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Megújul a marosvásárhelyi is

A többi református kollégium után

Zúgni fog
a rockfolyó

Új, az eddigieknél is nagyobb rockfesztivál van készülőben Marosvásárhelyt! Egy olyan, több napig tartó parti,
amely méltán lép a nagy elődök nyomdokába, ugyanakkor sokak örömére
kimondottan a rockzenei vonalon
halad.

____________2.
Jóváhagyták
a pályahasználati
díjakat

A megyei önkormányzati képviselők a
Transilvania motorpálya működési
szabályzatát és a pálya használati díjszabásait is jóváhagyták a csütörtöki
rendkívüli tanácsülésen. A versenypálya ügykezelése a megyei tanács hatáskörében marad.

Építőteleppé vált a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti
Líceum – Református Kollégium udvara. Őszire a bentlakásnak is helyet adó régi kollégiumi épület minden részletében
megújul. Erről beszélgettünk Mátéfi István matematikatanárral, a Bolyai középiskola igazgatójával és az ezermester
Lukács Pállal, a felújítást végző Lukács Alpin’s ipari
alpinizmusra is szakosodott székelyudvarhelyi cég vezetőjével.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Boltíves folyosóin és termeiben levert vakolattal, udvar felőli oldalán
a helyiségeket elválasztó falak nélkül, pőrére vetkőztetve mutatja erényeit és sebeit az „Internátus”, ahogy a bejáratnál levő feliraton olvasható
a szárny egy korábbi rendeltetése. Az épület statikailag rendben van, az
égetett téglából, mésszel és homokkal felrakott falak jól kiállták az idő
viszontagságait. Azt viszont kevésbé, hogy az 1802-ben emelt erős épülethez kellő szaktudás hiányában ragasztott cementes vasbeton szerkezetű udvar felőli szárnyat, amely 1956-57-es években készült el,
megtartsa. A két épületszárny találkozásánál keletkezett résen jól látszik,
(Folytatás az 5. oldalon)

____________4.
A Csíksomlyói
passió a csíksomlyói
nyeregben

Újabb szuperprodukció helyszíne lesz
a csíksomlyói nyereg és a szabadtéri
hármas oltár. Augusztus 18-án este 20
órától a budapesti Nemzeti Színház és
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
közös produkciójaként ingyenes előadáson bemutatják a Csíksomlyói
passiót….

____________6.

A hatalom valódi arca

Benedek István

Már a múlt hét folyamán elhangzott nyilatkozatok alapján várható
volt, hogy erőszakba torkollik a külföldön élő romániaiak péntek estére
meghirdetett bukaresti tüntetése. A közel félezer sérültet eredményező
hatósági fellépéssel a hatalom az egész világnak sikerrel mutatta meg
a valódi arcát. Az a nagy kérdés, hogy mekkora szellemet szabadítottak
ki ezzel a palackból.
Nem véletlen, hogy a teleormanisztáni elit retteg a megélhetésükért
külföldre vándorolni kényszerült emberektől. Ez milliós nagyságrendű,
a kormánykoalíció szavazóbázisával számban nagyjából egyenlő mértékű, aktív réteg, amelynek szavazati joga van, és nem lehet megvenni
egy jókor élesített nyugdíjtörvénnyel vagy minimálbér-emeléssel, sőt,
még a voksolás napján egy ajándékcsomaggal sem, ráadásul a kontinens jobb helyein láthatott már példát arra, milyen, amikor az államgépezet és irányítói nem elzsebelik az adókat, hanem tisztességes
közszolgáltatásokat működtetnek belőlük. És tudatában is lehetnek a
hatalmuknak, hiszen a legutóbbi elnökválasztásokon a külföldi szavazókörzetek körüli botrány nyomán megfordították az erőviszonyokat.
Akkor a szavazati joguk lábbal tiprásában megnyilatkozó hatalmi erőszakra a második fordulós masszív választási részvétel volt a válasz.
Most a pénteki karhatalmi fellépésre már másnap volt egy azonnali
válasz, a tolószékben ülő embereket és nőket is könnygázzal, vízágyúval, repeszgránáttal és gumibottal oszlató egyenruhások szombaton
virágot kaptak a békés tüntetőktől. Ez volt az adott helyzetben adható
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 17 perckor,
lenyugszik
20 óra 36 perckor.
Az év 225. napja,
hátravan 140 nap.

Ma IPOLY,
holnap MARCELL napja.
IDŐJÁRÁS

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 320C
min. 170C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

29, 38, 45, 4, 24 +11
14, 6, 16, 17, 8, 30

3, 23, 16, 12, 10, 45

NOROC PLUS: 1 9 4 4 4 9

SUPER NOROC: 6 9 4 0 0 5
NOROC: 5 0 0 1 2 1 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

Minivakációs nyitvatartás
a közúti rendőrségen

Marosvásárhelyen, a közúti rendőrségen augusztus 16–
17-én, csütörtökön és pénteken a Nagyboldogasszonynapi minivakáció alatt a vezetői és a forgalmi engedélyeket
kibocsátó ügyfélablaknál délelőtti program szerint fogadják
az ügyfeleket. A Mihail Kogălniceanu utca 14. szám alatti
közúti rendőrségen 8–12 óra között lesz ügyfélfogadás.
Szerdán, augusztus 15-én az ügyfélfogadás szünetel, a
hajtási jogosítványok visszaszerzésére szervezett tesztvizsga azonban a betervezett időpontban zajlik aznap 10
órától, a Călăraşilor/Kossuth utca 105. szám alatti gépkocsivezető-képző iskola székhelyén.

Zúgni fog a rockfolyó

Megarockfesztivál Marosvásárhelyen

Új, az eddigieknél is nagyobb rockfesztivál van
készülőben Marosvásárhelyt! Egy olyan, több
napig tartó parti, amely méltán lép a nagy elődök
nyomdokába, ugyanakkor sokak örömére kimondottan a rockzenei vonalon halad. Új fesztivál és
régi szemle egyaránt, hiszen több létező és az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségre szert
tevő partit „olvasztottak össze” az említendő
fesztiválokat és bulikat eddig külön szervező csapatok.

Kaáli Nagy Botond

A szeptember 7-e és 9-e között sorra kerülő Maris Fest
Alternative September Rock című rendezvénysorozatról
van szó, amelynek mottója – RiverRock – hűen tükrözi a
helyszínt (de erről később). Az idén még zavarosnak ható
fesztiválcímet a szükség szülte, a soron következő években
egyszerűsödni fog, a lényeg: a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által életre hívott Alternative September Rock
Festival, a Legio Maris RC motoros baráti társaság által
eddig júniusban szervezett Maris Fest, valamint az Auld
Cut MC motorosklub által évek óta a Nyárádmentén megrendezett Redneck Weekend helyett egy hatalmas, igen
színvonalasnak ígérkező, nagyon gazdag programmal megáldott közös bulira kerül sor, amelynek egyik főbandájaként először látogat Marosvásárhelyre a legendás Nazareth!
A szervezőcsapat a rockfesztivál jelleg mellett minőségi,
össznépi dzsemborira is gondolt, e célt több „eszköz” is
szolgálja. Az egyik a helyszín, a Sziget utcai lovardával átellenben található Maros-part és annak környéke (innen is
a mottó). Ugyanide tartozik a tervezett programok sokasága, a szervezők úgy igyekeztek megtervezni a fesztivált,
hogy annak egyik pillanatában se unatkozhasson senki.
Emiatt lesz többek között felvonulás többezernyi motorkerékpárral, számos, a hazai veterán- és customkultúrában alkotó cég elhozza és kiállítja épített, illetve tuningautóit,
épített motorjait és veteránautóit, lesznek humoros, egyedi
és ötletgazdag vetélkedők, graffitifalra festhetnek az érdeklődők, akik a mászófalon, továbbá a hagyományos és hagyományőrző íjászatban is kipróbálhatják magukat, a

kicsiknek gyereksarkot rendeznek be, valamint – a fesztiválok közül talán elsőként – a bulinak saját, többfordulós
terepmotorversenye lesz, a rendezvény idejére kiépített
speciális pályával, értékes díjakkal, számos résztvevővel!
Mindezek mellett pedig ott a line-up, a zenei felhozatal,
amely neves és híres meghívott formációkból áll, a koncertek két színpadon zajlanak. A program szerint pénteken
a marosvásárhelyi Rocksuli diákjai kezdik a fellépések
sorát, őket a Dusty Ride, a Trooper, a Krypton, valamint a
Hara, Dan Bittman (a Holograf-frontembere), Dan Teodorescu (a Taxi énekese) és a kolozsvári opera közös, szimfonikus rockkoncertje követi. A sörsátorban felállított
kisszínpadon a nagyszínpadi koncerteket követően Daniel
Iancu lép fel.
Szombaton a marosvásárhelyi Cherry Band rockabillyegyüttes nyitja a koncertsorozatot, őket a Dirty Shirt, majd
a The ROCK nevű együttes követi. Utóbbi a világ egyik
legnevesebb AC/DC tribute-zenekara, amelynek érdekessége, hogy tagjai sorát gazdagítja az egykoron az igazi
AC/DC-t alkotó Dave Evans énekes, valamint Mike Terrana dobos. A nap és a fesztivál két főfellépője ezután lép
színpadra: a magyar legenda, a Karthago több év után tér
vissza Marosvásárhelyre, őket követi és a szombati nagyszínpadi koncertek sorát zárja a világhírű skót Nazareth. A
kisszínpadon Mihai Mărgineanu lép fel.
A fesztivál abban is különbözik a hasonló rendezvényektől, hogy vasárnapig tart. A hét utolsó és a szemle zárónapján az Ex Animus, a Hangover, a Relative Band, a
magyarországi Ozone Mama, valamint Kempes koncertjei
szórakoztatják a közönséget.
A motoros felvonulás szeptember 8-án, szombaton déli
12 órakor veszi kezdetét a Sziget utcai parkolóból, a fentebb említett események pedig a fesztivál egész ideje alatt
zajlanak. Az egyik legjobb hír pedig mindezek mellett talán
az, hogy a belépés, valamint a kempingezés is ingyenes,
így semmi sem állhat annak útjába, hogy a város lakossága,
illetve a máshonnan érkező látogatók is felfedezhessék a
rockzene által immár hetven éve formált, csiszolt és alakított rockermotoros kultúra, életforma szépségeit, értékeit,
utolérhetetlen hangulatát.
A fesztiválra a későbbiekben természetesen visszatérünk.

Nagyboldogasszony-napi
zarándoklat

Augusztus 15-én, Mária elszenderedésének ünnepén, a
Nyugdíjasok Egyesülete zarándoklatot szervez a felsőszilvási Rameti és Dumbrava kolostorhoz. Feliratkozni naponta 10 és 13 óra között lehet az egyesület
Marosvásárhely, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén,
az emeleten.

Kirándulás a Csorgókőhöz

Augusztus 25-én Székelyvarságra, a Csorgókőhöz és
Székelykeresztúrra szervez kirándulást az Erdélyi Magyar
Baloldal. Feliratkozni a marosvásárhelyi, Dózsa György u.
9. szám alatti székhelyen, érdeklődni a 0744-928-299-es
telefonszámon hétfőtől csütörtökig 9-11 óra között.

Diákönkormányzatok
szabadegyeteme

Augusztus 29. – szeptember 5. között a MAKOSZ a Kovászna megyei Csomakőrösön szervezi a diákönkormányzatok szabadegyetemét, az idén már 24. alkalommal. A
táborban számos képzésen vehetnek részt a diákok,
ugyanakkor lesznek személyiségfejlesztő és csapatépítő,
feladatmegoldó tevékenységek is. Minden olyan tanuló jelentkezhet, aki előtt még két iskolai év áll. Az érdeklődők a
http://makosz.ro/2018/06/14/lehet-jelentkezni-a-xxiv-dokszab-ra/ elérhetőségen jelentkezhetnek. Bővebb információ a 0726-782-661-es telefonszámon, illetve a
jozsa.kriszta@makosz.ro e-mail-címen kapható.

Törvénytelen fegyvertartásért
előzetesben

Egy házkutatás során a Maros megyei rendőrség fegyverekre és veszélyes anyagokra szakosodott osztályának
munkatársai a ludasi ügyészség képviselőivel közösen engedély nélkül birtokolt három légpuskát, egy számszeríjat
és sörétet foglaltak le. Egy 41 éves kutyfalvi férfit 24 órára
előzetes letartóztatásba helyeztek fegyvercsempészet és
a fegyvertartásra vonatkozó törvények megszegésének
bűntette miatt. Az ügy kivizsgálása folyamatban van.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK
Tárlat a Berde lányokról

A Berde lányok – Berde Mária írónő, publicista és
Dóczyné Berde Amál festőművész, néprajzi író – életét
és munkásságát bemutató vándorkiállítás nyílt a marosvécsi Kemény-kastély földszinti folyosóján. A tárlat kurátora Szebeni Zsuzsa színháztörténész. A Berde
lányokról szóló korabeli fotókból, dokumentumokból
összeállított kiállítás mellett a Kemény János alakját

idéző múlt évi tárlat is megtekinthető. A marosvécsi kastély naponta 10–17 óra között látogatható.

Madaras Gábor-emlékest

Az erdélyi magyar nóta nagymesterének, Madaras
Gábor születésének 100. évfordulója alkalmából a Marosvásárhelyi Rádió Szól a nóta rovata emlékműsort
szervez augusztus 15-én, szerdán 18 órától a rádió stúdiótermében. Fellépnek: Jakab Attila és népi zenekara,
illetve Buta Árpád Attila, Demeter Ágnes és Ábrám Tibor.
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Medvetámadások
Koronka és Backamadaras határán

Két medvetámadás is történt vasárnapra virradóra
Maros megyében. Egy sertést és több kecskét pusztított el a nagyvad két – Koronka község és Backamadaras közötti – farmon.

A környékbeli vadásztársaság illetékese, Vasile Silaghi szerint az egyik farmról egy sertést vitt el a medve. „Az emberek
kiabáltak utána, de nem engedte el az állatot. Az erdőben találták meg később a tetemét, otthagyta, miután evett belőle”
– mondta.
Egy másik farmon négy kecskét pusztított el a medve.
Egyik közülük egy bakkecske volt, amelyet Franciaországból

hoztak szaporításra, több mint 500 euróért vásárolta a gazda.
További két kecskét nem találnak. „Elvitte és elrejtette őket
az erdőben. Valószínűleg elásta valahol, mert a medve általában elrejti a húst, miután eszik belőle” – tette hozzá Silaghi,
aki szerint lehetséges, hogy ugyanaz a medve tett kárt mindkét
farmon, mert ezek mindössze 200-300 méterre vannak egymástól.
Vasile Silaghi azt is elmondta, hogy csak Koronka és Jedd
térségében 15-20 medve él, ami – tekintetbe véve, hogy viszonylag kis kiterjedésű területről van szó – nagyon sok.
(Agerpres)

Erőszakba torkollt a diaszpóra pénteki tüntetése

Erőszakba torkollott a romániai
diaszpóra bukaresti kormányellenes demonstrációja: a csendőrség
rohamosztagai péntek éjszaka
kiszorították a tüntetőket a
kormány székháza előtti Victoria
térről, miután a békés tüntetők
közé vegyült rendbontók órákon
keresztül rendszeresen dulakodást provokáltak a rendfenntartókkal.

Az erőszakos tömegoszlatásról szóló
parancsot azt követően adták ki, hogy a
tüntetők és karhatalom közti összetűzések során a rendbontók körbevettek és
ütlegelni kezdtek két csendőrt, akiket –
a hírtelevíziók élő közvetítésének tanúsága szerint – az erőszakot elutasító
többi tüntető testével védve mentett meg
a lincseléstől.
A csendőrség rohamosztagai könnygázgránátokkal és vízágyúkkal mintegy
fél óra alatt kiszorították a tüntetőket a
Victoria térről. Az arcukat elfedő rendbontók azonban a környező utcákban
folytatták a csatározást a karhatalommal,
köveket dobáltak, és betörtek a környező
üzletekbe, ahol egyes médiaértesülések
szerint két fegyvert is „zsákmányoltak”
az ellenük kivezényelt rendőröktől.
A politikusok egyhangúlag elítélték
az erőszakot
A romániai politikai élet valamennyi,
szombaton megszólaló szereplője elítélte
a pénteki kormányellenes tüntetésen kirobbant erőszakot, arról azonban pártállásuk szerint eltérő volt az álláspontjuk,
hogy kit terhel a felelősség a több mint
450 ember sebesülését okozó összetűzésekért, illetve arról, hogy helyesen jártak-e el a csendőrök.
A kormánnyal szemben álló Klaus Iohannis államfő elítélte a hatóság brutális
fellépését, szerinte a csendőrségnek vannak eszközei a rendbontók elszigetelésére, és semmi sem indokolta a békés
polgárok veszélyeztetését, emberek ütlegelését. Az elnök jelentést vár az esetről
Carmen Dan belügyminisztertől, és bün-

tetőjogi vizsgálatot kért a legfőbb
ügyésztől a vétkesek felelősségre vonása
érdekében. Augustin Lazăr legfőbb
ügyész közölte, hogy a katonai ügyészség már hivatalból bűnvádi eljárás indított
a
csendőrség
erőszakos
tömegoszlatásának kivizsgálására.
Viorica Dăncilă szociáldemokrata miniszterelnök elítélte a „civil megmozdulást
eltérítő”,
garázdálkodó,
a
rendfenntartó erőket támadó „szervezett
rendbontókat”, akiknek az azonosítását
a titkosszolgálattól várja. A kormányfő
azokat a politikusokat is bírálta, akik a
drámai helyzetből a hatóságok elleni
„alaptalan vádaskodással” próbálnak
hasznot húzni.
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI)
közleményben válaszolt, amelyben elítélt minden olyan „összeesküvés-elméletet”, amellyel a szolgálatot be akarják
vonni a politikai csatározásokba.
A PSD – amely ellen a külföldről hazatért romániai vendégmunkások pénteki
nagyszabású
tüntetésüket
meghirdették – bocsánatkérést követelt
Iohannistól, amiért az államfő vádaskodásával szerinte „aláássa az állami hatóságok tekintélyét”, és ezzel úgymond a
rendfenntartók elleni támadások folytatását bátorítja.
Liviu Dragnea, a PSD elnöke külön
közleményt adott ki, melyben elfogadhatatlannak nevezte, hogy „az ellenzék
és az államfő által támogatott szervezett
csoportok az ország alkotmányos rendje
ellen intézzenek támadást” a főváros szívében, a kormány épülete előtt. Párttársai is Iohannisra mutogattak: Liviu Pop
szenátor szerint az államfő tartozik magyarázattal, amiért „a szavazói” csendőröket vernek.
Ludovic Orban, az ellenzéki PNL elnöke szerint a rendfenntartó erők, a futballhuligánokkal összejátszva előre
eltervezett módon provokáltak erőszakot
a diaszpóra pénteki tüntetésén, hogy lejárassák a nagyszabású kormányellenes
megmozdulást.

Dan Barna, az ellenzéki USR elnöke
a demokrácia gyásznapjának nevezte a
péntekit, amikor az állampolgárok szolgálatára felesküdött csendőrség a kormánypárt eszközévé silányult. „Ide vezet
az, mikor büntetett előéletű alakok kerülnek az ország élére” – sommázta az
ellenzéki pártvezér, a korrupcióért egyszer már jogerősen elítélt és újabb korrupciós perben vádlottként szereplő
Liviu Dragnea PSD-elnökre utalva.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
egy Facebook-bejegyzésben rámutatott:
az RMDSZ elítél mindenféle szélsőséges megnyilvánulást, mert senkinek
sincs joga a polgárok szabad véleménynyilvánítását erőszakkal megakadályozni, sem a csendőrségnek, sem az
erőszak kiprovokálásának szándékával
Bukarestben utcára vonult csoportoknak.
Szombaton is tüntetők vonultak
a kormány székháza elé
A kormány távozását követelő ellenzéki tüntetők gyűltek össze szombaton is
a bukaresti kormány székháza előtt, ezúttal az ellen is tiltakozva, hogy az előző
napi kormányellenes megmozdulást a
csendőrség erővel feloszlatta.
A szombati megmozduláson a tömeg
nagyobbik részét a másfél éve kezdődött
ellenzéki tüntetéssorozat hangadói tették
ki. Bár az előző napi összetűzések feszültsége érzékelhető volt a téren, a péntekinél békésebb volt a szombati
demonstráció. A Dăncilă-kabinet távozását követelő bukaresti tüntetők eltökéltségük jeléül azt skandálták a kormány
székháza előtt, hogy „nem távozunk,
amíg nem távoztok”.
A bukaresti demonstrációval egy időben az ország több nagyvárosában is
ezrek követelték a kormány távozását, a
korrupt, büntetett előéletű politikusok eltávolítását az ország éléről, és tiltakoztak
az előző napi – szerintük brutális és indokolatlan – csendőri erőszak ellen. Komolyabb rendbontásról szombat estig a
vidéki tüntetések helyszíneiről sem érkezett jelentés. (MTI)

tart és kihez tartozik” – fogalmazott.
Kövér László rámutatott: ezzel a harcmodorral szemben csak a lélek, a szellem és az akarat erejével lehet
védekezni, csak így őrizhetjük meg önrendelkezési jogunkat, azon készségünket és képességünket, hogy életünket ne
a mások, hanem a magunk érdekei szerint éljük. Mindehhez a politikai és gazdasági önrendelkezés megteremtése
mellett szükség van a kulturális önrendelkezésünk megteremtésére is.
Az Országgyűlés elnöke kiemelte:
„2010 után a magyar választópolgárok
felhatalmazása alapján a globálissá váló
politikai és gazdasági viszonyok között
megerősítettük Magyarország politikai
önrendelkezését, 2014 és 2018 között
megerősítettük országunk gazdasági önrendelkezését, az előttünk álló időszakban pedig közösen meg fogjuk
erősíteni a magyarság kulturális önrendelkezését is”.
Kövér László kitért arra: 2008 óta a
Kurultáj minden rendezvénye egy jelképes üzenet arról, hogy a magyarok nemcsak a „lélek” szót hozták a honfoglalás
előtti időkből és tájakról, hanem maga a

magyar néplélek is Keleten sarjadt, a
magyarok a legnyugatibb keleti népként
soha nem feledkezhetnek meg keleti
testvéreikről.
Az elmúlt évtized Kurultájai azt is
üzenik: magyarok milliói elvárják, hogy
az állam és a tudományosság adófizetők
pénzéből működő intézményei ne gátolják, hanem segítsék a XXI. századi magyar kulturális önrendelkezést –
fogalmazott az Országgyűlés elnöke.
A Kurultáj – Magyar Törzsi Gyűlés,
Európa legnagyobb hagyományőrző
rendezvénye tizenkét ország huszonhét
nemzete képviselőinek jelenlétében pénteken nyílt meg az Országház Felsőházi
termében. A rendezvény számos programmal és csaknem négyszáz hagyományőrző csoport bemutatkozásával
várta a látogatókat vasárnapig Bugacon.
A rokontudatú népek háromnapos
közös ünnepén a magyar, hun és türk tudatú nemzetek képviselői gyűlnek össze.
Az első magyarországi Kurultájt tíz
évvel ezelőtt rendezték meg, azóta azonban a sztyeppei lovas nomád népek legnagyobb kulturális találkozójává vált.
(MTI)

Kövér: a Kurultáj a magyar kulturális önrendelkezési
igény kinyilvánításának legnépesebb fóruma

A magyar kulturális önrendelkezési igény kinyilvánításának legnépesebb fórumának nevezte a
Kurultáj – Magyar Törzsi Gyűlést
az Országgyűlés elnöke a hagyományőrző rendezvénysorozatot
köszöntő beszédében szombaton
Bugacon.

Kövér László beszédében az egykori
hun lovasok nyílzáporát említve hangsúlyozta: modernnek mondott világunkban
egy másik, kevésbé látványos, de hasonlóan pusztító harcmodor terjedt el.
Ennek lényege az Országgyűlés elnöke
szerint, hogy akinek meg akarják szállni
a területeit, annak először a tudatát igyekeznek megszállni.
„Akit alávetettségbe akarnak taszítani
szülőföldjén, akit ki akarnak forgatni
anyagi és szellemi javaiból, annak akaratát úgy akarják megtörni, hogy először
megtörik és összezavarják a tudatát.
Megtámadják a nemi, családi, vallási és
nemzeti önazonosságát, meg akarják hamisítani a múltját, és el akarják venni a
jövőjét, vagyis az áldozatot úgy összezavarják, hogy már szó szerint azt se
tudja, fiú-e vagy lány, honnan jön, hová

Ország – világ
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Lezárt pályaszakaszon siklott ki
egy tehervonat

Javítás alatt álló, lezárt pályaszakaszon siklott ki egy
biodízelt szállító tehervonat – közölte az Agerpres hírügynökséggel a Dolj megyei prefektus. Dan Narcis
Purcărescu azt mondta, a Craiova közelében levő
völgyhídon, ahol a baleset történt, körülbelül egy hónapja dolgoznak. Állítása szerint egy 100 méteres
szakaszon a munkálatok miatt felszedték a síneket
az egyik vágányon, a mozdonyvezetőnek nem lett
volna szabad azon haladnia. A CFR korábbi közleménye értelmében a Grup Feroviar Român (GFR)
magán vasúttársaság tulajdonában levő szerelvény
érintett a balesetben. Az incidens a 900-as fővonalon
történt, amely összeköti Temesvárt Bukaresttel. A
Mediafax hírügynökség jelentése szerint a mozdonyvezető ittas volt: leheletében 0,72 milligramm/liter alkoholt mutattak ki. (Agerpres, Mediafax)

A spanyol és a német kormány
együttműködést szorgalmaz Afrikával

Fokozott együttműködést szorgalmaz az afrikai országokkal a migrációs áramlás ellenőrzése érdekében Pedro Sánchez spanyol kormányfő és Angela
Merkel német kancellár, akik erről a dél-spanyolországi Sanlúcar de Barramedában szombaton tartott
közös sajtótájékoztatójukon beszéltek. A politikusok
elsősorban a „határnak” számító Marokkóval és Tunéziával való párbeszédet és összefogást hangsúlyozták. A spanyol szocialista és a német keresztény
konzervatív vezető találkozójának első napján lépett
életbe az a megállapodás, amely alapján a Spanyolországban regisztrált, majd a német határon feltartóztatott menedékkérőket visszaküldik a dél-európai
országba. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának
(UNHCR) legutóbbi adatai szerint Spanyolországban
július végéig 23 500 menedékkérőt regisztráltak, így
most a délnyugat-európai ország az Észak-Afrika
felől az Európai Unióba irányuló migráció legfőbb célországa. (MTI)

Elhunyt Kerényi Imre rendező,
színigazgató

Elhunyt Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott, Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, színigazgató,
egyetemi tanár, publicista, érdemes és kiváló művész
– közölte a Miniszterelnöki Sajtóiroda az MTI-vel
szombat délután. A közlemény szerint Kerényi Imre
hosszú, türelemmel viselt betegség után, életének
75. évében családja körében hunyt el. Az 1943. szeptember 28-án született Kerényi Imrét a Miniszterelnökség saját halottjának tekinti. Munkásságát több díjjal
ismerték el: Jászai Mari-díj (1977), érdemes művész
(1981), Magyar Művészetért Díj (1988). 2002-ben
Kossuth-díjat kapott a magyar színházművészetben
játszott meghatározó szerepéért, iskolateremtő rendezői munkásságáért, kiemelkedő színházvezetői és
művészetpedagógiai tevékenységéért. (MTI)

Öthatalmi egyezmény
a Kaszpi-tenger jogi státusáról

Egyezményt írt alá vasárnap a Kaszpi-tenger jogi státusáról a kazah, az orosz, az iráni, az azeri és a türkmén elnök a kazahsztáni Aktauban. A Kaszpi-tenger
menti országok által 22 évi egyeztetést követően elfogadott dokumentum értelmében a vízfelület jelentős része a felek közös használatában marad, a
tengerfenék és az altalaj mélyének megosztásáról a
szomszédos országok a nemzetközi jog alapján állapodnak meg. A megállapodás értelmében a felek a
területi vizeiket 15 tengeri mérföldre, a halászati övezetüket pedig további 10 tengeri mérföldre terjeszthetik ki. Az egyezmény kizárja a régión kívüli
országok katonai jelenlétét a tengeren, amelynek biztonságáért és erőforrásainak kezeléséért az öt part
menti állam felelős. (MTI)

A hatalom
valódi arca
(Folytatás az 1. oldalról)

legjobb, kalapemelést érdemlő válaszgesztus a péntek
esti eseményekre. De sokkal lényegesebb az, hogy mi
történik hosszabb távon.
Amennyiben ennek a vándorkenyéren élő milliós
nagyságrendű tömegnek elég nagy részét tényleg komolyan érdekli az, ami itthon történik, mert egyszer hazatérne egy élhetőbb országba, akkor az ellenzéknek adott
a feladat, hogy olyan programmal álljon elő, aminek
láttán a külföldre kényszerültek nem tüntetés, hanem
szavazás céljából tesznek egy utat haza. Csakhogy
ehhez nem elég a bizalmatlansági indítványos műellenzékesdi a parlamentben, a halálmegvető bátorságú odaszólogatás az internetes közösségi portálokon és a
tévéstúdiókban vagy a népfürdőzés a tüntetéseken.
Hanem kéne például egy életképes alternatív kormányprogram válaszként arra az ámokfutásra, amit ez a hatalom kormányzás címén rendez. Nem csak most,
ilyennel már rég elő kellett volna állnia egy magát komolyan vetetni szándékozó ellenzéknek. De nem csak a
külföldre vándoroltak, hanem főleg az itthon maradtak
kedvéért. Van még két évük rá, ha sikerül, akkor lehet
ennek a hatalomnak a könnygáznál csípősebb, a gumibotcsapásnál és a gránátrepesznél fájdalmasabb, dobhártyarepesztően csattanó pofont leosztani a
szavazófülkében.
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Sertéspestis

Úgy tűnik, hogy az országban
tomboló afrikai sertéspestis
gócpontjainak felszámolására
összehívott minisztériumközi
tárgyalást követő intézkedések ellentmondásosak, és
egyelőre több gondot okoznak, mintsem megoldást találnának a járvány terjedésének meggátolására. A
legutóbbi információ szerint
30.000 vaddisznó kilövésére
adott engedélyt a környezetvédelmi minisztérium, ami
lehet, hogy hosszú távon súlyos ökológiai kárt okozhat.
Ugyanakkor a gazdáknak
szánt kárterítést sem tartják
méltányosnak az érintettek.

Vajda György

A sertéspestis okán július 31-én a
bukaresti kormánypalotában egyeztetett Viorica Dăncilă miniszterelnök az Élelmiszer-biztonsági és
Állategészségügyi Hatóság képviselőivel, a belügyminiszterrel, a védelmi miniszterrel, a közlekedési, a
gazdasági, a környezetvédelmi, illetve a víz- és erdőügyi miniszterrel. Augusztus elsejétől több –
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
minisztériumi rendelettel megerősített – óvintézkedést hoztak. Azon
települések felé és az onnan kivezető utakon, ahol gócpont van, fertőtlenítő pontokat állítottak fel, és
minden gépkocsit ellenőriznek.
Leginkább azonban a vadállomány
ellen indítottak valóságos hadjára-

Óvintézkedés a vaddisznók kilövése?

tot. A minisztériumi rendelet szerint a gócponttól számítva 13 kmes körzetben (8 km fertőzött övezet
és 5 km védőövezet), a fertőzés
megállapításától számítva egy hónapon belül el kell pusztítani az
összes vaddisznót és a ragadozó állatokat (róka, farkas, sakál stb.) és
madarakat.
Az még nem világos, hogy ki
fogja majd lelőni a vadállatokat,
ugyanis Romániában a vadászterületeknek több gazdája van: az állami
erdészet
és
a
magántársaságok. A környezetvédelmi minisztérium jóváhagyta
30.000 vaddisznó kilövését az országos szinten nyilvántartott mintegy 130.000 fő közül. Ez ellen
tiltakozik a Román Ornitológiai
Társaság. A környezetvédő szervezet szerint a vaddisznók kilövése
„nem megoldás, hanem gond” és ez
ellentmond a betegség felszámolására irányuló Európai Unió tudományos
megalapozottságú
ajánlatainak. Tudományosan nem
bizonyított tény, hogy a „szárnyas
és a prémes ragadozók” terjesztik a
fertőzést. Az EB dokumentumaiban, amelyek részletezik a betegség
terjesztésének módjait, nem jelenik
meg az, hogy a rágcsálók vagy a ragadozó madarak vérében felfedezték volna a vírust – áll a társaság
közleményében.
Egyelőre a leginkább érintett területeken (Duna-delta, Tulcea,
Konstanca, Brăilai-nagysziget, Ialomiţa folyó mocsárvidéke), ugyanakkor a szomszédos országok

(Magyarország, Ukrajna, Moldovai
Köztársaság) határterületein a vaddisznókat vadásszák. A vadászoknak
kötelezően
meg
kell
vizsgáltatniuk a tetemeket, és
amennyiben kimutatják a vírust, az
állatokat meg kell semmisíteni. A
műveletek költségeit (a vaddisznó
vizsgálata egyedenként 65 lejbe
kerül) 12 órán belül közölni kell a
Pénzügyminisztérium illetékeseivel. Az ügy azonban távolról sem
ilyen egyszerű. Csak Tulcea megyében 470 gócpontot jegyeztek
fel, ebből kiindulva – ismerve a
megyében található, elpusztítandó
vadállományt – mintegy 25.000
vaddisznót kellene kiirtani az
egész országból. Ez jelentősen károsíthatja az ország vadállományát,
és beláthatatlan károkat okozhat az
ökoszisztémákban. Ezt az intézkedést tetézte az is, hogy a mezőgazdasági miniszter augusztus 3-án
kibocsátott 1925-ös számú rendelete értelmében a gócpontok közelében tilos a (mezőgazdasági)
növények begyűjtése, elszállítása.
A növényeket a terület tulajdonosainak/használóinak (a gazdáknak)
a helyszínen meg kell semmisíteniük, és a mezőt megművelő gépeket is fertőtleníteni kell. Míg
egyesek azt állítják, hogy ezáltal a
miniszter „lángba borítja az országot”, más szakemberek szerint
„csupán néhány négyzetméteren
kell elpusztítani a növényzetet, ott,
ahol észlelték, hogy vaddisznók jártak”.
Nemcsak hazai, hanem nemzet-

A megyei tanács nem adja ki a kezéből a Transilvania Motoringet

Jóváhagyták
a pályahasználati díjakat

Fotó: Henn Attila

A megyei önkormányzati képviselők a Transilvania motorpálya működési szabályzatát és a
pálya használati díjszabásait is jóváhagyták a
csütörtöki rendkívüli tanácsülésen. A versenypálya ügykezelése a megyei tanács hatáskörében marad.

A képviselők jóváhagyták a pályahasználatra vonatkozó szabályzatot és a kissé borsosnak tekinthető díjakat. Mint megtudtuk, a Transilvania Motoring
ügykezelése megyei önkormányzati hatáskörben
marad, ezzel egy külön ügyosztály foglalkozik majd.
Korábban a testület jóváhagyta az állásjegyzéket, vagyis azt, hogy a szóban forgó, a gazdasági igazgatóság

keretében létrehozandó ügyosztályra 16 személyt alkalmazzanak. Az állások betöltésére rövidesen megszervezik a versenyvizsgákat, a pályát pedig az
érdekeltek bérbe vehetik akár gépkocsik tesztelésére,
akár versenyekre, rendezvényekre. Péter Ferenc tanácselnök szerint sokan érdeklődtek, főként autógyártó, -fejlesztő cégek, hiszen Romániában nincsen
állami tulajdonban ilyen versenypálya, néhány kisebb
pálya magántulajdonban van. A tanácselnök szerint
nem lehet felbecsülni a beruházás költségeinek megtérülési idejét, hiszen a nyereség nemcsak a pályahasználati díjakból befolyó összeget jelenti, turisztikai
szempontból is sokat nyer a megye. (antalfi)

közi szinten is óvintézkedéseket jelentettek be. Nemrég Bulgáriában
közölték, hogy határkerítést építenek az afrikai sertéspestis terjedésének megakadályozására. A tervek
szerint 133 kilométer drótkerítést
húznak fel, mivel a Romániában
nyilvánosságra hozott gócpontok
alig 60 kilométerre fekszenek a bolgár határtól. Bolgár állatorvosok
ezért már javasolták Szilisztra térségében a sertéstenyésztőknek,
hogy vágják le az állataikat, és elrendelték, hogy az észak-bulgáriai
Dobrics megyében lőjék ki a vaddisznókat. Bár a vadászidény október
elsején
kezdődik
a
vaddisznókra, az állomány drasztikus ritkítása érdekében ezt most
előre hozzák. A megyében található
terveli erdőgazdaságban 387 egyedet tartanak nyilván, számukat 350nel kívánják csökkenteni. Egyelőre
még nem jelentettek sertéspestismegbetegedést Bulgáriában, de a
betegség elterjedésének megelőzéséért a sertésállomány fokozott ellenőrzése és nagy területek
fertőtlenítése mellett megtiltották
minden sertéshús és azt tartalmazó
élelmiszer bevitelét is Bulgáriába.
Az ilyen termékeket a határon elkobozzák és megsemmisítik. Elrendelték az Európai Unióból érkező
járművek fertőtlenítését is a határon.
Az intézkedések között szerepel
az is, hogy a hatóságok minden elpusztított sertésért kártérítést adnak,
azaz 8–12 lej jár a tulajdonosnak kilogrammonként. Ez jól hangzik

ugyan, de azt jelenti, hogy egy 100
kg-os sertésért 1200 lejt adnak, amivel egy négytagú család havi élelmiszer-szükségletéből alig két hetet
„fedezhetnek”. Ugyanakkor kizárólag a fülszámozott, azaz nyilvántartott sertésekért fizetnek. Amint
korábban említettük, a szabad tartásúak nagy részét nem igazán veszik
nyilvántartásba. Az sem világos,
hogy ki és hogyan állapítja meg a
kilogrammonként fizetendő összeget. (Vagyis hogy 8 lejt vagy ennél
többet adnak majd a gazdának kilogrammonként.) A másik – ennél
nagyobb – gond, hogy a gócpontok
gyors felszámolásakor nem mérték
meg az állatok súlyát. A legtöbb településen mindezt úgy előzték meg,
hogy a polgármester értesítette a lakókat, hogy közeledik a „sertéskommandó”, és mielőtt beléptek
volna a háztáji gazdaságokba, a tulajdonosok levágták, feldolgozták a
sertést. Ez ellen azonban maga Geronimo Răducu Brănescu, az Országos
Állategészségügyi
és
Élelmiszer-biztonsági Hatóság elnöke is nyilvánosan tiltakozott,
ugyanis a hús fagyasztása nem
pusztítja el a vírust, s habár az emberre ártalmatlan, ha a csontot eldobják, és azt egy kutya
elfogyasztja, ismét megjelenhet a
fertőzés.
A legújabb adatok szerint az ország nyolc megyéjében 626 gócpontot
azonosítottak,
négy
megyében (Szatmár, Bihar, Szilágy
és Tulcea) a sertéspestissel fertőzött
vaddisznókban is találtak vírust.

Bírsággal fenyegette meg
szombaton
Tusnádfürdőn
Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter azokat a
vadásztársaságokat, amelyek
késlekednek a veszélyes
medvéknek a tárca által jóváhagyott kilövésével vagy áttelepítésével – közölte az
Agerpres hírügynökség.

goknak nincsenek anyagi lehetőségei a medvék áttelepítésére, kilövésére. Borboly Csaba, a Hargita
megyei önkormányzat elnöke késznek mutatkozott a költségek megelőlegezésére.
Rafain Zoltán, a tusnádfürdői vadászterületet is kezelő Szent Anna
vadásztársaság vezetője pénteken
az MTI-nek elmondta: a vadásztársaság csak a kilövéseket tekinti
saját feladatának, és úgy vélte, a bocsos medvék áttelepítési engedélyének a kibocsátásával a minisztérium
„átdobta a döglött macskát a kerítésen”. Hozzátette: a kilövés a hét
végén, legkésőbb jövő hét elején
meg fog történni, de nem tudja,
hogy ki fog az áttelepítéssel foglalkozni. Megjegyezte, az általa vezetett vadásztársaságnak nincsenek
altató lövedékes fegyverei, nem is
ért az átszállításhoz, és azt a helyet
is meg kellene találni, ahova elszállíthatók lennének a problémás medvecsaládok.
A szombati tusnádfürdői megbeszélésen a Magyar Polgári Párt
(MPP) képviselői nyílt levelet adtak
át a miniszternek, melyben azt kérték a kormány képviselőjétől, hogy
teremtse meg a medvék altatólövedékes ártalmatlanításának jogszabályi és logisztikai feltételeit.
Ugyanakkor „medveszafari” parkok létesítését javasolták, „ahol a
vadállatok nem az életveszély és a
félelem, hanem a biztonságos látványosság és a turisztikai bevételek
forrásai” – áll az MPP-nek az MTIhez is eljuttatott nyílt levelében.
(MTI)

Bírsággal fenyegette meg
a miniszter a késlekedő
vadásztársaságokat

A miniszter azt követően látogatott Tusnádfürdőre, hogy a településen az elmúlt hónapban négy
személyre támadt medve, és a hét
során négy anyamedve és kilenc
bocs áthelyezését, valamint két hím
medve kilövését hagyta jóvá a Környezetvédelmi Minisztérium.
A miniszter kijelentette: gyorsan
végre kell hajtani az áttelepítéseket,
kilövéseket. „Ígérem, hogy kezdeményezzük a Vizek és Erdők Minisztériumánál, hogy azokat a
vadásztársaságokat, amelyek nem
képesek gyorsan eljárni a medvék
ügyében, bírságolja meg a vízügyi
és erdőügyi tárca” – idézte a környezetvédelmi minisztert az Agerpres
hírügynökség.
Graţiela
Gavrilescu hozzátette: egy olyan
törvénymódosításról is beszélt a
helyi hatóságokkal, amely lehetővé
tenné, hogy a megyei önkormányzatok fizessék ki a medvék elleni
fellépés költségeit, valamint a vadállatok által okozott károkat, és ezeket térítse meg a tárca.
A tusnádfürdői születésű Korodi
Attila korábbi környezetvédelmi
miniszter arra figyelmeztette a tárcavezetőt, hogy a vadászterületek
gondnokságát ellátó vadásztársasá-

2018. augusztus 13., hétfő ______________________________________________OKTATÁS _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Megújul a marosvásárhelyi is

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy szemszúrásból csupán egy-két
téglát raktak kötésben, ezért a két
különböző téglából és módszerrel
épített fal elvált egymástól. Emiatt
repedt meg a régi épület boltozatos
folyosójának mennyezete is. Ezek a
vakolás alatti, korábban láthatatlan
hibák nehezítik az építők dolgát, és
lassítják a munkát – mondja a felújítás vezetője.
Hozzáteszi, hogy a kolozsvári
IROD-M KFT. és az M&M DESIGN KFT. kiváló rehabilitációs
tervei alapján dolgoznak minden
részletre kiterjedően, a legjobb minőségű anyagokból.
– Minden omladozó, régi vakolatot leverünk, ami egy műemlék
épületre káros anyagokból készült,

és szilikát alapú festékkel újítjuk
fel. A jó állapotban megmaradt nyílászárókat meghagyjuk, a többi
ugyanolyan anyagból, ugyanolyan
mintázattal készül el.
Módosul a belső terembeosztás,
az osztálytermek mellett új mellékhelyiségeket alakítanak ki, minden
emeleten kettőt, a gyermekszámnak
megfelelően 43 vécével, a mozgássérülteknek kialakított mellékhelyiséggel. Számukra feljáró is készül,
hogy könnyebben megközelíthessék az épületet. Mivel nincs elegendő osztályterem az iskolában, a
bentlakást megszüntetik, és ha engedélyt kapnak a tágas tetőtér beépítésére, akkor alakítanak ki
szobákat is. Kicserélik a villanyhálózatot, időtálló és takarékos LED

izzókat szerelnek fel. A nagy csempekályhák lebontása után áttérnek a
központi fűtésre, új padló készül.
Minden osztályban kialakítják a hálózatot az internetkapcsolat és a korszerű oktatási eszközök használata
érdekében. A falakat az osztályokban
és a folyosón látványos és a környezeti hatásoknak ellenálló színes,
vidám, beltéri Trespa lemezzel burkolják – ahogy az a terveken is látható.
A folyosó vakablakainak mélyedésében ülőhelyeket alakítanak ki.
A beszélgetés során elhangzott,
hogy a jövő évi nyári szünidőben
sor kerül a teljes tetőszerkezet cseréjére is, a jelenlegi, bár sokat kibírt, már nem felel meg az időjárás
viszontagságainak. A kollégiumi
épülettel egy időben zajlik szem-

Osztályterem

Bontanak

Még egy ideig tanteremhiánnyal küszködnek
Szeptemberben elkezdik Erdőszentgyörgyön a Dózsa
György úti iskola korszerűsítését és bővítését. A város
önkormányzata már a kivitelezési szerződést is megkötötte,
így
az
épületből
kiköltöztetik az eddigi osztályokat, hogy heteken belül elkezdhessék a munkálatot.

Gligor Róbert László

A jelenlegi épületet a magyar
állam építette; 1896-ban, a millenniumi ünnepség évében fogtak
hozzá, és 1905-ben fejezték be.
Azóta többször is felújították, de
érdemi változást nem hajtottak
végre rajta, így a több mint száztíz
éves iskola azóta is eredeti formájában áll, és a Szent György Technológiai Líceum keretein belül
működő magyar elemi osztályok
működtek benne. Nemcsak felújítása, hanem bővítése is indokolttá
vált, ugyanis a településen állandó
gondot jelent az, hogy az előkészítős és az 1–8. osztályba járó gyerekek különböző épületekbe jártak –
ennek megoldását remélik a leendő
új intézménytől.
Két váltásban kell tanulni
Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere szerint pozitív jövőképet sugall az, hogy
iskolabővítésre van szükség a városban, hisz ez azt jelenti, hogy
egyre több gyerek jár iskolába.
Nem titkolt szándékuk az oktatási
színvonal növelése a településen, és
ennek első lépéseként megfelelő
környezetet szeretnének biztosítani
a tanulóknak és a pedagógusoknak.

ben, az udvaron levő földszintes helyiségek teljes felújítása. Ezenkívül
a Kogălniceanu utcában levő tanári
lakások egy része is megújult, termei kényelmes feltételeket biztosítanak a Református Asszisztensképző Főiskolának, amelynek 28
helyére 50 jelentkező versengett az
idén is.
Ballai Zoltán, az Erdélyi Református Egyházkerület gazdasági
igazgatója érdeklődésünkre meg-

Kezdődhet az erdőszentgyörgyi iskolabővítés

Szeretnék, ha Erdőszentgyörgy a
környező településekről is vonzana
diákokat, ezért a városvezetés minden lehetőt megtesz ennek érdekében – áll az önkormányzat
sajtóközleményében, amelyben az
elöljáró hírül adja azt is, hogy a
Dózsa György úti iskolában nem
lehet oktatási tevékenységet folytatni az új tanévben, amiért a szülőktől megértést, együttműködést és
türelmet kér, „hisz elsősorban a
gyerekek érdeke, hogy átmeneti
megoldást találjanak a tanteremhiányra.”
Léta Áron, a Szent György Technológiai Líceum igazgatója szerint
még most is folynak az egyeztetések, hogy a hamarosan kezdődő
tanévben hol kapjanak helyet az
elemi osztályok. Az már tény, hogy
a tanteremhiány miatt szeptembertől a tanulóknak két váltásban kell
iskolába járniuk. A legkisebbek,
azaz az előkészítő és az első osztályosok, továbbá a végzős – azaz a
8. és 12. osztályok – és a líceumi
(9–11.) osztályok mindig délelőtt
fognak iskolába járni, a megszokott
rendszer szerint. A 2–4. osztályok,
illetve a szakiskola második és harmadik évfolyama délután jár majd,
a 6–7. osztályok programja még
nem dőlt el, ugyanis annak függvényében, hogy a 9. osztályok miként
indulnak, valamelyik évfolyam délután fog tanulni.
Munkára készen
A jelenlegi iskolához tartozó
telek 4942 m 2 , ezen helyezkedik
majd el az új létesítmény. A mostani iskola 703,42 négyzetméter
összfelületű épület, kilenc tante-

5

remmel, leltári értéke 399.400 lej.
A tervek szerint a jelenlegi épületet megmagasítják és egy oldalsó
szárnnyal bővítik, így 1.675,63
négyzetméter összfelületű lesz,
benne tizennyolc osztályterem, továbbá étkező, öltözők, irodák, tanári szoba, orvosi rendelő, raktár,
mosdók. A felújítás és a bővítés
kivitelezési ideje másfél év, azaz

2020 februárjában kell befejezni.
Az új iskolaépületben az előkészítő, az elemi és a felső tagozatos
osztályok fognak tanulni.
Tavaly novemberben aláírták a
támogatási szerződést a fejlesztési
minisztériummal, a közbeszerzési
eljárás tavaly decemberben kezdődött, június 28-án aláírták a kivitelezési szerződést a Conart

Fotó: Bodolai Gyöngyi

erősítette, hogy a Református Kollégium és Bolyai Farkas Líceum
épületeinek felújítása folytatódik,
amíg külsejében és belső tereiben,
valamint felszereltségében is a
XXI. század iskolájának képét
nyújtja. A nyolcmillió eurót meghaladó beruházás anyagi fedezetét
pályázati úton nyert és részint
saját alapokból az épület tulajdonosa, a református püspökség fedezi.

Structuri céggel 4.618.219,83 lej
értékben, míg a teljes beruházás
értéke 5.173.460 lej, ebből
4.853.267 lejt a minisztérium biztosít a Helyi fejlesztések országos
programja révén (PNDL), a
320.193 lej különbözetet Erdőszentgyörgy önrészként fizeti, az
összeget elkülönítették az idei
költségvetésben.

A jelenlegi épület felújítása és bővítése a tanteremhiány megoldása érdekében halaszthatatlanná vált

Fotó: Gligor Róbert László
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Újabb szuperprodukció helyszíne lesz a csíksomlyói nyereg és a szabadtéri hármas
oltár. Augusztus 18-án este
20 órától a budapesti Nemzeti
Színház és a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes közös produkciójaként ingyenes előadáson
bemutatják a Csíksomlyói
passiót, amelyet 18. századi
csíksomlyói passiójátékok és
Szőcs Géza Passió című műve
alapján a Kossuth-díjas Vidnyánszky Attila, a Nemzeti
Színház igazgatója rendezett,
koreográfusa a szintén Kossuth-díjas Zsuráfszky Zoltán.

A Csíksomlyói passió a csíksomlyói nyeregben

Ádám, Zsibárus: Farkas Dénes, Jeruzsálemi: Tóth László, Barabás:
Bordás Roland, Tanítvány: Beretytyán Sándor, Lázár: Szabó Sebestyén László, Pilátus fia: Horváth
Mátyás, Gyermek Jézus: Haszon
Ákos. Továbbá a Magyar Nemzeti

Zenészek: Papp István Gázsa
(prímás), Szabó Dániel (cimbalom,
gardon), Takács Ádám (hegedű),
Tóth Sándor (brácsa, dob), Csávás
Attila (klarinét, furulya), Liber Róbert (bőgő).
Művészeti vezető és koreográ-

megszentelt bolondság, amit elvisel
a műfaj, és mi a Jóisten mosolya
ebben a figurában?” Ezt kell keresni szerepében.
Tóth Auguszta többször járt Erdélyben, láthattuk Marosvásárhelyen és a mikházi Csűrszínházban
is. „…A nyeregben még nem voltam, kíváncsi vagyok, hogy egyszerű halandóként érzékelem-e
annak a helynek az energiáját, és
olyan minőségben szeretném interpretálni Máriát, amely méltó legyen
a
hely
szelleméhez.
Szeretném, hogy ha a nézők a játéknak részesévé válnának, ha érzékelnék az idősíkokat, amelyeket
megmozdítunk.”
Barta Ágnes erdélyi születésű
színművésznő, őt is láthattuk már
mindkét korább említett helyszínen. A kaposvári egyetemet nemrég
végző, igen ígéretes tehetségű színésznő Mária Magdolnát alakítja.
Szerinte igen különleges élmény
lesz szabadtéren, többezres közönség előtt játszani, izgatottan várja a
produkció csíksomlyói előadását.
Berettyán Sándor is az ifjú színésznemzedék közé tartozik, nemrég fejezte be az egyetemet. A
Pszichében és a János vitézben már

Táncegyüttes tagjai: Deus Pater:
Benedek Attila, Ráfáel arkangyal:
Csicsmann Dániel, Gábriel arkangyal: Barka Dávid, Hit: Kovács
Gábor, Halál: Tókos Attila, Első
ördög: Fekete Bence, Második
ördög: Juhász Sándor, Szeretet: Rab
Edina, Irgalmasság: Tapolczai-Zsuráfszky Lilla, Igazságosság: Orbán
Amanda, Bizonyságtétel és Veronika: Oltárczy Mária, Bölcsesség:
Rencz Norbert, Ártatlanság: Molnár
Sarolta, Ádám: Bordás Barnabás,
Noé: Bordás Barnabás, Ábrahám:
Valach Gábor, Dávid király: Szeverényi Barnabás, Pásztor: Hajdú Flórián, Erősség: Juhász Zsombor,
Mértékletesség: Payer Dóra, Állhatatosság: Tóth Melánia.

fus: Zsuráfszky Zoltán, díszlettervező: Székely László, jelmeztervező: Bianca Imelda Jeremias.
dramaturg: Szász Zsolt, szakértő:
Medgyesy S. Norbert, néprajzi
szakértő, táncdramaturg: Zs. Vincze
Zsuzsa, rendezőasszisztens: Herpai
Rita.
Társrendező-koreográfus:
Zsuráfszky Zoltán, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője, rendező: Vidnyánszky Attila.
A főbb szereplők a következőképpen vallanak a produkcióról. A
Vándor (Berecz András) szerint
„Jézus fejlődésén keresztül egyfajta
lelki fejlődésen is keresztülmegyek, csak csetlek-botlok és zöldségeket beszélek, egyre inkább
közeledek a megváltáshoz. Mi a

kipróbálta, milyen szabadtéren játszani. „Az mindig különleges élményt jelent, mindent adaptálni
kell a helyhez, a térhez, az időjáráshoz, van egy új izgalma ennek. A
hegytetőn emberként várom az élményt, amely nem tudom, hogy
milyen hatással lesz a lelkünkre.
Jézus története és az evangélium
egy örömhír, boldogságot hoz, és
remélem, azt is nyújtunk majd
mindenkinek az előadással” –
mondta a színművész, akit Jézus
szerepében láthatunk majd Csíksomlyón.
Augusztus 15-én 13 órától nyílt
próba lesz. Az előadás augusztus
18-án este 8 órától látható a nyeregben levő színpadon.

Összeállította: Vajda György

„A Nemzeti Színházban az elmúlt öt évben végzett munkánk
eredményeként a csíksomlyói nyeregben fog valóságossá válni, a
maga teljességében megnyilvánulni
az általunk képviselt gondolat, miszerint: a Nemzeti Színház a nemzet
színháza” – ezzel a gondolattal vállalta fel Vidnyánszky Attila igazgató és rendező, hogy „haza” hozza,
és – határon inneni és túli művészek
együttműködésével – bemutassák a
Csíksomlyói passiót. A nagyszabású előadásban a Nemzeti társulata, a Táncegyüttes táncosai és
zenészei mellett a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, a Háromszék táncegyüttes, a Mereklye
táncegyüttes (Csíkmadéfalva), a
Borsika táncegyüttes (Csíkszereda), az Ördögborda táncegyüttes (Balánbánya) táncosai, a
Marosszéki Kodály Zoltán gyermekkar (Szováta), a Marosszéki
Kodály Zoltán gyermek- és ifjúsági kórus (Sóvidék és Nyárádmente) is fellép. Egyszeri
alkalommal beáll a produkcióba
Molnár Levente operaénekes is,
akinek a szerepe egyszeri és megismételhetetlen lesz.
Az alkotók szerint a Csíksomlyói
passió keresztény hitünk alapjaira
kérdez rá, miközben új színpadi
nyelvet teremt, hiszen több művészeti ágat egyesítő totális színházban a költői és prózai szövegekkel
egyenrangú szerepet kap a tánc és a
zene.
Vidnyánszky Attila rendező szerint „a Csíksomlyói passió szövegei
a magyar színjátszás kezdeteinek
gyönyörű dokumentumai. Nagyon
fontos ezeket újrafogalmazni. Újrafogalmazni magunkat, magamat,
erre gyönyörűen alkalmas a Csíksomlyói passió. Lehet, hogy színházi pályafutásom legfontosabb
turnéja következik. Nem tudom,
hogy van-e valahol hely a világon,
ahol fontosabb számomra játszani.
Ha megtörténik az, hogy egy közösséggé tudunk összekovácsolódni a
két óra alatt, akkor a Nemzeti Színház missziójának leglényegibb aktusa történik meg (…) Az előadás

Fotók: https://nemzetiszinhaz.hu/passioanyeregben

mindenképpen meg kell érintsen,
hiszen ez egy kitárulkozás a részünkről, hitvallás, elköteleződés.
Nagyon aprólékosan, nagy igyekezettel összerakott érzelmi út, amit
bejárunk a színpadon.”
Zsuráfszky Zoltán koreográfus
szerint „Csíksomlyó az összmagyarságnak, a világ magyarságának
emblematikus, kultikus helye (…).
A történet az emberiség legizgalmasabb története, amelyet hazahoztunk. Nemcsak mi szerepelünk,
hanem mi képviseljük az egész
világ magyarságát ezzel a produkcióval.”
Zsuráfszky szerint nem táncos
történetet látnak majd a nézők, de
minden apró mozzanat aprólékosan meg van komponálva úgy,
hogy tükrözze a történet szellemiségét, ugyanakkor székely táncot is
belevitt a produkcióba, hiszen
ennek szimbolikus értéke, üzenete
is van a csíksomlyói nyeregben,
mert a nemzeti táncegyüttes mellett erdélyi táncegyüttesek is lesznek, de eljönnek a környékbeli
falvak lakosai, a székelyek is, akikkel így együtt ünnepelnek az előadók.
Olyan gyönyörű történetet látunk, amibe érdemes belegondolni.
A magyarságnak, a szellemiségünknek, a hazaszeretetnek, a hazának,
az emberszeretetnek ad sokat, és
ezen fognak a nézők sokat gondolkodni majd – mondta többek között
a koreográfus.
A következő szereposztásban követhetik végig a nézők a történetet.
Vándor: Berecz András m.v. (aki
saját maga által összeállított dalokkal, mesékkel vezeti fel a jeleneteket), Mária: Tóth Auguszta, Mária
Magdolna: Barta Ágnes, Krisztus:
Berettyán Sándor, Péter apostol:
Rátóti Zoltán, Júdás apostol: Rácz
József, Pilátus: Molnár Levente
m.v., Pilátus felesége: Vass Judit
Gigi m.v., Annás főpap: Schnell
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Edzőtábort zárt az MSE

Szerkesztette: Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Folytatja a felkészülést a 3. ligás
idényre a marosvásárhelyi MSE
labdarúgó-csapata. Újjáalakítása
óta az első 3. ligás idényére, hisz a
történelmi MSE már szerepelt különböző szintű bajnokságokban.
Fehér Csaba kerete egy hétig a
nagyadorjáni Dorman bázison edzőtáborozott, ahol kiváló feltételek
mellett készülhetett. Remek edzőpálya állt a rendelkezésére, és semmilyen külső tényező nem zavarta
a felkészülést.
A csapat két edzőmérkőzéssel
zárta a periódust. Először a 4. ligás
Nyárádszeredával mérkőztek meg,
ezt a meccset az MSE 6-0-ra nyerte
Velichea 2, Dudás, Borbély és
Moldován Tamás góljaival. Másnap Besztercén a szintén újonc
Gloria (jogilag nem azonos a korábbi, hasonló nevű klubbal) volt
az ellenfél. A mérkőzést a házigazdák 3-0-ra nyerték, azonban az
eredménynek nincs sok jelentősége, mondta el Fehér Csaba, aki
úgy látta, csapata sok lehetőséget
kidolgozott, míg az ellenfél szinte
minden helyzetét belőtte. De azért
sem, mert a mérkőzésen a keret

minden tagja sorban lehetőséget
kapott, és a cél a játékosok közötti
automatizmusok megteremtése,
különböző felállások kipróbálása
volt, nem a taktikus, mindenáron
való eredményesség.
keret
nagyvonalakban
A
ugyanaz, amellyel az első barátságos mérkőzést is játszotta az MSE
Székelyudvarhely ellen, bár a vezetőedző elmondta, hogy még 2-3
játékost biztosan leigazolnak még
a bajnokság kezdetéig. Többen érkeznek próbajátékra, közülük választja ki a szakvezetés azokat,
akik segíthetnek a csapaton.
A legjobb edzés a mérkőzés, így
az MSE még számos barátságos
mérkőzést vett tervbe. Így
oda-vissza játszani fognak a nagyszebeni Hermannstadt 3. ligás
csapatával, tervbe vették a visszavágót Székelyudvarhellyel (idegenben) és Besztercével (itthon),
valamint Marosludassal is találkoznak. Továbbá a Maros megyei szuperkupa is tervben van a
kupagyőztes Marosoroszfalu ellen,
bár ennek az időpontját és kiírását
még nem közölte a megyei labdarúgó-egyesület.
A Román Labdarúgó-szövetség

honlapja viszont megerősítette
annak a 80 csapatnak a listáját,
amelyek beiratkoztak a 3. ligába,
és közölte, hogy a csoportbeosztást
augusztus 17-ére véglegesítik, amikor kisorsolják a menetrendet is.
Az FRF azért vár még egy hetet,
hogy minden beiratkozott csapat
igazolja vissza a részvételt, és ha
van esetleges visszalépő, akkor azt
pótolja a kiesők közül. Ebben reménykedik a Radnóti SK is,
amelynek egyelőre nincs helye a 3.
ligában, de az elsők között van a
tartaléklistán.
A labdarúgó 3. liga idénye augusztus 25–26-án kezdődik. A 16os csoportból az első helyezett
feljut a 2. ligába. Az utolsó őszi
fordulót december 1-2-án rendezik,
míg tavasszal március 2-3-án folytatódik a bajnokság, amely május
25-26-án zárul. A tavasszal két hétközi fordulót is beiktatnak.
A csapatok kötelező módon legalább egy U21-es korosztályú
(1998-ban vagy korábban született) és két U-20-as korosztályú
(1999-ben vagy korábban született) játékost kötelesek használni a
teljes mérkőzés alatt, kivéve, ha
valamelyiküket kiállítják.

Az élre állt a Sepsi OSK

A sepsiszentgyörgyi labdarúgás történetében rendkívüli
eseményt jegyezhettünk fel
szombaton este, amikor a
Sepsi OSK, a hazai pályán
aratott 3-0-s sikerének köszönhetően az 1. ligás rangsor élére állt. Igaz, csak egy
napig, amíg a forduló többi
mérkőzését is lejátsszák, de
hát a szentgyörgyi szurkolóknak azért maradt idejük
még, hogy – ahogy mondani
szokás – gyorsan kinyomtassák az aktuális rangsort, és
bekeretezve a falra akaszszák.

Remek mérkőzést játszottak a
Jászvásár ellen a házigazda szentgyörgyiek a Szemerja negyedi stadionban.
Már
az
elejétől
irányították a meccset, több helyzetet kidolgoztak, míg – több
remek védést követően – a jászvásári kapus, Cobrea „besegített” Vierának, hogy vezetéshez juttassa
csapatát. A második félidőben
Velev váltotta góllá Fülöp István
(fotó)passzát, majd Yasin Hamed
állította be a végeredményt. A mutatott játék alapján a Sepsi OSK
számára nem elérhetetlen célkitűzése a felsőházba jutás az alapszakasz végén, ami a klub célja az
idén.
Az 1. liga 4. fordulójában még
két mérkőzést játszottak lapzárta
előttig. Botoşani-ban a házigazdák
nem tudtak nyerni az Astra ellen,
noha vezettek, a találkozó 1-1-re
zárult. A Concordia Chiajna 2-0-ra
verte a nagyszebeni FC Hermannstadt csapatát, amely egyelőre idegenben biztos áldozatnak számít.
A labdarúgó 1. liga 4. fordulójában: FC Botoşani–Astra Giurgiu
1-1, Concordia Chiajna–Nagyszebeni FC Hermannstadt 2-0, Sepsi
OSK–Jászvásári Poli 3-0. A Dunărea Călăraşi–CSU Craiova, FC Voluntari–Kolozsvári
CFR
és
Medgyesi Gaz Metan–FCSB mérkőzéseket lapzárta után játszották.
A Dinamo–Viitorul meccset ma
rendezik.

Forrás: rajongói Facebook-oldal

A VSK focicsapatairól
a Marosvásárhelyi TVR-ben
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Hétfőn 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Székes Károly. Az újonnan alakult Városi Sportklub labdarúgó-szakosztályának vezetőjével
Szucher Ervin az alsó osztályokból induló férfi-, illetve női csapatok
célkitűzéseiről beszélget.

Fél lábbal a play-off körben
a CFR

Gyakorlatilag már az első menet
után biztosította a továbbjutását a
labdarúgó-Európa-liga 3. selejtező
köréből a kolozsvári CFR az EL
bajnoki ágán. Az örmény bajnok
Alashkert otthonában már az 5.
percben vezetéshez jutott a bordó–
fehér együttes Ţucudean révén, aki
egy töredékmásodperccel gyorsabb
volt a hazai kapusnál, és átemelte
rajta a labdát. Ezt követően szünetig
egyik félnek sem sikerült gólt szerezni, azonban amint megkezdődött
a második játékrész, ugyanazt a Ţucudeant lerántották a tizenhatoson
belül. Noha egy focibabona szerint
nem ajánlott, hogy ugyanaz a játékos rúgja a büntetőt, aki ellen szabálytalankodtak,
Ţucudean
magához ragadta a labdát, és duplázott. A visszavágót csütörtökön játsszák a Gépész utcában, ahol az
örményeknek három gólt kell rúgniuk, hogy továbbjussanak, és ez
nehezen elképzelhető. Érdekes viszont, hogy ki lehet a CFR következő ellenfele, amikor már a
csoportkörbe jutás a tét. A luxemburgi Dudelange ugyanis hatalmas
meglepetésre 2-1-re győzött Varsóban a Legia ellen, így előnybe került a kolozsváriak következő
ellenfelét adó párharcban.
Jó esélye van a FCSB-nek is a továbbjutásra a horvát Hajduk Split
elleni találkozón. Az első meccs az
Adria-parti városban gól nélkül
végződött, miután Moruţan a zárópercekben valóságos meccslabdát
hagyott ki. A továbbjutáshoz tehát
hazai győzelemre van szüksége, de
egy korai Hajduk-gól igencsak
megnehezítheti Nicolae Dică legénységének a feladatát. Ha továbbjut, a FCSB a Pozsonyi Slovan
és a Rapid Bécs párharc győztesével játszik. Az első meccset Pozsony 2-1-re nyerte.
A harmadik román csapat, a Craiovai CSU már eleve csekély esélylyel lépett pályára Lipcsében, ahol
a helyi RB 3-0-ra is vezetett ellene.
A hosszabbítás perceiben szépítettek az oltyánok, ami akár fontos
gólnak is tűnhet a visszavágó szempontjából, amelyen egy 2-0 is elég
lenne. Csakhogy az ellenfél a Bundesligából érkezik…
Európa-liga, 3. selejtező kör, első

menet: Pjunik Jereván (örmény) –
Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 0-0, FK
Ufa (orosz) – Progrés Niederkorn
(luxemburgi) 2-1, Spartaks Jurmala
(lett) – FK Suduva Marijampolé
(litván) 0-1, Alashkert FC (örmény)
– Kolozsvári CFR 0-2, Hapoel
Haifa (izraeli) – Atalanta Bergamo
(olasz) 1-4, Lipcsei RB (német) –
Craiovai CSU 3-1, Torpedo Kutaiszi (grúz) – FK Kukës (albán) 5-2,
Hapoel Beér-Séva (izraeli) –
APOEL Nicosia (ciprusi) 2-2, Sheriff Tiraspol (moldovai) – Valur
Reykjavík (izlandi) 1-0, Ludogorec
Razgrad (bolgár) – Zrinjski Mostar
(bosnyák) 1-0, Apollon Limassol
(ciprusi) – Dinamo Breszt (fehérorosz) 4-0, Trencséni FK (szlovák)
– Feyenoord Rotterdam (holland)
4-0, FC Mariupol (ukrán) – Girondins Bordeaux (francia) 1-3, Sigma
Olomouc (cseh) – Kairat Almati
(kazah) 2-0, Sturm Graz (osztrák) –
AEK Larnaca (ciprusi) 0-2, Dinamo Minszk (fehérorosz) – Zenit
Szentpétervár (orosz) 4-0, Jagellonia Białystok (lengyel) – KAA Gent
(belga) 0-1, Szófiai CSZKA (bolgár) – København (dán) 1-2,
Nordsjælland Farum (dán) – Partizan Belgrád (szerb) 1-2, Olimpija
Ljubljana (szlovén) – HJK Helsinki
(finn) 3-0, Beşiktaş Isztambul
(török) – Linzer ASK (osztrák) 1-0,
Olimpiakosz Pireusz (görög) – FC
Luzern (svájci) 4-0, Vitesse Arnhem (holland) – FC Bázel (svájci)
0-1, KRC Genk (belga) – Lech Poznań (lengyel) 2-0, Istanbul Başakşehir (török) – Burnley FC (angol)
0-0, Zarja Zaporizsja (ukrán) –
Sporting Braga (portugál) 1-1, The
New Saints (walesi) – FC Midtjylland (dán) 0-2, Cork City (ír) – Rosenborg Trondheim (norvég) 0-2,
Szabadkai Spartak (szerb) –
Brøndby FC (dán) 0-2, Glasgow
Rangers (skót) – FK Maribor (szlovén) 3-1, Hajduk Split (horvát) –
Bukaresti FCSB 0-0, Hibernian
Edinburgh (skót) – Molde FK (norvég) 0-0, Sarpsborg (norvég) –
HNK Rijeka (horvát) 1-1, Varsói
Legia (lengyel) – Dudelange FC
(luxemburgi) 1-2, Pozsonyi Slovan
(szlovák) – Rapid Bécs (osztrák) 21, FC Sevilla (spanyol) – Žalgiris
Vilnius (litván) 1-0.
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A teremlabdarúgók
első barátságos
mérkőzése

Összeült a népes Gierling család

Czimbalmos Ferenc-Attila

A marosvásárhelyi 92 éves Gierling György – a helyi
labdarúgóélet legidősebb képviselője – és neje, a 85 éves
Klára a minap Parajdon töltött egy csodálatos hétvégét
szerettei körében. A Gierling család tagjainak sikerült időben egyeztetniük, így az összejövetelen az unokák és a
dédunokák is jelen voltak. A népszerű Gyuri bácsit – aki
labdarúgóként tagja volt a helyi NMKTE, a Locomotiva
és a Mureşul együtteseinek – megkértem, hogy meséljen
néhány szót a családjáról.
– 1956-ban született az első lányunk, Enikő, majd 1961ben az iker lányaink, Évike és Klára. Sajnos Éva 51 évesen
2012-ben súlyos betegség következtében elhunyt Sárospatakon. A három lányunktól 6 unokánk született, közülük
négyen alapítottak családot. Nekik öt gyerekük született
– azaz 5 dédunokánk van – , három kislány és két fiú. Az
unokák közül a legidősebb 33 éves, a legfiatalabb 26, viszont a dédunokáink közül a legnagyobb 4 és fél, a legkisebb fél éves. A családból tízen lakunk Marosvásárhelyen,
nyolcan Sepsiszentgyörgyön, ketten Sárospatakon, és egy
Németországban él – mondta el Gierling György –, akinek
két unokája, a Rábatótfalui SE csapatában (Vass megye II.
osztálya) játszó mérnök unokája, Gierling György és a Németországban letelepedett unokája is labdarúgó, utóbbi
már csak öregfiú futballista – mondta el id. Gierling
György, aki 1955-ben nősült, és nejével júliusban ünnepelték a 63. házassági évfordulójukat.
Azzal kapcsolatosan, hogy mikor lesz a legközelebbi
telt házas családi találkozó, Gierling György ezt felelte:
– A vejünk javasolta, hogy a marosugrai Haller-kastélyban találkozzunk, de dátumot még nem szögeztünk

Bálint Zsombor

le. Azelőtt a vejünkkel és családjával októberben a marosszentgyörgyi Apollo gyógyfürdőre szeretnénk eljutni.
Csak egészségesek legyünk, ezt kívánom a családom
minden tagjának – fejezte be a gondolatot a futball szolgálatában mintegy 80 évet eltöltött Gierling György, a vásárhelyi sportélet doyenje, akinek az egykori játékostársai
közül csak Bocsárdi Márton él Sepsiszentgyörgyön és
Szoboszlai Miklós Kolozsváron.

Lejátszotta első barátságos mérkőzését a 2018–19-es bajnoki
idény előtt a becsődölt City’us romjain létrejött marosvásárhelyi
VSK teremlabdarúgó-csapata. Az ellenfél az élvonalban szereplő
Székelyudvarhelyi Futsal Klub csapata volt, amelynek a soraiban
bemutatkozott a City’us soraiban többszörös bajnok Csoma Alpár,
illetve ott játszik a szintén marosvásárhelyi Csala Zsolt is.
A marosvásárhelyi csapat a rendelkezésére álló keretből három
fontos játékost nem tudott használni. Togan és Szabó Zsolt csak
később csatlakozik a kerethez, míg a Csíkszeredából érkezett
Aramă enyhén sérült, ezért a szakvezetés úgy döntött, hogy ne kockáztasson komolyabb bajt.
A mérkőzést 2x40 perces félidőkkel játszották, folyó idővel,
azaz nem állították meg az órát, amikor a labda nem volt játékban.
A találkozó során nem látszott az osztálykülönbség, hisz mint tudjuk, a VSK a 2. ligás bajnokságra készül. Kacsó Endre technikai
igazgató elégedett volt a meccs végén a teljesítménnyel, és úgy
vélte, hogy ezzel a kerettel jó eséllyel célozzák meg a feljutást.
Noha sok olyan játékos van, aki a tavalyi kieső csapatban is jelen
volt, a szakvezető szerint az új idényben meglátszik majd, hogy
rendszeres edzéseken vesznek részt, hisz az előző idényben nem
így történt.
A meccset a VSK kezdte jobban, és kétszer is bevette a válogatott Grigoraş által őrzött udvarhelyi kaput, előbb Boroş, majd Nagy
révén. A folytatásban mindkét kapu előterében sok helyzet alakult
ki, de csak a félidő végéhez közeledve kezdett gólokat szerezni az
ellenfél, ám ekkor sorozatban ötször talált be.
A második félidőben az első gólt szintén a vendégek szerezték,
ezt követően azonban egyre bátrabban és tetszetősebben játszottak
a VSK fiataljai, és a találkozó legszebb akciója végén Iszlai Kiss
elé tálalt a kapu torkában. Aztán Ţipău szépített tízméteresből, a
Galacról leigazolt ifjúsági válogatott Crişan talált be távolról, az
utolsó percben pedig Sălaghie egyenlített. A mérkőzés azonban
nem zárult 6-6-ra, mert az utolsó támadást Székelyudvarhely értékesítette.
Mindkét szakvezetés elégedett volt a mérkőzéssel, amely jól
szolgálta a felkészülést.
A teremlabdarúgó-bajnokság szeptemberben kezdődik, pontosabbat azonban egyelőre nem lehet tudni. A szövetség futsalszakosztálya augusztus 16-án ül össze, hogy megállapítsa, hogy mely
csapatok indulnak az 1. és 2. ligában, ezek után kisorsolják a menetrendet, és kitűzik a fordulók időpontjait is. A jelenlegi hírek szerint félő, hogy az élvonalban még tíz csapatot sem sikerül
összegyűjteni, a 2. ligában azonban legalább 12 résztvevőre számítanak.
Marosvásárhelyi VSK–Székelyudvarhelyi FK 6-7 (2-5)
A marosvásárhelyi VSK az alábbi keretet használta: Cătinean
(Tătar, Coman) – Ţipău, Boroş, Crişan, Szőcs László II (Küsmödi,
Iszlai, Nagy Kiss, Sălaghie, Curci, Luduşan).
Gólszerzők: Boroş, Nagy, Kiss, Ţipău (tízméteresből), Crişan,
Sălaghie.

Kisifjúsági olimpiai birkózóközpont lesz városunkban

13–16 éves korosztályúak számára olimpiai birkózóközpont lesz
Marosvásárhelyen, amely az ország
és legsikeresebb legtehetségesebb
18 birkózójának biztosít felkészülési lehetőséget a nemzetközi megmérettetésekre – mondta el a minap
Ballai Sándor, a Román Birkózószövetség alelnöke, a Maros SK birkózószakosztályának elnöke. A
helyi olimpiai birkózóközpontról
így vélekedett:
Iskoláztatásuk, étkeztetésük
és az elszállásolásuk helyileg
biztosított lesz
– A felkészülési központot eddig
több edző, vezető próbálta megvalósítani városunkban, de nem sike-

rült, ezért is vagyok büszke, és a
marosvásárhelyiek is büszkék kell
legyenek azért, hogy a régi álom
megvalósul. Számított az is, hogy
Maros SK birkózószakosztálya a
legsikeresebb nemzetközi szinten a
Steaua után, sőt, Romániában a birkózás az evezés után a legsikeresebb sportág nemzetközi szinten –
mondta el Ballai, aki 1979-ben lett
a Maros SK leigazolt birkózója,
aztán 1982-ben a Steaua Sportklubhoz szerződött.
– A kisifjúsági birkózóközpont
szeptember 17-én nyílik – ugyanis
addig a szülők beleegyezésére is
szükség van, hiszen még kiskorú
sportolókról van szó, sőt a szerző-

A helyi tehetséges birkózók egy csoportja (Fotó: Fazakas Csaba)

dések megkötéséhez is idő kell –, a
birkózók az év 365 napjából 300
napon át a felkészüléssel, a versenyekkel lesznek elfoglalva, az olimpiai központot teljes mértékben a
Román Olimpiai Bizottság fogja finanszírozni.
A technikai stábot három edző
(kilétükről a hazai birkózószövetség
dönt), egy erőnléti edző és egy
orvos fogja alkotni, a sportolók a
Szász Albert Sportlíceum diákjai
lesznek, étkezésük és a szállásolásuk is helyi szinten lesz megoldva –
említette a föderáció alelnöke, aki
14 országos bajnoki cím tulajdonosa, ugyanakkor öt veterán világbajnoki aranyérmet szerzett 19 év

alatt (5 arany-, 5 ezüst- és egy
bronzérmet).
Nagy esély előtt a marosvásárhelyi
birkózók
– Marosvásárhely a hazai birkózás fellegvára – mármint ami a
sportág múltját illeti – , de a Maros
megyei tehetséges birkózóknak van
egy pluszesélyük, hogy együtt edzzenek ezekkel az elit sportolókkal,
így ők is tudnak előrelépni, mert van
felkészülési partnerük. Emellett
nemzetközi tapasztalattal rendelkező edzőkkel dolgoznak majd, akik
kellőképpen felkészítik őket a rangos nemzetközi versenyekre. Minden verseny előtt szelekció lesz, így
a legjobbak, a legjobb formában
lévők fognak menni a megmérettetésekre. Aki komolyan, elszántan
edz, az felső szinten űzheti a birkózást, képviselheti Romániát a nemzetközi megmérettetéseken, így a
válogatott tagja is marad, viszont aki
nem veszi komolyan a felkészülést,
az kihull a keretből és visszatér nevelő egyesületéhez.
Sajnos a Maros SK sok tehetséges birkózója az évek során 18. életéve betöltése után elkallódott. A
felkészülési központtal párhuzamosan fellendülhet a birkózás városunkban, és a szabadfogású birkózás
is Romániában – említette Ballai.
Nemrég végleg befejezte sportolói
karrierét, és a fiatal, tehetséges hazai
birkózók kutatásával, felkarolásával
szeretne foglalkozni ezután.
Kik lesznek a kisifjúsági olimpiai
birkózóközpont helyi tagjai?
Fazakas Csaba, a marosvásárhelyi ISK birkózóedzője:
– Vásárhelyt öt országos bajnok
fogja képviselni: Csiki Ervin, Gom-

Ballai Sándor

bos Erik (a hajdani többszörös
kung-fu világbajnok, Gombos Attila fia), Alex Matea, Cristian Biro
(ők mind az ISK versenyzői),
ugyanakkor Böjthe Benjámin, akit
Márton József edz a Maros SK-nál.
Biro ötszörös román bajnok,
emellett első, Gombos második,
Csiki harmadik helyezett volt a Balkán-bajnokságon. Én közülök Birót
és Mateát edzem, Gombost és Csikit Dragoş Olar edzi. Szép jövőt jósolok nekik, mert a lehetőségek
adottak számukra: tehetséges és komoly birkózók, de rajtuk múlik,
hogy milyen hosszú ideig maradnak
a keretben, onnan idővel fennebb
kerülhetnek a következő korosztályos keretbe. (C.F.A.)
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Kilenc magyar éremmel zárult az úszó-Eb
Fotó: MTI

A címvédő Hosszú Katinka
nyerte meg a 200 méteres vegyesúszást a glasgow-i felnőtt úszóEurópa-bajnokság utolsó előtti
napján. A döntő után így értékelte a történteket: „Ma teljesen
másképp álltam oda versenyezni, mint az elmúlt öt évben
bármikor. Majdnem robotként
versenyeztem már, és tudtam
pontosan, hogy mikor és mit,
milyen részidőt szeretnék. Ma
délután csak küzdöttem… Ez
tiszta küzdés volt, a szívem húzott be az utolsó pár méteren.
Nagyon-nagyon örülök ennek a
győzelemnek. Az elmúlt években úgy éreztem, hogy az érzelmek csak gyengítenek, és
befolyásolják a teljesítményemet. Viszont ma délután az érzelmeimmel nyertem.”
A 200 méteres vegyesúszásban diadalmaskodó
Hosszú Katinka az első női úszó, aki Eb-n sorozatban
négyszer védte meg címét.
Az utolsó napon Verrasztó Dávid 400 m vegyesen
Európa-bajnok lett, Késely Ajna 400 gyorson ezüst-,
Burián Katalin 200 háton bronzérmet szerzett.
„Az utóbbi hónapokban sok csúnya dolgot mondtak rólam, de valami nem változik, és még mindig kemény vagyok. Magamnak bizonyítottam, hogy van
még bennem tartás” – nyilatkozta Verrasztó az aranyérme után.
Amilyen szenzációsan kezdte, ugyanolyan kiválóan zárta Késely Ajna a glasgow-i felnőtt Európabajnokságot. Az utolsó egyéni számban, a 400
méteres női gyorsúszásban csak hajszállal maradt le
az első helyről, így összességében három éremmel búcsúzhatott a kontinensviadaltól.

Sós Csaba szövetségi kapitány szerint minden úszó
kihozta magából a maximumot a Glasgow-ban csütörtökön befejeződött Európa-bajnokságon, ahol a
magyarok négy arany-, három ezüst- és két bronzérmet gyűjtöttek.
„Aki itt rajtkőre lépett, az mind a maximumot nyújtotta. Halálosan komolyan vették, egy Európa-bajnoksághoz megfelelően készültek, az adott pillanatban a
legjobbjukat teljesítették” – nyilatkozta a szakember.
Hozzátette, a kilenc érem – amely könnyen lehetett
volna több is, hiszen négy negyedik hely is csak századokon múlt – különösen fényes úgy, hogy mindöszsze
két
versenyző
versenyzett
abszolút
csúcsformában.
A kapitány a jövő évi dél-koreai világbajnoksággal
kapcsolatban ugyanakkor kijelentette: a mostani teljesítmény kevés lesz ahhoz, hogy eredményesek legyenek.

Szolopa a VSK-nál
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Vladiszlav Szolopa lehet a marosvásárhelyi VSK
férfikosárlabdacsapatának új erőA
szélsője.
kosárlabdázó korábban a medgyesi
Gaz Metannál is
játszott, 2017-ban
az NBA draftján is
részt vett, a múlt
szezonban pedig a
Jászvásári Poli játékosa volt.
A VSK hivatalos
Facebook-oldala
egyelőre nem közölt nevet, csak
annyit árultak el, hogy hamarosan
bejelentik egy új játékos érkezését,
aki korábban is játszott Romániában, és átlagban 10,5 ponttal, 5,5 lepattanóval és 0,7 gólpasszal
büszkélkedhet mérkőzésenként. A
Basketball in Mures oldal azonban
már a nevét is megírja, és tényként
közli, hogy Vladiszlav Szolopa az
új idényben a marosvásárhelyi VSK

játékosa lesz. A hírt a 24secunde.ro
szakportál is megerősíti.
A VSK eddig egyetlen légiós,
Goran Martinič érkezését jelentette
be, az idénykezdésig pedig 3-4 külföldi kosaras játékjogát szeretné
megszerzeni, annak függvényében
is, hogy melyik értékcsoportba sorolják augusztus 14-én az új marosvásárhelyi klubot. (b. zs.)

A női teniszezők világranglistáját vezető Simona Halep bejutott a
Montréalban zajló, 2,82 millió dollár összdíjazású WTA-torna döntőjébe, miután szombaton 6:4, 6:1
arányban legyőzte az ausztrál Ashleigh Bartyt. Korábban Halep az
orosz Anasztaszja Pavljucsenkova
ellen – több mint háromórás mecscsen – 7-6, 4-6, 7-5 arányban szerezte meg a győzelmet, majd még
aznap 6-2, 6-2-re győzött a veteránnak számító Venus Williams
ellen. A negyeddöntőben nem
tudta megállítani a francia Caroline Garcia sem, őt 6-4, 6-1-re
verte.
Az elődöntőben Halep az első
labdától az utolsóig irányította a
meccset. 4:1-re elhúzott az első

szettben, majd az ausztrál 4:3-ra
feljött, de Simona 6:4-re hozta a
játszmát. A második szettben csak
az történt a pályán, amit Halep
akart, egyetlen játékot engedett
Bartynak, és magabiztosan győzött
6:1-re.
Halep ezzel a győzelemmel 585
WTA-pontot biztosított magának,
amivel matematikailag is biztos,
hogy bejutott az év végi Bajnokok
Tornájára, a tenisz nem hivatalos
világbajnokságára, amelyen csak a
világ legjobb nyolc játékosa vehet
részt, és jó eséllyel még néhány
hétre a világelsősége is megmarad.
A lapzárta után játszott döntőben
Halep ellenfele a montréali címvédő, az amerikai Sloan Stephens
volt.

Joan „Nani” Roma nyerte az autósoknál a 15. Hungarian Baja terepralit, melyet pénteken és
szombaton rendeztek Veszprémben
és környékén.
A spanyol pilóta mögött második
helyen a lengyel Jakub Przygonski
végzett, míg harmadik az orosz
Vlagyimir Vasziljev lett.
Második
helyével
Jakub
Przygonski továbbra is vezeti a világkupa pontversenyét.
A célba érkezés után Joan Roma
azt mondta: nehéz volt a verseny,
főleg a víz és a sár miatt, de mindenkinek ugyanolyan körülmények
közt kellett teljesíteni a feladatot. A
spanyol versenyző 2013 után
nyerte meg ismét a Hungarian
Baját. A világkupa pontversenyét

vezető Jakub Przygonski is arról
beszélt, hogy sokat csúszkáltak a
vizes pályán, ráadásul az utolsó öt
kilométeren defektet kaptak, így
lyukas bal hátsó kerékkel értek
célba.
A motorosoknál – mivel a veszprémi futam volt az idei utolsó – a
verseny a világkupa-győzelemről is
szólt. A futamot a szlovák Stefan
Svitko nyerte a portugál Mario Patrao és a cseh Jan Brabec előtt, azonban a világkupa pontversenyét
végül a Veszprémben hatodikként
célba érő, egyesült arab emírségekbeli Mohamed al-Balusi nyerte. A
futam után Svitko és al-Balusi is
egyaránt nehéznek ítélte a pályát,
melyen a sárban sokat csúszkáltak.
(MTI)

Döntőt játszott Simona Halep

A Team Novák fölözte le a díjak javát

A szervező csíkszeredai csapat,
a Team Novák érte el a legjobb
eredményeket Székelyföld kerékpáros körversenyén, amely szombaton zárult Csíkszeredában. Az
összetett versenyt a csíki csapat kerékpárosa, a moldovai köztársasági
Nicolae Tarnoviţchi nyerte, aki a
győzelmét az úgynevezett királyetapon alapozta meg, amikor a második helyen végzett csapattársa,
az ukrán Andrij Bratascsuk mögött. Igaz, a Hargita háromszori
megmászása után még Bratascsuk
állt az összetett rangsor élén, azonban az utolsó napi büdösfürdői
egyéni időmérőn Tarnoviţchi egy
percet vert a mezőnyre, és átvette
a vezetést. A nap második féletapja, amelyet a Steaua sportolója,
Valentin Pleşea nyert meg, az öszszetett rangsoron már nem változtatott.
Az összetettben mindhárom dobogós helyet a Team Novák kere-

kesei béreltek ki, Tarnoviţchi után
két ukrán Olekszandr Prevar és
Andrij Bratascsuk következett a
sorrendben, aki a gyengébb egyéni
időmérő futama miatt esett vissza
két helyet a rangsorban.
Ezek után logikus, hogy csapatversenyben is a csíkiak bizonyultak a legjobbnak, de ők nyerték a
pontversenyt Bratascsuk révén és a
hegyi pontversenyt Prevar révén is.

A legjobb 23 év alatti versenyző a
holland Alex Molenaar, a legjobb
román Daniel Crista (Steaua), a
legjobb magyar pedig Kiss Gergely (Epronex) lett.
A rajthoz tizenegy csapat sorakozott fel 62 kerékpárossal, közülük 44-en fejezték be a versenyt,
amely az idén egy nappal hosszabb
volt, és minden eddiginél nehezebb
erőpróba elé állította az indulókat.

Jegyzőkönyv:
2. szakasz: 1. Olekszandr Prevar (Team Novak). 2. Nicolae Tarnoviţchi (Team Novak). 3. Kiss Gergely (Magyarország).
3. szakasz: 1. Andrij Bratascsuk (Team Novak). 2. Nicolae Tarnoviţchi (Team Novak). 3. Olekszandr Prevar (Team Novak).
4a. szakasz: 1. Nicolae Tarnoviţchi (Team Novak). 2. Olekszandr Prevar (Team Novak). 3. Alex Molinaar (Destil-Parkhotel).
4b. szakasz: 1. Valentin Pleşea (Steaua). 2. Vlad-Nicolae Dobre
(MSTina-Focus). 3. Anton Lavrenyev (Apple Team).
Összetett végeredmény: 1. Nicolae Tarnoviţchi (Team Novak).
2. Olekszandr Prevar (Team Novak). 3. Andrij Bratascsuk (Team
Novak).
Pontverseny: 1. Andrij Bratascsuk (Team Novak).
Hegyi pontverseny: 1. Olekszandr Prevar (Team Novak).

Volt Dakar-győztes nyerte
a 15. Hungarian Baja terepralit
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Eredményes színjátszó tábort zártak

Sokszínű előadások tanúskodtak szombaton a heti munka eredményéről

Múlt héten zajlott az erdőszentgyörgyi Bodor Péter Művelődési Egyesület tizennegyedik színjátszó tábora
Kőrispatakon. Szombaton tartották a záró előadásokat,
amelyek az itt végzett munkáról tanúskodtak.

Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Az egyesület idei színjátszó táborában összesen 106 személy vett
részt: az oktatók többnyire Magyarországról érkeztek, a celldömölki
Soltis Lajos Színház munkatársai,
de budapesti és kaposvári színészhallgatók is részt vettek a munkában, összesen tizenhárman. A
gyerekek is több helységből érkeztek: a zöme természetesen erdőszentgyörgyi
volt,
de
Marosvásárhelyről is jött egy 17 fős
csoport, Csíkfalváról 14, Székelyudvarhelyről öt diák. A résztvevők
nyolc csoportba osztva dolgoztak
hat napon át, hogy egy előadást alkossanak, és azt bemutassák a záró
fellépésen, az oktatókat pedig egyegy pedagógus is segítette, felügyelte és irányította a gyerekeket
– sorolta fel a számadatokat az
egyesület vezetője, a tábor szervezője, Kovrig Magdolna nyugalma-

zott tanárnő. Közben a „tábor” udvara megtelt szülőkkel és érdeklődőkkel, a délutáni hőségben és
árnyékban a csoportok elkezdték
bemutatni előadásaikat, majd az iskola udvarán és a kultúrotthonban
is követni lehetett azokat: sokszínű
darabok tanúskodtak az eredményekről, a „sétáló” és improvizációs
színháztól a pantomimen át a hagyományos darabokig. „Úgy

érzem, komoly munka folyt a táborban” – vonta le a következtetést a
tanárnő.
Amint megtudtuk: intenzív
munka folyt a hét folyamán, reggel
8 órakor volt az ébresztő, utána
torna, mosakodás, reggelizés, 10 és
14 óra között a falu több pontján
folytak a foglalkozások, ebéd és
egy kis pihenő után este fél nyolcig
folytatták a munkát, vacsora után

énekkel, tánccal, kézműves-foglalkozással vezették le a napi fáradalmakat, és némi párnacsata után
mindenkit hamar elnyomott az
álom. Egyik este a résztvevők pantomim előadást élvezhettek, amelyet a táborozóknak a nagyszebeni
Bajkó Barabás Réka művésznő, a
Pufi Színház kezdeményezője ajánlott fel.
A pedagógusok is tanultak
A hét folyamán a pedagógusok
nemcsak a gyerekek felügyeletével
és az oktatók munkájának segítésével voltak elfoglalva, hanem tanultak is. A pápai Komáromi Sándor
drámapedagógus tartott nekik képzést, amelyen a színjátszásnak a
gyermek fejlődésében játszott szerepét boncolgatták: hogyan hat ez a
gyerekekre, hogyan lehet a drámajátékokkal a gyermek érzelmi világát pozitív irányba terelni, de
foglalkoztak gyakorlati kérdésekkel
is, szerveztek és játszottak a pedagógusok is. Komáromi Sándor ígéretet tett, hogy a télen ismét eljön,
és egy újabb hétvégi háromnapos
képzést tart a pedagógusoknak.
„Úgy gondolom, ez nagyon hasznos
lenne, mert látszik, hogy ha egy
szakember foglalkozik a gyerekkel,
csodákra képes” – véli Kovrig Magdolna, aki szerint a színjátszással
sokat lehet segíteni a gyerek fejlődésén, de rontani is lehet. „Olyan

dolog ez, amelyhez érteni kell, sok
pszichológiai érzék, tudás kell,
hogy bele tudja élni magát a gyerekek lelkivilágába, hogy közvetve
tudja elérni a kívánt hatást, feloldani a bennük levő gátlásokat – magyarázta a tanárnő.
Tizedszer ugyanitt
A tábornak a kőrispataki Szőcs
Lajos családi panziója adott helyet,
ahol mindenki jól érezte magát, és
már egy picit otthonosan is, hiszen
a tizennégy tábor közül már a tizediket zárták itt, és jövőben is
ugyanitt folytatnák. A tábor költségeit pályázatokból próbálták előteremteni, elsősorban az oktatók
bérezését kellett biztosítani. Támogatóik voltak: Erdőszentgyörgyi
városi tanácsa, a Maros Megyei Tanács, a Communitas Alapítvány, a
Bethlen Gábor Alap, a magyarországi oktatók szállítását a pápai
Teleszterion Színház segítette.
Etéd község önkormányzata az iskolát és a kultúrotthont bocsátotta
ingyenesen a táborozók rendelkezésére, a csíkfalvi önkormányzat
a községbeli gyerekek ottlétét segítette, a pedagógusok önkéntes
munkával járultak hozzá, és természetesen nagy köszönet illeti a
szülőket az anyagi támogatásért,
hiszen a pályázati összegek nem
fedezték egészében a szállás és ellátás költségeit.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET, ELÁRUSÍTÓKAT és SOFŐRÖKET 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)

SÜRGŐSEN ALKALMAZUNK azonnali kezdéssel MÉRNÖKI SZAKMÁBAN JÁRTAS MUNKATÁRSAT építőipari projektek előkészítésére, indítására, végrehajtására és zárására a marosvásárhelyi fővállalkozói irodánkba. Magas bérezést, előnyös juttatásokat, valamint hosszú távú karrierlehetőséget
kínálunk egy dinamikusan fejlődő, stabil csapatban. Fényképes szakmai önéletrajzzal jelentkezz a recrutare@multinvest.ro e-mail-címen. (62573-I)

MAGÁNCÉG alkalmaz ASZTALOST, FARESTAURÁTORT, FÉNYEZŐT. Kezdők is jelentkezhetnek.
Tel. 0722-786-111. (20349-I)

FELVESZÜNK B kategóriás jogosítványú SOFŐRT ÁRUKIHORDÁSRA Marosvásárhelyről és környékéről. Felveszünk RAKODÓMUNKÁST. Tel. 0752-214-442. (20415-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)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-563-062.
(9408)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0758-621359. (9791)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707713. (9791)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0755-873628. (9791)

KEMÉNY tűzifa eladó házhoz szállítva.
Tel. 0740-570-753. (9881)

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft. alkalmaz
tAxisofőröket

Követelmények:
– érvényes taxisofőri tanúsítvány
vagy
– legalább két éve megszerzett B kategóriás hajtási jogosítvány,
legalább 21 éves életkor és hajlandóság a taxisofőri tanúsítvány
megszerzéséhez szükséges tanulmányok elvégzésére a cég költségén
– ápolt külső
– kedvesség, professzionalizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetében szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló, a taxisofőri tanúsítványról
készült másolatokat, illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén
– Marosvásárhely, Bega utca 2. szám –, a titkárságon lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.
A Siletina Impex Kft. vezetősége

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft.
a következő állásokat hirdeti meg:

A. Műhelyvezető az autószerelő és karbantartó műhelybe

Követelmények:
– professzionális autóipari végzettség: mester, technikus, almérnök
vagy mérnök
– műhelyszervezési és -vezetési képesség
– szakmai gyakorlat

B. Autószerelő

Követelmények:
– autószerelői szakképesítés
– legalább kétévnyi szakmai tapasztalat

C. Autóvillamossági szakember

Követelmények:
– autóvillamossági szakképesítés
– autóvillamossági ismeretek
– legalább két év szakmai tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– marosvásárhelyi lakhely esetén szállítás a munkahelyre, majd
onnan haza
– egyéb előnyök
A jelentkezéshez szükséges kérvényt, az önéletrajzot, az elvégzett
tanulmányokat, képzettséget igazoló iratokról készült másolatokat,
illetve esetleges ajánlásokat a cég székhelyén – Marosvásárhely,
Bega utca 2. szám – lehet benyújtani hétfőtől péntekig 9 és 15 óra
között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk állásinterjúra.
A cég fenntartja a jogot a jelentkezők által nyilatkozottak tesztelésére.
További információk a 0265-269-077-es vagy a 0733-090-691-es telefonszámon.
A Siletina Impex Kft. vezetősége

ELADÓ kemény tűzifa (gyertyán)
házhoz szállítva. Tel. 0745-793-465.
(9881)

ELVESZETT

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.
Hiányotok még most is fáj, mindegy, hány év telt el már.

Szomorú szívvel emlékezünk
drága jó szüleinkre, augusztus

19-én

MINDENFÉLE

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)

id. FAZAKAS JÓZSEFRE halálá-

nak 34. évfordulóján, augusztus

13-án FAZAKAS SÁRÁRA halálátember 2-án a drága jó testvérre,

a szentháromsági születésű ifj.

FAZAKAS JÓZSEFRE, aki húsz

éve pihen a vajdahunyadi teme-

tőben. A Jóisten nyugtassa őket

Szeretteik. (9857)

VÁLLALUNK tetőjavítást, ácsmunkát, csatornatakarítást, festést, vakolást. Tel. 0751-471-965, Sándor.
(9871)
VÁLLALJUK tető és terasz készítését, bármilyen javítást. Tel. 0742-778207, Misi. (9707-I)
TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (9877)

KERÍTÉS- és szobafestést vállalok. Tel.
0754-321-542. (9877)
SÍRKERETEK
készítése
gránitból
előnyös áron. Tel. 0753-924-431. (9904)

MEGEMLÉKEZÉS

DEÉ

JÓZSEFRE halálának 20. évfordulóján. Szerettei. (sz.-I)

folyó év augusztus 5-én, 82 éves
korában

gusztus 13-án a szeretett férjre,
BÉRES

Szomorú szívvel, soha el nem

múló szeretettel emlékezünk au-

gusztus 13-án DAKI MARGITRA
halálának első évfordulóján. Akik

ismerték, gondoljanak rá szere-

tettel. Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes!

családja. (9880)

Szerető

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a drága jó édesanya, nagymama,
anyós és anyatárs,

özv. VADADI JULIANNA
szül. Rezi

életének 80. évében rövid, de sú-

lyos betegség után csendesen
megpihent. Drága halottunkat

2018. augusztus 13-án 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a

marosvásárhelyi református te-

metőben.

A gyászoló család. (9855-I)

Mély szomorúsággal tudatjuk,

hogy

PUSKÁS ERZSÉBET
szül. Papolczi

2018. augusztus 10-én, életének

csak mint élettárs, édesanya,
anyós és szomszéd, hanem mint
EMBER is.

metőben helyezzük örök nyugalomra. A temetése időpontját

utólag közöljük.

A gyászoló család.

Tel. 00-36-36-361-245

Fiai: Sanyi, Csabi, férje, Lajos,

testvérei: Feri, Zoli, Ilonka és

azok családja. Nyugodj csendesen és békében!

Temetése augusztus 13-án, hét-

főn 15 órakor lesz a Jeddi úti te-

metőben. (9900-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a legdrágább férj, édesapa, nagy-

apa, após, testvér, sógor, keresztapa,

rokon,

kövesdi születésű

a

székely-

FARCZÁDI TIBOR

marosvásárhelyi lakos

életének 71. évében átadta lelkét

Teremtőjének. Temetése folyó hó

14-én, kedden 14 órakor lesz az

udvarfalvi temetőben.

Bánatos felesége, Izabella.
(9899-I)

Drága édesapám, nehéz harcok

után, amit végigvittünk, lelked

megpihent. Ahogy mondtad: „kemény csapat” voltunk.

FARCZÁDI TIBOR

nyugodj békében! Mindig a szí-

vünkben élsz!
és

bánatos

lányod,

Izabella, unokád, Noémi, vejed,

István. (9899-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa és após,
ERDŐS FERENC

életének 89. évében elhunyt. Te-

metése augusztus 14-én, kedden

15 órakor lesz a marosszentgyör-

gyi temetőben (az új kórház mögött), Jehova tanúi szertartása

marosvásárhelyi református te-

hogy lesz feltámadásuk….”

Nusi, két leánya, fia, két veje, menye

metőben. Emléke legyen áldott,

dott! Nyugodj békében! (9814-I)

E-mail-cím:

nanazoltan@gmail.com (9897-I)

szerint.

augusztus 13-án 12 órakor lesz a

és öt unokája. Emléke legyen ál-

el-

marosvásárhelyi református te-

Drága halottunk temetése 2018.

KÁLMÁNRA halálának 8. évfor-

dulóján. Emlékét őrzi felesége,

Magyarországon

hunyt. Elhamvasztott porait a

BARÁTOSI IRÉNTŐL.

91. évében csendesen elhunyt. A

Szomorú szívvel emlékezünk auid.

a volt CFR Poliklinika

belgyógyász főorvosa

Utolsó búcsút veszünk szeretett

legjobbak közé tartozott, nem-

édesapára,

dr. NAGY ÉVA RÓZA

Szerető

Fájdalommal emlékezünk és emnéhai

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

édesanyánktól,

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9860)

a

szentháromsági

békében! Emléküket megőrizzük.

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

lékeztetünk

a

nak 16. évfordulóján és szep-

ELVESZTETTEM Kocsis Irina névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (9896)

11

nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (9892-I)

„és reménykedem Istenben, …
(Cselekedetek 24:15)

Szerető lánya és veje, Rebeka és

Sándor. (9902-I)
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AUGUSZTUSRA

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

