
Florea visszautasítja 
a DNA vádjait

Visszautasítja az ellene megfogalmazott
vádakat Marosvásárhely polgármestere,
Dorin Florea, akit egyik tanácsosával
együtt csütörtökön helyezett vád alá az
Országos Korrupcióellenes Ügyészség
(DNA). 

Dorin Florea azt írja az Agerpres hírügynök-
séghez eljuttatott közleményében, hogy taná-
csosa, Claudiu Maior a törvényes előírások
betartásával írta alá azt a 9.198 fizetési megbí-
zást, amelyek miatt a DNA hivatali hatáskör túl-
lépésével vádolja. 

Florea közleménye szerint a 2001. évi 215-ös
törvény lehetővé teszi, hogy a polgármester lét-
rehozzon maximum négy tanácsadói állást kabi-
netje működéséhez. Claudiu Maiort e jogszabály
alapján alkalmazta, tevékenységi körének pontos
meghatározásával, amely a fizetési megbízások
láttamozását is magában foglalta. „Fontos leszö-
geznünk a közvélemény korrekt tájékoztatása ér-
dekében, hogy a DNA által jelzett teljes időszak
alatt mind a 9.198 fizetési megbízás törvényes
voltát ellenőrizte mind a Pénzügyminisztérium,
amely elfogadta ezek kifizetését, mind a Szám-
vevőszék. Sem a Pénzügyminisztérium, sem a
Számvevőszék nem jelezte, hogy ezek a doku-
mentumok törvénytelenek volnának” – olvasható
Florea közleményében. 

Az elöljáró abnormálisnak tartja, hogy az ál-
tala vezetett intézmény hírnevét „be akarják
mocskolni”, szerinte a helyi politikusok „piszkos
támadást” intéztek ellene. 

VII. Bolyais 
Világtalálkozó
Az idei VII. Bolyais Világtalálkozóba
beépülve a Forgataggal egyidős ma-
rosvásárhelyiek világtalálkozója színe-
síti a háromnapos programot. Az
esemény alkalmával a résztvevők fő-
hajtással emlékeznek a 460 éve indult
marosvásárhelyi oktatás kezdetére.
____________2.
A hazai kerüljön 
az asztalra!
A paradicsomimport visszaszorítása
és a hazai termelés fellendítése érde-
kében a kormány támogatás nyújtásá-
val próbált beavatkozni a piaci
viszonyok szabályozásába.
____________4.
Az emlékek 
élő őrzői 
Tolmin és Nova Gorica között a he-
gyek elérik ugyan a 2000 métert, de a
mediterrán éghajlat miatt kiválóan
lehet túrázni szinte egész évben. Az
alacsonyabb dombokra kiépített ösvé-
nyek, kerékpárutak vezetnek, köztük a
már említett Béke ösvénye, amely az
isonzói csata mintegy 90 km-es front-
vonalát is érinti. 
____________5.
Váratlan gondok 
a Maros KK-nál
Az információk szerint Béres Lóránt
klubelnök arról értesült, hogy a csapat
egyik alapemberének hozott LaMar-
cus Reed aláírt volna egy izraeli klub-
bal, noha érvényes szerződés köti a
következő idényre a Maros KK-hoz. 
____________7.

Színes és mondhatni időket, korokat
átfogó sokadalom vette birtokba szom-
baton Mikházát. A nyárádmenti falut ér-
deklődő turisták és az őket vendégül
látó ókori római polgárok sokasága
szállta meg, ami csak első olvasásra
tűnik hihetetlennek – ekkor, augusztus
12-én tartották az immár ötödik alka-
lommal megszervezett Római Fesztivált. 

Az 5R, ahogyan hivatalos nevén szerepel a
Maros Megyei Múzeum által létrehozott és
szervezett – akár összművészetinek is tekint-
hető – szemle, ezúttal is nagy tömeget vonzott,
a számos helyszínen zajló, nívós programsoro-
zatok teljes napos elfoglaltságot ígértek. A
Csűrszínházban berendezett odeonban előadá-
sok és gyermekfoglalkozások zajlottak, az ud-
varon felállított arénában versenyek és
hadgyakorlatok folytak, a több helyen felállított
castrumokban és fórumokon római táborokat,

illetve kézművesműhelyeket (többek között Ta-
berna scriptoria – latin írás, Officina ferraria –
kovácsműhely, Taberna aleatoria – társasjáté-
kok, Ludus litterarius – iskola, Officina fictila-
ria et lucernaria – terrakotta- és mécseskészítés,
Materiae medicae – gyógynövények és sok ha-
sonló elfoglaltság) tekinthettek meg a résztve-
vők, akik az utóbbi sátrak tevékenységeiben
részt is vehettek. Római öltözéket viselő kéz-
művesek, avagy a Maros Megyei Múzeum 

Újra elbánnak velünk (?)
Igencsak indokolt a szülők segélykiáltása, hiszen most

már tagadhatatlanul az a cél, hogy iskolakezdésig semmi-
lyen formában ne rendeződjék a marosvásárhelyi Római
Katolikus Teológiai Líceum helyzete, amelynek megoldá-
sát szándékosan húzzák-halasztják minden szinten. És
egyre nyilvánvalóbb az a szándék is, hogy visszaállítsák
az iskolaalapítás előtti helyzetet: az általános iskolai osz-
tályokat visszautalják az Egyesülés Főgimnáziumba, a ka-
tolikus teológiai osztályokat pedig a Bolyai Farkas
középiskolába, felszámolva ezáltal a két éven át mindenki
megelégedésére működő katolikus iskolát. 

Ehhez nyújtott kedvező kiindulópontot az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyészség marosvásárhelyi kirendeltségé-
nek hosszan tartó bűnvádi eljárása a volt főtanfelügyelő
és az állásából felfüggesztett iskolaigazgató ellen. Rajtuk
kívül kisebb-nagyobb formai hibákra hivatkozva a DNA
nyomozói több mint négyszáz diák szüleinek és a 18 évet
betöltött tanulóknak a tanév folyamán történő folyamatos
beidézésével a megfélemlítés légkörét keltették. Így pró-
bálják rávenni őket, hogy a gyanúsítottak ellen fordulja-
nak. 

Az időhúzást a kormányhivatal is gyakorolta. A legelső
beiskolázási tervet, amiből kihagyták a katolikus iskolát,
a helyi tanács többször akarta módosítani, de a prefektúra
minden határozatot megtámadott. Július 31-i válaszában,
amelynek összeállítása egy hónapot vett igénybe, a kor-
mányhivatal a helyi tanács legutóbbi iskolahálózat-terve-
zetről szóló határozatának a visszavonását kérte,
érvénytelenítve ezáltal a csonkán maradt osztályoknak 
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Elhalasztják a kirándulást
Az előrejelzések szerinti nagy meleg miatt a Nyugdíjasok
Romániai Szövetségének marosvásárhelyi szervezete
által augusztus 16-ára tervezett kirándulást augusztus 30-
ára halasztják. Az útvonal: Tordai-hasadék, kolozsvári bo-
tanikus kert, Nicula-kolostor. Az 50 lejes részvételi díj egy
ebédet is magában foglal. Az érdeklődők naponta 10-13
óra között iratkozhatnak fel a nyugdíjasszervezet Bolyai
tér 36. szám alatti irodájában, az emeleten.

Jogi tanácsadás
Augusztus 16-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II.
emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőink-
nek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy
hozzák magukkal előfizetési szelvényüket, illetve az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

Közeledik a pótérettségi
Az őszi vizsgasorozat augusztus 21-én, hétfőn kezdődik
a román írásbelivel, 22-én anyanyelvből, 23-án a szaknak
megfelelő kötelező tantárgyból, 24-én a választott tan-
tárgyból írásbeliznek a pótérettségizők. A szóbelik augusz-
tus 25–31. között zajlanak. A pótérettségizőknek csak
elmaradt, illetve sikertelen vizsgáikat kell megismételniük.
Az ideiglenes eredményeket szeptember 1-jén, a felleb-
bezések utáni végső vizsgajegyeket pedig 6-án függesztik ki. 

Kézművestábor felnőtteknek is
Augusztus 14-étől, hétfőtől 19-éig, szombatig kézműves
alkotótábort tartanak a marosvásárhelyi, Bolyai utca 23.
szám alatti Unitarcoop Alapítvány udvarán. A tábor minden
korosztálynak szól, de a szervezők elsősorban felnőttek-
nek szeretnének lehetőséget nyújtani a kikapcsolódásra.
Kézműves-foglalkozások: hímzés, gyöngyfűzés, horgolás,
szövés, nemezelés, agyagozás, népi motívumok festése
fára, papírhajtogatás stb., valamint olvasósarok, rajzoló-
és kifestősarok, kávé- és teasarok is lesz. A program min-
dennap délelőtt 10 órakor kezdődik, majd a 13 órától
14.30-ig tartó ebédszünet után 19 óráig folytatódik. A rész-
vétel ingyenes, előzetes bejelentkezés szükséges az
alábbi e-mail-címen: kezmuves_klub@yahoo.com.  Bő-
vebb tájékoztatás az alapítvány Facebook-oldalán.

Kezdődik a Forgatag
Augusztus 18-án, pénteken elkezdődik a Vásárhelyi For-
gatag rendezvénysorozata. Péntektől vasárnapig az
Aranykakas udvarára, a Szféra-programokra várják a mű-
vészetkedvelőket. A Szféra koncertjeiről, kiállításairól, il-
letve az interaktív előadásokról a Vásárhelyi Forgatag
honlapján lehet tájékozódni.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma MARCELL, holnap
MÁRIA napja.14., hétfő

A Nap kel 
6 óra 18 perckor, 

lenyugszik 
20 óra 34 perckor. 
Az év 226. napja, 

hátravan 139 nap.

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

A Vásárhelyi Forgatag augusz-
tus 25–27-e közötti program-
jába fonódik bele a VII. Bolyais
Világtalálkozó, amelybe beépül
a Marosvásárhelyiek V. Világta-
lálkozója. A kettő együtt három-
napos rendezvénnyé nőtte ki
magát, s a hagyományos prog-
ramokat megőrizve újdonsá-
gokkal egészült ki. Hogy mire is
számíthatnak az érdeklődők?
Erről Kirsch Attilával, a szerve-
zést vállaló Református Kollé-
gium – Bolyai Farkas Líceum
Öregdiákok Baráti Körének el-
nökével, a világtalálkozó prog-
ramfelelősével beszélgettem. 

Az idei VII. Bolyais Világtalálko-
zóba beépülve a Forgataggal egyidős
marosvásárhelyiek világtalálkozója
színesíti a háromnapos programot. Az
esemény alkalmával a résztvevők fő-
hajtással emlékeznek a 460 éve indult
marosvásárhelyi oktatás kezdetére.

A rendezvény több helyszínen zaj-
lik. 

Augusztus 25-én, pénteken a Bolyai
Farkas Líceum, Református Kollé-
gium udvarán van a gyülekező és a be-
jelentkezés. Akkor írják fel azokat,
akik az iskolával kapcsolatosan szeret-
nének felszólalni a 12 óra után kez-
dődő Diákkori mementók, bennünk élő
varázslat című rendezvényen, ame-
lyen mindenki öt percet kap, hogy leg-
kedvesebb diákkori emlékét megossza
a közönséggel. 

A pénteki műsor 9.30–10.20 óra kö-
zött ünnepélyes megnyitóval kezdődik
az udvaron felállított nagyszínpadon,
ahol a Bolyai iskola Harangvirág tánc-
csoportja mezőségi táncokat ad elő,
majd egy igazi meglepetés következik. 

11 órától a Refi karaván zenei mű-
sora szórakoztatja a jelenlévőket, utá-

nuk ugyancsak a Református Kollé-
gium diákjai Arc az álarc mögött cím-
mel adnak elő improvizációs
produkciót Márton Csilla tanárnő ren-
dezésében. 12.10-kor a már említett
visszaemlékezések következnek.

Az udvari nagyszínpadon zajló mű-
sorral egy időben 10.30–11 óra között
három kiállítás nyílik az iskola tanári
szobájában és a mellette levő 62, 63-
as osztálytermekben. Az iskolatörté-
neti kiállítást Buksa Éva tanárnő, a
Vásárhelyi arcok fényképkiállítást Ko-
vács Levente rendező, A katolikus
gimnázium bolyais múltja kiállítást
Székely Szilárd, a Római Katolikus Is-
kola helyettes igazgatója nyitja meg.
11 órától a szomszédos osztálytermek-
ben könyvbemutató, könyvvásár lesz
az iskola volt diákjainak kiadványai-
ból Csáky Károly szervezésében. 

Az előbbi két műsorral párhuzamo-
san 10.30 órától az iskola dísztermé-
ben Hajdú Zoltán  aligazgató
bemutatja a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum új címerét. A bemutatót 10.40-
től a bolyais diákok kreatív ünnepi
műsora követi, amellyel a polihisztor
Bolyai Farkas emléke előtt tiszteleg-
nek. 12.30-tól Szívhangok címen az is-
kola tollforgató volt diákjai olvasnak
fel rövid részleteket alkotásaikból. 

13 órától az amfiteátrumban fórum-
beszélgetések következnek, az első
órában a Bolyai Farkas Elméleti 
Líceum vezetőségével, ezt követi az
iskolának a katolikus oktatás újraindí-
tásában vállalt szerepéről  szóló 
beszélgetés Székely Szilárd vezetésé-
vel, majd egy újabb, A Református Kol-
légium a rendszerváltás után címmel.
Moderátor Márton Előd iskolalelkész. 

16.30–22 óra között az udvari nagy-
színpadon Kozsik József Kamaszok if-
júsági színtársulata lép fel, majd a

Mary Grace, a Kővirág, a Rocksuli és
a Polifon együttesek következnek,
végül pedig a Boom számaira nosztal-
giázhatnak az iskolaudvaron, a sörsát-
rak alatt  összegyűlt vendégek.

Augusztus 26-án, szombaton a ma-
rosvásárhelyi vár B épületében folyta-
tódik a rendezvény, ahol B. Fülöp
Erzsébet színművésznő szervezésében
négy iskola diákjainak képviselői val-
lanak a mai fiatalság életérzéséről, ter-
veiről a sok meglepetést tartalmazó
interaktív világtalálkozó keretében.

11 órától Balás Árpád a várbeli egy-
kori schola udvaráról Bolyai-sétára
hívja az érdeklődőket. 

10–13 óra között a Kultúrpalotában
verbunkverseny zajlik. 

17–19.30 óra között ugyancsak a
Kultúrpalota lesz a helyszíne a világ-
találkozó gálaműsorának. Fellépők:
Jakab Roland hegedűvirtuóz, Ferencz
Mari dzsesszénekes, Pethő Csaba gitá-
ros, Hána László, Bíró Jenő, a Navarra
Dance, Nagy Izabella, Deé Lukács
Gergő, a délelőtti verbukverseny győz-
tesei, Slam Poetry: Vass Márton, 
Farczádi Róbert, Borsos Bálint, a Kő-
virág zenekar, Spielmann Mihály és a
Református Kollégium kórusa.

Augusztus 27-én, vasárnap 10 óra-
kor a Vártemplomban istentiszteleten
emlékeznek meg a reformáció 500., az
iskolaalapítás 460. évfordulójáról, és
közösen imádkoznak a marosvásárhe-
lyiekért, a Római Katolikus Teológiai
Líceumért. Az istentiszteletet temetői
séta követi főhajtással, koszorúzással
Marosvásárhely, a Bolyai iskola és a
Református Kollégium nagyjai előtt –
tájékoztatott Kirsch Attila a gazdag
programról, amelyben mindenki talál
kedvére valót, és jó alkalom lesz a ta-
lálkozásokra, beszélgetésekre, a nosz-
talgiázásra is.   (bodolai)
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Megyei hírek

Hangverseny 
a zsinagógában 

Kamarakoncert színhelye ma  (augusztus 14-én, hétfőn)
este 7 órától a marosvásárhelyi zsinagóga. A Segesvári
Zenei Akadémia kamaraegyüttesét a svájci Alexandru
Gavrilovici vezényli. 

Dicsőszentmártoni városnapok
Augusztus 18–20. között, péntektől vasárnapig tartják a
dicsőszentmártoni városnapokat, melynek keretében
vasárnap nemzetközi néptáncfesztiválra kerül sor. Pén-
teken 17 órától az Obor térre várják a lakosságot, ahol
legkevesebb ezer fehér pólóba öltözött emberrel szeret-
nék az ország térképvonalát megrajzolni, és ezáltal a
Guinness rekordok könyvébe kerülni.

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

14, 19, 40, 31, 6 + 10 NOROC PLUS:  4 7 8 0 9 8

19, 39, 25, 17, 35, 23
Kiegészítő húzás: 
22, 30, 25, 36, 34, 3

SUPER NOROC:  4 8 3 3 6 7

38, 3, 28, 31, 32, 18 NOROC: 3 3 2 6 1 5 7 
VII. Bolyais Világtalálkozó

Marosvásárhelyiek világtalálkozója  (augusztus 25–27. között)

Elaludt Mária, megnyílott az ég,
amire ő vágyott nagyon-nagyon rég,
mióta Fia az Atyjához szállott,
ki megváltotta a bűnös világot.

Anya és Fia egymásra találnak,
nincsen akadály, soha el nem válnak,
mert a szeretetnek soha nincsen vége –
igaz szeretet felhatol az égbe.

Jézus jobbján ül az égben Mária,
az angyalok ajkán zeng szent ária,
hisz mától kezdve a menny királynője,

de közbenjárni nem áll távol tőle:
ezért jó Anyánk, tisztelettel kérünk,
könyörögj értünk – mi is égbe érjünk.

(2017. augusztus 3.)  

Baricz Lajos

Elaludt Mária

Olvasóink figyelmébe!
A Népújság következő száma augusztus 16-án, szerdán jelenik meg.
Hirdetési irodánk nyitvatartási programja: augusztus 15-én, kedden  9-14 óra között, 

16-án, szerdán 8-16 óra között.
Érdeklődni a következő telefonszámon:  0742-828-647.



Dorin Florea közleményében arról
biztosítja a város lakosságát, hogy „fe-
lelősségteljesen„, „becsülettel” és „oda-
adással„ zajlik a polgármesteri hivatal
munkája. 

Az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség hivatali hatáskör túllépésével
vádolta meg csütörtökön Dorin Florea
marosvásárhelyi polgármester tanácsa-
dóját, Claudiu Maior volt alpolgármes-
tert. Ugyanebben az ügyben Floreát
hivatali hatáskör túllépésében való bűn-
részességgel vádolja a DNA. 

A vádhatóság közleménye szerint
Claudiu Maior 2016. március 9-e és

2017. június 29-e között összesen 9.198
fizetési megbízást írt alá törvénytelenül,
2016. március 1-jén ugyanis az Orszá-
gos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI)
összeférhetetlenséget állapított meg ese-
tében, amelynek nyomán három évre el-
tiltották a köztisztségviseléstől. 

Miután lemondott az alpolgármesteri
és helyi tanácsosi tisztségről, Claudiu
Maiort tanácsadójává alkalmazta Dorin
Florea, és a fizetési megbízások aláírá-
sára is felhatalmazta – mutat rá a DNA
közleménye.

A vádhatóság szerint Dorin Florea
polgármester két olyan rendelkezést
adott ki, amelyekkel – a törvényi előírá-

sok áthágásával – lehetővé tette Claudiu
Maior számára, hogy a hatósági tiltás el-
lenére közhatalmi tevékenységet gyako-
roljon. 

Claudiu Maiort 60 napra hatósági fel-
ügyelet alá helyezték. Ez idő alatt egy
megszabott menetrend szerint rendsze-
resen jelentkeznie kell a rendőrségen,
csak az ügyben illetékes ügyész előzetes
engedélyével hagyhatja el az országot,
nem veheti fel a kapcsolatot az ügy
másik érintettjével, sem a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal alkalmazot-
taival, nem mehet a városházára, és nem
töltheti be a polgármesteri tanácsadói
tisztséget. (Agerpres)

Ma is fogad az útlevélosztály
Tizenkét megye, valamint a főváros útlevélosztályán
biztosítanak ügyfélszolgálatot hétfőn, augusztus 14-
én, hogy elejét vegyék a torlódásnak, amely a Nagy-
boldogasszony-napi minivakáció után várható –
közölte az Agerpres hírügynökséggel Catela-Claudia
Vasile, az Országos Útlevéligazgatóság vezetője. Az
igazgató tájékoztatása szerint Bukarestben, valamint
a következő megyékben tartanak nyitva hétfőn is az
útlevélosztályok: Bákó, Krassó-Szörény, Kolozs,
Konstanca, Galac, Iaşi, Ilfov, Máramaros, Maros,
Szatmár, Teleorman, Vaslui. Ugyanakkor Galac, Má-
ramaros, Maros és Vaslui megyében kedden, au-
gusztus 15-én is nyitva tart az útlevélosztály.
(Agerpres)

Meghalt a Securitate 
volt vezetője

86 éves korában meghalt Tudor Postelnicu, a kom-
munista politikai rendőrség, a Securitate volt veze-
tője. Postelnicut a bukaresti Carol Davila katonai
kórházban érte a halál, ahová néhány héttel ezelőtt
utalták be súlyos légúti problémákkal – nyilatkozta fe-
lesége a Digi24 hírtelevíziónak. Tudor Postelnicu
ellen vádat emelt tavaly a katonai ügyészség egy volt
politikai fogoly, Gheorghe Ursu halálának ügyében,
emberiesség elleni bűncselekményekben való bűn-
részesség miatt. (Agerpres)

Feljelentették a házelnököt
Hivatali visszaélés, hamisítás és hamis okirat tudatos
felhasználása miatt bűnvádi panaszt tett az Országos
Korrupcióellenes Ügyészségnél az USR Liviu Drag-
nea ellen – közölte Ionuţ Moşteanu képviselő. „Konk-
rétan, Liviu Dragnea úr hétfőn aláírt és a Hivatalos
Közlönyhöz küldött egy határozatot, a képviselőház
összehívásának határozatát, anélkül, hogy ehhez
meglett volna a házbizottság döntése. A házbizott-
ságnak csak kedden, 11 órakor kellett összeülnie, de
éppen Liviu Dragnea hiányzott erről a házbizottsági
ülésről, más kollégáival egyetemben, így az ülésen
nem volt meg a kvórum, tehát véleményünk szerint
hivatali visszaélés történt” – érvelt Ionuţ Moşteanu. A
házbizottság keddre összehívott ülése kvórumhiány
miatt elmaradt. (Agerpres)
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a Bolyai Farkas iskolához való csatolásának a lehető-
ségét is. 

A tanfelügyelőség is húzta-nyúzta az időt. A sok csa-
pás közül a legnagyobbat azzal mérte az iskolára, hogy
február 7-i 70-es számú vezetőségi tanácsi határozatá-
val megtiltotta a cikluskezdő osztályok indítását a 2017-
18-as tanévtől. Mivel a határozat figyelmen kívül hagyta
a büntetőeljárási törvénykönyvnek az ártatlanság vélel-
méről szóló előírását, a katolikus iskola vezetősége,
amelyet Kincses Előd ügyvéd képvisel, előzetes panaszt
nyújtott be 2017. március 2-án a jogsértő határozat
ellen. Az előzetes panaszt a nyomozati eljárásban felté-
teles módban megfogalmazott „alapos” gyanúra hivat-
kozva utasították vissza az előkészítő osztályokba való
beiratkozás határidejének a lejárta után. A tanfelügye-
lőségi tiltás megindoklása azonban a Bírákat és Ügyé-
szeket Ellenőrző Igazságszolgáltatási Felügyelet
vonatkozó határozatát értelmezve nem állja meg a he-
lyét. 

A halogatásban „előkelő” helyen álló megyei tör-
vényszék közigazgatási és pénzügyi részlege június 30-
án letárgyalta a cikluskezdő osztályok indítását megtiltó
tanfelügyelőségi határozat törvényessége ellen emelt ki-
fogást, és azóta öt alkalommal halasztották el a hatá-
rozathozatalt. Legutóbb augusztus 10-én augusztus
16-ra. Holott a bírák számára is egyértelmű kellene le-
gyen, hogy a cikluskezdő osztályokba való beiratkozás
törvénysértő megtiltása végleges bírói határozat hiá-
nyában, amely kimondja, hogy az iskola törvénytelenül
működik, visszaélésnek minősül – fogalmazott Kincses
Előd ügyvéd. 

A katolikus iskola ügyében lehet mulasztásokra hi-
vatkozni, egymásra mutogatni, egymást vádolni, de csak
azon túl, hogy belátnánk: megint alaposan elbánnak ve-
lünk. Lehet szó több száz gyermek és szülő sorsáról, for-
dulhatunk fűhöz-fához, amit egyesek bosszúból
elterveztek, azt nyílt támadások, csűrés-csavarás, a szá-
munkra kedvező törvényes előírások kiforgatásával
úgyis végre akarják hajtani, ahogy más, fontos intézmé-
nyeink esetében is tették. Amibe az anakronisztikusnak
tekintett magányos tüntetők kivételével szépen belenyu-
godtunk. 

Újra elbánnak velünk (?)
(Folytatás az 1. oldalról)

A Szállításügyi Minisztérium részlegesen felbon-
totta a szerződést a Lugos–Déva autópálya egyik
szakaszának építőjével – közölte csütörtökön a köz-
úti infrastruktúrát kezelő országos társaság
(CNAIR).

Răzvan Cuc miniszter azt követően rendelte el a szerződés-
bontást, hogy szerdán és csütörtökön a CNAIR vezérigazga-
tójával látogatta meg a Lugos–Déva, valamint a Szászsebes
és Torda között készülő autópályák építőtelepeit, és az előbbi
szakaszon rendellenességeket tapasztalt.

A CNAIR közölte, a részleges szerződésbontás mellett a ki-
vitelezőnek fizetnie is kell a késedelemért és a rossz minőségű

munkáért. A miniszter szerint fizetniük kell a pályaépítés ta-
nácsadóinak is, akik nem felügyelték megfelelően a munká-
latokat. A Lugos–Déva pálya 28,6 kilométeres szakaszának a
megépítését az olasz Salini Impregilo Spa társaság által veze-
tett konzorcium nyerte el 2013-ban, amely héa nélkül 562,7
millió lej értékű szerződést kötött az állammal. Az útépítés
költségeinek a 85 százalékát az Európai Unió kohéziós alap-
jából, a fennmaradó 15 százalékot az állami költségvetésből
biztosították. A társaságnak 2016 májusáig kellett volna elké-
szülnie a munkálatokkal, de csak idén márciusban sikerült át-
adnia Igazfalva és Marzsina között egy 15 kilométeres
szakaszt. (MTI)

Újabb sztrádaépítővel bontottak szerződést

Augusztus 15. Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária
mennybevételének napja, a katolikus egyház legnagyobb
Mária-ünnepe, egyben Magyarország patrónájának ünnepe.

Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevétele (Assump-
tio beatae Mariae Virginis) legrégibb elnevezése: dormitio
(elalvás) vagy pausatio (elpihenés) Mariae, azaz Mária el-
szenderülésének, halálának a napja. Szűz Mária mennybevé-
telének dogmáját, amely szerint Jézus anyja földi életének
befejeződése után testével-lelkével együtt felvételt nyert a
mennybe, föltámadt Fia dicsőségébe, 1950. november 1-jén
hirdette ki XII. Pius pápa Munificentissimus Deus (A legbő-
kezűbb Isten) kezdetű apostoli konstitúciójával.

Az ősegyházig nyúlik vissza a hagyomány, hogy Jézus
Krisztus nem engedte át a földi enyészetnek édesanyja, Mária
holttestét, hanem röviddel halála után föltámasztotta, és ma-
gához emelte a mennyei dicsőségbe. Az ünnep meglétéről a
7. századtól tanúskodnak írásos emlékek, Mária mennybe-
vitelét 847-ben IV. Leó pápa tette hivatalos ünneppé. Magyar
elnevezése az 1446. évi Müncheni Kódexben tűnik fel először:
„Marianac fel menbe vetele”. Napjainkban az ünnep Jézus
édesanyja mellett tágabb értelemben minden édesanyának,
minden nőnek szól, akik a nőiség méltóságát viselik.

Mária halálának és mennybemenetelének története kedvelt
témája volt a középkori egyházi művészetnek, a kódexiroda-
lomnak, a vallásos népkönyveknek, az epikus énekeknek. A
hagyomány szerint Jézus három nappal előbb tudatta anyjá-
val halála óráját. Mária testét az Olajfák hegyén vágott szik-
lasírba fektették, temetésére az apostolok felhőkön érkeztek a
világ különböző tájairól. Tamás csak harmadnapra jelent
meg, és miután látni akarta az elhunytat, felnyitották a sírt,
amelyből kellemes balzsamillat áradt. A koporsó viszont üres
volt, csak halotti leplek voltak benne. Míg az apostolok ezen
álmélkodtak, az égbolton megpillantották Mária testét, amint
az angyalok énekhang kíséretében a mennyekbe emelik.

Magyarországon Szent István király avatta ünneppé Nagy-
boldogasszony napját. Az államalapító király minden évben
augusztus 15-ére hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot,
hogy törvénykezést tartson. Élete vége felé, már betegen, ezen
a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-
ban ezen a napon halt meg. A felajánlás nyomán a magyar
közjogban is érvényesült a Regnum Marianum-eszme, amely
szerint Magyarország Mária országa, így a magyar államiság
a kezdetektől összefonódik a Mária-kultusszal. Nagyboldog-
asszony ünnepe egyben Magyarország patrónájának napja
is, a Mária-kegyhelyekre való zarándoklatok, körmenetek, bú-
csúk ideje. Nagyboldogasszony napjának és a nem sokkal ké-
sőbbi Szent István ünnepének időszakát a hit és a nemzeti
összetartozás tudata tölti ki.

Nagyboldogasszony napjához számos legenda és népszo-
kás fűződik. Mindenekelőtt ilyen a Mária-virrasztás magyar
hagyománya, amely azon a hiten alapul, hogy e napon a nap-
felkeltében meg lehet látni a „Napba öltözött asszonyt” (mu-
lier amicta sole), akiről az Újszövetség a Jelenések
könyvének 12. fejezetében tudósít. A másik ismert hagyo-
mány a virágokból összeállított Mária-koporsó készítése
vagy a virágszentelés. A megszentelt illatos füveket és vi-
rágokat később a halott koporsójába tették, hogy Máriához
hasonlóan ő is dicsőségre jusson, olykor az épülő ház alap-
jába, másutt a csecsemő bölcsőjébe vagy a fiatal pár ágyába
helyezték.

A népi kalendáriumban a „két asszony köze”, azaz az au-
gusztus 15. (Nagyboldogasszony) és szeptember 8. (Kisasz-
szony napja) közötti időszak varázserejűnek számít. Ekkor
kellett szedni a gyógyfüveket, kiszellőztetni a téli holmikat, a
ruhaféléket, hogy a moly beléjük ne essen. A termékenység-
varázsláshoz kapcsolódott, hogy ilyenkor „ültették a tyúko-
kat”, hogy az összes tojásukat kiköltsék, gyűjtötték a mészben
sokáig elálló „két asszony közi” tojást. (MTI)

Nagyboldogasszony napja

Ország – világ
(Folytatás az 1. oldalról)

Florea visszautasítja a DNA vádjait

Klaus Johannis szerint a romániai szászok a romá-
nokkal együtt ünneplik meg 2018-ban Erdély és Ro-
mánia egyesülésének centenáriumát.

Románia elnöke – aki korábban a Romániai Németek De-
mokratikus Fórumát, majd a Nemzeti Liberális Pártot (PNL)
vezette – a Brassó megyei Szászkeresztúron beszélt erről va-
sárnap, az erdélyi szász kultúrát népszerűsítő fesztiválon.

„A pozitív üzenetekre kell összpontosítanunk. (…) A szász
közösség együtt fogja ünnepelni a románokkal Románia cen-
tenáriumát, és remélem, hogy végül mindenki meg fog győ-
ződni arról, hogy ez az igazi üzenet. A centenárium rendkívül
fontos, és még ha egyesek csak azt látják is belőle, hogy eltelt
száz év, akkor is nagy dolog, mert szerintem Románia ebben
a száz évben bizonyította be, hogy egy, a birodalmak peremén
fekvő kis országból erős országot lehet kialakítani a régióban.
Egy stabil országot (…) amely hozzájárul az egész térség fe-
jődéséhez és stabilitásához. Mondhatjuk, hogy az utóbbi száz
évben fontos és határozott lépéseket tettünk a jó irányba” –
idézte az államfő szavait az Agerpres hírügynökség.

A román állami hírügynökség az államfő kijelentését Ke-
lemen Hunornak a centenáriummal kapcsolatos kijelentésére
tett reagálásaként értelmezte. Az RMDSZ elnökével a Sza-
badság kolozsvári napilap augusztus 4-én közölt interjút.
Ebben a politikus kijelentette: „a románságnak el kell fogad-
nia, hogy mi (az erdélyi magyarság) nem fogjuk tudni és nem
is akarjuk ünnepelni 1918-at”.

Az RMDSZ elnöke úgy vélte: az elmúlt évszázadban „fo-
lyamatosan újratermelődtek a félelmek. A románok attól fél-
nek, hogy el akarjuk szakítani Erdélyt, a magyarok pedig attól
tartanak, hogy a románok meg akarják fosztani őket az iden-
titásuktól”.

Kelemen Hunor úgy vélte: hiba lenne, ha az erdélyi ma-
gyarság „sündisznóállásba” zárkózna a centenárium évében,
ezért a szövetség konferenciákat szervez, és kiadványokkal
készül felmutatni, hogy mivel járult hozzá a magyarság az el-
múlt száz évben Erdély és Románia fejlődéséhez. Az RMDSZ
azt a munkacímet adta centenáriumi programjának, hogy Ezer
év Erdélyben, száz év Romániában. (MTI)

Johannis: a szászok a románokkal együtt ünneplik
az egyesülés centenáriumát



Augusztus az igazi uborkasze-
zon időszaka, de mivel a para-
dicsom sokkal ízletesebb, és
többféleképpen  felhasznál-
ható zöldség, inkább a paradi-
csom hónapjának nevezhető.
Most kapható a piacon a  jóízű
paradicsom, ami a háztáji
gazdaságokban, a kertekben
érik. De a hazai fóliasátrak-
ban termesztett is sokkal
jobb, mint az az importból
származó, amit egész évben
a nagy üzletek polcain kínál-
nak. 

3000 euróval támogatják 
a termelőket 

A paradicsomimport visszaszorí-
tása és a hazai termelés fellendítése
érdekében a kormány támogatás
nyújtásával próbált beavatkozni a
piaci viszonyok szabályozásába.
Egy februárban kiadott  kormány-
határozat értelmében pénztámoga-
tást adnak azoknak a termelőknek,
akik saját gazdaságukban, farmju-
kon paradicsomot termelnek.

–  Hogyan éltek ezzel  a lehető-
séggel a Maros megyei gazdák? –
kérdeztük Ioan Rust, a Maros Me-
gyei Mezőgazdasági Igazgatóság
igazgatóját. 

– Idén jelent meg a 39-es számú
kormányhatározat, amely 3000 euró
(több mint 13 ezer lej)  támogatást
nyújt a gazdáknak. A feltétel, hogy
legkevesebb tíz ár – ezer négyzet-
méter –  alapterületű üvegházban
vagy fóliasátorban termeljenek pa-
radicsomot. A támogatás odaítélésé-

nek feltétele továbbá, hogy a ter-
mésből legkevesebb két tonnát ér-
tékesítsenek a hazai piacon a hideg
időszakban. Tekintettel arra, hogy
július és augusztus folyamán para-
dicsomdömping van, ezt az idősza-
kot nem számítják bele a
programba.

– Mit kell tennie a gazdának,
hogy megkapja ezt a támogatást?

– Ahogy eldöntötte, hogy részt
vesz a programban, kérvényt nyújt
be az igazgatósághoz, a szakembe-
reink kiszállnak a  helyszínre, fel-

mérik a területet, s  monitorizálják
a termesztési folyamatot a palánta-
ültetéstől kezdődően, amit  jegyző-
könyvbe foglalnak.
Nem ragaszkodnak
a hazai fajtákhoz 

– A  paradicsomfajtákat a régi
hazai fajtákból kell kiválasztani,
vagy bármilyen fajta lehet? Mert ér-
telemszerűen a régi hazai fajtákhoz
kellene ragaszkodni, hogy ezeket az
ízeket átörökítsék az utókornak.

– Ez nincs kikötve. A legtöbb ter-
melő magyar paradicsommagot vet,

mert úgy tartják, hogy ezek a fajták
nagyobb  termést hoznak, ellenál-
lóbbak. Tekintettel arra, hogy a ma-
gyaroknál  folyamatos volt a
kutatás, nagyobb hangsúlyt fektet-
tek a jó minőségű fajták nemesíté-
sére. Nálunk ma már nincs kutatás,
következésképpen eltűntek a zöld-
ségmagok. 

– Ez nagy kár, hiszen a régi  faj-
táknak,  amelyeket itt Erdélyben,
vagy amelyeket a híres oltyán és re-
gáti  kertészek termesztettek,  párja
nem volt.

– Igen, ezek a fajták eltűnnek, hi-
szen a kertészek a nagyobb hozam
érdekében lemondtak ezekről, és át-
tértek a külföldön nemesített, ellen-
állóbb és tartósabb fajtákra.

Tudvalevő, hogy a háztáji gazdasá-
gokban termelt paradicsom – mert
csak ott találhatók már a régi fajták
– három-négy napot áll, ez idő alatt
el kell fogyasztani, illetve értékesí-
teni. Ezek ma már nem piacképes
fajták. Azonban a mezőgazdasági
minisztériumban tárgyaltak arról,
hogy rá kellene térni a régi fajták
termesztésére. 
Nyolcvanketten léptek be 
a programba 

– Kik léptek be a hazai paradi-
csomprogramba?

– Nyolcvanketten iratkoztak fel a
támogatás igénylésére. Nem is hit-
tem volna, hogy ilyen nagy lesz az
érdeklődés. Idén 47 termelő be is
ültette a fóliasátrát vagy az üveghá-
zát, 36-an közülük már értékesíte-
nek a piacon. Tizenketten meg is
kapták a támogatást.   Nagy volt a
konkurencia. Többen léptek be a
programba, például Karácsonfalva
községben, Dózsa György község-
ben, Mezőcikudon, Nyárádszeredá-
ban, Kebelében, Maroskeresztúron,
Vajdaszentiványon, Marosvásárhe-
lyen és így tovább.  Amikor meg-
hallja, hogy a támogatás megjelent
a bankszámlán,  a szomszéd ter-
melő is megpróbálja. 

– A termelők mire használják a
támogatást?

– Elbeszélgettem a gazdákkal,
valamennyien  fejlesztésre, bőví-
tésre használják a pénzt,  újabb fó-
liasátrakat építenek. S ezzel a
családban megoldódik a munkanél-
küliség kérdése, kiküszöbölik a
megélhetési gondokat. Ez is nagyon
fontos  – fogalmazott az igazgató. 

Mi, fogyasztók, abban remény-
kedünk, hogy a régi, ízes fajták
ismét megjelennek  az árusoknál, s
huzamos ideig igazi paradicsomízű
paradicsom kerülhet az asztalunkra,
nem csak a szezonban. 

alkalmazottai fogadták őket az ár-
nyas ligetben felhúzott sátrak alatt. 

A ferences kolostor udvarán,
avagy a claustrumban a Bibliotheca
claustri című tárlatot láthatták a je-
lenlevők, a templomban órarend
szerinti vezetés folyt, délután pedig
a Flauto Dolce együttes tartott régi-
zene-koncertet. A kolostorudvaron
is zajlottak műhelymunkák és tema-
tikus foglalkozások, megannyi az
ókori Róma oktatási rendszerét is-
mertette és idézte.

Mi délelőtt érkeztünk Mikhá-
zára, ahol elsőként dr. Csók Zsolt
Vigyázat, régészveszély! című, a
hazai régészetről és annak gyakran
siralmas helyzetéről tartott előadá-
sát hallgattuk meg az odeonban,
majd sétára indultunk. A Mikháza
határában található római régészeti
parkban megtekintettük az igencsak
egyedülálló Time Boxokat és az
azokban berendezett kiállításokat,
amelyek a Római Fesztivál okára is
rávilágítanak. Bizonyára sokan kér-
dezik, miért épp e nyárádmenti falu

ad otthont e történelmi-tematikus
szemlének? A válasz a régészeti
park mentén keresendő: itt húzódott
a Római Birodalom határvonala, a
limes, innen északra barbárok éltek,
akiknek a betöréseit megelőzendő
és a kereskedelmi útvonalakat fel-
ügyelendő, erődítményrendszert
építettek a hatalmas birodalom
egykori urai. Az egyik, erőddel
körbevett katonai tábor, az azt
övező lakóházak és a velük átel-
lenben lévő közfürdő Mikházán
épült, kétezer évvel ezelőtt itt lak-
tak, gazdálkodtak és őrködtek a
mai Libanon területéről idevezé-
nyelt légió tagjai. Ezekre a hajdan-
volt épületekre tekintenek a Time
Box, azaz időkapszula névre ke-
resztelt épületek, az oda vezető
utat többnyelvű ismertető táblák
jelzik. 

A korabeli hangulatot, azt, hogy
egykor ugyanezekre a dombokra
rómaiak tekintettek, mind a szerve-
zők, mind a vendégsereg megpró-
bálta feleleveníteni. Tunikába
öltözött férfiak és nők, centúriók és

közkatonák flangáltak az augusztusi
hőségben, a taverna padjain jó han-
gulatú polgárok söröztek, míg a 
claustrumban ferences barátok(nak

öltözött) polgárok okították játszva
a soron következő nemzedékeket.
Az odeon egyik kiemelkedő prog-
rampontja ezúttal is a rabszolgavá-
sár volt, ahol többek között egy
igen jó kondiban lévő gladiátort és
egy Germániából érkezett mécses-
készítő lányt is eladott a hajcsár
(azaz Vajda György kollégánk), az
arénában pedig rota- és íjászver-
senyre is sor került. Délelőtt ugyan-
ott a barbár szövetség és a rómaiak
küzdelme zajlott (gyulafehérvári és
zilahi hagyományőrző harcosok
részvételével), délután pedig római
légiós katonák hadgyakorlatát,
majd gladiátorharcot is láthatott a
telt házas, érdeklődő közönség.
Előbbi alkalomkor egy önkéntest is
besoroztak, az újonc szerepét pedig
Szélyes Ferenc színművész, a 
Csűrszínház alapítója vállalta ma-
gára – becsülettel ellenállt a barbár
támadók rohamának. Mind a soro-
zási hadgyakorlatok, mind a gla-

diátorharc és az egész esemény
alatt kétnyelvű, élő ismertetés zaj-
lott, a ceremóniamesterek számos
érdekes, a korral kapcsolatos infor-
mációt osztottak meg, és sikerrel
buzdították a közönséget a két gla-
diátor, a kihalt germán nyelvjárás-
ban beszélő és ezért senki által meg
nem értett Uwe, illetve Darius har-
cakor. 

A végig interaktív, nagyszerű
hangulatban zajló fesztivál igen si-
keresnek és nívósnak mondható.
Mind a szervezők, mind a résztve-
vők örömmel játszták a római sze-
repjátékot, és boldogan
elevenítették fel azt a kort és társa-
dalmat, amely – minden brutalitása
ellenére – a görögök után megte-
remtette a mai, modern Európa
alapjait, és amely (miután eltűnt fe-
lőle a feledés kora középkori köde)
mindmáig meghatározza azt, amit
mi, európaiak, önmagunkról gon-
dolunk.

A claustrum hősei
(Folytatás az 1. oldalról)
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Mezey Sarolta

Paradicsomszezon
A hazai kerüljön az asztalra!

Fotó: Nagy Tibor



A vonat közvetlenül Isonzó
(Soca) mellett halad. Helyenként
olyan szűk a szoros, hogy csak a
sínpárnak, az autóútnak és néha a
sziklába vájt kerékpárútnak van
helye. A folyó színe méregzöld, he-
lyenként világos- vagy sötétkék, és
kristálytiszta. Találgatjuk, hogy
mitől ilyen. Valaki megjegyzi: biz-
tosan helyenként a vízügyi szakem-
berek – éjjel, hogy az emberek ne
lássák – kék festéket öntenek a
vízbe. A valóságban azonban az az
oka, hogy a karsztvidék gazdag réz-
ércben, és ezt mossa ki immár év-
milliók óta a folyó. A tisztaságáról
pedig röviden ennyit: az itt élők
tisztelik a természetet, mert a szó
szoros értelmében ebből élnek. A
környék valóságos turistaparadi-
csom. Tolmin és Nova Gorica kö-
zött a hegyek elérik ugyan a 2000
métert, de a mediterrán éghajlat
miatt kiválóan lehet túrázni szinte
egész évben. Az alacsonyabb dom-
bokra kiépített ösvények, kerékpár-
utak vezetnek, köztük a már említett
Béke ösvénye, amely az isonzói
csata mintegy 90 km-es frontvona-
lát is érinti. 

Az utazás alatt alaposan felkészí-
tenek a várható élményekre. A 400
résztvevőt csoportokra osztva – szí-
nes karszalagokkal megjelölve –

irányítják igazán profi idegenveze-
tők. A vonatban folyamatosan zaj-
lanak a történelmi előadások a
Nagy Háború blog szerkesztői, Pin-
tér Tamás, Rózsafi János, dr. Sten-
cinger Norbert, dr. Négyesi Lajos,
Takács Róbert történész-kutatók
részvételével. Közben ugyanabban
a kocsiban különböző kiadványokat
– könyveket, naplókat, képeslapo-
kat, hűtőmágneseket – lehet vásá-
rolni jutányos áron. Mindezek a
blog köré csoportosult kutatók
munkájának eredményei. Az egyik
asztalon szkenner, mellette felhívás:
akinek van valamilyen, az első vi-
lágháborúval kapcsolatos dokumen-
tuma, fotója, tárgyi emléke –
rögzítik, és így bekerülhet a Nagy
Háború szellemi emléktárába. 

„Volt egyszer egy háború, ami
nagyobb volt minden korábbinál,
ezért kitörését követően nem sok-
kal a kortársak a Nagy Háború
elnevezést adták neki. Cinizmus-
tól, vagy bölcs előrelátástól ve-
zérelve némelyek hamarosan az
»első« sorszámot illesztették a vi-
lágméretűvé terebélyesedett há-
ború neve elé. S miután később
valóban jött egy újabb, s még na-
gyobb összecsapás, a Nagy Há-
borút a továbbiakban már csak
első világháborúként emlegették.
Az elnevezés megváltozása elle-
nére az első világháború a ma-
gyarság számára kiemelkedő
jelentőségű »Nagy Háború« ma-

radt: végkimenetele sorsdöntően
meghatározta az egész XX. szá-
zadi történelmet, s következmé-
nyei a mai napig hatnak.
Blogunkban ezzel a tragikus vég-
kimenetelű, de a hősies helytál-
lásban és a kiélezett emberi
léthelyzetek humánus megélésében
bővelkedő háborúval szeretnénk
Olvasóinkat mélyebben megismer-
tetni.” (A nagyhaboru.blog.hu
manifesztuma) 

Pintér Tamás történész-levéltáros
elmondta, hogy a Nagy Háború
írásban és képben blog 2010. július
28-án, az első világháború 96. év-

fordulóján indult. Az a történész-
csoport, amely ennek a
kezdeményezésnek a magja volt,
korábban is publikált szakmai írá-
sokat. A bloggal a kezdetekkor az
volt a cél, hogy egy olyan internetes
fórumot létesítsenek, ahol (egy-
részt) saját írásaikat meg tudják je-
lentetni. Közben megszületett A
magyar ezredek a Doberdó-fennsík
védelmében című kötet (szerzők:
Pintér Tamás, Rózsafi János és
Stencinger Norbert), és akkor jött az
ötlet, hogy az internet lenne az a
fórum, amely révén minél több em-
berhez el tud jutni a könyv. Az in-
duló csapat két társaságból állt.

Egyrészt voltak a már említett kuta-
tók, és hozzájuk csatlakozott egy
„civil” baráti kör, amely korábban
járt az első világháború nyugati
frontjánál, a Somme folyónál, és azt
tapasztalta, hogy könnyebb  felké-
szülni egy odautazásra, mint az
Isonzó völgyébe, a magyar harcte-
rekre. A közös beszélgetés indította
el a blogot, s csatlakozott szerkesz-
tőként a csapathoz Babos Krisztina.
Kezdetben öt szerzője volt az inter-
netes oldalnak, ma már 30 körüli az
állandó munkatársak száma határon
innen és túlról. Történészek és
olyan szakmabeliek – levéltárosok,
muzeológusok, könyvtárosok, hely-
történészek – írnak rendszeresen,
akiknek valamilyen téren kapcsoló-
dik a tevékenységük ehhez a törté-
nelmi eseményhez. Nagyon sok
helytörténészünk van. 

– Nemcsak a szakmabeliekre
gondoltunk, hanem a hétköznapi ol-
vasókra is. Az is célunk volt, hogy
a háborút alulnézetből mutassuk be.
Így kezdettől fogva naplókat, leve-
leket, tábori képeslapokat, vissza-
emlékezéseket is közöltünk a saját
gyűjteményünkből, és felkértük az
olvasókat is, hogy küldjék be az
első világháborús emlékeiket őrző
dokumentumokat. Meglepődve ta-
pasztaltuk, hogy nagyon sok képet
küldtek be, de volt olyan is, aki
egész naplót bocsátott a rendelkezé-
sünkre. Az előző Isonzó Expresszen
megrázó volt tapasztalni, hogy az
egyik utas elhozta magával nagyap-
jának a fotóját, és azzal járta be azo-
kat a helyeket, ahol őse harcolt. De
az is izgalmas volt, ahogy valaki
beküldött egy fotót, amit közöltünk
a blogon, ráismertek az unokák, és
elküldték a naplóját is, amiből soro-
zat lett – mondta el Pintér Tamás.

„....Én a századom jobb szélén
meneteltem, és egyszer csak mel-
lettem terem Szabó Jolánka, a
pusztaszeri tanítónő, és búcsúzik
tőlem, mert akkor már nem lehe-
tett az édesanyákat, feleségeket,
gyerekeket, testvéreket visszatar-
tani attól, hogy a háborúba vo-

nuló szeretteikhez hozzá ne fér-
kőzzenek. Engem szüleim nem
kísértek ki, de a két öcskös bizo-
nyára ott settenkedett a közelem-
ben a nagy tömegben. Szabó
Jolánkával csak pár szót váltot-
tam és mentünk tovább zeneszó-
val meghalni. A nagyállomáson a
jobboldali rámpán felhaladva vo-
natunk már ott állott a befűtött
mozdonnyal és beszálltunk a zöld
gallyakkal, virágokkal és zászlók-
kal feldíszített 40 embernek, vagy
6 lónak készült teherkocsikból
álló vasúti kocsikba nagy dano-
lással. Igaz, hogy én nem énekel-
tem, mert ehhez semmiféle jó
kedvet nem éreztem. De hát a le-
génység legtöbbje beborozva jó-
kedvre hangolódott és a fiatalság
nem is gondolt a halálra, én sem.
Hiszen nem is tudtuk, hogy milyen
is az a háború, csak annyit sejtet-
tünk, hogy ott esetleg meg is lehet
halni....” (Részlet a szegedi 46-os
gyalogezredben szolgált 
dr. Szojka Kornél ügyvéd 
naplójából – megjelent a nagyha-
boru.blog.hu oldalon) 

– Lehet-e még 100 év távlatából
újat mondani az első világháború-
ról? – kérdem a történész-levéltá-
rost. 

– A történelemoktatás sokáig
csak az évszámokról, csatákról, ese-
ményekről szólt. Amit főleg a ma-
gyarok által lakott területen –
Nyugat-Európához viszonyítva –
kevésbé mondott el a történettudo-
mány, az az, hogy miként élte meg,
látta a kisember, az egyszerű katona
a háborút, holott ő volt a „történe-
lemcsináló”. Ezek a személyes kap-
csolatok, a naplók, a tárgyi
hagyatékokhoz fűződő, nemzedéke-
ken átnyúló élmények segíthetnek
abban bennünket, hogy magunké-

nak érezzük a háborút. Társadal-
munk túlnyomó részét érintette a
háború, ha nem is közvetlenül úgy,
hogy valaki részt vett benne, hanem
annak következményei. A háború
nemcsak testileg, hanem lelkileg is
megöli az embert. A naplókból is ki-
derül, hogy lelkileg is teljesen más
emberek lettek azokból, akik meg-
járták a frontot. A nagypolitikai kö-
vetkezmények pedig
katasztrofálisak voltak. Ma már el-

fogadott tény, hogy
a fasizmus és a kom-
munizmus gyökerei
az első világhábo-
rúig vezethetők
vissza. Azért nem
kellene teret engedni
a szélsőséges ideo-
lógiáknak, mert nem
kellenek a háborúk,
a határmódosítások!
– vonta le a  követ-
keztetéseket Pintér
Tamás. 

Egy másik vasúti
kocsiban első világ-
háborús egyenru-
hákba öltözött
hagyományőrzők is-
mertetik az első vi-
lágháborús egyen-
ruhát, fegyvereket.

Az egyik sarokban géppuskafészek
várja az érdeklődőket, a ládákban
kézigránátok. Megelevenedett a
múlt. Az előadást kíváncsian hall-
gatják a fiatalok. Az idősebbek
kissé nosztalgiázva veszik kezükbe
a fegyvert. Sokuknak a kötelező
sorkatonai emlékek jönnek elő, és
megosztják a hagyományőrzőkkel,
akik azért elmondják: az első vi-
lágháborúban minden másként
volt. 

„Bálint őrmester mindjárt felvitt
a padlásra, ahol a század maga-
zinja volt. Itt volt elraktározva a
század legénységének ruházata,
az ünnepi ruhák, a felszerelési
tárgyak a puskától, derékszíjtól,
patrontáskától, borjútól, csákótól,
muníciótól stb., kezdve a legapró-
lékosabb felszerelési tárgyakig
minden. Kiosztotta a mundértól,
köpenytől, puskától kezdve min-
den járandóságomat és leküldött
a század II-ik emeleti körzetébe,
hogy felvegyem, illetve magamra
öltsem az angyalbőrt, a mundért.
(...) Egy nagy teremben helyeztek
el bennünket, önkénteseket,
amelyben két oldalt sorjában egy-
más mellett voltak felállítva 
a vaságyak szalmazsákkal, Kopf-
polsterral, pokróccal és minden
vaságy felett a polccal, rajta 
előírásosan összehajtogatva a ru-
haneműekkel, csákóval, fegyver-
rel, derékszíjjal, patrontáskával,
Tornisterrel (borjúval) fel-
akasztva. A ruhák színe, amiket
akkor közönségesen használtunk,
sötétkék volt. A csukaszürke színű
ruhák, azok fent voltak a mundér-
depóban, a század padlásán.”
(Részlet dr. Szojka Kornél ügyvéd
naplójából – megjelent a nagyha-
boru.blog.hu oldalon) 

A Magyar Tartalékosok Szövet-
sége Hagyományőrző Tagozatát
vitéz Jásdi Balázs hagyományőrző
főhadnagy vezeti, akitől megtudjuk,
hogy nemcsak az első, hanem fő-
ként a második világháború, illetve
az 1956-os magyarországi forrada-
lom tüzérségi alakulatainak egyen-
ruháját öltik magukra. Minden
korszaknak megvannak a hiva-
talosan működő tüzérségi eszkö-
zei, az egyenruhák, a harcászati
felszerelés, a géppuska, kézi-
fegyverek, egyszóval minden
rendelkezésükre áll, amire szük-
ség van ahhoz, hogy hitelesen
elevenítsék fel az adott korszak
hadászatát. 

– Nagy hangsúlyt helyezünk
arra, hogy a frontkatonák hagyomá-
nyát ápoljuk, nem a hátországban
szolgálókét. Folyamatosan tanul-
mányozzuk a korabeli visszaemlé-
kezéseket, a szabályzatokat.
Nagyon sokat segítenek a történé-
szek is. Dr. Zöllei Zoltán közel-
harc-, kézitusa-szakértő csapata fo-
lyamatosan képezi a hagyományőr-
zőket, így mindezeknek kö-
szönhetően biztonságosan, hitele-
sen és látványosan mutatjuk be az
első világháborúban használt eszkö-
zökkel a korabeli harcmódot –
mondja Jásdi Balázs. 
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Vajda György

Jásdi Balázs főhadnagy (balra) bemutatja a korabeli fegyverzetet és egyenruhát

Az Isonzó egyik völgyzáró gátja Fotó: Vajda György 

Fotó- és naplókiállítás a vagonban

Pintér Tamás történelmi előadása az I. világháborúról

A Nagy Háború emlékezete (3.)

Az emlékek élő őrzői 
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Ajánló: kerékpáros útvonal:
1. Marosvásárhely – Jedd –
Agárd – (gerincen) – Székelybő
– Csíkfalva; 2. Marosvásárhely –
Jedd – Kebele – Vece – Székelybő
– Csíkfalva; 3. Marosvásárhely –
Jedd – Nyárádszereda – Csík-
falva (utóbbi gépkocsival is).

Csíkfalva – Jobbágyfalva, Nyá-
rádszentmárton, Vadad, Búza-
háza

Nyárádszentmártonban érde-
mes benézni a 13. századi, jelenleg
unitárius templomba, amelynek
egyenes záródású régi szentélyéből
a félköríves, befalazott sekrestye-
ajtó és a csúcsos diadalíve megma-
radt. A kapu jobb oldalán van egy
(szégyen-) kő, amelyről azt tartják,
hogy ide állították ki az erkölcsi
normákat megszegőket.  A temp-
lomhoz kőtődő szomorú esemény:
Ali basa csapatai 1661-ben feléget-
ték a települést, az emberek a temp-
lomban kerestek menedéket,
azonban a törökök rájuk gyújtották
az épületet. 

Tavasszal érdemes kimenni és
felkeresni Búzaháza felső határ-
ában a mocsári kockásliliom- (Fri-
tillaria meleagris) mezőt. 

Székelybere – Berekeresztúr,
Kendő, Mája, Márkod, Nyárád-
szentimre, Seprőd 

Aki Székelyberében jár, ne
hagyja ki a 14. században épített
templomot, amelynek falait közép-
kori freskók díszítik. Ezek a 2001-
es restaurálási munkálatok
alkalmával kerültek elő. A templom
tornyának második emeletén négy
rovásírásemlék található. 2012-től a
községközpont parkjában áll Árpád
vezér mellszobra – alkotója Gyar-
mathy János közismert marosvásár-
helyi szobrászművész.

Nyárádszentimre: az 1332-ben
már létező település érdekessége a
13. században Imre herceg tisztele-
tére épült katolikus (ma református)
templom, amely a gótikus stílusje-
gyeket viseli. A díszes szószékko-
rona 1758-ban készült. A falakat
freskók díszítették, ezekből csak két
részletet sikerült helyreállítani. A

templomhajó alatt kövekkel kira-
kott temetkezési tárna található,
ahol a reformáció idején összegyűj-
tött és elhelyezett szerzetesi marad-
ványok lehetnek. A templom körüli
kertben is vannak régi síremlékek.
A templomtorony a 19. században
épült fából, szoknyás szerkezetű. A
templom előtt található Szent Imre
mellszobra, amit születésének 1000.
évfordulóján, 2007-ben állítottak. A
faluban egy magánszemélynél
gyűjteményes kiállítás látható, ahol
a néprajzi tárgyaktól a kommunista
időben használt egyenruháig érde-
kes múltidéző tárgyak vannak kiál-
lítva.

Ajánló: körutak kerékpárral:
Nyárádszereda – Székelybere –
Mája – Búzaháza – Márkod –
Mikháza – Deményháza – 
Csíkfalva – Nyárádszereda.
Marosvásárhely – Nyárádsze-
reda (eltérő) – Nyárádgálfalva
– Backamadaras (kitérővel
Szentgerice felé) – Ákosfalva –
Marosvásárhely, vagy Bálint-
falva – Nyomát – Marosvásár-
hely.

Nyárádszereda –  Demeter-
falva, Kisszentlőrinc, Székelybő,
Székelymoson, Székelysárd, Szé-
kelytompa, Vece 

Nyárádszereda a térség köz-
pontja, 1861-ig Marosszék székhe-
lye volt. Nevét a szerdánként – mai
napig is – tartott vásárokról kapta.
Itt választották fejedelemmé Bocs-
kai Istvánt 1605. február 21-én.
Ezért is őrzi a fejedelem emlékét a
református templom előtt felállított
mellszobor, amelyet 1906. június
23-án avattak fel, az impériumvál-
táskor a református templomba me-
nekítettek, és 1998-ban állítottak ki
újra. 1745-ig itt tartották Marosszék
közgyűléseit és törvényszéki ülé-
seit. 1606-ban már vásártartási joga
volt, melyet 1790-ben II. Lipót bő-
vített ki, ekkortól már három orszá-
gos vásárt tartottak. A református
templom a régi gótikus templom
köveiből 1838-ban épült, tornyát
1898-ben húzták fel. 2008-ban újí-
tották fel a központi parkot. A város
a Bocskai-napokon emlékezik meg
évente a fejedelemről. A városna-
pok mellett jelentős esemény a ker-
tészeti kiállítás és vásár is. 

Nyárádgálfalva – Bede, Kisa-
dorján, Nagyadorján, Nyárád-
szentlászló, Nyomát, Szent-
háromság 

A községközpontban található az
egyik olyan templom, amelynek
falai a Szent László-legendát őrzik.
Egy  korábbi fatemplom helyett
1753-ban építik fel az új templo-
mot, amelyet 1773-ban festett ka-
zettás mennyezettel bővítenek.  A
templom tornya 1847-ben épült.  A
legutóbbi régészeti ásatások igazol-
ják, hogy a székelyek betelepülése
előtt kolostortemplom és román
kori bazilika, illetve egy harmadik,
kisebb templom is létezett itt. 

A községhez tartozik Nyomát,
ahol négy templom is van: egy ud-
varon az unitárius (volt katolikus),
református, tőle nem messze a ka-
tolikus és az ortodox. A falut az
1567-es portaösszeírásban Monyat,
1580-ban Moniad és Monijat néven
említik, de mellette a falu védő-
szentje után kapott Boldogasszony-
falva is szerepel. A hagyomány
szerint egy Moniat nevű remetéről
kapta a nevét, aki egy kis kápolnát
épített a ma is álló templom 
helyére. Az 1634 után többségben
levő unitáriusok kapták meg a
templomot, a reformátusok mellette
fatemplomot építettek. Az unitárius
istenháza érdekessége a kelet–nyu-
gat tájolású teremtemplom félkörí-
ves szentélye. A harangláb a 18.

században fából épült.  A régészek
feltártak egy befalazott ajtót,
ugyanakkor a hajó keleti és déli
falán freskókat találtak. 

Kisadorjánban környezetvé-
delmi oktatási központ működik,
ahol vízgazdálkodási és természet-
védelmi tanösvényt is kiépítettek. 

Ajánló: Backamadaras – Ko-
ronka. Marosvásárhely – Hagy-
másbodon – Nyárádkarácson,
innen két irányba, az egyik
Ákosfalva – Marosvásárhely,
míg a másik Dózsa György köz-
ség – Nyárádtő – Marosvásár-
hely, illetve a gerincen
Nyárádkarácson – Kakasd –
Marosvásárhely.

Backamadaras – Nyárádbá-
lintfalva, Szentgerice

Backamadaras fontos szerepet
játszott a Rákóczi-szabadságharc-

ban, valamint az 1848-1849-es for-
radalomban és szabadságharcban is.
Olyan főnemesek szereztek itt bir-
tokot, mint a Toldalagi, Bornemisz-
sza és Bethlen család. A XVIII.
században épült barokk stílusban a
Horváth–Petrichevich-udvarház,
ma az önkormányzat székhelye. A
szőlőtermesztésnek Backamadara-
son évszázadokra visszamenő, le-
véltári iratokkal bizonyítható
hagyománya van. Érdemes vizet
venni a faluközpontban levő oszlo-
pos csorgónál. 

Ákosfalva – Cserefalva, Göcs,
Harasztkerék, Kisgörgény, Nyá-
rádszentbenedek, Székelycsóka,
Székelyvaja, Szövérd 

Ákosfalva lakói a marosi szé-
kelység részeként a 11-13. század-

ban telepedtek le. 1562-ben a Nagy
György és Gyepesi Ambrus vezette
székely csapatok a falu mellett ver-
ték szét Majláth Gábor nemesi csa-
patát. Erre János Zsigmond
fejedelem a Pekri Gábor és Radák
László vezette lovas csapatot küldte
ellenük, a székelyvajai út mellett üt-
köztek meg. Római katolikus temp-
loma 1859 és 1862 között épült az
1725-ben a jezsuiták által épített
templom helyére. Református
temploma 1753-ban épült, 1870-
ben újraépítették. A nyárádszentbe-
nedeki úton van a Toldalagi-kastély,
és ettől nem messze a Ferenczy
Júlia festőművész, illusztrátor em-
lékére létesített park. 

Dózsa György község –  Lő-
rincfalva, Lukailencfalva, Nagy-
teremi, Teremiújfalu 

Az ’50-es években vette fel erő-
szakosan a község a parasztlázadó
nevét, a lakók nem akarták a régi el-
nevezést, így megmaradt Dózsa
György községnek, amelynek
semmi köze a történelmi személyi-
séghez. Érdekessége, hogy a  falu
egykor a Sükösd család birtoka
volt, majd  Bethlen János tulajdo-
nába került, fejedelmi adomány-
ként. A 19. század közepén gróf
Bethlen Kamilló késő jozefinista
stílusú kastélyt építtetett, amely
elpusztult. A falu fölötti dombon,
a Kriptahegyen áll a Bethlen
Lipót császári és királyi kamarás
és neje emlékére emelt díszgúla,
illetve a Bethlen Farkas számára
készült kripta. A két különleges
építmény érdekes turisztikai látvá-
nyosság. 

A Nyárád völgye 2.
A Nyárád alsó szakasza mentén fekvő településeken is van látni-

való. Érdemes akár kerékpárral elmenni a megyeszékelytől alig 30
km-re levő településekre, a Nyárád és a Kis-Küküllő vízválasztójába
ékelt kis falvakig, ahol sajnos már csak elvétve, de találkozhatunk
hagyományos nyárádmenti stílusban épített régi falusi házakkal,
gazdasági épületekkel, a falvakat körülvevő erdőben pedig sétálni,
gombászni lehet. Egy-egy magaslatról pompás kilátás nyílik a hely-
ségekre, az említett két völgyre. Az Alsó-Nyárád mentén – Murok-
országban – nincsenek különösebb turisztikai célpontok, azonban
biciklis, vagy akár gépkocsis körutakon érdemes letérni a főútról a
kisebb utcákba. Érdekes közösséget alkotnak a nyárádkarácsony-
falvi kalapos romák is. Mindenhol barátságos, vendégszerető, szor-
gos emberek fogadják a látogatót. (Bővebb információ a
www.nyaradmente.ro honlapon.)

Magángyűjtemény Nyárádszentimrén Fotó: Nagy Tibor

Szerkeszti: Vajda György

A kommunizmus áldozatának emlékoszlopa Vadadban Fotó: Nagy Tibor

Díszkút Backamadarason Fotó: Nagy Tibor



Alig egy héttel azután, hogy a
marosvásárhelyi Maros Kosárlab-
daklub vezetősége és szakmai
stábja bejelentette, hogy a célegye-
nesbe érkeztek az új idény előké-
születeivel, és lezárták a keret
összeállítását, váratlan gondokról
számol be maga a klub honlapja. Az
információk szerint Béres Lóránt
klubelnök arról értesült, hogy a csa-
pat egyik alapemberének hozott La-
Marcus Reed aláírt volna egy izraeli
klubbal, noha érvényes szerződés
köti a következő idényre a Maros
KK-hoz. A közleményből még azt
is megtudhatjuk, hogy a klub első
intézkedésként jelezte a bukaresti
szövetségnek, hogy nem bocsát-
hatja ki a játékos nemzetközi átiga-
zolási engedélyét, másrészt
felvették a kapcsolatot a játékost
képviselő ügynökséggel.

Nos, a bejelentést követően
három nap telt el, azonban azóta
nincs további információ. A klub –
bár azt ígérte, azonnal jelzi, ha az
ügyben van fejlemény – semmit
nem közölt. Utánanéztünk az in-
terneten is, hogy milyen hírek lel-
hetők fel a játékosról, de nem
jutottunk sokra. Egyetlen olyan
hírre sem bukkantunk, amely be-
jelentené, hogy Izraelbe írt alá,
azonban egy sereg olyan hírt adott
ki a kereső, amely a klub közle-
ményével foglalkozik. A játékosok
és klubok helyzetét összesítő 
európai szakportálon, az eurobas-
ket.com oldalon LaMarcus Reed a
Maros KK játékosaként szerepel,
2018 júniusáig érvényes szerződés-
sel.

Ezek után három eset lehetséges:
az első, hogy az információ nem bi-
zonyul igaznak, és Reed augusztus
20-án megérkezik a felkészülésre,
mintha mi sem történt volna. A ma-
rosvásárhelyi klub szempontjából
talán ez lenne az ideális forgató-
könyv.

Mi van azonban akkor, ha a hír
igaz, mert akkor két további válto-
zat van. Az első, hogy a Maros KK
jogi nyomása hatására a játékos
mégiscsak úgy dönt, hogy eleget
tesz a kötelezettségeinek, és a
Maros KK-nál marad. Ebben az
esetben azonban nagyon nagy kér-
dés, hogy mennyire lesz képes tel-
jes energiával harcolni annak a
klubnak a színeiért, amelyet legszí-
vesebben elhagyott volna. A másik,

hogy mindenképpen Izraelt vá-
lasztja. Ebben az esetben ezt meg-
teheti a Maros KK beleegyezése
nélkül, és az eset a FIBA döntőbí-
rósága elé kerül, vagy sikerül kie-
gyezni az ügynökséggel, némi
lelépési pénz fejében. 

Elég nyilvánvalónak tűnik, hogy
a Maros KK számára – amennyiben
a hír igaz – a legutóbbi változat az
ideális. Túl sok értelme nincs olyan
játékoshoz ragaszkodni, akinek
máshol jár a esze, ám el sem lehet
engedni csak úgy. Az ügyet azon-
ban nem árt a legrövidebb időn
belül tisztázni, mert ha Reed nem
lesz, akkor igencsak rövid az idő,
hogy azonos áron, megfelelő képes-
ségű játékossal helyettesíteni lehes-
sen. 

Lábtenisz-bemutatót tartottak a
hét végén az érdeklődők számára
Szovátán, a középiskola sportcsar-
nokában. Varó Gyula testnevelő
tanár akciójának célja a sportág
népszerűsítése a vidéken, de egy ki-
sebb csapatot is elindítanának,
amellyel edzéseket tartanának.  A
lábtenisz megkedveltetése érdeké-
ben két fiatal kiválóságot hívott
meg a szervező: a szovátai szárma-

zású, Lupényban élő, 26 éves, több-
szörös Európa- és világbajnok
Gherghel Anamariát és az ifjúsági
és U21-es világbajnokot, a 20 éves
Varó Norbertet.

A két elit játékos közös bemuta-
tóján a profi lábtenisz fortélyaiba
nyerhettek bepillantást a jelenlé-
vők, majd a gyerekekkel közösen
vett részt egy rövid játékban a két
sportoló. (gligor)

Hozta a kötelezőt Suceaván, a
többnyire ifjúsági játékosokból álló
Foresta ellen a labdarúgó 2. liga 2.
fordulójában a Marosvásárhelyi
ASA. A Foresta Temesváron 16-0-
ra kapott ki a Ripensiától az első

fordulóban, így várható volt, hogy
nem sok esélye lesz az ASA ellen,
az is azonban, hogy az eredmény
nem lesz éppen ennyire szigorú,
hisz a suceavai játékosoknak nem
kellett átbuszozniuk 40 fokos hő-
ségben a teljes Romániát a meccs
előtt. 

Noha a házigazdák egyetlen cél-
kitűzése az volt, hogy ne kapjanak
sok gólt, öt hátvéddel védekeztek,
végül az ASA könnyedén, 6-0-ra
nyerte a mérkőzést, miután szü-
netben 3-0-ra vezetett. Az első
gólt P. Iacob fejjel szerezte, Petriş
szabadrúgásból érkező beadásá-
ból, majd Ene a tizenhatos előtti
szabadrúgást csavarta a kapuba.
Szünet előtt közvetlenül ismét
Iacob volt eredményes, aki Licu
lapos beadását pöckölte közelről a
hálóba.

Szünet után Boiciuc fejese jutott
a kapufa segítségével a gólvonalon
túlra, majd Băjan szabadrúgása kö-
tött ki a hálóban, hogy a végered-
ményt a csereként beállt Sârbu
állítsa be.

Az ASA kispadján egy új igazo-
lás is helyet foglalt. Kilyén Sza-
bolcs a konstancai Viitorulnál
nevelkedett, eredetileg a Sepsi
OSK-hoz adták kölcsön, de úgy
tűnik, egyelőre a 2. ligában várják
a kibontakozását.

A két forduló után maximális
számú pontot gyűjtő marosvásár-
helyi csapat pénteken a nagyvá-
radi Luceafărult fogadja, ahogy
Dinu Gheorghe klubmenedzser
fogalmazott, most kezdődik iga-
zán a bajnokság a csapat szá-
mára.
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Hogy a marosvásárhelyi városi
tanácsban egy magát szabadnak ne-
vező párt (kitől és mitől szabadok?)
frakciója jobb ügyhöz méltó buzgól-
kodással akarja tönkretenni Maros-
vásárhely sportját, megszokhattuk.
Hogy identitászavarban szenvedő,
más politikai pártokból elkergetett
városi tanácsosok abban élik ki ma-
gukat, hogy mindenről – mint Mó-
rickának – az jut az eszükbe, hogy
márpedig hogyan is merészel a vá-
rosi tanács többsége sportklubok tá-
mogatását megszavazni, az sem
újdonság. Sőt, ahhoz is hozzászok-
tunk lassan, hogy az információ-
technológiával foglalkozó céget
működtető „háttérember” szakmai
segítségével a korszerű információ-
háború minden eszközét bevetik, és
egy közösségi oldalon, az újságírás
minden deontológiai szabályát
sutba vetve, illetve saját hírportálon
fröcskölik szét mérgüket. Igaz, sok
esetben az emberek valós és jogos
elégedetlenségére adnak pszeudo-
válaszokat, de csupán a rombolásra
rendezkedtek be, nincs valódi prog-
ramjuk és elképzelésük, nem tudják
érvekkel megmondani, hogy hogyan
is kéne eljárni, hanem csak támad-
nak, a legtöbbször öv alatt. A ke-
vésbé felkészült vagy informált
embereket pedig könnyen behúzzák
a csőbe populista dumáikkal.

Ám most nem politikai ideológi-
ájuk (ami amúgy nem létezik) érde-
kel, hanem a sporthoz való
viszonyuk, hisz az utóbbi időben
végzett aknamunkájukkal szép las-
san kivégzik Marosvásárhely mara-
dék sportéletét. Jól tudjuk, egy ideje
elapadt a városházától érkező pénz-
csap, és ezt a klubok eredményes-
sége is jócskán megérzi. Talán a
Maros Kosárlabdaklub a kivétel,
amely ugyan alaposan vissza kellett
fogja a költekezését, de a magán-
szponzoroknak köszönhetően egy
bizonyos szinten meg tud kapasz-
kodni. Ráadásul nagyon népszerű
azoknak a marosvásárhelyieknek a
körében, akiknek az érdekeit úgy-
mond védik az illető alakulat taná-

csosai, amikor proletár haraggal
ostorozzák, hogy a tanács támoga-
tást szavazott meg a klubnak, nagy-
vonalúan feledve, hogy abból a
csapat alig látott valamit. Amit
azonban a párt hírcsöve megenge-
dett magának a kosárlabdacsapat
kapcsán, az túlmegy a jóérzés (bár
ugyan kitől várunk el jóérzést?)
minden határán, és jól példázza,
hogy miként manipulálják a kevésbé
informált embereket. 

A csapat játékosával, Reeddel
kapcsolatos hírre reagálva, amely
szerint a játékos aláírt volna egy iz-
raeli klubhoz, így dörög az igazság
bajnokaként tetszelgő szócső: „A
marosvásárhelyi adófizetők pénzén
Izraelben játszik a kosárlabdázó”.

Elgurult a pirula, elvtársak? Egy
mondatba ennyi valótlanság, csúsz-
tatás, hazugság belesűrítve? Ez még
ennek a szennyportálnak az eseté-
ben is művészet! Ugyanis egyrészt
Reed nem „játszik” Izraelben. Van
egy meg nem erősített hír, hogy
esetleg aláírt, ez még nem azt je-
lenti, hogy játszik. Másrészt ezért
nem fizetik Marosvásárhelyről.
Reed megkapta a pénzét a tavalyi
bajnokságért, és ha – feltételes
módban – itt folytatja, megkapja
majd a pénzét azért is. Semmikép-
pen sem fizetik azért, ha Izraelben
fog játszani, ellenkezőleg: lehet,
hogy neki kell a klubnak kártérítést
fizetni. Harmadsorban pedig az
adófizetők pénzéről annyit, hogy a
klub már jó ideje a város támoga-
tása nélkül, vagy alig-támogatásá-
val működik, tehát az sem állja meg
a helyét, hogy a játékosokat és a
stábot az adófizetők pénzéből fizet-
nék. (Amúgy megkérdezték az adó-
fizetőket? Én marosvásárhelyi
adófizetőként támogatom, hogy az
adómból a sportnak juttassanak, és
nagyon sokan vagyunk még így!)

Ez az egy mondat rávilágít tehát
arra, hogy milyen elképesztő szinten
manupilál az állítólag szabad párt
szócsöve, s talán ebből is rájöhet-
nek sokan, hogy mennyire megbíz-
ható információkat közöl. (Drukker)

Elgurult a pirula, elvtársak?

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 2. liga, 2. forduló: Suceavai Foresta–Marosvásárhe-

lyi ASA 0-6 (0-3)
Vezették: Dan Florin Dreve (Kolozsvár) – George Marian Fridl

(Comăneşti), Damian Antal (Bákó).
Foresta: Bâlbă – Colşuneac, Negrea, Bolocan, Păvăluc (73. Şo-

rodoc), Tacu, Buţerchi (89. Mandiuc), Raţă, R. Bosânceanu, Co-
roamă, Scutariu (79. Buliga).

ASA: Fl. Iacob – Băjan, Ene, Fl. Ilie (46. Chertes), Panait, P.
Iacob, Mijoković, Licu (60. Sârbu), Petriş, D. Muntean, Schieb (46.
Boiciuc).

Gól: P. Iacob (28., 45+2.), Ene (37.), Boiciuc (52.), Băjan (77.),
Sârbu (86.).

A labdarúgó 2. liga 2. fordulójában: Aradi UTA–Bukaresti Me-
taloglobus 0-0, Pandurii Tg.-Jiu–Chindia Târgovişte 3-3, Suceavai
Foresta–Marosvásárhelyi ASA 0-6, Szatmárnémeti Olimpia–Clin-
ceni-i Academica 1-1, Dunărea Călăraşi–CS Mioveni 1-1, Nagyvá-
radi Luceafărul–Temesvári Ripensia 1-2, Snagovi Sportul–CS
Baloteşti 1-0, CS Afumaţi–Nagyszebeni FC Hermannstadt 0-1, Te-
mesvári ASU Poli–Piteşti-i FC Argeş 2-1, Jászvásári Miroslava–
Brăilai Dacia Unirea 4-4.

Hozta a kötelezőt az ASA Suceaván Világbajnokok bemutatója
Szovátán

1008.

Bálint Zsombor

Váratlan gondok a Maros KK-nál
Szerkeszti: Farczádi Attila

Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Sporttörténeti lépések Marosvásárhelyen 
Szinkronúszó szakosztály alakul 

A történet 2015-ben kezdődött.
A Kovács család 1990-ben költö-
zött Budapestre, majd ott lányukat,
Kovács Zsuzsannát szinkronú-
szásra (művészúszás) tanították.
Zsuzsa végül bekerült a magyar vá-
logatott keretbe, és számos nem-
zetközi versenyen ért el sikereket.
Alig két éve vonult vissza az aktív
sportolástól, edzőként folytatja.
Édesanyja, Rácz Jolán elvégezte a
bírói tanfolyamot, és nemzetközi
FINA- (Nemzetközi Úszószövet-
ség) diplomát szerzett. Mint ilyen
– anya és lánya – arról érdeklődtek,
hogy az amúgy elég jól működő
marosvásárhelyi úszósporttal fog-
lalkozó valamelyik sportegyesület
keretében lenne-e valakinek szán-
déka beindítani szakosztályként a
szinkronúszást, mert szívesen segí-
tenének. Hegedűs Krisztina koráb-
ban úszóedzőként foglalkozott
gyerekekkel a Torpi MS-nél. Majd-
hogynem a megkereséssel egy idő-
ben az általa felkészített lányok

szülei közül néhányan azzal a ké-
réssel fordultak hozzá, hogy indítsa
el a szinkronúszást, mert nagyon
szép sport, és nem igazán foglal-
koznak Romániában vele.  Krisz-
tina, szakismeret hiányában,
először elutasította a szülőket,
majd miután megismerkedett Ko-
vácsékkal, úgy döntött, csapatot to-
boroz. 

– Három hónappal az edzések
elkezdése után ismerkedtem meg
Jolánékkal, és egy hét múlva már

vendégül láttak Budapesten, ahol
bevezettek a sportágba. Az is báto-
rított, hogy volt egyetemem
(MOGYE, sportszakosztály) taná-
rai is segítettek, mi több, az állam-
vizsga-dolgozatomat is
szinkronúszásból írtam, így gya-
korlatilag – tudomásom szerint –
Romániában az első írott szakmai
értekezletet tehettem le az asztalra
– mondta el Krisztina a kezdetek-
ről. 

A múlt héten újra Marosvásárhe-
lyen járt a két magyarországi szak-
értő (ekkor beszélgettünk), és a
felkészülési programnak megfele-
lően az idén még lesz hasonló ta-
lálkozó. 

2014-ben Brassóban működött
egy szinkronúszó csapat, azóta Bu-
karestben is alakult, így a sporttör-
vény szerint, mivel az országban
már létezik három csapat, kérhet-
ték, hogy alakuljon külön szakosz-
tály. A jó hír, hogy a romániai
úszószövetség 2017. május elején
tartott közgyűlésén elfogadta, hogy
a szinkronúszás is szerepeljen az
alapszabályzatban, szeptemberben

jelenik meg nyomtatásban is a do-
kumentum, ami tulajdonképpen
szentesíti, hogy Romániában is lé-
tezik szinkronúszás. Az alakító
sportklubok a marosvásárhelyi
Torpi MS, a brassói Luna és a bu-
karesti ISK. 

– Eddig Bukarestbe és Brassóba
bemutatókra jártunk, a vízilabda-
meccsek előtt, illetve a szünetben
mutattunk be egy-két kűrt, de az
idén már részt vehettünk az első hi-
vatalos szinkronúszó versenyen –

mondja Hegedűs Krisztina –, köz-
ben folyamatosan dolgozunk Jolá-
nékkal. 

Kovács Zsuzsanna elmondta,
nagyon izgalmasnak tartja, hogy
volt sportolóként részese lehet,
hogy az alapoktól kezdve felépít-

sék Romániában ezt a sportágat.
Két évvel ezelőtt kezdte a hivata-
los edzői tevékenységet Magyar-
országon, ahol már
versenysportolókkal is dolgozott,
így szívesen vállalta, hogy tudását,
tapasztalatát átadja a marosvásár-
helyi lányoknak. 

Rácz Jolán szerint tíz év kell
ahhoz, hogy a Torpi MS szinkronú-
szó csapata elérje, hogy a világ kö-
zépmezőnyébe kerüljön. Ha jól
haladnak a gyakorlatok elsajátítá-
sával, és minél több hazai, de főleg
nemzetközi versenyen vesznek
részt, eljuthatnak az Európa-baj-
nokság döntőjébe. 

– Hosszú időnek tűnik, de két év
kellett, hogy a hazai szakszövetség
illetékesei felfigyeljenek arra, hogy
van már szinkronúszó csapat az or-
szágban – mondja Krisztina, és
hozzáteszi: – a rengeteg szak-
munka, edzés mellett szükség van
a sportág népszerűsítésére is, hi-
szen sokan nem is tudják, hogy
ilyen is létezik, ugyanakkor, akik
láttak is szinkronúszókat, nem tud-
ják, mi szerint pontoznak, s csak
akkor izgalmas a nézők számára

egy sportág, ha ezzel is tisztában
vannak. 

Mindezek ellenére Rácz Jolán
optimista. Szerinte a sportág elfo-
gadásához megtörtént a legfonto-
sabb lépés. Miután a romániai
szövetség alapszabályzata leszö-
gezi, hogy hivatalosan is létezik
szinkronúszás, ki kell dolgozni a
szakág szabályzatát, el kell fogadni
a FINA előírásai szerinti verseny-
és bírói szabályzatot, s mindezt
egyeztetni kell a már létező romá-
niai sport-jogszabályokkal. Azt is
figyelembe kell venni, hogy a
FINA-szabályzatok is változnak.
Általában olimpiát vagy világbaj-
nokságot követően új elemek ke-
rülnek be. Legutóbb a budapesti
vizes világbajnokság után is módo-
sítottak a bírálási kritériumokon.
Ez befolyásolja a felkészülési fo-
lyamatot is. 

A magyarországi úszószövetség
mindenképpen támogatja a romá-
niai szinkronúszás létrehozását.
Kovács Zsuzsanna és Rácz Jolán
szakanyagokkal is segíti Hegedűs
Krisztinát, aki ennek alapján bővíti
a gyakorlatokat. Ugyanakkor azt is
lehetővé kell tenni, hogy minél
több versenyen vegyenek részt.

A környékbeli országokban
(Szlovákia, Ausztria, Szerbia,
Csehország) szerveznek olyan kor-
osztályonkénti nemzetközi nyílt
versenyt, ahova már benevezhet-
nek a marosvásárhelyi sportolók is.
Nagyon fontos, hogy a Torpi MS
csapatának legyen viszonyítási
alapja azokhoz a csapatokhoz, or-
szágokhoz képest, ahol már koráb-
ban űzték ezt a sportot. Ez segít a
felkészülésben és abban is, hogy a
sportolók megismerjék egymást –

mondja Rácz Jolán. 
A további együttműködésről

pedig annyit árulnak el, hogy azo-
kon az elemeken, amelyeket egy-
egy közös edzésen Kovács
Zsuzsannával megtanulnak a ma-
rosvásárhelyi lányok, majdhogy-
nem fél évet kell dolgozzanak
tovább. Hegedűs Krisztina kifejti,
két tehetségesebb lánnyal dolgoz-
nak egyelőre, akik pontosan meg-
tanulják a gyakorlatokat, és ők
majd a többieknek is megtanítják.
Így az edző is és a csapat tagjai is
gyarapíthatják tudásukat. Rácz
Jolán pedig, amennyiben rendsze-
ressé válik majd a találkozás, el-
lenőrizheti, hogy pontosan
elsajátították-e a gyakorlatokat a
marosvásárhelyiek. 

Azt is elmondják, hogy a sport-
ágat Magyarországon már terápiás
módszerként is gyakoroltatják –
igen eredményesen – különböző
hátrányos helyzetű gyerekek, fiata-
lok körében, így nemcsak az a cél,
hogy teljesítménysportolókat ne-
veljenek ki, hanem a gyógyászati
ágat is szívesen meghonosítanák. 

A beszélgetésen jelen voltak
Alexandra Beanu Larisa és Orme-
nişan Sara Maria, a legtehetsége-
sebb sportolók is. Egyikük

tornászott, másikuk balettezett, így
mindkettőjüknek kiváló adottsá-
gaik vannak ahhoz, hogy gyorsan
fejlődjenek ebben a sportágban –
mondta Hegedűs Krisztina. A lá-
nyok elmondták, szeretik ezt a
sportot, és remélik, minél előbb ki-
tűnhetnek. Egyikük „hollywoodi
színésznőnek” készül, másikuk a
sportlovaglást is kipróbálná, de
egyelőre a szinkronúszásban sze-
retnének elérni sikereket. 

Mi csak reméljük, hogy ők is ré-
szesei lehetnek annak a sporttörté-
neti eseménysorozatnak, amely
tulajdonképpen egy új sportág hi-
vatalos megjelenését és meghono-
sítását jelenti Romániában. Sok
sikert! 

Fotó: Koncz Szabolcs 

Hegedűs Krisztina tanítványaival

Gyümölcsöző együttműködés jött létre a Torpi MS sportklub
keretében működő úszószakosztály és a magyarországi
vízsport szövetség szinkronúszó szakosztálya között, annak
köszönhetően, hogy a Marosvásárhelyről Budapestre költö-
zött Kovácsné Rácz Jolán és lánya, Kovács Zsuzsanna volt teljesít-
ménysportoló felajánlották segítségüket Hegedűs Krisztina
edzőnek. 

Kovács Zsuzsanna (középen) sporttársaival

Vajda György



A város sporttörténetével fog-
lalkozók biztosan hallottak az
MSE-ről, Marosvásárhely első
sportklubjáról. A klubot a 19.
század végén hozták létre lelkes
sportbarátok, és a 20. század első
felében meghatározó szerepe
volt a város sportéletében. 1918
után kissé ugyan háttérbe szo-
rult, de működése töretlen ma-
radt a második világháború
utánig, amikor az új hatalom szele
elsodorta. 

Arról azonban már biztosan sok-
kal kevesebben tudnak, hogy 2008-
ban újjáalakult az MSE. Az új klub
nevében a megalakulás éve alapján
a 08 is szerepel, azonban szellemi-
ségében mindenképpen az egykori
MSE jogutódjának tekinti magát. A
klubban egyelőre labdarúgó-szak-
osztály működik, és az első évek a
szervezeti struktúra megerősítésé-
vel zajlottak. 

Az első jelentősebb eredményt
négy évvel a megalakulás után érte
el a csapat, amikor megnyerte a lab-
darúgó-Románia-kupa megyei sza-
kaszát, azaz az idén van ennek az 5.
évfordulója. Ez pedig egybeesik
annak az idénynek a kezdetével,
amikor a klub megpróbálja meg-
kezdeni a felzárkózást a történelmé-
hez. 

Ennek jegyében szeretnék, ha a
marosvásárhelyi sportkedvelők
egyre nagyobb számban a csapat
mellé állnának, így 4. ligás szinten
egyedülálló módon vezetik fel az új
bajnoki idényt, amelyben megpró-
bálják megdönteni eddigi legjobb
eredményüket, és – miért ne? –,
akár megnyerni a 4. ligát. Augusz-
tus 17-én ugyanis csapatbemutatóra
és gálamérkőzésre hívják az érdek-
lődőket. Az esemény keretében a
jelenlegi keret gálamérkőzést ját-
szik a öt évvel korábbi kupagyőztes
csapattal, a nézők és potenciális (és
nem csak potenciális, hisz egyre
többen járnak ki a 4. ligás mecs-
csekre egyébként is) szurkolók
megismerhetik a 2017-18-as baj-
noki keretet alkotó játékosokat, és a
gálameccs szünetében bemutatkoz-
nak a klub keretében működő kö-
lyökcsapatok és edzőik is, hisz
jelenleg kétszáznál is több gyerek-
kel foglalkoznak a klub edzői, akik
később a szándék szerint a maga-
sabb szintre is eljutó klub színeit
képviselik majd.

A 4. ligás szinten páratlan ese-
ményre a Sziget utcai stadion mö-
götti műfüves pályán kerül sor
csütörtökön 19 órától. A szervezők
szeretettel várnak minden marosvá-
sárhelyi sportkedvelőt. (bálint)

A történelméhez 
szeretne felzárkózni 

Marosvásárhely első sportklubjaMegkezdte felkészülését az új
bajnoki idényre a marosvásárhelyi
City’us teremlabdarúgó-csapata. A
klub sajnos továbbra is roppant
nehéz anyagi helyzetben van, ami
abban is meglátszik, hogy a tavalyi
keretből is távoztak néhányan, aki-
ket nem sikerült megfelelő módon
pótolni. Mi több, Cosmin Gherman
is lemondott társedzői posztjáról, s
miután játékosként több bajnoksá-
got nyert a City’usszal, majd edző-
ként is egyet, egy olyan időszakban,
amikor már jelentkeztek az anyagi
szétesés első jelei, úgy döntött: a ta-
valyi ezüstérmes Galaci United irá-
nyítását veszi át, hogy először
bajnoki címet nyerjen a Duna-parti
csapatnak.

A marosvásárhelyi klubnál Cos-
min Gherman és Lucian Nicuşan
társedzőként dolgoztak az utóbbi
két idényben, de Gherman volt az,
aki állva maradt a kispad előtt, és
az útmutatásokat közölte a játé-
kosokkal. Úgy tűnik, hogy most
az amúgy szűkszavú és csendes
Nicuşannak kell ezt is megtennie,
és ellenfele lesz eddigi kollégájá-
nak.

Az első edzéseken az alábbi ke-
rettel dolgozhatott a társ nélkül ma-
radt vezetőedző: Răzvan Cătinean,
Mihai Tătar, Vasile Moldovan, Răz-
van Coman – kapusok, Bogdan Co-

vaci, Vlad Ţipău, Küsmödi Tamás,
Răzvan Togan, Andrei Boroş, Nagy
Norbert, Alex Pop, Iszlai Richárd,
Andrei Gândilă, Paul Luduşan, Ta-
kacs Bogdan (Pro-Tineret Sighişo-
ara), Andrei Cioban (Clujana
Cluj-Napoca) – mezőnyjátékosok.
Kiss Szilárd később csatlakozik a
csapathoz. A tavalyiak közül Csala
Zsolt az elmaradt fizetések miatt
kérte a szabadon igazolhatóvá nyil-
vánítását, miután Székelyudvarhely
számítana a játékára. Dobai András
abbahagyta, míg Duquéval még
folynak a tárgyalások, de csekély az
esélye, hogy visszajön Marosvásár-
helyre. 

Mint látható, a keretben többség-
ben vannak a fiatal és nagyon fiatal
játékosok. A két újdonság is fiatal,
illetve visszahívták a csapatba Gân-
dilát, aki néhány évig csak nagypá-

lyán focizott. Hogy ez a keret mire
lehet képes? Lucian Nicuşan is na-
gyon óvatos, legfeljebb a ráját-
szásba, azaz az első hat közé várja
a csapatot, de ha realisták akarunk
maradni, az idén a City’us bizony a
kiesés ellen harcol, amire a feljutása
óta nem volt példa.

A múlt heti jászvásári tornára
végül nem utazott el a marosvásár-
helyi csapat, hanem Déván vett részt
a hét végén azon a tornán, amelyen
a román, a szerb és a moldvai baj-
nokcsapat mellett kakukktojásként
a negyedik volt. Hogy mennyire
így van, jelzi az első, a szerb baj-
nok Ekonomac Kragujevac elleni
meccs eredménye is, amelyet 1-6-
ra veszített el a marosvásárhelyi
csapat. A  Classic Chişinău elleni
kisdöntőt tegnap, lapzárta után ját-
szották.

Gherman nélkül maradt Nicuşan a kispadon

Kisorsolták a női labdarúgó-szu-
perliga bajnoki programját. Az új
idényben is tíz csapat indul, a rajt-
nál azonban nem lesz ott az ezüstér-
mes Jászvásári Navobi, amely az
anyagi nehézségek miatt visszalé-
pett a  másodosztályba. A jászvásári
gondokat a kieső helyen végzett bu-
karesti Fair Play használja ki, amely
így az élvonalban maradhat. Kiesett
viszont Nagybánya, amelynek a he-
lyét az 1. liga két csoportgyőztese,
az Universitatea Alexandria és a
Kisbecskereki Fortuna veszi át.

A rajtnál ott található a marosvá-
sárhelyi ASA is, amely egy bajnoki
cím, hat ézüstérem és egy tavalyi
kupagyőzelem után roppant nehéz
idényt zárt, s nemcsak a rangsorban
esett vissza a dobogó alá, hanem
egyáltalán kérdés volt, hogy sike-
rül-e befejeznie a bajnokságot. A
csapat beiratkozott ugyan az új
idénybe, azonban továbbra sincs
megnyugtatóan rendezve a helyzet,
erősen hiányos a játékoskeret, és a
részvételi költségek biztosítása sem
véglegesen megoldott.

Mintegy három hét van arra,
hogy eldőljön, miként vág neki a
csapat az új bajnoki idénynek, hisz
az első fordulót szeptember 2-án ren-
dezik, amikor a marosvásárhelyi
ASA a CSS Târgovi?te együttesét fo-
gadja. Ezt követően szeptember 17-
én van csak a következő forduló, s
ennek keretében a csapat ismét hazai
pályán játszik, az ellenfele az újonc
Alexandria lesz. Valószínű ekkorra
derül majd csak ki véglegesen, hogy
mire is számíthat az új idényben a
csapat, lehet-e folytatni a nyolc éve
megalapozott hagyományt.

Program már van – csapat még nincs
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Simona Halep sima, kétjátszmás
vereséget szenvedett szombaton a
2.434.389 dollár összdíjazású, to-
rontói kemény pályás női tenisz-
torna elődöntőjében. A
világranglista második helyén álló
román teniszezőt 6-1, 6-1-re győzte
le az ukrán Elina Szvitolina. 

Halep rendkívül gyengén ját-
szott, Szvitolinának (WTA-5.)
mindössze 56 percre volt szüksége
ahhoz, hogy legyőzze őt. 

A román teniszező 2013 márci-
usa óta nem szenvedett ilyen kate-
gorikus vereséget: akkor az olasz
Sara Errani 6-1, 6-0-ra nyert ellene

a miami torna harmadik fordulójá-
ban. 

A vasárnapi döntőben Szvitolina
a dán Caroline Wozniackival talál-
kozik, aki az amerikai Sloane 
Stephenst búcsúztatta (6-2, 6-3). 

Halep – aki tavaly elhódította a
Rogers-kupát – 122.190 dolláros
pénzdíjat és 350 ranglistapontot kap
idei teljesítményéért. Jövő héten a
cincinnati WTA-tornán lép pályára,
ahol a második fordulóban csatla-
kozik a küzdelmekhez, és egy, a se-
lejtezőből érkező ellenféllel kezd.
Tavaly az elődöntőig jutott a tornán.
(Agerpres)

Tenisz
Sima vereséget szenvedett 

Halep a torontói elődöntőben

Két Maros megyei csapat az 1. ligában
A női labdarúgó 1. ligát (a szuperliga után a másodosztályt) két

nyolccsapatos csoportban rendezik, és a rajtnál két Maros megyei
alakulat sorakozik fel. Noha a csoportbeosztás földrajzi szempontok
szerint történt, a határt Maros megyén keresztül húzták meg, hisz
a szászrégeni Viitorul a keleti, a marosvásárhelyi Ladies a nyugati
csoportba került. Az 1. ligában szeptember 15-én kezdenek. A Szász-
régeni Viitorul ellenfelei az Onix Rm. Sărat, a Bákói Măgura, a
Jászvásári Navobi, az Armonia Dolheşti, a Craiovai Real II, a kons-
tancai Selena és a galaci Universitatea lesznek, míg a Ladies az Al-
sólugasi Sportinggal, a kolozsvári Olimpia II-vel, a szintén
kolozsvári Olimpic Starral, az aradi Piros Securityvel, Borosjenővel,
a nagybányai Independenţával és a Székelyudvarhelyi Vasas Fe-
mina II-vel osztozik a nyugati csoporton.

A marosvásárhelyi ASA őszi programja 
a női labdarúgó-szuperligában

ASA–CSS Târgovişte (szept. 2.), ASA–Universitatea Alexandria
(szept. 17.), Kisbecskereki Fortuna–ASA (okt. 1.), ASA–Borgó-
prundi Heniu (okt 8.), Kolozsvári Olimpia–ASA (okt. 15.), ASA–Bu-
karesti Fair Play (okt. 29.), Craiovai Real–ASA (nov. 5.),
ASA–Temesvári CFR (nov. 12.), Székelyudvarhelyi Vadas Femina–
ASA (nov. 19.).

A Londonban zajló atlétika-vi-
lágbajnokság döntőjében a jamaicai
4x100 méteres váltó nem ért be a
célba, mivel az aktív pályafutása
során utoljára futó Usain Bolt meg-
sérült, így az atlétika királya szív-
szorító módon búcsúzott. 

A nyolcszoros olimpiai és tizen-
egyszeres világbajnok, a 100 és 200

méteren, valamint a hazája váltójá-
val is világcsúcstartó Bolt a jamai-
cai 4x100 méteres váltó tagjaként
vehetett volna revánsot a 100 méte-
res síkfutás döntőjéért az újdonsült
világbajnok Justin Gatlinon és az
egy hete egyéniben ezüstérmes
Christian Colemanon is, de a váltó
utolsó tagjaként megsérült, így Ja-

maica nem ért be a célba.  A 30 éves
klasszis a harmadik helyen, vi-
szonylag nagy hátrányban kapta
meg a botot, láthatóan hihetetlen
erőket kellett volna megmozgatnia
a sikerhez, azonban körülbelül 20
méter után begörcsölt és összeesett. 

Bolt végül percekig feküdt a pá-
lyán, majd felkelt, és az utolsó mé-
tereket sántikálva tette meg.

Az aranyérmet Nagy-Britannia
nyerte, a második helyen az ameri-
kaiak, a harmadikon a japánok értek
célba. (MTI) 

Atlétika
Sérüléssel búcsúzott Bolt

Már több mint 60 millió dollár
folyt be a Floyd Mayweather-Conor
McGregor profi ökölvívó-mérkőzés
jegyeladásából.

Cameron Papp, a belépők értéke-
sítését végző StubHub nevű cég
szóvivője elmondta, hogy a legol-
csóbb jegy 1675 dollárba, a legdrá-
gább pedig 16 900 dollárba kerül.

„Az ilyen jelentős eseményekre
szóló belépők árszínvonala a Super
Bowléhoz hasonlítható. Nagyon
sok sztár is ott lesz, különösen a
drága helyeken, a ring közelében.
Ez egyszeri, életre szóló élmény,
bakancslistás esemény, úgyhogy a
legnagyobb Mayweather- vagy
McGregor-rajongók biztosan meg-
találják a módját, hogy jegyhez jus-
sanak” – tette hozzá.

Az egyik internetes oldalon, ahol
másodkézből értékesítik a jegyeket,
valaki 164 ezer dollárért kínál két
belépőt a ring közelébe, de Came-
ron Papp szerint a másodlagos piac
árai valószínűleg csökkennek az
esemény közeledtével.

A McGregor-szurkolók kedvenc
las vegasi ír sörözőjében 150 dollárt
kell fizetni, hogy valaki élőben néz-
hesse a meccset óriáskivetítőn.

Leonard Ellebre, a Mayweather
Promotions vezérigazgatója el-
árulta, már több mint 60 millió dol-
lár folyt be a jegyértékesítésből.

A súlycsoportoktól és szerveze-
tektől függetlenül a világ legjobb
bokszolójának tartott 40 éves ame-
rikai Floyd Mayweather augusztus
26-án Las Vegasban, a T-Mobile
Arenában csap össze az ír ket-
recharcos Conor McGregorral.

McGregor bevételi rekordja 17
millió dollár, ennyi folyt be a belé-
pőkből az Eddie Alvarezzel szem-
beni mérkőzése előtt, amit tavaly
novemberben rendeztek a Madison
Square Gardenben.

Mayweather csúcsa 72 millió
dollár, ami 2015-ben született, ami-
kor Manny Pacquiaóval találkozott
a Las Vegas-i MGM Garden Arená-
ban.

A 12 menetesre tervezett nagy-
váltósúlyú mérkőzésről csaknem
egy éve zajlott az egyezkedés, s
mindkét fél 100 millió dollárt kért
a fellépésért. A megegyezés június
közepén született meg, de egyik
menedzsment sem árulta el a pénz-
ügyi részleteket, ám jelezték, hogy
elégedettek. (MTI) 

Ökölvívás
Óriási az érdeklődés a Mayweather–

McGregor-összecsapásra



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás kövesdombi

tömbházlakás vagy elcserélem más

negyedbe. Tel. 0751-368-172. (2928) 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-837-290.

(2879)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0752-

575-568. (2923-I)

TÉLIRE valő tűzifa eladó. Tel. 0740-

278-920. (2923-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0753-

590-792. (2923-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.

0758-548-501. (2952)

MINDENFÉLE

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0745-089-

918. (2994)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal emlékezünk au-

gusztus 14-ére, amikor már egy

éve, hogy hosszú szenvedés

után elhunyt a drága jó férj, a me-

zőmadarasi születésű vásárhelyi

lakos, NAGY MÁRTON. Fájó szív-

vel emlékezik rá felesége, Sári és

a húga. Aki ismerte és szerette,

gondoljon rá kegyelettel! (1522)

Egy pillanat, és mindennek vége,

gyorsan távoztál a végtelen-

ségbe. Fájdalommal emlékezünk

augusztus 15-én GÁLFALVI 

FERENCRE halálának 20. évfor-

dulóján. Nyugodjon békében!

Szerettei. (2949)

Örökre sebzett szívvel emléke-

zünk augusztus 14-én a drága jó

férjre, gondoskodó édesapára,

szerető nagytatára, apósra, gyer-

mekre, testvérre, ISZLAI 

KÁROLYRA halálának első évfor-

dulóján, aki idejekorán itt ha-

gyott bennünket. Örök álmod

őrizze béke és nyugalom, szí-

vünkben örökké élni fogsz. Gyá-

szoló szerettei. (3012-I)

Fájó szívvel emlékezünk augusz-
tus 14-én KUTASI DÉNESRE ha-
lálának első évfordulóján.
Nyugodj csendesen! Emlékét
őrzi felesége, fia és menye, vala-
mint két unokája. (2984-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk augusztus 14-én
KOCSIS ISTVÁNRA, az egykori
Maros Készruhagyár mesterére
halálának első évfordulóján. Em-
lékét őrzi felesége, Judit, lánya,
Judit és unokái: Hédi és Zsolt
családjukkal együtt. Az idő telik,
de mi sosem feledünk el téged,
kicsiny családod mindig szere-
tettel gondol rád. Nyugodj béké-
ben! (32033-I)

10 évvel ezelőtt PRUNDÁR 
JÁNOSTÓL búcsút vettünk, és
földi életének utolsó állomására
sokan elkísértük. Azok, akik még
nem követték, de ismertétek
Édesapámat, gondoljatok rá ke-
gyelettel. Édesanyám mondása
szerint, aki ma is Marosvásárhe-
lyen él, az örök világosság fé-
nyeskedjék neki! (-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a melegszívű, drága jó édes-
anyánk, 

özv. VAJDA ISTVÁNNÉ 
szül. Aszalos Lujza 

életének 95. évében csendesen
megpihent. Temetése augusztus
14-én 11 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Két lánya és családja. (1529-I)

„Kell ott fenn egy ország, 
Mely bárkit átölel.”
Könnyes szemmel és szomorú
szívvel veszünk örök búcsút
drága 

DÉDIKÉNKTŐL. 
Emlékét megőrizzük. 
Négy unokája és négy déduno-
kája. (1529-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
TÖRÖK ADRIEN 

drága szíve megszűnt dobogni.
Augusztus 15-én, kedden 13 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra
a maroskeresztúri temetőben. 
Gyászoló édesanyja, édesapja és
testvére. (1532-I)

„Nem foghatjuk már dolgos két
kezed,
Nem simogathatjuk őszülő fejed,
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Marad a csend, mindent köszö-
nünk neked.”
Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága
férj, édesapa, nagytata, dédtata,
após, sógor, rokon, szomszéd,
barát és ismerős, 

id. MAROSI JÓZSEF 
marosvásárhelyi lakos 

életének 87. évében, hosszú
szenvedés után augusztus 11-én
hazatért Teremtőjéhez. Temetése
augusztus 14-én, hétfőn 12 óra-
kor lesz a református temetőben,
unitárius szertartás szerint. 
„Már nincs holnap, ennyi volt az
élet, sirassatok csendben, én a
szívetekben élek.”
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét kegyelettel
megőrizzük. 
Búcsúzunk tőled, Papa! 

Szeretteid. (1530-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
marosvásárhelyi születésű 

SZÁSZ KÁROLY 
életének 60. évében július 20-án
Miskolcon hirtelen elhunyt. Te-
metése augusztus 15-én 11 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temetőben. 
Búcsúznak tőle hozzátartozói és
a kollégák. (1528-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, 

FODOR JÁNOS 
életének 67. évében rövid szen-
vedés után elhunyt. Temetése
kedden, augusztus 15-én 15 óra-
kor lesz a Jeddi úti temetőben,
református szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (1533-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
DAMÓ NÁNDOR 

vot fogtechnikus, 
a szerető férj, apa, nagyapa, test-
vér, rokon, jó barát, életének 67.
évében hosszas betegség után
megpihent. Temetése augusztus
14-én 14 órakor lesz a református
temetőben. 
Emlékét megőrizzük: felesége,
gyermekei és unokái. (1534-I)

Búcsúzom volt osztálytársamtól,
szakmai kollégámtól, néhai 

DAMÓ NÁNDOR 
volt fogtechnikustól. 

Nyugodj békében, Nándi! 
Szabó Gabi (1531-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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A napokban a virginiai Charlot-
tesville városában halálos áldoza-
tokkal is végződő, véres
összecsapásokba torkolltak a de-
monstrációk, amelyeket a szerve-
zők azért hirdettek meg, hogy
tiltakozzanak Robert Lee tábornok
szobrának eltávolítása ellen. Robert
Lee az amerikai polgárháborúban a
rabszolgatartó déliek – a konföde-
ráció – seregeinek főparancsnoka
volt.

Amikor 1864. szeptember 1-jén
az északi, unionista erők William
Tecumseh Sherman tábornok veze-
tésével felégették a déli konföderá-
ció egyik nagyvárosát, Atlantát, az
északiak katonái nem türtőztették
magukat: Savannah felé menetelve
farmokat és városokat fosztogattak.
Útközben elfogtak egy konföderá-
ciós katonát, William Martin Bu-
chanant, aki Atlantában
megpróbálta megakadályozni a
gyújtogatást. Hadifogolyként az
északi Illinois államba vitték.

Történetét Pat Buchanan, Ri-
chard Nixon, Gerald Ford és Ro-
nald Reagan elnökök tanácsadója,
jelenleg politikai kommentátor írta
meg, akinek William Martin Bu-
chanan az ükapja volt. „A modern
idők normái szerint ükapám, aki az
ellen harcolt, hogy lángba borítsák
Georgia állam fővárosát, bűncse-
lekményt követett el. És Billy Sher-
man ‘bácsikánk’ (William Sherman
tábornok) felszabadító volt” – írta
Buchanan még májusban, amikor a
déli New Orleansban távolították el
Robert Lee szobrát. Rövid története
érzékelteti, hogy az Egyesült Álla-
mokban még mindig milyen ellent-
mondásosan ítélik meg az 1861 és
1865 között pusztító polgárháborút,
amelyben az unionista északiak
harcoltak a konföderációs déliek
ellen.

Az Egyesült Államok déli tele-
pülésein, kis- és nagyvárosokban
egyaránt, „szobordöntögetési”,
pontosabban szoborbontási láz
uralkodott el az elmúlt években.
Lebontják, elszállítják a konföderá-
ciós idők köztéri relikviáit, lett lé-
gyen szó törvényhozási épületek
előtt lobogó konföderációs zászlók-
ról vagy Robert Lee tábornok szob-
rairól. A 2008-as elnökválasztási
kampány egyik fő témája is az volt,
hogy néhány déli államban lobog-
hat-e a konföderációs zászló a helyi
kongresszus palotája előtt. John
McCain akkori republikánus elnök-
jelöltnek igennel kellett válaszolnia
e fogas kérdésre, hogy elnyerje a
dél-karolinai választók rokonszen-
vét és vele a voksaikat is. A dél-ka-
rolinai törvényhozás egyik
republikánus képviselője akkor a
zászló ellen szavazott, aztán a
2016-os elnökválasztási kampány
idején, amikor már ő volt az állam
kormányzója, eltávolíttatta Lee tá-
bornok szobrát is. A polgárháború
déli szereplőinek jelképei ellen fel-
lépő politikust Nikki Haleynek hív-
ják, jelenleg ő az Egyesült Államok
ENSZ-nagykövete.

Nem republikánusok és demok-
rata pártiak közötti nézetkülönbség-
ről van szó hát az amerikai
polgárháború megítélésének ügyé-
ben. Talán nem is nosztalgiáról,
hanem inkább a polgárháború jelle-
gének és céljainak tisztázásáról,
amely egyelőre még csupán egye-
temi berkekben indult meg.

Az idén májusban – amikor
éppen a Mississippi és Alabama ál-
lamokban lévő Lee-szobrok eltávo-
lításáról folyt élénk vita – Donald
Trump elnök egy rádióinterjúban
sokakat meghökkentően és politi-
kusokat is állásfoglalásra készte-
tően úgy fogalmazott: „Az emberek
nem kérdezik meg, hogy miért volt
ez a polgárháború, és miért is nem
tudtak akkor valamiféle megállapo-
dásra jutni?”.

A finnyás elemzők szerint nem
igazán kifinomultra sikeredett meg-
fogalmazás azonban fontos kérdést
érintett: a polgárháborúval foglal-
kozó történészek egy része is meg-
fogalmazta már.

Az amerikai polgárháború meg-
ítélése az amerikai köztudatban
meglehetősen elnagyolt. A véres
konfliktust általában a felvilágosult,
rabszolgaságellenes északiak har-
cának írják le az elmaradott, a rab-
szolgasághoz ragaszkodó déliek
ellen. Pedig a kérdés ennél jóval
összetettebb. Például az Egyesült
Államok első elnökének, George
Washingtonnak népes rabszolgahad
segített a mindennapi munkában,
rabszolgái voltak az ország egyik
alapító atyjaként tisztelt Thomas
Jeffersonnak, az Egyesült Államok
harmadik elnökének – aki a Függet-
lenségi Nyilatkozat kidolgozásában
is részt vett –, és Abraham Lincoln,
akit joggal tartanak a polgárháborút
lezáró nemzeti hősnek, szintén nem
tartozott a rabszolgatartás ellenzői
közé. Beszédeiben és leveleiben
Lincoln le is szögezte, hogy a há-
borút nem a rabszolgatartó rendszer
megszüntetése érdekében folytat-
ják, hanem az Unió megvédéséért,
azért, hogy az Egyesült Államok
déli szövetséges államai ne szakad-
hassanak ki az Unióból. Egyes, az
Egyesült Államokban revizionis-
táknak nevezett történészek – pél-
dául az Illinois Egyetem
professzora, James Randall – sze-
rint Lincolnnak szándékában sem
állt a rabszolgaság megszüntetése,
„csak” azt akarta elérni, hogy az
Unióhoz újonnan csatlakozott nyu-
gati területeken ne terjedjen el.
Apró, de nem érdektelen adalék: az
Unió fenntartásáért harcoló északi
seregek vezetője, Ulysses Grant tá-
bornok feleségének rabszolgái vol-
tak...

Mindez természetesen nem je-
lenti azt, hogy a rabszolgaság ne
játszott volna szerepet a háború ki-
törésében, hiszen a déli államok va-
lóban meg akarták védeni ezt az
intézményt. Ezt is. És a szuvereni-
tásukat, amely felhatalmazta őket
az Unióból történő kilépésre. Erre
gazdasági okokat, érveket is felhoz-
tak.

A polgárháború vesztes vezetői-
nek és jelentős alakjainak állított
szobrok sokak számára valóban ret-
rográd és embertelen rendszer jel-
képei, ám eltávolításukkal –
elemzők szerint – érdemleges vita
indulhatna a polgárháború értelme-
zéséről.

Amikor májusban a louisianai
New Orleans városában eltávolí-
tották Robert Lee szobrát, a
város demokrata párti polgár-
mestere, Mitch Landrieu a volt
republikánus elnököt, George W.
Busht idézte: „Egy nagy nemzet
nem rejtheti el a történelmét”.
(MTI)

Az amerikai szoborbontás(ok)
tanulságai



2017.  augusztus 14., hétfő ________________________________________HIRDETÉS – REKLÁM_____________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

A PETRY CÉG KARBANTARTÓT és KARBANTARTÓ RÉSZLEGVEZETŐT keres. Feladatok: hús
és hentesáru feldolgozásához szükséges korszerű gépek és technikai eszközök karbantartása, a teljes kar-
bantartó részleg koordinálása. Elvárások: közép- vagy felsőfokú műszerészi, gépészi vagy villanyszerelői
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. Jelentkezzen önéletrajzával a cv@petry.ro e-mail-
címen! (sz.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT,
BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60148)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyermekek számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-
866. (60148)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (19212-I)

A Siletina Impex 
– Helyi Közszál-

lítási Vállalat
Rt. 

személyzetválogatást  
szervez autóbuszsofőri 

állások betöltésére
Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély
(atestat)
– legkevesebb két év tapasz-
talat személyszállításban

A kérvények önéletrajzzal,
a jogosítvány, illetve az enge-
dély, a végzettséget igazoló
iratok másolatával, esetleges
ajánlással  a cég Marosvásár-
hely, Béga utca 2. szám alatti
titkárságán  nyújthatók be hét-
főtől péntekig 9–15 óra kö-
zött. 

Bővebb felvilágosítás 
a 0265/269-077-es  

telefonszámon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Népújság 
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.
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