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A reggeli tornától az éjszakába
nyúló retrobuliig

Egész napos évadnyitó a színházban

A tanügyminiszter
bosszúja?

A tanügyminiszter bosszújának nevezte csütörtöki sajtótájékoztatóján
Biró Zsolt képviselő az augusztus 23-i
sürgősségi kormányrendeletet, amelynek 17. cikkelye szerint a magyar tagozatokon az elemi osztályokban is
román szakos tanárok kell oktassák a
román nyelvet.

____________4.
Színes ablakok
díszítik

Nem patinás székesegyház, nem fatornyos épület a marosvásárhelyi
Szent Kozma és Damján római katolikus templom. Sem külsejében, sem
belső díszítésében. Oltára sem hagyományos, berendezése szinte spártai.
A nagy fehérséget pár hete festett
üvegablakok színesítik.

Immár harmadik éve, hogy a szokványostól eltérően, jó hangulatú, színvonalas családi programokkal nyitja meg az új
évadot a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház. Szombaton a
kora reggeli óráktól éjszakába nyúlóan benépesült a színház
épülete, valamint az előtte lévő tér, s amellett hogy találkozni, beszélgetni lehetett a kedvenc színészekkel, kulisszajárás, számos gyerekprogram, jóga, torna, koncert és
kincskeresés is várta a látogatókat. Ugyanakkor tájékozódni
lehetett az új évad repertoárjáról, bérletkínálatáról.

Menyhárt Borbála

Fotó: Vajda György

Már a reggeli órákban sokan kilátogattak a Színház térre. Akadtak,
akik a Kiss Éva Evelyn és Ferencz Éva vezette, színháztörténeti bemutatóval „fűszerezett” kulisszajárásra neveztek be, amibe Henn János színművész is bekapcsolódott. Oolyan helyekre is be lehetett kukkantani,
ahová egyébként a nézőknek nincs bejárásuk, többek között az igazgatói
irodába is, ahol Gáspárik Attila vezérigazgató fogadta a látogatókat.
Eközben a színház előtti téren a Procardia csapata jó hangulatú reggeli
tornával indította a napot, amibe a gyerekek és a felnőttek is előszeretettel
kapcsolódtak be, láttunk fiatal anyukát, aki a babahordozóban ülő kisbabájával nevezett be a táncos testmozgásra. Alig ért véget a reggeli
(Folytatás az 5. oldalon)

____________6.
Még emlékeznek
Gáll Dezsőre
Ákosfalván

Az idei községi napok keretében
Ákosfalván barátai, falustársai és egykori csapattársai megemlékeztek az
ASA egykori kiváló labdarúgójáról,
Gáll Dezsőről.

____________7.

Gondolatok iskolakezdésre

Bodolai Gyöngyi

Valami szépet kellene írnom az induló új tanév kapcsán, hiszen sok kisgyermek, szülő és pedagógus számára egyedi lesz
az első nap. De annyi bosszúság, annyi negatív élmény övezi
szeptember 10-ét, hogy nem találom a szép szavakat.
Ünneplőbe öltözött, frissen rendbe tett iskolákról kellene
írnom, de sok iskolában – a törvényes előírások ellenére – a szülőkre hárult az osztályok festése, mázolása. Hallottam olyan marosvásárhelyi tanintézményről, ahol az előkészítő osztályoknak
szükséges tanterem rendbetételét, bebútorozását a polgármesteri
hivatal iskolákért felelős ügyosztálya névre szólóan csak a
román tagozatos osztálynak akarta biztosítani, a magyarnak
nem. Ennek ismeretében még elkeserítőbb számomra, hogy a
Bolyai iskolában folyó építkezés miatt, ami kétségtelen, hogy
néhány hónapra sok kellemetlenséggel jár a délutáni tanítás és
az elemi osztályok más iskolába költöztetése miatt, egyes szülők
minden illetékes fórumon reklamáltak. Sőt a magyarellenességéről hírhedt Marius Paşcan képviselőnél is, legalábbis ezt állítja Facebook-oldalán az NMP párt végrehajtó elnökévé
avanzsált politikus. Bejegyzésében kijelenti, hogy a hozzá forduló felháborodott szülők szerint baj van a Bolyai iskolával,
ezért kérték meg őt, hogy vizsgálja ki: törvényes-e az elemi osztályok elköltöztetése, és az iskolában miért nem végezték el a
nyár folyamán a munkálatokat.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 53 perckor,
lenyugszik
19 óra 44 perckor.
Az év 253. napja,
hátravan 112 nap.

Ma NIKOLETT és HUNOR,
holnap TEODÓRA napja.
IDŐJÁRÁS

Napos idő
várható
Hőmérséklet:
max. 310C
min. 160C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

13, 14, 1, 35, 25 +10
26, 31, 20, 13, 37, 9
44, 16, 27, 48, 9, 19

NOROC PLUS: 545844

SUPER NOROC: 022072
NOROC: 9599146

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
Erdélyi sajtmustra

A 2016-ban Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum szervezésében, a marosvásárhelyi Rákóczi-lépcső alatti kis utcában sajtmustrát tartanak
szeptember 14-én 9–19 óra között. Az eseményen a számos sajtkülönlegesség mellett lesz borkóstoló sajtokkal
párosítva, parenyicanyújtás gyerekeknek, lefölözés, és a
benevezett sajtok versenyére is sor kerül.

Hangverseny

Csütörtökön, szeptember 13-án este 7 órától évadnyitó
szimfonikus hangversenyre kerül sor a marosvásárhelyi
Kultúrpalota nagytermében. A Németországból érkező
Gábor Ferenc karmester és az oroszországi Eduard Kunz
(zongora) közreműködésével a filhamónia Matei Pop-, S.
Rachmaninov- és Beethoven-műveket ad elő.

Jótékonysági kastélynap
Marosvécsen

A Castellum Alapítvány – Erdélyi Magyar Történelmi Családok Egyesülete minden korosztály képviselőit várja
szeptember 15-én a marosvécsi Kemény-kastélyba jótékonysági kastélynapra. A programban szerepelnek: előadások, kerekasztal-beszélgetések, könyvbemutatók,
nép- és komolyzenei koncertek, kastélytúrák, kiállítások,
kézművesvásár, valamint borkóstolás. A gyerekeket kézművesprogramokkal, vetélkedőkkel, szabadtéri játékokkal,
társasjátékokkal, valamint Legendárium-filmek vetítésével
várják. A fiataloknak szánt programpontok között lesz többek között stand-up commedy, slam poetry, „vécsi kaszinó”, azaz társasjátéktér a Játszma.ro játékaival, az esti
órákban pedig könnyűzenekoncertek és buli. Belépés a
helyszínen megvásárolható karszalaggal, ami felnőtteknek
10 lejbe, 12–17 év közötti fiataloknak 6 lejbe kerül, 11
évnél kisebb gyerekeknek pedig ingyenes a belépés.

A legkorszerűbb gyógyítási modell

A személyre szabott orvoslásról szervez nemzetközi konferenciát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem. A Délkelet-Európában ezzel a témával először
szervezett tanácskozást december 12–13-án tartják
neves, a világ minden tájáról érkező szakemberek részvételével. A konferencia ablakot nyit a jövő gyógyítási modelljének tartott orvoslásra, amelyről európai, amerikai,
kanadai, kínai és koreai szakemberek ismertetik figyelemre méltó felfedezéseiket, a kutatás irányvonalát. A konferencia programja az egyetem honalapján olvasható:
https://iphpm.org/.

Ünnepség a várban

Szeptember 14-én 19 órától a marosvásárhelyi várban ünnepséget szervez a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Valamikor az irodalmi körben… címmel. Fellépnek:
Doru Stănculescu, Mihaela Popescu, Victor Socaciu, Vasile Şeicaru, Ducu Bertzi, Sorin Minghiat, Radu Gheorghe,
Adrian Ivanitchi, Vali Serban, Cristi Minculescu, Boro és
Valter, és Ştefan Hruşcă.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Igazi nagytakarításra készülnek Jedden

A hét folyamán nagyszabású takarítási akció zajlik Jedd községben
–
adta
hírül
sajtóközleményében
Bányai
István polgármester. Szeptember
10. és 16. között szeretnék alaposan megtisztítani a község településeit, zöldövezeteit, de
erdőket, tisztásokat, mezőket is.

A polgármesteri hivatal kesztyűket,
zsákokat, konténereket és szükség esetén markolóautót biztosít, továbbá a
teljes hét folyamán minden falu központjában egy konténer lesz kihelyezve, ahová a helyiek szállítani
tudják az összegyűjtött hulladékot.
Ezeket a tárolókat annyiszor ürítik
majd ki, ahányszor szükséges lesz. Nagyobb mennyiségű hulladékhoz is ingyen lehet külön konténert igényelni. A
hét folyamán két markológép is rendelkezésre áll a takarítás ideje alatt, hétfőn
és kedden Jedden, szerdán Agárdon,
csütörtökön Kebeleszentiványon, pénteken Kebelében lesz használható az
eszköz, de szükség esetén a hétvégére
is munkában maradnak a gépek.
Jedd község ezzel az egyhetes akcióval csatlakozik a szeptember 15-én
tartandó, immár hagyományossá vált
országos szintű nagytakarításhoz, a
Let’s do it Romania mozgalomhoz.
Szombaton, 15-én szervezetten folynak majd a határtakarítási akciók,
mind a négy településen délelőtt 10
órakor találkoznak az önkéntesek,
majd együtt indulnak megtisztítani a
környezetet. A szükséges eszközöket
ez alkalommal is az önkormányzat
biztosítja. Ugyanakkor közleményé-

A szeredaiak ismét a nyomáti erdőben gyűjtik majd a szemetet

Fotó: Gligor Róbert László (archív)

ben a polgármester „zéró toleranciát”
hirdet a szemetelőkkel szemben, attól
függetlenül, hogy azok helyiek vagy
sem. „Meg kell értenie mindenkinek,
hogy a község területe nem hulladéklerakat, akik ezt nem tartják be, azok a
legszigorúbb büntetésre számíthatnak”
– mutatott rá Bányai István.
Nyárádszereda sem marad ki a Let`s
do it Romania programból, hiszen a
kezdetek óta rendszeresen részt vesz
benne. Kérdésünkre Tóth Sándor polgármester elmondta: ezúttal kevesebb
személlyel, de mindenképp részt vesznek a környezettisztításban. A szeredaiak idén már szerveztek takarítási
akciókat, a Föld napja alkalmából áprilisban a közigazgatási terület több

pontján, a nyomáti és rigmányi erdőkben, valamint a Nyárád partján számolták fel a törvénytelen hulladéklerakatokat, továbbá néhány nappal ezelőtt az önkormányzat a társadalmi segélyben részesülők munkája révén
ismét megtisztította a nyomáti megállót és környékét, ezért várhatóan a hét
végi akció során ismét a nyomáti erdőben takarítanak, ezúttal az alsó parkolóban gyűjtik össze a szemetet, hiszen
minden igyekezetük ellenére ez a
„visszaeső” szemetelők „tetthelye”,
valahányszor tisztán hagyják a környezetet az önkéntesek, néhány nap múlva
már ismét megjelenik a szétszórt, jobb
esetben zsákban kihajított hulladék.
(gligor)

mutatott rá Sajó Norbert, a Telefonos
Szeretetszolgálat vezetője. Így született meg a gondolat, hogy valamilyen
formában rögzítenének néhány történetet, akár a meglévő adatbázisukból,
vagy lehetőséget adva időseknek, hogy
jelentkezzenek, ha van olyan rendkívüli történetük, amit szeretnének elmeséli, közkinccsé tenni.
– Ezeket az embereket szeretnénk
felkeresni egy fotóssal, egy újságíróval
és egy önkéntesünkkel, hogy lejegyezzük
a történetüket és fotókat készítsünk róluk.
Az érdekesebb históriákat közzétennénk a
közösségi
oldalon,
esetleg egy újság hasábjain. Jövőben ünnepli
tízéves
fennállását a Telefonos Szeretetszolgálat,
ez alkalommal szeretnének egy fényképes
albumot, egy ünnepi
kiadványt összeállítani ezekből a történetekből.
Úgy
gondolom,
jobban
nem is lehetett volna
elindítani ezt a kampányt, mint a Vásárhelyi Forgatagon egy
fotóbusszal, ahol lehetőség volt arra, hogy
az arra járók fotózkodjanak, nekünk pedig,
hogy népszerűsítsük
az Időkapszula programot – fejtette ki
Sajtó Norbert.

A Forgatagon lehetett adományozni
a projektre, több mint 4300 lej gyűlt
össze, és továbbra is hozzá lehet járulni. Három újságíró, három fotós jelentkezett eddig, akik vállalták, hogy
elvégzik ezt a munkát. Az adományokból tehát a kiszállási költségeket, az albumok összeállításával járó kiadásokat
fedeznék, ugyanakkor élelmet és vitaminokat szeretnének vinni azoknak az
időseknek, akiket felkeresnek.

A Telefonos Szeretetszolgálat legújabb projektje

Élettörténeteket örökítenek meg

Mondhatni egyedi és igen érdekes kezdeményezéssel rukkolt
elő a Telefonos Szeretetszolgálat: elsősorban magányosan élő
idősek élettörténeteit örökítenék meg, hogy mintegy közkincsként fennmaradjanak. A
projektet a Vásárhelyi Forgatagon indították el, csöppet sem
szokványos módon, egy régiségnek számító kisbuszban kialakított fotóstúdióban fényképezkedhettek a forgatagozók, és
egyúttal adományozhattak is az
Időkapszula névre keresztelt
projektre.

Menyhárt Borbála

A Telefonos Szeretetszolgálat munkatársai munkájuk során nagyon sok
egyedül élő idős ember otthonában fordulnak meg, akikhez esetleg hónapok,
akár évek óta nem csöngetett be senki,
nincs aki meghallgassa őket, akivel
megosszák az emlékeiket, holott mindeniküknek egyedi, érdekes élettörténet lapul a tarsolyában. A szociális
téren dolgozó, idős-, beteggondozással
foglalkozó szervezetek munkatársai jól
tudják, hogy a magányosan élő személyeknek, időseknek már az is óriási segítség, ha valaki alkalomadtán
felkeresi őket, hozzájuk szól, érdeklődik a gondjaik iránt, meghallgatja őket.
– Rengeteg időshöz jutunk el, élelmet, gyógyszert viszünk nekik, és elkezdenek mesélni. Gyakran miután
meghallgatjuk a történetet, az fogalmazódik meg bennünk, hogy milyen jó
lenne megörökíteni, időkapszulába
zárni, közkinccsé tenni a hallottakat –
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Több kisebbségi iskolában
japánsztrájkkal kezdik a tanévet

Japánsztrájkkal, azaz karszalagos tiltakozással kezdik ma a tanévet több romániai magyar és német
oktatási intézményben amiatt, hogy a kormány tíz
nappal a tanévkezdés előtt rendelettel módosította
a tanügyi törvényt, és előírta, hogy a kisebbségi oktatás elemi osztályaiban a tanítók helyett szakképzett román nyelv- és irodalomtanároknak kell
oktatniuk a román nyelvet.

A tiltakozási hullámot a német tannyelvű temesvári Nicolaus Lenau Gimnázium 31 tanítója és tanárja indította el, akik
a közösségi hálón publikált pénteki bejegyzésben tudatták,
hogy japánsztrájkba léptek, és kedden bojkottálják a miniszteri rendelet életbeléptetését. Az oktatók szerint a kormányrendelet veszélyezteti a kisiskolások komfortérzetét, és
olyanokra bízza a román nyelvű írás és olvasás tanítását, akiknek képesítésük sincs erre, és tapasztalattal sem rendelkeznek
az elemi iskolások oktatásában.
Fehér szalag viselésére szólított fel pénteken a temesvári
Bartók Béla Gimnázium is. Az iskola közösségi oldalán publikált felhívásban felelőtlenségnek nyilvánították, hogy 10
nappal az iskolakezdés előtt a kormány olyan radikális változást vezet be, amelyet sem előzetes felmérés, sem az érintettekkel és szakemberekkel folytatott konzultáció nem előzött
meg.
Csatlakozott a japánsztrájkhoz a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium is. A közösségi hálón közzétett felhívásában az iskola közössége kijelentette: „nem tudjuk
elfogadni azt, hogy az elemi osztályainkban szakmailag és
módszertanilag előírt kompetens módon oktatott románnyelvórák színvonalát és eredményességét megkérdőjelezzék, és
ezáltal kollégáinkat megalázzák”. A csíkszeredai József Attila
Általános Iskola a japánsztrájkot bejelentő üzenetében arra is

kitért, hogy az intézkedés 3000 magyar tanítót és 52 ezer magyar elemi iskolás gyermeket érint.
A Magyar Szülők Szövetsége is felhívást tett közzé a közösségi hálón, és arra kérte a szülőket, hogy a tanévnyitó ünnepségeken csatlakozzanak fehér zászlókkal, lepedőkkel a
pedagógusok japánsztrájkjához. Vasárnap az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) is közleményben tudatta, hogy csatlakozik a tiltakozáshoz.
Valentin Popa oktatásügyi miniszter személyesen is szembesülhet az általa kezdeményezett törvénymódosítás hatásaival. A Krónika napilap pénteken azt közölte, hogy a
tárcavezető székelyföldi iskolákban vesz részt a tanévnyitón.
Hétfő reggel a csíkszeredai Octavian Goga román tannyelvű
főgimnázium ünnepségén, később pedig a csíkszentdomokosi
Márton Áron Általános Iskola tanévnyitóján lesz jelen.

Az iskolaépületek fele nem rendelkezik tűzvédelmi engedéllyel
A szokásos érdektelenséget tapasztaljuk a tanévkezdés
körül, a 6.200 épület közül 3.892 – azaz az iskolák több mint
fele – nem rendelkezik tűzvédelmi engedéllyel – közölte vasárnapi sajtóértekezletén Marilen Pirtea, a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) képviselője, az alsóház alelnöke. A képviselő szerint továbbra is „jelentős számú”, mintegy 4.000 iskola nem
kapott egészségügyi működési engedélyt.
„Ez azt jelenti, hogy több százezer gyerek olyan épületben
kezdi a tanévet, amelyben nincs vezetékes víz, több mint
2.300 tanügyi intézménynek a kertben van a vécéje” – sorolta
Pirtea.
A képviselő szóvá tette azt is, hogy a hatodik osztályosoknak szánt földrajz, biológia, matematika és román nyelv és
irodalom tankönyvben rengeteg hiba van, amely szerinte azzal
magyarázható, hogy állami kézbe adták a tankönyvnyomást,
és nincs konkurencia. (hírösszefoglaló)

Ténylegesen is birtokba vehette
a nagyváradi római katolikus püspökség
a 70 éve államosított püspöki palotát

Ténylegesen is birtokba vehette a nagyváradi római donjogának a megszerzése után további 14 évig megtűrte a
katolikus püspökség a 70 éve államosított püspöki palotában a múzeumot.
A római katolikus egyház 1996-ban igényelte vissza az épüpalotát – közölte pénteken a Bihar megyei önkorletet, és nyolc év pereskedés után, 2004-ben szerezte meg az
mányzat elnöki kabinetjének sajtóosztálya.

A püspöki palota kulcsát Pásztor Sándor, a Bihar megyei
önkormányzat elnöke adta át csütörtökön Böcskei László megyéspüspöknek azt követően, hogy az épületből kiköltözött a
megyei tanács alárendeltségében működő Körösvidéki Múzeum. Az ünnepségen Pásztor Sándor elmondta: az elmúlt két
évben, amióta a megyei önkormányzat élére került, kiemelt
fontosságú ügyként kezelte az egykori királyi hadapródiskola
épülete felújításának a befejezését, ahová a múzeum költözhetett.
Böcskei László megyéspüspök kijelentette: az egyházmegye az építtető eredeti szándékát követi, amikor újra a közművelődés és a közösség szolgálatába állítja a palotát.
A közlemény Aurel Chiriac múzeumigazgatót is idézte, aki
köszönetet mondott azért, hogy a püspökség az épület tulaj-

ingatlan tulajdonjogát. Ekkor a múzeum ötéves haladékot kapott a kiköltözésre, ám erre mintegy tizenöt évet kellett várni.
A püspökség 2017 nyarán közölte: az Európai Uniótól remélt támogatást az épület felújításához, de miután a pályázati
feltételeket úgy alakították, hogy nem pályázhatott, a magyar
állam támogatásával lát neki a felújításnak. A már elkezdett
munkálatokat a magyar kormány csaknem kétmilliárd forinttal
támogatta.
A csaknem 6000 négyzetméter hasznos területtel rendelkező nagyváradi római katolikus püspöki palotát Délkelet-Európa és Románia legjelentősebb, legösszetettebb barokk
műemlékeként tartják számon. A palota 1762 és 1776 között
épült a Budavári Palota átalakításán is dolgozó bécsi császári
építész, Franz Anton Hillebrandt tervei alapján. (MTI)

Nagykárolyban vasárnap átadták a magyar kormány által finanszírozott Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében épült első erdélyi
óvodát.

a 150 új létesítménynek, amelyek felépítését a 38,5 milliárd
forintos Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban vállalták. Emellett 450 óvoda felújítására biztosítanak keretet,
ezek közül közel százat már átadtak.
A miniszteri biztos nagykárolyi ünnepi beszédében Németh
Lászlót idézve kijelentette, hogy „nagy ellenség ellen nagy
lelket kell növeszteni”. Úgy vélte, a Kárpát-medencében a demográfia, a gazdasági elvándorlás és az asszimiláció a magyarság három nagy ellensége. Szerinte az épülő református
templom és a mellette átadott óvoda ezek ellen hatnak.
Călin Durla, Szatmár megye főtanfelügyelője beszédében
nagyra értékelte, hogy a nagykárolyiak a jövő felé tekintenek.
Szerinte ezt jelzi, hogy hamarabb fejezték be az óvodát, mint
a mellette épülő templomot.
Pataki Csaba, a Szatmár megyei önkormányzat elnöke az
esemény után az MTI-nek elmondta: a nagykárolyiak vállalták
a legszorosabb határidőket az óvodaépítésre, és tartották a kitűzött célt. Az RMDSZ színeiben megválasztott politikus szerint ez a közösség tenni akarását, elszántságát jelzi. (MTI)

Átadták a magyar óvodafejlesztési program keretében
épített első erdélyi óvodát

A kertvárosi református egyházközség új óvodájában –
mely az épülő Kálvin-központ részét képezi – két csoportban
negyven gyermek kezdi meg a tanévet.
Az óvodai tanévnyitóval egybekötött avatóünnepségre zsúfolásig megtelt az átadás előtt álló református templom. A rendezvény után Grezsa István, a Kárpát-medencei
óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos az
MTI-nek elmondta: Nagykárolyban példás együttműködés
alakult ki a finanszírozó magyar kormány, az intézményt létrehozó református egyházközség, az óvodát működtető önkormányzat és a helyi közösség között. Úgy vélte: ennek
köszönhető, hogy a tanévet az új intézményben kezdhetik a
nagykárolyi óvodások. A beruházást a magyar állam közel 200
millió forinttal támogatta.
Grezsa István elmondta, a nagykárolyi óvoda egyike annak

Ország – világ
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Marad a meleg idő

Nyár végi melegre számíthatunk a következő tíz napban az ország egész területén, a csapadék a sokéves átlagnak megfelelő lesz – tájékoztat az Országos
Meteorológiai Igazgatóság (ANM). A szeptember
10-e és 17-e közötti időszakra kiadott prognózis szerint az ország legnagyobb részén, de különösen a
nyugati felében a sokévi átlagnál melegebbre számíthatunk. Csapadék átlagos mennyiségben hull majd.
Szeptember 17-e és 24-e között a sokéves átlagnak
megfelelő hőmérsékleti értékek lesznek, valamivel
melegebb lesz nyugaton, északnyugaton és az ország közepén, csapadék alig várható. Szeptember
utolsó hetében a sokéves átlagnak megfelelő hőmérsékleti értékek lesznek, valamivel melegebb lesz
északnyugaton és az ország közepén. A csapadék
mennyisége megfelel a sokéves átlagnak, hegyvidéken kissé alatta marad. (Agerpres)

Koncert a tüntetők között

A Victoriei téri tüntetők között koncertezett szombaton este Davide Martello olasz származású német
zongorista. Az előadás A szabadság íze (Gust de libertate) címmel Facebookon szervezett akció része
volt. A szervezők szerint az eseményt abból az alkalomból rendezték, hogy egy hónappal ezelőtt volt az
erőszakba fulladt kormányellenes tüntetés, és Martello rendszeresen fellép konfliktuszónákban, koncertezett már az isztambuli Taksim téren, a párizsi
Bataclan színházban, a kijevi Majdan téren és Afganisztánban is. (Agerpres)

Turistákat kergetett meg a medve

A csendőrök segítségét kérték szombat este a Bucsecs-hegységben turisták, akiket medve kergetett
meg. A 112-es egységes segélyhívószámra kevéssel
a sötétség beállta előtt érkezett a hívás. A csendőrség tájékoztatása szerint a két turista a Coştila-völgyön ereszkedett Buşteni felé, amikor egy medvével
találkoztak. Elmondásuk szerint a medve közelről követte őket, ezért hátrahagytak egy kenyeret, és segítséget kértek a csendőröktől, azok pedig eléjük
mentek. A kis társaság szerencsésen leért a hegy lábához. A csendőrség azt ajánlja a turistáknak, hogy
ne maradjanak sötétig az erdőben, és ha ez mégis
így történne, akkor minél nagyobb zajt keltve folytassák útjukat. (Agerpres)

Gondolatok iskolakezdésre

(Folytatás az 1. oldalról)
Nem tudom, igazat mond-e a képviselő, de ha valóban így van, akár szembe is köphetjük magunkat. A
Népújság hasábjain augusztusban beszámoltunk, hogy
megújul a Református Kollégium – Bolyai líceum régi
épületszárnya, amihez a tulajdonos, az Erdélyi Református Egyházkerület évek óta kéri az engedélyeket, de
minden úton-módon „keresztbe tettek” neki. A két éve
folyó huzavona során a végső engedélyt az idén augusztus vége felé kapták meg, és azóta erőltetett menetben
folyik a munka. A késve kapott engedélyeken kívül a
szükséges szerkezetmegerősítő munkák késleltetik a beruházást, amelyen egy rendkívül alapos terv alapján kiváló szakemberek dolgoznak. A nyolcmillió eurós
beruházás eredménye pedig a 21. század minden követelményének megfelelő iskolaépület lesz. Hol, ki költ
manapság ekkora összeget iskolára? Ezért kell Marius
Paşcannál reklamálni?
Tagadhatatlan, hogy a felújítás nagy nehézségekkel
jár. A legnagyobb az intézmény körzetében lakó kisiskolások számára, akik gyalog jártak az iskolába, és ezután autóbuszozniuk kell naponta kétszer. De állítólag
nem az ő szüleik a leghangosabbak, hanem azok, akik
eddig is autóval vitték a gyermeküket. Közülük vádolják
néhányan az iskola vezetőségét, akik a szülői bizottságtól sem kaptak jobb javaslatot egy megvalósítható megoldásra. A hivatalos értesítést pedig csak akkor
adhatták ki, amikor minden beleegyezésük megvolt,
hogy a délutáni oktatás helyett az alsó tagozatot más
iskolaépületbe költöztetik, hogy a munkateleppé vált iskolaudvar ne veszélyeztesse a kisgyermekek testi épségét.
Ennél sokkal nagyobb bosszúság mindaz, ami a
román nyelvnek az alsó tagozatos osztályokban való oktatása terén történik. A törvénymódosítási javaslat útjára sajnos nem figyeltek oda parlamenti képviselőink,
és megszületett a kormányhatározat, miszerint hiába készültek el az új, sajátos tantervek, tankönyvek, amelyekre évtizedekig kellett várni, az alsó tagozatos
tanároknak kiképzett pedagógusok a legmagasabb tanügyi fokozattal sem taníthatják a románt, amire kiképezték őket. Azok sem, akik a tankönyveket írták. A
tiltakozások, a kilátásba helyezett japánsztrájk, a szakmai vélemények ellenére ugyanis az iskolákkal már közölték, hogy román szakos tanárok és román tanítónők
kaphatják az órákat, az sem baj, ha nyugdíjasok. Ezzel
egy csapásra „megoldották” a magyar tanítónők sérelmét, akiknek ezentúl nem kell kifizetni a megszabott óraszámon
felül
megtartott
románórákat,
a
szakminisztérium és a kormány pedig újabb lépést tett
annak érdekében, hogy akadályozza az elemi osztályokban új alapokon elkezdett romántanítást.
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A tanügyminiszter bosszúja?

Sajtónyilatkozat

A tanügyminiszter bosszújának nevezte csütörtöki sajtóZsolt
tájékoztatóján Biró
képviselő az augusztus 23-i
sürgősségi kormányrendeletet, amelynek 17. cikkelye
szerint a magyar tagozatokon az elemi osztályokban is
román szakos tanárok kell
oktassák a román nyelvet.

Mózes Edith

Biró Zsolt szerint ez a rendelet a
tárcavezető válasza a Hargita és
Kovászna megyei érettségiző diákok feljelentésére, amelyet Borboly Csaba, a Hargita megyei
önkormányzat nyújtott be a Diszkriminációellenes
Tanácshoz
(CNCD), miszerint hátrányos megkülönböztetés érte a székelyföldi
érettségizőket, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy kéthárom, sőt még négyjegynyi
eltérés is volt az első javítás és az
újrajavított dolgozatok eredményeinél.
A képviselő arra buzdította a
szülőket, hogy tegyenek egyénileg
is feljelentést a CNCD-nél.
Biró korábban közleményben
tiltakozott a rendelet ellen, elfogadhatatlannak nevezve, hogy
„minden előkészület nélkül, a
szakma és az érintett nemzeti közösség képviselőinek bevonása
nélkül, tíz nappal az iskola kezdése
előtt így módosítsák a tanügyi törvényt. A jelenlegi rendszerben a kisebbségi
oktatásban
tanuló
diákoknak elemi osztályban az
állam hivatalos nyelvét külön tanmenet szerint, a gyerekek anyanyelvét ismerő tanítók oktatják,

olyan szakképzett, döntő többségében felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógusok, akik román
nyelv oktatásának módszertanából
nemcsak államvizsgáztak, de szaktudásukról a véglegesítő és a fokozati vizsgák alkalmával is
tanúbizonyságot tettek.
Mint mondta, az eddigi eredmények azt igazolják, hogy a magyar
diákok ezzel a módszerrel jobb
eredményeket érnek el a román
nyelv elsajátítása terén, ezért a
román nyelv külön tanmenet szerinti oktatásának felső osztályokba
való kiterjesztését kell folytatni.
Egy ilyen intézkedés zavart kelt, és
nem könnyíti meg a román nyelv
elsajátítását.
*

Emlékeztetjük
olvasóinkat,
hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége is is elfogadhatatlannak
tartja
a
kormányrendeletet és azt, hogy az
oktatási törvényt az érintettekkel
való előzetes egyeztetés, konzultá-

Fotó: Mózes Edith

ció nélkül módosították, holott
3000 magyar tanítót és 52 ezer
gyermeket érint.
Az RMPSZ szerint a rendelet
nemcsak visszavonja azt a jogot,
hogy a tanítók továbbra is taníthassanak egy olyan tárgyat, ami szerepel a diplomájukon, hanem
kétségbe vonja 3000 tanító eddigi
munkáját, és a nyolcadikos és tizenkettedikes vizsgák sikertelenségét egyes megyékben a tanítók
munkájának elégtelenségével magyarázza. Aggályosnak tartja azt is,
hogy miközben az elmúlt években
tanítókat vontak be a tantervek elkészítésébe, tanítók írták az elemi
tagozatos román tankönyveket, a
kormány mostani gesztusa a tankönyvíró tanítók kompetenciáját is
megkérdőjelezi.
Elítéli,
meggondolatlannak,
szakszerűtlennek és jogszerűtlennek nevezi a rendeletet, illetve azt
a módot, ahogy stratégiai jelentőségű kérdésekben konzultáció és
előzetes tervezés nélkül hoznak
tízezreket érintő döntést.

Több mint 150 év a hazai pénzügyi piacon

„Termékbemutató” a CEC Banknál

Csütörtökön kora délután a
CEC Bank marosvásárhelyi fiókegységének képviselői a
Grand Hotel gyűléstermében
szocializálási
programmal
egybekötött úgynevezett termékbemutatót tartottak a
jogi személyek számára biztosított hitelfelvételi lehetőségekről.

Mózes Edith

Jelen voltak Matei Ioan, Păcurar Ioan, Pelaghe Daniela, Kiss
Csaba, a CEC Bank marosvásárhelyi fiókjának ügyfélkapcsolattal
megbízott munkatársai.
Biztonság, hozzáférhetőség,
egyszerűség
Kivetítéssel színesített előadása
során Matei Ioan elmondta, hogy a
CEC Bank az egyetlen állami
bank, amely a hasonló pénzintézetek toplistáján az első tíz között
szerepel. Több mint 3,3 millió
ügyfele van, az országban 1.023
egységet működtet, ebből 480
(47%) falun található.

„A CEC Bank univerzális, versenyképes pénzintézet, amely minőségi
és
változatos
szolgáltatásokkal áll az ügyfelek
rendelkezésére, kiemelt figyelmet
szentelve a kis- és középvállalatok,
a mezőgazdaság, a helyi önkormányzatok finanszírozásának, illetve az olyan bankképes
projekteknek, amelyek természetükből adódóan hozzájárulnak a
gazdasági fejlődéshez, a munkahelyteremtéshez és a munkahelyek
megőrzéséhez. A bank aktívan támogatni kívánja ügyfeleit az európai
uniós
pénzalapok
bevonzásában és a kormányprogramok, támogatások lehívásában”
– hangzott el a bemutatón.
A bank három értékrendre alapoz: alapjaiban – bizalom, becsületesség, stabilitás; működésben –
biztonság, hozzáférhetőség, egyszerűség; képviseletben – hagyomány, nemzeti szimbólum.
Matei Ioan a továbbiakban részletesen bemutatta kis- és középvállalatok, a jogi személyek számára
biztosított hitelfelvételi lehetősége-
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ket, többek között az aktuális tevékenységek privatizálására, a készletek finanszírozására vagy akár
mezőgazdasági területek vásárlására biztosított hitelezési lehetőségeket. Pontról pontra részletesen
ismertette ezek célját, jellegzetességeit, a hitelek kifutási idejét, illetve az előnyeit mind az uniós
pénzalapok, mind a kormányprogramok megpályázása esetében.
Beszélt a Start-up programról, a
program prioritási területeiről, a hitelekről, költségekről. Részeletesen kitért ezek jellemzőire és
előnyeire is.
Takarékpénztárból
európai színvonalú pénzintézet
A CEC takarékpénztárat 1864ben Alexandru Ioan Cuza fejedelem alapította, azóta is biztos,
stabil és megbízható pénzintézetként rögzült az emberek tudatában.
2008-ban alakult át európai
színvonalú modern pénzintézetté,
CEC Bank néven. Az intézet többségi tulajdonosa a román állam. A
CEC Bankot mára az ország versenyképes univerzális kereskedelmi elitbankjai között emlegetik.
Országszerte több mint 1.000 fiókegységgel rendelkezik, amelyek
megbízható szolgáltatást biztosítanak ügyfeleik számára.
Megtudtuk továbbá, hogy az intézmény 48 tanácsadói irodát tart
fenn az európai pénzalapok bevonzásának segítésére. Itt az érdeklődők tájékoztatást kapnak az
európai pénzalapok abszorbciója
és a vállalkozások fejlesztése témakörökben, tájékoztatják őket a
rendelkezésre álló finanszírozási
rendszerekről, információkat kaphatnak a finanszírozási programok
jogosultságáról, a projektek előfinanszírozási, finanszírozási és társfinanszírozási lehetőségeiről.

A Magyar Szülők Szövetsége döbbenten vett tudomást az augusztus
23-án született és 28-án kihirdetett sürgősségi kormányrendeletről,
amelyben a kisebbségi oktatásban részesülő elemi osztályok román nyelvés irodalomoktatásáról rendelkezik, s eszerint az új tanévtől szaktanárok
kell tanítsák a 6-10 éves gyermekeknek ezen tantárgyat
(https://lege5.ro/Gratuit/gi4tsmbsgqyq/ordonanta-nr-9-2018-privind-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniul-educatiei ).
Az első reakció a hitetlenség állapota volt, egy rossz vicc, elírás, tévedés feltételezése. Nagyon hamar rá kellett jönnünk, hogy ez valóság.
A helyzetet elemezve, első ránézésre és a pedagógusokkal egyeztetve,
egyszerűen kivitelezhetetlennek tűnik az új rendelet. Ugyanis nincs mögötte kidolgozott módszertan, amely megadná az útmutatást a végrehajtáshoz.
Kiderült számunkra, hogy nagyon jól előkészített, sajnos kivitelezhető
rendeletet hoztak, ami alapjaiban rengeti meg a teljes kisebbségi oktatást.
Gyermekeink nem kísérleti alanyai egyetlen miniszternek sem, egyetlen kormánynak sem.
Az állam nyelvét ismerni kell, és mi is akarjuk ezt. Éppen ezért támogatták a SZÜLŐK azt a nagyon nehezen kiharcolt reformot, aminek a bevezetésére 12 évet adott a minisztérium. Ez már a hatodik évnél tart, tehát
még hat évig az érettségi eredmények és még két évig a nyolcadikos vizsgaeredmények az előző tantervek kudarcát tükrözik. S akkor ahelyett,
hogy ezt az oktatási reformot felgyorsítanák, ezáltal csökkentve a sikertelenségeket, gyakorlatilag lenullázzák.
Teszik mindezt úgy, hogy a legérzékenyebb korú gyermekeinkre mérnek csapást.
A szülői felháborodás és kétségbeesés e pillanatokban országszerte határtalan. A boldog izgalommal teli tanévkezdés helyett káosz és keserv
várja a legkisebbeket. A pedagógusaik a felkészülés helyett teljesen jogfosztottan, megalázva szakmájukban, a depresszió szélén állva kezdik a
tanévet. Szülőkként a törvényhozóknak ezt a magatartását (is) elutasítjuk.
Teljes mértékben tiltakozunk ellene.
Szövetségünk ma eljuttatta a tanügyminiszternek, dr. Valentin Popának
és Klaus Iohannis államfőnek állásfoglalását ez ügyben (csatolmány),
melyben kérjük a rendelet visszavonását. Amennyiben a rendeletet nem
vonják vissza, felfüggesztését kérjük a részletes módszertan kidolgozásáig, ebben pedig részt kell vennie a kisebbségi képviseletnek, oktatási
szakembereknek és az érintett gyermekek szülői képviseletének. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy súlyosan sérti jogainkat, hogy ezen rendelet
meghozatala előtt teljesen mellőztek bármiféle érdemi konzultációt.
Beadványt indítunk, melyben tiltakozunk és azonnali konzultációt kérünk.
Készek vagyunk a gyermekeinket ért jogfosztó, diszkriminatív, törvénysértő magatartásért eljárást is indítani. Készek vagyunk tárgyalni, de
készen állunk, ha kell, használni a tiltakozás eszközeit.
Támogatjuk a tanítóinkat harcukban, teljes mértékben kiállunk mellettük.
A szüleinkre azt mondták, hogy áldozati generáció, ránk úgyszintén,
és ez alól a gyermekeink sem kivételek, úgy tűnik.
Nekünk érdekünk, hogy gyermekeink megtanulják az állam nyelvét.
Mi azt szeretnénk, hogy gyermekeink itt boldoguljanak, egyenlő esélyekkel induljanak. A jelen rendelkezés elvesz tőlük minden ilyen lehetőséget.
Kiállunk gyermekeinkért, jogaikért.
Tisztelettel
a Magyar Szülők Szövetsége

Kóborlásaim –
Városok
Kocsis Csaba, Berettyóújfaluban élő fotográfus állítja ki ezen a címen

válogatott képeit a marosvásárhelyi Bernády Házban. A szeptember 13án, csütörtökön 18 órakor nyíló tárlat a sokoldalú fotós 150. önálló kiállítása. A magáról íróként, szerkesztőként, énekmondóként, kulturális
menedzserként is gyakran hallató fotóművész 2005-ben lépett először
egész kiállításnyi válogatással a nyilvánosság elé, azóta rendszeressé váltak a bemutatkozásai. Városunkban 2012-ben láthatta egy tárlatát a közönség, akkor elsősorban a berekfürdői Körmendi Lajos Írótábor életébe
nyújtott bepillantást fotóival. Mostani kiállításán az utazásai, városlátogatásai során szerzett benyomásaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
A megnyitón Bálint Zsigmond fotóművész és Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja a vendég munkásságát.

Ellehetetlenítik, megbénítják a helyi
önkormányzatok működését

Az RMDSZ Maros megyei Önkormányzati Tanácsa tiltakozik a kormány által elfogadott
költségvetés-kiegészítés
ellen, amely ellehetetleníti és
megbénítja az önkormányzatok működését.

Az RMDSZ Maros megyei szervezete az önkormányzatok pénzügyi kereteinek a 2017-es szintre
való visszaállítását, illetve a helyi és
megyei infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges pénzalapok biztosítását kéri.
Pénzügyi keretek hiányában az
önkormányzatok döntő többségének a jövő hónaptól be kell zárnia
kapuit, hiszen a kapott összeg augusztusig volt elegendő. Ami az év

további részét illeti, sem bérekre,
sem a fenntartási költségekre nem
maradt anyagi keret.
A kormány jelenlegi intézkedésével arra kényszeríti a polgármesteri
hivatalokat, hogy ne tervezzenek,
ne fejlesszenek, hiszen most a működésre költik azokat az összegeket, amelyek a fejlesztésre szánt
pályázatok önrészét képezik. Így
nemcsak az önkormányzatok működésére nem lesz pénzalap, de a
fejlesztések elkezdésére sem. A kormány felelőtlen pénzügypolitikája
nem csupán az önkormányzatok, de
a helyi közösségek életét lehetetleníti el.
Az RMDSZ Maros megyei
sajtóirodája
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A reggeli tornától az éjszakába nyúló retrobuliig

(Folytatás az 1. oldalról)
torna, a színház emeletén Kiss Bora
színésznő máris egy kiadós jógára
várta a felnőtteket, délután pedig
kolléganője, Benő Kinga jógagyakorlataiba a gyerekek is bekapcsolódhattak, és igen jó mókának
bizonyult.
Több mint bábszínház
Igen népszerű volt a gyerekek
körében a Csodakert című alkalmazott bábszínházi foglalkozás, amire
a színház protokolltermében Kali
Barabási Hajnalka és Tálas Ferenc
várta az öt-tíz év közötti korosztályt. Tálas Ferenc tanító alkalmazott bábművészet szakon képezte
tovább magát. Lapunknak elmondta, ez a foglalkozás kissé túlmutat a megszokott bábszínházi

előadáson, ugyanis a báb- és drámajáték ötvözése. Nem egy paravános,
színpadon eljátszott előadás, ahol
bábokat látnak, hanem a gyerekek
maguk is a bábokkal dolgoznak.
Nincs egy előre megtervezett forgatókönyv, csupán egy, általában a
mindennapi életből merített történetet adnak meg, amely egy olyan
témát vet fel, ami az adott korosztályt foglalkoztatja. A feladat az,
hogy a gyerekek a bábokkal közösen próbálják megoldani a problémát. Lehetőség adódik ezáltal, hogy
aktívan részt vegyenek a megoldásban, hogy véleményt alkossanak, illetve helyzetek merülnek fel,
amelyekben dönteniük kell. Rendkívül tanulságos foglalkozás, és nagyon élvezik a gyerekek. Mint
mondta, lehet, hogy a szülőknek

furcsának tűnik, hogy nem tartózkodhatnak bent a foglalkozás alatt,
viszont ha jelen vannak, a gyerek
teljesen másként viselkedik, anyunak vagy apunak játszik, nem szabadul annyira fel.
Miután kipróbálták magukat a
báb- és drámajátékban, kézműveskedésre is be lehetett nevezni, a
Bóni Orsolya nagyernyei óvónő vezette kis műhelyben vécépapír-gurigából
rókát,
polipot,
papírtányérból pedig matyóhímzéses remekművet lehetett készíteni.
Az ügyeskedőknek egy kis meglepetés-finomsággal, gumimacival is
kedveskedtek. A szomszédos asztalnál arcfestésre ülhetett be az aprónép, kissé odébb pedig a Jatszma.ro
sátrában minden korosztály talált
kedvére valót. Számos szórakoztató

Magyarországi barátaikkal ünnepeltek a hét végén

Fotó: Vajda György

Rendhagyó szüreti bál Jobbágytelkén

Sajóvámosi küldöttség érkezett a hétvégére Jobbágytelkére, hogy együtt ünnepeljen
a két település a szüreti
bálon. A kulturális téren indult kapcsolatok akár mélyebbé is válhatnak – vélik az
érintettek.

Gligor Róbert László

Orbán Kálmántól. Régen a 18. életévüket betöltött legények szervezték a szüreti bált, tehát mindenki
életében egyszer lehetett csősz, és
kedvese egyszer lehett csőszlány.
Ma már kevesebb a fiatal, így nem
csak a 18 évesek lehetnek csőszök
– mondja a fiatalember, hozzátéve,
hogy ő maga nyolcszor volt csősz.
Az idén úgy szerették volna, hogy a
néptánccsoport tagjai szervezzék a
bált, de mivel legtöbbjük másutt
tanul vagy dolgozik, végül az ifjak
kaptak erre lehetőséget. Bereczki
Hunor 14 évesen most lépett a csőszök sorába. Szülei idevalósiak, a
család viszont Marosvásárhelyen él.
Hunor azonban minden hétvégén
hazajár, ismeri a társaságot, és ismergeti a jobbágytelki kultúrát, így

nem volt nehéz betanulni a szüreti
táncokat, és máskor is szívesen bekapcsolódik, ha a helyi fiatalok is
igénylik.
A szekérre ülő lányok között
Szabó Veronika első alkalommal lehetett csőszlány. Ő sem idevalósi,
sőt jóval távolabbról érkezett: Budapesten született, az amerikai New
Jersey-ben él. Tavaly nyáron a jobbágytelki néptánctáborban ismerkedett meg egy helyi fiatalemberrel, a
barátságuk pedig elmélyült, így
nem jelentett számára akadályt,
hogy a felkérést elfogadva a csőszlányok körébe álljon. Mivel már ismeri a jobbágytelki táncokat, és
tanulgatja a népdalokat is, nem jelentett gondot a csősztánc elsajátítása, sőt egy karikázót is betanultak

és készségfejlesztő társasjátékot lehetett kipróbálni.
A zene iránt érdeklődő gyerekek
Pál Mátyás Áron és Tündérligeti
Samu irányításával próbáltak megismerkedni a dobolás alapjaival, a
délutáni órákban Ruszuly Ervin
zsonglőrmutatványokkal, a Bohemia String Quartet zenerulettre
várta a látogatókat, a marosvásárhelyi Rocksuli tehetségei pedig koncertjükkel gondoskodtak a jó
hangulatról. A mozgalmas nap éjszakába nyúló karaokéval és retrobulival zárult.
Autogramvadászat színházbérletért
A visszatérő színházlátogatóknak
bizonyára van egy-két vagy több
kedvenc színészük, akit szívesen
látnak viszont a színpadon. A jó
hangulatú évadnyitón lehetőség
adódott szóba elegyedni velük, készíteni egy közös fotót, vagy akár
autogramot kérni a kedvencektől.
Mi több, az autogramvadászat értékes nyereményeket is hozott.
Kölcze Kata, a színház marketingfelelőse elmondta, a színház csapata
számos játékkal kedveskedett a látogatóknak, például akinek sikerült
húsz színésztől begyűjteni egy-egy
autogramot, az színházbérletet vihetett haza. Ugyancsak az új évadra
érvényes bérlettel gazdagodtak
azok, akik a kincskeresésben ügyeskedtek, a színház épületében elrejtett kincseket kellett felkutatniuk.
A szokványostól eltérő évadnyitó
igen sikeres rendezvénnyé nőtte ki
magát, a tapasztalat azt mutatja,
hogy minden alkalommal egyre
többen kapcsolódnak be a minden
korosztályt megszólító programokba. A rendezvény kapcsán

a lányok. Veronika nagyon hálás a
jobbágytelkieknek, amiért őt befogadták.
Támogatók is akadnak
A hétvégi búcsús ünnepet és szüreti bált a Jobbágytelki Kulturális
Egyesület szervezte. Siklódi István
elnök lapunknak elmondta: már két
éve ismerik a sajóvámosiakat, akik
tavaly idelátogattak, majd meghívták a jobbágytelkieket az anyaországba. Most a helyi fiatalok úgy
gondolták, visszahívják barátaikat,
és együtt ünnepelnek a hét végén: a
vámosiak péntek este egy musicalrészlettel örvendeztették meg a
helyi közönséget, táncokat hoztak a
bálra is, és természetes volt, hogy
őket is szekérre ültették, és a csőszökkel együtt vonulhattak végig a
falun, hogy jobban megismerjék
egymást, erősödjenek a kapcsolatok. A 35 fős küldöttség korosztályban is változó, az önkormányzat, az
egyház képviselői és a kulturális

Szombaton tartották Jobbágytelkén a „nagybúcsút”, Kisboldogaszszony napja templombúcsú a
településen. Ilyenkor hazatérnek az
elszármazottak nemcsak a közelebbi településekről, hanem Magyarországról is, és ilyenkor rendezi
a helyi ifjúság is a szüreti bált. Idén
azonban a szokásosnál színesebb
ünnepséget szerveztek, az anyaországi Sajóvámos lakóit is meghívták a rendezvényre, így szombat
délután a két település fiataljai közösen ültek szekerekre, hogy mulatságba hívják a lakosságot:
végigvonultak a Felső utcán, a Tóskertben, a Nyíri, a Hodosi, a Kalányos és a Csámpi utcákon, és
természetesen a hagyományosan a
faluvégi keresztfánál történő emlékfotó készítése sem maradt el. A menetet több helyen is megállították,
süteménnyel, vízzel, itallal kínálták,
eközben a lovak is megszusszanhattak. A menet estére tért vissza a művelődési otthonhoz, sötétedés után
a hagyományos tánccal nyitották
meg a csőszök a szüreti bált, és
meglepetésként a sajóvámosi ifjak
is bemutattak három néptáncot. Ezt
követően átadták a teret a táncnak,
mulatozásnak, szabad volt szőlőt
lopni és sorsjegyeket is vásárolni,
hiszen egy szőlőkorona is gazdáját
várta. Éjfél körül csőszvacsorát tartanak, ilyenkor a bálterem mennyezetére felfűzött szőlő őrizetlenül
marad, de senki sem nyúl hozzá.
Kívülről is szívesen jönnek ide
A szüreti szokások itt is átalakuKözösen hívogattak a bálba a jobbágytelkiek és sajóvámosiak, közösen mutattak be báli táncműsort is
lóban vannak – tudjuk meg ifjabb

Fotó: Gligor Róbert László
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Gáspárik Attila, a színház vezérigazgatója elmondta: – Ez a mi „tavaszunk”, kezdődik az évad, és
ezúton próbáljuk felhívni a figyelmet arra, hogy mi fog történni az
évadban, bemutatjuk az új kollégákat, elbeszélgetünk a közönség azon
részével, akik megtisztelnek a jelenlétükkel. Szereténk emberközelbe
hozni a színházat, a színészeinket,
mert úgy véljük, hogy egy közösségnek az identitását azok a jeles színészek, művészek is meghatározzák,
akik bár esténként a színpadon állnak, napközben ugyanabban a közegben élnek, mint bármely néző,
ugyanabban a sorban állnak sorba,
ugyanazon a piacon vásárolnak,
ugyanazon a buszon utaznak – mutatott rá az intézményvezető.
Érdeklődésünkre, hogy a színház
nyitása a közönség felé tükröződike a nézők számának a növekedésében, Gáspárik Attila kifejtette, ha
összehasonlítjuk a lakosság számát
a színházlátogatók számával, akkor
a marosvásárhelyi Románia leglátogatottabb színháza.
– Ennek ellenére nem vagyok
elégedett, mert a cél az lenne, hogy
mindenki legalább egy évben egyszer menjen el színházba, és ez sajnos nem történik meg. A
kultúrafogyasztás viszonylag alacsony, de ez nem kizárólag a közönségnek a hibája, hanem nekünk is
tükörbe kell néznünk, emiatt ezek
az események arról is szólnak, hogy
meghallgatjuk a visszajelzéseket, illetve megpróbáljuk megszólítani
azokat is, akik nem jönnek el az előadásokra – összegzett a vezérigazgató.

csoport egyaránt képviselteti magát
benne. A rendezvényt idén is a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával szervezték, ez az intézmény
támogatta az augusztusi „kisbúcsút”
is. A jobbágytelki egyesület a Bethlen Gábor Alaptól is támogatást kapott, így két hagyományos
táncházat fognak szervezni a faluban, várhatóan szeptember végén és
az adventi időszak beköszönte előtt.
„Hazajöttünk”
A Miskolc közeli Sajóvámos önkormányzata erdélyi testvértelepülést keresett, jogi képviselőjük
pedig kulturális hagyományai miatt
Jobbágytelkét javasolta. Az ajánlatot megfelelőnek találták, mivel településükön az ifjúság a néptánc és
az amatőr színjátszás területén igen
aktív, így kapcsolatba léptek a nyárádmenti településsel. Tavaly voltak
Jobbágytelkén egy kisebb küldöttséggel, majd meghívták az ittenieket egy néptáncfesztiválra, most
pedig ők kaptak meghívást – tájékoztatta lapunkat Váradi Lajos polgármester. Számukra nagy öröm,
hogy ismét itt lehetnek, már úgy
érzik, hogy hazajönnek ide. Egyelőre kulturális téren szerveződik a
kapcsolat, még nem tartják ezt fontosnak hivatalosítani, hiszen „nem
a papír a lényeg”, hanem az, hogy
kapcsolatok alakuljanak a családok
között, sőt az sem kizárt, hogy
előbb-utóbb rokoni szálak is szövődnek a két település lakói között.
Sajóvámoson jövő februárban tartanak disznótoros gasztronómiai fesztivált, ahová meghívták erdélyi
barátaikat is, így legközelebb akkor
fogadják a jobbágytelkiek küldöttségét – részletezte az elöljáró.
Megkezdődött a báli idény
Augusztus végén, szeptember
elején megkezdődött a szüreti bálok
időszaka. Szeptember 1-jén a nyárádremetei ifjúság tartotta meg hagyományos szüreti felvonulását és
táncát, a 8-i hétvégén a jobbágytelkiekkel egy időben mulattak a nyárádgálfalviak és havadtőiek is, míg
ezen a hétvégén Mikházára várják a
mulatni, táncolni vágyókat.
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Megszépült a Szent Kozma és Damján katolikus templom

Színes ablakok díszítik

Nem patinás székesegyház, nem fatornyos épület a marosvásárhelyi
Szent Kozma és Damján római katolikus templom. Sem külsejében, sem
belső díszítésében. Oltára sem hagyományos, berendezése szinte spártai.
A nagy fehérséget pár hete festett
üvegablakok színesítik. Balázs Ferenc
plébánossal beszélgettünk róla, aki
2010 augusztusa óta végzi a papi
szolgálatot ebben a templomban.

Mózes Edith

– Új templom és plébánia ez,
korábban lent az utca végén, egy
házban gyűltek össze a hívek.
Nagy József plébános kezdte építeni, Papp László folytatta, majd
Braun Jenő pap bácsi idején
adták át és szentelték fel a templomot. A Lestyán Ferenc főesperes
által
1988-ban
a
Nagyhegyszőlő utcában, a minoriták szőlőjében elkezdett templomépítés új helyen, a Bodoni
Sándor utca 2. szám alatt valósult
meg. A templomot 2001. szeptember 27-én dr. Jakubinyi
György érsek úr szentelte fel.
– A templom a megszokottnál
egyszerűbb, nincs díszes oltára, helyette van egy, a feltámadást jelképező Corpus,
körben pedig fehér falak. Mi
ez a szokatlan egyszerűség?
– Valószínűleg pénzhiány
miatt lett ilyen. Láttam az eredeti
terveket, messze nem az valósult meg, amit
azokban elképzeltek. A torony is alacsony,
nem látszik messziről. Az eredeti tervben
olyan kupolás tető szerepel, mint amilyen a
szomszédban a református templomnak van.
Papp László idejében történt mindez, ő pedig
az egyszerűség embere.
De más problémák is voltak, például nem

Szent Margit

lehetett az ablakokat kinyitni, szellőztetni.
Amikor idejöttem, mindenekelőtt a világítást
kellett megoldani. Hogy egy kissé megtörjük
a falak csupaszságát, zászlókat tettünk ki, de
szigetelni is kellett a szentélyben, mert nagyon hideg volt, a ministránsok padjára is
hátléceket tettünk, különben ráfagytak volna
a falra. Lassan kezdtük el a hiányosságokat
pótolni, mára megoldottuk a templom fűtését
is.
– Milyen pénzforrásaik voltak?
– A megyei önkormányzatnál pályáztunk,
és pályázunk szinte minden évben. Az átalakítások, a meszelés, a Jakab Antal terem
rendbetétele mind pályázati pénzekből valósulhatott meg. Természetesen az önrészt mi
álltuk. „Ráharaptunk” a pályázati lehetőségre, így most sikerült felújítanunk a sekrestyét, lassan rendbe tesszük a gyóntatót. Ha
másra nem, de templomjavításra, -felújításra
lehet pályázni.
– Festett ablakokra cserélték az eddigi
kórházfehér nyílászárókat. Ez színt és melegséget is kölcsönöz a templomnak. Honnan jött az ötlet?
– Brassóban és Borszéken láttam hasonló
színes ablakokat. Megtetszett, és innen jött a
gondolat, hogy nekünk is jó lenne. Modern
templom, nem műemlék épület, nem kell
külön engedély rá. Arra gondoltunk, hogy
egyrészt tompítaná a fényt, másrészt az ablakkereteket is jobban záró, nyitható, könynyebben tisztítható keretekre cserélhetnénk.
Ekker kezdtem el érdeklődni, hogyan lehetne
megvalósítani, így találtuk meg Tódor Elődöt, aki Gyulafehérváron három évig volt kispap, majd váltott: rájött, nem a papság a
hivatása, hanem a művészet. Megkerestük,

eljött, megnézte, megbeszéltük, hogy mit szeretnénk, és amint látja, meg is valósult. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy a magyar szentek
képmásai legyenek az ablakokon, maradjon
meg az utókornak, mert nem tudni, milyen
világ jön.
– Kiket ábrázolnak a művész munkái?
– Szent István király az első, mellette van

Szent Imre herceg

Szent László király

Szent László király, majd sorban Szent Imre
herceg, Árpád-házi Szent Margit és Szent Erzsébet következik. Boldog Gizellát is szerettük volna megörökíteni, de külön kérésre és
rendelésre került a helyébe Szent Bernadett.
Mellette Nepumoki Szent János, a gyónástitok vértanújának képe látható, és végül Szent
Antal.
A szemközti oldalon van a Csíksomlyói
Szűzanya. Majd, ugyancsak kérésre, Szent
Miklós püspök képmása következik, utána
Szent II. János Pál pápa, Kalkuttai Teréz
anya, majd Jakab Antal és Márton Áron püspökök zárják a sort.
– Említette, hogy Jakab Antal püspök úr
közel áll a szívéhez. Önt is ő szentelte
pappá, ezért is hozták létre a Jakab Antal
Kulturális Központot.
– 2017 februárjában,
két héttel Jakab Antal
püspökké szentelésének
negyvenötödik évfordulója után és két héttel születésének száznyolcadik
évfordulója előtt a Szent
Kozma és Damján-plébánián ünnepélyes keretek
között avattuk fel a kulturális központot . Az ötlet
tőlem, illetve Balog
László történésztől, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem csíkszeredai könyvtárigazgatójától származik.
– A központban tanácsterem és gazdag könyvtár is
találhazó. Milyen rendezvényeket tartanak itt?
– A központ egy multifunkcionális közösségi
terem, célja megőrizni és
továbbadni a nagy püspök által vallott értékeket. Célkitűzéseink között szerepel Jakab
Antal püspök emlékének ápolása, az ő és más
erdélyi hitvalló, vértanú papok szellemi hagyatékának gondozása, a róluk szóló szakirodalom gyűjtése, őrzése.
A központban szakmai értekezleteket, megyei vagy akár országos tanulmányi vetélke-

Szent István király

A Csíksomlyói Szűzanya

dőket, emlékkonferenciákat, könyvbemutatókat, szavalóversenyekat, kiállításokat, nőegyleti
találkozókat,
akár
termékbemutatókat, vagyis bármit lehet szervezni. Mi nyitottak vagyunk mindenre. Most
egy kicsit leállt a tevékenység, mert a szervezés időigényes. De a tavaly például háromnapos nőszövetségi konferenciát szerveztünk,
az Erdélyi Nőszövetségek Egyesületének volt
itt a találkozója. A háromnapos konferencia
idején az étkezést és a szállást is itt oldottuk
meg. Ez volt a nagyobb lélegzetű esemény.
– További terveik?
– A tervekkel úgy vagyunk, hogy elkezdünk valamit, és mire a végére érünk, belefáradunk, s azt mondjuk, jövőre nem
tervezünk semmit. De aztán kicsit megpihenünk, valami eszünkbe jut, és újrakezdjük.
Mindig tervezünk, szépítünk, újítunk valamit.
Máris arra gondoltunk, hogy Jakab Antal püspök arcmását felfestenénk a kulturális központ ablakára is, ami megadná az egésznek a
hangulatát.
Ki volt Szent Kozma és Damján?
A templom névadói Szent Kozma és Damján, szentté avatott ókeresztény vértanúk, orvosok voltak. 287 körül kezdtek el működni.
A legendák szerint az Arábiából származó
Damján, testvérével együtt, Kozmával KisÁzsiában, a kilikiai Aegeae-ben gyógyított.
Buzgó keresztények voltak, szolgálataikért
cserébe nem fogadtak el pénzt. 303-ban szenvedtek vértanúhalált mindketten, Cirus városában, a Diocletianus császár által elrendelt
keresztényüldözés során.
Tiszteletük hamar elterjedt, Justinianus
császárnak is köszönhetően, aki súlyos betegségéből való gyógyulását nekik tulajdonította. 1260-ban Párizsban a sebészek első
kollégiuma már őket választja védőszentjéül.
Emléknapjuk a római katolikus egyházban
szeptember 26-án van, a római kánonban felsorolt szentek sora velük zárul.
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Még emlékeznek Gáll Dezsőre Ákosfalván

Az „új” Nyárádtő
már 18 gólnál tart

1059.

Szerkesztette: Farczádi Attila

Nem lesz könnyű dolguk az új
nyárádtői csapat, az Unirea
2018 ellenfeleinek a labdarúgó 4. elit ligában, hiszen a
feljutásra pályázó csapat két
forduló után már 18 gólt rúgott.

Ha az első meccsen hazai pályán
egy szerényebb ellenfél kapuját
tömték ki, a másodikban már annak
az Atleticnak rúgtak idegenben egy
ötöst, amely szovátai győzelemmel
kezdett. Fel van tehát adva a lecke
több, feljutást célzó klubnak, mint
amilyen a Marosvásárhelyi CSM,
amely szintén két győzelemnél tart,
de mindkét meccset hazai pályán
játszotta, vagy Marosludas, amely

elhalasztotta az első fordulóból a
mérkőzését. Úgy látszik, teret veszít
Marosoroszfalu és Segesvár, de
mindketten erős ellenfelektől kaptak ki idegenben, és még nagyon a
bajnokság elején vagyunk.
Időközben kiderült, hogy a „közönséges”, azaz az elit melléknév
nélküli 4. liga a hét végén rajtol.
Ennek a rajtjánál 12 csapat sorakozik fel, mégpedig az alábbiak: Küküllődombó, Mezőceked, Magyaró,
Szentpál, Görgénysóakna, Mezőrücs, Kerelő, Mezőzáh, Gernyeszeg, Bátos, valamint a 3. ligás
Radnót és marosvásárhelyi MSE fiókcsapatai. Utóbbi Koronkán játssza hazai mérkőzéseit. (bálint)

Eredményjelző

* 2. liga, 6. forduló: Chindia Târgovişte – Mioveni CS 0-2, Nagyváradi Luceafărul
– Aradi UTA 0-1, Academica Clinceni – Temesvári Poli ACS 1-0, Sportul Snagov –
Temesvári Ripensia 1-1, Baloteşti CS – Dacia Unirea Brăila 2-2, Bukaresti Metaloglobus – Bukaresti Daco-Getica 2-3, Bukaresti Energeticianul – Petrolul Ploieşti
0-3, Zsilvásárhelyi Pandurii – Konstancai Farul SSC 3-2. Az élcsoport: 1. Clinceni
15 pont, 2. Snagov 14, 3. Arad 13.

Az idei községi napok keretében Ákosfalván barátai, falustársai
és
egykori
csapattársai megemlékeztek
az ASA egykori kiváló labdarúgójáról, Gáll Dezsőről.

Gligor Róbert László
Czimbalmos Ferenc-Attila

A halálának huszadik évfordulóján rendezett Ákosfalva – ASA kispályás mérkőzés döntetlenre
végződött.
Gáll Dezső 1958. augusztus 8-án
született, és igen fiatalon megszerette a focit Ákosfalván, majd 14
évesen a Marosvásárhelyi Fások
csapatához került, ahol csupán két
évet játszott, hiszen a jó testalkatú,
erős játékosra felfigyelt az ASA,
átvitte ifjúsági csapatához, ahonnan egy év után bekerült a felnőttcsapatba, és 17 évesen már a
román élvonalban futballozott, miközben a román ifjúsági válogatott
tagja is lett, és az UEFA-kupában
is pályára lépett az Athéni AEK
ellen. 1985-ig volt alapember az
ASA-nál, és olyan nevekkel játszott az egykori vásárhelyi aranycsapatban, mint Hajnal, Fazakas,
Ispir, Sólyom, Bölöni, Pîslaru, Varodi, Sipos, Onuţan. 362 A osztályos találkozón lépett pályára, első
találatát az A osztályban az 19781979-es bajnoki évadban szerezte

Idén a barátok, volt csapattársak játszottak Gáll Dezső emlékére. Fotó: Czimbalmos Ferenc Attila

a Bákói SK elleni mérkőzésen.
Emlékezetes az 1983. április 6-ai
Steaua elleni marosvásárhelyi találkozó, amelyen az ő két góljával
is 4-0-ra nyertek.
A bombaerős ballábas játékos
ezután a Szászrégeni Lendülethez,
majd a másodosztályos Elektromaroshoz került, a rendszerváltás után
Magyarországon is szerencsét próbált. Tragikus hirtelenséggel hunyt
el 40 éves korában, 1998. július 6án. Emlékére Ákosfalván gyerekcsapatok részvételével szerveztek tornákat, az idei volt az
első, amikor a helyi öregfiúk az
egykori ASA-sokat hívták meg
emlékmérkőzésre, amelyen kortársai közül Onuţan Károly, Bíró Levente (Laska), Varró Sándor, Hajnal
Gyula, Stoica Aurel, Fodor János,
Muntean László, Both György,

* 3. liga, I. csoport, 3. forduló: Paşcani – Râmnicu Sărat 0-0, Botoşani FC II – Kézdivásárhely 0-1, Darabani – Miroslava 2-0, Karácsonkő – Galac 0-1, Bodzai Gloria
– Lieşti 2-0, Rădăuţi – Bodzai Metalul 2-1, Fălticeni – Románvásár 1-0, Focşani –
Suceava 1-0. Az élcsoport: 1. Galac 9 pont, 2. Bodzai Gloria 9, 3. Focşani 7, 4.
Kézdivásárhely 6.

* 4. elit liga, 2. forduló: Ákosfalva – Dános 2-0, Marosludas – Segesvári CSM 4-1,
Nyárádtői Viitorul – Kutyfalva 2-4, Nagysármás – Náznánfalva-Marosszentkirály
0-0, Marosvásárhelyi Atletic – Nyárádtői Unirea 0-5, Szováta – Nyárádszereda 21, Marosvásárhelyi CSM – Marosoroszfalu 4-0. Az élcsoport: 1. Nyárádtői Unirea
6 pont, 2. Marosvásárhelyi CSM 6, 3. Segesvár 3.

Már nincs megilletődve a 3. ligától az MSE

Igen kellemetlen ellenféllel
szemben szerezte meg a
három bajnoki pontot, és egyben az első hazai pályás győzelmet a 3. ligában a
Marosvásárhelyi MSE. A siker
annak ellenére született meg,
hogy az MSE súlyos keretgondokkal küzd, szinte egy teljes
kezdőcsapatnyi sérült játékosa van, így számos poszton
volt kénytelen improvizálni.
Ugyanakkor Fehér Csaba edző
megtalálta azt a taktikai megoldást, amely meghozta a sikert, bár ez egyáltalán nem
volt kockázatmentes.

Bálint Zsombor

A kezdő percekbeli tapogatózás
után az első lehetőséget máris gólra
váltotta a házigazda csapat. Tamás
Attila szabadrúgást harcolt ki a tizenhatos jobb sarkánál, Ungur lövése visszajött a sorfalról, ugyanő
duplázott, és a labdát másodjára a
vendég kapus ütötte ki. Ott volt
azonban a közelben Mihály Zoltán,
aki közelről laposan a hálóba gurított (1-0).
Ezt követően lassan, de biztosan
Szászhermány vette át mezőnyben
a játék irányítását. A középpályáról
nagyon hiányzott a kényszerből középhátvádet játszó Ungur, valamint
a sérült German. A labdabirtoklás
azonban többnyire sterilnek bizonyult, és az MSE veszélyes ellentámadásokat indított. Ezek egyike

során, a 14. percben Borbély megbotlott egy védő lábában a tizenhatoson belül, a játékvezető azonban
nem látott szabálytalanságot. Aztán
Szászhermány is kihasználta az első
lehetőségét. Egy megpattanó távoli
lövést maga elé ütött Molnár, a
labda az üres kapu előtt ólálkodó
Fînariuhoz pattant, aki formaságot
teljesítve egyenlített (1-1).
Alig telt el azonban három perc,
és ismét az MSE ünnepelt. Moldován Tamás hosszú labdával megtalálta a bal oldalon felfutó Borbélyt,
utóbbi visszapasszolta a második
vonalból érkező Ruja elé, akinek a
helyezett lövésével szemben Sima
tehetetlennek bizonyult (2-1).
A folytatásban a meccs ugyanazon séma szerint folytatódott.
Szászhermány támadott, de csak ritkán voltak helyzetei, ezek egyike
során a 37. percben Covaciu a kapufát találta el, míg az MSE néha
veszélyesen ellentámadott, de már
eredmény nélkül.
Szünetben Fehér Csaba a sokat
bizonytalankodó Molnár helyett a
tapasztaltabb Kristályt küldte be a
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Az AS Armata csapatával: Gáll Dezső a középső sorban balról a negyedik

Márton László lépett pályára. Ott
volt Móré Tibor, a helyi 4. ligás
Ákosfalva elnöke, játékosa és Gáll
Jenő (Öcsi), Dezső bátyja is.
„Minden évben meg szoktuk
szervezni a megemlékezést. Viszszaemlékszem, hogy először én kerültem a helyi Fások csapatához,
aztán én vittem oda Dezsőt játékosként, majd az ASA-nál is csapattársak voltunk. Jó barátom volt – jó
barátja vagyok a testvérének is – ,
szinte egy helyről származunk, hiszen én nyárádkarácsoni születésű
vagyok, ő pedig ákosfalvi. Mindenki sajnálja, hogy már 20 éve
nincs közöttünk” – mondta el
Muntean László.
A mérkőzés után Hajnal Gyula
is felelevenítette emlékeit Gáll Dezsőről: nagyon szerény, szűkszavű,
komoly, becsületes ember volt, aki
– mint minden labdarúgó – megjárta a „szamárlétrát”. Miután bekerült az ASA felnőttcsapatába,
elválaszthatlan barátok lettek. Nagyon szerették őt, és sokat vendégeskedtek Ákosfalván. Csütörtökönként ott töltötték az időt,
szombaton pedig mindenkinek berúgták a négy gólt, ezért „négyes
torna”-ként emlegették. Gáll karrierje végéig nagyon jó teljesítményt
nyújtott, a futball volt a mindene.
A magánélet számára is próbatétel
volt, jó ember lévén az élet minden
terhét egyedül próbálta cipelni.
Korai halála minden társát megrázta, de a mai napig „Dezsőke”
emlékével élnek, sokat emlegetik,
és nagyon örülnek, hogy az ákosfalviak sem feledték el őt.

Tamás Róbert éles szögből a felső Az MSE-nek három forduló után
léc és a jobb kapufa illesztését ta- hat pontja van, feljött a rangsor 4.
lálta el. „Szép volt, fiúk” – harsant helyére, és szombaton Tasnádra lákapuba, aki rendre begyűjtötte a fel a lelátóról a mérkőzés végén. togat.
szászhermányiak magas beíveléseit.
Az 57. percben Borbély került jó
Jegyzőkönyv
helyzetbe, de éles lövése középre
ment, így Sima ki tudta öklözni, Labdarúgó 3. liga, 3. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Szászhermányi ACS 2-1 (2-1)
míg az 59. percben Tamás Attila lá- Marosvásárhely, Sziget utcai Trans-Sil stadion, 500 néző. Vezette: Răzvan Necrici
báról perdült le egy picit a labda, és (Románkékes) – Gheorghe Tarba (Kovás), Marius Lazăr (Beszterce). Ellenőrök:
a felső sarok mellett suhant el. A 65. Dinu Lucaciu (Kolozsvár), Ivan Toma (Beszterce).
percben emberelőnyben ellentáma- Gólszerzők: Mihály (9.), Ruja (27.), illetve Fînariu (24.).
dást vezetett az MSE, Borbély a Sárga lap: Ruja (73.), Kristály (83.), illetve Moldovan Laurenţiu (38.).
jobbról érkező Tóásónak továbbí- Kiállítva: Moldovan Laurenţiu (56.).
tott, utóbbi azonban egy fölösleges MSE: Molnár (46. Kristály) – Mihály, Székely, Ungur, Papp, Totó, Moldován Tamás,
csellel elveszítette a labdát, ráadásul Ruja, Tamás Attila, Velichea, (46. Tóásó, 68. Tamás Róbert), Borbély (87. Laczkó).
meg is sérült a mozdulat során, és Szászhermány: Sima – Moldovan Laurenţiu, Merdariu, Rotaru, Alupoaie (68. Pakucs),
noha csak szünetben állt be, cse- Fînariu (85. Mîndru), Covaciu (75. Plumb), Roşu (58. Voicu), Minciună, Vasiloi.
rélni kellett.
Szászhermány egyetlen igazi
Eredményjelző
egyenlítési lehetősége a 84. percben
adódott, amikor Kristály megpró- A labdarúgó 3. liga V. csoportja 3. fordulójában a következő eredmények születtek:
bált kikísérni egy alapvonal felé Szászrégeni Avântul – Csíkszeredai FK 1-0, Kolozsvári Sănătatea – Barcarozsnyói
tartó labdát, az ellenfél szélsője Olimpic Cetate 1-0, Tordai Sticla Arieşul – Tasnádi Unirea 1-1, Marosvásárhelyi
azonban még elérte az alapvonal MSE – Szászhermányi AFC 2-1, Besztercei Gloria – Medgyesi Gaz Metan II 4-1,
előtt, és be tudta adni a tizenhatos Dési Unirea – Kolozsvári CFR II 0-0, Székelyudvarhelyi FC – Radnóti SK 3-1, Nagybányai Minaur – Lénárdfalvi Comunal 1-0.
közepére, miközben a kapuban
senki nem tartózkodott. Papp azonRanglista
ban felszabadított az ellenfél csatárai elől. A meccs egy bődületes 1. Nagybánya
3
2
1
0
7-1
7
3
2
1
0
7-2
7
MSE-kapufával végződött, egy 2. Sănătatea
3
2
0
1
7-2
6
hosszú labdára a jobbszélen lecsapó 3. Csíkszereda

Mestermérleg

„A játékosaim lassan kezdenek hozzászokni ahhoz, amit egy magasabb szint megkövetel. Sajnos, ezen a mérkőzésen a hetedik játékosunk sérült le, de fiatal 24-es
keretünk van, és azoknak, akik a sérültek helyét átveszik, bizonyítaniuk kell. Az
ellenfél birtokolta többet a labdát, ám mi szándékosan engedtük át nekik a kezdeményezést. Tudtuk, hogy nagyon tapasztalt játékosaik vannak a középpályán,
ezért inkább a védelemben tömörítettünk, és megpróbáltuk a keletkező teret ellentámadásokkal kihasználni. Örülök, hogy sikerült” – mondta a csapatot irányító
Fehér Csaba.

4. MSE
5. Lénárdfalva
6. CFR II
7. Székelyudvarhely
8. Szászrégen
9. Torda
10. Tasnád
11. Beszterce
12. Szászhermány
13. Barcarozsnyó
14. Radnót
15. Dés
16. Medgyes II

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0

0
0
2
1
1
1
3
0
0
0
0
2
0

1
1
0
1
1
1
0
2
2
2
2
1
3

7-5
5-3
5-2
7-7
1-1
3-4
3-3
6-8
4-7
1-5
2-8
3-4
3-9

6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
0
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Montenegró a román csapat mumusa

Gól nélküli döntetlenre játszott a román lab- tetett. Közben az 59. percben a vendégek
darúgó-válogatott Montenegró ellen, az Európai megint büntetőt reklamáltak: Săpunaru újabb
Nemzetek Ligája C osztályának 4. csoportjában, akciójának ezúttal Stefan Mugosa esett áldozaPloieşti-en, péntek este. Két éven belül így ez tául, a vendégek játékosának fejét ért rúgás
már a harmadik olyan mérkőzése volt a két csa- azonban nem hatotta meg a játékvezetőt, aki ezpatnak, amelyet a románok nem tudnak meg- úttal sem fújta be a tizenegyest. A 72.-ben Kenyerni (a 2018-as vb-selejtezőben 1-1-re serü Pintiliit hozta ideális helyzetbe, a románok
ikszeltek itthon, hazai meccsén pedig 1-0-ra di- középpályása megpróbált átemelni Petkovicon,
adalmaskodott a volt jugoszláv tagköztársaság). de nem sikerült. A vendégek a 77. percben emA vendégek kezdték jobban a mérkőzést, berhátrányba kényszerültek, a korábban sértett
Mirko Ivanic már az 1. percben próbára tette Mugosa megkapta második sárga lapját egy BăTătăruşanut, a románok hálóőre azonban gond laşa ellen elkövetett szabálytalanság miatt, és
nélkül megfogta a 18 méterről érkező lövést. A így mehetett zuhanyozni. A román csapaton ez
házigazdák első gólszerzési lehetőségére a 7. sem segített: a második félidőben beállt Bupercig kellett várni, ekkor Alexandru Chipciu descu a középpályáról próbált a másik kapuba
becselezte magát középre a jobb szélről, és ívelni a 80. percben, de labdája mellément. A
mintegy 20 méterről megcélozta a kaput – pon- hosszabbításpercekben pedig Paul Anton hitatlanul, hiszen fölé küldte a labdát. Egy perccel bázta el a célt 16 méterről.
Románia ma Szerbiával játszik a sorozat 2.
később a montenegrói játékosok büntetőt reklamáltak, amikor Săpunaru hátulról buktatta Bol- fordulójában, Belgrádban.
jevicet, a szlovák játékvezető, Ivan Kruzliak
viszont továbbot intett. A 21. percben Vlad Chiricheş közelről melléfejelt, majd öt perccel később
egy remek összjátékot követően
nagyon közelről laposan a kapu
mellé gurított. A románok csapatkapitányának ez volt az utolsó emlékezetes
megmozdulása
a
mérkőzésen, ugyanis a 31. percben
sérülés miatt le kellett cserélni. Az
első félidő hajrájában Stanciu
remek labdával találta meg Mitriţát, aki 28 méterről lövésre szánta
el magát, de az ő labdája sem ért
célt.
Szünet után a románok fokozták
a nyomást a montenegrói kapura:
újrakezdés után Keserü közeli lövését nehezen hárította Petkovic,
majd Chipciu (59.), újra Keserü
(64.) és Stanciu (69.) veszélyez- Keserü (b) sokat vállalt, mégsem járt sikerrel

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Európai Nemzetek Ligája, C osztály, 4. csoport, 1. forduló: Románia – Montenegró
0-0
Ploieşti, Ilie Oană stadion (zárt kapu), vezette: Ivan Kruzliak (szlovák).
Sárga lap: Bălaşa (55.), Pintilii (71.), Anton (85.), illetve Mugosa (37., 77.), Boljevic (41.),
Tomasevic (47.).
Piros lap: Mugosa (77.).
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Romario Benzar, Vlad Chiricheş (31. Mihai Bălaşa), Cristian
Săpunaru, Nicuşor Bancu – Mihai Pintilii (73. Paul Anton), Nicolae Stanciu – Alexandru Chipciu, Alexandru Maxim, Alexandru Mitriţă (68. Constantin Budescu) – Claudiu Keserü.
Montenegró: Danijel Petkovic – Filip Stojkovic, Stefan Savic, Marko Simic, Zarko Tomasevic
– Aleksandar Scekic (74. Nebojsa Kosovic), Nikola Vukcevic – Aleksandar Boljevic (81. Fatos
Beciraj), Mirko Ivanic, Vladimir Jovovic – Stefan Mugosa.

Szalai: Bátrabban kell futballoznunk

Szalai Ádám, a magyar
labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint sokkal bátrabb játékra van
szükség ahhoz, hogy
eredményesek legyenek.
A Finnország elleni 1-0ra elveszített találkozó
után a Hoffenheim támadója kijelentette, nem volt
rajtuk nyomás Tamperében, de sokkal több kellett
volna mindenkitől.
„Hiányzott, hogy felvállaljuk az egy-egy elleni
párharcokat,
bátrabban kellett volna
játszani a finn csapat
ellen. Amíg nem merünk
olyan döntéseket hozni,
amelyekre éles helyzetekben szükség lenne, addig
nem fogunk még több A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya (k) szerint a fiatal
helyzetet kialakítani, és játékosoknak is kell merniük felvállalni az egy-egy elleni párharcokat
veszélyesebben futballozni” – fejtette ki. A Bundesliga góllö- gokat” – mondta a Freiburg futballistája.
„Nem kezdtük jól a mérkőzést, hideg
vőlistáját vezető támadó hangsúlyozta, a
szövetségikapitány-váltás óta az edzések zuhanyként jött a vezető góljuk a hetedik
teljesen rendben voltak, sok fiatal szó- percben” – fogalmazott Lang Ádám, aki
hoz is jutott, s nekik is kellene nemzet- kiemelte: a finnek kihasználták a maközi szinten egyre többet felvállalni a gyar labdavesztéseket, lehetőségeket teremtettek belőlük, s ezek egyikének
párharcokból.
Kovács István, a Mol Vidi támadója kihasználásával meg is nyerték a mérkőnégy év után játszott újra a válogatott- zést. Pozitívumként rámutatott: nekik is
ban: a 26 éves futballista legutóbb 2014 voltak lehetőségeik. „A végén mindent
novemberében az oroszok elleni barát- egy lapra téve támadtunk. A kapufáik a
ságos mérkőzésen képviselte a magyar végén a kitámadásunknak voltak köszíneket. „Örülök, hogy újra lehetőséget szönhetők, s nem a mi szervezetlensékaptam kezdőként, ettől függetlenül ke- günknek” – szögezte le. Kiemelte, az
serű a szám íze a vereség miatt, ráadásul ellenfél hibáinak megbüntetésében kell
ezt csak tetézi, hogy az én hibámból előrelépniük, hiszen ezeket kihasználva
kaptuk a gólt, ami alapvetően megvál- ezt a mérkőzést akár meg is fordíthatták
toztatta a játék képét, hiszen onnantól a volna.
Pátkai Máté elmondta, a kapitány felfinnek játszhatták a saját játékukat” –
nyilatkozta Kovács az MTI-nek. A fut- hívta a figyelmüket az ellenfél agresszív
ballista elmondta, a Vidiben egy kicsit kezdésére, ám a házigazdák élni tudtak
hátravontabban futballozik, ebből is a lehetőségükkel. „Utána már mi irányíadódott a hibája, hiszen háttal vette át a tottunk, akár fordíthattunk volna, hiszen
a lehetőségek is megvoltak: pontrúgálabdát.
Sallai Roland arról beszélt, hogy sokból, belőtt labdákból és kombinatív
minél gyorsabban el kell felejteni ezt az játékból. Ennyi helyzettel több mérkőösszecsapást. „Vegyes érzelmek vannak zést meg lehetett volna nyerni” – értébennem, hiszen megvoltak a lehetősége- kelt. Hozzátette, a finneknek főleg a
ink, de nem tudtunk élni velük. Nem második félidőben voltak lehetőségeik.
erre számítottunk, a középpályán a lab- „Szívünket-lelkünket kitettük a pályára,
davesztések után gyorsan átjöttek raj- s a végén már több hiba becsúszott” – istunk, a gólt is ebből kaptuk. merte el. Kitért rá: hazai pályán még köMindenesetre le kell szűrnünk a tanulsá- zönség nélkül is javítani és győzni kell.

Marco Rossi vereséggel mutatkozott be a magyar kispadon

Vereséggel debütált a kispadon Marco
Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, miután csapata szombat
este 1-0-ra kikapott Finnországban az
újonnan indult Nemzetek Ligája első fordulójában.
Nem kezdődött jól a magyar válogatott
történetében a Rossi-korszak, mivel
Pukki már a hetedik percben megszerezte
a vezetést a hazaiaknak. A bekapott gól
érezhetően megfogta a magyar csapatot,
a házigazdák könnyedén növelhették
volna előnyüket. Az első magyar lehetőségre szűk húsz percet kellett várni, igaz,
a beadás veszélyesebb volt, mint Szalai
fejese. Innentől a szünetig a magyar válogatott irányított és birtokolta többet a
labdát, de igazi nagy helyzetet nem alakított ki.
A második félidő finn lehetőséggel indult, majd az 56. percben Szalai ziccert
rontott, az újdonsült csapatkapitány lövését Hradecky bravúrral védte. A 66. percben kis híján eldőlt a mérkőzés, Toivio
gyönyörű szabadrúgása a kapufáról jött ki.

Tíz perccel a vége előtt újabb meccslabda
maradt ki, Pukki közeli pörgetése is a kapufán csattant.
A hajrában mezőnyfölényben volt a
magyar válogatott, de nem tudott egyenlíteni. A finn válogatott tétmérkőzésen 40
év után győzte le újra a magyar csapatot,
ezt megelőzően legutóbb 1978 szeptemberében egy Európa-bajnoki selejtezőn diadalmaskodott.
A magyar válogatott kispadján legutóbb
tíz évvel ezelőtt tudott győzelemmel debütálni az aktuális szövetségi kapitány,
akkor a holland Erwin Koeman irányításával a görögök ellen nyert a nemzeti csapat.
A magyarok kedden a görögök ellen
folytatják szereplésüket a sorozatban, a
budapesti Groupama Arénában 21.45 órakor kezdődő összecsapást zárt kapuk mögött
rendezik
az
Európai
Labdarúgó-szövetség büntetése nyomán,
amelyet még a románok elleni 2015-ös
Európa-bajnoki selejtezőn történtek miatt
szabott ki.

Az új szövetségi kapitány (j1) sem tudta győzelemre vezetni csapatát az első mérkőzésén – legutóbb a holland
Erwin Koeman örülhetett sikernek, még 2008-ban

Sokat hibázott a csapat, de voltak pozitívumok is

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint sok hibával futballozott csapata szombat
este a finnek otthonában 1-0-ra elveszített Nemzetek Ligája-találkozón.
„Természetesen, mint minden magyar, különösképpen azok a szurkolók, akik elkísérték a csapatot, csalódottak
vagyunk. Nagyon szerettük volna győzelemmel kezdeni a sorozatot, az első tizenöt percben két labdát is elveszítettünk a pálya közepén, az egyikből gólt is kaptunk. Mit sem ér az a sok helyzet, ha a befejezéseknél pontatlanok vagyunk’” – nyilatkozta Marco Rossi a találkozót követő sajtótájékoztatón.
Az MTI kérdésére válaszolva az olasz szakember kiemelte, mindenképpen fejlődni kell a labda járatásában és a
széleken vezetett támadásokban, hiszen a középpályáról felívelt labdák nem működőképesek.
A kapitány elmondta, korábbi csapatainál az ötvédős rendszert favorizálta, azonban ennek a begyakorlásához sokkal több időre van szükség, mint az a néhány nap, amelyet eddig a válogatottal dolgozhatott. Ugyanakkor hangsúlyozta: a keretben szereplők többsége négyvédős rendszerben futballozik a klubjában, ráadásul azok a hibák,
amelyeket elkövettek, nem a taktikai rendszerhez kapcsolódnak.
Marco Rossi kiemelte, nem szabad ezt a mérkőzést „teljes egészében a kukába dobni”, ugyanis számos pozitívumot látott a pályán, amelyeket meg kell tartani a görögök elleni keddi összecsapásra. „A csapat küzdött, hajtott,
mindenki odatette magát, de van úgy az életben, hogy az ember elveszít egy-egy harcot. Ilyenkor alázatos és kemény
munkával kell továbbmenni” – mondta a szakember, s hozzátette: a statisztika is kifejezetten kecsegtető dolgokat
mutatott, persze ezzel a futballban nem mindig lehet meccset nyerni.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó Nemzetek Ligája, C osztály, 2. csoport, 1. forduló: Finnország – Magyarország 1-0 (1-0)
Tampere, Ratina Stadion, 10.220 néző, vezette: Gediminas
Mazeika (litván).
Gólszerző: Pukki (7.) – a finn játékos kiugrott a jobb oldalon,
lefutotta Kádárt, belépett a magyar védő elé, és hét méterről a
kivetődő Gulácsi mellett könnyedén a jobb sarokba gurított.
Sárga lap: Uronen (41.), illetve Szalai (45+3.), Fiola (59.),
Lovrencsics (63.), Kádár (68.).
Finnország: Lukas Hradecky – Jukka Raitala, Joona Toivio,
Paulus Arajuuri, Jere Uronen (45+2. Albin Granlund) – Robin
Lod, Joni Kauko, Rasmus Schüller (63. Tim Sparv), Pyry Soiri
(85. Robert Taylor) – Teemu Pukki, Jasse Tuominen.
Magyarország: Gulácsi Péter – Lovrencsics Gergő, Lang
Ádám, Kádár Tamás, Fiola Attila – Kleinheisler László, Pátkai
Máté – Stieber Zoltán (54. Varga Roland), Kovács István (61.
Kalmár Zsolt), Sallai Roland (73. Eppel Márton) – Szalai
Ádám.
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A jövő hét közepén rendezik
a Maros-kupát

A jövő hét közepén, szeptember 18-20a között rendezik meg a kosárlabdaMaros-kupát a ligeti sportcsarnokban.
Ez az első alkalom, amikor a sportágat
kedvelő közönség a város új csapatával
találkozhat. A házigazdák mellett a Medgyesi CSM és a Brăilai Cuza Vodă csapata jelezte részvételi szándékát, és a
szervezők abban bíznak, hogy végül a
terveknek megfelelően négy csapat sorakozik fel a rajtnál.

Bálint Zsombor

„Augusztus 6-án kezdtük meg a felkészülést
az új idényre, egyelőre többnyire erőnléti felkészülés zajlott. Reméljük, hogy a következő napokban-hetekben csatlakozik a kerethez még az
egy-két hiányzó játékos, és akkor már mondhatjuk, hogy készen áll a keret a rajtra” – mondta
el Szászgáspár Barnabás, az önkormányzati
klub alelnöke és a kosárlabda-szakosztály vezetője. Szászgáspár megerősítette: a csapat egyértelmű célkitűzése a C csoport megnyerése, hogy
a következő bajnokságban erősebb értékcsoportban indulhasson, azonban elismerte, hogy nem
lesz könnyű, tekintve, hogy a vetélytársak legtöbbje sok ismeretlen külföldi játékost hozott,
így lehet számítani meglepetésre. A marosvásárhelyi klub keretében azonban 90%-ban helyi játékosok játszanak, akik már bizonyítottak az
elmúlt idényben, amikor légiósok nélkül is kemény diónak bizonyultak a legtöbb ellenfél számára. Jelenleg a keretben két légiós van: a már
félig vásárhelyinek számító Goran Martinic és
a lett Ernests Kalve, illetve mellettük a román
állampolgársággal is rendelkező, moldovai és
fehérorosz szülőktől származó Vladislav Solopa. Ezt a különítményt kellene még kiegészítenie annak az egy-két játékosnak, akikről a
szakvezető beszélt, de még az sincs kizárva,
hogy csak a bajnokság közben, a téli szünetben
hoznak új játékosokat, az addigi eredmények
függvényében is.
A társai nevében is nyilatkozó csapatkapitány,
Sánta Szabolcs elmondta: „Nagyon reménykedünk abban, hogy működni fog az új konstrukció. Mindenki egy kicsit visszafogottabb.
Beszéltünk a fiúkkal, hogy még egyszer fogjunk

Elkészült
a női kosárlabda-bajnokság kiírása

Másfél hónapos késéssel, de elkészült a női kosárlabda-bajnokság
kiírása. Korábban a sportági szövetség felfüggesztette a beiratkozási folyamatot, miután mindössze
egy klub felelt meg a határidőre a
feltételeknek, és egy hónapos határidőt adott arra, hogy mindenki
rendbe hozza az ügyeit. Szeptember 4-ére aztán 13 egyesület gyűlt
össze a rajtnál. Igaz, három továbbra sem fizette ki a megkövetelt garanciát, de végül a
szövetség részben beadta a derekát. Ezek a klubok is indulhatnak,
de nem igazolhatnak le külföldi játékosokat.

Bálint Zsombor

A helyi kosárcsapat kapitánya, Sánta Szabolcs reméli,
hogy újra képesek lesznek egy vásárhelyi játékosokból
álló csapattal bizonyítani.
Fotó: Nagy Tibor

össze, ugyanúgy, mint a tavaly, és végezzük a
dolgunkat. Nagyon-nagyon reméljük, és ebben
a hitben jöttünk mindannyian haza, hogy képesek vagyunk újra egy vásárhelyi játékosokból
álló csapattal bizonyítani. Ha egészségesek leszünk, és a klub vezetői tudják tartani a szavukat, és a megígért pénzt biztosítani tudják, nem
látom annak akadályát, hogy megnyerjük a C
csoportot”. Amint ismeretes, a VSK a Romániakupa első körével kezdi az idényt. Szeptember
26-án Galacon játszik a csapat, 29-én pedig a
visszavágót rendezik a Ligetben. Ezt követően
október 6-án rajtol a bajnoki idény, ugyancsak
Galac elleni hazai találkozóval, bár az sincs kizárva, hogy a két meccset „összevonják”, és
egymás utáni napokban rendezik, hogy a vendégeknek ne kelljen kétszer megtenniük ugyanazt
az utat egy hét leforgása alatt.
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Amiben nem engedett a sportágat irányító szerv, az az, hogy egyetlen csoportban rendezzék meg a bajnokságot, noha
a klubok kérvényezték. Marad az eredeti
elképzelés, hogy két értékcsoportban rendezzék a pontvadászatot. Annyiban azért
mégis változik, hogy az A csoportban
nem nyolc, hanem csak hat csapat lesz,
míg a B csoportba kerül a maradék hét
résztvevő. Az alapszakasz után megfordul a helyzet. A piros csoportban játszanak majd heten egy újabb oda-vissza
kört: az A csoport résztvevőihez a B csoport győztese is csatlakozik. A sárga csoportban hat csapat marad, amelyek a
rájátszás utolsó kiadó helyéért csatáznak.
A rájátszásban nyilván az első nyolc csapat vesz részt (hét a piros csoportból és a

győztes a sárga csoportból), és a helyosztókat is lejátsszák. Az első körben, az elődöntőkben és a döntőben három
győzelemig, a helyosztókon két győzelemig tart a küzdelem. A 9-13. helyezettek
két torna keretében egy újabb kört játszanak a végső sorrend kialakítása érdekében.
A marosvásárhelyi VSK mint új klub a
B csoportban érdekelt. A csapat menedzsere, Kiss István elmondta, hogy sajnos
változtatni kellett a kereten, mert a kezdő
ötös irányítója, Alina Pop olyan betegség
áldozata lett, ami több hónapig, akár egy
évig is távol tartja a sportpályától. Ezért
a visszalépett Gyulafehérvártól érkező
Diana Ignat és Alexandra Bobar játékára
számítanak, de egy tapasztaltabb irányítót
is szeretnének. Idegenlégióst csak abban
az esetben igazolnak, ha a szponzorok a
csapat mellé állnak ebből a célból, és bajnokság alakulása ezt indokolttá teszi. Ha
nem, akkor egyelőre marad a belföldiekből álló keret.
A VSK számára a hivatalos idény
szeptember 26-án kezdődik, amikor a Románia-kupa első körében az A csoportos
Târgovişte otthonába látogat. A visszavágót 29-én játsszák Marosvásárhelyen. A
bajnokság október 6-án rajtol, ekkor a
VSK a CSM Alexandriát fogadja. Előtte
azonban a jövő hét végén megrendezik a
Maros-kupát a Sportcsarnokban, amelyre
legalább három vendégcsapatot várnak.
Lehetséges résztvevők a Kolozsvári U és
a Brassói Barcaság. A két értékcsoport
mezőnyét és a marosvásárhelyi VSK
alapszakaszbéli bajnoki programját mellékelten ismertetjük.

A női kosárlabda-bajnokság értékcsoportjainak összetétele

* A csoport: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC, Szatmárnémeti CSM, Kolozsvári U, Brassói Barcaság,
Aradi ICIM, CSM Târgovişte
* B csoport: Marosvásárhelyi VSK, Bukaresti Agronomia, Kézdivásárhelyi SE, Konstancai
Phoenix, Bukaresti Rapid, CSM Alexandria, Nagyváradi CSU

A marosvásárhelyi csapat programja az alapszakaszban

Október 6: Alexandria (hazai); október 13.: Rapid (idegenbeli), október 17: KSE (h), október 20.:
VSK (i), október 27.: –, október 31.: Konstanca (i), november 3.: Agronomia (h), november 9:
Alexandria (i), november 28.: Rapid (h), december 1.: KSE (i), december 5.: Nagyvárad (h), december 8.: –, december 12.: Konstanca (h), december 19.: Agronomia (i).

Nemzetek Ligája: Nem bírtak a németekkel a franciák

Eredményjelző

A világbajnok francia válogatott gól nélküli döntetlent játszott Münchenben a német
csapattal a labdarúgó Nemzetek Ligája első játéknapján. A
németek hét, a franciák
három alkalommal találták el
a kaput. A francia kapuban
remek teljesítményt nyújtott
a válogatottban bemutatkozó
Alphonse Areola. Az eredménnyel és saját csapata teljesítményével mindkét szövetségi
kapitány elégedett volt.

„Az eredménnyel és a mutatott
játékkal is együtt tudok élni” – értékelt röviden az 58 éves Löw, akinek
vezetésével
a
nyári,
oroszországi világbajnokságon egy
győzelemmel és két vereséggel már
a csoportkör után búcsúra kényszerült az akkor címvédő Nationalelf.
„Többször elmondtam már, hogy a
fiatalabb játékosok beépítése egy
hosszabb folyamat, nem megy
egyik napról a másikra” – mondta
Löw, akit a sikertelen vb-szereplés
után és azóta is sok kritika ért.
„Most is láthattuk, hogy az olyan
védők, mint Mats Hummels és Jerome Boateng, vagy akár egy rutinos középpályás, mint Toni Kroos
mennyire fontos a csapat számára.
Az ilyen játékosoknak ott kell lenniük a pályán, hogy a tapasztalatukkal
segítsék
a
válogatott
eredményességét.”
A Bayern München támadója,
Thomas Müller szerint sokan sokféleképpen vélekedtek már arról a
vb óta, hogy milyen mértékű változásra van szüksége a német csapat-

nak, ugyanakkor Löwnek kell vállalni a felelősséget a módosításokért.
„A
kapitánynak
rendelkezésére állnak azok a játékosok, akik már régóta válogatottak,
és a felelőssége tudatában kell meghoznia a döntéseket az összeállítással
és
a
keret
tagjaival
kapcsolatban” – vélekedett Müller,
akinek a franciák ellen védekezésben is sokat kellett dolgoznia. „Természetesen a kapitány részéről is
nagy a motiváció, de nemcsak magának, hanem a játékosoknak is be
akarja bizonyítani, hogy ezen a
szinten minden négyzetméterért
meg kell küzdeni.”
A franciák vezetőedzője, Didier
Deschamps a mérkőzés után úgy
fogalmazott, hogy egy Németországban elért döntetlen jó eredmény
számukra még akkor is, ha győzelemre készültek. „Nem szabad mohónak lennünk, hiszen a német
válogatott valóságos traumát élt át

a nyáron, és most kevés helyet hagyott nekünk a felszabadult játékra.
A mérkőzés egyes részeiben talán
mi voltunk a jobbak, más periódusokban talán ők” – foglalta össze
gondolatait a 49 éves francia kapitány.
A Manchester United középpályása, Paul Pogba elismerte, hogy
sem fizikálisan, sem pedig lelkileg
nincsenek még százszázalékos állapotban. „Mindenki láthatta, hogy
mennyire küzdöttünk ma este, de
nem szabad elfelejteni, hogy miután
megnyertük a vb-t, már mehettünk
is vissza a klubcsapatunkhoz, ahol
újabb kihívások vártak ránk. Ez
eléggé megterhelő, a lábunk még
mindig nehezebben mozdul, és persze egyikünk sem akar megsérülni,
ahogyan a német játékosok sem.
Remélem, ezt minden szurkoló észrevette” – nyilatkozta a 25 éves futballsztár.

A csütörtökön rajtolt Nemzetek Ligája első eredményei:
* A osztály:
1. csoport: Németország – Franciaország 0-0
2. csoport: Svájc – Izland 6-0
3. csoport: Olaszország – Lengyelország 1-1
4. csoport: Anglia – Spanyolország 1-2
* B osztály:
1. csoport: Csehország – Ukrajna 1-2
2. csoport: Törökország – Oroszország 1-2
3. csoport: Észak-Írország – Bosznia-Hercegovina 1-2
4. csoport: Wales – Írország 4-1
* C osztály:
1. csoport: Albánia – Izrael 1-0
2. csoport: Finnország – MAGYARORSZÁG 1-0, Észtország – Görögország 0-1
3. csoport: Szlovénia – Bulgária 1-2, Norvégia – Ciprus 2-0
4. csoport: Litvánia – Szerbia 0-1, ROMÁNIA – Montenegró 0-0
* D osztály:
1. csoport: Kazahsztán – Grúzia 0-2, Lettország – Andorra 0-0
2. csoport: Fehéroroszország – San Marino 5-0, Luxemburg – Moldova 4-0
3. csoport: Azerbajdzsán – Koszovó 0-0, Feröer-szigetek – Málta 3-1
4. csoport: Örményország – Liechtenstein 2-1, Gibraltár – Macedónia 0-2

A mai program

* A osztály: Portugália – Olaszország (3. csoport, 21.45 óra)
* B osztály: Svédország – Törökország (2. csoport, 21.45)
* C osztály: Skócia – Albánia (1. csoport, 21.45), Szerbia – ROMÁNIA (4. csoport,
21.45, Pro TV), Montenegró – Litvánia (4. csoport, 21.45)
* D osztály: Andorra – Kazahsztán (1. csoport, 21.45), Málta – Azerbajdzsán (3.
csoport, 21.45), Koszovó – Feröer-szigetek (3. csoport, 21.45)

Döntetlen a portugál–horvát barátságos meccsen

Az Európa-bajnoki címvédő portugál labdarúgó-válogatott házigazdaként 1-1-es
döntetlent játszott a világbajnoki ezüstérmes Horvátországgal barátságos mérkőzésen. A meccs 18. percében Ivan Perisic kapáslövésével a vendégek szereztek
vezetést, majd a 32. percben Pepe egy szöglet után fejjel egyenlített. Az ötszörös
aranylabdás Cristiano Ronaldo nem volt tagja a portugál keretnek, és a Nemzetek
Ligájában ma rendezendő, Olaszország elleni találkozón sem szerepel.
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A Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság
kampányt indított a pótszülői
hivatás
népszerűsítéséért.
Ennek érdekében a sajtó segítségével szeretnék felhívni
az érdekeltek figyelmét, hogy
akik úgy érzik, eleget tudnak
tenni e feladatnak, jelentkezzenek. A felhívást Deak Elida
Maria vezérigazgató-helyettes
tette közzé, rávilágítva a
„szakma” előnyeire.

Mezey Sarolta

426 gyermeket nevelnek pótszülők
A Te is lehetsz nevelőszülő! kampány azon hét év alatti gyermekek
sorsát hivatott rendezni, akiket családoknál kívánnak elhelyezni.
Deak Elida helyettes igazgató elmondta, hogy a pótszülőprogramot
1999-ben, azaz 19 éve indította az
igazgatóság. Akkor néhány gyermeket sikerült családoknál elhelyezni, azóta a családban nevelkedő
gyermekek száma 426-ra emelkedett. A pótmamák közül 159-en két
gyermeket, 16-an hármat nevelnek.
A gyerekek közül 111 örökbe fogadható.
– Úgy értékeljük, hogy az intézménybe kerülő gyermekek családjának helyzete az évek folyamán
nem javult, ugyanúgy nem tudják
megteremteni a gyermeknevelés
elemi feltételeit, a szegénység továbbra is megmaradt vagy elmélyült. Viszont a pótszülős családban
való nevelés szép eredményeket hozott, ez a leghumánusabb és a legeredményesebb a gyermekek
szempontjából. Idén nyolc fiatal
„lépett ki” a rendszerből, valameny-

nyien befejezték tanulmányaikat,
közülük érettségiztek is, és hétnek
közülük munkahelye van. A pótszülők szárnya alól kirepülő fiatalok
közül többen házasságot kötöttek, s
van, aki családegyesítés címén külföldre távozott – fogalmazott az
igazgatónő. Annak ellenére, hogy
az állami rendszerbe jutó s innen
családokhoz kerülő gyermekek beilleszkedése nem zökkenőmentes,
mégis két-három év alatt óriásit fejlődnek. A családi környezet, a családban
élő
édesgyermekek
testvérekként kezelik őket, ami nagyon jó hatással van a frusztrációk-

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cserépforgatást, régi tető javítását, csatornajavítást.
Nyugdíjasoknak
kedvezmény. Tel. 0748-901-446.
(10231-I)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ÁCSMUNKÁT vállalunk, cserépjavítást, Lindab lemezzel tetőfedést, csatornapucolást. Tel. 0720-817-490.
(10232-I)

ELADÓ borszőlő a mezőkölpényi
szőlészetnél, 2,50 lej/kg. Érdeklődni
lehet a következő telefonszámokon:
0728-135-032,
0723-208-269.
(10177-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (1919-I)
ELADÓK előnevelt húskacsák és vegyes hasznú csirkék. Érdeklődni 8–
16 óra között a 0265/331-016-os
telefonszámon. (-I)
ELADÓ cabernet szőlő bornak, lehetőleg leszedéssel, Koronkán. Tel.
0741-143-404. (10267-I)

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

Azok, akik pótszülők szeretnének lenni, forduljanak a Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóság illetékes osztályához a 0265-213-512es
telefonszámon,
illetve
személyesen jelentkezzenek a Trébely utca 7. szám alatti C épület
első emeletén található 20-as teremben. Itt megfelelő tájékoztatást kapnak. Ugyanide nyújthatják be a
felmérésre vonatkozó kérelmüket,
az egészségi állapotukat, anyagi
helyzetüket, a lakásuk állapotát igazoló dokumentációt is. Ha megfelelnek a feltételeknek és elvégezték
a kurzust, akkor az attesztálás birto-

Fotó: Mezey Sarolta

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

LAKRÉSZ, külön bejárattal, bútorozva, az orvosi egyetem közelében,
magánházban kiadó. Tel. 00-4915789198286. (1946-I)

kal, szorongásokkal, félelmekkel
tele gyermekek lelkivilágára.
Idén újabb 50 gyermek került
a gyermekvédelemhez
– Idén ötven gyerek került az intézménybe, ezért újból pótszülőket
keresünk. Annál is inkább, mivel tavaly hat, idén hét pótszülő vonult
nyugállományba. Tehát a pótszülők
toborzása, válogatása és felmérése
rövidesen elkezdődik. A felmérés
három hónap alatt történik meg, a
felkészítő pedig 60 órás képzés. Ezt
követi a pótszülői minősítés megszerzése, ami feljogosít majd a
gyermekek nevelésére.

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

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

NYUGDÍJASOKNAK 16%-os kedvezménnyel vállalok tetőjavítást, csatornakészítést, lefolyókészítést. Tel. 0726638-909, János. (10205)

MEGEMLÉKEZÉS

Két éve, hogy nem vagy már
velünk, odafentről nézed,
hogy milyen lett az életünk.
Hiába hordjuk sírodra a
virágot, a fájdalom örökre
megmarad.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember
10-én
MÁTÉ
ISTVÁNRA
halálának
2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét
őrzi
bánatos
felesége, Mariana, két lánya:
Tünde és Ildikó, vejei: Florin
és Attila, unokái: Kriszta és
Norbika. (10256-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, míg élünk, velünk
marad szeretett emléked.
Kegyelettel,
fájó
szívvel
emlékezünk szeptember 10-én
PÁSZTOR
FERENCRE
távozásának 17. évfordulóján.
Lányai, unokái, szerettei.
(10185-I)

Ott voltál mellettem jóbanrosszban,
te voltál az, kiben mindig
megbíztam.
Megszakad a szívem, mert
örök búcsút vettél,
Csillagok közt a legfényesebb
lettél.
Angyali
mosolyod
nem
ragyog rám többé,
de
a
szívemben
élsz
mindörökké.
Eljön majd az az idő, mikor
veled leszek,
akkor majd elmeséled, mi is
történt veled,
mert olyan hirtelen elmentél,
hogy a mai napig nekem ez
egy rejtély.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 10-ére, amikor a
kegyetlen halál 33 évesen
elragadta közülünk drága
nővéremet,
ALBERT
ERZSÉBETET (Babi). Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Bánatos húgod,
Edit, István és Kati. (10221)

Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember
10-én
SZÁZ
ERZSÉBETRE halálának 3.
évfordulóján. Szerettei. (sz.-I)

Szeptember volt, mikor életed
véget ért,
Bánatot ránk hagyva, örökre
elmentél.
Egy jajszó nem sok, annyit
sem mondtál,
Csak elmentél a halál hosszú
útján.
A földi életből neked kevés
jutott,
Örömet, szépet hiába vártunk.
Emléked örökké itt van
velünk,
Amíg élünk, rád emlékezünk.
Szívünk mély fájdalmával
emlékezünk
életünk
legszomorúbb napjára, 2000.
szeptember 10-ére, ALBERT
ERZSÉBET (Babi) halálának
18. évfordulóján. Akik ismerték és szerették, gondoljanak
rá
kegyelettel.
Nyugodj békében, legyen
csendes
pihenésed!
Őt
mindig
gyászoló
szülei.
(10221)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédmama, testvér,
anyós, rokon, szomszéd és jó ismerős,
BEREKMÉRI ETELKA
szül. Soós
2018. szeptember 7-én, életének
89. évében, házasságának 67.
évében eltávozott az élők sorából. Temetése szeptember 12-én
13 órától lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10263-I)

kában gyermekeket nevelhetnek –
mondta Doru Constantin, az intézmény sajtófelelőse.
Miért jó
és érdemes pótszülőnek lenni?
Elsősorban azért, mert az otthonukban dolgozhatnak, s a bér sem
elhanyagolható – mondta az igazgató. Az alapfizetés 1900 lej, amihez különféle pótlékok adódnak.
Így: 15 százalékos nehézségi pótlék, 7,5 százalék az állandó jelenléti
pótlék, további 15 százalék, ha két
gyermeket nevelnek és 25 százalék
azoknak, akik fogyatékkal élő gyermekek nevelését vállalják. A béren
kívül gyerekenként további 600 lej
jár élelemre, ruházkodásra és a 84
lejes gyermeknevelési pótlék is. Ha
hátrányos helyzetű a gyermek,
akkor 900 lejes pótlékra lehet számítani.
A találkozóra Fülöp Ramóna
ákosfalvi és Iuoras Klára marosludasi pótszülőket is meghívták.
Előbbi elmondta, hogy jelenleg egy
7 éves gyereknek a pótmamája.
Nagy szeretettel fogadta be a családja, és mindent megtesz, hogy jó
irányba terelje a felnövő gyermeket.
Két gyermeket „vettek el” tőle, akiket örökbe fogadtak. Ezek nehéz
pillanatok voltak, hiszen nagyon
összenőttek velük. Jelenleg is tartják velük a kapcsolatot.
Iouras Klára 16 éve pótszülő, öt
gyermeket nevelt, jelenleg hármat
nevel. Azok, akik már felnőttek,
dolgoznak, illetve egyik egyetemen
tanul Kolozsváron.
A nehézségekről is szó esett,
igaz, kevesebb, mint a gyereknevelés vidám pillanatairól. De ez így
van „rendes” családokban is.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, rokon és jó szomszéd,
özv. DÓSA DOMOKOSNÉ
szül. KISS IDA
ákosfalvi lakos 2018. szeptember
8-án, 92 éves korában csendesen
megpihent. Végső búcsút szeptember 10-én 14 órakor veszünk
az ákosfalvi temetőben, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (10261-I)
Könnyes szemmel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy
BÉRES JOLÁNKA
szül. Bodó
életének 61. évében 2018. szeptember 8-án csendesen megpihent. Temetése szeptember
11-én, kedden 14 órakor lesz a
kerelőszentpáli családi háztól,
református szertartás szerint.
Emlékét örökre szívünkbe zárjuk.
A gyászoló család. (10262-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, apatárs, barát és
szomszéd,
a Prodcomplex volt dolgozója,
id. STEIN RUDOLF
életének 84. évében hosszas
szenvedés után csendesen megpihent. Emlékét szeretettel szívünkbe
zárjuk.
Nyugodjon
békében!
A gyászoló család. (10264-I)
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A TIMKO PÉKSÉG 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. (62673-I)

NŐI és FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem
szükséges, mindenki betanításban részesül. Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket, informálnád a termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésében. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro
(62621-I)

A PC HOUSE felvesz megbízható, minimum B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére,
a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (61685-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ kertjének a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (61685-I)

SZÁMÍTÓGÉPEK FELÚJÍTÁSÁHOZ és KOZMETIKÁZÁSÁHOZ keresünk MUNKATÁRSAKAT.
Átlagosnál magasabb jövedelem! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888as telefonszámon. (61685-I)

FELVESZÜNK B kategóriás jogosítványú SOFŐRT Marosvásárhelyről és környékéről ÁRUKIHORDÁSRA. Felveszünk RAKODÓMUNKÁSOKAT. Tel. 0752-214-442. (20509-I)

Felújítási munkálatok a marosvásárhelyi
Építők sétányán és a 7-es számú általános iskolában

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala aszfaltozási munkálatokba kezdett a marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola udvarán
és sétányain. A November 7. lakónegyedben, az Építők sétányán található
oktatási intézményben elemi osztályosok tanulnak. Ugyanakkor a napokban hozzáláttak az Építők sétányának felújításához is, szegélyezési, lefolyónyílás-elhelyezési és aszfaltozási munkálatok zajlanak. „Azt
mondhatom, hogy ennél az oktatási intézménynél, a külső tér felújításával
most megoldódtak a legsúlyosabb gondok és hiányosságok. A korábbi
években felújítási és befektetési munkálatokat végeztünk, mint például:
hőszigetelő nyílászárókat (termopán), új hőközpontot és vezetékeket szereltünk, megjavítottuk a mellékhelyiségeket, idén pedig lambériát is elhelyeztünk a belső tér közös részein” – mondta Claudiu Maior,
Marosvásárhely polgármesterének tanácsadója.
A közeli parkot játszóeszközökkel szerelték fel
Ugyanakkor felújították az iskola közvetlen közelében található játszóteret is, új játszóeszközök felszerelésével, mint például: hinták, csúszdák, mérleghinták (lipinkák). Továbbá elkerítették a játszóteret és
pihenésre alkalmas padokat helyeztek el.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A diákok figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti a marosvásárhelyi lakhelyű és tartózkodási helyű diákokat és szüleiket, hogy a következő három hónapra a minden vonalra érvényes
ingyenes autóbuszbérleteket 2018. szeptember 10-étől lehet kiváltani. Az új bérletek szeptember 10.
– december 31. között érvényesek.
A bérlet személyesen vagy a szülő, gyám által vehető át, az alábbi iratok felmutatásával:
– kérvény – típusnyomtatvány (a jegyirodáknál lehet kérni)
– a diák személyazonossági igazolványának vagy keresztlevelének másolata
– a szülő/gyám személyazonossági igazolványának másolata, ha a diák 14 éven aluli
– a 2018–2019-es iskola évre érvényes iskolai igazolás
– személyazonossági típusú fénykép annak, aki először kér bérletet.
Személyes átvétel (aláírás), illetve telefonszám szükséges a jobb kapcsolattartás érdekében.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás főtéri, kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki.
Az igazgatótanács

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
112
Csendőrség, Mentőállomás):
- 0265/202-305
• Rendőrség
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625

• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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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

