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Hasznos partnerkapcsolat lenne

Vízfelület- és partrendezés Marosvásárhelyen

Baleset
Nagyernyében

A furgonnal élő állatokat – sertéseket
és malacokat – szállítottak, ezek közül
hat a helyszínen elpusztult, a többi húszat – köztük sérült egyedek is voltak
– a tűzoltók mentették ki. A szemtanúk
szerint a sofőr elaludt a volánnál, emiatt történt a baleset.

____________2.
Az autonómiapárbeszéd
elkezdését kérték

Az autonómiáról szóló párbeszéd elkezdését kérte a székelyföldi látogatásra készülő Klaus Johannis elnöktől
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke egy vasárnap keltezett nyílt levélben.

____________3.
Jó hangulatban
zárult
a marosszéki tábor
Vasárnap zárta kapuit a tizenkilencedik alkalommal megrendezett marosszéki népzene- és néptánctábor
Jobbágytelkén. Idén is számos tánc,
ének, hangszer várt a tanulni vágyókra, még több kézműves-foglalkozás, népi mesterség a gyerekekre.

Amint megszoktuk, Marosvásárhelyen adok-kapok alapon sikerül valamit előmozdítani. Több éve mindegyre terítékre
kerül a Poklos-patak, vagy akár a Maros városon áthaladó
szakaszának a rendezése, amely esetében a tervezgetés
mindeddig csak a megoldáskeresésnél maradt, az intézményvezetők a bűnbakkeresésnél nem jutottak tovább. Másfél hónapja Bratanovici Cristian mérnök a Maros Vízügyi
Hatóság vezérigazgatója lett, ugyanakkor helyi tanácsos is.
Megkérdeztük, hogy kettős minőségében miként lát előremozdulást az említett ügyekben.

Vajda György

Fotó: Nagy Tibor

Nemrég vitát váltott ki egy „incidens”. A Poklos-patak Arató utcai hídjánál vízmedertisztítási munkálatok közben bezuhant egy daru. Az esetről többször írtunk, szóváltás is volt a polgármesteri hivatal és a vízügyi
hatóság között, de azóta nem történt semmi. A közlekedést az egyik
sávon elterelték, de minden úgy van, ahogy a baleset után maradt.
Bratanovici Cristian ezzel kapcsolatosan megkeresésünkre elmondta, a
műszaki kivizsgálás kiderítette, hogy járdakövezéskor a munkások feltörték a partvédő betont, és helyette homokot tettek, a meggyengített alap
nem bírta el a nehéz darut, emiatt borult be a haszonjármű. A műveletet
több mint 10 éve ugyanúgy végezték, és eddig ez nem fordult elő. Mind
a polgármesteri hivatal, mind a vízügy, illetve az építkezési felügyelőség
is helyszíni vizsgálatot tartott.
(Folytatás a 4. oldalon)

Tárgyalni kell az üzleti
szférával

Klaus Johannis államfő pénteken azzal
az üzenettel fordult a kormányhoz,
hogy „létfontosságú” tárgyalóasztalhoz
ülniük az üzleti szféra képviselőivel. Az
mondja, a vállalkozók aggodalma „teljes mértékben indokolt”.

Mint fogalmazott, a nemrég bejelentett intézkedések egy része „bizonytalanságot és aggodalmat” vált ki, az üzleti szférából kapott jelzések
pedig arra késztetik, hogy erre ráirányítsa a Tudose-kabinet és a kormánykoalíció figyelmét.
„Teljes mértékben indokoltnak tartom a vállalkozóknak a nemrég bejelentett intézkedések következményei miatti aggodalmát. Ez a fajta
gazdaságpolitika bizonytalanságot és aggodalmat vált ki, az üzleti szférából kapott jelzések
pedig arra késztetnek, hogy ráirányítsam a kormány és a politikai koalíció figyelmét, hogy ha
ilyen a kapcsolat az állam és az üzleti szféra között, az veszélybe sodorhat munkahelyeket és
fontos beruházásokat, amikre pedig Romániának
nagy szüksége van” – üzente az államfő.
Meglátása szerint fontos, hogy az új kormány
tárgyalóasztalhoz üljön az üzleti szférával,
mivel az adópolitika módosítását vagy a szociális intézkedéseket konzultációnak kell megelőznie, ugyanakkor nagyon aprólékosan meg
kell vizsgálni, hogy milyen hatást fog a lépés
gyakorolni az ország gazdaságára.
Johannis leszögezte, egy kormányprogramnak, „bármennyire is ambiciózus legyen”, nem
szabad szembemennie a stabilitási és kiszámíthatósági elvárásokkal, amikre a gazdaságnak
szüksége van. (Mediafax)

____________4.
Elfogadták az ASA
újjászervezési
tervét

Másfél évvel a csődvédelmi eljárás elindítása után a csődbíróság elfogadta
a 2. ligába a tavasszal kiesett Marosvásárhelyi ASA újjászervezési tervét.
Ezzel a csapat életében újabb időszak
következik, egy teljes idénynyi bizonytalanságot követően.

____________5.

Értelmezhető, vitatott,
fegyelmező

Antalfi Imola

Mint általában a jogszabályok elfogadásakor, módosításakor, a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás (RCA)
új, az államfő által kihirdetett és július 12-én életbe lépett
törvénye esetén is számtalan értelmezés látott napvilágot
a médiában. Az egyik legvitatottabb, félreértésekre lehetőséget adó módosítás az RCA felfüggesztésére vonatkozik,
ami a gépkocsi-tulajdonos részéről bizonyos kötelezettségekkel jár. Ezek elmulasztása akár 2000 lejes bírságot is
vonhat maga után. A jogszabályt értelmezők egy része azt
mondja, a biztosítás felfüggesztése esetén le kell adni a
rendőrségre a számtáblákat, a törvénycikkelyben leírtak
szerint ez saját kérésre történik, a bróker szerint pedig
akkor szükséges a rendszámtáblák leadása, ha az autó valamilyen oknál fogva használhatatlanná válik, és a tulajdonos vissza szeretné igényelni az előre kifizetett
biztosítási összeget. Ekkor kell igazolnia a fenti módon,
hogy járművét nem használja. Arra viszont már kevesebben hívják fel a figyelmet, hogy ebben az esetben a gépkocsi nem parkolhat közterületen! Konkrétan arra a
kérdésre, hogy ha valaki nem felfüggeszti a biztosítását,
hanem lejár ennek az érvényessége, és nem közlekedik a
kocsival, és nem köt új biztosítást, milyen kötelezettsége
van, nem kaptunk konkrét választ. Gyakorlatilag
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 45 perckor,
lenyugszik
21 óra 10 perckor.
Az év 198. napja,
hátravan 167 nap.

Ma ENDRE és ELEK,
holnap FRIGYES napja.
IDŐJÁRÁS

Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 260C
min. 110C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

45, 34, 21, 35, 10+2
27, 22, 13, 10, 4, 1

16, 15, 5, 22, 7, 40

NOROC PLUS: 046431

SUPER NOROC: 605818
NOROC: 7339888

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Maros-völgyi fesztivál

Ratosnyán tizenharmadik alkalommal szervezik meg a
Maros-völgyi fesztivált, ahol a vidék népművészetét, népzenéjét, a hagyományos ételeket népszerűsítik. Az idei
fesztiválra július 29-30-án kerül sor A hagyomány folytatódik címmel, de fontos hangsúlyt kap a környék turisztikai
látványosságainak ismertetése is. A résztvevők a Marosvölgyi turistaútvonalakkal is megismerkedhetnek, sőt július 29-én 11 órától a megyei hegyimentő szolgálat
kirándulást szervez a Lisztes-tetőre. A fesztivál programjában a kézműves-foglalkozások mellett számos sportvetélkedő is lesz. A fesztiválon a következő települések
képviseltetik magukat: Szászrégen, Maroshévíz, Marosfelfalu, Petele, Marosvécs, Felsőrépa, Ratosnya, Marosoroszfalu, Gödemesterháza, Déda és Alsóidecs. E
települések néptánccsoportjai és népdalénekesei szórakoztatják a közönséget.

Bútorfestő tábor Szászrégenben

Másodszor szerveznek bútorfestő tábort Szászrégenben,
ahol a hagyományos székelyföldi motívumvilágból építkező bútorfestés alapjaival ismerkedhetnek az érdeklődők,
felnőttek és gyermekek egyaránt. Az idei tábort két egyesület közösen szervezi: a For Move Egyesület, mely a
Bethlen Gábor Alaptól nyert támogatást népviseleti ruhák
és íjak vásárlására, illetve a festőtábor faanyagának beszerzésére, valamint a Csillag Egyesület, mely a Communitas Alapítványtól kapott támogatást a szükséges
faanyagokra és a szervezés egyéb költségeire fordítja. A
tábor július 17-21. között zajlik az Alexandru Ceuşianu Általános Iskola épületében. Érdeklődni és jelentkezni a
0745-259-798-as telefonszámon, a szervezőknél, az esemény közösségi oldalán és a helyszínen lehet – tájékoztatott Kiss Andor programfelelős.

Grafikai kiállítás

A Romániai Képzőművészek Szövetségének Maros megyei fiókja szervezésében július 18-án 17 órakor a Kultúrpalota Art Nouveau kiállítótermében – George Enescu
utca 2. szám – megnyílik Mariana Şerban grafikai kiállítása. A kiállítás július 18. és augusztus 2. között látogatható.

Székelyföldi kirándulás

A Marosvásárhelyi Nyugdíjasok Egyesülete július 19-én kirándulást szervez Parajd–Korond–Szejkefürdő–Udvarhely–Szováta–Vármező útvonalon. A kirándulás utolsó
állomásán pisztrángot szolgálnak fel. Feliratkozni az egyesület Bolyai tér 36. szám alatti székhelyén lehet naponta
10-13 óra között.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A falu orvosát búcsúztatták

Néhány nappal ezelőtt a marossárpataki református nőszövetség tagjai ünnepélyes keretek
között vettek búcsút dr. Gál Istvántól, aki évtizedeken át szolgálta a helyi közösséget. A 87
éves orvos felesége halálát követően határozta el, hogy életének
hátralévő
éveit
szülőfalujában, Gyergyókilyénfalván szeretné eltölteni.

Berekméri Edmond

A doktor urat érkezéskor az Ároni
áldással fogadták, amit Stupár Károly
lelkipásztor igeolvasása és közös ima
követett. Török Gabriella nőszövetségi
elnök elérzékenyülve köszönte meg a
doktor úr fáradságot nem kímélő, lelkiismeretes munkáját. Balázs Gizella
a Köszönöm, uram című verset szavalta. Dr. Gál István megköszönte a
nőszervezet kedvességét, majd orvosi
pályájáról és a sárpataki emlékeiről beszélt. „Úgy érzem, soha senkit nem
bántottam meg szóval vagy tettel. Voltak nehézségeim az életben, de szép
emlékeim is maradnak meg Marossárpatakról. Nehezen viselem jelenlegi állapotomat, az egyedüllétet, s emellett
kezelhetetlen egészségi problémáim
vannak, ezért költözöm haza szülőfalumba” – fejtette ki dr. Gál István. Ezt

követően kötetlen beszélgetés kezdődött, finom sütemények és tea került az
asztalra. A nőszövetség tagjai jelképes
ajándékot is átnyújtottak a falu volt orvosának.
A közkedvelt orvos házát, ahol 47
évig lakott, eladásra bocsátotta, a teljes
berendezéssel együtt. „Csak azt viszem magammal, amire feltétlenül
szükségem van, s amitől az emlékek
miatt semmiképpen sem tudok megválni. Testvérem egyik fiához fogok
költözni, ahol egy kisebb lakrészt alakítottak ki számomra. Egyedül maradtam. Sosem fogom elfelejteni a
Sárpatakon töltött éveket, de hazamegyek Kilyénfalvára, mert ott élnek a
rokonaim” – tájékoztatott a 87 éves
doktor úr.
Dr. Gál István általános orvos Balában kezdte pályafutását, majd Vajdaszentiványon gyógyított, teljesített
körorvosi feladatot. 1962-ben került
Marossárpatakra, ahol kezdetben a
kórházotthon megüresedett igazgatói
állását töltötte be. Néhány évvel később, 1966-ban munkahelyet változtatott, a falu megüresedett orvosi
rendelőjébe költözött be feleségével
együtt. A sárpataki emberek rövid idő
alatt megszerették, a lakosság szolgálatában állt éjjel-nappal. Nagyon sok
család tartozik a doktor úrnak hálával
és köszönettel, többek között e sorok

Baleset Nagyernyében

írója is. A doktor úr mindig megpróbált
eleget tenni orvosi kötelezettségeinek,
igyekezett legjobb tudása szerint segíteni a rászorulókon. Mindig bensőséges volt kapcsolata a betegeivel, ezért
tisztelte és szerette a falu népe. Dr. Gál
István 1990-ben vonult nyugdíjba, de
sürgősségi esetekben továbbra is gyakorolta hivatását. Két évvel ezelőtt,
2015-ben még vizsgált és gyógyított!
Kérdésemre a doktor úr elmondta,
hogy milyen tulajdonságai kell legyenek egy jó orvosnak. „A betegnek
éreznie kell mindig az orvos együttérzését. Az orvos igyekezzen annyira a
beteg bizalmába férkőzni, hogy úgymond a szavával is tudjon gyógyítani.
Nagyon jó lenne, ha a háziorvos a faluban lakna, hogy ne csak a beteget,
hanem környezetét, családtagjainak
egészségi állapotát is hosszú ideig
nyomon tudja követni. Sosem utasítottam vissza egyetlen beteget sem, örömet
jelentett
számomra,
ha
segíthettem” – hangsúlyozta.
A doktor úr, költözés előtt, egy több
mint 100 éves népi viseletet, egy ennél
is régebbi falvédőt, régi cserépedényeket, kerámiatárgyakat adományozott a
marossárpataki falumúzeum részére,
könyveket ajándékozott az iskola
könyvtárának. A település vezetősége
ezúton is köszöni az adományt, de
leginkább fáradhatatlan és odaadó orvosi tevékenységét!

Elő állatokat szállító furgon borult az árokba

Tegnap délben egy 64 éves magyarsárosi gépkocsivezető haszonjárművével felborult egy
enyhe kanyarban, egy híd mellett Nagyernyében, a gépkocsi
az árokban kötött ki.

A rendőrség mellett két tűzoltókocsi
is a helyszínre érkezett, a sofőrt
ugyanis ki kellett szabadítani a járműből, a mellette levő utasnak azonban
sikerült kiszállnia a gépkocsiból. A
mentők mindkét személyt kórházba
szállították.
A furgonnal élő állatokat – sertéseket és malacokat – szállítottak, ezek
közül hat a helyszínen elpusztult, a
többi húszat – köztük sérült egyedek is
Fotó: Antalfi Imola
voltak – a tűzoltók mentették ki. A
szemtanúk szerint a sofőr elaludt a vo- megerősítette a Népújság kérdésére. A ték, ami lassította a közlekedést. A
lánnál, emiatt történt a baleset, ezt ké- gépkocsiforgalmat a helyszínelés és az rendőrség a baleset körülményeinek
sőbb a rendőrség szóvivője is állatok kimentése alatt egy sávra terel- kivizsgálásán dolgozik. (antalfi)

Felhívás
Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete az átláthatóság

és a nyitottság jegyében nyílt pályázatot hirdet az ifjúságért
felelős, illetve a turizmus és kultúra népszerűsítéséért és interetnikai kapcsolatokért felelős alelnöki tisztségek betöltésére.
Mindkét esetben önkéntes munkára keresünk jelentkezőket, akik a marosvásárhelyi magyar közösségért szeret-

RENDEZVÉNYEK

Szent Anna-napi búcsú
Székelybósban

A Székelybósért Egyesület a Bethlen Gábor Alap támogatásával július 21–23-án Székelybósban Szent Annanapi búcsút szervez, melynek célja a régi hagyomány
újraélesztése, a faluból elszármazottak számára lehetőséget teremteni a találkozásra, valamint a magyar közösség erősítése. A búcsún a résztvevőknek alkalmuk
lesz betekintést nyerni a színjátszás, a magyar népzene
rejtelmeibe, a lovasbemutató, valamint Kárpát-medencei borok kóstolása sem marad el. A gyerekeknek külön

nének dolgozni, és tevékenységükkel aktív szerepet vállalnának a közéletben.
Jelentkezni 2017. augusztus 30-ig lehet.
A pályamunkának tartalmaznia kell:
– fényképes önéletrajzot
– szakmai tervet az adott terület fejlesztéséről, illetve az
elvégzendő tevékenységről
A pályázatot a kabinet@vasslevente.ro e-mail-címre várjuk.
programok lesznek: gyöngyfűzés, arcfestés, mesejáték,
és a hagyományos körhintát is ki lehet próbálni. Kézművesmunkák, gyöngyök, mézek, levendulából készült
kellékek, festett tányérok csalogatják a látogatókat a vásárba.

Nyáresti orgonahangversenyek

Folytatódik a Nyáresti orgonahangversenyek koncertsorozat, amely idén a Hangszerek királynője – az orgona jelenléte Maros megye kulturális térségében címet
viseli. Molnár Tünde orgonaművész július 20-án 19 órakor a marosvásárhelyi Vártemplomban Johann Prause
és Klassmeyer Ernst orgonáján játszik. A belépés a koncertre ingyenes.
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Nyílt nap
a NATO eddigi legnagyobb romániai hadgyakorlatán

Nyílt napot tartottak a Saber Guardian 2017 (SG17)
elnevezésű nemzetközi gyakorlatsorozat – Románia
és a fekete-tengeri térség eddigi legnagyobb hadgyakorlata – legfontosabb erdélyi helyszínén, Nagysinken (Cincu) szombaton.

A Bulgária, Románia és Magyarország területén zajló, az
Egyesült Államok szárazföldi erőinek európai parancsnoksága
által összehangolt manőverekre 22 NATO-tagállam és partnerország 25 ezer katonáját és mintegy kétezer harci eszközét
mozgósították. A román területen gyakorlatozó 17 ezer katona
közül a román, amerikai, örmény, horvát és ukrán hadsereg
mintegy ötezer katonája gyűlt össze Nagysinken.
A szombati nyílt napon Klaus Johannis államfő, Petr Pavel
vezérezredes, a NATO Katonai Bizottságának elnöke és Adrian Tutuianu román védelmi miniszter is megtekintette a szárazföldi csapatok, illetve a román és amerikai légierő
éleslövészeti gyakorlatát a nagysinki tüzérségi lőtéren.
Az SG17 gyakorlatsorozat egyebek mellett egy ellenséges
folyami áttörési kísérlet visszaverésének gyakorlására, illetve

a Fekete-tenger térségében – a légvédelmi tüzérség és több hadihajó részvételével – rendezendő rakétalövészeti gyakorlatra
is kiterjed. A külügyminisztérium közleménye szerint az SG17
az eddigi legnagyobb és legösszetettebb gyakorlatsorozat,
amely román területen zajlik.
„A Saber Guardian 17 a részt vevő több mint húsz ország
katonáinak együttműködési készségét fejleszti, és hozzájárul
a NATO keleti szárnya védelmi és elrettentő képességének
megerősítéséhez. A gyakorlat ugyanakkor határozott bizonyítéka a szolidaritásnak, a transzatlanti kapcsolatok és a húszéves román–amerikai stratégiai partnerség szilárdságának” –
olvasható az SG17-ről kiadott külügyi közleményben.
A héten Alekszandr Grusko, Oroszország NATO-nagykövete aggodalmát fejezte ki a kelet-európai és a Fekete-tenger
térségében szervezett NATO-hadgyakorlatok miatt, amelyeken
az év hátralévő részében – számításai szerint – mintegy 40 ezer
katona vesz részt. Grusko a katonai kommunikáció fejlesztését
szorgalmazta Oroszország és a NATO között, a félreértések és
„ideges” reagálások elkerülése érdekében. (MTI)

Az autonómia-párbeszéd elkezdését kérte
nyílt levélben az államfőtől az EMNP-elnök

Az autonómiáról szóló párbeszéd elkezdését kérte a
székelyföldi látogatásra készülő Klaus Johannis elnöktől Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) elnöke egy vasárnap keltezett nyílt levélben.

Az MTI-hez is eljuttatott nyílt levében Szilágyi Zsolt gratulált Johannis elnöknek azért, hogy ellátogat abba a régióba,
ahol a legnagyobb arányban szavaztak rá a 2014-es elnökválasztáson, és amelynek lakói okkal érzik magukat Románia
leginkább diszkriminált, mellőzött és perifériára kényszerített
állampolgárainak.
Szilágyi Zsolt emlékeztette Johannis elnököt arra, hogy az
erdélyi szászok II. András királytól kapták azt az autonómiát,
amelyik 650 éven át biztosította számukra az önkormányzás
jogát. „Amikor tehát Székelyföld vagy az erdélyi magyarság
autonómiájáról beszélünk, akkor olyan modellekről van szó,
melyek több száz éves hagyományra tekintenek vissza térségünkben. Ez esetben egy olyan nemzeti közösség jövőjéről
beszélünk, melynek tagjai román állampolgárok, akik Romániában dolgoznak, itt adóznak, betartják az ország törvényeit
és békében kívánnak élni román nemzetiségű szomszédjaikkal” – fogalmazott az EMNP elnöke.
A politikus megemlítette: az európai integráció intézményei, különösen az Európa Tanács, támogatják az arra irányuló

törekvéseket, hogy az őshonos magyar közösség és a történelmi régiók számára megtalálják a legmegfelelőbb autonómiaformákat. „Tudatában annak, hogy az 1918-ban
Gyulafehérváron összegyűlt románság kötelezettséget vállalt
arra vonatkozóan, hogy biztosítják az autonómiát és az önrendelkezéshez való jogot minden olyan nemzeti és etnikai közösségnek, melyekkel együtt kívántak élni Erdélyben,
különösen érthetetlen számunkra, hogy a román elit még napjainkban sem érzi magát morális, politikai és jogi értelemben
adósnak ennek megvalósításáért” – fogalmazott a nyílt levélben Szilágyi Zsolt.
Úgy vélte: e helyzet csak akkor orvosolható, ha mélyreható
párbeszéd kezdődik az autonómiák kérdésköréről.
„Székelyföldi látogatása alkalmából tisztelettel kérem, hogy
kezdeményezze e párbeszédet, s mint a legmagasabb közjogi
méltóság, alkotmányos kötelezettségének megfelelően, legyen
moderátora az autonómiáról folytatott román–magyar párbeszédnek!” – zárta Klaus Johannisnak címzett levelét az EMNP
elnöke.
Az elnöki hivatal korábbi bejelentése szerint Johannis kedden tesz látogatást Hargita és Kovászna megyében. Látogatása
alkalmával önkormányzati képviselőkkel találkozik, meglátogatja a csíksomlyói kegytemplomot és a csíkszentkirályi ásványvíz-palackozót. (MTI)

Berlin szerint nem csillapodik a migrációs hullám
Líbia felől

Az illegális migrációval foglalkozó stratégiai elemző központ (GASIM) elemzése alapján továbbra is Líbia az EU felé
irányuló illegális migráció legfőbb csomópontja, és nem csillapodik a menekülthullám, holott az EU-ba igyekvő emberek
már útjuk megkezdése előtt tisztában vannak azzal, mennyire
súlyos állapotok uralkodnak az országban.
A líbiai táborokban elsősorban kelet-afrikai embereket
zsákmányolnak ki az embercsempészek, akik szisztematikusoan és az elképzelhető legsúlyosabb formákban megsértik az
emberi jogokat. Mindennaposnak számít, hogy kivégeznek
embereket, ha nem tudnak fizetni, és a kínzás, a nemi erőszak
és a zsarolás mellett az is bevett gyakorlat, hogy magukra
hagyják őket a sivatagban.
A Welt am Sonntag felidézte, hogy német diplomaták már
az év elején arról írtak belső feljegyzésekben, hogy a líbiai táborokban a nácik lágereit idéző állapotok uralkodnak. Hozzátették, hogy a német kormány az utóbbi időben a helyzet

javítására törekszik. Ezzel kapcsolatban Thomas de Maiziere
német és Marco Minniti olasz belügyminiszter a Welt am
Sonntag testvérlapjában, a Die Weltben szerdán közölt közös
írásában kiemelte: nem lehet arra számítani, hogy „néhány
csempészbanda elfogásával vége szakad az áradatnak”, ezért
az „irreguláris migráció” megakadályozása érdekében az EUnak „meg kell próbálkoznia a beavatkozással” az ország déli
határvidékén, méghozzá a folyamatok „irányításának” céljával.
Hozzátették, hogy törődni kell az EU-ba igyekvő emberekkel, akik Líbiában tartózkodnak és azokkal is, akik még mindig folyamatosan érkeznek az országba. Hangsúlyozták, hogy
„ezek az emberek nem maradhatnak Líbiában”, a Nemzetközi
Migrációs Szervezet (IOM) irányításával, európai támogatás
mellett vissza kell juttatni őket hazájukba.
Az Észak-Afrikából az EU-ba irányuló migrációs hullám
Olaszországban éri el a közösség területét, ahová a Welt am
Sonntag adatai szerint az idén eddig mintegy 89 ezer menedékkérő érkezett. Ez csaknem 20 százalékos növekedés az egy
évvel korábbihoz képest. Az érkezők 95 százaléka Líbiából
indult útnak, további 3 százalék pedig Törökországból – áll a
beszámolóban, amely szerint Egyiptomból már alig indulnak
menekülteket szállító hajók. (MTI)

Fedél nélkülieknek szervezett partit füstbement esküvője 30
ezer dollárért megrendelt vacsorájából egy indianapolisi
menyasszony, hogy a rengeteg étel ne menjen kárba.
Sarah Cummins az Indianapolis Star napilapnak elmesélte,
hogy egy hete mondták le volt vőlegényével az esküvőt, amit
a carmeli Ritz Charles rendezvényközpontban tartottak volna.
A szakítás okairól és a füstbement lagziról nem árult el részleteket, de annyit hozzátett, hogy a vacsorát a szerződésük
miatt nem lehetett lemondani, és a befizetett összeget sem kérhették vissza. Mivel a 170 vendégre megrendelt ételt nem
akarta kidobni, ezért felvette a kapcsolatot a fedél nélküliekről gondoskodó szervezetekkel.

A rászorulóknak szervezett szombati partira érkezőket
maga Cummins fogadta. „Azt akartam, hogy tudják, legalább
annyira megérdemlik, hogy egy ilyen helyen lehessenek, mint
bárki más” – mondta.
Az elegáns környezethez illő ruhákat és öltönyöket helyi
üzletek és helybeli lakosok adományozták a vendégeknek.
Cummins három nyoszolyólánya, az édesanyja és nagynénjei is segítettek a menyasszonynak a rendezvény lebonyolításában. A vendégek az esküvői tortát is elfogyasztották.
A 25 éves gyógyszerészhallgató azt is elmesélte, hogy az
esküvői költségek jó részét volt vőlegénye, Logan Araujo fedezte, és ő is egyetértett a jótékony célú felajánlással. (MTI)

A német kormány szerint a Líbiában uralkodó viszontagságok ellenére nem csillapodik az észak-afrikai országból az Európai Unió felé tartó migrációs
hullám – írta a Welt am Sonntag című vasárnapi
német lap, egy belső kormányzati elemzésre hivatkozva.

A füstbement esküvőn rászorulók vacsoráztak

Ország – világ
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A bevándorlásról tárgyalnak

Teodor Meleşcanu külügyminiszter ma részt vesz a
Külügyek Tanácsának ülésén Brüsszelben, ahol
megvitatják majd többek között a bevándorlással
kapcsolatos legfontosabb lépéseket. A külügyminisztérium közleménye szerint a tagországok képviselői
a közép-mediterrán övezetet sújtó bevándorlási hullám kezeléséről fognak tárgyalni. A Tanács vitát folytat majd az EU globális stratégiájának
végrehajtásakor szem előtt tartandó prioritásokról.
Emellett megvitatja a líbiai helyzetet és következtetéseket fogad el. A külügyminiszterek áttekintik az
észak-koreai helyzetet is. (Agerpres)

Túrázókat mentettek meg

Nyolcórás mentés eredményeként tizenegy eltévedt
magyarországi túrázót hoztak le szombat hajnalban
a Királykő-hegység lábaihoz a csendőrök és a hegyi
mentők. A túrázók egy kijelölt úton másztak fel a Királykő-hegység 2000 méter fölötti gerincére, de besötétedett, és nem találták meg a levezető utat.
Segélyhívásukra csendőrök és hegyi mentők csoportja indult a keresésükre. Amint a Brassó megyei
csendőrség szóvivője elmondta, tartózkodási helyük
megállapításához a segélyhívó szolgálat Kovászna
megyei, magyarul is beszélő ügynökének a segítségét is igénybe kellett venniük. Az eltévedt túrázó csoportnak négy nő és egy gyermek tagja is volt. A
csoport tagjait hegymászó eszközök igénybevételével nyolc óra alatt hozták le a hegy lábához, ahonnan
önállóan folytathatták az útjukat a szálláshelyükre.
(MTI)

Autópályán száguldoztak

208 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott
egy személygépkocsi az A1-es autópályán, Râmnicu
Vâlcea és Déva között. A rendőrség Agerpres hírügynökséghez eljuttatott közleménye szerint szombaton 11 gépkocsivezetőt büntettek a rendkívül nagy
sebesség miatt az A1-es, A2-es és A3-as autópályán.
Tíz sofőrre egyenként 1.305 lej pénzbírságot rótt ki a
rendőrség, és 90 napra felfüggesztette gépkocsivezetői jogosítványukat. Nagyobb büntetést kapott egy
21 éves Kolozs megyei fiatal, aki 206 kilométeres
óránkénti sebességgel hajtott az észak-erdélyi autópályán. A férfit 2.900 lejre bírságolták meg és 90
napra felfüggesztették a jogosítványát. (Agerpres)

Értelmezhető, vitatott,
fegyelmező
(Folytatás az 1. oldalról)

a gépkocsi-tulajdonosok riogatásával szeretnék elérni,
hogy fizessenek, járjanak, pedig minden, a járművel
kapcsolatos információ egy átfogó adatbázisból kinyerhető lenne. Ezzel jelenleg nem dicsekedhetnek. Mint
ahogy azzal sem, hogy a helyi önkormányzatok nyilvántartásából is elérhetők lennének bizonyos adatok a járművekre vonatkozóan. Arra emlékeztet ez az egész, mint
amikor borsos bírságot helyeztek kilátásba az ingatlanok kötelező biztosításának hiánya esetén, amit a polgármesteri hivataloknak kellett volna kiróniuk. A
polgármesterek egy része akkor elutasította ennek az
előírásnak az alkalmazását, másrészt megvalósíthatatlan volt, hiszen nem hangolták össze nyilvántartásaikat
a biztosítókkal.
Az új RCA-törvény hét fontos előírást tartalmaz, ezek
némelyike rugalmasabbá teszi a biztosító–ügyfél kapcsolatot. Ilyen szempontból ideje volt a változtatásnak.
A törvénynek talán a legjelentősebb pozitívuma az,hogy
a kárvallott személy saját biztosítójához is fordulhat
kártalanítási igényével, és lehetővé válik a biztosítók
közötti közvetlen elszámolás, nem pedig az eddig használatos (és jószerével működésképtelen) „kompenzálás”. Felgyorsítja a törvény az ügyintézést, az eddigi
legtöbb három hónap helyett a biztosítónak 30 napon
belül ajánlatot kell tennie a kárvallottnak, vagy meg kell
indokolnia, miért nem fizet. A jogszabály bevezeti a
magas kockázatú biztosított fogalmát, és nem utolsósorban bűncselekménynek minősíti a hamisított alkatrészek
beépítéséét a járművekbe stb.
Már csak az a kérdés, hogy mindez hogyan lesz alkalmazható? A szakemberek szerint az árak „elszállhatnak”, legalábbis a fegyelmezetlen, felelőtlen
gépkocsivezetők esetében. Egy biztos: időbe telik, amíg
minden úgy megy majd, mint a karikacsapás.
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Hasznos partnerkapcsolat lenne

(Folytatás az 1. oldalról)
– A lényeg most az, hogy ne a vétkeseket keressük, hanem megoldást találjunk a hiba elhárítására. A polgármesteri hivatal bemutatott egy
helyreállítási tervet, amely mintegy 500.000 lejbe
kerülne, ezzel gyakorlatilag újjáépítik a hidat.
Egyezményt is kötöttünk, amiben elsősorban azt
tartjuk szem előtt, hogy a munkálatok idején kevésbé érintsük a környéken lakókat. Ha nem tudunk kiegyezni az anyagiakban, akkor per útján
kell rendezni az ügyet. Amennyiben a törvényszék
– a szakértőkre hivatkozva – megállapítja, hogy
az intézmények – a vízügy és a a polgármesteri
hivatal – milyen mértékben érintettek, akkor minden további nélkül a vízügy teljesíti a törvényszéki határozatot, és kifizetjük a ránk eső részt –
mondta a vezérigazgató.
A beszélgetésünk során felvetettünk még két
olyan témát, amely szintén a Poklos-patak rendezésével kapcsolatos. Korábban felmerült az az
ötlet, hogy a patak partján kerékpársávokat létesítsenek, hogy zavartalanul lehessen közlekedni a
Tudor negyedtől a Dacia piacig. Ezt még a kerékpáros közlekedést szorgalmazó civil szervezetek
is támogatnák.
Bratanovici Cristian elmondta, a patakmeder
korszerűsítési munkálatai előtt kellett volna előállni az ötlettel, mert akkor szélesebbre hagyták
volna a partvédelmi töltést, ahol 60 cm széles
sávot lehetett volna kialakítani. Jelenleg csak a patakkal párhuzamosan haladó fémpallót lehet felszerelni mindkét oldalra. A vízügyi igazgatóság
partnerkapcsolatban felvállalná azt, hogy a város

rendelkezésére bocsátja a területet, de a közvilágítást, a pallót az önkormányzatnak kellene kiépítenie. Erre még pályázni is lehet, s amennyiben
civil szervezet is felkarolná az ötletet, akár uniós
támogatási forrásokhoz is lehet fordulni – mondta.
Kifejtette: a vízügyi igazgatóság nem zárkózik el
a lebetonozott rész befedésétől sem, ahova parkolóhelyeket lehet kialakítani, azzal a feltétellel,
hogy helyenként biztosítani kell a patakmeder
megközelíthetőségét, ahol takarítás esetén le lehet
engedni egy homlokrakodó gépet. A számítások
szerint 14 méteren 12 gépkocsi is parkolható, ezen
a központhoz közel álló mintegy 1400 méteren –
kivéve a takarításra fedetlenül hagyott említett részeket – akár 1000 autót is parkolni lehet. Ezzel
gyakorlatilag meg lehetne szüntetni a parkolást a
központban. Mi több, ha a Poklos-patak mentén
levő járdákból levennének, akkor mindkét oldalon
a menetiránynak megfelelően gyorsforgalmi sávot
is kialakíthatnának. Erre van is megvalósíthatósági tanulmány – mondta a vezérigazgató.
Tudomásunk szerint a közlekedés megkönnyítése érdekében a polgármesteri hivatal közölte néhány telektulajdonossal, akiknek a házuk, illetve
a területük a partig tart, hogy kisajátítaná az ingatlanokat. A folyamat azonban leállt.
Bratanovici Cristian hangsúlyozta, a vízügyi
hatóságnak szándékában áll közreműködni a polgármesteri hivatallal, de nem álomszerű elképzelésekkel, hanem megvalósítható tervekkel,
kölcsönösségen alapuló partnerszerződések alapján, a városlakók érdekeit szolgáló beruházások
megvalósítása érdekében.

A szokásos számban, de több külföldivel

Vasárnap zárta kapuit a tizenkilencedik alkalommal megrendezett
marosszéki
népzene- és néptánctábor
Jobbágytelkén. Idén is számos tánc, ének, hangszer várt
a tanulni vágyókra, még több
kézműves-foglalkozás, népi
mesterség a gyerekekre. Esténként pedig fergeteges táncházba
és
folkkocsmába
vártak mindenkit.

Gligor Róbert László

Nyár közepén szinte megkétszereződik a népesség Jobbágytelkén,
népzenét és néptáncot kedvelő hazaiak és külföldiek lepik el az utcákat, vernek sátortábort a Nyíri
utcában, de a tánctábor idején szinte
minden helyi családhoz is jönnek
vendégek, hazatérnek a rokonok,
érkeznek a barátok, akik az oktatáson kevésbé vesznek részt, de esténként szívesen betérnek a
kultúrotthonba megnézni egy táncot, esetleg részt venni a táncházban, elbeszélgetni ismerősökkel,
falubeliekkel a kocsmában. A máskor csendesebb települést egy héten
át ének- és zeneszó, jókedv és fergeteges tánc uralja, a napi munkában megfáradt helyieknek pedig
választaniuk kell: esténként vagy a
kultúrotthonban nézik végig, élik
meg a jó hangulatot, vagy otthon
párnára hajtva fejüket hallgatják elalvásig a zene taktusát, a tácos
lábak dobbantását, a felszabadult
éneklés ihaj-csuhaját. A szervező
marosvásárhelyi Folk Center Alapítvány két jelszóval hirdeti a tábort: „Ha pihenni jöttél, rossz
helyre érkeztél” és „A pihenésre vágyók tartózkodjanak a táborban
való részvételtől”.
Tanulni, szórakozni, tanulni
Egy héten át nyílt alkalmuk tanulni az ide érkezőknek. A kultúrotthonban és az iskolában László
Csaba, László Ildikó, László Zsolt,
Fazakas János, Molnár Rozália nyárádselyei és marossárpataki táncokat oktattak, és újdonságként idén a
jobbágytelki táncokat helyi fiatalok
– Orbán Csaba, Orbán Kálmán,
Simó Rita, Bereczki Hajnal, Orbán
Rita, Dániel Kinga, Bereczki Szilárd, Mosoni Csongor – tanították a

Lerövidítik a túlzsúfolt börtönökben
raboskodók büntetését

Kihirdette Klaus Johannis államfő
a túlzsúfolt börtönökben raboskodó elítéltek büntetésének lerövidítéséről
szóló
törvényt
pénteken, miután az alkotmánybíróság múlt héten elutasította a
jogszabály ellen emelt ellenzéki
óvást.

A jogszabály szerint minden elítéltnek harmincnaponként hat nappal rövidítik le a büntetését, ha olyan közös
cellában raboskodik, ahol nem jut legalább négy négyzetméter egy rabra.
Azoknak is lerövidítik a büntetését, akiket megfosztottak a természetes fénytől,
a szabad levegőtől, a minimális higiéniai feltételektől, a WC-használat intimitásától, vagy akiket penészes,
beázott, levegőtlen cellákban, rovarok
és rágcsálók társaságában tartottak
fogva.
A börtönöket két hónapon belül osztályozzák, a rabok négy hónapon belül
tudják meg, hány napot írnak jóvá büntetésükből. A könnyítések nem vonatkoznak azokra, akiknek már kárpótlást
ítélt meg emiatt az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB). A „szabadnapok”
kiszámításánál az utóbbi öt évet számolják bele, mivel az EJEB 2012-ben
hozta meg első, úgynevezett „pilótaítéletét” (az azonos témájú ügyeket egysé-

Jó hangulatban zárult a marosszéki tábor

kezdőknek és a haladóknak. A
hangszeres oktatás is bővült az
idén, a hegedű, brácsa, bőgő mellé
a cimbalom is felsorakozott: a kezdőket Sinkó András, a haladókat a
már 80 esztendős Csiszár Aladár
által vezetett magyarpéterlaki cigány zenészek okították. Népdalokat ezúttal is Kásler Magda tanított
az érdeklődőknek. Esténként a napi
„táncmenü” egy többlettel bővült,
„ínyencségként” mezőkölpényi táncokat is oktattak egy-egy órán át
nemcsak haladóknak, hanem idéntől kezdőknek is, ugyanennyi időt
szántak arra is, hogy a tanult vagy
tanulandó táncrendet egy-egy pár
bemutassa minden este. Majd kezdődhetett a fergeteges táncház, ahol
a moldvaitól a nyárádmentin át a
székiig, kalotaszegiig egyaránt
ropni lehetett hajnalig, a folkkocsmában pedig nemcsak a sör, hanem
a zenészek ereje és hangszereik húrjai is fogyatkozni kezdett hajnalra.
A tábor nemcsak a felnőtteknek
szól, hanem a velük érkező gyerekeket is lefoglalják, a táncoktatás
mellett megismerkedhetnek a falu
számos jellegzetességével: a tóskerti vagy templom-közi csűrökben
számos kézműves-foglalkozást tart
számukra Szakács István és Sza-

kács Júlia: sarlót, cséphadarót készítettek, ostort fontak, a három kismalac meséje példájára szalma-, faés kőházikókat építettek, agyagoztak, üveget díszítettek fonallal, különböző eljárásokkal festegettek,
majd ellátogattak a kalapos és kovácsmesterek műhelyeibe, és kenyérsütést is tanultak. Délután a
felnőtteknek is járt egy kis pihenő,
de az sem tétlenkedésre, hanem beülhettek egy-egy előadásra: Kádár
Elemér Marosszék táncairól, Csíki
Emőke indiai barangolásairól,
Györfi Zalán a mikházi ferences kolostorról mesélt nekik. Csütörtök
este az Öves együttes tartott színpadi koncertet, szombaton délután
pedig az esztenára kirándultak a táborozók, volt vetélkedő, tábortűz,
hazatérve a gálaműsort a marossárpataki táncosok biztosították számukra, majd vasárnap kora reggelig
még egy utolsó fergeteges táncháznak és mulatozásnak örülhettek
mindannyian.
Sokan visszatérnek
Egy ilyen nyári táborban nagyon
sokat lehet tanulni, de nyilván nemcsak tanulni érkeznek a résztvevők,
hanem a vidékkel is ismerkednek,
sokan elviszik csemetéiket kirándulni, ezért például a gyerekoktatá-

Fiatalok és idősebbek, erdélyiek és távol-keletiek együtt ropták

gesítő modellértékű döntését) Románia
ellen a börtönökben uralkodó embertelen körülmények miatt.
A Dacian Cioloş vezette szakértői
kormány tavaly kidolgozott tervezetében még csak a helyszűke szerepelt a
büntetés lerövidítésének indokaként,
amelyre háromnapos jóváírást adtak
volna havonként. Ezt a képviselőház
jogi bizottságában duplázták meg és terjesztették ki a „nem megfelelő körülményekre”. A bizottság javaslatára
növelték a büntetésből elengedett napok
számát azoknál az elítélteknél is, akik
valamilyen munkát végeznek.
Áprilisban az EJEB felszólította Romániát, hogy fél éven belül dolgozzon ki
ütemtervet a börtönök túlzsúfoltságának
enyhítésére, a büntetés-végrehajtási intézményekben uralkodó körülmények
ugyanis sértik az Emberi Jogok Európai
Egyezményének a kínzás és megalázó
büntetés tilalmáról szóló cikkelyét. A
román börtönökből nyolcezer elítéltet
kellene szabadon bocsátani a több mint
27 ezerből ahhoz, hogy minden rabra
jusson legalább négy négyzetméternyi
hely.
Eddig több mint ötszáz panaszosnak
ítélt meg az EJEB kártérítést, amiért
embertelen körülmények között kellett
raboskodnia Romániában. (MTI)

son részt vevők száma sem állandó
– mondta el Fazakas János (Fazi),
aki néhány évnyi szünetet leszámítva állandó oktató a táborban –, s
hogy változatos legyen, idén nem
jobbágytelki táncokat tanított a környékbeli és a táborbeli gyerekeknek, hanem gyermekjátékokat és
csíki táncokat. Czerán Csaba szervező pedig azt emelte ki, hogy az
előző évektől eltérően a mostani táborban a résztvevők meglepően nagyon pontosan és rendszeresen
megjelennek az oktatáson, és
ugyanezt elvárják társaiktól és az
oktatóktól is. Puskás Attila szervező
szerint idén is kétszáz körüli volt a
táborozók száma, ami egy picivel
kevesebb az elmúlt évekhez képest,
de ők sosem a létszámot szándékoztak duzzasztani, inkább kicsi és
hangulatos, mintsem nagy és élménytelen táborokra törekednek.
Idén a résztvevők kevesebb mint
fele hazai; legtöbben Magyarországról érkeztek, de egytizede nyugati vagy még távolabbi, hiszen
jöttek résztvevők Németországból,
Franciaországból, Finnországból,
az Amerikai Egyesült Államokból,
de a távoli Ausztráliából, Új-Zélandról és Hongkongból is. Ugyanakkor a Vajdaságból érkezők száma

Fotó: Gligor Róbert László

is megnőtt, hiszen eddig csak „Csalókáék” jártak ide, ők az első marosszéki táborokban voltak kitűnő
hangulatzenészek, amikor a szerbiai
háború idején Erdélyben dolgoztak.
A tábor értéke a kultúra és a tanulás
mellett a hangulatban rejlik, ennek
köszönhetően járnak vissza évente
az emberek, és jönnek újabbak is.
Olyan nincs, aki mind a 19 táborban
részt vett volna, hiszen néhány év
után mást is kipróbálnak, de azért
egy idő után szinte mindenki viszszatér ide – részletezte a szervező.
Messze földről érkeztek
A hét forgatagában számos érdekes emberrel lehet itt találkozni,
idén a távolabbról érkezőket kérdeztük meg. A finn és magyar szülőktől származó Heiler István
harmadszor érkezett Jobbágytelkére, ahol nagyon jól érzi magát,
nagyon jó a hangulat, az oktatók és
az, hogy nincs zsúfoltság. Finnországban van egy kis magyar néptáncközösség, 2015-ben kezdett
járni oda, s mivel kedvet kapott a
táncoláshoz, azóta ide is eljön tanulni, szórakozni – mesélte. A kaliforniai John Rand (a „Doki”)
viszont már hatodszor érkezett a
magát „árnyéknak” nevező Debbyvel („Dokiné”). Ez már a huszonötödik alkalom, hogy erdélyi
tánctáborban járnak, a zenéért és
táncért jönnek ide, bár az étel is nagyon jó. Hazájukban sok magyar
van, így járt magyar táncházban, és
kétszer is szerveztek egyhetes tánctáborokat, ahová erdélyi és magyarországi táncoktatókat hívtak.
Hasonló a Hongkongból érkező
kínai John Yau esete is: először
amerikai magyarokat hívtak Hongkongba táncot oktatni, később a marosvásárhelyi
Fazakas
János
(„Fazi”) és a budapesti Farkas Zoltán („Batyu”) is járt náluk, így került kapcsolatba és nagyon
megszerette az erdélyi néptáncokat.
Évente két néptánctáborba jön el a
már nyugdíjas kínai férfi, járt már
Válaszúton, Kalotaszentkirályon,
Széken és Vajdaszentiványon, Jobbágytelkére viszont először érkezett. Az idénre három tánctábort
tervezett be, így nem sok idő marad
kipihenni a hét fáradalmait, hiszen
várják az alsósófalvi és a kalotaszentkirályi néptánctáborokba is.
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Európa-liga: Kétgólos előnyről kapott ki a Ferencváros

Szerkeszti: Farczádi Attila

Európa-liga:
Lenyomta a Zirët az Astra

Kétgólos győzelmet aratott az
Astra Giurgiu az azeri Zirë ellen a
labdarúgó-Európa-liga selejtezőjének 2. fordulójában, csütörtök este.
A múlt évadhoz képest minden
ízében átalakult román együttes jól
kezdett, és Chipirliu korán vezetést
szerezhetett volna Ioniţă passzából,
de elhibázta a lehetőséget. Hasonlóan rontott Erico is, aki egy perc
leforgása alatt kétszer is bevehette
volna Nazirov kapuját. A célt tévesztők sorába Belu is feliratkozott,
ő azonban már nagyon közel járt a
gólhoz, hiszen a kapufát találta el.
Az Astra szerencséje, hogy a sok kihagyott helyzet nem bosszulta meg
magát, a vezető találatnak a giurgiuiak örülhettek a 31. percben,
amikor Ioniţă könyörtelenül kihasználta Nazirov kapus hibáját – az
azeri hálóőr kezéből kicsúszott a
labda, éppen a románok csatárja
elé, aki az üresen maradt kapuba továbbított. A figyelmetlenség a
másik oldalon is megkövetelte a
maga áldozatát – Sadygov egyenlített, alig két perccel később. Követ-

1004.

kezett egy újabb Chipirliu-lehetőség, azonban a román játékos újfent
hibázott, így döntetlen állásnál vonultak szünetre a felek.
Chipirliu szerencsétlen sorozatát
az ezen a mérkőzésen bemutatkozó
edző, Eduard Iordănescu nagyon
megunhatta, a szünetben ugyanis
szólt neki, hogy nem kell visszamennie a második félidőre, helyette
az ugyancsak újonc Le Tallecet
küldte be a pályára. Pechére a francia futballista ott folytatta, ahol lecserélt társa abbahagyta, és elrúgott
egy helyzetet, mielőtt Dandea újra
vezetéshez juttatta a házigazdákat.
Le Tallec mégis góllal tette emlékezetessé a maga számára az összecsapást: Ioniţă szögletét követően
Erico megcélozta a hosszú sarkot, a
labda már-már elhagyta volna a játékteret, a szélről becsúszó francia
azonban a védői „ellenkezés” dacára begyötörte a lasztit a hálóba, és
kialakította a 3-1-es végeredményt.
A visszavágót csütörtökön rendezik Azerbajdzsánban.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: Astra Giurgiu – Zirë
3-1 (1-1)
Giurgiu, vezette: Cinkevics.
Gólszerzők: Al. Ioniţă (31.), Dandea (55.), Le Tallec (74.), illetve Sadygov (33.).
Sárga lap: Al. Ioniţă (36.), illetve Shemonayev (53.), Boum (63.).
Astra: Iliev – Belu, Bejan, Erico, A. Stan – Dandea (63. Vâlceanu), Mrzljak – Nicoară (Balaure), Marquinhos, A. Ioniţă – Chipirliu (46. Le Tallec).
Zirë: Nazirov – G. Matei, Boum, Krneta, Shemonayev (56. Khalilzade), Aliyev
(Gadze) – Manga, Mustafayev, Djuric, Sadygov (77. Ibekoyi) – Belfort.

Eredményjelző

* labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló: Karabakh – Samtredia 5-0, Hibernians – Salzburg 0-3, Partizan – Buducnost Podgorica 20, Rijeka – The New Saints 2-0, Spartaks Jürmala – Lokomotiv Astana
0-1, APOEL Nikosia – F91 Dudelange 1-0, Sheriff Tiraspol – Kukësi 10, Hapoel Be’er Sheva – Budapest Honvéd 2-1, Zrinjski – Maribor 1-2,
Malmö FF – Vardar Skopje 1-1, BATE Boriszov – Alashkert 1-1, Zalgiris
Vilnius – Ludogorec 2-1, Mariehamn – Legia Varsó 0-3, Zsolna – FC
Koppenhága 1-3, Dundalk – Rosenborg 1-1, Hafnarfjördur – Vikingur
Gota 1-1
* labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 2. forduló: Inter Baku – Fola Esch
1-0, Irtysh Pavlodar – Crvena Zvezda 1-1, Kairat Almaty – Skenderbeu
1-1, Maccabi Tel Aviv – KR Reykjavik 3-1, Rabotnicki – Dinamo Minsk
1-1, Skendija – HJK Helsinki 3-1, Rózsahegy – Brann 0-1, Nőmme Kalju
– Videoton 0-3, Bröndby – Vaasa 2-0, Altach – Dinamo Brest 1-1, Liepaja
– Suduva 0-2, Östersunds – Galatasaray 2-0, Haugesund – Lech Poznan
3-2, Apollon Limassol – Zaria 3-0, FC Vaduz – Odd Grenland 0-1, Qabala
– Jagiellonia 1-1, Valletta – Utrecht 0-0, Astra Giurgiu – Zirë 3-1, Progres
Niedercorn – AEL Limassol 0-1, Beitar Jeruzsálem – Botev Plovdiv 1-1,
Norrköping – Trakai 2-1, Slovan Pozsony – Lyngby 0-1, Hajduk Split –
Levszki Szófia 1-0, Sturm Graz – Mladost Podgorica 0-1, Trencsén – Bnei
Yehuda 1-1, Zeljeznicar Szarajevó – AIK 0-0, Aberdeen – Siroki Brijeg
1-1, Cork City – AEK Larnaka 0-1, Eszék – Luzern 2-0, Panionios Athén
– ND Gorica 2-0, Ferencváros – Midtjylland 2-4, Shamrock Rovers –
Mlada Boleslav 2-3, Valur – Domzale 1-2.

Hiába vezetett két góllal, végül
4-2-re kikapott a Ferencváros dán
vendégétől, a Midtjyllandtól a labdarúgó-Európa-liga selejtezője második fordulójának első, csütörtöki
mérkőzésén.
A zöld-fehérek Botka Endre és
Varga Roland góljaival 2-0-s
előnyre tettek szert, de Jakob Poulsen büntetőből szépített a szünet
előtt, ráadásul Julian Koch kiállítása miatt emberhátrányba került az
FTC. A folytatásban a dán csapatkapitány újabb két gólt szerzett szabadrúgásból és 11-esből, így
fordított a Midtjylland, amely Paul
Onuachu hajrában szerzett találatával jószerivel eldöntötte a párharcot.
A vendégeknél végigjátszotta a
találkozót Korcsmár Zsolt.
Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, valamivel veszélyesebb volt
a vendég csapat, de igazi ziccer
mégis Priskin előtt adódott, aki elügyetlenkedte a lehetőséget. Mindkét együttes ígéretes akciókat
vezetett, de összességében a magyar kupagyőztes akarata érvényesült, ez pedig Botka kiváló egyéni
akciójának köszönhetően góllá
érett. Az FTC egész félidőben
nyújtott energikus játékát Varga
Roland szabadrúgásgólja koronázta meg, de az öröm nem tartott
sokáig, mert Koch szabálytalansága dán 11-est, emberelőnyt és
szépítést jelentett.
A folytatásban, a létszámfölényt
kihasználva, a skandinávok irányítottak, Poulsen pedig előbb szabadrúgásból egyenlített, majd újabb

Varga Roland szerezte szabadrúgásból a Ferencváros második gólját. MTI Fotó: Illyés Tibor

11-esből fordított. A hátralévő időben a Ferencváros nem roppant
össze, emberhátránya ellenére próbálkozott az egyenlítés érdekében.
Bőle lövése például a kapufán csattant, ugyanakkor a dánok nem hi-

báztak a hajrában, így magabiztos
előnnyel utazhatnak haza, noha az
utolsó pillanatokban ehhez kapusuk bravúrja is kellett.
A visszavágót a héten játsszák
Dániában.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 2. forduló, első mérkőzés: Ferencváros –
Midtjylland (dán) 2-4 (2-1)
Budapest, Groupama Aréna, 8034 néző, vezette: Sandro Schärer (svájci).
Gólszerzők: Botka (22.), Varga R. (42.), illetve Poulsen (45+1., 61., 67., elsőt
és harmadikat 11-esből), Onuachu (90.).
Sárga lap: Moutari (64.), Botka (76.), Batik (83.), illetve Drachmann (33.), Dal
Hende (60.), K. Hansen (72.), Nissen (75.).
Kiállítva: Koch (45+1.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Koch, Leandro, Botka – Gorriarrán,
Rui Pedro (46. Batik), Gera – Varga R., Priskin (77. Lovrencsics B.), Moutari (70.
Bőle).
Midtjylland: J. Hansen – Nissen, K. Hansen (74. Riis), Korcsmár, Dal Hende –
Poulsen, Sparv, Drachmann (64. Duelund) – Hassan, Onuachu, Wikheim (73.
Kroon).

Bajnokok Ligája: Egygólos hátrányba került a Honvéd Izraelben

A Budapest Honvéd 2-1-re kikapott szerdán az izraeli Hapoel
Beer-Seva vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező
második fordulójának első mérkőzésén.
Az izraeli csapat már az első félidőben vezetést szerzett, a második
elején pedig megduplázta előnyét,
de a kispestiek olasz légiósa, Davide Lanzafame a 63. percben szép
fejessel szépített. Az előző szezonban az Európa-ligában a legjobb 32
közé jutott hazaiaknál a magyar válogatott Korhut Mihály végigjátszotta a találkozót.
Kiegyenlített játékot hozott az
első negyedóra. Noha az izraelieknél volt többet a labda, ez helyzetekben nem nyilvánult meg, és a
Honvéd sem adta fel a támadások
lehetőségét, sőt a legveszélyesebb
szituációt Davide Lanzafame szabadrúgása jelentette. A huszadik

perctől aztán fölénybe került a Hapoel Beer-Seva, de a kispesti védők
nagyszerű szereléseket mutattak be
fontos pillanatokban, így Grófnak
továbbra sem volt komoly dolga.
Amikor a Honvéd ismét egyenrangú ellenfele lett riválisának,
akkor mégis gólt kapott: egy bal oldali szabadrúgást követően Miguel
Vitor fejelt védhetetlenül a kapu
jobb oldalába.
A folytatás rosszul indult: a ta-

valy az Internazionalét kétszer is
legyőző izraeliek egy gyönyörű
góllal növelték előnyüket, Einbinder sarokkal talált be. A Honvéd
ekkor sem roppant össze, sőt Lanzafame nagyszerű fejesével szépített. A hátralévő időben mindkét
gárda vezetett ígéretes akciókat, de
újabb gól nem született, így a jövő
szerdai visszavágó éles küzdelmet
ígér. A visszavágót zárt kapuk mögött rendezik a Bozsik Stadionban.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló, első mérkőzés: Hapoel
Beer-Seva (izraeli) – Budapest Honvéd 2-1 (1-0)
Berseba, vezette: Andreas Ekberg (svéd).
Gólszerzők: Miguel Vitor (35.), Einbinder (52.), illetve Lanzafame (63.).
Sárga lap: Tzedek (69.), illetve Lovric (34.), Laczkó (70.).
Hapoel Beer-Seva: Haimov – Bitton, Miguel Vitor, Tzedek, Korhut – Radi (65.
Ghadir), Ogu, Einbinder – Melikson (81. Ohana), Sahar (71. Barda), Nwakaeme
Budapest Honvéd: Gróf – Ikenne-King, Lovric, Baráth, Laczkó (73. Bobál D.)
– Pölöskei (69. Danilo), Kamber, Gazdag – Lanzafame, Eppel, Nagy.

Európa-liga: A Videoton háromgólos előnyt szerzett idegenben

A Videoton FC 3-0-ra nyert csütörtökön az észt
Nomme Kalju vendégeként az Európa-liga-selejtező
második fordulójának első mérkőzésén.
A székesfehérváriak Pátkai Máté révén már a nyolcadik percben előnyt szereztek, a második félidőben
pedig a szerb Marko Scepovic két értékesített büntetőjével tulajdonképpen eldöntötték a párharcot.
A Videoton az első perctől kezdve fölényben futballozott és veszélyesebben játszott, ez pedig hamar góllá
érett Pátkai lövésének köszönhetően. A vezetés megszerzése után is a székesfehérváriak irányítottak, egy
ízben Juhász fejesénél csak a keresztléc mentette meg
az észteket az újabb góltól. Az első félidő vége előtt a
portugál bíró megsérült, amikor összefutott egy hazai
játékossal, így a negyedik játékvezető vette át szerepét.
A folytatás nagyszerűen indult magyar szempontból, mert már az első percben büntetőhöz jutott a baj- nem jelentett a Videoton kapujára. A piros-kékek
noki ezüstérmes, Scepovic pedig értékesítette a pedig egy újabb büntetővel minden bizonnyal végértizenegyest. A játék képe később sem változott, a vényesen eldöntötték a továbbjutás kérdését.
A visszavágót csütörtökön rendezik Felcsúton.
Nomme Kalju nem tudott újítani, semmiféle veszélyt

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 2. forduló, első mérkőzés: Nomme Kalju (észt) – Videoton FC 0-3 (0-1)
Tallinn, vezette: Joao Capela (portugál; 35. Luis Miguel Branco Godinho).
Gólszerzők: Pátkai (8.), Scepovic (46., 74., mindkettőt 11-esből).
Sárga lap: Teles (74.), illetve Pátkai (80.), Hadzic (87.).
Nomme Kalju: Teles – Mööl, Tjapkin, Uggé, Sidorenkov – Mbu Alidor, Dmitrijev – Subbotin, Valikajev, Kirss (69. Santos) – Liliu (60. Neemelo).
Videoton FC: Kovácsik – Szolnoki, Vinícius, Juhász, Stopira – Nego, Hadzic, Pátkai, Suljic (82. Maric) – Lazovic (78.
Barczi), Scepovic (75. Géresi).
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Elfogadták az ASA
újjászervezési tervét

Másfél évvel a csődvédelmi eljárás elindítása után a csődbíróság elfogadta a 2. ligába a tavasszal
kiesett Marosvásárhelyi ASA újjászervezési tervét. Ezzel a csapat
életében újabb időszak következik,
egy teljes idénynyi bizonytalanságot követően. Az elfogadott újjászervezési tervvel megkezdődhet az
adósságok rendezése a tervben szereplő számok alapján, hisz eddig a
törvények semmilyen kifizetést
nem tettek lehetővé. Hogy erre milyen pénzzel rendelkezik majd a
csapat, egyelőre nem világos, hisz a
városi tanácsban megszavazták
ugyan a támogatást, ám ennek kiutalása csak a költségvetési tartozások rendezését követően válik
törvényesen lehetségessé. Ami biztos, hogy a klub vezetősége hónapok óta ennek a bírósági döntésnek
a megszületésére úgy várt, akár a
megváltásra, ezért most bizonyítania kell, hogy valóban ettől függött
a klub boldogulása a folytatásban.
Az ASA szombaton úgy lépett
pályára az Afumaţi elleni formaellenőrzőn Brassóban, hogy már tudatában volt annak, hogy érvényes
az újjászervezési terv. Bálint László
vezetőedző szerint ez megnyugvást
és biztonságot ad a csapatnak, azonban a mérkőzést az Afumaţi nyerte
2-1-re.
„Mérvadó teszt volt abból a
szempontból, amire készülünk –
mondta a vezetőedző. – Rávilágított
arra is, hogy még szükségünk lenne

minőségi és tapasztalt játékosokra.
Nagyon jó csapat az ellenfél, szerintem az idény egyik meglepetése
lesz a 2. ligában. Ami az én csapatomat illeti, sikerült több játékelemet feljavítanunk, de mindenkinek
tudnia kell, hogy átszervezés alatt
áll az együttes. Az is világos, hogy
az idő nem vár, és a játékosoknak
meg kell érteniük, hogy sokat és
professzionistán kell dolgozniuk.”
Az előző 2. ligás idényben 8. helyen végző Afumaţi elleni mérkőzésen az ASA egyetlen gólját Rafael
Licu szerezte, a 42. percben. A
Brassóban edzőtáborozó marosvásárhelyi csapat következő barátságos mérkőzése a 3. liga 1.
csoportjában második helyen végzett Szászhermány lesz, amellyel
július 19-én, szerdán játszanak,
majd július 22-én, szombaton a másodosztályos újonc Nagyszebeni
Hermannstadt FC lesz az ellenfél.
A hivatalos 2. ligás idény augusztus 5-én kezdődik, a beiratkozás 20án ér véget, addigra derül ki, hogy
a jogosult húsz csapat közül hányan
vállalják a részvételt. Brassó szinte
biztosan nem, így helyette a formailag kiesett Resicabányai Metalul
vehet részt, de súlyos gondok vannak Suceaván és Zsilvásárhelyen is.
A menetrendet július 25-én állítják
össze. Ha marad a 20 résztvevő,
akkor az idén 21 fordulót játszanak,
az utolsót december 9-én, két hétközi fordulóval a programban. Ha
az indulók száma 18 vagy kevesebb
lesz, a hétközi fordulók kiiktathatók
a programból.

A Budapest Honvéd a litván Zalgiris Vilnius vagy a bolgár Ludogorec csapatával találkozik a
labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában,
amennyiben szerdán túljut az izraeli Hapoel Beer-Seván. A pénteki,
nyoni sorsoláson az is kiderült,
hogy az első találkozón a kispestiek
lennének a pályaválasztók, a viszszavágót pedig idegenben játszanák.
A Zalgiris Vilnius szerdán hazai
pályán 2-1-re legyőzte a Ludogorecet, amely 2015-ben és tavaly a főtáblára jutott a BL-ben, míg a
Honvéd szintén 2-1-es hátrányból
várja a zárt kapus hazai visszavágót.

A román csapatok közül a Konstancai Viitorul ellenfele a ciprusi
APOEL Nicosia vagy a luxemburgi
Dudelange lesz, az első mérkőzésen az APOEL 1-0-ra nyert. A Viitorul nem volt kiemelt, az első
mérkőzést hazai pályán játssza.
Cseh ellenfele lesz az 1. liga
ezüstérmesének: a Bukaresti FCSB
a Viktoria Plzennel méri össze erejét (első mérkőzés itthon), amely a
cseh pontvadászatban ugyancsak a
második helyen végzett. A Viitorulhoz hasonlóan az FCSB sem volt
kiemelt a sorsoláson.
A harmadik forduló első mérkőzéseit július 25-én és 26-án rendezik, míg a visszavágókra augusztus
1-jén és 2-án kerül sor.

Bálint Zsombor

Kisorsolták a BL-selejtező
3. fordulójának párosításait

A Viitorul nyerte a bajnokságot: ítéletet hirdetett
a Nemzetközi Sportdöntőbíróság

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntése szerint a
Gheorghe Hagi által alapított
és működtetett Konstancai
Viitorul nyerte a román labdarúgó-bajnokságot a 2016–
2017-es idényben – közölte
múlt csütörtökön a Román
Labdarúgó-szövetség.

A CAS csütörtökön határozott
így, miután a második helyen végzett FCSB (korábban Steaua FC)
megóvta a végeredményt a román
labdarúgás szervezési szabályzata
27. cikkelyének 3-as pontja alapján.
A Viitorul és az FCSB a bajnokság végén azonos pontszámmal
végzett, de azért ítélték a konstancai csapatnak a bajnoki serleget,
mert a román szövetség és a bajnokságot szervező Román Hivatásos Labdarúgóliga úgy értelmezte
a vitatott cikkelyt, hogy csak a rájátszásban lejátszott egymás elleni
mérkőzések eredményeit veszik figyelembe. A Gigi Becali üzletember által finanszírozott FCSB
szerint a rájátszás mellett a két csapat alapszakaszbeli egymás elleni
eredményeit is be kell számítani,
ami a bukaresti csapatnak kedvezett volna.
A bukarestiek keresetét elutasí-

totta a CAS, amely így helyben
hagyta a román szövetség június
eleji döntését, miszerint a Viitorul
lett a bajnok.
A Konstancai Viitorul csapatát

George Hagi, minden idők legjobb
román futballistája alapította nyolc
évvel ezelőtt. Az együttes kerete
többnyire saját nevelésű fiatal labdarúgókból áll.

A francia Girondins Bordeaux
lesz a Videoton FC ellenfele a labdarúgó-Európa-liga selejtezője harmadik fordulójában, amennyiben a
székesfehérváriak csütörtökön túljutnak az észt Nomme Kalju együttesén.
A pénteki nyoni sorsoláson az is
kiderült, hogy a Ferencváros a lengyel Arka Gdynia csapatával találkozik, ha nagy bravúrral, 4-2-es
hátrányról megfordítja a párharcot
a dán Midtjylland vendégeként. A

Videoton 3-0-s előnyről várja a felcsúti második felvonást.
Az FTC és Videoton is idegenben kezdené következő párharcát.
A román csapatok közül a legnagyobb kihívás kétségkívül az európai kupasorozatokban újonc USK
Craiova előtt áll, amely a tulajdonosváltáson átesett és jelentősen
megerősödött AC Milannal került
össze. Nehéz feladatot kapott a Bukaresti Dinamo is, amely a spanyol
Athletic Bilbaóval meccselhet a to-

vábbjutásért. A legegyszerűbb
dolga, úgy tűnik, az Astra Giurgiunak lesz, amely a 2. selejtezőkör
első mérkőzésén, csütörtökön 3-1re legyőzte az azeri Zirët, és esélyes a kvalifikációra: az ukrán
Olekszandrijával játszhat majd, ha
továbbjut.
Valamennyi román együttes
hazai pályán kezdi a párharcot.
A harmadik forduló első mérkőzéseit július 27-én, a visszavágókat
augusztus 3-án rendezik.

A hazai közönség előtt szereplő
Lewis Hamilton, a Mercedes háromszoros világbajnok pilótája
nyerte a vasárnapi Forma–1-es Brit
Nagydíjat, ezzel egy pontra csökkentette a hátrányát a vb-pontversenyben vezető, most hetedikként
célba érő Sebastian Vettellel, a Fer-

rari négyszeres vb-győztesével
szemben.
A 32 éves Hamiltonnak ez volt
az idei negyedik s pályafutása 57.
futamgyőzelme. Silverstone-ban
ötödször diadalmaskodott, ez korábban csak a kétszeres világbajnok brit Jim Clarknak s a

négyszeres vb-győztes francia
Alain Prostnak sikerült.
Hamilton mögött csapattársa, a
kilencedik helyről rajtoló s kiválóan versenyző finn Valtteri Bottas
lett a második, Kimi Räikkönen, a
Ferrari finn pilótája pedig a harmadik.

nöke. Julio C. Maglione hozzátette,
180-nál több ország 2000 sportolója
kápráztatja el a világot a következő
napokban.
A magyarországi csúcsesemény
egyik különlegességeként, az olimpia mintájára első ízben, a vb jelképe is feltűnt, egy vizes

szimbólum, amelyet minden idők
egyik legjobb női úszója, az ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi
Krisztina indított útjára.
A Fontanának nevezett jelkép
mostantól minden hasonló vizes
világversenyen helyet kap
majd.

Kapunyitás az 1. ligában és az NB I-ben is

Elkezdődött az 1. ligás labdarúgó-bajnokság 2017–2018-as idénye. Lapzártánkig három mérkőzést játszottak le, az eredmények: USK Craiova – Jászvásári Politehnica 2-0, Concordia Chiajna – Temesvári Poli ACS 0-1, Bukaresti
Juventus – Bukaresti Dinamo 0-3. Tegnap lapzárta után rendezték: Astra Giurgiu – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, Bukaresti FCSB – Voluntari FC. A mai
műsor: Konstancai Viitorul – Medgyesi Gaz Metan (18.30), Botoşani FC – Kolozsvári CFR (21.00).
Kapunyitás volt szombaton a magyar labdarúgó OTP Bank Ligában is.
Szombaton három mérkőzést játszottak, az eredmények: Debreceni VSC – Mezőkövesd 1-2, Paks – Újpest 2-2, Budapest Honvéd – Szombathelyi Haladás 20. Tegnap lapzárta után játszották: Ferencváros – Puskás Akadémia, Vasas –
Diósgyőr, Videoton – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő.

Európa-liga: Romániába jön az AC Milan

Brit Nagydíj: Hamilton nyert,
egy pontra Vetteltől az összetettben

Elkezdődött a magyar rendezésű vizes világbajnokság
próbáló vállalást, Budapest felkészült a világbajnokság megrendezésére”.
„Rendkívüli öröm számunkra,
hogy itt lehetünk Budapest gyönyörű városában. Nem választhattunk volna jobb helyszínt ennek az
ünnepnek” – mondta a FINA el-

A Nemzetközi Úszószövetség (FINA) elnöke, Julio C. Maglione beszédet mond a 17. vizes világbajnokság megnyitóján a Lánchíd pesti hídfőjénél, a Duna vizén kialakított alkalmi színpadon
2017. július 14-én. Jobbról Tarlós István főpolgármester.
MTI Fotó: Illyés Tibor

Rendkívül látványos nyitóünnepséggel kezdődött meg péntek este
hivatalosan Magyarország történetének legnagyobb sporteseménye,
az úszók, nyíltvízi úszók, műugrók,
szinkronúszók és vízilabdázók 17.
világbajnoksága. A rendezvényt a

budapesti Lánchíd lábánál, a Duna
Pest felőli oldalán felállított
óriásszínpadon tartották. Tarlós István főpolgármester Budapest nevében köszöntötte a világbajnokság
versenyzőit, szervezőit és nézőit.
Kijelentette: „teljesítettük az embert

Eredményjelző

* nyíltvízi úszás, 5 kilométer, férfiak: 1. Marc-Antoine Olivier (francia) 54:31.40 perc, 2. Mario Sanzullo (Olaszország)
54:32.10, 3. Timothy Shuttleworth (Nagy-Britannia) 54:42.10, ...7. Rasovszky Kristóf, ...31. Papp Márk
* nyíltvízi úszás, 10 kilométer, nők: 1. Aurélie Muller (Franciaország) 2:00:13.7 óra, 2. Samantha Arevalo (Ecuador) 3,3
másodperc hátrány, 3. Ana Marcela Cunha (Brazília) és Arianna Bridi (Olaszország) 3,5-3,5 mp h., ...8. Olasz Anna, ...Sömenek Onon Katalin
* szinkronúszás, egyéni: 1. Szvetlana Kolesznyicsenko (Oroszország) 95.2036 pont, 2. Ona Carbonell (Spanyolország)
93.6534, 3. Anna Volosina (Ukrajna) 91.9992
* szinkronúszás, páros: Szvetlana Kolesznyicsenko, Alekszandra Packevics (Oroszország) 95.0515 pont, 2. Csiang
Ting-ting, Csiang Ven-ven (Kína) 94.0775, 3. Anna Volosina, Jelizaveta Jahno (Ukrajna) 92.6482.
* 1 méteres női műugrás: 1. Maddison Keeney (Ausztrália) 314,95 pont, 2. Nagyezsda Bazsina (Oroszország) 304,70, 3.
Elena Bertocchi (Olaszország 296,40
* 3 méteres szinkronműugrás, férfiak: 1. Ilja Zaharov, Jevgenyij Kuznyecov (Oroszország) 450,30 pont, 2. Hszie Sze-ji,
Cao Jüan (Kína) 443,40, 3. Oleg Kolodij, Ilja Kvasa (Ukrajna) 429,99
* vegyes szinkrontoronyugrás: 1. Zsen Csüan, Lien Csün-csie (Kína) 352,98 pont, 2. Lois Toulson, Matthew Lee (NagyBritannia) 323,28, 3. Kim Mi Re, Hjon Il Mjong (Koreai NDK) 318,12
* női vízilabda, csoportkör, 1. forduló: A csoport: Olaszország – Kanada 10-4 (1-2, 2-0, 3-0, 4-2), Kína – Brazília 11-4 (4-2,
2-0, 1-2, 4-0); B csoport: Spanyolország – Új-Zéland 10-2 (3-0, 1-1, 2-0, 4-1), Egyesült Államok – Dél-afrikai Köztársaság
24-2 (6-0, 7-0, 5-2, 6-0)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!
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ADÁSVÉTEL
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (2291)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (2291)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (2147)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2389)

VÁLLALUNK bármilyen munkálatot:
ácsmunkát,
tetőjavítást,
csatornakészítést,
cserépforgatást,
Lindab
lemezből tetőfedést, festést, vakolást,
szigetelést.
Nyugdíjasoknak
20%
kedvezmény. Tel. 0737-351-963. (2342)
VÁLLALOK 15% kedvezménnyel:
tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen
javítást, bádogosmunkát, tetőfestést.
Tel. 0758-639-258. (2379-I)

A Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal
Álláshirdetés

2017. augusztus 17-21. között versenyvizsgát szervez a következő köztisztviselői állások betöltésére:
1.
Közbeszerzői feladatkör – I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsadó
2.
Könyvelői feladatkör – I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú tanácsadó
3.
Urbanisztikai feladatkör – I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsadó
4.
Anyakönyvi feladatkör – I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsadó
5.
Közkapcsolati feladatkör – I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú tanácsadó
A jelentkezési dossziékat a hirdetés Románia Hivatalos Közlönye III. fejezetében való megjelenését követő
20 napon belül kell benyújtani a Mezőpaniti Polgármesteri Hivatal székhelyén.
Bővebb felvilágosítás hétfőtől csütörtökig 8-14 óra között a polgármesteri hivatalban, a 0265-322112 telefonszámon vagy az office@panit.ro címen kapható. Kapcsolattartó Adorján Anna jegyző.

Bodó Előd Barna polgármester

Szünetel
a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

a fogyasztókat, hogy a hálózaton
végzendő ellenőrzési-beruházásibekötési munkálatok miatt
Marosvásárhelyen szünetel az ivóvízszolgáltatás az alábbiak szerint:
• július 17-én 10–12 óra között
Marosvásárhelyen, a Kapa (Sapei)
utcában
• július 18-án 11–13 óra között
a Prut utcában
• ugyancsak július 18-án 9–15 óra
között az 1848. út 23B és 23C szám
alatt.
Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alapjából társfinanszírozott
„Az
ivóvízés
szennyvíz-infrastruktúra kibővítése és
felújítása Maros megyében” című projekt részét képező, a marosvásárhelyi
ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat,
szivattyúállomások, vezetékek felújítására és kibővítésére vonatkozó kivitelezési szerződésbe vannak foglalva.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét,
hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig
csupán háztartási célokra alkalmas. Az
okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT,
MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055.
(19073-I)

A marosvásárhelyi

AQUASERV RT. értesíti

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST,
MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866.
(6046)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60046)

ELADÓ-SZÁMLÁZÓ MUNKATÁRSAT keresünk azonnali kezdéssel VÁSÁRHELYI ÜZLETÜNKBE. Érdeklődni
a
0265/307-221-es
telefonszámon
vagy
a
secretariat@deltatherm.ro e-mail-címen. (19087)

SZERVIZTECHNIKUST alkalmazunk KAZÁNOK JAVÍTÁSÁRA. Hosszú távú munkalehetőség, béren kívüli juttatások. Pályakezdők jelentkezését is várjuk – betanítjuk! Ne
hagyja ki! Érdeklődni a 0265/307-221-es telefonszámon vagy
a secretariat@deltatherm.ro e-mail-címen. (19087)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás
hajtási jogosítvány (a futároknak). Az önéletrajzokat a
hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a
0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék. (60051)

Az RCS&RDS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG marosvásárhelyi
kirendeltsége DISZPÉCSERT alkalmaz. Az állás leírása: a
kábeltévé-/internet-/telefonszolgáltatásra előfizetők hibabejelentésének továbbítása a ticketing rendszeren keresztül a szervizcsapatokhoz. Követelmények: jó kommunikációs készség,
felelősségteljes és ügyfélközpontú magatartás, rugalmas munkaprogram vállalása, stressztűrés, nyitott legyen az új dolgokra, pozitív hozzáállás, magabiztosság. A tapasztalat és az
ismeretek ezen a téren előnyt jelentenek. Az érdekeltek leadhatják önéletrajzukat a marosvásárhelyi Digi Store üzletekben
vagy az RCS-RDS székhelyén: Marosvásárhely, Dózsa
György út 65-67. szám alatt, a titkárságon, vagy elküldhetik a
secretariat.mures@rcs-rds.ro e-mail-címre. (sz.-I)2379

15% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALOK: tetőkészítést, bármilyen javítást, ács-munkát, bádogosmunkát,
cserépforgatást, beltéri javítást. Tel.
0747-871-270, István. (2376-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és könnyes
szemmel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, július
17-én DASCĂL FERENCZRE,
a szeretett, jó férjre, apára és
tatára
halálának
2.
évfordulóján. Emléked és
szereteted mindig szívünkben
él. Felesége, Délia, Misu,
Márta, Milán, Tünde és Róbert.
Nyugodj békében, tatikánk!
(2404)

Fájó szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
URR GYÖRGYRE halálának
évfordulóján. Július 17-én 2
éve már, hogy minket itt
hagytál, emlékeiddel szívünkben maradtál. Ott pihensz, ahol
nem fáj semmi, nyugalmadat
nem
zavarja
senki.
„Aki szeretteinek szívében él,
az nem halt meg, csak távol
van, és mindenki, aki hazatér
az Úrban, a családban
marad.” (Szent Ágoston)
Testvéreid: Etelka és Ella.
(2213-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama,
testvér, anyós, rokon, valamint jó
szomszéd,
az IRA volt dolgozója,
SZABÓ OLGA
szül. Horváth
vásárhelyi lakos életének 79.
évében csendesen megpihent.
Temetése július 17-én, hétfőn 14
órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (2410-I)

FELVÉTELI A
MAROSVÁSÁRHELYI
REFORMÁTUS
ASSZISZTENSKÉPZŐ
ISKOLÁBA
Az ökumenikus jellegű Marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Iskola a 2017/2018-as
iskolai évre felvételit hirdet a 3
éves ÁLTALÁNOS ORVOSI
ASSZISZTENS szakra (28 államilag támogatott hely).
Beiratkozás az iskola titkárságán:
Deus Providebit
Ház,
MarosTanulmányi
vásárhely, Rózsák tere 61.
Időpont: 2017. július 10-25.
között, telefonszám: 0746-651180. (sz.)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, gyermek,
testvér, após, rokon és jó ismerős,
CORNEA LŐRINC
az Imatex volt dolgozója
hosszú, súlyos szenvedés után
életének 62. évében elhunyt. Temetése július 17-én 13 órakor
lesz a Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (1514-I)
Fájó szívvel búcsúzom a szeretett férjtől,
BEREKMÉRI ANDRÁSTÓL.
Nyogodjál békében!
Szerető felesége. (1513-I)
Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, testvér, nagytata,
dédtata,
idős BEREKMÉRI ANDRÁS
életének 87. évében, hosszú
szenvedés után lelke megpihent.
Temetése július 17-én 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1513-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk
drága sógornőnktől, SZABÓ
OLGÁTÓL és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. Idős és ifjú Pithó
Lajos és családja. (-I)
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