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Búzanap másodszor

Mezőgazdászok tapasztalatcseréje Szőkefalván

Zenészek
a zenészekért –
jótékonysági
koncert

A koncert bevételét a fogyatékkal élő
személyekből álló Happy Feet zenekar támogatására fordítják. Ugyanakkor az esemény remek lehetőség a
Happy Feet együttesnek, hogy bemutatkozzon a marosvásárhelyi közönségnek.

____________2.
Idén 480 km-en
korszerűsítik
a gázhálózatot

Az E.On Energia Románia tavaly két
új szolgáltatást vezetett be, ezek az
E.On Life és az E.On ServExpress. Az
E.On Life megoldást kínál a régi hőközpont cseréjére, amihez felügyeleti
és karbantartási munkálatok is tartoznak.

____________4.
Engedd hazámat
értenem

Lengyel László közgazdász-politológus, aki negyedszázada elemzi a politikát, és Markó Béla költő, aki
tizennyolc éven át volt az RMDSZ elnöke, közös könyvének bemutatójára
került sor szerda délután a Bernády
Házban.

Június 15-én, csütörtökön második alkalommal tartották
meg Szőkefalván a szalmásgabonák bemutatásának szánt
Búza napja elnevezésű, rendkívül színvonalas, a legapróbb
részletekig matematikai pontossággal megszervezett rendezvényt. A Maros megyei esemény iránti nagyfokú érdeklődés bizonyítéka, hogy Erdély közel nyolc megyéjéből
hozzávetőleg ötszáz olyan mezőgazdasági szakember volt
jelen, akik valamilyen partnerkapcsolatot ápolnak.

Szer Pálosy Piroska

Határidőkön túl

A bizonytalanság hálójában

Az iskolaalapítók emlékét szerte a világon
nagy tisztelettel és kegyelettel őrzik. Iskolát
alapítani ugyanis a legszebb és legnemesebb
feladatok egyike. Színvonalas iskolát alapítani, amely rövid idő alatt teljesítményt tud
felmutatni, annál inkább. Jó hangulatú iskolát
létrehozni, ahol helye van a lelkiség mellett a
vidámságnak is, ahova jókedvvel mennek a
diákok, különösképpen szép feladat.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

A Kis-Küküllő mentén szervezett régiós eseményt a helyi Kodagro
Kft. és a Dafco Agro Kft. partnervállalkozás szervezte a növényvédő
szereket és tápokat forgalmazó Dafcochim támogatásával. A Kodagro
Kft. készítette elő a területet, és a mezőgazdasági munkálatokat a vetéstől
a gyomirtásig ugyancsak a saját gépparkjuk révén végezték el, a társvállalkozó Dafco Agro Kft. a műtrágyát és a növényvédő szereket, az eseményhez szükséges logisztikát biztosította. A szőkefalvi
bemutatóparcellákon a multinacionális cégek által forgalmazott nemesített vetőmagokat és növényvédő szereket, azok észszerű alkalmazását
(Folytatás a 6. oldalon)

Erélyből bűn
2017-ben Marosvásárhelyen mindez bűnnek minősül, az alapítókat felfújt, eltorzított okokból meghurcolják, mintha főbenjáró bűnt követtek volna el azzal,
hogy színvonalat teremtettek, a szülőket – akiknek joggal alakult ki a bizalmuk az iskola iránt, és nem adják
fel a küzdelmet – megfélemlítik, a gyermekek jogait
durván megsértik, lelkivilágukat, a felnőttekbe vetett
bizalmukat összetörik. El lehet-e fogadni, hogy mindazt, amit jó szándékú pedagógusok felépítettek,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Új elnök, új edző
az ASA-nál

Ami a Marosvásárhelyi ASA 2. ligába
kényszerült labdarúgócsapatot illeti, a
hír az, hogy nem történt semmi rendkívüli, minden folytatódik a megszokott
rend szerint: új elnök érkezett a klub
élére, és új edző készíti fel a csapatot
a másodosztályú idényre Dinu
Gheorghe, illetve Bálint László személyében.

____________7.

Úton a délibáb felé

Nagy Székely Ildikó

Idén mintha kicsit kisiklott volna az idő. A hétköznapi reggeleken
óvodába, iskolába igyekvők ideje, gyermekeké és felnőtteké egyaránt.
A június eleji miniszünidővel szinte összefonódó – egyébként kellemes,
hasznos – „másként” hetek után talán irreálisan könnyen elérhetőnek,
amolyan délibábnak tűnik a nagyvakáció. Pedig itt van, megfellebbezhetetlenül. És jó is, hogy megérkezett.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 28 perckor,
lenyugszik
21 óra 15 perckor.
Az év 170. napja,
hátravan 195 nap.

Ma GYÁRFÁS,
holnap RAFAEL napja.
IDŐJÁRÁS

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 270C
min. 150C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

38, 25, 40, 1, 37+11
23, 21, 3, 40, 34, 15
38, 3, 48, 30, 1, 12

NOROC PLUS: 0 4 7 3 7 2

SUPER NOROC: 5 1 3 4 9 3
NOROC: 5 7 8 2 5 8 7

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Dicsőszentmártoni értékteremtőket
díjaznának

Július elejéig várják a javaslatokat olyan kiemelkedő személyiségek díjazása céljából, akik Dicsőszentmártonban
végzett tevékenységükkel váltak elismertté a közösség körében. Akik külföldön tettek szert hírnévre, azonban dicsőszentmártoni születésűek, ugyancsak kitüntetésre
tarthatnak számot. Az augusztus 18–20. között sorra kerülő városnapok alkalmával a helyi önkormányzat olyan
személyeket díjazna, akik valamilyen téren öregbítették a
város hírnevét. A jelöltek között hazai vagy külföldi egyetemen tanuló, rendkívüli eredményeket elérő diákok is lehetnek. A polgármester Facebook-oldalán lehet javasolni
értékes embereket, pár sorban leírva történetüket is – áll
a Sorin Megheşan polgármester által közzétett felhívásban.

Jogi tanácsadás

Zenészek a zenészekért – jótékonysági koncert

A Corax 1982 tavaszán alakult Székely Jenő (ének) és Kibédi Zoltán
(basszusgitár) elképzelése és ötlete
alapján. Azokban az években a zenekar tagjai a stílust keresték, és az akkori menő zenekarok előadótechnikáját tanulmányozták. Sok
próba, gyakorlat és előadás határozta

meg a zenekar életét, és kialakulófélben volt a stílusa is. Egy kis szünet
után a csapat átalakult, új tagok kerültek az együttesbe. 1983 januárjában
nagy sikert értek el egy közös Corax–
Novax-koncerten. 1985-ben újabb átalakuláson esett át a formáció. Az új
Corax stílusa, Kibédi Zoltán (basszusgitár) vezetésével, új irányzatot vesz.
Részt vesznek az 1985-ös marosvásárhelyi rockfesztiválon, ahol III. díjat
kapnak, és innen rengeteg sikeres fellépés, turné, koncert következik.
A zenekar 1987-ben felbomlik,
majd 23 évi szünet után Kibédi Zoltán
újra összehozza a Coraxot, és 2010 tavaszán összeáll a jelenlegi tagjaival:
Hajdu Roland (billentyű), Orbán Attila
(dob), Kacsó Csaba (gitár, vokál), Kibédi Zoltán (basszusgitár, vokál), Székely Jenő (ének). A Corax nagy
hangsúlyt fektet a saját szerzeményeire, ami a country-rock stílust követi,

és új irányzatokkal színesíti, ami érdekes hangzást kölcsönöz. A dalok a szerelemről, csalódásról, kirándulásról, a
mindennapi életről szólnak, és ezeket
a témákat vidám vagy szomorú hangzásokba öltöztetik fel.
A Happy Feet együttes 2013-ban
alakult, Radu Cismaş segítségével.
Azóta az együttes tagjai – Kacso Judit,
Heghies Laura, Stan Adela, Barabas
Dalma, Butilcă Mihai és Balla Tünde
– már nagyon sok rendezvényen, fesztiválon és kulturális eseményen léptek
fel. Román és magyar nyelvű híres dalokat énekelnek nagy sikerrel. A 2016os év végétől a kis csapatot Hajdu Jenő
marosvásárhelyi zenész vezeti, kitartó
lelkesedéssel és lendülettel viszik el a
nagyvilágba az egymás iránti tisztelet
és a sokszínűség üzenetét. A rendezvényt a Jazz & Blues Club és a Marosvásárhelyi Rádió támogatja. (v.gy.)

A meghirdetett kétnapos rendezvény helyett háromnapos lesz az idei
Marosszéki Lófuttatás. A szombati és
vasárnapi események mellett már pénteken elkezdődik az eseménysor a
Szentegyházi Gyermekfilharmónia
előadásával, amely június 23-án este 7
órától lesz megtekinthető az erdőszentgyörgyi kultúrotthonban. Mivel a szervezők úgy érzik, hogy fontos a lovas
kultúra felkarolása, hagyományaink
ápolása és továbbadása, számos, e témához kapcsolódó fellépés lesz látható
szombaton és vasárnap.
A szombati nap a huszárok felvonulásával kezdődik, őket a parajdi fúvószenekar kíséri. Miután körbejárják
Erdőszentgyörgy utcáit, a rendezvényt
a helyszínen az esemény fővédnöke,
Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke nyitóbeszédével indítja. Az

elhangzó beszédek után máris kezdődnek a lovas programok. Az erdőszentgyörgyi,
Padnak
nevezett
domboldalon megtekinthető lesz a
Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület lovasbemutatója, a Farkasnyom
barantacsapat, a Hortobágyi Csikósok,
az Erdélyi Lovaskaszkadőrök, a Sólymászok előadásai, Pászka Lehel íjászbemutatóval, a Mezőhavas magyar
nótákkal, a térség tánccsoportjai pedig
néptánccal szórakoztatják majd az érdeklődőket. Mindkét este koncert zárja
a napot: szombaton az Atilla Fiai Társulaté, vasárnap pedig az Ismerős Arcoké lesz a színpad. Szombaton kerül
sor a futamok elő- és középdöntőjére,
vasárnap késő délután lesz a döntő,
majd ezt követően a díjátadás. A lovas
verseny szervezői nemrég megemelték
a díjakat, így a Marosszéki Lófuttatás

első három helyezettje 5.000, 3.500 és
2.500 lejt vehet át. A huszárfutamban
is érdemes dobogósnak lenni, mivel
1.500, 800 és 500 lej tulajdonosai lesznek a szerencsés huszárok.
Az esemény ideje alatt állandó
programok is lesznek. A gyereksarok
lehetőséget biztosít a legkisebbeknek,
hogy kézügyességüket fejlesszék kézműves-foglalkozások által, de ugróvár,
arcfestés és számos egyéb program is
várja a gyerekeket. A bátrabbak nyeregbe pattanhatnak, hisz a szervezők
lovagoltatásról is gondoskodnak. A
rendezvény egyik színfoltja a kézművesvásár, amelyen több mint harminc
helybéli és környékbeli kiállító portékája lesz megcsodálható, megvásárolható.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak! (közlemény)

Június 21-én 19 órától a marosvásárhelyi Jazz & Blues Clubban
a marosvásárhelyi Alpha Transilvana Alapítvány és a Corax
zenekar a zene ünnepe alkalmából megszervezi a Zenészek a zenészekért című jótékonysági
koncertet. A koncert bevételét a
fogyatékkal élő személyekből
álló Happy Feet zenekar támogatására fordítják. Ugyanakkor
az esemény remek lehetőség a
Happy Feet együttesnek, hogy
bemutatkozzon a marosvásárhelyi közönségnek.

Elkészült az 5. Marosszéki Lófuttatás programja

Június 21-én, szerdán 16 órakor szerkesztőségünk székhelyén (Dózsa György utca 9. szám, II. emelet, 57-es
iroda) jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd
ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az üggyel kapcsolatos valamennyi
iratot.

Versenyvizsga igazgatói
és aligazgatói állásokra

A Maros Megyei Tanfelügyelőség versenyvizsgát szervez
iskolaigazgatói és aligazgatói tisztségek betöltésére a
megye 92 tanintézményébe, ahol vagy az igazgatói, vagy
az aligazgatói állás vár végleges betöltésre. A beiratkozás
június 19. – július 6. között zajlik a Maros Megyei Tanfelügyelőségen. Az írásbeli vizsgára július 17-én, a kiértékelésre és az interjúkra július 19–31. között kerül sor. Bővebb
tájékoztatás a 0265/213-779-es telefonszám 112-es mellékállomásán, illetve a 0733-942-159-es telefonszámon.

Gyermekbibliahét

Június 19–23. között Marosvásárhelyen, a Keresztelő
Szent János-plébánián, a bibliatársulat és a plébánia
közös szervezésében bibliahetet tartanak I–VIII. osztályos
diákoknak. Jelentkezni június 20-ig lehet a következő telefonszámon: 0734/752-404 vagy a hennmagdo@yahoo.fr
e-mail-címen.

Civileket és kézműveseket vár
a Forgatag

Két területen is várja a közreműködőket a Vásárhelyi Forgatag csapata. A Civil sarok programjaiba és a kézművesvásárba is be lehet még kapcsolódni. Aki színesítené idén
az augusztus 20–27. között zajló marosvásárhelyi rendezvény programját, illetve bekapcsolódna a rendezvény vásári forgatagába, az jelentkezhet a www.forgatag.ro/
oldalon. A helyek száma korlátozott, de még elfogadnak
jelentkezőket az idei kézművesvásárra.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

RENDEZVÉNYEK

Nagyszebeni Hungarikum Napok

Június 29. – július 2. között kerül sor a nagyszebeni
Hungarikum Napokra. A megnyitó június 29-én 16 órától
az Astra Multikulturális Pavilonban a Hungarikum és
Transylvanicum – értékek, márkák, ízek című konferenciával veszi kezdetét. A családok számára ajánlott fesztivál idén négynapossá válik, gazdagabb kínálattal és
érdekfeszítőbb műsorokkal. Idén sem maradnak el a
szabadtéri és gyermekműsorok, a gulyásfőző verseny,
a kiállítás-megnyitók, a jurtaépítés, a kézművesek vására, és lovasíjász-bemutatóval is gazdagodik a feszti-

Fotó: Kerekes Péter Pál (archív)

vál. Az esemény programjáról bővebben a
http://www.szeben.ro/hungarikum-napok/hungarikum2017/viii-hungarikum-napok-musor honlapon lehet tájékozódni.

Zichy- és Salvador Dali-tárlat
Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Múzeum kiállítótermében, a Kultúrpalota második emeletén tekinthető meg a budapesti
Szépművészeti Múzeumban őrzött híres Zichy-gyűjtemény egy része. A várban, a Vargák bástyájában a Marosvásárhelyi Napok alkalmával megnyitott Salvador
Dali-tárlat június 24-ig látogatható.
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Arany János-szobrot avattak Nagyváradon

Arany János egész alakos bronzszobrát avatták fel
a hétvégén Nagyváradon a Partiumi Keresztény
Egyetem (PKE) tanévzáró ünnepségén – közölte vasárnap Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája.

„A keresztény hit és a magyar nyelv veszendő becsületének
a helyreállítására indít minket bibliás költőnk szobra” – hangoztatta ünnepi beszédében Tőkés László. Úgy értékelte: Partium nagy szülötte jelképesen ismét hazatér, a szoboravatás
kiemelkedő momentuma az Arany János-emlékévnek, de
ugyanígy a reformáció 500 éves jubileumának is, hiszen egy
református szellemóriásnak adóz.
Mihály Gábor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása a
nagyvárad-újvárosi református templom mögött, annak az
Arany János Kollégiumnak az előterében áll, amelynek új
szárnyát másfél évtizede Mádl Ferenc akkori magyar államfő
avatta fel – mutatott rá az EP-képviselő. Emlékeztetett: idén
március 2-án, a költő születésének évfordulóján Áder János

jelenlegi köztársasági elnök Nagyszalontán úgy indította el
az Arany-emlékévet, hogy hitet tett a magyar nemzet újjászületése mellett, arra buzdítva „dadogó magyarságunkat”, hogy
használja anyanyelvünk árnyalatait, gazdag szókincsét.
Az EP-képviselő leszögezte: a Partiumi Keresztény Egyetem és az Arany János Kollégium nagy küzdelmek és állhatatos erőfeszítések révén abból a célból jött létre, hogy
helyreállítsa a magyar nyelvű felsőoktatást.
„Hívő, testvéri érzéssel, őszinte elismeréssel és Isten iránti
hálaadással tekintek azokra az egyetemi hallgatókra, valamint
drága szüleikre, akik mostoha helyzetükben nem az önfeladás
útját választották, hanem éltek emberi és közösségi jogaikkal,
és maguk is készek kiállni a nemzet ügye mellett és megmutatni a magyar nyelv becsületét” – mondta Tőkés László az
Arany János születésének 200. és halálának 135. évfordulója,
első nagyváradi szobrának leleplezése alkalmából rendezett
megemlékezésen. (MTI)

A biztonságról és a védelemről tanácskoznak
az uniós külügyminiszterek

A védelem és a biztonság kérdése mellett a terrorizmus elleni küzdelemmel, valamint a migrációval
foglalkoznak az uniós tagországok külügyminiszterei hétfőn luxembourgi tanácskozásukon, továbbá
előkészítik a Keleti Partnerség novemberre tervezett brüsszeli csúcstalálkozóját.

Az Európai Unió Tanácsának tájékoztatása szerint az ülés
alkalmával a tanácskozó miniszterek közel egy évvel az után,
hogy az Európa védelmét és biztonságot megerősítő uniós
globális stratégiát bemutatták az Európai Tanácsnak, áttekintik annak végrehajtását.
A tanácskozás részleteit ismerő uniós diplomata arról tájékoztatott, hogy Európa biztonsága szempontjából a védelem
külső dimenzióit tekintve a miniszterek áttekintik a partnerországok ellenállóképességét, valamint a védelem belső dimenzióinak összefüggésében a hibrid védekezés stratégiáját.
A tájékoztatás szerint a hibrid hadviselés során a nyílt katonai
agressziónál burkoltabb eszközök széles kelléktárát alkalmazzák: a gazdasági zsarolást, a megtévesztő propagandát, az informatikai rendszerek elleni támadásokat, a célterületre
beszivárgó saját erők álcázását, helyi önkéntesként való feltüntetését, az azonosító jelzést nem viselő „zöld emberkék”
zavarkeltő tevékenységét, a helyi szimpatizánsok szélsőségesség felé terelését, katonai kiképzését.
Az európai védelem kérdéskörét tárgyalva a miniszterek
megerősítik a NATO-val való partnerség fontosságát. A tanács
Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár közös
jelentése alapján át fogja tekinteni az EU és a NATO közötti

együttműködést, amely összefüggésben áll a terrorizmus elleni küzdelem külső vonatkozásaival is. A tárgyalási témát a
közelmúltban az EU-ban és az EU-n kívül elkövetett támadások teszik időszerűvé.
Ezzel összefüggésben, az Európai Tanács jövő héten esedékes ülésének előkészítése céljából a külügyminiszterek
megvitatják a migráció külső vonatkozásait és áttekintik a
partnerségi keret terén – különös tekintettel az unió és Törökország között létrejött megállapodásra – elért eredményeket.
Várhatóan szóba kerül majd az az elképzelés is, amely szerint Szenegáltól, Líbia déli határait érintve a Dzsibutit és Szomáliát jelentő „Afrika szarváig” védelmi vonalat hoznának
létre a migráció megállítására. Az elképzelés magában foglalja az uniós határokon kívül létrehozandó migrációs befogadó központokat is, noha ezek jogi és humanitárius feltételei
még nem adottak. A tanács megvitatja az iraki helyzetet is,
különös figyelmet szentelve az ország jövőjének, a közel-keleti állam egysége megőrzése mellett, amelynek egyik feltétele a védelmi és kormányzati képességek javítása.
Ezek mellett a külügyminiszterek munkaebéd keretében
tárgyalnak majd a Perzsa-öbölben kialakult diplomáciai válságról. Összegzik a legfrissebb fejleményeket és a folyamatban lévő közvetítési erőfeszítéseket.
A tanács ülésének alkalmával végezetül sor kerül a keleti
partnerség miniszteri ülésére, amely az EU és a keleti partnerség hat országának – Azerbajdzsán, Belorusszia, Grúzia,
a Moldovai Köztársaság, Örményország és Ukrajna – külügyminiszterei a keleti partnerség november 24-re tervezett
brüsszeli csúcstalálkozóját készítik elő. (MTI)

Megkezdődnek a Brexit-tárgyalások

A brit kormány a június 8-án tartott előrehozott parlamenti
Ma Brüsszelben megkezdődnek a Lisszaboni Szerződés 50. cikke szerinti tárgyalások az Egyesült Ki- választások előtt is úgy tervezte, hogy június 19-én kezdi meg
rályság kilépéséről az Európai Unióból.
hivatalosan a kilépési tárgyalásokat. A voksolás eredménye-

Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója és David Davis brit Brexit-ügyi miniszter csütörtökön
megállapodott a kilépési tárgyalások megkezdésének időpontjában, így az eredeti terveknek megfelelően kezdődhetnek
meg a Nagy-Britannia európai uniós kilépéséről folytatandó
megbeszélések.
Az első tárgyalás 11 órakor kezdődik az Európai Bizottság
épületében. A találkozón az állampolgárok jogaira, a pénzügyi
rendezésre, az északír határral, valamint néhány, a kiválással
kapcsolatos más kérdésre fognak összpontosítani. A felek
megvitatják a tárgyalások menetét és felépítését is, majd öszszegzik a megválaszolandó kérdéseket.
A brit kormány továbbra is azt szeretné, hogy párhuzamosan folyjanak a tárgyalások a kiválásról és az EU és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatáról. Ám a bennmaradó 27
tagállam korábban egyértelműen úgy döntött, hogy a tagság
megszűnése utáni kapcsolatokról csak akkor lehet megkezdeni
a megbeszéléseket, ha megfelelő haladást sikerült elérni a kilépési tárgyalásokon az állampolgárok jogairól, a brit pénzügyi kötelezettségek rendezéséről és az ír-északír határról.
Nagy-Britanniában tavaly júniusban tartottak népszavazást
arról, hogy az ország továbbra is az Európai Unió tagja maradjon-e. A referendumon a brit választók 52 százaléka szavazott a kilépésre, 48 százaléka pedig a bennmaradásra. Ezt
követően David Cameron brit konzervatív párti kormányfő lemondott posztjáról. Cameront Theresa May jelenlegi kormányfő követte a miniszterelnöki székben.
May idén március 29-én jelentette be hivatalosan Nagy-Britannia unióból való kilépésének szándékát, így a szigetország
uniós tagsága 2019 márciusában szűnhet meg, hacsak a jelenlegi uniós tagállamok konszenzussal – és London egyetértésével – nem állapodnak meg a tárgyalások
meghosszabbításáról.

ként azonban a Theresa May vezette brit Konzervatív Párt elvesztette abszolút parlamenti többségét, és kisebbségi
kormányzásra kényszerül.
Az Egyesült Királyság kilépését követően az EU-ban maradó tagállamok vezetői áprilisban tartott csúcstalálkozójukon
állapodtak meg a Brexit-tárgyalásokra vonatkozó iránymutatásaikról, amelyek meghatározták a megbeszélések keretét,
valamint azokat az átfogó álláspontokat és elveket, amelyeket
az unió a tárgyalások során érvényesíteni fog.
Az iránymutatásban aláhúzták, a tárgyalásokat követő megállapodásnak a lehető legnagyobb jogbiztonságot kell nyújtania az uniós és brit állampolgárok, a vállalkozások, a
nemzetközi partnerek részére az Egyesült Királyságnak az
unióból történő kilépését követően.
Leszögezték, egy esetleges szabadkereskedelmi megállapodásnak kiegyensúlyozottnak, távolra mutatónak és széles
körűnek kell lennie. Nem teheti lehetővé az egységes piacban
vagy annak egyes részeiben való részvételt, mivel az veszélyeztetné az egységes piac integritását és megfelelő működését. Hozzátették, az unió készen áll arra, hogy a
kereskedelmen túl, egyéb területek vonatkozásában is partnerséget alakítson ki az Egyesült Királysággal, különösen a terrorizmus és a nemzetközi bűnözés elleni küzdelem, továbbá
a biztonság, a védelem és a külpolitika terén.
Michel Barnier a Brexit után bennmaradó huszonhét tagállam egységéről szólva azon véleményének adott hangot kedden, hogy azt nem szabad természetesnek venni, az egységen
folyamatosan dolgozni kell. Mint mondta, bizonyos ügyek feltehetően ki fogják kezdeni később ezt az egységet, de mindent
meg fog tenni a megőrzése érdekében. Azt közölte, legkésőbb
2018 novemberére szeretné lezárni a tárgyalásokat a britekkel,
hogy 2019 márciusáig legyen elég idő az egyezmény tagországi és európai parlamenti ratifikálására. (MTI)

Ország – világ
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A parlament elé terjesztették
a kormány elleni bizalmatlansági
indítványt

Rendkívüli ülést tartott vasárnap a parlament, a szociálliberális kormánykoalíció előterjesztette a Grindeanu-kabinet leváltására irányuló bizalmatlansági
indítványát. Az alkotmány szerint három napnak kell
eltelnie a bizalmatlansági indítvány parlamenti ismertetése és megszavazása között. A „Romániát nem
lehet kisajátítani, megvédjük a demokráciát, a románok szavazatát” című előterjesztésről és a Grindeanu-kabinet sorsáról szerdán szavaznak a
parlamentben. (MTI)

Az RMDSZ nem akar beavatkozni
a koalíció belső konfliktusába

Az RMDSZ nem kíván beavatkozni a kormánykoalíció egyik pártján belül kialakult belső konfliktusba, és
csak közvetlenül a szavazás előtt dönt arról, hogy
megszavazza-e a koalíció pártjai által saját kormányuk leváltására kezdeményezett bizalmatlansági indítványt – jelentette ki szombaton Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke. Az elnök azt követően nyilatkozott
erről a sajtónak, hogy a szövetség operatív döntéshozó szerve, a 33 tagú állandó tanács elemezte a
belpolitikai helyzetet. (MTI)

Lehetővé vált a Minority
SafePack online aláírása

Csütörtöktől az interneten is csatlakozni lehet a Minority SafePack európai polgári kezdeményezéshez,
amely az őshonos európai kisebbségek jogainak európai uniós szabályozását javasolja – tájékoztatta az
MTI-t Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke. A politikus a
https://ec.europa.eu/citizensinitiative/32/public/index.do?lang=hu aláírási felület
előnyeként említette, hogy a honlap lehetővé teszi az
EU bármely hivatalos nyelvének a használatát.
Vincze arra kérte a több állampolgársággal is rendelkezőket, hogy annak az országnak az aláírási ívét
töltsék ki, amelyben a lakhelyük van. (MTI)

Úton a délibáb felé
(Folytatás az 1. oldalról)

Viharmentesnek semmiképpen nem nevezhető a mögöttünk levő tanév. Áldozata is van: egy iskola, amelyet
hónapokon át tartó huzavona után végül csakugyan sikerült megfosztani a továbbélés lehetőségétől. De roszszul mondom, írom, nemcsak „egy” iskola. Hiszen
megannyi diák, pedagógus és szülő életében okozott törést a katolikus líceum elleni „győztes” hadjárat, amely
erdélyi, marosvásárhelyi létkörülményeinkről is sokat
elárul.
A tanévzárás perceiben a legtöbb gyermek, fiatal a
hirtelen kapott szabadság eufóriáját éli meg. A végzősök
számára viszont egészen mást jelez a kicsengetés. A legkisebb ballagók, a hímzett tarisznyás óvodások talán
még izgatott kíváncsisággal lépnek ki a mesék, játékok
védő teréből, a kisiskolásévektől búcsúzó kiskamaszokban viszont már ott van az ismeretlentől való félelem,
és a vágy, hogy megállítsák, visszatartsák az időt. Felsőbb osztályos társaiktól hallhattak eleget az ötödikesek
megpróbáltatásairól – amelyekre sok felnőtt is diákévei
legnehezebb időszakaként emlékszik vissza –, de, talán
életükben először, egyféle különös nosztalgia is ébredezik bennük a közösen megélt négy esztendő történései
iránt.
A legnagyobb jelentősége, természetesen, az általános és a középiskolás végzősök elindulásának van. A
május végén már útjukra bocsátott tizenkettedikesekének, akik közül sokan pontosan tudják, mások viszont
meg sem gondolják, hogy az érettségi után is van élet,
és azzal jó lenne kezdeni valamit. Az idei tanév utolsó
hetei azonban, úgy gondolom, a nyolcadikosokat és szüleiket bizonytalanították el legjobban. A ma kezdődő
hármas próbatételre készülők ugyanis – a korábbi évfolyamoktól eltérően – napokkal az elbúcsúztatásuk
után sem kapták meg az úgynevezett „kódos” füzetet,
ahol átláthatták volna a középiskolai kínálatot, amelyből a vizsgák után választaniuk kell. Arról viszont mindenki értesült, hogy ezúttal kevesebb hely jut az
anyanyelvi oktatásban maradó magyar diákoknak, mint
amennyien vannak. Ilyen körülmények között valóban
„délibábos” az elindulás.
De ne legyenek borúlátók a vakáció első napján születő gondolatok. Kívánjunk sok sikert a vizsgázóknak,
fényből szőtt, gondtalan nyarat a tantermeiket elhagyott
gyermekeknek, fiataloknak, az új életszakasz felé közeledőket pedig emlékeztessük a végzősök tanévzáróin
gyakran felcsendülő dalra: „volt már pár utunk, és sok
mindent tudunk, de legfőképpen azt, hogy összetartozunk”.
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A bizonytalanság hálójában

(Folytatás az 1. oldalról)
alattomos, rossz szándékú erők
minden eszközt, akár az „igazságszolgáltatást” is felhasználva, lebontsák?
Erre gondoltam június 15-én délelőtt, a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum évzáró
ünnepségén, amikor a kitűnő tanuló
diákokat szólították ki sorra, és elhangzott, hogy egy-két felsőbb osztály kivételével mindeniknek az
általánosa kilencesen fölül van. A
legkülönbözőbb versenyeken, vetélkedőkön díjat, helyezést elért,
teljesítményükre büszke diákok
mellett lelkes pedagógusok és szülők örömét is beárnyékolja az iskola
körül a felelősség hárításáról szóló
elvtelen labdajáték. Azt, ami két év
alatt a más tanintézményekből hozott anyagból összeforrott, és a frissen kapott anyagból felépült,
akkora nagy bűn tönkretenni, amit
az iskola rosszakarói sem követhetnek el következmények nélkül.
Azok számára, akiknek feltett
szándéka az intézmény tönkretétele,
az sem számít, hogy a katolikus iskola körüli helyzet rendezésének elmaradása szinte az egész megye
diákságát érinti, ugyanis a vidéki általános iskolák végzettjei közül is
sokan készülnek marosvásárhelyi
tanintézménybe. Hétfőn megkezdődik az országos képességfelmérő
teszt, amelyen a diákok úgy vesznek részt, hogy nem ismerik pontosan, hova, melyik iskolába
nyerhetnek felvételt.
Sokak véleménye megegyezik
abban, hogy az alapításakor történt
adminisztratív hiba ellenére a kato-

likus iskola törvényesen működik.
Ezért a legészszerűbb megoldás az
lett volna, ha a tanfelügyelőség érvényteleníti február végi határozatát, miszerint a vizsgálat alatt álló
tanintézmény nem vehet fel diákokat, így nem indulhatnak az előkészítő és a tervezett kilencedik
osztályok, köztük a katolikus teológia osztály sem, ami a Római Katolikus Püspökök Konferenciája és a
közoktatási minisztérium egyezsége alapján jöhetett létre.
Szorul a hurok
Az említett megoldás helyett az
egymást követő bírósági ítéletekkel
a hurkot mind szorosabbra fűzik az
iskola körül. Egyrészt elutasították
az iskola és a szülők kérését, hogy
a bíróság érvénytelenítse a tanfelügyelőség említett határozatát,
amely megbénította az iskola működését. A közigazgatási bíróságon
pedig az Unirea Főgimnáziumba
járó szülők kérésére érvénytelenítették azt a tanfelügyelőségi határozatot is, amelynek alapján a
tanfelügyelőség a szülők kérésének
eleget téve a katolikus iskolába sorolta be az Unirea alsó és gimnáziumi tagozatos osztályait.
A helyi önkormányzat döntéseit,
egyrészt amellyel korrigálni szerették volna az iskola alapításáról
szóló tanácsi határozat két kifogásolt szavát (a „se propune”-t a „se
aprobă”-val helyettesítve), valamint
egy új iskola alapításáról szóló határozatot is, a prefektus megtámadta.
A Szentszék nagykövetének marosvásárhelyi látogatásakor viszont a
legkategorikusabb fogadalmat tette
a helyzet rendezésére, de ennek a

jelei még nem mutatkoznak.
Felelősség minden fokon
Az alapítás körüli jogi helyzetről
a polgármesteri hivatal jegyzője,
Szövérfi László fenntartja, hogy a
sokat emlegetett 33-as határozat,
amellyel a tanács Marosvásárhely
iskolahálózatáról szavazott, és az
1385-ös tanfelügyelőségi határozat
alapján a Római Katolikus Teológiai Líceum törvényesen működik.
Ezt erősíti meg, hogy 2015-ben a
minisztérium belefoglalta az országos iskolahálózatba, és a középiskolai oktatás minőségét ellenőrző
ügynökség mindent rendben talált,
akkreditálva a kezdő osztályokat.
Ha az igazságügyi szervek úgy döntenének, hogy a katolikus iskola
nem működik törvényesen, akkor
mind a minisztériumnak, mind a
minőségellenőrző szervnek vállalnia kell a felelősséget, ahogy
egyébként Marosvásárhely polgármesteri hivatalának és tanácsának
is. A jegyző szerint, ha jóindulattal
kezelnék az ügyet, a tárcavezető
meg tudta volna oldani, egy miniszteri rendelettel, illetve egy kormányrendelettel. A kérdésre, hogy
a polgármesteri hivatal miért lépett
be ellenfélként az iskola elleni
perbe, azt válaszolta, hogy abban az
időben nem ő volt a jegyző.
„További jogi eszközökkel
próbálkozunk”
Az iskola évzáró ünnepségén
Novák Csaba Zoltán RMDSZ-szenátornak tettük fel a kérdést, hogy
az említett bírósági határozatok
alapján van-e még remény, hogy a
katolikus iskola megmaradjon.
– Mivel a remény hal meg utoljára, bízom abban,
hogy nem az utolsó
évzárón
vettünk
részt. Bár nehéz félévet zártunk, úgy
érzem, van remény a
megoldásra. A beszédekben elhangzott, hogy az elmúlt
időszakban a diákok,
pedagógusok és szülők példaértékű öszszefogásának voltunk a tanúi, az
ügyet felkaroló és támogató különböző
színezetű politikai
alakulatok képviselői a politikum és a
civil társadalom közötti összefogásról
tettek tanúbizonyságot. Továbbá jogi
eszközökkel próbálkozunk, amelyek
törvényes megoldást
Fotó: Bodolai Gyöngyi kínálnak az iskola

Európa kulturális fővárosai 2020–2033

Az Európai Parlament múlt héten kedden elfogadta a kulturális fővárosoknak otthont
adó országok listáját. Minden évben két ország jelölhet egy-egy helyszínt Európa kulturális fővárosának. Most először EFTAországok, illetve tagjelöltek és potenciális
tagjelöltek is részt vehetnek a programban.

Az EFTA-országok ezentúl háromévente jelölhetnek várost.
A kezdeményezés célja a kultúrák sokszínűségének
megőrzése és népszerűsítése. A címet elnyerő városok
programjának és kulturális befektetéseinek a települések revitalizációját és fenntartható fejlődését kell
szolgálnia.
Hogyan választják ki a városokat?
A tagállamok hat évvel azelőtt, hogy rájuk kerülne
a sor, városaik között versenyt rendeznek, ahol független európai és nemzeti szakértők listát állítanak
össze a szóba jövő kulturális fővárosokról.
A második szakaszban a szakértői panel minden országból egy-egy várost választ; a döntésnél a fő szempont az, hogy a programnak erős európai dimenziója
legyen, illeszkedjen egy hosszú távú fejlesztési stratégiába, és gazdasági, kulturális és szociális fellendülést eredményezzen.

A listát 606 igen szavazattal 54 ellenében, hat tartózkodás mellett fogadták el.
„Az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés
nagyon sikeres volt abban, hogy erősítette az európaiak közötti összetartozás érzését. Nagyon örülök a
lista bővítésének, mert ez tovább erősíti a szomszédjaink és köztünk lévő kulturális köteléket” – hangsúlyozta Santiago Fisas Ayxela jelentéstevő.
Az országok listája:
2020 – Horvátország, Írország
2021 – Románia, Görögország
2022 – Litvánia, Luxemburg
2023 – Magyarország, Egyesült Királyság
2024 – Észtország, Ausztria
2025 – Szlovénia, Németország
2026 – Szlovákia, Finnország
2027 – Lettország, Portugália
2028 – Cseh Köztársaság, Franciaország
2029 – Lengyelország, Svédország
2030 – Ciprus, Belgium
2031 – Málta, Spanyolország
2032 – Bulgária, Dánia
2033 – Hollandia, Olaszország
(Forrás: az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája
Magyarországon) (mózes)

helyzetének a rendezésére. Önkormányzati szinten is folytatódnak a
próbálkozások, illetve a törvényhozás szintjén is reménykedünk az elmozdulásban.
– Lehet-e hinni a pápai nuncius
előtt tett ígéreteknek, vagy csak pillanatnyi szemfényvesztés volt az
egész?
– Az eddigi tárgyalások során azt
tapasztaltam, hogy az intézmények
közül minden érintett fél – tanfelügyelőség, minisztérium, polgármesteri hivatal, prefektúra –
deklaratív módon a megoldásról beszél, de hathatós módon segítséget
egyik intézmény sem nyújtott a katolikus teológiai líceum ügyének
rendezésére. Mindez beleillik az általános romániai képbe, ahogy különböző
jogi
eszközökkel,
módszerekkel próbálják az eddig
kivívott jogainkat csökkenteni, intézményeinket lebontani. Hangsúlyosan fölszólítjuk az érintett
szerveket, hogy lássák el feladatukat! A prefektus feladatköri leírásában szerepel, hogy közvetítenie kell
a különböző szereplők között.
Ennek érdekében olyan jogi javaslatokat indítványozhatna, amelyek
megoldást, kiutat jelentenének
ebből az ügyből.
Szintén országos jellegű probléma, hogy olyan törvényi keret van
érvényben Romániában, amelyet
többféleképpen lehet értelmezni, s
kafkai módszerrel hónapokig-évekig lehet húzni-halasztani ügyeket.
Az iskolának létjogosultsága van
Biró Zsolt parlamenti képviselő
is részt vett az évzárón.
– Kiegészítésként először is a
bibliai idézetet említeném, amelyben Pál apostol a zsidókhoz írott levelében úgy fogalmaz, hogy nem
vagyunk a meghátrálás emberei,
hanem a hitéi. Ebbe az iskolába jártam, és 1988-ban itt érettségiztem.
Arra gondoltam, hogy akkoriban
hány embernek jutott eszébe, hogy
ezen az udvaron 27-28 év múlva
egy római katolikus iskola évzáró
ünnepségén veszünk részt. Ez kell
számunkra a hitet és a reményt adja
a továbbiakban is, nem szabad
ebben a kérdésben meghátrálni,
ugyanis az elmúlt évek során egyértelműen beigazolódott, hogy ennek
az iskolának létjogosultsága van, a
közösség igényli, az eredmények
megerősítik, a jogi helyzetet kell a
következőkben úgy alakítani, hogy
megoldást biztosítson az iskola jövőjére. Ugyanakkor felhívnám a figyelmet arra a diszkriminációra,
ami a marosvásárhelyi tanfelügyelőség szintjén ismétlődik azzal,
hogy jóval kevesebb magyar osztályt indítanak annál, mint amire a
magyar közösségnek megyénkben
joga és szüksége lenne. 27 éve foly-

ton csak visszalépünk, és az idén
már 253 magyar gyermek számára
nem biztosítanak továbbtanulási lehetőséget anyanyelven, holott a törvény világosan fogalmaz az
ellenkezőjéről. A román és a német
tagozaton több a hely, mint a végzős diák, csak a magyar tagozatot
sújtja a diszkrimináció.
– Konkrét megoldásnak mit lát a
katolikus iskolát illetően?
– Egyelőre beiskolázási terv sincsen Marosvásárhelyen, a helyzet
tehát nemcsak a katolikus iskolára
éleződik ki, hanem a többi tanintézményre is, amelyek ősztől el kell
kezdjék a tevékenységüket. Nem
beszélve arról, hogy a kilencedik
osztályba készülő gyermekek kezében a módszertani útmutató szerint
már régen ott kellene legyen az induló kilencedik osztályokat tartalmazó
füzet,
ami
alapján
eldönthetik, hogy hol szeretnének
továbbtanulni. Hétfőn kezdődik az
országos képességfelmérő vizsga,
és nem tudni, hogy Marosvásárhelyen mit választanak a diákok. Ha a
városvezetés, a szakmai felügyelet
ennyire felelőtlen, tennünk kell
azért, hogy hasonló helyzetek ne ismétlődhessenek meg.
Fellebbez az iskola
Székely Szilárd, az RKTL megbízott igazgatója elmondta, hogy az
iskola nevében fellebbeznek a közigazgatási bíróság határozata ellen.
Továbbá úgy gondolják, hogy amíg
a katolikus iskola létezik, nem lehet
az ellenkezőjét állítani egy kétely
alapján. Fenntartásaik vannak egy
új iskola indításával kapcsolatosan
is, arra gondolva, hogy mi lesz a diákokkal a 2017/18-as tanévben. Ha
nem vonják vissza a beiratkozási tilalmat, a végzős osztályok távozásával megszűnik a lehetőség a
diákok pótlására, ami komoly következménnyel járhat a tanári karra
is. Kik fognak a 2018-ban induló új
iskolában tanítani, és hol lesznek a
megmaradt diákok? – hangzik a kétely az iskola részéről.
Melyek lesznek a befogadó iskolák, és mi a biztosíték arra, hogy
visszaadják az áthelyezett kapott
osztályokat? Mi a garancia arra,
hogy az új alapítást nem fogják
megtámadni? Marad-e még bizalom a szülőkben, hogy az új iskolába írassák a gyermeküket a
történtek után? – néhány a kérdések
közül, amelyek megválaszolásáig a
jelenlegi intézmény megtartását
vélik az egyetlen lehetséges útnak,
nyilván a beiskolázás tilalmának a
feloldásával – erősítette meg a tantestület nevében Székely Szilárd
megbízott igazgató az iskolának a
már korábban is közölt állásfoglalását.

Az E.On Románia múlt évben
438 millió lej – 97 millió euró
– beruházást eszközölt főként
a gáz- és villanyhálózat korszerűsítésére.

ress. Az E.On Life megoldást kínál
a régi hőközpont cseréjére, amihez
felügyeleti és karbantartási munkálatok is tartoznak. Az E.On ServExpress szolgáltatás által kínált
havi bérlet sürgősségi esetekben a
nap bármely órájában műszaki beavatkozást, ugyanakkor a gázzal működő berendezések időszakos
ellenőrzését teszi lehetővé.
Egy kísérleti projekt keretében,
az E.On Easy Life révén személyre
szabott szolgáltatást vezettek be.
Ennek lényege, hogy a lakásokba
intelligens készülékeket szerelnek,
amelyek lehetővé teszik, hogy távolról biztosítható legyen a fogyasztás felügyelete s annak
optimizálása. A Smart Home technológia előreláthatólag nagyon keresett lesz a fogyasztók körében.
(mezey)

Idén 480 km-en korszerűsítik
a gázhálózatot

A hálózat kifogástalan minősége
a cég prioritása, ezért egyre nagyobbak a beruházások – nyilatkozta
Frank Hajdinjak, az E.ON Románia vezérigazgatója.
Múlt évben 188 millió lejt (42
millió euró) fordítottak a gázhálózat
korszerűsítésére, ami 370 kilométer
vezetéket jelent. A gázhálózatot 64
kilométerrel bővítették. Idénre
ugyanekkora összeget irányoztak
elő, amivel 480 kilométeren újítják
fel a gázvezetékeket, a hálózatot 60
kilométerrel bővítik.
Az E.On Energia Románia tavaly
két új szolgáltatást vezetett be, ezek
az E.On Life és az E.On ServExp-

Engedd hazámat értenem
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Lengyel László közgazdászpolitológus, aki negyedszázada elemzi a politikát, és
Markó Béla költő, aki tizennyolc éven át volt az RMDSZ
elnöke, közös könyvének bemutatójára került sor szerda
délután a Bernády Házban.

Mózes Edith
Kelemen Hunor, Lengyel László,
Markó Béla és Tibori Szabó Zoltán
beszélgetett a könyvről, Erdélyről,
nacionalizmusról, a magyar és a
román rendszerváltásról, a parlamenti demokráciák kiépítéséről,
működtetéséről, elapadásáról.
„Meg kell rágni”
A beszélgetést megelőzően
Markó Béla egyik legújabb szerzeményét olvasta fel, amely még nem
jelent meg nyomtatásban.
Tibori Szabó Zoltán nehéz
könyvnek nevezte a kötetet, folyamatos reflektálások sorozatának,
amelyben egymás gondolataiba kapaszkodva, azokat továbbgondolva,
tovább lépve két világ bontakozik
ki: egyfelől Lengyel László bepillantást enged a magyarországi,
másfelől pedig Markó Béla az 1990
utáni erdélyi időszakba, a román–
magyar, magyar–magyar viszony
alakulásába. A könyv tematikája
gyakorlatilag mindent felölel azokból a fontosabb témákból, amelyek
meghatározták Magyarország, Románia, az erdélyi magyarság politikáját, társadalmi életét, kultúráját
ebben a 27 évben. Bár végig a múltról szól, mégis iránymutató kötet,
anélkül, hogy a szerzők bármelyike
magának vindikálná a jogot, hogy
megmondja, melyik lenne a jó
irány, és merre kellene tartania akár
a magyarországi, akár a romániai,
akár az erdélyi magyar politizálásnak. A könyvben kimondva-kimondatlanul végig ott van a kérdés,

avagy mit ér az ember, ha demokrata Magyarországon és Erdélyben?

hogy megérte-e végigcsinálni ezt a
27 évet, rendben volt ez így, vagy
elpazarolt időszaknak számít?
Szükség volt erre az időszakra,
vagy csak próbálkozások sorozata
volt, és ezek között sok elvetélt
dolog is volt? Ezek a dilemmák
végig jelen vannak a könyvben.
Véleménye szerint a könyvet el
kell olvasni és újraolvasni, „meg
kell rágni”, meg kell érteni és valami módon értelmezni kell.
„Nem egyszerű beszélgetőkönyv,
politikai filozófia”
Kelemen Hunor úgy vélekedett,
hogy az elmúlt 27 év értelmezése,
értékelése, bizonyos döntések magyarázata is megtalálható a könyvben. „Egy olyan beszélgetőkönyvet
tartunk a kezünkben, amely párhuzamos értelmezés és megértése próbál lenni annak, ami ez alatt a 27 év
alatt velünk történt Erdélyben, Magyarországon, a Kárpát-medencében. A könyv olyan értelmiségiek
dilemmája, kölcsönös reflexió,
amely számunkra bizonyos értelemben eligazítást jelenthet arról is,
ami előttünk áll, amiről gondolkodni tudunk, és amiről gondolkodni kell.”
Mint mondta, két olyan szerzőről, két olyan, a hatvanas éveiben
járó értelmiségiről van szó, akik tulajdonképpen egy vidékről származnak, bár az életüket más-más
társadalmi kontextusban, más-más
országban élték le, és együtt próbálják megérteni, hogy mi történt velünk, magyarokkal, nemcsak az
elmúlt negyedszázadban, de akár az
elmúlt száz évben, mert csak akkor
tudunk előretekinteni, ha tudjuk,
hogy egy-egy döntésnek a háttere
hová vezethető vissza. Vagyis egy
tágabb történelmi kontextusba helyezik a XX. és a XXI. századot.

Véleménye szerint a könyv fő érdeme, hogy nem egyszerű beszélgetőkönyv, hanem politikai filozófia,
társadalomfilozófia is egyben.
„Nem a rendszerváltás kronológiája
a könyv, de tartalmazza mindazt,
ami az elmúlt 27 évben velünk történt Erdélyben, Romániában, Magyarországon, és nem csak, van
benne kitekintés az észak-atlanti
politikai viszonyrendszerre, az Európai Unióra, az Amerikai Egyesült
Államokra, és hogy hol van ebben
egyik vagy másik kis európai népnek, nemzetnek a helye” – ajánlotta
mindenkinek a kötetet Kelemen
Hunor.
Zsákutca és kézifék
A budapesti Helikon Kiadónál
megjelent vaskos „beszélgetőkönyv” hátlapján így vallanak a
szerzők.
Lengyel László szerint „miközben nálunk fölépült egy autokrata
rendszer, s hiába írtam, beszéltem a
nyugati demokráciákért, aközben
kiderült, hogy amíg te a magyar
ügyekért harcolsz negyedszázadon
át, a romániai rendszer is visszafordul, befordul egy zsákutcába, egy
másféle tekintélyi rendszerbe”.
Markó Béla úgy gondolja: „Mégiscsak a fékek körül van a baj. Nálunk Romániában a kézifék is be
van húzva, fékezünk is az egyik lábunkkal, és nyomjuk a másik lábunkkal a gázt tövig, de csak a
motor bőg veszettül, a kocsi nem
mozdul, nálatok meg a rendszer fék
nélkül rohan neki a falnak”.
Novembertől márciusig
A kötet olvasása során kiderül,
hogy a szerzők 2016. november közepén Marosvásárhelyen kezdték el
beszélgetéseiket, és ugyanott fejezték be 2017. március végén.
Egyetértenek abban, hogy míg 1989
után legalább két évtizeden át nagyjából jósolni lehetett előre, leg-

Környezettudatos gyerekeket nevelnének

Készül az oktatási segédanyag

A napokban hazai, magyarországi és szlovéniai szakembereknek volt a házigazdája
Nyárádgálfalva egy olyan
Erasmus+ nemzetközi projekt keretében, amely okatatási segédanyagot készít
pedagógusok részére.

Gligor Róbert László
A Vissza a természethez (Back to
nature) című környezetvédelmi
projekt keretében olyan módszertani segédanyag összeállításán dolgoznak, amelyet pedagógusok
fognak használni, hogy a környezeti
nevelést, fenntarthatóságot közelebb vigyék a gyerekekhez. Ez több
partnerintézmény részvételével zajlik: Szlovéniából a Maribori Egyetem és a lendvai Kéttannyelvű
Általános Iskola, Magyarországról
a nagykanizsai Zrínyi-Bolyai Általános Iskola és az IMRO-DDKK
Nonprofit Kft., hazánkból a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ és
a nyárádgálfalvi Szentiváni Mihály
Általános Iskola.
A projekt tavaly október 1-jén indult, első lépésben mindhárom országban tíz-tíz iskolában végeztek
kérdőíves felmérést diákok és pedagóusok körében, azt vizsgálva,
hogy a környezetvédelmi nevelés
mostanig hogyan történt a gyerekek
körében, mi az, amit szeretnek,
mennyire közelítenek meg különböző tantárgyakat, és milyen tanórákon érintik ezeket a témákat,
illetve hogyha elkészül egy módszertani segédanyag, örülnének-e
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neki a pedagógusok. Mindhárom kanizsán egy ötnapos képzést tartaországból az a visszajelzés érkezett, nak, ahol mindhárom iskola négyhogy kézzelfogható, gyakorlatias, négy pedagógusa vesz majd részt
kevesebb gyűjtőmunkát igénylő különböző műveltségi területekről,
anyagra lenne szükség – mutatta be akik megismerkednek a tananyaga most folyó munka előzményeit gal, a módszertani résszel és a felGáspár Ildikó gálfalvi iskolaigaz- adatokkal. Ezt követően jövő
gató.
nyáron táborozást szerveznek
Megalkotják, majd kipróbálják
Nagyadorjánban, ahol mindhárom
December óta szinte havonta iskola tizenöt diákkal vesz részt,
vannak projektvezetési és szakmai velük „élesben” is kipróbálják, felműhelymunkát előirányzó találko- dolgozzák ezt a tananyagot. Egy
zók, háromszor is jártak már Szlo- nem túl tudományos, nem magaszvéniában, a gálfalviak pedig először szintű, hanem konkrét segédanyag
házigazdák. Ezeken a találkozókon kell legyen, amely témakörönként
a projekt lépéseit, feladatait vitatják magába foglalja a leckéket és az
meg. Lezárult a kérdőívek feldolgo- azokhoz kapcsolódó ötletes, kreatív
zása, elkészült egy átfogó jelentés, amely a
következtetéseket is tartalmazza, a következő
lépés pedig egy olyan
tananyag elkészítése,
amelyet továbbadhatnak pedagógusoknak.
Ez elméleti részt is tartalmaz, fogalmakat tisztáz, hogy a tanárok
tisztább képet kapjanak
a feladatokról, készül
egy olyan tartalmakat
összefoglaló tananyag,
amit bármely tanár bevihet az órára, valamint
egy módszertani segédanyag, a módszerek kiválasztása, amely segít
a tartalmakban rögzített
célok, feladatok megvalósításában. Ha ez az
anyag elkészül, Nagy- A gálfalviak első ízben házigazdái a műhelymunkáknak

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

alábbis Európában, és nem egy-két
hónapra, hanem hosszú évekre,
addig ma ez szinte lehetetlen.
Bebizonyosodott, hogy a demokráciákból ma is, akárcsak a két világháború során Németországban
vagy másutt, pillanatok alatt valamilyen autoriter rendszert lehet csinálni, vagy legalábbis el lehet
indulni arrafelé, ha akad egy erre alkalmas vezér – írja Markó.
Lengyel László arra hívja fel a figyelmet, hogy az idő 2015 ősze óta
„mintha rohanni kezdett volna a
menekültek hullámával, a brit kiválási népszavazással, majd az amerikai elnökválasztással, és tovább
gyorsult nemcsak Magyarországon
vagy Romániában, de Európában és
világszerte is”.
Bűvös kör
Markó Béla a társadalom romlásáról beszél, mert, tekintve a legutóbbi
romániai
parlamenti
választásokat, „felkészületlen és
megfélemlített politikusoktól hiába

várja az ember, hogy a sarkukra álljanak. Megfélemlíteni pedig azokat
lehet a legkönnyebben, akik nem
azért vállalkoznak a politikára, mert
szeretnének egy bizonyos jövőképet
érvényesíteni, hanem mert egyszerűen politikusként képzelik el az
életüket, és semmitől sem tartanak
jobban, mint a bukástól. Bűvös körben vagyunk, nem lehet kitörni belőle mindaddig, amíg nem lesznek
ismét koherens elképzelések arról,
hogy merre is kellene vinni Romániát, Európát, az egész világot”.
Azt sem lehet tudni, mi lesz a világhatalom Amerikával új, populista elnöke alatt, de nemigen
lehetne megjósolni az Európai Unió
jövőjét sem a britek távozása, a nacionalista-populista mozgalmak felerősödése, az orosz fenyegetés, a
migránshullámok kihívása közepette.
A beszélgetőpartnerek szerint
meglehet, hogy most zárul le a
rendszerváltás kora.

módszereket, gyakorlati tevékenységeket, amelyek segítik a téma elsajátítását, és élményszerűvé teszik
azt a gyerekek számára. Nem kis
feladatot jelent, hogy az anyagnak
minden műveltségi területhez és
tantárgyhoz valamilyen módon
kapcsolódnia kell, mert az új tantervek már mind az interdiszciplinaritásra épülnek. „A környezeti
nevelés ne csak egy szép cél legyen,
hanem próbáljuk környezettudatossá nevelni a gyerekeket” – hangsúlyozta Gáspár Ildikó. A
célcsoportok 9-11 éves gyerekek
lesznek, és olyan tananyagot szeretnének készíteni nekik, amely lehet
akár választott tantárgy is, vagy
pedig valamelyik tanóra ismeretanyagát környezeti témába beágyazva adja át. Minőségi munkát
szeretnének kiadni, ezért kívülálló

szakembereknek is átadják majd
véleményezésre az anyagot.
Eredményes az együttműködés
A projektet a kanizsai iskola irányítja, de az IMRO „találta ki”.
Benedek Miklós szakember szerint
a kor követelménye, hogy a klímaés környezetvédelmet, fenntarthatóságot, természetet megfelelő
módon kell átadni a gyerekeknek,
és ez akkor fog jól működni, ha a
kisgyerekekkel kezdjük. „A három
ország oktatási rendszerében különbségek, eltérő adottságok, lehetőségek vannak, de a közös az,
hogy mindenhol a gyermekekről
van szó. Így mindannyian érdekeltek vagyunk, hogy továbblépjünk,
továbbképezzük a kollégákat, és
minél több gyereket el tudjunk érni,
mert a továbblépés rengeteg lehetőséget biztosít számunkra” – fejtette
ki a szakember, aki elmondta, a lendvai iskolával
húsz
éve
áll
kapcsolatban, a vásárhelyiekkel is sokszor találkozott,
tudja,
hogy
komoly munkát végeznek.
Dr. Hajdu Zoltán, a vásárhelyi Fókusz Öko Központ elnöke is úgy látja,
hogy a komoly munka és
a hosszú távú együttműködés eredményeket hoz a
klímavédelem és a környezeti nevelés terén. Elárulta, hogy a kanizsaiakkal együtt dolgoztak a különböző iskolákban
most
záruló
projektjükön is, és nemrég
egy újabb közös pályázatot is nyertek, ennek tevékenységei az ősszel
kezdődnek el.

Fotó: Gligor Róbert László
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Búzanap másodszor

(Folytatás az 1. oldalról)
ismertették. A terepen tartott interaktív műhelymunkák keretében a
mintegy ötvenfajta búzából, árpából
és tritikáléból álló parcellákon a
hely adottságainak megfelelő búzafajtákat mutatták be, a jelenlévők
szemrevételezhették a búzatáblák
közötti különbséget, melyek nem
csak a búzaszemek nagyságában, a

kalászok tömörségében mutattak eltérést, hanem a szárak és levelek
színárnyalata is változatosnak tűnt.
A Dafcochim által forgalmazott
vegyszerek közül több mint tizennégy cég mutatta be termékeit, a
Bayer, Biocrop, Caussade, Dow
AgroScientes, Limagrain, Nufarma,
Probstdorfer, Syngenta stb. A résztvevők a multinacionális cégek ter-

Kósa Gyula

mékei mellett két romániai kísérleti
állomás – a tordai és a funduleai –
vetőmagjainak gabonatábláit is öszszevethették a nyugati technológia
eredményeivel.
Színvonalas gazdálkodás
A Kodagro Kft. székhelye a Dicsőszentmárton szomszédságában
lévő Szőkefalván van. A közigazgatásilag Vámosgálfalvához tartozó
település 15 kilométeres körzetében
dolgozzák meg a földek több mint
nyolcvan százalékát, összesen

1.200 hektárt, valamint Sárpatak és
Vajdaszentivány között az összterület 15–20 százalékát. Az egykori
nadrágszíjparcellák megszűntek, és
a falu határában szakértelemről és
rengeteg befektetésről, munkáról
tanúskodnak a települést övező
egészséges, korszerűen gondozott
szalmásgabona-táblák és cukorrépa-ültetvények. Amint a marosvá-

sárhelyi születésű Kósa Gyula, a
Kodagro Kft. ügyvezetője kérdésünkre elmondta, a lassan hagyománnyá
váló
szakmai
tapasztalatcsere célja bemutatni,
hogy Erdély közepén, a tengerszint
feletti 600 méteres magasságban
milyen búza- vagy árpafajtákat érdemes termeszteni. A bemutatóparcellákon a jelenlévőkkel ismertették
a különböző szalmásgabona-félékre
jellemző tulajdonságokat, melyek
között a szembeötlő különbséget a
résztvevők megtekinthették, és
megtapinthatták a nemzetközi kísérleti állomások által nemesített
vetőmagokat is. A Dafco Agro Kft.
vásárlókörével a bemutatóparcellák
mellett a legújabb típusú növényvédő szereket ismertették, és gyakorlati tanácsok hangzottak el az
alkalmazásukat illetően.
Mindennapi kenyerünkért
A szőkefalvi Kodagro Kft. mezőgazdasági vállalkozást tizenegy éve
jegyezték be családi vállalkozásként, négy éve pedig, amikor a Dafcochim felvásárolta a vállalkozás
ötven százalékát, annak társvállalkozásává vált. A fő tevékenységi
körük a gabonatermesztés, olajos
magvak és cukorrépa termesztése,
amelyet vetésforgóként is alkalmaznak. Amint a mezőgazdasági szakember
tájékoztatott,
a
bemutatóparcellákon a szalmásgabonát – amennyiben az időjárás is
kedvező marad – három hét múlva
arathatják. Az aratást követően
elemzik a termés minőségét és
mennyiségét, valamint a hozam és
a minőség arányát, amit a nemesítők próbálnak egyensúlyban tartani.
Felvetésünkre, hogy a nagy búzaszemekre vágynak-e a termesztők,

a szakember hangsúlyozta, hogy
minőség szempontjából nem mindig mérvadók a nagy szemek, a tömött kalászokat tartják értékesnek a
gazdálkodók. A Kodagro Kft.
ügyvezetője magyarázattal szolgált
az időnként országszerte tapasztalható ledőlt búzatáblák jelenségére
is. Véleménye szerint a hasonló
esetek technológiai melléfogásnak
tulajdoníthatók, és az egyoldalú tápozás, műtrágyázás eredménye.
Hangsúlyozta annak fontosságát,
hogy a vállalkozásában agrokémiai
vizsgálatok alapján végzik a tápanyag-adagolást. „Ha történetesen
150 kg-mal több nitrogéntartalmú
műtrágyát adagoltunk volna a bemutatóparcelláink búzatábláira,
azok már le lennének dőlve” –
jegyezte meg az agrármérnök.
Korszerű technológia
és növényvédelem
A szőkefalvi határban legújabb
gyártási technológiájú német és
francia gyártmányú mezőgazdasági
gépeket is kiállítottak. Czirmay Levente a német ZG Raiffeisen Technikkel partnerkapcsolatban álló
vállalkozás képviselőjeként mezőgazdasági gépeket mutatott be, többek között ekét, tárcsát, de olyan
korszerű kukoricavető gépet is,
mely 52 literes tartállyal és ezerliteres, hatsoros műtrágyaszóróval
van felszerelve. Az árakkal kapcsolatosan elmondta, hogy a farmerek
igényeinek megfelelően szerelik
fel, ezért az árak a felszereltség
arányában változnak. Szőkefalván
rövidesen megnyílik az a képviseleti üzletük, ahol a mezőgazdasági
gépek bemutatása mellett alkatrészutánpótlást és szervizelést is biztosítanak majd.
A németországi székhelyű Bayer
cég a növényvédő szerek bő válasz-

tékát ajánlotta. Amint Györfi
Mihály, a Bayer CropScience Kft.
segesvári területi képviseletének
igazgatója érdeklődésünkre elmondta, a szőkefalvi eseményen a
kártevők és gombák ellen védelmet

Györfi Mihály

nyújtó növényvédő szerek teljes választékát bemutatták. A gombaölő
szerek közül megemlítette a Falcon
Pro, Nativo Pro-t, amelyek a szalmásgabona vegetációs időszakában,

Fotó: Nagy Tibor

a vetéstől a bokrosodásig biztosítják
a növények védelmét, valamint a
Prosaro gombaölő szert, amely a
betakarításig nyújt védelmet. A kártevők elleni Biscaya, Proteus, vagy
a kisgazdák körében ismertebb
nevű Decis Expert újítása, hogy
több hatóanyagot tartalmaz. A búzának a vetéstől a bokrosodásig védelmet nyújtó Yunta Quattro
csávázószerük is többféle hatóanyagból, kétféle gombaölő szerből
és kétféle rovarölő szerből tevődik
össze, mely teljes védelmet nyújt a
gabonanövénynek a vetéstől a bokrosodásig, vagyis tavaszig. A Redigo Pro csak gombaölő szer, és
azokon a területeken, ahol nincsenek talajkártevők, a búza védelmére
elegendő ez is azokra a betegségekre, amelyek a talajon és a magvakon keresztül terjednek. A Bayer
cég termékei több éve vannak forgalomban az országban, a forgalmazóhálózat, például a Dafcochim
révén minden termelő számára elérhetők, kisebb kiszerelésben pedig a
növénypatikákban megvásárolhatók.
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Új elnök, új edző az ASA-nál

1000.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Régi újságírói klisé, hogy nem az a hír,
hogy a kutya megharapja a postást, hanem az,
ha az eset fordítva történik. Azaz nem a megszokott, hanem a rendkívüli érdekli az olvasókat. Nos, ami a Marosvásárhelyi ASA 2.
ligába kényszerült labdarúgócsapatot illeti, a
hír az, hogy nem történt semmi rendkívüli,
minden folytatódik a megszokott rend szerint:
új elnök érkezett a klub élére, és új edző készíti fel a csapatot a másodosztályú idényre
Dinu Gheorghe, illetve Bálint László személyében.

sősorban a pályán, játékosként bizonyított, de
edzőként két szerény képességű csapatot (Tatrang és Clinceni) is szinten tudott tartani.
A tényleges kérdés az, hogy végre a kiesés
ténye ráébresztette-e a klub legfontosabb döntéshozóit, hogy milyen kártékony hatása volt
a vezetők és edzők zokniszerű váltogatásának
az elmúlt időszakban? Az elég világosnak
tűnik, hogy a visszajutás az 1. ligába létfontosságú lenne a marosvásárhelyi klub számára, azonban tisztában kell lenni vele, hogy
az előző évekhez képest nagyobb konkurencia ígérkezik Piteşti, a Temesvári Ripensia és
Nagyszeben feljutását követően, és katasztrofális következményekkel járhat, ha az első
gyengébb meccs vagy vereség után azonnal
kirúgnák a vezetőedzőt, összevesznének a
klubelnökkel, és kezdődne ismét a kieséshez
vezető kapkodás és indulatból hozott rossz
döntések sorozata.

Dinu Gheorghe

Arra, ami leginkább hírértékű lenne, ti.
hogy a bíróság végre döntött a csődeljárás
alatt álló klub átszervezési tervének elfogadásáról, ami lehetővé teszi a csapat pénzügyi támogatását, még mindig várnunk kell, a
bíróság honlapján ugyanis nem szerepel a
múlt szerdai tárgyaláson hozott határozat, a
klub sem kommunikált ki hasonlót. Hogy
mégis optimisták ennek kapcsán, jelzi, hogy
pénteken aláírták a megállapodásokat Dinu
Gheorghéval és Bálint Lászlóval.
Végül is utóbbiak kinevezése kapcsán nem
lenne alapvetően semmi baj. Dinu Gheorghéről jól tudjuk Rapidos és Astrás évei kapcsán,
hogy minden hájjal megkent, a fővárosi labdarúgódzsungelben otthonosan mozgó vezető, akinek a kapcsolatai segíthetnek olyan
keret kialakításában, amely valóban megcélozhatja a feljutást. Ami Bálint Lászlót illeti,
a 2. ligát jól ismerő fiatal szakember, aki el-

Bálint László

Ha már ismét sikerülni fog biztosítani a
költségvetést a csapat számára, mi több, ha
megvalósul, amit Dinu Gheorghénak is ígértek, mielőtt aláírt volna, és tényleg folytatják
a munkálatokat a régi ligeti stadionban, amely
ismét a marosvásárhelyi labdarúgás központjává válhatna, kár lenne ezt hozzá nem értéssel a megvalósulás előtt tönkretenni.
Igaz, optimisták már voltunk nemegyszer
ezeken a hasábokon – és maradtunk az optimizmusunkkal. (Drukker)

Négy jelölt a megyei labdarúgás
elnöki tisztségére

Farczádi Attila

Négyen pályáznak a Maros megyei labdarúgó-egyesület (AJF) elnöki tisztségére.
A szervezet tisztújító közgyűlését június 28án rendezik, jelentkezni pénteken 12 óráig
lehetett.
Mircea Bucur leköszönő elnök újabb
mandátumért indul, a további pályázók:
Eduard Grigore Bota (a Marosvásárhelyi
Speranţa elnöke és edzője, a 4. ligában szereplő Nyárádszeredai ACS – volt – edzője),
Cosmin Bălan Chiş (a 4. ligában szereplő
Marosoroszfalui Mureşul elnöke) és Călin
Flanja (az AJF korábbi főtitkára).
A jelentkezés feltételeit az AJF sürgősségi
bizottsága június 8-án határozatban pontosította. Eszerint az jelöltethette magát a vezetői tisztségre, aki román állampolgár,
felsőfokú végzettségű vagy bár folyamatban
vannak egyetemi tanulmányai, büntetlen
előéletű és legalább négy évig betöltötte a
következő tisztségek egyikét: AJF-/labdarúgó-szövetségi/labdarúgóliga-elnök, alelnök vagy valamelyik szakbizottság elnöke,
illetve az is pályázhatott, aki az AJF-hez
csatlakozott kluboknál elnöki tisztséget töltött be, nem nyilvánították nemkívánatos
személynek és legtöbb 70 éves. Az elnököt
a jelen lévő küldöttek fele plusz egy szavazatával választják meg, és amennyiben egyiküknek sem sikerül első nekifutásra ennyi
támogató voksot szerezni, második fordulót
rendeznek az első két helyen végzett jelölt
részvételével. Amennyiben több jelölt
ugyanannyi szavazattal lenne első, közülük
kerül majd ki a győztes a második fordulóban. Ha egy jelölt végez az első helyen, és a

másik három egyforma támogatással lesz
második, akkor a második fordulóban
ugyanez a négy jelölt méretkezik meg,
ebben az esetben viszont elégséges lesz a
legnagyobb számú szavazatot megszerezni
az elnöki funkció betöltéséhez. Ha ebben az
esetben is döntetlen az állás, a szavazást
megismétlik, áll a sürgősségi bizottság határozatában, amelyet Mircea Bucur, Orosfoian Ioan és Móré Tibor írt alá.
A nagy érdeklődéssel várt tisztújító közgyűlést a marosvásárhelyi Constantin Brâncuşi szakközépiskola dísztermében rendezik
június 28-án, 18 órai kezdettel. A szavazati
joggal rendelkező sportszervezeteket felkérték, hogy a napirendhez kötődő javaslataikat
írásban tudassák az AJF titkárságával, és
ugyanide várták a szavazó képviselők nevesítését is (utóbbira a határidő ma 15 óra). A
terembe csak a klub felhatalmazásával, személyi igazolvány felmutatása alapján lehet
belépni.

Hátrányban Maros megye bajnoka

Elvesztette a labdarúgó 3. ligába jutásért kiírt osztályozó párharc első mérkőzését
Maros megye bajnoka: a Marosoroszfalui Mureşul szombaton, hazai környezetben
2-0-s vereséget szenvedett a Vidombáki Jövő csapatától (Brassó megye). A visszavágót
szombaton rendezik.
További érdekesebb eredmények: Maroshévízi Pro Mureşul – Kézdivásárhelyi KSE
0-3, Kolozsvári Egyetemisták Fehér-Fekete Klubja – Târgu Lăpuş 8-0, Bihardiószeg –
Lippa 1-6, Tărtăşeşti – Petrolul 52 Ploieşti 0-3, Saricihioi – Konstancai Farul 2-7, Karánsebes – Szászsebes 1-2, Mirceşti – Suporter Club Oţelul Galac 1-0.

Gelence negyedik nekifutásra nyerte el a Székely Kupát

Gligor Róbert László
Ellenfeleinél jobban teljesített
szombaton a Gelencei Nemere az
Ákosfalván rendezett döntőben, így
negyedik nekifutásra megszerezte a
Székely Kupát, miután idén más
trófeát már nem nyerhetett volna.
Kitűnő feltételek között rendez-

A győztes öröme a pályán

ték meg szombaton Ákosfalván a
Székely Kupa döntőjét, amelyen
Hargita megyét a Székelykeresztúri
Egyesülés, Kovászna megyét a Gelencei Nemere képviselte, Maros
megyét pedig a marosvásárhelyi
Szász Albert Sportlíceum, miután a
döntőbe jutott ASA 2013 nagyifjúsági legénysége a hét végén egy
Temes megyei turnéra utazva átadta
a helyét.
Az első mérkőzésen a vásárhelyiek a keresztúriak ellen léptek pályára, és már az elején helyzetbe
kerültek, de Tinca fejesét Klein há-

rította, Korodi lövése is elkerülte a
kaput, így szünet előtt a keresztúriak szerezték meg a vezetést Bokor
révén (0-1), majd a második játékrészt is jobban kezdték, de a vásárhelyi
fiataloknak
sikerült
egyenlíteniük, Morar lapos lövése
Fülöp lábáról a hálóba pattant (1-1).
A merészebben játszó vásárhelyiek

Tinca révén próbálkoztak, majd Hădărag passzát Korodi közelről a
kapu fölé vágta, míg a vendégek
Lázár révén lőttek kapu mellé. A
hajrában a keresztúriak legjobbja,
Bíró a kilépő kapus mellett elgurított, de Morar sérülés árán mentett
a gólvonalról, ám így sem tudtak
pontot menteni a vásárhelyiek,
ugyanis az utolsó előtti percben
Bíró a hálóba tolta Török Sz. rövid
passzát (1-2).
A második mérkőzésen Gelence
ellen léptek pályára a vásárhelyiek,
és rögtön meg is szerezték a veze-
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tést, Hădărag verekedte be magát a
bal oldalon, és belőtte (0-1), ám a
következő percben a gelenceiek ki
is egyenlítettek Dascălu révén (1-1).
A Kovászna megyeiek Mitruţă és
Dascălu révén tovább próbálkoztak,
mígnem az utóbbinak sikerült megszereznie a vezetést (2-1), majd
Sala lövése szállt el a léc fölött. A
második játékrészben is a gelenceiek irányították a játékot, Reman elsőként kapu fölé lőtt, majd sikerült
betalálnia (3-1), aztán Dascălu került előtérbe, mindenkit kicselezve
a kapu mellé lőtt, de a következő
helyzetben már nem kegyelmezett
(4-1), s miután Stana a keresztlécet
találta el, Mitruţă beállította a végeredményt (5-1).
A harmadik, döntő összecsapáson a gelenceiek két helyzettel
kezdtek a székelykeresztúriak ellen,
akik Dézsi fejesével válaszoltak. A
vezetést a Kovászna megyeiek szerezték meg, Mitruţă a büntetőterület
sarkáról a hosszú sarokba varrta a
labdát (0-1), majd Bodean pöckölte
be a keresztúri kapuba (0-2). A gelenceiek a második játékrész elején
el is döntötték a kupa sorsát, Mitruţă a kilépő Klein mellett a hálóba
gurított (0-3). A keresztúriak egy
buktatásért ítélt büntetővel szépítettek (1-3), majd a mérkőzés végén
Dascălu állította be a végeredményt, 30 méterről az üresen hagyott kapuba ívelve (1-4).
A jól végzett munkát az Isten is
megáldja – vonta le a következtetést
Osváth Csaba ákosfalvi polgármester, hiszen a díjkiosztásra már a
sportcsarnokba kellett menekülni a

kiadós jégeső elől. A Székely Kupa
döntőjén harmadszor volt jelen a
Román Labdarúgó-szövetség (FRF)
főtitkára, Radu Vişan, aki köszönetet mondott a jó szervezésért, míg a
két döntős csapatnak sikert kívánt a
további küzdelmekhez. Osváth
Csaba polgármester hiányolta a
megnyitóbeszédeket, és azt is megjegyezte, hogy a hangosbemondóban csak román nyelven szóltak, így
a végén megragadta az alkalmat,
hogy két nyelven köszöntse a részt
vevő csapatokat és a vendégeket.
A bajnoki mezek felöltése, a serleg átvétele és a pezsgőbontás után
a gelencei csapat elnöke, Tamás
László kérdésünkre elmondta: nagyon számítottak a Székely Kupa
megszerzésére, mivel a napokban
elszúrták a Román Kupa megyei
döntőjét, s bár jól összerázódott csapata van, sérülések miatt a bajnokságban is elúszott az első hely, ezért
ez a trófea maradt az utolsó, amit az
idény végén még megszerezhettek.
A Székely Kupa kezdeményezője

A Székely Kupa győztese

és szervezője, a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület elnöke sajnálatát
fejezte ki, hogy az ASA nagyifjúsági legénysége nem tudott részt
venni, a sportlíceum számára pedig
kemény diónak bizonyultak az ellenfelek. Mircea Bucur kiemelte a
jó szervezési feltételeket, az FRF
partnerségét és a megyei egyesület
anyagi hozzájárulását, kifejezve abbéli reményét, hogy a következő
idényben újra megszervezik a
három megye labdarúgói számára
ezt a tornát.
A sportszerű játék ellenére is történtek sérülések a pályán, három játékost is kezelni kellett: a vásárhelyi
Morar Tudornak a könyöke és ujja
vérzett, a keresztúri Dézsi Csabának
a szemöldöke hasadt fel, míg a gelencei Pap Zsombort térdínszalagszakadás gyanújával szállította a
helyi rohammentőcsapat a marosvásárhelyi sürgősségi kórházba.
A Székely Kupát az előző idényekben Csíkszereda, Mezőméhes
és Harasztkerék hódította el.
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Bernd Storck marad a labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya

A német szakember (b) felajánlotta lemondását a szövetségnek, azonban annak elnöke, Csányi Sándor (j) azt kérte,
ezt ne hozza nyilvánosságra, hogy az elnökségnek legyen szabad keze a döntésben

Bernd Storck marad a magyar labdarúgóválogatott szövetségi kapitánya a magyar
szövetség (MLSZ) elnökségi ülésének csütörtöki döntése nyomán.
„Az elnökség úgy döntött, ad egy második
esélyt Storcknak” – jelentette ki az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban Csányi Sándor
MLSZ-elnök, aki megjegyezte, a német szakember felajánlotta lemondását az andorrai vereséget követően, de ő azt kérte akkor a
trénertől, ezt kifelé ne kommunikálja, ezáltal
adjon szabad kezet az elnökségnek, hogy a
felajánlása nélkül dönthessen.
A sportvezető kiemelte, az 54 éves szakvezető nemcsak szövetségi kapitányi tisztségét, hanem sportigazgatói pozícióját is

megtarthatja, ugyanis az utánpótlás-válogatottak közül az U17-es csapat hosszú idő után
szerepelhetett Európa-bajnokságon, míg az
U19-es éppen csak lemaradt róla. „A tavalyi
felnőtt Európa-bajnokságon jó mérkőzéseket
játszottunk, igazoltuk, hogy nem véletlenül
voltunk ott a kontinenstornán” – mondta Csányi Sándor, egyúttal emlékeztetett: Storcknak
nagy szerepe volt abban, hogy a 2013 októberében elszenvedett hollandiai 8-1-es vereség után talpra állt a magyar válogatott. Azt
a reményét fejezte ki, hogy most is ezt látják
majd.
Közölte: mindezek ellenére nehéz döntést
kellett meghoznia az elnökségnek, amely két
szempont szerint mérlegelt: egyfelől a múlt-

béli teljesítményt vizsgálta, másfelől azt,
hogy mit várhat a következő hónapokban. Kifejtette, a rendkívül kínos andorrai vereségben sok olyan tényező is szerepet játszott,
amelyről a sajtó nem írt, így például hogy tíz
stabil kerettag sérült volt a múlt pénteki vbselejtező előtt. Szerinte részben ennek volt
köszönhető, hogy talán túl sok fiatalt hívott
be egyszerre Storck, ezáltal hiányzott a kellő
fokozatosság. „Kényszerhelyzetben volt a kapitány, még ha lehettek is válogatási hibák. A
játékoskerettel kapcsolatban nem feltétlenül
értettünk vele egyet minden esetben” –
mondta Csányi.
Az elnök kiemelte, a szurkolókat sajnálta
legjobban, ezért megérti azokat a drukkereket, akiknél az andorrai vereség láttán „elszakadt a cérna”. „Kárpótolni fogjuk őket, a
következő három hazai vb-selejtezőre egységesen 1000 forintba fognak kerülni a belépőjegyek. Akinek pedig bérlete van, annak
visszatérítjük a különbözetet” – jelentette be
Csányi Sándor, aki abban reménykedik, hogy
a szurkolók nem fordulnak el a csapattól,
visszatérnek a lelátókra, mert támogatásuk
nélkül nem lehet sikeres a magyar válogatott.
„Tudom, hogy ezzel nem köszörüljük ki a
csorbát, de teszünk egy gesztust az irányukba” – mondta.
A jövőre vonatkozó kérdésre azt válaszolta, szeretné, ha a kapitány még intenzívebb kommunikációt folytatna a magyar
csapatokkal, és még inkább figyelembe
venné edzőkollégái véleményét.
Csányi Sándor arról is beszélt, hogy bár
„csúnya” volt az andorrai mérkőzés, reálisan
nézve már azt megelőzően sem volt sok esély
kijutni a jövő évi oroszországi világbajnokságra, így nem nevezné sorsdöntőnek az öszszecsapást. A következő mérkőzéseken
szeretne előrelépést látni a csapatépítésben,
mert a legfontosabb, hogy a magyar együttes
kijusson a 2020-ban többek között Budapes-

A szövetségi kapitány állja a következő két hazai
vb-selejtezőn az Andorrában szurkolók jegyét

Elsődleges célnak tekinti Bernd Storck, hogy a szurkolókat újra a magyar csapat mellé állítsa

Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya meghívta a lettek és
a portugálok elleni világbajnoki selejtezőre
azokat a szurkolókat, akik a helyszínen tekintették meg az andorrai mérkőzést, és bejelentette: ő fizeti a jegyüket.
„Az elmúlt, számomra igen intenzív napokban nem volt egyszerű a helyzetem, de elsősorban nem is rólam van itt most szó, hanem a
magyar labdarúgásról” – mondta pénteken
Storck az M4 Sportnak adott exkluzív interjúban egy nappal azt követően, hogy a Magyar
Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége csütörtöki ülésén úgy döntött: szövetségi kapitányként és sportigazgatóként is folytathatja
munkáját.
Storck elárulta, hogy a drukkerekhez hasonlóan őt is sokkolta a válogatott andorrai veresége, amin sokat gondolkodott. Végül arra a
következtetésre jutott, hogy felajánlotta a lemondását Csányi Sándornak, az MLSZ elnökének – mondta. „Ezért nem jöttem el
vasárnap a tévéműsorba, mert előbb az elnökkel akartam erről beszélni, hogy közösen találjuk meg a kivezető utat” – nyilatkozott a német
szakember.
Storck beszámolóját a csütörtöki elnökségi
ülésen hallgatták meg, majd az MLSZ vezetése
bizalmat szavazott neki. A német szakember
elmondta: az elnökségi tagokat meggyőzte
arról, hogy az általa felvázolt út az egyetlen,
amelyen kijuthat a válogatott a mostani állapotból. Saját magát pedig képesnek tartja arra,
hogy „a hajót a megfelelő irányba” fordítsa, és
ismét sikeressé tegye a nemzeti csapatot.
Storck a nyilatkozatában arról is beszélt,
hogy önkritikát gyakorolt a múlt pénteki vere-

ség után, de hasonlót vár el az Andorrában pályára lépő játékosoktól is. Illetve tőlük a jövőt
illetően még nagyobb felelősségvállalást is, és
hogy átérezzék: milyen megtiszteltetés válogatott mezben pályára lépni, és egy országot
képviselni. „Generációváltás van, de szándékaim ellenére, a sérülések és a kupacsapatok
hiányzói miatt ez a folyamat most felgyorsult”
– utalt arra, hogy Andorrában részben kényszerűségből állított fel rutintalan, kevéssé öszszeszokott együttest. „De így is bíztam
bennük, a jó játékban és a győzelemben, az is
az én csapatom volt” – mondta a szövetségi
kapitány.
A német tréner igazat adott a vereség után
csalódottan, könnyek között nyilatkozó Dzsudzsák Balázsnak. A csapatkapitányhoz hasonlóan ő sem érezte, hogy minden magyar
játékos a válogatottban elvárható teljesítményt
nyújtotta volna, és a megfelelő ellenállást fejtette ki. Storck szerint Andorra nem volt jobb
csapat, de „érzelmesebb játékot nyújtott” a magyarokénál.
„A következő mérkőzésen akarat szempontjából biztosan más válogatottként kell kiállnunk, mindenekelőtt a szurkolókat kell újra
magunk mellé állítani” – mondta Storck, majd
hozzátette: a következő két hazai vb-selejtezőn
(augusztus 31., Lettország; szeptember 3., Portugália) ő fizeti ki azoknak a szurkolóknak a
jegyét, akik Andorrában ott voltak a múlt pénteken 1-0-ra elveszített mérkőzésen. Ezt azért
teszi – tette hozzá –, hogy a drukkerek „továbbra is támogassák” a magyar válogatottat.
Az érintett szurkolók számára a részletekről a
következő hetekben ígért tájékoztatást az
MLSZ.

A német szakember
a magyar csapat élén
Bernd Storckot 2015 márciusában nevezték ki előbb sportigazgatónak, majd
még abban az évben július 20-án megbízták a szövetségi kapitányi teendők ellátásával is. Irányításával a nemzeti együttes
előbb kijutott a tavaly nyári Európa-bajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott. Az őszi világbajnoki selejtezőmérkőzések már nem sikerültek jól, a magyarok gól nélküli döntetlent játszottak a
Feröer-szigeteken, majd hazai pályán 3-2re alulmaradtak Svájccal szemben.
De az igazi mélyrepülés ezt követően
kezdődött: míg Storckkal az első 17 mecscsén négy vereséget szenvedett a válogatott, addig az elmúlt négy találkozóján
egyaránt kikapott, ráadásul egyetlen gólt
sem szerzett. A negatív sorozat utolsó állomása a magyar futball történetének talán
legkínosabb kudarca, amikor a többnyire
amatőr játékosokból álló Andorra 1-0-ra
nyert vb-selejtezőn. Storck további szerepvállalása ezt követően vált kérdésessé, a
szövetségi kapitányi megbízatása 2018. június 30-ig szól.
A világbajnoki selejtezősorozatban hat
forduló alatt mindössze hét pontot gyűjtött
a magyar együttes, amely a harmadik helyről várja a folytatást.

ten megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra.
Az elnökségi ülés 16 órakor kezdődött,
Storck 17 órakor érkezett az OTP Bank székházába, és az MTI információi szerint hoszszasan, másfél órán át hallgatta meg a
szakembert a vezető testület, amely ezt követően Storck nélkül tanácskozott tovább a jövőről.

Rajt a Konföderációs Kupán

Elkezdődött a labdarúgó Konföderációs Kupa. Az Oroszország négy városában június 17. és július 2. rendezett nyolccsapatos torna a jövő évi világbajnokság főpróbája.
A világbajnok Németországon és a házigazda Oroszországon kívül a hat konföderáció – Afrika, Ázsia, Dél-Amerika, Európa, Észak- és Közép-Amerika, valamint Óceánia – bajnokát felvonultató tornán a meccseket abból a szempontból is érdemes
követni, hogy tesztelik a videóbírót, amelyet a jövő évi vb-n már alkalmazni kíván a
nemzetközi szövetség (FIFA). A vb 11 rendező városának 12 stadionjából négy mutatkozik be a mostani Konföderációs Kupán, amelyet Szocsi, Kazany, Szentpétervár
és Moszkva lát vendégül.
A Konföderációs Kupa nagy esélyese idén a Cristiano Ronaldóval érkezett portugál
csapat, de a favoritok között van a világbajnok Németország is. A két európai gárdán
kívül a meglepetésre szinte mindig képes Mexikó és Chile szólhat bele a végső küzdelmekbe. A négy diadallal a torna legeredményesebb csapata, az elmúlt három alkalommal győztes Brazília ezúttal nem kvalifikálta magát.
A házigazda orosz válogatott a „sötét ló”, mivel jó ideje nem játszott tétmérkőzést,
ráadásul alapcsapatából többen hiányoznak sérülés miatt. A papírforma szerint a feltörekvő Kameruntól, továbbá Új-Zélandtól és negyedik részvételére készülő, de Ázsiát
először képviselő Ausztráliától bravúr lenne, ha továbbjutna csoportjából.

A két csoport összetétele

* A csoport: Oroszország, Új-Zéland, Portugália, Mexikó
* B csoport: Kamerun, Chile, Ausztrália, Németország

Hazai siker a nyitányon
A házigazda orosz labdarúgó-válogatott kétgólos győzelmet aratott Új-Zéland
csapata felett a szombati nyitómérkőzésen.
A 750 millió dollárból felépült szentpétervári stadionban közel két órával a meccs
kezdete előtt húszperces zenés, táncos megnyitót is tartottak, amelyen Vlagyimir
Putyin orosz elnök mellett Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnöke
is rövid beszédet mondott. Az eseményt rendkívül szigorú biztonsági készültség
mellett rendezték meg, az ünnepség alatt például nem engedték, hogy a még kint
tartózkodó szurkolók elfoglalják helyüket a lelátón.
Konföderációs Kupa, A csoport, 1. forduló: Oroszország – Új-Zéland 2-0 (1-0).
Gólszerzők: Boxall (31., öngól), Szmolov (69.).

A 2018-as oroszországi vb kabalaállata, Zabivaka (b) és nagykövete, Viktorija Lopireva is ott volt a nyitóünnepségen
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Marosvásárhelyi arany
a röplabdaidény végén

A tavalyi ifjúsági arany- és
serdülő bronzérem után az
idén ismét két éremmel gazdagodott a Marosvásárhelyi
CSU Medicina női röplabda
szakosztálya. Most az ifjúságiak szereztek ezüstöt, míg a
serdülők, a héten Marosvásárhelyen lezárult döntő tornán, aranyéremmel zárták az
idényt. Az eredményeket
Bokor István edzővel, egyben
Románia női serdülőválogatottjának edzőjével elemeztük ki.

A szakember elmondta: a serdülő
korosztályban szerzett aranyérmet
természetes módon gyűjtötte be a
csapata, hiszen minden tekintetben
a mezőny fölé nőtt. Annyira, hogy
az egész bajnokságban mindössze
egyetlen játszmát veszített, beleértve a selejtező és az elődöntő fázisokat is. A döntő tornán már az
első meccsen 3:0-ra nyert a legnagyobb riválisnak számító Dinamo
ellen, ezt követően pedig 15:0-s
játszmaaránnyal söpört végig a mezőnyön. Bokor elmondta: a marosvásárhelyi csapat érdemeit nem
csökkenti, de sajnos meg kellett állapítania, hogy elég gyenge volt az
idei bajnoki mezőny: míg az ellenfelek szinte mindegyikénél 2-3 jó
játékost lehetett összeszámlálni, a
marosvásárhelyi csapat hét azonos
szintű röplabdázót tudott kiállítani.
A torna legjobbjának Diana Vereş

szélsőt választották a szakemberek,
illetve az ideális csapatnak tagjai
voltak Maria Badea center, Mara
Dumitrescu szélső és Ilina Macarie
liberó is.
Ami az ifjúsági csapatot illeti, az
nagy küzdelem után lett ezüstérmes, a házigazda Temesvártól elszenvedett 2:3 után. Igaz, hogy a
csapatban négy A1 osztályos játékos is volt, azonban a (liberóval
együtt) hét kezdő közül csak négyen tartoztak ehhez a korosztályhoz, hárman a később aranyat nyert
serdülőktől érkeztek, és ez kevés
volt azzal a Temesvárral szemben,
amely gyakorlatilag ugyanazzal a
kerettel jutott fel az idén az élvonalba. A döntő különbséget a két
csapat emelője közötti különbség
adta – vélte a szakember, ráadásul a
temesváriak emelője, Bianca Paşca
a tavaly még a Medicina bajnokcsapatának a tagja volt.
Bokor István elmondta: a jelenlegi serdülő bajnokcsapat tagjai
közül jövőre a legtöbben az ifjúságiaknál játszanak majd, de van tartalék a következő serdülő
korosztályban is, így a következő
idényben is a dobogót célozzák
mindkét együttessel. Arra a kérdésre, hogy kiket lát a felnőttcsapatban a lányok közül, azt mondta: ez
a felnőttedző feladata, de lesznek
olyanok, akik képesek helytállni a
felnőttélvonalban is. (B.Zs.)

Egyelőre tíz csapat
a bajnokságban

Bár már kisorsolták a következő A1 osztályos bajnoki idény menetrendjét, két csapat máris bedobta a törülközőt. A Karácsonkői Unic a
sportági szövetség hivatalos listáján sem szerepel, míg a SCM Piteşti
visszalépéséről a héten döntött a klub vezetősége. A szabályzat szerint
az üresen maradt helyeket a kvalifikációs torna következő két helyezettje, a Bukaresti Rapid és a CSM Focşani foglalhatja el. Ha ezek a csapatok nem vállalják, a szövetség bármilyen klubot meghívhat, hogy
kiegészítse a 12 csapatos mezőnyt.

Röviden
* A Porsche nyerte a 24 órás autóversenyt

a franciaországi Le Mans-ban, vasárnap. A
85. alkalommal kiírt futamot a 2-es számmal
indított gépjármű nyerte, amelynek volánjánál a német Timo Bernhard, valamint az
egyaránt új-zélandi Brendon Hartley és Earl
Bamber kapott helyet.
* Bronzérmes lett a magyar együttes a
csehországi Brnóban rendezett kispályás labdarúgó Európa-bajnokságon. A románok elleni szombati helyosztón nem született gól a
kétszer húszperces összecsapáson, így szétlövés döntött, amelyben a magyarok 3-2-re bizonyultak jobbnak. A döntőben a házigazda
Csehország Oroszországgal találkozott, az 11-es döntetlenre zárult találkozót ugyancsak
szétlövéssel nyerték az oroszok 3-2-re.
* A Temesvári Poli ACS a labdarúgó 1. ligában folytathatja, miután az Aradi UTA
Öreg Hölgy elleni osztályozós párharc viszszavágó mérkőzését is megnyerte csütörtökön, 3-1-re. A lila-fehérek kettős
győzelemmel, 5-2-es összesítéssel szerezték
meg a jogot, hogy jövőre is az élvonalban futballozzanak.
* A magyar bajnok MTK Budapest, valamint a román pontvadászat nyertese, a Kolozsvári Olimpia is női labdarúgó Bajnokok
Ligája-selejtezőtornát rendez augusztus
végén. Összesen tíz minitornát tartanak Európa-szerte, ezeken dől el, kik szerepelhetnek
az elitsorozat főtábláján. A mérkőzéseket augusztus 22. és 28. között kell lejátszani. A se-

Június közepéig tart a kosárlabdaidény

Elfogadta a Román Kosárlabda-szövetség igazgatótanácsa a következő bajnoki
idény struktúráját és lebonyolítási rendszerét a férfiaknál, míg a nőknél ezt július
10-ére halasztotta. Ugyanakkor sorsolják ki a menetrendet mindkét bajnokságban és
kupában is. Addig is azonban
június végéig minden jogosult csapatnak be kell iratkoznia a bajnokságba, és ki
kell fizetnie a részvételi díj
első részletét, ami a férfiaknál 3450, a nőknél 2340 euróra rúg.

Bálint Zsombor

A nagyobb bizonytalanság a
nőknél tapasztalható, ezért nem is
döntöttek még a lebonyolítási rendszerről és dátumokról, ezt közvetlenül a sorsolás előtt teszik meg. A
férfiak azonban már most tudhatják, hogy a tavalyihoz hasonló
rendszerben zajlik majd a pontvadászat, alap- és középszakasszal,
majd rájátszással, azonban remélhetőleg ezúttal 12 csapatos, hiánytalan mezőnnyel. Az alapszakasz
után a középszakaszt 1–6. és 7–12.
értékcsoportokban játsszák, az 1-8.
helyek a rájátszásban folytatják,
míg a középszakasz végén 11–12.
helyezett csapatok kiesnek. Megmarad a Románia-kupa lebonyolítási rendszere is. Az első körben az
európai kupákban szereplő csapatok erőnyerők (sajnos, az idén a
Maros KK nem lesz közöttük),
majd a négy európai csapat és az
első kör négy győztese Final 8
rendszerben dönt a serleg sorsáról.
A bajnoki idény legfontosabb újdonsága, hogy az idéntől két
FIBA-ablak szakítja meg, novemberben és februárban, miután a
nemzetközi szövetség a labdarúgáshoz hasonlóan változtatja meg
a nemzetközi tornák, Európa- és
világbajnokságok selejtező rendszerét. Ennek legfontosabb következménye, hogy kitolódik az idény
vége, a bajnokság döntője (az európai országok többségéhez hasonlóan) Romániában is június

lejtezőcsoportokban négy-négy együttes szerepel, az elsők mellett a legjobb második
kerül be a legjobb 32 közé, ahonnan már
egyenes kieséses rendszerben zajlik a küzdelem.
* A magyar férfikézilabda-válogatott 3523-ra győzött Lettország vendégeként az Európa-bajnoki selejtező csütörtöki játéknapján,
így az utolsó forduló előtt biztosította kijutását a januári horvátországi tornára. Románia
32-22-re kikapott Fehéroroszországtól, így
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A rájátszás első köre május első felében zajlik, így az első nyolc csapat nem áll meg április
végén, mint például az idén is.
Fotó: Nagy Tibor

közepéig tart, és nem május végéig, mint eddig. A rájátszás első
köre is május első felében zajlik,
így az első nyolc csapat nem áll
meg április végén, mint például az
idén is.
Az elfogadott naptár szerint a
Románia-kupa első körének első
mérkőzéseivel rajtol az idény szeptember 30-án, a visszavágókat az
október 7-ére kiírt bajnoki 1. forduló után, október 11-ére tervezik.
Ezt követően a fordulókat hétvégenként játsszák, hogy az európai
csapatok hétközi szerepléseit ne
befolyásolják. November 11. és
december 2. között FIBA-ablak
miatt áll a bajnokság. A téli ünnepek idején borul fel egy kicsit a
menetrend, amikor december 28án és január 4-én, csütörtökönként

lesz forduló. A bajnokság a február
3-ai, 17. játéknap után vesz ki
ismét egy hónapos szünetet, előbb
a kupa nyolcas döntője és az All
Star Gála miatt, majd újra a válogatottak meccsei következnek. A
középszakaszt már szombatszerda-szombat ritmusban játsszák,
mint ahogy hasonlóképpen sűrű a
program a rájátszásban is, ahol
ismét három győzelemig tartanak a
párharcok minden körben, minimum egy nap szünettel a meccsek
között.
Az előző évekhez hasonlóan az
átigazolási időszak 72 órával az
első mérkőzés előtt zárul, de minden csapatnak hat extra átigazolásra van lehetősége az idény
folyamán február 28-áig, a megfelelő díj kifizetése ellenében.

Lázár László Piteşti-en

Folytatódik az a marosvásárhelyi „hagyomány”, hogy a csapatkapitánynak kinevezett játékos a következő idényben távozik a Maros
KK-tól. Lázár László, aki az ősszel kapta meg a csapatkapitányi rangot, az ősztől a SCM Piteşti együttesénél folytatja. A lépés aligha meglepő, azok után pedig egyenesen várható volt, hogy Szászgáspár
Barnabás vezetőedző elmondta: mindenképpen idegenlégiós beállóst
szeretnének, és Sánta Szabolcsnak érvényes szerződése van. Lázár
László, akit elsősorban sűrű és látványos sapkái kedveltettek meg a ligeti sportcsarnok közönségével, Facebook-üzenetben vett búcsút a marosvásárhelyi klubtól és szurkolóitól. „Remek embereket ismertem
meg Marosvásárhelyen, ahol otthon éreztem magam” – fogalmazott
Lázár, aki megköszönte a biztatást, és sok sikert kívánt a folytatásban
a csapatnak.

már csak elméleti esélyei maradtak a kvalifikációra. Ez lesz a sportág 13. férfi kontinenstornája.
* A magyar női kézilabda-válogatott 2424-es döntetlent játszott Szlovákia vendégeként a világbajnoki selejtező pozsonyi
visszavágóján, így 52-43-as összesítéssel kijutott a decemberi, németországi tornára. A
decemberi lesz a sportág 23. női világbajnoksága, a magyarok csak kétszer, 1990-ben és
2011-ben hiányoztak a mezőnyből.

A románokat legyőzve Európa-bajnoki bronzérmes a magyar kispályás labdarúgó-válogatott

* Galambos Péter ezüstérmet szerzett a
könnyűsúlyú egypárevezősök versenyében a
világkupa-sorozat második állomásán, Poznanban. A magyar versenyzőt csak a lengyel
Artur Mikolajczewski előzte meg a szombati
döntőben. Galambos sokáig a negyedik helyen haladt, de aztán a tőle megszokott remek
hajrát produkálva végül dobogós pozícióban
ért célba.
* A szervezők új kampánnyal népszerűsítik
a július 14-én kezdődő 17. FINA vizes világbajnokságot, a középpontban az a film áll,
amely a világesemény sportágait mutatja be.
Az Idén nyáron új legendák születnek címet
viselő reklámfilm a hat sportágat egy-egy vízi
élőlénnyel állítja párhuzamba. A filmben az
úszást a cápa, a nyíltvízi úszást a bálna, a
műugrást a delfin, az óriás-toronyugrást az
orka, a szinkronúszást egy halraj, míg a vízilabdát a polip szimbolizálja. A vizes világbajnokságot július 14. és 30. között rendezik
Budapesten és Balatonfüreden.
* Rekordot jelentő összegért, 190.373 dollárért kelt el a korábbi kosárlabdázó világklasszis, Michael Jordan sportcipője egy
aukción. Az amerikai sportoló az 1984-es Los
Angeles-i olimpia döntőjében viselte a lábbelit. A házigazda amerikai együttes 95-65-re
győzte le Spanyolországot, az aranyérmes
gárda kulcsembereként Jordan húsz pontot
szerzett. Az általa dedikált cipőket egy akkor
már visszavonult kosaras, Gail Goodrich 11
éves fia szerezte meg, aki a mérkőzés egyik
labdaszedője volt.
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MAROS MEGYEI TANÁCS
Hirdetés

A Maros Megyei Tanács, az 52/2003-as törvény előírásainak megfelelően,
közzéteszi a szándékát, hogy határozattal készül elfogadni a 2016–2022es időszakra vonatkozó Helyi Környezetvédelmi Akciótervét.

A határozattervezet közzé van téve, 2017. június 16-i dátummal, a Maros
Megyei Tanács honlapján: www.cjmures.ro, és ki van függesztve az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatt.

Az érdekelt személyek javaslataikat, észrevételeiket elküldhetik 2017. június 26-ig a Maros Megyei Tanács székhelyére vagy elektronikus levélben a
cjmures@cjmures.ro e-mail-címre.

Péter Ferenc elnök

A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

Paul Cosma jegyző

GYÜMÖLCSTERMESZTŐ
MÁLNÁT AJÁNL

kisebb mennyiségben

vagy nagy tételben, a helyszínen le is
Tel. 0751-310-921. (19027-I)

Minőségi gránit
síremlékek
kedvezménnyel
a TransGránittól.
Elérhetőség:
0746-263-433
Cím: Nyárádtő,
Fő út 446/B.
ADÁSVÉTEL

fafeldolgozó üzemben terjedtek el
a lángok a belső ventillációs vezetékeken keresztül, és csak nagy erőfeszítések árán sikerült megfékezni.
A Horea vészhelyzeti felügyelőség
mellett a környékbeli önkéntes tűzoltóalakulatok is bekapcsolódtak az

TŰZIFA
(1601)

eladó.

Tel.

0753-590-792.

TŰZIFA
(1601)

eladó.

Tel.

0740-278-920.

TŰZIFA
(1601)

eladó.

Tel.

0752-578-568.

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1835)

Lángra kapott egy faipari egység

MINDENFÉLE

oltásba, összesen tíz tűzoltóautó vonult a helyszínre. A több mint negyven tűzoltó öt óra alatt fékezte meg
a lángokat. Emberi áldozatról nem
érkezett jelentés – mondta el megkeresésünkre Virag Cristian sajtószóvivő. (sz.p.p.)

Hét végi balesetek

Szombaton a délutáni órákban
Vámosgálfalván, a 145-ös megyei
jogú úton a vasúti átjárón baleset
történt. Egy 28 éves szászcsávási
fiatalember nem állt meg a vasúti
átjárót jelző Szent András-keresztnél, és a 16 órakor ott elhaladó,
Balázsfalva–Parajd
szakaszon közlekedő szerelvény a
gépkocsi oldalának ütközött. A
gépkocsivezető könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.
*
Vasárnap hajnalban 5.42 órakor
Szentpálon, a Nyárádtő–Radnót
útszakaszon felborult egy rönkszállító nyergesvontató, amelyet
egy 24 éves, Ratosnya községhez
tartozó galonyai illetőségű fiatalember vezetett. A szentpáli lejtőn
leereszkedve egyik gumiabroncs
elrobbant, a gépjármű irányíthatatlanná vált, elhagyta az úttestet
és felborult. Emberi áldozat nincs
– tájékoztatott Carmen Frandeş
rendőrségi szóvivő. (szer)

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

lehet szedni.

Robbanás és tűz Szászrégenben
Szombaton 18.36 órakor Szászrégenből riasztották a Maros Megyei
Horea
Vészhelyzeti
Felügyelőséget egy kereskedelmi
egységben történt robbanás és az
azt követő tűzvész miatt. A Kastamonu cég tulajdonában lévő helyi

Drága
barátunk,
szeretett
kolléganőnk,
LUKÁCSY ILDIKÓ
képzőművész, tervező
eltávozott
közülünk…
Egy
csodálatos
embert,
egy
érzékeny
és
kivételesen
tehetséges, igényes művészt
veszítettünk
el,
aki
felejthetetlen
színpadképeit,
gyönyörű bábuit és jelmezeit
örökre itt hagyta szeretett
színházának.
Köszönjük
a
kezed munkáját, drága Ildi!
Soha nem felejtünk el… Isten nyugtasson békességben, és
családodnak adjon megnyugvást!
Szomorúan búcsúzik az Ariel Színház. (-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(1405)
KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lindab
cserépből, valamint csatornát. Tel. 0752377-342. (1670)
KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1575)
TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (1833)

MEGEMLÉKEZÉS

Fotó: Info trafic

Fájó
szívvel
emlékezünk
június 18-án a drága jó
édesanyára, anyósra, nagymamára, a kisteremi SÜTŐ
ILONÁRA
halálának
13.
évfordulóján. Jóságát, szeretetét amíg élünk, szívünkben
őrizzük. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Leánya,
fia, menye, veje, öt unokája és
négy dédunokája. (1793)

Kegyelettel emlékezem drága
édesapámra, a nyárádgálfalvi
CSIKI ZSOLTRA halálának 7.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugodjon békében!
Lánya, Izabella. (sz-I)

Két éve már, hogy minket
örökre itt hagytál, drága
emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármennyire is
csodás a világi élet, pótolni
nem tudna soha senki téged.
Soha nem feledünk, mindig
velünk maradsz, halálod, míg
élünk, fájó emlék marad.
Kegyelettel emlékezünk a
drága édesapára, a folyfalvi
születésű,
marosvásárhelyi
NAGY ZOLTÁNRA. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Szerető családja.
(sz-I)

ELhALÁLoZÁS
Mély fájdalommal, szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, feleség és rokon,
LUKÁCSY ILDIKÓ
képzőművész
életének 60. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése június 20-án, kedden 13
órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja (sz-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
nagymama, dédmama, rokon és
ismerős, a kisgörgényi születésű
INCZE SÁNDORNÉ
szül. Orbán Berta
életének 89. évében, 10 évi súlyos betegség után, június 16-án
elhunyt. Temetése június 19-én,
hétfőn 13 órakor lesz a református temetőben. Búcsúzik leánya
és családja, testvére és családja,
négy elhunyt testvére gyermekei
és azok családja, három unokája
családjukkal és öt dédunokája.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (sz-I)
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy drága testvérünk,
LÁSZLÓ ÁRPÁD
nyárádremetei születésű, vásárhelyi lakos, életének 68. évében
visszaadta lelkét az ő Teremtő
Urának. Drága halottunk temetése június 19-én, hétfőn 13 órakor
lesz
a
remeteszegi
temetőben. Szép emlékét szívünkben őrizzük.
Testvérei és azok családja. Nyugodjon békében! (sz-I)
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A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET,
PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268866. (59777)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745696-055. (19010-I)

A LÁTÓ SZÉPIRODALMI FOLYÓIRAT SZERKESZTŐSÉGE versenyvizsgát hirdet SZERKESZTŐI állás betöltésére. A versenyvizsga 2017. július 10-én 11 órakor lesz a Látó szerkesztőségében (Tusnád
u. 5. szám, Marosvásárhely). Jelentkezni 2017. július 5-ig lehet László Gyöngyvérnél a megadott címen,
9-13 óra között. Tel. 0265/267-091. A jelentkezés feltételeit lásd a www.lato.ro honlapon. (1806)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG KŐMŰVEST, SEGÉDMUNKÁST alkalmaz. Tel. 0740-490-325. (1815-I)

DIÁKMUNKA! Keresd meg 1 hónap alatt a sofőrkönyved árát! Légy része egy kalandnak! Dolgozz egy
jó csapatban Magyarországon! Könnyű fizikai munka, mezőgazdaságban. Teljes ellátás, magas fizetés.
Az utazás ingyenes. Hétvégeken strand és buli. Kedves szülő, gyermeke jó kezekben, felügyelet alatt
keres pénzt. 16 évet betöltött diákok jelentkezését várjuk. További információ és jelentkezés a 0740-018955-ös telefonszámon. (1813-I)

Közlemény

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy június 21–26. között rovarirtásra kerül
sor Marosvásárhelyen, közterületen és magánterületen egyaránt, valamint június 26–július 4. között
a tulajdonosi társulásoknál is, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember
13-i 313-as koncessziós szerződés alapján.
A felhasználandó szer hatóanyaga az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett deltametrin és
az S-metopren, illetve a D-fenothrin, amelyek mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak
(Xi) minősülnek.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett közöljük, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen,
lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

* 1500 lejes kezdő fizetés
* Annyi hamburgert ehetsz, amennyi beléd fér
* Egy fiatal, belevaló csapat tagjává válhatsz
* Fejlődési és betanulási lehetőséget
biztosítunk mindenkinek
Ezt kaphatod,
ha a Butcher’s Kitchen Bistróba jelentkezel
szakácsnak, konyhai kisegítőnek
vagy pultosnak!
Jelentkezz: office@bkbistro.ro
További infók: 0733-775-880

7.
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Elvárásaink:
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• Önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• Tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett
minőségügyi szakmai tapasztalat.
Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház
vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel),
Dózsa György u. 145/a, illetve e-mailben
a productie@surubtrade.ro címen.
További információ a 0745-043-920 telefonszámon.

HEGYVIDÉK & TAVAK
SZÁLLÁSAJÁNLATOK

2017 NYÁR • SZÁLLODÁK, PANZIÓK ÉS APARTMANOK
AUSZTRIA • OLASZORSZÁG • SZLOVÉNIA • SVÁJC • SZLOVÁKIA
373 euró / 6 fő / 7 éj, Happy Camp Bella Austria, St. Peter am
Kammersberg, 2017. 06. 25 – 07. 02.
727 euró / 6 fő / 7 éj, Appartements Casa Polevei/Nadia,
Olaszország, Garda-tó, 2017. 06. 28 –
07. 05.
605 euró / 6 fő / 7 éj, Appartements
Surses Alpin, Svájc, svájci Alpok,
2017. 06. 24 – 07. 01.
360 euró / 2 fő / 7 éj, reggelivel, Hotel
Toliar, Szlovákia, 2017. 06. 25 – 07.02.

