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Búcsú a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti,
Tudomány- és Technológiai Egyetemtől

Fiatal gyógyítók kétféle ballagása
Nyári esték
orgonazenéje

A lélek is rászorul néha az egészséges szellemi táplálékra. Molnár Tünde
orgonaművész az idén immár 16. alkalommal gondoskodik arról, hogy
forró nyári estéinket megszépítse a
hangszerek kisebb és nagyobb királylányainak hangjával hűvös templomokban.

____________2.
Családi találkozó
Kibéden

A július 29-i családi találkozó emlékére a világ négy kontinensének hét
országából összegyűlt családtagok és
hozzátartozóik, valamint a helybéliek
a templom kertjében felavatták Bethlen Gábor erdélyi fejedelem mellszobrát, Péterfy László Kossuth-díjas
szobrászművész alkotását.

Frissen végzett magyar orvosok, gyógyszerészek, fogorvosok
és orvosi asszisztensek tiszteletére öltözött ünneplőbe, és
telt zsúfolásig pénteken délelőtt a marosvásárhelyi Gecse
utcai református Kistemplom. A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatára felvételt nyert
diákok hagyományos ballagási szertartását a Vártemplom
felújítása miatt költöztették új helyszínre. Az eseményeket
a templom mögötti parkban óriáskivetítőn is követhette az
ünneplő sokadalom.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

A Studium-Prospero Alapítvány és a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség szervezte búcsúztató a hagyományhoz híven hálaadó ökumenikus istentisztelettel kezdődött.
Nagy László unitárius lelkész a Zsoltárok könyvének 86. fejezetéből
idézett: „Mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban”, majd Pál apostol korinthusbeliekhez írt 1. levele 13. fejezetének
szavaival szólt a végzősökhöz: „Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc
vagy a pengő cimbalom. (…) Most azért megmarad a hit, a remény, a
szeretet, e három; ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.”
(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Középkori
misztérium

Lovagi játékok, felvonulás, színház,
zene, bábelőadás, szimfonikus hangverseny és középkori zene, mutatványosok, lovagok, bohócok és
bűvészek, képzőművészek, utcazenészek, táncosok, előadóművészek…
Csupán néhány programpontvillanás
a július 26-28. között zajló, hagyományosan sok hazai és külföldi érdeklődőt vonzó Segesvári Középkori
Fesztiválról.

____________10.

Véres kérdőjelek

Benedek István

Leváltások sora, intézményközi munkacsoport a krízishelyzetek
kezelésének felgyorsítására, népszavazás a súlyos bűncselekmények büntetésének megszigorításáról. Szűk két nap alatt talált
ennyi választ a politikum a caracali ügy kapcsán, amely a súlyosságához méltó felháborodást váltott ki országszerte. Nem kétséges,
a fellépést a gyakorlatban már beindult elnökválasztási kampány
is befolyásolja, a vérfagyasztó ügyről a politikai szféra összes szereplője megpróbálja majd lefölözni a saját hasznát. A felelősségükről viszont nemigen fognak beszélni, pedig az is van nekik.
Az újkori kialakítása óta ez az ország nem az intézményei olajozott működéséről volt híres. De az azért már minden elfogadható
határon túlmegy, hogy a segélyhívásokra a helyszínre találó egyenruhások várakoznak a tetthely kapujában, mert az éjszakai órákban tiltja nekik a törvény a házkutatást. Ez az előírás a sok vitát
kiváltott legutóbbi igazságügyi reformok óta van életben, a közpénzekben könyökig turkálni hajlamos fehérgallérosok életét vélhetően könnyebbé is tette. Ilyen mellékhatásai is lehetnek egy első
látásra egyesek politikai játszadozásának is tűnhető lépésnek. Még
emellett is megérne egy vitát a hatósági fellépés, aminek egyik
kulcspontja az lehetne, hogy milyen eredményességet lehet számonkérni egy olyan testülettől, amelynek utóbbi évtizedbeli főparancsnokai közül az egyik épp korrupcióért csücsül a hűvösön,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 58 perckor,
lenyugszik
20 óra 57 perckor.
Az év 210. napja,
hátravan 155 nap.

Ma MÁRTA, FLÓRA, holnap JUDIT, XÉNIA napja.
IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások

Hőmérséklet:
max. 220C
min. 160C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

28, 45, 24, 40, 33+5

36, 12, 18, 33, 24, 3
32, 40, 20, 35, 4, 23

NOROC PLUS: 997928

SUPER NOROC: 218955
NOROC: 6328578

Megyei hírek

Belső béke –
előadás Marosvásárhelyen

Augusztus 4-én, vasárnap 18 órától a Maros Művészegyüttes termében (Marosvásárhely, 1848. út 47. szám)
Gunagriha tart előadást Belső béke címmel. Sri Chinmoy
tanítványa a valódi belső béke és öröm elérésének lehetőségét ismerteti. A belépés díjtalan. Az előadó egyik legnézettebb előadása a www.gunagriha.org honlapon
követhető.

Középiskolába készülők második
elosztása

Azon nyolcadik osztályt végzett diákok, akik elmaradt vizsgáik miatt nem vettek részt a kisérettségin, vagy a számítógépes elosztás során nem nyertek felvételt a
meghirdetett kilencedik osztályok valamelyikébe, július 24–
30. között választhatnak a betöltetlenül maradt helyekből.
A diákokat július 31. – augusztus 1. között osztják el.

Bözödújfalusiak találkozója

Augusztus 3-án, szombaton 11 órától tartják a hagyományos bözödújfalusi találkozót az egykori falu határában
lévő emlékparkban. Közel három évtizede azok az elszármazottak zarándokolnak el ide, akik Bözödújfalu elárasztásakor arra kényszerültek, hogy elhagyják házukat. Idén
is, a hagyományokhoz híven, az egykor itt élő felekezetek
lelkészei tartanak istentiszteletet, majd beszédek hangzanak el. A Bözödújfaluért Egyesület terve, hogy folytassák
az Összetartozás temploma építését, amely az egykori
római katolikus istenháza helyén épül.

XXVIII. EKE-vándortábor

Július 30. – augusztus 5. között Szovátán lesz az országos
EKE-vándortábor. Az újabb találkozásnak az Outward
Bound Ifjúsági Központ és szomszédsága, a csendes
Sebes-patak völgye ad otthont. A számos, különböző nehézségű gyalogtúra és honismereti buszos kirándulás mellett lesz kerékpáros, gombász-, fotó- és éjszakai túra is,
szekerezés, helyi mesterségekkel való ismerkedés Korondon, Kis-Küküllő menti borok és pálinkák kóstolása Kelementelkén, illetve Kibéden. Gyerekeknek, fiataloknak és
örökifjaknak kreatív foglalkozásokat ajánlanak. Részletek
a tábor honlapján: https://vt.ekemvh.ro

MaKiTa tábor Marosszentgyörgyön

Július 30. – augusztus 5. között a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánián a Szent Cecília Egyesület szervezésében a IX. marosszentgyörgyi kis művészek nemzetközi táborát tartják, melynek témája Jézus keresztútja.
A 101 táborozó számára a kórus, origami, hittan, hangszeroktatás, néptánc mellett baranta is lesz, az Öves
együttes közreműködésével táncházat tartanak a kultúrotthonban, a táborozók Erdőszentgyörgyre (Rhédey-kastély) és Székelyvéckére is ellátogatnak. 2-án, szombaton
délután 5 órától a kultúrotthonban kerül sor a gyerekek táborzáró koncertjére, táncbemutatójára, Bodor Emma origamikiállítás-megnyitójára. Este 7 órától a gyerekek
origamikiállítását nyitják meg a plébánia tanácstermében,
ezt barantabemutató követi, majd tábortűzzel zárul a nap.
Vasárnap 10 órától hálaadó szentmise lesz a templomban
a gyermekek közreműködésével.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Nyári esték orgonazenéje

A lélek is rászorul néha az egészséges szellemi
táplálékra. Molnár Tünde orgonaművész az idén
immár 16. alkalommal gondoskodik arról, hogy
forró nyári estéinket megszépítse a hangszerek
kisebb és nagyobb királylányainak hangjával
hűvös templomokban. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem docense az idei Nyáresti orgonahangverseny sorozatot az Ady lakónegyedi Szent
Imre ferences templomban kezdte július 7-én.

Szeidl Ferenc orgonája bizonyos
helyzetekben már nehezen engedelmeskedik az orgonistának, de Molnár Tünde tud bánni vele, hiszen
nemcsak megyénk, Románia minden fontosabb orgonáján játszott
már. A királynő, a Kultúrpalota
ékessége az idei sorozat idején
pihen, mert felújítják, de a nyáresti
hangversenyeken az előadó a marosvásárhelyi katolikus és református templomok orgonái mellett
megszólaltatja a szászrégeni református, a marosludasi római katolikus,
a
nyárádandrásfalvi
református és Bodor Péter műemlék orgonáját is a kibédi református
templomban.
Élmény volt a nyitóhangversenyen részt venni, J. S. Bach, J.
Brahms korálelőjátékát hallgatni,
és újra rácsodálkozni Terényi Ede
Madarainak különleges hangzására, Albinoni Adagiójának andalító zenéjére, T. Ciortea Esti
dalának megnyugtató békességére,
Langlais imájára, majd Reger titokzatos fenségére, hogy aztán C.
Franck á-moll korálja zárja a hangversenyt, amely lehetővé tette,
hogy mélységek és magasságok
között egyensúlyozzunk.
Feledhetetlenül szép este volt,
akik elmulasztották ezt a nyáresti
ingyenes zenei ajándékot, július 28án, vasárnap este 7 órától a maros-

vásárhelyi Keresztelő Szent János-plébániatemplomban
hallgathatják a Mooser Ludwig orgonáján megszólaló
zenét, augusztus 3-án, szombaton 18 órától a Bolyai téri
unitárius templomban játszik, 4-én, vasárnap 11 órától
Bod Péter orgonáját szólaltatja meg a művésznő a kibédi
református templomban. A záróhangverseny augusztus
11-én, vasárnap este lesz Marosvásárhelyen, a Szent Antal
egyetemi lelkészség Köteles Sámuel utcai templomában.
(b. gy.)

Lopás gyanúja miatt vették őrizetbe

Fotó: Bíró Ágota

A vízóra-leolvasóknak álcázott párost

Július 24-én a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
bűnügyi osztálya 24 órára őrizetbe vett két személyt, akiket minősített lopás kitervelésének
vádjával állítottak elő.

Július 24-én 11 óra körül a megyei rendőrségre bejelentés érkezett egy marosvásárhelyi lakásban történt esetleges
lopásról. A helyszínen a rendőrség egy 86 éves károsultat
hallgatott ki, akinek az elmondása szerint vízmérő-leolvasóként kopogott be hozzá egy férfi és egy nő, akiket beengedett a gyanútlan asszony. Míg a mérőműszer

RENDEZVÉNYEK

Adorjáni családok találkozója

Augusztus első szombatján 17. alkalommal kerül sor
Havadon az Adorjániak találkozójára. Az együttlét délelőtt 10 órakor kezdődik, gyülekező a református templom előtt. A találkozóra a szervezők minden
elszármazottat várnak.

Borlovagrendek találkozója

Augusztus 2–4. között második alkalommal tartják meg
a borlovagrendek nemzetközi találkozóját Dicsőszentmártonban. Az erdélyi és határon túli borlovagrendek
találkozójának célja a tapasztalatcsere, a küküllőmenti
és erdélyi szőlőtermesztés, illetve a borok népszerűsítése.

leolvasásának ürügyével a nőt a házigazda a fürdőszobába
kísérte, addig a páros férfi tagja a lakásban kutatott az idős
asszony dolgai között, azonban üres kézzel távoztak. Ezen
a nyomon elindulva a rendőrök rövid időn belül azonosították a két személyt, egy 35 éves férfit és egy 23 éves nőt,
mindketten Kolozs megyei lakosok. A magukat vízóra-leolvasóknak álcázó párost 24 órára őrizetbe vették, a bűncselekmény kivizsgálását minősített lopás gyanújával
folytatják a Marosvásárhelyi Bíróság Melletti Ügyészség
irányításával. (pálosy)

VI. Kastélypark Művésztelep
Gernyeszegen

Július 29. – augusztus 9. között a gernyeszegi Telekikastélyban zajlik a VI. Kastélypark Nemzetközi Művésztelep rendezvény. Az idén a tábor témája a párhuzamos
valóságok. A művésztelep elsődleges célja évente változó témával a színvonalas kortárs képzőművészeti alkotói tevékenység, szakmai konzultáció és ehhez a
lehetőségek megteremtése. A műalkotások létrehozásának támogatása mellett fő szempont a nemzetközi
szakmai kapcsolatteremtés, a térség kulturális életének
fellendítése a kortárs nemzetközi képzőművészeti tendenciák megismertetésével, bemutatásával, ugyanakkor a kastély rehabilitációjának támogatása. Augusztus
9-én a táborban készült alkotásokból kiállítást rendeznek.

Sorsolás 30-án, kedden 14 órakor!

A Népújság 30-án, kedden 14 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa Gy. u. 9. sz.) a Hűséges előfizető – JÚLIUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Beismerte két lány meggyilkolását a 66 éves caracali férfi Ország – világ

Beismerte, hogy megölt egy 15 és egy 18 éves lányt
az a 66 éves caracali férfi, akit szombaton vett őrizetbe a rendőrség – közölte vasárnap a gyanúsított
ügyvédje.

A férfi legutóbb a héten ölt meg egy 15 éves lányt. Az eset
megdöbbenést váltott ki az egész országban, és felmerült az
alapos gyanú, hogy a hatóságok sorozatos mulasztást követtek
el, lassan nyomoztak, és megmenthették volna az áldozat
életét. A 18 éves lány eltűnését áprilisban jelentették be.
A férfi először tagadta, hogy bárkinek kioltotta volna az
életét, vasárnap azonban a hatóságok több bizonyítékot találtak
ellene. Először megkapták azt a telefont, amelyről a 15 éves
lány csütörtök délelőtt többször hiába kért segítséget, mivel a
rendőrök csak 19 órával később érkeztek meg abba a házba,
ahol feltételezhetően fogva tartotta a lányt. Áprilisban ugyanarról a környékről egy másik 18 éves lánynak is nyoma veszett
kísértetiesen hasonló módon, mindketten autóstoppoltak, így
ültek be a férfi autójába.
A hatóságok a férfi házának udvarán emberi csontokat találtak, autójában pedig a szerdán elrabolt 15 éves lány DNSmintáját is megtalálták. A férfi ezután tett beismerő vallomást
védőügyvédje szerint.
Az ügyészség vasárnap közölte, hogy a nyomozásnak nincs
vége, hiszen a férfi házának mintegy 2500 négyzetméteres udvarán számos roncsautó, alkatrész és egyéb hulladék található,
ami megnehezíti a bizonyítékok gyűjtését. Azzal is számolnak,

hogy a férfi nemcsak a háza környékén próbálta elrejteni a
holttestek maradványait. Azt sem tartják kizártnak, hogy egyéb
bűncselekményeket is elkövetett. A jelek szerint egyedül követte el a gyilkosságot, de nem kizárt, hogy tettestársa is volt.
A férfi korábban autószervizt működtetett, és taxisofőrként
is dolgozott. Felesége és gyermeke Olaszországban él, így már
jó ideje egyedül volt. A román média szerint korábban a férfit
kitiltották Olaszországból szexuális bűncselekmény elkövetése
miatt.
Az ügy nagy felháborodást váltott ki országszerte, főleg a
hatóságok mulasztása dühítette fel az embereket, hiszen a 15
éves lány háromszor is felhívta a segélyhívó számot, elég sok
információt megadott arról a helyről, ahol fogva tartották.
Klaus Iohannis államelnök már pénteken részletes tájékoztatást kért az ügyben, és közölte, a hatóságok intézkedésének
módja a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó Legfelsőbb
Védelmi Tanács (CSAT) keddi ülésén is napirendre kerül.
Viorica Dăncilă miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy
intézményközi munkacsoportot állít fel a hatóságok válsághelyzeti reakcióidejének lerövidítésére. Azt is kijelentette: fontolgatja egy népszavazás kiírását arról, hogy járjon-e szigorúbb
büntetés az olyan bűncselekményekért, mint a gyilkosság, a
nemi erőszak vagy a pedofília.
Szombat este Bukarestben és több más városban is több ezer
ember vonult az utcára, és a kormány lemondását követelték.
(MTI)

Az erdélyi magyar pártok cselekvési tervet
dolgoznak ki a következő két év együttműködéséről

Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek
képviselői megállapodtak arról, hogy szeptember (EMNT) ügyvezető elnöke maga is a román-magyar párbevégéig cselekvési tervet dolgoznak ki a következő széd fontosságát hangsúlyozta. Megállapította: a magyarok
két év operatív együttműködéséről.
egymás között egyre többet beszélnek az autonómiáról, de a

A közös cselekvési terv kidolgozását Szili Katalin miniszterelnöki megbízott jelentette be pénteken Tusnádfürdőn, az
általa létrehozott erdélyi autonómia-kerekasztal tagjaival folytatott pódiumbeszélgetésen, amelyre a 30. Bálványosi Nyári
Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében került
sor. A cselekvés összehangolásáról egy nappal korábban
egyeztek meg a pártok és szervezetek képviselői.
Elmondta: a felek abban is megegyeztek, hogy támogatják
a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést, támogatják Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek a nemzeti kisebbségekről szóló és a román államfőnek átnyújtott
megállapodástervezetét, és kiállnak Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő kezdeményezése mellett, amely a román–
magyar
megbékélést
szorgalmazó
nyilatkozat
megfogalmazását és elfogadását tűzi ki célul. A pénteki pódiumbeszélgetésen Szili Katalin megállapította: az erdélyi magyarság nem érheti el a kívánt autonómiáját anélkül, hogy
képviselői párbeszédet folytatnának a román politikai osztálylyal. Kéréssel fordult a román politikusokhoz, hogy üljenek
tárgyalóasztalhoz, hiszen – meglátása szerint – a magyar ügy
megnyugtató rendezése Románia prosperitásához vezet.
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke elmondta: az SZNT megalakulásakor azt is célul tűzte ki, hogy
a Székelyföld önálló fejlesztési régió legyen, így érthető, hogy
nemcsak Bukarestben, hanem Brüsszelben is próbál tenni céljai eléréséért. Arra biztatott mindenkit, hogy támogassa aláírásával a nemzeti régiókról szóló európai polgári
kezdeményezést. A kerekasztal résztvevői a beszélgetés végén
nyilvánosan írták alá a polgári kezdeményezést.

románokkal egyre kevesebbet. Sajnálatosnak tartotta, hogy az
EMNT által szervezett konferenciákon csak román értelmiségiekkel sikerül párbeszédet folytatni, és a gondolatok nem jutnak el a román politikai osztályig. Hozzátette: az is
hiányérzetet szül Székelyföldön, ha Magyarország és Románia
külügyminiszterei találkoznak, és nincsen szó megbeszélésükön az autonómiáról.
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöke az erdélyi magyar autonómiaharc három évtizedét
számba véve arra a következtetésre jutott, hogy ma már nem
a különböző autonómiatervezetekről szóló elméleti viták fontosak, hanem az, hogy legyen mögöttük politikai erő, és a teljes magyar frakció nyújtsa be legközelebb a székelyföldi
autonómiatervezetet.
A Magyar Polgári Párt (MPP) tagjaként az RMDSZ parlamenti frakciójában politizáló Kulcsár Terza József kijelentette:
kész negyedszerre is benyújtani a parlamentben az autonómiatervezetet, és reméli, hogy ezúttal nem egyedül írja alá a törvénytervezetet, mint a 2018-as benyújtáskor.
Székely István, az RMDSZ ügyvezető alelnöke úgy vélte:
ma rosszabb a nemzetközi környezet az autonómia elfogadtatására, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt volt. A spanyolországi
vagy egyesült királyságbeli folyamatok után ugyanis nehéz
azzal érvelni, hogy az autonómia stabilitást hoz a térségbe.
Székely István közölte: az RMDSZ döntött arról, hogy akkor
nyújtja be autonómiatervezetét a parlamentben, ha azt látja,
hogy legalább egy politikai alakulat támogatja, hogy érdemi
vitát folytassanak a témáról. (MTI)

Szili Katalin szerint el kell érni, hogy az Európai Unió
is foglalkozzon az unión belüli őshonos kisebbségek
jogaival. A miniszterelnöki megbízott Tusnádfürdőn
beszélt erről Tusványos európai jogvédelemről szervezett pódiumbeszélgetésén.

rópai ügy, hogy védeni kell a nemzeti identitást, és hogy ehhez
az egyéni és kollektív jogokat is el kell ismerni, hogy a nemzeti
identitás nem feltétlenül jár együtt az állampolgársággal, és
hogy az őshonos közösségek az államok alkotórészei kell hogy
legyenek. Hozzátette: Magyarország elismeri a területén élő
nemzeti közösségek államalkotó szerepét.
Korom Ágoston nemzetközi jogász szerint arra is van lehetőség az EU-ban, hogy az uniós alapjogokat kérjék számon
olyan esetekben, amikor a jogfosztás alanya egy nemzeti közösség. Ilyen példaként említette az egykor államosított ingatlanok restitúciójának az ügyét. Megjegyezte, míg Szlovákia
esetében az ügy zsákutcába jutott, Románia esetében jó esély
van arra, hogy az Európai Unió foglalkozzon a restitúcióval
kapcsolatos rendszerszintű jogsértéssel.
Berényi József, a szlovákiai Magyar Közösség Pártja elnökségi tagja arról beszélt többek között, hogy mennyire fontosak
az érdekérvényesítésben az emberi és pártközi kapcsolatok.
Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke szerencsésnek találta azt a helyzetet, hogy Szerbia be szeretne kerülni az Európai Unióba, és a felvétele feltételéül szabták az
őshonos kisebbségekkel kapcsolatos cselekvési terv elkészítését, amely az Európa Tanács vonatkozó dokumentumain alapul.
Komlóssy József, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) volt alelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy minden megállapodás, egyezmény csak annyit ér, amennyit sikerül
érvényre juttatni belőle. (MTI)

Szili Katalin: el kell érni, hogy az Európai Unió is
foglalkozzon az őshonos kisebbségekkel

A politikus emlékeztetett arra, hogy idén az Európai Parlament határozatot fogadott el az afrikai származású emberek
egyéni és csoportos jogairól. Kijelentette: nem az zavarja,
hogy ilyen határozat született, hanem az, hogy az Európai Unió
intézményei nem szólalnak meg hasonló határozottsággal az
őshonos nemzeti közösségek ügyében. Sajnálatosnak tartotta,
hogy „az EU lelkiismerete nem szólal meg”, amikor például
Romániában vagy Szlovákiában nem tekintik államalkotó tényezőnek az ott élő őshonos nemzeti közösségeket.
Szili Katalin fontosnak tartotta, hogy az Európa Tanács folytassa a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kodifikációt, amit
aztán át kell vinni az Európai Unióba. Emlékeztetett rá, hogy
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság leendő elnöke tett
megválasztásakor egy olyan kijelentést, amellyel elismerte a
közép-európai országok helyzetének a sajátosságát, és ezzel
kinyitott egy ajtót. „Ha javaslatokat teszünk, beléphetünk az
általa kinyitott ajtón” – fogalmazott a miniszterelnöki megbízott.
Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa úgy vélte: az EU-nak öt alapelvet kellene elismernie, és beépíttetnie a tagállamok jogrendjébe. Azt, hogy az
őshonos nemzeti kisebbségek kérdése nem belügy, hanem eu-
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Késik a költségvetés-kiigazítás

Nincs már elegendő idő ahhoz, hogy július 31-éig elkészüljenek a költségvetés-kiigazítással, így a kormány valószínűleg egy héttel később fogadja el azt
– közölte csütörtökön Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. A szaktárca vezetőjét egy rendezvényen kérdezték meg az újságírók a büdzsé várható
kiigazításáról. Teodorovici emlékeztetett, hogy a tervezetet csak a Legfelsőbb Védelmi Tanács, majd a
Pénzügyi Tanács és a Gazdasági és Szociális Tanács
ülése után fogadhatják el, így valószínűleg nem tudják tartani magukat a július 31-i határidőhöz. „Talán a
jövő héten” – mondta a pénzügyminiszter. Hozzátette, minden miniszter külön fogja bemutatni az általa vezetett tárca pénzügyi helyzetét, a
költségvetés-kiigazítás tervezetét pedig közvitára bocsátják. Teodorovici azt is elmondta, hogy a kormány
tartja magát az eredetileg kitűzött, 2,76%-os költségvetési hiánycélhoz. (Agerpres)

Lehet regisztrálni
az elnökválasztásra külföldön

Vasárnaptól regisztrálhatnak a novemberi államfőválasztásra a külföldön élő román állampolgárok – közölte az Állandó Választási Hatóság (AEP). Az online
regisztrációra a votstrainatate.ro weboldalon nyílik lehetőség vasárnap 12 órától, és szeptember 11-éig
lesznek aktívak a kitöltendő formanyomtatványok.
Regisztrációkor a külföldön élő állampolgárok választhatnak, hogy levélben akarnak-e szavazni, vagy
valamelyik külföldi szavazókörzetnél szándékoznak
leadni voksukat. Azoknak, akik a szavazókörzetnél
való voksolást választják, ki kell tölteniük egy online
űrlapot, amelyen meg kell adniuk a nevüket, személyazonosító számukat (CNP), illetve meg kell jelölniük,
hogy melyik ország mely településén szeretnének az
urnákhoz járulni. Ehhez csatolniuk kell a személyazonossági igazolvány másolatát szkennelt vagy lefotózott formában. Az AEP megjegyzi, legalább 100
igénylésre van szükség ahhoz, hogy egy adott településen szavazókörzetet alakítsanak ki. (Agerpres)

Brit romboló a Perzsa-öbölben

A Perzsa (Arab)-öbölbe érkezett a brit királyi haditengerészet Duncan nevű rombolója, hogy segítse a brit
zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajók biztonságos átkelését a Hormuzi-szoroson, ahol az iráni Forradalmi Gárda a múlt héten lefoglalt egy brit
tartályhajót. A brit védelmi minisztérium és a közlekedési tárca vasárnap kiadott közös közleményében
hangsúlyozta: a szabad hajózás létfontosságú a globális kereskedelmi rendszer és a világgazdaság
szempontjából, és a brit kormány eltökélt ennek megóvásában. A 8500 tonna vízkiszorítású romboló egy
másik hadihajóval, a Montrose nevű fregattal együtt
lesz szolgálatban egy ideig, utóbbinak azonban pár
hét múlva véget ér a küldetése. A Duncan nevű romboló a Földközi- és a Fekete-tenger térségéből érkezett a Perzsa-öbölbe, ahol idővel, még ebben az
évben, a Kent nevű fregatt veszi át tőle a szolgálatot.
A Hormuzi-szoros térségéből rövidesen távozó Montrose 2022-ig a Közel-Keleten marad. Brit tájékoztatás
szerint a Hormuzi-szoroson évente a globálisan forgalmazott nyersolaj 20 és a cseppfolyósított földgáz
25 százaléka halad át. (MTI)

Véres kérdőjelek

(Folytatás az 1. oldalról)
egy másik pedig szabad lábon megúszta, hogy a szolgálati időben, szolgálati konvojjal történő magáncirkálásába belehalt egy motoros rendőr. A mostani vezér
meg a kinevezésekor szólta ki a száján, hogy túl nagynak érzi a maga számára ezt a kabátot, de ha már ráadta a pártszékház, hát akkor megpróbál megfelelni a
kihívásnak. A fizetési csekk aláírása biztosan menni fog,
a többit meglátjuk.
Végül, egy ilyen cselekedetre hajlamos emberszabású
lény vélhetően talált volna más módot is az áldozat becserkészésére. Azonban megkönnyítette a dolgát, hogy
ebben a jobb sorsra érdemes országban csak álmodhatunk olyan közszolgáltatásokról, amelyek a világ kulturált tájain maguktól értetődőek. Mint például a
tisztességes szállítás, hogy egy tizenéves lánynak ne
kelljen integetnie az út szélén, mint a világ legősibb
mesterségét űzőknek, hanem, ha már dolga van a szomszéd városban, akkor legyen kiszámítható menetrend
szerint közlekedő, megfizethető árú szállítóeszköz, amelyik biztonságosan elviszi és hazaszállítja. Ez is a hatalomban csak célt, és nem eszközt látó politikusok
felelőssége, akiket nekünk, az adófizetőknek illene figyelmesebben megválogatnunk, amikor négy-öt évente
felkeresnek a szavazatainkért.
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A törvények feletti törvényekről, avagy kié Románia

Székelyföld fejlesztéséről beszélgetett
a három székely megye elöljárója Tusványoson

Székelyföld fejlesztése –
együttműködés jogszabályokon innen és túl címmel tartottak beszélgetést Tusványoson július 25-én, csütörtökön délután a három székely
megye
önkormányzatának
vezetője, Borboly Csaba,
Péter Ferenc és Tamás Sándor
részvételével. Benedek Erika
Kovászna megyei önkormányzati képviselő moderálásával
a közös gazdaságfejlesztés
lehetőségeinek, a fiatalok hazavonzásának és Székelyföld
meg a román államhatalom
viszonyának kérdését is boncolgatták.

Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke szerint 2008 óta
azért dolgoznak, hogy a fejekben lebontsák a megyehatárokat – ám nem
csak a fejekben, mivel a megyéket
összekötő megyei besorolású utak
felújításával egykori történelmi kistérségeket, gazdasági tereket, családokat
kötnek
újra
össze.
Ugyanakkor az integrált területi beruházásokban is nagy lehetőséget
látnak, amelyek célja a kevésbé fejlett régiók/városok felzárkóztatása, a
gazdasági és társadalmi különbségek
csökkentése. Az együttműködés további lehetőségének Borboly Csaba
egy közös székelyföldi online felület
létrehozását javasolta, amely a székelyföldi civil szervezeteket segítené
a pályázatok terén. Arra a kérdésre,
hogy érzik-e hátrányát annak, hogy
magyar többségű önkormányzatot
vezetnek, a Hargita megyei elnök is
egyértelmű igen választ adott, példának hozva fel az Úzvölgye kapcsán
a hatóságok által alkalmazott kettős
mércét, valamint az ellenőrző szer-

vek szigorúbb eljárását a magyar
többségű megyékben, törvények feletti törvényeknek nevezve a hazai
jogalkalmazást. „Ebben az országban kétféle törvény van: az írott törvény, amelyet a magyar többségű
megyékben százszázalékosan be kell
tartani, valamint a többi megyében
lévő joggyakorlat, amely a jogszabályok laza értelmezését, hébe-hóba
való betartását jelenti. Tehát a parlamenti tevékenység mellett a törvények feletti törvényeket, a civil
jogérvényesítés eszközeit is használnunk kell, beadványokkal bombázva
a közintézményeket, és felkészült jogászcsapatoknak kell segíteniük ezt”
– jelentette ki a Hargita megyei elöljáró. A fiatalok hazavonzása kapcsán
elmondta, hogy a munkaerőpiac, a
gazdaság szerkezete teljesen át fog
alakulni a digitalizáció és robotizáció hatására, és erre kell felkészülni,
Székelyföldön legalább a 2030-ig
terjedő időszakra kell tervezni, és az
említett változások mentén kell erősíteni, támogatni a székelyföldi kisés középvállalkozásokat, ezen belül
a fiatal vállalkozókat. „Ez nagy esély
a fiatalok hazavonzására, így erre rá
kell készülnünk, otthonteremtés lehetőségét kínálva. Ezt erősíti a magyar kormány gazdaságélénkítő
programja, emellett pedig a testvérmegyei és testvértelepülési kapcsolatoknak is fontos szerep jut az
életkörülmények javításában, ezért
az erős magyarországi megyerendszer Székelyföld érdeke is” – jelentette ki Borboly Csaba.
Gazdaságfejlesztés nélkül nincs
jólét
Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke szerint Székelyföld
csak akkor lehet erős régió, ha gaz-

Véget értek a Koronkai Napok

Az önállósulásra emlékeztek

A hét végén zajlottak a falunapok Koronkán, amelyen
jelen volt az anyaországi testvértelepülés, Kincsesbánya
küldöttsége is. A szórakozás
mellett az emlékezésre is lehetőséget adtak.

Gligor Róbert László

A két nap alatt próbáltak mindenkinek szórakozási lehetőséget kínálni, pénteken a felnőtteket Csíki
Andrea pszichológus előadására várták, este Mike Zetter és Gábriel koncertjén töltötték be a faluközponti
teret az érdeklődők. A szombat délelőtti hivatalos megnyitó után a helyi
óvodások és kisiskolások gyermekjátékokkal és néptánccal, a Navarra
Dance gyerekcsoportjai modern táncokkal léptek fel. Délután a Maros
megyei képzőművészek egyesülete
nyitott meg festménytárlatot a kultúrotthonban, a színpadon román és
magyar néptáncelőadások folytak,
kilenc csapat részvételével fociturné
zajlott, majd marosvásárhelyi színészek koncerteztek. Estére megtelt a
tér, a román közönségnek a Semnal
M, a magyaroknak a Republik utódjának tartott KisCipő együttes csapott igazi bulit, míg az ünnepséget
szép tűzijáték zárta.
Takács Szabolcs polgármester szerint szükség van a falunapokra, hogy
a rohanó mindennapokba egy kis
színt, szeretetet és mosolyt vigyenek.
A lakosság is szereti ezt a rendezvényt, mindig megtölti a teret, bár
ilyenkor, nyáron sokan elutaz-nak,
külföldön dolgoznak. Az önkormányzat a helyi tanács jóváhagyásával 75 ezer lejt irányozott elő, ezt

közbeszerzésre bocsátották, és egy
rendezvényszervező iroda kapta meg
a szervezés jogát. Az elöljáró szerint
ez nem túlzott összeg, mindennek
megvan a díja, a színpadtól kezdve a
neves együttesekig.
Tizenöt éve önállóak
Az ünnepség keretében arra a tizenöt évvel ezelőtti eseményre is
emlékeztek, amely a mai Koronka
meghatározójává vált: a Jeddtől
való elszakadásra, az önálló községgé válásra. Takács Szabolcs
díszoklevéllel köszönte meg azon
koronkaiak munkáját, akik annak
idején támogatták a leválást: Mátyás Zoltán, Bodoni Sándor, Takács
Olga, Végh Zsigmond, Szitai Mihály, Szitai Sándor volt tanácsosok
és Nagy Márton volt polgármester.
Felszólalásában Nagy Márton az

daságilag is erős tud lenni. „Önkormányzati vezetőként az egyik legfontosabb célunk, hogy fejlesszük
térségünket. Ehhez infrastruktúrafejlesztésre van szükség, hiszen infrastruktúra
nélkül
nincs
gazdaságfejlesztés, gazdaságfejlesztés nélkül pedig nincs jólét.
Maros megye és Székelyföld fejlesztésében is komoly szerepet
játszhat a Marosvásárhelyi Repülőtér, amelyet egy éve nyitottunk meg
újra egy átfogó felújítást követően.
Nemrég jelentettük be, hogy októbertől napi járat lesz Budapest és
Marosvásárhely között, és hiszem,
hogy egy fontos lépés abba az
irányba, hogy a Marosvásárhelyi
Repülőtér Székelyföld kapujaként
összeköttetést teremtsen a nagyvilág különböző pontjai és Székelyföld között. A budapesti repülőtérről
47 országba, 133 célállomásra lehet
repülni, így a napi szintű összeköttetés által a székelyföldiek nemcsak
az anyaországhoz kerülnek közelebb, hanem egyetlen átszállással
sokkal gyorsabban juthatnak el Európa különböző országaiba és nem
csak. A repülőtér fejlesztése kiemelt
cél a Maros Megyei Tanács számára
a továbbiakban is, és természetesen
dolgozunk azon is, hogy minél több
célállomásra induljanak közvetlenül
Marosvásárhelyről járatok” – jelentette ki Péter Ferenc.
A Maros Megyei Tanács elnöke
szerint az úthálózat fejlesztésére is
prioritásként kell tekinteni. „Maros
megye abban a szerencsés helyzetben van, hogy több autópálya
nyomvonala is áthalad rajta. A több
mint tíz éve épülő észak-erdélyi
sztráda Maros megyén áthaladó
szakasza végre közeleg a befejezés-

hez, így, ha ez elkészül, Székelyföldnek lesz összeköttetése NyugatEurópával.
A
tervezett
Marosvásárhely–Jászvásár autópálya összeköttetést teremtene az ország keleti részével, de szükség
lenne egy Brassó, Bukarest irányába haladó sztrádára is, vagy
ennek hiányában egy gyorsforgalmi
útra, ami áthalad a Székelyföldön.
Megyei önkormányzati vezetőként
nincs közvetlen befolyásunk ezeknek az óriásberuházásoknak az előmozdítására, de meg kell tennünk,
ami tőlünk telik. Mindhárom székelyföldi megyének szüksége van
az infrastruktúra fejlesztésére, a turizmus fellendítésére, az egészségrendszer
fejlesztésére.
ügyi
Mindezen dolgoznunk kell, és ha
közösen dolgozunk, akkor könynyebb eredményeket elérni” –
hangsúlyozta Péter Ferenc.
Románia nem csak a románoké. Románia minden román állampolgáré
Tamás Sándor szerint Székelyföld gazdasági és kulturális erőtere
ki kell bontakozzon, és ebben a kérdésben szemléletváltásra van szükség.
„Tisztázni
kell
a
többség–kisebbség viszonyát a saját
magunk számára és a Székelyföldet
körbevevő országgal is, a megoldást a társnemzeti státus jelenti” –
summázta Kovászna Megye Tanácsának elnöke, kiemelve, hogy utat,
hidat, kórházat, repteret is valakiknek kell építeni, és ezek a valakik
jelentik a közösséget.
A három székelyföldi megyei tanács összköltségvetése 350 millió
euróra tehető, a településeket is ideszámítva jóval nagyobb az összeg.
Emellett szerteágazó önkormányzati szakapparátus, gazdasági és

oklevelet a lakosságnak ajánlotta,
mert ők döntötték el, hogy „Koronka olyan község lesz, amilyenre
sikerült mára kinőnie magát”. Nagyon sokat jelent, ha egy közösség
egy ügyben egyetért és dönt, így
kellene dönteni a jövő évi választásokon is – figyelmeztetett a volt
elöljáró, aki lapunknak felidézte a
Jeddtől való elszakadás mozzanatait. Jedd, Agárd, Kebele és Szentivány ellenezték, Koronka és
Székelybós támogatták a leválást. A
két falu egyet akart, és ezt a népszavazáson is kimutatta, így 2004-től
Koronka és Bós különálló községet
alkot. Az újrakezdés nem volt
nehéz, hiszen a kultúrotthonban berendezték a hivatalt, és a polgármesterrel együtt több alkalmazott is
átment Jeddről, csupán jegyzőre
volt szükségük. „Beindult a motor”
– fogalmazott Nagy Márton: rögtön
elkezdtek építkezni, 2005 októberében be is költöztek az új, tágas székházba, azután kibővítették és

korszerűsítették az iskolát, új óvodát építettek, elkezdték a víz- és
csatornahálózat építését, majd az
utcák és a Bósba vezető út aszfaltozását, felújították a kultúrotthont.
Nem szabad elfelejteni Kelemen
Atilla parlamenti képviselőt és
Burkhadt Árpád alispánt, akik megyei és kormányszinten támogatták
a leválás ügyét, illetve Lokodi Edit
Emőke megyei tanácselnököt, aki
belefoglalta az új községet minden
megyei fejlesztési tervbe – tette
hozzá a volt polgármester.
Tizenöt éve testvérek
Takács Szabolcs polgármester
köszönetet mondott Kincsesbánya
küldöttségének, hogy ismét fáradoztak a kapcsolat ápolásáért, az
együttlétért és a szép emlékekért,
míg Bajkai János anyaországi elöljáró kifejezte reményét, hogy a tizenöt éve tartó kapcsolat sokáig fog
működni. Az együttműködést 2004ben pecsételték meg Koronkán, de
már az előző évben döntöttek erről

Gyermekműsorok, kiállítás, koncertek, jó hangulat, szórakozás a falunapokon Fotó: Gligor Róbert László

kulturális intézményhálózat működik, a legfontosabb mégis az, hogy
kinek építünk, hogyan látja magát a
közösség, és hogyan látnak minket
mások, vetette fel a háromszéki tanácselnök.
„Bukarest alárendeltségi viszonyt akar fenntartani, ha akarnak,
adnak, ha akarnak, visszavesznek,
sokszor még néhány erdélyi magyar
politikus fejében is csak az érdekkijárás fordul meg. Ez szemléletbeli
kérdés. Nekünk a mellérendeltségi,
partneri viszonyt kell promoválni,
ezt előbb magunkkal kell tisztáznunk, majd a Székelyföldet körülvevő országgal. A társnemzeti
státus tudja feloldani ezt a problémát, nekünk alkotmányos jogunk
kell legyen, hogy különböző élethelyzeteket saját hatáskörünkben
tudjunk megoldani. Románia nem
csak a románoké. Románia minden
román állampolgáré” – fejtette ki
Tamás Sándor, svédországi és déltiroli példákat felhozva.
„Az az igazság, hogy minket, erdélyi magyar közösséget itt, Romániában száz éve se lenyelni, se
kiköpni nem tudnak – a 2011-es
népszámlálás kimutatta, hogy megfordult a trend, már nem a magyar
közösség fogy nagyobb mértékben.
Ezután erősödött fel a visszaállamosítási folyamat, megerősödtek a közösségünk iránti támadások stb., és
ezek azzal is összefüggnek, hogy
erre az időszakra tehető az is, hogy
a magyar kormánytól gyermeknevelésre, gazdaságélénkítésre, oktatási intézményekre, jövőbe mutató
kezdeményezésekre anyagi támogatás érkezik” – magyarázta Kovászna Megye Tanácsának elnöke.
A beszélgetésen részt vett
Szombati Zsigmond, a Széchenyi
Tőkealap-kezelő Zrt. üzletfejlesztési és startup igazgatója is. A zrt.
térségbeli és magyarországi vállalkozásoknak ajánl kockázati tőkét,
segíti magyarországi cégek terjeszkedését is, kiváló lehetőségeket kínálva számukra, mondta el az
igazgató. (közlemény)

Kincsesbányán, és azóta tart, és
egyre több polgár tud benne részt
venni – mondta el lapunknak Bajkai
János. Nagyon szívesen jönnek Koronkába, s azok helyett, akik eltávoztak az élők sorából, vannak
olyanok, akik időközben születtek,
és ez fontos, mert ők viszik majd tovább a kapcsolatot. Ő 1976 óta Erdély szerelmese, és jó néhányszor
megfordult itt, az elmúlt 15 évből
legalább egyet az erdélyi tájakon
töltött – vallotta be. Kincsesbányának Koronka az egyetlen erdélyi
testvére, de a móri és a nyárádmenti
kistérségek is szoros kapcsolatot
ápolnak – mondotta.
Székelybós is ünnepelt
A hét végén tartották a falunapokat a Koronkához tartozó Székelybósban is. A péntek esti megnyitót
borkóstolás és táncház követte,
szombaton megnyitott a kézművesvásár, majd a gyerekprogramok kerültek
előtérbe:
cserkészfoglalkozások,
„hangszersimogató”, kézműves-tevékenységek,
bábszínház, délután a helyi lovarda
szekerezést szervezett, este színészprogramra és a hagyományos Annanapi bálba várták a felnőtteket,
vasárnap pedig a Szent Anna-napi
búcsús szentmisére. A rendezvényt
a Székelybósért Egyesület szervezte, fő támogatója a Bethlen
Gábor Alap volt.
A koronkai és bósi rendezvény
idén is egybeesett. Kérdésünkre Takács Szabolcs elmondta: Bós kiöregedésével a búcsús ünnepek
elmaradtak, viszont az onnan származó Nagy Márton polgármester a
koronkai falunapokat ehhez az ünnephez kötötte. Mára Bós örvendetesen megfiatalodott, a helyiek
ismét búcsús ünnepet szerveznek,
és ragaszkodnak ehhez a naphoz,
így a két ünnepségre ugyanazon a
hétvégén került sor, de a jövőben
megoldást keresnek arra, hogy az
időpontok ne essenek egybe.
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Családi találkozó Kibéden

kalákaszellemet.
Kisplasztikák
egész sora, sok emlékmű őrzi a
keze nyomát – hangzott el a méltatásban, majd dr. Péterfy Ferenc, a
főtámogató, a budapesti laboratóriumi diagnosztikai termékeket forgalmazó Diagnosticum Zrt. elnöke
és helyi lelkész leplezte le a szobrot,
amit hosszan megtapsoltak a jelenlévők. Egy órakor a Kossuth rádió
déli harangszó műsorából a kibédi
templom orgonájának hangja és a
templomról szóló ismertető hangzott el. Mint ismeretes, a templomban értékes műemléket, Bodor
Péter ezermester utolsó, még működő faorgonáját őrzik.

gában. Körülbelül százan vagyunk,
ötvenen jöttünk el a találkozóra.
Magyarországon vezető cég elnöke
vagyok, és itt, Erdélyben is van
egységünk. Jól érzem magam, Parajd fölött, a Bucsin oldalában van
házunk, jelenleg is ott lakunk.
Három gyermekem és tíz unokám
van. Ha a nemzet fogy, akkor az
nem miattam lesz.
Péterfy László szobrászművész
szerint a szándék a legfontosabb.
– A szobor ajándék Kibédnek,
amit mindig is a család ősi fészkének tartottunk. A szépapám Vadasdon, a dédapám Májában, a
nagyapám Selyében, édesapám
Nagykenden volt pap, és mindig
kapcsolatban voltak Kibéddel –
mondta a szobrászművész, majd
hozzátette, hogy a találkozó emlékére formázta meg a szobrot,

biztosak a jövőben. Felemelő és elérzékenyítő itt lenni, hiszen vannak
olyan családtagok, akikkel évtizedek óta nem találkoztunk, és olyanok, akikkel valószínű már nem
fogunk, ezzel a gondolattal kellett
az igét mondani.
– Édesanyám Péterfy Erzsébet
volt, a faluszorosabeli Péterfyek
közöl. Az 1835-ben vályogból épült
tornácos ház ma is megvan, és nem
is fogjuk eladni. Sokáig a Seprődi
ágra voltam nagyon büszke, de
Novák Józsi barátom egy borbemutató alkalmával megajándékozott a
Péterfyek címerével. Így jöttem rá,
hogy az anyai ágom is mennyire
fontos – nyilatkozta Seprődi József
borász.
– A marosvásárhelyi Péterffy
ághoz tartozom, édesapám az ismert marosvásárhelyi sebészorvos

A rendezvény ünnepi ebéddel
folytatódott a kibédi művelődési
otthonban, ahol dr. Péterffy Árpád
szívsebész professzor szólt az ünneplő közönséghez, majd dr.
Péterfy Ferenc, Péterfy László,
Péterffy György, prof. dr. Péterfy
Miklós tudományos kutató és
Szalkay József mutatta be a család
különböző ágait. Ezt követően az
Egyesült Államokból Marosvásárhelyre hazatért Péterffy Gyöngyi
költő beszélt a székely nép hősiességéről és szavalta el három versét.
Az ünnepi műsorban fellépett
Korondi Zsófia és a parajdi Kiss
Károly népdalénekes.
Az ünnepség néhány résztvevőjét
benyomásaikról faggattam:
– Prof. dr Péterffy Árpád szívsebész professzor Debrecenből: –
Amikor az áldás után közösen énekeltünk, kimondhatatlanul jó érzés
volt, hogy ennyi Péterffyt sikerült
összegyűjteni. 1999-ben volt ötszáz
éves a falu, akkor mondtam Péterfy
Lászlónak, a szobrásznak, hogy az
1419-es győzelem évfordulóját
méltóképpen meg kellene ünnepelni. Unokatestvére, dr. Péterfy Ferenc vegyészmérnök felkarolta a
600 éves Péterffy-találkozó ötletét,
végül abban egyeztünk meg, hogy
László erre az évfordulóra elkészíti
Bethlen Gábor fejdelem szobrát.
Amikor kijöttünk szervezni, éppen
harangoztak, arról jutott eszembe,
hogy a harangszót a Kossuth rádióban is meg kellene örökíteni, ami
egy munkatársam révén sikerült. Az
ötletek tőlem származtak, a „fegyvert” és a pénzt Péterfy Ferenc adta.
– Azt hallottam, hogy ön a szobor
főtámogatója – fordultam dr. Péterfy Ferenc vegyészmérnökhöz, a
Dignosticum Zrt. elnökéhez: – Úgy
gondoltam, hogy meg kell örökítenünk a hajdani győzelem évfordulóját, s erre a legméltóbb Bethlen
Gábor fejedelem szobra. Péterfy
László felajánlotta, hogy támogatást kér, és elkészíti a mellszobrot,
nekem arról kellett gondoskodnom,
hogy bronzba öntsék. A nagy családnak sokféle ága van, az egyik a
Nyárádselyében szolgáló Péterfy
Károly leszármazottait foglalja ma-

amelynek talapzatára el is helyeztek
el egy táblát. Nagyon meglepte,
amikor megtudta, hogy milyen
sokan jelentkeztek a találkozóra.
Kezdetben dr. Péterffy Árpáddal
arra gondoltak, hogy akiket ismernek a családból, felhívják, azonban
a modern technika révén a nagyvilágban élő Péterfyek tudomást szereztek a találkozóról, és New
Yorktól Berlinig, Auszráliától Kanadáig népes csapat jött el.
– Nem Péterffyként hogyan érzi
magát? – kérdeztem Kő Pál szobrászművésztől, aki elmondta, hogy
igenis köze van a családhoz, hiszen
első felesége, Gizella, Péterffy lány,
és nagyszerű festő. Két szép gyermekünk van, Boldizsár és Virág,
Boldizsár vezette az autót, és Virágnak a lányaival vesznek részt a találkozón. – Remekül érzem magam,
szívesen jöttem, mert Laci nagyon
régi jó barátom, ő hozott el először
Erdélybe, a Bucsinra. Az erdélyiség
lényeges és komoly állapot, a székely himnusz alatt el is sírtam
magam, mert az olyan mélyről jön,
hogy valósággal elárasztja az embert.
– Hogy kerül egy Péterffy
Sydney-be református lelkésznek?
– Elhivatottságból. Hívtak és
küldtek. Kolozsváron születtem, a
gyermekkoromat ott és Alvincen
töltöttem, ahol édesapám, Péterffy
Árpád református lelkészként szolgált. Öten voltunk testvérek, a sorkatonai szolgálat után a teológiát
Magyarországon végeztem, ösztöndíjjal az Egyesült Államokban is tanultam. Amikor végeztem, egy
missziói állásra meghívtak Ausztráliába, előbb egy évet töltöttem ott,
majd Kommandón voltam lelkész.
A megüresedett sydney-i lelkészi
állásra 2.000-ben visszahívtak,
ahova több okból nem akartam
menni. Végül az akkori püspök,
Csiha Kálmán kérésére vállaltam
két évet, hogy a Sydney-ben és környéken élő magyarokat Istenhez vezessem, vagy ott megtartsam, és a
kétéves szolgálat a mai napig tart.
Közben négy egészséges gyermekünk született, és négy állampolgárság birtokában még nem vagyunk

volt. Ott végeztem az orvosi egyetemet, Bukarestben szakvizsgáztam, Resicán dolgoztam nyolc évet,
majd nősülés után kerültem Budapestre, ahol szemorvosként a János
kórházban, majd nyugdíjazásomig
a MÁV kórházban dolgoztam, ott
rendelek most is. Kitűnően szervezett találkozóra jöttünk, gratulálok
a helybelieknek és a szervezésben
részt vállaló családtagoknak.
– Hányadik lelkész a Péterffy
családban? – kérdeztem Péterffy
Györgytől, Budapest Soroksár-Újtelep református lelkészétől, a Marosvásárhelyen híres sebészorvos,
dr. Péterffy Pál unokájától, aki elmondhatatlanul csodálatos érzésnek
tartja a találkozón való részvételt.
Érdeklődésemre, hogy a családi hagyománynak volt-e szerepe a pályaválasztásban, a predesztinációt
említette: – Isten ezt rendelte, szeretem olvasni, hirdetni az igét, ez a
hivatásom, ebben találtam meg
életem értelmét.
Végül a találkozó legkisebb
résztvevője, a kilenc hónapos Borsos Dali Péter szüleivel beszélgettem, akik Kanadából, Torontóból
érkeztek Torockóra, és onnan a találkozóra.
– Anyai ágon vagyunk Péterfyek,
jó érzés volt, hogy sok ismerőssel,
rokonnal találkoztunk, akik szétszóródva élnek a világban – mondta
Dobrilla Imola, a fiatal anyuka, aki
táplálkozásmenedzserként kórházban dolgozik, az apa pedig újságírói
végzettséggel egyelőre autóbuszt
vezet.
Valamennyien kiemelték a gördülékeny szervezést, ami Dósa
Sándor polgármester és Szilveszter
László főgondnok, a rendezvény
védnökeinek, valamint a segítségükre levő fiatal és idősebb helybelieknek a munkáját dicséri, továbbá
említsük meg még a fővédnököket,
dr. Péterffy Árpád szívsebész professzort Debrecenből és Péterffy
László Kossuth-díjas szobrászművészt. Az eseményre a család tagjai
egy berámázott címert és a Péterfi
(-ffi,-fy,-fyy) családról szóló emlékező kötetet kapták ajándékba.

Bethlen Gábor-szobrot avattak a Péterffyek

A hatszázadik évfordulóra emlékeztek a szépen felújított református templomban a kibédi nemes Péterfi (-ffi,-fy,-ffy)
család leszármazottai. Péterfi Miklós vitéz ősük 1419-ben két
alkalommal győzte le a Balkánra behatoló törököket. A július
29-i családi találkozó emlékére a világ négy kontinensének
hét országából összegyűlt családtagok és hozzátartozóik, valamint a helybéliek a templom kertjében felavatták Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem mellszobrát, Péterfy László Kossuthdíjas szobrászművész alkotását. Délután a helyi művelődési
házban vették számba a család különböző ágainak történetét.

Bodolai Gyöngyi
Öröm látni egy ilyen népes család találkozóját, és velük együtt
megérezni a közösség erejét – üdvözölte az egybegyűlteket SiposVízaknai Balázs helybéli lelkész,
aki kiemelte, hogy a Péterffy család
nemcsak a törökverő ősök által lett
nagy, hanem azért is, mert az évszázadok során elfogadta Isten áldását
a gyermekek által, akiket a család
tagjai felneveltek. A lelkész köszönetet mondott azoknak a családtagoknak, aki támogatták a templom
felújítását, amelynek munkálatai az
utolsó szakaszba érkeztek.
„Szedjétek össze a megmaradt
darabokat, hogy semmi el ne veszszen” – hangsúlyozta a János evangéliumából vett igében Péterffy
Kund Sydney-ben szolgáló református lelkész, aki prédikációjában
utalt arra, hogy milyen nagyszerű,
rendkívüli alkalom a sok ágra szakadt család tagjainak összetartozását megélni határok és falak
ellenére egy olyan világban, amely
arról szól, hogy csakis az egyén, az
ő jóléte és boldogulása számít. A
családi találkozó, az összetartozás
kulcskérdése továbbá az, hogy „képesek vagyunk-e együtt látni magunkat Istennel, a másik emberrel”
– utalt a hit megtartó erejére a szószéki szolgálatot végző lelkész. Péterffy Kund elmondta még, hogy
bárhol születtünk, bárhol éljünk,
Isten a szívünkbe helyezi a saját útvonaltervezőjét (GPS-ét), ami a legjobb útmutató széttöredező világunkban. A prédikáció befejeztével
a bűnvalló imádságot és az apostoli
hitvallást Péterffy György soroksárújtelepi lelkésszel közösen mondta
el a gyülekezet, majd az úrasztalához
járultak a család tagjai, utána együtt
énekelték nemzeti imánkat.
A szertartást követően a templomkertben Dósa Sándor, Kibéd
polgármestere köszöntötte a szélrózsa minden irányából érkezett családtagokat és a helybélieket.
Nagy öröm 600 éves múltra viszszatekinteni, ami azt igazolja, hogy
Kibéd szülöttei akár húsz emberöltőre visszamenőleg, Zsigmond király idejében is bátran kiálltak,
kardot rántottak a behatolók, az elnyomók ellen, a Kárpát-medencei
magyarság megmaradása érdekében. Erről tanúskodik az ősi családi
címer is, amelynek közepén egy

kardot rántó oroszlán áll. Majd az
utolsó másfél évszázadban az ősök
kezébe a véres kard helyett „az ige
kardja” kerül, hiszen a kibédi Péterffyek közül húsz lelkipásztor került ki, hogy Isten országát építse.
És nem is akárhogyan, hiszen átlagosan negyven-ötven éven át hirdették az igét, és hárman közülük
ékes templomot építettek (Vadasdon, Májában, Nyárádselyében),
amelyek ma is állnak. A 600 éves
találkozó napja nem múlik el nyomtalanul, hiszen felavatják Péterffy
László Kossuth-díjas szobrászművész alkotását, maradandó emlékül
annak, hogy van és lesz nemzetünknek jövője a Kárpát-medencében,
Erdélyben, Székelyföldön és Kibéden is – hangzott el a polgármester
beszédében.
„Mindig is csodáltam azt az embert, aki szerénységben, műveltségben, emberi tisztességben példa volt
előttem… – méltatta a szobor alkotóját Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész, a nemzet művésze. A
következőkben a szobrászhoz, Péterfy
Lászlóhoz kapcsolódó emlékei közül
mondott el néhányat. Azt is többek
között, hogy Bethlen Gábor személyisége régóta foglalkoztatta a leleplezésre váró szobor alkotóját, akinek
2013-ban avatták fel a nagy fejedelemről készült egész alakos bronzszobrát Kolozsváron, az alsóvárosi
református templom kertjében.
Majd Péterfy László, a Magyar
Művészeti Akadémia rendes tagjának életét ismertette, aki Nyárádselyében született, a marosvásárhelyi
Református Kollégiumban, majd a
művészeti iskolában tanult. Festőnek készülve, a kolozsvári képzőművészeti főiskolán Kádár Tibor és
Miklóssy Gábor voltak a mesterei,
Marosvásárhelyen Bordi András
irányította első lépéseit a festészetben. Rövid erdélyi tanári és festői
pályafutása után, 1966-ban települt
át Magyarországra, ahol a magyar
népművészetet, népi mesterségeket
megőrző, megújító mozgalom
egyik szervezője és vezetője, a
budai várban szervezett mesterségek ünnepének a kezdeményezője
volt. Magyarországon egyre inkább
a szobrászat felé fordult, Makovecz
Imre épületeihez tervezett és alkotott kül- és beltéri szobrokat. A Kárpát-medencében gondolkodó alkotó
főműve a velemi faragóház, ahol
meghonosította az erdélyi gyökerű

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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Fiatal gyógyítók kétféle ballagása

(Folytatás az 1. oldalról)
– Valamikor régen volt egy álmotok, amiért harcoltatok, éveket áldoztatok fel az életetekből,
imádkoztatok. Hálásak lehettek Istennek, hogy a ti álmotok és az ő
terve egybecsengett – hangsúlyozta
igehirdetésében Fúró Lóránd Félix
református egyetemi lelkész, aki
szeretetteljes szolgálatra és hitük
megőrzésére biztatta a ballagókat.
– Olyan szakmát választottatok,
amelynek tétje az emberek testi épsége. De emellett ott van a lelki
egészség is, a betegeké és a tietek –
mutatott rá a lelkipásztor, majd
Isten áldását kérte a fiatalok gyógyító szolgálatára.
Ezt követően Tamás Barna katolikus plébános imádkozott a fiatal
végzősökért, Pap Noémi evangélikus lelkész pedig áldást kért az egybegyűltekre. Az együttlétet a
Domahidi testvérek zenéje – Zsuzsa
fuvola-, Kata cselló-, Sára és Anna
hegedűjátéka – tette még ünnepibbé.
„Isten veletek, drága vizsgák”
Az ökumenikus istentisztelet
után dr. Egyed Zsigmond Imre professzor, a Studium-Prospero Alapítvány egyik alapító tagja köszöntötte
a jelenlévőket. Egyed professzor
„három embercsoportot” emelt ki a
jeles esemény kapcsán, a legnagyobb dicséretre méltó szülőket,
akiknek azt kívánta, hogy sokáig élvezhessék munkájuk gyümölcsét,
az oktatókat, akiknek „semmilyen
politikai, etnikai harc nem vonhatja
el a figyelmét arról, hogy ők elsősorban oktatók”, valamint az „ünnepelt társaságot”, a diákokat, akiknek
az elkövetkezőkben bármilyen ünnepüket megszakíthatja a munka, és
akiknek tíz, húsz, harminc év múlva
ugyanolyan örömmel szeretne gratulálni, mint most a szüleiknek.
A végzősök nevében Ladányi
Emmánuel leköszönő diákszövetségi elnök osztotta meg gondolatait
az egybegyűltekkel. A volt
MMDSZ-elnök viccesen búcsúztatta a 78 elméleti, 68 gyakorlati
vizsgát és az egyetemi oktatásban
eltöltött 4765 órát, majd komolyabbra fordítva a szót, a gyermekeik minden vizsgáját végigizguló,
nekik hihetetlen szeretettel rántott
húst és zakuszkát pakoló szülőknek
és az emberségből, hitelességből,
szaktudásból példát mutató tanároknak mondott köszönetet. Diáktársait
Ladányi Emmánuel az itthonmaradásra biztatta – hiszen, mint
mondta, az egyetemi évek alatt a
ritka hazalátogatások során is bebizonyosodott, hogy otthon tudják

különösebb erőfeszítés nélkül jól
érezni magukat.
– Itthon, Erdélyben, magyarul –
sorolta a jövő kulcsszavait a volt diákelnök, majd Dés László ismert
dalszövegét idézte: „Álljunk bele,
ha kell/ bármi jöjjön is el,/ legyen
szabad a Grund./
– A „grund” olyan lesz, amilyennek mi építjük, mert a „grund” mi
vagyunk – zárta beszédét a fiatal
orvos.
Vizsgáztató lelkiismeret
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztályának – az egyetem egykori
alapító tagjáról elnevezett – Csőgör
Lajos-díját Szathmári Szabolcs docens adta át az évfolyamelsőknek:
Szabó Tímea Magdolnának, az orvosképzés legjobb hatodévesének,
Kallos Henrietta Hildának, a fogorvosi, Ferencz Eleknek, a gyógyszerészeti kar és Molnár Emőkének, az
orvosi asszisztens szak legjobb teljesítményt nyújtó hallgatójának.
A továbbiakban a Studium-Prospero Alapítvány oklevelét vehette át
az általános orvosi kar 133 végzőse,
a 60 gyógyszerész- és 38 fogorvostanhallgató és az orvosi asszisztens
képzés 31 diákja. A kitüntetéseket
Jung János, Lázár Erzsébet, Kovács
Judit és Vass Levente adta át. Jung
professzor ünnepi beszédében arra
figyelmeztette az újdonsült kollégákat, hogy ne gondolják, hogy számukra a tanulás és a tanultak
számonkérése véget ért, hiszen a
gyógyító munkát végzőnek mindennap vizsgáznia kell, a vizsgáztató pedig egyrészt a betegük,
másrészt a saját lelkiismeretük.
Nagy Előd rektorhelyettes az
egyetem magyar tagozatának nevében gratulált a végzősöknek, és arra
kérte őket, hogy úgy éljenek és dolgozzanak, hogy tudjanak mindig
könnyen elszámolni maguk előtt
azzal, amit önmagukért, családjukért és az erdélyi magyarságért tettek.
Az
ünnepség
egyik
legemelkedettebb pillanata a hippokratészi eskü letétele volt, melynek szövegét a rektorhelyettes
olvasta fel. A kistemplomi együttlét
a magyar és a székely himnusszal
zárult.
Mindenképpen itthon
A templom mögötti parkban családtagok, rokonok és barátok tömege várta a ballagókat. Szerettünk
volna minél több fiatalt jövőbeli terveiről megkérdezni, az ünnep mámorában azonban ez szinte
lehetetlennek bizonyult. Páran
mégis nyilatkoztak, és válaszaik
talán bizakodásra adhatnak okot a

gyógyító pályára lépők itthonmaradását illetően.
Menyhárt Edina frissen végzett
gyógyszerész Székelyudvarhelyre
tér haza, az ottani gyógyszertárban
szeretne dolgozni. Számára ez a
döntés egyértelmű volt – derült ki
pár perces beszélgetésünk alatt.
Mester Nagy Leventét, a fogorvosi kar végzősét Sepsiszentgyörgyre várják vissza, az otthoni
rendelőben kezdi pályáját. Slézin-

ger Loránd Máramaros megyéből,
Felsőbányáról érkezett a marosvásárhelyi egyetem általános orvosi
karára. Kérdésünkre elárulta, hogy
városunkban szeretne maradni, és
számára a sebészet jelenti a jövőt.
Sok ezren a stadionban
Pénteken délután egy egészen
más hangulatú és méreteiben is eltérő ünnepséggel folytatódott a hallgatók
búcsúztatása.
A
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) első
ballagási ünnepségét – az egykori
MOGYE és Petru Maior Egyetem
végzőseinek közös rendezvényét –
a Liget mögötti stadionban tartották. Hat egyetemi fakultás több
mint 1900 fiatalja és több ezer hozzátartozó vett részt az együttléten,
amit a hőség egyesek számára elviselhetetlenné tett, így a kétórás ünnepség alatt jó néhányszor volt
szükség a rohammentő szolgálat
közbelépésére.
Leonard Azamfirei rektor a két
egyetem összevonásából született

Fotó: Nagy Tibor

intézmény első ballagási ünnepségét történelmi pillanatnak, a végzősöket pedig a legszerencsésebb
nemzedéknek nevezte. Ecaterina
Andronescu tanügyminiszter szintén elismerően nyilatkozott a gyóés
a
technológia
gyítás
szakterületeinek találkoztatásáról.
Constantin Copotoiu, az egyetemi
szenátus elnöke egy szükségszerű,
fájdalommentes sebészeti beavatkozáshoz hasonlította a két tanintézet
egyesítését. Ezt követően Călin
Enăchescu, a Petru Maior Egyetem
volt rektora, a MOGYTTE rektor-

Maros Megyei Tanács részéről
Alexandru Câmpeanu tanácselnökhelyettes gratulált a végzősöknek,
majd Luminiţa Teodora Odobescu,
Románia EU-nagykövete üdvözölte
az ünnepi eseményt. Ezt követően a
MOGYTTE hat fakultásának évfolyamelsői vettek át oklevelet, és
szóltak az egybegyűltekhez. A fogorvosi kar mindkét tagozatának legjobb diákja, Kallos Henrietta Hilda
beszédében felidézte a MOGYEkapu első átlépésének boldog,
büszke pillanatát, de azt sem titkolta, hogy diáktársaival hamar rá-

helyettese üdvözölte a végzős évfolyamokat.
Visszaszerezni a régi értékeket
A MOGYTTE magyar tagozatának vezetősége nevében dr. Mártha
Krisztina, a fogorvosi kar dékánhelyettese szólt az egybegyűltekhez, a
többnyelvű üdvözlés után magyar
nyelven osztva meg gondolatait a
búcsúzókkal.
– Múlt, jelen, jövő – hagyomány,
harc, fejlődés. Aki a múltat nem becsüli, a jelent kevésbé, a jövőt
egyáltalán nem érdemli. A ligeti fák
alatt ennek a súlya nehezedik rátok
– üzente dr. Mártha Krisztina a végzősöknek, majd arra mutatott rá,
hogy a 74 éves múlttal rendelkező
egyetem sorsának alakulása „az erdélyi magyarság csatáinak tükörképe”, amely megpecsételte a
magyar hallgatók diákéveit. A dékánhelyettes példaértékűnek nevezte az anyanyelvű oktatásért
kiálló, villámcsődületeket szervező,
ezért büntetéseket is vállaló diákok
összefogását.
– Ne higgyétek, hogy mi, oktatók
nem tanultunk tőletek kitartást, nem
ragadt ránk a középszerűség elleni
harcból – hangsúlyozta. Az angol
nyelvű főtanszék létrehozásának
engedélyezésére és az önálló magyar kar elutasítására utalva kiemelte, hogy a multikulturalitás
sajátos értelmezése megszabta az
irányt az egyetem jövőjének alakulásában, és a magyar nyelvű oktatás
helyzetének rendezéséhez Románia
soros EU-elnöksége sem volt elég.
– Nyolc évig tartó helyben topogás után feltevődik a kérdés, hogy
mit kellene másképp tenni – vélte a
dékánhelyettes, aki szavait a szakmájából vett példával illusztrálta:
ha egy megfelelő érzéstelenítés után
a fogat nem tudod öt perc alatt kihúzni, a technikával van baj. Dr.
Mártha Krisztina a régi értékek
visszaszerzésére, a betegek önzetlen
gyógyítására biztatta a fiatalokat,
akik elhivatottságukkal a beteg társadalmat is meggyógyíthatják. A
dékánhelyettes beszéde végén mindenkinek temérdek sikert és töretlen
hitet kívánt.
„De te csak menj…”
A külföldi hallgatókhoz Angela
Borda rektorhelyettes szólt, a

jöttek, hiába volt a felhőtlen öröm,
hiszen „itt mindenféléből érettségizni kell”. „Lehet, a körülmények
sokszor mostohák,/ de te csak menj,
ne állj meg, menj tovább” – zárta
gondolatmenetét egy ismert dalszöveggel az évfolyamelső. Szabó
Tímea Magdolna, az orvosi kar magyar tagozatának legjobb hallgatója
beszéde végén arra kérte diáktársait,
akikkel mozaikszerűen épültek
igazi közösséggé: „maradjatok
hívek jobbik önmagatokhoz”.
Az ünnepség a három nyelven –
románul, angolul és magyarul
(ebben a sorrendben) – letett hippokratészi esküvel és egyetemi fogadalommal zárult.
Hagyományteremtő kopjafák
A Studium-Prospero Alapítvány
Trébely utcai szolgálati lakásainak
kertjében a MOGYE idén és húsz
évvel ezelőtt végzett magyar hallgatóinak emlékére állítottak kopjafát. A két kopjafa avatásával az
alapítvány hagyományt kíván teremteni.
– Évről évre fölfele kígyózva legalább két kopjafát szeretnénk felavatni, egyet a legújabb és egyet
egy korábbi évfolyam tiszteletére –
mondta az ünnepi pillanat előtt dr.
Vass Levente, a Studium-Prospero
Alapítvány ügyvezető elnöke, majd
hozzátette, hogy az elmúlt húsz
évnek mind szakmailag, mind a
megmaradás szempontjából szimbolisztikája van.
A húszéves évfolyamot és az „újszülötteket” dr. Jung János profeszszor is üdvözölte. Az egybegyűltek
egy elhunyt diáktársuk emlékére
megkoszorúzták a két évtizede végzettek kopjafáját. A friss végzősök
kopjafája elé is koszorú került Kovács Szabolcs, az orvosasszisztensképző néhai diákja tiszteletére,
akinek idén kellett volna végeznie.
A Trébely utcai szolgálati lakások kertjében eddig három kopjafa állt, amelyek dr. Domjánshitz
László tragikusan elhunyt egyetemi
tanársegéd, dr. Ráduly Levente és
dr. Ráduly (Szalma) Ildikó emlékét
őrzik. Az elkövetkezőkben a halála
után Miskolcy Dezső-díjjal kitüntetett dr. Kovács Dezső tiszteletére
állít emlékjelet a Studium-Prospero
Alapítvány.
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Gyengébb kerettel,
mint az előző évadban?

1099.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Beiratkozott a Marosvásárhelyi
CSM teremlabdarúgó-csapata az 1.
ligába, annak ellenére, hogy olyan
hírek keringtek: pénzszűke miatt
csak a másodosztályban szerepelhet
az együttes. A keretet nem sikerült
erősíteni, ellenkezőleg: a legtehetségesebb fiatal játékosok közül többen távoznak abból a gárdából,
amely megnyerte a 2. ligát. Így például Iszlai Richard a bajnok Csíkszeredai
Imperial
Wethez
szerződött. Az egyetlen érkező játékos Csala Zsolt, aki Székelyudvarhelyről
tér
haza,
miután
Udvarhelyen is a puszta túlélésre
rendezkedtek be, nem tudnak számára versenyképes fizetést biztosítani, és így legalább itthon van.
Összességében a keret meggyengült ahhoz képest, amely a 2. ligában állt rendelkezésre, noha most az
élvonalban fog szerepelni, így csupán a bennmaradás maradt reális
célkitűzésnek, a rájátszásba jutás távoli álomnak tűnik.
Jelenleg még nem teljesen világos, hogy miként is fog kinézni a
teremlabdarúgó 1. liga mezőnye,
hiszen nem minden jogosult csapat
iratkozott be a pontvadászatba. A
szövetség minden bizonnyal megpróbálja majd feltölteni a mezőnyt
kiesett vagy 2. ligás csapatokkal,

amíg azonban több klub a marosvásárhelyiekhez és a székelyudvarhelyiekhez hasonlóan nem tud
jelentős forrásokat mozgósítani. Továbbá ott van a Bukovina Vicov elrettentő példája, amely rábeszélésre
vállalta a tavaly az indulást, de nem
tudott felnőni az 1. liga szintjére.
A mezőnyből kiemelkedik három
komoly anyagi háttérrel rendelkező
csapat, a Csíkszeredai Imperial
Wet, a Galaci United és a Dunărea
Călăraşi. Noha veszített egy kicsit
a támogatásból, a Dévai Autobergamo is a rájátszást célozza, míg a
korábbi bajnok Temesvári Informatica elsősorban az országos bajnok
ifikre támaszkodik. Nem lehet
tudni, hogy Jászvásárnak, illetve a
Bodzavásári Gloriának mi a szándéka, illetve Kézdivásárhely,
amennyiben indul, mennyire erős
keretet tud kialakítani.
Az idény előkészítését célzó
ülést augusztus közepén tartják,
akkor derülnek ki a részletek az új
idényről, és állítják össze a bajnoki
programot is.
Az eddigiek alapján az idény augusztus végén az Imperial Wet-Călăraşi
Szuperkupa-döntővel
kezdődik, az első forduló szeptember elejére várható. A Marosvásárhelyi CSM azonban még nem
kezdte meg a felkészülést, hiszen
még azt sem tudják, milyen költségvetésre számíthatnak.

Alig egy évvel a megalakulását
követően gyakorlatilag veszélybe
kerülhet a marosvásárhelyi városi
sportklub működése, amely a jövő
évben esedékes választások miatti
politikai csatározások következtében teljesen finanszírozás nélkül
maradhat. A múlt heti városi tanácsülésen a politikai villongások
miatt nem szavazták meg a költségvetés kiegészítését, márpedig
erre mentőövként tekintettek a
klubnál, ahol kiürült a kassza, hónapok óta késnek a fizetések, és
noha a legtöbb bajnokság egy-két
hónapon belül megkezdődik, a
szakosztályok nemcsak azt nem
tudják, hogy milyen összegre támaszkodhatnak, és ehhez igazoldva milyen keretet alakíthatnak
ki, hanem a puszta bajnoki részvételük is veszélybe sodródhat.
A tavaly a klub megalakulását
az RMDSZ-frakció kezdeményezte, miután a prefektus – szintén
politikai
okokból
–
ellehetetlenítette a városban működő klubok előző támogatási formáját. Ennek az ára az volt, hogy
minden csapat alulról indult, új
egyesületként iratkozott be a legalacsonyabb szintű bajnokságokba,
és az első évben sikerült szinte
mindegyiknek feljebb lépnie. A tavaly megszavazott költségvetés
biztosította ezen a szinten a működést, és úgy tűnt, helyére kerülnek
a dolgok a város sportjában.
Az első nehézségek akkor jelentkeztek, amikor hónapokig késett az országos költségvetés, és
ennek következtében a városi is.
Mivel a törvények csak a tavalyi
költségvetés egytizenketted részének az elköltését tették lehetővé
havonta, és a tavaly csak négy hónapig működött a klub, ez az öszszeg nem volt elegendő. A
költségvetés áprilisi elfogadásával

Kelebián és Szabadkán az MSE

Második lett a Marosvásárhelyi MSE U9-es csapata a III.
Szent Korona Kupán, amelyet
a július 19–21-e között zajlott
kelebiai Kárpát-fesztivál alkalmából írtak ki. A labdarúgótorna
a
háromnapos
programsorozat
részeként
került megrendezésre. A történtekről a marosvásárhelyi
klub közösségi oldalán számoltak be.

„Örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a szép rendezvénynek,
köszönet a székelykakasdi Pro Veritas Egyesületnek is, amiért lehetővé
tették
számunkra
a
bekapcsolódást a Kárpát-fesztivál
programsorozatába, nagyon köszönjük a meghívást és a szívélyes
vendéglátást. Kedves házigazdáink
jóvoltából ellátogathattunk Szabad-

kára, az egykoron a történelmi Magyarország harmadik legnagyobb
településének számító, jelenleg
Szerbiához tartozó határ menti városba, ahol megtekinthettük a marosvásárhelyihez hasonló városházát (tervezői azonosak a miénkkel: Jakab Dezső és Komor Marcell, mindkettejüknek szobra is áll
az épület közelében), és meghallgathattuk az ingatlan, de a város
történetét is” – kezdik a beszámolót, amelyből kiderül továbbá: a település vendégeiként, a székelykakasdi küldöttség tagjaival együtt,
ellátogattak a szabadkai Népkörhöz, ahol betekintést nyertek a helyi
magyarság számára rendkívüli öszszetartó erővel bíró közösségszervező
művelődési
intézmény
működésébe, megismerkedtek tevékenységével, és egyúttal a hely ku-

lináris jellegzetességének számító
csevapcsicsát, valamint a bureket is
megkóstolták.
A palicsi tónál a hely legendája
mellett Vermes Lajos lelkes sportszervező életpályájával ismerkedtek,
aki
korát
megelőzve
kezdeményezte az olimpiai játékok
felélesztését, és ahhoz hasonló rendezvénysorozatra hívott meg sportolókat, akiket az általa felépített
toronyépületben szállásolt el. Ezt az
épületet ma az olimpiai faluk elődjeként tartják nyilván.
A jó hangulatú kirándulás után a
vasárnap a foci napja volt az MSE
fiataljai számára. Öt csapat fogadta
el a szervezők meghívását a Szent
Korona Kupáért kiírt tornára,
amelynek történetébe Kovács Marcell főszervező a díjkiosztón adott
betekintést. Eszerint a Szent Ko-

sem sikerült azonban maradéktalanul megoldani a gondokat. Az elfogadott összeg ugyan lehetővé
tette volna az első fél évben a működést, de a kiutalt összegből csak
két hónapra tudták fedezni a költségeket. Noha a törevények 5%-ot
tesznek lehetővé, a város a költségvetésének csak 1,5%-át tervezte a
sport finanszírozására fordítani. Jelenleg azonban 1,8 millió lej van
még a költségvetésben, amit nem
kapott meg a klub, mert ez a pénz
fizikailag nem létezik a városkaszszában.
Időközben az RMDSZ városi
szervezetének vezetőségét, Vass
Levente elnököt felfüggesztették,
a szervezet vezetését a megyei
elnök, Péter Ferenc vette át, aki
sokkal kevésbé hajlandó együttműködni Dorin Florea polgármesterrel, és azzal vádolja a város
vezetését, hogy művileg felduzzasztotta a bevételek rovatot a költségvetésben, hogy a kiadásokat is
megnövelhesse, és aztán saját belátása szerint döntsön arról, hogy
mire jut és mire nem jut pénz. Ez
az oka egyébként annak is, hogy a
költségvetés-kiegészítést sem hajlandó megszavazni az RMDSZfrakció, mert ismét fennáll annak a

gyanúja, hogy a tervezet nem valós
számokra támaszkodik. Ennek a
kiegészítésnek a hiányára hivatkozva azonban a város vezetősége
nem utalja ki a puszta működéshez
szükséges pénzt sem a klubnak, és
az RMDSZ-re mutogat ujjal, hogy
megfojtja a sportot a kiegészítés
megszavazásának akadályozásával.
Augusztus elejéhez közeledve
egyelőre csak a labdarúgók és a
női kézilabdázók kezdték meg a
felkészülést az új idényre. A focicsapat három igazolást jelentett
be még akkor, amikor a költségvetési gondok nem tűntek ennyire súlyosnak, és a szakosztály vezetése
abban bízik, hogy szeptember 3áig még erősíteni tud, ám ha nem
kerül pénz, akkor a mostani keretet
sem biztos, hogy meg tudja tartani.
A női kézisek kizárólag a helyi
ifikre támaszkodnak, akik egyelőre
pénz nélkül is pályára lépnek. A
többiek csak augusztusban tervezik az edzések újrakezdését, de
még nagyon ködös, hogy mikor és
milyen kerettel, egyáltalán sikerüle legalább a túlélés szintjén működtetni minden csapatot. Ha
ugyanis Marosvásárhely sportja
két éven belül másodszorra is becsődöl, nagyon nehéz lesz ismét
kikecmeregni a gödörből.

A három új szerzemény, Chindriş Marius, Buia Darius és Bucur Sebastian július 6-i megérkezése óta semmilyen hírt nem közölt közösségi oldalán a marosvásárhelyi városi klub.
Fotó: a CSM közösségi oldala

rona Kupa története
Hóman Bálint egykori
oktatási és vallásügyi
miniszter nevéhez fűződik. A Délvidék 22
év elszakítottság után,
az 1941/1942-es labdarúgóévadban kiírta
Szeged, Szabadka és
Újvidék két-két csapata számára a Szent
Korona Kupát. Játéknapok húsvét és pünkösd
másodnapja,
valamint augusztus
20-a voltak. A nevezett városok legjobb
csapatai közötti mér- A marosvásárhelyi csapat ezüstérmes lett a Szent Korona
Fotók: az MSE közösségi oldala
kőzéseken a legjobb Kupán.
eredményeket elérő gárda lett a fölény leküzdésének kihívása elé
torna győztese. Ez volt a déli végek állította az MSE kis játékosait, akik
vándordíja, amely a sajnálatos tör- az utolsó mérkőzést leszámítva
ténelmi események miatt a II. világ- ügyesen helytálltak. A Szilády RFC
háború végén megszűnt. A helyi elleni találkozón azonban az ellenLevente Egyesület célul tűzte ki ezt fél érvényesíteni tudta előnyét, és
a – mára csaknem feledésbe merült két góllal jobbnak bizonyult a ma– egykori nemes kezdeményezés rosvásárhelyi gyerekeknél. „Lehetett volna szorosabb is az eredmény,
megmentését.
Vasárnap délután tehát öt csapat de több ízben egy-egy elleni helysorakozott fel a torna megnyitóján. zetben hibáztak játékosaink. ÖszNem kifejezetten U9-es torna volt, szességében a Szilády győzelme
nagyobb gyerekek is játszhattak a megérdemelt, és tükrözte az erővicsapatokban. Ez az elsősorban testi szonyokat” – áll az MSE közösségi
(erőnléti), másodsorban technikai oldalán megjelent beszámolóban.

Eredményjelző

A kelebiai Kárpát-fesztivál vendégeiként az MSE gyerekfocistái és szüleik a délvidéki Szabadkára látogattak, ahol a városháza után megtekintették a Népkör épületét, és előadást hallgattak az ottani magyarság összetartásában rendkívül fontos szerepet betöltő művelődési intézmény
tevékenységéről. A vendégek között ott volt a székelykakasdi Pro Veritas Egyesület küldöttsége is
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Labdarúgótorna Kelebián a III. Szent Korona Kupáért, a marosvásárhelyi csapat
eredményei:
* MSE – Bácsalmás 2-0 (a marosvásárhelyiek gólszerzői: Selyem Balázs, Farczádi
Tamás)
* MSE – Kelebia 16-2 (Selyem Balázs 10, Farczádi Tamás 5, Szabó Örs)
* MSE – Kiskunhalas 11-1 (Selyem Balázs 3, Szabó Örs 3, Farczádi Tamás 3, Nagy
Lehel 2)
* MSE – Szilády RFC 1-3 (Muzsnai-Magyarossy Róbert)
Az MSE játékoskerete a tornán: Cocis Márk, Molnár-Tamás Bence (kapusok) – Farczádi
Tamás, Muzsnai-Magyarossy Róbert, Nagy Lehel, Selyem Balázs, Szabó Örs.
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Szögletvariáció és gól:
nyert a CFR a Maccabi ellen

Meghozta a kolozsvári nézők kedvét a focihoz az
Asztana egy héttel
korábbi kiejtése a
labdarúgó Bajnokok Ligája első selejtezőkörében,
mert a Maccabi
Tel-Aviv ellen már
majdnem kétszer
annyi, mintegy 14
ezer néző gyűlt
össze a fellegvári
stadionban.
A
felpörgő
hamar
hangulathoz hasonlóan a mérkőzés
sem emlékeztetett a
román élvonal langyos focijához, az
első perctől kezdve
intenzív, olykor kifejezetten vad, pillanatra sem leálló küzdelem folyt a pályán, számolt be a mérkőzésről
az NSO.
A kolozsváriak az Asztana ellen bevált
ívelgetős focit folytatták, a labda így inkább
a Maccabi játékosainak lábán vándorolt, de
az első húsz percben mindkét csapat csak
Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, 2.
forduló, első mérkőzés: Kolozsvári CFR –
Maccabi Tel-Aviv 1-0 (1-0)
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu stadion, kb. 14 ezer néző. Vezette: Jose Maria
Sanchez (spanyol).
Gólszerző: Billel Omrani (22.).
Sárga lap: Djokovic (42.), Kandil (80.).
Kolozsvári CFR: Arlauskis – Susic, Vinicius, Burcă, Camora – Djokovic (79. Yacouba Sylla), Bordeianu, Culio – Deac
(90+1. Pereira), Rondon (73. Păun), Omrani.
Maccabi Tel-Aviv: Gianniotis – Kandil,
Piven, Amador, Davidzada – Dor Peretz,
Glazer – Chikeluba Ofoedu (67. Blackman), Rikan, Cohen (55. Dor Micha) –
Shechter (83. Atar).

BL-selejtező: Kétgólos előnyt
szerzett a Ferencváros

Fotó: GSP

blokkolt lövésekig jutott. Rikan jobb alsóra
küldött labdáját kellett először védenie a
CFR kapusának, Arlauskisnak, a visszatámadásból kiharcolt szögletből viszont jött a
hazai gól: Deac átívelte a hosszú oldalra a
labdát, amelyet Bilel Omrani a hálóba fejelt
(1-0). Negyedórával később újra átverte a
Maccabi védelmét ez a szögletvariáció, de a
francia csatár újabb fejese a rövid sarok mellé
ment. A kettő között Kandil csúsztatott fejesét védte Arlauskis, a félidőt pedig Ofoedu
oldalhálót súroló lövése révén újabb izraeli
helyzet zárta.
A második játékrész hatalmas CFR-helyzettel indult, de az egyedül kapura törő Mario
Rondón taccsba lőtte a labdát. Ekkor már
pontatlanabb volt a Maccabi, a szélsőit, Omranit és Deacot állandóan cserélgető CFR
azonban nem tudta végigvinni lerohanásait.
A félidő közepén rövid időre beszorult ugyan
a román bajnok, de az egyetlen nagy vendéghelyzetnél Arlauskis eltenyerelte a kapu torkában álló Shechter felé tartó labdát. A CFR
utolsó lehetősége Burcă pálya közepéről kapura küldött szabadrúgása volt, a hajrában
pedig a nézők már az összes hazai labdaszerzést és szerelést is ujjongva fogadták.

A Ferencváros hazai pályán 3-1-re le- óból szépített a rivális, így a zöld-fehérek
győzte szerdán a máltai Vallettát a labdarúgó kétgólos előnnyel várhatják a máltai visszaBajnokok Ligája-selejtező második forduló- vágót, de a mérkőzés alapján akár nagyobb
jának első mérkőzésén, így magabiztos előn- különbség is kialakulhatott volna, még ha a
nyel várhatja a jövő keddi idegenbeli hosszabbításban Dibusznak egy ízben nagy
visszavágót. Amennyiben a magyar bajnok bravúrt is be kellett mutatnia.
a papírformának megfelelően továbbjut,
Jegyzőkönyv
akkor a következő körben valószínűleg a
horvát Zágrábi Dinamóval találkozik, amely Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező, 2.
múlt héten, kedden 2-0-ra nyert a georgiai forduló, első mérkőzés: Ferencváros –
Valletta (máltai) 3-1 (2-0)
Saburtalo vendégeként.
Egyáltalán nem kezdett megilletődötten a Budapest, Groupama Aréna, 18.603, vemáltai csapat, az első lövést is Dibusznak zette: Radu Marian Petrescu (román).
kellett hárítania, de az idő múlásával az esé- Gólszerzők: Bonello (19., öngól), Lanzalyesebbnek tartott Ferencváros átvette a fame (36., 59., előbbit 11-esből), illetve
játék irányítását. Ennek eredményeként, ha Yuri (85.).
szerencsés körülmények között is, de veze- Kiállítva: S. Borg (94.).
tést szerzett a zöld-fehér együttes, mert Sárga lap: J. Borg (15.), Pulis (35.), TuliDvali csúsztatása a mögötte helyezkedő mieri (38.), Zerafa (52.).
kapus fejéről vágódott a hálóba. A bekapott Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G.,
gól nem roppantotta meg a riválist, de erejé- Blazic, Dvali, Civic – Haratin, Ihnatenko
ből már nem igazán futotta ellentámadá- – Zubkov, Skvarka (Sigér, 82.), Nguen
sokra az egyre nagyobb önbizalommal (Bőle, 66.) – Lanzafame (Szignevics, 66.).
futballozó Ferencváros ellen, amely ráadásul Valletta: Bonello – Zerafa, J. Borg, S.
Lanzafame 11-esével megduplázta előnyét a Borg, Pena Beltre – Pulis (Dimech, 57.) –
R. Muscat, Packer (Yuri, 70.), Tulimieri,
szünetig.
A második félidőt nagy lendülettel kezdte Nwoko (Piciollo, 82.) – Fontanella.
a magyar bajnok,
amely nagy nyomás
alatt tartotta az ellenfelet, és számolatlanul dolgozta ki
a helyzeteket. Ebben
a periódusban szinte
teljesen beszorultak
a szigetországiak,
akik a félpályán is
csak elvétve jutottak
át. Csak idő kérdése
volt, mikor talál be
ismét a Ferencváros,
ez végül Lanzafaménak sikerült. A
magyar csapat a biztos előny birtokában
is rendületlenül támadott, de ez megbosszulta magát,
mivel a hajrában A ferencvárosi Davide Lanzafame (b) és Jean Borg, a máltai csapat játékosa
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd
egy gyors ellenakci-

Gól nélküli döntetlennel utazik Romániába a Honvéd

A Budapest Honvéd csütörtökön
gól nélküli döntetlenre játszott
román vendégével, a CSU Craiovával a labdarúgó Európa-ligában, a
selejtező második fordulójának
első, győri mérkőzésén.
Az első percekben a vendégek
akarata érvényesült, az első kapura
lövés is a román csapathoz fűződik,
a Honvéd alig tudta megtartani a
labdát. Negyedóra elteltével kiegyenlítettebbé vált a játék, később
pedig már inkább a kispestiek irányítottak és vezettek több veszélyes
támadást, egy ízben Pigliacelli nagy
bravúrral hárította N’Gog fejesét.
A szünet előtti percekben és a
Bancu hosszú ápolása miatt nyolcpercesre nyúlt hosszabbításban
mindkét csapat veszélytelenül futballozott.
A második félidőre sem lett nagyobb az iram, de ismét a román
együttesnél volt többet a labda,
azonban komoly gólhelyzetet ezúttal sem tudott kialakítani. Talán a
nagy hőség miatt, de rendkívül fáradtan mozogtak mindkét együttes
Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: Budapest Honvéd – CSU Craiova
(román) 0-0
Győr, 2722 néző, vezette: Clancy
(skót).
Sárga lap: Batik (19.), BanóSzabó (23.), Gazdag (84.), illetve
Qaka (25.), Bancu (45+8.),
Roman (62.), Kelic (85.).
Honvéd: Levkovich – Uzoma,
Kamber, Batik, Lovric (75.
Niba), Kukoc – Gazdag, Kesztyűs, Banó-Szabó – N’Gog (81.
Cipf), Moutari (66. Kulacs).
Craiova: Pigliacelli – Martic,
Acka, Kelic, Bancu – Cicâldău
(90+1. Constantin), Mateiu,
Qaka (65. Ivanov) – Barbut, Fortes (46. Roman), Vătăjelu.

játékosai, és bár aktívabb volt a
Craiova, Levkovich kapusnak
szinte egyáltalán nem akadt dolga.
A hajrában annyiban fordult a
kocka, hogy ismét inkább a Honvéd

próbálkozott, de a hazaiak játékából
is hiányzott a kreativitás, így nem
született gól a lefújásig, noha a hosszabbításban egy ziccert kihagytak
a vendégek.

A DVSC három góllal kikapott a Torinótól
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: Torino FC
(olasz) – Debreceni VSC 3-0 (2-0)
Alessandria, 4376 néző, vezette: Maae (dán).
Gólszerzők: Belotti (20. – tizenegyesből), Ansaldi (42.), Zaza (90+1.).
Sárga lap: Zaza (83.), illetve Varga K. (28.), Pávkovics (53.).
Torino: Sirigu – Izzo, Nkoulou, Lyanco – De Silvestri, Baselli, Meite,
Ansaldi – Falque (Lukic, 75.), Belotti, Berenguer (Zaza, 80.).
Debrecen: Nagy S. – Kinyik (Kusnyír, 74.), Szatmári, Pávkovics, Ferenczi J. – Varga K. (Pintér, 86.), Haris, Tőzsér, Szécsi – Trujic, Zsóri
(46. Garba).
Előnyben a Fehérvár
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: Fehérvár
FC – FC Vaduz 1-0 (1-0)
Felcsút, 2224 néző, vezette: Steen (norvég).
Gólszerző: Stopira (5.).
Sárga lap: Prokopic (43.), Sutter (45+2.), Dorn (63.).
Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola, Juhász, Elek (46. Pátkai), Stopira –
Huszti (57. Petrjak), Nikolov, Hadzic – Nego, Scepovic (88. Futács),
Milanov.
Vaduz: Büchel – Sülüngöz, Schmid, Simani – Dorn, Prokopic (70.
Gajic), Wieser, Antoniazzi (84. Göppel) – Schwizer, Cicek – Sutter (66.
Coulibaly).
Sima FCSB-siker Örményországban
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: Alaskert
FC – Bukaresti FCSB 0-3 (0-0)
Jereván, FFA-akadémia stadion. Vezette: Rob Harvey (ír).
Gólszerzők: Tănase (60.), Cristea (68.), Coman (81.).
Sárga lap: Grigorian (76.), Voskanian (88.), illetve Cristea (16.).
Alashkert: Cancarevic – Voskanian, Ishanian, Mkoian, Daghbasian –
Grigorian – Andrade, Sekulic (65. Marmentini), Hairapetian, Nenadovic (72. Pogosian) – Tankov (55. Ghadimian).
FCSB: Vlad – Ovidiu Popescu, Planic, Cristea, Filip – Vînă, Nedelcu,
Tănase – Man (77. Salomao), Hora (46. Oaidă), Coman (90. Perianu).

A kispesti Amadou Moutari (j) és Stephane Ghislan Acka
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Hagi csapata gólzáporos meccsen vesztett
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 2. forduló, 1. mérkőzés: KAA Gent
– Konstancai Viitorul 6-3 (5-1)
Gent, KAA Gent stadion, vezette: Aleksandar Stavrev (észak-macedón).
Gólszerzők: Asare (4.), Dejaegere (13.), Kubo (35., 45.), Jaremcsuk
(42 – büntetőből, 50.), illetve Mladen (21.), Ţîru (56., 61.).
Sárga lap: Odjidja (32.), illetve Ganea (38.), Iacob (42.), Iancu (83.),
De Nooijer (90+2.).
Gent: Kaminski – Lustig, Plastun, Rosted (70. Mohammadi), Asare –
Dejaegere (62. Castro-Montes), Owusu, David, Odjidja – Kubo (62.
Beridze), Jaremcsuk.
Viitorul: Tordai – Mladen, Ţîru, Iacob (46. Ghiţă), De Nooijer – Houri,
Artean, Achim – Iancu, Ganea (62. Drăguş), Măţan (72. Calcan).
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Harmadik bajnokiján is döntetlenre játszott
a Sepsi

Idénybeli harmadik mérkőzésén is döntetlenre játszott
a Sepsi OSK a labdarúgó 1. ligában, ám a Gaz Metan elleni
szombati, idegenbeli találkozón már gólok is születtek
(1-1).

A 31 fokos meleg ellenére pörgős első félidőt láthatott az alig néhány száz fős medgyesi közönség,
mindkét csapat igyekezett a széleken megkerülni a másik védelmét,
számolt be az NSO. Az első negyedórában három nagy szentgyörgyi helyzet is kimaradt,

Nicolae Carnat lövését és Hrvoje
Barisic fejesét védte Răzvan
Pleşca, Yasin Hamed bombája után
pedig a kapufán csattant a labda.
A Gaz Metan főleg a tizenhatoson kívülről próbálkozott, mert beadásait rendre kivágta a Sepsi
védelme. Nasszer Hamed első lövése után Niczuly Roland még kiütötte a bal alsó sarokra tartó
labdát, azonban a másodikkal, a 16
méterről elemi erővel a léc alá zúdított bombával szemben már ő is
tehetetlen volt.
A comore-i válogatott Hamed a

Labdarúgó 1. liga, 3. forduló (pénteki és szombati eredmények): Jászvásári
CSM Politehnica – Academica Clinceni 2-0, FC Voluntari – Gyurgyevói Astra
1-2, Medgyesi Gaz Metan – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1, Kolozsvári CFR
– Bukaresti Dinamo 1-0.
Az élcsoport: 1. CFR 7 pont, 2. Jászvásári CSM Politehnica 7, 3. Viitorul 6, 4.
Craiova 6, …9. Sepsi OSK 3.

Goran Karanovics az egyenlítő gólt fejeli

Eredményjelző

Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 2. kör, első
mérkőzés:
* bajnoki ág: BATE (fehérorosz) – Rosenborg
(norvég) 2-1, Kolozsvári CFR (romániai) – Maccabi
Tel-Aviv (izraeli) 1-0, Maribor (szlovén) – AIK
(svéd) 2-1, Dundalk (ír) – Qarabag (azeri) 1-1, Celtic
(skót) – Nomme Kalju (észt) 5-0, Crvena zvezda
(szerb) – HJK (finn) 2-0, Ferencváros (magyar) – Valletta FC (máltai) 3-1, Szaburtalo Tbiliszi (grúz) –
Zágrábi Dinamo (horvát) 0-2, The New Saints
(walesi) – FC Koppenhága (dán) 0-2, Szutjeszka Niksics (montenegrói) – APOEL (ciprusi) 0-1;
* nem bajnoki ág: PSV (holland) – FC Basel
(svájci) 3-2, Viktoria Plzen (cseh) – Olympiakosz Pireusz (görög) 0-0.
Labdarúgó Európa-liga-selejtező, 2. kör, első mér-

A fehérvári Marko Scepovic (b) és Yannick Schmid, a liechtensteini
Vaduz játékosa az Európa-liga-selejtező második fordulójában játszott Fehérvár FC – Vaduz mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában
2019. július 25-én.
Fotó: MTI/Illyés Tibor

szünet után is folytatta a lődözgetést, előbb kapásból küldte fölé a
labdát, majd a szabadrúgását védte
Niczuly. Az 54. percben Vasvari
ravasz, szélről kapura csavart szabadrúgásánál a medgyesi kapuson
és a gólvonalon is túljutott a labda,
ám Andrei Antonie játékvezető
nem látta benn.
László Csaba csapata végül a
csereként beálló Goran Karanovics
fejesével egyenlített: a héten a
svájci Aarautól igazolt szerb csatár
alig nyolc perccel a beállása után,
Carnat beadásából volt eredményes.
Hat perccel később Flores lépett
ki, de Pleşca az útját állta, az utolsó
öt percben pedig Neluţ Roşu második sárga lapja után hiába került
emberelőnybe a székelyföldi csapat, nem maradt ideje az újabb
gólra.

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

kőzés: Ararat-Armenia (örmény) – Lincoln Red Imps
(gibraltári) 2-0, HB Tórshavn (feröeri) – Linfield FC
(északír) 2-2, Shkëndija (északmacedón) – F91 Dudelange (luxemburgi) 1-2, FC Santa Coloma (andorrai) – Asztana FK (kazah) 0-0, SP Tre Penne (San
Marinó-i) – Suduva Marijampole (litván) 0-5, Pozsonyi Slovan (szlovák) – Feronikeli (koszovói) 2-1,
CSZKA Szófia (bolgár) – Eszéki NK (horvát) 1-0,
Partizani Tirana (albán) – Sheriff Tiraspol (moldovai)
0-1, Piast Gliwice (lengyel) – Riga FC (lett) 3-2,
Valur Reykjavík (izlandi) – Ludorogec (bolgár) 1-1,
Budapest Honvéd – CSU Craiova (román) 0-0, Mol
Fehérvár – Vaduz (liechtensteini) 1-0, Torino (olasz)
– DVSC 3-0, DAC (szlovákiai) – Atromitosz (görög)
1-2, Hapoel Beer-Seva (izraeli) – Kajrat Almati
(kazah) 2-0, Pjunik Jerevan (örmény) – FK Jablonec
(cseh) 2-1, FK Ventspils (lett) – Gzira United (máltai)
4-0, Gabala (azeri) – Dinamo Tbiliszi (grúz) 0-2,
AEK Larnaca (ciprusi) – Levszki Szófia (bolgár) 30, Utrecht (holland) – Zrinjski Mostar (bosnyák) 1-1,
Csihura Szacshere (grúz) – Aberdeen (skót) 1-1,
Haugesund (norvég) – Sturm Graz (osztrák) 2-0, Lechia Gdansk (lengyel) – Bröndby IF (dán) 2-1, Molde
FK (norvég) – Csukaricski (szerb) 0-0, Arszenal Tula
(orosz) – Neftci PFK (azeri) 0-1, Malatyaspor (török)
– Olimpija Ljubljana (szlovén) 2-2, Mladá Boleslav
(cseh) – Ordabaszi (kazah) 1-1, FC Flora (észt) –
Eintracht Frankfurt (német) 1-2, Alaskert (örmény) –
FCSB (román) 0-3, Sahtyor Szoligorszk (Sahcjor
Szalihorszk, fehérorosz) – Esbjerg (dán) 2-0, Lokomotiv Plovdiv (bolgár) – Spartak Trnava (Nagyszombat, szlovák) 2-0, Connah’s Quay Nomads (walesi) –
Partizan (szerb) 0-1, IFK Norrköping (svéd) – Liepaja
(lett) 2-0, Luzern (svájci) – KÍ (feröeri) 1-0, Gent
(belga) – Konstancai Viitorul (román) 6-3, Arisz
(görög) – AEL Limassol (ciprusi) 0-0, Jeunesse Esch
(luxemburgi) – Vitória (portugál) 0-1, AZ Alkmaar
(holland) – Häcken (svéd) 0-0, NK Domzale (szlovén) – Malmö FF (svéd) 2-2, Rangers FC (skót) –
Progres Niederkorn (luxemburgi) 2-0, Buducsnoszt
Podgorica (montenegrói) – Zorja Luhanszk (ukrán)
1-3, Strasbourg (francia) – Maccabi Haifa (izraeli) 31, Wolverhampton (angol) – Crusaders FC (északír)
2-0, Varsói Legia (lengyel) – KuPS Kuopio (finn) 10, Espanyol (spanyol) – Stjarnan (izlandi) 4-0, Shamrock Rovers (ír) – Apollon Limassol (ciprusi) 2-1.

Hosszú Katinka történelmi
sikere 400 méter vegyesen
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Az aranyérmes Hosszú Katinka (k), mellette a második helyezett kínai Je Si-ven (b), jobbról a
bronzérmes japán Ohasi Jui a női 400 méteres vegyesúszás eredményhirdetésén a 18. vizes
világbajnokságon a dél-koreai Kvangdzsuban 2019. július 28-án. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Hosszú Katinka aranyérmet
nyert 400 méter vegyesen a
kvangdzsui úszó-világbajnokság vasárnapi zárónapján. A
háromszoros olimpiai bajnok,
a szám világcsúcstartója
4:30.39 perces, a világ idei
legjobb idejével diadalmaskodott, a döntő másik magyar
versenyzője, Jakabos Zsuzsanna 4:39.15-tel a hetedik
lett.

A 30 éves Hosszú az előfutamból
a legjobb idővel került a fináléba –
majdnem két másodperccel jobb
teljesítménnyel, mint a második
japán Ohasi Jui –, míg a vele egyidős Jakabos nyolcadikként várta a
döntőt.
A rajt után Hosszú pillangón és
háton nagy csatában volt Ohasi Juival, kettejük között csupán kilenc
század volt a különbség a táv felénél a magyar javára. Mellen Hosszú
bő egy testhossz előnyt harcolt ki,
amit a gyorson még tovább növelt,
így magabiztosan győzött.
Hosszú Katinka pályafutása

során ötödször, sorozatban negyedszer nyerte meg ezt a számot, ezzel
duplán is történelmi sikert aratott: ő
lett az első női úszó, aki egy számban ötször diadalmaskodott, a
sportágban pedig elsőként sorozatban négyszer nem talált legyőzőre 200 és 400 méter vegyesen
sem. „Hallottam már róla itt a vegyes zónában, de előtte nem tudtam, és nem is akarom igazából
felfogni. Talán majd ha befejezem, akkor kezdek el számolgatni” – nyilatkozta az azt firtató
kérdésre, hogy mit gondol erről a
teljesítményről.
Az immáron kilencszeres világbajnok a magyar úszósport történetének 32. vb-aranyát nyerte,
Kvangdzsuban ez volt a negyedik
magyar elsőség a medencében:
Hosszú két sikere mellett Milák
Kristóf és Kapás Boglárka 200
méter pillangón diadalmaskodott,
előbbi Michael Phelps 2009-es világcsúcsát megdöntve. A nyíltvízi
úszók között Rasovszky Kristóf lett
első 5 kilométeren.

Kapás Boglárka aranyérmes
200 méter pillangón

Kapás Boglárka aranyérmet
nyert 200 méter pillangón,
míg Szilágyi Liliána hatodik
lett a kvangdzsui világbajnokság
úszóversenyeinek
ötödik napján, csütörtökön.
Kapás
egyéni
csúccsal,
2:06.78 perces idővel csapott
célba, lehajrázva a két esélyesebb amerikai versenyzőt.
Szilágyi 2:07.68 perccel zárt.

A két magyar a harmadik és a negyedik idővel várta a finálét, egyikük sem kezdett túl erősen. Az első
fordulónál Szilágyi a negyedik,
Kapás csak a nyolcadik helyen
úszott, utóbbinak száz méter után
jelentős hátránya volt az élen hala-

dókkal szemben. Az utolsó ötven
méterre Kapás már negyedikként
fordult rá, Szilágyi az ötödik volt.
Kapás csodálatos hajrába kezdett,
és óriási hátrányt ledolgozva diadalmaskodott.
„Azért nyertem, akárcsak az Európa-bajnokságon, mert én akartam
a legjobban. Ezenkívül megint csak
az történt, hogy engem figyeltek, s
nem mentem jó időt, de a többiek
nagyon elmaradtak attól, amit tudnak” – mondta Kapás Boglárka.
A 26 éves magyar úszó pályafutása második világbajnoki érmét
szerezte, 2015-ben Kazanyban
1500 méter gyorson volt harmadik.

Az aranyérmes Kapás Boglárka (k), valamint az ezüstérmes amerikai Hali Flickinger (b) és honfitársa, a bronzérmes Katie Drabot a női 200 méteres pillangóúszás eredményhirdetésén a 18.
vizes világbajnokságon a dél-koreai Kvangdzsuban 2019. július 25-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás

10 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________KÖZÉLET _________________________________________________ 2019. július 29., hétfő
Segesvári Középkori Fesztivál – 26.

Középkori misztérium

Lovagi játékok, felvonulás,
színház, zene, bábelőadás,
szimfonikus hangverseny és
középkori zene, mutatványosok, lovagok, bohócok és bűvészek,
képzőművészek,
utcazenészek, táncosok, előadóművészek… Csupán néhány programpontvillanás a
július 26-28. között zajló, hagyományosan sok hazai és
külföldi érdeklődőt vonzó Segesvári Középkori Fesztiválról.

Mózes Edith

Az idei rendezvény témája a középkori misztérium volt, amely az
autentikus középkort próbálta felidézni. Az esemény egyik szervezője Segesvár önkormányzata. Tóth
Tivadar alpolgármesterrel beszélgettünk erről.
Elmondta, a fesztivál témájának
megfelelően elsősorban középkori
egyházi titkos történetek, mondák,
regék, hiedelmek világába próbálták elvezetni a látogatókat.
Programok három napon keresztül
A háromnapos fesztivál pénteken
délután 6 órakor kezdődött a hivatalos megnyitóval a várpiacon.
Ezzel szinte egy időben a középkori
öltözéket viselő lovagok, várúrnők,
színészek, bohócok, zenészek a városon keresztül felvonultak a várba.

Természetesen a hagyományoknak
megfelelő lovas kísérettel – magyarázta az alpolgármester.
A fesztivál több helyszínen zajlott. A várpiac mellett a várnak gyakorlatilag minden kisebb piacán
volt valamilyen tevékenység, így
biztosítva a változatosságot, hogy
mindenki megtalálhassa azt, ami
közel áll az érdeklődési köréhez.
Gazdag műsor várta a gyermekeket,
ezúttal sem maradt el a lovagrendek
bemutatkozása, a középkori zene és
tánc, színjátékok. Segesvár történelmi központjában, a vár utcáin,
terein, a bástyákban naponta tartottak felvonulásokat, lovagi tornákat,
előadásokat.
A vár területén tilos volt a szeszes
italok árusítása
A fesztivál idején a vár területén
tilos volt a szeszes italok árusítása
és fogyasztása. Erre lehetőséget az
alsóvárosban biztosítottak a kereskedelmi és közétkeztetési egységek.
A várban kizárólag az autentikus
termékek árusítására volt lehetőség.
De voltak élő bemutatók, az érdeklődők megfigyelhették, hogyan készülnek
bizonyos
kézműves
termékek.
– Erre épül a fesztivál, kizárólag
középkori események, termékek
bemutatására, vigyázunk, hogy ne
legyen amolyan konzumíze, hanem
a várról és a hozzá kapcsolódó történelemtől szóljon. Nyilvánvaló,

emiatt nem lehetett százezer látogatóra számítani, ahogy a szervezők a
fesztivált megelőző sajtótájékoztatón mondták, a kereskedelem és a
kereskedelmi háttér nem épülhetett
be ebbe a programrendszerbe, mert
nem tartozik a Segesvárhoz kötődő
autentikus középkori témához.
– Újdonság volt az idén a középkori misztériumjáték programba iktatása.
– Léteznek Segesvárhoz kötődő
történetek, legendák, amelyeket a
fesztiválon próbáltak feleleveníteni.
A rendezvény lézeres vetítéssel
ért véget. Az óratorony oldalára kivetített látványos középkori jelenetekben
gyönyörködhettek
a
résztvevők.

xxx
A fesztivál idején a segesvári történelmi múzeum hosszított programmal várta a látogatókat.
Az önkormányzat és a többi szervező is odafigyelt arra, hogy a várban kizárólag az igazi értékek
kapjanak helyet, legyen szó műalkotásokról, előadásokról vagy kirakodóvásárról.
Köztudott, hogy Erdély egyik
leglátványosabb és legjobb állapotban megőrzött középkori építményrendszere a segesvári vár és
környéke, mely 1999 óta szerepel
az UNESCO világörökségi listáján.

Fotó: Nagy Tibor

Hét végi balesetek

Halálos kimenetelű ütközés az E60-ason

Pénteken délután Hidegkút és Kerelőszentpál között nyergesvontatóba
csapódott egy személygépkocsi,
amelynek 28 éves vezetője a helyszínen életét vesztette.

Szer Pálosy Piroska

Megkeresésünkre a megyei rendőrség
szóvivője, Emanuela Rugină elmondta,
hogy pénteken 17 óra körül a 15-ös országúton az 57+350 km-nél egy Maros megyében bejegyzett személygépkocsi eddig
ismeretlen okokból áttért a menetiránnyal
ellentétes sávra, ahol frontálisan ütközött
egy litván rendszámú nyergesvontatóval. Az
E60-as úton történt balesetet követően a rohammentő szolgálat szakszemélyzete a
helyszínen megpróbálta újraéleszteni és
megmenteni a személyautó vezetőjének az
életét, azonban próbálkozásuk sikertelen
volt. A személyautó 28 éves szászrégeni illetőségű vezetője a baleset idején Radnót
irányába tartott. A nyergesvontató 44 éves,
ukrán állampolgárságú sofőrje nem szenve-

dett különösebb sérüléseket. A rendőrség
folytatja az E60-as út egyenes szakaszán történt baleset körülményeinek a kivizsgálását.
Esti gyorshajtás a kanyarban
Ugyancsak pénteken, az esti órákban
Ádámos községben egy út menti sáncba borult személyautó okán riasztották az egységes sürgősségi számon a katasztrófavédelmi
felügyelőséget. Egy tűzoltóautó és rohammentő sietett a helyszínre a járműbe szorult
gépkocsivezető kimentésére. A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség tájékoztatása szerint a pénteken 20.55 órakor Ádámoson, a
Híd utcában történt balesetet a megengedettnél nagyobb sebesség okozta. Egy marosvásárhelyi 18 éves járművezető egy éles
kanyarban elvesztette uralmát a gépkocsi
fölött, és összeütközött a szemből érkező
személygépkocsival, amelyet egy 22 éves
vámosgálfalvi sofőr vezetett. A vétlen gépkocsi vezetője és utasa enyhe sérüléseket
szenvedett, az ütközés nyomán egyik jármű
az út menti árokba borulva mentésre szorult.
A rendőrség testi sértés vétsége miatt indított
eljárást.

Fotó: Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
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A Marosvásárhelyi MSE
KÖZLEMÉNYE

Tekintettel arra, hogy néhány hónapja új klub szerveződik Marosvásárhelyen, amely, létrehozói szándéka szerint, az MSE edzői- és játékosállományára, valamint nevére kíván ráépülni, szükségesnek tartjuk közölni az alábbiakat:
1. A Marosvásárhelyi MSE 2008 óta (tizenegy éve) működő sportszervezet, amely az 1898-ban alapított,
hasonló nevű egyesület (Marosvásárhelyi Sportegylet) szellemi örökösének tekinti magát. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy a gyerekeknek és a szülőknek a régi sportszerető marosvásárhelyi hagyományok szerinti nevelésre lehetőséget biztosítsunk, és ennek megfelelően az elmúlt esztendőben mintegy 250-300 gyereknek
kínáltunk színvonalas foglalkoztatást 16 külön csoportban (csapatban), illetve rendeztünk egyéb jellegű
összejöveteleket szüleik számára is. Fokozatosan építkezve értünk fel arra a szintre, ahol most vagyunk: az
elmúlt évadban két felnőttcsapatot (MSE I – 3. liga, MSE II – 4. liga), országos bajnokságban szereplő két
nagyifjúsági csapatot (U19, U17) és valamennyi korosztályos bajnokságban szereplő gyermek- és ifjúsági
csapatot működtettünk.
2. A 2018-as év a klub történetének legsikeresebb esztendeje volt: a felnőttcsapat megnyerte a Maros megyei 4. ligát, majd az ezt követő osztályozó párharcot Szeben megye bajnoka ellen, így feljutott a 3. ligába,
míg az U9-es korosztály két bajnoki címet is ünnepelt, előbb a korosztály országos bajnokságának megyei
szakaszán, majd a Maros megyei bajnokságban. Munkánk hatékonyságát több másik korosztályunk jó szereplései is visszaigazolták.
3. A jó eredményekben elvitathatatlan szerepük volt edzőinknek, akik sportszerződés alapján, alkalmazotti
minőségben járultak hozzá a közös munkához. Hasonlóképpen a szülők hozzájárulásának fontosságáról sem
feledkezhetünk meg, hiszen az ő helyes döntésük is hozzájárult ahhoz, hogy az MSE a sport iránt érdeklődő
fiatalok százainak „iskolája” lett. Ezért értük és a gyerekek miatt is sajnáljuk, hogy a fejlődés, a szükséges
jobbítás helyett a megosztást választotta az edzők egy része, a sportot eszköznek tekintő személyek tanácsára.
Mivel a kilépő edzők távozásra biztatják az általuk edzett csoportokat, szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy az új klub, amely az MSE eredményeire próbál ráépülni, és hasonló néven próbál megalakulni, ebben a formában még nem létezik.
4. A kialakult sajnálatos helyzetben az MSE folytatja sokéves működését, a távozó edzőket pótolva, fenntartva a pályabérleti szerződéseket, továbbra is biztosítja a gyerekek képzését. Tevékenységünket a júliusi
vakáció után augusztusban újraindítjuk, az érdeklődők weboldalunkon (www.focisuli.ro) és közösségi oldalunkon (a klub főoldala: www.facebook.com/mse.08.tgm) tájékozódhatnak majd az edzésprogramról augusztus első napjaiban.
Fontos! A fentiektől eltérő bármilyen másik információ nem felel meg a valóságnak, és nem tükrözi a Marosvásárhelyi MSE álláspontját, illetve évek óta változatlan céljait.
A megosztást megszüntethetik azok, akik azt kezdeményezték.
Az MSE és edzői szeretettel várják továbbra is a gyermekeket a tevékenységekre!
Bordó-fekete, hajrá, MSE!

ZARÁNDOKOLJUNK EGYÜTT!
Zarándoklatok:
Augusztus 26-31. – Medjugorje
(házaspárok útja, nem csak házaspároknak)
Október 7-12. – Medjugorje
(a szervita nővérek lelki vezetésével)
Október 8-12. – Fatima és környéke, Lisszabon
(ft. Hajlák Attila-István vezetésével)
Jelentkezni és érdeklődni
a 0742-698-166-os telefonszámon lehet. (sz.-I)

A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY
marosvásárhelyi posztliceális iskolájába a 2018–2019-es
tanévre
a következő szakokra lehet iratkozni:
– általános, laboratóriumi, radiológiai, balneo-fizioterápiás
és gyógytornászasszisztens, román és magyar tagozatra.
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet. (21399)
A MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL
alkalmaz személyzetet Nyárádkarácsonba, Havadtőre,
Backamadarasra és Berébe.
Bővebb információ a 0265/224-300-as telefonszámon
vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a cariere címszónál.
(sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat;
neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia; doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.:
0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November
7.). (63859-I)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21398)

AUTÓMOSÓKAT alkalmazunk a Tudor negyedi Wash&Go AUTÓMOSÓBA. Fizetés 2000-2400 lej (kézbe). Tel. 0748-924-672.
(21457-I)

A PICK UP CÉG, amely 15 éves tapasztalattal rendelkezik az autókiegészítők forgalmazásában, új munkatársakat keres a következő
munkakörök betöltésére: RAKTÁROS, ELADÁSI ÜGYNÖK, MARKETINGMENEDZSER/ASSZISZTENS, AUTÓ-VILLANYSZERELŐ. Jelentkezésüket a következő e-mail-címre várjuk:
hr@pick-up.ro vagy a 0771-580-340-es telefonszámon. (63891-I)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ 4 szobás lakás a Tudor negyedben (Fortuna). Tel. 0732-530502. (1/3673-I)
KIADÓ bútorozott garzon a Tudor
negyedben. Tel. 0770-242-269.
(10/3658-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (2/3625-I)
VASTAG gyertyán tűzifa eladó. Tel.
0740-832-007. (6/3679)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (1/3230)
JAVÍTÁS, vakolás, festés, tetőjavítás,
csatornajavítás. Tel. 0747-816-052.
(1/3608)
VÁLLALUNK háztetőkészítést (cserépből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Tel. 0745680-818, Csaba. (1/3591-I)
VÁLLALUNK
bármilyen
bádogosmunkát, csatornajavítást, tetőkészítést
Lindab lemezzel, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (1/3624)

BÁRMILYEN
munkát
vállalok:
cserépforgatás, Lindab-tetőzet, festés,
bádogosmunka, 20% kedvezménnyel.
Tel. 0754-830-468. (3564)
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Jóságos szíved pihen a föld
alatt, minden könnycseppünk
nyugtassa álmodat. Az idő
múlik, de feledni nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.
Szomorú szívvel emlékezünk
július 29-én a székelykakasdi
id.
TÖVISSI
FERENCRE
halálának
hatodik
évfordulóján.
Emlékét őrzi bánatos felesége,
négy gyermeke, két fia és két
lánya,
veje,
menye,
hat
unokája,
unokaveje,
dédunokája.
Nyugodj békében, drága Tata! (3/3675)
Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a
csillag.
Jóságos szíved pihen a föld
alatt,
minden
könnycseppünk
nyugtassa álmodat.
Te, aki annyi szeretetet adtál,
mindig mellettünk álltál.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek.
Ne sírjatok, én már nem
szenvedek,
a fájdalom az, hogy nem lehetek
veletek.
Búcsúztam volna, de erőm nem engedett,
csak a szívem súgta halkan: isten veletek.”
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, 2019. június 17-ére.
Mély fájdalommal, szomorú szívvel, tele megtört, gyógyíthatatlan
sebekkel emlékezünk SZÉKELY ANNÁRA született Puskás
elhunytának 6. hetén.
Szívünkben örökké élni fogsz.
Nyugodj békében!
Bánatos férje, Géza, két fia: Géza és Szabolcs, három unokája:
Tamás, Gézuka és Szende, menye, Joli, Szabolcs, barátnője,
Júlia, testvére, Árpi és a rokonok. (1/3629)
ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogosmunka, régi
tető felújítása, új tető Lindab-lemezzel,
cserépforgatás,
kerítés,
bármilyen
munka. Tel. 0740-651-354. (3563)

MEGEMLÉKEZÉS

„Gondolj arra, hogy én akkor
már ott leszek melletted, csak
a szemeddel nem láthatsz. Ott
leszek a tulipánok színében, a
kis almafa rügyeiben, a
virágillatban s a szellőben,
mely megborzolja néha a
hajad.”
Fájó szívvel emlékezünk július
29-én VARRÓ GELLÉRTRE
korai
eltávozásának
17.
évfordulóján. Drága szép
emlékét féltve őrizzük szívünkben. Szerettei. (6/3617-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
OMEISZ RÁDU TIBOR
szeretett apa, férj, nagyapa,
após, szomszéd és jó barát, az
IMATEX volt dolgozója, életének
82. évében rövid szenvedés után
elhunyt. Búcsúztatása július 29én, hétfőn 19 órától lesz a Vili temetkezési vállalat búcsúztatótermében, temetése pedig július
30-án, kedden 13 órától a marosvásárhelyi református temetőben, katolikus szertartás szerint.
Gyászoló szerettei. (3/3691-I)

Nincs olyan, hogy jó vagy rossz

búcsú. Csak búcsú van. Vajon
hányat bír elviselni egy ember?

Talán többet, mint gondolná,

talán egyet sem. Nem a búcsúzás

fáj a legjobban, hanem az űr, ami

marad ezután, amit hagyott édes-

apánk, nagytati, férj, társ, testvér,
barát,

CSUTAK ISTVÁN
(Pisti)

életének 72. évében a hirtelen tá-

vozással. Földi testétől július 29én, hétfőn 14 órakor búcsúzunk

a marosvásárhelyi római katoli-

kus temetőben.

Szerettei. (2/3690-I)

Fájdalommal, tisztelettel búcsú-

zik legjobb barátjától,

CSUTAK PISTÁTÓL

Nagy Lajos és családja.
(2/3690-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és együtt-

érzésünket fejezzük ki Rus Nelu

kollégánknak szeretett ÉDESAPJA

elhunyta alkalmából. A Sunflower

cég munkaközössége. (1/3689-I)
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Körutazások
és városlátogatások 2019

Autóbusszal:

• Hollandia, 2019. augusztus 12. / 7 nap, 409 euró/fő
• Balti államok – Lengyelország – Helsinki, 2019. augusztus 26. /
9 nap, 500 euró/fő
• Észak-Olaszország és a Francia Riviéra, 2019. augusztus 30. /
9 nap, 459 euró/fő
• Horvátország – Bosznia-Hercegovina, 2019. szeptember 1. /
8 nap, 345 euró/fő
• La Bella Italia és Dél-Olaszország gyöngyszemei,
2019. szeptember 1. / 11 nap, 499 euró/fő
• Spanyolország + Marokkó, 2019. szeptember 17. / 13 nap, 639
euró/fő
• Törökország – Kappadókia – Rhodosz, 2019. szeptember 17. /
14 nap, 559 euró/fő

Indulás Marosvásárhelyről + 25 euró/fő

