
Múlt héten a Maros Művészegyüttes új
székházában (Arany János utca) törté-
nelmi eseményre került sor. Ünnepélyes
megnyitóval kezdődött a néptáncosok
erdélyi magyar egyetemi szintű 
képzése. 

Az eseményen – amelyet egybekötöttek egy
sajtótájékoztatóval – jelen volt dr. habil. Bol-
vári-Takács Gábor egyetemi tanár, a Magyar
Táncművészeti Egyetem rektora, dr. Tonk Már-
ton, a Sapientia EMTE kolozsvári kara szená-
tusának elnöke, András Mihály, a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes vezetője, házi-
gazdákként Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-

nács elnöke és Barabási-Attila Csaba, a Maros
Művészegyüttes igazgatója, a létrejött intéz-
mény több tanára és diákjai, valamint a média
képviselői. 

Barabási Attila-Csaba elmondta: egy álom
valósult meg, mivel többéves szervezés gyü-
mölcse ért be. Történelmi esemény a mai,

Fejlesztés negyedgőzzel
A napokban megjelent híradás szerint a jelenlegi uniós költség-

vetési ciklusban a nagy infrastruktúra-fejlesztésre szép hazánkban
lehívható európai pénzkeret kereken negyedét sikerült elkölteni.
Állítólag, mert például a frissen elkészült dél-erdélyi sztrádasza-
kasznál fizetés helyett éppen cirkusz zajlik. Nem újdonság, ez így
megy a rendszerváltás óta.

A vonatkozó anyagban kitérnek rá, hogy az e pénzkeretből zajló
tíz legnagyobb beruházás közül hét Erdélyben van. Ezt a témát
még lehet, hogy előveszi az elnökválasztási kampányban valame-
lyik szolgálatos hazavédő olyan tálalásban, hogy ezek a fránya
magyarok egyszer jól kiépítik ezt a tündérkertet, mielőtt elragad-
nák az ősromán haza kebléről. De a száraz valóság az, hogy az
uniós szakik megrajzolták a földrészt átszelő vasúti és közúti fo-
lyosókat, és a jelen hétéves költségvetési ciklusban adtak rájuk 26
milliárd eurót a tagállamoknak. Nekünk jutott ennek a pénzforrás-
nak több mint egyharmad része, 9,2 milliárd, abból pepecseltünk
el 2,3 milliárdot ezeknek a szállítási folyosóknak a hazánk terüle-
tére jutó szakaszaira, amelyek nagyrészt a hegyeken innen talál-
hatók. Ha nem lennének ezek stratégiai fontosságú útvonalak,
lehet, hogy egy fityinget sem kaptunk volna rájuk.

És volt ott persze miniszteri szavalat is a közlekedési hálózatok
fejlesztésének fontosságáról gazdasági viszonylatban. Hasonló

(Folytatás a 3. oldalon)
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Vajda György 

Benedek István

Igen sikeres 
a zöldségkosár-
projekt 
A kis gazdaság folyamatosan bővül, új
technológiákkal próbálkoznak, de
hűek maradnak az elvükhöz, hogy
nem használnak műtrágyát, gyom-, il-
letve rovarirtó vegyszereket. Kizárólag
olyan szerekkel kezelik a növényeket,
amelyek az öko-bio növénytermesz-
tésben engedélyezettek. 

____________4.
Határon túl is 
láthatják az M4
Sport közvetítéseit
Az MTVA a jogi háttér után a techni-
kai feltételeit is előteremtette annak,
hogy Felvidéken és Erdélyben is 
fogható legyen az M4 Sport köz-
vetítése.

____________7.(Folytatás az 5. oldalon)

Beindult az erdélyi magyar egyetemi néptáncoktatás

Történelmet írnak 
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A Nap kel 

6 óra 52 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 47 perckor. 
Az év 252. napja, 
hátravan 113 nap.

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

27, 3, 32, 2, 11 + 14 NOROC PLUS: 2 3 7 7 2 4

4, 7, 3, 17, 5, 40 SUPER NOROC:  5 9 6 0 7 7

43, 4, 48, 29, 44, 23 NOROC: 9 4 2 1 7 5 6

Jogi tanácsadás
Szeptember 11-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztő-
ségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődő-
ket kérjük, hogy hozzák magukkal az előfizetési szelvényü-
ket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Mérleg a munkaerő-elosztónál 
Az idei év első hét hónapjában a Maros Megyei Munka-
erő-elosztó Ügynökség közvetítésével 2846 személy –
1393 férfi és 1453 nő – jutott álláshoz. Az új alkalmazottak
közül 1380 személy 45 év fölötti, 476-an 35–45, 366-an
25–35 év közöttiek, 624-en pedig 25 év alattiak. 1399 al-
kalmazott városon, 1447 vidéken él. A legtöbb – 892 – sze-
mély középiskolai végzettséggel rendelkezik, 678-an
szakiskolát, 579-en általános iskolát végeztek. 331 sze-
mély csak az elemi osztályokat járta ki. 288-an felsőfokú
végzettségűek, 78-an posztliceális képzésben részesültek.
A munkahelyhez jutók többsége – 2569 személy – a ne-
hezen vagy nagyon nehezen alkalmazható kategóriába
tartozik. 

Kezdődik a tanév
Ma megkezdődik a 2019–20-as tanítási év, amelynek szer-
kezete eltér a korábbi évekétől. Az első félév ezúttal de-
cember 20-án zárul. A diákok háromhetes téli vakáció után,
január 13-án kezdik ismét az iskolát, a második félévet áp-
rilis 4–21. között tavaszi szünidő szakítja meg. Az elemi
osztályosok őszi vakációja október 3-tól november 3-ig
tart. A második félév június 12-én ér véget. A tizenkettedi-
kes diákok május 29-én, a nyolcadikosok június 5-én 
ballagnak. 

Ő az út! keresztény zenei fesztivál
Ő az út! címmel ifjúsági keresztény zenei fesztiválra kerül
sor szeptember 14-én, szombaton 17 órától Marosszent-
györgyön, a Maros-parton. A szabadtéri fesztivál program-
jában a korábbi évekhez hasonlóan idén is színvonalas
koncertek és ifiversenyek szerepelnek. A rendezvényre
rendszerint Maros megye különböző településeiről több
mint 1500 fiatal érkezik.

Kutyakiállítás a Ligetben
Idén szeptember 14–15-én tartják meg Marosvásárhelyen
a Dracula Dog Show nemzetközi kutyakiállítást. A szemlé-
nek ezúttal is a Liget ad otthont. A legszebb négylábúak
díjazására – a Best in Show programra – szombaton a vár-
ban kerül sor, a műsor 18 órakor kezdődik.

Tűzoltók futóversenye
Szeptember 13-a a romániai tűzoltók napja. Az erre az al-
kalomra szervezett rendezvénysorozat keretében 14-én,
szombaton délelőtt 10 órakor a Somostetőn megszervezik
a tűzoltók futóversenyét, amelyen bárki részt vehet. Fel-
iratkozni a verseny napján a helyszínen lehet.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

Ma ÁDÁM, holnap NIKO-
LETT és HUNOR napja. 
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Megyei hírek

Ünnepi évadnyitó hangverseny
Szeptember 19-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli ün-
nepi vokálszimfonikus hangversennyel indul a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia új évada a Kultúrpalota
nagytermében. A filharmónia alapításának 70. évfordu-
lója alkalmából szervezett hangversenyen a Marosvá-
sárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát
Adrian Petrescu vezényli. Közreműködik a filharmónia
vegyes kara, valamint Fülei Balázs magyarországi mű-
vész zongorán, Roxana Oprea hegedűn. Műsoron:
Sosztakovics-, Beethoven-, Enescu-, Cornel Ţăranu-,
Liszt-, Elgar-művek.

Bronzvilág – rendhagyó 
könyvbemutató Marosvásárhelyen

Gyarmathy János marosvásárhelyi szobrászművész
több mint 30 évi munkásságát bemutató könyv jelent
meg nemrég Szepessy László szerkesztésében, ezt a
művészi albumot mutatják be szeptember 11-én, szer-
dán 17 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban
(Horea u. 6. sz.). A csíkszeredai Alutus Kiadó gondozá-
sában megjelent könyv sajátossága, hogy egy ajándék
DVD-mellékletet is tartalmaz, amelyen Márton László
Gyarmathy János bronzszobrairól készült kisfilmje, va-
lamint Bogdán Zsolt kolozsvári színművész által elsza-

valt versösszeállítás látható. Az eseményen a könyvről
Markó Béla költő és Nagy Miklós Kund művészeti író
beszélget, közreműködik Tompa Klára színművész. Az
igényes kivitelezésű művészi album a kisfilmet tartal-
mazó ajándék DVD-vel együtt megvásárolható a hely-
színen. 

Prímások között
A Hagyományok Háza főigazgatója, Kelemen László le-
hetőséget adott a fiatal prímásoknak, hogy Kárpát-me-
dence-szerte megmutassák tehetségüket, virtuóz
játékukat, így a Hagyományok Háza első ízben szervez
turnét az Anna-bál prímásverseny résztvevőinek. Az er-
délyi turné szeptember 11–15. között zajlik. A prímások
– Boda Gellért, Kiss-Balbinat Ádám, Kovács Márton és
Michal Noga – Marosvásárhelyen szeptember 12-én,
csütörtökön 19 órakor lépnek színpadra a Maros Mű-
vészegyüttes dísztermében. Közreműködik Kádár Ignác
és a kísérő zenekar. Az előadásra a belépés díjtalan.

Felnőttképzés cserkészetről
A 30-as számú Gróf Teleki Sámuel cserkészcsapat egy
újabb eseményre készül, Marosvásárhelyen lesz felnőtt-
képzés cserkészetről cserkészektől, ahová érdeklődő
felnőtteket várnak. A képzés szeptember 13-án este
kezdődik, és 14-én egész nap tart. Részvételi díj 55 lej.
A jelentkezőket szeptember 9-ig várják, érdeklődni Hal-
mágyi István Leventénél lehet a 0743-403-419-es tele-
fonszámon.

RENDEZVÉNYEK

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647

Ilyen lesz az Ariel Színház új évada
Az Ariel Színház 2019–2020-as évada az Évszakok
című, már több éve nagy sikernek örvendő cse-
csemő-előadással elindult, de színvonalas előadá-
sokban, színes programokban továbbra sem lesz
hiány.

Az Évszakok mellett az Állatkert is újra megnézhető majd
– sőt januárban egy harmadik előadásra is számíthatnak a 
0-4 éves nézők és szüleik! Műsoron marad és már most szep-
temberben is megtekinthető a Volt egyszer egy, illetve a
Hoppláda című, négy év fölötti gyerekeknek szóló előadás. 

Az idei évad első bemutatójára szeptember 29-én kerül
sor. A felnőttközönségnek szánt Jóisten és pszichológusa
című előadás Hans Rath Kéne egy pszichológus – mondta
Isten című regényéből inspirálódott. A forgatókönyvet írta
és az előadást rendezi Barabás Olga, a szereposztásban
pedig három, a marosvásárhelyi közönség számára jól is-
mert színész vesz részt: Nagy István, Kovács Károly és Ba-
dics Petra. Az előadás zenéjét Kovács Károly szerezte, a
produkcióban használt videóanyagot pedig Sebesi Sándor
készítette. Az előadásban a főhős, Jakob Jakobi épp zá-
tonyra futott életével küzd, amikor egy különös találkozás
hatására egyszerre minden megváltozik.

Novemberben kerül sor az új évad második bemutató-
jára – a négy év fölötti gyerekeknek szánt Egerek könyve
Kovács András Ferenc azonos című műve alapján készül.
Markó Róbert rendező, a győri Vaskakas Bábszínház mű-
vészeti vezetője dolgozik majd az Ariel Színház társula-
tával, a tárgyanimáció csodáiból építve fel az előadást.

Az évad tavaszi bemutatójának a gyerekeken kívül a pa-
ravános bábszínház rajongói is örülhetnek: a Vándor Miska
a vásári bábjáték hagyományait eleveníti fel interaktív for-
mában. Visszatér a paravános játék a felújított János vitéz-
ben is, amelyet Demeter Zsuzsa 2003-ban rendezett az
Ariel Színháznál.

Az 5–8. osztályosok sem maradnak élmény híján – nekik
színházi nevelési előadást készül bemutatni az Ariel Szín-
ház. Az előadás rendezője és drámapedagógusa Tóth Zoltán
lesz, a pécsi Apolló Kulturális Egyesület elnöke, illetve az
Escargo Hajója Színházi Nevelési Szövetkezet művészeti
vezetője.

A 9–12. osztályosok az idei évadban is megnézhetik a
Völgyhíd című előadást Vidovszky György rendezésben, il-
letve részt vehetnek az előadást követő, feldolgozó jellegű
drámapedagógiai foglalkozáson. 

Az utazások évada is lesz a 2019–2020-as, hiszen már
októberben három meghívásnak tesz eleget az Ariel Szín-
ház: 3-án és 4-én a Volt egyszer egy, illetve a Völgyhíd uta-
zik a nagyváradi FUX fesztiválra, 14-én szintén a Volt
egyszer egy vendészerepel a Budapest Bábszínház jubile-
umi BÁBU fesztiválján, október 17-én pedig a kolozsvári
PUCK fesztivál látja vendégül a Vándor Miskát. 

Tavasszal az Ariel Színház három előadást (Volt egyszer
egy, Hoppláda, Jóisten és pszichológusa) játszik Zalaeger-
szegen, a Griff Bábszínház meghívására.

A tervek szerint az Ariel Színház karácsony előtt szór-
ványvidéken, Böjte Csaba gyerekotthonaiban is vendég-

szerepel, illetve
2020-ban a felvidéki
gyerekek is láthatnak
majd Ariel-előadást.

Az Ariel 70. ünnepi
év keretében idén ősz-
től az Ariel Színház
honlapjának mobilbarát
verziója is elérhetővé
válik, illetve a Marosvá-
sárhelyi Rádióval együtt-
működésben a honlap a
Hangarchívum, illetve
az ARIEL 70 interjúk al-
menüpontokkal egészül
ki, ahol meghallgatható
lesz néhány régi elő-
adás teljes hangfelvé-
tele és az Ariel Színház
művészeivel készült
interjúk. 

Júniusban pedig ter-
mészetesen újra min-
denkit szeretettel vár a
Mesevásárra a Pro-
Kaart Egyesület és az
Ariel Színház. 

(Irodalmi titkárság,
Ariel Színház)



Dan Barna, a Mentsétek Meg Ro-
mániát Szövetség (USR) elnöke
szerint Romániának túl kell lépnie
az etnikai megosztottságon, azon,
hogy minden nemzetiség a saját-
jaira szavaz, és úgy vélte, hogy
egy civilizált, modern és kiművelt
Romániában az etnikai kérdésnek
már meghaladottnak kellene len-
nie.

A pártja élére a héten frissen újravá-
lasztott politikus erről Marosvásárhelyen
nyilatkozott, ahol aláírásgyűjtő körúton
van az elnökválasztás alkalmából, hiszen
a novemberi megmérettetésen ő az USR-
PLUS választási szövetség államfője-
löltje.

Az USR Románia egyik viszonylag új
pártjának számít, amely szakítani akar a
régi pártokkal, és egyfajta rendszerelle-
nes politikai erőként akarja megrefor-
málni gyökerestül a közéletet a Dacian

Cioloş EP-képviselő vezette PLUS-szal
együtt. A két párt alkotta választási szö-
vetség történelminek számító sikert, 22
százalékos eredményt ért el a májusi eu-
rópai parlamenti választáson, ahol szinte
ugyanannyi szavazatot kaptak, mint a
kormányzó Szociáldemokrata Párt
(PSD).

A politikus kijelentette, hogy az USR
jó példát mutat az etnikai kérdésben, hi-
szen a pártban vannak románok és ma-
gyarok is, akiknek természetes és
normális együttműködésben sikerül kö-
zösen dolgozniuk.

Barna szerint túl kell lépni az etnikai
megosztottságon, mert Románia valójá-
ban európai, nyitott állam, ahol az állam-
polgárság többet jelent, mint egy adott
nemzetiséghez való tartozás. Barna sze-
rint az USR-ben etnikai kérdés nem léte-
zik, hiszen a párt korábbi elnöke és
jelenlegi alelnöke is magyar nemzeti-

ségű. Barna szerint a fiatal nemzedékek
már példát mutatnak az etnikai megosz-
tottság meghaladásában, és arra biztatta
a marosvásárhelyi románokat és magya-
rokat, hogy lépjenek be az USR-be és a
PLUS-ba, mert „meg kell menteni és
meg kell javítani” az országot. „Egy ci-
vilizált, modern és kiművelt Romániában
az etnikai kérdésen túl kell lépni, és úgy
vélem, hogy ez a kérdés már nem kellene
időszerű legyen” – mondta az USR el-
nöke.

Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyve-
zető alelnöke és szóvivője a román poli-
tikus nyilatkozatára reagálva szombaton
elmondta: az RMDSZ álláspontja szerint
nem túl kell lépni az etnikai problémán,
hanem meg kell oldani azt. Hegedüs
Csilla szerint Dan Barna úgy viselkedik,
mint egy rossz kisgyerek, aki behunyja a
szemét, és úgy tesz, mintha ez a prob-
léma nem létezne. (MTI)

Több amerikai tagállam pert indított 
a Facebook ellen

Meleg és száraz lehet szeptember
A nyárutót idéző meleg időre számíthatunk az első
őszi hónapban, kevesebb csapadékkal, mint a nyári
hónapokban – derül ki az Országos Meteorológiai
Szolgálat (ANM) előrejelzéséből. Az átlaghőmérsék-
let kevéssel lesz alacsonyabb az augusztusinál. Az
ANM szerint az 1961 és 2018 közötti adatok alapján
a szeptemberi sokévi átlaghőmérséklet Erdélyben,
Máramarosban, valamint Moldva nagy részén 12 és
16 Celsius-fok, Olténiában, Munténiában és Dobru-
dzsában 16 és 18 fok között alakul, a tengerparton
és helyenként a Duna-deltában meghaladja a 18
fokot. A hegyközi medencékben és az 1500 méternél
alacsonyabb hegyvidéki térségekben 8-12, 1500
méter fölött pedig a 4-8 Celsius-fok közötti átlaghő-
mérséklet jellemző. (Agerpres)

Ma összeül a PSD vezetősége
Hétfőn összeül a Szociáldemokrata Párt (PSD) vég-
rehajtó bizottsága – nyilatkozták PSD-s források a
Mediafax hírügynökségnek. A találkozóra olyan ösz-
szefüggésben kerül sor, hogy Klaus Iohannis államfő
csütörtökön megtagadta a Liberálisok és Demokraták
Szövetségének (ALDE) a kormányból történő kilé-
pése nyomán megüresedett miniszteri tisztségekre
az ügyvivő tárcavezetők kinevezését. A szociálde-
mokraták a kiszivárgott információk szerint egyeztet-
nek majd a kormány tevékenységének
akadályoztatásáról. Egy másik téma is napirenden
lehet, a szenátus elnöksége, miután Călin Popescu
Tăriceanu ALDE-elnök múlt hétfőn lemondott a tiszt-
ségről. A PSD hétfőn úgy döntött, hogy a szintén
ALDE-s Teodor Meleşcanut támogatja a felsőház el-
nöki székéért folyó küzdelemben. A szavazás ked-
den, szeptember 10-én lesz. (Mediafax)

Több mint 15 ezer diák utazott
idén a Rákóczi Szövetséggel

Több mint 15 ezer diák utazhatott a határon túlra idén
a Rákóczi Szövetség támogatásával – mondta Csáky
Csongor, a szervezet elnöke szombat reggel az M1
aktuális csatornán. Hangsúlyozta, hogy az idei, re-
kordnak számító érdeklődés egyfajta áttörést jelez,
hiszen beérett az a sok munka, amit a nemzetpoliti-
kába, a magyar–magyar kapcsolatokba fektettek. „Ez
azt mutatja, hogy egyre több iskola, egyre több ma-
gyar közösség lép egymással kapcsolatba, és ezek
a kapcsolatok sokasodnak, és nem csökken a mi
programunk iránti érdeklődés” – fűzte hozzá. A mű-
sorban elhangzott, hogy idén ősszel is utazásra bá-
torítja a középiskolásokat a Rákóczi Szövetség azzal
a céllal, hogy a diákok az október 23-i nemzeti ün-
nephez kapcsolódva egy másik Kárpát-medencei or-
szág magyar iskolájához látogassanak. A jelentkezés
feltételeiről további információk és a pályázati űrlap
a Rákóczi Szövetség honlapján található. (MTI)

Romániában és Bulgáriában 
a legolcsóbb a szeszes ital

Európai uniós viszonylatban Romániában és Bulgá-
riában a legolcsóbb a szeszes ital. Az ellenkező pó-
luson Finnországot, Írországot és Svédországot
találjuk, ahol az árak elérik az itteni kétszeresét –
derül ki az EU statisztikai hivatala, az Eurostat által
pénteken nyilvánosságra hozott adatsorokból. Az
árakat az uniós átlaghoz viszonyítva definiálják, az
EU-átlagot pedig 100-nak jelölik meg. Ehhez képest
Finnországban az árszint 182, Írországban 177, míg
Svédországban 152. Közben Romániában és Bulgá-
riában 74, Magyarországon 77, Csehországban 82
és Spanyolországban 84. (Mediafax)

nyilatkozatokkal nemhogy Marost, de Dunát is lehetne
rekeszteni kis kitartással. Ezzel szemben a száraz való-
ság az, hogy kereken húsz esztendeje telepedett vissza
az országba a „nemzeti” autómárkánk anyavállalata.
Jelenleg a gyárukban és a beszállítói meg a kereske-
delmi és szervizhálózatukban hozzávetőleg százezer
munkahelyet tartanak fenn, amivel az ország legna-
gyobb vállalatának számítanak. És nagyjából a vissza-
telepedésük óta rágják a mindenkori regáti kormányok
fülét, hogy építsék már meg a fent említett közúti szállí-
tási folyosóba tartozó sztrádát, de ahogy a dolgok ha-
ladnak, az még a következő ötéves elnöki ciklus végére
sem lesz készen. Állítólag minden egyes legyártott au-
tójuknál ötven euró pluszköltséget jelent csak az, hogy
a szállítmányok nem az autópályán, hanem vasúton,
észveszejtően gyors, 15 km/órás átlagsebességű romá-
niai tehervonatokkal mennek el a határig. És amióta ná-
lunk inkább csak szavalnak a sztrádákról valós építés
helyett, a szóban forgó konszern tokkal-vonóval felépí-
tett egy új gyárat egy észak-afrikai kikötő szomszédsá-
gában, ahová, ha úgy diktálják az érdekei, áttelepítheti
a regáti gyárát. Ilyen horderejű döntést valószínűleg
csak nagyon komoly gazdasági gondok esetén vennének
fontolóra, de a gond ott van, hogy az ilyen tempójú or-
szágfejlesztésre képes kormányok láttán a komoly be-
ruházók kerülik szép hazánkat. Nem csoda, hogy a
lakosság negyede vándorolt el innen, jobb megélheté-
sért.

Fejlesztés negyedgőzzel

Ország – világ

(Folytatás az 1. oldalról)

Barna szerint Romániának túl kell lépnie 
az etnikai megosztottságon

Orosz–ukrán fogolycsere
Földet értek Moszkva vnukovói, illetve Kijev borisz-
pili repülőterén szombat délután az orosz–ukrán fo-
golycsere keretében szabadon bocsátott
személyeket szállító repülőgépek.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi biztos megerősí-
tette, hogy mindkét fél 35 foglyot engedett el.

A hazatérő ukrán szabadulókat a repülőgép utaslépcsőjénél
fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, és mindegyiket
külön megölelte. Zelenszkij azt is bejelentette, hogy a nap fo-
lyamán korábban telefonon beszélt orosz hivatali partnerével,
Vlagyimir Putyinnal.

Moszkvában Kijevvel ellentétben nem alakult ki népünne-
pélyi hangulat a reptéren. Az utaslépcső aljában az orosz te-
levíziósok a gépből kiszállók közül egyedül Kirill
Visinszkijt, a RIA Novosztyi Ukraina hírportál Ukrajnában
augusztus végén feltételesen szabadlábra helyezett, orosz–
ukrán kettős állampolgárságú főszerkesztőjét szólították
meg. A vnukovói repülőtéren a televíziós közvetítés tanú-
sága szerint egyetlen magas rangú politikus sem jelent meg.
A kijevi repülőtérre egyébként a foglyok fogadására a hozzá-

tartozóik és az ukrán elnök mellett megjelent Arszen Avakov
belügyminiszter, Ivan Bakanov, az Ukrán Biztonsági Szolgálat
(SZBU) vezetője és Ruszlan Rjabosapka főügyész is. A haza-
térő ukrán állampolgárokat orvosi vizsgálat után fogják elen-
gedni. A fogolycsere keretében szabadon bocsátott oroszok
névsorát még nem hozták nyilvánosságra. A kijevi elnöki hi-
vatal közlése szerint a hazatért ukránok között van a kercsi in-
cidens után Oroszországban őrizetbe vett 24 ukrán tengerész,
valamint Oleh Szencov, az Oroszországban 20 évi szabadság-
vesztésre ítélt ukrán filmrendező, továbbá Olekszandr Kol-
csenko, Pavlo Hrib, Sztanyiszlav Klih, Mikola Karpjuk,
Volodimir Baluh, Evhen Panov, Artur Panov, Edem Bekirov
és Mikola Szizanovics.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a fogolycserét na-
gyon fontos lépésnek, a politikai akarat megnyilvánulásának
nevezte, és a két ország között kialakult légkör fenntartására
szólított fel a problémák megoldása érdekében. Konsztantyin
Koszacsov, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának
elnöke szerint a csere az első lépés volt a konfrontációtól a
párbeszéd felé. (MTI)

Több amerikai tagállam pert indított a Facebook kö-
zösségimédia-óriás ellen – közölte pénteken Letitia
James, New York állam igazságügyi minisztere.

Közleményében Letitia James leszögezte: a vizsgálatot két-
párti egyetértéssel indítják meg a héten, hogy feltárják, a Fa-
cebook csökkentette-e felhasználóinak választási lehetőségeit
a verseny elfojtásával, és veszélybe sodorta-e felhasználóinak
adatait.

A Facebook elleni vizsgálathoz New York mellett eddig
csatlakozott Colorado, Észak-Karolina, Florida, Iowa, Neb-
raska, Ohio, Tennessee és a szövetségi főváros, Washington
is. Valamennyi államban azt feltételezik, hogy a Facebook a
közösségi média területén meglévő monopolhelyzetét felhasz-
nálhatta a verseny elfojtására.

Ettől függetlenül mintegy tucatnyi amerikai tagállam vár-
hatóan trösztellenes vizsgálatot indít a Google ellen is. A pert
indítók azt gyanítják, hogy a Google visszaélt helyzetével a
digitális reklámozás piacán. A The Wall Street Journal pénteki

értesülései szerint a vizsgálatot Ken Paxton texasi államügyész
jelenti be  egy médiakonferencián.

A Facebook – amely nemrég egyezett meg a Szövetségi Ke-
reskedelmi Bizottsággal a hanyag adatkezelés miatt kirótt 5
milliárd dolláros kártérítésben – pénteken nem reagált a tag-
állami vizsgálatra. A Google együttműködést ígért.

Az amerikai közvélemény-kutatások azt jelzik, hogy a köz-
vélemény egyre inkább kiábrándul a nagy techóriásokból és
különösen a médiaplatformjaikból, jóllehet a felhasználásukról
nem mond le. A törvényhozók és a szabályzók ugyanakkor
amiatt aggódnak, hogy néhány óriásvállalat uralkodó szerepre
tett szert a kereskedelemben és a kommunikációban egyaránt.

„A technológiai ipar szélsőséges koncentrációja rossz a fo-
gyasztó számára, és szerintünk rosszat tesz Amerikának is” –
fogalmazott egy júniusban tartott kongresszusi meghallgatáson
Herbert Slatery, Tennessee főállamügyésze. Hozzátette: ez el-
torzítja a piacot, visszafogja a kutatásfejlesztést és az innová-
ciót. (MTI)

Újabb nyolcezresre indult Varga Csaba
Elindult Nepál fővárosa, Katmandu felé Varga Csaba,
a Kalifa Alpin Csapat erdélyi magyar hegymászója,
hogy meghódítsa a világ 7. legmagasabb hegycsú-
csát, a 8167 méter magas Dhaulagirit – közölte a
csapat kommunikációs vezetője szombaton az MTI-
vel.

Bíró Dániel közleménye szerint Varga Csaba pótlólagos oxi-
gén és a magashegyi teherhordók segítsége nélkül próbálja
megmászni a csúcsot, és ha sikerrel jár, ez lesz az ötödik 
„nyolcezrese”.

Az előző csúcssikere a 8080 méter magas Hidden Peak
megmászása volt, a mostoha körülmények között, hóviharban
teljesített kihívás óta alig másfél hónap telt el – emelte ki Bíró
Dániel.

„Nem terveztem, hogy idén újabb expedícióra indulok, a
Hidden Peak kemény feladat volt, nagy nehézségek elé állított
a hegy, de hazaérve, néhány nap nyugalom után úgy éreztem,
maradt még erőtartalékom. Szeretném kipróbálni magam a
Dhaulagirin is” – idézték a közleményben a hegymászót.

A világ 7. legmagasabb csúcsát eddig magyar részről csak
Erőss Zsoltnak sikerült meghódítania „tiszta mászással”, még
2006-ban – tették hozzá. (MTI)
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Az erdélyi magyar közössé-
gért végzett munkássága elis-
meréseként hat erdélyi
személyiség részesült magyar
állami kitüntetésben múlt
héten. Az Áder János köztár-
sasági elnök által az augusz-
tus 20-i nemzeti ünnep
alkalmából adományozott ki-
tüntetéseket Tóth László fő-
konzul adta át csütörtök este
Magyarország csíkszeredai
főkonzulátusán.

Az idei kitüntetettek közül Antal
Zsolt táncművész, táncoktató, koreo-
gráfus, a Hargita Nemzeti Székely
Népi Együttes tagja Magyar Ezüst
Érdemkeresztet vehetett át, Deme-
ter Lajos, a sepsiszentgyörgyi Bod
Péter Megyei Könyvtár nyugalma-
zott könyvtárosa Magyar Arany Ér-
demkereszt kitüntetésben részesült.
Gazda Klára néprajzkutató, a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
Magyar Néprajz és Antropológia
Intézetének nyugalmazott egyetemi
docense a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztjét vehette át, Vetró 
András temesvári születésű, kézdi-
vásárhelyi szobrászművészt Ma-
gyar Arany Érdemkereszttel
tüntették ki. Maros megyéből két
személy vehetett át kitüntetést, a
nyárádszeredai Ferencz Sándor
Csaba nyugalmazott zenetanár, kar-
nagy és a marosvásárhelyi Fazakas
János nyugalmazott néptáncos,
néptáncpedagógus.

Ferencz Sándor Csaba 1941-ben
született Gyergyócsomafalván, első

kórusélményeit második osztályos
korában szerezte, amikor sógora
mellett Tekerőpatakon és Borszé-
ken énekelt. A család néhány év
múlva Marosvásárhelyre költözött,
így ő is itt végezte középiskolai és
víz-gáz szerelői tanulmányait, majd
a sorkatonaság elől „menekülve” a
helyi főiskola újonnan indult zenei
szakára felvételizett. Elvégzése
után Margittán tanított két évig,
majd hazajött a marosvásárhelyi ra-
joni művelődési igazgatóságra, azt
követően Koronkában volt művelő-
dési igazgató. 1968-ban került Nyá-
rádszeredába, ahol 2003-ban történt
nyugdíjazásáig az általános és kö-
zépiskola kórusait vezette. Kórusa-
ival 1969–1974 között a
nyárádmenti kórustalálkozók részt-
vevője volt, majd 1988-tól a műve-
lődési otthon addigi vegyes karát

vette át, amely lassan női karrá ala-
kult át, és 1991-től Bocskai István
Dalkör néven működik máig Fe-
rencz tanár úr irányításával. 2011-
től a jobbágyfalvi Nagy Ferenc
férfikar karvezetője is.

Kérdésünkre elmondta: olyan
családban nőtt fel, ahol a zene min-
dennapos dolog volt, és úgy bele-
nőtt a kórusok világába, hogy egész
életében természetes volt számára
az, hogy kórust vezet, és ezt ezután
is szeretné folytatni. A kitüntetés
híre meglepetés volt számára, és az
volt az első kérdés, ami benne fel-
vetődött, hogy megtett-e mindent,
amit megtehetett, azután pedig az
rögzült benne, hogy azok „hozták
helyzetbe”, akikkel dolgozott, azaz
az általa irányított kórusoknak kö-
szönheti ezt az elismerést, főleg a
Bocskai női karnak, amelyet har-

minc éve vezet. Múlt héten „több
évtizedes zenepedagógusi pályája,
valamint a nyárádszeredai kórus-
mozgalom szervezésében vállalt
szerepe elismeréseként” vehette át
a Magyar Ezüst Érdemkeresztet.

Fazakas János 1960-ban született
Nyárádszeredában, de szenthárom-
sági családban nőtt fel. A tánc szere-
tetét „otthonról, Szentháromságról”
hozta. Táncolt a marosvásárhelyi
Forrás néptáncegyüttesnél a táncház-
ban, valamint a sepsiszentgyörgyi
Vadrózsák együttesnél. Szülőföldjé-
hez 1989 után is hű maradt, 1990-
ben került a marosvásárhelyi Maros
Művészegyütteshez, ahol 2011-ben
történt nyugdíjazásáig néptáncos-
ként dolgozott. Már hivatásos tán-
cos karrierje előtt néptáncoktatással
foglalkozott. Jelenleg Mezőmadara-
son, Mezőbodonban, Erdőcsinádon,

Székelykálban és Marosvásárhe-
lyen tanít, nyaranta néptánctáborok-
ban, de felkérésekre tanított a
csíkszeredai Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttesnél és a székely-
udvarhelyi Kékiringó néptánc-
együttesnél is, továbbá a csernake-
resztúri szórványban a bukovinai
székelyek körében is. Nemcsak Er-
délyben, hanem Európában és a
Távol-Keleten is elismert néptáncok-
tató ma is, 1993 óta évente Japánban
oktat japán nyelven erdélyi néptán-
cot, és többször is meghívást kapott
Tajvanba és Hongkongba is. Világ-
szerte ismeri a néptáncos közösség,
a mezőségi domboktól Tokióig.
Múlt héten néptáncpedagógusként
vehette át a Magyar Arany Érdem-
keresztet, ezt követően lapunknak
elmondta: az oktatói munka az
életet jelenti számára, és amíg bírja,
ezt szeretné végezni. Amit otthonról
hozott és hozzátanult, azt szeretné
megtanítani vagy visszatanítani.
Falvakon már hiányzanak a táncos
alkalmak, ahol a gyerekek megta-
nulhatnák a néptáncot, csak néptánc-
csoportokban, tánctáborokban van
lehetőségük a tanulásra. A nyáron
Marosvásárhelyen is szalmakalap-
ban járó, mindig vidám, mosolygós
arcú „Fazi” a múlt héten még a
szentegyházi gyermekfilharmónia
táborában oktatott, a hétvégét már
zsűrizéssel töltötte a tizenharmadik
erdélyi néptánc-antológián Sepsi-
szentgyörgyön. A kettő között ve-
hette át a kitüntetést „a
Kárpát-medencei néptánchagyomá-
nyok megőrzését és továbbadását
szolgáló több évtizedes művészi és
oktatói munkája elismeréseként”.

Mintegy harminc marosvásárhelyi
családnak szállít házhoz heti rendsze-
rességgel friss és minőségi zöldsége-
ket, valamint mikrozöldeket
tartalmazó kosarakat a székelybósi
Bende Lajos, a Boósifarm megálmo-
dója. A kis gazdaság folyamatosan
bővül, új technológiákkal próbálkoz-
nak, de hűek maradnak az elvükhöz,
hogy nem használnak műtrágyát,
gyom-, illetve rovarirtó vegyszereket.
Kizárólag olyan szerekkel kezelik a
növényeket, amelyek az öko-bio nö-
vénytermesztésben engedélyezettek. 

Bizonyára sokan felfigyeltek már a közös-
ségi oldalon a Boósifarmon termett és a vá-
sárlók visszajelzései alapján mind ízre, mind
esztétikailag tökéletesnek minősített zöldsé-
gekre, amelyek iránt igen nagy a kereslet.
Manapság, amikor az áruházak, de még a pi-
acok is tele vannak kétes eredetű zöldségek-
kel, amikor a vásárlónak fogalma sincs,
honnan is szerezze be a mindennapi betevőt,
hogy az minél kevésbé legyen vegysze-
rezve, nem csoda, hogy nagy az igény a biz-
tos forrásból származó, minőségi
zöldségekre. 

Bende Lajos már a beszélgetésünk elején
leszögezi, hivatalosan nem nevezheti magát
biokertésznek, mivel egyelőre nincs biocer-
tifikálva a kertészete, és nem szeretné félre-
vezetni azokat, akik hetente vásárolnak a
termékeiből, illetve tiszteletlenség lenne azon
kertészekkel szemben, akik megszerezték ezt
a certifikálást. Mint mondta, négy éve szor-
goskodik azon, hogy teljesítse a biocertifiká-
láshoz szükséges feltételeket. 

– Régóta vágytam arra, hogy kiköltözzek
vidékre, és legyen egy gazdaságom. Kiköl-
töztünk Székelybósba, ahol elkezdtem zöld-
séget termeszteni, és beiratkoztam a
Sapientia kertészmérnöki szakára. Kelleme-
sen gondolok vissza azokra az évekre, né-
hány tanáromnak nagyon sokat köszönhetek. 

Kis zöldségtermesztő vagyok, a gyümöl-
csös és zöldségeskertem összesen 20 áron
fekszik, ebben van egy 200 négyzetméteres

fóliasátor, a többi szabad terület. Már a kez-
detekben úgy vágtam bele, hogy fenntartható
mezőgazdaságot, zöldségtermesztést szeret-
nék. Nem úgy tekintek a bio-, ökozöldség-
termesztésre, hogy ez divat, mert engem nem
érdekel a divat. Amit teszek, meggyőződés-
ből teszem, mert nagyon fontos számomra a
környezetünk megvédése, a talajra úgy te-
kintek, mint egy megújuló erőforrásra, egy
élő közegre. A növénytermesztés során a ta-
lajt táplálom, nem a növényt. Ez alapelv a 
biozöldség-termesztésben. De hangsúlyo-
zom, egyelőre nem vagyok biozöldség-ter-
mesztő, ez egy olyan szegmense a
zöldségtermesztési piacnak, ami nagyon szi-
gorúan szabályozott, én 4-5 éve törekszem
arra, hogy eleget tegyek ezeknek a feltéte-
leknek. Óriási befektetések szükségesek, de
fokozatosan, évről évre több és több feltételt
tudok teljesíteni. A legfontosabb célkitűzé-
sem, hogy elérjem azt a szintet, amikor a gaz-
daságomat bioként tudom akkreditáltatni –
számolt be terveiről a termelő. 
A bio nem jelent vegyszermentességet

Mint mondta, a vegyszermentesség és bio
fogalmak nem fedik egymást. – Mi a biozöld-
ség-termesztésben használunk vegyszereket,
viszont igyekszünk minél kevesebbet, illetve
léteznek engedélyezett szerek, amelyek ma-
radéktalanul felszívódnak, lebomlanak, tehát
nem terheljük velük a környezetet. A ha-
gyományos zöldségtermesztésben rengeteg
olyan növényvédő szert használnak, ame-
lyeknek a lebomlási ideje nagyon hosszú,
ezek akkumulálódnak a talajban, a vízben,
és károsak a környezetre. Vegyszermente-
sen zöldséget a jelenlegi romániai lehetősé-
gek közepette nagyon nehéz termeszteni
úgy, hogy az eladható legyen. Illetve van-
nak bizonyos növénytípusok, például a fok-
hagyma, amelyeket viszonylag könnyen
meg lehet termelni vegyszermentesen. Ha
valaki azt állítja, hogy vegyszermentesen
200 négyzetméteren, fóliasátras feltételek
mellett megtermesztett két tonna paradicso-
mot, azt én nem tudom elhinni neki. A bio-
zöldség-termesztésben engedélyezett a
bordói lé és a réz-oxid használata, bizonyos
koncentrációk mellett. Azt kell tudni, hogy
ez a szer gombaölő és baktericid, és főleg

megelőzésképpen lehet használni, viszont
abban az esetben, ha már megjelent a beteg-
ség, a ragya, már nem igazán segít. Ilyenkor
általában a termelők sokkal erősebb szerek-
hez folyamodnak, amelyekkel az a gond,
hogy nem bomlanak le, és károsítják a fo-
gyasztók egészségét. Tudni kell, hogy min-
den esetben létezik egy egészségügyi
várakozási idő, azaz bizonyos számú nap,
aminek el kell telnie a növény kezelése és a
termés fogyasztása között. Ezeket be kell tar-
tani – mutatott rá a gazda. Hozzátette, az el-
veihez ragaszkodik, olyannyira, hogy a
befektetett munka ellenére is inkább hagyja
veszni a termést, mintsem erősebb és egyben
káros vegyszerekhez nyúljon. 
A szabadban termett paradicsom az igazi

– A fóliasátorban termesztett paradicsom
íze sosem lesz olyan, mint a szabad földön
termesztetté – állítja Bende Lajos. – Egyrészt
bizonyos zöldségek, ha különböző „stressz-
hatásoknak” vannak kitéve, kevesebbet fog-
nak teremni, de a termésben sokkal jobban
koncentrálódnak az ízanyagok. Kint egy eset-
leges napégés ugyan komoly károkat tud
okozni, de fontos a növény számára a hőmér-
séklet-ingadozás, az, hogy fújja a szél. Más-
részt fóliasátras körülmények között ugyan
háromszor annyi paradicsom terem, mint
kint, viszont ez jelentős megterhelés a nö-
vénynek, és nem tudja ugyanazokat az íz-
anyagokat megtermelni. És nem
utolsósorban, ha valaki odafigyel a talajvéde-
lemre, az is hatással van a paradicsom ízére
– mondja a termelő, és hozzáteszi: ő kizáró-
lag trágyát használ a gazdaságában, a műtrá-
gya szerinte olyan, mint a testépítőknél a
különféle szerek, szép lesz a termés, de az íze
nem lesz az igazi. 

A nehézségek kapcsán Bende Lajos el-
mondta: amikor nekifogott a zöldségtermesz-
tésnek, talajminta-vizsgálatot végzett, és
megdöbbentő eredmények születtek, Szé-
kelybósban a talaj nem alkalmas zöldségter-
mesztésre. Komoly erőfeszítések árán tudta
följavítani úgy, hogy közben betartsa azokat
az irányelveket, amelyeket az öko-bio gaz-
dálkodásban alkalmaznak. 

Ezeket a korlátozó faktorokat, mint a talaj-
minőség, a vízhiány, az elmúlt öt év során,

sok munkával, de mintegy 80 százalékban si-
került kiküszöbölnie. Az öntözést a fóliasá-
torban automatizált csepegtetőrendszerrel
oldja meg. 
Hetente harminc családnak szállít házhoz

A Boósifarm megálmodója tavaly új pro-
jekttel rukkolt elő, elkezdte házhoz szállítani
a zöldségeit. Kezdetben kevesebbet, idén vi-
szont már jelentős növekedés volt ezen a
téren. – Hangsúlyozom, én a minőségre fek-
tetem a hangsúlyt, nem pedig a mennyiségre.
Rengeteg zöldségtermesztő van a környéken,
akik mennyiséget állítanak elő, minden tisz-
teletem irántuk, de én egy más utat választot-
tam. Hihetetlenül nagy a kereslet, szinte nem
tudom teljesíteni. Volt eset, hogy kitettem a
közösségi oldalra a heti ajánlatot, és két óra
után ki kellett írjam, hogy elfogytak a zöld-
ségek. Minden évben triplázom a zöldség-
mennyiséget, és így sem elegendő. Hetente
rendszeresen mintegy harminc családnak
szállítok zöldségkosarat Marosvásárhelyre,
és arra törekszem, hogy a kosaram minden
héten más-más zöldségeket tartalmazzon –
tudtuk meg Bende Lajostól, aki legalább
nyolcféle zöldségből álltja össze az átlagban
6-9 kilós heti kosarakat, ehhez hozzáadódnak
a mikrozöldek, amelyek a csíránál fejlettebb
állapotban levő növénykék, szikleveles álla-
potban vannak. Turmixokba, de leginkább sa-
látákra, szendvicsekre kiváló hozzávalónak
bizonyulnak, ezért a vásárlók nagy kedven-
cei. 

Érdeklődésünkre Lajos elárulja, a vásárló-
inak mintegy nyolcvan százaléka felsőfokú
végzettségű, akik nem a divathoz igazodva
rendelnek tőle, hanem mert megértik, hogy
ez egy környezettudatos zöldségtermesztés.
Ugyanakkor nem mellékes, hogy olyan zöld-
ségeket is tartalmaz a heti ajánlat, amelyeket
máshol nemigen találnak meg, ilyen például
a mangold, ami a répával rokon növény, a le-
velét fogyasztjuk. Nagyon hasonlít a répához
meg a céklához, de jóval dúsabb levelet nö-
veszt, és a spenóthoz hasonlóan lehet elkészí-
teni. 

A székelybósi termelő elismeri, az idejé-
nek a 70 százalékát a fejlesztésekre fordítja,
és mint mondta, alig várja, hogy eljusson oda,
hogy forduljon az arány, azaz 70 százalékát
az idejének a növénytermesztésnek szentel-
hesse. Bár eddig egyedül dolgozott a kertben,
úgy, hogy alkalomadtán besegítettek a csa-
ládtagok, mára eljutott arra a szintre, hogy
szüksége van külső munkaerőre. 

Fazakas János arany-, Ferencz Csaba ezüst érdemkeresztet vehetett át (Fotó: facebook.com)

Gligor Róbert László

Menyhárt Borbála

Ferencz Csaba és Fazakas János magyar állami kitüntetést kapott

A minőségre, nem a mennyiségre fekteti a hangsúlyt
Igen sikeres a zöldségkosárprojekt 
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ugyanis a jelen levő intézmények
képviselőinek és sokaknak az
együttműködésével beindul az
egyetemi szintű néptáncoktatás Er-
délyben: 36 diák kezdi meg a 
hároméves alapszintű képzést Ma-
rosvásárhelyen. A gyakorlati okta-
tás egyik helyszíne a Maros
Művészegyüttes próbaterme. Az in-
tézmény a továbbiakban is megtesz
mindent, hogy biztosítsa a tanulás-
hoz, gyakorláshoz szükséges felté-
teleket. 

Péter Ferenc kifejtette: nehéz
ugyan előteremteni a szükséges
pénzösszeget a kultúra fenntartá-
sára, mégis a megyei múzeum, a
könyvtár, a filharmónia és nem
utolsósorban a Maros Művész-
együttes ismert és elismert erdélyi
magyar művelődési intézmények,
büszkék lehetünk rájuk. Marosvá-
sárhely méltó hely arra, hogy ennek
az új oktatási intézménynek bizto-
sítsa a megfelelő infrastruktúrát. El-
mondta, októbertől naponta lesz
budapesti repülőjárat, és ez is meg-
könnyíti a magyarországi oktatók
utazását. A megyei tanács elnöke
megköszönte mindazoknak, akik
valóra váltották az álmot, és azzal a
reménnyel zárta gondolatait, hogy
három év múlva, az oklevelek át-
adásakor is találkoznak majd a
megnyitón jelen levő diákokkal. 

Dr. Tonk Márton elmondta: vol-
tak olyanok, akik nem hitték azt,
hogy Marosvásárhelyen sikerül be-
indítani az önálló magyar nyelvű
műszaki képzést, ugyanezt tapasz-
talták akkor is, amikor a jogi képzés
indult Kolozsváron a Sapientián.
De sokan összefogtak, és ennek kö-
szönhetően mindkettő valóra válha-
tott. Így történt ez a
néptáncművészeti egyetemi okta-
tással is. Összefogott öt hivatásos
néptáncegyüttes, a Magyar Tánc-
művészeti Egyetem, a Sapientia
EMTE, a Hagyományok Háza, és
így hosszú folyamat után, de végre
mostantól beindulhat a képzés. Azt
is hozzátette, azt remélte, hogy
mindez kiegészülhet a kolozsvári
nappali néptánc-pedagógiai szak-
kal, azonban az akkreditácíós folya-

mat elhúzódott, így valószínűleg jö-
vőtől jelentkezhetnek majd erre a
diákok. A magyarországiak mellett
a Sapientia és a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem oktatóiból áll
majd össze a tanári gárda. Az inf-
rastruktúrát a Sapientia és a Maros
Művészegyüttes biztosítja. Háttér-
intézmény lesz az idén májusban
megalakult Erdélyi Hagyományok
Háza Alapítvány, amelynek elnöke
Kelemen László, a kuratórium tag-
jai neves erdélyi és magyarországi
szakemberek. Az induló szak meg-
hirdetését követően sokan jelent-
keztek, nagy volt az érdeklődés,
ami igazolja, hogy jó úton járnak. 

Dr. habil. Bolvári-Takács Gábor
felvázolta azt az évtizedes folyama-
tot, amelynek köszönhetően az
egyetemi néptáncoktatás eljuthatott
Marosvásárhelyre is. Az első lépés
az volt, amikor Budapesten 1950-
ben megalakult az Állami Balettin-
tézet, amelynek jogutódja a Magyar
Táncművészeti Egyetem. A balett
szak mellett esti tagozatos néptánc-
csoport-vezetői képzés is indult.
1971-ben Rábai Miklós ösztönzé-
sére, Tímár Sándor és Györgyfal-
vay Katalin vezetésével az
intézményben beindult a nappali ta-
gozatos középfokú néptánctagozat.
1974-ben jött létre a néptáncpeda-
gógus szak. Az 1990-es évek után a
néptáncpedagógus-képzés több vi-
déki városban (Kecskemét, Nyír-
egyháza, Pécs, Sárospatak,
Szombathely) is kihelyezett képzés-
ként folytatódott. 1998-ban Zórándi
Mária erőfeszítései nyomán a kö-
zépfokú néptánc-színházi tánctago-
zat főiskolai szintű, nappali
tagozatos néptánc-színházi táncmű-
vész szakká vált. 2006-ban az okta-
tás áttért a bolognai rendszerre,
hároméves táncos és próbavezető
alapszak és kétéves – mesterfoko-
zatú – néptánctanár szak indult. 

2019-ben, az erdélyi hivatásos
magyar néptáncegyüttesek igényeit
kiszolgálva, négy együttes (Hargita,
Háromszék, Maros és Udvarhely)
36 táncosa részére a Magyar Tánc-
művészeti Egyetem Néptánc Tan-
széke elindítja a táncos és
próbavezető alapszak néptánc szak-

irányát Marosvásárhelyen. Ezzel
egyidejűleg a Nagyvárad Tánc-
együttes kilenc művésze az egye-
tem nyíregyházi kihelyezett
képzésén kezdi meg néptáncos ta-
nulmányait. 

– A kör bezárult, amit lehetett,
megtettünk. Most már a hallgató-
kon és a mestereken a sor: legyünk
méltók elődeink erőfeszítéseihez! –
mondta az egyetem rektora, majd
megnyitotta a 2019/2020-as tan-
évet. 

András Mihály, a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes vezetője
elmondta, nemcsak a fiatalabb 
generáció, hanem idősebbek is je-
lentkeztek az egyetemre, ami iga-
zolja, hogy milyen nagy szükség
volt erre a képzésre. Ez biztosíthatja
majd a megmaradást is, hiszen ősi
népi kultúránkat ápoljuk ezáltal is.
Mi több, azt is reméli, hogy Erdély-
ben felnő majd az a nemzedék,
amelynek tagjai közül többen a
most induló intézmény oktatói le-
hetnek. 

A Népújság arra volt kíváncsi,
hogy miért nem a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemmel közösen in-
dultak el, ahol van már táncoktatás,

és milyen infrastruktúrát biztosíta-
nak az intézménynek?

Válaszként megerősítették, hogy
a Sapientia EMTE kolozsvári mű-
vészeti karának egyik szakaként in-
dult be, a médiaszak keretén belül
biztosíthatták az akkreditáláshoz
szükséges anyagi bázist. Az egyik
helyszín Marosvásárhely lesz, gon-
dolkodnak azon is, hogy a jövőben
Csíkszeredában is biztosíthassanak
termet. Az oktatás ingyenes, a nép-
táncegyüttesek megtérítik a diákok
utazási költségeit, egyelőre a szál-
lást kell megoldaniuk. Volt már egy
próbálkozás arra, hogy néptáncok-
tatás induljon a Művészeti Egyete-
men, ennek eredményeképpen
általános koreográfia szak indult
egyik évben magyarul, másikban
románul, de megfelelő előadótaná-
rok hiányában egyre inkább kiszo-
rult a néptánc az oktatásból. Az
együttműködés fennáll, a Maros
Művészegyüttes több mint 25 alkal-
mazottja végzett, vagy jelenleg is
hallgatója ennek a szaknak. A kor-
társtánc-képzéstől eltérően ez más-
fajta szakmaiságot igényel –
mondták többek között. „A néptánc
közösségi létforma, erdélyi identi-

tást megfogalmazó lehetőség,
amely megerősíti magyarságunkat,
ugyanakkor »kötőanyag« is az
anyaországgal” – mondta András
Mihály. 

Barabási Attila-Csaba hozzá-
fűzte: mindamellett, hogy a képzés-
ben részt vevő táncegyüttesek tagjai
felsőfokú képzésben részesülnek, és
erről a szakmai besorolásnál, illetve
az együttesek minősítésénél oly
szükséges okiratot megszerzik, a
képzés stratégiai elképzelései kö-
zött szerepel az is, hogy a végzős
diákok az iskolai vagy akár a külön-
böző vidéki településen már bein-
dult és működő hagyományőrző
néptánccsoportok képzett, profi ve-
zetői, irányítói, táncoktatói lehet-
nek. Ezzel biztosíthatják majd a
minőségi szakmai tudás átadását is,
erősítve megmaradásunkat, kötődé-
sünket a szülőföldhöz. 

Bolvári-Takács Gábor hozzá-
tette: Magyarországon 30 év kellett
ahhoz, hogy eljussanak a felsőfokú
néptáncművészeti képzéshez, most
ennek a csíráit hintették el Maros-
vásárhelyen, ha akadnak jó kerté-
szek, akkor több évtizedig is jó
termést arathatnak. 

A Szociális Innovációért Egye-
sület és partnerei, köztük a
Jeddi Polgármesteri Hivatal
Teli iskolatáska néven ado-
mánygyűjtő kampányt szervez
A szegénység, a társadalmi ki-
rekesztés és a megkülönbözte-
tés elleni küzdelem Jedden
című projekt keretében. A cél
az, hogy tanszereket, ruhane-
műt, lábbelit gyűjtsenek
annak a 295 jeddi gyereknek,
akiknek a tanévkezdés küszö-
bén gondot jelenthet ezek
megvásárlása. A kampány
szeptember 30-áig tart. 

A kampány keretében pénzt, il-
letve tárgyakat (ruhát, lábbelit, tan-
szert) is elfogadnak
magánszemélyektől, cégektől vagy
intézményektől, a tárgyi adományo-
kat továbbítják a hátrányos helyzetű
gyerekeknek, az összegyűlt összeg-
ből pedig nagy tételben vásárolnak
tanszereket, amelyeket szétosztanak
a kisdiákoknak. Az adományokat
szeptember 30-ig fogadják Jedden
a polgármesteri hivatalban, illetve
amennyiben valaki esetleg nagy té-
telben adományozna tanszereket,
azoknak a Jeddre való eljuttatását is
vállalni tudják a szervezők – tájé-
koztatta lapunkat Bányai István pol-

gármester. Az adományokat nem
szükséges zárt dobozokba csoma-
golni, ugyanis azokat utólag a szer-
vezők korosztályok szerint
rendszerezik, és úgy osztják majd ki
a jeddi iskolásoknak. 

A szervezők a tavalyi adomány-
gyűjtő kampány sikerén felbuzdulva
döntöttek úgy, hogy idén is megis-
métlik, az elmúlt tanév elején
ugyanis mintegy 400 tanszer gyűlt
össze, amelyeket a hátrányos hely-
zetű gyerekek nagy örömmel fogad-
tak. 

Jedd községben számos nehéz
sorsú, sokgyerekes család él, akik-
nek nem áll módjukban megvásá-
rolni az iskolakezdéshez szükséges
tanszereket, ruhaneműket. A polgár-
mesteri hivatal által lapunkhoz el-
juttatott közlemény értelmében
Jedden több mint 400 család él
mélyszegénységben, nem férnek
hozzá az egészségügyi szolgáltatá-
sokhoz, nincsen munkahelyük, jö-
vedelmük. Közülük 150 család
kizárólag a gyermekpénzből élde-
gél egyik napról a másikra. Átlag-
ban több mint hat személy lakik
egy-egy omladozó vályogházban,
sok esetben ezekben nincs áram, és
szinte egyetlen család sem rendel-
kezik a ház feletti tulajdonjogot 
igazoló iratokkal. A lakások egyhar-
madában nincsen biztosítva a fű-

tési lehetőség a téli idényben, és hi-
ányoznak a legalapvetőbb higiéniai
feltételek. Az iskoláztatás terén is
jelentős hiányosságok vannak, 13
százalékos a helyi gyerekek köré-
ben az iskolaelhagyás aránya, 290
gyerek írástudatlan. Közel ezer sze-
mély munkanélküli, ezeknek több

mint fele legfeljebb négy osztályt
végzett el, 350-en pedig az általá-
nos iskolát. A szegénység, a társa-
dalmi kirekesztés és a megkü-
lönböztetés elleni küzdelem Jedden
című projekt ezeknek a családok-
nak a felzárkóztatását célozza meg,
150 háztartás, illetve 600 hátrányos
helyzetű személy megsegítése
révén. A négymillió eurós pályázati
finanszírozásnak köszönhetően le-
hetőség adódik olyan tevékenysé-
gek szervezésére, amelyek

bátorítják az érintetteket az oktatás-
ban való részvételre, második esélyt
nyújtanak azok számára, akik ott-
hagyták az iskolát, segítenek az
érintetteknek belépni a munkaerő-
piacra, illetve a vállalkozások bein-
dításában. Ugyanakkor a projekt
révén javítani szeretnének a célkö-
zönség lakhatási, illetve életkörül-
ményein, valamint bővítenék a
számukra elérhető szociális és
egészségügyi szolgáltatások 
skáláját. 

Tanszereket gyűjtenek a jeddi hátrányos helyzetű gyerekeknek
Teli iskolatáska

Menyhárt Borbála

Történelmet írtak 

Fotó: Nagy Tibor

Felvételünk illusztráció Fotó: Nagy Tibor
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Torockó, ahová nemrég az Er-
délyi Magyar Baloldal szerve-
zett kirándulást, arról híres,
hogy ott a nap kétszer kel fel.
Korán reggel megjelenik a
Székelykőtől balra, majd eltű-
nik a Székelykő mögött, és
csak később emelkedik ma-
gasra, hogy bevilágítsa az
egész falut. Ezt nevezik az
„igazi” napkeltének. 

A kirándulóbusz jóval napkelte
után ért be „Erdély legnyugatibb
székely végvárára”, ahol teljes
pompájukban ragyogtak a napon a
hófehér házak, piros muskátlival az
ablakokban.

Torockó egykor bányászváros
volt, lakói betelepült székelyek. 

Vára a keletre emelkedő Szé-
kelykő 1117 méteres nyugati, Várkő
nevű csúcsán állott. Helyén egykor
római castrum magasodott. A kö-
zépkori várat az Ákos nembeli To-
roczkai család építtette, de

1241-ben a tatárok teljesen elpusz-
tították. Mivel az ostrom alól kézdi
székelyek mentették fel, a király
1257-ben a várat nekik adta, és
1271-ig birtokolták. Az 1257-es
adománylevélből ismert a település
első írásos említése Toroczko alak-
ban. 1285-ben a kijavított várat,
amelynek ma csupán alapfala cse-
kély maradványai láthatók, sikere-
sen védték meg a tatárok ellen. 

A tatárok és a kunok betörései
miatt meggyérült magyar lakosság
mellé németeket is telepítettek To-
rockóra. III. Endre 1291. évi okle-
vele tanúsítja, hogy Torockó szabad
hospesei a felső-ausztriai Eisenwur-
zenből telepedtek ide. 

1514-ben a felkelés idején a pa-
rasztsereg elfoglalta a falut. A Rá-
kóczi-szabadságharc idején, 1702.
november 17-én Rabutin, 1704.
március 15-én pedig Tige(wd) la-
banc csapatai rabolták ki a telepü-
lést. Őrtornya 1864-ben még ép
volt, de 1874-ben már rom, azóta
pusztul. A hegy oldalában számos
barlang található, ahol a lakosság
veszély esetén meghúzódott. 

1910-ben 1512 lakosából 1343
magyar és 136 román volt. A tria-
noni békeszerződésig Torda-Ara-
nyos vármegye Torockói járásának
székhelye volt. 1992-ben társközsé-
gével együtt 1393 lakosából 1241
magyar, 128 román és 24 cigány
volt. 

1999-ben Torockó Europa Nostra
díjat kapott a kulturális örökség
megőrzéséért. (Wikipédia)
Láncra verve sok-sok éve már

A század elején még öt vízima-
lom működött Torockón, ma a falu
területén egy maradt fenn. Both
Miklós asztalosmester portájának
hátsó udvarán található a Kárpát-
medence legkorábbi, felül csapos
patakmalma, igazi építészettörténeti
ritkaság. A malom gerendájára az
1723-as évszám van rávésve, vala-

mint a hajdani tulajdonos neve, To-
roczkai Klára. A malomépület
három helyiségből áll: a  malom-
házból, a molnárházból, valamint az
épület tengelyére merőlegesen épí-
tett pincéből. A malom mai tulajdo-
nosai az épületet látogatásra
alkalmassá tették, karbantartják, ké-
résre el is indítják.

Áprily Lajos 1918-ban így írt
róla:

Egyhangúságban csacska izga-
lom:

hullámos árban ócska kis malom. 
Láncokra verve sok-sok éve már
ezüst vízen arany termésre vár.

A kollégium és híres tanárai
Utunk következő állomása Nagy-

enyed volt. A szász alapítású várost
először 1299-ben említi oklevél. He-
lyén egykor római castrum állott. Vár-
templomát 1333 és 1335 között
építették polgárai. Az Árpád-kori várat
a 14. és 15. században bővítették,
nyolc torony őrizte. 1437-ben a pa-
rasztsereg elfoglalta, de rövidesen fel-
adta. 1600. szeptember 17-én Mihai
vajda, majd Basta is felégette. 1658-
ban a tatárok rabolták ki, 1704. már-
cius 13-án Rabutin gyújtotta fel, a
város védelmében 30 diák esett el, em-
lékművük a Kápolna-dombon áll.
Erről az időről szól Jókai Mór A
nagyenyedi két fűzfa című írása
(1853).  A várost 1849. január 8-a és
17-e között az Axente Sever és Si-
moin Prodan muzsnaházi pópák ve-
zette román felkelők elpusztították.
Az ortodox karácsony másnapján,
éjszaka elszabadult a pokol. 800-
1000 védtelen embert mészároltak
le helyben, nem kímélve csecsemőt,
nőt, aggastyánt sem.

A város nagy hírű református
kollégiumát 1622-ben Bethlen
Gábor alapította. 1662-ben helyez-
ték át ide Gyulafehérvárról. Ma a
fejedelem nevét viseli. A Bethlen

Gábor Kollégium híres tanárainak
és neves diákjainak nevét  az épület
udvari szárnyán elhelyezett emlék-
tábla őrzi. Innen indult ázsiai útjára
Kőrösi Csoma Sándor. 

A kollégium híres tanárai és di-
ákjai közül a legismertebbek:  Apafi
Mihály, Ajtai A. Mihály, Alstedius
J. H. (Johannes Heinrich), Alvinczi
Péter, Apáczai Csere János, Aranka
György, Áprily Lajos, Sütő András.
A lista nagyon hosszú, érdemes el-
menni és „élőben” megnézni. A
Bethlen Gábor Kollégium legendás
nevelőmunkája elismeréseképpen
2003-ban Magyar Örökség díjat ka-
pott. (Forrás: Wikipédia)

Mózes Edith

A vízimalom. Udvarán kis házimúzeum látogatható Kézműves-termékek az unitárius templom mellett

A Székelykő Fotó: Mózes Edith 

A nagyenyedi vár
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Ahol kétszer kel fel a nap
Kirándulás Torockóra és Nagyenyedre



A magyar labdarúgó-válo-
gatott 2-1-es vereséget szen-
vedett Montenegró
vendégeként a csütörtöki ba-
rátságos mérkőzésen Podgori-
cában. Marco Rossi
szövetségi kapitány csapata
már a második percben veze-
tést szerzett Holender Filip ta-
lálatával, a hazaiak viszont
előbb a 32. percben Nebojsa
Kosovic révén egyenlítettek,
majd a győztes találatukat
Stefan Mugosa szerezte 11-
esből a 75. percben.

A magyarok három újoncot
avattak a kezdő Gazdag Dániel, illetve a
csereként beállt Ferenczi János és Sigér
Dávid révén, utóbbi lett az ezredik játékos,
aki pályára lépett a nemzeti együttesben.

Nagyszerűen kezdett a magyar váloga-
tott, ugyanis első támadásából gólt szerzett
Holender révén, aki először volt eredmé-
nyes a nemzeti együttesben. Nem sokkal
később pedig Holman keresztlécre lőtt egy
szabadrúgást. Az álmosan kezdő hazai csa-
pat aztán felébredt, és a tizedik perctől át-
vette a játék irányítását, s bár kétszer
Dibusz bravúrosan védett, a harmadik zic-
cert – egy gyönyörű támadás végén – már
ő sem háríthatta, mert a korábban Újpesten
is futballozó Kosovic kilőtte a bal sarkot.
Az egyenlítést követően valamelyest meg-
int aktívabbá vált Marco Rossi szövetségi
kapitány csapata, így mindkét fél előtt adó-
dott kisebb-nagyobb lehetőség, de az ered-
mény a szünetig nem változott.

A második félidőt is a magyarok kezdték
jobban, ám Sigér és Kovács próbálkozását
is védte Petkovic. A kezdeti vendégroha-
mok után nagyon visszaesett a meccs szín-
vonala, de ehhez nagyban hozzájárult a sok
csere is, ami miatt nem alakult ki folyama-
tos játék, egyedül Dzsudzsák szabadrúgása
volt veszélyes ebben a periódusban. Az
utolsó negyedórához közeledve Monte-
negró váratlanul 11-eshez és ezáltal veze-
téshez is jutott. A hajrában igazi helyzetei
a hazaiaknak voltak, akik többször átrohan-
tak a kinyíló magyarokon, azonban Dibusz
bravúrjainak köszönhetően nem született
újabb gól, a hazaiak pedig egygólos kü-
lönbséggel megnyerték a találkozót.

A magyar válogatott így továbbra is nye-
retlen Montenegró ellen: egy döntetlen
mellett másodszor kapott ki. A hazaiak kis-
padján pedig győzelemmel debütált Faruk
Hadzibegic szakvezető.

Alulmaradt hazai pályán Spa-
nyolországgal szemben a román
labdarúgó-válogatott az F jelű Eu-
rópa-bajnoki selejtezőcsoportban.
Ez volt a Cosmin Contra irányította
alakulat második veresége a 2020-
as kvalifikációs sorozatban, így a
csapat már csak negyedik a tabel-
lán. A román együttes vasárnap este
(lapzárta után) Ploieşti-en Máltát
fogadta.

A kudarcot érdekes módon re-
ménykeltőnek nevezte a sportági
szövetség honlapja, amely összeál-
lításában kiemelte: az alakulat a
Svédország és Norvégia elleni mér-
kőzésekhez hasonlóan ismételten
nagyon közel állt az egyenlítéshez,
azonban a hajrában Puşcaş két na-
gyon jó helyzetet is elhibázott, ráa-
dásként pedig Grigore kihagyta a
kihagyhatatlant.

Románia meglehetősen gyengén
kezdte a mérkőzést, már az első
percben szükség volt Tătăruşanu re-
meklésére a kapuban, miután Răz-
van Marin elhibázott egy passzt,

Paco Alcacer pedig nem sokat teke-
tóriázott. Kevéssel később ugyanez
a két játékos került főszerepbe, a
különpárbajból ezúttal is a román
kapus került ki emelt fővel. Tătăru-
şanu Sergio Ramos fejesét is kiváló
érzékkel hárította, azonban tehetet-
lennek bizonyult a 27. percben
megítélt büntetőnél, amelyet azért
ítélt meg a játékvezető, mert Deac
megtaposta Ceballost: a Real Mad-
rid kiválósága tizedik gólját sze-
rezte tizenegyesből a spanyol
válogatottban. Az előny birtokában
a vendégek nem álltak le, könnye-
dén kijátszották a román védelmet,
azonban Tătăruşanu ismételten pa-
rádésan hárította előbb Rodrigo Mo-
reno, majd Paco újabb lövését is.

Szünet után azonban nagyon
hamar kétgólosra hízott a spanyol
előny. Jordi Alba a leshatárról in-
dulva lerázta magáról Deacot,
majd megtalálta a labdával Paco
Alcacert, aki ezúttal már nem hibá-
zott. Az immár aggasztónak tűnő
hátrány tudatában Cosmin Contra
pályára küldte Florin Andonét,
döntése helyességét percek múltán
vissza is igazolta a csatár: góllal
fejezett be egy hosszabb támadást,
amelyben Benzar és Puşcaş is köz-
reműködtek, a jobbszélről előbbi
által hosszan átívelt labdát utóbbi
küldte vissza a kapu előterébe,
ahonnan a magát üresre játszó An-
done a hálóba továbbított. A romá-
nok ettől vérszemet kaptak, és bár

játéktudásban, labdatartási képes-
ségek tekintetében nyilvánvalóan
gyengébbek voltak ellenfelüknél,
nagy nyomást gyakoroltak a spa-
nyolokra, így többet lehetett náluk
a labda a mérkőzés utolsó részé-
ben. Contra beküldte Hagit és Ma-
ximot is a pályára, és amikor
Llorentét Puşcaş buktatása miatt
kiállították, okkal remélte a Nem-
zeti Arénát szinte egészében meg-

töltő közönség, hogy meglesz a
második találat is. Azonban a be-
vezetőben említett három óriási
ziccer rendre kimaradt, így elma-
radt az egyenlítés, Románia pedig
rendkívüli mértékben megnehezí-
tette a dolgát a továbbjutást ille-
tően.

A csoport másik két mérkőzésén:
Norvégia – Málta 2-0, Feröer szige-
tek – Svédország 0-4.
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Jegyzőkönyv
Felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Montenegró – Magyarország 2-1 (1-1)
Podgorica, 4000 néző, vezette: Dimitar Meckarovski (macedón).
Gólszerzők: Kosovic (32.), Mugosa (75., 11-esből), illetve Holender (2.).
Sárga lap: Holman (60.), Lang (74.).
Montenegró: Mijatovic (46. Petkovic) – Marusic (55. Mugosa), Simic (66. La-

gator), Tomasevic, Radunovic – Vukcevic (77. Jankovic) – Boljevic, Kosovic (59.
Hocko), Savicevic, Haksabanovic (72. Jovovic) – Beciraj.

Magyarország: Dibusz Dénes – Bese Barnabás, Lang Ádám, Baráth Botond
(46. Willi Orbán), Korhut Mihály (61. Ferenczi János) – Gazdag Dániel (46. Ko-
vács István), Holman Dávid (64. Varga Roland) – Németh Krisztián, Kleinheisler
László (46. Sigér Dávid), Nagy Dominik (69. Dzsudzsák Balázs) – Holender Filip.

Spanyol játékvezető a Groupama Arénában
A spanyol Antonio Miguel Mateu Lahoz vezeti hétfőn, ma 21.45 órai kezdettel

(tévé: M4 Sport) a Magyarország – Szlovákia labdarúgó-Európa-bajnoki selej-
tezőt. A 42 éves játékvezető asszisztensei Pau Cebrian Devis és Roberto Diaz lesz-
nek, negyedik bíróként pedig Xavier Estrada Fernandez segíti a munkáját.

1105.

Jegyzőkönyv
2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság, F csoport: Románia – Spa-

nyolország 1-2 (0-1)
Bukarest, Nemzeti Aréna, kb. 50.000 néző, vezette: Deniz Aytekin

(németországi)
Gólszerzők: Florin Andone (59.), illetve Sergio Ramos (29 – bün-

tetőből), Paco Alcacer (47.).
Sárga lap: Ramos (29.), Marin (31.), Saul (76.), Kepa (90+2.).
Kiállítva: Diego Llorente (79.).
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Romario Benzar, Ionuţ Nedel-

cearu, Vlad Chiricheş, Dragoş Grigore, Alin Toşca – Ciprian Deac
(71. Alexandru Maxim), Răzvan Marin, Nicolae Stanciu (63. Ianis
Hagi) – George Puşcaş, Claudiu Keşerü (56. Florin Andone).

Spanyolország: Kepa Arrizabalaga – Jesus Navas, Diego Llo-
rente, Sergio Ramos, Jordi Alba – Fabian Ruiz, Sergio Busquets,
Saul Niguez – Rodrigo (71. Mikel Oyarzabal), Paco Alcacer (85.
Mario Hermoso), Dani Ceballos (76. Pablo Sarabia).

A csoport állása
1. Spanyolország 5 5 0 0 13-3 15
2. Svédország 5 3 1 1 12-7 10
3. Norvégia 5 2 2 1 10-7 8
4. Románia 5 2 1 2 12-7 7
5. Málta 5 1 0 4 2-12 3
6. Feröer 5 0 0 5 3-16 0

Puşcaş kétszer is elpuskázta a hajrában, 
kikaptak a románok

Szerkeszti: Farczádi Attila

Vereség a podgoricai főpróbán

Marco Rossi csalódottan értékelt a Monte-
negróban elszenvedett 2-1-es vereség után, a
magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapi-
tányát elsősorban az bántotta, hogy könnyen
elkerülhető gólokat kapott csapata.

„Csalódott vagyok, mert figyelmetlenségek-
ből kaptunk gólokat, ilyesmi nem történhet
meg nemzetközi szinten, ehhez hasonló hibá-
kat nem fogadok el egyetlen mérkőzésen sem”
– jelentette ki a podgoricai barátságos mérkő-
zés után az olasz szakvezető a magyar szövet-
ség honlapján.

Rossi úgy vélte, a találkozó elején jól ját-
szott együttese, amelynek az utolsó tíz percet
leszámítva több helyzete volt, mint a hazaiak-
nak, de amikor már kevesebb ereje jutott a le-
támadásra, akkor veszített a lendületéből. „Ez

a mérkőzés egyértelmű jelzéseket adott egyes
játékosok teljesítményéről a nemzetközi szin-
ten. Hárman debütáltak a csapatban, Gazdag
Dániel jó meccset játszott, Sigér Dávid is jó
munkát végzett, Ferenczi Jánosnak voltak
ugyan nehézségei, de ő is büszke lehet arra,
hogy bemutatkozhatott a válogatottban” –
mondta a három újoncról Rossi.

A szakember arról is beszélt, hogy már a
szlovákok elleni mérkőzésre koncentrálnak,
szerinte a hétfői meccs egészen más szintű
lesz, mint a csütörtöki volt. „Az minden-
képpen tanulságként szolgál a mostani 
összecsapásból, hogy elegendő egyetlen ki-
hagyás, elcsúszás a védekezésben ahhoz,
hogy elveszítsük a mérkőzést” – mondta
Rossi.

Rossi csalódott a kudarc miatt

A világbajnoki ezüstérmes horvát labda-
rúgó-válogatott magabiztosan, 4-0-ra nyert a
szlovákok vendégeként pénteken az Európa-
bajnoki selejtezősorozat E csoportjában, ahol
a magyar csapat ezúttal szabadnapos volt, és
ma fogadja Szlovákiát a budapesti Groupama
Arénában.

A horvátok ezzel a sikerrel a lejátszott mér-
kőzések és a megszerzett pontok számában is
beérték a csoportot vezető magyarokat, és fel-
jöttek a tabellán a máso-
dik helyre. A szlovákok
számára a csalódást
keltő vereség után még
fontosabbá vált a buda-
pesti összecsapás.

A Nagyszombaton
lejátszott péntek esti
meccsen az első perctől
kezdve a horvátok irá-
nyítottak, a szlovákok-
nak csak egy-egy
felvillanása volt, a ven-
dégcsapat viszont lát-
ványosan, szó-
rakoztatóan futballo-
zott, miközben eredmé-
nyes is volt. A
vb-ezüstérmes mind a

labdabirtoklásban, mind pedig a kapura lö-
vések számát illetően az ellenfél fölé nőtt,
és megérdemelten vitte el a három pontot
Szlovákiából.

A csoport másik péntek esti találkozóján,
Cardiffban Wales a papírformának megfele-
lően, de a vártnál nehezebben, 2-1-re nyert
Azerbajdzsán ellen. A hazaiak győztes gólját
a Real Madrid sztárja, Gareth Bale szerezte a
84. percben.

Eb-selejtezők: Magabiztos 
horvát győzelem Szlovákiában

Határon túl is láthatják 
az M4 Sport közvetítéseit

Mivel számos sajtómegkeresés érkezett a témában, ezért a közmédia az
alábbi tájékoztatást adja: Az MTVA a jogi háttér után a technikai feltételeit
is előteremtette annak, hogy Felvidéken és Erdélyben is fogható legyen
az M4 Sport közvetítése a magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki
selejtezőiről, a kábeles előfizetők számára. Ezen feltételek szerint a hétfőn
esedékes Magyarország–Szlovákia válogatott labdarúgó-mérkőzés köz-
vetítése is elérhetővé válik. A közmédia felhívja a határon túli kábelelőfi-
zetők figyelmét arra, hogy minden olyan esetben keressék a helyi
kábelszolgáltatókat, ha a közvetítéseket a továbbiakban sem tudják fogni. 
(MTVA Sajtóosztály)

A csoport állása
1. Magyarország4 3 0 1 6-4 9
2. Horvátország 4 3 0 1 9-4 9
3. Wales 4 2 0 2 4-4 6
4. Szlovákia 4 2 0 2 7-6 6
5. Azerbajdzsán 4 0 0 4 4-12 0
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.
Az ötösből az első kettő jut ki a részben magyar rendezésű
2020-as Európa-bajnokságra, amelyen Budapest három cso-
portmérkőzés és egy nyolcaddöntő házigazdája lesz.

Eredményjelző
2020-as labdarúgó-Eb-selejtező, E csoport:
* Wales – Azerbajdzsán 2-1 (1-0)
gól: Pasajev (26., öngól), Bale (84.), illetve Emreli (59.)
* Szlovákia – Horvátország 0-4 (0-1)
gól: Vlasic (45.), Perisic (47.), Petkovic (72.), Lovren (89.)

Fotó: MLSZ



A világbajnok francia válogatott
hazai pályán 4-1-re nyert Albánia
csapata ellen a labdarúgó-Európa-
bajnoki selejtezősorozat szombati
játéknapján.

Az Eb-címvédő portugálok Szer-
biában arattak 4-2-es győzelmet,
ezzel begyűjtötték első sikerüket a
sorozatban.

A H csoportban Andorra egészen
a 89. percig tartotta a gól nélküli
döntetlent Törökországban, de a ha-
zaiak végül Ozan Tufan találatával
otthon tartották a három pontot.

Folytatta az utóbbi idők jó sze-
repléseit Koszovó, amely hazai pá-
lyán 2-1-re legyőzte Csehországot
szombaton. A 16. percben a Lipcsei
RB csatára, Patrik Schick szerzett
vezetést a vendégeknek, majd a Fe-
nerbahce támadója, Vedat Muriqi
egyenlített. A végeredményt a 66.
percben a belga Standard Liége vé-

dője, Mergim Vojvoda állította be.
A koszovói csapat csaknem két éve
veretlen, legutóbb 2017 októberé-
ben kapott ki, azóta öt döntetlen
mellett ez volt a tizedik győzelme.

A nagy érdeklődéssel várt
német–holland összecsapás a ven-
dégek sikerét hozta. Serge Gnabry
kilencedik percben szerzett góljával
ötven percen át vezettek a házigaz-
dák, de a vendégek hét perc alatt
fordítottak. Toni Kroos büntetőből
egyenlített ugyan, de Donyell
Malen, a PSV Eindhoven 20 éves
támadója a 79. percben betalált a
vendégektől, akiknek sikerét Geor-
ginio Wijnaldum biztosította be a
91. percben. Így a két együttes
mindkét Eb-selejtezőjén ven-
déggyőzelem született, a németek 
márciusban 3-2-re nyertek Amsz-
terdamban. Joachim Löw csapata
legutóbb 2015. október 8-án kapott

ki selejtezős mérkőzésen, azóta so-
rozatban 14 győzelmet aratott a vb
és az Eb kvalifikációjában.

A G csoportban az osztrákok ki-

ütötték a letteket, míg a szlovénok
legyőzték a lengyeleket.

Az I csoportban a belgák vissza-
fogott első félidőt követően tudták

igazolni a papírformát San Marinó-
ban, az oroszok pedig fordítottak a
skótok vendégeként.

A Maros megyei labdarúgásban
uralkodó káosz (a sportág történetében
még nem fordult elő, hogy a megyé-
nek egyetlen csapata legyen az első
három ligában, és az is csak a harmad-
osztályban) a legmagasabb szintű me-
gyei pontvadászatra is kihat. Ha az
első fordulóból csak egy mérkőzést
halasztottak el (illetve egyet kedden
játszottak), a másodikból már kettőnek
az elnapolását kérték a csapatok. A na-
gyobb gond azonban nem ez, hanem
hogy Kutyfalva alig egyetlen meccs
után visszalépett a bajnokságból, így
páratlan számú csapat maradt a me-
zőnyben, egynek minden fordulóban
állnia kell. Az első, ellenfél nélkül ma-
radt csapat Radnót, amelynek az első
fordulóbeli nagy arányú sikere mellé
felzárkózott Marosludas hasonló ará-
nyú győzelemmel. A két szomszédos
város iratkozott fel elsőként a feljutá-
sért zajló küzdelembe. Hozzájuk csat-

lakozott a Nyárádtői Unirea is, amely
kiütötte a másik nyárádtői csapatot.
Két forduló után egyébként a leggya-
koribb eredmény a 4. ligában a 11-0.
Összesen háromszor fordult elő alig 11
eddig lejátszott mérkőzésen. (bálint)

Fejetlenség a 4. liga elitcsoportjában

Olasz Nagydíj: Leclerc kilenc év után
sikerre vitte a Ferrarit Monzában

Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a vasárnapi Forma–1-es
Olasz Nagydíjat, ezzel 2010 után először diadalmaskodott a maranellói istálló
autója Monzában.

A 21 éves versenyzőnek ez pályafutása második futamgyőzelme, múlt va-
sárnap a Belga Nagydíjon ünnepelte karrierje első sikerét. Monzában legutóbb
kilenc évvel ezelőtt, a kétszeres vb-győztes spanyol Fernando Alonsóval a vo-
lánnál aratott sikert a Ferrari.

Leclerc mögött vasárnap a finn Valtteri Bottas (Mercedes) végzett a máso-
dik, a címvédő és ötszörös világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) pedig
a harmadik helyen.

A vb két hét múlva folytatódik Szingapúrban.
További részletek keddi lapszámunkban.

Két döntetlen után megszerezte az első
győzelmét a labdarúgó 3. liga 2019/2020-as
idényében a Szászrégeni Avântul, Maros
megye egyetlen csapata az első három osz-
tályban.

A Gyulafehérvári Unirea elleni találkozó
nem volt egyszerű ügy, és mindössze egy gól
döntött a három pont sorsáról. A hazaiak talá-
latát Merdariu szerezte, aki Covaciu szabad-
rúgásból érkező passzát fejjel értékesítette.
Dan Răzvan edző úgy vélte, azzal, hogy na-
gyon sok helyzetet kihagyott a csapata, önma-
gának tette nehézzé a mérkőzést, mert Bucin
kapujánál is voltak lehetőségek, és a győze-
lem nem volt biztonságban az utolsó sípszóig.
A szakvezető elégedettnek mutatkozott vi-
szont a játékosok küzdeni akarásával és a
három ponttal, mert erre nagy szüksége volt a
csapatnak.

A szászrégeniek számára sűrű hét követke-
zik, hisz mielőtt a következő fordulóban Zi-
lahra látogatnának, szerdán Románia-kupa-
mérkőzésük van Alsógáldon. (bálint)
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Eredményjelző
* A csoport: Anglia – Bulgária 4-0, Koszovó – Csehország
2-1; a csoport állása: 1. Anglia 9 pont/3 mérkőzés, 2. Ko-
szovó 8/4, 3. Csehország 6/4, 4. Montenegró 2/4, (3-10), 5.
Bulgária 2/5 (5-11)
* B csoport: Szerbia – Portugália 2-4, Litvánia – Ukrajna 
0-3; a csoport állása: 1. Ukrajna 13 pont/5 mérkőzés, 2. Por-
tugália 5/3, 3. Luxemburg 4/4 (4-5), 4. Szerbia 4/4 (7-11), 5.
Litvánia 1/4
* C csoport: Németország – Hollandia 2-4, Észtország – Fe-
héroroszország 1-2; a csoport állása: 1. Észak-Írország 12
pont/4 mérkőzés, 2. Németország 9/4, 3. Hollandia 6/3, 4.
Fehéroroszország 3/5, 5. Észtország 0/4

* D csoport: Írország – Svájc 1-1, Gibraltár – Dánia 0-6; a
csoport állása: 1. Írország 11 pont/5 mérkőzés, 2. Dánia 8/4,
3. Svájc 5/3, 4. Grúzia 3/4, 5. Gibraltár 0/4
* E csoport: Szlovákia – Horvátország 0-4, Wales – Azer-
bajdzsán 2-1; a csoport állása: 1. Magyarország 9/4, 2. Hor-
vátország 9/4, 3. Szlovákia 6/4, 4. Wales 6/4, 5. Azerbajdzsán
0/4
* F csoport: Románia – Spanyolország 1-2, Norvégia – Málta
2-0, Feröer szigetek – Svédország 0-4; a csoport állása: 1.
Spanyolország 15 pont, 2. Svédország 10, 3. Norvégia 8, 4.
Románia 7, 5. Málta 3, 6. Feröer szigetek 0
* G csoport: Izrael – Észak-Macedónia 1-1, Szlovénia – Len-
gyelország 2-0, Ausztria – Lettország 6-0; a csoport állása:
1. Lengyelország 12 pont, 2. Ausztria 9, 3. Szlovénia 8 

(9-3), 4. Izrael 8 (9-8), 5. Észak-Macedónia 5, 6. Lettország 0
* H csoport: Törökország – Andorra 1-0, Franciaország – Al-
bánia 4-1, Izland – Moldova 3-0; a csoport állása: 1. Fran-
ciaország 12 pont (16-4), 2. Törökország 12 (10-2), 3. Izland
12 (8-5), 4. Albánia 6, 5. Moldova 3, 6. Andorra 0
* I csoport: Skócia – Oroszország 1-2, San Marino – Belgium
0-4, Ciprus – Kazahsztán 1-1; a csoport állása: 1. Belgium
15 pont, 2. Oroszország 12, 3. Kazahsztán 7, 4. Skócia 6, 5.
Ciprus 4, 6. San Marino 0
* J csoport: Finnország – Görögország 1-0, Bosznia-Herce-
govina – Liechtenstein 5-0, Örményország – Olaszország 
1-3; a csoport állása: 1. Olaszország 15 pont, 2. Finnország
12, 3. Bosznia-Hercegovina 7, 4. Örményország 6, 5. Görög-
ország 4, 6. Liechtenstein 0

A mai műsor
* C csoport: Észak-Írország –
Németország (Belfast, 21.45
óra), Észtország – Hollandia
(Tallinn, 21.45)
* E csoport: Azerbajdzsán – Hor-
vátország (Baku, 19.00), Ma-
gyarország – Szlovákia
(Budapest, 21.45)
* G csoport: Szlovénia – Izrael
(Ljubljana, 21.45), Lengyelor-
szág – Ausztria (Varsó, 21.45),
Lettország – Észak-Macedónia
(Riga, 21.45)
* I csoport: Skócia – Belgium
(Glasgow, 21.45), San Marino –
Ciprus (Serravalle, 21.45),
Oroszország – Kazahsztán (Ka-
linyingrád, 21.45)

Az Avântul első győzelme

A német és a holland együttes mindkét Eb-selejtezőjén vendéggyőzelem született. Ezúttal a
narancsmezesek nyertek. Fotó: Getty

Megvédte Európa-bajnoki címét 
a román női asztalitenisz-válogatott

Aranyérmet nyert a román női asztalitenisz-vá-
logatott a franciaországi Nantes-ban megtartott csa-
pat-Európa-bajnokságon. A marosvásárhelyi Szőcs
Bernadett-tel felálló együttes
3-0-ra győzte le a vasárnapi
fináléban a portugál váloga-
tottat, 1992, 2002, 2005 és
2017 után ismét elhódítva az
aranyérmet.

A döntő első mérkőzésén a
Viorel Filimon vezette román
csapat legjobbja, Szőcs Ber-
nadett 1-2-ről fordítva 3-2-re
győzte le Jieni Shaót (11-7, 
8-11, 6-11, 11-7, 11-6), a má-
sodik találkozón Daniela Do-
dean szintén 3-2-re (7-11,
11-8, 11-9, 6-11, 11-3) nyert
a portugálok legértékesebb
játékosa, az idei Európa-játé-
kok-győztes Yu Fu ellen,
majd az utolsó összecsapáson

Eliza Samara 3-0-ra (11-9, 11-7, 11-6) győzte le
Leila Oliveirát. A román keret tagja volt még Adina
Diaconu és Irina Ciobanu is.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 3. forduló:
Szászrégeni Avântul – Gyulafehérvári Uni-
rea 1-0 (1-0)
Avântul: Bucin – S. Chirilă, F. Pop, Mer-
dariu, Laczkó, P. Luca, A. Luca, Murar,
Covaciu, A. Chirilă, Bujor. Cserék: Vlasa,
Potor, Inţa, Zachei, Berki, Horvath.
Gólszerző: Merdariu (37.).

Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjá-

nak 2. fordulójában a következő
eredmények születtek: Nagysármás
– Erdőszentgyörgy 1-6, Nyárádtői
Viitorul – Nyárádtői Unirea 0-11,
Marosszentkirály-Náznánfalva –
Segesvár 2-2, Kerelő – Marosludas
3-3, Mezőszengyel – Marosvásár-
helyi Atletic elhalasztották, Ákos-
falva – Szováta elhalasztották,
Nyárádszereda – Marosoroszfalu 
0-7. Radnót állt.

Az előző fordulóban: Maroslu-
das – Marosszentkirály-Náznán-
falva 11-0.

Eredményjelző
* a 2. liga 6. fordulójában: CS Mioveni – Bukaresti Me-
taloglobus 2-2, Sportul Snagov – Dunărea Călăraşi 
0-2, Zsilvásárhelyi Pandurii – Bodzavásári SCM Gloria
0-0, Concordia Chiajna – Resicabányai CSM 2-1, Tur-
ris Oltul Turnu Măgurele – Temesvári ASU Politehnica
2-0, Bukaresti Daco-Getica – Campionii FC Argeş Pi-
teşti 0-2, Bukaresti Rapid – Zsilvásárhelyi Viitorul Pan-
durii 1-2, Temesvári Ripensia – Petrolul Ploieşti 
0-1, Konstancai Farul – FK Csíkszereda 2-0. Az állás:
1. Turnu Măgurele 18 pont, 2. Mioveni 14, 3. Bodza-
vásári SCM Gloria 13, …17. FK Csíkszereda 4.
* a 3. liga V. csoportjának 3. fordulójában: Sellemberki
Viitorul – Dési Unirea 2-0, Besztercei Gloria – Zilahi
SCM 1-0, Szászrégeni Avântul – Gyulafehérvári Unirea
1-0, Váradszentmártoni CSC – Kolozsvári Sănătatea 
3-0, Kolozsvári CFR II – Székelyudvarhelyi FC 1-1,
Tordai Sticla Arieşul – Nagyváradi Luceafărul 0-1, Lé-
nárdfalvi Comuna – Alsógáldi Industria 8-2, Kudzsiri
Metalurgistul – Nagybányai Minaur 1-1. Az állás: 1.
Nagyváradi Luceafărul 9 pont, 2. Lénárdfalva 7, 3.
Sellemberk 7, …5. Szászrégeni Avântul 5.
* a 3. liga I. csoportjának 3. fordulójában: Németvásári
Ozana – Bákói Aerostar 1-2, Bákói CSM – Sporting Li-
eşti 1-0, Karácsonkői CSM Ceahlăul – FC Botoşani II
4-0, CSM Paşcani – CSM Focşani 0-2, Galaci Univer-
sitatea Dunărea de Jos – Ştiinţa Miroslava 2-2, Foresta
Suceava – Galaci SC Oţelul 3-0, Huszvárosi Huşana –
Kézdivásárhelyi KSE 0-0, Şomuz Fălticeni – Radóci
Bucovina 0-5. Az állás: 1. Radóc 9 pont, 2. Aerostar 9,
3. Suceava 7.

Fotó: GSP

Fotó: Getty



Győzelemmel kezdte az új baj-
noki idényt a marosvásárhelyi női
kézilabda-csapat, noha a klub kö-
rüli bizonytalanság továbbra is
fennáll. Az alakulat és a szakveze-
tés közös elhatározása értelmében
úgy álltak pályára az első forduló-
ban, hogy a klub nem kötött szer-
ződést a játékosokkal, és azt sem
ígérte senki, hogy utóbb bárki fizet
nekik valamit. Ilyen tekintetben a
legvegytisztább amatőr csapat vá-
gott neki a bajnokságnak, amely
még abban sem lehet biztos, hogy
a járulékos költségeket (játékveze-
tői díj, terembér, kiszállási költsé-
gek stb.) valaki megtéríti. Egyelőre
csak az biztos, hogy az országos
bajnok ifjúsági csapat, amely jelen-
tős részben átfedést mutat a felnőtt-
gárdával, a szülők zsebére utazik a
kiszállásokra…

A pénzhiány a keret összetéte-
lére is kihatással volt. Georgeta
Bucin kivételével mindazok a fel-
nőtt korosztályú játékosok, akik
nem az Olimpic ifjúsági csapatától
érkeztek, távoztak. Minden bizon-
nyal hiányozni fognak Stângu gól-
jai, de nincs már a keretben
Popeanu, Cozma és Popovici sem.
Utóbbi kettő be is panaszolta a klu-
bot az elmaradt fizetések miatt, és
amennyiben hamarosan nem kap-
ják meg a pénzüket, könnyen lehet,
hogy a szövetség pontlevonással
sújtja a CSM-t, illetve egyéb
szankciókra is számítani lehet.

Addig azonban, amíg kiderül,
hogy miként is alakul a csapat
sorsa a továbbiakban, a játékosok
– mint a közismert viccben a ken-
guru – megtanultak üres zsebbel
is „ugrálni”. Ezért nem is lehet
őket szigorúan bírálni a Nagyvá-
rad elleni mérkőzés kapcsán elkö-
vetett rengeteg egyszerű hiba
miatt. Már az első percekben lát-
szott, hogy a CSM sokkal képzet-
tebb csapatot alkot, de 7-1 után
elvesztették az összpontosításukat
a marosvásárhelyiek, különösen
Bărăbaş játszott mélyen a képes-
ségei alatt. Emiatt a nagyváradiak
fokozatosan ledolgozták a hátrá-
nyukat, és a második félidő ele-
jére alig egy gólra jöttek fel
(17-16). Carla Lăcătuş néhány be-

töréséhez ekkor azonban hozzáa-
dódtak Ugran sorozatos védései,
és ismét megnyugtató különbség
alakult ki. 

Szinte bizonyosan állítható,
hogy egy jól motivált és nem ed-
zéshiányos keret (a bizonytalanság
a felkészülést is negatívan befolyá-
solta) a jelenlegi összetételben is
15-20 góllal múlta volna felül ezt a
Nagyváradot.

A Marosvásárhelyi CSM szom-
baton Resicabányára látogat, köz-
ben pedig arra vár, hogy
tisztázódjon a klub helyzete. No
meg arra, hogy visszatérjen a pá-
lyára a tavasszal súlyos térdsérülést
szenvedett Andreea Târşoagă, ő
azonban egyelőre nem áll játékra
készen.

Üres zsebbel is győztek

Nem hivatalos, de szinte bizo-
nyosra vehető információk szerint –
hiszen sem a klub nem kommunikál
már hetek óta, de a sportági szövet-
ség sajtó iránti nyitottsága is erősen
megkérdőjelezhető – a Marosvásár-
helyi CSM férfi-kosárlabdacsapata
visszalépett az országos bajnokság
B értékcsoportjából, és egy szinte
kizárólagosan ifjúsági játékosokból
álló együttessel az 1. ligában kíván
részt venni, amelyet az idéntől szer-
veznek meg újra.

Az anyagi háttér nélkül maradt
együttes elvesztette legjobb játéko-
sait, Sánta Piteşti-re, Engi-Rosen-
feld Nagyszebenbe, Borşa és
Kilyén Zsilvásárhelyre igazoltak,

Bölöni és Steff helyzete (utóbbi
csak az év vége felé épül fel teljesen
sérüléséből) egyelőre bizonytalan.
Játékosok híján a csapat csak az 1.
ligát vállalja, ami azt jelenti, hogy
15 év után először fordul elő ismét,
hogy a marosvásárhelyi felnőtt
férfi-kosárlabdacsapat nem vesz
részt az élvonalbeli bajnokságban.
Mindezt azzal a kockázattal, hogy a
szövetség 10 ezer euróra bünteti
majd a klubot a beiratkozás utáni
visszalépés miatt.

Az 1. liga mezőnye, lebonyolí-
tási rendje és programja még isme-
retlen, a bajnokság várhatóan
október második felében kezdődik.
(bálint)

Visszalépett a CSM férfi-
kosárlabdacsapata az élvonalból

Három év után ismét 12 csapat
vesz részt a női röplabda A1 osz-
tályban, miután az utóbbi idények-
ben nem sikerült feltölteni a
mezőnyt. Augusztusban úgy tűnt,
ismét csak 11 klub sorakozik fel a
rajtnál, miután nagy meglepetésre
az utóbbi évek egyik sikercsapata,
a Bukaresti CSM a klub tevékeny-
ségének kényszerű szűkítése miatt
megszüntette a női röplabdaszak-
osztályt. Ezúttal azonban nem ma-
radt betöltetlen hely, mert a buka-
restiek helyére beiratkozott az
élvonalba az osztályozó tornán har-
madik helyen végzett CSO Volun-
tari.

Úgy tűnik, a marosvásárhelyi
klub körüli bizonytalanság ellenére
a csapat részvétele nem forog ve-

szélyben, ugyanis a CSM körül ki-
alakult tragikomikus helyzet elle-
nére a marosvásárhelyi orvosi
egyetem mellett működő kiválósági
központ struktúráját felhasználva
sikerül megmenteni az alakulatot.

A női röplabdabajnokság október
5-én rajtol, a Marosvásárhelyi CSM
éppen az újonnan beiratkozott CSO
Voluntari otthonában kezd.

A sportági szövetség egyelőre
nem tett közzé információkat arról,
hogy ez a változás miként befolyá-
solja a Románia-kupa programját,
hiszen a Bukaresti CSM kiemelt
volt, és csak a második körben csat-
lakozott volna. Ilyenként pedig Vo-
luntari mégsem veheti át
egyszerűen a helyét, mint a bajnoki
programban történt. (bálint)

Nem marad létszámhiányos 
a női röplabdabajnokság

Elvileg jövő szombaton rajtol a
női kosárlabdaidény a Románia-
kupa első körének odavágó mérkő-
zéseivel. A rajtnál felsorakozik a
Marosvásárhelyi Sirius is, amely
az egy évet élt CSM romjaira épít-
kezik, ugyanazzal az edzővel
(Ionel Brustur), és jórészt ugyan-
azokkal játékosokkal vág neki az új
bajnokságnak. Érdekes egyébként,
hogy pont a női kosárlabdacsapat-
nak sikerült egyedüliként magántá-
mogatásból előteremtenie a
bajnoki részvételhez szükséges
összeget a CSM összes tropára
ment szakosztálya közül, ebben
minden bizonnyal szerepet játszott,
hogy elsőként mondtak le róla a
városi sportklubban, és a sportági
szövetség későig kitolta a beiratko-
zási határidőt, így a csapat mened-
zserének, Kiss Istvánnak
(szerencsére) maradt ideje lépni.

Sajnos, ahhoz viszont nem volt
elég ez az idő, hogy mindenkit
megőrizzenek a keretből. Angel
Robinson már az év elején távo-

zott, és a nyáron is korán talált csa-
patot, Alina Popot Arad csábította
el, és megunta a várakozást Bianca
Nagy-Voica, Ruxandra Chiş és
Radu Antonia is. Igaz, utóbbi még
visszatérhet, mert kiderült, hogy
cseberből vederbe esett. Nagysze-
benbe igazolt volna, az ottani csa-
pat azonban a beiratkozás és a
bajnoki program elkészítése után
visszalépett. 

A Sirius a következő összetételű
játékoskerettel vág neki a bajnok-
ságnak: Mészáros Kata, Cristina
Badi, Andreea Feiseş, Bokor
Beáta, Diana Ignat-Kleemann, Ale-
xandra Bobar, Iohana Borşan,
Pálffy Tünde, valamint a klub 16
éves korosztályú csapatából bevá-
logatott öt-hat kosaras, ezenkívül
egy idegenlégiós is aláírt a maros-
vásárhelyiekhez. (Hosszú évek
után alighanem ő lesz az egyetlen
idegenlégiós a teljes marosvásárhe-
lyi sport viszonylatában!) Az ame-
rikai Brittney Dunbar 26 éves,
irányító poszton játszik, a floridai
St. Petersburg kollégiumban és a
Weber State egyetem csapatában
nevelkedett. Miután kiöregedett az

NCAA-ből, az ír Maxol Wildcats
igazolta le, majd az idén tavasszal
a horvát Plamen Pozega színeiben
játszott. Tizenegy mérkőzésen lé-
pett pályára, 18,1 pont- és 7,5 le-
pattanóátlaggal, valamint
mérkőzésenként hét gólpasszal. 

Mint ismeretes, a szövetség a
klubok érdektelensége miatt kény-
telen volt megváltoztatni a bajnoki
rendszert, és az alapszakaszt két
földrajzi csoportban szervezik.
Utóbb is módosításra kényszerül-
tek azonban, mert a bajnoki prog-
ram elkészítése után Nagyszeben
visszalépett, így a Nyugati csoport-
ban, amelyben a Sirius is érdekelt,
csak hat csapat maradt. Ezért újra-
tervezték a programot, ám nem
sorsoltak ismét, csupán vették az
eredeti sorrendet úgy, hogy Nagy-
szeben helye után minden csapat
eggyel kisebb sorszámot kapott, és
így párosították a csapatokat a Ber-
ger-táblázat szerint. Az új program
szerint a Nyugati csoport az erede-
tihez képest egy héttel később, ok-
tóber 9-én kezd, a marosvásárhelyi
csapat programja pedig az alábbiak
szerint módosul: 

Kézdivásárhely
KSE (hazai pá-
lyán, okt. 9.),
Aradi FCC Bas-
chet (idegenben,
okt. 12.), Kolozs-
vári U (i., okt.
19.), Szatmárné-
meti CSM (h.,
nov. 2.), Nagyvá-
radi CSU (i., nov.
24.), Kézdivásár-
hely KSE (i., nov.
30.), Aradi FCC
Baschet (h., dec.
7.), Kolozsvári U
(h., dec. 14.),
Szatmárnémeti
CSM (i., dec.
21.), Nagyváradi
CSU (h., jan. 4.).

Női kosárlabdában foglalkoztatják 
a marosvásárhelyi sport egyetlen idegenlégiósát

Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 1. forduló: Marosvásárhelyi

CSM – Nagyváradi CSU 30-24 (16-13)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Alin

Gherman, Adrian Moldovan (mindketten Nagybányáról).
Marosvásárhelyi CSM: Ugran (Stan) – Munteanu 1 gól, Lăcă-

tuş 7, Bărăbaş 6, Darie 4, Moldovan 2, Bucin 5 (Ola, Radu 3, Sîn-
georzan, Coşarcă, Guţă, Bercea, Postelnicu, Ghemeş 2).

Nagyváradi CSU: Pintea (Fulgescu) – Abodi 4, Damian 3,
David 1, Duţu 6, Hercuţ 2, Surducan 2 (Corondan, Mastan,
Mocan, Preduca 2, Toma 1, Tudose 3, Zegrean).

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D csoportjának 1. fordulójában a kö-

vetkező eredmények születtek: Nagybányai Marta – Resicabá-
nyai CSU 21-28, Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSU
30-24, Kisjenői Crişul – Temesvári Universitatea 36-24.

Kilyén (j1) Zsilvásárhelyen, Sánta (b1) Piteşti-en folytatja, Marosvásárhelynek pedig 15 év után
először nem lesz csapata az ország első osztályú bajnokságában. Fotó: Nagy Tibor

Az irányító poszton szereplő Brittney Dunbar a Weber State egyetem csapatában nevelkedett. 
Fotó: Weberstatesports 

Bálint Zsombor
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JÓKÍVÁNSÁG ADÁSVÉTEL

ELADÓ garázs a C.R. Vivu utcában,
a Kornisa alatt. Tel. 0747-591-830. (-I)

FAJTATISZTA vizslakölykök eladók.
Tel. 0744-132-511. (12/4252-I)

ELADÓK 1,5-2 kg közötti vegyes
hasznú csirkék, 8 lej/kg. Érdeklődni 8-
16 óra között a 0265/331-016 és 0730-
713-205-ös telefonszámokon. (sz.-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (14/4255)

VÁLLALOK: tetőkészítést, tetőjaví-
tást, cserépforgatást, festést, vako-
lást, meszelést, kerítéskészítést,
bármilyen munkát. Tel. 0740-651-
354. (1/3900)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
ből és lemezből, famunkát stb. Tel.
0745-680-818. (2/4086-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, csatorna-
javítást, bármilyen szigetelést, festést,
vakolást stb. Tel. 0724-609-419. (8/3957)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést,
csatornajavítást, festést, vakolást, szige-
telést, tetőszigetelést, teraszjavítást. Tel.
0759-467-356. (7/3956)

VÁLLALUNK bármilyen tetőjavítást,

ácsmunkát, fémcserép- és kerámia-

cserép-szerelést. Minőségi munkát

végzünk, garanciát vállalunk. Nem-

csak ígérünk, hanem meg is valósít-

juk! Tel. 0748-814-474. (11/4251-I)

A STANDARD UNIVERSAL
CONSTRUCT KFT. 10% kedvez-

ménnyel vállal tetőjavítást, ácsmun-

kát, homlokzati munkát, festést,

polisztirénnel való bevonást, bitume-

nes szigetelést, a tetőszerkezet teljes

kicserélését. Az ügyfél anyagával is

dolgozunk. Tel. 0736-045-781.

(4/4274-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőfedést

Lindab lemezzel, cserépforgatást.

Tel. 0758-343-295. (3/4273-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Soha nem múló fájdalommal em-
lékezünk szeptember 8-án
KOREH ÉVÁRA halálának 20. év-
fordulóján. Emlékét szívében őrzi
férje, István, lánya, Imola, unokái,
ismerősei. Nyugodj békében!
(1/4268)

„Minden elmúlik, minden elvész,

csak egy él örökké: az emléke-

zés.”

Az emlékezéshez szeretet kell, és
akiket szeretünk, azokat nem fe-
ledjük el.
Szomorú szívvel emlékezünk és
emlékeztetjük mindazokat, akik
ismerték és tisztelték: CSÁKÁNY
ANNÁT szül. Bedő halálának 20.,
valamint CSÁKÁNY ALBERTET
halálának 25. évfordulóján. Ke-
gyelettel és szeretettel emléke-
zünk rájuk. Szeretteik. (17/4259-I)

Szívünk soha el nem múló fájdal-
mával emlékezünk BÉRES szül.
BODÓ JOLÁNKÁRA halálának
1. évfordulóján. Pihenése le-
gyen csendes, emléke áldott!
Férje, gyermekei és azok csa-
ládja. (sz-I)

Mindig fájó szívvel emlékezünk
szeptember 9-ére, ezen a napon
hagyott itt örökre 12 éve drága
édesanyám, HARCSÁS-KÁDÁR
ZSÓFIA-JULIÁNNA. Emlékét
mindig a szívünkben hordjuk.
Fia, Sanyika, menye, Enikő és
unokája, Levi. (6/4285)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédnagymama, anyós és
rokon, 

özv. MAGYAROSI IRÉN 
szül. Jánosi 

hosszas betegség után, életének
74. évében visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Temetése 2019. szep-
tember 9-én, hétfőn 14 órakor lesz
a marosszentgyörgyi református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Búcsúznak szerettei. (1/4280-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, a mezőmadarasi születésű 

MOLNÁR MIHÁLY 
türelemmel viselt betegség után,
életének 69. évében, 2019. szep-
tember 7-én távozott közülünk.
Temetése 2019. szeptember 9-én,
hétfőn 15 órakor lesz a remete-
szegi ravatalozóból, örök nyuga-
lomra a besei temetőbe
helyezzük. 
Emlékét őrzi a gyászoló család.
(3/4282-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-
ben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek…”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
testvér, anyós, rokon és jó barát,
a szövérdi születésű 

SZOMBATI IRÉN 
szül. Dósa

türelemmel viselt betegség után,
életének 68. évében csendesen
megpihent. Búcsúztatása 2019.
szeptember 9-én, hétfőn 17 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temető ravatalozójában.
Temetése kedden 14 órától lesz a
szövérdi sírkertben. 

A gyászoló család. (4/4283-I)

Marosvásárhelyen
LENGYEL MARIKÁT

és Remeteszegen
PÁSKU MARIKÁT

névnapjuk alkalmából
szeretettel köszöntik 
a kolléganők, kívánva

jó egészséget,
boldogságot szerető
családjuk körében. 

Isten éltessen
benneteket! (5/4284)

Id. KERESZTESI ANNÁNAK 77. születésnapja alkalmából
kívánunk erőt, egészséget, minden szépet és jót szerettei
körében.
Legyen szeretet, hol utadat járod,
egészséged és sok szép álmod.
Öröm és boldogság legyen mindig veled,
arcod mosolyogjon, ne lásson könnyeket.
Erő és egészség kísérjen utadon,
nagyon boldog légy minden szülinapodon!
Isten éltessen sokáig! 
Boldog szülinapot kíván férjed, Keresztesi Árpád, fiad,
Keresztesi József Attila és unokáid: ifj. Keresztesi József Attila
és Keresztesi Brigitta Enikő. (2/4231-I)
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A diákok figyelmébe!
A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás érte-

síti a marosvásárhelyi lakhelyű diákokat és szüleiket, hogy a
2019–2020-as tanév kezdetével a minden vonalra érvényes ingye-
nes autóbuszbérletek a jogosultak számára érvényesek marad-
nak 2019 szeptemberében is.

Azok a tanulók, akiknek nincs bérlet a birtokukban, de jogo-
sultak a kedvezményes utazásra, 2019. szeptember 10-étől jelent-
kezhetnek a Tudor negyedi (Favorit) és a Béga utca 2. szám alatti
buszjegyirodáknál.

Szükséges:
– a diák személyazonossági igazolványának másolata
– a szülő/gyám személyazonossági igazolványának másolata, 

ha a diák 14 éven aluli
– a 2019–2020-as tanévre érvényes iskolai igazolás
– a bérlet/igazolvány ellenértéke (10 lej)

A vezetőség
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A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (21531)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és CSONTOLÓT.
Tel. 0744-644-026. (21531)
ALKALMAZUNK ÁLLATGONDOZÓT teljes ellátással. Tel. 0744-
624-809. (21531)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz a belesműhelybe SZEMÉLYZE-
TET. Tel. 0744-644-026. (21531)
KFT. RAKTÁRI MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (64020)
MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM önmagára és munkájára egya-
ránt igényes KONYHAI SEGÉDET keres. Részletekért hívja a 0730-
525-535-ös telefonszámot. (64022-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ZARÁNDOKLATOK:
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 MAROS MEGYEI POSTAHIVATAL alkalmaz személyzetet
Nyárádkarácsonba és Havadtőre. Bővebb információ a 0265/224-
300-as telefonszámon vagy a www.posta-romana.ro weboldalon a

Cariere címszónál. (sz.-I)

DIMITRIE CANTEMIR POSZTLICEÁLIS ISKOLA 
A 2009. december 18-i 6207-es számú miniszteri rendelettel 

akkreditált tanintézet

SZAKKÉPESÍTÉS ÉVI TANDÍJ KEDVEZMÉNYEK A KÉPZÉSEK RÉSZTVEVŐINEK 

ÁLTALÁNOS 
ORVOSI 

ASSZISZTENS 
nappali 
3 éves 

2.800 lej 
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján

• A nehéz anyagi helyzetben lévő diákok a 2. részlettől
kezdődően kérhetik a tandíj részleges/teljes eltörlését (bővebb
felvilágosítás a titkárságon).
• Szálláslehetőség diákbentlakásban, minden szobában szám-
lázott szolgáltatásokkal (fűtés, meleg és hideg víz, villanyáram),
internet, kábeltelevízió.
• A képzések multimédiás rendszerben zajlanak, a diákokra
összpontosító interaktív módszerekkel.
• Az előadások tananyagát közzéteszik az iskola honlapján.
• Állandó bejárás a Serafim Duicu  könyvtárba, hozzáférés az
adatbázisához és az internethez.
• Szaktermek
• Modern laboratóriumok
• Osztálytermek oktatásra 

GYÓGYSZERÉSZ- 
ASSZISZTENS 

nappali 
3 éves 

2.800 lej
6 részletben, 

az elsőt 
(550 lej) 

a beiratkozáskor kell kifizetni, 
a 2-6. részletet 

(egyenként 450 lej)  
a beiratkozási kérvény 

(típusnyomtatvány)
alapján 

PARTNERKAPCSOLATOK
• Szerződéses együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi
Kórházzal és a Megyei Klinikai Kórházzal az egészségügyi,
gyógyszerészképzésben (klinikai szakgyakorlat) az országos
normáknak megfelelően.
• Együttműködési szerződések és protokollok gyógyszertári
egységekkel, gyógyszergyárakkal, laborokkal és gyógyszerle-
rakatokkal a szakmai gyakorlat biztosítása céljából.
• Oktatási együttműködés a Maros Megyei Sürgősségi Szol-
gálattal 
• Orvosi magánrendelőkkel
• Idősotthonokkal 

Beiratkozás: 
2019.

szeptember 2–13. között,
10-től 17 óráig,
hétfőtől péntekig 

a Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola
titkárságán, 

a Bodoni Sándor utca 3-5. szám alatt 

A BEIRATKOZÁSHOZ/ TöRZSKöNYVEZÉSHEZ 
SZÜKSÉGES IRATOK

Iratok eredeti példányban:
– a középiskola elvégzését igazoló okirat  
– érettségi oklevél
– az érettségi oklevelet helyettesítő igazolás (2019-es
évfolyam)
– születési bizonyítvány,  (esetenként) házasságlevél,
személyazonossági igazolvány
– orvosi igazolás a családorvostól, amely igazolja, hogy
a jelentkező egészséges (clinic sănătos), és alkalmas
az egészségügyi asszisztensi szakma gyakorlására.
Az orvosi igazolást minden tanév elején be kell nyújtani.
A fénymásolatokat a beiratkozáskor készítik el az eredeti
iratok alapján, amelyeket visszaadnak.
A beiratkozási díj 150 lej (a díj befizetése alól mentesül-
nek a gyakorló pedagógusok gyermekei, erről a szülők
tanintézményében kiadott igazolást kell bemutatni).
A diákok törzskönyvezése a beiratkozással egy időben
történik, és ekkor kell kifizetni a tandíj első részletét is.  

BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola,
Marosvásárhely, 

Bodoni Sándor u. 3-5. szám. 
Tel/fax: 0365/401-129

www.scoalacantemir.ro

A posztliceális képzésre a középiskolát elvégzett diákok iratkozhatnak be érettségi diplomával vagy anélkül.

NE CSAK DIÁK LÉGY, LÉGY ERASMUS+-OS DIÁK
A Dimitrie Cantemir Posztliceális Iskola 2016-tól kezdődően Erasmus+ programokat kínál, amelyek keretében az általános orvosi asszisztens képzés diákjai 19 napos
szakmai gyakorlaton vehetnek részt európai országok egészségügyi intézményeiben a szakmai, kulturális és nyelvi versenyképesség növelése érdekében.
A Nursing transcultural program az általános orvosi asszisztens szak 42 másod- és harmadéves diákját célozza, akiknek lehetőségük lesz szakmai gyakorlaton részt
venni Olaszországban a campobassói A. Cardarelli kórházban, Spanyolországban a granadai UED Los Tulipanes központjában, Németországban a hattersheimi
idősotthonban (Senirenresidentz), illetve Ausztriában a bécsi Allgemeinmedizin kórházban.

ERASMUS+ program
2016–2017-es tanév

„Gyakorlati szakmai képzés leendő ál-
talános orvosi asszisztenseknek
sürgősségi esetekre az európai normák-
nak megfelelően”
20 harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A.
Cardarelli kórházban.  

ERASMUS+ program
2017–2018-as tanév

„Európai készségek az ápolási és kivizsgálási mód-
szerek terén”

40 másod- és harmadéves diák szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli
kórházban, valamint a spanyolországi granadai UED
Los Tulipanes központban.

ERASMUS + program
2018–2019-es tanév

„Gondozzuk emberségesen és hozzáértően nagyszüleinket
– transzeurópai geriátriai (idősgyógyászati) egészségügyi
nevelés”
40 másod- és harmadéves diák 19 napos szakmai gyakorlaton
vett részt az olaszországi campobassói A. Cardarelli kórházban,
a spanyolországi granadai UED Los Tulipanes központban,
valamint a németországi hattersheimi idősotthonban.

FÉRFI MUNKATÁRSAT KERESÜNK
425–600 € 

Nyitott vagy egy új kihívásra?
Fiatal és tapasztalatlan, ám hajlandó vagy itthon dolgozni?

Eleged van már a távollétből, és közelebb akarsz kerülni családodhoz, szeretteidhez?
FÉRFI MUNKATÁRSAT KERESÜNK A SZÓDAVÍZTÖLTŐ RÉSZLEGRE

Olyan személyekre van szükségünk, akik hajlandók rutinmunkát végezni.

Nem szükséges tapasztalat.
A betanítás nagyon rövid idő alatt történik.
Vonzó bérezési feltételek/hónap+kajabonok.

Abban az esetben, ha alkalmasnak érzed magad erre a munkára, hozd el személyesen az önéletrajzodat cégünk székhelyére
hétfőtől péntekig 8 órakor vagy e-mailen is elküldheted.

Az önéletrajzok begyűjtése után csak a kiválasztott személyeket értesítjük.
Kapcsolattartó: Kozma István

Cím: Maroskeresztúr (Cristeşti), Maros megye, Cooperativei u. 498. szám.
Tel.: 004-0265-326-586, 004-0740-054-624  

E-mail: office@sifon.ro (21511-I)

Követelmények:
– középfokú tanulmányok 
– egészségügyi előírásoknak megfelelő személy
– rugalmas munkaprogram (két műszak) vállalása
– diszkréció, felelősségvállalás, csapatmunkára való
hajlandóság,   szakmaiság, becsületesség, hatékonyság;
– tiszta előéletű, nem alkoholfüggő személy.

Előnyt jelent: 
– nem dohányzó 
– 35 év alatti személy 
– állandó lakhely Maroskeresztúr vagy környéke.
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A Coral Impex Kft. és a Szászrégeni
Polgármesteri Hivatal közli, 

hogy a 2019. szeptember 9–16. közötti időszakban 
rágcsáló- és rovarirtásra kerül sor Szászrégen területén. Az
időszak az időjárási körülmények függvényében még
változhat.
A rovarirtó vegyszerek aktív összetevői deltametrin,
cipermetrin és bacillus thuringiensis, a rágcsálóirtó
vegyszerek aktív alkotóeleme pedig a brodifacoum és/vagy a
bromodialon. Mindegyik felhasznált termék rendelkezik az
Egészségügyi Minisztérium engedélyével, veszélyességi
fokuk ártalmas (Xn) és irritáló (Xi) minősítésű.
Felkérjük a lakosokat, hogy tegyenek óvintézkedéseket
elsősorban a gyerekek, idős személyek és háziállatok
védelmében, hogy azok ne kerüljenek a vegyszerszóró
berendezések közvetlen hatósugarába.
Felkérjük, vigyázzanak a gyerekekre és a háziállatokra, hogy
ne kerüljenek érintkezésbe a rágcsálóirtó vegyszerekkel.
Amennyiben ez mégis megtörténik, azonnal forduljanak a
sürgősségi kórházhoz (ellenszer a K-vitamin).

Bővebb felvilágosítás a 0264-595-606-os
telefonszámon.

Álláshirdetés 
– labortechnikusi állások

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara munkatársakat keres
labortechnikusi állások betöltésére.

MUNkAHely: GépéSzMéRNöki TANSzék
Munkakör: labortechnikus (meghatározatlan időre)
Munkaidő: napi 8 óra

Minimális követelmények:
• Szerszámgép-kezelési és forgácsolási ismeretek (előtolás-, for-

dulatszám-, menetlépés-beállítás esztergapadon, síkmarás alapjai,
szerszámai, készülékek tulajdonságai, hőmérséklet- és forgácsolási
paraméterek közötti összefüggés)

• CAD/CAM ismeretek (AutoLISP, Autodesk Inventor, NC és
CAM fogalmak, NCT2000T-201T/ NCT2000M-201M vezérlés is-
merete)

• Forgácsoló szerszámok geometriájában való jártasság (fogas-
kerékgyártó szerszámok, alakos modul tárcsamaró, csigamaró,
metszőkerék)

• Hengeres fogaskerék-geometriai és szilárdságtani számítási is-
meretek.

Előnyt jelent:
• felsőfokú végzettség

MUNkAHely: MATeMATikA-iNfoRMATikA TANSzék
Munkakör: labortechnikus (meghatározott időre)
Munkaidő: napi 4 óra

Munkaköri feladatok:
• Az informatikalaborok fejlesztése és karbantartása
• A laborokhoz kapcsolódó beszerzések lebonyolítása
• A laborokban zajló oktatási és kutatási tevékenység technikai

és adminisztrációs hátterének biztosítása

Minimális követelmények:
• felsőfokú végzettség
• programozási ismeretek (C, C++, Java, Matlab);
• webfejlesztői ismeretek;
• adatbáziskezelési ismeretek;
• jó kommunikációs készség.

Előnyt jelent:
• pedagógiai modul

Általános tudnivalók
Jelentkezési iratcsomó:
• kézzel írott szándéknyilatkozat,
• szakmai önéletrajz,
• oklevelek (másolatban).

Az iratcsomó leadási módja: személyesen, a kar titkárságán.
Jelentkezési határidő: 2019.09.11., 14 óra. 


