékaira hívják.
Az iskolások bekukkinthatnak a Törpingáló klubba, ahol kü-
lönféle grafikai, festészeti és szobrászati technikákkal is-
merkedhetnek, vagy részt vehetnek az Álomvarázs
tevékenységein, ahol drámajátékok, színházasdi, muzsi-
kálás, dobolás várja őket. Érdeklődni lehet a 0747-332-794
és a 0723-037-922-es telefonszámon, vagy az alapítvány
székházában, a Vihar (Furtunei) utca 13. szám alatt, a
Hadsereg tér (oroszpiac) mellett.

Kóborlásaim – Városok
Kocsis Csaba Berettyóújfaluban élő fotográfus állítja ki
ezen a címen válogatott képeit a marosvásárhelyi Bernády
Házban. A szeptember 13-án, csütörtökön 18 órakor nyíló
tárlat a sokoldalú fotós 150. önálló kiállítása. A magáról író-
ként, szerkesztőként, énekmondóként, kulturális mene-
dzserként is gyakran hallató fotóművész 2005-ben lépett
először egész kiállításnyi válogatással a nyilvánosság elé,
azóta rendszeressé váltak a bemutatkozásai. Városunkban
2012-ben láthatta egy tárlatát a közönség, akkor elsősor-
ban a Berekfürdői Körmendi Lajos Írótábor életébe nyújtott
bepillantást fotóival. Mostani kiállításán az utazásai, város-
látogatásai során szerzett benyomásaival ismerkedhetnek
meg az érdeklődők. A megnyitón Bálint Zsigmond fotómű-
vész és Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja a vendég
munkásságát. 

Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond

11., kedd
A Nap kel 

6 óra 54 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 42 perckor. 
Az év 254. napja, 
hátravan 111 nap.
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Gligor Róbert László

Megyei hírek

A tetőzetet is teljesen kicserélik, gyakorlatilag csak a falak maradnak meg a mostani épületből Fotó: Gligor Róbert László

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Pályázati támogatásból
Javítják a makfalvi kultúrotthont

Szent kereszt búcsú 
és emléktábla-avatás 

Szeptember 15-én 11 órától a búzásbesenyői Szent ke-
reszt felmagasztalása búcsút tartja a falu katolikus kö-
zössége. A szentmise előtt a plébániai iroda falán egy
emléktáblát lepleznek le és szentelnek meg az önálló
plébánia 50. évfordulója alkalmából. Az ünnepi szent-
mise agapéval folytatódik, majd 20 órától jótékonysági
kosaras bál lesz a kultúrotthonban, ahol az egyházta-
nács támogatására és a Kolping Család a templom új-
rafedésére gyűjt adományokat. 

Jótékonysági kastélynap 
Marosvécsen

A Castellum Alapítvány – Erdélyi Magyar Történelmi
Családok Egyesülete minden korosztály képviselőit
várja szeptember 15-én a marosvécsi Kemény-kastély-
ban megrendezett jótékonysági kastélynapra. A prog-
ramban lesznek előadások, kerekasztal-beszélgetések,
könyvbemutatók, nép- és komolyzenei koncertek, kas-
télytúrák, kiállítások, kézművesvásár, valamint borkós-
tolás. A gyerekeket kézművesprogramok, vetélkedők,
szabadtéri játékok, társasjátékok, valamint Legendá-
rium-filmek vetítése várja. A fiataloknak szánt program-
pontok között lesz egyebek mellett stand-up commedy,
slam poetry, „Vécsi Kaszinó”, azaz társasjátéktér a

Játszma.ro játékaival, az esti órákban pedig könnyűze-
nekoncertek és buli. Belépés a helyszínen megvásárol-
ható karszalaggal, ami felnőtteknek 10 lejbe, 12–17 év
közötti fiataloknak 6 lejbe kerül, 11 évnél kisebb gyere-
keknek ingyenes a belépés. 

Közeledik a Kritikus tömeg
A Mobilitás Hete alkalmával szeptember 16-án kerül
megrendezésre Marosvásárhelyen a Critical Mass – Kri-
tikus tömeg nevű, kerékpáros közlekedést népszerűsítő
rendezvénysorozat. A Kreaktivitás a forgalomban című
gyermekprogramok délelőtt 10 órakor kezdődnek, a ki-
csik felvonulása 12.45-kor indul. A Marosszéki Közös-
ségi Alapítvány kezdeményezésében 12–15 óra között
zajlik az adománygyűjtő rendezvény, amely ezúttal a Te-
kerj a tudományért nevet viseli, a felnőtt kerékpárosok
hagyományos felvonulása 16 órakor kezdődik.

Hazám, hazám, te mindenem
Marosvásárhelyre érkezik a Nemzeti Operett Gála. A
Budapesti Showszínház előadása szeptember 16-án 15
és 19 órakor lesz látható a marosvásárhelyi Kultúrpalo-
tában. A különleges hangulatú, hatalmas sikerű produk-
cióban felcsendülnek a legnagyobb operettdalok,
meglepetésvendégekkel, a Budapesti Showszínház
operettcsillagainak, zenekarának és tánckarának elő-
adásában. Az esti előadásra a jegyek már elkeltek, a 15
órai ráadás előadásra mától a Kultúrpalota jegypénztá-
rában lehet belépőt váltani. 

RENDEZVÉNYEK



Megkezdődött hétfőn Macedóniában az ország ne-
vének megváltoztatásáról, illetve az ezt rögzítő
görög–macedón megállapodásról szóló szeptember
30-i népszavazás kampánya.

A népszavazás sikeressége a feltétele annak, hogy a NATO
és az Európai Unió megkezdje a csatlakozási tárgyalásokat a
nyugat-balkáni országgal. Szeptember végéig a politikusok
felszólalhatnak a népszavazás mellett vagy ellen, illetve kam-
pányrendezvényeket szervezhetnek, és a médiában is üzenhet-
nek a szavazópolgároknak.

Zoran Zaev miniszterelnök arra szólította fel a macedóno-
kat, hogy támogassák a referendumot, és szeptember 30-án
szavazzanak igennel az ország jövője érdekében. Az utóbbi
napokban több vezető politikus is az országba érkezett, hogy
támogatásáról biztosítsa a macedón kormányfőt. Jens Stolten-
berg NATO-főtitkár például nagyon egyértelműen fogalma-
zott, amikor azt mondta: Macedónia csak akkor csatlakozhat
a NATO-hoz, ha megváltoztatja a nevét, vagyis ha az állam-
polgárok támogatják az erről szóló megállapodást. Nincs
olyan lehetőség, hogy a referendumon nemmel szavaznak, de
szeretnének csatlakozni a NATO-hoz – szögezte le.

A jobboldali ellenzék már a görög–macedón egyezmény jú-
niusi megkötésekor tiltakozott a dokumentum ellen, mert sze-
rinte alkotmányellenes az ország nevét megváltoztatni, és ez
nem szolgálja a macedónok érdekeit. A legnagyobb ellenzéki

párt, a Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nem-
zeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) a kampány
során várhatóan azt kéri majd a szavazóktól, hogy válaszoljanak
nemmel a referendumon feltett kérdésre, és ne engedjék, hogy
megváltozzon az ország neve. Amennyiben a referendum sike-
res lesz, Macedóniát a jövőben Észak-Macedóniának fogják
hívni. Az ország viszont csak azt követően válhat az Európai
Unió és a NATO tagjává, hogy minden hivatalos intézkedést
megtett a névváltoztatással kapcsolatban, vagyis a nem
ügydöntő népszavazást követően az alkotmányt is az új névnek
megfelelően kell módosítani, és a görög parlamentnek is ratifi-
kálnia kell a júniusban megkötött görög–macedón egyezményt.

A névvita 1991 óta folyik Macedónia és Görögország kö-
zött, azóta, hogy Macedónia függetlenné vált Jugoszláviától.
Mivel Görögország északi tartományát, ahol jelentős macedón
kisebbség él, Makedóniának hívják, a görögök úgy vélték, a
macedónok területi követelésekkel állhatnának elő. Ezt meg-
előzendő tiltakoztak a hasonló névválasztás ellen, és minded-
dig akadályozták a nyugat-balkáni ország euroatlanti
integrációját. Az ország így a nemzetközi dokumentumokban
eddig a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság nevet viselte,
alkotmányában azonban nem szerepelt utalás Jugoszláviára.
Macedónia az új névvel, Észak-Macedóniával egyértelművé
teszi, hogy nem tart igényt az észak-görögországi területre.
(MTI)

Csaknem száz temesvári tanító indította japán-
sztrájkkal az évet, és fehér karszalagot viseltek a ta-
nítónők a kolozsvári János Zsigmond Unitárius
Kollégium tanévnyitó ünnepségén is. 

A temesvári alsó tagozatos tanítók elégedetlenek azzal az
augusztus végén megjelent sürgősségi miniszteri rendelettel,
amely szerint a nemzeti kisebbségek nyelvén oktató tanítók
többé nem taníthatják a román nyelv és irodalom tantárgyat.
Három temesvári iskola – a német tagozattal működő Bánsági
Főgimnázium, a magyar tagozatos Bartók Béla Gimnázium,
illetve a szintén német tagozatot működtető Nikolaus Lenau
Gimnázium – csaknem száz tanítója tiltakozott, fehér karsza-
lagot viselve a tanév első napján. 

„Azok a tanárok, akik helyettesíteni fognak bennünket, nem
kaptak képzést az elemi oktatásra. Az intézkedés diszkrimina-
tív, hiszen mi, német szakos tanítók, éppúgy, mint a román ta-
gozatosok, ugyanazokkal a képesítésekkel rendelkezünk, és
ugyanabban a felsőoktatásban vettünk részt. Mi, a Nikolaus
Lenau Gimnázium tanítói, kérjük a 9-es számú sürgősségi ren-
delet 1. cikkelye 17. alpontjának visszavonását” – mondta hét-
főn Gabriela Sorca, a temesvári német gimnázium
pedagógusa. Az iskolában dolgozó 31 tanító nyílt levélben for-
dult a minisztériumhoz az ügyben, amelyben a fentiek mellett
azt is hangsúlyozzák, hogy a rendelet sérti az oktatási törvény-
ben szereplő jogaikat, jelesül azt, hogy a kerettantervben sze-
replő tantárgyakat oktassák, mert erre „mind tudományos,
mind módszertani értelemben” képesítéssel rendelkeznek. A
tanítók azt is nehezményezik, hogy a románórák nélkül az óra-
számuk is csökken, képesítésük pontos meghatározása pedig
homályossá válik, hiszen „mi eddig a román nyelv- és iroda-
lomórák tekintetében felsőfokú végzettségűnek számítottunk,
nem pedig képesítés nélkülinek”. „Az oktatási törvény ilyen
értelmű módosítása a méltóságunk ellen intézett támadás, hi-
szen képtelennek találnak bennünket arra, hogy a román nyelv
és irodalom tantárgyat oktassuk. Ez tanítói jogállásunk etikai
megsértése, és rágalom. Mindannyian Romániában tanultunk,

mindannyian érettségiztünk román nyelvből és irodalomból,
vizsgáztunk és (többen) román nyelv- és irodalomból írtuk a
szakdolgozatunkat. Minden tanító vagy elemi tagozatos tanár
tanulta a román nyelv és irodalom elemi osztályos oktatásá-
nak módszertanát, amit a szaktanároknak nem tanítottak az
egyetemen, és előkészítő osztályban, illetve negyedikben sem
végeztek pedagógiai gyakorlatot. Ebben az értelemben a
szakvégzettséggel rendelkező tanárok nem rendelkeznek
megfelelő képesítéssel ahhoz, hogy elemi osztályokban tanít-
hassanak” – mutatnak rá a Lenau gimnázium tanítói, akik sze-
rint az intézkedést leginkább a diákok fogják megszenvedni.

Hétfőn karszalagos tiltakozással kezdték meg a tanévet a
tanítónők a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium
tanévnyitó ünnepségén, a belvárosi unitárius templomban
amiatt, hogy a kormány tíz nappal a tanévkezdés előtt rende-
lettel módosította a tanügyi törvényt, és előírta, hogy a kisebb-
ségi oktatás elemi osztályaiban a tanítók helyett szakképzett
román nyelv- és irodalomtanároknak kell oktatniuk az ország
nyelvét. (Mediafax/MTI)

Közvita a vasútfejlesztésről
A közlekedési minisztérium közvitát tartott hétfőn a
vasúti hálózat 2018–2022-es fejlesztési stratégiájá-
ról. A vasútfejlesztési elképzeléseket összehangolták
a romániai közlekedési hálózat mestertervével. A
stratégia a következő 15 évre terjed ki, és a román
rendszer integrálását tűzi ki célul az európai egysé-
ges hálózatba. A projekt költségei a következő öt
évben 12,181milliárd euróra rúgnak. 2018-ban 1,393
milliárd euróra, jövőben pedig 1,804 milliárd euróra
lenne szükség. A beruházásokon kívül mindet hazai
költségvetésből kell fedezni. (Agerpres) 

Külföldi finanszírozást 
gyanítanak

Vannak arra vonatkozó információi, hogy külföldről is
finanszírozták az augusztus 10-ei tiltakozó akciót –
nyilatkozta vasárnap este az Antena 3 televízió mű-
sorában Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnöke. Az erre vonatkozó bizonyítékokat a
héten teszik közzé – mondta Dragnea. A pártelnök
szerint elég bizonyítékuk van ahhoz, hogy állam-
csínykísérletről beszélhessenek, amelyet külföldi
pénzekből is támogattak – jelentette ki Dragnea, aki
meggyőződését fejezte ki, hogy az államhatalmi szer-
vek semmilyen hibát nem követtek el az események
kezelésében. (Agerpres)

Kormányátalakítást terveznek 
Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke vasárnap este úgy nyilatkozott, a kormányfő
fogja ismertetni a miniszterek tevékenységét, a pár-
ton belül megbeszélik ezt, és a hónap végére vagy
október elejére meg kell történnie a kormányátalakí-
tásnak. Bejelentette, hogy a kormányfő mellett Călin
Popescu Tăriceanu, a kisebbik kormánypárt, a Libe-
rálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) el-
nöke is kiértékeli a miniszterek tevékenységét. Én azt
mondom, hogy viszonylag rövid időn belül a minisz-
terelnöknek ismertetnie kell Tăriceanuval egy kiérté-
kelést, és nekünk a PSD-ben el kell beszélgetnünk
egyenként minden miniszterrel. Úgy gondolom, hogy
a hónap végéig vagy október elejéig ennek a folya-
matnak kormányátalakítással kell véget érnie” – fej-
tette ki Liviu Dragnea. (Mediafax)

Felszámolnák az iskolaudvarokon
levő illemhelyeket

Támogatási alapok megpályázására szólította fel a
polgármestereket Valentin Popa tanügyminiszter,
hogy megoldják a tűzvédelmi engedély nélkül mű-
ködő iskolák helyzetét. A tanévet Csíkszentdomoko-
son megnyitó miniszter kifejtette, sok pénzre van
szükség a tanintézetek állapotának javítása érdeké-
ben, ezért minden polgármestert felkér, hogy éljenek
a pályázási lehetőséggel. A tanügyi tárca vezetője
hangsúlyozta: jelenléte a csíkszentdomokosi Márton
Áron iskola tanévkezdésén azt jelképezi, hogy prio-
ritásként kezeli az esélyegyenlőség biztosítását egy-
részt a városi és vidéki, másrészt a román és a
kisebbségi tannyelvű iskolák tanulói között.
(Agerpres)
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illemhely, és azt, hogy több mint 2.000 iskola bármiféle
engedély nélkül működik, kijelenthetjük: mélyrepülés-
ben a hazai oktatás.

Visszatérve az elejére: óriási probléma a pedagógus-
hiány. Harmincezer nem kis szám, szakképzetlen helyet-
tesítőkkel is nehezen pótolható. Ami azt is jelenti, hogy
az oktatás minősége még a mostaninál is gyengébb lesz,
hiszen hogyan taníthatnak olyanok, akik – kissé sarkítva
fogalmazva – azt sem tudják, miről beszélnek?

És itt köszön vissza a kormány és a tanügyminiszter
hozzá nem értése. Mert szándékosságot nem akarunk
feltételezni, de elgondolkodtató, hogy az iskolakezdés
előtt 10 nappal egy olyan kormányrendeletet adtak ki,
amely előírja, hogy szaktanárok oktassák a román nyel-
vet a kisebbségi nyelvű elemi osztályokban. A kormány-
rendelet 3.000 magyar tanítót, számos tanárt és 52 ezer
gyermeket érint. Ezzel tulajdonképpen leértékeli a fel-
sőfokú végzettséggel rendelkező, a román nyelv és iro-
dalom oktatásának sajátos, elemi iskolai módszertanát
ismerő tanítók eddigi munkáját, és a román szakos ta-
nárokat olyan helyzetbe kényszeríti, amihez nincs képe-
sítésük. 

Mélyrepülésben van az oktatás. Hogy mi lesz ebből?
Talán még Baba Vanga sem tudná megmondani.

Jut eszembe, hogy az államfő a kampányban egy
megaprojektet ígért Művelt Románia címmel, értékte-
remtő és értékmegőrző, munkára, integritásra, becsü-
letre és versenyképességre alapozó kulturális és ki tudja
még milyen fellendülést. Aztán, a jelek szerint, Cotro-
ceni-ben teljes amnéziába esett... Sebaj, jön a következő
kampány!

Mélyrepülésben
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: Bíró István/MTI

Temesváron és Kolozsváron 
japánsztrájkkal kezdték az évet a tanítók 

A román oktatásügyi miniszter szerint a kisebbségi
elemi iskolákban továbbra is taníthatják tanítók a
román nyelvet, de a román nyelvórák megtartása a
tíz nappal ezelőtti törvénymódosítás után nem lesz
már az ő kizárólagos feladatuk.

Valentin Popa miniszter a magyar közmédiának adott nyi-
latkozatában beszélt erről hétfőn, miután a csíkszentdomokosi
magyar tannyelvű Márton Áron általános iskolában megnyi-
totta a tanévet. A miniszter kijelentette: az intézkedés nem
érinti a tanítói normát. A kisebbségi iskolákban a román nyelv-
órák megtartását eddig is a norma fölötti óradíjjal fizették, és
most csupán annyi változik, hogy kivonták ezeket az órákat a
tanítók feladatai közül, és a munkáltatóknak meg kell próbál-
niuk szakképzett romántanárt keresni az órák megtartására.

„Nincsenek kizárva a tanítók, csak a prioritáslista, amely
alapján ezeket az órákat kiosztják, megváltozott” – magya-
rázta. A miniszter hozzátette: ugyanez történt korábban az
elemi oktatásban, amikor a testnevelésórákat, a vallásórákat
és az idegennyelv-órákat szaktanárokra bízták. Megjegyezte,
a módosítások bevezetésekor akkor sem volt meg a szükséges
számú szaktanár, de idővel sikerült a tanárokat is biztosítani.

Valentin Popa azzal indokolta a törvénymódosítást, hogy –
mint fogalmazott – számtalan nagykövet, oktatási miniszter,
mi több, még Navracsics Tibor oktatásért is felelős európai

biztos is megkereste: tegyen valamit azért, hogy a kisebbségek
nyelvén oktató iskolák diákjai is tanulhassák meg jól a román
nyelvet. Hozzátette, korábban a Hargita megyei önkormányzat
elnöke az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD)
panaszolta be a minisztériumot amiatt, hogy nem biztosítja a
román nyelv megtanulásának a lehetőségét.

A tárcavezető szerint a törvénymódosító kormányrendelet
ugyan érvénybe lépett, a parlament elé kerül, és ott a képvise-
lők módosíthatják ezt. Azt is hozzátette, hogy a román nyelv
oktatásának a javítását a tantervek és a tankönyvek javításával
is megpróbálják elérni.

Valentin Popa Csíkszentdomokoson magyar tolmácsolással
mondta el tanévnyitó beszédét. Ebben bejelentette, hogy fel-
zárkóztató program indul a falusi iskolák számára, hogy ezek
hasonló színvonalú oktatást biztosíthassanak, mint a városi
tanintézetek.

Románia számtalan magyar, német és szerb iskolájában
kezdődött az oktatók japánsztrájkjával a tanév. Az oktatók és
a szülők egy része fehér szalagot kötött a karjára az ellen til-
takozva, hogy a kormány mindenféle szakmai egyeztetés nél-
kül tíz nappal a tanévkezdés előtt rendelettel módosította a
tanügyi törvényt, mely immár a tanítók helyett román nyelv
és irodalom szakos szaktanárokra bízza a kisebbségi elemi is-
kolákban a román nyelv oktatását. (MTI)

Oktatásügyi miniszter: 
tanítók is taníthatják a román nyelvet

Megkezdődött a szeptember 30-i népszavazás 
kampánya Macedóniában



A felújított iskolai tornacsar-
nok átadásával nyitották meg
hétfőn délelőtt az új tanévet
Nyárádszeredában. Az önkor-
mányzat oktatásbarát, ezért
megpróbálja az infrastruktu-
rális feltételeket megterem-
teni, de eredményeket,
teljesítményt vár cserébe –
hangzott el.

A felújított tornacsarnokban tar-
totta tanévnyitó ünnepségét a
Deák Farkas Általános Iskola.
Szinte egy év után a diákok ismét

itt tarthatják meg a testnevelési
órákat, ezért Trufán József igaz-
gató rendkívüli jelentőségűnek ne-
vezte ezt a napot, és az anyagi
javak védelmére és megfelelő
használatára kérte fel a diákokat és
tanárokat. Ugyanakkor elmondta:
tanévkezdésre sikerült az András-
falvi úton levő iskolaépület aulá-
jában és lépcsőházában befejezni
a falburkolást és néhány osztály-
termet is felújítani.

Az ünneplő diákokat és pedagó-
gusokat üdvözölte Munteanu 
Claudiu Mihai helyi rendőrfőnök
és a szülői bizottság részéről Kacsó
István tűzoltóparancsnok is.

Itthon tanulni és boldogulni
A tanévnyitón jelen volt Magyar-

ország csíkszeredai főkonzulátusá-
nak vezető konzulja, Lukács Bence
Ákos, és köszönetet mondott mind-
azoknak, akik szívügyüknek tartot-
ták annak a beruházásnak a
megvalósítását, amelyet tavaly a
magyar kormány jelentős összeggel
támogatott a szakmai oktatás felté-
teleinek javítása érdekében, azaz
egy autószerelő tanműhely építését
és felszerelését. Az új tanév re-
ménységet ad arra, hogy az oktatás
nehéz helyzete ellenére is lehet si-
kereket elérni, és hogy érdemes
küzdeni, és remélhetőleg sokan

lesznek, akik nem Nyá-
rádszeredától messze,
hanem szülőföldjükön
keresik majd a boldogu-
lást, hiszen ennek a vi-
déknek, Székelyföldnek
és az erdélyi magyar kö-
zösségnek szüksége van
minél több, szakmáját jól
művelő emberre – emelte
ki a konzul.

A tanévnyitó alkalmá-
ból Péter Ferenc megyei
RMDSZ-szervezeti és
önkormányzati elnök üd-
vözletét Kovács Levente
ügyvezető elnök tolmá-

csolta, hozzátéve, hogy az önkor-
mányzati, közösségi vezetők fel-
adata élhető otthont és vonzó
lehetőségeket teremteni, a legfonto-
sabb pedig a gyerekek fejlődése,
tisztánlátása, ezért azt kérte a diá-
koktól, hogy tanulmányaikban és
munkájukban legyenek pontosak,
következetesek, szorgalmasak, mert
a tenni akarás és kitartás meghozza
az eredményt.
„Nem állunk meg itt!”

Nyárádszereda polgármestere
egyetért abban, hogy nemcsak isko-
lába kell járni, hanem tanulni is kell
a siker érdekében, de a gyerekeket
meg kell tanítani arra, hogy játszva
tanuljanak és ezáltal legyenek má-
soknál ügyesebbek, erősebbek, ki-
tartóbbak, versenyképesebbek. A
szeredai önkormányzat oktatásba-
rát, évekkel ezelőtt európai pénzek
lehívásával javíttatta és bővítette az
iskolákat. Egy hét múlva befejezik
a főteret és az Andrásfalvi úton levő
iskolát összekötő új járda is elké-
szül. „Hiszem, hogy az oktatási inf-
rastruktúrába fektetett pénz hosszú
távon előre tudja vinni a közössé-
günket. Megpróbáljuk külső erőfor-
rásokat is bevonva ezt úgy
irányítani, hogy ez meglátszodjon
az eredményeken, de ne úgy, mint
az idei érettségin” – fogalmazott a
városvezető.

A tornacsarnok felújítása után
sem áll meg a városvezetés, hiszen
a magyar kormány a segítségére
van további, az oktatási infrastruk-

túrába való befektetésekben: né-
hány napja írta alá a polgármester
egy kétcsoportos bölcsőde építési
engedélyét, ezáltal a református
egyház révén és a magyar kormány
támogatásával a régi dalárdaház he-
lyén új intézményt húznak fel, míg
a katolikus egyház már meg is kapta
azt az ugyancsak anyaországi ösz-
szeget, amelyből egy új napközi ké-
szül a kisvárosban, de egy
sportpálya építését is elkezdték.
Fontos a jövőépítés Nyárádszeredá-
ban, és nemcsak a román vagy ma-
gyar kormány pénzéből, hanem a
helyiek adójából is jut erre. Így lát-
tak hozzá tavaly novemberben az
1970-es évek elején épült, igencsak
idejétmúlt tornacsarnok felújításá-
hoz: első lépésben lebontották a
tönkrement és veszélyessé vált tető-
szerkezetet, kicserélték a nyílászá-
rókat, felújították a falakat, a
fűtésrendszert, a padlót, amelyet 12
centiméter vastag gumiszőnyeggel
borítottak be, továbbá az épületben
helyet kapott egy 7,5 méter magas,
a megyében egyedinek számító má-
szófal, amelyet az eddigi sportágak
mellett ezután a gyerekek is kipró-
bálhatnak. A biztonságos falmászás
mikéntjéről a megyei hegyi- és bar-
langimentősök tartottak bemutatót,
bevallva, hogy irigyek is, amiért itt
ilyen nem mindennapi létesítmény
épült.

Az épület teljes felújítása 460
ezer lejbe került, és a helyi költség-
vetésből fedezték.

Legérdekesebb témája az Eu-
rópai Parlament e heti stras-
bourgi plenáris ülésének az
úgynevezett Juncker-örökség
lehet, de rendkívüli érdeklő-
désre számíthat a magyaror-
szági jogállamiság helyzetéről
szóló vita is. 
Fellépjen-e az EU 
az uniós értékek védelmében?

Az Európai Parlament ma vitatja
meg Orbán Viktor miniszterelnök
jelenlétében a magyarországi jogál-
lamiság helyzetét, mielőtt szerdán
eldöntené, hogy lépnie kell-e az
Uniónak az uniós értékek súlyos
megsértésének kockázata miatt. A
magyar miniszterelnök a vita elején
szólal fel. A Parlament állampolgári
jogi bizottsága szerint ez a kockázat
fennáll, ezért a szakbizottság java-
solja a tagállamoknak az uniós szer-
ződés 7. cikkének (1) bekezdése
szerinti eljárás elindítását. Az eljá-
rás az Unió értékeit – többek között
a demokrácia és a jogállamiság
meglétét és az emberi jogok tiszte-
letben tartását – fenyegető veszély
fennállta esetén indítható el.

A Judith Sargentini holland zöld-
párti képviselő által összeállított ja-
vaslat elfogadásához, majd a
tagállamokat tömörítő Tanács elé
juttatásához a képviselők abszolút
többségének, azaz 376 képviselő-
nek a szavazatára, valamint a lea-
dott szavazatok kétharmadára
együtt van szükség. Most fordulna
elő először, hogy a Parlament kez-
deményezi a 7. cikk aktiválását,  te-
kintettel a jogállamiság, a
demokrácia és az alapjogok súlyos
megsértésének veszélyére egy tag-
államban.
Juncker politikai öröksége

Nyolc hónappal a 2019 májusá-
ban tartandó európai választások
előtt a képviselők áttekintik a Jun-
cker-bizottság eddigi eredményeit.
A szerda délelőtti ülésszakon első
felszólalóként az Európai Bizottság
elnöke, Jean-Claude Juncker
mondja el negyedik és egyben
utolsó, az Európai Unió helyzetéről
szóló évértékelő beszédét. Juncker
várhatóan a tíz, a Bizottság által ki-
emeltként kezelt területen értékeli a

testület teljesítményét, és bemutatja
a választásokig tervezett vállalásait.
Felszólalását követően a politikai
csoportok képviselői teszik mér-
legre a Bizottság munkáját, és szá-
molnak be arról, hogy álláspontjuk
szerint mit kellene még a testület-
nek elérnie 2019 májusáig.
Újra a Parlament előtt 
a szerzői jogi védelem

A plenáris ülés szerdán dönt a di-
gitális szerzői jogi szabályzásról al-
kotott álláspontjáról. A júliusi
plenáris ülés döntése értelmében
újra kell nyitni a vitát a jogi bizott-
ság javaslatáról. Kedden ezért a
képviselőknek ismét lehetőségük
nyílik álláspontjuk kifejtésére és
annak megvitatására, hogy milyen
pozíciót képviseljen a Parlament a
tagállamokkal folytatandó tárgyalá-
sok során. A jogi bizottság javasla-
táról és az ahhoz benyújtott
módosító indítványokról szerdán
szavaz a ház.
Zöld út  
az európai szolidaritási testületnek

A képviselők ma szavaznak az
Európai Unió Szolidaritási Testüle-
tének létrehozásáról, amely egész
Európa területén önkéntesmunka-
lehetőséget biztosít majd fiatalok
számára. A program keretében ok-
tatással, egészségvédelemmel, kör-
nyezetvédelemmel, katasztrófák

megelőzésével, élelmiszerek és
egyéb áruk biztosításával, beván-
dorlók és menedékkérők fogadásá-
val és integrációjával kapcsolatos
közhasznú projektekre jelentkezhet-
nek a fiatalok. A projekteket a Bi-
zottság által elismert szervezetek
indítják. A program a 2018–2020-as
időszakban 375,6 millió eurós költ-
ségvetésből gazdálkodik. A Bizott-
ság a 2021 és 2027 közötti
időszakra 1,26 milliárd eurós költ-
ségvetést javasolt.
Új uniós szabályok 
a terrorizmus finanszírozása ellen

A terrorizmus finanszírozásának
felszámolását célozzák azok az új,
pénzmosás elleni és a pénzáramlás
szigorúbb nyomon követését előíró
szabályok, amelyekről kedden vitá-
zik és szerdán dönt a Parlament. Az
uniós tagállamok eltérő módon ha-
tározzák meg és büntetik a pénz-
mosást, ez pedig kiskapukat nyit a
bűnözők és terroristák számára,
miközben megnehezíti a pénzmo-
sást határokon át üldözni próbáló
rendőrség és igazságszolgáltatás
dolgát.

Az új szabályok többek között
Európa-szerte egységesítik a pénz-
mosás definícióját és minimum
büntetési tételeket állapítanak meg,
komolyabb elrettentésül szolgálva
és javítva az igazságszolgáltatás ha-
tékonyságát.

Célkeresztben az országonként 
eltérő termékminőség

Ugyanolyan márkanév alatt,
ugyanolyan csomagolásban árult
termékeknek ugyanolyan alkotóele-
mekből kell állniuk az egész Unió
területén, jelentik ki várhatóan a
képviselők csütörtökön. Ugyanis a
felmérések szerint elsősorban
Közép- és Kelet-Európában az
ugyanazon márkanév alatt és cso-
magolásban árult, látszólag a más-
hol forgalmazottal egyforma
termékek összetétele valójában el-
térő, és jellemzően a vásárló kárára.
A különbségek nem csak élelmisze-
rek, például halrudak, porlevesek,
kávé vagy üdítőitalok esetében mu-
tathatók ki, hanem gyakran felme-
rülnek nemélelmiszer-termékeknél,
mosószereknél, kozmetikumoknál,
higiéniai és bébicikkeknél is. 

A képviselők számos jogszabály
módosítását javasolják mind uniós,
mind országos szinten az eltérő ter-
mékminőség problémájának keze-
lésére. A lehetséges lépések között
megemlítik a gyors, határon átívelő
együttműködést és adatmegosztást,
az összehasonlító teszteket, a törvé-
nyek hatékonyabb betartatását, és a
tisztességtelen kereskedelmi gya-
korlatokról szóló irányelvnek a Bi-
zottság által 2018 áprilisában
előterjesztett frissítése egyértelmű-
sítését.
Az antimikrobiális szerek 
használatának visszaszorítását kérik

Egyes képviselők szerint a mul-
tirezisztens baktériumok jelentette

egyre nagyobb veszély miatt euró-
pai szinten korlátozni kell az anti-
biotikumok használatát. Kérik a
Bizottságot és a tagállamokat, hogy
a tagállamok korlátozzák, mennyi
antibiotikumot írhatnak fel az orvo-
sok és állatorvosok, és szüntessenek
meg minden ösztönzőt, amely az
ilyen gyógyszerek felírására sar-
kallná a szakembereket. 
A képviselők megkérdőjelezik 
az „Amerika az első!” irányvonalat

Az Amerikai Egyesült Államok
mostanában tett lépései megkérdő-
jelezik az Európai Unió és az USA
közötti partnerséget. A jelentős
nemzetközi megállapodások fel-
mondása és fórumok elhagyása el-
lenére azonban mégis fontos
fenntartani a kapcsolatot, vélik a
képviselők. A ma vitára és holnap
szavazásra bocsátott állásfoglalás-
tervezet kiemeli, hogy az EU és az
USA közötti kapcsolat a globális
stabilitás alapvető garanciája. A
képviselők ugyanakkor sajnálatukat
fejezik ki az Egyesült Államok egy-
oldalú, „Amerika az első!” hozzáál-
lása miatt, amely az USA és az EU
érdekeit egyaránt sérti, és aláássa az
egymás iránti bizalmat.
Határozott fellépés 
Kínával szemben

A képviselők várhatóan határo-
zottabb ellenlépésre szólítják fel a
tagállamokat Kína azon törekvésé-
vel szemben, hogy döntő befolyást
szerezzen európai stratégiai infrast-
ruktúrákban. Az emberi jogoknak, a
jogállamiságnak és a tisztességes
versenynek továbbra is az EU–kínai
kapcsolatok középpontjában kell
maradnia, jelentik ki a képviselők,
elítélve kínai emberi jogi aktivisták,
ügyvédek, újságírók és egyéb civi-
lek folyamatos zaklatását, letartóz-
tatását és bíróság elé állítását. A
holnap szavazásra kerülő állásfog-
lalás-tervezet felhívja a figyelmet
Kínának azon törekvésére, hogy az
„Öv és út” kezdeményezése kereté-
ben stratégiai fontosságú európai
infrastruktúrákba fektessen be. Ez a
kínai szándék ellentmond a szabad
kereskedelem elveinek, és 
versenyelőnyhöz juttatja a kínai
vállalatokat.

(forrás: az Európai Parlament
Magyarországi Kapcsolattartó Iro-
dája)Forrás Wikipedia, Fotó: DAVID ILIFF
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Gligor Róbert László

Fontos a jövőépítés Nyárádszeredában
Avatással nyitották meg az új tanévet

Jogállamiság Magyarországon és a Juncker-örökség
EP-plenáris Strasbourgban

A felújított tornacsarnokban nyitották meg az új tanévet Fotó: Gligor Róbert László



Egy hétvége, három nap, ti-
zenhét együttes, számos ki-
egészítő program, régi,
vásárhelyi emlékeket idéző
motorverseny, nagyszerű
hangulat és sok-sok ezer
ember – röviden így lenne
öszefoglalható az idei, eleddig
legnagyobb szabású maros-
vásárhelyi rockfesztivál, az
ország legnagyobb ilyen jel-
legű eseménysorozata. De
természetesen nem foglal-
ható össze ennyiben, hiszen a
szervezőcsapat több hónap-
nyi munkájaként megszüle-
tett fesztivál jóval több ennél
– a szeptember 7-e és 9-e kö-
zött lezajlott Maris Fest – Al-
ternative September Rock
egy új, szép hagyomány kez-
dete is lehet.

Mint azt már korábban említet-
tük, a hosszú név nem a véletlen
műve, több parti tevődött össze és
vált eggyé e név alatt (amely való-
színűleg a későbbiekben rövidülni
fog): a Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal által szervezett Alterna-
tive September Rock, a Legio Maris
RC motoros baráti klub által létre-
hozott Maris Fest, valamint az Auld
Cut MC motorosklub jegyezte Red-
neck Weekend. Az összesített szer-
vezés, a kedvező elbírálás jó
hátszelet adott a készülő megabuli-
nak, amely a rockzenét, a motoros

életstílust azokkal is meg kívánta
kedveltetni, akik nem érintkeztek
eddig ezzel az igencsak jelentős
nemzetközi szubkultúrával. 

Kitűnő választásnak bizonyult a
Maros-parti helyszín is: a Sziget
utcát péntek déltől vasárnap éjjelig
lezárták, így az fesztiválfőutcává lé-
pett elő, és két részre tagolta a teret:
a töltés és a folyó között kapott he-
lyet a kemping, a nagyszínpad, a la-
cikonyhás eszem-iszom, a
különböző egyesületek által bela-
kott terek (ahol volt íjászat, cross-
fit-bemutató, gyereksarok, játszótér
és hasonlók), valamint a fesztivál
saját enduróversenyének, a Maris
Fest Kupának a buli idejére farön-
kökből, traktorgumikból, roncsau-
tókból kiépített pályája; a töltés és
a Lovarda között a Sziget utca fesz-
tiválkorzóvá és teljes hosszában
motorparkolóvá avanzsált (ahogy
egy ismerős mondta, „Ez olyan,

mint egy mini Sturgis” – megéri
eme amerikai városkára a guglin rá-
keresni), a bal oldalon pedig a
Transylvanian Speed Shop épített
és veterán amerikai autóinak kiállí-
tása, a különböző árusok pultjai, a
szervező motorosklubok sátrai és a
kisszínpadnak is helyet adó, fedett
nagysátor terült el. Ezen a hatalmas
területen zajlott a fesztivál, amely
péntek délután a marosvásárhelyi
Rocksuli diákjainak fellépésével
vette kezdetét, és vasárnap éjjel a
legendás Karthago fantasztikus
hangulatú koncertjével ért véget. A

közbeeső időben nagyszerű előadó-
kat konferált fel a két ceremónia-
mester, Cristian Hrubaru rock-DJ és
Bokor Barna színművész: energikus

bluesmuzsikával lépett színpadra a
Dusty Ride, pörgős rock ‘n’ rollt
hozott a Cherry Band, régi időket
idézett a Krypton, hatalmasat zúzott
a Trooper, és péntek este különlege-
sen szép zenei-vizuális élménnyel
ajándékozott meg a Hara együttes,
Dan Bittman, Dan Teodorescu és a
kolozsvári opera közös koncertje,
akik pedig még bírták, azok a kis-
színpadon Daniel Iancu perfor-
mance-át hallhatták.

Szombat reggeltől motordübör-
gés töltötte be a várost, mindenki a

Sziget utcába igyekezett, ahonnan
déli 1 órakor elindult Marosvásár-
hely eddigi legnagyobb motorosfel-
vonulása: a rendőrség számítása
szerint 1357 motor vonult végig a
városon – a menetet rendőrautó, a
fesztivált támogató Jaguar által biz-
tosított személyautók és motoros-
rendőr vezette fel, őket követte a
hatalmas menetoszlop, amely ak-
kora volt, hogy amikor a Sziget ut-
cából a Hosszú és Budai Nagy
Antal utcákon keresztül elhaladó
motorsor a Pandúrok útján megállt,
a vége még a Bőség utca bejáratá-
nál volt! A nagyszerű és vidám kö-
zösségi élményt tovább emelte,
hogy mindenki civilizáltan, a foko-
zott balesetveszélyt figyelembe
véve motorozott, nem vagányko-
dott senki. És amikor ez a hatalmas
tömeg a ragyogó napsütésben visz-
szaért a táborba, ismét megelevene-
dett a Sziget utca – a zene hangjaira
elkezdődtek az igencsak látványos
enduróversenyek, kicsik és nagyok
birtokba vették a helyet és annak
szolgáltatásait az íjazástól a közös-
ségi sörfogyasztásig, kora délután
pedig ismét a koncerteké volt a fő-

szerep: ekkor lépett színpadra a ma-
rosvásárheliy Hangover, az Erdélyt
és környékét lakó népek népzenéit
zsíros rockhangzással ötvöző Dirty
Shirt, valamint a fesztivál főfellé-
pője, a rocklegenda skót Nazareth.
Utóbbi nem is hazudtolta meg
magát nagyszerű hangzású, tűpon-
tosan precíz koncertje teljesen meg-
töltötte a színpad előtti jókora teret,
amely a nap sorrendben utolsó
nagyszínpadi koncertje alatt vált ha-
talmas bulihelyszínné: a The ROCK
nevű AC/DC tribute-banda akkorát
zúzott, amekkorára csak a Nagy
Eredeti képes, és ebben minden bi-
zonnyal szerepe van a Vásárhelyen
fellépő együttes frontemberének
(Dave Evansnek, aki az eredeti

AC/DC első énekese volt), valamint
Mike Terrana világhírű dobosnak
csakúgy, mint a formáció hazai tag-
jainak: akkora buli kerekedett,
amely ritkán megismételhető, a
programok színvonalát pedig to-
vább emelte az Efreet éjszakai 
tűzshow-ja és Mihai Mărgineanu
kisszínpadi koncertje. 

Vasárnap kissé borúsra fordult az
idő, és a hétfői iskolakezdés is rá-
nyomta képzeletbeli bélyegét a lé-
lekszámra, ennek ellenére igen
sokan tiszteletüket tették a záróna-
pon. A vasárnapi motorversenyeket
követően az Ex Animus nyitotta a
koncertek sorozatát, utánuk a Rela-
tive dörgött egy szép hardcore-t,
majd a hazai legenda Kempes és
együttese lépett a színpadra. Őket a
magyarországi Ozone Mama kö-
vette egy igencsak egyedi hang-
zású, dinamikus koncerttel, majd
sorrendben utolsóként a nap főfel-
lépőjét, az anyaországi rocklegenda
Karthagót fogadta üdvrivalgással a
tömeg. És nem véletlenül: a 39 éve
ugyanazon felállásban zenélő, ren-
geteg rockhimnuszt jegyző formá-
ció az utóbbi évek egyik

legnagyszerűbb marosvásárhelyi
koncertjében részesítette mindazo-
kat, akik a vészesen közelgő hétfő
reggel ellenére kitartottak: a dina-
mikus, lehengerlő, hol stand up co-
medy-szerűen vidám, hol líraian
komoly, végtelenül precíz és fan-
tasztikus hangulatú koncert, a vi-
lágklasszis fénytechnika és az
igancsak hálás közönség megtette
hatását, igazán érződött, hogy elő-
adó és publikum egymásra talált, és
egy igencsak emlékezetes estével
zárta a legnagyobb hazai rockfesz-
tivált, amely az utólagos felmérés
szerint beváltotta a hozzá fűzött re-
ményeket: e három nap alatt har-
mincezren vettek részt a rockzene
erdélyi ünnepén!
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Kaáli Nagy Botond

Motorosfelvonulás a főtéren – 1357-en vettek részt

Kiss Zoltán és Szigeti Ferenc, a Karthágó fáradhatatlan gitárosai

Sokan érdeklődtek a régi verdák iránt

Színpadon a Nazareth együttes Fotó: Vajda György

Maris Fest – 
Alternative September Rock 2018
Názárettől Karthágóig



Szeptember 6-a és 9-e között
zajlott a VI. Szászrégeni Ma-
gyar Napok rendezvénysoro-
zata, amely alaposan
megmozgatta a helyi magya-
rokat, hiszen a szervezők – az
RMDSZ szászrégeni szerve-
zete és a nőszervezet, a Csil-
lag Egyesület, a Kemény
János Művelődési Társaság, a
Szászrégeni Ifjúsági Szerve-
zet, a Rákóczi Szövetség helyi
szervezete, a Humana Regun
Egyesület, a szászrégeni ön-
kormányzat – azon igyekez-
tek, hogy minden kor-
osztálynak, ízlésnek és igény-
nek megfelelő eseményt ren-
dezzenek. 

A rendezvény szeptember 6-án,
csütörtökön 17 órakor kezdődött az
Eugen Nicoară művelődési ház ki-
állítótermében, ahol Kinczel Lajos
összeállításában a Szászrégen és
szászrégeniek képekben című fotó-
kiállítás nyílt meg. A Foto Zeiss
cég, valamint Balázs Csaba és a
Szászrégen és Vidéke lap gyűjtemé-
nyében levő fotókon a város régi
épületei, templomok, a helyi műve-
lődési, gazdasági, társadalmi élet je-
lenkori képei láthatók. Ezt követően
bemutatták a Helytálló elődeink
című könyvecskét, amelyben 20
szászrégeni magyar személyiséget
ismertettek, olyanokat, mint Ke-
mény János, Huszár János, Biró
Donát, Márk Endre és sokan
mások, akik életükkel, tevékenysé-
gükkel nyomot hagytak a város
életében. A könyv a szászrégeni
Csillag Egyesület gondozásában je-
lent meg. Ezt tetézte Sorin Mitu Az
én Erdélyem című kötetétenek is-
mertetője, amit fordítója, Spiel-
mann Mihály és a könyvkiadó

képviselője, Káli Király István mu-
tatott be. Géczi Amália rövid zenés
műsora színesítette a rendezvényt.
Pénteken este a vajdaszentiványi
zenekar közreműködésével tánchá-
zat tartottak kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt. 

Szombaton délelőtt a radnótfáji
református kistemplomban Réges-
Régen címmel Koós Ferenc életéről
és munkásságáról szerveztek diá-
koknak történelmi vetélkedőt, ame-
lyen hat kétfős középiskolás csapat
vett részt. Az első helyre a Petru
Maior líceum két kilencedikes di-
ákja, az Ököritatók csapata (Nagy
Flórián, Bachmann Renáta) került,
amely egy videót mutatott be Koós
Ferenc életéről, bukaresti éveiről.
Este a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház és a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem Akadémiai Műhe-
lyének közös produkcióját, a
Liselotte és a május című tragiko-
médiát láthatták az érdeklődők az
Eugen Nicoară művelődési ház
nagytermében, később, egy másik
helyszínen, nótaesttel egybekötött
pálinkakóstolás volt. A kisüstit a
nyárádszentsimoni Csípán cég szol-
gáltatta, míg a zenei élményről
Miklós Szilvia és Szilágyi Sándor
gondoskodott. 

Szombaton délelőtt a művelődési
otthonban Tánc, ének, vidámság
címmel a szászrégeni kisdiákok tar-
tottak előadást. Felléptek a külön-
böző művelődési csoportok
kisiskolás tagjai is. A rendezvényen
díjazták a megyei és országos tan-
tárgyversenyeken kiváló eredményt
elért diákokat. Örömmel tapasztal-
hatták a jelenlevők, hogy több mint
50 iskolásnak nyújtottak át elismerő
oklevelet a város magyarsága részé-
ről a szervezők. Díjazták a külön-

böző tánccsoportok, diákszínjátszó
csoportok vezetőit és tagjait is. 

Délután az evangélikus templom
orgonája is megszólalt, Pozsár Ró-
bert kolozsvári orgonaművész tar-
tott előadást az érdeklődőknek. 

A magyar napok gálaműsora 19
órától volt. Szimbolikus címet vá-
lasztottak a szervezők: Magyarnak
maradni. A rendezvényen jelen volt
Maria Precup polgármester, Tóth
László, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának főkonzulja, a test-
vértelepülés bátonyterenyei küldött-
ség, élén Nagy-Majdon József
polgármesterrel, Csép Éva Andrea
parlamenti képviselő, Novák Csaba
Zoltán szenátor, Kovács Levente, az
RMDSZ megyei szervezetének
ügyvezető elnöke, Nagy András, az
RMDSZ szászrégeni szervezetének
tiszteletbeli elnöke és a „házigazda”
Márk Endre alpolgármester, aki kö-
szöntőjében többek között elmondta,
„célunk, hogy minden évben meg-
szólítsuk és megmozgassuk a város
magyarságát, bizonyítsuk, hogy leg-
alább 2-3 napig együtt tudunk gon-
dolkodni és érezni, azonosulni
tudunk egy olyan rendezvénysoro-
zattal, amit az együttlét öröme hatá-
roz meg. Az ilyen rendezvényekkel
és az általuk teremtett lelkülettel ki-

védhető és kezelhető lesz a napjaink-
ban szinte rendszeressé váló ma-
gyarellenes megnyilvánulás. Ha
elérjük, hogy többségi szomszéda-
ink, polgártársaink érdeklődjenek
rendezvényeink, kultúránk iránt, és
részt vegyenek a koncerteken, elő-
adásokon, akkor a Bukarestben elle-
nünk dolgozó politikus közéleti
társaságnak nem lesz sikere”. 

Maria Precup magyarul köszön-
tötte a jelenlevőket, majd az össze-
tartozás fontosságára hívta fel a
figyelmet, arra, hogy közösen kell a
város sorsát, jövőjét alakítsa a ma-
gyar és román közösség. Ennek az
összefogásnak, az összetartozásnak
a jelentőségét hangsúlyozta mind a
főkonzul, mind az RMDSZ elöljá-
rói. A felszólalásokat követően
Mester Zsolt diák Arany János Má-
tyás anyja című versét szavalta el,
majd Hornung Helga ötödikes diák
katonadalt énekelt. Felléptek a Lu-
cian Blaga műszaki középiskola ke-
retében tevékenykedő Kéknefelejcs
néptánccsoport tagjai az Öröksé-
günk című táncjátékkal, amelynek
zenéjét és a szöveget Szabó Előd
szerezte, koreográfus: Kovács
János. A csoport vezetője Székely
Rozália tanárnő. 

A gálaest keretében adták át a

Réges-Régen című vetélkedő nyer-
teseinek a díjakat a kezdeményező
Ercse Rozália és Nagy Atilla taná-
rok. Minden évben a magyar napok
főrendezvénye ad alkalmat arra,
hogy a város kiemelkedő személyi-
ségeinek életműdíjat adjanak át. Az
idén Magyary Levente öregcser-
készt és Pakó Benedek kanonokot,
nyugalmazott plébánost díjazták, az
utóbbi betegség miatt nem tudta át-
venni az elismerést. A díjakat Böjte
Lídia, a Kemény János Művelődési
Társaság elnöke adta át. Székely
Rozália méltatta Magyary Leventét,
míg Kiss-Miki Melinda az egyház
szolgájáról szólt néhány szót. A gá-
laműsor a Bekecs együttes Ember
az embertelenségben című előadá-
sával fejeződött be. 

Vasárnap az Avântul sportpályán
folytatódott a rendezvény, ahol hat
csapat részvételével kispályás lab-
darúgótorna volt, amelynek döntő-
jét a Young Boys együttese nyerte a
magyarrrégeniekkel szemben 5-1
arányban. Ugyanitt az Aranyfakanál
gulyásfőző versenyt rendezték. Erre
tíz csapat nevezett be. Íme a nyer-
tesek: első helyezett a Nagycsaládo-
sok Ága-boga, második a
radnótfájaiak, míg a harmadik a
Bujdosó székelyek csapata lett. 

Fellépett a helyi fúvószenekar,
Tamás Endre Ottó lelkipásztor meg-
áldotta az új kenyeret. A délután fo-
lyamán Simon Szabolcs tanár
szervezésében helyi és környékbeli
néptáncegyüttesek léptek fel. A Go-
zefini magic show bűvészelőadása
a gyerekeket és a felnőtteket egya-
ránt szórakoztatta, majd a Koszika
and the Hotshots, az Intim Torna Il-
legál koncertje, valamint lampione-
regetés zárta a Bethlen Gábor Alap,
Szászrégen önkormányzata, a
Maros Megyei Tanács, az országos
RMDSZ és a Communitas Alapít-
vány, valamint szászrégeni cégek és
magánszemélyek által támogatott,
tartalmas hétvégi programot. 

December 31-ig üzemké-
pessé kell tenni a Maros me-
gyei integrált hulladék-
gazdálkodási rendszert.
Ennek feltétele az, hogy az
év végéig járjon le a hét kis-
térséget kiszolgáló hulladék-
kezelő vállalatok kivá-
lasztására kiírt versenytár-
gyalás. Ehhez azonban az is
kell, hogy a már működő
szolgáltatókkal kötött szerző-
dést szüntessék meg a helyi
önkormányzatok.

Tudomásunk szerint Marosvá-
sárhely, Segesvár, Mezőrücs és
Szászrégen önkormányzata egye-
lőre nem akarja felmondani a je-
lenlegi szolgáltatói szerződéseket.
Amennyiben az említett önkor-
mányzatok nem állnak be az új
rendszerbe, fennáll az a veszély,
hogy az Európai Unió által a pro-
jekt kivitelezésére fordított 
mintegy 40 millió eurót vissza kell
fizetni. A másik gond az, hogy a
kerelőszentpáli regionális hulla-
déklerakót üzemeltető céggel meg-
kötött szerződés értelmében egy
bizonyos mennyiségű szemetet
kell szállítani a begyűjtőhelyre.
Amennyiben a megye legnagyobb
„hulladéktermelője”, a megyeszék-
hely és a második legnagyobb
város sem lép be a rendszerbe, a
szerződésbe foglaltakat nem tartja
be a megyei tanács, s a cég bepe-
relheti a tanácsot. Ezért az utóbbi
időben a projektet kezelők képvi-
selői intenzív tárgyalásokat folytat-
tak az érintettekkel. Jelenleg a

szászrégeni önkormányzat is tar-
tózkodik, ugyanis a hulladékot a
polgármesteri hivatal által működ-
tetett közüzemek járművei, alkal-
mazottai szállítják el. Jelenleg egy
köbméter szemét elszállítása lako-
sonként 8,6 lejbe kerül. Az integ-
rált rendszerben a számítások
szerint ez az összeg 2020-ig eléri a
10,2  lejt. Ez is az egyik ok, amiért
nem akarja felmondani a szolgálta-
tást a város. Mindemellett eddig a
helyi tanácsosok nagy többségének
az az álláspontja, hogy a helyileg
kézben tartott – eddig jól működő
– rendszer átláthatóbb. A szemét-
ügy többször napirendre került a
helyi tanácsban, de különböző
okokra hivatkozva elhalasztották a
döntést. A projektmenedzser tár-
gyalt a helyi tanács és a polgármes-
teri hivatal illetékeseivel,

felvázolva a döntés fontosságát,
jogi következményeit, de még nem
sikerült dűlőre jutni. Márk Endre
alpolgármester elmondta, az
RMDSZ képviselői támogatják a
rendszerhez való csatlakozást,
ugyanis jelenleg a szemetet az át-
rakóállomás udvarára szállítják, és
ott már tarthatatlanná vált a hely-
zet, hiszen a szó szoros értelmében
az ott levő épületet is elborítja a
hulladék. 

Mindemellett a környezetvé-
delmi őrség illegális szemétleraká-
sért többször is megbüntette a
hivatalt. Remélik, hogy a helyi ta-
nács soros szeptemberi tanácsülé-
sén újra napirendre tűzik a kérdést,
és addig jobb belátásra bírják a
rendszerhez való csatlakozást el-
lenző tanácsosokat, hivatali illeté-
keseket. 
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A szászrégeni hulladékátrakó állomás udvara Fotó: Vajda György

Rendbe tett épületek fogadták az óvodásokat és az iskolásokat

Szerkeszti: Vajda György

A Piccolino énekkar Fotó: Fábián András

Közel 1000 magyar diák kezdte
meg az iskolát

VI. Szászrégeni Magyar Napok
Az összetartozás ünnepe 

Összesen mintegy 7000 isko-
lás, közülük 787 magyar
anyanyelven tanuló diák
kezdte meg tegnap a
2017/2018-as tanévet Szász-
régenben, ami híven tükrözi a
magyarok létszámának ará-
nyát a településen. Az önkor-
mányzat igyekezett megfelelő
körülményeket teremteni az
oktatási intézményekben. 

Nincs gond a szászrégeni diák-
utánpótlással és a továbbtanulással
sem, a helyi líceumokba, illetve a
más városokba járó középiskolások
is megállják a helyüket, a sikeresen
érettségizők nagy része folytatja ta-
nulmányait. Az idén, lebontva, az 5-
ös számú általános iskolában
(0-VIII. osztály) 55, az Al. Ceuşi-
anu iskolában 212, a Florea Bogdan
(volt 6-os általános) iskolában 76, a
Petru Maior középiskolában 154 az
alsó és 117 a felső tagozaton, míg a
Lucian Blaga (volt 2-es) líceumban
173 diák ül be a padokba. 

A polgármesteri hivatal gondos-

kodásának köszönhetően sikerült
elvégezni a szükséges felújítási,
karbantartási munkálatokat, így –
az illetékesek állítása szerint – meg-
felelő körülmények között kezdik el
a tanévet a diákok Szászrégenben.
Ám vannak kivételek is. A Petru
Maior líceum egyik régi épületében
elmaradt a nyílászárók cseréje,
ugyanez a helyzet az 5-ös számú ál-
talános iskolában, amelyet a szász
evangélikus egyháztól bérel a hiva-
tal. Itt az egyezség szerint az épület
tulajdonosa az önkormányzat által
fizetett bérből újítja fel fokozatosan
az épületet, és cseréli le majd az aj-
tókat és az ablakokat. Mivel műem-
lék épület, azt is figyelembe veszik,
hogy az ablakok feleljenek meg az
építészeti követelményeknek. 

A román nyelv tanítására hozott
legújabb rendelkezés a szászrégeni
tanítónőket is érinti. Természetesen
a magyar tantestület is tiltakozik el-
lene. Egyelőre a tavalyi „felállás-
ban” kezdik el a tanévet, remélve,
hogy a helyzet rendeződik.

Szemét szemétügy 
Tarthatatlan állapotok 



Szokatlan környezetben, az
iskola sportpályáján tartották
a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum és Református Kollé-
gium tanévnyitó ünnepségét,
ahol a több mint ezer diák ak-
kora négyszöget alkotott,
amit nehéz volt szemmel át-
fogni. 

A magyarázatot a megváltozott
körülményekre Mátéfi István isko-
laigazgató fogalmazta meg, utalva
a többéves álomra, az iskola felújí-
tására. Az idén nyáron elkezdődött
munka egy időre kellemetlenségek-
kel jár, ami megértést és áldozatot
igényel diákok, szülők, tanárok ré-
széről egyaránt. Annál nagyobb lesz
viszont az elégtétel, amikor a felújí-
tott épületet birtokba vehetik – tette
hozzá. Megköszönte az áldozat-
készséget, a türelmet, valamint a
szülők megtisztelő bizalmát, hogy a
Bolyai iskolába íratták gyerme-
küket. 

„Az iskola arra való, hogy az
ember megtanuljon tanulni, hogy
felébredjen tudásvágya, megismerje
a jól végzett munka örömét, megíz-
lelje az alkotás izgalmát, és megta-
lálja a munkát, amit szeretni fog” –
idézte Szentgyörgyi Albert gondo-
latait az iskola szerepéről, jelentő-
ségéről. Beszámolt arról, hogy a
2017–18-as tanév végi megmérette-
téseken nagyon jól teljesítettek az
iskola diákjai. A nyolcadik osztályt
végzettek átmenési aránya százszá-
zalékos, az érettségizőké 99,5 szá-
zalékos volt. Hangsúlyozta a fő célt
is, az előző években elkezdett mi-
nőségi oktatás folytatását. Megem-
lítette, hogy főépület minden

osztálytermében új táblák, vetítőgé-
pek, számítógépek segítik a peda-
gógusokat és diákokat a korszerű
oktatási tevékenységben. A sportpá-
lyán folytatódott a felújítás, elké-
szült a kivilágítás, amiért
köszönetet mondott a támogatók-
nak. Az iskolai évet 40 osztály
kezdi 1126 diákkal, a két előkészítő
osztállyal az elemi osztályok száma
hétre emelkedett. A négy V-VIII.
mellett 29 középiskolai osztálya
van a Bolyai líceumnak. 

„Legyen öröm a mindennapi
munka, tevékenységeteket kísérje
az alkotás izgalma, tudásvágyatok
legyen határtalan, és szeressétek

azt, amit mindennap kell teljesíteni”
– kívánta a diákságnak az igazgató,
kollégáinak pedig kitartást kívánt a
kihívásokkal teli év során.

A nap örömét beárnyékolja az
augusztusi sürgősségi kormányren-
delet, amely szerint a magyar tago-
zat elemi osztályaiban az alsó
tagozatos tanárok nem taníthatják a
román nyelvet. Az igazgató elsie-
tettnek és megalázónak nevezte,
hogy a rendelet közzététele előtt
nem egyeztettek a szakemberekkel,
és úgy véli, a megoldás a kormány-
rendelet visszavonása lehet. 

Hármas örömről szólt Benedek
Zsolt, a Református Kollégium

igazgatója. Először is a soron levő
felújítási munka okozta gondokra,
de annak eredményére, a korszerű
iskolaépületre is utalt, amelynek a
diákok és tanárok lesznek a haszo-
nélvezői. Amíg megvalósul, össze-
fogással lehet a nehéz időszakot
átvészelni – tette hozzá. 

Üdvözölte az első ötödik refor-
mátus osztályt, amely többéves vá-
rakozás után indult. Harmadik
örömforrásként az egészségügyi
asszisztensképző iskola új épületét
említette, amely jó körülményeket
biztosít a hallgatóknak. Szeressétek
az iskolát! – biztatta a diákokat, és
könnyű, gyors beilleszkedést kívánt
a nagy családba, amely a sportpá-
lyán felsorakozott.

Dr. Kovács Irén Erzsébet üdvöz-

letét Fodor József tolmácsolta. Az
oktatási minisztérium kisebbségi
oktatásért felelős államtitkára kö-
szönetet mondott a tanintézmény
oktatói közösségének az elmúlt tan-
évben hivatástudattal és elkötele-
zettséggel végzett munkájáért, a
versenyek szervezésében vállalt
szerepéért, a diákok felkészítéséért,
a tankönyvírásért, -értékelésért és -
fordításért. Gratulált a szülőknek,
hogy felismerték annak szükséges-
ségét, hogy partnerként az iskola
mellé álljanak, a diákoknak pedig
azt kívánta, hogy maradjanak to-
vábbra is lelkes, tanulni vágyó
vidám fiatalok. Köszönetet mondott
továbbá az iskola vezetőségének,
hogy a nyár folyamán vállalta a II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Líceum megszületésének felügyele-
tét, és ígéretet tett, hogy az államtit-
kárság továbbra a romániai magyar
oktatás jobbá és elviselhetőbbé té-
telén dolgozik. 

Marian Marius alhadnagy a
rendőr-felügyelőség üzenetét tol-
mácsolta. 

László Ildikó a szülői egyesület
tiltakozását olvasta fel az elemi osz-
tályos románoktatásra vonatkozó
kormányrendelet ellen. 

Hajdú Zoltán aligazgató ismer-
tette az új osztályok vezetőit és a di-
ákjait, majd felolvasta valamennyi
alsó tagozatos pedagógus és az osz-
tályfőnökök nevét.

Az ünnepségen pénzjutalomban
részesült Portik Sándor Szilárd, az
érettségi vizsgán legjobb eredményt
elért végzős diák. Díjazták továbbá
a társiskolában legtöbb barátot szer-
zett középiskolásokat, Czerán Zsol-
tot és Horváth-Kovács Mátyást. 

Az ünnepég imádsággal és az is-
kolalelkész, Márton Előd áldásával
zárult, majd fellépett a Bolyai-zene-
kör és a Rocksuli diákjai.

büszkék arra, hogy egy római kato-
likus iskola tanulói, és magyarként
a saját nyelvükön tisztelik, saját
nemzeti tudatukkal élik meg Istent
és az egyetemességet. Ezt követően
megáldotta az iskola címerével dí-
szített stólát és az iskola zászlaját. 

„Legyetek tehát okosak, mint a
kígyók, és egyszerűek, mint a ga-
lambok… Ne féljetek azoktól, akik
a testet megölik, a lelket azonban
nem tudják megölni – biztatta a
Szent Máté evangéliumából vett
igével a jelenlevőket Balla Imre is-
kolalelkész. 

Megható volt hallgatni dr. Tamási
Zsolt iskolaigazgató és a diákok, pe-
dagógusok párbeszédét. 

„Mint a madárra, úgy vadásztak
rám azok, akik ok nélkül gyűlölnek.
Verembe taszították életemet, és
követ hajigáltak rám. A víz össze-
csapott a fejem fölött; így szóltam:
»Végem van!« Uram, a verem mé-
lyéből nevedet hívtam segítségül.

Közel jöttél azon a napon, amikor
hívtalak, és így szóltál: »Ne félj!«
Megvédelmezted lelkem ügyét,
Uram, megváltottad életemet.
Uram, láttad megaláztatásomat,
szolgáltass hát nekem igazságot!”–
olvasta fel dr. Tamási Zsolt a Siral-
mak könyvéből vett olvasmányt. 

Keress olyan mestert, akinek
szelleme világos, tudása nagy és
szíve jó! – Al Ghazali filozófus sza-
vaival foglalta össze Székely 
Orsolya XII.-es diák azokat a tulaj-
donságokat, amelyeket dr. Tamási
Zsolt emberként és vezetőként is
képvisel. Hivatástudata, felelős-
sége, hite példaértékű – tette hozzá,
majd utalt azokra az igazságtalansá-
gokra, amelyeknek az intézmény is
áldozatul esett. „De mi nem va-
gyunk a meghátrálás emberei, hogy
elvesszünk, hanem a hitéi, hogy
életet nyerjünk” – utalt a bibliai idé-
zettel az iskola előtt álló felada-
tokra. Arra, hogy ha lezárták az utat,
építeni kellett, amelynek során egy-

mástól tanultak útravalót, kitartást,
tisztességet, barátságot, hitet.
Örömmel várták a pillanatot, ami-
kor az igazgató 327 nap után ható-
sági kíséret nélkül léphetett be az
iskolába. Majd befejezésképpen az
ő szavait idézte arról, hogy menni
kell tovább, visszaépíteni mindazt,
amit elbontottak, és bízni abban,
hogy volt, van és lesz értelme ál-
modni. Köszönetet mondott mind-
azoknak, akik az iskola mellett
álltak, és újraindulását segítették, az
iskola diákjai, tanárai és szülői kö-
zössége nevében. 

Példás összefogás eredménye-
ként indulhatott újra az iskola – biz-
tosította a magyar kormány
támogatásáról a jelenlevőket 
Brendus Réka, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikáért Felelős Államtit-
kárságának főosztályvezetője.

„Nem sokaság, hanem/ Lélek s
szabad nép tesz csuda dolgokat” –
idézte Berzsenyi Dánielt  Tóth
László csíkszeredai főkonzul. Egy-
kori vásárhelyi diákként elismerés-

sel szólt az iskolaigazgató, a tanári
kar, a szülői közösség, a római ka-
tolikus egyház és az erdélyi magyar
politikai érdekképviseleti szerveze-
tek által folytatott küzdelemről, ami
az egész magyarság számára példa-
mutató és erőt adó. És amelyet a
magyar kormány és annak kül-
ügyminisztere is mindvégig támo-
gatott teljes mértékben, kihasználva
a diplomácia lehetőségeit, és erről a
jövőben sem feledkeznek meg. 

Az áldást követően a templomi
ünnepség a Himnusszal ért véget.

Ezt követően vonultak a résztve-
vők az iskola udvarára, ahol dr. Ta-
mási Zsolt iskolaigazgató
köszöntötte a jelenlévőket, és to-
vábbra is érvényesnek nevezte a
2015-ben megfogalmazott célokat.
Holló László igazgatótanácsi elnök
a Státus Alapítvány nevében mon-
dott köszönetet mindenkinek, aki
támogatta az iskola ügyét. A diák-
ságot pedig arra biztatta, hogy le-
gyenek büszkék arra, hogy a II.
Rákóczi Ferenc Főgimnázium tanu-

lóiként az iskola öregdiákjainak
nyomdokaiba lépnek, amit majd
időskorukban fognak értékelni. 

Az ünnepségen jelen lévő 
Macarie Ioan megyei főtanfel-
ügyelő örömét fejezte ki a sok szép
gyermek láttán, és a Példabeszédek
könyvéből idézett magyar nyelven.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
határozottan foglalta össze az ese-
mények krónikáját, és szólt a román
nyelv oktatására vonatkozó meg-
alázó, elfogadhatatlan, diszkrimina-
tív sürgősségi kormányrendeletről,
amelynek érvénytelenítéséért meg-
teszik a szükséges lépéseket. 

A szülők nevében Molnár 
Izabella biztosította további támo-
gatásáról az iskola vezetőségét. 

Balla Imre iskolalelkész mondott
áldást a tanintézményre, majd
együtt mondták el a Miatyánkot. Az
előkészítő és az első osztályos diá-
kok megöntözték és gondjaikba vet-
ték az öregdiákokkal közösen
2015-ben elültetett fácskát, amely a
folytonosságot jelképezi. 

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Kellemetlenségek és a várható elégtétel 
Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Visszaépíteni, amit elbontottak
(Folytatás az 1. oldalról)



A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők a felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden
esetben tüntessék fel telefonszámukat  és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Évek óta rontja a városképet egy
omladozó épület. Aki Marosvásár-
helyen vonattal utazik, és az abla-
kon kinézve rácsodálkozik a tájra,
úgy gondolja, hogy felrobbantották. 

Ez a látvány a vasúti aluljáróból
kijövet az Oltului utcában. A minap
felértem a lépcső tetejére, és telje-
sen lebénultam, mivel a ház meg-
maradt ablakából rám vicsorított
egy patkány. Úgy gondolom, hogy
megzavartam a felségterületét.

Naponta nagyon sok ember vá-
lasztja ezt az útvonalat, bár az alul-

járó állapota is kritikán aluli, de az
összeomlott ház kinézete elviselhe-
tetlen. Nem tudom, hogy kire tarto-
zik ennek a területnek a rendezése,
de az biztos, hogy közel van a város
központjához.

A Top-Med kórház épületegyüt-
tese néhány háznyi távolságra van a
patkánycsaládok otthonától. 

Remélem, akire tartozik e tartha-
tatlan állapot megszüntetése, meg-
hallja a kiáltó szót, és hamarosan
cselekszik.

Czerán Erzsébet
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A Magányos fenyő a Szabadi úton
Vasárnap délelőtt, a Forgatag utolsó napja

Integet a patkány
Szerkeszti: Mezey Sarolta

Veni, vidi, vici – Julius Caesar
szenátusnak küldött hadijelentése
latin szállóigéjét – Jöttem, láttam,
győztem – magukénak vallhatják
azok a csoportok, amelyek szep-
tember 1-jén Marosludason voltak,
ott felléptek a XVI. Kárpát-me-
dence Gyöngyei Folklórtalálkozón. 

Legyőzték a nyári hőséget, a For-
gatag csábítását. Láttak, találkoz-
hattak a Hajdina „gyökereivel”, a
madéfalviakkal, a magyarországi
bukovinai székelyekkel, és jöttek,
mert számukra is ugyanazt üzeni a
fesztivál mottója, melyet Tóth Sán-
dor olvasott fel a Petőfi-szobornál:
„Ha a fa egy ideig nem terem gyü-
mölcsöt, az még nem baj. Ha a haj-
szálerek leérnek a talajvízig, a fa
életben marad. Így van ez a nép
életében is: ha elszáradnak a gyöke-
rei, elpusztul. Ha múltjának mély-
ségéből táplálkozik, életben
marad”. (Czirják Árpád: Erdélyi
magyar breviárium 3.)

A népi hagyomány kincsei,
gyöngyszemei ilyformán láttatták,
hallatták magukat.

Petőfi Sándor szobránál a kegye-
let virágait, koszorúit helyezte el
Marosludas érdekvédelmi szerveze-
tének elnöke, Kis István, Úrhida
testvértelepülés polgármestere,
Bognár György, Gyomaendrőd kül-
döttsége. Az újabb tuja örökzöld
lombja nagy költőnk szellemét őrzi.
A szobor előtt felcsendült az ének:
„Kis lak áll a nagy Duna menté-
ben...”.

A népviseleti parádé sokakat ki-
csalogatott a kapukba, ablakokba.
Láthatták, csodálhatták a székely
népviselet, a bukovinai székely vi-
selet, a mezőségi viselet megannyi
példányát. Hallhatták e tájegységek
szívet, lelket melengető dalait.

A művelődési ház nagytermében
telt padsorok vártak a kezdésre. A
gála helyszínén jobboldalt két-
százötven fellépő, baloldalt és az er-
kélyen a nagyérdemű.

Kodori Szidónia székely népvi-
seletbe öltözve kilépett a függönyök
mögül, és e szavakkal fordult a je-
lenlevőkhöz: „Személyes érzésem-

nek adok hangot: úgy érzem, azért
vagyunk itt, mert e lenyűgözően va-
rázslatos, ékes magyar népi tánc,
ének hívott, csalogatott ide. Itt va-
gyunk. Ez a miénk. Ezt óhajtjuk ün-
nepelni ma este, holnap,
mindennap”, majd felkérte a talál-
kozó rendezőjét, Tóth Sándort,
hogy nyissa meg a renezvényt. 

Kali Tünde tiszteletes asszony
Isten Igéjéből a Zsoltárok 118:24-et
olvasta fel: „Ez a nap az, amelyet az
Úr rendelt; örvendezzünk és vígad-
junk ezen!” –, majd hálaadó-kérő
imát mondott.

Együtt énelkeltük a régi Székely
himnuszt: Hej, én édes jó Istenem,
Oltalmazóm, segedelmem. Vándor-
lásban reménységem, Ínségemben
lágy kenyerem...” Pál Attila római
katolikus kántor szintetizátoron be-
játszotta, majd az első versszakot
elénekelve bekapcsolódásra kérte a
jelenlevőket. E fennkölt hangulat-
ban Marosludas polgármesterhe-
lyettese, Kis István mindenkit
üdvözölt, hangsúlyozta az évről

évre megrendezett összejövetel fon-
tosságát.

A szervezők megtapasztalhatták
Pál apostol szavait: „Nagyobb bol-
dogság adni, mint kapni.” 

A rendezvény támogatta: az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő, a
Bethlen Gábor Alap, az önkor-
mányzat, a LYNX Solutions, a Poli
Izo Construct, a RO Dacia, a Dacty-
lis, a Beahan Kft., az Eldi Pékség, a
Pinus Kert, Prima Víztöltő, Ma-
denda Kft., a Szekeres család és sok
meg nem nevezett szponzor.

Muzsikált a csíkszeredai Kedves
Zenekar. 

Premierrel nyitott a 19. éves Haj-
dina. Magyarpalatkai táncokat lát-
hattunk tőlük, sziporkázó,
káprázatos, fergeteges összeállítást.
Táncoktatójuk Kásler Magda és
Farkas Sándor Csaba. Ők foglal-
koznak a Hajdina első, második és
harmadik hajtásával is, a Pohánka,
a Tatárka és a Haricska tánccsopor-
tokkal. 

A Pohánka tánccsoport követte a

Hajdinát. Magyarói táncokat lejtet-
tek. 

A határon túlról érkezett az érdi
Bukovinai Székelyek Népdalkör
Nagy Péter előadásában két katona-
dalt hallhattunk, majd bukovinai
székely dalokat énekeltek. 

Őket követte a szekszárdi Buko-
vinai Székelyek Egyesülete részéről
a Maroknyi Székely Népdalkör
Szabóné Gáncs Tünde karnagy ve-
zetésével. A Hajdina 3. hajtása (3-6
évesek), a Haricska gyermekjátéko-
kat és moldvai táncokat mutatott be. 

A Hajdina második hajtása, az I-
IV. osztályos lányokból, fiúkból
összekovácsolódott Tatárka, nyá-
rádmenti táncokat táncolt. A Búzás-
besenyőből érkezett Búzakoszorú
néptánccsoport küküllőmenti tánco-
kat lejtett. Oktatói: Lengyel Ildikó
és Szász Péter.

A Csillagfény néptánccsoport
Marosvásárhelyen ízlelgeti magyar
néptáncaink világát. A közelmúlt-
ban fennállásuk ötödik évfordulóját
ünnepelték. Oktatójuk Lengyel Il-
dikó és Duca Szabolcs. Ők mező-
ségi táncokkal jöttek.

Gyulakutáról érkezett a nyolc
éve alakult Szivárvány néptánccso-
port Magyari Edit-Csilla és Szabó
Erzsébet csoportvezetőkkel. Lelkes
oktatóik: Szabó Réka és Szász Ró-
bert, a Maros Művészegyüttes hiva-
tásos táncosai. Ők mezőmadarasi
táncokat mutattak be. 

Madéfalváról, a Csíki-medencé-
ből a 2008-ban alakult ifjúsági nép-
tánccsoport, a Mereklye
néptáncegyüttes vett részt. A Me-
reklyében öt korcsoport táncol,
összlétszáma kb. 100–120 fő. Az
együttes oktatója és koreográfusa
Udvari Róbert. Vezetője Szabó Jó-
zsef. 

Ezután teljesen újat láthattunk,
hallhattunk: a Mereklye a színpa-
don maradt, nevek hangzottak el,
táncosok nevei. Felsorakoztak, és a
Keves zenekar rázendített: „Sok
számos esztendőket vígan megér-
hess!” A szál szegfű, az emléklap, e
momentum sok éven át kísérni, em-
lékeztetni fogja az ünnepelteket.

A mezőbándi Csipkebogyó nép-
tánccsoport füzesi táncokkal örven-
deztetett meg. Táncoktatóik
Ferencz Erika, Bakó Nóra és Szász
Róbert. A Gyöngyvirág néptánccso-
port Medgyesről jött. Vezetőjük Lu-
kács Levente. Küküllőmenti
táncokat adtak elő.  A másodszorra
fellépő Pohánka szép magyarszo-
váti táncát mutatta be.

Vasárnap délután Andrássytele-
pen újból találkozhattunk a Tatárká-
val, a Haricskával, a Mereklye
néptáncegyüttessel, a Hajdinával és
természetesen a felülmúlhatatlan
Kedves zenekarral.

Zárótáncként a Hajdina a Szé-
kely-Mezőségre kalauzolt bennün-
ket. Kölpényi táncaik dallama most
is visszacseng fülünkben. 

A jól megérdemelt szeretetlako-
mát a La Bologa étteremben fo-
gyasztották el. A táncházban mintha
még jobban peregtek volna a szok-
nyák, csattantak a tenyere, a lábszá-
rak. 

A szervezők, a fellépők, a közön-
ség feledhetetlen délutánt, estét
mondhat a magáénak. 

Andrássy Péter 

Kárpát-medence Gyöngyei 

A Szabadi úti református temp-
lomban 12 órakor véget ér az isten-
tisztelet, először szolgált itt Tordai
Emőke tiszteletes. Ő jelenti be,
hogy a Helikon – Kemény János
Alapítvány szervezésében a követ-
kező órában Magányos fenyő cím-
mel irodalmi összeállítás hallható,
és egyben köszönti a művészeket,
akik az első padban ülve vettek
részt az igehirdetésen. A templo-
mot zsúfolásig megtöltő gyüleke-
zet tagjai mindnyájan a helyükön
maradnak, hogy újabb lelki táplá-
lékban legyen részük. 

Az alapítvány titkára, Kovács
Emese köszönti a hallgatókat, majd
megköszöni a lelkipásztoroknak és
a presbitériumnak, hogy helyet
adnak ebben a szép templomban az
irodalmi összeállításnak. Ismerteti
a Helikon – Kemény János Alapít-
vány fő célkitűzését is: ápolja az
erdélyi írók és költők emlékét, aki-
ket Kemény János, a legnagyobb
erdélyi mecénás 1926 és 1944 kö-
zött nyaranta három napig vendé-
gül látott marosvécsi kastélyában.
Egyúttal meghívja a gyülekezet
tagjait, látogassanak el a vécsi vár-
kastélyba, ahol két kiállítás is meg-
tekinthető még hosszabb ideig,

naponta 9-17 óra között: Kemény
János életpályája, illetve Berde
Mária és Berde Amál munkássága
képekben. 

Köszönet és elismerés illeti Ki-
lyén Ilka művésznőt, az irodalmi
matiné megálmodóját, megterve-
zőjét és szervezőjét. A három rész-
ből álló összeállításban először
Bözödi György és Áprily Lajos
életét, munkásságát ismerteti rövi-
den a művésznő, majd Ritziu Ilka
Krisztina mondja el Bözödi
György Anyám kertje és Áprily
Lajos A csavargó a halálra gondol
című költeményét. Én először hal-
lottam szavalni a fiatal művésznőt,
számomra revelációként hatott
gyönyörű hangja, tiszta szöveg-
mondása, a hangulata, illetve a
mély átélés, amellyel a két verset
tolmácsolta, miközben bájos arcá-
ban és csodálatos szemében gyö-
nyörködtünk. 

A továbbiakban Kilyén Ilka mű-
vésznő Bartalis Jánosról és Remé-
nyik Sándorról értekezett, majd
Reményik Ahogy lehet, illetve Bar-
talis Isten kezében című költemé-
nyét tolmácsolta a tőle megszokott,
lélekhez szóló, megrázó erővel. 

Az összeállítás harmadik része
Tompa László emléke előtt tisztel-
gett, Kilyén Ilka méltatta a mun-
kásságát, majd Györffy András
színművész előadásában hallgattuk
meg a Magányos fenyő és a Lófü-
rösztés című remekműveket, cso-
dálva gyönyörű szövegmondását, a
belőle áradó férfias, lenyűgöző erőt
és hitelességet. 

Az irodalmi élmény hatását fo-
kozta az orgonamuzsika, amelyet
Kiss Örs kántornak köszönünk.
Mindhárom rész után felhangzott
avatott előadásában egy-egy zsol-
tár, miközben a hallgatóság az elő-
adott versekben rejlő mély
gondolatokra térhetett vissza. 

Végezetül a gyülekezet főgond-
noka, Nagy Sándor egy-egy szép
virágcsokor kíséretében köszönte
meg a három művésznek az él-
ményt, a lelki-szellemi táplálékot.
Mindnyájunkat mélyen megérin-
tett, amikor azt köszönte meg,
hogy itt maradtak, hogy máig hű-
ségesek szülőföldjükhöz. Az elis-
merésben, a köszönetben
mindnyájan osztozunk. 

Kovács Emese, 
az alapítvány titkára 

Fotó: Borsia Sándor



A magyar labdarúgó-váloga-
tott zárt kapuk mögött és
győzelmi kényszerben játssza
első hazai mérkőzését ma a
görögök ellen a Nemzetek Li-
gájában.

Az oda-visszavágós alapú soro-
zatot a világranglistán 42. görögök
kezdték jobban: 1-0-ra nyertek
Észtországban, míg Marco Rossi
szövetségi kapitány együttese –
amely 51. a rangsorban – ugyan-
csak 1-0-s vereséget
szenvedett Tamperében
a finnek vendégeként. A
jobb formát kétségkívül
a vendégek tudhatják
magukénak: legutóbbi
kilenc idegenbeli mérkő-
zésükből hatot megnyer-
tek két döntetlen és egy
vereség mellett, míg a
magyar válogatott ezt
megelőző 15 találkozó-
ján csak háromszor győ-
zött, s egy döntetlen
mellett 11 vereséget
szenvedett, a gólkülönb-
sége 12-26 ezeken a
meccseken. Saját közön-
sége előtt legutóbbi
három összecsapását el-
vesztette a nemzeti
együttes, amennyiben
kedden is vereséget
szenved, az története

leghosszabb negatív sorozata lesz
hazai pályán.

A budapesti Groupama Arénában
21.45 órakor kezdődő összecsapást
(TV: M4 Sport) – amelynek játékve-
zetője a fehérorosz Alekszej Kulbakov
lesz – a miatt a büntetés miatt rendezik
nézők nélkül, amelyet az Európai
Labdarúgó-szövetség még a románok
elleni, 2015-ös Európa-bajnoki selej-
tezőn történtek miatt szabott ki.

A Nemzetek Ligájában négy Eu-

rópa-bajnoki helyet is meg lehet
szerezni. Alapesetben minden osz-
tályban a csoportgyőztesek 2020
márciusában megmérkőznek az in-
dulási jogért, valójában viszont
azok a csapatok szerepelnek majd a
rájátszásokban, amelyek az adott
osztályban a legelőkelőbb helyen
zártak, de a 2019 őszén záruló ha-
gyományos Eb-selejtezők során le-
maradtak a részvételt garantáló első
és második helyekről.

Babos Tímea és a francia Kris-
tina Mladenovic három mér-
kőzéslabdáról kikapott a New
Yorkban zajló amerikai nyílt
teniszbajnokság női páros
versenyének döntőjében va-
sárnap az Ashleigh Barty,
Coco Vandeweghe ausztrál–
amerikai duótól.

A párosban világelső magyar já-
tékos – honlapja szerint – több
szempontból is rekorderként lépett
pályára az Arthur Ashe Stadionban,
a világ legnagyobb teniszarénájá-
ban: ő volt az első magyar játékos,
aki döntőt játszhatott a US Openen
a felnőttek között, továbbá az első
magyar, aki egy szezonban két kü-
lönböző helyszínen is Grand Slam-
döntőt játszhatott (2018, Australian
Open: női páros, vegyes páros, US
Open: női páros). Emellett a 25 éves
Babos lett az első magyar, aki
három különböző GS-versenyen is
döntőbe jutott, ráadásul egy szezon-
ban három Grand Slam-döntőt
játszhatott.

A túloldalon a 22 éves Barty pá-
rosban a világranglista 15. helye-
zettje, pályafutása legjobbjaként 5.
volt. Az ausztrál játékos eddig nyolc
WTA-tornát nyert ebben a műfaj-

ban. Partnere, a 26 éves Vande-
weghe az 52. a páros rangsorban, de
volt 18. is. Az amerikai teniszező
három trófeánál tartott párosban.
Ami az egymás elleni mérleget il-
leti, idén Miamiban az első forduló-
ban a rivális győzött 3:6, 6:2,
10-4-re, majd a madridi negyeddön-
tőben (7:5, 3:6, 11-9), illetve a bir-
minghami nyitókörben (7:6, 6:3)
Babosék bizonyultak jobbnak.

A New Yorkban második kiemelt
magyar–francia kettős remekül kez-
dett – az aréna tetejét eső miatt be-
csukták –, Babos „semmire” hozta
az adogatását, majd elvették Bar-
tyét. Mladenovic rögtön elvesztette
a szerváját, így az idén összeállt el-
lenfél egyenlített (2:2). Babos má-
sodszorra sem vesztett pontot az
adogatásánál, aztán Barty és Vande-
weghe is megremegett, így 35 perc
elteltével a magyar–francia páros
6:3-mal szettelőnybe került.

A tavaly a cseh Andrea Hlavac-
kovával világbajnok soproni teni-
szező szervája a folytatásban is
érinthetetlennek bizonyult, ekkor az
elmúlt húsz pontból csak kettő lett
a riválisé. Mladenovic maratoni, 15
labdamenetet hozó adogatójátéka
után a magyar játékos ismét köny-

nyedén hozta saját-
ját, mint ahogy a fel-
javuló Vandeweghe
és Barty is: különö-
sen a remek megol-
dásokat bemutató
ausztrál volt elemé-
ben. Babosék 5:4-es
vezetésénél az ameri-
kai gyengén szervált,
ám a magyar–francia
duó két meccslabdát
elpuskázott, így 5:5-
ről ment tovább a
küzdelem. A játszmát
lezáró rövidítésben a
magyar teniszező
többször is rontott, az
ellenfél pedig való-
sággal szárnyalt, és 1
óra 35 perc után ki-
egyenlített.

Ahogy várható
volt, az ausztrál–
amerikai kettős ki-
használta lélektani

előnyét, és 3:0-ra elhúzott, ám Van-
deweghe ismét elbizonytalanodott,
és Babos adogatásával 3:3 lett az
állás. Miközben a hatalmas stadion
lelátói kezdtek megtelni a férfidön-
tőre, a magyar játékos 4:5-nél a
mérkőzésben maradásért szervált,
ekkor Bartyék nem éltek két meccs-

labdával. A harmadik szettben is tie-
break volt, amelyben Babosék 0-2-
ről 4-2-re fordítottak, majd egy
vonalra ütött labdával harmadszor
is meccslabdához jutottak, csak-
hogy ez is kimaradt, majd Mladeno-
vic kettős hibájával fejeződött be a
2 óra 33 percig tartó finálé.

Pénzbüntetést kapott Serena Williams
Serena Williams 13.155 fontos büntetést

kapott az amerikai nyílt teniszbajnokság női
egyes döntőjében mutatott magatartásáért. A
szombati fináléban a japán Oszaka Naomival
szemben két szettben veszítő amerikai játé-
kos Carlos Ramos játékvezető sértegetése
miatt 7739 fontot, tiltott edzői tanácsadásért
3095 fontot, az ütője összetöréséért pedig
2321 fontot fizet. A finálés szerepléssel 1,43
millió fontot keresett az egyéniben 23-szoros
Grand Slam-tornagyőztes Williams.

Az amerikai teniszezőnek a döntő második
szettjében előbb edzője, a francia Patrick Mo-
uratoglou adott tiltott tanácsot, majd később
mérgében összetörte az ütőjét. Ezért bünte-
tőpontot kapott, és a székbíróval is összeve-

szett. Három játékkal később a térfélcserénél a játékvezető megsértéséért Williams újabb intést kapott.
A pályán megjelent a tornaigazgató is, heves vita alakult ki, és a meccs 4:3 helyett egy büntetőgémmel
5:3-ról folytatódott.

Amerikai nyílt teniszbajnokság, a döntők eredménye:
* női egyes: Serena Williams (amerikai, 17.) – Naomi Oszaka (japán, 20.) 2:6, 4:6
* férfi egyes: Novak Djokovic (szerb, 6.) – Juan Martin del Potro (argentin, 3.) 6:3, 7:6 (7-4), 6:3
* női páros: Ashleigh Barty, Coco Vandeweghe (ausztrál, amerikai, 13.) – Babos Tímea, Kristina Mla-

denovic (magyar, francia, 2.) 3:6, 7:6 (7-2), 7:6 (8-6)
* férfi páros: Mike Bryan, Jack Sock (amerikai, 3.) – Lukasz Kubot, Marcelo Melo (lengyel, brazil, 7.)

6:3, 6:1
* vegyes páros: Bethanie Mattek-Sands (amerikai), Jamie Murray (brit) – Alicja Rosolska (lengyel),

Nikola Mektic (horvát) 2:6, 6:3, 11-9

„Picit túlizgultam”
„Nem egyszerű ilyenkor nyilatkozatot adni, rögtön a döntő után.

Szerintem fantasztikus meccs volt, amelyen rengeteg esélyünk volt.
Sajnálom, hogy így sikerült” – nyilatkozta honlapján a mérkőzést
követően a magyar játékos. A második szett végéről azt mondta,
„picit túlizgulta”, noha addig nagyon jól játszott. A döntő játszmáról
megjegyezte, pozitív, hogy ott az ellenfél vezetett, és ők jöttek visz-
sza brékhátrányból.

„Természetesen rettentően sajnálom a rövidítést, az utolsó pár
pont nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna” – nyilatkozta a 19
páros tornagyőzelemnél tartó Babos, aki döntős szerepléséért part-
nerével együtt 350 ezer dollárt kapott. „Ez van, szerintem ez is jó
eredmény” – fűzte hozzá.

Mai műsor a Nemzetek Ligájában
* A osztály: Izland – Belgium (2. csoport, 21.45 óra), Spanyolor-

szág – Horvátország (4. csoport, 21.45)
* B osztály: Bosznia-Hercegovina – Ausztria (3. csoport, 21.45)
* C osztály: Finnország – Észtország (2. csoport, 21.45), MAGYAR-

ORSZÁG – Görögország (2. csoport, 21.45, M4 Sport)
* D osztály: San Marino – Luxemburg (2. csoport, 21.45)

A franciák legyőzték a hollandokat
A világbajnok francia labdarúgó-válogatott saját közönsége előtt

2-1-re legyőzte a holland csapatot a Nemzetek Ligájában vasárnap.
Eredmények:
* A osztály:
1. csoport: Franciaország – Hollandia 2-1; az állás: 1. Franciaor-

szág 4 pont/2 mérkőzés, 2. Németország 1/1, 3. Hollandia 0/1
* B osztály:
1. csoport: Ukrajna – Szlovákia 1-0; az állás: 1. Ukrajna 6 pont/2

mérkőzés, 2. Csehország 0/1 (1-2), 3. Szlovákia 0/1 (0-1)
4. csoport: Dánia – Wales 2-0; az állás: 1. Dánia 3 pont/1 mérkőzés

(2-0), 2. Wales 3/2 (4-3), 3. Írország 0/1
* C osztály:
3. csoport: Ciprus – Szlovénia 2-1, Bulgária – Norvégia 1-0; az

állás: 1. Bulgária 6 pont, 2. Norvégia 3 (2-1), 3. Ciprus 3 (2-3), 4. Szlo-
vénia 0

* D osztály:
1. csoport: Grúzia – Lettország 1-0; az állás: 1. Grúzia 6 pont/2

mérkőzés, 2. Andorra 1/1 (0-0), 3. Lettország 1/2 (0-1), 4. Kazahsztán
0/1

4. csoport: Liechtenstein – Gibraltár 2-0, Macedónia – Örményor-
szág 2-0; az állás: 1. Macedónia 6 pont, 2. Örményország 3 (2-3), 3.
Liechtenstein 3 (3-2), 4. Gibraltár 0
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US Open: Babosék három meccslabdáról kaptak ki a női páros döntőben

Nézők nélkül a magyar válogatott
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(60848)
A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogo-
sítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég szék-
helyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (61685-I)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karban-
tartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni
9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (61685-I)
SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁ-
SÁHOZ keresünk MUNKATÁRSAKAT. Átlagosnál magasabb jö-
vedelem! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a
jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég szék-
helyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (61685-I)
A VETA KFT. alkalmaz egy, a SZEMÉLYZETÉRT ÉS BÉRSZÁ-
MOLÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLYT. Tel. 0788-481-753.
(20502-I)
ALKALMAZUNK PINCÉRT/RECEPCIÓST panzióba. Tel. 0744-
624-976. (20460-I)
KIADÓ ASZTALOSMŰHELY teljesen felszerelve, működőképe-
sen. Tel. 0744-505-710. (20464-I)
AUTÓMOSÓ MUNKAERŐT alkalmaz nagyon jó fizetéssel. Tel.
0741-411-334. (10136)
MŰSZAKI KARBANTARTÓKAT és VILLANYSZERELŐKET
alkalmazunk belföldi és külföldi munkákra, hosszú távra. Pályakez-
dők is jelentkezhetnek. Fényképes önéletrajzát kérjük e-mailben a
je@telog.hu címre elküldeni. (62597-I) 
KFT. ALKALMAZ ASZTALOSOKAT ajtó-ablak gyártására. Tel.
0744-798-270. (20464-I)
ÉPÍTKEZÉSBEN jártas FESTŐ, KŐMŰVES SZAKEMBERT al-
kalmazok. Tel. 0758-954-729. (10251)
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0740-393-060,
0265/223-902. (sz.-I)
A BAV KFT. alkalmaz profi SOFŐRT Románia–Európa más orszá-
gai útvonalra, oda-vissza. Tel. 0759-016-217. (20512)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG IRODAI MUNKÁRA SZEMÉLY-
ZETET alkalmaz. Az önéletrajzokat a
fulop.lorand@catalogafaceri.ro e-mail-címre várjuk. Tel. 0748-380-
520. (20514-I)
Az OMNICABLE KFT. alkalmaz SOFŐRT B, esetleg C kategó-
riás hajtási jogosítvánnyal. Érdeklődni a nagyernyei székhelyen
vagy a 0265-244-144 telefonszámon 8-15 óra között. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A CSM kézilabdacsapata az első éllovas 
a D csoportban

Vasárnap rajtolt az A osztályos
női kézilabda-bajnokság. Az idén a
korábbi kettő helyett négy csoportot
alakítottak ki a másodosztályban, és
a frissen alakult Marosvásárhelyi
CSM a D csoportban kapott helyet.
Az első mérkőzésen az Olimpic if-
júsági játékosaiból és három tapasz-
taltabb kézilabdázóból (Bucin és
Stîngu a megszűnt Mureşultól, Po-
peanu Galacról) álló keret valósá-
gos örömkézilabdát játszott a
Temesvári Universitatea ellen. A li-
geti sportcsarnokba begyűlt szép-
számú közönség számára már az
első öt-tíz percben nyilvánvalóvá
válhatott, hogy a két csapat nem
azonos játékerőt képvisel, még
akkor is, ha a CSM játékosai egye-
lőre sokat tévedtek. Az első perctől
feltűnt azonban, hogy a marosvá-
sárhelyi csapat védekezése lényege-
sen aggresszívabb és hatékonyabb,
támadásban pedig a villámgyors
kombinációk sok borsot törnek az
ellenfél orra alá. Csak idő kérdése
volt, hogy ez mikor mutatkozik
meg hangsúlyosabban az ered-
ményjelzőn is. Ez az időszak a 15.
és 27. perc között következett be,
amikor a CSM 8-1-es parciálisan
döntően meglépett az ellenfelétől.
Ebben az időszakban dobta az
Olimpic-időszakból szinte minden

meccsen megszokott, kínai figurá-
ból szerzett gólját az ifjúsági válo-
gatott Târşoagă, annyi
különbséggel, hogy ezúttal a passz
Ghemeştől érkezett, miután Bără-
başsal való hasonló kombinációját
kivédte a temesvári kapus.

A szünetben megnyugtató előnyt
a második félidőben is tartotta a
CSM, bár a nagy előny birtokában
kissé bágyadtabbá vált a védekezés.
Azt is tegyük hozzá, hogy a CSM-
nél a teljes cserepad bőséges lehe-

tőséget kapott, ami szintén korlá-
tozta a nagyobb különbség kialaku-
lását.

Az első forduló legnagyobb ará-
nyú győzelmével a CSM a csoport
első éllovasaként vasárnap ismét
hazai pályán játszik, amikor a
Nagybányai Minaur ifjúsági csapa-
tát fogadja. Intő jel, hogy a nagybá-
nyai fiatal csapat az első meccsen
legyőzte az előző idény egyik erős-
ségének számító Resicabánya
együttesét.

Bálint Zsombor

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 1. forduló: Marosvásárhelyi

CSM – Temesvári Universitatea 37-25 (17-9)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Alin Gher-

man, Adrian Moldovan (mindketten Nagybánya).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran (Stan) – Munteanu 6, Bărăbaş 8,

Târşoagă 7, Stîngu 7, Bucin 3, Ghemeş 3 (Ola, Radu, Darie 1, Mol-
dovan 2, Bejan, I. Sângeorzan, Popeanu, Bardoşi).

Temesvári Universitatea: Brânzan (Răcar) – Puta 7, Şunei 2, Sen-
ciuc, Cl. Sîngeorzan 2, Istrate 8, Juravle 1 (Voicu 1, Sîrbu 2, Bobu 1,
Biro 1, Popan, Apostolescu).

Eredményjelző
Az A osztály D csoportjának 1. fordulójában a következő eredmé-

nyek születtek: Nagybányai Minaur – Resicabányai CSU 35-29,
Nagyváradi CSU – Köröskisjenői Crişul 25-33, Marosvásárhelyi
CSM – Temesvári Universitatea 37-25.

Október 22-ére halasztotta hétfőn a bukaresti
törvényszék a Colectiv-per tárgyalását, mivel
az üggyel korábban foglalkozó bíró nyugdíjba
vonult, és még nem nevezték ki a pert vezető
új bírót. 

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) jú-
lius 24-én hagyta jóvá Mihail Valeriu Terceanu, a Co-
lectiv-per korábbi vezetőjének nyugdíjazási kérelmét,
és Klaus Iohannis államfő augusztus 31-én aláírta a
visszavonulását jóváhagyó rendeletet. 

A bukaresti törvényszéknek azóta nem
sikerült új bírót kineveznie a per folyta-
tására, így a tárgyalást október 22-ére ha-
lasztották, ami kiváltotta a
Colectív-tűzvészben elhunyt fiatalok
szüleinek elégedetlenségét. 

„Fel vagyunk háborodva, elértünk a
türelmünk végső határáig. Ez így nem
mehet. (...) Egyelőre nincs bírói testület,
nincs egyetlen bíró sem, aki átvegye ezt
az ügyet. Mindenki rossz idegállapotban
van, közeleg október 30-a, a harmadik
évforduló. És nem történt semmi. Remé-
lem, nem jut ez is a forradalom vagy a
bányászjárás dossziéjának sorsára. Én
azt mondom, nem kellene oda juttassa-
nak, hogy saját kezűleg tegyünk igazsá-
got” – mondta egyik szülő, Jean Chelba

a törvényszékről távozóban.  A Colectiv-perben a
2015. október 30-án leégett Colectiv-klub tulajdono-
sait, valamint a tüzet okozó pirotechnikai eszközöket
forgalmazó cég vezetőit és pirotechnikusát, jogi sze-
mélyként mindkét céget, valamint Cristian Popescu-
Piedone volt negyedik kerületi polgármestert, az
illetékes polgármesteri hivatal több alkalmazottját és
két tűzoltót is bíróság elé állítottak. 

Elhalasztották a Colectiv-per tárgyalását

Forrás: Rador



ADÁSVÉTEL

ELADÓ háromszobás lakás harmadik
emeleten, a Rozmaring  utcában,
garázzsal. Tel. 0742-802-545. (1879)

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás az Unirii negyedben. Ár:
49.500 euró. Tel. 0744-796-387.
(10237-I)

ELADÓ Nyárádmagyaróson 23 ár
beltelek telekkönyvvel. Irányár
30.000 lej. Tel. 0744-760-609.
(1927-I)

ELADÓ Jedden (Livezeni), 3 km-re
Marosvásárhelytől 1 ha terület, közel a
kerülő úthoz. Ára: 700 lej/ár. Tel. 0765-
192-707. (1900)

ELADÓ garázs a Săvineşti negyedben,
16.000 lej. Tel. 0741-428-492. (1900)

ELADÓK: Dacia-gumi és alkatrészek,
perzsaszőnyeg, automata mosógép,
biciklik, autogájzer-alkatrészek. Tel.
0365/448-371, 0771-538-831. (10250)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (1919-I)

ELADÓ cabernet szőlő bornak, lehe-
tőleg leszedéssel, Koronkán. Tel.
0741-143-404. (10267-I)

ELADÓK előnevelt húskacsák és ve-
gyes hasznú csirkék. Érdeklődni 8–
16 óra között a 0265/331-016-os
telefonszámon. (62664-I)

BORSZŐLŐ rendelhető Ákosfalván. Tel.
0756-811-553. (mp.)

ELADÓ szőlőprés. Tel. 0365/441-
178. (10276-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0748-977-
768. (10277)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. 
(10280-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100) 

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701) 

MAROSVÁSÁRHELYI fogászati ren-
delőbe asszisztensnőt keresünk. Ér-
deklődni a 0741-645-773-as
telefonszámon. (sz-I)

VÁLLALOK tetőjavítást, „lindabozást”
és csatornakészítést. Tel. 0751-847-346.
(10151)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (10181)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel. Tel. 0749-543-104.
(1778-I)

TETŐFEDÉS, bádogosmunka, csere-
pezés, „lindabozás”, bármilyen munkát
vállalunk (lécezés, fóliázás, szarufák).
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény! Tel.
0748-669-239. (1938)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatást, régi tető javítását, csa-
tornajavítást. Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjaví-
tást, Lindab lemezzel tetőfedést, csa-
tornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

NYUGDÍJASOKNAK 16%-os ked-
vezménnyel  vállalok tetőjavítást,
csatornakészítést, lefolyókészítést.
Tel. 0726-638-909, János. (10205)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (10239)

KIADÓ garázs a Prieteniei utcában.
Tel. 0754-751-829. (10271-I)

KERTÉSZMÉRNÖKI egyetemista kertet
bérelne Marosvásárhelyen. Tel. 0755-
267-336. (10287)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
e dátumon CSISZÉR
IBOLYÁRA, akinek szerető
szíve nyolc éve dobbant
utoljára. Szép emléked
szívünkben örökké élni fog.
Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes! Kálmán
és Mimi. (10273-I)

Múlik az idő, de a fájdalom
nem csitul, szemünkből a
könny naponta kicsordul.
Hiányod elviselni nehéz,
szívünkben él az emlékezés. A
fájdalomtól most is könnyes a
szemünk, mert te gondolatban
mindig itt vagy velünk. Érted
hulló könnyeink soha el nem
fogynak, adjon az Isten
csendes nyugodalmat.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 11-én a nagykendi
ifj. KOLCSÁR SÁNDORRA
halálának hatodik év-
fordulóján. Szép emlékét
szívünkben őrizzük: édes-
anyja, testvérei és családjuk.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (10201)

Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 11-én VAJDA
ILONÁRA (Pirike) halálának 8.
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
szeretettel. Úgy mentél el,
ahogy éltél, csendesen és
szerényen, drága Édesanyám,
emléked, míg élek, megőrzöm
én. Nyugodj békében! A
gyászoló család. (10260)

Fájó szívvel emlékezünk
szeptember 11-én a drága
édesanyára és nagymamára,
JÁNOSI MARGITRA halálának
10. évfordulóján. Nyugodjál
békében! Szerettei. (10265)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett anya, nagymama,
dédmama, 

BEREKMÉRI ETELKA 
szeptember 7-én, életének 89.
évében csendesen elhunyt. Te-
metése szeptember 12-én 13 óra-
kor lesz a református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (v.-I)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel búcsúzunk 

BÉRES JOLÁNKÁTÓL. 
Emléked legyen áldott, nyugal-
mad csendes! 

Testvére, Piri és családja, 
valamint a Lüdke család.

(10274)

Elcsitult a szív, mely értünk do-
bogott, pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra te soha-
sem leszel halott, örökké élsz,
mint a csillagok.
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy 

FARKAS LÁSZLÓ 
életének 62. évében szeptember
9-én csendesen megpihent. Te-
metése szeptember 11-én 13 óra-
kor lesz a harasztkeréki
ravatalozóból. 
Gyászolják szerettei: édesanyja,

felesége, lánya, veje, unokái:
Linda és barátja, Szabi, Alfréd,

valamint testvére, József 
és családja. 

Emléke legyen áldott,
pihenése csendes! (10292-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
a szeretett 

TÖRÖK IRÉN 
szül. Kovács

életének 98. évében csendesen
megpihent. Temetése szeptem-
ber 11-én 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református teme-
tőben. Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (10299-I)

Fájdalomtól megtört, szomorú
szívvel, de Isten akaratát elfo-
gadva tudatjuk, hogy a szeretett
testvér, drága húgom, jó rokon,
aggódó édesanya, pótolhatatlan
nagymama, 

LÁSZLÓ MARGIT 
szül. Bereczki 

62 évesen szeptember 8-án el-
hunyt Budapesten. Kegyetlen
volt a sors, de szereteted örökké
itt marad velünk.  Emléked le-
gyen áldott, nyugodjál békében! 

Bereczki Sándor és családja.
(10300)

Szomorúan tudatjuk, hogy
BORBÉLY IRÉN 

életének 74. évében csendesen
megpihent. Temetése szeptem-
ber 11-én, kedden 15 órakor lesz
a református sírkertben. 

Gyászoló gondozói. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki
Berekméri Bélának szeretett
FELESÉGE elhunyta okozta
mély fájdalmában. Gyászoló
szeretteinek vigasztalódást
kívánunk. Emléke legyen áldott,
nyugodalma csendes!
Bereczky Rozália, Bereczky
Sándor és családja. (v.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Kovács Csillának és
családjának szeretett
ÉDESANYJA elhunyta alkal-
mából. Irénke, Zsuzsi, Gábor,
Gyuri és családjuk. (10272)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok mind-
azoknak, akik szeretett
feleségem, DÉNES ÁRPÁDNÉ, a
csíkmadarasi születésű MOLNÁR
GIZELLA temetésén részt vettek
és sírjára virágot helyeztek.
Külön köszönet a Godeanu u. 9.
sz. alatti tömbház lakóinak és
Nagy István családjának az
önzetlen segítségért, valamint a
Pax temetkezési cégnek a
minőségi szolgáltatásért.
Gyászoló férje. (10291)
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Hat évvel ezelőtt egy szeptemberi napon kegyetlen volt a sors
hozzánk nagyon. Egy váratlan pillanat megállította szívetek,
melyben nem volt más, mint jóság és szeretet. Hihetetlen, hogy
már hat éve elmentetek, s a szívünkből egy darabot elvittetek. 
Olyan szomorú nélkületek élni, titeket mindenütt hiába keresni,
titeket várni, kik nem jösztök többé, szeretni fogunk
mindörökké.
Szívünk mély fájdalmával és a hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk szeptember 11-ére, életünk legszomorúbb napjára,
amikor hat éve a halál tragikus hirtelenséggel elragadta
szerettei köréből drága gyermekünket, a legjobb és legdrágább
testvért, a nagykendi születésű 32 éves KONCZ SZABOLCS
LEVENTÉT, drága menyünket, a legdrágább sógornőt, a
dombói születésű 34 éves KONCZ MELINDÁT, drága két kicsi
unokánkat, a legdrágább unokahúgot és unokaöcsöt, a 7 éves
KONCZ ESZTER BOGLÁRKÁT  és a 6 éves KONCZ LORÁND
KRISTÓFOT. 
Emléküket őrzik bánatos szüleik, nagyszüleik, testvére,
Sarolta, sógoruk, nagynénjük és a dédnagymama. Szívünkben
örökké élni fogtok, soha nem feledünk, drága gyermekeink.
Nyugodjatok békében! (10200)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.



Claudiu Maior: „Sikerekben gazdag tanévet kívánok
minden diáknak, tanárnak és a szülőknek!”

A polgármester tanácsadója, Claudiu
Maior hétfőn reggel 9 órától meghívott-

ként részt vett a Transilvania közgazdasági közép-
iskola tanévnyitó ünnepségén. A rendezvény
kezdetén a középiskola igazgatója, Simion Laslo
összefoglalva ismertette a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal által a nyár folyamán az intézmény-
ben megvalósított legfőbb munkálatokat. A
polgármester tanácsadója ugyanakkor arra biztatta
a diákokat, hogy kövessék elődeik példáját. „Tisz-
telt tanárok, önök nagy felelősséget vállaltak: hogy
neveljék és oktassák gyermekeinket, ezért maximá-
lis szigorúságot és igényességet kérek önöktől, mert
ezek a gyerekek jelentik Románia jövőjét. Kedves
diákok, azt javaslom, hogy tanuljatok, elődeitek
példáját kövessétek, és ne azokét, akik nap mint nap
feltűnnek a televíziók képernyőjén, és úgy gondolják, hogy képviselnek minket, ne azokat, akik gyűlöletet és
széthúzást, megosztottságot hirdetnek. Önök pedig, tisztelt szülők, támogassák, neveljék gyermekeiket, és
mutassanak nekik utat, mint ahogy önökkel is tették az önök szülei, szeretettel és felelősséggel. Az oktatás
fejlődést jelent! A marosvásárhelyi önkormányzat rendkívül fontosnak tartja, hogy egészséges környezetben
nevelkedjenek a következő generációk. Sikerekben gazdag új tanévet kívánok!” – mondta beszédében a pol-
gármester tanácsadója, Claudiu Maior.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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