
Hiába söpört évig a szombat dél-
utáni eső Marosvásárhelyen,
nem volt képes elmosni azt a
hangulatot, amely a Múzeumok
éjszakájára annyira jellemző. Az
1999-ben francia kezdeménye-
zésre indult kulturális program
jó pár esztendeje Marosvásárhe-
lyen is követő példára – és
népes publikumra – talált. A ren-
dezvénysorozat lényege, hogy
egy karszalag megvásárlásával
az összes, a programban részt
vevő intézmény, illetve esemény
látogathatóvá válik, mindezek
mellett pedig számos ingyenes
rendezvény is várja az érdeklő-
dőket. Akikből idén sem szen-
vedtek hiányt a szervezők. 

A kínálat rendkívül gazdag volt, oly-
annyira, hogy két teljes újságoldalt töl-
tött meg a múlt héten leközölt

program. A szervezésben részt vett töb-
bek között a Maros Megyei Múzeum
és annak alegységei, a Kultúrpalota, a
Művész mozi, a Maros Művészegyüt-
tes, a Bernády Ház, a Teleki Téka, az
állatkert, a K’ARTE Egyesület, a Stú-
dió Színház, a Bolyai téri unitárius
egyházközség, a Petry Múzeum és Lát-
ványműhely és sokan mások, a hely-
színek a teljes óvárost lefedték, a
program változatossága és minősége
ütötte a világszínvonalat – gyerekektől
a felnőttekig mindenki találhatott ma-
gának látogatnivalót.

Szombat este, az említett felhősza-
kadást követően ismét benépesült Ma-
rosvásárhely főtere, a pezsgő éjszakai
élet a tőlünk jóval délebbre eső vidé-
keket idézte. A régi Városháza előtt
több százan várakoztak a toronylátoga-
tásra, a Kultúrpalotában pedig zsongó
tömeg fogadta a belépőt. A földszinti
és emeleti galériák színültig teltek lá-
togatókkal, a fantasztikus Zichy-kiállí-
tásnak otthont adó terembe csak

csoportonként tudták beengedni az ér-
deklődőket. Hasonló tömeget látott
vendégül a természetrajzi múzeumban
berendezett próbababa-, illetve divat-
kiállítás, valamint a néprajzi múzeum-
ban látogatható tárlatok sokasága,
utóbbi helyszínen koncertekkel is vár-
ták a közönséget. A Teleki Tékában fi-
noman szóló klasszikus zene lengte át
az udvart, a nagyteremben a Piranesi-
féle metszetkiállítás, az emeleti folyo-
són pedig ugyanazon alkotások
reprodukciói keltettek nagy érdeklő-
dést. Érdekes volt megfigyelni, aho-
gyan többen is ugyanazt az útvonalat
választották – szinte egy időben érkez-
tek a különböző helyszínekre ugyan-
azok az ismeretlen arcok, laza ifjak és
elegánsan öltözött idősebbek egyaránt,
a múzeumtúra végén akár ismerősök-
ként is üdvözölhettük volna egymást. 

A marosvásárhelyi, rendkívül gaz-
dag kulturális élet egyik legnagyobb
szabású eseményévé nőtte ki magát az

Támogatja a szülői
bizottság 
az iskolaalapítás
tervezetét
A szülőbizottság egyhangúlag meg-
szavazta a tervezet elvi támogatását,
három kiegészítő javaslatról is szava-
zott. A döntésről múlt hét csütörtökén
tájékoztatták a marosvásárhelyi és a
Maros megyei RMDSZ-t is. 
____________2.
FUEN-
kongresszus
A közgyűlés – amely a FUEN döntés-
hozó szerve – számos olyan határoza-
tot fogadott el, amely egy-egy
országra vagy egy-egy kisebbségre
vonatkozik. Ezek egyike a romániai és
szlovákiai magyarok anyanyelvhasz-
nálatával foglalkozik. 
____________4.
Erdélyt választották
a Nyugat helyett
Riportunkban két olyan jobbágytelki
családot mutatunk be, amelyek szá-
mára a vidék nyújtotta szabadság, az
egészség, a hely kulturális és szellemi
értékei többet jelentenek a nyugati
világ csillogásánál, a biztonságot je-
lentő anyagi forrás megteremtésénél. 
____________5.
Húszmillió 
a sportra?
Sportpolitikai szempontból a múlt hét
jelentős eseménye az a sürgősségi
kormányrendelet, amely rendet tesz a
sporttámogatások terén, és úgy módo-
sítja a sporttörvény vonatkozó előírá-
sait, hogy azok világosabbak,
egyértelműek legyenek, ami a sportra
fordított költségvetési forrásokat illeti.
____________7.

A marosvásárhelyi Köpeczi–Teleki-ház-
ban május 19-én indult el Magyarország
kormányának támogatásával a Maros-
mezőségi Gazdaságfejlesztési Program.
A projektet Magyar Levente, a magyar
Külgazdasági és Külügyminisztérium
gazdaságdiplomáciáért felelős államtit-
kára és Kelemen Hunor szövetségi
elnök ismertette. Az avatón részt vett
még Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke és Kozma Mónika, a Pro
Economica Alapítvány ügyvezető igaz-
gatója.

Történelmi lépés a Maros-Mezőség életében
Egyéves munkafolyamat eredményeként

mérföldkőhöz érkezett a Pro Economica Alapít-
vány, amely útjára indítja a maros-mezőségi fej-
lesztési programot. Ez történelmi lépés Maros
megyében, amelyet a későbbiekben egész Er-
délyre kiterjesztenek. – A Pro Economica Ala-
pítvány előtt álló feladat bátorságpróba lesz, de
szeretjük a kihívásokat, s a gazdaságfejlesztési
program sikeres vállalkozása lesz a magyar kor-
mány és az alapítvány közös együttműködésé-
nek – mondta a megnyitó elején Kozma
Mónika, az alapítvány ügyvezető igazgatója. 

– A 2017-es év arannyal jelzett esztendő lesz
az erdélyi magyarság történetében. A célunk az,

hogy ha pár év múlva visszatekintünk erre az
esztendőre, akkor ez a tétel helytálljon, ugyanis
2017-ben indul az a nagyszabású gazdaságfej-
lesztési program Erdélyben, amelyet a Kárpát-
medence más magyarlakta vidékein már
elindítottunk, először a Vajdaságban, majd Kár-
pátalján. Most van annyi tapasztalatunk és
erőnk, hogy a legnagyobb terület és a legna-
gyobb lélekszámú magyar közösség vonatkozá-
sában is meg tudjuk tenni ezt a történelminek
mondható lépést. Nem más az ambíciónk, mint
hogy a 2017-es és az ezt követő esztendők sors-
fordító jelentőséget hordozzanak abban az érte-
lemben, hogy az erdélyi magyarságot sújtó

Prevenció kérdőjelekkel
Végre parlament elé kerül az adóügyi visszaélések meg-

előzését célzó prevenciós törvénytervezet, amely szerint egy
sor fiskális szabálysértés esetén az ellenőrző hatóság nem
bírságol automatikusan a kihágás megállapításakor, hanem
időt ad a vállalkozónak a hiba kiigazítására. És mint az ná-
lunk megszokott, ez a jó szándékú kezdeményezés is több
sebből vérzik.

Normálisan működő jogállamban, amely nem megfejni
való baleknek nézi a saját adófizető vállalkozásait és polgá-
rait, ilyen törvénykezdeményezés megalkotása legfeljebb a
humoristák fejében fordulhatna meg. Mert ahol jóhiszemű
az állam és polgárainak viszonya, ott magától értetődik,
hogy a hatóságoknak a törvények alkalmazását érintő fel-
ügyelete nem elsősorban a bírságolást jelenti, hanem a sza-
bályozások alkalmazásában való tanácsadást is. Ezzel
szemben nálunk vélhetően sok ezerre tehető azoknak a főleg
kisvállalkozásoknak a száma, melyek az ellenőrző hatóságok
bírságolási buzgalmának betudhatóan húzták le a rolót. De
várhatunk jobbat kétbalkezes törvényeknél egy olyan ország-
ban, ahol a képviselőház elnöke, aki egyebek mellett a leg-
nagyobb kormánypárt elnöke is, azt nyilatkozza, hogy az
utóbbi években léteztek olyan ellenőrző intézmények, ame-
lyeknek hazai cégek bezárása volt a feladata? Ez vagy azt
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A Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum szülői bizottsága rendkívüli gyű-
lést tartott szerdán, elemezték,
megvitatták az iskola helyzetéről idő-
közben pontosabbá vált információkat,
illetve azt a határozattervezetet, ame-
lyet az RMDSZ szerdán iktatott a ma-
rosvásárhelyi városi tanácsban. Ennek
a tervezetnek a lényege az, hogy pó-
tolja az iskola megalapításáról szóló
határozatok hiányosságait, illetve ki-
mondja azt, hogy a 2014-től tanfel-
ügyelőségi döntés folytán „római
katolikus líceum” címen beindított,
azóta is elismerten működő iskolai kö-
zösség jelenlegi tanulói és oktatói ál-
lománya képezze a határozatban
kimondott iskola részét. 

A szülőbizottság egyhangúlag meg-
szavazta a tervezet elvi támogatását,
három kiegészítő javaslatról is szava-
zott. A döntésről múlt hét csütörtökén
tájékoztatták a marosvásárhelyi és a
Maros megyei RMDSZ-t is. Az
RMDSZ szakértői jelezték, hogy a
szülők kiegészítő javaslatait egyértel-
műen beépítik a határozathoz mellék-
elt indoklás szövegébe. 

Az alapvető tények az iskolával
kapcsolatban a következőek: Románi-
ában iskolát helyi tanácsi határozattal
lehet alapítani. Ez a marosvásárhelyi
római katolikus iskola esetében hiá-
nyos volt. Több tanácsi határozat is
volt, amiben említették az iskolát, de
egyik sem mondta ki egyértelműen a
megalapítását. Magyarellenes indítta-
tásból, rosszhiszeműen a városháza, de
olykor a tanfelügyelőség is számos
olyan elemet vitt be a különböző do-
kumentumokba, azok megfogalmazá-

sába, amelyek kifejezetten támadha-
tóvá tették ezeket. Két tanácsi határo-
zatot szoktak idézni, ami megalapította
volna ezt az intézetet: a 2014. július
29-i határozatot, illetve a 2014. szep-
tember 16-it. Az előbbi nem az iskola-
alapításról szól, hanem az épület
feljavításához megítélt összegről, és
csak említi az iskolát, javasolja meg-
alapítását. Holott a helyi tanácsnak
nem javasolnia kellett volna, hanem
megalapítania. A másik, a szeptember
16-i határozatot megtámadta a prefek-
tus, és azóta széles körben elterjedt,
hogy ezért maradt el az iskola megala-
pítása. Csakhogy a szeptemberi hatá-
rozat sem szólt iskolaalapításról,
hanem az iskola felvételéről a város is-
kolahálózatába. Az iskolaalapítás és a
felvétele az iskolahálózatba a törvény
szerint két külön lépés, a másodikra
nem kerülhet sor az első megtétele nél-
kül. Mégis hogy indult be az oktatás és
folyik, amúgy annak rendje és módja
szerint 2014 óta? Úgy, hogy a megyei
tanfelügyelőség, nem várva meg az
alapítást, működtetni kezdte az iskolát,
bevezette az országos oktatási rend-
szerbe is. Ennek érdekében a tanfel-
ügyelőség két határozatot hozott: az
egyiket a  2014-es tanévkezdés előtt,
amit két hónap múlva maga vont visz-
sza, a másikat 2015 augusztusában.
Közben a városi tanács anélkül, hogy
határozott volna a törvény szerint az
iskola megalapításáról, a polgármes-
teri hivatal ködösítései, zavarkeltési
módjaira jellemzően, határozatot ho-
zott 2015. január végén (33-as számú)
az iskola felvételéről a hálózatba. Ezt
a tanfelügyelőség elfogadta. Így a tan-

felügyelőség döntései nyomán volta-
képpen egy működő, de a megalapítást
illetően megkérdőjelezhető iskola lett.
Tavaly nyár végén a minisztériumnak
egy vizsgálóbizottsága (amely az épü-
letben levő két iskola közötti tanterem-
vita nyomán szállt ki a helyszínre) jött
rá, hogy az iskolát a tanügyi rendszer
ugyan jóhiszeműen, de nem egészen
szabályosan működtette. Ettől a pont-
tól – 2016. augusztus – kezdve az is-
kola működését ugyan nem állíthatták
le, és ezt nem is szándékozták, de to-
vábbi beiskolázást nem hagytak jóvá.
Mindennek azonban semmi köze a
korrupcióhoz, azt kell vizsgálni, hogy
az iskola alapításakor történt-e admi-
nisztratív hiba.

Ebben a tényállásban két opció kör-
vonalazódott: pótolni az iskolaalapí-
tásról szóló határozatot, illetve
megvárni, hogy az időközben peres
ügyben is támadott, 2015. augusztusi,
1385. számú tanfelügyelőségi határo-
zatról (amely saját körében működtette
az iskolát, amíg a jogszerűtlenség
2016 nyarán ki nem derült) bírósági
döntés nem születik. A peres ügy az
épületben kialakult tanteremvitához
kapcsolódik. A bírósági ügy elhúzód-
hat, ráadásul kétséges a kimenetele,
mert immár továbbra sem kerülhet elő
olyan 2014–2015-ben hozott tanácsi
határozat, ami az iskolaalapításról
szól.  Ezért kell olyan megoldást ta-
lálni, a minisztériummal közösen,
hogy a ténylegesen működő iskola fo-
lyamatosságát fenntartva, de az alapító
lépést is megtéve konszolidálódjék a
helyzet. (közlemény)

A református oktatás 
Marosvásárhelyen – konferencia

A Marosvásárhelyi I. Vártemplomi Református Egyház-
község és a Kántor-tanítóképző Főiskola az 500 éves
reformáció és a 450 éves Magyar Református Egyház
ünnepi évfordulója alkalmából zajló programsorozat ke-
retében szakmai konferenciát szervez A református ok-
tatás Marosvásárhelyen 1557-től 2017-ig címmel. Az
ülésszakra május 23-án, kedden 13 órai kezdettel kerül
sor a Vártemplom Gótikus termében. Előadók: drd. Gál
József, a konferencia moderátora, Berekméri Melinda,
Fazakas Ildikó, drd. Szabó Tünde, Berekméri Csilla, dr.
Barabás László, Benedek Zsolt. A részvétel ingyenes. A
program támogatója az Erdélyi Református Egyházke-
rület.

Rendkívüli kamarazeneest
A XLVII. Marosvásárhelyi Zenei Napok rendezvényso-
rozat részeként május 23-án, kedden este 7 órakor
rendkívüli kamarazeneestre kerül sor a Kultúrpalota kis-
termében. Fuvolán Bálint János magyarországi művész,
hárfán Ion Ivan-Roncea játszik. Műsoron: Gluck-, Para-
dis-, Donizetti-, Rossini-, Massenet-, Debussy-, Ravel-,
Ibert-, Lutoslawski-, Bartók-művek.

Művészetis diákok kiállítása
Május 23-án, kedden 17 órakor a Kultúrpalota földszinti
kiállítótermében a marosvásárhelyi Művészeti Szaklí-
ceum V–VIII. osztályos diákjainak alkotásaiból nyílik ki-
állítás.

A népi kultúrától a magas kultúráig
– hangverseny

A népi kultúrától a magas kultúráig címmel tematikus
hangversenyre kerül sor május 24-én, szerdán délután
6 órakor Segesváron, a polgármesteri hivatal dísztermé-
ben. Fellép: Sorin Petrescu nemzetközi hírű temesvári
zongoraművész és Doru Roman, az ütőhangszerek
mestere. Műsoron: Grieg-, Chopin-, Dinicu-, Piazolla-,
Márkos- és Sarasate-művek. A belépés díjtalan.

Legendák kertjében 
A nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes május 24-én,
szerdán délelőtt 10 és déli 12 órakor Marosvásárhelyen,
a Maros Művészegyüttes kövesdombi termében mutatja
be Legendák kertjében című előadását. A produkció ih-
letforrása a Székelyföldi Legendárium. Egy jegy 15
lejbe, diákoknak 10 lejbe kerül, tanügyi kísérőknek in-
gyenes. Helyfoglalás és bővebb tájékoztatás Benő
Barna együttesvezetőtől kérhető a 0746-856-310-es te-
lefonszámon. Rendező-koreográfus: Ivácson László. 

Hősök napi megemlékezés
Május 25-én, csütörtökön ünneplik Románia-szerte a
hősök napját. Ez alkalomból a Marosvásárhelyi Katonaság
és a Prefektusi Hivatal szervezésében, a Maros Megyei
Tanács és Radnót város polgármesteri hivatala támogatá-
sával déli 12 órától katonai és egyházi szertartásra, illetve
koszorúzásra kerül sor a marosorbói emlékműnél. A meg-
emlékezésen a megyei Sabin Motora Ezredes Csendőr-
felügyelőség és a marosvásárhelyi I. Ferdinánd Király
Csendőralakulat is részt vesz.  

Fedezd fel magadban a szépet!
A Marosvásárhelyi 1-es Számú Inkluzív Oktatási Központ
regionális fesztivált szervez Fedezd fel magadban a szé-
pet! címmel a sajátos nevelési igényű gyermekek szá-
mára. Az eseményre május 23-án, kedden 10.30-tól a
Maros Művészegyüttes színpadán kerül sor. A rendezvény
támogatói a Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal, a Maros Művészegyüttes és az Esély
Mindenkinek Egyesület.  

Angol tábor
Immár 10. alkalommal szervezi meg angol outdoor táborát
az Outward Bound Románia, szovátai központjában. A jú-
lius 2–8. között zajló kalandra középhaladó angolnyelv-tu-
dással rendelkező 12–14 éves gyermekek jelentkezését
várják. A cél, hogy a gyermekek fejlesszék, és bátran
használják a hétköznapokban nyelvtudásukat. A program
tevékenységei: interaktív játékok és gyakorlatok, tájéko-
zódás iránytű és térkép segítségével, hegyi túrák, kötél-
kerti tevékenységek. A programot hazai és külföldi oktatók
vezetik élménypedagógiai módszerek alkalmazásával. Ér-
deklődni és iratkozni június 19-ig az
info@outwardbound.ro e-mail-címen vagy a 0769-224-
290-es, 0365-407-673-as telefonszámokon lehet. A helyek
száma korlátozott.

Kaland7
Az Outward Bound Románia egyhetes kalandtábort szer-
vez a nyári vakációban július 9–15. között 13–18 év közötti
fiatalok számára. A program tevékenységei: sziklamászás,
tutajépítés, interaktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás
iránytű és térkép segítségével, hegyi túrák, kenuexpedíció,
kötélkerti tevékenységek. A programot szakképzett oktatók
vezetik élménypedagógiai módszerek alkalmazásával. A
Kaland7-en a szellemi és fizikai határokat tágíthatják a
résztvevők olyan tevékenységek által, amelyek az önbi-
zalmat erősítik, a másokba vetett bizalmat és a szociális
készségeket fejlesztik. Érdeklődni és feliratkozni június 19-
ig az info@outwardbound.ro e-mail-címen vagy a 0769-
224-290-es, 0365–407-673-as telefonszámokon lehet.

Jogi tanácsadás
Május 24-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcso-
latos minden iratot.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ma JÚLIA és RITA, 
holnap DEZSŐ napja. 22., hétfő

A Nap kel 
5 óra 41 perckor, 

lenyugszik 
20 óra 57 perckor. 
Az év 142. napja, 

hátravan 223 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
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt, felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 240C
min. 90C

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
12, 18, 39, 42, 19+ 6 NOROC PLUS: 092353

24, 30, 12, 10, 37, 7 SUPER NOROC: 490964 

17, 32, 39, 48, 43, 41 NOROC: 8132114

Katolikusiskola-ügy
Támogatja a szülői bizottság 
az iskolaalapítás tervezetét

A Maros Megyei Tanács csütörtö-
kön vette át hivatalosan a 106-os jel-
zésű megyei úton, Apold község
közelében épített vasbeton híd munká-
latait. 

A beruházás megvalósítására 2015
júniusában kötött szerződést a megyei
önkormányzat a nagyszebeni Prodal
Kft.-vel. A munkálatok két hónappal
később, 2015 augusztusában kezdőd-
tek el. A szerződés értéke
2.390.464,545 lej volt héa nélkül. 

A Segesd-patakon átvezető régi
acélhíd 111 éve épült. A most záruló
beruházás keretében a régi hidat pár
méterrel elköltöztették és megerősítet-
ték, így továbbra is használhatják a
gyalogosok. 

Az új híd a réginek a helyére került,
így nem változott a megyei út nyom-
vonala. A híd hossza 30,9 m, széles-
sége 10,8 m, amelyből 7,8 m széles az
úttest, a híd két oldalán pedig 1,5-1,5
m széles járda van.  

A munkálatok idejére a forgalmat
elterelték, a megyei úton közlekedő
járművek egy előre gyártott elemekből
készített hídon tudtak átkelni a Segesd-
patakon. 

A Maros Megyei Tanács prioritás-
ként tűzte ki idén az elkezdett útügyi
munkálatok befejezését, a következő
években pedig arra törekszik az önkor-
mányzat, hogy minden, a megyehatá-
rokat összekötő utat helyreállítson.
(közlemény)

Elkészült az új híd a Segesd-patak völgyén



Kihirdette Klaus Johannis államfő
pénteken azt a törvénymódosí-
tást, amely a kisebbségek anya-
nyelvét ismerő személyzet
alkalmazására kötelezi a kórháza-
kat és szociális egészségügyi in-
tézményeket ott, ahol jelentős
számú kisebbségi közösség él.

A módosítást áprilisban ellenszavazat
nélkül fogadta el a képviselőház, néhány
nappal később azonban a jobbközép el-
lenzéki pártok alkotmányossági óvást
emeltek ellene. Az alkotmánybíróság

múlt héten megállapította, hogy az
RMDSZ által kezdeményezett jogsza-
bály nem sérti az alaptörvényt.

A törvény a közegészségügyi ellátás
„alapelvei” közé sorolja, hogy az egész-
ségügyi intézmények a kisebbség nyel-
vét beszélő dolgozókat is alkalmazzanak
azokon a településeken, ahol legalább
ötezer lakos egy kisebbségi közösséghez
tartozik, vagy ahol egy adott kisebbség
a lakosság legalább húsz százalékát teszi
ki. A jogszabály az egészségügyi minisz-
térium hatáskörébe utalja, hogy kidol-

gozza az előírás alkalmazásának mód-
szertanát, erre azonban nem szab meg
határidőt. A szociális intézményeknél az
azokat fenntartó önkormányzatoknak
kell gondoskodniuk a kisebbség nyelvét
beszélő dolgozók alkalmazásáról,
amennyiben a településen ötezres lélek-
számot vagy húszszázalékos lakosság-
arányt meghaladó számban élnek egy
kisebbséghez tartozó lakosok.

A kórházi anyanyelvhasználatról
szóló, pénteken kihirdetett törvény 2018.
január elsején lép hatályba. (MTI)

Sürgősségi bizottság 
az oltáshiány rendezésére

Kormányzati tárcaközi sürgősségi bizottság alakult
az oltáshiány rendezésére. A testület felállításáról a
kormány határozott csütörtöki ülésén. A testület fő fel-
adata az országos oltásprogramok működésében ke-
letkezett működési zavarok kiküszöbölése. A
testületnek azonnal megoldásokat kell találnia a
2016-ban kezdődött oltáshiányra – olvasható a kor-
mány közleményében. A kanyarójárvány tavaly év
elejétől tört ki, eddig 26 kiskorú halálos áldozata volt,
és több mint 5700 megbetegedést jelentettek. A jár-
ványt az oltóanyag-ellátásban mutatkozó némi hiány
okozta, és az, hogy egyes szülők megtagadták a vak-
cina beadatását gyermekeiknek. (MTI)

Nem időszerű 
a kormányátalakítás

Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke azt nyilatkozta pénteken Bákóban, hogy egye-
lőre nem prioritás a kormányátalakítás, de nem
habozna minisztercserét kérni olyan területen, ahol
egy esetleges elemzés azt mutatná ki, hogy ‘új len-
dületre van szükség’. Arra a kérdésre, hogy van-e
olyan miniszter, akinek elégedetlen a tevékenységé-
vel, Dragnea azt mondta: ‘az összes miniszterrel elé-
gedett vagyok állampolgárként is, pártelnökként is és
a képviselőház elnökeként is’. (Agerpres)

Többszintű érettségit javasol 
a PNL

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) többszintű – elméleti
és szakiskolai – érettségi vizsgát vezetne be és lét-
rehozná a mesterségek napját – jelentette be Raluca
Turcan, a PNL ügyvivő elnöke. „A végzős diákok fele
nem képes letenni az érettségi vizsgát és egyenesen
munkanélküli lesz, vagy kivándorol külföldre szak-
képzetlen munkásnak. Ezen a hibán már általános
iskolában lehetne javítani, megfelelő pályaválasztási
tanácsadással. Nem minden tanuló képes kijárni egy
elméleti líceumot, letenni az érettségi vizsgát. Emiatt
a PNL kétféle érettségi vizsgát ajánl: egyet a szaklí-
ceumok diákjainak, amellyel műszaki egyetemekre
lehet menni és egy másikat, magasabb szintűt, az el-
méleti líceumok végzőseinek, amellyel akármilyen
felsőoktatási intézményben tovább lehet tanulni” –
írta Turcan pénteken egy közösségi oldali bejegyzés-
ben. Azt is javasolta, hogy adókedvezményben ré-
szesüljenek azok a cégek, amelyek a szakoktatást
támogatják. (Agerpres)

Ghiţă tiltakozik a kiadatása ellen
Sebastian Ghiţă üzletember azt kérte pénteken a
szerb legfelsőbb bíróságon, hogy ne adják ki Szerbi-
ából, mert Romániában politikai üldözött. A kétórás
kihallgatáson Ghiţă ügyvédje kérte, hogy az előzetes
letartóztatást egy enyhébb felügyeletre, háziőrizetre
változtassák. A bíróság tudomásul vette a kérést, a
döntését a következő tárgyaláson közli. A szerb leg-
felsőbb bíróság azzal kapcsolatban hallgatta ki Se-
bastian Ghiţăt, hogy a román hatóságok hivatalosan
kérték kiadatását. (Agerpres)
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jelentheti, hogy múlt szombatig, amikor erről beszélt,
az illetőnek nem szóltak arról, hogy az állami intéz-
ményrendszert a kormány irányítja, nem a földönkívü-
liek, vagy azt – és ez a valószínűbb –, hogy bolondnak
nézi a közvéleményt, melynek jelentős része tudja, hogy
az utóbbi években az illető pártja kormányzott. Vagy ha
éppen nem, akkor a parlamenti többség birtokában kéz-
ben tartotta a szakértői kormányt is. Lehet, hogy ez
utóbbinak is szánt egy mérgezett nyilat a bajszos báró,
de megint nem vette észre, hogy bumeránggal dobáló-
zik, ami hosszabb távon egészségtelen lehet…

Amint a tervezetből törvény lesz, kiderül, mennyi
hasznát veszik a vállalkozók, akiknek eddig szinte min-
den hatósági látogatáskor bírságtól kellett rettegniük.
De nem is a balkáni végeken élnénk, ha nem rejtettek
volna kanyarfúrót a tervezetbe. Bevették a hatálya alá
az önkormányzatokat is, ami nem is kicsit vicces, hiszen
ez konkrétan azt jelenti, hogy az állam az egyik intéz-
ményét a másiktól kénytelen törvénnyel megvédeni. De
ha azt is tudjuk, hogy a korrupciós bűntények jó részé-
ben a megfelelő párttagságú vezetők irányította önkor-
mányzatokból folyik a közpénz a haveri zsebekbe, akkor
minimum a korrupcióellenes ügyészség mosolya nem
lesz őszinte a tervezet láttán. A miénk, adófizetőké pedig
azért nem lehet, mert a törvény kapcsán nem esett szó
azoknak az adóügyi visszaéléseknek a megelőzéséről és
felszámolásáról, amikor az állami cégek, intézmények
tartoznak vastag adópénzekkel az államkasszának. Az
adófizetőkkel szembeni szigor enyhítése elviekben jó
lépés, de az adóügyi visszaélések terén eddig az állami
cégek javára és a magánok kárára virágzó kettős mér-
cét is meg kellene szüntetnie egy felelős politikumnak.

Prevenció kérdőjelekkel
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világKihirdette az államfő a kórházi anyanyelvhasználatról
szóló törvénymódosítást

A Kárpát-medence valamennyi re-
formátus püspöke részt vett a fel-
újított nagyváradi várban
szombaton tartott református
egység napján.

A házigazda Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület által a reformá-
ció 500. évfordulójára szervezett Őrizd
a várat című rendezvényről a nagyvá-
radi Erdon.ro portál számolt be vasár-
nap.

Csűry István nagyváradi püspök ün-
nepi beszédében a sokszor újraépített,
nemrég felújított nagyváradi várral pél-
dázta, hogy van esély a lélek megújulá-
sára is. „Ha ezek a falak annyiszor

újraépültek, nekünk miért ne lenne lehet-
séges ugyanez? Legyen megújulása re-
formátus anyaszentegyházunknak,
magyar nemzetünknek. (…) Őrizzük a
közös várat, és benne mindenki a magáét
is” – idézte Csűry Istvánt a portál.

A szabadtéri ünnepi istentiszteleten
prédikáló Bogárdi Szabó István duna-
melléki református püspök azt tartotta az
Őrizd a várat bibliai idézet egyik olvasa-
tának, hogy nemcsak fizikai, hanem lelki
értelemben is őrködni kell a vár, a torony
fölött és keresni kell Isten kegyelmét.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért
felelős államtitkár szerint a reformáció-
nak kulcsszerep jut abban a lelki ébre-

désben, amelyre szüksége van a magyar-
ságnak az előtte álló feladatok megoldá-
sához.

Victor Opaschi, a román kormány val-
lásügyi államtitkára is azt hangsúlyozta:
az 500 éve indult reformációnak fontos
szerepe volt a modern európai demokrá-
cia megszületésében, nemcsak egyházi,
hanem szociális, politikai és társadalmi
következményei is voltak. A nagyváradi
várban összegyűlt többezres tömeg szá-
mára 25 asztalnál osztottak úrvacsorát.
A rendezvény keretében délután az ösz-
szegyűltek különböző rétegeit megszó-
lító konferenciákat, előadásokat
tartottak. (MTI)

A református egység napját tartották Nagyváradon

Az egységes bértörvény szenátusi
szakbizottsági vitája során több
olyan módosító javaslatot is elfo-
gadtak, amelyek kedvezőek a ma-
gyar közösség számára, és
amelyek megoldást nyújtanak a
közalkalmazotti bérek közötti
egyenlőtlenségek kiküszöbölé-
sére, ezért az RMDSZ támogatta
az egységes bértörvényt a mun-
kaügyi bizottságban – mondta a
testület tagja, Derzsi Ákos, miután
a testület csütörtökön elfogadta a
tervezetet.

„Kezdeményezésünkre az önkor-
mányzat vezetője is részesülni fog a si-
keres pályázati projektek után járó 25
százalékos fizetéspótlékból. Ez eddig
csak a projektben részt vevő hivatalno-
koknak járt. Azt gondoljuk, ha a kedvez-
ményezettek körét kiterjesztjük a
polgármesterekre is, ösztönözhetjük az
önkormányzatok pályázási kedvét” –
idézi az RMDSZ közleménye Derzsi
Ákos Bihar megyei szenátort.

A munkaügyi bizottság tagja beszá-
molt arról is: a kormány bértörvényter-
vezete olyan visszás előírásokat is
tartalmazott, amelyek értelmében a ki-
nevezett tisztviselők, mint például a pre-
fektusok, többet kerestek volna, mint a
választott önkormányzati vezetők.

„Ez nincs rendben, a közigazgatási
hierarchia és a feladatkörrel járó felelős-
ség alapján az önkormányzat vezetőjé-
nek fizetése nagyobb kell hogy legyen,
mint a kinevezett tisztviselőké, ezért ja-

vasoltuk a polgármesterek, megyei ta-
nácselnökök bérének növelését. A helyi
közigazgatás szintjén a megyeközpontok
és a megyei önkormányzati vezetők bére
esetében lesz a legnagyobb az alkalma-
zott szorzószám, 9-es szorzóval számol-
ják majd bérüket. A megyeközpontok
alpolgármesterei és a megyei tanácsi al-
elnökök bérénél 7,5-ös szorzót alkal-
maznak majd. Más városok
polgármestereinek, alpolgármestereinek
fizetése esetében az eddigihez képest 1
ponttal nő az alkalmazott szorzó” – ösz-
szegezte Derzsi Ákos.

A közlemény értelmében kedvezőbb
lesz ezután a nem klerikális személyzet-
nek biztosított jövedelem kiszámítási
módja. „Kezdeményezésünkre a szakbi-
zottság elfogadta, hogy a nem klerikális
személyzet juttatását ne az éves költség-
vetés és költségvetés-kiegészítés alapján
határozzák meg, hanem a mindenkori
minimálbér értékét kapják. Emellett si-
került azt is megakadályoznunk, hogy az
egységes bértörvény visszavágja a jutta-
tásban részesített nem klerikális sze-
mélyzet számát. Az idei költségvetés
vitája során a szövetségnek sikerült elér-
nie, hogy a korábbi évekhez képest min-
tegy 950-nel több kántor, harangozó stb.
számára biztosítson juttatást az állam,
így a javadalmazásban részesülő szemé-
lyek száma eléri a 19.900-at. A kormány
által beterjesztett bértörvénytervezet
visszavágta volna a jövedelemben része-
sítendők számát az előző évek szintjére”
– mondta Derzsi.

Az RMDSZ közleménye arra is rámu-
tat, hogy az egységes bértörvény terve-
zete értelmében 15 százalékos
fizetéspótlékban részesítették volna a lá-
tássérült munkavállalókat, ám más fo-
gyatékkal élők, akik munkaviszonyban
állnak, nem kaptak volna ilyen jellegű
támogatást. „Az RMDSZ ezt diszkrimi-
natívnak ítélte, ezért kezdeményezte,
hogy a kedvezményezettek körét terjesz-
szék ki minden fogyatékkal élő munka-
vállalóra. A munkaügyi bizottság
elfogadta a szövetség javaslatát, így az
egységes bértörvény minden fogyaték-
kal élő munkavállalóra tekintettel lesz”
– mondta Derzsi.

Az RMDSZ javaslatára a törvényter-
vezetben eredetileg tervezett 5 százalé-
kos béremelés helyett 10 százalékkal fog
növekedni a megelőző pénzügyi ellenőr-
zést végző önkormányzati alkalmazottak
bére. Derzsi Ákos szerint ezen a terüle-
ten rendkívül fontos az ösztönző java-
dalmazás, ugyanis nehéz
alkalmazottakat találni az állásokra. Az
egységes bértörvény tervezete hátrányo-
san érintette volna a környezetvédelmi
hatóságok alkalmazottait, ugyanis nem a
megfelelő bérrácsba sorolta be őket, ez-
által fizetésük átlagosan 2.000 lejjel ala-
csonyabb lett volna, mint amennyi
megilleti őket.

Az egységes bértörvény tervezetét ma
tárgyalja a szenátus plénuma. A jogsza-
bály esetében a képviselőház a végső
döntéshozó. (Agerpres)

Támogatta az RMDSZ az egységes bértörvényt 
a felsőházi szakbizottságban

A vasárnap ismertetett legfris-
sebb felmérések szerint érzékel-
hetően csökkent a kormányzó brit
Konzervatív Párt korábban jelen-
tős támogatottsági előnye az elő-
rehozott parlamenti választások
előtt nem egészen három héttel.

A legnagyobb brit közvélemény-ku-
tató hálózat, a YouGov új felmérése sze-
rint – amely a The Sunday Times című
konzervatív vasárnapi lap megbízásából
készült – a konzervatívokra most 44 szá-
zaléknyian szavaznának, egy százalék-
ponttal kevesebben, mint egy héttel
korábban, a legnagyobb ellenzéki erő, a
Munkáspárt ugyanakkor 3 százalékpont-
tal 35 százalékra növelte szavazótáborát.

A YouGov hangsúlyozza, hogy a
Konzervatív Párt 9 százalékpontos elő-
nye a legkisebb a választási kampány
kezdete óta. A június 8-ára kiírt parla-
menti választások bejelentése után nem
sokkal a YouGov még 19 százalékpontos
előnyt mért a konzervatívoknak. Ez elég
lett volna ahhoz, hogy a Konzervatív
Párt létszámfölénye a jelenlegi 17 főről
114-re bővüljön az összes többi frakció
együttes létszámához mérve a 650 tagú
londoni alsóházban.

A YouGov új vizsgálatában kimutatott
támogatottsági előny azonban a brit vá-
lasztási rendszer alapján 46 fős alsóházi
konzervatív létszámfölényt eredmé-
nyezne. Ez szintén kényelmes többség

lenne, de elmaradna a konzervatívok
által remélt földcsuszamlásszerű győze-
lemtől. A Munkáspárt népszerűsége a
kampány kezdete óta folyamatosan
emelkedik: a Labour támogatottsága a
választások múlt havi kiírása után még
csak 24 százalék körül mozgott.

A The Sunday Times kommentárja
szerint a konzervatívok táborának érzé-
kelhető fogyatkozásában része volt a
Konzervatív Párt minap közzétett vá-
lasztási programjának is, amelyben az
időskorúaknak járó állami szociális ellá-
tás egyes elemeinek szigorítása is szere-
pel. A program egyebek mellett
rászorultsági vizsgálathoz kötné a téli fű-
tési hozzájárulás folyósítását. (MTI)

Brit választások
Csökkent a konzervatívok előnye



gazdaságpolitikai hátrányok és sé-
relmek kiegyensúlyozódjanak ezen
beavatkozás által. Most először for-
dul elő az utóbbi évtizedekben,
hogy Magyarországnak olyan kor-
mánya van, amely nemcsak elköte-
lezett a nemzeti ügy mellett, hanem
az anyagi erőforrások tekintetében
képes arra, hogy végrehajtson egy
ilyen nagyszabású gazdaságfejlesz-
tési programot, hiszen ehhez semmi
más nem kell, mint akarat. Ennek a
kormánynak magától értetődő és
természetes, hogy anyagi értelem-
ben is felelősséget kell viselnie a
határon túli magyar közösségekért.
A magyar gazdaság elmúlt évekbeli
és a következő évekre előrevetített
teljesítménye lehetővé teszi ezt.
Egybeesik az akarat és a képesség.
Egy ilyen program sikerességének
feltétele, hogy olyan helyi partne-
rünk legyen, aki felkészült és kellő-
képpen elkötelezett aziránt, hogy
egy ilyen programot véghezvigyen,
ami nem kis kihívás Erdély vonat-
kozásában, hiszen egy Magyaror-
szágnál is nagyobb területről, a
magyarországinál jóval nagyobb te-
lepülésszámról beszélünk, ahol ma-
gyarok élnek. Mindezt tekintetbe
véve egy gigantikus vállalkozásról
van szó. De minden igényt kielégítő
és felkészültségű az a partner,
amellyel összefogtunk ennek a
programnak a sikerre vitelére. Ez a
Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség. Kelemen Hunor elnök úrban
és munkatársaiban olyan partne-
rekre leltünk, akik kétséget kizáróan
bizonyítják, hogy felkészültek egy
ilyen program végrehajtására. Raj-
tuk fog múlni a program sikere –
mondta Magyar Levente államtit-
kár. 
A százmilliárd forintot is elérheti 
a támogatás

Tekintettel a példátlan és hosszú
távú kezdeményezésre, a program a

százmilliárd forintos nagyságrendet
is elérheti. Nem egy-egy időszakos
beavatkozásról van szó, hanem
mostantól kezdve a magyar kor-
mány nemzetpolitikájának stabil
pilléréről beszélünk.

– Folyamatosan rendelkezé-
sünkre kell álljanak olyan eszkö-
zök, amelyek által a magyar
közösségek anyagi értelemben meg
tudnak erősödni. Első lépésként
egymilliárd forint áll rendelkezé-
sünkre arra, hogy a Mezőségen
megvalósítsunk egy mintaprogra-
mot, ami arra hivatott, hogy az ott
élő magyar gazdálkodókat, vállal-
kozókat 4,5 millió forintnyi vissza
nem térítendő támogatással segítse,
amihez 25 százalékos önrészt kell
biztosítani. A pályázó gazdáknak
bemérjük a földterületeit, elvégez-
zük a kataszteri bejegyzéseket, ami
eddig adott esetben gátjai voltak a
gazdálkodásnak – fogalmazott Ma-
gyar Levente. 

Amennyiben sikeres lesz ez a
program, s a következő hónapokban
mind a budapesti kormánynak,
mind az erdélyi magyar közössé-
geknek bizonyítani tudják, hogy ez
transzparens és az emberek valódi
érdekeit szolgáló program, akkor
lehetőség lesz arra, hogy kilépjenek
ebből a dimenzióból mind területi,
mind finanszírozási értelemben, és
elindíthatnak egy nagyszabású fej-
lesztési programot, aminek célja,
hogy az erdélyi magyarok, bárhol is
éljenek, bármennyire is kisebbség-
ben legyenek adott településen,
érezhetően megerősödjenek. Olyan
egzisztenciális felemelkedést re-
mélnek a programtól, ami korábban
nem volt tapasztalható. Sok min-
dent kell ellensúlyozni, hiszen hát-
rányokkal néznek szembe azok a
magyarok, akik vállalkozóként
akarták a közösséget előre vinni. 

– A Mezőség Maros megyei ré-
szére esett a választás, az itt élő né-

hány tízezer ember a célközösség.
Ebben a régióban nagy szükség van
a gyors beavatkozásra és a gazda-
sági segítségre. A sok hitegetés után
most tényleg itt lesz a segítség.
Ilyen kezdeményezésre nem volt
példa. A gazdasági és politikai há-
nyattatások után, amin az erdélyi
magyarság az elmúlt száz évben ke-
resztülment, végre egy kézzelfog-
ható lehetőség, ami minden egyes
erdélyi ember számára elérhető
lesz, nem csak azon a jogon, hogy
pályázhat, hanem azon a jogon,
hogy munkahelyeket fogunk terem-
teni, befektetések érkeznek. Ha a
vállalkozók erősödnek, ennek kiha-
tása lesz a közösség minden tagjára.
A Vajdaságban és Kárpátalján re-
mekül sikerült, nem arról van szó,
hogy néhány vállalkozót támoga-
tunk, hanem minden Erdélyben élő
magyar emberhez szeretnénk el-
jutni, minden Erdélyben élő magyar
ember élhet a lehetőséggel. Jó hír,
hogy hatalmas léptékű fejlesztések
lesznek, és hatalmas támogatások
fognak érkezni Romániába, amiből
olyan régiók is részesülnek, ahol ro-
mánok laknak többségben – bizto-
sította a hallgatóságot az
államtitkár. 
A jólétért ne kelljen elvándorolni

Kelemen Hunor szövetségi elnök
rámutatott, hogy amikor a Vajda-
ságban elindították a programot –
amely azóta nagyon sikeresnek bi-
zonyult, a támogatások összege
eléri az ötvenmilliárd forintot –,
Orbán Viktor miniszterelnök el-
mondta, szándéka, hogy ezt kiter-
jesszék más régiókra, ahol magyar
közösségek élnek. Ez megtörtént, a
közös cél az, hogy az erdélyi em-
berek jobban éljenek, hogy a jövőt
a szülőföldön alapozzák meg, hogy
ne kelljen elvándorolni azért, hogy
az anyagi jólét feltételeit megte-
remtsék. Magyar Levente államtit-
kár személyében egy olyan

partnerre találtak, aki elkötelezett az
országhatárokon kívül élő magyar
közösségek gazdasági jóléte iránt. –
Nemcsak tudja, mit kell tenni,
hanem a gyakorlati lépéseket is
megteszi. Létrehoztuk a Pro Econo-
mica Alapítványt, ez fogja lebonyo-
lítani a pályázatokat nyílt pályázati
rendszerben. Azoknak a kisvállal-
kozóknak, kisgazdaságoknak, ma-
gánszemélyeknek nyílik meg a
lehetőség, akiknek megvan az önré-
szük. A programnak a román gaz-
daságra is jótékony hatása lesz,
ezért bízunk benne, hogy a legna-
gyobb nyitottsággal fogadják. S
amennyiben a főpróba sikerül, s a
gazdaságfejlesztési program meg-
hozza az eredményeit, továbblé-
pünk a Székelyföld, Közép-Erdély,
Dél-Erdély és a Partium felé…
Vannak identitásunkból fakadó
gondjaink, amelyek mellett lennie
kell egy olyan tervezésnek is,
amely a jóléti társadalom megte-
remtéséhez tartozik. A ma induló
gazdaságfejlesztési program, ame-
lyet Magyarország kormánya tá-
mogat, ilyen – hangsúlyozta
Kelemen Hunor szövetségi elnök. 

Június 15-től lehet pályázni
Péter Ferenc megyei tanácselnök

elmondta, öröm, hogy Maros me-
gyében, a Mezőségen, egy olyan
szórványrégióban indul a projekt,
amelyet szándékukban állt fejlesz-
teni. Köszönet illeti a magyar kor-
mányt, hogy támogatja ezt a régiót.
– Nem könnyű a feladat, amelyre
vállalkozunk, de úgy érzem, hogy
megbirkózunk vele. A sikerhez
szükség van mindenki munkájára. A
segítség megvan a magyar kormány
és az RMDSZ vezetősége részéről,
a többi pedig rajtunk múlik – fogal-
mazott a tanácselnök. 

A Pro Economica Alapítvány
igazgatótanácsa: Balázs Attila köz-
gazdász, Csóti Emese projektme-
nedzser, Jakab István lelkipásztor,
Kecskés Csaba lelkipásztor, Novák
Levente jogász. Ügyvezető igaz-
gató: Kozma Mónika. 

A Pro Economica honlapján már
megjelentek a pályázati feltételek,
június 15-étől egy hónapon át lehet
benyújtani a pályázatokat. Érdek-
lődni az alapítvány Forradalom utca
1. szám alatti irodájában vagy a
honlapon lehet. 

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Cél: a szórványrégió fellendítése

A kelet-európai kisebbségek-
kel szembeni jogtiprásokra
összpontosított az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uni-
ója (FUEN) szombaton zárult
kolozsvári kongresszusának
közgyűlése.

A közgyűlés – amely a FUEN
döntéshozó szerve – számos olyan
határozatot fogadott el, amely egy-
egy országra vagy egy-egy kisebb-
ségre vonatkozik. Ezek egyike a
romániai és szlovákiai magyarok
anyanyelvhasználatával foglalkozik.
Az RMDSZ, az MPP és a szlovákiai
Magyar Közösség Pártja (MKP)
által beterjesztett dokumentum
megállapítja, bár az európai államok
nagy többsége ratifikálta a regioná-
lis és kisebbségi nyelvek európai
chartáját, a végrehajtáshoz szüksé-
ges normákat azonban nem dolgozta
ki. A dokumentum jogi garanciákat
sürget a kisebbségek anyanyelv-
használatának biztosítására.

Románia esetében a FUEN köz-
gyűlése azt szorgalmazza, hogy
csökkentsék húsz százalékról tíz
százalékra a kisebbségek helyi
arányának a küszöbét, amely fölött
nyelvi jogok illetik meg a kisebb-
ségi közösséget.

A FUEN felszólította Európa or-
szágait – köztük Romániát is –, hogy
biztosítsanak élhető életkörülménye-
ket a roma családoknak, tartsák be
alapvető emberi jogaikat. Egy másik
határozat arra hívta fel Görögorszá-
got, hogy szüntesse meg a török ki-
sebbséggel szembeni diszkri-
minációt, megfélemlítést, biztosítson
önrendelkezést az oktatás és vallás

terén, és kezelje a törököket az or-
szág egyenlő állampolgáraiként.

A közgyűlés határozatban szólította
fel Románia kormányát, hogy ismerje
el nemzeti kisebbségként az arománo-
kat, biztosítsa a nyelvi, szellemi és
kulturális örökségük és vallásuk meg-
őrzéséhez szükséges eszköztárat, tö-
rölje el az őket románokként
meghatározó törvénycikkelyt.

A FUEN közgyűlése kiáltvány-
ban üdvözölte az Európai Bizottság
döntését a Minority SafePack euró-
pai polgári kezdeményezés befoga-
dásáról. A kiáltvány leszögezi: az
európai kisebbségek helyzete nem
tekinthető a tagállamok belügyé-
nek, EU-s szabályozásra van szük-
ség ebben a kérdésben, különös
tekintettel a kis létszámú és anyaor-
szág nélküli kisebbségekre. A köz-
gyűlés döntése értelmében a
következő hetekben munkacsoport
alakul az aláírásgyűjtési kampány
stratégiájának és ütemtervének ki-
dolgozására. Az európai szintű ha-
gyományos és online
aláírásgyűjtési kampány szeptem-
berben indul.

Vincze Loránt, a FUEN elnöke az
MTI-nek nyilatkozva sikeresnek
ítélte a kongresszust, és sajnálatos-
nak tartotta, hogy a román kormány
elutasította a kisebbségek párbe-
szédre való felhívását. Az elnök ne-
hezményezte, hogy a román állam
képviselői – noha példaértékűnek
tartják a romániai kisebbségek hely-
zetét – nem kívántak részt venni a
kongresszuson. „Ez azt jelenti,
hogy távolról sem lehet olyan gon-
doskodó államról beszélni Románia

esetében, amelyik megbecsüli a
nemzeti kisebbségeit, és ez a kong-
resszus valamennyi résztvevője
számára nyilvánvalóvá vált” – fo-
galmazott a FUEN elnöke.

Vincze Loránt elmondta, a ki-
sebbségvédelmi európai polgári
kezdeményezést papíron és az inter-
neten is alá lehet majd írni. Megje-
gyezte az online aláírásra a
szervezet honlapján lesz majd lehe-
tőség. Hozzátette: az RMDSZ pél-
dájára – amely 250 ezer aláírás
összegyűjtését vállalta – a FUEN
több tagszervezete is konkrét válla-
lásokat fogalmazott meg, ezeket
azonban még nem összesítették. Az
elnök fontosnak tartotta, hogy a
többes állampolgársággal rendelke-
zők csak lakhelyük országának alá-
írási ívén lássák el kézjegyükkel a
kezdeményezést.

Az RMDSZ által szervezett 62.
FUEN-kongresszuson ötven tag-
szervezet képviselői, összesen több
mint 300 küldött és meghívott vett
részt.
Elkezdődött a kisebbségi polgári
kezdeményezés aláírásgyűjtése

A Minority SafePack európai
polgári kezdeményezés beterjesztői
a FUEN kongresszusa keretében
péntek este a bonchidai Bánffy-kas-
tély udvarán írták alá ünnepélyesen
a polgári kezdeményezést. Ezzel
kezdetét vette az egymillió aláírás
összegyűjtése.

Vincze Loránt, a FUEN elnöke
kijelentette: az lehet a következő év
jelszava, hogy a kisebbségek gazda-
gabbá teszik Európát. Hozzátette:
meg kell győzni a többséget és az

intézményeket, hogy a polgári kez-
deményezés támogatásával ők is
hozzájárulhatnak egy jobb Európá-
hoz.

Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke kijelentette, hajlamos azt
hinni, hogy az aláírások összegyűj-
tése csak egy technikai, szervezési,
logisztikai kérdés. Ennél fontosabb
az olyan véleményformáló partne-
rek megtalálása, akik a majdani
döntés előtt meg tudják győzni azo-
kat, akik veszélyforrásnak tekintik
a kezdeményezést.

A kezdeményezők az EU himnu-
sza akkordjaira Európa térképén
írták alá szimbolikusan a polgári
kezdeményezést. Őket a FUEN-
kongresszus valamennyi résztve-
vője követte. Az aláírásokkal
betarkított térkép előtt készült el a
Bánffy-kastély udvarán a kezdemé-
nyezés támogatóinak a csoportképe.

Az RMDSZ és az Európai Nem-
zetiségek Föderatív Uniója (FUEN)
által kidolgozott Minority SafePack
elnevezésű javaslatcsomag nyelvi,
oktatási, kulturális kérdésekben, a
regionális politikában, a médiasza-
bályozás és a támogatáspolitika te-
rületén javasolt intézkedéseket az
EU-nak.

A kezdeményezés bejegyzését
korábban elutasította az Európai Bi-
zottság (EB), de az elutasító határo-
zatát a kezdeményezők
megtámadták az EU luxemburgi bí-
róságán és pert nyertek. Ezt köve-
tően márciusban az EB
megállapodott a kezdeményezőkkel
a javaslatcsomag részleges bejegy-
zéséről. A kezdeményezőknek Eu-

rópa legalább hét országából kell
több mint egymillió polgár aláírását
megszerezniük egy év alatt ahhoz,
hogy a kezdeményezésük mérlege-
lésére késztessék az Európai Bizott-
ságot.
Az EMAK támogatja a Minority 
SafePack kisebbségvédelmi 
európai polgári kezdeményezést

A Szili Katalin miniszterelnöki
megbízott kezdeményezésére létre-
hozott Erdélyi Magyar Autonómia
Kerekasztal (EMAK) résztvevői
üdvözlik és egyhangúlag támogat-
ják a FUEN által elindított Minority
SafePack elnevezésű európai pol-
gári kezdeményezést – közölte csü-
törtökön a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága.

Szili Katalin a FUEN Kolozsvá-
ron kezdődött kongresszusának kö-
szöntése után csütörtökön
találkozott az EMAK-ot alkotó
RMDSZ, MPP, EMNT, EMNP és
SZNT képviselőivel.

Közös nyilatkozatukban megál-
lapítják: az elindított európai pol-
gári kezdeményezés az őshonos
nemzeti közösségek helyzete euró-
pai szintű rendezésének mérföld-
köve lehet, ezért fontos, hogy
minden európai polgár – köztük az
erdélyi magyarok is – minél na-
gyobb számban támogassák.

„Meggyőződésünk, hogy a ki-
sebbségvédelmi csomag elfogadása
történelmi esélyt nyújthat az auto-
nómiatörekvések felerősödéséhez
is” – zárul az Erdélyi Magyar Auto-
nómia Kerekasztal résztvevőinek
nyilatkozata. (MTI)

FUEN-kongresszus
A kelet-európai jogtiprásokra összpontosított a közgyűlés
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Ma  már szinte trenddé vált,
hogy a fiatalok Nyugat-Euró-
pának vágnak neki a jobb
anyagi lét reményében, hát-
rahagyva a szülői házat, szü-
lőföldet, szülőt és kultúrát.
Riportunkban két olyan job-
bágytelki családot mutatunk
be, amelyek számára a vidék
nyújtotta szabadság, az
egészség, a hely kulturális és
szellemi értékei többet jelen-
tenek a nyugati világ csillogá-
sánál, a biztonságot jelentő
anyagi forrás megteremtésé-
nél. Akik a mókuskerék he-
lyett a szabadságot, az
értékeket választották, akik
„a világ túlsó feléből” is ha-
zatértek, vagy épp itt, Erdély-
ben találtak hazát.

Györffi Tibor 1990-ben hagyta el
Erdélyt. A Brassóban született fia-
talember magyar érzelmei miatt
többször is összetűzésbe keveredett
a kommunista államhatalommal, az
1989-es változás után is tudta, hogy
itt sosem lesz gyökeres átalakulás,
ezért Magyarországon telepedett le.
Állampolgárságot is szerzett, de
nyolc év után Angliába költözött. Itt
ismerte meg későbbi feleségét, a
jobbágytelki Sebesi Tündét, aki
ugyancsak 1990-ben távozott Ma-
gyarországra, és 1998-ban a sziget-
országba. Mindketten a nulláról
kezdték az életüket. Tibor építke-
zésben dolgozott segédmunkásként,
s a szakma elsajátításával öt év után
saját vállalkozást indított, a főváros
„tehetős” negyedében dolgozott
úgy, hogy minden befejezett mun-
kája ajánlólevél lehessen. A bürok-
rácia miatt azonban nyolc év után
felhagyott ezzel, jogosítványt szer-
zett és autóbuszvezetőként dolgo-
zott több mint három és fél éven át
egy jellegzetes emeletes, piros lon-
doni járművön. Tünde gyerekekre
vigyázott és háztartást vezetett egy
vidéki családnál, innen került Lon-
donba, ahol kezetben egy család
gyerekeit szállította iskolába és
haza, később egy iráni kávézóban

dolgozott fél évet, közben tanulta az
angol nyelvet, mellékállást vállalva
takarított is, hajnaltól éjszakáig dol-
gozott, mígnem egy szendvicsbárba
került, onnan egy áruházba eladó-
nak. A pár nyolc év után kölcsönből
kertes házat vásárolt a külvárosban,
közben 2005-ben megszületett első
gyerekük, Tamás, 2008-ban pedig
Dániel.

A család álma nem London volt,
hanem Ausztráliában szerettek
volna letelepedni, de mielőtt a
végső lépést megtették volna, rájöt-
tek, hogy 30 ezer eurónyi összeget
kell kifizetniük azért, hogy a távoli
kontinensen egy telket kapjanak, és
ott is elölről és a semmiből kell kez-
deniük az életet. Végül letettek
erről.
Nagy elhatározás volt

A buszsofőri állás nyakkendős,
tiszta, de nem volt túlfizetett munka
– mondja Tibor, de őt nem is a pénz
hajtotta, inkább arra volt jó ez az
időszak, hogy letisztuljon benne:
haza szeretne költözni. Ausztráliát
egyrészt azért vetették el, mert na-
gyon messze kerültek volna Euró-
pától, a rokonoktól, az „alapoktól”
és kultúrájuktól. Londonban sok
magyar van, és egymást segítik is,
de mégsem találták meg igazán a
helyüket. Hiányzott nekik a magyar
kultúra, sosem volt folytonos kultu-
rális élet, hiányzott a közösség egy
olyan helyen, ahol nagy ünnepek-
kor sem voltak húsznál többen a ha-
talmas templomban. Az angol
időjárást sem szerették, szabadsá-
gukat mindig más országban töltöt-
ték, már ha meg tudták oldani, hogy
ugyanakkor vegyék ki, és –  nem
szívesen ugyan – a gyerekeket is el-
engedték erre az időre az iskolából.
Az iskolai és közösségi rideg angol
szokásokat nem tudták elfogadni,
az állami oktatási rendszer sem
nyerte el a tetszésüket.

A hazaköltözés Tibor ötlete volt,
Tünde hallani sem akart arról, hogy
Jobbágytelkére jöjjenek, hiszen
Londonban mindenük megvolt, táv-
irányítóval működtetve. Ám ennek
ára is volt: a mókuskerék, egy olyan
rendszer, amelyben nem lehetsz ön-
magad, csupán egy apró elem. Kö-

zösen kezdték mérlegelni a kérdést,
és sok tényezővel kellett számol-
niuk: egyik a gyermekeik minden-
napjai, a szabályok, kötöttségek,
míg Jobbágytelkén egyedül is elme-
het bárhová egy gyerek az utcán, is-
merősök és ismeretlenek vigyáznak
rá. A másik az egészség volt: Tamás
asztmás kisgyerek volt, gyógysze-
reken élt, viszont amióta hazaköl-
töztek, orvost nem látott. A
legfontosabb viszont mindannyiuk
szabadsága volt: amióta itt élnek,
kiszálltak a mókuskerékből. Házat
vásároltak, átépítették, s bár még
dolgoznak rajta, nem az anyagiak a
fontosak. Nem azért költöztek ide,
hogy könnyebb legyen, hanem
hogy szabadok legyenek, és ezt az
érzést nem lehet megfizetni – vallja
Tibor, aki 14 évvel ezelőtt járt elő-
ször ebben a faluban, és bele is sze-
retett a tájba, s bár Csíkszereda is
felvetődött, itt telepedett le. A leg-
fontosabb, hogy egész nap együtt
lehetnek a gyerekeikkel, akik külö-
nösebb gond nélkül megtalálták a

helyüket a faluban, az oktatási rend-
szerben, csakhamar beálltak a helyi
kulturális egyesületbe, és három
éve örömmel táncolnak. Ezenkívül
kisállatokat tarthatnak, van felelős-
ségérzetük, de az otthoni munka és
tanulás után szabadon kószálhatnak
a többi gyerekkel napestig, az aján-
dékokat pedig nem anyagiakban
mérik. Mindezt londoni gyerekek-
ként sosem élhették volna át – vall-
ják a szülők, akik most a házépítés
terhei mellett kenyeret sütnek, vete-
ményeskertet művelnek, maguk ter-
mesztette egészséges ennivalóval
töltik meg a pincét, kamrát. 
Budapest – Chicago – Jobbágytelke

Ila Gábor Budapesten született,
34 éves koráig ott is élt. Zenész sze-
retett volna lenni, de végül informa-
tikus lett, végigjárta a céges karrier
ranglétráját, fejlesztési igazgató lett
egy amerikai cégnél. Anyagilag
mindent elért, de minden más hát-
térbe szorult a munka miatt. Egy-
szer rábukkant egy hirdetésre,
miszerint Marosvásárhelyen zenei
szerkesztőt kerestek. Kilenc éve au-
tóba ült, eljött, és itt maradt Maros-
vásárhelyen egy kereskedelmi
rádiónál. Itt ismerte meg Ildikót, aki
azóta a felesége és három gyereke
anyja. Mindketten a közszolgálati
rádiónál dolgoznak, Gábor zenei
műsort szerkeszt. 

Jobbágytelkére véletlenül került,
motorbiciklizés közben betértek a
faluba. Láttak egy eladó házat, meg
is vásárolták. A gazdasági épület
helyére új házat építettek, de a régit
is megtartották. Igyekeztek az új
épületben is megőrizni a Felső-
Nyárád mente jellegzetességeit és
anyagait. Ha az ember városon nő
fel, ezek a dolgok sokkal értékeseb-
bek számára. Dolgozott Franciaor-
szágban és Chicagóban is, ott az
ilyen dolgok hihetetlen értéket kép-
viselnek. Ha valaki idejön, az a
százhúsz éves házért és a faragott
dolgokért jön ide – mondja. Hogy
egy urbánus család egy ilyen helyen
maradjon, szükséges, hogy elfo-
gadja és betartsa mások tanácsait.
Az emberek itt nyitottak, barátságo-

sak, segítőkészek. Nem hordanak
karórát, ezért furcsa volt számára az
időérzékeléssel kapcsolatos tempó-
váltás, két-három évbe telt, amíg
megszokta, de jobban tetszik ez a
tempó, és hogy az értéket nem
„fészbukos lájkokban” mérik. Főleg
a gyermekeik szempontjából dön-
töttek Jobbágytelke mellett, hogy
ők ilyen értékek között nőjenek fel,
ezt az időérzékelést, természetköze-
liséget tanulják meg. 
„Nem bántam meg”

Ila Gábor úgy érzi, nem bánta
meg, hogy feladta a nagyvilágot, a
karriert, és Jobbágytelkét válasz-
totta. Szerinte ez életfelfogás kér-
dése, az ő példája nem lehet
mindenki számára járható út, de
neki épp erre volt szüksége, és ezt
itt találta meg, az életmódváltáshoz
pedig arra volt szükség, hogy na-
gyon messzire költözzön Budapest-
től. Hogy ilyen váltás esetén ki hová
költözne, az ízlés és szocializációs
kérdés, de ő olyan helyre vágyott,
amellyel kulturálisan is azonosulni
tud. A székelyföldi magyar társada-
lom nagyon nyitott, nem volt
gondja a beilleszkedéssel. Munká-
jában azt csinálja, amit szeret és
amire szükség van, a rádió könnyű-
zenei műsorában a zenének épp azt
a részét szeretné megismertetni,
ami a „sodrásból” kimaradt. Mun-
kája a zenéről szól, s szabadidéjé-
ben dzsesszegyüttesben zenél,
hiszen a zene az örök szerelme: sze-
retné előtérbe hozni azokat a lelki
és fiziológiai folyamatokat, amelye-
ket egy tartalmas zene elindíthat az
emberben. Ő megtalálta itt a helyét,
szeretne ezután is itt élni, de persze
ez nem egy „hátradőlős történet”,
nekik is megvannak a mindennapi
küzdelmeik. Vannak emberek, akik
szeretnek Székelyföldön élni, sze-
retik ezt a lassúbb, természetköze-
libb, emberibb életmódot.
Számtalanszor felvetődik a kérdés,
hogy ma a fiataloknak csak a Nyu-
gat a cél, a jólét csábítása, vagy más
is fontos? Számára az itteni értékek
a fontosak, s ettől értékes számára
ez a hely is.
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Erdélyt választották a Nyugat helyett

Tibor és Tünde Erdélyből mentek el, és ide tértek vissza gyermekeikkel

Gligor Róbert László

Ila Gábor Amerika és Magyarország után itt talált családra és értékes életre
Fotó: Gligor Róbert László



Minden májusnak van egy
olyan szombatja, amikor a
legkisebb látogatók (is) ost-
rom alá veszik a marosvásár-
helyi múzeumokat. A
Múzeumok éjszakája nappali
programjainak fontos mozza-
natát képezik a gyermekek-
nek szóló, tudástárat
gazdagító időutazások,
ügyességi próbák, szépérzé-
ket fejlesztő élmények. A mú-
zeumpedagógiai kínálat egyik
legizgalmasabb helyszíne
rendszerint a vár. Nem volt ez
másként idén sem.

Mivel játszottak, hogyan, mit ta-
nultak az ókori Róma legfiatalabb
lakói, és milyen szerepet játszott az
újszülöttek nyakába akasztott amu-
lett? – ezekre a kérdésekre kaphat-
tak választ azok a gyermekek és
felnőttek, akik a várbeli múzeum
Ludus puerorum nevű műhelyébe
beléptek. 

– A rómaiak számára a gyermek-
kor az élet egyik legsebezhetőbb
időszakának számított, ezért is fon-
tos foglalkoznunk vele – mondta
Pánczél Szilamér régész, a Maros
Megyei Múzeum munkatársa, aki-
nek irányításával ókori kortársaik
„füzetével”, a viasztáblával ismer-
kedhettek meg a gyermekek. Mi-
közben az asztalnál folyamatosan
megújuló csapatok római szállóigé-
ket véstek a táblákra, illetve a
Maros megyei ásatásoknál „segéd-
kező” Morzsi kutyát is megörökí-
tették, a régész a római gyermekkor
érdekességeiről mesélt.

Kezdetben a szülők otthon taní-
tották gyermekeiket, a fiúkat a pater
familias, azaz a családfő, a lányokat
az anya okította. A fiúgyermekek-
nek a jó polgárrá válás alapjait kel-
lett elsajátítani, illetve testnevelést
és hadművészetet tanultak, a lá-

nyoknak a háziasszonyi tudnivalók-
kal kellett megbarátkozni. Az első
iskolák a köztársaság utolsó szaka-
szában, görög hatásra jelentek meg.
A gazdag családok házitanítót fo-
gadtak, a szegényebb, de feltörekvő
famíliák sarjai csoportosan tanultak
meg a litteratortól, azaz tanítótól
írni, olvasni, számolni. Ezek az első
elemi iskolák, a maiaktól eltérően,
nem voltak ingyenesek. A kisisko-
láskor után filozófiát és retorikát ta-
nulva alapozta meg az ifjú politikai
karrerjét – hallhattuk Pánczél Szila-
mértól, aki arra is felhívta a figyel-
met, hogy a görög-római világban a
lakosság 5-10 százaléka tudott írni,
olvasni, és ez az arány sohasem ha-
ladta meg a 20 százalékot, Európa
viszont csupán a 19. században érte
el az írástudásnak ezt a szintjét.

A látogatók az ókori rómaiak já-
tékait, a kör alakú rotát, és a – ma is
népszerű – malmot is kipróbálhat-
ták.

– Ezeket a játékokat egy utazó-
készletben, rendszerint bőrzsákban
hordták magukkal a rómaiak. De
nemcsak hordozható formában,
hanem köztereken nagy méretben is
megtalálhatók voltak. Nemcsak a
gyermekek, a felnőttek is szívesen
múlatták ilyesmivel az időt. Ugyan-
akkor a kockajátékok is igen ked-
veltek voltak, ezekről Claudius
császár tudományos munkát is írt –
magyarázta a régész.

A múzeumi tér egy másik aszta-
lánál apró gyöngyök, kövek vártak
felfűzésre. Bárki elkészíthette itt
saját amulettjét. Ezeknek a nyaké-
keknek az ókori Rómában mágikus,
védő szerepet tulajdonítottak, ezért
akasztották őket az újszülöttek nya-
kába. A szabad családok fiai életük
első napjaiban egy fémből készült,
bulla típusú amulettet kaptak, ame-
lyet 17 éves korukig viseltek. A lá-
nyok félhold alakú amulettje a
férjhez menetelkor került le viselő-
jéről. 

– Az amulettek sajátos kombiná-
ciók alapján készültek, így segítsé-
gükkel megkülönböztethetők,
felismerhetők voltak a gyermekek.
Az, hogy milyen anyagból voltak, a
család anyagi hátterétől függött –
tette hozzá a régész.

Az ókori Róma gyermekvilágá-
ban tovább barangolva az akkori öl-
tözködéssel is megismerkedhettek,
sőt, egy fénykép erejéig fel is pró-
bálhatták a viseleteket a látogatók.
Az időutazás végső állomása a vizs-
gaasztal volt, ahol Dobos Alpár ré-
gész római számok és betűk
felismeréséről szóló feladatlapokat
adott a gyermekeknek. Hat helyes
válasz után oklevél járt a vizsgázó-
nak.

A Ludus puerorum műhely
egyértelműen népszerűnek bizo-
nyult. Az első órákban már több
mint negyven amulett készült el, és
több százan váltak római tanítvá-
nyokká. Pánczél Szilamértól meg-
tudtuk, hogy az idei mikházi római
fesztiválnak is az ókori római gyer-
mekkor lesz a központi témája.

A várudvar további érdekessége-
ket kínált a gyermekeknek. A Ma-
rosszéki Íjászegyesület tagjai nyilat

röptetni tanították az érdeklődőket,
aki pedig kincset szeretett volna ke-
resni, erre is nyílt lehetősége. A ho-
mokban talált cserepeket, érméket,
gyöngyöket haza is vihették a kis
régészek. A kisebbek arcfestésre so-
rakoztak fel, mások a nemezelésben
lelték örömüket.

Természetesen délelőttől késő
délutánig a Maros Megyei Múzeum
többi részlege is folyamatos gyer-
mekostrom alatt állt. A természet-
rajzi múzeumban A játékbabák
világa elnevezésű kiállításhoz kap-
csolódva babákat és babaruhákat le-
hetett készíteni, a néprajzi
múzeumban az ikonfestészettel is-
merkedhettek meg, újrahasznosít-
ható anyagból pedig házikót,
templomot, kolostort építhettek a
gyermekek. A Teleki Tékában linó-
metszésre várták a kis látogatókat.
Friss energiák a Palotában

A múzeumpedagógiai foglalko-
zások egyik fontos helyszíne a Kul-

túrpalota volt. A kisteremben, ahol
arcot festetni, agyagozni, üveget
festeni is lehetett, a nyitás pillana-
tától az utolsó percig népes csapa-
tok vettek körül minden asztalt –
tudtuk meg Fülöp Tímeától, a Pa-
lota fiatal igazgatónőjétől. A híres
festmények reprodukcióiból készült
puzzle-ok iránt is nagy volt az ér-
deklődés, ezeket nemcsak a gyer-
mekfoglalkozások végéig, hanem
éjjel 2 óráig rakhatták az arrajárók.
Arra is volt példa, hogy valaki el-
kezdett egy festményt, és egy másik
látogató folytatta – mesélte az intéz-
ményvezető. Fülöp Tímea egy fon-
tos újdonságra is felhívta a
figyelmünket:

– Egy kilencedikes bolyais osz-
tály közreműködésével első alka-

lommal került megrendezésre a 
Cooltour nevű verseny, amelynek
célja az volt, hogy megismertessük
a Palota érdekességeit, szépségeit a
látogatókkal. A diákok egy feladvá-
nyokból álló kérdőívet szerkesztet-
tek és osztottak ki az érdeklődők
között. Egyebek mellett arra kellett
a játékosoknak választ adni, hogy
hol őrzik az épületben Bernády
könyvtárát, a nagy csillár mellett
hány kis csillár van a Nagyterem-
ben, illetve hány személyiség lakja
a Palota lépcsőházát. Mintegy há-
romszáz kérdőív fogyott el, főleg a
gyermekekkel érkező családok és a
fiatalok voltak fogékonyak a kezde-
ményezésre. Egyesek egy teljes órát
is rászántak a játékra. A helyes vá-
laszokért jelképes ajándék, képes-
lap, matrica járt, de nem mindenki
tért vissza a nyereményért.

Fülöp Tímea azt is elmondta,
hogy a diákok három hétig készül-
tek a vetélkedő megszervezésére a
múzeum munkatársaival, a kérdőív
anyagának összeállításához szüksé-
ges dokumentálódás mellett például
azt is lemérték, hogy mennyi időt
vesz igénybe a feladványok megfej-
tése. 

De nemcsak a bolyaisok vették ki
a részüket a múzeumi éjszakából. A
Palotában az Elektromaros közép-
iskola turizmus szakára járó számos
fiatal önkénteskedett, 250-300 diák
pedig a várban vállalt idegenveze-
tést. Ugyanakkor más iskolákból,
például a Művészeti Líceumból is
érkeztek tanulók karszalagot ellen-
őrizni, a rendet felügyelni.

– Nagyon csodálom ezeket a fia-
talokat – jegyezte meg az intéz-
ményvezető. – Egyes diákok
kimondottan éjjel 11 órától 2 óráig
vállalták a felvigyázói szerepet.
Rendkívüli lelkesedéssel álltak
ehhez a feladathoz, jöttek-mentek,
betöltötték a tereket. Új, friss leve-
gővel telt meg a Palota.

A kisgyermekes családok szá-
mára négy éve mindig az állatkert-
ben ér véget a múzeumi éjszaka. A
kedvezőtlen időjárás ellenére sokak
számára ez idén is így volt. A sza-
kadó esőben népes csapat hallgatta
a szibériai tigrisek kifutójánál Hal-
mágyi Ildikó biológus köszöntősza-
vait, majd a májusban születettek
kötélhúzó erőpróbára sorakoztak fel
a csíkos bundás ellenféllel. A prog-
ramból természetesen nem hiányoz-
hatott az elefántos produkció és a
mosómedvés móka sem.

elmúlt esztendők alatt a Múzeumok
éjszakája – a hét végén több mint
száz rendezvény, tárlat, gyerekfog-
lalkozás, filmvetítés, vetélkedő és
verseny várta az érdeklődőket a fel-
becsülhetetlen értékű műalkotáso-
kat bemutató kiállításoktól kezdve
a veteránautó-bemutatón és íjász-
versenyen keresztül azon nívós
koncertekig, amelyek közül több –
sajnos – már lapzártánk után, vasár-

nap este kezdődött. A nagyszerű
hangulat, a fokozott érdeklődés, a
mosolygó és érdeklődő arcok soka-
sága, a generációs átívelés ezúttal is
megnyugtató módon, egyértelműen
és határozottan jelezte: létezik még
a tudásszomj, van igény a kultúrára,
a minőségi szórakozásra, a könnyed
esti sétákra, amelyek összes állomá-
sán láthatunk, tanulhatunk valami
szépet és újat. Ahogyan azt mindig,
akár minden nap kellene.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

Az ókori Róma védettjei

Gyermekbarát múzeumi „éjszaka” Képek az éjben

Nagy Székely Ildikó 



Ha hosszú ideig azzal áltathatták
magukat a marosvásárhelyi labda-
rúgó-szurkolók, hogy még van
esély a kiesés elkerülésére, és ennek
alátámasztására számolgathatták a
lehetséges eredménykombináció-
kat, ennek most vége. Magunk is
rendszeresen elmondtuk, hogy mire

lenne szükség a bennmaradáshoz,
de az igazság az, hogy már legalább
két-három hónapja elég világosan
látszott, hogy merre tart az ASA
csapata. És most már legalább
egyértelmű: a matematika sem
segít. A maga hideg számai arról ta-
núskodnak, hogy a csapat akár

mindhárom utolsó bajnoki mérkő-
zését is megnyerheti, akkor sem ke-
rülheti el az utolsó helyet.

Az eredmények alapján várható
volt, hogy ez bekövetkezik: az
együttes az egész tavaszi idény
során 16 meccs alatt összesen öt
gólt rúgott, az alsóházi rájátszásban
hármat, és az utolsó hat (!) forduló-
ban egyet sem.

Nem minősítjük Ionel Ganea
edzői tevékenységét, de azt szokás
mondani, hogy az edzőket az ered-
mények jellemzik, Ganea érkezése
óta pedig a csapat még nem lőtt
gólt. Igaz, nem kapott jobb csatáro-
kat, a meglévők is sorban lesántul-
tak, az utolsó bajnokin pedig
középpályától felfelé (az egy héttel
korábbi ígéreteknek megfelelően)
csupa fiatal zöldfülű állt pályára.
Tény azonban, hogy az utóbbi idő-
ben többször is elmondta, ajánlatot
kapott a munka folytatására a má-
sodosztályban is, és amennyiben a
héten a bíróság elfogadja az átszer-
vezési tervet, maradna a feljutásra
pályázó csapatnál.

És vannak még, akik maradná-

nak. Deklaratív szinten legalábbis.
Eddig Bănel Nicoliţă volt az, aki
nyilvánosan bejelentette, hajlik
arra, hogy a 2. ligában is Marosvá-
sárhelyen folytassa. Hogy ki társul
hozzá, ahhoz lehet, hogy némi tám-
pontot adhat a Pandurii elleni kezdő
tizenegy, mert akik a korábbi kez-
dők közül kimaradtak, valószínűleg
a szezon végén máshová készülnek.

Most már tényleg csak az a kér-
dés, hogy a kiesés biztossá válásá-
val hogyan lehet úgy lejátszani a
találkozókat, hogy senkinek ne kell-

jen szégyenkeznie. Ionel Ganea azt
mondta: felszólította a játékosait,
hogy maradjanak profik végig, a
mostani körülmények között is.
Belső késztetést azonban legfeljebb
azoktól a fiataloktól várhat, akik
nevet akarnak szerezni maguknak,
és valószínűleg rájuk is fog na-
gyobb mértékben alapozni. A ta-
pasztalat – netán a korlátozott
képességek, bár senkit nem szeret-
nének előre leírni – azonban korlá-
tot szabhat az eredményességnek.
(Drukker)

Fölényes győzelmet aratott
Nyárádszereda a Maros me-
gyei 4. ligában Náznánfalva
ellen, a 25. fordulóból elma-
radt mérkőzésen.

A hazaiak jól kezdték a mérkő-
zést, pazar első félidővel örvendez-
tették meg a közönséget. Deteşan
egyik lövése a keresztlécet súrolta,
a második fölötte szállt el, mégis a
vendégek szerezték meg a veze-
tést, a 8. percben Obreja a hazai
kapu alsó hosszú sarkába küldött
egy lövést (0-1). A vendégöröm
azonban nem sokat tartott, két perc
múlva Deteşan meglépett a védők
között, és kiegyenlített (1-1). A
hazai rohamok tovább folytatód-
tak, Deteşan fejese a pipát találta
el, következő lövését elcsípte a
vendégkapus, de a 27. percben si-
került őt is kicseleznie, és megsze-
rezni a vezetést (2-1). Maşca még
kétszer helytállt Vultur lövéseinél,
de a 41. percben Deteşan ismét ki-
cselezett mindenkit, és begurított

(3-1), a következő percben ugyanő
lőtt a kapus alatt a hálóba (4-1), a
szünet előtt pedig ismét bevette a
vendégek kapuját (5-1).

A második játékrész rögtön ven-
déghelyzettel kezdődött, de Pamfi-
lie fejese a kapu fölött szállt el,
aztán ismét a vendégkapus jeleske-
dett: Pelaghie lövését hárította,
Oprea A. és Cotoară labdáit meg-
fogta. Az 57. percben azonban
ismét tehetetlennek bizonyult a
mindenkit kicselező Pelaghie

ellen, aki tovább növelte a hazaiak
előnyét (6-1). Pelaghie még kül-
dött egy lövést Maşca kapuja fölé,
aztán a 75. perben a vendégek ju-
tottak szóhoz, s egy vitatott bünte-
tőből Pop faragott le a hátrányból
(6-2). Tíz perc múlva a hazaiak
ismét betaláltak Fărcaş révén, aki
egy szabadrúgásból kapott labdát
küldött Maşca hálójába (7-2), a 89.
percben pedig Deteşan hibázott
óriásit, mindenkit kicselezve az ol-
dalhálót találta el.
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Sportpolitikai szempontból a
múlt hét jelentős eseménye
az a sürgősségi kormányren-
delet, amely rendet tesz a
sporttámogatások terén, és
úgy módosítja a sporttörvény
vonatkozó előírásait, hogy
azok világosabbak, egyértel-
műek legyenek, ami a sportra
fordított költségvetési forrá-
sokat illeti.

Az utóbbi néhány évben igen je-
lentős vita bontakozott ki ennek
kapcsán, nagyon sok esetben a
Számvevőszék vitatta el az önkor-
mányzatok jogát arra, hogy támo-
gassák a sportegyesületeket,
máskor „jóakarók” feljelentései vit-
ték az ügyet bíróság elé, vagy aján-
lották a korrupcióellenes ügyészség
figyelmébe.

Marosvásárhelyen az utóbbi for-
gatókönyv valósult meg, ennek
minden negatív következményével.
Elapadtak a városban működő klu-
bok pénzügyi forrásai, és az ered-
ményesség ennek megfelelően
meredeken zuhanni kezdett. Támo-
gassák magánforrásokból a sportot!
– hirdették fennhangon az állami tá-
mogatás ellenzői, azonban egyikük
sem tudta megnevezni, hogy a vá-
rosban és a megyében melyek azok
a privát támogatók, amelyeknek
megéri a sportba fektetni. A gyakor-
lat azt mutatja, hogy hiába kilin-
cseltek a klubok a potenciális
szponzoroknál, miután nem jött
meg a megszavazott pénz sem a
polgármesteri hivataltól, mert nem
jutottak eredményre. Pontosabban,
nagyon sokan adtak nagyon kevés
pénzt, amely összesítve is alig-alig
volt elég a túlélésre.

A sürgősségi kormányrendelet
egyrészt kiküszöböli a munkatör-
vénykönyv és a sporttörvény kö-
zötti ellentmondásokat, lehetővé
téve a sportolók versenyvizsga nél-
küli szerződéses, határidős alkalma-
zását, a legfontosabb azonban, hogy
tételesen kimondja: a helyi önkor-
mányzatoknak joguk van saját költ-
ségvetésük legfeljebb 5%-át
sporttámogatásra fordítani. Emellett
arra is kitér, hogy nem csak az alá-
rendeltségükbe tartozó sportklubo-
kat, hanem az adott közigazgatási
egységben tevékenykedő magán-
jogú klubokat is támogatni lehet, mi
több (ami a legnagyobb gondot je-
lentette) a megítélt pénzt a klubok
a belátásuk szerint, akár a sportolók
jutalmazására és bérezésére is fel-
használhatják.

Nos, ha ez megvalósul, tekintve,
hogy Marosvásárhely költségvetése
hozzávetőleg évi 400 millió lej,
ebből elméletileg 20 millió fordít-
ható a sportra. Ehhez tegyük hozzá
a szintén a közelmúltban elfogadott
jogszabályt, amely azt írja elő, hogy
a polgármesterek ezentúl csak az ál-
taluk aláírt irat valódiságát igazol-
ják, azok tartalmáért törvényességi
szempontból az azokat előkészítő
szakemberek felelnek – ebből is le-
vonható némi következtetés.

Kérdés, hogy mindezek rendet
raknak-e ismét a marosvásárhelyi
sporttámogatásban: lesz-e rá politi-
kai akarat? Illetve azok után, hogy
ezzel az új jogszabállyal a nagyobb,
több pénzből gazdálkodó városok is
élhetnek, olyanok, amelyek eddig a
törvényességi aggályok miatt nem
tették meg (Kolozsvár, Temesvár,
Ploieşti stb.), számíthatunk-e még
megfelelő versenyképességre?

Hengerelt Nyárádszereda

Gligor Róbert László

Jegyzőkönyv
4. ligás labdarúgó-bajnokság, 25. forduló: Nyárádszereda – Náznánfalva 7-

2 (5-1)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna, mintegy 50 néző. Vezette: Preda Florentin,

Codorean Adrian, Hegheş Mădălina (Dicsőszentmárton).
Gólszerzők: Deteşan (10., 27., 41., 42., 45.), Pelaghie (57.), Fărcaş (85.), il-

letve Obreja (8.), Pop (75 – büntetőből).
Sárga lap: Ştefan.
Nyárádszereda: Simon – Tulbure (69. Sándor), Oprea A, Oprea R., Vultur

(58. Somodi), Sacson (62. Szőcs), Cotoară (61. Cengher), Rad, Pelaghie, Dete-
şan, Cîmpean (69. Fărcaş).

Náznánfalva: Maşca – Tóth, Someşan, Boros, Tulit, Păcurar, Ştefan, Obreja
(19. Pamfilie), Pop, Crişan, Popescu.

Szerkeszti: Farczádi Attila
997.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 11. forduló: Zsilvásárhelyi Pandurii –

Marosvásárhelyi ASA 1-0 (0-0)
Szörényvár, városi stadion, 400 néző. Vezette: H. Feşnic (Kolozsvár), O. Şovre

(Nagyvárad), D. Hulubei (Vaslui). 
Gólszerző: Erico da Silva (73.) – a Pandurii játékosa megindult a labdával az

ASA kapuja irányába, majd mintegy 20 méterről lövésre szánta el magát, a játék-
szer a jobb oldalléc tövénél haladt át a gólvonalon

Sárga lap: Petra (25.), M. Constantin (53.), Candrea (87.).
Pandurii: L. Popescu – Buşu, C. Ene, Erico da Silva, Negoiţă – Stana (59. Neg-

ruţ), Cioinac – Firţulescu (78. Hlistei), P. Păcurar, Surugiu (52. Hamed) – Batin.
ASA: Pap – Velayos, M. Constantin, Al. Tudose, Mendy – Cherteş – Nicoliţă,

Candrea, Petra (57. Ferfelea), Schieb (64. Sin) – R. Stoica (73. C. Rus).
További eredmények az alsóházi 11. fordulóból: Concordia Chiajna – Temes-

vári Poli ACS 3-1, Jászvásári CSM Politehnica – Medgyesi Gaz Metan 1-0, Volun-
tari FC – Botoşani FC 1-0.

Ranglista
1. Jászvásár 11 6 5 0 13-3 38
2. Medgyes 11 3 5 3 12-9 34
3. Voluntari 11 5 3 3 14-14 33
4. Botoşani 11 3 5 3 12-8 30
5. Poli ACS 11 4 4 3 11-10 23
6. Chiajna 11 2 4 5 11-14 23
7. Pandurii 11 3 4 4 10-16 23
8. ASA 11 1 4 6 3-12 13

Meglepetésre a náznánfalviak szerezték az első gólt                                                                                                     Fotó: Gligor Róbert László

Bálint Zsombor

Hat büntetőponttal sújtották az ASA-t
Adósságai miatt 6 büntetőpontos levonással sújtották a Marosvásárhelyi ASA (még) 1. ligás labdarú-

gócsapatát. Az intézkedés azonban nem foganatosítható, ugyanis megyeszékhelyünk együttese a következő
idényben már nem lesz tagja az élvonalbeli mezőnynek.

Hasonló ok miatt hárompontos büntetésben részesült a Zsilvásárhelyi Pandurii is – feltéve, hogy megme-
nekül a kieséstől.

A Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) versenyengedélyeztetési bizottsága azt is bejelentette, hogy az 1. ligás
részvételi jogért folyamodó klubok közül a Brassói FC és a Szatmárnémeti Olimpia kérését visszautasította,
a két klub anyagi helyzete miatt. Kettejük közül a Cenk alatti város csapatának lehetne még esélye a feljutásra
a 2. ligából, azonban a klub körüli zavaros állapotok még a folytatás valószínűségét is megkérdőjelezik.

Az LPF azt is bejelentette, hogy a Voluntari FC európai kupaszereplési engedélyt igényelt. A Bukaresthez
közeli település csapata ugyan csak negyedik az 1. ligás alsóházban, azonban bejutott a Románia-kupa dön-
tőjébe, és ha ott nyer, elvileg indulhat az Európa-liga-selejtezőben.

Húszmillió a sportra?

Kiesett az ASA



Röviden

* Elkészült a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság első
stadionja. A dohai Khalifa International Stadium az első, amelyet
átadtak az öt év múlva vb-házigazda arab országban. A katari vi-
lágbajnokságot 2022. november 21. és december 18. között ren-
dezik.

* A bajnok Chelsea középpályása, N’Golo Kante kapta az Év
játékosa díjat az angol labdarúgó Premier League-ben. A 26 éves
francia futballistát – aki tavaly a Leicester Cityvel lett bajnok –
korábban már a játékostársak és a szakírók is a szezon legjobb-
jának választották. A voksolás során egy szakértőkből álló zsűri
tagjai, a PL-csapatok kapitányai, valamint a szurkolók szavaztak,
ez alapján alakult ki a sorrend.

* Az FC Bayern München felvette a klub Hírességeinek Csar-
nokába Philipp Lahmot, a labdarúgócsapat kapitányát. A 33 éves
játékos, aki visszavonulása előtt szombaton játszotta utolsó
meccsét a bajor együttes színeiben, Oliver Kahn 2008-as beik-
tatása óta az első játékos, akit ez a megtiszteltetés ért. A Bayern
Hall of Fame-jének tagja többek között Franz Beckenbauer,
Gerd Müller, Sepp Maier, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoe-
ness, Lothar Matthäus, Giovane Elber és Mehmet Scholl is.

* Bibiana Steinhaus révén női játékvezető is lesz jövőre a
német labdarúgó-bajnokságban. A helyi szövetség (DFB) pén-
teki közleménye szerint a 38 éves Steinhaus megkapta a szük-
séges engedélyeket, így azok után, hogy a mostani idényben a
másodosztályban vezetett mérkőzéseket, a következő szezonban
ezt az élvonalban is megteheti.

Nagy melegben és rossz mi-
nőségű pályán játszották le a
CSM Paşcani – FK Csíkszereda
találkozót a 3. ligás labdarúgó-
bajnokság I. csoportjának 29.
fordulójában.

A moldvaiak elvileg a benn-
maradásért küzdenek, s bár csak
a győzelem esetén maradt volna
matematikai esélyük rá, mégsem
hajtottak a 3 pont megszerzé-
sére, ehelyett arra rendezkedtek
be, hogy ne hagyják a székely-
földieket nyerni, akiknek úgy-
szintén kellett a siker, hogy
megőrizzék éllovasi helyüket a
csoport rangsorában, áll a csík-
szeredai klub honlapján megjelent beszámolóban.

Az FK gyakorlatilag végigtámadta a mérkőzést, és kétszer si-
került is bevennie a Paşcani kapuját. Az első játékrész végén So-
ufiane Jebari indította remekül Tamás Nándort, akinek sikerült
betörnie a tizenhatoson belülre, elfektette a kapust, majd vissza-
passzolt a jól érkező Bajkó Barnának, aki belőtte a labdát az üres
kapuba (0-1).

Szünet után Majzik Adriánt sárga lapja miatt lecserélték, a he-
lyette beálló Csürös Attila gyakorlatilag első labdaérintéséből
bombagólt lőtt (0-2).

A mérkőzés hátralevő részében komolyabb helyzet már nem
volt, Csürös Attila a végeredményt állította be parádés találatával,
így az FK megszerezte az újabb három pontot. Győztek a szász-
hermányiak is, így az FK Csíkszereda továbbra is vezeti az 1. cso-

port rangsorát, a feljutáshoz viszont le kell győzni
a harmadik helyen álló Miroslavát az utolsó fordu-
lóban.

A Csíkszereda FK összetétele: Horváth Adrián –
Majzik Adrián (76. Csürös Attila), Lőrincz József,
Csonka Bonifác, Vízi Tamás (82. Szabó Géza), Că-
tălin Savin, Ilyés Róbert (60. Andrei Ţepeş), Tamás
Nándor, Györgyi Arthur, Soufiane Jebari (82. Lu-
kács Zsombor), Bajkó Barna.

A magyar válogatott június 5-én az oroszokat fogadja a
Groupama Arénában, majd június 9-én Andorrában játszik
vb-selejtezőt. A szövetségi kapitány megnevezte azt a 17
légióst, akikkel megkezdi a felkészülést a két mérkőzésre.

Meghívást kapott a pár napja még az U17-es Európa-
bajnokságon szereplő Szoboszlai Dominik, míg az előző
keretben nem szereplők közül Elek Ákosra, Nagy Domi-
nikra és Kocsis Gergőre is számít a szövetségi kapitány. 

Bernd Storck ezúttal is telefonon egyeztetett az MLS

góllövőlistáját vezető Nikolics Nemanjával, akivel abban
állapodtak meg, hogy a Chicago Fire támadója nem csat-
lakozik a csapathoz a soron következő két mérkőzésre,
mert klubcsapata június 4-én illetve június 10-én is bajnoki
mérkőzést játszik, így az oroszok ellen egész biztosan nem
szerepelhetne, az Andorra elleni vb-selejtezőre utazó keret
tagjairól pedig a június 5-i, Oroszország elleni barátságos
mérkőzés után dönt majd a kapitány. Bernd Storck az
összetartás során már a jövő válogatottjára is gondol, ezért
több fiatal is lehetőséget kap arra, hogy a kerettel készül-
jön. A Magyarországon játszó meghívottak névsorát a hét
folyamán hirdeti ki a kapitány, a klubedzőkkel történő
egyeztetést követően. 
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Suceaván is nyert a Sepsi OSK, közel az 1. liga
K é t g ó l o s

g y ő z e l m e t
aratott Sepsi-
szentgyörgy
1. ligás sze-
replésre pá-
lyázó csapata:
a Sepsi OSK
az elmúlt hét-
végi bajnokin
4-2-re nyert a
Foresta Suce-
ava ellen,
amely egy
hete éppen
csak hogy megjelent Afumaţi-on, de ott kiütéses vereséget szenvedett (0-6). A
moldvai csapat edzője azt nyilatkozta a mérkőzés előtt, hogy négy edzést tar-
tottak múlt héten, és bár anyagi helyzetük reménytelen, becsületből végigküzdik
a bajnokságot. „Több is lehetett, mint becsület” – hangzott a háromszéki klub
berkeiből, ahonnan azt sejttették, hogy a 2. helyre ugyancsak pályázó UTA Öreg
Hölgy megtámogathatta szombati ellenfelüket, csakhogy elgáncsolják őket.
Nem sikerült, a Sepsi OSK esélyeshez méltó győzelmet aratott.

Gólszerzők: Bogdan Rusu (42.), Niczuly Roland (70 – öngól), illetve Had-
nagy Attila (18.), Ionuţ Ursu (45.), Issa Thiaw (53 – büntetőből), Vlad Bujor
(90+4.).

Madártávlatból a Khalifa International Stadium, amely elsőként készült el a 2022-
es futball-vb-re épülő sportlétesítmények közül. Az aréna pénteken debütált is,
ugyanis itt rendezték az Emir Kupa döntőjét

Lengyel Roland vezetőedző nyilatkozata
„Megnehezítette a dolgunkat a Paşcani csa-

pata, egész mérkőzésen nagy lelkesedéssel, ki-
lenc emberrel védekeztek a saját kapujuk
előterében. Nagyon nehéz volt áttörni a védő-
falukat. Szinte végig egykapuztunk, és próbál-
tuk kibillenteni őket a stabilitásból. Ez a félidő
végére sikerült is, egy gyönyörű akció után
megszületett a várva várt gólunk. Reményked-
tünk, hogy ebben a helyzetben ellenfelünk fel-
hagy védekező taktikájával, de nem így történt.
Továbbra is nagyon elszántan védekeztek, a
meccs hajrájában azonban Csürös Attila csodá-
latos góljával egyértelművé vált a sikerünk.
Egy nagyon nehéz mérkőzést sikerült megnyer-
nünk, teljesen megérdemelten.”

Bajnoki eredmények
* 2. liga, 35. forduló: Târgovişte – Szatmár-

németi 1-0, Brassó – Clinceni 0-2, Resicabánya
– Nagyváradi Luceafărul 1-3, Brăila – Afumaţi
1-5, Râmnicu Vâlcea – Bukaresti Juventus 0-3
(játék nélkül), Baloteşti – Tatrang 3-0 (játék
nélkül), Suceava – Sepsiszentgyörgy 2-4. Mi-
oveni és Călăraşi állt. A Temesvári Poli ASU –
Aradi UTA Öreg Hölgy mérkőzést tegnap, lap-
zárta után játszották. Az élcsoport: 1. Juventus
75 pont, 2. Sepsiszentgyörgy 64, 3. UTA Öreg
Hölgy 62.

* 3. liga, I. csoport, 29. forduló: Bákói SC –
Chişcani 5-1, Bákói Aerostar – Lieşti 5-2,
Roman – Galaci Metalosport 1-1, Vaslui –
Valea Mărului 1-2, Paşcani – Csíkszereda 0-2,
Râmnicu Sărat – Szászhermány 1-2, Miroslava
– Székelyudvarhely 4-0. Az állás: 1. Csíksze-
reda 63 pont, 2. Szászhermány 62, 3. Miroslava
61, ...12. Székelyudvarhely 25.

* 3. liga, V. csoport, 29. forduló: Kolozsvári
Sănătatea – Zilah FC 2-0, Nemeszsuk – Med-
gyesi Gaz Metan II 4-2, Kudzsir – Dés 1-2,
Marosvásárhelyi ASA II – Szászrégeni Avântul
0-4, Fugyivásárhely – Beszterce 3-0 (játék nél-
kül), Lénárdfalva – Nagyszeben 1-2, Radnót –
Sülelmed 2-1. Az állás: 1. Nagyszeben 66 pont,
2. Kudzsir 54, 3. Sănătatea 52, ...8. Avântul 43,
...11. Radnót 29, 12. ASA II 27.

* 4. liga, 27. forduló: Marosvásárhelyi Juve-
nes – Szováta 4-1, Marosoroszfalu – Kutyfalva
6-0 (a 39. percben félbeszakadt), Marosvásár-
helyi Atletic – Marosvásárhelyi Gaz Metan 6-
3, Marosvásárhelyi MSE – Marosludas 4-5,
Dános – Erdőszentgyörgy 0-2, Nagysármás –
Nyárádtő 1-4, Náznánfalva – Ákosfalva 3-0.
Nyárádszereda állt. Az állás: 1. Marosoroszfalu
64 pont, 2. Marosludas 58, 3. Juvenes 57, 4.
MSE 48, 5. Nyárádszereda 45, 6. Szováta 42,
7. Atletic 36, 8. Erdőszentgyörgy 35, 9. Nyá-
rádtő 30, 10. Gaz Metan 29, 11. Náznánfalva
24, 12. Nagysármás 23, 13. Dános 22, 14.
Kutyfalva 21, 15. Ákosfalva 11.

* NB I., 32. forduló: Újpest – Szombathelyi
Haladás 2:1, Debreceni VSC – Budapest Hon-
véd 2-5, MTK – Diósgyőr 0-0, Mezőkövesd –
Paks 3-2, Gyirmót – Vasas 1-2, Videoton – Fe-
rencváros 4-1. Az élcsoport: 1. Videoton 62
pont (65-27), 2. Honvéd 62 (54-30), 3. Vasas
51.

Román keret a lengyelek és Chile elleni mérkőzésre
Kihirdette a román labdarúgó-válogatott keretét 

Cristoph Daum szövetségi kapitány a Lengyelország el-
leni vb-selejtező mérkőzésre (június 10., 21.45 óra,
Varsó), valamint a Chile elleni felkészülési találkozóra
(június 13., 21.00 óra, Kolozsvár). A következő játéko-
sokat várják a két találkozó előtti összetartásra:
* kapusok: Ciprian Tătăruşanu (Fiorentina), Costel Pan-
tilimon (Watford), Florin Niţă (FCSB), Silviu Lung
(Astra);
* hátvédek: Romario Benzar (Viitorul), Bogdan Ţîru
(Viitorul), Vlad Chiricheş (Napoli), Cristian Săpunaru
(Astra), Cosmin Moţi (Ludogorec), Dragoş Grigore (Al
Sailiya), Alin Toşca (Betis), Iasmin Latovlevici (Kara-
bukspor), Cristian Ganea (Viitorul);
* középpályások: Sergiu Hanca (Dinamo), Răzvan
Marin (Standard Liege), Eric Bicfalvi (Ural FC), Mihai
Pintilii (FCSB), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Ale-
xandru Băluţă (USK Craiova), Alexandru Chipciu (An-
derlecht), Bogdan Stancu (Bursaspor);
* csatárok: Dorin Rotariu (Club Brugge), Gheorghe
Grozav (Terek Groznij), Florin Andone (Deportivo),
Denis Alibec (FCSB), Andrei Ivan (USK Craiova);
* tartaléklista: Valerică Găman (Karabukspor), Florin
Gardoş (Southampton), Alexandru Măţel (Dinamo Zag-
reb), Adrian Popa (Reading), Claudiu Keserü (Ludogo-
rec).

A magyar válogatott légiósainak kerete
* kapusok: Gulácsi Péter (RB Leipzig), Megyeri Balázs
(Greuther Fürth)
* védők: Bese Barnabás (Le Havre), Lang Ádám
(Dijon), Kocsis Gergő (DAC), Kádár Tamás (Dinamo
Kijev)
* középpályások: Nagy Ádám (Bologna), Elek Ákos
(FK Almaty), Szoboszlai Dominik (RB Salzburg),
Dzsudzsák Balázs (Al-Wahda), Nagy Dominik (Legia
Warsawa), Sallai Roland (Palermo), Gyurcsó Ádám
(Pogon Szczesin), Kalmár Zsolt (Bröndby), Stieber Zol-
tán (Kaiserslautern)
* támadók: Szalai Ádám (Hoffenheim), Priskin Tamás
(Slovan Bratislava)

Bernd Storck 17 légióst hívott meg 
a válogatott keretbe

Egy győzelemre a feljutástól a Csíkszereda FK



A kombinált csapatverseny után
a vasárnapi szerenkénti döntőket is
az oroszok nyerték és a junior
együttes kéziszercsapatok mező-
nyében is ők végeztek az élen a
Papp László Budapest Sportaréná-
ban rendezett ritmikus gimnasztika
Európa-bajnokságon.

A szerenkénti döntőkben a me-
zőny egyetlen felnőtt világbajno-
kának, az egyéni csapatversenyben
kétszeres aranyérmes Alekszandra
Szoldatovának meglepetésre
egyetlen elsőség sem jutott. Kari-
kával és szalaggal Gyina Averina,
labdával és buzogánnyal pedig
ikertestvére, Arina bizonyult a leg-
jobbnak.

Az oroszok egyéniben három
ezüstérmet is szereztek.

A junior együttes kéziszercsapa-
tok vasárnapi döntőjében Oroszor-
szág mögött Olaszország és Izrael
végzett a második és a harmadik
helyen. Az Ákoshegyi Eszter,
Borda Korinna, Földi Cintia, Ju-
hász Anna, Várkonyi Dea összeál-
lítású magyar egység a pénteki és
szombati eredmények alapján a ti-
zedik lett a selejtezőben, így nem
jutott be a fináléba.

A kombinált csapatversenyben a
magyarok az előkelő nyolcadik he-
lyen zártak szombaton, egyéniben
pedig Kis Alexandra szerepelt a
legjobban, aki buzogánnyal a 11.

helyen végzett a selejtezőben, il-
letve az összetettbeli 15. helyezé-
sével kvótát szerzett a

spanyolországi Valladolidban sorra
kerülő jövő évi egyéni Európa-baj-
nokságra.

Ritmikus gimnasztika Eb: Minden döntőt 
az oroszok nyertek Budapesten

Selcuzan-Csiki Sándor vezető-
edző és segédei, a világ- és Európa-
bajnok második Sebastian Dogariu
és Ciprian Megheşan merész és öt-
letes elképzelésének, ugyanakkor
kitartó és odaadó munkájának kö-
szönhetően hét év után újraélesztet-
ték a nagy hagyományokkal
rendelkező súlyemelést Marosvá-
sárhelyen. 

A három egykori-jelenlegi súlye-
melőedzőként, Selcuzan pedagó-

gusként, pszichológusként is dolgo-
zik a Juvenes klubnál, emellett
mindhárman edzésprogramokat ál-
lítanak össze, és a helyes testtartást
is tanítják, Megheşan pedig kineto-
terapeutaként is tevékenykedik.

Mint Selcuzan-Csiki Sándor a
Népújságnak elmondta, a nulláról
kezdték, de Dogariunak az össze-
köttetései révén mintegy másfél hó-
napja a román föderáció társult
tagja lett az egyesület, ő intézte el a
hivatalos okiratokat, így verseny-
szerű egyesületté vált. Örül, hogy
sikerült megvalósítania régi vágyát.

„Célunk, hogy már a 8-10 éves
gyerekekkel megszerettessük a
súlyemelést. A kiscsoportokat 1-2
évig játékszerűen neveljük, s ha lát-
juk, hogy fejlődőképesek, és meg-
felelnek a sportág követel-
ményeinek, akkor ott tartjuk őket.
Egyelőre még nincsenek saját kel-
lékeink, ezt egyelőre egy partne-
rünk biztosítja számunkra. Már az
idén két versenyt szeretnénk szer-
vezni” – mondta. (C. A.)

A Minimax vízilabdázóiról 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című sportműsorában Szucher Ervin meghívottja Gagyi
Csaba és Magyari Botond, a Minimax vízilabdacsapatának edzője és ka-
pitánya. A marosvásárhelyi junior III-as sportolók bejutottak az országos
bajnokság döntő szakaszába. 

Megpróbálják feléleszteni 
a súlyemelést Marosvásárhelyen

Magyarország nyerte el a jövő évi divízió I/A jég-
korong-világbajnokság rendezési jogát pénteken a
nemzetközi szövetség (IIHF) kongresszusán.

A magyar szövetség (MJSZ) honlapjának beszá-
molója szerint a másik pályázó, Lengyelország –
amely 2015-ben és 2016-ban is rendező volt – vissza-
lépett, így 2013 után ismét hazai közönség előtt léphet
pályára vb-mérkőzésen a nemzeti együttes.

„Nagyon örülünk, hogy megnyertük a rendezés
jogát, öt év után adunk otthont ismét felnőtt-világbaj-
nokságnak. Ebben az öt évben sokat fejlődött a
sportág, lezajlott egy generációváltás, a megfiatalított
felnőtt csapaté a feladat, hogy a legtöbbet hozza ki
magából és a legjobban szerepeljen ebben a kőke-
mény mezőnyben” – idézi a honlap Egri Gergely

sportigazgatót, aki a helyszí-
nen képviselte az MJSZ-t.
Hozzátette, bízik abban, hogy
telt ház előtt léphet pályára a
nemzeti együttes, „és a világ
legjobb szurkolótábora ezúttal
is fanatikusan fogja buzdítani
a csapatot”.

A 2018. április 22. és 28. kö-
zött a Papp László Budapest
Sportarénában sorra kerülő tor-
nán a feljutó Nagy-Britannia, a
világelitből frissen kiesett
Olaszország és Szlovénia, va-
lamint az idei, kijevi vb-s rivá-
lisok közül Lengyelország és
Kazahsztán lesz a magyar
együttes ellenfele. Az első két
helyezett feljut a 16-os elitbe,
az utolsó 2019-ben a divízió
I/B-ben szerepel majd.

Bartalis István csapatkapitány kiemelte, a telt házas
Papp László Sportarénában mindig remek érzés jégre
lépni. „Sok idő van még addig, esélylatolgatásokba
korai belemenni, de remélem, nagyon sok néző lesz,
mi pedig a legjobbunkat tudjuk nyújtani, és ki tudjuk
szolgálni a szurkolóinkat” – hangsúlyozta az MJSZ
weboldalán.

A kongresszuson kijelölték a 2021-es elit vb hely-
színét is, a rendezés jogát Minszk és Riga nyerte el.
A fehérorosz és a lett válogatott is szerepelt a Kölnben
és Párizsban zajló idei viadalon. A jövő évi vb-nek
Koppenhága és Herning, a 2019-esnek Pozsony és
Kassa, míg a 2020-asnak Zürich és Lausanne ad majd
otthont.

Öt hónappal súlyos edzésbalesete
után csütörtökön felébredt a kómá-
ból Anna Holmlund, aki bronzér-
met nyert a szocsi téli olimpia
síkrossz számában.

A svéd szövetség tájékoztatása
szerint a 29 éves versenyző felis-
meri családtagjait és tud kommuni-
kálni is. A tervek szerint júliusban

hagyhatja el a kórházat, utána pedig
szülővárosában, Sundsvallban foly-
tathatja a rehabilitációt.

A háromszoros világkupagyőztes
Holmlund december 19-én Olasz-
országban szenvedett edzésbalese-
tet, amely után agyműtétet hajtottak
végre rajta. Tíz nappal később a
stockholmi kórházba szállították.

Öt hónapi kóma után felébredt 
az olimpikon sportoló

Simona Halep vereséget szenve-
dett vasárnap a 2.775.745 dollár
összdíjazású római salakpályás te-
nisztorna döntőjében, miután 6:4,
5:7, 1:6 arányú vereséget szenve-
dett az ukrán Jelina Szvitolinától. 

A Foro Italicón hatodikként kie-
melt Simona Halep ellen (4. WTA)
2 óra 7 perc alatt nyert a WTA-
ranglista 11. helyén álló ellenfele. 

Az első szettben Szvitolina 1:0-
ra és 2:1-re is vezetett, de Halepnek
sikerült egyenlítenie, majd 5-2-re
elmennie. Ennél az eredménynél a
román játékos nagyon rosszul lé-
pett, csaknem teljesen kificamodott
a bokája. Halep elveszítette a követ-
kező két játékot, majd behívta ed-
zőjét és 6:4-re mégis megnyerte a
játszmát. 

A következő szettben breakkel
nyitott, de aztán zsinórban elveszí-
tett három játszmát. Ekkor már a

verseny hivatalos orvosa kötötte be
a bokáját, ezt követően 3:3-nál
egyenlített. Szvitolina behúzott két
játékot (3:5), Halep ismét egyenlí-
tett (5:5), és két játékot kellett volna
nyernie, hogy megnyerje a tornát.
Az viszont már akkor látszott, hogy
ha harmadik szettre kerül sor, nem
bírja majd a bokája. Szvitolina
érezte, hogy nagy esély előtt áll, és
7:5-re megnyerte a második szettet. 

A döntő játszmában Halep ön-
maga árnyéka volt, lassan és nehe-
zen mozgott, az ukrán játékos
türelmesen kivárta, hogy Halep hi-
bázzon, és gond nélkül nyert 6:1-re. 

A statisztika szerint Halep 2 ász
mellett 4-szer vétett kettős hibát, il-
letve 47 alkalommal ki nem kény-
szerített hibát. Római
teljesítményéért 230.565 eurót és
585 WTA-pontot kap a román teni-
szező.

Simona Halep félrelépett, és kikapott
a római WTA-torna döntőjében
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Hoki-vb: Svédország és Kanada a döntőben
A svéd együttes és a címvédő kanadai válogatott mérte össze erejét a jégkorong-világbajnokság tegnap esti, lapzár-

tánk után befejeződött fináléjában.
A szombati, kölni elődöntőben a tavaly hatodik svédek a döntetlennel zárult első húsz percet követően a második

harmadban kétgólos előnyt harcoltak ki a legutóbb ezüstérmes finnek ellen, s ezt a záró felvonásban még tovább tudták
növelni.

A másik ágon Kanada a gól nélküli első harmad után kétgólos hátrányba került az oroszokkal szemben, de az utolsó
játékrészben lehengerelte riválisát.

Eredmények, elődöntő (Köln, LANXESS arena): Svédország – Finnország 4-1 (1-1, 2-0, 1-0), Kanada – Oroszország 4-2
(0-0, 0-2, 4-0).

Eredményjelző
Ritmikus gimnasztika Eb, egyéni számok:
* karika: 1. Gyina Averina (Oroszország) 18,200 pont, 2. Alekszandra Szol-

datova (Oroszország) 18,150, 3. Linoy Ashram (Izrael) 17,975
* labda: 1. Arina Averina (Oroszország) 18,850 pont, 2. Szoldatova 18,125,

3. Alina Harnaszko (Fehéroroszország) 17,550
* buzogány: 1. A. Averina 19,075 pont, 2. Gy. Averina 19,000, 3. Ashram

17,750
* szalag: 1. Gy. Averina 17,625 pont, 2. Katrin Taszjeva (Bulgária) 17,150, 3.

Nevjana Vladinova (Bulgária) 16,975
Ritmikus gimnasztika Eb, csapatszámok:
* kombinált csapatverseny: 1. Oroszország 182,175 pont, 2. Fehéroroszor-

szág 171,450, 3. Bulgária 170,300, ...8. Magyarország 152,050
* junior együttes kéziszercsapat: 1. Oroszország 16,950, 2. Olaszország

16,700, 3. Izrael 16,600

MTI Fotó

Magyarország rendezi 
a 2018-as Divízió I-es jégkorong-vb-t



ADÁSVÉTEL

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563-
062. (981)

ELADÓ sürgősen 30 méhcsalád
kaptárral vagy anélkül alkudható áron.
Tel. 0740-387-634. (1221)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-439-281.
(1246)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(635)

KÚTÁSÁST, pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-
595. (1065)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a
nyárádszentbenedeki TURBÁK
ISTVÁNRA halálának 9.
évfordulóján. Szerető családja.
(1502-I)

„Nem dobog már a szív, mely
jóság tükre volt, 
Ajka sem szól többé, mert
lezárt, néma, holt.
Megállott a kéz, mely csak
adott, 
soha semmit nem kért, és el
nem fogadott.”
Szomorú szívvel emlékezünk
május 22-én drága édes-
anyánkra, a nyárádszent-
benedeki MĂRGINEAN
DEMETERNÉRE született
IZSÁK ILONA halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi két
lánya családjukkal együtt.
(1084)

Bennünk él egy arc, egy
meleg tekintet, egy simogató
kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet. Egy
a reményünk, mely éltet és
vezet, hogy egyszer még
találkozunk veled.
Szomorú szívvel emlékezünk
május 22-én a vámosgálfalvi
születésű KÁDAS ANDRÁSRA
halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzi leánya, veje és unokája,
Zoltán-András. (1240)

Szeretettel emlékezünk
BRANDNER EDÉNÉ szül.
SÁROSSY ANNÁRA halálának
40. évfordulóján. Emléke
legyen áldott! Lányai, Marika
és Jutka, vejei, Zoltán és
Szabolcs, unokái, István,
Karcsi, Zoli, Tündi, Csilla
családjukkal. (v-I)

ELHALÁLOZÁS

Bánatos szívvel tudatjuk, hogy 
PÉTER LORÁNT
gépészmérnök 

nyugtalan lelke élete 89. évében,
2017. május 18-án csendesen
megpihent. Búcsúztatására Ma-
rosvásárhelyen, a református te-
mető cintermében kerül sor
2017. május 23-án délelőtt 10
órakor, majd 14 órakor a kolozs-
vári Házsongárdi temető C I. par-
cellájában (a Dsida-síremlék
közelében) helyezzük örök nyu-
galomra, unitárius szertartás
szerint. 

A gyászoló család (1504-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI VEZÉRIGAZGATÓSÁG versenyvizsgát
hirdet a következő megüresedett állások betöltésére: ÜGYINTÉZŐ – egy állás, II. M besorolású REFERENS –
egy állás a családi típusú házakat koordináló és kezelő osztályra; III. S besorolású SZAKREFERENS – egy
állás a marosszentkirályi és marosszentannai családi típusú házakhoz; SOFŐR – egy állás; I. besorolású
SZAKMUNKÁS – egy állás; II. S  besorolású SZAKREFERENS – egy állás az adminisztrációs, tűzvédelmi és
munkavédelmi osztályra.
Sajátos követelmények:
ÜGYINTÉZŐ: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség, minimum 5 év munkarégiség, B kategóriás
hajtási jogosítvány.
II. M besorolású REFERENS: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség, minimum 3 év munkarégiség.
III. S besorolású SZAKREFERENS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű oklevéllel), minimum
egy év régiség a szakterületen.
SOFŐR: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség, B, D1 kategóriás hajtási jogosítvány, minimum 3 év
sofőri tapasztalat.
I. besorolású SZAKMUNKÁS: középfokú végzettség/szakiskola vagy szaklíceum, vagy  lakatos/szerelői
képzés, minimum 5 év régiség a szakmában.
II. S besorolású SZAKREFERENS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű oklevéllel) a
közigazgatás terén, minimum 4 év régiség a szakterületen.
Az írásbeli vizsga 2017. június 14-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az írásbeli vizsgát követő négy munkanapon
belül, esetenként a gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat június 6-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

Kit őriz a szívünk, nem hal
meg soha, 
kit lelkünkben látunk, nem
megy el soha. 
Szemünkben könnyel,
szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk MÁTÉ
KATALINRA, a drága
gyermekre, testvérre és
barátra halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Édesapja, testvére és
családja. (v.-I) 

Kegyelettel emlékezünk és
emlékeztetjük mindazokat, akik
ismerték és szerették MÁTÉ
KATALINT, hogy ma van
halálának első évfordulója.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Szerettei: édesapja, nővére,
sógora, rokonai, barátai és
ismerősei. (1239) 

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (18894-I)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT
alkalmazunk. Családok előnyben. Fizetés: 2000-2500 lej. Tel. 0745-
696-055. (18894-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyakorlott
SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MO-
SOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  MEDENCE-
KARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, SZERELŐT, FESTŐT,
FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal
rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁ-
ROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A SÖRHÁZ SZAKÁCSOT és SZAKÁCSSEGÉDET keres. Idő-
sebb hölgyeknek/férfiaknak is nyitott az állás (60-65 évesig), sőt, a
tanítást is bevállaljuk! CV-t a jazzdome@gmail.com címre várunk.
Ursus Sörház Facebook: https://www.facebook.com/casaberiiur-
sus/?fref=ts (sz-I)

FUTÁRT, KONYHAI KISEGÍTŐT, MOSOGATÓT keresünk. Tel.
0749-897-623. (18893)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz és szerződéssel betanít
DARUKEZELŐT, AUTÓSZERELŐT és AUTÓVILLAMOSSÁG-
SZERELŐT. Tel. 0741-676-919. (18883)

CUKORDÍSZEK gyártására FIATAL LÁNYOKAT alkalmazunk.
Tel. 0745-520-408. (1100-I)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSERT. Érdeklődni a kö-
vetkező telefonszámon: 0737-227-169. (18960)

A BACKAMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL ver-
senyvizsgát szervez a következő állás meghatározatlan időre való
elfoglalására a Backamadarasi Polgármesteri Hivatal kataszteri és
mezőgazdasági osztályára: III. besorolású REFERENS. Az írásbeli
vizsgát 2017. június 21-én 9 órától, az állásinterjút pedig 2017. jú-
nius 23-án 10 órától tartják a Backamadarasi Polgármesteri Hivatal
székhelyén. A beiratkozási iratcsomót 2017. június 9-ig kell benyúj-
tani a polgármesteri hivatalban. A jelentkezőknek meg kell felelniük
a közalkalmazottakra vonatkozó, utólag kiegészített és módosított,
újrakibocsátott 1999. évi 188-as törvény 54. cikkelyében megfogal-
mazott minden feltételnek. A sajátos feltételek, a könyvészet és a
pályázati dosszié iratainak jegyzékét kifüggesztették az intézmény
székhelyén. Bővebb felvilágosítás a vizsgabizottság jegyzőjétől igé-
nyelhető a 0265/710-290-es telefonszámon. (18963)

Az M&CO HR SERVICES GONDOZÓT keres egy angliai idős-
otthonba. Tel. 0754-215-726. (18964-I)

Az M&CO HR SERVICES autószervizbe keres RECEPCIÓS
munkatársat. Tel. 0754-215-726. (18964-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Minőségi gránit 
síremlékek 

kedvezménnyel 
a TransGránittól. 

Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B.

A Siletina Impex – Helyi Közszállítási Vállalat Rt.
személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri állások betöltésére

Követelmények: 
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (attesztát)
– legalább két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a végzettséget igazoló iratok másolatá-

val, esetleges ajánlással a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hét-
főtől péntekig 9–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

9.
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Idén július 9–14. között zajlik
a csíkszeredai Régizene Feszti-
vál, melynek immár X. éve kí-
sérője az egyetlen Romániá-
ban szervezett Régizenei Nyári
Egyetem. Az ünnepi kiadásra
készülve a szervezők össze-
foglalták az évtized tapaszta-
latait – erről tájékoztatunk,
valamint áttekintjük a jubile-
umi kínálatot, melyből a le-
endő hallgatóknak június
12-éig, hétfő éjfélig lehet vá-
logatni.

Háromszorosan is jubileumi han-
gulatban zajlik idén Csíkszeredában
a Régizene Fesztivál, és a nemzet-
közi oktatói palettáról mesterkurzu-
sokat immár tizedszerre ajánló
Régizenei Nyári Egyetem: az 500
éves reformáció emlékéve mellett a
450 éve az itáliai Cremonában szü-
letett Claudio Monteverdi, valamint
a 250 éve Hamburgban elhunyt
Georg Philipp Telemann zeneszer-
zők évfordulói. A Hargita Megyei
Kulturális Központ szervezésében
zajló régizenei képzés tizedik évfor-
dulója ugyanakkor az eredmények
kiértékelésére, mérlegkészítésre is
alkalmat ad. 

– A csíkszeredai Régizene Fesz-
tiválnak néhány olyan jellemzője
van, amelyek ezt a rendezvényt a
romániai zenei élet élére teszik.
Fontossági sorrendben véve, a leg-
lényegesebb tényezője a fesztivál-
nak, hogy a Régizenei Nyári
Egyetemmel „szövetkezik” – nyi-
latkozta a www.regizene.ro feszti-
válhonlapnak Şorban Elena Maria
kolozsvári muzikológus, aki vissza-
térő oktatója, valamint tolmácsa is
a csíkszeredai képzésnek. Románi-
ában ugyanis egyértelműen hiány-
pótló ez a képzés: a felsőoktatásban
ugyanis mindmáig nem létezik ki-
mondottan régizenei szakirány,
mely másutt Európában régóta be-
vett gyakorlat.
Tehetségek kibontakoztatására 
figyelnek

A tizedik kiadás beharangozója-
ként nemrégiben csíkszeredai sajtó-
tájékoztatón foglalták össze a
kurzus- és fesztiválszervezők a ta-
pasztalataikat, ugyanakkor meg-
vonták a tíz esztendő
eredményeinek mérlegét is.

A Hargita Megyei Kulturális
Központ, Hargita Megye Tanácsa és
a Cultura Nostra Egyesület által
szervezett Régizenei Nyári Egye-
tem indításának történetéről meg-
tudtuk: 2008-ban, amikor átvette a
Hargita Megyei Kulturális Központ
vezetését Ferencz Angéla, a feszti-
válnak nem volt művészeti veze-
tője, keresni kellett a korábban
lemondott László Ferenc tisztjére
egy méltó utódot. Így történt, hogy
a Kulturális Központ Filip Ignác
Csabát, a mester egykori tanítvá-
nyát kérte fel a csíkszeredai Régi-
zene Fesztivál művészeti
vezetőjének. A választást csak meg-
erősíti, hogy maga László Ferenc is
őt bízta meg munkásságának foly-
tatásával, a régizene ügyének felka-
rolásával. Lévén, hogy sok neves
zenész megfordul évente Csíkszere-
dában a Régizene Fesztiválon, már
évekkel korábban megérlelődött
annak az igénye, hogy fontos volna
mesterkurzusokat is tartani a feszti-
vál ideje alatt. Rövid, de intenzív
tervezési idő alatt összeállt a kurzu-
sok rendje, amelyet Filip Ignác ko-
rábbi európai mesterkurzusok
tapasztalatai alapján a HMKK mun-
katársaival igazított a helyi viszo-
nyokhoz, és nevet is kapott az új
intézmény: Régizenei Nyári Egye-
tem.
Növekvő igények és kínálat

Az első képzéstől folyamatosan
növekvő nyári egyetem statisztikai
adatairól Ferencz Angéla elmondta:
250 diák vett részt a mesterkurzu-
sokon, ám köztük visszatérő diákok
is vannak, így az intézmény össze-
sen 420 oklevelet adott ki szá-
mukra. Az összesítés szerint a
résztvevők mintegy fele Hargita

megyéből, a többiek Románia más
szegleteiből és Magyarországról ér-
keztek.

„Ez egy több nyelven zajló nyári
egyetem, mely magyarul, románul
és adott esetben – előadótól füg-
gően – angolul, franciául, spanyolul
zajlik – mutatott rá a kulturális köz-
pont menedzsere. Mint kiemelte, az
évtized alatt számos együttműkö-
dést is jegyeztek, például azt az ösz-
töndíjas programot, amely Románia
Kormánya Etnikumközi Kapcsola-
tok Hivatalával közösen valósult
meg, és amely keretében a Románia
területén élő nemzeti kisebbségek-
hez tartozó diákok juthattak ösztön-
díjas képzéshez a csíkszeredai
mesterkurzusokon – és, mint remé-
lik, az idei, elkövetkezőkben meg-
jelenő kiíráson is sikerrel létrejön ez
az együttműködés.

A diákok részéről egyre nagyobb
az érdeklődés: míg az első évben
közel harmincan, a legutóbbi nyári
egyetemen már több mint hetvenen
vettek részt. A kínálat is duplájára
növekedett: míg 2008-ban hat,
2016-ra tizenkét mesterkurzust in-
dítottak. Mivel minden mesterkur-
zuson főleg egyéni foglalkozások
vannak, ezért korlátozott a résztve-
vők száma, és idéntől bevezették az
eltérő költségvonzattal járó aktív és
passzív hallgatói státust: a jelentke-
zők eldönthetik, csak megfigyelő
résztvevők, vagy egyéni hangszeres
gyakorlást is igényelnek.

„A tizedik nyári egyetemet sze-
retnénk méltóképpen megünne-
pelni: a fesztiválon is részt vesznek
az egyetem diákjai, ez is egy bejá-
ratott különlegesség, hogy egymás-
sal kapcsolatban áll a két
rendezvény: a fesztivál koncertjei
előtt is fellépnek a diákok, utcaze-
nélni is szoktak, a kurzuszáró kon-
cert pedig, amelyen bemutatkoznak
a diákok és megmutatják, hogy mit
tanultak, az is a fesztivál hivatalos
programjának a része” – összegzett
Ferencz Angéla.

A csíkszeredai Márton Áron Fő-
gimnázium gyönyörű épülete tehát
idén is várja a historikus régizenei
tanulmányokat mesterszinten foly-
tatni kívánó, 10 évet betöltött hall-
gatókat. E tanintézménnyel,
valamint a csíkszeredai Nagy István
Művészeti Középiskolával folyta-
tott erős stratégiai partnerség pedig
nagyon fontos, és nagyon erős biz-
tonságot ad a nyári egyetem lebo-
nyolításában mind a
teremhasználat, mind a hangszerek
biztosítása tekintetében – hangsú-
lyozta a menedzser.

A kezdeményezők a tehetségek
kibontakoztatását tartják szem előtt,
és a tanítványok szakmai pályáját is
követik: számontartják, ki milyen
külföldi ösztöndíj-lehetőséget kap a
csíkszeredai képzéseknek köszön-
hetően, és hogyan sikerül régizenei
projektekhez, együttesekhez csatla-
kozniuk – tette hozzá.
Ahol „Bach is másként szól”

A régizenét a XX. század elején
„fedezték fel”; zenetörténeti érde-
kesség, hogy a történelem folyamán
addig soha nem játszottak régizenét
(kevés kivétellel), a korabeli közön-
ség azért ment koncertre, hogy új
művet halljon – emelte ki az idei
képzés ismertetőjének bevezetője-
ként dr. Filip Ignác Csaba.

Mint rámutatott, a két világhá-
ború között, majd a második világ-
háború után kezdett ez a stílus
divattá válni: elővették a korabeli
hangszereket, kezdték „újraépíteni”
a korabeli leírások alapján, és kide-
rült, hogy elég nagy a különbség
eleve a között is, ahogyan a zenét
akkoriban értették, illetve ma ért-
jük.

A csíkszeredai fesztivál és a kép-
zés is a korabeli igény elve mentén
szerveződik – például a fesztivál
törzsközönsége is évről évre meg-
tapasztalja a rendezvény teljes idő-
tartamában, hogy hogyan
hangozhattak a historikus hangsze-
rek hangosítás nélkül.

Filip Ignác kiemelte: Romániá-
ban a régizene-mozgalom Marosvá-
sárhelyen, Brassóban, Kolozsváron
és Bukarestben jelent meg először,
Csíkszeredában pedig az 1970-es
években a Kájoni, majd későbbi Ba-
rozda együttessel. A Mikó-várban
már 1979-ben volt egy régizenekon-
cert, majd 1980-ban megtartották az
első régizene-fesztivált is.

A művészeti vezető fölhívta a fi-
gyelmet arra, hogy Romániában
nem szerepel a zenei középiskolák
oktatási programjában a középkor
és a reneszánsz zene előadása. S
míg iskolák nyíltak Európa-szerte,
ahol régizenét oktatnak – például a
bázeli Schola Cantorumon kizáró-
lag régizene-oktatás folyik –, Ro-
mániában mindmáig nemcsak hogy
nincs különálló régizene-egyetem,
de külön szakként sem lehet válasz-
tani. Ezt tanúsította a jubileumi kép-
zést beharangozó sajtótájékoztatón
jelen levő Vizi Norbert XII. osztá-
lyos csíkszeredai zene szakos hall-
gató is, jelezve, hogy rendszeresen
részt vesz a nyári egyetemen, ahol
„Bach is teljesen másként szól”.
Ajánlat 2017-re: abszolút nóvum –
népszerű különlegességek

A fiatal és pályakezdő zenészek-
nek idén is neves előadóművészek
és tanárok tartanak mesterkurzuso-
kat Csíkszeredában. A régi korok
zenéjét és a korhű, historikus elő-
adásmódot ismertető mesterkurzu-
sok is részben a fesztivál 2017-es fő
témájához, az 500 éves reformáció
emlékévéhez illeszkedve az egyházi
megújulással járó zenei hatásokkal
is hivatottak foglalkozni.

Abszolút nóvum idén a mester-
kurzusok sorában a tanárok és a di-
ákok javaslatára meghirdetett
kóruséneklés mesterkurzus. Veze-
tője Ványolós András énektanár és
kórusvezető, aki a fesztivál vissza-
térő fellépője, ugyanakkor „a térség
talán egyik legaktívabb és műfaji
szempontból a legszínesebb kórus-
vezetőjének számít” – fogalmazta
meg Fazakas Gabriella, aki a Har-
gita Megyei Kulturális Központ
munkatársaként több éve program-
vezetője a régizenei egyetemnek és
a fesztiválnak. „Talán ebben az
évben a legidőszerűbb e kurzus be-
vezetése, ugyanis az egyházi meg-
újulásnak az egyik alappillére volt
a kóruséneklés, de azon belül is az
anyanyelven való éneklés” – tette
hozzá. A különböző egyéni kurzu-
sok mellett a nyári egyetem vala-
mennyi hallgatója részt vehet a
reneszánsz együttes foglalkozáson
(kezdő és haladó hangszeres vagy
énekes), valamint közös reggeli
tánckurzuson.
Választható képzések:
ÚJ! Kórus – Ványolós András

(Csíkszereda)
INGYENES! Régizene előadására

alkalmazott zenekritika-kurzus –
Şorban Elena Maria (Kolozsvár)

Reneszánsz együttes mesterkurzus
(főtárgy) – Csörsz Rumen István
(Budapest)

Furulya és fuvola – Széplaki Zoltán
(Budapest)

Barokk hegedű – Vitárius Piroska
(Budapest)

Ének – Palócz Réka (Budapest)
Ének – Kiss Noémi (Budapest) 

Csembaló – Fülöp Mária (Bázel)
Lant és gitár – Kónya István (Budapest)
Viola da gamba és violone – Csata

István (Kolozsvár)
Ütőhangszerek a régizenében, ütő-

hangszeres kamarakurzus: zenei
játékok, rögtönzés, szólamszer-
kesztés – Kasza Roland (Budapest)

Reneszánsz és barokk táncok (min.
6 résztvevővel indul) – Szabó
Anikó (Kolozsvár)
A nyári egyetem mesterkurzusa-

inak, oktatóinak bemutatása a fesz-
tivál honlapjáról érhető el:
www.regizene.ro
Szakmai előadások – közönségre
nyitottan

A nyári egyetem alatt az oktatá-
son kívül idén is lesznek szakmai
előadások. Míg Fodor Csaba ma-
gyarországi előadóművész Interne-
tes források és digitális eszközök a
régizene szolgálatában címmel tart
előadást, Sam Chapman svájci lant-
művész az Alexander-technikát is-
merteti meg a hallgatósággal. A
romániai előadók közül a lamentá-
ciók műfaját Szabó András csíksze-
redai zenetanár, a reformáció
zenéjét Péter Éva kolozsvári egye-
temi előadótanár ecseteli majd. A
szakmai előadásokra nem szüksé-
ges előzetes bejelentkezés.

Jelentkezési határidő a Régizenei
Nyári Egyetemre: 2017. június 12.,
hétfő, éjfél (24:00 UTC+2).

A képzés díját érintő részletek
megtalálhatóak a www.regizene.ro
honlapon. Kiegészítő információ-
kért kérjük, írjanak a 
nyariegyetem@regizene.ro e-mail-
címre, vagy keressék a szervezőket
az alábbi telefonszámokon: +40-
266-372044 (vezetékes), +40-0746-
244235 (mobil), illetve
Csíkszeredában személyesen, a Te-
mesvári sugárút 4. szám alatt.

A szervezők

Ünnepi kínálat a X. Csíkszeredai Régizenei Nyári Egyetemen
– 2017. július 9–14. –
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