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Az ezerszínű ünnep

Fiatalok Forgataga

Várják
a jelentkezőket
a katolikus iskola
cikluskezdő
osztályaiba

Miközben a megyei tanfelügyelőség
arra készül, hogy a táblabíróság döntésének kiközlése alapján szeptember
elsejétől megszüntesse a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumot, jó hír érkezett a pápai nunciustól.

____________2.
A doberdói
nagy hegyen

Egy kisebb téren zászlórúd, mellette
különleges, „öröklánghoz” hasonló
emlékmű. Közelebb érve látjuk, hogy
különböző rozsdás, elgörbült, de még
felismerhető harci eszközökből (gránátok, gyalogsági lapát, mellvért stb.)
alkották.

____________6.
Hazai pályán is
megbotlott az ASA
Az összecsapás nem kezdődött jól a
hazaiak számára, már a 11. percben
gólt kaptak.

Szombaton délelőtt a vár udvaArcok, életkorok, hangulatok
találtak egymásra a hét rán íjászok mérték össze ügyessévégén Marosvásárhely több güket, az egykori katonai sorozó
épületében négy vásárhelyi iskola
pontján.

Nagy Székely Ildikó

keztek az érdeklődők. Közben a
Bolyai líceum sportpályája is élettel
telt meg, a Ligetbe érkezőket pedig
már a park bejárata előtti téren madiáksága vallotta meg hitét, a Vár gával ragadta és beszippantotta az
sétányon városnéző sétára gyüle- ezerarcú, ezerhangú Forgatag.

„Fészekbe visszavágyó szárnyalással”

VII. Bolyais Világtalálkozó

A rendezvény a Vásárhelyi Forgatag keretében zajlott három napon át, s a marosvásárhelyiek V. Világtalálkozója is. A rendkívül, talán túlságosan is
gazdag, változatos program valamennyi eseményét, amelyek sokszor párhuzamosan folytak, lehetetlen volt egy személynek követni, holott volt
diákként és a nap krónikásaként mindegyiken szerettem volna jelen lenni. Hamar be kellett látnom
azonban, hogy ez lehetetlen, így hát a nagyszabású
ünnepség első napjának néhány eseményéről, hangulatáról próbálok beszámolni.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Több százan a sportpályáért
Szombaton reggel a 9 órás rajt
után az AC/DC zenéjére rótta a
köröket a duatlonra benevezett
5-6 versenyző a Bolyai líceum
(Folytatás a 3. oldalon)

A címbeli verssort Áprily Lajos A fejedelemhez című ódájából idéztem, amelyet a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium fennállásának 300. évfordulójára írt, és az 1922-es
ünnepségen maga a költő olvasott fel. A sorskérdéseinket
ódai hangvételben megszólaltató költemény előadásával
Kilyén Ilka színművésznő adta meg az alaphangot a marosvásárhelyi iskola fennállásának 460. évfordulójára szervezett
ünnepségen.
Az iskola olyan örökség, amely összetartó varázserő múlt
és jelen között. A találkozások révén lehetőséget teremt valós
értékeink számbavételére, miközben nemzeti összetartozásunk tudatával erősít minden résztvevőt – szólt a jelenlevőkhöz Kirsch Attila, a Református Kollégium – Bolyai Farkas
Líceum Öregdiákok Baráti Körének vezetője. A
szerteágazó, gazdag program megszervezésében
nyújtott hozzájárulásukért érdemoklevelet nyújtott
át a baráti kör vezetőségi tagjainak. A találkozó
végén képzeletben átadhattunk egy-egy oklevelet
a két iskola diákjainak is, akik kedvesen, előzékenyen vettek részt az ünnepség lebonyolításában,
és fellépésükkel, előadásaikkal az iskolában folyó
munka minőségébe nyújtottak tartalmas betekintést.
A Schola Particulából kialakuló Református
Kollégium utódintézménye 1957-ben vette fel
tudós tanárának, Bolyai Farkasnak a nevét, majd
viszontagságos története során 1960–2007 között
vegyes tannyelvű intézményként működött. Ma
Erdély legnépesebb magyar tannyelvű iskolája a
legjobb tanulmányi eredményekkel – hangzott el
Mátéfi István, a Bolyai líceum igazgatójának
(Folytatás a 4. oldalon)

____________7.
Két magyar is
a főtáblán

Stan Wawrinka biztosan nem védi
meg a címét, Angelique Kerber harmadik Grand Slam-trófeája pedig felettébb kétséges a hétfőn kezdődő
137. amerikai nyílt teniszbajnokságon,
ahol magyar részről Babos Tímea és
Fucsovics Márton is a főtáblán kezd.

____________9.

Nyugdíjasbizonyítvány

Benedek István

Egy jobb középiskolában is elhasalt volna közgazdaságtanból a korábban két ízben is szakminiszterkedő kormányfő azért a nyilatkozatért, melyet pénteken tett a
nyugdíjalapok hatékonysága kapcsán. Az állami nyugdíjalap esetében hatékonyságról beszélni normális esetben a
kényszerzubbony kockázatával járna, amikor ennek az
alapnak a költségvetési hiány nagyságával megegyező deficitje van, és ez tovább növekszik.
Azt vélhetően az illető is tudja, hogy a két, egymástól
teljesen eltérően működő nyugdíjalap hatékonyságát
összehasonlítani lehetetlen, ezért másnap próbálta magyarázni a bizonyítványát, de képtelen volt leplezni a valóságot: akkora az állami nyugdíjalap hiánya, hogy a kormány
meg akarja felezni a privát alapokba folyó járulékrészt az
állami alap deficitjének csökkentése érdekében. Mert azt
felszámolni még így is képtelen lesz.
Ám ha lett volna az eddigi kormányoknak elég esze és
tettvágya, ma nem lenne ilyen rossz a helyzet. Az állami
nyugdíjalap ugyanis nem volt mindig deficites, sőt, a múlt
évtized közepén, amikor jól gurult a gazdaság szekere,
évente milliárdos nagyságrendű többlete volt. Egy értelmes kormányzat ezt a hasznot befektethette volna a később
létrehozott privát alapok mintájára – ez esetben lett volna
értelme összehasonlítani a hatékonyságukat úgy, ahogy
azt pénteken próbálta a kormányfő, mérhetetlen mélységekbe lökve a maga már eddig sem kis hitelességdeficitjét.
De mivel értelmes kormányzat errefele nemigen fordult
meg az utóbbi szűk három évtizedben, a hasznot nem fialtatták, hanem két kézzel szórták ki az ablakon.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 36 perckor,
lenyugszik
20 óra 9 perckor.
Az év 240. napja,
hátravan 125 nap.

Ma ÁGOSTON,
holnap BEATRIX, ERNA
napja.
IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 260C
min. 110C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

15 39 24 29 18 + 5

NOROC PLUS: 3 0 4 3 4 6

34, 4, 39, 30, 38, 28

SUPER NOROC: 8 3 3 8 7 4

48, 17, 43, 2, 13, 15

Megyei hírek

NOROC: 3 0 7 1 2 3 4

Futóbiciklik óvodáknak

A Marosszéki Közösségi Alapítvány pályázatot hirdet futóbiciklik és kellékek beszerzésére. Jelentkezhet minden
marosvásárhelyi székhelyű óvoda vagy szervezet, valamint olyan alapítványok, amelyek egy bizonyos óvoda működését támogatják. A pályázat leadási határideje
augusztus 30. További információkért Gál Sándor ügyvezető igazgatóval kell felvenni a kapcsolatot a
galsandor@fcmures.org e-mail-címen vagy a 0747-865096-os mobilszámon.

Tüntetéssorozat a katolikus iskoláért

A Civilek a Katolikus Iskoláért szervezésében augusztus
31-ig, csütörtökig délután 4-5 óra között tüntetésekre kerül
sor Marosvásárhely főterén, a főispáni hivatal előtti parkban. A Római Katolikus Teológiai Líceum szülői közössége
ezúton követel választ az illetékes intézményektől az iskola sorsát illetően.

Várják a jelentkezőket
a katolikus iskola cikluskezdő osztályaiba

Miközben a megyei tanfelügyelőség arra készül, hogy a táblabíróság döntésének kiközlése
alapján szeptember elsejétől
megszüntesse a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceumot, jó hír érkezett a pápai
nunciustól.

A táblabíróság néhány unireás szülő
beadványa alapján furcsamód, visszamenőleges hatállyal felfüggesztette a
tanfelügyelőség 2015. évi 1385-ös határozatát, amely a Bolyaiba járó katolikus és az Egyesülés kollégiumba járó
1-8. osztályok diákjait a szülők kérésére átcsoportosította az újonnan alakuló
katolikus
iskolába.
A
tanfelügyelőség vezetőségének rendeletét a tisztségéből menesztett főtanfelügyelő és a még mindig tisztségében
levő jogtanácsos írt alá.
Az iskola megszüntetése ellen szervezett tüntetés első napján a megyeháza előtt tiltakozók tudomást
szereztek arról, hogy augusztus 25-én,
pénteken kora este Miguel Maury Buendía érsek, pápai nagykövet értesítette a Keresztelő Szent Jánosplébánián keresztül a szülőket, hogy

átiratot kapott a tanügyminisztertől,
amely szerint a katolikus iskolának lehetősége nyílik működésének folytatására és a cikluskezdő előkészítő,
ötödik és kilencedik osztályok indítására. A Vásárhelyi Forgatagon, a Ligetben a katolikus iskola szülői
közösségének tagjai két napon át várták az érdeklődőket, hogy névsort készítsenek azokról a gyerekekről, akiket
szüleik az előkészítő, az ötödik és a kilencedik (katolikus teológiai, természettudományok – angol-német nyelv,
társadalomtudományok – angol és
német nyelv szakos) osztályokba szeretnének beíratni. Az osztályok beindításának feltétele az elegendő
jelentkező az előkészítő osztályba
(25), az ötödikbe (28) és a három kilencedikbe (28 diák). Ezenkívül az iskolát támogató aláírásokat is
gyűjtötték.
– Azt gondoljuk, hogy semmi sem
lehetetlen, ha eléggé akarjuk! Túl régóta küzdünk az iskolánkért, és túl keményen! Ha van bármi esély, azt ki
kell használnunk! Tehát arra kérünk
mindenkit, hogy aki eleve a mi iskolánkba szerette volna hozni a gyer-

mekét, vagy ide szerettek volna felvételizni, és még mindig úgy gondolják,
hogy a katolikus iskolában taníttatnák
gyermekeiket, kérjük, sürgősen jelentkezzenek hétfőtől a Deus Providebit
Tanulmányi Házban (a Keresztelő
Szent János-plebánián), és augusztus
31-ig napi tüntetésünk helyszínén,
Marosvásárhely főterén 16-17 óra között a megyeháza előtt – olvasható a
szülők felhívásában. Ugyanakkor nagyon reméljük, hogy a pápai nagykövetet még egyszer nem csapják be, ami
eléggé szégyenletes lenne a román
közéletre.
Minden jel arra mutat, hogy bár versenyfutás az idővel, de eredményeket
hoznak a befektetett energiák! Ne
hagyjuk őket kárba veszni! Segítsen
mindenki amivel tud, főleg a hír továbbadásával!
Tisztelettel és köszönettel a Római
Katolikus Teológiai Líceum szülői
közössége – olvasható a szülők felhívásában, amit továbbítunk olvasóinknak, azt remélve, hogy ezúttal nem
vezetik félre, nem csapják be a nunciust, ami eléggé kellemetlen lenne…
(bodolai)

V. Tordai-hasadéki
Unitárius Találkozó

A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör szeptember 9-én,
szombaton tartja meg az V. Tordai-hasadéki Unitárius Találkozót. Az egész napos rendezvényre reggel 9 órától
várják a résztvevőket. Az egyházkör rendezvénye alkalmat kínál az unitárius hitben való megerősödésre, a gyülekezeti értékek felmutatására, ismerkedésre, szórakozásra.
A rendezvény szabadtéri istentisztelettel és kulturális műsorral kezdődik. A találkozóra a Tordai-hasadék bejáratánál
kerül sor. Bővebb információk Dimény József esperesnél a
0745-891-858-as telefonszámon kérhetők, e-mail-cím: dimenpap@yahoo.com. Az összejövetelre minden unitárius
és más felekezetű érdeklődőt várnak.

Barabás Éva kiállítása
Kecskeméten

Folytatódik a Szervátiusz Jenő-díjas művészek bemutatása a kecskeméti Bozsó Galériában. Az idei bemutatkozó
Barabás Éva marosvásárhelyi festőművész, aki 2016-ban
vehette át Budapesten a rangos elismerést. A Bozsó Gyűjtemény és a Szervátiusz Alapítvány szervezte egyéni tárlat augusztus 30-án, szerdán délután 5 órakor nyílik meg
a „hírös város” népszerű kiállítóterében. A kiállításra válogatott közel félszáz munka – olajkompozíciók és pasztellek – átfogó képet nyújt Barabás Éva több évtizedes,
gazdag pályájának legfontosabb időszakairól, festészete
sajátosságairól. A megnyitón Nagy Miklós Kund művészeti
író ajánlja a jelenlevők figyelmébe a vásárhelyi alkotót és
értékes művészetét.

Sajtmustra a gazdanapon

Szeptember 2–3-án a mikházi Csűrszínházban hatodik alkalommal szervezi meg a kétnapos nemzetközi gazdanapot a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros
szervezete. A szakmai és kulturális rendezvényeken, népművészeti, kézműves-, mezőgazdasági gépek és állatkiállításokon kívül az idei gazdanap különlegessége, hogy
először rendeznek sajtversenyt, amelyre legkésőbb augusztus 29-ig lehet jelentkezni az RMGE Maros székházában legtöbb háromféle sajttal.

Vakációs bibliahét

Szeptember 4–8. között zajlik a vakációs bibliahét az alsóvárosi református gyülekezetben (Marosvásárhely, Ludasi utca 3. szám). A foglalkozásokra minden gyermeket
várnak naponta 16 és 19 óra között.

AWAKE fesztivál
a Teleki-kastélyban

Szeptember 1–3. között a gernyeszegi Teleki-kastélyban
rendezik az AWAKE fesztivált, mely azt tűzte ki céljául,
hogy a lehető legváltozatosabb élményeket nyújtsa a közönség számára. Nemcsak a zenére koncentrálnak,
hanem a művészetek és a természet harmóniájára is
hangsúlyt fektetnek, így a Teleki-birtokon lesznek installációk, filmvetítések, interaktív színjátékok, spoken word
poetry ülések. A program alakulását az érdeklődők a
www.awakefestival.ro internetes elérhetőségen követhetik. Jegyek a www.eventim.ro oldalon rendelhetők.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK

II. Székelyföldi Katonaés Huszárnóta-találkozó

Szeptember 3-án, vasárnap kerül sor a II. ikavári (Felsőcsernáton) katonadal-találkozóra, amely egyben a II.
székelyföldi férfikórus seregszemléje is. Szervező az Ika
Ifjúsági Egyesület, a csernátoni Pakó András Férfi Dalcsoport és a szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör
(Háromszék). A tavalyi első találkozón 14 csoport vett
részt kb. 400 taggal. Az idei fellépők között lesz a marosvásárhelyi Cantuale is. Alsócsernáton központjában
12 órakor zászlófelvonással és koszorúzással kezdődik
az ünnepség, ezt követi az ebéd és a kórustalálkozó
Felsőcsernátonban, az ikavári szabadtéri színpadon –
áll az Ágoston József és Kelemen Alpár által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

Játéktár – játszódélelőttök

A Női Akadémia 6-12 éves gyerekeket vár a Forradalom
(Revoluţiei) utca 45. szám alatt Játéktár hétfői játszódélelőttjeire. Augusztusban minden hétfőn 11 és 14 óra
között zajlanak a foglalkozások. Előzetes bejelentkezés
szükséges, a helyek száma korlátozott. A foglalkozás

Fotó: Bodolai Gyöngyi

ingyenes, adományokat elfogadnak. A Játéktárat az
RMDSZ Nőszervezetének marosvásárhelyi szervezete
és a Divers által működtetett Női Akadémia program
hozta létre azzal a céllal, hogy készségeket és személyiségfejlesztő játékokat biztosítsanak a gyermekeknek.
Októbertől a játékok kikölcsönözhetők.

V. Szászrégeni Magyar Napok

Augusztus 31-e és szeptember 3-a között kerül sor a
Szászrégeni Magyar Napok rendezvénysorozatra. A
szervezők – az RMDSZ szászrégeni szervezete, a Csillag Egyesület, a Kemény János Művelődési Társaság,
a Rákóczi Szövetség szászrégeni szervezete és a Humana Regun Egyesület, partnerségben Szászrégen
Önkormányzatával – hét helyszínen mintegy 20 rendezvénnyel várják az érdeklődőket. A háromnapos rendezvénysorozat csütörtökön 18 órakor Réthy István
Tangóharmonika című könyvének bemutatójával veszi
kezdetét az Eugen Nicoară művelődési házban.

Klubnap a nyugdíjasoknál

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei
fiókja szeptember 12-én, kedden klubnapot szervez a
tagok számára. Feliratkozni munkanapokon 10–13 óra
között lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca
36. szám alatti, emeleti székhelyén.

Az ezerszínű ünnep
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(Folytatás az 1. oldalról)
felújításra váró sportpályáján. A gyermekek hétszer futották körbe, tízszer
pedig kerékpáron kerülték meg a pályát.
A Bolyai-olimpia néven meghirdetett
adománygyűjtő sportnap azonban valamivel később indult be igazán. A Fuss
egy kört a Bolyaiért! nevű akcióra folyamatosan érkeztek a jelentkezők, a helyi
sportcsapatok – többek között a Maros
Kosárlabdaklub és a Mures Monsters
amerikaifoci-csapat – mellett szép számban érkeztek a pálya sorsát szívükön viselő marosvásárhelyiek is. Egyetlen
korosztály sem hiányzott, mi több, a legfiatalabb résztvevő babakocsiban, egy
idős úr járókerettel kerülte meg a pályát.
A Bolyai-olimpia népszerű programpontját képezték a sportbemutatók – a
kínálatban a karate, vívás, tollaslabda,
magasugrás is helyet kapott –, de a kerekasztal-beszélgetések iránt is nagy volt
az érdeklődés. A gyerekek számára a
zsetonvásárlás bizonyult a legizgalmasabbnak, az 5 lejért kapható érmékkel
különféle sportágakat, a falmászást is ki
lehetett próbálni.
Szathmáry Zsolt, a sportnap főszervezője szerint az adománygyűjtő akciónak
közel 360 résztvevője volt, az adományokból pedig 23.700 lej gyűlt össze,
amit felszerelésre fordítanak.
Diákvilágok találkozása
A Forgatag évről évre hazahozza a
világ különböző tájain élő vásárhelyieket. A marosvásárhelyiek világtalálkozója rendszerint a szombat délelőtti
színes, derűs, interaktív műsorral indul.
A korábbi években múltbeli időutazásokon vehettek részt a jelenlevők, ezúttal a
jelené és még inkább a jövőé volt a főszerep. A 4 iskola, 4 hitvallás című, B.
Fülöp Erzsébet koreografálta együttléten
a Bolyai líceum, a Református Kollégium, a Római Katolikus Teológiai Líceum és a Művészeti Szaklíceum
fiataljai mutatkoztak be a telt házas publikumnak. A csapatok pontokba foglalva
körvonalazták világszemléletüket, kapcsolatukat tanintézetükkel, majd rövid
kulturális műsorral juttatták kifejezésre
mindazt, ami fontos nekik.
Az első fellépők iskolájuk névadójának ma is élő szellemiségét, a kreativitás
elismerését és fejlesztését, a kiváló tanárdiák kapcsolatot és az erős, kitartó diákképviseletet emelték ki a bolyais diáklét
kapcsán. Ezt követően a 2015-ben alakult
Bolyai Zenekör mutatta be produkcióját.
„Megtanulom, megőrzöm, tanítom,
továbbadom/ a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján elkopni nem hagyom” –
hangzott fel a bolyais hitvallás Gyulai
István Örökségünk című dalában.
A Református Kollégium diákjai mindenekelőtt az Úrhoz irányították gondolataikat. A hálaadás után iskolájuk
kapcsán az alábbi kulcsszavakat emelték
ki: szeretet, testvériség, egyetértés. Műsoruk is ehhez az emelkedett hangulathoz illeszkedett, háború és béke, 21.
századi útkeresés és kortalan ima fűződött össze a produkcióban, amely Radnóti-lírát, slamköltészetet és a Szállj,
szállj, kék madár című Vangelis-dal magyar változatát is magába foglalta.

„Hiszek az iskolámban, minden diákjában, az álmaikban, hiszem az irodalom
szépségét, a teológia fontosságát (…),
hiszek Erdély változatosságában, a Kultúrpalota magyarságában, (…) hiszem,
hogy szeretetben, békességben egy
szebb jövőt építhetek” – hallhattuk a
Római Katolikus Teológiai Líceum fiataljaitól. A diákok az égő csipkebokor
történetével utaltak iskolájuk helyzetére,
amelyet az égi segítség – akárcsak a bibliai időkben – jóra fordíthat, majd arra is
emlékeztettek, hogy a Szentírásban 365ször olvasható, tehát az év minden napjára
jut egy „Ne félj!”. A fiatalok a továbbiakban egy Babits-verset szavaltak.
A Művészeti Szaklíceum csapata a
szociális élet fontosságáról, az elfogadásról, az itthon maradásról és a jogi autonómiáról is szólt, hitvallásuk egyik központi
gondolata: „az oktatás nem egy tartály
megtöltése, hanem a tűz meggyújtása”.
Előadásukban költészet és zene fűződött
össze, a legemelkedettebb pillanatban
fuvolajáték mellett hangzottak fel Reményik Sándor sorai: „Ne várj nagy dolgot
életedbe,/ Kis hópelyhek az örömök,/ Szitáló, halk szirom-csodák./ Rajtuk át Isten
szól: Jövök”. (Csendes csodák).
A várbeli épületben zajlott rendezvénynek természetesen díszvendégei is
voltak. A műsor első felében Farkas Ibolya színművésznő és Spielmann Mihály
író, művelődéstörténész, a későbbiekben
dr. Madaras Sándor idegsebész fogalmazta meg, hogy mit jelent számára Marosvásárhely, és mi hiányzik a városból.
„A város, amelyért érdemes felkelni” –
hallhattuk Spielmann Mihálytól a jellegzetes vásárhelyi arcokat felvonultató fotókiállításon az arcképe alatt olvasható
gondolatot. A díszvendégtől azt is megtudhattuk, hogy leginkább a magyarságot hiányolja a városból. Farkas Ibolya
elmondta, hogy 16 évesen került Marosvásárhelyre, itt vált nagykorúvá, itt váltotta valóra álmait, ezért a város
szülöttének érzi magát. A művészeteket
felkaroló, gyűjteményeivel a város kiállítótereit gazdagító dr. Madaras Sándor
így foglalta össze viszonyát a városhoz:
„Sehol máshol nem tudom elképzelni az
életem”, majd azt is elmondta, hogy véleménye szerint a marosvásárhelyi magyarságnak óriási potenciálja van,
elképzelései, tervei megvalósíthatók, a
siránkozás viszont semmire sem vezet.

Az együttlét végén az egybegyűltek
kézfelemeléssel értékelték a diákcsapatok produkcióit. A legtöbb szavazatot a
művészetis diákok kapták.
Kalandok a Ligetben
A családi és gyermekprogramoknak
otthont adó teret péntektől vasárnapig
már délelőttönként birtokba vették a legkisebb látogatók. A Caritas sátrában akadálypályákon kalandozhatott, gyurmázhatott és számos más játékot is kipróbálhatott az aprónép, a nagyobbak többek
között a Lurkó Kuckó Fejlesztő- és Játszóház virágbotjával és logikai társasjátékaival múlathatták az időt. Volt olyan
gyerek, aki órákat töltött a játszóház
standjánál – tudtuk meg Venter Izabellától, a Kuckó egyik pedagógusától. Bonczidai Dezső és Halmágyi Éva
bábművészek szombat délelőtti előadását hatalmas gyermek- és felnőtt-tömeg
követte, de nemcsak a füvön elhelyezkedett publikumot érdekelte a vásári bábjáték, a csúszdákról, hintákról is minden
szem a produkcióra figyelt.
A Liget egyik legnépszerűbb pontja a
nyíregyházi vendégek sátra volt.
– Áll a tornyom. Én vagyok a nyertes.
Döntetlen – hallhatta mindegyre a legójátszósarok körül nézelődő. Az asztalokon
kisebb-nagyobb járművek is készültek,
amelyeknek aztán egy versenypályán kellett legurulni, karikán átugrani.
– Minden korosztályra gondoltunk, a
legkisebbeket a Duplo-játszósarok, a nagyobbakat a versenyek várják. A trükkös
toronyépítésnél el sem tudnék képzelni
egyszerűbb játékot, a gyermekek azonban kimondhatatlanul élvezik, és mindig
újra is kezdik, ha az építményük ledől.
Mások a legóautó-gyártással töltöttek el
órákat – mondta Siket Loránd, a nyíregyházi legógyár kommunikációs konzultánsa, aki elárulta, annak ellenére, hogy
programjaik mindig nagyon népszerűek,
ekkora érdeklődésre még ő sem számított. A nyíregyháziak standjánál egy
másik izgalmas játék, az Égig érő paszuly is sok gyereket vonzott. A vállalkozó szellemű óvodások, iskolások a
mini múzeumfalu épületében elrejtett
termények kitapogatásával juttathatták
fel Jankót a paszulyfa tetejére, játékukat a
nyíregyházi Jósa András Múzeum és a
Sóstói Múzeum munkatársai irányították.
Az említetteken kívül még számtalan
kaland várta a Forgatagba bekapcsolódó
gyermekeket, mindent felsorolni több újságoldalt igényelne. De természetesen a
felnőttek számára is bőven kínált látni-,
hallani-, ízlelnivalót a Liget. A szellemi
táplálék között könyvvásári kínálat is
szerepelt, pár helyi kiadó mellett, a Garabontziás Kiadó közbenjárására, a Sepsiszentgyörgyi Antikvárium is elhozta
könyveit.
Kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutatók, koncertek – címszavakban talán
így lehetne összefoglalni a ligetbeli pezsgést. A lényeg szerintem mégis a személyes találkozásokon, a rég várt és
váratlan együttléteken volt. És azon,
hogy amikor az utolsó koncert legutolsó
dala is véget ért, kialudni készültek a fények, és a kézművesvásár árusai is lassan pakolni kezdtek, a szalmabálák és az
óriáspárnák között még mindig száguldott, visongott, nagyokat kacagott a legkisebb vásárhelyiek Forgataga.
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Sereghajtók vagyunk az
egészségügyi ráfordítás terén is

Romániában 2015-ben fejenként 340 eurót fordítottak egészségügyi ellátásra. Ez a legalacsonyabb öszszeg az Európai Unióban, az átlag 600 euró – derül
ki az Unió statisztikai intézetének, az Eurostatnak a
hét végén közzétett adataiból. A statisztika szerint
Bulgáriában fejenként 343, Lettországban 468, Lengyelországban 520, míg Magyarországon 592 eurót
költöttek egészségügyi ellátásra. A statisztika másik
oldalán Luxemburgot (4.112 euró), Dániát (4.094),
Hollandiát (3.194), Svédországot (3.170), Ausztriát
(3.149), Írországot (3.138) és Nagy-Britanniát (3.020)
találjuk. Románia az utolsó helyek egyikén van a
nemzeti össztermékből az egészségügyre fordított
részarány tekintetében is. Nálunk a GDP 4,2%-a jut
az egészségügynek, ennél csak Ciprusban (2,6%) és
Lettországban (3,8%) fordítanak kevesebbet erre a
célra. Ezzel szemben Dániában 8,6%-ot, Franciaországban 8,2%-ot, Ausztriában és Hollandiában egyaránt 8%-ot fordítanak az egészségügyre, az uniós
átlag 7,2%. (Agerpres)

Miniszter ellen indítana eljárást
a DNA

A parlament felsőházának jóváhagyását kérte a korrupcióellenes ügyészség (DNA) a parlamenti kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter, Viorel Ilie
elleni bűnvádi eljárás elindításához – közölte pénteken a DNA. Az ügyészség azzal gyanúsítja a minisztert, hogy nem a nyilvánosságnak szánt információk
felhasználására vagy az azokhoz való hozzáférés
engedélyezésére bujtotta fel beosztottjait. Az ügyészség a honlapján publikált közleményben leírja: a miniszter versenyvizsgát hirdetett egyes közhivatalok
betöltésére, és a gyanú szerint ezt úgy szerveztette
meg, hogy a kiválasztottjai kerüljenek a tisztségekbe.
Az ALDE színeiben politizáló Viorel Ilie a miniszteri
tisztség mellett szenátori mandátummal is rendelkezik, ezért a szenátusnak is hozzá kell járulnia ahhoz,
hogy elinduljon ellene a bűnvádi eljárás. (MTI)

Tizenéves okozott
halálos karambolt

Egy ember meghalt és öten megsebesültek abban a
balesetben, amelyet egy 16 éves fiú okozott szombaton Temesság és Temesvár között. A fiatalember
ellen gondatlanságból elkövetett emberölés és személygépkocsi jogosítvány nélküli vezetése miatt indult eljárás. Egyelőre nem világos, kié az a gépkocsi,
amit a gyerek vezetett. (Agerpres)

Az Iszlám Állam „katonája”
késelt Brüsszelben

Az Iszlám Állam „katonája” volt a pénteken végrehajtott brüsszeli késeléses támadás végrehajtója – közölte a dzsihadista terrorszervezet a szócsövének
tekinthető Aamák hírügynökségen keresztül. A merénylő egy 30 éves, szomáliai származású, 2015 óta
belga állampolgár volt, aki péntek este Brüsszel központjában hátulról támadt három járőröző katonára
egy késsel, miközben azt kiabálta, hogy „Allah
Akbar!”. A férfit a katonák meglőtték – a támadót két
lövés érte –, kórházba szállítása után belehalt sebeibe. A katonák csak könnyebb sérüléseket szenvedtek, a támadásban arcukon és kezükön sérültek meg.
Senki másnak nem esett bántódása. Az Iszlám Állam
nevű terrorszervezet azt állította, hogy a támadás válasz volt az Egyesült Államok vezette koalíciós erők
Szíriában és Irakban ellene folyó műveleteire. (MTI)

Nyugdíjasbizonyítvány

(Folytatás az 1. oldalról)
Így 2008-tól már hiányba futott az állami nyugdíjalap,
a kezdeti kis deficiteket még nem volt nehéz pótolni az
államkasszából. De a helyzet folytonosan romlott, nem
utolsósorban azért, mert az uniós integráció óta mintegy hárommillió potenciális befizető, a jelenlegi itthoni
aktív lakosság harmadának megfelelő tömeg menekült
nyugatra a jobb megélhetésért, nagyrészt kormányaink
agyatlan gazdaságpolitikájának betudhatóan.
A gond a két éve visszavezetett speciális nyugdíjak és
a mostani kormányzat választási ígéretei miatt lett igazán komoly. Tavaly az állami nyugdíjalapnak 21 milliárd lejes hiánya volt, amiből több mint 6 milliárdot
tettek ki a védelmi és belügyi speciális nyugdíjak, az idei
deficitet pedig 28 milliárdra becsülik, ami néggyel több
a tervezett költségvetési hiánynál is. Elemzők szerint az
utóbbi két évben amit az állam gyakorlatilag hitelez, azt
önti is be az állami nyugdíjkasszába. Ezt a helyzetet a
privát alapok hétmillió befizetőjének meglopásával is
csak kozmetikázni sikerülhet. Értelmes gazdaságpolitika híján a hosszú távú megoldása lehet, hogy nem csak
a jövőbeli nyugdíjasoknak lesz fájdalmas, és a balhét
megint az fogja elvinni, akire a tartósan rossz döntések
drasztikus helyrehozatalának terhe hárul majd.
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VII. Bolyais Világtalálkozó

(Folytatás az 1. oldalról)
köszöntőbeszédében, aki a hagyományokon alapuló jövőépítés feltételeként az összefogás fontosságát
említette. Az öröm mellett ürüm vegyült Benedek Zsolt, a Református
Kollégium igazgatójának szavaiba,
aki hiányolta a nemrégiben végzett
diákokat az ünnepségről. Találkozni
jó, kell, fontos – zárta rövidre szavait Székely Szilárd, a Római Katolikus Teológiai Líceum helyettes
igazgatója.
A Bolyai iskolát nem impozáns
falai teszik naggyá, hanem a benne
tanító tanárok és az ott tanuló diákok – így együtt jelent meghatározó
pontot az erdélyi magyarság térképén – tolmácsolta a csíkszeredai főkonzulátus üzenetét Farkas Balázs
ügyvivő konzul, aki a Bolyai sportpályájának felújításában nyújtott segítséget említette, hiszen a fizikai
értelemben vett iskolaépületek hiányában nem beszélhetünk folytonosságról, az értékek továbbításáról
– tette hozzá.
A testvérváros Baja és a térség
országgyűlési képviselőjének üdvözletét Bedele Norbert, a Dunaparti
város
alpolgármestere
tolmácsolta, aki egy tanmesét hozott ajándékba a közösség összetartozásának éltető erejéről.
Borka Balázs Attila, a Bolyai
Közhasznú Alapítvány elnöke az
elődök munkájának folytatásaként
arról a feladatról beszélt, hogy a 21.
századhoz méltó körülményeket
kell teremteni az iskolában, és ezt a
célt szolgálják például a találkozó
idején szervezett sportrendezvények is.
A nyitóünnepséget a Pethő testvérpár játéka, majd a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum Harangvirág tánccsoportjának fellépése zárta mezőségi táncokkal.
Ezt követően az udvaron felállított színpadot és környékét a Református Kollégium diákjai vették át,
akik villámcsődülettel indítottak, a
Márton Előd vezette Refi Karaván
tagjai zenéltek, majd a Márton
Csilla rendezte díjnyertes Arc az
álarc mögött című improvizációs
produkciót láthatta az iskolaudvaron maradt közönség. Köztük voltak azok az öregdiákok is, akik
diákkori élményeikből osztottak
meg részleteket a hallgatósággal.
Ugyanebben az időben Buksa
Éva Mária tanárnő a gazdag anyagból összeállított iskolatörténeti kiállítást nyitotta meg, Kovács Levente
rendező a Marosvásárhely néhány
ismert személyiségéről készült
portrékiállítást ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.
A katolikus iskola bolyais múltjáról, azaz az első katolikus teológiai osztályok befogadásáról és
működéséről készült kiállítást Székely Szilárd helyettes igazgató, vallástanár mutatta be, és az iskola volt
diákjainak kiadványaival ismerkedhettek az érdeklődők Csáky Károly
lelkipásztor szervezésében.
Ugyancsak ebben az időben a
díszteremben bemutatták a Bolyai

Farkas Elméleti Líceum címerét.
Mivel a hajdani Református Kollégium angyalos jelképét a jogutód
iskola használja, szükségessé vált,
hogy a Bolyainak is önálló címere
legyen – vezette fel a bemutatót
Hajdú Zoltán aligazgató, a nézőközönség figyelmébe ajánlva dr. Szekeres Attila István történészt,
elismert címertani szakértőt, aki az
iskola diákja volt. Rövid előadást
hallhattunk a címerek keletkezésének történetéről, jellegzetességeiről,
majd következett az új címer ismertetése. Az alapot jelentő háromszögű pajzs kék színe az iskola
alapításának idejére jellemző, és a
vármegyékre utal. A Marosvásárhelyhez való kötődést a páncélos
kard jelképezi, amely egy lúdtollat
tart. A pajzsot aranyszínű, nyitott
könyv fedi, ami a tudomány, bölcsesség jelképe, alatta az alapítás
éve, a könyv lapjain az iskola nevét
adó Bolyai Farkas nevének kezdőbetűi láthatók.
A címerbemutatót a bolyais diákok ünnepi műsora követte A sokoldalú Bolyai ma is él címmel. A
népes közönség Bolyai Farkas személyisége mellett megismerhette a
diákok irodalmi munkáin, magyar
és idegen nyelvű szavalatain, a Kájoni János furulyakör, a Bolyai Zenekör felléptén át az iskolában
folyó művészi és tudományos
munka színvonalát. A hallgatóság
jócskán megfogyatkozott, amire
már eléggé jelentős késéssel az iskola tollforgató öregdiákjait szólította a mikrofon elé Buksa Éva
Mária a Szívhangok műsor keretében. Közönség híján a verset, prózát, esszét író egykori diákok
magukat szórakoztatták a felolvasással. A 12 tollforgató, Gálfalvi
György, Kincses Elemér, Kiss Székely Zoltán, Komán János, Kovács
Levente, Nagy József Levente,
Nagy Székely Ildikó, Ötvös József,
Ráduly János, Szász László és e
sorok írója részleteket és verseket
olvasott fel köteteiből, amelyekben
a komoly gondolatok mellett az érzelmek és a humor is jelen volt. A
felolvasás végén kiderült, hogy a
közélet, az irodalom, a történelem,
az erdélyi valóság bemutatása terén
mennyire szerteágazó a tollforgató
öregdiákok érdeklődése. Mármint
azoké, akik a 19 meghívottból jelen
voltak az ünnepségen.
Fél ötkor kezdődött az udvaron
levő nagyszínpadon a Kozsik József vezette Kamaszok ifjúsági
színtársulat fellépésével a kulturális-zenei program, melyen bemutatkozott
a
Rocksuli
és
a
későbbiekben fellépett a Mary
Grace, a Kővirág, a Polifon és a
Boom együttes. Ez utóbbi nosztalgiaszámai mellett visszautazhatott
az iskolában töltött évek zenevilágába a sátrak alatt kitartó, vagy
akkor érkező hallgatóság, amelyet
nem csábított el a Borudvar vagy a
Liget hangulata. A korábbi találkozók népes közönségére gondolva,
többen is elmondták, hogy jobb
lenne önálló rendezvényként a For-

A Római Katolikus Líceum viszontagságos bolyais múltjáról beszélgettek

A megnyitóünnepség

gatag előtt megszervezni a következő világtalálkozót.
Az udvaron szóló zene miatt
néha nehezen lehetett hallani az iskola amfiteátrumában szervezett
három fórumbeszélgetés előadói-

nak szavát. Pedig érdekes, gondolatébresztő emlékezés volt a múltra,
jelenre és kitekintés a jövőre is.
Mit tehetek egykori iskolámért?
– ez volt a témája a Bolyai vezetőivel tartott találkozónak, amelyen
Mátéfi István beszámolt a terveikről, az iskola épületének korszerűsítésére kidolgozott elképzelésekről,
amelyek elől az akadályok elhárulni
látszanak. Az Erdélyi Református
Egyházkerület tulajdonában levő
épület felújítására a tulajdonos pályázhat, a támogatók számára pedig
a Bolyai Kollégium Alapítvány biztosítja a törvényes keretet. Ilyen módon sikerült
a sportpálya épületeinek
a korszerűsítése is. Ha
minden szükséges okirattal rendelkezni fognak, az egyházkerület
hozzáláthat a javításhoz.
Ennek kapcsán egy jelen
levő öregdiák szakember ötleteit ismertette.
Kérdésre
válaszolva
Hajdú Zoltán aligazgató
megnyugtatta a jelenlevőket, hogy a felújított
régi épület falára rövidesen visszakerülnek az
emléktáblák.

A Római Katolikus Líceum bolyais és korábbi viszontagságos
múltjáról, amikor az évszázadok folyamán kétszer kellett a teljes megsemmisítésből újra talpra állni,
Székely Szilárd ügyvezető igazgató
számolt be. Meghívottjai azok a
személyek voltak, akiknek valamilyen szerepük volt az újraindításban. Az ötlet a katolikus
öregdiákokban merült fel az iskola
fennállásának 300. évfordulóján –
számolt be a rendszerváltás utáni
újrakezdésről. Bár Fodor Imre alpolgármester határozottan és lelkesen támogatta, és Csató Béla
főesperes nagyon sokat tett az akadályok elhárításáért, a katolikus teológiai osztályra kezdetben nem
kaptak engedélyt, majd nehézségek
árán sikerült a jóváhagyást elérni,
és diákokat toborozni. Annak ellenére, hogy az egyház két iskolaépülettel is rendelkezett, sem az
Unireába, sem a Művészeti Líceumba nem fogadták be az osztályt.
Albertini Zoltán akkori főtanfelügyelő-helyettes kérésére végül a
Bolyai adott helyet az évről évre
gyarapodó katolikus osztályoknak,
amelyek 2004–15 között működtek
a Bolyaiban, mindig azzal a reménnyel, hogy sikerül önállósítani
az iskolát. Amikor ez 2015-ben
megtörtént, az öröm közös volt,
ezért szó sincs arról, hogy a DNA
felszólítására a Bolyai kártérítést
követeljen azért, hogy a katolikus
osztályok fokozatosan az önálló iskolában indultak. Hogy mi lesz
szeptember 15-én, erre pontosan
Székely Szilárd sem tudott válaszolni. Bár a tanfelügyelőség honlapján léteznek az üres állások,
amikor egy áthelyezését kérő tanítónő iratait akarta beadni, kemény
visszautasításban részesült.
A harmadik fórumbeszélgetés
Márton Előd iskolalelkész vezetésével a Református Kollégium
helyzetéről szólt, és a visszaemlékezések igazolták, hogy az alapítás
nem volt mentes a gondoktól, nehézségektől, hiszen az indulás évében az első kilencedik osztályt,
amelybe vidéken szervezték a felvételi vizsgát, tanfelügyelőségi
utasításra az akkori igazgató kivezette az épületből. Az iskola történetének leghősiesebb osztálya a
kistemplomban tanult, majd a második félévtől térhetett vissza az
épületbe. Hányattatásukról Csáky
Károly akkori iskolalelkész számolt
be. Ötvös József az iskola hovatartozásáról szóló bizonytalanságokat
említette, amit református esperesként tapasztalt.

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Sorra kaptak szót az egykori
igazgatók, Horváth Gabriella, akit
katolikus létére, a vezetésben való
jártasságára alapozva Csiha Kálmán kért fel az iskola vezetésére,
Csiha Kálmán püspök, Tőkés Elek,
a püspökség tanügyi tanácsosa és
Mártha Ivor főgondnok Dónáth
Árpád és Sárpataki János nevét említette, akiktől a legnagyobb támogatás érkezett. Székely Emese
bevallása szerint már készen kapta
az iskolát, s bár diákjaik nem tanultak luxustermekben, a Bolyai iskolával a békés egymás mellett élést
választotta. Kezdetben nem voltak
nagyon jó eredmények, a református osztályokban hagyták felnőni a
diákokat, akik közül sokan szép
karriert futottak be a humán tudományok terén. A közös imáknak
nagy szerepük volt a diákjaik biztonságérzetének a kialakításában, s
az esti tagozat elindítása nagyon
sok személy számára tette lehetővé
az érettségi diploma megszerzését.
Szembe kellett nézni sok mindennel, meg kellett harcolni a harcot –
emlékezett Enyedi Csaba iskolalelkész, aki a közösségformáló tevékenységekről számolt be. Hittel
közösséget építeni – összegezte a
jelenlegi irányvonalat Benedek
Zsolt iskolaigazgató. Céljuk a teljes
iskolaszerkezet kialakítása és az
asszisztensképző megtartása. Ha
egy iskolában van teljesítmény,
akkor lesznek diákok is – tette
hozzá, miképpen azt is, hogy az
egyházkerület rendszeresen támogatja a Református Kollégiumot.
Szombaton a várba költözött át a
rendezvény, 11 órától Balás Árpád
vezetésével tekinthették meg az érdeklődők azokat a helyszíneket,
amelyeket a Bolyaiak neve is fémjelez, az iskolát, hajdani lakásuk
helyét, a Teleki Tékát, ahol a két
Bolyainak emléket állító múzeum
látható, és a Református Kollégium
egykori könyvtárának értékes darabjait őrzik, majd a temetőben fejeződött be a séta a kopjafánál és a
síremlékeknél tett látogatás után.
Szombaton délelőtt a Kutúrpalotában verbunkversenyt, délután a világtalálkozó gálaműsorát láthatta a
közönség. Vasárnap 10 órától az
500 éves reformációra és az iskolaalapítás 460. évfordulójára emlékeztek, és közös imát mondtak a
Római Katolikus Teológiai Líceumért. Az istentiszteletet újabb temetői séta követte, amelyen a
kollégium egykori tanárai, városunk és az iskola nagyjai emlékére
gyújtottak gyertyát a református temetőben.
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Örvendetes fejleménye a szakmának az erdélyi magyar színházi
kiadványok megjelenésének szaporodása az elmúlt másfél évtizedben.
A nagyváradi színház 1948–1960
közötti történetét Nagy Béla közel
600 oldalas munkában dolgozta fel
(2009), és egy év múltán jól illusztrált dokumentumtárban adta közre
a színház építéstörténetének levéltári iratait (2010). A 2011-es esztendő Marosvásárhelyen a bőség
éve volt: Kozsik Ildikó kötete a marosvásárhelyi Állami Bábszínház
történetének első negyedszázadát
dolgozta fel, és ugyanebben az
évben jelent meg az az intézménytörténeti tanulmánygyűjtemény is,
amelynek hat szerzője (Albert
Mária, Balási András, Csép Zoltán,
Kovács Levente, Lázok János,
Ungvári-Zrínyi Ildikó) a marosvásárhelyi felsőfokú magyar színészképzés történetének első időszakát
vizsgálta más-más megközelítésből.
A temesvári színház fél évszázados
jubileumára jelent meg Darvay
Nagy Adrienne könyve a temesvári
magyar színészetről (Állandóban
változékonyan, Temesvár, 2003), és
gondosan dokumentált, emlékalbum jellegű adattár örökítette meg
a színház alakulásának 55. évfordulóját is (2008). Kiemelkedő szakmai teljesítmény a szatmárnémeti
magyar társulat történetéhez írt kétkötetes adattár, Csirák Csaba 1250
oldalas munkája (Hatvan év krónikája. Szatmárnémeti, 2013). Bodó
Ottó 2011-es keltezésű doktori értekezése az erdélyi magyar színházak
művészi profiljának alakulását követi nyomon az 1990–2010 közötti
időszakban (A rendszerváltás utáni
erdélyi magyar színház). A szerző
vizsgálódásának körébe bevonta az
1990 után alakult három székelyföldi színházat is (Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Székelyudvarhely). Értekezését a vizsgált
színházak játékrendje, illetve az elnyert szakmai díjak számbavétele
egészíti ki. Két évtized fesztiválszereplésre válogatott erdélyi előadásairól, az elnyert társulati és
egyéni díjakról tájékoztat Darvay
Nagy Adrienne 2008-ban megjelent
könyve (A kisvárdai fesztivál 1989–
2008).2
A szűkebb szakmának és a szélesebb olvasóközönségnek most
egy új kiadványt kell elhelyeznie
az erdélyi magyar színháztörténeti
munkák sorában. A mutatós kiállítású, különleges formátumú kötet 3
alcíme szerint a Marosvásárhelyi
Állami Színház magyar tagozatán
1961–1978 között bemutatott előadások történetének legfontosabb
adatait tartalmazza. A mű kiadója a
Marosvásárhelyi Nemzeti SzínházKutatóközpont, amelynek – eddigi
nyilatkozatai és a kötethez írt bevezető tanulmány alapján – Gáspárik
Attila igazgató a meghatározó
alakja. Erre utal az a tény is, hogy a
könyv bemutatója alkalmával ő helyezte el az új kiadványt a szakma
és az erdélyi magyar kultúra kontextusában – meglehetősen tájékozatlanul: „Színházkutatás nem
történt ebben az országban, mert
nem létezik alapkutatás és nincsenek színháztörténészek” – idézi a
könyvbemutatón elhangzottakat
Antal Erika beszámolója (Székelyhon.ro portál. 2017. jún. 29), míg
egy másik forrás szerint a szakma
lesújtó véleményét így „árnyalta” a
nyilatkozó: „Erdélyben az elmúlt 25
évben nagyon sok történelmi kuta-

tás jelent meg, de színházkutatás
nem történt, mert nincs alapkutatás,
nincsenek alapforrások”. (K. Nagy
Botond beszámolója. Népújság,
2017. júl. 1). Úgy gondolom, a recenziót bevezető felsorolás szükségtelenné teszi e kijelentések
megbízhatóságának vizsgálatát.
Kezdjük a könyv fellapozását a
szerzői/szerkesztői előszóval. „Kötetünk méltó hivatkozási alap kíván
lenni, amelyben alapvető információkat talál a színháztörténeti kutató” – szól az előszó utolsó
mondata. Ezzel csak egyetérteni
lehet, hiszen minden adattár szerkesztőjének ez a legfőbb ambíciója,
de egy adattár méltó voltának leghitelesebb fokmérője a pontossága.
Az a pontosság, amely időben kiszűri az olyan banális hibákat, mint
amilyent a bevezető tanulmány
szerzője követ el: „a vizsgálandó 12
évről” beszél az „1961–1978”
című írása második sorában. Sajnos, ugyanez a hiba ismétlődik a
szöveg angol és a román fordításában is. E bevezető tanulmány történelmi tablóvázlatának
leegyszerűsítő szemléletéről sokat
mond az összegező utolsó bekezdés. A szerző, Gáspárik Attila itt a
vizsgált időszak abszolút jellemzőjeként a „kettősséget” [értsd: kettős beszéd4] határozza meg, s ezt
így írja körül: „Egy párt működött
és minden az ő kezében futott
össze. A színházakat és általában a
művészeteket az ideológia eszközének tekintették. A nézők nagy része
azonban nem. Miközben a hatalom
azt hitte, hogy az a sok ember a
színházban éppen átalakul ideológiailag, az a sok ember valójában
közösséget alkotott, önbizalmat kapott.” Hasonlóan banális leegyszerűsítéssel találkozunk a gondolatmenet befejező mondatában is:
„Sok rosszat lehet elmondani arról
a korról [1961–1978], de ne higygyük azt, hogy a szocializmus dolgait intéző emberek egytől-egyig
gonosz, rossz ízlésű, ostoba alakok
lettek volna” (14. oldal).
Végiglapozva a könyvet, leginkább a gazdag képanyag ragadja
meg az ember figyelmét. A kiváló
minőségű, szépen tördelt képi illusztráció a kötet legnagyobb erőssége: jól érzékelhető, hogy a
szerkesztési koncepciónak ez volt a
középpontjában, hiszen a nagyközönséget feltehetően ez a jól lapozható színházi képes album jelleg
fogja leginkább vonzani és vásárlásra csábítani. A tizenhét évad
százhét produkciójának előadóit
329 felvétel villantja fel, és itt külön
ki kell emelni a digitális képfeldolgozás (Vidám Horváth Beáta, Huszár Gábor) és a tördelést végző
szerkesztő, Para István munkáját.
A bemutatott darabok zömét sikerült olyan felvételekkel illusztrálni,
amelyek érzékeltetik a színészi
játék, az adott előadás atmoszféráját. Ez a gazdag képanyag azonban
filológiailag nincs kellőképpen
megtámogatva, s talán leginkább
ebben lehet tetten érni a kötet szerkesztési koncepciójának bizonytalanságait. Egy nagyközönségnek
szánt albumban megengedhető,
hogy a képaláírásokban a színészek
neve mellett nem jelenik meg a zárójeles szerepnév. Kutatói munka
esetén azonban már zavaró, hogy a
szerepneveket képenként kell visszakeresni az adott előadás szerep-osztásában. Súlyosabb probléma, hogy
a képanyagban lehetetlen a színészek neve szerinti visszakeresés, a
kötet névmutatója csak a szereposztásokban előforduló neveket jelzi.

A statisztikai fejezet sűrű adathalmaza évadonkénti bontásban,
műsorrétegek szerinti besorolásban
adja meg az előadások, illetve a
nézők számát, és ezeknek az adatoknak a százalékos arányát egyegy évadban grafikailag (kördiagramokban) is megjeleníti. Ez a fejezet nyilvánvalóan nem a nagyközönségnek szól, de sajnos, a kutatás
számára is csak részlegesen hasznosítható: a közölt adatokból nem
rajzolódik ki átfogó kép a vizsgált
időszak mutatóinak változásairól, a
jellegzetes tendenciákról – ehhez
nyilván a részadatokat függvénybe foglaló grafikus ábrázolásra, illetve az erre épített
minimális értelmezésre lett volna
még szükség.
A szerkesztői munkában jobban
kellett volna figyelni a műsorfüzetekben megjelent anonim előadásismertetések
túltengő
felhasználására: a kötet ezáltal a kelleténél nagyobb arányban, a szükségesnél több példát nyújt a vizsgált
periódus hivatalosan „ajánlott értelmezésére” (idézőjelben a szerkesztői kifejezés). A korszak vezető
színészeit bemutató Prospero-sorozat köteteiből, A Hét 1982-es,
Színjátszó személyek c. évkönyvéből, a Harag György, Kovács
György, Erdős Irma, Illyés Kinga
emlékének szentelt interjú- és kritikagyűjteményekből, portrévázlatokból
ennél sokkal élőbb,
színész- és színpadközeli szövegillusztrációkat lehetett volna kiválogatni.
Végül néhány megjegyzés a
kötet könyvészeti apparátusáról.
Tudnivaló, hogy a bemutatott darabok sajtóvisszhangja, az összegyűjtött sajtó- és fotóanyag – előadások
szerint rendszerezve – évad végén
az egyes produkciók archívumi
gyűjtőborítékjába kerül. További
kutatások kiindulópontja és támasza (lehet), ha az ily módon rendszerezett dokumentáció könyvészeti
adatai szakmai nyilvánosságot kapnak. Nehéz és aprólékos filológiai
munka egy ekkora terjedelmű
anyag sajtó alá rendezése, de rendkívüli módon megemelte volna a
kötet felhasználhatóságát (és presztízsét), ha az egyes előadásokról írt
kritikák, méltatások, a színrevitelhez kapcsolódó interjúk, műhelyvallomások, előadásfotók adatait,
illetve a sokkal ritkább hang- és
videó-felvételek elérhetőségét is
feltüntette volna az adattár. Kézenfekvő példaként kell itt jeleznem
egy kihagyott lehetőséget: a marosvásárhelyi rádió archívumának
színházi hangfelvételeiről deklaráltan a kutatás céljaira készült egy
bibliográfiai számbavétel – összeállítója, Tompa Enikő szerkesztő
felkérés esetén bizonyosan közreműködött volna, hogy munkája
szakmai nyilvánosság elé kerüljön.
Terjedelmi okokból hiánylistámat csupán vázlatpontokban tudom
folytatni – a következő adattár megszületését és jobbítását célzó konstruktív
szándékkal.
Amit
hiányolok: betűrendes címtár az
előadások és fotók cím szerinti
visszakeresésére; díjak és szakmai
elismerések kronologikus felsorolása; a műszaki-adminisztratív személyzet betűrendes névsora, a
társulatvezetők, igazgatók és vezérigazgatók kronologikus felsorolásával együtt; a vizsgált periódus
turnéállomásainak és kiszállásainak
betűrendes adattára – ez utóbbi nélkül például lehetetlen a marosvásárhelyi
színház
regionális
kisugárzásának felmérése. A fel-

használt szakirodalmat felsoroló
szegényes – négy (!) címet tartalmazó – bibliográfiából érthetetlen
módon kimaradtak a Szabó Duci,
Mende Gaby, Lohinszky Loránd,
Farkas Ibolya életútját bemutató
Prospero-könyvek, a Harag György,
Kovács György, Erdős Irma, Illyés
Kinga emlékének szentelt interjúés kritikagyűjtemények, illetve a
színház alapításának 25. évfordulójára megjelent jubileumi kiadvány
adatai. Legjobban Kovács Levente intézménytörténetét (2001)
hiányolom, ebben ugyanis több fejezet foglalkozik a Székely Színház utóéletével. A forrásművek
közül a Tompa Miklóssal készült
életútinterjú (Bérczes László, 1996)
kimaradása a leginkább szembetűnő.
Minden megjelent adattár olyan
közös szellemi tulajdona egy szakmának, egy-egy intézménynek,
amely a jéghegy vízből kiálló csúcsaként jelzi az archívumot összegyűjtő és „felépítő” elődök nem
látható, ám jóval nagyobb terjedelmű rendszerező munkáját. A kötetet bemutató Gáspárik Attila a
színház eddigi irodalmi titkárainak,
és kiemelten Székely Ferencnek
mondott köszönetet az itt végzett
áldozatos munkáért.
Egy tizenöt évvel ezelőtti kutatás vezetőjeként szeretnék magam
is megnevezni öt „archívumépítő”
embert a közelmúltból. Egyetemi
kollégáimmal, Albert Máriával és
Balási Andrással, valamint Ferencz
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Éva, Fodor Zeno és Horváth Beáta
volt és jelenlegi színházi alkalmazottakkal A marosvásárhelyi Székely Színház (1946–1962) –
színháztörténeti adattár és tanulmányok című kétéves színháztörténeti
projekt keretében
működtem
együtt a 2002–2004 közötti időszakban, a Sapientia–Kutatási Programok Intézete finanszírozásának
köszönhetően. Közös munkánk részeként indult, de végül ettől függetlenített formában jelent meg a
Székely Színházban bemutatott előadások történetének legfontosabb
mutatóit összegező adattár (Horváth
Bea, 2006). A kutatás végső eredményeként az adattári részt egy
előadáscímek szerint visszakereshető fotó- és cikkgyűjtemény kataszterrel, valamint egy időrendben
összeállított, 325 tételt tartalmazó
plakátkatalógussal egészítettük ki.
A projekt befejezésekor természetesnek vettem, hogy az elkészült tanulmányok
és
katalógusok
másolatban a színház irodalmi titkárságán is ott maradnak, és szabadon felhasználhatók.
Nem volt alkalmam eddig nyilvánosan köszönetet mondani a
projekt résztvevőinek, most pótolom ezt. Számomra kutatásvezetői
elégtételt és szakmai visszaigazolást
jelent, hogy egykori munkánk
alapkoncepcióját és néhány adatfeldolgozási megoldását viszontláttam nemcsak az előző, hanem
ebben a frissen megjelent adattárban is.

1
Ferencz Éva–Keresztes Franciska: Marosvásárhelyi Állami
Színház 1961–1978. Marosvásárhelyi Nemzeti Színház-Kutatóközpont, Marosvásárhely, 2017.
2
A felsorolás terjedelmi okokból nem tartalmazza a megjelent
életútinterjúk, színészi és rendezői pályarajzok, alkotói önéletírások (közel harminc kiadvány) könyvészeti adatait.
3
Keménykötésű, A/4 közeli formátum, 311 oldal. Az ízléses borítóterv Hodgyai István munkája.
4
A fogalom árnyalt értelmezését lásd D. Lőrincz József írásában,
A kelet-európai ambivalens diskurzusról. Elérhető:
http://epa.oszk.hu/00000/00036/00044/pdf/10.pdf (2017. júl. 25).
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A Nagy Háború emlékezete (4.)

A doberdói nagy hegyen

Vajda György

Következő állomásunk a San Michele-hegyen a doberdói csatatér.
Az autóbusz helyenként szűknek
tűnő úton kanyarog a magaslat felé,
aztán egy kisebb épület előtt megáll. Egy kisebb téren zászlórúd,
mellette különleges, „öröklánghoz”
hasonló emlékmű. Közelebb érve
látjuk, hogy különböző rozsdás, elgörbült, de még felismerhető harci
eszközökből (gránátok, gyalogsági
lapát, mellvért stb.) alkották. Az
emlékoszlop körül különböző
gúlák, oszlopok állnak, a háborúban
elesett olasz katonáknak állították.
Alattunk az Isonzó völgye. A kilátás

A doberdói hősök emléktáblája

pazar: el lehet látni a Trigláv kétezer
méteres vonulatáig, Goriziáig, a várost övező dombokig, a Vipava völgye felé, közvetlenül az Isonzó
partján van Gradisca város, majd a
távolban a Valone völgye tűnik fel,
az Udine és Palmanova által határolt síkság, amely egészen az Adriai-tengerig húzódik. Ezért a 275
méteres magaslatért folyt 14 hónapig a legvéresebb csata az Isonzó
mentén, helyenként alig pár méterre
egymástól álltak szembe az olasz és
az osztrák–magyar katonák a
karsztba vájt kavernákban, lövészárkokban, és keveredtek többször
kíméletlen kézitusába. Aki csak
könyvekből, filmről ismeri Doberdó történetét, fel sem foghatja,
milyen megdöbbentő a helyszínen
állni. Ma nincsenek szögesdrótok,
műszaki akadályok, a köveket is
eltakarja a fű és az alacsony
cserje. Olyan csend van, mint egy
katedrálisban. A helyet 1922-től
szentté nyilvánították. A kiépített,
helyenként lebetonozott vagy sóderrel kövezett ösvény neve: Via
zona sacra.
„Doberdó! Furcsa szó. Dobok
peregnek és valami dübörgésszerű komorság. […] A Doberdó
név számunkra nemcsak a falut
jelentette, hanem a körülötte elterülő lapos, tíz-tizenöt kilométeres
hosszúságú, dél felé nyúló fennsíkot is. Ez a gyér növényzetű sziklás vidék volt az olasz front
isonzói szakaszának egyik legtöb-

Olasz nehéztüzérségi állások

bet vértől áztatott területe. A Doberdó szónak visszhangja a magyar fülben: dob… doboló…
Talán e véletlen folytán kapták föl
éppen ennek a falunak a nevét, hiszen nemcsak Doberdó község
alatt folyt a vér. […] De az egész
frontszakaszt Doberdó névre keresztelte a magyar katonaság,
mert ez a doboló szóra emlékeztető név felidézte képzeletében a
szüntelen pergőtüzet, a vérfergeteget. Doberdónak már tizenöt
végén is elég gyászos híre volt a
hadseregben, de tizenhat elején ez
az elnevezés egyértelmű volt a
halálmezővel.” (Részlet Zalka Az Isonzó völgye, az egykori csatatér
Máté – eredeti nevén: Frankl
Béla – Doberdó című regényéből) tak, ezért az első világháborúban is
az olaszok azt tervezték, hogy ezen
az útvonalon jutnak el Laibachig
(ma Ljubljana), a Száva völgyén
pedig a magyar alföld irányába,
délen pedig Trieszt felé vonulhatnak. Ezért képezte ez a térség az
olasz hadsereg fő támadási irányát.
A monarchia feladta a határok védelmét, de nem mondott le a támadási lehetőségekről, mert arra
számítottak, hogy ha kellő erőt
gyűjtenek össze, akkor visszaszoríthatják a betörő olasz csapatokat a
korábbi területeikre. Ez be is következett 1917-ben a caporettói áttöréssel (sz. m.: erről a későbbiekben
részletesebben szó lesz), de ehhez
viszont az kellett, hogy az osztrák–
magyar hadsereg hídfőállásokat
tartson az Isonzón túl is, ahonnan
könnyebben indíthat támadást. Az
egyik ilyen volt a görzi (Monte SaMiközben körbejárjuk a néma lö- botino) és a tolmeini (modrejcei)
vészárkok közötti teret, Pintér állás. Déli irányból a doberdói
Tamás történész a helyszín straté- hegyről tüzérséggel lehetett támogatni az Isonzó-völgy védelmét.
giai fontosságáról beszél.
– Amikor 1915. május 23-án Nagyon fontos volt mindegyik véOlaszország belépett az első világ- delme, mert ha egyik kiesett, a
háborúba, új helyzet állt elő. A mo- másik hídfőállás is veszélybe került.
narchiának egy új frontot kellett Az olaszoknak 1916 augusztusában
megnyitnia. Mivel nem volt kellő sikerül áttörni Görz fölött a frontot,
hadereje megvédeni ezt a hosszú ezért kellett visszavonni a csapatohatártérséget, visszavonta csapatait kat a doberdói fennsíkról.
A korabeli doberdói események
természetes akadályok mögé, mint
az Isonzó és a keleti oldalán levő rövid ismertetője után megtudjuk,
magaslatok, a Karszt-fennsík, hogy a hadvezetés 1915. július 25-i
amelynek a nyugati oldalán talál- laibachi összejövetelén eldöntötték,
ható a San Michele-hegy. Ezt a te- hogy „mindenféle természeti erőt
rületet csak mi, magyarok nevezzük fel kell használni a védelemre”. Ez
Doberdónak, a közeli Doberdo del a döntés elkeseredett lövészárokLago településről. E karsztvidék küzdelmet eredményezett. Az törmagaslatai azért voltak hadászati tént ugyanis, hogy 1915. június
szempontból jelentősek, mert ami- 23-án az osztrák–magyar alakulatok
kor az olasz támadások megindul- az Isonzó partján próbálták megáltak, akkor döntően ez a hely képezte lítani az olaszokat az első csatában,
a fő irányt. Hol lehet könnyen be- ez azonban nem sikerült, az ezt kötörni az ellenfél területére? Ott, ahol vető második, illetve harmadik
a csapatokat könnyen lehet moz- csata után felhúzódtak a San Migatni, és kisebbek a hegyek. Az chele gerincéig, ahol kiépítették az
1915 után létesült új, déli front a állásokat. Itt megállt a frontvonal,
svájci–olasz határnál kezdődött, vé- az olaszok nem tudtak tovább hagighúzódott az Alpok 2000 méter tolni, megkezdődött az állóháború.
fölötti gerincein, majd Tolmein tér„Mindenütt sziklatalaj, amelyben
ségénél irányt váltott – itt már
csákánnyal, feszítővassal csak itt1200–1500 méteres magaslatok
ott érhető el valamilyen eredvannak –, aztán, kiérve a síkság
mény. A legtöbb helyen csak
fölé, egészen az Adriáig tartott. A
robbantásokkal haladnak előre.
San Michele-hegy és a San Martin
Még a drótakadályok cövekeinek
del Carso térségében alig 200 mételeszúrása is úgy lehetséges, ha
res dombok vannak. Ugyanakkor a
kőfúróval előbb lyukat vájnak a
Vipava-völgy olyan hadiút volt,
sziklás talajba.” Somorjai báró
amit már a római légiók is használ-

A tüzérségi kaverna bejárata

Fotó: Vajda György

Innen alig háromlépésnyire egy
Lukachich Géza vezérőrnagy
visszaemlékezései – megjelent a magyar kavernába bújunk be,
amely biztonsági okok miatt csak
nagyhaboru.blog.hu oldalon)
egy darabig járható. Bevillantok a
Ide rendelik a József főherceg vakuval. Mintha a falon egy szénnel
által irányított 7. hadtestet (buda- rajzolt kereszt lenne. Vajon ki rajpesti, debreceni, nagyváradi és szé- zolhatta fel? – gondolom, de ennek
kesfehérvári ezredek), amely 100 év távlatából nincs jelentősége.
felsorakozik a Vipava torkolatától a Mindkét csapat viselte a maga keSan Michele-hegyig, ettől délre resztjét egymástól pár méterre. Ettől
újabb két gyalogezred (debreceni, alig 30 méterre rábukkanok egy
szegedi, karánsebesi és temesvári másik kavernára, falán felirat: „caalakulatok) foglal el állásokat, ezen- verna austriaca gen. Luchacich”.
kívül két népfelkelő gyalogezred Tízlépésnyire betonfallal megerősí(székesfehérvári és budapesti) is tett – jelenleg vasráccsal lezárt –
bunker van. Akkora a bejárata,
hogy egy személygépkocsi is elférne benne. Tovább óriási nyílás, amely szintén eltűnik a
mélyben. Végül pedig a magaslatot körbejárva látjuk, hogy a
keleti oldalon három hasonlóan
nagy nyílás tátong. A helyszínen
felállított – korabeli fényképekkel illusztrált – eligazító táblán
látjuk, hogy nagyméretű olasz
ágyúk állásairól van szó. Leereszkedünk a mélybe. Az állásokat mesterséges barlangrendszer
köti össze. A karsztba vájt járatokban több száz katona is elfért. Elképzelem, milyen munka
lehetett itt, amikor működtették
a több kilométer távolságra
vivő ágyúkat. Az Isonzó völgyéig megremeghetett a föld,
amikor elsütötték ezeket a
fegyvereket. A föld alatti rendszer behálózta a „szent helyet”.
Fölötte ál az a 275 méteres
magaslat, aminek a birtoklásáért folyt a harc. Az utókor valóságos oltárt állított ide.
Lövedékekből alkotott emlékmű
Német, magyar és olasz nyelvű
emlékoszlop, márványtábla, kőfelsorakozik Doberdó falu közelé- gúla és egy piros-fehér-zöld nemben. Közülük több századot is be- zeti színű szalagokkal díszített
vetnek időnként a vonulat kereszt is van a szó szerint vérrel
magaslatain harcolók közé.
megszentelt kis földterületen. A
Amint hallgatjuk az élő történe- német nyelvű oszlop szövege alig
lemleckét, megállunk egy emlék- kivehető. Még egy emlékmű kéoszlop előtt. Olvasom a feliratot: szül. A magyar Honvédelmi Mi„Brigata Ferrara – Medaglia d oro – nisztérium nevében 2016-ban
In epiche lotio a S. Martino del helyeztek el olasz és magyar
Carso e sul San Michelle die de nyelvű emléktáblát, amellyel az itt
sublimi prove di ardimento de tena- elhunyt olasz és magyar katonák
cia e di spirito de sacrificio – no- előtt tisztelegtek. „…hősies helytvembre 1915 – giuglio 1916” állásuk legyen üzenet a jelenlegi
(szabad fordításban: Az aranyérmes nemzedék számára” – áll többek
ferrarai alakulat S. Martino del Car- között a táblán. Ennél meghatóbb
són és San Michelén tanúsított me- az olaszok által a csúcson emelt
rész, kitartó, önfeláldozó, epikus emlékmű felirata: „SU QUESTE
harca emlékére).
CIME ITALIANI E UNGHERESI
COMBATTENDO DA PRODI SI
AFFRATELLARONO NELLA
MORTE – Ezeken az ormokon olaszok és magyarok hősiesen harcoltak, és testvérekké lettek a
halálban”.
Talapzatára kerül az Isonzó
expressz faragott emléktáblája,
amelyre a három út évszámait
(2015, 2016, 2017) is bevésték.
Csoportunk tagjai is fejet hajtanak
a hősök előtt. Torokszorító érzés,
amikor ezen a helyen elhangzik a
jól ismert dal:
„Felmegyek a doberdói nagy
hegyre,
Feltekintek a csillagos nagy égre,
Csillagos ég merre van a magyar
hazám
Merre sirat engem az édesanyám…”
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Bálint Zsombor

Hazai pályán is megbotlott az ASA

Szerkeszti: Farczádi Attila

Marosvásárhelyi ASA – Sportul Snagov 1-1 (1-1)

Czimbalmos Ferenc Attila

Az előző fordulóbeli, temesvári
Ripensia elleni, 3-2-es idegenbeli
vereség után döntetlent játszott Marosvásárhelyen is az ASA a labdarúgó 2. liga 5. fordulójában a
bukaresti Sportul Snagov ellen –
amely tulajdonképpen a Damila
Măciucából lett Metalul Reşiţa

utódja –, így a pontosztozkodás
után lejjebb csúszott a tabellán. Ez
azért bosszantó, mert az előző fordulóbeli, nagyváradi Luceafărul elleni győzelemért járó három pontot
elveszti az alakulat, mivel a bánsági
csapat az első fordulók negatív
eredményei következtében, a csapat
tulajdonosának intésére, kiáll a bajnokságból, így az ellenük megnyert

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 2. liga, 5. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Sportul
Snagov 1-1 (1-1)
Vezették: Rareş George Vidican (Szatmárnémeti) – Ovidiu Arusoaiei és Florin Mihai Cosma (Karácsonkő).
Marosvásárhelyi ASA: Moga – Băjan, C. Ene, Candrea (csk.),
D. Panait – D. Muntean (76. Petra), P. Iacob, Mijokovic, C. Sîrbu
(88. R. Licu) – Boiciuc (66. Schieb), Al. Stoica. Edző: Bálint László.
Sportul Snagov: Anca Trip – Şt. Vlădoiu, V. Lică, I. Şerban, Bg.
Stancu – Bustea, Al. Radu (csk.), Borţoneanu, Voineag (66. Oancea) – Kimbaloula (52. Priboi), Neaţă (77. Dobre). Edző: Valeriu
Răchită.
Gól: Paul Iacob (27.), illetve Andrei Borţoneanu (11.)
Sárga lap: R. Licu (68.) és Mijokovic (90+2), illetve Radu Alexandru (60.)

További eredmények az 5. forduló talkozóiból: CS Baloteşti –
Szatmárnémeti Olimpia 2-0 (1-0); Academica Clinceni – Temesvári
ASU Poli 2-3 (2-2); Bukaresti Metaloglobus – Ştiinţa Miroslava 12 (1-1); Chindia Târgovişte – Foresta Suceava 6-0 (2-0); Dacia Unirea Brăila – Temesvári Ripensia 2-2 (2-1); CS Afumaţi – Dunărea
Călăraşi 0-1 (0-1); Nagyszebeni Hermannstadt – Aradi UTA 2-0
(1-0); FC Argeş – Nagyváradi Luceafărul 3-0 – játék nélkül. Hétfőn
18.30-tól kerül sor a CS Mioveni – Zsilvásárhelyi Pandurii találkozóra (Digi Sport 1).
Ranglista: 1. Temesvári Ripensia 13 pont 2. Nagyszebeni Hermannstadt 12 pont 3. Chindia Târgovişte 10 (20-4-es gólkülönbség)
4. Marosvásárhelyi ASA 10 (14-7) 5. Argeş Piteşti 10 (9-2).

1010.

találkozó semmisnek számít. Az
összecsapás nem kezdődött jól a hazaiak számára, már a 11. percben
gólt kaptak: a vendégcsapat első támadása során egy kipattanó labda
A. Borţoneanu elé került, ami az ő
mintegy 16 méterről küldött lövése
után B. Moga kapujának hosszú
sarkában landolt: 0-1.
A 28. percben egyenlített az
ASA, miután egy szöglet utáni kavarodás során Anca Trip hálóőr
nem reagált egy könnyűnek tűnő
tisztázáskor, így a labda P. Iacob elé
került, aki közelről nem hibázott:
1-1.
A találkozó első gólja után a
hazai játékosok támadni kezdtek,
ellenfelüket beszorították a saját
térfelükre, akik védekezve, újabb
kapott gól nélkül bekkelték ki a
mérkőzést.
A találkozó legnagyobb gólhelyzetére az 50. percben került sor,
amikor Băjan jobb oldali beívelését
Stoica mintegy 5 méterről a kapufának rúgta, viszont a második játékrészben is több gólhelyzetet
elhibáztak a hazaiak, ami inkább a
játékosok tapasztalatlanságának
tudható be.
Ezzel az eredménnyel az ASA
visszalépett a tabella negyedik
helyére, ahol a Chindia Târgovişte
és a FC Argeş tanyázik 10-10 ponttal, a listavezető továbbra is a Temesvári Ripensia 13 ponttal.
A hétvégén újabb hazai találkozóra kerül sor, ezúttal az ASA a
Dacia Unirea Brăilát fogadja a Sziget utcai stadionban.

Eljött Fejér Béla ideje is…

Czimbalmos Ferenc Attila

A 22 éves zabolai (Kovászna megye) születésű
Fejér Béla Csongor labdarúgókapus – aki 2014–2016
között Stăncioiu mögött Botoşerrel, Viciuval és Mogával pótkapus volt a Marosvásárhelyi ASA-nál – augusztus 14-én Sepsiszentgyörgyön, hazai pályán
mutatkozott be az 1. ligában az OSK Sepsi színeiben
a Kolozsvári CFR ellen. Fejér a találkozó alatt jól teljesített, akárcsak a 6. fordulóbeli, Dinamo elleni mérkőzésen, amikor több ízben is biztosan hárított. A
második játékrészben a távoli, bombaerős lövés nyomán felugorva, a levegőben félfordulattal hárítva mentette meg együttesét a góltól.
A biztos kezű hálóőr – aki 2007-ben a Kovászna
megyei Székelytamásfalván ismerkedett meg a labdarúgással, és onnan Orbán Ferenc közreműködésével
igazolt Kézdivásárhelyre, az akkor még 5. ligás Kézdi
Sportklubhoz, Csengeri Attila keze alá –, a Marosvásárhelyi ASA együttesétől került az OSK Sepsi csapatához, ahol jelenleg Niczuj Roland mögött az alakulat
pótkapusa.
Fejér a zágoni együttestől a klub volt edzője, a Craiovai U, az Astra, az FTC, a Gloria,
az Oţelul együtteseinél is megfordult Borbély Csaba révén érkezett
Marosvásárhelyre:
„Először a zágoniak nagy összeget kértek értem, de idővel kiegyezett a két egyesület. A 2. ligában
egy 4-0-ra megnyert hazai találkozón mutatkoztam be az ASA színeiben. Jól ment a játék, de a
következő héten érthetetlen módon
kikerültem a kezdőcsapatból
Sabău edzősége alatt. Idővel Râmnicu Vâlceára adtak kölcsön egy
évre, ami tapasztalatszerzés volt
számomra. Sajnálom, hogy nem

tudtam bemutatkozni az élvonalban az ASA színeiben,
de remélem, eljön az én időm is” – mondta Fejér a
minap.
Fejér édesapja is kapus volt, tőle tanult meg védeni,
az 5. ligában játszott, bár volt esélye, hogy fennebb
kerüljön. Egyébként az édesapja irányította a labdarúgói pályára, és a szülei mindig mindenben támogatták. Fejért minden poszton kipróbálták, védő és
csatár is volt, ahová tették, ott játszott.
A minap Marosvásárhelyről és az ASA-nál eltöltött
időszakról a következőket mondta az OSK Sepsi–Dinamo találkozó után:
– Mindig tetszett nekem Vásárhely, szép város,
megszoktam, szerettem ott. Nincs kizárva, hogy idővel
ott telepedjek le, persze addig még évekig szeretnék
futballozni. Sajnálom, hogy az ASA kiesett az élvonalból, de bízom abban, hogy rövid időn belül újra felkerül az 1. ligába. Havonta járok haza Zabolára, jó
otthon, családi és baráti környezetben feltöltődni –
mondta el a csendes, komoly és mindig korrekt Fejér.
Figyelemmel kíséri a labdarúgó-mérkőzéseket,
Real Madrid- és Manchester United-szurkoló. Kedvenc hálóőre a spanyol David De Gea, a MU kapusa.

Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

Veszteségek hete

A veszteségek hetének is nevezhető az elmúlt periódus a marosvásárhelyi ASA számára, hisz nem
csupán kikapott Temesváron a Ripensiától és a Sportul Snagov ellen
is csupán döntetlent játszott hazai
pályán, de elveszítette a nagyváradi
Luceafărullal megszerzett három
pontot is.
Alig telt ugyanis el négy forduló,
miután a nagyváradiak a szerdai
fordulóban 2-0-s vezetés után a félidőben 3-4-re kikaptak hazai pályán, ezzel annyira magukra
haragították a tulajdonos Ioan Blidarut, hogy úgy döntött, összeszedi
a játékszereit, és kivonul a 2. ligás
nagy homokozóból. Premier az ügy,
hisz az nem előzmény nélküli, hogy
egy-egy csapat bajnokság közben
visszalép, de ennek eddig minden
esetben az anyagi források elapadása volt az oka. Most azonban nem
erről van szó, csupán egy olyan
esetről, amikor – a román társadalomra olyannyira jellemző módon –
egy sok pénzzel rendelkező illető azt
gondolja, hogy amennyiben pénze
van, azt tehet, amit akar. Roppant
veszélyes precedens, és elgondolkodhatnak a szövetségben, hogy miként lehet a hasonló dolgokat
kivédeni, mert hogyan alakulnak
majd a bajnokságok, ha egyesek,
akik számára a foci nem más, mint
(nem annyira) olcsó játék kopa-
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szodó és őszülő nagy gyerekeknek,
egyik napról a másikra megunják,
megsértődnek, „pü-pü nem jár”-t
kiáltva nemcsak maguk hagyják ott
a játékot, de a többiekét is fenekestől felfordítják, tönkreteszik.
Az ASA múlt héten 3-2-re nyert a
Luceafărul ellen, mivel azonban a
nagyváradiak még a bajnokság első
felében visszaléptek, az eddigi eredményeiket törlik. Ez azonban
nemcsak azt jelenti, hogy a marosvásárhelyi klub elveszít három pontot (végül is ez kiegyenlítődik, hisz
a többi csapatnak sem lesz esélye ezt
megszerezni), hanem azt is, hogy a
meccs megszervezésére, a játékvezetőkre költött pénz már nem térül meg.
Még ennél is lényegesebb azonban,
hogy marad Ilie kiállítása, aki két
fordulón át nem állhatott a védelem
tengelyében csapata rendelkezésére, és ez Temesváron lehet, hogy
lényeges szerepet játszott a vereségben. Mint ahogy a többi sárga
lapot sem törlik, azaz hamarabb
következnek majd be eltiltások.
A szomorú az, hogy a tavalyi
idény tapasztalata szerint még előfordulhat visszalépés, ami megkavarja a pontvadászatot. Az előző
idényben nem kevesebb, mint négy
csapat lépett vissza vagy jutott a kizárás sorsára, így fordulónként
több csapat állt ellenfél híján, és
adott pillanatban olyan is volt, hogy
az egyik csapatnak hárommal több
mérkőzése volt, mint a másiknak.

Vereséggel kezdett a City’us

Bálint Zsombor

Cosmin Gherman nyerte a volt
marosvásárhelyi edzőpáros párbaját
a teremlabdarúgó 1. liga kezdő fordulójában. Gherman, aki a galaci
csapatot vette át, és Lucian Nicuşan, aki a City’us kispadján maradt,
kiválóan működő párost alkotott
másfél éven keresztül, ami az eredményekben is megmutatkozott. Ám
alig váltak ketté az útjaik, már az
első hivatalos találkozón egymás
ellen játszó csapatokat vezettek.
Ilyen körülmények között aligha
tudta taktikailag meglepni egymást
a két szakvezető, hisz valószínűleg
azt is tudják egymásról, hogy miről
álmodnak a teremlabdarúgás kapcsán. Így a játékosok egyéni és kollektív képességei döntöttek, és a
sokkal tapasztaltabb kerettel rendelkező, bajnoki
címre is esélyes galaci
United értékesítette a
hazai pálya előnyét. Nem
volt azért ez egy nagyon
egyenlőtlen mérkőzés, de
az első gól, amelyet Burdujel a 8. percben szerzett,
nagyon fontos szerepet
játszott. Galac minimális
különbséggel vezetett a
szünetben, és a marosvásárhelyi játékosok minden
bizonnyal azzal a gondolattal tértek vissza a második
félidőre,
hogy
egyenlíteni próbálnak. A
nagyon gyorsan bekapott
második gól azonban
megtörte ezt a lendületet,
a harmadik találat pedig

végleg lezárta a mérkőzést. A játékosként is kiváló védekező Gherman pontosan tudta, hogy a City’us
játékosai milyen sémákat, mozdulatokat használnak, ki mikor és hogyan lő kapura, és minden utat
lezárt előttük, így egyszer sem sikerült betalálni.
A galaci vereség végül is be volt
kalkulálva a City’us számára,
amely most már a következő találkozóra készülhet. A 2. fordulóban
sem lesz könnyű dolga azonban Lucian Nicuşan együttesének, hisz a
Dunărea Călăraşi csapatát fogadja,
egy roppant kellemetlen együttest,
amely ráadásul vélhetően az egyik
közvetlen ellenfél a rájátszást érő
utolsó, azaz 6. hely megszerzésére.
A mérkőzést szeptember 2-án,
szombaton 17 órától rendezik a ligeti sportcsarnokban.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 1. forduló: Galaci United – Marosvásárhelyi City’us 3-0 (1-0)
Vezették: Bogdan Sorescu (Piteşti), Daniel Pop (Piteşti). Tartalék:
Dumitru Balaban (Galac). Ellenőr: Ilie Şandru (Piteşti).
United: Wellington – Burdujel, Cireş, Cojoc, Laşcu, Apostol,
Nica, Tudose, Boubătrân, Crişan, Kailon.
City’us: Tătar – Covaci, Szabó, Togan, Iszlai (Pop, Boroş, Nagy,
Cioban, Gândilă, Takacs).
Gól: Burdujel (8.), Kailon (22.), Cireş (28.).
*
Az 1. forduló mérkőzései: Csíkszeredai Imperial Wet – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 9-1, Galaci United – Marosvásárhelyi
City’us 3-0, Resicabányai Muncitorul – Székelyudvarhelyi FK és
Dévai Autobergamo – Jászvásári Poli lapzárta után, Dunărea Călăraşi – Temesvári Informatica ma játsszák.
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Elhunyt Kiss Madocsa
(1944–2017)

Czimbalmos Ferenc-Attila

Augusztus 23-án hosszú betegség után Marosvásárhelyen elhunyt Kiss Madocsa, a hajdani AS
Armata Aranycsapatának egykori kiváló hátvédje,
aki egyben a marosvásárhelyi labdarúgósport
egyik legismertebb, legsportszerűbb képviselője
volt.
Kiss Madocsa 1944. március 9-én született
Nagyercsén. Labdarúgói karrierjét a Hargita Iskolás Klubnál kezdte – első edzője Bocsárdi Márton
volt –, onnan átkerült a Mureşulhoz, amely 1961ben feljutott a B osztályba. 1962-ben az akkor
megalakult Bukaresti Viitorul csapattagja a szászrégeni Pozsonyival, a néhai Nagy Mikivel és
Hajdú Jánossal, majd 1963-ban visszaigazolt a
Mureşulhoz, ahol egy bajnoki évadot játszott.
1964. január 8-án berukkolt katonának Nagy Mikivel együtt, és Szászrégenbe került az akkor még
megyei szinten működő csapathoz, amely aztán
feljutott a C osztályba.
1966–1972 között az akkori élvonalbeli bákói
Dinamo színeiben játszott, és ezzel párhuzamosan
elvégezte a Testnevelési Főiskolát.

Ez idő alatt többször volt utánpótlás-válogatott,
egyszer pedig, 1968-ban, a nagycsapatban is bemutatkozott, de pechére akkor Románia éppen a
magyar válogatott második nagy generációja, az
Albert, Bene, Farkas, Varga Zoltán, Rákosi fémjelzésű csapat ellen kapott ki 6-0-ra Budapesten.
Bákóból 1972-ben került az AS Armatához,
abban az időben körvonalazódott Vásárhely
Aranycsapata, ötvöződött két generáció, és elkezdődött az együttes történetének legsikeresebb időszaka. Kiss Madocsa az AS Armatánál 1976-ban
hagyta abba a labdarúgást.
Idővel felajánlották neki, hogy tevékenykedjen
a klub ifjúsági és gyerekközpontjában, ahol
Czakó Jánossal dolgozott együtt, 1982-ben lett
először az ASA másodedzője, és ha nehezen is, de
sikerült bent tartaniuk az együttest az A osztályban.
Az ASA-tól ment nyugdíjba a csapat feloszlásakor, 2004-ban.
Az egykori drukkerek, volt csapattársai ma is
úgy emlegetik, mint az egyik legmegbízhatóbb,
legfegyelmezettebb helyi labdarúgót, aki felismerve technikai korlátait, az egyszerű, pontos, de
eredményes megoldásokat választotta.

Csak semmi hetvenkedés!
Czimbalmos Ferenc-Attila

Két játékos után logót is cseréltek

Bálint Zsombor

Alig egy hónap telt el azóta, hogy a
marosvásárhelyi Maros KK férfikosárlabda-csapata bejelentette a „végleges”
keretét, és azt ígérte, a hónap végéig új
arculatot alakítanak ki a klub számára,
ennek kezdeteként egy új logót kap a
csapat. Nos, a logó a héten megszületett, amerikai mintára, egy harcra kész
tigrisfejjel központi figuraként, amely
fölött a csapat neve (Maros KK) magyarul is megjelenik. Nem ez volt
azonban az egyetlen változás, hisz
előtte két játékost is cserélni volt kénytelen a klub, hogy a keret még „véglegesebbé” váljon.
A fejtörést az okozta, hogy LaMarcus Reed az izraeli Hapoel Tel-Avivnak is aláírt (minden bizonnyal több
pénzért), noha szerződés kötötte Marosvásárhelyhez, Darius Hargrove
pedig, aki szintén aláírt egy szerződést,
megüzente az ügynöke útján, hogy
nem tart igényt a repülőjegyre, mert
befejezi aktív pályafutását.
„Kellemetlenül lepett meg a két játékos döntése” – mondta el Béres Lóránt klubelnök. – Idő nem volt
azonban siránkozásra, gyorsan kellett
lépni, így a távozók helyére Demarius
Bondsszal és Deven Mitchell-lel
egyeztek meg.
Reed szerződése még mindig érvényben van – közölte Béres –, ami azt
jelenti, hogy nem kaphat játékjogot Izraelben, azonban a héten minden bizonnyal sikerül egyezségre jutni a
játékost képviselő ügynökkel a szerződés felbontásáról a klub számára előnyös feltételek mellett. Hogy melyek
ezek az előnyös feltételek, a klubelnök
nem árult el részleteket.
Reed azonban már a múlt, Szászgáspár Barnabás vezetőedző inkább az új
fiúkról és az általuk képviselt játékerőről beszélt. Arra a vélekedésre válaszolva, hogy ezzel a változtatással
gyengült a keret, a szakvezető úgy
vélte, ezt csak olyasvalaki hiszi, aki

nem ismeri az új játékosokat. Demarius Bondsról elmondta, hogy nem először próbálják megszerezni, hisz
régóta követik, nagyon erős bajnokságokban, mint amilyen a görög is,
amelyben legutóbb játszott, mutatta
meg a képességeit. Azt is bevallotta,
hogy Bonds lett volna tulajdonképpen
az egyik első választásuk, azonban a
nyár elején még olyan fizetést kért,
amelyről a Maros KK csak álmodhat,
így akkor meg is szakadtak a tárgyalások.
Ami Deven Mitchellt illeti, a marosvásárhelyi közönség jól ismeri ellenfélként, főleg a medgyesi Gaz Metan
színeiben. A legutóbbi idényben a Dinamónál nem nyújtott kiemelkedőt, de
ez nem csoda, hisz súlyos sérülés után
tért a tavaly vissza. Marosvásárhelyen
ismét visszanyerheti a régi formáját, és
bár nem az a precíz dobó, mint Hargrove lett volna, atlétikus stílusával
sokat segíthet a csapatnak. Emellett
Szászgáspár úgy vélte, hogy az új felállításban elsősorban védelemben
javul a csapat.
Béres Lóránt klubelnök ismét megerősítette, hogy egyelőre nem hoznak
hatodik légióst, noha a szabály lehetővé tenné. „Ha az edzőkre hallgatok,
már holnap aláírhatnánk egy újabb
szerződést. Azonban a költségvetés reális lehetőségeit figyelembe véve, sikerült egyezségre jutni velük, hogy
várjuk meg, hogyan alakul az idény
eleje. Annak és a pénzügyi helyzetnek
az alakulása függvényében bármikor
hozhatunk még egy játékost, és pontosan arra a szerepre, amelyre a gyakorlat megmutatja, hogy szükség van” –
mondta.
A klub vezetősége azt is elmondta:
a csapat fizikai felkészítését George
Trif másodedző vezeti, Cristian Graur
erőnléti edző útmutatásai alapján.
Liviu Dumitru, aki a tavaly volt a csapat erőnléti edzője, sokkal előnyösebb
állásajánlatot kapott, ezért barátilag
megegyeztek az együttműködés megszakításáról.

Cseh Gábor élete a futball

Cseh Gábor rendkívül ismert marosvásárhelyi futballberkekben, hiszen hosszú évekig
a labdarúgás mellé szegődött, ugyanis a játékosi karrierje lejártával játékvezető volt,
aztán a helyi AJF keretében is tevékenykedett. Nevelőapja, a néhai Józsi Dezső kiváló
labdarúgó volt, az ötvenes és hatvanas években az legtehetségesebb és legsikeresebb játékosnak tartották a városban. Gábor a minap
sportpályafutásáról mesélt.
– Isten éltesse, hiszen augusztus 28-án
belép a hetvenesek klubjába!
– Köszönöm. Sajnos, telik az idő, így hetvenkedni fogok.
– Térjünk sportpályafutásának kezdetére…
Kapusként kezdte. Mikor is volt?
– Mint köztudott, nevelőapám Józsi Dezső
volt, így már zsenge korban a futballpályák
zöld gyepének illatát szagolhattam, ugyanakkor a pálya széléről figyelhettem a kor kiváló
labdarúgóit. Előbb édesanyám vitt a pályára,
aztán felcseperedtem, labdaszedő lettem. Tizenkét évesen lettem leigazolt labdarúgó az
egykori Ilefor kölyökcsapatában, Ródé Laci
bácsi volt az első edzőm. Abban az időben,
az ’50–60-as években nem tudom, hogy volt-

e olyan marosvásárhelyi gyerek, aki ne fordult volna itt meg. Tizenöt évesen kerültem
az AS Armata korosztályos együttesébe, ott
Brassai Isván, majd Vakarcs Domokos voltak
az edzőim.
– Annak már 58 éve…
– Épp a minap került a kezembe egy majdnem 50 éves fénykép az akkor ifjúsági csapatunkról, amelyben én voltam a kapus,
olyan kiválóságok játszottak még többek között, mint Hajnal Gyuszi, Kanyaró Attila,
Szöllősi László, a néhai Lukács Ede stb. Egy
alkalommal az ASA nagycsapatában is helyet
kaptam egy Román Kupa-mérkőzésen Aranyosgyéresen. Ezen többen is játszottunk az
ifjúsági csapatból.
– Idővel még hol focizott?
– Miután az ifjúsági csapatból kiöregedtem, rövid ideig a Gloria együttesében játszottam, Szász Béla, Böki bácsi volt az
edzőm. Ezután az Elektromaroshoz kerültem,
Végh János keze alá. Itt egy felkészülési mérkőzésen súlyos vállsérülést szenvedtem.
Hosszú ideig tartott a felépülés, nagyon sérülékeny voltam. Akkor nagyon rosszul esett,
hogy elcseréltek a Sănătatea együttes kapusával. Aztán egy fél szezont a Cukorgyár csapatában védtem, ahova apám hívott, és

sikerült a csapatot megmenteni a kieséstől. Végül az Imatexnél folytattam, ahol
Sikó Árpád volt az edzőm, itt végződött
aktív játékoskarrierem.
– Idővel mivel foglalkozott sportberkekben?
– Megszereztem a labdarúgó szakoktatói (sportinstruktori) oklevelet, majd másfél évig a helyi Sănătateának, a Medicina
jógutódja csapatának voltam az edzője.
Tőlem Kanyaró György vette át a csapatot. Mint edző nem voltam könnyű eset,
sokszor balhéztam a játékvezetőkkel.
– Miért lett játékvezető?
– Egy mérkőzésen botrányba keveredtem a játékvezetővel mint edző, és a játékvezető súlyos szidalmazása miatt egy
ideig eltiltottak. Néhai Soós János volt játékvezető biztatására lettem futballbíró. Ugyanis
a balhé után elmentem nyiratkozni Soós Jánoshoz, ő meg azzal fogadott, hogy tud az
esetről, majd tudtomra adta, hogy játékvezetői kurzus indul, amelyen részt vehetek. A
tanfolyamot sikeresen elvégeztem, de a balhé
után nem is gondoltam volna, hogy idővel játékvezető lehetek.
– Az illető játékvezetővel még találkozott?
– Persze, sőt egy érdekes esetet mesélek el
vele kapcsolatosan. Elég kellemetlen volt
számomra az imént említett képzés, mert épp
az a játékvezető tartotta, akivel balhéztam. Az
első óra végén bocsánatot kértem tőle, ő
kezet nyújtott, én meg nyomban meg is hívtam az akkori Transilvania vendéglőbe vacsorára, így szent lett a béke. Elvégeztem a
tanfolyamot, és az első 2. ligás találkozómat
az illető játékvezetővel közösen vezettem.
Azzal büszkélkedhetek, hogy időközben az
országos játékvezetői keret tagja is voltam.
– Mikor hagyta abba a játékvezetést?
– 1993-ban, közel 45 évesen hagytam
abba, egy eltiltás után kivágtak az országos
keretből. Utána 25 évig a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület (AJF) játékvezetői testüle-

tének alelnöke voltam, de egy ideig az AJF
alelnöki tisztségét is betöltöttem.
– Igen tevékeny, hiszen többek közt a Pro
XXI. Sport- és Kulturális Alapítvány keretében 2000-ben a XX század legjobb marosvásárhelyi sportolóinak gáláját, 2005-ben
Bölöni-gálát szervezett, 2008-tól az óvodások
sportolimpiáját szervezi, ami a maga nemében egyedülálló az országban. Emellett a
Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Társaság elnöke (a két város közötti kapcsolat több
mint 20 éves múltra tekint vissza, Maros
megye és Zala megye között pedig 11 éve létezik együttműködés); 2012. szeptember 27én megalapította a Bajnokok, Élsportolók és
Sportbarátok Klubját, ami nagy népszerűségnek örvend sportberkekben. Jelenleg milyen
kapcsolata van a Maros megyei labdarúgással?
– 2015. október óta semmiféle tisztségem
nincs az AJF keretében, csak megfigyelő vagyok. Valószínű nem is fogok vállalni semmit, ezenkívül is van éppen elég
elfoglaltságom, de örökre megmaradok focirajongónak, hiszen a futball az első szerelem
volt számomra. Olyan családban nőttem fel,
ahol reggelire, ebédre, sőt vacsorára is az étel
mellé a futball is volt ,,tálalva”, így nem tehetek róla, hogy a foci az életem…
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Brutális csoportba került
a címvédő Real Madrid

Csütörtök este Monacóban kisorsolták a Bajnokok
Ligája 2017–2018-as szezonjának csoportjait. Nehéz
feladat vár a címvédő Real Madridra, Zinedine Zidane
csapata egy csoportba került a Borussia Dortmunddal
és a Tottenhammel is. Nem örülhetnek a C csoport tagjai sem, ahol a Chelsea, az Atlético Madrid és az AS
Roma küzdenek majd a továbbjutásért. Gulácsi Péter
csapata, a Red Bull Leipzig viszont jól járt: a G csoportból akár a továbbjutás is összejöhet a német klubnak.
A sorsolás alapján érdekesnek tűnik a C és a H jelű
csoport is. A címvédő Real Madrid utóbbiba került,
olyan csapatok mellett, mint a Borussia Dortmund és
a Tottenham Hotspur. Bár papíron mindegyik csapatnál
jobbak, a németek tavaly is egy csoportba kerültek Ronaldóékkal, akkor meg is tudták előzni őket. Vélhetően
ebben a szezonban sem számolhatnak könnyű továbbjutással.
A C jelű kvartettben a Chelsea és az Atlético Madrid
kiemelkedik, de az AS Románál sokkal könnyebb ellenfelet is kaphattak volna a harmadik kalapból. A csoport negyedik tagja, az azeri Qarabag sem lesz könnyű
ellenfél, mivel így rengeteg utazás vár a csapatokra.
Előzetesen komoly összecsapást ígér a B csoportban
összefutó Bayern München-PSG párharca, de pikáns
lesz a D csoport Juventus-Barcelonája is, Messiéknek
így lesz lehetősége visszavágni az előző idényben elszenvedett vereségért.
A sorsolás nagy nyertesének tekinthető a Liverpool,
Jürgen Klopp csapatának a csoportgyőzelem is simán
összejöhet az E csoportban, ahova a Szpartak Moszkvát, a Sevillát és a Maribort sorsolták.

Tenisz, US Open

Két magyar is a főtáblán

Fotó: AFP

Cristiano Ronaldo nyerte az Európai Labdarúgó
Szövetség (UEFA) Év játékosa díját
Az elismerést csütörtökön a Bajnokok Ligája csoportkörének monacói sorsolását követően adták át a
portugál támadónak, aki az elmúlt szezonban megnyerte a sorozatot a Real Madriddal. A 2013/14-es és
2015/16-os idényt követően harmadszor érdemelte ki
a díjat Cristiano Ronaldo, aki az egyenes kieséses szakasz utolsó öt meccsén tíz gólt szerzett, így összesen
12 találattal a sorozat gólkirálya lett. A szavazásban a
BL-döntős Juventus olasz kapusát, Gianluigi Buffont,
valamint az FC Barcelona argentin támadóját, a kétszeres Év játékosa-győztes Lionel Messit előzte meg.
A nőknél a holland Lieke Martens diadalmaskodott
a magyar származású, de német válogatott Marozsán
Dzsenifert, valamint a dán Pernille Hardert megelőzve.
A végeredmény a BL, valamint Európa-liga előző
csoportkörében szereplő nyolcvan klub vezetőedzőjének, és 55 újságírónak a szavazatai alapján állt össze.
Idén először díjazták külön az előző BL-szezon legjobb kapusát, védőjét, középpályását és támadóját is
Buffon, Sergio Ramos, Luka Modric és Cristiano Ronaldo személyében.
Francesco Totti, az AS Roma nyáron visszavonult
világbajnok csatára életműdíjat vehetett át az európai
szövetség (UEFA) elnökétől, Aleksander Ceferintől.

A csoportok beosztása:
A csoport: Benfica, Manchester United, Basel,
CSZKA Moszkva
B csoport: Bayern München, PSG, Anderlecht, Celtic
C csoport: Chelsea, Atlético Madrid, AS Roma, Qarabag
D csoport: Juventus, FC Barcelona, Olympiakosz,
Sporting CP
E csoport: Szpartak Moszkva, Sevilla, Liverpool,
A 2016/17-es szezon legjobb játékosai
Maribor
Legjobb kapus: Gianluigi Buffon
F csoport: Sahtar Donyeck, Manchester City, NaLegjobb védő: Sergio Ramos
poli, Feyenoord
Legjobb középpályás: Luka Modric
G csoport: Monaco, FC Porto, Besiktas, RB LeipLegjobb támadó: Cristiano Ronaldo
zig
Legjobb női játékos: Lieke Martens
H csoport: Real Madrid, Borussia Dortmund, TotLegjobb férfi játékos: Cristiano Ronaldo
tenham Hotspur, APOEL

Egy román klub az európai színpadon

Az idegen pályán elért reménykeltő döntetlen után
Bukarestben elgázolta a FCSB csapatát az egykor Bölöni László által irányított Sporting a Bajnokok Ligájának utolsó selejtezőjében. A román ezüstérmes így
az Európa-liga csoportkörében folytathatja a nemzetközi kupaszereplést, ahol a cseh plzenieket, a svájci
Lugano egyesületét és az izraeli Hapoel Beer-Seva csapatát kapták ellenfélnek a G jelű kvartettben.
Magyar csapat a Videoton hazai pályás leszereplése
után (négy góllal kaptak ki csütörtökön a belgrádi partizánoktól) nem maradt versenyben, így a második európai klubsorozat csoportjainak pénteki, monacói
sorsolásán csak magyar érdekeltségű klubok maradtak
versenyben a 48 csapatot felvonultató csoportkörben.
Ezek mindegyike olyan csoportba került, melyből lehet
esélye a továbbjutásra.
Szalai Ádám és a Hoffenheim a portugál Braga, a
bolgár Ludogorec és a török Basaksehir ellen lép pályára, Kádár Tamás klubja, az ukrán Dinamo Kijev
pedig a svájci Young Boyst, az utolsó selejtezőkörben
a Videotont búcsúztató szerb Partizan Beogradot, valamint az albán Skënderbeut kapta ellenfélül.
A negyedik magyar válogatott játékost, Korhut Mihályt foglalkoztató izraeli Hapoel Beer-Seva a cseh
Viktoria Plzen, a FCSB, valamint a svájci Lugano ellen
küzdhet a továbbjutásért.
A Dárdai Pál edzette német Hertha BSC a spanyol
Athletic Bilbao révén kapott topligás ellenfelet is –
mellette az ukrán Zorja Luhanszk és a svéd Östersunds
lesz az ellenfele.
A legérdekesebbnek az E csoport tűnik, amelyben a
francia Lyon, az angol Everton és az olasz Atalanta
mellé a ciprusi Apollon Limasszolt sorsolták.
A csoportkör szeptember 14-től december 7-ig tart,
az első két-két helyezett jut a legjobb 32 közé, ahol
csatlakoznak hozzájuk a Bajnokok Ligája csoportharmadikjai.
A sorozat fináléját 2018. május 16-án vívják Lyonban.
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Az EL-csoportok beosztása:
A csoport:
Villarreal (spanyol), Makkabi Tel-Aviv (izraeli),
Asztana (kazah), Slavia Praha (cseh)
B csoport:
Dinamo Kijev (ukrán), Young Boys (svájci), Partizan Beograd (szerb), Skënderbeu (albán)
C csoport:
Braga (portugál), Ludogorec (bolgár), Hoffenheim
(német), Basaksehir (török)
D csoport:
Milan (olasz), Austria Wien (osztrák), Rijeka (horvát), AEK Athén (görög)
E csoport:
Olympique Lyon (francia), Everton (angol), Atalanta (olasz), Apollon Limasszol (ciprusi)
F csoport:
FC Köbenhavn (dán), Lokomotív Moszkva (orosz),
Sheriff Tiraspol (moldovai), Fastav Zlín (cseh)
G csoport:
Viktoria Plzen (cseh), FCSB (román), Hapoel BeerSeva (izraeli), Lugano (svájci)
H csoport:
Arsenal (angol), BATE Boriszov (fehérorosz), 1. FC
Köln (német), Crvena zvezda (szerb)
I csoport:
Salzburg (osztrák), Olympique Marseille (francia),
Guimaraes (portugál), Konyaspor (török)
J csoport:
Athletic Bilbao (spanyol), Hertha BSC (német),
Zorja Luhanszk (ukrán), Östersunds (svéd)
K csoport:
SS Lazio (olasz), AC Nice (francia), Zulte Waregem
(belga), Vitesse (holland)
L csoport:
Zenit (orosz), Real Sociedad (spanyol), Rosenborg
(norvég), Vardar Szkopje (macedón)

Stan Wawrinka biztosan nem
védi meg a címét, Angelique Kerber
harmadik Grand Slam-trófeája pedig
felettébb kétséges a hétfőn kezdődő
137. amerikai nyílt teniszbajnokságon, ahol magyar részről Babos
Tímea és Fucsovics Márton is a főtáblán kezd. Az első grand slamjére hajtó román Simona Halep
szintén az esélyesek közé számít.
A férfiaknál több éljátékos kihagyja a New York-i tornát: Wawrinka térdműtét miatt nem
versenyez, a kétszeres bajnok
Novak Djokovic idényének könyöksérülés vetett véget, míg a
2014-ben döntős Nisikori Kej csuklóproblémák miatt pihen 2018-ig. A
tavalyi elődöntősök közül így csak
a francia Gaël Monfils lesz jelen
idén, mivel egy évvel ezelőtt Djokovic Monfilst, Wawrinka pedig Nisikorit verte a négy között. A
világranglista második helyére csúszott Andy Murray várhatóan nem
gyűjti be negyedik GS-serlegét, mivel
csípősérülés hátráltatja, emiatt Wimbledon óta nem versenyzett, idén csak
egy tornát nyert Dubajban, és 25/10es győzelem/vereség mérlegnél tart.
A többiek közül leginkább Alexander Zverev okozhat meglepetést: a 20 éves német májusban
megnyerte első mesterversenyét
Rómában, majd két hete Montrealban Federert verte a döntőben. A világranglista hatodik helyezettjének
formáját jelzi, hogy idén öt tornagyőzelemnél tart.

A nőknél a hatszoros bajnok Serena Williams áprilisban szülési
szabadságra ment, távollétében a
német Kerber és Karolina Pliskova
is vezette a világranglistát. A 25
éves cseh játékos tavaly a fináléig
jutott, idén pedig megszerezheti
első Grand Slam-trófeáját New
Yorkban. A címvédő Kerber ugyanakkor ebben az évben mindössze
egy elvesztett döntőt tud felmutatni
a mexikói Monterreyből.
Esélyesként indul az amerikai
nyílt bajnokságon a friss wimbledoni bajnok spanyol Garbine Muguruza, a londoni GS-tornán
kétszer győztes cseh Petra Kvitova
és a továbbra is első GS-serlegéért
küzdő Simona Halep.
Babos Tímeát tavaly – pályafutása során először – a 32. helyen
egyesben is kiemelték, az utóbbi
hónapokban viszont gyenge formában van. Februárban, budapesti diadala után a 27. helyen állt a
WTA-rangsorban, azóta viszont a
66. pozícióba csúszott vissza, mivel
10 győzelem mellett 20 vereségnél
tart idén. A 24 éves magyar tavaly
a harmadik fordulóban kapott ki
nagy csatában Haleptől, így jócskán
van megvédendő ranglistapontja.
A férfiaknál Fucsovics Márton
(122.) sok selejtezős próbálkozás
után először kezd alanyi jogon egy
Grand Slam-főtáblán, ami annak
köszönhető, hogy júliusban karriercsúccsal az ATP-rangsor 99.
helyére ugrott. (MTI)

Duncan Mackay, az olimpiai és
paralimpiai mozgalommal foglalkozó, tekintélyes insidethegames.biz
szakportál szerkesztője szerint Budapest „surranópályán” elnyerhette
volna a 2024-es olimpia és paralimpia megrendezésének jogát.
A Nagy-Britanniában számos díjjal kitüntetett szakíró Budapestről
pénteken keltezett írásában arra a
kérdésre keresi a választ, hogy „mi
lett volna, ha a magyar főváros nem
vonja vissza pályázatát, és mennyivel másképpen nézne most ki a versenyfutás a 2024-es rendezésért”.
Mackay szerint ebben az esetben
most „valódi versengés” zajlana a
„koronázás” helyett, értve ezalatt
azt, hogy szeptember 13-án, Limában a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) Párizsnak adja majd a
2024-es, Los Angelesnek pedig a
2028-as játékok rendezési jogát.
A szakíró szerint Budapest az elmúlt hetekben a „legszebb arcát mutatta meg a világnak”, legfőképpen a
júliusban megrendezett vizes világbajnokságon, amely Julio C. Maglione, a vizes sportokat tömörítő
nemzetközi szövetség (FINA) elnöke szerint is „a valaha volt legjobb
vb” volt.
„A jövő héten kezdődik a cselgáncs-világbajnokság a Papp László
Budapest Sportarénában, és a hétnapos versenyen a közönség soraiba
várják Vlagyimir Putyin orosz elnököt is” – írta Mackay.
A szerkesztő kitért rá, hogy Thomas Bach, a NOB elnöke szeptember 3-án, a cselgáncs-vb zárónapján
Budapestre utazik, így hat hét alatt
másodszor látogat el a magyar fővárosba, miután a vizes-vb versenyeit
is meglátogatta.
Mackay emlékeztetett rá, hogy
Bach „a FINA, az úszósport és Magyarország sikerének” nevezte a
vizes-vb-t, amely szerinte „kiváló létesítményekben, fantasztikus közönség előtt” zajlott le nagy sikerrel.
A szakíró utalt arra, hogy Budapest pályázati stratégiájának kulcsfontosságú része volt, hogy a limai
döntést megelőző hetekben minden-

kinek – de legfőképp a magyar fővárosba utazó NOB-tagoknak – megmutassák, „milyen nagyszerű ez a
város, és hogyan tudják használni
arra, hogy világeseményeknek adjanak otthont”.
Mackay szerint a Momentum
Mozgalom a magyar olimpiai pályázatot használta fel arra, hogy kifejezze tiltakozását a kormány ellen,
valamivel több mint egy évvel a parlamenti választások előtt.
„Képzeljük el, hogy mi lett volna,
ha a Momentum Mozgalom soha
nem lép színre: a budapesti pályázaton dolgozó csapat szeptemberben
úgy utazhatna Limába, hogy az elmúlt hetekben rendezett meg két kiváló, sikeres világbajnokságot. Ez az
a momentum, amely segítette volna
Budapestet, nem pedig ellene lett
volna” – írta a szerkesztő.
Mackay úgy véli, Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének
megosztó személyisége nem tett
volna jót az amerikai pályázatnak,
szerinte „annak a lehetősége, hogy
Donald Trump nyisson meg egy
olimpiát 2024-ben, Los Angelesben
több NOB-tagot is megrémítene”.
A szakíró szerint Párizs a rendezési jog legfőbb esélyeseként venne
részt a limai döntésen, ugyanakkor
számtalan nagyon komoly kétség
vetődik fel biztonsági szempontból
a francia főváros kapcsán, miközben
Emmanuel Macron elnök népszerűsége néhány hónap alatt 57 százalékról 37 százalékra csökkent. Mackay
szerint Macron ellenfelei az olimpiai
pályázatot is az elnök ellen fordíthatnák, ha még mindig három város
versengene a rendezési jogért.
„Egyáltalán nem elképzelhetetlen
az a forgatókönyv, hogy a három pályázó közül Limában Budapest jelentette volna a legjobb megoldást a
legkevesebb problémával, és surranópályán elnyerte volna a rendezési
jogot. Emlékezzünk rá, hogy az
olimpiai pályázatok esetében gyakran nem az előzetesen esélyesnek
tartott város győz” – zárta cikkét az
insidethegames.biz szerkesztője.
(MTI)

Olimpia 2024

Budapest nyerhetett volna
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F1 Belga Nagydíj

Hamilton nyert pályafutása
200. futamán

Bálint Zsombor

Már csak egy vízum hiányzik

Megkezdte a felkészülését az új bajnoki idényre a marosvásárhelyi UPM Sirius női kosárlabdacsapata. Szeretnénk azt mondani, hogy teljes látszámban (hisz a helyiek
a nyáron sem hagyták abba teljes egészében az edzésmunkát), azonban az öt légiós közül egyelőre csak négyen csatlakoztak a kerethez. Az ötödik, a dél-afrikai
Sune Swart nem kapta meg ugyanis időben a beutazási
vízumot a johannesburgi román nagykövetségtől, így a
klub vezetősége kénytelen volt szeptember elejére módosítani a repülőjegyét. És még mindig csak remélhetjük,
hogy időben elvégzik a dolgukat a román állam hivatalnokai, hisz egy újabb repjegymódosítás szinte egy játékos teljes havi fizetését vonja ki – bürokraták hanyagsága
miatt – a klubkasszából.
Az edzéseken, amelyeket a Sportcsarnokban, a Petru
Maior egyetem termében és a Somostetőn végez a csapat,
remek hangulat uralkodik. Alyssa Lawrence, noha csak
néhány napja érkezett meg, máris elbűvölőnek írta le a
várost, és elmondta: a célja az, hogy a lehető legjobban
fejlessze a saját játékát, és a képességeit a csapat szolgálatába állítsa.
Az új edző, Ionel Brustur számára nem ez a első találkozó a női élvonallal, hiszen ült már az azóta megszűnt
Nova Vita kispadján, ahol Mészáros Kata és Gál Emese
gyarázó, ismertető kampányt kell
is a tanítványa volt a jelenlegi keretből. Azzal a csapattal
nekik szervezni.
nem jutott túl sokra, azonban azt mondja: össze sem lehet
„Folyamatosan készenlétben kell hasonlítani a két klubot, a feltételeket, a hangulatot. Úgy
lennünk, állandó kampányban va- véli, a mostani játékosokkal minden esélye megvan, hogy
gyunk, összemosódtak a határok:
nincs békeidő, amikor építkezni
lehet, és külön kampányidőszak,
amikor harcolni kell. Most mindennap kell egyidejűleg dolgoznunk,
de harcolnunk és védekeznünk is”
– fogalmazta meg a szövetség mun- A Maros Megyei Rendőr-fel- zása és a bűncselekmények számákájára jellemzőket az ügyvezető ügyelőség vezetősége múlt nak csökkentése. Nyári megelőző
elnök.
héten beszámolót tartott júli- kampányaik közül egyik a Biztosíts
„A fiatalok lendülete és tenni usi tevékenységük mérleg- magadnak egy szép napot!, amely a
akarása, az idősebbek tapasztalata éről, ugyanakkor a tavalyi Víkendtelepen zajlik július 1–aués bölcsessége nagyon fontos a hasonló időszakkal is össze- gusztus 31. között. Biztonságos vakáció! címmel diáktáborokban
MIÉRT és az RMDSZ viszonyában vetették a számadatokat.
tartottak felvilágosító akciókat,
is. Bízom benne, hogy ez a hétvége Szer Pálosy Piroska
amelyek a közúti balesetek megelőa stratégiáról fog szólni, és úgy mezését, a diákok biztonságos közlegyünk haza, hogy eredményesebb
A beszámoló szerint a bűncselek- kedésének elsajátítását célozta a
szervezetet tudunk építeni” – hang- mények száma féléves összegzés- vakáció idején.
Júliusban az utcán elkövetett bűzott el Oltean Csongor, a MIÉRT ben enyhén csökkent, akárcsak a
nesetek
száma nagyobb volt, mint a
közúti
baleseteké,
halálos
gázolás
elnökének köszöntőjében.
pedig tavaly és idén júliusban is tavalyi év hasonló időszakában, az
Két hónapja tartó elnökségének négy volt. A betörések száma azon- év eleje óta eltelt időszakra vetítve
eredményeiről így nyilatkozott: ban júliusban megugrott a tavalyi azonban 23 %-kal csökkent az utcai
megalakították a MIÉRT ügyvezető év hasonló időszakához képest.
lopások száma. Míg tavaly júliuselnökségét, abban bízva, hogy ezálA sajtó képviselőivel Dumitru ban 986 bűncselekmény történt,
tal operatívabban és eredményeseb- Bîltag, a megyei rendőrség veze- idén ez a szám 1117 volt. Tavaly az
ben tudnak foglalkozni a MIÉRT és tője, valamint Rădulescu Cătălin első hét hónapban 7612 bűncseleka fiatalok aktuális ügyeivel. Emel- főfelügyelő-helyettes és Andreea ményt jegyeztek, idén az első hét
Pop sajtószóvivő találkozott. Töb- hónap alatt 7323 utcai lopásról szelett megalakult a jogi, belügyi, gaz- bek között beszámoltak arról, hogy reztek tudomást. Felgöngyölített
dasági, sport-, külügyi, oktatási és júliusban tíz rendőr – három tiszt és gazdasági bűneset tavaly júliusban
kutatási, valamint mezőgazdasági hét rendőrbiztos – vonult nyugállo- 615, míg idén 763 volt, a tavalyi év
mányba. A nyugdíjazott személyzet első hét hónapjában 5060, az idei
és vidékfejlesztési kabinet is.
„A külügyi kollégák két héttel helyét a rendőrakadémia 13 frissen első fél évben pedig ez a szám 4834
ezelőtt részt vettek az Európai végzettje foglalta el, ugyanakkor 18 volt.
Az elemzett időszakban 413
Nemzetek Ifjúságának rendezvé- rendőrtiszti helyet hirdettek meg az esetben jelentettek személyek elleni
állomány tagjai számára. Közülük
nyén Lengyelországban, mely nyolc állást a gyilkossági nyomozó, bűncselekményt. Júliusban sem
során kiemelt szerepet kapott a Mi- ugyanannyit a gazdasági bűncse- gyilkossági kísérletet, sem halált
nority SafePack aláírásgyűjtési lekményeket kivizsgáló osztályra, okozó testi sértést nem jegyeztek. A
kampánya. A MIÉRT és tagszerve- egyet a robbanóanyagok és fegyve- személyek ellen irányuló bűncsezetei aktívan kiveszik a részüket a rek osztályára, egyet pedig a disz- lekmények nagy része fizikai bántalmazás vagy egyéb agresszivitás
munkából, minden MIÉRT-es ren- pécserszolgálatra.
Dumitru Bîltag főfelügyelő (52,54%), nem szándékos testi sérdezvényen és tagszervezeteink ren- hangsúlyozta, a cél továbbra is a la- tés (24,21%), valamint fenyegetés
dezvényein is gyűjtjük és gyűjteni kosság biztonságérzetének foko- (12,83%).
fogjuk az aláírásokat” – fogalmazott Oltean Csongor, majd eredményként emelte ki, hogy az
elmúlt időszakban a párbeszédre
építve sikerült erőteljesebb kapcsolatot kialakítani a diákszervezetekkel is.
A megnyitón Tamás Ernő, Székelyvarság polgármestere és Nagy
Attila, Zetelaka polgármestere is
köszöntette és jó tanácsokkal látta
el a fiatal résztvevőket.
A nap folytatásában a táborlakók
szervezeti protokoll és etikett, személyes és szervezeti time-management témájú workshopokon vettek
részt, este pedig régiók közti
gasztro-megmérettetésre, majd tehetségkutatóra került sor.

A háromszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája
nyerte a Forma-1-es Belga Nagydíjat vasárnap, ezzel hétpontosra csökkentette hátrányát az összetettben vezető és most második Sebastian Vettellel, a Ferrari német versenyzőjével szemben.
A 32 éves Hamiltonnak ez az idei ötödik, és pályafutása 58. futamgyőzelme, Spában harmadik alkalommal intették le elsőként. A brit szombaton elért 68. rajtelsőségével beérte a korábbi hétszeres világbajnok német
Michael Schumacher pole-rekordját is.
A négyszeres vb-győztes Vettel mögött Daniel Ricciardo, a Red Bull
ausztrál pilótája ért célba a harmadik helyen. A vb egy hét múlva, Olaszországban folytatódik. (MTI)

Az RMDSZ és a MIÉRT közös politikai
edzőtábora

A legnagyobb fegyverünk
a tudás és az információ

„A mi legnagyobb fegyverünk
2017-ben a tudás és az információ.
Mi mind, akik most itt vagyunk,
dolgozni és tenni akarunk. Ez a
tábor rólunk szól, nektek szól” –
hangsúlyozta Porcsalmi Bálint
ügyvezető elnök az RMDSZ és a
MIÉRT politikai edzőtáborának
megnyitóján csütörtökön Zeteváralján. Mint mondta, a tábor megálmodásakor nem akartak más
rendezvénnyel versengeni, egy
olyan alkalmat kerestek, ahol a szövetségben és a MIÉRT-ben dolgozó
fiatalok tanulhatnak, gyakorlati tudást szerezhetnek, persze, ahol
emellett a szórakozás is főszerepet
kap.
Ügyvezető elnöksége hat hónapja eredményeit áttekintve elmondta: az elmúlt fél évben munka
volt elég, sokat változtattak, léptek
előre. A kommunikáció egységes,
egy hangon mondják azokat a dolgokat, amelyek számukra fontosak,
a területi szervezeteket megerősítették.
A következő fél év feladatait
megnevezve Porcsalmi Bálint az
Európai védelmet jogainknak! –
Minority SafePack (MSPI) európai
polgári kezdeményezés kampányát
említette. Elmondása szerint az interneten aláírók sora folyamatosan
bővül, bár az emberek nincsenek
ehhez hozzászokva, és vannak
olyanok is, akik nem érzik az ügyet
magukénak. „Azon kell gondolkodnunk, hogy ezt a kisebbségi javaslatcsomagot úgy artikuláljuk, hogy
a Facebookon élő fiatalok is megmozduljanak, aláírjanak” – fejtette
ki. Szeptember második felében
door to door indul, így kérik az emberek támogatását az MSPI-hez, év
végéig pedig célul tűzték ki a 250
ezer aláírás összegyűjtését. Emellett a szövetség azt is vállalta, hogy
segít a magyarországi választások
regisztrációjában: „nekünk az az érdekünk, hogy az, aki részt akar
venni a választásokon, meg tudja
ezt tenni”.
Porcsalmi Bálint meghatározó
momentumnak nevezte 2018-at:
„meg akarjuk mutatni, a magyar
közösség mivel járult hozzá száz év
alatt Románia fejlődéséhez, meg
kell tanulnunk elmondani, hogy mi,
a magyar közösség mit akarunk”.
Szerinte létezik egy erdélyi magyar
generáció, amelynek ez a dátum
nem mond semmit, nem érdekli
őket. Őket is meg kell szólítani, ma-

a legjobb hat közé jussanak a bajnokságban. A keret tagjai közül a helyieket nagyon jól ismeri, de a légiósok
közül Zorica Mitov sem ismeretlen a számára, hisz volt
ellenfele, míg a Nova Vitát edzte, és szerinte nagyon
sokat segít majd a csapatnak. Hasonlóan Anđela Radovićról már az első edzések után úgy látta, hogy gyorsaságával sokat nyer a csapat. A két amerikaival még csak
most ismerkedik, de a legjobban Swart érkezését várja,
hiszen kulcsposztra, a palánk alá szerződtették a dél-afrikait.
„Mindenképpen jobb eredményt szeretnénk elérni,
mint a tavaly, és ezt elmondtuk a játékosoknak is –
mondta el Kiss István klubelnök. – Ez minimálisan rájátszást jelent. A kupában elég nehéz lesz felülmúlni a tavalyi 3-4. helyet, de azt is megpróbáljuk.”
Az első edzőmeccset szeptember 4-én játssza a Sirius
a Kolozsvári U ellen, a felkészülési időszak legfontosabb
eseménye azonban a Sirius-kupa lesz, amelyet szeptember 15–17-én rendeznek. 15-én, pénteken 17 órától Sirius
– Brassói Olimpia meccs lesz, amelyet a Kolozsvári U –
Kecskemét találkozó követ. Szombaton 16 órától lesz a
Brassó – Kolozsvár meccs, majd 18.30-tól a Sirius–
Kecskemét találkozó. Végül 17-én, vasárnap 12 órától
játsszák előbb a Brassó – Kecskemét, majd a Sirius – Kolozsvár meccset. A mérkőzéseknek pénteken és vasárnap
a Sportcsarnok, szombaton a Petru Maior egyetem terme
ad otthont.
Sajnos rossz hír a bajnokság kapcsán, hogy idén sem
lesz teljes a mezőny, Jászvásár néhány napja bejelentette,
hogy nem indul a bajnokságban, így 11 csapat áll rajthoz,
és minden fordulóban egynek állnia kell.

Rendőrségi számvetés

Biztonság és megelőzés

Júliusban háromszor több betörés
A vagyon elleni bűncselekmények száma tíz százalékkal nőtt a
tavalyi év hasonló időszakához képest, a forró júliusi hónapban 475
vagyon elleni bűncselekmény történt. Tavaly júliusban 291, az idén
314 lopást jelentettek. 2016 első hét
hónapjában 2515 lopást, az idei
első fél évben 2205-öt jegyeztek. A
tavaly júliusi három betöréses rabláshoz képest idén júliusban kilenc
alkalommal váltak rablás áldozatává a magánszemélyek. Hét hónapra kivetítve enyhe csökkenés
mutatkozik a rablások számát illetően: tavaly 70, idén az első hét hónapban 64 betörés történt.
– A közszállítási járműveken
évek óta csoportosan tevékenykednek zsebmetszők, akik agresszív
fellépésükkel megfélemlítik az utasokat és a járművezetőket egyaránt. Milyen lépéseket tettek ennek
a jelenségnek a visszaszorítására,
netalán megszüntetésére?
– A lakosságot arra biztatjuk,
hogy minden esetet jelentsenek a
rendőrségen, mert hasznos információkkal hozzájárulhatnak a jelenség
visszaszorításához.
Hivatalból olyan rendkívüli akciókkal léptünk fel a többi rendfenntartó
szervvel
közösen,
amelyek
eredményeként időben kiszűrhetők
a gyanús elemek, és megakadályozható a zsebtolvajok tény- kedése.
Hasonló akcióinkat az elkövetkezőkben is folytatjuk – hangsúlyozta
a rendőrfőnök.

Fotó: Szer Piroska
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A marosvásárhelyi WESTJOBS CÉG TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI (Call Center) MUNKATÁRSAT alkalmaz. Feladatkör: a beérkező és kimenő hívások kezelése, az ügyfelek pontos,
szakszerű tájékoztatása, a tevékenységhez köthető adminisztrációs
feladatok ellátása. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@westjobs.eu (sz.-I)

Értesz az emberek nyelvén? Szereted a kihívásokat? Gyere, és
légy a csapatunk része!A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT
alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés, versenyképes juttatás,
bónuszok járnak. Ha kezdő vagy, mi kiképezünk. Várjuk önéletrajzodat a hr@kovacs.ro címre. (30262)

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

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

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19259-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19258-I)
BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA GONDOZÓT
keresünk. Családok előnyben. Fizetés: 2000-2500 lej. Tel. 0745696-055. (19258-I)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ
(2879)

tűzifa.

Tel.

0749-837-290.

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(3171)

BÁRMILYEN

MUNKÁT

vállalunk:

cserépforgatás, csatornajavítás, cserép-

cserélés, csatornapucolás. Nyugdíja-

soknak

10%

kedvezmény.

0746-819-774. (3252)

Tel.

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (3272)

TETŐFEDÉS, JAVÍTÁS, cserepe-

zés, poliészter, grészia, lambériázás,

meszelés. Bármilyen más munkát is

vállalunk. Misi. Tel. 0757-388-134.
(sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a ma-

rosvásárhelyi MOGA JÓZSEFRE

halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! Szerettei. (3245)

Szomorúan emlékezünk augusztus 28-án id. KONCZ ISTVÁNRA
halálának 12. évfordulóján. Emlékét őrzi özvegye, Erzsike, két
fia, két menye, négy unokája, közeli és távoli rokonai családjukkal. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (3251)

Lehunytad a szemed, csendben
elmentél, minket nagyon szerettél. Megállunk némán sírod mellett, szeretnénk még egyszer
megfogni a kezed és megköszönni végtelen szeretetedet.
Tizenhat év után is fájdalommal
és megtört szívvel emlékezünk a
feledhetetlen, szeretett férjre,
édesapára, tatára és dédnagytatára, a marosvásárhelyi születésű
KILYÉN
JÁNOSRA.
Emléked örökre megőrizzük.
Szerettei: felesége, Rozália, két
fia: Attila és János (Öcsi), valamint családjuk, unokái: Attila és
István családjukkal, dédunokái:
Dóra, Boróka és Gyopár. Nyugodj csendesen, legyen békés
álmod! Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel.
(3289)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
hosszú betegség után megszűnt
egy szív dobogni, mely értünk
dobogott 87 éven át.
KÖVESDI OTTÓT
a mozivállalat hűséges volt dolgozóját 2017. augusztus 28-án
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a székelyvásárhelyi (marosvásárhelyi) római katolikus
temető felső kápolnájából.
Fájó szívvel búcsúzik tőle 63 évi
boldog házasság után szerető felesége, szerető lányai és szerető
unokája. Emléke legyen áldott!
(3311-I)
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A Siletina Impex
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt.

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére
Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (atestat)
– legkevesebb két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély,
a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a
cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

