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Összetartó gazdák ünnepe

Mezőpanit község nyertes pályázói

Kötetlenül
a marosvásárhelyi
tanácsról

Az elmúlt években feszültséget okozott a Forgatag helyszíneinek kiválasztása. Sok esetben a polgármesteri
hivatal nem akarta, vagy esetenként
vállalhatatlan feltételekhez kötötte a
szervezők által igényelt, és a helyi magyarság számára szimbolikus értékkel
bíró helyszínek biztosítását.

____________4.
Két Maros megyei
csapat a 3. ligában

Közzétette a labdarúgó-szövetség a 3.
ligába iratkozott csapatok listáját. Öszszesen 80 csapat alkotja majd a mezőnyt, amelyeket öt, egyenként 16
csapatos csoportba osztanak.

Kalapácsmalom, permetező, hulladékaprító, trágyaszóró, fűnyíró, vetőgép, multifunkcionális kultivátorok, traktorok,
utánfutók és még számos mezőgazdasági gép sorakozott fel
szombat délben Mezőpanit központjában. A maros-mezőségi gazdaságfejlesztési program helyi nyertesei a községnapok alkalmából állították ki büszkeségeiket a református
templom melletti téren. Amint a magyar kormány által támogatott programot lebonyolító Pro Economica Alapítvány

Fotó: Nagy Tibor

elnöke, Kozma Mónika is megjegyezte, ez volt az első alkalom, hogy egy község nyertes pályázói ilyen szép számban,
együtt megmutatkoztak, egyértelművé téve a gazdasági
haszon mellett a kezdeményezés közösségformáló
szerepét is.

Nagy Székely Ildikó

(Folytatás a 6. oldalon)

____________7.
Francia és magyar
siker a TereptriatlonVK-futamon
A marosvásárhelyi Víkendtelepen és
Somostetőn rendezték meg a hét
végén a Tereptriatlon-Világkupa egyik
futamát.

____________9.

Áldatlan állapotban

Bodolai Gyöngyi

Egyetérthetünk Novák Csaba Zoltán szenátorral, aki a címben idézett szavakkal jellemezte a tankönyvkiadás elmúlt ötévi helyzetét. Hogy
ezekben a szabad, boldog szünidei napokban miért hozzuk szóba ezt a
témát? Nos, Valentin Popa tanügyminiszter minapi beszédében hangzott el, hogy a tankönyvírás nem népszerű tevékenység Romániában,
ugyanis vannak tantárgyak, amelyekből az elmúlt években egyetlen
tankönyvet sem írtak. Ezért iskolát kell alapítani erre a célra. Nos, kétségtelen, hogy hasznos lenne egy ilyen természetű képzés, de „a kutya
nem elsősorban a hozzáértés terén van elásva”. Az utóbbi években
ugyanis olyan állapotok uralkodtak a 15 millió eurós romániai tankönyvpiacon, hogy pedagógus kellett legyen a talpán, aki a kilátások
alapos ismeretében tankönyvírásra adta a fejét. Az új tankönyvekre
2013-tól volt szükség, amikor a román oktatáspolitikában az úgynevezett kompetenciaalapú tantervekre tértek át. Aki az idősebb pedagógusnemzedék számára uniós „madárnyelven” írt tantervben
eligazodott, az nekifoghatott a munkának. Erre a tevékenységre, amire
a szakemberek szerint legalább egy év szükséges, rövid, három hónap
körüli határidőt szabtak meg a pályázatok meghirdetésekor. Ráadásul
az írott változat mellett a könyv digitális, hangzó változatát is el kellett
készíteni, és valamennyi magyar nyelven írt könyvet le kellett fordítani
románra, aminek a „csúcsa” a magyar abécéskönyv „átültetése” volt.
Ilyen „apróságokon” túl a magánkiadók közötti versengés oda vezetett, hogy egyik kiadó megóvta a másik kedvezően elbírált tankönyvét,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 8 perckor,
lenyugszik
20 óra 47 perckor.
Az év 218. napja,
hátravan 147 nap.

Ma BERTA és BETTINA,
holnap IBOLYA napja.
IDŐJÁRÁS

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 300C
min. 170C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

3, 20, 1, 25, 12 + 10
22, 6, 15, 10, 1, 18

2, 31, 43, 24, 40, 19

NOROC PLUS: 3 9 0 8 1 4

Útjavítás Maros megyében és a régióban

Az elkövetkező hetekben 35.000 négyzetméter- az országos útügyi igazgatóság szóvivője tájékoztatott, éjnyi útburkolat javítását tervezik Maros megyében szaka dolgoztak, hogy minél zökkenőmentesebb legyen a
– tájékoztatott az Országos Út- és Hídügyi Igaz- közúti forgalom.
Jövő héten a Brassó és Maros megye Segesvár felőli szagatóság szóvivője.

kaszán, a DN13-as számú országúton kátyúznak, azokat a
javításokat azonban már napközben végzik, így a forgalomban fennakadásokra lehet számítani. Az elkövetkező
A Maros Megyei Útügyi Igazgatóság alkalmazottai pén- időszakban 35.000 négyzetméternyi útburkolat javítását
tekre virradó éjszaka befejezték a DN15-ös országút javí- tervezik Maros megyében – tájékoztatott Elekes Róbert, a
tási munkálatait Hadrév és Marosvásárhely között. Amint CNAIR szóvivője.

Szer Pálosy Piroska

SUPER NOROC: 7 7 7 8 6 6
NOROC: 0 6 4 9 0 8 7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Jogi tanácsadás

Augusztus 8-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos iratokat.

Közeledik a pótérettségi

Augusztus 20-án a román nyelvből és irodalomból zajló
vizsgával kezdődik a pótérettségi. A nyári megmérettetésről hiányzó, illetve sikertelenül vizsgázott fiatalok 21-én
anyanyelvből, 22-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 23-án a választott tantárgyból bizonyíthatják tudásukat. A szóbeli vizsgák augusztus 24–31. között
zajlanak. Az óvások előtti ideiglenes eredményeket szeptember 1-jén, a végső eredményeket szeptember 6-án
hozzák nyilvánosságra. Mint ismeretes, a nyári megmérettetésen, illetve a korábbi évek vizsgasorozatán részt vett
diákoknak csak sikertelen vizsgáikat kell megismételniük.

Ingyenes tábor

A Telefonos Szeretetszolgálat tizedik alkalommal szervez
ingyenes tábort olyan 7 és 14 év közötti városi (kolozsvári
és marosvásárhelyi) gyerekeknek, akik egész nyáron
egyetlen táborba se jutnak el. Az ötnapos, színes és tartalmas program augusztus 22–26. között zajlik a Bihar megyei Sólyomkőváron. Jelentkezési határidő augusztus 13.,
hétfő. Bővebb információért hívja a Telefonos Szeretetszolgálatot a 0741-555-555-ös telefonszámon.

Piknik a Somostetőn

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal közösen
augusztus 21-én pikniket szervez a Somostetőn az egyesületi tagok számára. A résztvevők az állatkertbe is ellátogatnak, ahol az állatkerti lakók életéről, szokásairól zajlik
majd vetélkedő. Feliratkozni naponta 10–13 óra között
lehet az egyesület Maros megyei fiókjának marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén, az emeleten.

Lefoglalt fűrészáru

Július 25-én a rendőrség közrendészeti egysége a falopásokkal foglalkozó osztály munkatársaival és a brassói erdőőrség képviselőivel ellenőrző akciókon vettek részt,
melyek során törvénytelenségeket lepleztek le. Egy libánfalvi kereskedelmi egységnél 13,11 köbméter juharfa
fűrészárunál többet találtak, mint amennyivel el tudtak számolni. Ezenkívül további jelentős mennyiségű fűrészáruról
nem tudott eredetigazoló iratokat felmutatni az egység vezetője. A 11.077 lej értékű juharfát, valamint a 16.430 lej
értékű 59,83 köbméter faanyagot lefoglalták, a kereskedelmi egységet megbírságolták.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Fotó: CNAIR

Lehet jelentkezni
a diákönkormányzatok szabadegyetemére

A MAKOSZ (Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége) az idén 24. alkalommal szervezi meg az diákönkormányzatok szabadegyetemét, ahova jelentkezhet
minden olyan tanuló, aki előtt még két iskolai év áll. A
tábor ideje alatt számos képzésen vehetnek részt a diákok, ugyanakkor lesznek személyiségfejlesztő és csapatépítő, feladatmegoldó tevékenységek is. Az idén a tábor
augusztus 29. és szeptember 5. között lesz a Kovászna
megyei Csomakőrösön. A mintegy 80 résztvevővel 50
szervező diák foglalkozik. A hétnapos képzés alatt nagyon

RENDEZVÉNYEK
Izrael-sarok – a zsidó közösség
története

Délelőttönként látogatható a marosvásárhelyi zsidó hitközség múzeuma a volt Iskola (Aurel Filimon) utcában,
a zsinagóga mellett. Az Izrael-sarok elnevezésű múzeumban fényképek, tárgyak elevenítik fel a városunkban
élő zsidó közösség történetét. A zsidó családok életét
és vallásgyakorlását szemléltető teremben egy eredeti
Tóra is látható, egy másik teremben az egykori zsidó
negyed makettjét is megtekinthetik az érdeklődők.

Ákosfalvi Községi Napok

Augusztus 17–19. között zajlanak az Ákosfalvi Községi
Napok. Pénteken 18 órától kerül sor a rendezvénysoro-

sok csoportfoglalkozás lesz. A szervezők ígérik, hogy a
táborban elsajátítottakat a diákok felhasználhatják majd
az iskolai diáktanácsban, a diákújságnál vagy
-rádiónál, illetve bármely ifjúsági szervezetben.
Az
érdeklődők
augusztus
5-ig
a
http://makosz.ro/2018/06/14/lehet-jelentkezni-a-xxiv-dokszab-ra/ elérhetőségen jelentkezhetnek. Bővebb információ
Józsa Kriszta főszervezőtől kapható a 0726-782-661-es telefonszámon, illetve a jozsa.kriszta@makosz.ro e-mailcímen. (v.gy.)
zat hivatalos megnyitójára a polgármesteri hivatal előtti
téren, amely alkalommal köszöntik az 50. házassági évfordulót ünneplő párokat is. A megnyitót a Varázspatkó
Lovarda lovas felvonulása, valamint a magyarországi
Vajai Crystal mazsorettcsoport előadása teszi ünnepélyesebbé. A Bekecs néptáncegyüttes Ember az embertelenségben című előadását koncertek követik,
szombaton 10 órától felavatják a székelyvajai ifjúsági
házat és a multifunkcionális műgyepes sportpályát,
majd a térség önkéntes tűzoltóinak bemutatója, kulturális műsorok szórakoztatják az egybegyűlteket. Vasárnap
délelőtt sportrendezvényeket, 14 órától autós ügyességi
versenyt szerveznek, este pedig a Marosszék szépe
szépségversenyt, mindvégig könnyűzene-együttesek
biztosítják az ünnepi hangulatot. A háromnapos rendezvénysorozat éjfélkor tűzijátékkal zárul.
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Sógor: a morális válság teszi az EU-t ennyire törékennyé

„Európa több mint egyszerű pénzügyi
vagy gazdasági kérdés. Ha az elmúlt
három évre és a migrációs helyzetre gondolunk, láthatjuk, hogy az EU-t nem a
gazdasági, hanem a morális válság teszi
ennyire törékennyé” – mondta Sógor
Csaba Borszéken, ahol Európa múltjáról,
jelenlegi kihívásairól és jövőjéről beszélt.
Öt európai ország részvételével szervezték meg a testvértelepülések találkozóját Borszéken, az augusztus 1-6.
között zajló Borszéki Napok részeként.
Augusztus 5-én, szombaton az épülő kezelőközpontban szervezett eseményen
Sógor Csaba az EU-val kapcsolatos kérdésekről tartott előadást.
Az EU története kapcsán az RMDSZes európai parlamenti képviselő röviden
elmondta, a két világháborút követően
az Unió létrehozói abban hittek, hogy ha
a gazdasági élet területén, a legfőbb
energiahordozók fölött mindenki számára elfogadható alkut kötnek, akkor
béke lesz Európában. Mint mondta, idő-

közben azonban rájöttek, hogy Európa
több mint pénzkérdés, és ezt ma is láthatjuk, amikor a morális válság teszi
ennyire törékennyé.
Az EP-képviselő két meghatározó tényezőt emelt ki, amelyek véleménye
szerint Európa-szerte táplálják a morális
krízist. Egyrészt Európa jóléti társadalmaiban olyan generációk nőnek fel,
amelyek munka nélkül szeretnének
magas életszínvonalon élni, másrészt
pedig felbomlani látszik a család, a közösség eszménye, amely évszázadok
során képes volt megtartani Európát.
Sógor Csaba kifejtette, most, amikor
az EU-ban az Észak és Dél törésvonal
mellett egyre inkább felerősödni látszik
a Kelet és Nyugat közti törésvonal is,
még fontosabbá válik, hogy higgadtságra és párbeszédre törekedjünk. „Elfelejtettük, hogy milyenek a háborúk, és
gyakran úgy tűnik, meguntuk a békét,
amit az EU teremtett Európában. Ebben
a globális világban azonban egyértelmű,

hogy a világ nagy nemzeteivel szemben
a kis európai nemzeteknek nincs más
esélyük, mint továbbra is együtt, összefogva tervezni és cselekedni” – magyarázta az EP-képviselő, aki szerint a
migrációs kérdés kezelése mellett egy
másik nagy kihívás is vár Európára. Úgy
véli, hangsúlyosabb kell legyen a klímaváltozás elleni fellépés, amelyet ma már
idehaza is mindenki a saját bőrén érezhet.
Az RMDSZ-es EP-képviselő szerint
mindnyájunknak van mit tanulnunk egymástól, és tulajdonképpen ezt kell belátnunk
ahhoz,
hogy
valamiképp
helyreálljon vagy éppen kialakuljon az
európai nemzetek közötti szolidaritás.
„Európa keleti felében még nem felejtettük el keresztény értékeinket, még tudjuk,
hogy mit jelent a munka becsülete és a
családban, közösségben való gondolkodás. Ezeket az értékeinket kell megőriznünk, amelyeket jó példaként ajánlhatunk
a nyugati társadalmak figyelmébe” – fogalmazott Sógor Csaba. (közlemény)

Költségvetés-kiigazításra készül a kormány

A kormánypalotában csütörtök
este tartott sajtótájékoztatóján a
kormányfő arról számolt be, hogy
a gazdaság jó irányba halad, az
idei évi konszolidált általános
költségvetéshez becsült bevétel
az eredeti összeghez képest 6
milliárd lejjel nőtt. A bruttó hazai
termék (PIB) az eredeti becslésekhez képest 945 milliárd lejre
fog nőni a szakértők számításai
szerint, ez 37 milliárd lejjel több a
korábban számított összegnél.

A kormány tartja magát a 2,97%-os
költségvetési hiánycélhoz, ami tehát az
Európai Unióval szemben vállalt 3%-os
küszöb alatt marad – szögezte le a miniszterelnök.
A költségvetés-kiigazítás során az
egészségügyi rendszer büdzséje 891 millió lejjel bővül, az összeg nagy részét
felszerelésekre fordítják, többek közt
300 inkubátort és 300 hallásmérő készüléket vásárolnak a szülészeti osztályok
számára.
A tanügy 178 millió lejt kap ösztöndíjak kifizetésére és beruházásokra.
110 milliót az afrikai sertéspestis járvány megállítására és a tenyésztők kártérítésének kifizetésére különítettek el.
Az adóhatóság (ANAF) 278 millió
lejt kap a költségvetés-kiigazítás során,
amit az informatikai rendszere felújítására, a vámhivatalnokok felszerelésére,
illetve a vámügyi hatóság Európai Unió
határán (tehát a Moldovai Köztársasággal, Ukrajnával és Szerbiával közös határon) lévő hivatalainak modernizálására
kell fordítania.
Viorica Dăncilă kijelentette, hogy a
híresztelések ellenére év végéig biztosított a keret a nyugdíjak és a közszférában dolgozók bérének kifizetésére.
„Kérem tehát a nyugdíjasokat, hogy a

kormány által bemutatott hivatalos adatokat vegyék alapul, és biztosítom őket,
hogy a közelmúltban megemelt nyugdíjak kifizetésére van költségvetési fedezet” – nyomatékosította a kormányfő. A
költségvetés-kiigazítás során 850 millió
lejjel nő meg a nyugdíjakra fordítandó
összeg.
A kormányfő azt is elmondta, hogy
bizonyos intézmények költségvetését lecsökkentik, ahol „nem sikerült elkölteni
a számukra kiutalt összeget”, és az így
felszabadult pénzt az egészségügy, a tanügy vagy a beruházási szektor kapja
meg.
A belügyminisztériumhoz 366 millió
lej kerül a kiigazítás során, ezt az összeget a járműpark bővítésére, illetve közel
8000 új rendőri állás létesítésére kell fordítania. A roncsautóprogram is részesül
a költségvetés-kiigazításból: további
30.000 értékjegyet bocsátanak ki.
250 millió lejt különítenek el a 3 millió eurósnál nagyobb beruházások, a
Fektess saját magadba program, valamint a szállítók gázolajjövedéki adójának visszatérítési költségeire.
Részesül a keretből a Start Up Nation
program, a filmgyártást támogató program, az óvodák és bölcsődék építésére
kezdeményezett, illetve a szolgálati lakások építését támogató gROwth program is.
A költségvetés-kiigazításról szóló rendeletet augusztus második felében fogadja el a kormány – mondta Dăncilă.
Orban: a „fake news” kormánypolitika
lett a Victoria-palotában
Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) elnöke azt mondta, nem
tudja, hogyan sikerült a kormánynak pozitív költségvetés-kiigazítást kieszközölnie, amikor az első fél évben
ötmilliárddal kisebb volt a bevétel, hoz-

zátéve: a „fake news” kormánypolitika
lett a Victoria-palotában.
„Olyan intézményektől vontak le pénzeket, amelyek nem tartoznak a fennhatóságuk alá, mert ők voltaképpen foglyul
akarják ejteni a román államot, és ha
nem sikerül rátenni a kezüket bizonyos
intézményekre, akkor a költségvetésben
szabálytalankodnak ellenük. A fake
news már kormánypolitika lett a Victoria-palotában. Packáznak az emberekkel.
A költségvetés alaphibája, hogy annak
megalkotásánál ötmilliárddal kevesebbet
írtak be bérekre, és az első fél évben készült elemzésből kiderül, hogy ötmilliárdos mínuszt írtak be, mert nem volt pénz
bérekre az év végéig, és ki kell pótolják
az összeget” – mondta Ludovic Orban a
Realitatea Tv műsorában.
Hozzátette: azt sem érti, hogy miért
nem Eugen Teodorovici pénzügyminiszter mutatta be a költségvetés-kiigazítást,
illetve azt sem, hogy hogyan csökkent a
költségvetési deficit.
„Bizonyos dolgoktól egyszerűen tátva
marad a szám. Mondok egy példát: az
első szemeszterben a költségvetési deficit 1,6 százalék volt, ami a gazdasági
válság óta a legnagyobb. Most hirtelen,
júliust is beleszámítva, a hét hónapos deficit lezuhant. Nem tudom, hogy augusztus 2-án honnan vannak meg a júliusi
adatok, ez inkább csak becslés. Dăncilă
szerint 1,3-ra csökkent. Pozitív kiigazítást jelentett be, azt, hogy van
pluszban hatmilliárd lej, amit el lehet
költeni, tehát hatmilliárddal nőnek a
költségek. Hogy lehet pozitív kiigazításról beszélni, amikor az első hat hónapra
szóló költségvetési tervhez képest ötmilliárddal kevesebb volt a bevétel?
Honnan veszel még hatmilliárdot? Hazugság” – szögezte le Orban.
(hírösszefoglaló)

adatokat. „Azáltal, hogy Románia miniszterelnöke elmulasztotta Románia államelnökének tudomására hozni, hogy
2018. augusztus 6-a és 13-a között képtelen eleget tenni feladatainak, és a
2018/247-es határozat révén a kormány
egy másik tagját nevezte ki, hogy ideiglenes jelleggel ellássa a miniszterelnöki teendőket, a két hatóság között
alkotmányos természetű jogi konfliktus
keletkezett” – olvasható a dokumentumban.
Ezzel Románia miniszterelnöke több
ponton megsértette az alkotmányt –
érvel az államfő. Iohannis hozzáteszi, a
miniszterelnök szerepe és hatáskörének
sajátossága éppen az, hogy állandóan és
megszakítás nélkül ellátja a funkciójával
járó feladatokat, még a szabadsága ideje
alatt is. Ha pedig valami miatt olyan
helyzet adódik, amely képtelenné teszi

erre, akkor a miniszterelnök-helyettes
kinevezésére vonatkozó alkotmányos
előírások lépnek hatályba – szögezi le az
államfő.
Stănescu: Tiszteletben fogjuk tartani
az alkotmánybírósági döntést
Tiszteletben fogja tartani az alkotmánybíróság döntését – közölte Paul
Stănescu kormányfőhelyettes, aki Viorica Dăncilă szabadsága alatt a miniszterelnöki teendőket fogja ellátni.
Stănescu ezzel az elnök alkotmánybírósághoz tett panaszára reagált. „Ez az
elnök döntése. Természetesen a miniszterelnök asszony is és én is tiszteletben
fogjuk tartani az alkotmánybíróság döntését. (...) Azt hiszem, az alkotmánybíróság mielőbb választ fog adni, és
mindannyian tiszteletben fogjuk tartani
a döntését” – mondta a kormányfőhelyettes. (hírösszefoglaló)

Alkotmányos természetű jogi konfliktust
eredményezett a kormányfő szabadsága

Az alkotmánybírósághoz fordult
Klaus Iohannis államfő pénteken,
kérve a taláros testületet az államelnök és a miniszterelnök között
kialakult
alkotmányos
természetű jogi konfliktus megállapítására.

Iohannis szerint alkotmányos természetű jogi konfliktus állt elő akkor, amikor Viorica Dăncilă kormányfő nem
értesítette őt, hogy szabadságra megy, és
arról sem, hogy pihenőnapjai idejére a
kormány egy másik tagját bízta meg a
miniszterelnöki feladatok ellátásával. Az
államelnöki indoklás szerint a Viorica
Dăncilă kézjegyével ellátott 2018/247es határozatban az áll, hogy augusztus 6a és 13-a között Paul Stănescu
kormányfőhelyettes, regionális fejlesztési és közigazgatási miniszter látja el a
kormány operatív vezetésével járó fel-
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Vizsgálat indult az Elie Wiesel
szülőházára mázolt falfirkák miatt

Gyalázkodó falfirkákat festettek szombatra virradó éjszaka ismeretlen tettesek a 2016-ban elhunyt Elie
Wiesel Nobel-békedíjas író, holokausztkutató múzeumként berendezett máramarosszigeti szülőházának
falára, a rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. A
műemlék meggyalázását a román külügyminisztérium, az író nevét viselő román holokausztkutató intézet és az – Elie Wieselt halála után Máramaros
megye díszpolgárrá avató – önkormányzat is elítélte,
a tettesek felelősségre vonását követelte. (MTI)

Két sportrepülőgép
összeütközött a levegőben

Összeütközött szombaton délelőtt Suceava megyében, Frătăuţii Vechi fölött két gyakorlórepülést végző
kisméretű sportrepülőgép – egyik pilóta meghalt, a
másik kómában van. Az országos katasztrófavédelmi
felügyelőség tájékoztatása szerint az ütközést követően mindkét repülőgép lezuhant, a pilóták a fülkében
rekedtek. Az egyik pilótát a helyszínen halottnak nyilvánították, a másikat egy SMURD-helikopterrel a
iaşi-i idegsebészeti klinikára szállították. (Agerpres)

Medve támadt meg két embert
Tusnádfürdőn

Két személy került vasárnap reggel a csíkszeredai
kórházba, miután megtámadta őket a medve Tusnádfürdőn. Albert Tibor polgármester szerint a medve az
utcán, az üzemanyagtöltő állomás környékén támadt a
két férfira. „Nem együtt mentek az utcán, egyikük az állomásra tartott. Az anyamedve külön-külön támadt rájuk”
– mondta el a polgármester. A két 27 éves férfit a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították. (Agerpres)

Egyre kisebb
a Brexit-megállapodás esélye

A brit külkereskedelmi miniszter szerint egyre nő
annak az esélye, hogy nem születik megállapodás az
Egyesült Királyság európai uniós tagsága megszűnésének feltételrendszeréről. Liam Fox az Európai
Bizottságot hibáztatva úgy vélekedett, már 60 százalék a valószínűsége ennek. A The Sunday Times című
vasárnapi lapban megjelent interjúban a kormányzó
Konzervatív Párt és a kormány keményvonalas Brexit-párti táborának szószólója kompromisszumképtelennek nevezte az Európai Bizottságot, Michel Barnier
főtárgyalóról pedig azt mondta, egyszerűen azért utasította el a brit kormány júliusban előterjesztett javaslatcsomagját, „mert még nem volt hasonlóra példa”. (MTI)

Áldatlan
állapotban
(Folytatás az 1. oldalról)

aminek következtében hónapokig húzódott az ügy, és a
diákok a legfontosabb segédeszköz nélkül maradtak. A
most negyedik osztályba lépő kisdiákoknak például
eddig még nem volt igazi tankönyvük.
Mivel a magyar nyelven kiadott könyvek a román
tannyelvűekhez képest nem jelentettek nyereséget, ezért
kevés kiadó vállalkozott a fordításukra. Ennek a helyzetnek akart véget vetni az új, egységes tankönyvtörvény, amit elfogadott a parlament mindkét háza, és a
magyar tankönyvpiacnak a románnál még súlyosabb
problémáját is orvosolhatta volna. Hogy serkentse az
érdeklődést, az RMDSZ tankönyvíró pályázatot hirdetett, a sikeres szerzők anyagi támogatását biztosítva,
ami eredményes volt, hiszen 40 tankönyvpályázat teljesítette a feltételeket, és az „alternativitást” is biztosította volna. Ezekből 31-et, majd újabb négyet hagytak
jóvá az elemi osztályok számra. Azonban az államelnök
és néhány ellenzéki párt az alkotmánybíróságon megtámadta a tankönyvtörvényt is, amit júliusban érvénytelenítettek.
Ennek ellenére a közoktatási tárca kisebbségi osztálya jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az elmaradt
tankönyveket pótolják. Novák Zoltán szenátor megerősítette, hogy Kovács Irénke Erzsébet államtitkár eredményes tevékenysége révén több mint 30 elmaradt
tankönyv esetében megtörtént a kéziratok szerzői jogának, a kiadókkal való kapcsolatnak a rendezése. Így a
különböző munkafázisban levő, sajátosan a magyar diákok számára készült tankönyvek az illetékesek reményei szerint iskolakezdésre elkészülhetnek. Valentin
Popa tanügyminiszter a fordítások tekintetében is derűlátó, 105 új tankönyv megjelenéséről, köztük 40 fordításról nyilatkozott.
A közoktatási tárca vezetője, miközben elismerte a
tankönyvek esztétikai értékét, tartalmukat megterhelőnek találta a diákok számára. Amivel a pedagógusok
többsége is egyetért, akik az elmúlt iskolai év minivakációi közötti időszakban versenyt futottak az idővel,
hogy a tananyagot befejezzék, ami nem mindenkinek sikerült. Ezért a tankönyvírók képzése előtt a tantervírókat is ki kellene képezni arra, hogy észrevegyék: a
romániai diákok zöme nem a jeles tanulókból áll, akiknek a megszabott tantervi követelmények alapján az új
tankönyvek íródnak, hanem többségében közepes képességű gyermekekből, akik nehezen tudnak lépést tartani
a követelményekkel, és egy idő után kínná válik számukra az iskola.
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Kötetlenül a marosvásárhelyi tanácsról

Forgatag, Dél-Korea

Pénteken kötetlen beszélgetésre került sor aktuális kérdésekről dr. Vass Levente, az
RMDSZ marosvásárhelyi szerelnöke
és
vezetének
dr. Magyari Előd helyettes
frakcióvezető meghívására az
érdekképviselet székházában.
A hónap végén tartandó Vásárhelyi Forgatag támogatása
és az elmúlt napokban nagy
port kavart dél-koreás történet mellett a gazdasági beruházások elmaradása is szóba
került.

Karácsonyi Zsigmond

Normalizálódó kapcsolat
Az elmúlt években feszültséget
okozott a Forgatag helyszíneinek
kiválasztása. Sok esetben a polgármesteri hivatal nem akarta, vagy
esetenként vállalhatatlan feltételekhez kötötte a szervezők által igényelt, és a helyi magyarság számára
szimbolikus értékkel bíró helyszínek biztosítását. Vass Levente arról
számolt be, hogy az idén e tekintetben előrelépés történt, és a polgármester együttműködő partnerként
viselkedett. Szerinte ez a megújult
marosvásárhelyi szervezet és önkormányzati frakció munkáját dicséri.
– Ha megtaláljuk a megfelelő
eszközöket, néhány kérdésben a városvezetéssel kompromisszumot tudunk kötni, és el tudjuk érni, hogy
a minket megillető jogokat biztosítsák számunkra – jelentette ki az
elnök. – Ezt jó iránynak tartom, és

a kampányok csörtéjén túl, azt hiszem, teljesítjük a közösséggel
szemben vállalt feladatunkat.
– A tavasszal egyeztettünk a polgármesterrel, aki ígéretet tett, hogy
ugyanúgy, mint tavaly, 150 ezer lejjel támogatják a rendezvénysorozatot – mondta Magyari Előd, majd
hozzátette: – Ezelőtt egy hónappal
a normalitás jegyében átbeszéltük
az igényelt helyszíneket. A polgármester nem emelt kifogást az adminisztrálásában levő helyszínek
kapcsán. Tehát a várudvar, a Vár sétány előtti parkoló, a főtér, a Liget
és a Víkendtelep a szervezők rendelkezésére áll. Ezenkívül minden
logisztikai támogatást megígért,
ami szükséges. Ez pozitívum az
előző évekhez képest. Tiszteletben
tartotta a szervezők elképzelését és
nem kötötte semmilyen feltételhez
a támogatást. Mindezt egy megállapodásban rögzítették.
Vass Levente fontosnak tartotta
hangsúlyozni, hogy ez, bár kis
lépés, üzenetértéke van. És nem
csak a marosvásárhelyi magyarság
számára.
Egyház és gazdaság
Az elmúlt hetekben markáns véleményháborút idézett elő a polgármesteri hivatal kapcsolatfelvétele
egy dél-koreai egyházi vezetővel. A
legutóbbi önkormányzati gyűlésen
nem nyert támogatást Makkai Gergely alpolgármester ezt a kapcsolatot elmélyítendő, ázsiai utazása.
– A marosvásárhelyi szervezet
elnökeként engem egy dolog érdekel: nem megy senki Dél-Koreába,
mert nem szeretném, hogy az

Down-szindrómás gyermekek fejlesztése
Különféle ételreceptek elkészítésével került közelebb a
számok világához tíz különleges szükségletű gyermek,
akiknek az iskolai matematikai tananyag sokszor leküzdhetetlen akadályt jelent. A
Művészetterápia
kulináris
alkotásokkal
a
Down-kóros
gyermekekért című projekt a
Kulcs
Szociálpedagógusok
Egyesülete nyertes pályázata,
amelyet a MOL Románia
2017-es
Gyermekgyógyító
programja keretében valósíthattak meg.

RMDSZ vigye el a balhét egy olyan
ügyben, amelynek nem látni az
eredményét – jelentette ki Vass Levente. – Nem biztos, hogy mindenki
egyetért ebben, de az álláspontomat
fenntartom. Ebből nem csinálok autoritáskérdést. Akkor lehetne támogatni a dél-koreai utazást, ha a
tanácsi alkalmazottak nemcsak vallási vezetőkkel találkoznának,
hanem lépéseket tennének az önkormányzati kapcsolatok kiépítésére, és a delegációban néhány
üzletember is lenne.
– A közvélemény számára még
nem világos, hogy milyen érv szól a
magyar alpolgármester ázsiai utazása mellett vagy ellene – tettük
szóvá az elnöknek, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy a városnak mi-

Főzve barátkoztak a számokkal

Nagy Székely Ildikó

A MOL Románia és a Közösségért Alapítvány krónikus betegségben szenvedő vagy valamilyen
fogyatékkal élő, illetve hosszas kórházi kezelés után lábadozó gyerekek
élménypedagógiai
és
művészetterápiás eszközökkel való
fejlesztésére írt ki civil szervezetek
számára pályázatot. A legnagyobb
lehívható összeg 25.000 lej volt, a
Szociálpedagógusok Egyesülete
22.700 lejes támogatáshoz jutott. A
pályázatok kivitelezése 2017 decemberében kezdődött, és ebben a
hónapban (2018 augusztusában)
zárul. Arról, hogy hogyan segítheti
a játékos feladatokkal színesített
főzés a Down-szindrómás gyerekek
számfogalmának elmélyítését, Vargancsik Iringóval, a Kulcs egyesület illetékesével beszélgettünk.

lyen haszna származna ebből a kapcsolatból. Az elmúlt évtizedekben is
mindenki utazott, Németországtól a
Távol-Keletig, de a beharangozott
gazdasági együttműködések nem
jöttek létre. Mi az álláspontja ebben
a kérdésben?
Magyari Előd, aki bevallása szerint hiányzott erről a tanácsülésről,
úgy vélekedett, hogy ez a kapcsolat
elsősorban kulturális jellegű lenne.
A későbbiekben ki lehetne építeni
az egyetemek közti kötelékeket is.
– Gazdasági kérdésekben Marosvásárhely furcsa helyzetben van,
ugyanis befektetők jönnének, de
sajnos területi problémák vannak.
Például itt volt a Bosch, amellyel
azért nem jött létre megállapodás,
mivel a város nem tudta biztosítani

– A célcsoportunk olyan 7–14
éves gyermekekből állt, akik részt
vesznek a közoktatásban, és gyógypedagógus segítségével tanulnak
matematikát. Oltyán Csilla kolléganőm 4–5 éve elvégzett egy ilyen jellegű képzést, így született meg az
ötlet a pályázat elkészítésére. Elkötelezett híve vagyok az élménypedagógiának,
a
gyakorlati
tanulásnak, a projektünk lényege is
az volt, hogy az ételekhez szükséges alapanyagok megszámolásával,
kimérésével megtapasztalhassák a
gyerekek a mennyiség fogalmát.
Hármas csoportokban foglalkoztunk velük. Nem a matematikai ismeretek gyarapítása, hanem az

elmélyítés volt a cél, aki például
csak ötig tudott számolni, annak
nem 20 gramm, hanem két evőkanál lisztet kellett kimérnie. Egyénre
szabottan állítottuk össze a feladatokat, figyelembe véve, hogy volt,
aki nem tudott beszélni vagy olvasni, a receptek viszont mindenki
számára ugyanazok voltak. Összesen tíz ételt készítettünk el a gyerekekkel, többek között lecsót, pizzát,
spenótos banánturmixot, uborkasalátát és tortát. A főzésekre kedd és
péntek délutánonként kerítettünk
sort a Nyár utcai Bibola Fejlesztő
Központban. Minden gyereknek
saját edénykészletet biztosítottunk,
illetve a pályázati pénzből több gáz-

tűzhelyt is vásároltunk. A főzések délután 6 órakor kezdődtek, este fél 8-ra pedig
megérkeztek a szülők, akikkel közösen lakomát csaptunk az aznapi felhozatalból.
Közben arra is volt lehetőség, hogy alaposan átbeszéljük a tanultakat, illetve azt is,
ha az azonos recept alapján
készített ételek ízben különböztek egymástól.
Hány koppintás a szalámi?
Iringó külön kitért a pizzasütős délutánra, amikor a
gyerekek által felszeletelt
hozzávalókat kitették az úgynevezett piactérre, és onnan
bizonyos számú kopogtatással lehetett megszerezni.
– Minden résztvevőnek
megvolt a maga erőssége.
Volt, aki ügyesen elolvasta a feladatokat, egy nem beszélő gyerek viszont a beszélni és olvasni tudó
társainál is gyorsabban feltalálta
magát, amíg a többiek a tennivalókon gondolkoztak, ő ösztönösen
tudta, mit kell tennie. Fontosnak
tartottuk, hogy a gyerekek a teljes
konyhai működést megtapasztalják,
így a főzések rendszerint rendrakással végződtek. A recepteket mindig
hazaadtuk, és arra kértük a gyerekeket és szülőket, hogy ha lehetőség
van rá, gyakorolják a tanultakat.
Nagy örömömre nemrég a Facebookon láttam, hogy az egyik kis
szakácsunk az édesapja születésnap-

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

a kért 24 hektárnyi területet. Sajnos
a régi repülőtér területét, amely
130 hektáros, és nincs kihasználva,
nem tudjuk megszerezni – nyilatkozta Magyari. – Ráadásul a város
most veszített el egy újabb területet. A Romsilva visszaperelte a
méntelep területét, ezért a szeptemberre tervezett Marisfest rendezvényt más helyszínre kell
költöztetni.
A beszélgetés végére nyitott kérdés maradt, hogy Marosvásárhely
miért nem tudja kihasználni ideális
fekvését, miért nem vonzó a befektetők számára és miért van tetszhalott állapotban a nagyvárosi
övezethez való társulása. Ezek a
kérdések fontosabbak, mint a vitatott ázsiai utazás.

jára elkészítette a nálunk tanult muffint. Ezzel a legfontosabb törekvésünk, az önállóságra nevelés teljesült.
A projekt illetékese azt is elmesélte, hogy a főzéseken részt vevő
gyermekek testvérei mindig nehezen vették tudomásul, hogy ők nem
vehetnek részt a programban, ezért
is szervezték meg június elsejére a
testvérfőzést, amikor ők is birtokba
vehették a Bibola konyháját. Amíg
a tesók hamburgert készítettek, az
egyesület munkatársai a Downszindrómás gyerekekkel különféle
számos és egyéb játékokkal múlatták az időt. A főzőórák június végén
értek véget, de ezzel még nem zárult le a projekt. Az elkészített receptekből ebben a hónapban
szakácskönyvet ad ki a Kulcs egyesület. A kiadvány a receptek mellett
egy szülőknek és pedagógusoknak
szóló, elméleti részt is tartalmaz,
amelyben arra világítanak rá a szerzők, hogy hogyan lehet főzéssel, takarítással, karbantartási munkákkal
a különleges szükségletű, illetve tanulási zavarral küzdő gyermekeket
fejleszteni. Vargancsik Iringó kiemelte, az is fontos, hogy a gyermekeknek
legyen
lehetőségük
kísérletezni, elkészíteni kedvenc
ételeiket, illetve megtapasztalni, mi
történik, ha valamelyik hozzávaló
kimarad a főzés során. A Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete kiadványát a Nyár utca 31. szám alatti
Bibola Fejlesztő Központban lehet
majd megtalálni.
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Pontos idők, aranymisék

Van úgy, hogy az emberben összevegyül az idő. Nem tudja, mi van, kinéz
a kapun. Többnyire pálcára támaszkodó idős asszonyokat látni, állnak a
porták előtt a kapuban, maguk elé
néznek, várakoznak. Úgy néznek
maguk elé, mint akik egyedül vannak
Özvegyfalván, pedig nem, mert egymásnak integetnek, megbeszélik a
tegnapot. Mi van? Az ember megtudja, ha kinéz a kapun, hogy vasárnap reggel van, úgy második
harangszó után, amikor a fehér Volkswagen leszalad a Nyárád hídjáról.

Lokodi Imre

Ez egy nagyon pontos idő.
Az autó kapuról kapura megáll, az asszonyok beszuszakolódnak, a felszeg idős, hétnyolc évtized terheitől zömökké lett
templomnépét viszi misére Csíki Dénes plébános.
Jó, ha az emlékeket szépen megőrizzük.
Felmenőink sokat meséltek páter Kapisztránról, páter Juvenárdról, páter Asztrikról, páter
Guidóról, páter Szalvatorról, páter Fidélről,
páter Leonárdról, sorolhatnám, és akkor elmondtam két évszázadot. Jegyzetíró még emlékezik behavazott karácsonyok táján fagyos
rorátékra, vagy hogy jégbe fagyott folyón
mentünk át házszentelni páter István atyával,
ő elöl verte a nyomot. Hálával emlékezünk
az atya hosszú mogyorófa vesszőire, mondtuk, atya, nem jó, ha megsupákol, mert látja
az assisi szent. Emlékszünk páter Marián szigorú, aszkéta tartására, fegyelmeire, könyve-

Nyári tárlat

Csíki Dénes aranymisés atya Mikháza-Nyárádköszvényesen

ire, gerincünk egyengetésére. Mondom,
nyomverő emberek.
Aztán egyszer csak elmentek Szárhegyre,
Csíksomlyóra – meghalni.
Egyszer már nem volt miért a neveket
megjegyezni, mert jöttek és mentek a tisztelendők. Tűzoltás volt mindössze, bár a diktatúra bukott, jöhettek volna vissza a
ferencesek. Persze, jöhettek volna, de honnan. Már csak, mint fentebb, az öreg, meg-

Kucserás lazasággal

Csütörtökön délután a marosvásárhelyi vár Szűcsök bástyájában megnyílt Kucsera
Jenő, a Marosvásárhelyi Marx
József fotóklub tagja Nyári
tárlat című egyéni kiállítása.
Amint elmondta, események
egybeesése késztette arra,
hogy közel 100 képet helyezzen a falra: 65 éve alakult
meg a fotóklub, amelynek 40
éve a tagja, és ebben a hónapban van a magyar fotográfia napja (augusztus 29.),
ennek az eseménynek is
szánja az egész hónapban látható válogatást.

A fotóklub tagjai, családtagok,
barátok társaságában igen sajátos
módon nyitotta meg saját tárlatát
Kucsera Jenő, aki szokva van ezekkel az eseményekkel. Nemcsak
azért, mert ő az egyik leggyakoribb
kiállítója a klubnak, hanem azért is,
mert évek óta ő a klubtárlatok kurá-

tora, őre, felvigyázója. Aztán, amint
nem egy alkalommal kiderült, Kucsera Jenő nemcsak fotós, hanem
rímfaragó is, ezen a tárlaton saját
verseivel lepte meg a hallgatóságot,
sőt tombolát is szervezett, amelynek
tétje a 75. évének betöltése alkalmából készült saját fotóalbuma volt és
néhány kinagyított fotója.
A tárlatnyitón a kollégáját, barátját és pályatársát Bálint Zsigmond
fotóművész méltatta. Többek között
elmondta, Kucsera Jenő jól választotta meg kiállításának helyszínét,
hiszen ott érzi igazán otthon
magát, mivel 1996 őszétől ő volt az,
aki a legtöbb alkalommal a klub
által szervezett hazai és külföldi alkotók munkáit, egyéni és csoportos
kiállításait bemutatta a látogatóknak. Marx József vette a szárnya alá
Kucsera Jenőt, látva fotográfiai törekvéseit. Az egykori Mobex bútorgyár
bemutatóüzletében
a
marosvásárhelyi
fotográfusok

hurcolt atyák szép emléke visszajáró.
Amikor leszaladt a Volkswagen a Nyárád
hídjáról, azt mondták a felszegen, jó jel, ha a
plébános úr a székelység felől jön. Pedig egy
dobásnyiról, Nyárádköszvényesről jött, de legyen igazuk a megmondóknak, székelyebb
minden, ha Csík vagy Gyergyó felé tekintünk, s nem baj az, ha csak az első kilométerkő jelentkezik. Akkor is székelyebb.
Ft. Msgr Csíki Dénes plébános, kanonok,

közös kiállításán egyik felvételét díjazták 1979-ben, majd 1981-ben a
X. marosvásárhelyi fotóbiennálén
elfogadták a Nézők című képét.
Aztán bekapcsolódott abba a tevékenységbe, amelynek fénykora
1970-1989 között volt, amikor a
Marosvásárhelyi Fotóklub évente
30-50 kollekciót küldött a világ
minden tájára. Nemcsak akkor,
hanem a rendszerváltást követő évtizedekben is Kucsera Jenő a klub
aktív, alkotó tagja maradt, képein
tetten érhető egyéni látás- és láttatásmódja, humorral vagy keserűséggel színezett életszemlélete.
Legújabb kiállítása is tükrözi sokoldalú tevékenységét. „A falakról
arcok tekintenek ránk, gyönyörködhetünk a táj szépségében, a népviselet gazdagságában. Bepillantást
nyerünk a színházi élet titkaiba,
megismerkedhetünk a fények-formák játékával. Elgondolkodhatunk
a több képből álló, egymást kiegészítő
elemek
közös mondanivalójáról.
Ezért
merem ajánlani
mindnyájunk számára, álljunk meg
egy-egy kép előtt,
figyeljünk oda a
részletekre, és ha
kérdésünk van,
faggassuk a szerzőt, talán többet
mond a hogyan
készültről”
–
mondta a megnyitón Bálint Zsigmond.
A gazdag tematikájú tárlat augusztusban
megtekinthető a
fotóklub várbeli
székhelyén, a Szűcsök bástyájában.
(vajda)
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pápai prelátus. Ez így is sokatmondó, de nem
az én tisztem papi pályáját, hierarchiát értékelni, mert hogyan is. Annyit tudunk, Márton
Áron püspök titkára, a püspökség irodavezetője volt: erdélyi egyházi és magyarságtudati
szempontból egy életre elég. Sőt, egy fontosan nehéz, ám felelősséggel vállalt történelmi
időszakban bőséggel számolható. Azonkívül
mi minden van, amiből még másfelé, sokfelé
jutott.
Nekünk az a fontos, aki a miénk. Naponta
jön egy kilométerrel székelyebb faluból. Állunk a karzaton, várjuk szentbeszédét, amit
rá jellemzően páratlan irodalmi igénnyel
mond, hogy aztán magunk között megbeszéljük: egy tudással megint gazdagabbak vagyunk. Világtörténelmi példái, félelmetes
olvasottsága egyházi tanításokkal szépen rezonál. Nagy szónok. Nagy visszajáró ember
az időben. Elmegy az első háborús olasz
harcterekre, hogy úgy mondjam, felkeresi a
hősi halottakat, eljár Máramarossziget börtöncelláiba, ahol nagy egyházi embereink
vasra verve raboskodtak, hogyisne lenne ott
a Márton Áron-zarándoklatokon.
Egy osztály Gyulafehérváron, 1968-at
írunk.
Egy aranymisés osztály Gyulafehérváron,
2018-at írunk.
Aranymisés atyák saját plébániájukon.
Antal András (Cleveland), Bene Gábor
(Székelyvécke), Bíró Lajos (Csíkszereda),
Csíki Dénes (Nyárádköszvényes), Gergely
Fülöp (Csíkborzsova), Jakab-Fancsali Kálmán (Ozsdola), Orbán Menyhért (Székelypálfalva), Simon Dénes (Székelyudvarhely),
Tamás József segédpüspök (Csíkszereda),
Vass Zoltán-István (Nagykászon).
Püspök urat, atyákat gyémántmiséjükig
vezesse a Jó Pásztor!

Magas a túljelentkezés

Közel 19.000 jelentkező iratkozott be a kolozsvári Babeş–
Bolyai
Tudományegyetem
által meghirdetett alap- és
mesterképzési programokra,
nappali tagozatra és távoktatásra.

Ebben az évben a legkeresettebb
a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar keretében
működő digitális média szak volt,
ahol egy helyre 26 jelentkező jutott.
Túljelentkezés volt a könyvelés
és számviteli informatika szakon,
amelyre 10,75 jelentkező iratkozott
fel egy helyre, valamint a gazdasági
informatika szakon – 10,37 jelentkező/hely, a pszichológia szakon –
9,95 jelentkező/hely, és a japán szakon – 9,54 jelentkező/hely.
A BBTE-re felvételizők júliusban
a legnépszerűbb szakokat az alábbi
sorrendben választották: informatika, ahol egyetlen helyre 8,14 jelentkező volt, közigazgatás – 7,52
jelentkező/hely, menedzsment –
6,66 jelentkező/hely, színház – 6,15
jelentkező/hely, koreai nyelv – 5,8
jelentkező/hely, valamint a jogtudomány – 5,26 jelentkező/hely.
A középiskolát végzettek szá-

mára, valamint azok számára, akik
befejezték alapképzési tanulmányaikat, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem
több
mint
8.300
tandíjmentes és közel 18.000 tandíjas helyet hirdetett meg az alapképzési és magiszteri felvételire.
Az egyetem alapképzésen 516
tandíjmentes helyet hirdet meg az
őszi felvételire. A tandíjmentes helyek közül 73-ra a vidéki középiskolák végzettjei, 43-ra pedig roma
nemzetiségű jelentkezők felvételizhetnek. Magiszteri képzésen 447
tandíjmentes hely van, amelyre 55
határon túli román nemzetiségű és
15 roma nemzetiségű jelentkező
felvételizhet.
Magyar tagozaton az egyetem
213 alapképzéses helyet és 85 mesteris helyet hirdet őszre, amelyek
mindkét képzésforma esetében tandíjmentesek.
A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen az őszi felvételi szeptember
10-én kezdődik. A felvételi naptárára, a felvételi díjakra, az eredmények kifüggesztésére vonatkozó
információkat az alábbi oldalon
lehet megtekinteni: http://admitere.ubbcluj.ro/hu/.

Castellum-találkozó

Augusztus 11–12-én Székelyudvarhelyen tartja az erdélyi magyar történelmi családok egyesülete, a Castellum Alapítvány hagyományos évi
találkozóját a Kós Károly iskolában. Gr. Haller Béla Castellum-elnök köszöntője után előadások következnek. Teleki András János budapesti doktorandusz történész előadásának címe: Segítő kéz a hátországban; Farkas
András Ákos budapesti történész, genealógus az általános illemszabályokról beszél, majd átadják a Torma Miklós-díjat annak a tagtársnak,
aki a kuratórium szerint kiemelkedő módon hozzájárult az alapítvány céljainak megvalósításához. Délután városnéző sétára indulnak az érdeklődők Varga Attila helybeli tanár vezetésével. Másnap, 12-én autóbuszos
kiránduláson Udvarhelyszék és Háromszék néhány műemlék épületét látogatják meg.
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Összetartó gazdák ünnepe

(Folytatás az 1. oldalról)
A 6200 fős község öt falujából
összesen 77 gazda pályázott sikeresen a maros-mezőségi gazdaságfejlesztési program keretében, a
községnapi bemutatóra azonban
nem hozhatták el valamennyien a
megnyert gépeket, felszereléseket,
ezek közül ugyanis jó néhány –
egyebek mellett egy kovácsműhely
és egy autószerelő műhely új eszköze – nem mozdítható. A kiállítást
úgy szervezték meg, hogy minél
több fajta gép bemutatásra kerüljön
– tudtuk meg Bodó Előd Barna polgármestertől, aki a megnyitón így
köszöntötte az egybegyűlteket:
– Örülök, hogy megmutathatjuk,
mire képes egy közösség, ha van
mögötte politikai és gazdasági akarat.
A községgazda kiemelte, a magyar kormány támogatásának legfőbb célja, hogy a helybéli gazdák
szülőföldjükön tudjanak erősek
lenni, majd azt is hozzátette, hogy
ez a partnerség felelősséggel is jár,
„ami a birtokunkban van, arra vigyázni is kell”. Bodó Előd Barna az
elmúlt 10–15 év legnagyobb horderejű kezdeményezésének nevezte a
Pro Economica Alapítvány által elindított programot, és reményét fejezte ki, hogy a nyertes pályázók
lendülete az elkövetkezőkben másokat is magával ragad.
A kulcsszó: bizalom
Kozma Mónika gratulált a községbeli gazdáknak, akik kezdeti
kétségeik ellenére mertek pályázni.
– Amikor hónapokkal ezelőtt itt
jártunk, azt kértük a gazdáktól,
hogy bízzanak bennünk. Ennek a
programnak a bizalom a kulcsszava
– hangsúlyozta a Pro Economica
Alapítvány elnöke, majd arra kérte
a nyerteseket, hogy mutassanak pél-

dát azoknak a családoknak, akik
nem hiszik el, hogy itthon lenni jó.
– A program az elkövetkezőkben
kisebb összegű, illetve nagyobb támogatásokkal folytatódik. Azt
kérem önöktől, hogy ezután is bízzanak bennünk, hiszen csak így,
egymásra épülve tudunk erős közösséget teremteni – tette hozzá
Kozma Mónika, majd a magyar
kormány megértő hozzáállásáról, illetve a programban részt vett községek
polgármestereinek
támogatásáról is szólt.
– Nem véletlen, hogy alapítványunk a Kós Károly-idézetet választotta mottójául: „Számba kell
venni erőinket, szerveznünk kell a
munkát, tudnunk kell a célt, amit el
akarunk érni” – zárta beszédét a Pro
Economica elnöke.
Az élet alapja
Lázár Zoltán, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának
külgazdasági attaséja arra hívta fel
a figyelmet, hogy a magyar kormány számos eszközzel segíti a határon túli magyar közösségek
megmaradását, és az utóbbi években főként a gazdaságfejlesztő
programok támogatására helyezte a
hangsúlyt.
– A gazdálkodás olyan terület,
amely a magyar–magyar együttgondolkozásra ad lehetőséget. A
megnyert támogatás révén a marosmezőségi gazdák erősebbek, sikeresebbek lesznek, ugyanakkor ezáltal
a Kárpát-medencei magyarság is
erősödik – hallhattuk a külgazdasági attasétól. Lázár Zoltán arra is
emlékeztetett, hogy a kalász és a
szőlővessző Kölcsey Himnuszában
is megjelenik, a föld, a mezőgazdaság ugyanis az élet alapja.
– Az önök által végzett munka
fontosabb annál, mint ami számok-

ban mérhető – jegyezte meg, majd
azt is hozzátette, hogy a magyar
kormány számára nagy elégtétel,
hogy a székely mezőségről ilyen
sokan – több mint 500-an – éltek a
pályázás lehetőségével.
Kovács Levente, a Maros megyei
RMDSZ ügyvezető elnöke Péter
Ferenc megyei tanácselnök üdvözletét tolmácsolta. Az ügyvezető
elnök Európa védőszentje, Szent
Benedek jelmondatát idézte: Ora et
labora!, azaz Imádkozz és dolgozz!
– Megtiszteltetés számomra,
hogy egy keresztény értékrenddel
felvértezett, dolgozni szerető, életerős közösséggel ünnepelhetek –
mondta Kovács Levente, majd arra
is felhívta a figyelmet, hogy a mezőpaniti önkormányzat mandátuma

szönetet mondott, és arra kérte a
nyerteseket, hogy buzdítsanak másokat is az ilyen lehetőségek kihasználására, hogy a község gépparkja
tovább bővüljön.
– A termékek értékesítése nehéz,
de a továbbiakban erre is találunk
megoldást – tette hozzá az egyesületi elnök.
Erre a felvetésre adott biztató választ Bartha Mihály tanácsos. A korábbi polgármester egy 2010-ben
indított kezdeményezés megvalósulásáról, a Maros, Hargita és Kovászna megyei gazdaegyesületekből született Székely Gazdaszervezetről adott hírt, amely az összefogás erejére alapozva, egy fórumot
működtetve az értékesítés, illetve a
szakemberképzés terén is segítséget
nyújthat a három megye gazdáinak.
Kicsi gép nagy tudással
Az ünnepi beszédek után a gazdákkal is lehetőség nyílt szót váltani. Miközben a községbeli
gyermekek birtokba vették a kiállított traktorokat és egyéb gépeket, a
nyertes pályázók készségesen számoltak be arról, miben segíti munkájukat az új felszerelés.
A legtöbb – szám szerint 50–60 –
pályázatot a községközpontiak
nyújtották be. A mezőpaniti Borbély
István gazdasága egy BCS típusú
motokultivátorral és egy hulladékaprítóval gyarapodott.
– A motokultivátor egy olyan
komplex gép, amelyet egyebek
mellett a krumplivetésnél és a termény betakarításánál is használhatok, illetve kaszálni is lehet vele.
Mióta megvan, nem kell a kisebb
területekre, a kertbe, zöldségesbe
nagy gépekkel bemennem, ez jelentősen megkönnyíti a munkát – magyarázta a gazda, aki saját
használatra termel zöldséget, és új
gépével a fiainak is besegít.
– Későre értesültünk a pályázatról, egy hét alatt állítottuk össze az
iratokat. Nem gondoltuk, hogy si-

szórt, így a vetőmag fele kárba veszett. Az új gép azonban nemcsak
ebből a szempontból hasznos,
hanem azért is, mert feleannyi idő
alatt kétszer akkora területet lehet
bevetni vele – magyarázta Pete
Előd.
„Szófogadó” traktorok
A mezőpaniti Nagy Józsefnek a
pályázat meghirdetésekor nem volt
traktorja, így a lehető legjobbkor
jött a lehetőség. Az új gép sokkal
modernebb, performansabb, mint a
korábbi traktorjai – tudtuk meg az
idős férfitól, aki öt hektár földdel
rendelkezik, a fiai ugyanennyivel,
így összesen tíz hektárt művel meg.
Búzát, kukoricát ültet, és a termést
házilag hasznosítja, egyebek mellett
a disznók és a majorság ellátásánál.
A mezőbergenyei Borbély Csongor gazdasága is egy új traktorral
bővült. 15 hektár földje van, napraforgót, árpát, zabot termeszt, amit a
bándi és marosszentkirályi piacon,
illetve megrendelőknél értékesít.
– A gazdálkodás számomra mellékjövedelem, és amikor fáradtan
hazajövök a munkából, egyáltalán
nem mindegy, hogy milyen gépre
kell felülnöm. Ez a traktor, a korábbitól eltérően – amelyet a pályázati
önrész kiteremtése végett eladtunk
–, akkor indul el, amikor én szeretném, nem amikor neki úgy van
kedve. Így egy nehéz nap végén is
szívesebben látok dologhoz –
mondta a középkorú férfi, aki fiaitól
fizikai segítséget, feleségétől lelki
támogatást kap a gazdálkodáshoz.
A modern aprító
Nagy Ferenc egy aprítógéppel
gazdagodott.
– Minden kerti hulladékot – a
kórét, a rózsaszirmot is – komposztálok, aztán természetes trágyaként
visszaadom a természetnek. Hét éve
köteleztem el magam e mellett a
módszer mellett, eddig egy kisebb
teljesítményű, árammal működő aprítógéppel dolgoztam. Az új gép na-

felénél már az
eltervezett 12 pályázat felét megvalósította, és ami
ennél is fontosabb: új tervei is
vannak, egyebek
mellett bölcsődeépítésre készül.
Az értékesítés is
megoldódhat
A tavalyelőtt újraindult, 24 fős
Mezőpaniti Gazdák Egyesületének elnöke, Sikó
László a magyar
kormánynak,
a
Pro Economica
Alapítványnak, illetve a programban részt vevő
gazdáknak is kö-

kerrel járunk, de áprilisban megérkezett, amire vártunk – tette hozzá
Borbély István.
Magvetés pazarlás nélkül
Sikó Jenő és Pete Előd két különböző típusú vetőgépre pályázott,
hogy ezáltal egymás munkáját is segíthessék. Sikó egy 33 soros, dupla
tárcsás, szalmás magvető, Pete egy
hatsoros kukoricavető gép tulajdonosa lett. Mindketten hatvan-hatvan
hektárnyi földet művelnek meg,
napraforgót, búzát, kukoricát termesztenek, amit aztán egy mezőbándi felvásárlónak adnak el. Új
vetőgépeik legfőbb erénye a precizitás, amelynek köszönhetően minden mag a megfelelő helyre kerül,
így nincs veszteség.
– A drága, 800–900 lejes magoknál nagyon fontos, hogy ne pazaroljunk, a régi vetőgépem pedig
két-három magot is egy helyre

gyobb teljesítményű, ugyanakkor,
mivel benzinmotoros, nem tartoznak vezetékek hozzá, így könnyebben hordozható – magyarázta
Nagy Ferenc, aki szerint a komposztálással mindenki jól jár: a
hulladéktól megszabaduló gazda
ugyanúgy, mint a terméseivel jutalmazó föld.
A Mezőpaniti Napok a meghívottak mellett a gazdákat is asztalhoz
ültető gulyásozás után motorostalálkozóval és lovas bemutatóval folytatódott. Vasárnap szabadtéri
református istentisztelettel indult a
nap, majd a kiemelkedő teljesítményt nyújtott sportolókat jutalmazták, és sor került a 18.
életévüket betöltött fiatalok nagykorúsítására is. A háromnapos ünnepből természetesen a néptánc, a
filmvetítés és a könnyűzene sem hiányzott.

Fotók: Nagy Tibor
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Mindkét magyar csapat kiesett
az Európa-ligából

1054.

Szerkesztette: Bálint Zsombor

A labdarúgó Európa-liga 2. selejtező köre volt a végállomása két
magyar klubnak is az európai porondon. Ha azonban az Újpest esetében nem igazán lehetett illúziókat
táplálni, hisz a lila-fehérek számára
az ebben a fázisban már bekapcsolódók közül talán a legerősebb csapatot sorsolták ki, a Honvéd
kellemetlen meglepetést okozott a
szurkolóinak. Újpesten telt ház volt
kíváncsi a Sevillára, és a nézők
zömét a spanyol szupercsapat érdekelte inkább, hisz az UTE négygólos hátrányt hozott magával
idegenből. A Sevilla pedig megbecsülte magát annyira, hogy a viszszavágón is győzelmet aratott,
ezúttal 3-1 arányban, összesítésben
7-1-gyel jutva a 3. selejtező körbe.
A Honvéd ugyanakkor 1-0-s vezetéssel utazott az Európa focijában
alig, vagy egyáltalán nem jegyzett
luxemburgi Niederkorn otthonába,
ahol 2-0-ra kapott ki, beleszaladva
a magyar labdarúgás újabb szégyenteljes pofonjába.
Két román csapat lépett pályára
a 2. selejtező körben. A FCSB számára a 2-0-s idegenbeli sikert követően hazai pályán sem okozott
gondot a szlovén Rudar Velenje,
amelynek a kapuját ezúttal négyszer vették be. A folytatásban, a 3.
selejtező körben, a horvát Hajduk
Split lesz Nicolae Dică csapatának
ellenfele. Ugyanakkor Gheorghe
Hagi alakulata nem tudott túljutni
a holland Vitesse Arnhem csapatán. Hazai pályán 2-0-ra is vezetett,
de akkor a hollandok egyenlíteni
tudtak. A visszavágón a Vitesse vezetett 2-0-ra, ebből pedig egyet tudott a Viitorul lefaragni. Sokáig
reménykedett még Hagi, hogy tükörben megismétlődhet az első
meccs, a végére azonban a hollandok találtak be még egyszer.
A 3. selejtező körben azonban

nemcsak a FCSB, hanem három
romániai csapat indulhat. A Kolozsvári CFR a Bajnokok Ligájából minősült vissza, és az örmény
Alashkert lesz az ellenfele. A Craiovai CSU most kapcsolódik be, de
mindjárt roppant kemény riválist
kapott, a német RB Lipcse ellen
küzd a play-off körbe jutásért.
Európa-liga, 2. selejtező kör,
visszavágók, zárójelben az összetett eredmény: Pjunik Jereván (örmény)–Tobol Kosztanaj (kazah)
1-0 (2-2, tj. Pjunik több idegenbeli
góllal), Fola Esch (luxemburgi)–
KRC Genk (belga) 1-4 (1-9),
Alashkert FC (örmény)–Sutjeska
Niksić (montenegrói) 0-0 (1-0), FK
Laç (albán)–Molde FK (norvég) 02 (0-5), Trencséni FK (szlovák)–
Górnik Zabrze (lengyel) 4-1 (5-1),
AEK Larnaca (ciprusi)–Dundalk
FC (ír) 4-0 (4-0), Flora Tallinn
(észt)–APOEL Nicosia (ciprusi) 20 (2-5), Valletta (máltai)–Zrinjski
Mostar (bosnyák) 1-2 (2-3), Slavia
Szófia (bolgár)–Hajduk Split (horvát) 2-3 (2-4), Dinamo Minszk (fehérorosz)–Dunaszerdahely
(szlovák) 4-1 (7-2), Trakai FK (litván)–Partizan Belgrád (szerb) 1-1
(1-2), Lillestrøm (norvég)–Linzer
ASK (osztrák) 1-2 (1-6), BK Häcken (svéd)–Lipcsei RB (német) 11 (1-5), Lincoln Red Imps
(gibraltári)–The New Saints (walesi) 1-1 (2-3), FC Mariupol
(ukrán)–Djurgärden IF (svéd) 2-1
(3-2) hosszabbítás után, Apollon
Limassol (ciprusi)–Zeljezničar Sarajevo (bosnyák) 3-1 (5-2), Progrés
Niederkorn (luxemburgi)–Budapesti Honvéd 2-0 (2-1), Prágai
Sparta (cseh)–Szabadkai Spartak
(szerb) 2-1 (2-3), Mödlingi Admira
Wacker (osztrák)–Szófiai CSZKA
(bolgár) 1-3 (1-6), AIK Solna
(svéd)–Nordsjælland Farum (dán)
0-1 (0-2), FC Vaduz (liechtenste-
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ini)–Žalgiris Vilnius (litván) 1-1
Periszteri
(1-2), Atromitosz
(görög)–Dinamo Breszt (fehérorosz) 1-1 (4-5), Pozsonyi Slovan
(szlovák)–Balzan Youths (máltai)
3-1 (4-3), Vikingur Gøta (feröeri)–
Torpedo Kutaiszi (grúz) 0-4 (0-7),
Asztérasz Tripolisz (görög)–Hibernian Edinburgh (skót) 1-1 (3-4),
Vitesse Arnhem (holland)–Viitorul
Ovidiu 3-1 (5-3), Beşiktaş Isztambul (török)–B36 Tórshavn (feröeri)
6-0 (8-0), København (dán)–Stjarnan Gardabaer (izlandi) 5-0 (7-0),
FK Maribor (szlovén)–Csihura
Szacshere (grúz) 2-0 (2-0), FK Sarajevo (bosnyák)–Atalanta Bergamo (olasz) 0-8 (2-10), Domžale
(szlovén)–Ufa (orosz) 1-1 (1-1) tj.
Ufa idegenbeli góllal, Bukaresti
FCSB–Rudar Velenje (szlovén) 40 (6-0), La Fiorita (San Marinó-i)–
Spartaks Jurmala (lett) 0-3 (0-9),
Drita Gjilan (koszovói)–Dudelange FC (luxemburgi) 1-1 (2-3),
Lech Poznań (lengyel)–Sahtar
Szoligorszk (fehérorosz) 3-1 (4-2)
hosszabbítás után, Sarpsborg (norvég)–FC Sankt Gallen (svájci) 1-0
(2-2) tj. Sarpsborg több idegenbeli
góllal, Girondins Bordeaux (francia)–FC Ventspils (lett) 2-1 (3-1),
Glasgow Rangers (skót)–Eszéki
NK (horvát) 1-1 (2-1), Burnley FC
(angol)–Aberdeen (skót) 3-1 (4-2)
hosszabbítás után, AZ Alkmaar
(holland)–Kairat Almati (kazah) 21 (2-3), Crusaders FC Belfast
(északír)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 1-1 (2-6), Újpesti TE–FC Sevilla (spanyol) 1-3 (1-7), Rio Ave
FC (portugál)–Jagellonia Bialystok
(lengyel) 4-4 (4-5), Radnički Niš
(szerb)–Makkabi Tel-Aviv (izraeli)
2-2 (2-4), FH Hafnarfjörður (izlandi)–Hapoel Haifa (izraeli) 0-1
(1-2), Valur Reykjavík (izlandi)–
FC Santa Coloma (andorrai) 3-0
(3-1).

Bíró Levente a Marosvásárhelyi TVR-ben

Hétfőn 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től)
a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorának meghívottja az ASA,
a Chimica és az Avântul egykori kapusa, Bíró Levente.

Két Maros megyei csapat
a 3. ligában
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Közzétette a labdarúgó-szövetség
a 3. ligába iratkozott csapatok listáját. Összesen 80 csapat alkotja majd
a mezőnyt, amelyeket öt, egyenként
16 csapatos csoportba osztanak. A
csoportokat később alakítják ki. A
csapatok között két Maros megyei
van: a szászrégeni Avântul és a marosvásárhelyi MSE. Nem folytathatja viszont a harmadosztályban a
Radnóti SK, amely kieső helyen
végzett. A korábbi években ez nem
okozott volna gondot, hisz minden
visszalépett csapat helyét a kiesők
sorából töltötték fel, és így is voltak
létszámhiányos csoportok. Az idén
azonban, noha több kieső helyen
végzett csapatot (mint páldául a
radnótiak előtt záró Dés) visszahívott a szövetség a 3. ligába, a helyek
elfogytak, mielőtt a radnótiak sorra
kerültek volna.
A 3. ligában részt vevő erdélyi és
bánsági csapatok listája (vélhetően,
illetve remélhetőleg ezekből alakul ki az a 16-os csoport is, amelybe
a Maros megyei csapatokat sorolják):
Kudzsiri Metalurgistul; Lénárdfalvi Comunal; Újszentesi ACS; Feleki FC; Alsógáldi Industria;
Kézdivásárhelyi SE; Marosvásárhelyi MSE; Magyarigeni Performanţa;
Brassói SR Municipal; Tordai Sticla
Arieşul; Besztercei FC Gloria;
Szászhermányi AFC; Nagyszebeni
FC Hermannstadt; Székelyudvarhelyi FC; Tasnádi Unirea; Csíkszeredai FK; Köröskisjenői Crişul;
Medgyesi Gaz Metan 2; Vajdahu-

nyadi CS; Temesgyarmati Millenium; Nagybányai Minaur; Borossebesi Naţional; Marosújvári SK;
Barcarozsnyói Olimpic Cetate; Kolozsvári Sănătatea; Lippai Şoimii;
Györödi CSC; Szászrégeni Avântul;
Lugosi CSM; Resicabányai Şcolar;
Kolozsvári CFR 2; Dési Unirea.
Csak az Avântul folytatja a kupában
Lejátszották a labdarúgó-Románia-kupa első megyeközi fordulóját.
A három Maros megyei csapat
közül mindössze egy maradt versenyben, a szászrégeni Avântul,
amely 5-1-re verte idegenben a megyei szakasz győztesét, a Marosoroszfalui Mureşult. Góllövők:
Florin Şuţu (8.), illetve Adrian
Murar (45. – büntetőből, 62., 87.),
Florin Truţă (64.), Fekete Norbert
(78. – büntetőből). Búcsúzott a
Radnóti SK is, amelynek a játékosai
a mérkőzés idején valószínűleg tisztában voltak azzal, hogy a csapat
nem marad a harmadosztályban. A
radnótiak Tordán, a helyi Arieşul
otthonában léptek pályára, és 2-4-es
vereséget szenvedtek. A radnóti gólokat Ionuţ Cheţan (83.) és Daniel
Grigore (87.) szerezték, amikor már
gyakorlatilag el volt dőlve a meccs.
A Románia-kupa megyeközi szakaszának második fordulóját augusztus 15-én rendezik. A
párosításokat még nem ejtette meg
a szövetség, de a földrajzi szempontok alapján az alábbi lehetséges ellenfelei lehetnek a régenieknek:
Besztercei Gloria, Székelykeresztúr, Torda. (bálint)

Az 53. percben már mind a
három lehetséges cseréjét elhasználta Eugen Neagoe, a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK edzője az Astra
Giurgiu elleni 1. ligás labdarúgó-találkozón. Tudatosan vállalta be
annak a kockázatát, hogy esetleg
valaki lesérülése miatt emberhátrányban maradhat, mert nem látott
más esélyt arra, hogy csapata
egyenlítsen, miután már a 3. perctől
0-1-es hátrányban játszott Laurenţiu
Buş gólját követően. Az eredeti felállásban nem működött a Sepsi
OSK támadósora, Tandia előretolt
ékként folyton vissza kellett húzódjon labdát szerezni, Yasin Hamedet
már a 35. percben lecserélte Neagoe, helyette Drăghici lépett pályára, de nem ment Nouvier-nek
sem a jobbszélen, Fülöpnek pedig
támadó középpályásként. Az 53.
percben azonban Fülöpöt Szimonovszki váltotta, Tandia hátrébb húzódott, a jobbszélre pedig az új
igazolás, a ghánai Joseph Mensah
lépett pályára. Nem kellett sok időnek eltelnie, a cserék összehozták
az egyenlítő gólt. Mensah becsapta
Stant a jobb oldalon, egyedül vihette be a tizenhatos vonalán túlig,
ahonnan tökéletes lapos labdával találta meg Szimonovszkit az ötös
táján. 1-1 után felpezsdült egy kissé
a 30 fokos hőségben játszott meccs,

de már egyik fél sem tudott gólt
rúgni.
Megszerezte az első győzelmét a
kolozsvári CFR az új bajnoki
idényben. A Concordia Chiajna elleni mérkőzésen, gól nélküli első
félidőt követően a bordó–fehérek
rohamai az 53. percben értek góllá,
amikor az addig több lehetőséget
kihagyó Mailat Ţucudean elé tálalt, utóbbi pedig nem hibázott. A
73. percben a nagy kedvvel játszó
Ioniţă harcolt ki büntetőt, amit
Culio értékesített. Utóbb a chiajnaiak szépítettek, így a meccs 2-1-re
végződött.
A forduló nyitómérkőzésén a második hazai találkozót sem tudta
megnyerni a Craiova, amely 2-2-es
döntetlenre játszott az FC Botoşani
csapatával. Az utóbbi együttes első
gólját Fülöp Loránd szerezte.
(bálint)
A labdarúgó 1. liga 3. fordulójának eddigi eredményei: Craiovai
CSU–FC Botoşani 2-2, Astra Giurgiu–Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
1-1, Kolozsvári CFR–Concordia
Chiajna 2-1.
A további műsor: Nagyszebeni
FC Hermannstadt–Dunărea Călăraşi és FCSB–Jászvásári Poli lapzárta után. Ovidiui Viitorul–FC
Voluntari és Medgyesi Gaz Metan–
Dinamo ma játsszák.

Kockáztatott, és nyert
Eugen Neagoe
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Miután tisztázódott, hogy a marosvásárhelyi VSK kosárlabdacsapatai ott lesznek a bajnokság
rajtjánál, aláírták az első szerződéseket is, az ígérethez híven, a helyi
játékosokkal.
A férficsapatnál hatan látták el
kézjegyükkel a szerződésüket, valamennyien helyi nevelésű kosarasok, így igazán közel érezhetik
magukhoz őket a nézők. Biztosan
a VSK-ban játszanak majd: Sánta
Szabolcs, Alin Borşa, Steff Norbert, Engi-Rosenfeld Dávid, Kilyén Örs és Bölöni Tamás. Ezzel
kialakult az a mag, amely tavaly az
élvonalban is sok élcsapatnak szerzett nehéz perceket, olyan körülmények között, hogy csak a saját
ambíciójuk motiválta őket. Igaz, a
győzelmekhez kellett egy-két tapasztalt légiós is, és éppen ezen
dolgozik a klub szakmai stábja,
hogy meggyőzzön néhány jó képességű külföldi játékost: segítse
játékával, hogy a marosvásárhelyi
kosárlabda visszatérjen a sportág
elitjébe. A szakvezetés úgy véli,
hogy a C csoportban bőven elég a
néhány légióssal kiegészített jelenlegi keret, hiszen a kiírás szerint
amúgy sincs joga játszani a rájátszásban a szövetség által ideiglenesen felvett VSK-nak. Persze
másként tevődik fel a kérdés, ha
netán a B csoportba veszik fel a
csapatot, mert akkor újra kell gon-

Aláírták az első szerződéseket

dolni a stratégiát, a kosárlabdában
azonban jelenleg még nagyon sok
a kérdőjel és ismeretlen tényező,
csak augusztus 14-én dől el, hogy
hány csapat nevezett, milyen lesz
az értékcsoportok összetétele,
egyáltalán a versenykiírást módosítani kell-e a beiratkozott, illetve
felvételt nyert csapatok számának
függvényében.
Tizenegyen írtak alá
a női csapathoz
Még nagyobb a bizonytalanság
a női mezőnyben, ahol a legutóbbi
határidőre csupán egy klub teljesítette maradéktalanul a feltételeket
a bajnoki részvételhez. Noha a marosvásárhelyi VSK is csak utóbb
tudott minden feltételt teljesíteni,
és csak augusztus végére derül ki,
hogy mi is történik a női bajnoksággal, a marosvásárhelyi VSK női
csapata is készül az idényre. Kiss
István szakosztályvezető a Sirius
megszűnt felnőttcsapatát „mentette
át” a VSK-hoz, és az első szerződéseket is megkötötték. A Sirius tavalyi csapatából Andreea Feiseş,
Alina Pop, Antonia Radu, Mészáros Kata, Gál Noémi és Bokor
Beáta folytatja. Mellettük azonban
újonnan érkezőkkel is sikerült
megállapodni. Az igazolások közül
Gyulafehérvárról érkezik Georgiana Plaviţu, Kolozsvárról Bianca
Voica és Mihaela Maxim, valamennyien 1-2-es poszton játszó játékosok. Temesvárról igazolt át a
3-ason szereplő Cristina Badi, míg

Elkezdték az edzést
a teremlabdarúgók

Bálint Zsombor

Augusztus elsejétől elkezdte a
felkészülést a marosvásárhelyi
VSK-nak a City’us romjain megalakult teremlabdarúgó-csapata. Az
együttes a 2. ligába iratkozott be, a
feljutás céljával, távlatilag pedig
ismét a romániai teremlabdarúgás
élvonalát szeretné megcélozni.
A szakosztályt vezető Kacsó
Endre elmondta, hogy a csapat
szakmai irányítását Lucian Nicuşan látja el, aki a City’usszal a tavaly is megkezdte az idényt,
azonban néhány mérkőzés után,
amikor egyre nyilvánvalóbbá vált,
hogy nem lesz pénz a csapat fenntartására, lemondott. Most visszatért,
hogy
gyakorlatilag
ugyanazokat a játékosokat készítse
fel, akik zömében a tavaly a
City’us keretében voltak.
A VSK az alábbi játékosokkal
kezdte meg a felkészülést: Tătar,
Cătinean, Şerban, Moldovan és
Coman – kapusok, Ţipău, Togan,
Küsmödi, Boroş, Iszlai, Nagy,
Kiss, Szabó Zsolt, Szőcs László (a
csíkszeredai Imperial Wettől, nem
tévesztendő össze a válogatott játékossal), Aramă (Imperial Wet), Crişan (Galac), Luduşan, Czikula.
Egyelőre nem tervezik légiósok
leigazolását, Kacsó Endre ugyanis
úgy véli, ezzel a kerettel is ki tudják
vívni a feljutást. A csapatban sok a
fiatal, akik az U19-es bajnokságban

is részt vesznek. Utóbbinak a keretét válogatás útján kívánják kialakítani, a távlati cél pedig olyan
marosvásárhelyi teremlabdarúgók
kinevelése, akik később a felnőttcsapatban a legmagasabb szinten is
megállják a helyüket.
A szakosztályvezető elmondta,
hogy teljesen másként tevődik fel
az idén a kérdés, mint a tavaly,
ugyanis a tavalyi gyenge eredmények abból is adódtak, hogy nem
végeztek edzéseket, gyakorlatilag
csak a mérkőzésekre jöttek össze a
játékosok. Az idén azonban már
nem okoz gondot a terem biztosítása az edzésekre, mint ahogy szerződés köti majd a játékosokat is,
így meg lehet tőlük követelni a lelkiismeretes munkát.
Megtudtuk, hogy a csapat visszaköltözik a sportcsarnokba, ahol
a bajnoki mérkőzéseit játssza, hamarosan pedig edzőmérkőzéseket
is tervbe vettek. Egyelőre ismeretlen a bajnoki mezőny és a lebonyolítási rendszer, a szövetség
augusztus 16-ára hirdette meg azt
az ülést, amelyen mindezt leszögezik. A 2. ligát azonban várhatóan 12
csapattal,
heti
fordulókkal,
oda-vissza rendszerben rendezik,
mint ahogy az előző idényben is.
Ha a sepsiszentgyörgyi csapat megszűnik, ahogy hírlik, vélhetően a
legerősebb ellenfelei a VSK-nak a
brassói Colţea és a Kézdivásárhelyi
SE lesznek az új idényben.

a palánk alá a Phoenix Konstanca
csapatától Gabriel Măgurean érkezik. A csapatot az új idényben is
Ionel Brustur készíti fel, aki a Sirius, még korábban pedig a Nova
Vita kispadján ült.
Kiss István elmondta, egyelőre
ezt a keretet várják augusztus 15én az első találkozóra, légiósok
esetleges leigazolásáról csak azután döntenek, hogy tisztázódik a
helyzet a szövetségben és az új bajnokság körül, illetve sikerül ma-

gánszponzorok támogatását megszerezni a külföldiek fizetésére. Az
FRB felfüggesztett minden beiratkozással járó procedúrát augusztus
végéig, és csak akkor kezdi újra, ha
legalább hat csapat teljesíti a részvételi feltételeket. Akkor derül ki,
hogy milyen rendszerben játsszák
a bajnokságot, hisz több klub azt
kérte, hogy egyetlen csoportot alakítsanak. Amennyiben így lesz, a
jó szereplés reményében biztos
szükség lesz néhány jobb külföldi

Fotó: Facebook

kosarasra is. Bonyolítja a dolgot,
hogy amennyiben a szövetség komolyan veszi a saját szabályait,
több csapat pontlevonással kezdi a
bajnokságot. Közöttük a bajnok
Sepsi SIC öt pont levonásra számíthat, amiért nem vett részt legalább
négy
tornán
a
streetballbajnokságban. Gyulafehérvár csapatát 3 ponttal sújtják,
amiért a múlt idényben visszalépett
a második csapata, és legfeljebb
két légióst foglalkoztathat.

Már nem teljes a női röplabda bajnoki mezőnye

Az idén sem lesz teljes a női
röplabda A1 osztály mezőnye, ha
a sportági szövetségnek nem sikerül pótolnia a visszalépett Nagyváradi
CSM
helyét.
A
nagyváradiak az anyagi háttér szűkössége miatt döntöttek úgy, hogy
inkább az A2 osztályban folytatják, így csupán 11 csapat maradt

Röviden

az élvonalban. A szabályok szerint
ilyenkor (mivel kieső a múlt bajnokságban nem volt) az osztályozó tornán a sorban következő
csapatokat kérik fel, azonban a
hírek szerint egyikük sem vállalta
a szereplést. Így a szövetségnek
elvileg joga van bármely csapatot
meghívni az élvonalba, amely erre

Fotó: Nagy Tibor (archív)

• Megszületett az első magyar érem a Glasgowban zajló úszó-Európa-bajnokságon: Késely Ajna
szombaton 800 méter gyorson második helyen végzett. A mindössze 16 éves magyar versenyző 8:21.91
perces ifjúsági Európa-csúccsal csapott célba az olasz
Simona Quadarella mögött. A címvédő Kapás Boglárka 8:26.32-vel ötödik lett.
• Ezüstérmet nyert a Romániát képviselő Robert
Glinţă Glasgow-ban az úszó-Eb 50 méteres hátúszó
számában 24,55 másodperces idővel. A versenyt az
orosz Kliment Kolesnyikov fantasztikus
világcsúccsal, kereken 24 másodperccel
nyerte.
• A románok három, az olaszok két
aranyérmet nyertek a skóciai Hamiltonban zajló evezős-Európa-bajnokság
szombati versenynapján, amelyen öszszesen kilenc A döntőt rendeztek. A férfiaknál a kormányos nélküli négyest, a
nőknél pedig a kormányos nélküli kettest, valamint a nyolcast nyerték meg a
román hajók.
• A nyolcadik helyen végzett a magyar válogatott a tornászok női csapatversenyében a Glasgow-ban zajló
Európa-bajnokságon. A versenyt nagy
fölénnyel az oroszok nyerték a franciák
és a hollandok előtt. Románia váloga-

hajlandóságot mutat, kérdés, hogy
lesz-e ilyen, miután a tavaly is két
csapattal kevesebbel rendezték
meg a bajnokságot.
Kitűzték a női röplabda Romániakupa-mérkőzések időpontjait
Rögzítették a női röplabda Románia-kupa mérkőzéseinek időpontját. Az első kört egyetlen
menetben rendezik, az előző
idényben gyengébb helyen végzett csapat otthonában, október
20-án. Egyben ez a hivatalos
idénynyitány is, hisz a bajnokság
első fordulóját október 27-ére
programálták. A marosvásárhelyi
VSK a lugosi CSM ellen játszik,
és tekintve a jogelőd CSU Medicina előző idényben mutatott bukdácsolását, a mérkőzést hazai
pályán játszhatja. Egy esetleges
győzelem esetén a negyeddöntőben a Bákói Ştiinţa lesz az ellenfél, ezt a párharcot is egyetlen
menetben, 2019. február 16-án
rendezik. A negyeddöntők győztesei négyes döntő rendszerben játszanak április végén a serlegért.
(bálint)

tottja folytatja mélyrepülését, a női csapat a 12. helyen végzett a selejtezőkben, így nem került a döntőbe. A férfitornászok jövő csütörtöktől vasárnapig
versengenek.
• Bejutott a San Jose-i (Egyesült Államok) premier
kategóriás WTA-torna döntőjébe Mihaela Buzărnescu, aki az elődöntőben a belga Elise Mertens ellen
nyert 4-6, 6-3, 6-1-re. A másfél éve a világranglistán
még hétszázvalahányadik helyezett teniszező 30 évesen került életében először a legjobb 30 közé, ez az
idén a hobarti és prágai után a harmadik tornadöntője, de az első a premier kategóriában. A döntőt lapzárta után rendezték.

Fotó: MTI
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Visszaminősült a CFR, folytatja a Vidi

Nem tudta ledolgozni hazai pályán összeszedett
hátrányát a Kolozsvári CFR Malmőben, így csak az
Európa-ligában folytathatja a BL helyett. A Malmö
otthonában Dokovic szerzett vezetést, szépségdíjas találattal, amivel kiegyenlítette az összetett állást a svéd
bajnok ellen. Ezt követően azonban egyre többet és
többet hibáztak a kolozsvári játékosok, és miután Ţucudean kihagyott egy „meccslabdát”, a Malmö lassan
átvette a játék irányítását, és Traustason góljával
egyenlített. Noha csak egy gólra lett volna még szüksége a CFR-nek, az utolsó félórában a házigazdák játszottak fölényben. Igaz, Mailatnak lett volna esélye a
gólszerzésre, de kiváló helyzetben habozott, és a
védők zárni tudták a szöget.
A székesfehérvári MOL Vidi ugyanakkor kellemes
meglepetést okozott. Az idegenbeli gól nélküli döntetlent követően a székesfehárváriak 1-0-ra legyőzték
a sokkal esélyesebbnek vélt bolgár bajnok Ludogorecet, így még két kör erejéig biztosan játszani fognak
Európában. Ha ugyan ki is kapnak a BL 3. selejtező
körében, még mindig ott az esély, hogy az EL play-

Bálint Zsombor

offjában kivívják a csoportkörben való szereplés
jogát. A Vidi, amely az egyetlen állva maradt magyar
csapat a labdarúgó-Európa-kupákban (a CFR helyett),
a Malmö ellen folytatja.
Bajnokok Ligája, második selejtező kör, visszavágók, zárójelben az összetett eredmény: FC Midtjylland (dán)–FC Asztana (kazah) 0-0 (1-2), Malmö FF
(svéd)–Kolozsvári CFR 1-1 (2-1), FC Bázel (svájci)–
PAOK Thesszaloniki (görög) 0-3 (1-5), Hapoel BeérSeva (izraeli)–Zágrábi Dinamo (horvát) 2-2 (2-7),
Sheriff Tiraspol (moldvai)–Szkendija Tetovo (északmacedón) 0-0 (0-1), Suduva Marijampole (litván)–
Crvena Zvezda Belgrád (szerb) 0-2 (0-5),
Nagyszombati Szpartak (szlovák)–Varsói Legia (lengyel) 0-1 (2-1), HJK Helsinki (finn)–BATE Boriszov
(fehérorosz) 1-2 (1-2), Qarabağ (azeri)–Kukës
(albán) 3-0 (3-0), Székesfehérvári MOL Vidi–Ludogorec Razgrad (bolgár) 1-0 (1-0), Sturm Graz (osztrák)–Ajax Amszterdam (holland) 1-3 (1-5),
Rosenborg Trondheim (norvég)–Celtic Glasgow
(skót) 0-0 (1-3).

Tripláztak a románok az evezős-Eb-n

9

A románok három, az olaszok két aranyérmet nyertek a skóciai Hamiltonban zajló evezős-Európa-bajnokság szombati versenynapján, amelyen
összesen kilenc A döntőt rendeztek. A férfiaknál a kormányos nélküli négyest, a nőknél pedig a kormányos nélküli kettest, valamint a nyolcast
nyerték meg a román hajók. Az Európa-bajnokságon vasárnap is kilenc
A döntőre került sor, vagyis összesen 18 versenyszámban hirdettek győztest a Glasgow-hoz közeli Hamilton mellett fekvő Strathclyde-tavon. A
mezőnyt 32 ország több mint 500 evezőse alkotta.
Hiányérzete van a magyar szövetségi kapitánynak
Szierer János szövetségi kapitánynak hiányérzete van, mert a magyar
evezősválogatott érem nélkül zárta a skóciai Hamiltonban csütörtöktől
vasárnapig rendezett Európa-bajnokságot.
A Csiszár Péter, Fiala Balázs, Forrai Dávid, Tamás Bence összeállítású
könnyűsúlyú négypár az ötödik, Galambos Péter könnyűsúlyú egypárban
hatodik, a Polivka Dóra, Krémer Eszter kormányos nélküli kettes a nyolcadik, a Simon Béla, Juhász Adrián kormányos nélküli kettes a 15., Papp
Gergely normálsúlyú egypárban pedig a 17. helyen végzett a Strathclydetavon.
Galambos tavaly ezüstérmes volt az Európa-bajnokságon, de a kapitány értékelése szerint az idei teljesítményét nézve nem csalódás, hogy
ezúttal lemaradt a dobogóról.
„Döntőbe jutott, és érmet reméltünk tőle. Jól is kezdett, bátran versenyzett, de aztán megbicsaklott” – tette hozzá.
A kormányos kettesben tavaly világbajnok Simon, Juhász duóról a
szakvezető elmondta, hogy szintén a fináléba szerettek volna kerülni, de
sok probléma hátráltatta a felkészülésüket.
„Ez az eredmény egyértelműen csalódás tőlük. El kell dönteniük, hogy
milyen versenyszámban indulnak, és ahhoz tökéletesíteniük a technikát”
– nyilatkozta Szierer. Hangsúlyozta, a könnyűsúlyú négypár szereplése
biztató volt, ennek ellenére „hiányérzettel megyünk haza, mert szerettünk
volna egy érmet”. (MTI)

Dakar-győztesek
a veszprémi Hungarian Baja terepralin

A résztvevők és a vendégek között Dakar-győztesek is lesznek a jövő
hét végén sorra kerülő 15. Hungarian Baja tereprali-világkupaversenyen
Veszprémben és környékén. A viadalon 90 induló vesz részt, és összesen
420 kilométert kell teljesíteniük – közölte a pénteki sajtótájékoztatón a
verseny főszervezője. Garamvölgyi Zoltán elmondta, hogy a pénteki rajtceremóniát a veszprémi Óváros téren rendezik, szombaton Várpalota térségében zajlik majd a küzdelem, a díjkiosztónak pedig szintén Veszprém
ad otthont. Az indulók között található a spanyol Joan „Nani” Roma, aki
autóval és motorral is megnyerte a Dakart, a magyarok közül pedig Osváth Péternek és Lónyai Péternek lehet a legnagyobb esélye a jó szereplésre. A német Jutta Kleinschmidt, az egyetlen női Dakar-győztes
vendégként lesz jelen – tette hozzá Garamvölgyi Zoltán. (MTI)

Francia és magyar siker a Tereptriatlon-VK-futamon

A marosvásárhelyi Víkendtelepen és Somostetőn rendezték meg a
hét végén a Tereptriatlon-Világkupa
egyik futamát. A profi Világkupa 40
pontgyűjtő versenyből áll, amelyből
15-öt szerveznek Európában. A sorozat végén a legtöbb pontot gyűjtő
sportolók az októberben Hawaiin
rendezett döntő futamon vehetnek
részt, ahol eldől a végső sorrend a
Világkupában.
A marosvásárhelyi versenyre 14
férfi (ebből egy nem jelent meg) és
öt nő nevezett a profi kategóriában.
A versenyzők 1500 méter úszással
kezdték a Víkendtelep csónakázótavában, aztán kerékpár nyergébe
pattantak, felkaptattak a Somostetőre, ahol összesen 30 kilométert

tettek meg az erdei ösvényeken kialakított pályán. Kerékpározás után
a 10 kilométeres futással zárult az
erőpróba, ugyancsak a Somostető
ösvényein. Ez az egyik legszebb
pálya Európában, vallották a résztvevők, akik közül sokan a tavalyi
Európa-bajnokságon is részt vettek.
Igaz, a csónakázótóban az idén erősen elszaporodtak az algák, amelyektől a szervezők nem tudták
maradéktalanul megtisztítani a
vizet, ez pedig időnként nehézséget
okozott a versenyzőknek. A Somostető ösvényeire azonban csak a
terep nehézsége miatt panaszkodhattak, ez tette ugyanakkor nagyon
széppé is a pályát.
A férfiaknál a francia Arthur Serrieres nyert, miután a tavalyi Eb-n
a második helyet szerezte meg. Elmondta, már a helyszín kijelölése-

kor megfogadta, hogy visszajön ide,
és most már meg fogja nyerni a versenyt, a visszavágás pedig kiválóan
sikerült. Remek helyszínnek tartja a
marosvásárhelyit, s mint mondta,
innen egyenesen Lengyelországba
utazik egy újabb viadalra, azzal a
vággyal, hogy újabb fontos Világkupa-pontokat gyűjtsön. „Remélem, elég pontom lesz ahhoz, hogy
kvalifikáljak a döntőre, azt azonban
nem tudom, hogy el tudok-e utazni
Hawaiira, mert nagyon messzi van,
és nagyon sokba kerül az utazás” –
zárta a mondandóját.
A magyarországi Poór Mariann
megismételte a tavalyi Eb-n aratott
sikerét a női mezőnyben. „Nagyon
szeretek itt lenni, ilyen lelkes közönség és szurkolók között versenyezni” – vallotta be. Ami azonban
a VK-sorozatot illeti, nincsenek különösebb ambíciói. „Nagyon sok
versenyen kellene részt venni elégséges pont gyűjtésére, erre pedig
sem elég idő, sem elég pénz nem áll
a rendelkezésemre” – mondta.
Azt azonban megígérte, hogy
a jövő évi multisport-Európa-bajnokságon ismét rajthoz áll Marosvásárhelyen.
A tavalyi U23 duatlon Európabajnok, a marosvásárhelyi Kovács
Szabolcs a 10. helyen érkezett
célba. Számára az úszás még mindig visszahúzó versenytáv, mint bevallotta, több amatőr is megelőzte
úszásban, a kerékpározásban azonban sokat behozott a hátrányból.
Arra a kérdésre, hogy akkor inkább
a hazai pálya miatt tartotta szükségesnek elindulni triatlonban, te-

dukintve, hogy az ő fő szakága a
atlon, is-is volt a válasz. Megígérte,
hogy a következő időszakban rendkívül nagy hangsúlyt fektet az úszótudásának a fejlesztésére, hogy a
jövőben ne csak a duatlonban,
hanem a triatlonban is eséllyel állhasson rajthoz. A jövő évi Eb-n
pedig terepduatlonban és tereptriatlonban is tervezi, hogy rajthoz áll.
A Tereptriatlon-VK-futam mellé
a sportági szövetség számos kiegé-

szítő versenyt szervezett, amelyeken több száz, zömében helyi amatőr sportoló próbálta ki magát. Volt
éjszakai úszó- és erdei futóverseny
különböző távokon, a gyerekeknek
szánt 1 kilométertől az edzettebbek
számára nyitott 25 km-ig, illetve
szerveztek egy féltávú, sprint triatlonversenyt is, amelyen azok az
amatőr sportolók indulhattak, akik
úgy érezték, ez felel meg a jelenlegi
edzettségi szintjüknek.

Jegyzőkönyv
Xterra Romania férfi elit: 1. Arthur Serrieres (Franciaország). 2.
François Carloni (Franciaország). 3. Benjamin Allen (Ausztrália)...
10. Kovács Szabolcs (Románia, Marosvásárhely).
Xterra Romania női elit: 1. Poór Mariann (Magyarország). 2.
Morgane Riou (Franciaország). 3. Darja Rogozina (Oroszország).
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Ismét feszültséget okozott Horvátország és
Szerbia között a Vihar hadművelet évfordulója

Ismét feszültséget okozott Horvátország és Szerbia között az 1995
nyarán végrehajtott, Vihar fedőnevű
horvát hadművelet évfordulója.
Andrej Plenkovic horvát kormányfő vasárnap Kninben, a hadművelet 23. évfordulóján rendezett
központi állami ünnepségen úgy fogalmazott, azzal, hogy egyesek nem
hajlandóak szembenézni a múlttal,
csak késleltetik a megbékélést.
Aleksandar Vucic szerb államfő egy
nappal korábban az akciót a hitleri
Németország zsidók elleni fellépésével hasonlította össze.
A 23 évvel ezelőtti hadműveletben a horvát hadsereg visszafoglalta
a horvátországi szerb szakadárok
kezén lévő terület nagy részét és
annak fővárosát, Knint.
Plenkovic kiemelte, hogy Horvátország nagyszerű győzelmet aratott 1995-ben, és egyúttal kezet
nyújtott Szerbiának.
„Jó viszonyt akarunk, amely az
igazságon és az igazságosságon
alapszik” – mondta, hozzátéve, meg
kell találni mindenkit, aki bűncselekményt követett el.

Az évforduló minden évben komoly feszültséget okoz a két ország
viszonyában.
Szerbiában szombaton tartottak
megemlékezést a horvát területvisszafoglaló hadművelet szerb áldozatairól.
Aleksandar Vucic miniszterelnök
a megemlékezésen arról beszélt:
nem lesz többé Vihar, mert Szerbia
elég erős ahhoz, hogy gondoskodjon saját népéről, és többé senkinek
sem engedi meg, hogy szerbeket üldözzön.
A szerb államfő bűncselekménynek nevezte a horvát hadműveletet,
és a korábbi évekhez képest is erőteljesebben fogalmazott azzal, hogy
a hitleri Németország zsidóellenes
fellépéseivel hasonlította össze.
A Vihar hadműveletben több
mint 200 ezer horvát katona vett
részt, akik 84 óra alatt ellenőrzésük
alá vontak 10 ezer 400 négyzetkilométernyi, a szerbek által korábban
elfoglalt területet, Horvátország
összterületének 18,4 százalékát.
Az akcióban saját adataik szerint
a horvátok 174, a szerbek 742 kato-

nát vesztettek, a polgári áldozatok
számát ezernél többre becsülik.
Ezenkívül mintegy 200-250 ezer,
többségében szerb nemzetiségű
ember hagyta el otthonát, nagy részük Szerbiába menekült. Szerbiában hivatalosan is gyásznappá
nyilvánították a Vihar hadművelet
évfordulóját, így emlékezve a horvát hadművelet szerb áldozataira.
Horvátországban ma is az az általános vélemény, hogy a hadsereg
honvédő háborút vívott, csak védekezett, agressziót nem követett el,
amit szerintük a hágai bíróság döntése is legitimált. 2012. október 16án ugyanis a volt Jugoszlávia
területén elkövetett háborús bűnök
ügyében ítélkező Nemzetközi Törvényszék megsemmisítette a Vihar
hadművelet fő irányítói, Ante Gotovina és Mladen Markac tábornokok
elleni korábbi elmarasztaló ítéletet.
A két parancsnokot a katonáik által
elkövetett cselekmények miatt háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával állították
bíróság elé. Belgrádban viszont
népirtást emlegetnek. (MTI)

Humanitárius ügyekben közvetítő különmegbízott lesz Oroszország és az Egyesült Államok között
Steven Seagal volt hollywoodi akciófilm-hős és harcművész – közölte a hétvégén az orosz
külügyminisztérium.
A 66 éves Seagal, aki 2016-ban
orosz állampolgárságot kapott, a
kulturális és a művészetek terén
való együttműködés, valamint a
nyilvánossággal és az ifjúsággal
való kapcsolattartás terén fogja kifejteni munkáját. A poszt nem jár fizetséggel.
Arról, hogy Seagalt Vlagyimir
Putyin Oroszország és az Egyesült
Államok közötti közvetítőnek szemelte ki, már 2015 áprilisában cikkezett az amerikai BuzzFeed News
hírportál. Az amerikai kormányzati
forrásokra hivatkozó portál szerint
Putyin a G8 csoport 2013 júniusában, az észak-írországi Lough Erne
partján megtartott csúcstalálkozóján
javasolta őt Barack Obama amerikai elnöknek erre a feladatkörre.
Az orosz elnök azzal az ötlettel

állt elő, hogy legyen Seagal Oroszország kaliforniai és arizonai tiszteletbeli konzulja, aki ekképpen
közvetítő lehetne a Kreml és a
Fehér Ház között is. Seagal Putyin
szemében remek jelöltnek tűnt a jelképes titulusra és a feladatra,
ugyanis szerinte a színész ízig-vérig
amerikai hazafi, aki egyszersmind
kapcsolatban áll orosz rokonaival –
a nagyanyja Vlagyivosztokból származott el –, valamint az orosz politikai és biztonsági apparátussal is.
Obama azonban meghökkent az
elképzelésen a szíriai konfliktus eltérő megítélése miatt rendkívül
rossz hangulatú megbeszélésen, és
nem vette azt komolyan.
Putyin és Seagal egyaránt 1952es születésű, mindketten japán harcművészetek feketeövesei, és nagy
becsben tartják egymást. A 90-es
években sikeres amerikai színész
2013-ban nyíltan ki is jelentette,
hogy „a világ egyik legnagyszerűbb, ha nem a legnagyszerűbb vezetőjének” tartja az orosz elnököt,
akivel többször is mutatkozott.

Steven Seagal a 2014-es ukrajnai
orosz beavatkozást követően is védelmébe vette Putyint, sőt, elutazott
az elcsatolt Krím félszigetre, Szevasztopolba is, az orosz elnök által
pártfogolt Éjszakai Farkasok elnevezésű motoroscsoport találkozójára. Seagalt, akinek Putyin 2016
novemberében személyesen adta át
az orosz útlevelét, tavaly kitiltották
Ukrajnából.
A Buzzfeed News szerint a
Moszkvában a 90-es évek eleje óta
gyakran felbukkanó Seagal – aki a
Kalasnyikov gépkarabélyok reklámarcaként is szóba került – kiváló
személyes kapcsolatokat ápolt
Dmitrij Rogozin volt miniszterelnök-helyettessel, de jó nexusban áll
a Putyin személyes ukrajnai közvetítőjének tekintett Viktor Medvedcsuk üzletemberrel – aki állítólag az
orosz elnök egyik lányának keresztapja –, Ramzan Kadirov csecsen és
Kirszan Iljumzsinov volt kalmük
vezetővel, valamint más, az orosz
elnökhöz közel álló kulcsszereplőkkel is. (MTI)

Moszkva és Washington közötti közvetítőnek
nevezte ki Steven Seagalt az orosz külügy

A Korinthoszi-csatornát 125 éve avatták fel

1893. augusztus 6-án avatták fel
ünnepélyesen az Égei- és a Jón-tenger közötti vízi közlekedést lerövidítő Korinthoszi-csatornát. A 19.
század egyik mérnöki remekművének megvalósításában két magyar,
Türr István tábornok, a magyar és
az olasz szabadságharc egykori
hőse és Gerster Béla mérnök szerzett elévülhetetlen érdemeket.
A Peloponnészoszi-félszigetet
egy húsz kilométer hosszú, legkeskenyebb részén hat kilométer széles
földnyelv, az Iszthmosz kapcsolja a
tőle északra fekvő országrészhez,
de emiatt a rövid földdarab miatt a
félszigetet megkerülő hajók több
száz kilométeres kerülőre kényszerültek. A közelben fekvő gazdag
Korinthosz kereskedői ezen úgy segítettek, hogy hajóikat a diolkosznak nevezett köves úton kerekes
szerkezetekre rakták, s így vontatták át a földszoroson. Az Iszthmosz
átvágásának gondolata többször felmerült, a grandiózus munkálatokba

végül Néró császár vágott bele 67ben. Nérót azonban néhány hónappal később meggyilkolták, az
építkezés félbeszakadt, csak a kiásott gödrök maradtak meg emlékeztetőnek.
A csatorna megépítése csak a
görög függetlenség 1830. évi kivívása után merült fel újra, de rögvest
el is felejtették, mert a megvalósíthatósági tanulmány a költségeket
40 millió aranyfrankra becsülte. A
görög parlament csak a Szuezi-csatorna munkálatainak megkezdése
után, 1870-ben hozott törvényt a
Korinthoszi-csatorna megépítéséről, de az ehhez szükséges tőke továbbra sem állt rendelkezésre.
Végül sikerült egy konzorciumot
összehozni Türr István, a magyar és
az olasz szabadságharc hőse, a Panama-csatorna
megépítésének
egyik kezdeményezőjének vezetésével, a 30 millió frankos tőkét francia bankok biztosították.
A társaság 1881 májusában 99

évre szóló koncessziót kapott a
görög királytól a csatorna megépítésére és üzemeltetésére azzal a feltétellel, hogy a munkákat másfél
éven belül megkezdik és hat éven
belül befejezik. Az építési terveket
a Panama-csatorna nyomvonalának
kitűzésében érdemeket szerzett
Gerster Béla mérnök készítette el,
aki a terep felmérése után a római
mérnökök által kijelölt nyomvonalat találta a legalkalmasabbnak. Bár
egy 1869-es nemzetközi megállapodás szerint a csatorna nem
lehetett volna 42 méternél keskenyebb, ez aránytalanul megnövelte
volna a költségeket, így végül 22
méteres fenékszélességet szabtak
meg.
Az Iszthmosz átvágását 1882.
május 5-én kezdték meg, a jelképes
első kapavágást I. György görög király tette meg. A földmunkák számottevő részét már gépekkel
végezték, a szállítást vasúton oldották meg. A 80 méterrel a tengerszint

A Volkswagen felfüggesztette
az elektromos, a hibrid és
a gázüzemű autók értékesítését

Felfüggesztette a német Volkswagen csoport (VW) az elektromos és a hibrid meghajtású,
valamint a gázüzemű autók értékesítését, mert a vártnál nehezebb
a felkészülés az üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek megállapítására
szolgáló új nemzetközi szabványra (WLTP) – írta a Welt am
Sonntag című vasárnapi német
lap.
A VW-nél a lapnak azt mondták, hogy hibrid meghajtású és
gázüzemű kocsikra már rendeléseket sem vesznek fel, és elektromos
autókat is legkorábban 2019 elejétől tudnak majd ismét szállítani.
A gondot az okozza, hogy nincs
elég mérőállomás és szakember az
új szabványnak megfelelő típusengedélyek kiváltásához. Az elektromos, a hibrid és a gázüzemű
modellek pedig a hagyományos
meghajtású kocsiknál kevésbé kelendőek, ezért éppen ezeket a környezetbarát modelleket kellett
hátra sorolni.
A VW-nek nagyjából 260 modellvariációt kell levizsgáztatnia és
engedélyeztetnie. A névadó Volkswagen márka esetében még csak 4
modellhez, az Audinál 7 modellhez szerezték meg az engedélyt.
Így a VW áll a leggyengébben a
német autógyártók közül – emelte
ki a Welt am Sonntag, hozzátéve,
hogy a BMW-nél és a Mercedesnél egyaránt száznál is több modellt vizsgáztattak le.
A társaságnál arra számítottak,
hogy jobban sikerül az átállás –
mondta a lapnak Herbert Diess vezérigazgató. Szerinte a politikai
döntéshozók a hibásak, rosszul készítették elő az új szabvány bevezetését, a megszokott két-három
év helyett csak másfél évet adtak a
gyártóknak a felkészülésre.
A Welt am Sonntag szerint viszont ez csak az egyik fő tényező,
a VW-nél kialakult „káosz” annak
is tulajdonítható, hogy a szakembereket lefoglalja a cég 2015-ben
kirobbant dízelbotrányából adódó
feladat, az érintett modellek mofölé emelkedő, kemény kőzetben
mély bevágást készítettek, az ebből
mélyített aknákat a föld alatt vágatokkal kötötték össze, s ebből fejlesztették tovább a nyolcvan fokos,
csaknem függőleges V alakú bevágást. 1886-ban földrengés miatt egy
30 méteres szakasz beomlott, ezután kevésbé meredek, a szikla minőségétől függően 71-77 fokos falat
vájtak. A 6,4 kilométer hosszú csatorna északnyugat-délkeleti irányban, nyílegyenesen metszi át a
földnyelvet, vízmélysége nyolc és
fél méter, szélessége a vízfelszínen
25, a fenéken 22 méter. Mivel a tenger szintjében épült, zsilipekre
nincs szükség. A munkálatok során
mintegy 11 millió köbméter földet
termeltek ki, 1200 tonna lőport és
450 tonna dinamitot használtak fel,
a csatorna fölött vasúti és közúti híd
épült, mindkét bejárata előtt hullámgáttal ellátott kikötőt létesítettek.
Az előre nem látható nehézségek
miatt az 1888-as határidőre csak a
feladat háromnegyedével végeztek,
és a társaság is csődbe ment. A

torvezérlő szoftverjének átalakítása. A beszámoló szerint a VWnél nagyjából 250 ezer új
gyártmány halmozódhatott fel,
amelyeket nem tudnak értékesíteni, mert nincs meg a szeptembertől kötelező új típusengedély.
A társaság már korábban közölte, hogy a készletek halmozódása miatt a második félévben
visszafogják a termelést, ami viszszavetheti a pénzügyi eredményeket.
A VW az idei első fél évben
6,613 milliárd euró adózás utáni
nyereséget ért el, ami 2,1 százalékos növekedés az egy évvel korábbi 6,474 milliárd euróhoz
képest. A csoport 5,148 millió járművet értékesített, ami 7 százalékos növekedés az egy évvel
korábbi 4,809 millióhoz viszonyítva. Az árbevétel 119,377 milliárd euró volt, 3,5 százalékkal
emelkedett az egy évvel korábbi
115,349 milliárdhoz képest.
A csoporthoz tartozik a névadó
Volkswagen, az Audi, a Skoda, a
Seat, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini és a Porsche autómárka,
valamint a Ducati sportmotorkerékpár, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN
tehergépjárműveket is a VW
gyártja.
A WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures
– világszinten összehangolt könynyűjármű-tesztelési
eljárások)
szabványt a VW dízelbotránya
nyomán vezették be, az új mérési
eljárás a várakozások szerint az
eddiginél pontosabban mutatja
meg, hogy egy autó a mindennapi
használat során mennyi üzemanyagot fogyaszt és mennyi káros
anyagot bocsát ki.
Az Európai Unióban 2017.
szeptember 1-jétől a WLTP alapján megállapított értékeket kell
megadni az új fejlesztésű modelleknél, és 2018. szeptember 1-jétől
az összes korábban kifejlesztett, de
új gyártású személygépkocsinál is
a WLTP szabványt kell alkalmazni. (MTI)

munka másfél évig állt, Türr végül
a görög kormány támogatásával tudott új, immár teljesen hellén társaságot alapítani, így sikerült
befejezni a csatornát. A kivitelezést
ekkor már a vasútépítési megbízást
elvállaló Gerster helyett négy magyar mérnök, Pulszky Garibaldi,
Nyári László, Stegmühler József és
Kauser István irányította.
Az ünnepélyes átadást 1893. augusztus 6-án tartották György görög
és Ferenc József osztrák-magyar
uralkodó jelenlétében, de a vízi utat
csak október 28-án helyezték forgalomba. A csatorna sokáig nem hozta
a várt forgalmat, mert magas falai
miatt állandóan erős szél fúj benne,
a két végén különböző időben jelentkező apály és dagály erős áramlatokat kelt. A csatornán – amelyet
nagyobb teherhajók nem használhatnak, s egyszerre csak egy irányban lehetséges a forgalom – évente
11 ezer hajó halad át, főként turistajárművek. A magyar építők, mérnökök dicsőségét 2009 óta emlékmű
hirdeti a Korinthoszi-csatorna Jóntenger felőli bejáratánál. (MTI)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk
SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (62483-I)

ÉRTÉKESÍTÉSI ÜGYNÖKÖT alkalmazunk! Elvárások: kiváló kommunikációs, meggyőző- és tárgyalókészség, logikus érvelési készség és ügyfélközpontú hozzáállás, B kategóriás jogosítvány. Előnyt
jelent az angolnyelv-tudás, műszaki téren való jártasság. Jelentkezés: warconinnovation@gmail.com
(62549-I)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG gépész vagy mechatronika szakos MÉRNÖKÖT alkalmaz. Jelentkezés önéletrajzzal a contact@contiplay.ro e-mail-címen. Tel. 0748-114-403. (20344-I)

MAGÁNCÉG VÍZ-GÁZ SZERELŐT és SEGÉDMUNKÁST, KŐMŰVEST alkalmaz. Tel. 0722-415169. (9688)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk:
munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek
küldjék el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (62556-I)
A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY marosvásárhelyi posztliceális
iskolájába a 2018–2019-es tanévre a következő szakokra lehet
iratkozni:
– általános, laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás
és gyógytornászasszisztens, román és magyar tagozatra.
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (62408)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)
VÁLLALUNK tetőfedést, cserépforgatást,
tetőjavítást,
tetőkészítést
(Lindab-lemez),
bármilyen
munkát.
Garázstetőket is javítunk és készítünk.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0748-669-239, Mihály. (9666)
VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserépforgatást, csatornajavítást, bármilyen
munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)
VÁLLALJUK tető és terasz készítését, bármilyen javítást. Tel. 0742-778207, Misi. (9707-I)

MEGEMLÉKEZÉS
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ Makfalván 70 ár föld, amiből
40 ár házhely, 30 ár gyümölcsösnek
való. Érdeklődni a 00-36-20-41-23922-es telefonszámon. (-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(9694)

Úgy mentél el tőlünk, hogy búcsút sem mondtál, szeretnénk,
ha itt lennél velünk, mert a miénk
voltál. Szíve nemes volt, keze
dolgos, élete nehéz volt, álma legyen nyugodt.
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 6-án a medvési születésű
VERES FERENCZ remeteszegi
lakosra halálának 7. évfordulóján. Szerető hozzátartozói: felesége, Ibolya, gyermekei: Ibolya,
Csaba,
Ildikó,
családjukkal
együtt, unokái: Róbert, Evelyn,
Blanka. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (9637)

Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk édesanyánkra, a beresztelki VAJDA
ROZÁLIÁRA augusztus 5-én, halálának első évfordulóján. Emlékét őrzi két lánya, Gizi és Erzsike,
két veje, négy unokája és két
dédunokája. Nyugodj békében,
drága jó édesanyánk! (mp.)

11

Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rád. Addig vagy igazán boldog,
míg van, aki szeret, aki minden bajban segítőkészen megfogja a
kezed. Hogy milyen fontos is volt
neked, csak akkor érzed, ha már
nincs veled.
Így emlékezünk, kegyelettel és
nagy tisztelettel egy drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára,
NAGY ERZSÉBETRE (Böbe) halálának 16. évfordulóján.
Bánatos férje, Gyula, lánya, Réka és családja, fia, Öcsi és
családja. (9750-I)
„Olyan csönd van így nélküled,

hogy szinte hallani, amit még utol-

jára akartál mondani.”

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága

férj, édesapa, nagyapa, testvér,

rokon és szomszéd,

id. PUSKÁS JÁNOS

az ICRA volt dolgozója

életének 76. évében váratlanul elhunyt. Drága halottunkat

2018. augusztus 6-án 15 órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a meggyesfalvi temetőben.

Búcsúzik tőle megtört szívű felesége, Ibolyka, lánya, Adél

és családja, fia, János és családja. (1833-I)
Szomorú szívvel emlékezünk augusztus 6-án a szeretett feleségre,
édesanyára
és
nagymamára, KISS-MIKI ÉVÁRA
szül. SIPOS ÉVA halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott
és nyugalma csendes! Férje és
két fia családjukkal együtt.
(9762-I)

„Lám, ennyi az élet,

gondoltad-e?

Egy pillanat és

mindennek vége.

Szólni sem tudtál,

hogy indulsz a messzeségbe.

Maradt a nagy bánat,
Szívemben fájdalom, életemben
nagy űr! Feledhetetlen, drága
Édesapám, MARTON MIHÁLY, a
Kolozsvári Magyar Opera énekkari művésze immár négy éve pihent meg örökre. Isten áldja meg
szép emlékét, békés nyugalmát
szülőföldje csendjében. Bánatos
árvája, Melinda. (Sz.-I)

„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük el.”
(W. Shakespeare)
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 5-én id. BUCS SÁNDORRA
halálának tizedik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes. Emlékét őrzik szerettei.
(1834)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal, szomorúan tudatjuk, hogy drága édesanyánk,
nagymama, dédmama, anyós és
rokon, a makfalvi születésű
NAGY ERZSÉBET
89 évesen 2018. augusztus 1-jén
elhunyt. Drága halottunk temetése 2018. augusztus 6-án, hétfőn 13 órakor lesz a református
temetőben. Nyugodj békében!
Gyászoló szerettei. (9758-I)

egy csendes sírhalom,

szerető szívekben

örök gyász és fájdalom.”

Úgy mentél el, csendben és szerényen, drága jó lelked

nyugodjon békében, szeretett édesapám,
id. PUSKÁS JÁNOS.

Szerető fiad, Jancsika és családja. (1833-I)

„Emléke él, és élni fog, míg az én

szívem e földön még dobog.

Őrzöm a képét, a mosolyát, a

hangját s minden gesztusát.”

Mély fájdalommal búcsúzom édes-

apámtól,

id. PUSKÁS JÁNOSTÓL.

Nyugodjál békében, apja!

Szerető lányod, Adél és családja.
(1833-I)

„Mert nem halt meg ő,

még mindig él nekem,

csak messze távozott,

hol meg nem érinthetem.”

Fájó szívvel búcsúzunk Jancsi

tatától,

id. PUSKÁS JÁNOSTÓL.

Anitta és Roland, szerető unokái.
Nyugodjál békében, Tata! (1833-I)
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2018 – Barangolás hazai tájakon
Felsőbánya (Baia Sprie) – Máramaros

Szállás: Casa Verde 3* Panzió: 120 lej/2 fő ártól, ellátás
nélkül

Körutazás: 5 nap /4 éjszaka: 800 lej/fő félpanzióval

Látnivalók: Kék-tó, Bányihegy, Kálvária, Kommunizmus Áldozatai Múzeum,
Vidám temető, Peri kolostor,
Mogosa-tó, hegymászás a Kakastaréjra, Felső-Visó, Bârsana kolostor

