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Csűrszínház tizenötödször

Ha fúj, ha esik, és ha vihar van

Valódi katasztrófák
elevenednek meg

Érdekes forgatókönyvek lesznek, vérfagyasztó jelenetekkel, olyanokkal,
melyeket a hétköznapi ember el sem
képzel, hacsak nem élt át balesetet.
Mivel Marosvásárhelyen már két alkalommal sikeresen szerveztek országos bajnokságot, dr. Read Arafat
szorgalmazására esett a marosvásárhelyi SMURD-ra a választás.

____________2.
Tiltakoznak
a koronkai szülők

Villámcsődülettel fejezte ki nemtetszését a kialakult helyzettel kapcsolatosan a koronkai Tholdalagi Mihály
Általános Iskola szülői közössége
pénteken 11 órától az iskola előtt.

____________4.
Anyagi gondokkal
küzd a Bekecs
néptáncegyüttes

Benő Barna Zsolt együttesvezető
egyetlen mondatban is össze tudja
foglalni azt a helyzetet, amivel a Bekecs küszködik, pedig csak néhány
hónapja vált hivatásossá. Állandó
anyagi hiánnyal zárják a hónapokat,
és bár szerződéseik vannak önkormányzatokkal néptáncoktatási programokra, az alkalmazottak fizetését
mégsem tudják biztosítani.

Annyira a Mikháza mindennapjaivá vált a Csűrszínház, hogy
már nem is feltűnő a létezése, működése. Szinte természetes, hogy ott van az iskola udvarán, immár megszépült külsővel, változatos és színvonalas műsorával. Nemcsak a
napokon, amelyet immár 15 éve megálmodott és kitartóan
szervez Szélyes Ferenc színművész, és „kaparja ki” hozzá a
szükséges pénzösszeget felesége, Szélyes Andrea-Natália,
hanem máskor is, amikor itt római fesztivál, gazdarendezvény, filmnap, netán színjátszó tábor van.

Vajda György

Tűz volt a vegyipari kombinátban

Tűz ütött ki vasárnap az Azomureş vegyipari
kombinátban egy hidrogénszállító vezeték
szigetelésénél az Ammónia III részlegen. A
hatóságokat azonnal riasztották, azonban a
kombinát tűzoltócsapata és a katasztrófavédelmisek hatékony közbelépése miatt nem
kellett kiüríteni a környéket.

„Egy hidrogénszállító vezeték repedt meg valahol,
a szigetelése kigyulladt, a tűz körülbelül 20 méteres
magasságban ütött ki. A vezetéket elzárták és a tüzet
kioltották. A katasztrófavédelmi csoport és a kombinát
alkalmazottai vettek részt az oltásban, csökkentették a
vezetékben a nyomást, jelen pillanatban nincsen prob-

Fotó: Vajda György

Ha fúj a szél, vihar van és eső mossa el az udvart, akkor is több mint
másfél évtizede minden június utolsó hétvégéjén eljönnek Mikházára
mindazok, akik kedvelik a színházat, megszerették azt a különleges környezetet, helyet, amelyet a helybéliek talán nem is értékelnek annyira,
és együtt ünneplik a kultúrát, a színházművészetet. És nem csak. Mert
jó néhány éve színvonalas kiállítással egészül ki a kínálat. Az idén a vendégek a szervezők felkérésére a szovátai művészek voltak, akik igen találóan rendezték be a minitárlatot úgy, hogy felvonultatták az alkotók
javát. A falra kerültek Szőcs János, Sánta Csaba, Fülöp Mária-Magdolna,
(Folytatás a 4. oldalon)

léma. Előzőleg megtiltottuk a Promenada Mall kinyitását és a környéken található benzinkutak is zárva maradtak. Az E60-as európai út forgalmát is le akartuk
állítani, de már nem szükséges, megoldódott a probléma. Most azt vizsgáljuk az Azomureş munkatársaival, hogy mi okozta a tüzet. Nem ürítettük ki a
környéket, mert nem volt rá szükség, elmúlt a veszély.
A Mall és a benzinkutak is működnek” – nyilatkozta
Dorin Oltean, a Horea katasztrófavédelmi felügyelőség vezetője.
Oltean szerint körülbelül négy méteres hosszúságban égett a vezeték szigetelőrétege, a tűzoltók poroltós
autókkal érkeztek a helyszínre. (Agerpres)

____________5.
Világbajnoki
ezüstérmes
a magyar női 3x3-as
kosárválogatott
Az olimpia programjába júniusban bekerült szakág seregszemléjén a magyar csapat a csoportkörben első
meccsén kikapott Oroszországtól, a
folytatásban azonban fölényes győzelmet aratott Kirgizisztán, Németország
és Kazahsztán felett, így bejutott a negyeddöntőbe.

____________9.

Cinikus és megalázó

Bodolai Gyöngyi

„Hamis információ, hogy a diákok el kell hagyják az iskolaépületet.
A 427 diák ugyanabban az épületben fog továbbra is tanulni, ahol
minden körülmény adott számukra” – nyilatkozta Ioan Macarie megyei főtanfelügyelő a pápai nagykövet marosvásárhelyi látogatásakor.
Ehhez képest megszületett a zseniális megoldás, amely szerint szó sincs
arról, hogy a Római Katolikus Teológiai Líceum kilencedik osztályokat
(Folytatás a 3. oldalon)

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK __________________________________________ 2017. június 26., hétfő
26., hétfő

A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 177. napja,
hátravan 188 nap.

Ma JÁNOS, PÁL,
holnap LÁSZLÓ napja.
IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 220C
min. 170C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

20, 2, 31, 22, 40 +19
21, 26, 29, 12, 13, 3

9, 28, 12, 46, 8, 19
13, 47, 17, 44, 27, 6

NOROC PLUS: 8 0 6 4 3 8

SUPER NOROC: 9 9 7 6 0 9
NOROC: 2 3 3 8 0 4 9

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 soraiban. Akik külföldön tettek szert hírnévre, azonban dicsőszentmártoni születésűek, ugyancsak kitüntetésre
tarthatnak számot. Az augusztus 18–20. közötti városnapok alkalmával a helyi önkormányzat olyan személyeket
díjazna, akik valamilyen területen öregbítették a város hírnevét. A jelöltek között hazai vagy külföldi egyetemen tanuló, rendkívüli eredményeket elérő diákok is lehetnek. A
polgármester Facebook-oldalán lehet javasolni az értékes
embereket, pár sorban leírva történetüket is – áll a Sorin
Megheşan polgármester által közzétett felhívásban.

Csomózási technika – ma délután

A Női Akadémia szeretettel várja a Forradalom (Revoluţiei)
utca 45. szám alatt az Ügyes Kezű Nők hétfő délutánonként heti rendszerességgel megszervezett tevékenységeire azokat a 16 év fölötti lányokat, asszonyokat, akik
különböző kézműves-tevékenységek fortélyait szeretnék
elsajátítni. Ma, 26-án, hétfőn 17.30-19.30 óra között Jánosi
Mária vezetésével a bogozás technikájával készítenek a
résztvevők díszeket. A foglalkozás ingyenes, az alapanyagra és a Játéktárra szánt adományokat köszönettel
elfogadják. „Együtt kreatívabbak lehetünk és tanulhatunk
is egymástól” – áll a Koreck Mária által közzétett meghívóban.

Előzetesben egy középiskolai tanár

A Maros Megyei Törvényszék június 22-én elfogadta az
ügyészségi kérést és harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezett egy marosludasi tanárt, aki a gyanú szerint
pénzt kért a diákjaitól azért, hogy átengedje őket az általa
tanított tantárgyból. Az ügyészségi ajánlás elfogadása 48
órán belül megfellebbezhető. A Marosludasi 1-es Számú
Technológiai Líceum tanárja ellen amiatt tettek feljelentést,
hogy rendszeresen kért pénzösszegeket azért, hogy átengedje a tanítványait abból a tantárgyból, amelyet leadott.
A bűnügyi kivizsgálás ideje alatt fennáll az ártatlanság vélelme – áll a Gheorghe Costea főügyész kézjegyével ellátott közleményben.

Aranylánc után kenyérüzlet

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezték azt a férfit, aki május 4-én letépte egy 69 éves nő aranyláncát. Ezúttal június 20-án az Állomás téri kenyérüzletbe tört be, és
1.000 lejes kárt okozott a kereskedelmi egységnek. A
Maros Megyei Rendőrség lopásokat kivizsgáló osztálya
azonosította a betöréssel gyanúsított férfit, aki utcai rablás
bűntette miatt már igazságügyi felügyelet alatt volt. A
gyanúsítottat minősített lopás gyanújával előzetesbe helyezték.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Baleseti mentés – világbajnokság lesz Marosvásárhelyen

Valódi katasztrófák elevenednek meg

A Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőséget év elejétől
9.607 esetben riasztották, ami
napi 56 riasztást jelent, ebből
3.525 esetben a Rohammentőszolgálatot (SMURD) vetették
be, 5.297 esetben pedig a katasztrófavédelmi alakulatok léptek közbe – közölte szerdán
Ioan Dorin Oltean tábornok, az
intézmény vezetője, aki bejelentette, hogy Romániában először
Marosvásárhelyen tartják meg a
baleseti mentők világbajnokságát, amelynek tavaly Brazília
adott otthont.

Mezey Sarolta

Kevesebb a riasztás, mint tavaly
A megye különböző településein
végzett tájékoztató kampányok nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy
vészhelyzeti esetek, főleg a tűzesetek
csökkenőben vannak – mondta a tábornok. Míg tavaly ez idő tájt 11.761
alkalommal kellett közbelépni különböző balesetek elhárításához, addig
idén ez a szám kétezerrel csökkent. A
felügyelőség mentőalakulatait 784
esetben lakásban vagy gépkocsiban
keletkezett tűzhöz riasztották, 180
esetben a száraz növényzet gyúlt meg,
20 esetben feszítő-vágóval kellett balesetet szenvedett áldozatot kimenekíteni és 15 esetben árvízben kellett
segítséget nyújtani. Túlsúlyos személyek mentése, leblokkolt ajtók felfeszítése is gyakori, ilyen esetekben az év

első felében 160-szor kellett közbelépni. Legtöbb „feladat” megyei szinten a marosvásárhelyi tűzoltóknak jut,
hiszen a riasztások fele innen érkezik.
A katasztrófavédelmi felügyelőség
kimutatásai szerint a tüzek 20 százalékát a hibás vagy improvizált elektromos berendezések, 22 százalékát a
megrongálódott vagy rosszul szigetelt
kémények, 20 százalékát a nyílt tűz
okozza, s csak 5 százalékát az improvizált és felügyelet nélküli fűtőberendezések, illetve a dohányzás.
A legsúlyosabb tűzesetek
A tűzoltók legnagyobb arányú bevetése június 9-én volt, amikor kigyúlt a
marosvásárhelyi Pandúrok úti Casa
Mureşana. A parancsnok szerint a villamos hálózat túlterhelése okozta a
tüzet, ami egy egész tömbházat veszélyeztetett. A gyors és szakmailag felkészült mentők rövid időn belül
közbeléptek, s a tűz nem terjedt a vendéglő fölötti emeletekre, a lakosokat
gyorsan sikerült kimenekíteni, így a
tűz emberáldozatot nem követelt.
Igen veszélyes robbanás volt, majd
ezt követően tűz ütött ki múlt szombaton egy szászrégeni fafeldolgozó
üzemben, a Kastamonuban, ahová
nagy erőkkel 40 tűzoltó szállt ki. Munkájukat a helyi és a környező településekről érkező önkéntes tűzoltók is
segítették.
Világbajnokság lesz Marosvásárhelyen
Az országban először Marosvásárhely vállalta fel a baleseti feszítő-vágós
mentő-világbajnokság lebonyolítását.
– Marosvásárhely büszke arra, hogy

Kolozs megyei trükkös tolvajok

megrendezheti ezt a nemzetközi rendezvényt, ami óriási megtiszteltetés,
hiszen a világ minden tájáról érkeznek
csapatok, az Amerikai Egyesült Államoktól Új-Zélandig, Dél-Afrikától
Nagy-Britanniáig. Összesen 36 csapatra számítunk – fogalmazott Oltean
tábornok, aki tavaly részt vett a brazíliai megmérettetésen.
A rendezvény augusztus 30-án kezdődik és szeptember 3-ig tart, a versenyt a Ligetben tartják. Első nap 18
órakor a csapatok felvonulnak a város
központjában. Augusztus 31-én, szeptember 1-jén és 2-án 8-19 óra között, 3án 15 óráig zajlik a verseny a Ligetben.
Érdekesség, hogy a verseny során,
előre megírt forgatókönyv szerint,
„élesben” a valódi baleseti helyzeteket
előidézve, 140 új Renault gépkocsit
vetnek be, amelyeket a gyártó bocsát
rendelkezésre.
– Érdekes forgatókönyvek lesznek,
vérfagyasztó jelenetekkel, olyanokkal,
melyeket a hétköznapi ember el sem
képzel, hacsak nem élt át balesetet.
Mivel Marosvásárhelyen már két alkalommal sikeresen szerveztek országos
bajnokságot, dr. Read Arafat szorgalmazására esett a marosvásárhelyi
SMURD-ra a választás. A készülődés
megkezdődött, a munka sok, kezdve
attól, hogy a küldöttségeket más, működő repülőtérrel rendelkező városokból kell ideszállítani, majd ellátni. A
marosvásárhelyieket szívesen látjuk a
rendezvényen, a látvány sokatmondó,
lenyűgöző lesz – fogalmazott a tábornok.

Áruházi szarkákat kaptak el Marosvásárhelyen

Június 22-én 19.45 órakor egy marosvásárhelyi nagyáruház őrző-védő szolgálata riasztotta a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség ügyeletét, hogy elkaptak két fiatalt,
amint egyik sportszaküzletből loptak. A helyszínre sietett
az I. Ferdinánd király nevet viselő mobilegység csoportja
is, a rendőrség munkatársai pedig igazoltatták azt a két
17 és 22 éves Kolozs megyei fiatalt, akiknek a biztonsági
jelzőrendszer megtévesztésére kialakított táskájában
megtalálták az eltulajdonított edzőruhát. A vizsgálatok
nyomán az áruház parkolójában azonosították a személy-

RENDEZVÉNYEK

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 a rendezvény vásári forgatagába bekapcsolódna, az jelentkezhet a www.forgatag.ro oldalon. A helyek száma
korlátozott.

Az Udvari Kamaraszínház
vendégjátéka

Június 28-án, szerdán 19 órától Marosvásárhelyen, a
Kultúrpalotában és 29-én, csütörtökön szintén 19 órától
Szovátán, a Domokos Kázmér Művelődési Otthonban
az Udvari Kamaraszínház erdélyi turnéjának két állomásán bemutatja a Kié ez az ország? című előadást. A marosvásárhelyi előadásra a belépés díjtalan.

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 konferen-

gépkocsit is, amellyel a tettesek érkeztek, és amelyben
három parfümöt, valamint egy felcímkézett, vonalkódos
mezt – gyaníthatóan ugyancsak lopott termékeket – találtak. A rendőrség munkatársai a járműben több olyan
eszközre is bukkantak, amelyeket a hasonló jellegű eltulajdonításoknál vélhetőleg használhattak a tettesek. A két
fiatal ellen 24 órás fogvatartást rendeltek el, és vizsgálatot indítottak lopás bűntette miatt, az eddigi tevékenységük felgöngyölítésére pedig további bizonyítékokat
gyűjtenek.(sz.p.p.)
ciával veszi kezdetét. A családok számára ajánlott fesztivál idén négynapossá válik, gazdagabb kínálattal és
vonzóbb műsorokkal. Idén sem maradnak el a szabadtéri és a gyermekműsorok, a gulyásfőző verseny, a kiállításmegnyitók, a jurtaépítés, a kézművesek vására és
lovasíjász-bemutatóval is gazdagodik a fesztivál. Az esemény programjáról bővebben a http://www.szeben.ro/hungarikum-napok/hungarikum-2017/viii-hungarikum-napokmusor honlapon lehet tájékozódni.

Vakációs bibliahét
a marosvásárhelyi felsővárosi
református egyházközségben

A héten vakációs bibliahetet szerveznek a marosvásárhelyi felsővárosi református egyházközségben. A foglalkozások június 26. és 30. között 10 órától délután 3-ig
tartanak a December 22. utca 49. szám alatt. A KOEN
Alapítvány által javasolt Dániel és barátai bibliai történet
mellett lesz vásárhelyi szobortúra, látogatás a filharmóniánál és az állatkert amfiteátrumában. Pénteken és
szombaton autóbuszos kirándulás lesz Nagyváradra,
Szent László király éve és a reformáció 500. évfordulója
alkalmából. A kirándulás ára 100 lej, testvéreknek 75
lej/fő (tartalmazza az utazást, a szállást, étkezést, múzeumi és strandbelépőt). Szeretettel várják az I-VI. osztályos diákokat, és a kirándulásra szívesen látnak kísérő
szülőket. Vasárnap, július 2-án 11 órától templomi záróünnepély lesz. Érdeklődni lehet a 0745-867-035-ös telefonon Szabó László lelkipásztornál.
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Johannis elkerülné a választások előre hozását

„Ahhoz, hogy előrehozott választások legyenek, előbb
Az előrehozott választások lehetősége szerepel Románia alkotmányában, de csak egy mély válság mély válságba kell kerülnünk, amit én egyáltalán nem kíváesetére, amelyet jobb lenne elkerülni – mutatott rá nok magamnak” – mondta Johannis. Hozzátette: egy feddhetetlen, büntetlen előéletű politikust akar kormányalakítással
pénteken Klaus Johannis államfő.

A brüsszeli uniós csúcson tartózkodó elnök román újságírók felvetésére válaszolva beszélt erről a lehetőségről. Az alkotmány szerint az államfőnek akkor kell feloszlatnia a
parlamentet és előrehozott parlamenti választásokat kiírnia,
ha a parlamentben két egymást követő kormányalakítási kísérlet megbukik, vagyis a törvényhozók két egymást követő
alkalommal nem hajlandók bizalmat szavazni az elnök által
megbízott miniszterelnök-jelölt kormányának.
Az elnöki hivatal csütörtökön közzétette a kormányalakítási tárgyalások menetrendjét azt követően, hogy a januárban
beiktatott Grindeanu-kormány a szerdai bizalmatlanági szavazáson megbukott. Johannis ma délután akar egyeztetni a
parlamenti pártokkal a következő kabinet összetételéről.
A Nemzeti Liberális Párt (amelynek éléről 2014-ben Johannist államfővé választották) csütörtökön megerősítette: a
választások előrehozását tartja a legjobb megoldásnak, mondván, hogy az eddig kormányzó szociálliberális koalíció meggyengült, és egyik oldalon sem alakítható ki stabil
kormánytöbbség.

megbízni, aki meggyőzi őt, hogy képes a kormányt vezetni,
és a honatyák többségének támogatását élvezi.
Az elnök szavait a média úgy értelmezte, hogy nem próbál
egy jobboldali vagy technokrata jelölt mögé parlamenti többséget kierőszakolni. Ennek bizonyítékaként értelmezték azt
is, hogy a szociálliberális koalíció két pártját együtt hívta a
kormányalakítási konzultációkra.
Romániában még nem fordult elő, hogy feloszlassák a parlamentet, pedig nem sok olyan kormánya volt az országnak,
amely kitöltötte volna a négyéves parlamenti ciklust. Elemzők
szerint most sem valószínű, hogy a fél éve megválasztott törvényhozók olyan döntést hoznának, amely megfosztja őket
mandátumuk hátralévő részéről.
Az államfő felesleges álproblémának nevezte azt a jogvitát
is, amely arról alakult ki Bukarestben, hogy visszavonhatjáke korábbi lemondásukat a szerdán leváltott Grindeanu-kormány miniszterei. Johannis rámutatott: egy miniszter
megbízatása csak akkor szűnik meg, ha ő felmenti, vagy egy
új kormányt iktat be a parlament. (MTI)

A bizakodás és a tetterő jellemezte az uniós tagállamok állam-, illetve kormányfőinek pénteken
véget ért tanácskozását – mondta Angela Merkel
német kancellár a kétnapos brüsszeli találkozó után
rendezett sajtótájékoztatón, amelyet rendhagyó
módon a francia államfővel, Emmanuel Macronnal
közösen tartott.

ködő megoldásokra törekszik. A német kancellár elsőrangú
fontosságú ügynek nevezte a digitalizációt, mint mondta,
ezzel kapcsolatban Berlin és Párizs „rálép a gázpedálra”, mert
a világ „nem alszik” és nem vár az EU-ra.
A csúcs eredményeiről szólva kiemelte, hogy az EU egyértelműen állást foglalt a párizsi nemzetközi klímavédelmi megállapodás mellett, amely szavai szerint nemcsak az
éghajlatváltozás megfékezéséhez járul hozzá, hanem a technológiai innováció révén az EU gazdasági fejlődéséhez is.
Hozzátette, hogy a közös védelmi és biztonságpolitikában
„minőségi előrelépést” sikerült elérni, különösen a védelmi
képességek fejlesztését szolgáló közösségi alap felállításával.
Az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, Mario Draghi
beszámolójával kapcsolatban azt mondta, hogy bizakodásra
adnak okot a gazdasági mutatók. Az utóbbi időszakban tízmillió új munkahely jött létre az EU-ban, és jelentősen csökkent a túlzottdeficit-eljárás alatt álló tagállamok száma. Az
is fontos eredmény, hogy „nem beszéltünk Görögországról”,
az euróövezeti tagország elhúzódó államadósság-válságáról,
ami azt jelenti, hogy sikerült megoldani az aktuális kérdéseket.
A Brexittel összefüggésben aláhúzta, hogy „jó kezdet, de
még nem áttörés” Theresa May brit kormányfő javaslata, miszerint a tagság megszüntetése után is maradhatnak Nagy-Britanniában a Brexit előtt érkezett uniós állampolgárok.
A jogállamiság elveinek betartásáról folytatott vitákkal öszszefüggésben kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy mindig
a „nevén kell nevezni a dolgokat”, és az Európai Bizottságnak
rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, hogy ezt meg is tegye,
ha bármelyik tagország körül kételyek alakulnak ki az alapvető jogok tiszteletével kapcsolatban.
Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta, hogy nincs előrelépés a menekültek tagállamok közötti elosztásának ügyében, az európai uniós külső határok védelméről viszont
„nagyon nagy az egyetértés”.
Hozzátette, hogy a menekültek elosztásáról tovább kell beszélni, mert fontos kérdés és érinti a tagállamok közötti szolidaritás ügyét. Azonban a csúcstalálkozón nem fordítottak
sok időt erre, mert világos volt, hogy nem lehet előrelépni.
(MTI)

Merkel szerint a bizakodás és a tetterő jellemezte
az uniós csúcsot

Kiemelte, hogy az uniós csúcs „egy új bizakodás szellemét
sugározta”, és „tudatossá vált bennünk, milyen erőteljesen
kell foglalkoznunk saját jövőnkkel”, vagyis azzal, hogy milyen lesz az EU a brit uniós tagság megszüntetése (Brexit)
után.
A német kancellár és a francia államfő az uniós vezetők értekezletei után rendszerint külön-külön tájékoztatja a sajtót.
A közös fellépés annak felmutatását szolgálta, hogy az uniós
integráció motorjaként számon tartott német-francia együttműködés ismét intenzív.
Angela Merkel elmondta: hasznosnak bizonyult, hogy Németország és Franciaország együtt készült fel a tanácskozásra.
Mindkét ország az EU-nak és partnereinek egyaránt hasznos,
„win-win helyzetet” eredményező folyamattá akarja alakítani
a globalizációt – tette hozzá.
Emmanuel Macron hozzátette, hogy a francia-német „szimbiózis” elengedhetetlen előfeltétel az EU gondjainak megoldásához. Párizs és Berlin ezentúl „kéz a kézben” dolgozik
majd, és megtalálja a közös hangot, mert csak így lehet választ
adni az egész EU előtt álló kihívásokra – mondta a francia államfő.
Hozzátette, hogy terveznek egy „menetrendet”, amely az
EU fejlesztésének következő tíz évéről szól. Megjegyezte,
hogy konkrét bejelentéseket még nem tesznek, mert nem
akarnak olyasmit ígérni, amit nem lehet betartani.
Angela Merkel elmondta, hogy az EU továbbfejlesztésében
akár az unió működéséről szóló szerződés módosítása is szóba
jöhet. Hangsúlyozta, hogy az együttműködés nem jelenti
mások kizárását.
Arra a kérdésre, hogy a francia államfővel együtt történelmi
jelentőségű fordulatot akar-e elérni az EU fejlődésében, a
német kancellár kijelentette, hogy nem a „történelemkönyveknek” dolgozik, hanem az aktuális gondok orvoslására, mű-

Szabadkereskedelmi megállapodásban reménykedik
a brit Brexit-miniszter

A Brexit-tárgyalásokért felelős brit miniszter szerint
nagyon valószínű, de nem teljesen bizonyos, hogy
a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folyó
tárgyalássorozaton sikerül szabadkereskedelmi
megállapodást elérni az Európai Unióval.

David Davis a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva kijelentette: a többi EU-tagországnak
is „nagyon erőteljes érdeke” fűződik ahhoz, hogy egy ilyen
megállapodás létrejöjjön Londonnal. Hozzátette ugyanakkor:
jóllehet ő meglehetősen biztos abban, hogy sikerül szabadkereskedelmi egyezségre jutni az EU-val a kilépési tárgyalásokon, ez „nem száz százalék”.
Davis szerint például ha az EU „kizárólag büntető jellegű”
megállapodásra lenne hajlandó, akkor a brit tárgyalófélnek fel
kell készülnie arra is, hogy kivonul a tárgyalásokról. „Erre az
eshetőségre is terveket kell kidolgoznunk” – mondta a Brexit-tárgyalások irányítására létrehozott brit minisztérium vezetője.
A jelenlegi hivatalos brit álláspont szerint az Egyesült Királyság a brit EU-tagság megszűnése után nem tartaná fenn
tagságát az EU egységes belső piacán és a vámunióban sem.
Theresa May miniszterelnök többször hangoztatott indoklása
szerint ugyanis ahhoz, hogy az Egyesült Királyság megőriz-

hesse tagságát az egységes piacon és a vámunióban, olyan feltételeket kellene teljesítenie, mintha ki sem lépett volna az
EU-ból. E feltételek közé tartozna mindenekelőtt az unión belüli szabad munkaerőmozgás elvének további érvényesítése
brit részről.
A Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról, vagyis a kilépési folyamat hivatalos elindításáról Brüsszelnek
március végén küldött értesítésben azonban kiemelt helyen
szerepelt, hogy a brit kormány „merész és nagyratörő” szabadkereskedelmi egyezmény megkötését javasolja az Európai
Uniónak.
Az Európai Tanács elnökének, Donald Tusknak március 29én átadott levél szerint e szabadkereskedelmi megállapodásnak átfogóbbnak kellene lennie minden korábbi hasonló
egyezménynél, hogy kiterjedjen egyebek mellett a pénzügyi
szolgáltatási szektorra is.
Theresa May ugyanakkor többször hangoztatta azt a nézetét
is, hogy az esetleges rossz megállapodásnál az is jobb, ha az
EU-val folytatandó tárgyalásokon nem születik egyezség.
A miniszterelnök szerint rossz megállapodás lenne például
az, ha az EU meg akarná büntetni Nagy-Britanniát a kilépésért, ahogy azt „Európában néhányan szorgalmazzák”.
(MTI)

Ország – világ
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Ma kezdődnek
az érettségi írásbeli vizsgái

Hétfőn a román nyelv és irodalommal kezdődnek az
írásbeli érettségi vizsgák a tanügyminisztérium által
jóváhagyott naptár szerint. Kedden anyanyelvből kell
bizonyítaniuk az érettségizőknek, június 28-án pedig
a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból mérik fel a
diákok tudását. Június 30-án a választott tantárgyból
vizsgáznak a diákok. A tanügyminisztérium közleménye szerint 439 vizsgaközpontban több mint 135.000
tanuló fog vizsgázni. Az anyanyelv írásbeli vizsgára
több mint 6.300 tanulót várnak. Az eredményeket július 5-én 16 óráig teszik közzé, és ugyanaznap 16 és
20 óra között fogadják az óvásokat. A végleges eredményeket július 10-én ismertetik. (Agerpres)

A vártnál nagyobb mértékben
drágul az áram

A korábban meghirdetett 1-2 százalék helyett 8 százalékkal drágul július 1-től a villamos energia – derült
ki az energiaár-szabályozó hatóság közléséből pénteken. A drágulás a háztartási fogyasztókat érinti.
Februárban a hatóság elnöke még úgy nyilatkozott,
hogy júliusban várhatóan 1-2 százalékos árnövekedés lesz. A hatóság emlékeztetett, a háztartási fogyasztók esetében az ár 10 százalékát
árszabályozott-energia teszi ki, a többi 90 százalékot
a villamos energia szabadpiaci ára befolyásolja. A hatóság illetékesei pénteken az Agerpres hírügynökségnek elmondták, a drágulást az eredményezte,
hogy az energiatőzsdén szokatlanul magas a villamos energia ára, ezért felfüggesztették ideiglenesen
a harmadik negyedévi licitet, hogy az újraszabályozás következtében elkerüljék a háztartási fogyasztóknak szánt energia árának további drágulását. Az
energiatőzsdén már az év elején megugrott az áram
ára az akkori rendkívül hideg időjárás miatt. (MTI)

Cinikus és megalázó
(Folytatás az 1. oldalról)

indíthasson, s a rendszerből a 70/2017-es rendelettel törölt három osztályt a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba,
a faipari és az építészeti iskolaközpontba helyezik át,
miközben a helyhatóságok képviselői megegyeztek
abban, hogy önálló szerkezetként a katolikus iskola a
Bolyai keretében működhet tovább.
A nuncius látogatását követően a főtanfelügyelő, aki
a Népújság kérdésére, hogy a katolikus iskola osztályait
netalán a leggyengébb szakközépiskolákba fogja-e áthelyezni, hevesen tiltakozott, sajnos, mint kiderült,
egyáltalán nem mondott igazat. A tanfelügyelőség döntése arcul csapása a marosvásárhelyi és a romániai magyarságnak, cinikus és megalázó lépés a
marosvásárhelyi katolikus iskola végső szétzüllesztése
és megszüntetése érdekében. Nehéz elhinni, hogy ez a
megoldás a főtanfelügyelő fejében született volna meg,
feltételezhetően nagyobb erők hűséges követőjeként sugallta azon a vezetőtanácsi ülésen, ahol a határozat
megszületett. Itt lenne a történet vége, akárcsak az orvosi és gyógyszerészeti egyetem esetében, ahol torzóban
maradt a törvény által előírt önálló magyar tagozat létrehozása. Jó lenne hallani, olvasni, hogy mit szól a katolikus iskola helyzetéhez a marosvásárhelyi
látogatásakor annyira derűlátó pápai nagykövet, akit a
jelek szerint hazug ígéretekkel traktáltak. A tanfelügyelőség döntése pedig tágabb vonatkozásban nemcsak a
marosvásárhelyi, a romániai magyarságból űz csúfot,
hanem a katolikus egyházból is. Feltételezhetően az ország, Románia jó hírére is hatással lesz egy kilátásba
helyezett pápai látogatás előtt. Ne értsék félre, tudom,
hogy piciny pont vagyunk a világtérképen, de mégis egy
európai uniós országban élünk, amely egy sor kisebbségvédelmi egyezményt aláírt, s amelynek diplomáciai
sikereiről zeng az utóbbi időben a sajtó. Sajnos az államfő, akit az utóbbi időben annyira ajnároznak már
nemcsak külföldön, hanem itthon is, s akit olyan nagy
számban szavazott meg a romániai magyarság, legutóbbi nyilatkozataival alaposan kimutatta a foga fehérjét, s bebizonyította, hogy az ellenünk folyó agresszív
kampányban határozottan a többség pártján áll.
Annyi aljas dolog, ami az orrunk előtt történik, történt, annyi hazugság elhangzott a katolikus iskolával
kapcsolatosan, hogy több kötetet kitenne már. Bármenynyire is szeretnénk a homokba dugni a fejünk, a marosvásárhelyi
magyar
intézmények
módszeres
lebontásának vagyunk tanúi. Mi pedig szépen beletörődünk a megváltoztathatatlannak hitt helyzetbe. Ha a katolikus iskola megszüntetésére kidolgozott kampány
sikerrel jár, ki sem merem mondani, hogy mi következik.
Addig is el lehet tűnődni: ha ilyen módon gondolkodó
pedagógusok vezetik a tanfelügyelőséget és oktatják a
jövő nemzedéket, utódaink mire számíthatnak a jövőben?
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Tiltakoznak a koronkai szülők
Megerősítette a városi
választmány a marosvásárhelyi
Az újabb feszültségkeltés,
RMDSZ-szervezet elnökségi tagjait
a hamis vádak ellen

Június 22-i, csütörtöki gyűlésén
a városi választmány megerősítette
a Vass Levente marosvásárhelyi
RMDSZ-elnök által nevesített alelnöki csapatot. A 48 választmányi
tagból 29-en voltak jelen, abszolút
többséggel erősítették meg az elnökség összetételét: alelnökönként
93-100%-ig terjedő szavazatarányban.
Döntésük értelmében hat alelnök
személye véglegesült: az ügyvezető
alelnök Kali István, környezetvédelemért és fenntartható fejlődésért
felelős alelnök Hajdu Zoltán, jogi és
önkormányzatokért felelős alelnök
Tóth Brezovszky Andrea, gazdasági, egyházügyekért, humán erőforrásért és munkavédelemért
felelős alelnök Szabó Zoltán

Győző, szervezésért és civil szervezetekért felelős alelnök Tubák Nimród,
pénzügyért
és
szervezetépítésért felelős alelnök
Szigyártó Zsombor.
A városi választmány csütörtöki
ülésén arról is döntött, hogy az ifjúságért felelős alelnöki, illetve a turizmus és kultúra népszerűsítéséért
és interetnikai kapcsolatokért felelős alelnöki tisztséget nyílt pályázat
révén bárki betöltheti, aki pályamunkát ad le, és ezt az elnökség elfogadja. A pályázatokat
a
kabinet@vasslevente.ro e-mailcímre lehet elküldeni. Pályázni
fényképes önéletrajzzal és szakmai
elképzelés leírásával lehet.
Vass Levente marosvásárhelyi
RMDSZ-elnök sajtóirodája

A titkos elektronikus szavazás
bevezetéséről tárgyalnak a
Mentsétek meg Romániát
Szövetség (USR) képviselői. A
párt a bizalmatlansági indítványok
szavazásakor
és
egyéb titkos jellegű szavazások során használná ezt a
megoldást a parlamentben.

kat, amelyek üresek voltak, a szavazást követően pedig kétszer számolták meg a golyókat és 251 darab
volt.
„Ha a filmezések bebizonyítják,
hogy 249 honatya szavazott, akkor
több mint gyanús lesz, hogy a titkosan szavazók közül néhányan
több golyót tettek az urnákba.
2017-et írunk, és még mindig ezt
a szavazási rendszert használjuk.
Ez egy primitív rendszer, amely
ugyanakkor megengedi, amint
láthattuk, a szavazás politikai befolyásolását, amely a törvény szerint titkos kellene hogy legyen” –
nyilatkozta Goţiu a közlemény szerint.
Az USR szerint hétfőn mindkét
parlamenti frakciójukkal megtárgyalják mind a titkos elektronikus
szavazás bevezetésének, mind a bizalmatlansági indítvány szavazását
kivizsgáló bizottság létrehozásának
szükségességét és lehetőségét.
(Agerpres)

Titkos, elektronikus szavazást
szorgalmaz az USR

Az AGERPRES hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint az
USR-s honatyák egy vizsgálóbizottság létrehozásáról is tárgyalnak,
amely Grindeanu-kabinet elleni bizalmatlansági indítvány szavazásának eredményeit vizsgálná ki.
Az USR azért szorgalmazná egy
bizottság létrehozását, mert a sajtóban olyan videók láttak napvilágot,
amely szerint 249 honatya tett be
golyókat a szavazóurnákba a bizalmatlansági indítvány vitája után,
azonban a szavazás után mindkét
urnában 251 golyó volt.
Mihai Goţiu, a szenátus alelnöke
a szavazás előtt ellenőrizte az urná-

Villámcsődülettel fejezte ki nemtetszését a kialakult
helyzettel kapcsolatosan a koronkai Tholdalagi Mihály
Általános Iskola szülői közössége pénteken 11 órától
az iskola előtt. Ennek folytatásaként, a hét folyamán,
hétfőn, kedden és csütörtökön, szintén 11 órától tüntetést szerveznek ugyanott.
Szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében az iskola szülői közössége elítéli Marius Paşcan parlamenti
képviselőnek a településen élő etnikumok közötti feszültséget keltő lépéseit.
„Megdöbbenve vettük tudomásul mi, a koronkai
Tholdalagi Mihály Általános Iskolában tanuló gyermekek szülei, hogy a községünk tanintézményét, annak
egy rendkívül fontos eseményét, a tanévzáró ünnepséget
pártpolitikusok sajátították ki, és azáltal, hogy mondvacsinált eszközökkel etnikai feszültséget keltenek, megpróbálnak szavazatokat szerezni. Marius Paşcan képviselő
június 21-i Facebook-bejegyzésében (https://www.facebook.com/marius.pascan.10/posts/ 705228119677406)
számos téves és hamis állítást tartalmazó szöveget tett
közzé, azt állítva, hogy az iskola által szervezett tanévzárón a román anyanyelvű gyermekek nem vehettek részt,
ráadásul az általa közzétett fényképek segítségével azt sugallta, hogy az iskola valamennyi tanulója kizárólag magyar nyelven kiállított érdemoklevelet kapott.

Csűrszínház tizenötödször

(Folytatás az 1. oldalról)
Szőcs Máté Tímea, Németh Attila,
Bocskay Vince, Kuti Dénes, Kuti
Botond, Vinczeffy László és a néhai
Kusztos Endre és Siklódi Zsolt
munkái. Az alkotásokról – a megnyitót és Szélyes Ferenc vendéglátó
köszöntő szavait követően – Bocskay Vince beszélt. És alighogy a
közönség közelebbről is megtekinthette a kiállítás anyagát, máris jött
egy felajánlás, hogy jövőben a nyárádszeredai alkotótábor anyagából
válogathatnak a szervezők úgy,
hogy e tájegységben élők alkotásait
hozzák egy térbe.
A pénteki esőzések mintha egy
kicsit elbátortalanították volna a

délutáni, esti előadás iránt érdeklődőket, aztán mégis kisütött a nap, és
eljöttek mindazok, akik időjárástól,
politikai állástól és egyéb körülményektől függetlenül fogyasztói e
kulturális kínálatnak, azok, akik a
nézőtéri gyenge fényben is megtalálják helyüket a padok között, mert
tudják, hogy mindazoknak az előadásoknak, amelyeket egyébként
kőszínházban is megtekinthetnek,
itt különlegesebb a hangulata. Még
akkor is, ha netán esküvői menet
vonul végig, autók tülkölnek és fáradt traktorok pöfögnek végig az
utcán, vagy kíváncsi gyerekek bújnak át a színpadot árnyékoló vászon
alatt, s az előadás közben a kocsmá-

zók hangos beszéde néha jobban
behallatszik, mint a színpadi produkcióban elhangzott replikák.
Akik úgy döntöttek, hogy eljönnek a tizenötödik Csűrszínházi Napokra, ezúttal is színes előadásokat
láthattak. Azt, hogy miként játszhat
el két színész egy előadásban legalább 16 karaktert (a gyergyószentmiklósi Figura Színház Marie Jones
Kövekkel a zsebében című tragikomédiájában Kolozsi Borsos Gábor
és Moşu Norbert-László). És újra
fejet hajthattunk a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagyasszonya, Farkas Ibolya alakítása előtt,
aki a soproni Petőfi Színház, a
Zentai Magyar Kamaraszínház, a
Komáromi Jókai Színház, a mikházi Csűrszínház, a Forrás Színház, a Pesti Magyar Színház és a
bécsi Europa Club közös produkciójaként bemutatott Ingmar Bergman Őszi szonáta című film
forgatókönyvéből készült színpadi
játékában bizonyította, hogy a világot jelentő deszkák testet-lelket
megfiatalító energiákat szabadíthatnak fel egy-egy alakítás során.
De hasonló teljesítményt nyújtott
Eva szerepében Molnár Anikó fiatal soproni színművész is, akiknek
játékát Vukosavljev Iván (Viktor)
és Diószegi Imola (Helena) egészítette ki.

Mi, szülők értetlenkedve fogadtuk a képviselő lépését, hiszen az iskolában sosem volt interetnikai feszültség az itt tanuló magyar, román és roma gyerekek
és pedagógusok között. Az iskolával kapcsolatos negatív hírek egy helyi pártpolitikus, Daniel Cheşa, a
Nemzeti Liberális Párt koronkai tanácsosának nevéhez
kötődtek. Tudomást szereztünk arról is, hogy Marius
Paşcan parlamenti képviselő etikátlanul, az iskolában
tanító román anyanyelvű pedagógust felhasználva,
azzal együttműködve írta meg gyalázkodó, csúsztatásokkal teli bejegyzését. Éppen ezért Maros megye főtanfelügyelőjéhez fordultunk, hogy vizsgálja ki az
ügyet, indítson fegyelmi eljárást a pártpolitikust kiszolgáló pedagógus ellen, és tegyen hatékony lépéseket
annak érdekében, hogy a szavazatszerzésre törekvő
pártkatonák ezentúl ne alakíthassák hadszíntérré a község tanintézményét.
Mindamellett, hogy cáfolják Marius Paşcan
parlamenti képviselő vádjait (a román gyermekek
kirekesztése a tanévzáróról és az egynyelvű, magyar érdemoklevelek kiadása), a héten tovább
folytatják tiltakozásukat a valóságot durván meghamisító vádak ellen – olvasható a Tholdalagi Mihály
Koronkai
Közösségért
Csoport
nyilatkozatában. (b.)

Hagyományossá vált, hogy a
Csűrszínház udvarára a Mentor
Kiadó is elhozza legújabb köteteit,
s az is sajnos megszokott, hogy
néha többen állnak a könyvek mögött, mint előtt. Habár az idén – egy
kicsit talán annak is köszönhetően,
hogy babgulyás rotyogott az üstben
– többen eljöttek. Aki lemaradt, veszített, mivel a megjelent szerzők
(Kovács Levente, Sebestyén Mihály, Lokodi Imre, Király Káli István, Soós István, Székely Szabó
Zoltán) több kötetet is elhoztak, s
mint ilyenkor szokás, még a „kuliszszatitkokba”, az írás fortélyaiba is
betekintést nyerhettek a szellemi
táplálék iránt érdeklődők.
Az Őszi szonáta mellett az idei
csűrszínházi előadás fénypontja a
budapesti Nemzeti Színház kiváló
színművésze, Tóth Auguszta Hoztam valamit a hegyekből – Mezei
Mária című önálló estje volt. Szűcs
Nelly zongoraművésznő kíséretében a több mint kétórás egyéni előadáson nemcsak a múlt század
elején és derekán élt, elismert, majd
a pályáról félreállított színművésznő élete pergett le korabeli sanzonok kíséretében, hanem olyan
sorstragédia, önvallomás is volt,
amely korhűen ábrázolta a korabeli
kultúrpolitikát és mindazt a megpróbáltatást, amelyet a második világháborúban és az azt követő sötét
diktatúrában át kellett élni. A lekötő
előadásmód, a kiváló színészi telje-

sítmény – a kereken 100. előadásban – a környéken zajló mulatság
ellenére mély katarzist váltott ki a
nézőkből.
A szórakozni vágyóknak a felüdülést a székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház Carlo Goldoni Mirandolina című vígjátéka jelentette,
amelynek díszletei úgy zsúfolódtak
be a Csűrszínház színpadára, hogy
az elemeket szállító tehergépkocsit
nagy erőfeszítések árán traktorral
kellett kihúzni a szomszéd kertből,
a színpadszerelőket lelkes helyi fiatalok egészítették ki a helyi lakodalmat megelőző erőgyakorlatként.
A rendezvény vasárnap zárult a
Bekecs néptáncszínház legújabb
produkciójának, a Legendák kertjének csűrszínházi bemutatójával. A
Bekecs a Maros Művészegyüttes
mellett évek óta visszatérő vendége
a Csűrszínháznak, így a székelyföldi legendákat a tánc nyelvén felelevenítő előadást is igen nagy
szeretettel fogadta a nyárádmenti –
és nem csak – közönség.
A csűrszínházi évad nem zárul le,
lesz még zenei, film- és római fesztivál, gazdanap, és a soproni Petőfi
Sándor Színház gyerekeknek és fiataloknak szóló Michael Endemesejátékot, A pokoli puncspancs című zenés darabot is bemutatja július 22-én. Érdemes
gyakrabban visszatérni a Csűrszínházba, igen a gazdag a nyári
kulturális kínálat.
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Kinek fontos vagy nem fontos egy magyar tánccsoport?

Anyagi gondokkal küzd a Bekecs néptáncegyüttes

Tavaly számos ígéret tudatában indította el a nyárádszeredai Bekecs néptáncegyüttes
azt a folyamatot, hogy hivatásos társulattá váljon. Néhány
hónapja meg is szerezték ezt
a státust, de mára kiderült:
néhány támogatási ígéret
üres szólam volt, ezért állandó anyagi hiánnyal küzd
Erdély legfiatalabb profi néptáncegyüttese.

Gligor Róbert László
Benő Barna Zsolt együttesvezető
egyetlen mondatban is össze tudja
foglalni azt a helyzetet, amivel a
Bekecs küszködik, pedig csak néhány hónapja vált hivatásossá. Állandó anyagi hiánnyal zárják a
hónapokat, és bár szerződéseik vannak önkormányzatokkal néptáncoktatási
programokra,
az
alkalmazottak fizetését mégsem
tudják biztosítani. Ezek a szerződések egyharmadát jelentik a fizetési
alapnak, a többit az együttesnek
kellene „kitáncolnia”, de Benő szerint a jelenlegi árakkal ez lehetetlen,
vagy pedig olyan összegekért kellene vállalniuk a fellépéseket, hogy
jóval a többi együttes fölött járnának. Ha a fizetésalap biztosított
lenne, a működési költségeket pályázatok és fellépések révén előteremtenék. A többi erdélyi hivatásos
néptáncegyüttesnél az állami támogatások biztosítják a költségek 90
százalékát, és csak a többit kell maguknak előteremteniük, míg a Bekecsnél ez éppen fordítva áll. A
nyárádszeredai önkormányzat és a
mindenkori polgármesterek az
együttes mellett állnak, de 10, legjobb esetben is csupán 15 százalé-

kát tudták biztosítani az együttes
évi költségvetésének.
Politikai akarat kell?
Benő Barna elismeri: senki nem
kérte, hogy a Bekecs hivatásossá
váljon, de ha már olyan csapat verődött össze Nyárádszeredában az
évek során, hogy ilyen eredményeket lehetett elérni, akkor megérdemelte, hogy hivatásossá váljon.
Jelenleg 14 alkalmazott táncosuk és
egyetlen műszaki szakemberük van.
Feltétlenül szükség volna még kéthárom műszaki munkatársra, hiszen
a jelenlegi előadásszámmal nagyon
nagy erőfeszítés az, hogy a táncosok
segítenek előadások előtt és után felés leszerelni a színpadi díszletet és
technikát. Továbbá nincs irodai személyzetük, nincs aki az előadásokat
leszervezze, a bürokratikus mechanizmust „tolja utánuk”. Ha pedig kevesebb előadást vállalnak, nem
tudják kitermelni a fizetéseket. Amit
lehetett, kihoztak ebből a csapatból,
de jelenleg olyan ördögi körben taposnak, amelyből csak külső segítséggel lehet kilépni – véli Benő.
Erdélyben tizenöt éve nem alakult hivatásos magyar néptáncegyüttes, de
mindeniknek megvan a maga fejlődéstörténete, és mindenik mögött erős
politikai háttérakarat állt. Erre volna
szüksége a Bekecsnek is, mivel Maros
megyének van népi együttese, így
innen kevés támogatást remélhetnek,
Nyárádszereda pedig túl kicsi ahhoz,
hogy egy évi több százezer lejes
költségvetésű művészeti intézményt
fenntartson. Márpedig Benő szerint
csak politikai „hátszéllel” lehet a jelenlegi helyzetet orvosolni.
Megnövekedtek a bérköltségek
A tavaly, amikor a hivatásossá
válás folyamatát elindították, két

olyan tényezővel nem számoltak,
ami kiváltotta a mai helyzetet. Az
egyik a bérköltségek megemelkedése: tavaly nem számoltak a minimálbér növekedésével és a
művészeti ágazatban tapasztalt fizetésemelésekkel. Márpedig a táncos
állás olyan munkacsoportba tartozik,
ahol meglehetősen nagy társadalmi
biztosítást kell befizetni a bérek után
ahhoz, hogy 48-50 éves korban egy
táncos elmehessen nyugdíjba ebből
a szakmából. Márpedig 45 évesen az
élvonalban táncolni már igen nehéz,
és kitűnő fizikai, egészségi állapotot
igényel. A másik tényező az, hogy
számos támogatási ígéret mára üres
szólamnak bizonyult, és azt tapasztalják, hogy ma Magyarországnak
fontosabb ez az együttes, mint Romániának. Két éve jelentősebb támogatást csak az anyaországból
kapnak, amiért hálásak is a nemzetpolitikáért felelős államtitkárságnak,
hisz nélkülük már bezárhatták volna
az ajtókat. Budapesten felismerték,
hogy a Bekecs oktatási és értékmentő programjai nagyon fontosak
Erdélyben és a Nyárádmentén, de elvárnák, hogy legalább ekkora lelkesedéssel támogassa őket a román fél
is, „mert mi is ehhez az országhoz
tartozunk” – pattan ki az elkeseredés
Benőből, aki szerint nem várható el,
hogy kizárólag Magyarország oldja
meg az ő gondjaikat.
Gyenge kilátások
Számos pályázatot nyújtottak be
a különböző költségvetési tételek
biztosítására, ezek közül pedig legkomolyabb a fizetésalap biztosítása
lenne. Több helyről már negatív választ kaptak, így nem tudják még,
hogy meddig tarthatják ezt az állapotot. A legtöbb pályázat céltámo-

Az ébredés útja

A változtatás kulcsa mindig a kezedben van...

– Könyv egy fiatal lány bátorságáról. Beszélgetés a szerzővel –

„A Camino a párokat vagy
még jobban összehozza, vagy
szétszedi őket. A tulajdonságok felerősödnek, koncentrálódnak, ez esetben 40 napra,
és a jó jellemvonások még
jobb, a rosszak még borzasztóbb színben tűnnek fel. Amikor elindultunk a Caminóra,
nem gondoltam bele, hogy az
utóbbit fogom megélni, de
valamiért így kellett történnie.”

Oly gyakran előfordul életünk
során, hogy a változás, változtatás
lehetősége ott kopogtat a megoldások kapujában, de bizony nem kis
kihívás beengednünk őt mindennapjaink elfoglaltságába. Pusztán a
másság is ijesztő lehet számunkra,
ám legtöbbször a kényelem húz
vissza bennünket, míg végül a rutin
mellett döntünk, még ha az kevésbé
tetszetős is tudatunk számára.
Vannak viszont olyan bátor személyek, akik a problémáktól nem
hőkölnek vissza, mi több, azok felismerését elősegítik, önmaguk
komfortzónájának határait feszegetve. Hasonló történet Emmáé is,
aki az ősi El Camino zarándokutat
végigjárva, őszintén számol be írásában az ébredés útjáról.
Véleményem szerint ezen zarándokút legtetszetősebb oldala, hogy
bár elsősorban a lélekfejlődés a
célja, ahogy az minden hasonló út
hivatása, keretei mégsem intézményesítettek, ha úgy tetszik, nem
egyháziak, nem dogmatikusak. Mi
több, szabad akaratúak, kötetlenek,
tiszteletben tartva az egyén életének, lelkének, ritmusának egyediségét. Talán ezért is ennyire népszerű
ez a zarándoklat fiatalok, idősek körében egyaránt, hiszen mindenki
hozzájárul ahhoz, hogy ez a választható mérföldkő ennyire színes, kü-

lönleges, mindig megújuló lehessen. A szerző szavaival élve „Az út
a legjobb formát hozza ki mindenkiből. Amit adsz, azt kapod vissza.
Az út az élet rövid és tömör változata. Előbb vagy utóbb kiderül a hamisság, és elég sok a szemtanú is.
Senki élete nem marad észrevétlen.
Mindenki hat mindenkire. Egy mosoly vagy egy morcos beszólás
képes elindítani a világon a változást. A jó jót vonz, a rossz rosszat.
Ez örök törvény.” És talán pontosan
ettől kerek egész ez a kis, de a mi
nagy világunk is...
„... szerintem minden változik, és
nem létezik csak fekete és csak
fehér. Ezernyi árnyalata van minden
színnek, attól is függ, honnan nézzük, milyen fényben, kinek a szemén keresztül, milyen olvasatból.
Minden összetett és rengeteg befolyásoló tényező veszi körül.”
– Gazdagodtál-e újabb nézetekkel saját életedben, mindennapjaidban az út óta?
– Azt gondolná az ember, hogy

voltam az El Caminón, és akkor
vége, ennyi is volt, és másfelé nem
megyek. Ezzel ellentétben mondhatni vérszemet kaptam, és az egész
világot be szeretném járni. Tavaly
decemberben szintén egy megfoghatatlan érzés irányított, és elmentem Hawaiira teljesen egyedül
három hónapra. Néha kéretlen szituációkba kerültem, de mindent
megoldottam egyedül. Mint kiderült, nem minden arany, ami fénylik... Az emberismerő képességemet ott nap mint nap gyakorolhattam. Szerintem mindenkinek
legalább egy alkalommal ki kellene
próbálnia élete során az egyedül
utazást. Kötelező lehetne, mint az
írás-olvasás. Annyi mindenre megtanítaná a fiatalokat még a nagybetűs élet előtt. Képet kapnának a
valós világról, és a saját szemükkel
tapasztalhatnák meg a nemzetek,
kultúrák, országok sokszínűségét.
Kinyílna a gondolkodásuk, és a
feladatokat is, amiket az élet eléjük sodor, más perspektívából oldanák meg. Az új emberek
szemével értékeled a tulajdonságaidat, esetleg felismered azokat a jellemzőket magadban, amiket eddig
nem láttál.
– Tartod-e a kapcsolatot olyan
zarándokkal, akit az utad során ismertél meg? Vagy ez egy annyira
elszigetelt, önalló közösség, hogy
nehezen beépíthető esetleg a későbbi mindennapokba a szelleme?
– Napi szinten nem tartom a kapcsolatot velük, de olykor meleg
szívvel írunk egymásnak és érdekléődünk a másik hogylétéről. Abban
biztos vagyok, hogy azzal a néhány
zarándokkal, akivel szorosabb ismeretség alakult ki, ha újra találkoznánk, nagy örömmel üdvözölnénk
egymást, majd ott folytatnánk a beszélgetést, ahol abbahagytuk.

gatást nyújt egy-egy projektre, és
nem fizetésalapot biztosít, továbbá
önrészeket kell(ene) biztosítaniuk
olyan körülmények között, amikor
még a fizetés pontos utalása is kérdéses minden hónapban. Másik
nagy gondjuk az utaztatás kérdése:
hogy ne kelljen állandóan autóbuszt
bérelniük vagy saját kisautóikkal
utazniuk, két kis teherbuszt szeretnének beszerezni. Ám legutóbbi pályázatukon csupán annyi támogatást
kaptak, hogy az az egyik jármű árának felét biztosítja és a négy hónapi
fizetés után befizetetndő állami járulékot. A kérdés állandó marad
tehát: honnan biztosítják a többi
szükséges összeget?
A hivatásos együttesnek kijáró
„kiváltság” számos vállalással is jár
– mutat rá Benő: évente legalább
két új műsort kell színpadra állítaniuk és bizonyos eladásszámot kell
felmutatniuk. Ám mindez mind
anyagi vonzattal jár. Az anyaországban próbálják átvilágítani az erdélyi néptánccsoportok helyzetét,
és annak függvényében nyújtanak
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számukra anyagi támogatást, hogy
ki milyen eredményeket ért el egy
adott évben. Ez már Magyarországon jól bevált, és gazdasági, illetve
művészeti eredményeket követel
meg. Azt is hiányolja az együttesvezető, hogy nálunk még a vállalkozói szféra nem ismerte fel a
marketing lehetőségeit, nem vagy
csak alkalomszerűen támogatja az
együtteseket. Pedig saját munkája
mellett egy ilyen együttes egy cég
arculatát is jól tudná építeni. Mert
nem mellékes dolog az, hogy a Bekecs évente 300-400 ezer emberhez
juttatja el műsorát! „Nagyon szeretnénk megszabadulni az anyagi tehertől és azzal foglalkozni, amihez
a legjobban értünk, a néptánccal. És
legyen lehetőségünk elmenni előadásainkkal olyan falvakba és a
szórványba is, ahol nem feltétlenül
térülnek meg a költségek. Mert a
moldovai csángók vagy a Mezőség
is megérdemelné azt, hogy elmenjünk hozzájuk” – zárta mondandóját
az egyelőre utópiának tűnő gondolattal Benő Barna.

Az együttes a bérköltségek növekedése és az ígért támogatások elmaradása miatt került nehéz
helyzetbe

– Hogyan zajlott a visszatérésed
utáni első napod, és milyen volt az
úgymond visszaépülés a mindennapok forgatagába? Vannak-e konkrét
gyakorlati változások azóta a rutinodban?
– Mindkét család örömmel,
finom hazai ételekkel fogadott minket. A tiszta ágy, zuhanyzó, egy
csöppnyi állandóság, az ismert helyek, emberek, mind-mind nyugalommal töltöttek el. Emlékszem,
hogy végtelenül fáradt voltam, és
egy hétig csak a sebeket nyalogattam, élménybeszámolót tartottam a
barátoknak, ismerősöknek, végül
nekikezdtem a könyv megírásának.
Majd miután magamhoz tértem,
következett a nagy lomtalanítás a
lakásban. A Camino alatt kiderült,
hogy ami a hátizsákban van, az is
elég az élethez, így minden feleslegestől megszabadultunk. A harmónia közöttünk viszont nagyjából
csupán két hétig tartott, majd
egyre jobban látszott, hogy nem
azonos irányba folytatjuk utunkat.
– Tervezed-e újból megtenni az
utat? Ha igen, mikorra tűzted ki az
időpontot? Vagy egyszerűen csak
várni fogod a megfelelő alkalmat,
valamiféle belső ösztönző hangra
hallgatva, akárcsak legutóbb?
– Persze, szeretném újra megtenni a zarándokutat, de pontos
dátum még nincs kitűzve. Idén a
Mount Everest alaptáborához
szeretnék felmászni, ezúttal apával fogok „csapatépítőset játszani”.
– Mit vett el tőled a zarándoklat,
és mit kaptál tőle, esetleg cserében?
– Úgy gondolom, hogy ezzel az
úttal nem vesztettem semmit, inkább fejlődtem. Mind kitartásban,
fizikailag, mind lelkileg, szellemileg, ismeretek szintjén, emberileg.
Igaz, mindezt néha fájdalmas úton,
de az idő mindent szebbé tesz.
– Kiknek ajánlod az út megtételét?
– Az utat mindenkinek ajánlom,
aki érzi magában a hívó szót. Sokaknak a különböző betegségek, a

nyelvtudás-, idő- vagy pénzhiány az
akadály az elinduláshoz. Természetesen, ha mindegyik van, úgy könynyebb, de számos példával
találkoztam az úton, és mind megoldották. Egy fiatal srác mankóval
sétált végig, igaz, három hónapig
tartott neki, a keze lilára színeződött
a megerőltetéstől, de megcsinálta.
Vagy volt három 70 év körüli magyar zarándok, akik nyelvtudás nélkül jutottak el Saint Jean Pied de
Portból Finisterráig.
– Gondolom, önmagad szerzői
megnevezésének közvetlensége (röviden csak Emma) is tudatos. Mi
volt a célod ezzel?
– Igen, ez az Emma név már gyerekkorom óta bennem van, talán ez
vagyok én?! Ezt még keresem.
Mivel a könyvet is azért írtam meg,
mert úgy éreztem, ki kell adnom
magamból a történteket, így gondoltam, hogy a belső hangom nevét
fogom használni.
Ami engem megfogott az írásban, az maga az őszinte szellem,
mely a zarándokközösség legfőbb
jellemzője, úgy hiszem. Pontosan
ez a közvetlenség, kötetlenség (a
szó pozitív értelmében) teszi számomra is vonzóvá az egészet.
Saját ritmusban haladni az önismeret és a kijelölt ösvény útján
mind fizikailag, mind szellemileg. Az alázatosság, a lassú következtetések, maga a lelki fejlődés
és a megértés, a ráeszmélés a
mindennapok problémáira, „az
aranykalitkába való zártság” felismerése közös oldalakon halad a
legjobb gyakorlati tanácsokkal is
a fizikailag leterhelő utat illetően, mint bakancs, száraz zokni,
vízhólyag, csomag, de még kis
gasztronómiával is fűszerezve a sorokat.
Amennyiben felkeltette a kedves
Olvasó érdeklődését az írás, a könyvet a marosvásárhelyi Kobak könyvesboltban fellapozhatja, megvásárolhatja, esetleg célzott kérdéseivel megkeresheti a szerzőt az
emma.elcamino@gmail.com
címen. (B. M.)
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Missziószolgálat a diaszpórában

Összefogás hetedhét országon túl

A Magyar Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága kezdeményezéseként
2016–2017-ban negyedik alkalommal hirdették meg a
Kőrösi Csoma Sándor-programot, melynek célja a diaszpóélő
magyarok
rában
közösségi és kulturális életének megszervezése, a magyarnyelv-ismeret fejlesztése
ösztöndíjasok segítségével. A
program során évente 99 fiatal végez missziószerű küldetést 25 országban. 2016.
szeptember 1. és 2017. március 31. között ennek a programnak
köszönhetően
9
hónapot töltött a kanadai Kelownán a marosvásárhelyi
Jancsó Antónia, aki élményeit tileg mehetett volna. Mivel koráb- szokta a jelenlétemet, de nagyon
ban színjátszó körben is tevékeny- nyitottak maradtak minden iránt,
megosztotta olvasóinkkal.

Vajda György

Részvételi feltételek
A program keretében a Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai révén felveszi a kapcsolatot
olyan, a diaszpórában levő helyi
magyar szervezetekkel, egyházakkal, oktatási intézményekkel, ahova
igényelnének ösztöndíjasokat tevékenységeik megszervezésére, lebonyolítására. A visszajelzésekből
kialakult lista alapján hirdetnek pályázatot önkéntesek számára. A legfontosabb feltétel az, hogy a
pályázó „20. életévét betöltött,
büntetlen előéletű magyar állampolgár legyen, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik,
kiemelkedő és a magyar szórvány
számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik, és/vagy
közösségszervező, hagyományőrző
egyéb közösségi tevékenységekben
aktívan részt vesz”. Az ösztöndíjasok Ausztráliában, Új-Zélandon,
Latin-Amerika országaiban, valamint Dél-Afrikában és Izraelben hat
hónapot tölthetnek, Európában, Kanadában és Észak-Amerika valamely országában kilenc hónapon át
tart a program. 2016–2017-ben a
100 ösztöndíjas közül Kanadában
14-en, Latin-Amerikában 10-en, az
Amerikai Egyesült Államokban 20an, Európában 42-en, Ausztráliában
10-en,
Új-Zélandon,
Dél-Afrikában és Izraelben egy-egy
személy teljesített szolgálatot.
Az ösztöndíjasokat szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján
az államtitkárság munkatársai személyes interjún hallgatták meg. Pályázati anyaguk és a személyes
meghallgatás alapján került kiválasztásra az a 99 fő, akik segítették a
külföldön élő magyar közösségeket.
Jancsó Antónia elmondta, hogy
2016 márciusában értesült a programról a Lorántffy Zsuzsanna
Egyesületnél, ahol önkénteskedett.
Mivel megtetszett a program küldetése és már több civil szervezetnél
önkénteskedett, úgy döntött, hogy
megpályázza a lehetőséget. 2016
márciusában küldte be az önéletrajzot és a motivációs levelet, majd az
adatlapon megjelölt három országot, ahova akkor még csak elméle-

kedett, azt tűzte ki célul, hogy a
diaszpórában élő fiatalokkal közösen megpróbál létrehozni és működtetni
egy
diákszínjátszó
csoportot. A budapesti interjú 10
percet tartott. Arra voltak kíváncsiak az államtitkárság munkatársai, hogy miként reagál bizonyos
életszituációkban, és milyen programokat szervezne az idősebb nemzedék tagjainak ahhoz, hogy
megerősítse, fenntartsa magyar
identitástudatukat.
A beszélgetést követően nem sokáig kellett várni a válaszra. A kijelölt helyszín Kelownán az
Okanagani Magyar–Kanadai Kulturális Egyesület lett.
„Meglepő kedvesség”
Kelowna az Okanagan-völgyben
a hasonló nevű tó partján fekszik
Kanada (Brit Columbia) délnyugati
részén, Közép-Okanagan régióban.
Neve grizzly medvét jelent az őslakosok nyelvén, a nagyvad címerében is megtalálható. Nagyságát és
lakosságát tekintve a kanadai települések közül a 22. a 2016-os adatok szerint, 194.882 lakossal.
Hegyek lábánál található, így domborzata az erdélyihez hasonlít, s
mivel tó partján van, és a telek mérsékeltebbek, mint máshol (az átlaghőmérséklet télen –25 Celsius-fok,
máshol eléri a –40-et is) közkedvelt
település. Lakosai korábban állattenyésztéssel, mezőgazdasággal és
szőlőtermesztéssel foglalkoztak, a
kelownai borok híresek Kanadában.
Az ösztöndíjasok kiutazásuk
előtt egyhetes „képzésen” is részt
vesznek, ahol megismerkednek a
már kiválasztott célállomással, az
országgal, az ottani magyar közösséggel, személyesen azzal a mentorral,
aki
majd
irányítja
tevékenységüket. Jancsó Antóniát
Dombi Pál, a kelownai Magyar Ház
akkori vezetője fogadta, aki szállást
találni is segített. Így került egy
olyan családhoz, ahol a feleség magyar, a férj pedig angol volt, és két
kiskorú gyereküket – többek között
– magyar nyelvre kellett tanítania.
– Nagyon kedvesen fogadtak a
kanadai magyarok. Vendéglátóm
virággal várt a repülőtéren, családtagként viszonyultak hozzám. Persze el kellett teljen egy kis idő,
ameddig az ottani közösség is meg-

amit kezdeményeztem, hiszen ezeken a tevékenységeken nem volt
kötelező a jelenlét. Számomra feltűnő volt az a kedvesség, az érdeklődés,
ami
mindenhol
fogadott. Az üzletben, az étteremben köszönés után az embertől
megkérdik, hogy van, és erre nem
elég az a válasz, hogy „jól”, elvárják, hogy visszakérdezzek, és
akkor egész barátságos, őszinte
csevegés, párbeszéd alakul ki. Ez
annyira az ottani mindennapok
része, hogy amikor hazajöttem,
nehéz volt újra megszoknom, hogy
itt senki nem teszi fel ezt a kérdést...
Magyarok a Magyar Házban
Antónia abba a szerencsés helyzetbe került, hogy mentorának
olyan marosvásárhelyi rokona volt,
aki bábokat készített, így még a kiutazás előtt megtanulta a bábkészítést, ami igen hasznosnak bizonyult
Kanadában.
Az Okanagani Magyar-Kanadai
Kulturális Egyesületet az 1956-os
forradalom után elmenekült magyarok alapították, akikhez társultak az
azt követő időszakban kivándoroltak. Először egymásnál találkozgattak, majd jótékonysági bálokat
szerveztek, és a bevételekből gyűjtöttek annyit, hogy létrehozhatták a
Magyar Házat, ahova aztán rendszeresen eljártak klubtevékenységekre. Az 56-os közösség megőrizte
az anyanyelvet, hiszen kivándorlásukkor nem tudtak angolul, így sokáig egymásra támaszkodhattak,
így megőrizték magyarságukat. Az
utánuk következő nemzedékek tagjai kevésbé igényelik ezt a kapcsolatot, mivel jól tudnak angolul, és
így hamar beilleszkedtek a kanadai
közösségbe. Kelownán vannak,
akik magyar-magyar házasságban
élnek, így ott nincs gond az anyanyelv megőrzésével, a vegyes házasságban azonban a szülőktől
függ, hogy kinek a nyelvét tanítják
meg gyerekeiknek. Az oktatás kizárólag angol, illetve francia nyelven
zajlik, a magyarok csak az ún. hétvégi magyar iskolában tanulhatnak
anyanyelvükön. Amúgy „hivatalos”
osztályt nem is lehetne indítani,
mert kevesen vannak és különböző
korúak a gyerekek. Antónia egyik
fő feladata a magyar nyelv oktatása

volt. Először hetente kétszer voltak
órák, aztán annyira megkedvelték a
gyerekek a foglalkozást, hogy
négyszer is találkoztak. Az egyik
pincehelyiséget otthonosabbá tették, egy magyar népmese jeleneteit
rajzolta fel Antónia, majd ezt a gyerekekkel közösen kifestették. Volt
itt magyar rajzfilmvetítés, bábozás,
sütés-főzés és minden olyan tevékenység, amellyel a kicsiket összetartotta.
Antónia örömére felnőtteket is
tanított magyarul. Olyan angolok,
jártak órára, akiknek házastársuk
magyar volt, és „szerették volna
tudni, hogy mit mond hátuk mögött
az anyósuk”. Ezenkívül különböző
közösségi alkalmakat is szervezett
– mulatságokat magyar zenével,
sütő-főző napokat, de megtartották
a március 15-i, az október 6-i megemlékezéseket, volt Mikulás-járás
és karácsonyi ünnepség is. Az idősebb nemzedéknek magyar bálokat, magyar filmklubot szerveztek.
Az önkéntes segítségével sikerült
katalogizálni a Magyar Ház több
mint 1800 kötetet számláló könyvtárát is, amelyet előszeretettel használnak a magyarok. Antónia
tudomása szerint az Okanaganvölgyben 3000 magyar él, közülük
több százan Kelownán, a Magyar
Házba mintegy 150-en látogattak el
ottléte alatt.
Meglepő különlegességek
Egy erdélyi magyarnak mindenképpen feltűnik az, hogy Kelownán,
mivel az angol többségű Brit Columbia tartományban van, minden
felirat először angolul szerepel, de
ugyanúgy ott van a francia is. Az
autóbuszon először angolul, majd
franciául is tájékoztatják az utasokat, annak ellenére, hogy kevés
francia él ezen a vidéken. A Qué-

a labdarúgás, a baseball. Minden
gyerek sportol valamit.
Kanadában tilos 10 éves kor
alatti gyereket felnőtt felügyelete
nélkül hagyni. Ezt annyira betartják, hogy a szülő nem mehet el otthonról úgy, hogy a házban egyedül
maradjon a gyerek. Az iskolában
felvilágosítják a kiskorúakat, hogy
ilyen esetben milyen intézményt
kell értesíteni. Hasonlóan szigorúan
veszik a bántalmazást is. A szülőknek a szó szoros értelmében egy
ujjal sem szabad a gyerekeikhez érniük, mi több, ha kiabálnak rájuk,
vagy nem megfelelő szóhasználattal
illetik őket, ezért a gyermekek feljelenthetik a szüleiket, akiket emiatt
megbüntethetnek, mi több, el is vehetik tőlük saját gyereküket. Ezt is
meg kellett szoknia az Erdélyből
Kanadában szolgálatot teljesítő önkéntesnek.
A honvágyat nem lehet leküzdeni
Jancsó Antónia szerint, ha a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága
nem
indította volna el a Kőrösi Csoma
Sándor-programot, akkor lehet,
hogy rövid időn belül megszűnt
volna a magyar iskola Kelownán, és
a közösség sem tartana össze enynyire. A legnagyobb eredmény
talán az, hogy kilenc hónapig heti
kétszer elmehettek a gyerekek a
nyelvórára, de számos olyan rendezvényt szervezett és vezetett, ami
hozzájárult ahhoz, hogy több időt
töltsenek együtt a magyarok. Antónia elárulta, hogy az idősebbeknek
órák hosszat mesélt Erdélyről, Magyarországról, a jelenlegi gazdasági, politikai helyzetről, mert
sokuknak kivándorlásuk után megszakadtak a kapcsolataik az anyaországgal. Volt olyan is, akinek már
senkije sem maradt itthon, s nem

becben szolgáló önkéntes viszont
elmondta, hogy ott minden fordítva
van. Olyat nem tapasztalt Antónia,
hogy ezt bárkit is zavarna.
Az őslakosokat viszont igen tisztelik. Néhány éve a kanadai kormány hozott egy olyan intézkedést,
mellyel az elvett földterületeiket
visszaszolgáltatta az indián törzseknek, így azoknak, akiknek házaik
„indián földön” vannak, a törzsnek
kell adót fizetniük. Így segítik anyagilag is az elég szegény őslakos közösséget. Az is megtörténhet
viszont, hogy ha valaki nem teljesíti
kötelezettségeit, megvonják a tartózkodási jogát, és házát el kell költöztesse az indián földről. Igaz, ez
nem is olyan nehéz – mesélte Antónia, hiszen a lakóházak falainak
többsége préselt lemezből készül,
amelyet könnyű költöztetni. Hátrányuk az, hogy minden kihallatszik,
ami a „négy fal között” történik.
Érdekességképpen Antónia azt is
elmondta, hogy az egyébként festői
környezetben levő város utcáin, a
házak között szabadon járnak a
szarvasok, az őzek, és a mosómedvék is belopóznak az udvarokra. Ez
azért is van, mert a kutyákat szigorúan csak pórázon lehet tartani –
kóbor kutya sincs –, és közterületen
csak a kutyaparkban lehet szabadon
engedni az ebeket. Igaz, gyalog sem
igazán járnak, mert nagyok a távolságok. Minden szolgáltatásnak van
autós változata is. Autóban lehet
ülni egész nap, hiszen van autós
bankautomata, bevásárlóközpont.
Gyakorlatilag ki sem kell szállni a
gépkocsiból ahhoz, hogy bármit is
elintézzen az ember. A délelőtti
„autós rohanást” viszont délután
sportolással kompenzálják. Szinte
mindenki jár konditerembe, de igen
népszerű a hoki, az amerikai futball,

igazán tudják, hogy mi változott,
hogyan élünk. Kanada alig 150
éves, és az őslakosokon kívül, akik
ugyancsak kisebbségben élnek,
senki sem kötődik a szülőföldhöz.
Nagyon sok a kettős identitású bevándorló. Az újabb nemzedékhez
tartozó kanadai magyarok között
sok az anyaországi, de Antónia találkozott erdélyi magyarokkal is,
akik a munkalehetőség miatt vagy
egyszerűen kalandvágyból települtek át végleg vagy bizonyos időszakra. S bár az átlagkereset 3000
kanadai dollár körül van, ez csak
nekünk, erdélyieknek tűnik soknak.
Összehasonlításként egy egyszobás
lakás havi bérlete 1200 dollár a rezsiköltség nélkül. Nagyon sokba
kerül a kötelező biztosítás és a gépkocsifenntartás, ami nélkül ott egyszerűen nem lehet megélni. Mert
igaz, hogy 1 liter üzemanyag csupán 1 dollár, de olyan nagyok a távolságok, hogy a fogyasztás sem
elhanyagolható.
– Gyönyörű volt az ottlét, természetesen kirándulni is volt lehetőségem e csodálatos országban, de
pillanatig sem gondoltam, hogy ott
akarok élni. Minden magyar, akikkel elbeszélgettem, életkortól függetlenül,
hazavágyik.
Hiába
gondoljuk azt, hogy boldogok, mert
mindenkinek honvágya van. Van,
aki eltussolja, mások kevésbé.
Azok, akikkel a Magyar Házban találkoztam, megerősítettek abban,
hogy a gyökerektől nem lehet elszakadni, és az igazi köteléket az anyanyelv, a közös identitástudat
táplálja. Örültem annak, hogy
ebben részt vehettem ott-tartózkodásom alatt – összegezte kanadai
önkéntes munkáját itthonról Jancsó
Antónia.
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Egy percig élt a remény: 4. ligás marad
Maros megye bajnoka
Szerkeszti: Farczádi Attila

Nem jutott fel a 3. ligába Maros megye
labdarúgóbajnoka, mindazonáltal közel állt a
meglepetéshez: a hazai pályán elszenvedett
2-0-s vereség után a Marosoroszfalui Mureşul Ilovan két találatával (39., 49.) kiegyenlítette az állást Vidombákon, a helybéli
Viitorul elleni mérkőzésen a feljutásért rendezett osztályozó párharc visszavágóján,
szombaton este. Az öröm azonban tiszavirágéletűnek bizonyult, hiszen egy percen belül a
házigazdák is betaláltak (Feraru az 50. percben), majd a harmadik hosszabbításpercben
Oprea egyenlített is. Brassó megye bajnoka
így 4-2-es összesítéssel szerezte meg a 3.
ligás szereplés jogát.
Feljutott a Kovászna megyei bajnok Kézdivásárhelyi KSE is, amely a visszavágón

Bálint Zsombor

Igen szerény sajtóérdeklődés
mellett mutatkozott be a Marosvásárhelyi ASA új vezetősége: Dinu
Gheorghe klubmenedzser és Bálint
László vezetőedző. A „mozgalmasabb” bukaresti sajtótájékoztatókhoz szokott Gheorghe meg is
jegyezte: „Csak ennyien?”, amikor
sebtiben összeszámolta a teremben
megjelent két újságírót és két operatőrt.
A valóság az, hogy a távolmaradók sejthették: igazán eget rengető
újdonságokat aligha tudnak majd
meg az eseményen, és igazuk volt.
Újdonságnak csupán a kinevezés
számít, de ezt a klub honlapja már
a múlt héten közölte.
Dinu Gheorghe ugyanazzal
kezdte közlendőjét, amit gyakorlatilag minden eddigi frissen érkező
klubmenedzser elmondott: ti., hogy
Romániában sehol nincsenek ilyen
jó felkészülési körülmények infrastruktúra szempontjából, mint Marosvásárhelyen, és hozzátette azt is,
hogy a feljutás kivívását tartja egyéves szerződése célkitűzésének. „Vitatkozom
Cristian
Chertes
igazgatóval és Bálint Lászlóval ed-

A vidombáki visszavágó mérkőzést beharangozó plakát

újra legyőzte Hargita megyei riválisát, a Maroshévízi Pro Mureşult. Az első mérkőzésen,
idegenben aratott háromgólos sikert otthon
6-0-s diadallal fejelték meg a háromszékiek,

Eredményjelző
A 3. ligás labdarúgó-bajnokságba jutásért kiírt osztályozó párharcok eredménye
(a kiemelt csapatok a párharcok nyertesei): VIDOMBÁKI JÖVŐ (Brassó) – Marosoroszfalui Maros (Maros) 2-2 (2-0), KÉZDIVÁSÁRHELYI KSE (Kovászna) – Maroshévízi Pro Maros (Hargita) 6-0 (3-0), VOINŢA SAELELE (Teleorman) – CS
Strehaia (Mehedinţi) 8-0 (az első mérkőzésen 4-2), SSC FARUL KONSTANCA
(Konstanca) – Pescăruşul Sarichioi JR. (Tulcea) 1-0 (7-2), Magyarláposi Lápos (Máramaros) – KOLOZSVÁRI EGYETEMISTÁK FEHÉR-FEKETE KLUBJA (Kolozs) 0-6 (0-8), LIPPAI SÓLYMOK (Arad) – Bihardiószegi Diószeg (Bihar) 1-0 (6-1),
Unirea Bâscov (Argeş) – FELEK FC (Szeben) 1-3 (0-1), Voinţa Crevedia (Ilfov) –
PROGRESUL SPARTAK (Bukarest) 2-6 (3-0), BODZAI METALUL (Bodza) –
Amara CS (Ialomiţa) 5-2 (4-0), AGRICOLA BORCEA (Călăraşi) – Dunărea Giurgiu
(Giurgiu) 1-0 (2-2), Tractorul Cetate (Dolj) – INTERNAŢIONAL BĂLEŞTI (Gorj)
1-3 (1-2), MILCOV AS (Olt) – Viitorul Dăeşti (Vâlcea) 2-0 (0-0), Almásgalgói Erdő
(Szilágy) – TASNÁDI EGYESÜLÉS 08 1-3 (1-2), BUCOVINA RĂDĂUŢI (Suceava)
– Nagydemeter ACS (Beszterce-Naszód) 2-1 (0-0), Viitorul Curiţa (Bákó) – SĂNĂTATEA DARABANI (Botoşani) 3-4 (0-1), FOCŞANI CSM 2007 (Vrancea) – Teiul
Poiana Teiului (Neamţ) 3-2 (2-1), SZÁSZSEBESI ŞURIANU 1945 (Fehér) – Karánsebesi Jövő (Krassó-Szörény) 3-1 (2-1), GYŐRÖD ACS (Temes) – Petrillai Inter (Hunyad) 3-1 (2-1), PETROLUL 52 PLOIEŞTI (Prahova) – Dentaş Tărtăşeşti
(Dâmboviţa) 2-2 (3-0), OŢELUL GALAC (Galac) – Unirea Mirceşti (Iaşi) 2-0 (0-1),
Gârceni FC 2007 (Vaslui) – VICTORIA TRAIAN (Brăila) 1-3 (0-4).

akik így kettős győzelemmel kvalifikáltak.
Hasonlóan könnyedén jutott fel a Kolozsvári
U utódcsapata, a szurkolók által gründolt Kolozsvári Egyetemisták Fehér-Fekete Klubja,
amely tizennégyet rúgott a Máramaros megyei
Magyarláposnak, és közben egyet sem kapott.
Ugyancsak kettős győzelemmel inthetett bú-

csút a 4. ligának a Konstancai Farul (hasonlóan
szurkolói kézben lévő) utódcsapata, de a Petrolul 52 Ploieşti drukkereinek sem volt okuk az
izgalomra, miután az idegenben elért 3-0-s sikert követően hazai környezetben döntetlenre
játszottak a Dâmboviţa megyei Dentaş Tărtăşeşti-tel. (F.A)

Bemutatkozott az új klubvezetés az ASA-nál

Cristian Chertes igazgató (b), Dinu Gheorghe menedzser (k) és Bálint László vezetőedző (j) a marosvásárhelyi klub honlapján közölt felvételen

zővel. Nem megpróbáljuk a feljutást, hanem fel fogunk jutni, ez létkérdés a klub számára” –
fogalmazott.
Hogy ezt a célkitűzést hogyan
fogják elérni, azt egyelőre számos
bizonytalansági tényező befolyásolja. Egy múlt heti fegyelmi bizottsági döntés megtiltotta volna az

Dinu Gheorghe az új edzőről
Több oka van annak, hogy Bálint Lászlóra esett a klubmenedzser választása. Dinu Gheorghe ezek között elsőként említette, hogy
a másodosztályban nagy tapasztalattal rendelkező szakvezetőről
van szó, aki minden bizonnyal él majd a lehetőséggel, hogy bizonyítsa képességeit. „Elhivatott, rátermett edző, és nagyon fontos:
két olyan szakemberrel – Răzvan Lucescuval és Dan Petrescuval –
is dolgozott pályája során, akikben én nagyon megbízom. Meggyőződésem, hogy sokat tanult tőlük. Azt kívánom neki, hogy utolérje
őket. Mindene megvan, hogy ez megtörténjen” – jellemezte választottját Dinu Gheorghe. (F.A.)

Háláról és eltökéltségről is beszélt Bálint László
Nagyon nagy kihívásnak tekinti a marosvásárhelyi munkalehetőséget Bálint László. Az ASA új edzője azt mondta, más ajánlatai
is voltak második ligás kluboktól, amelyek azonban nem jöhettek
szóba, tekintve az itteni infrastruktúrát; ugyanakkor az is sokat
nyomott a latban, hogy úgy érzi: a Sziget utcai klubnál nem kényszermegoldásnak számít a személye, hanem valóban számítanak
rá.
„Köszönöm a klubvezetésnek, hogy bizalmat szavazott és szerepet szánt nekem ebben a projektben. Szeretném, ha sikerülne, amit
elterveztünk, motiváltnak érzem magam, munkabírásomat pedig
határtalannak. Azon dolgozom majd, hogy visszavigyük a csapatot
az első ligába. Ehhez minden érintettnek össze kell fognia, és ugyanabba az irányba kell húznia a szekeret. Olyan játékosokkal képzelem el a közös munkát, akik megértik, hogy nagyon sokat kell majd
dolgozniuk, akik kellően ambiciózusak és motiváltak, hogy a célt
elérjék. Ahhoz, hogy a második ligában sikeresek legyünk, nagyon
eltökélteknek kell lennünk” – fogalmazott Bálint László. (F.A.)
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ASA-nak, hogy játékosokat igazoljon, de a klub élén állók elmondták,
hogy a döntést megelőző vagyoni
természetű vitát sikerült lezárni a
Voluntari FC-vel, így a következő
bizottsági ülésen feloldják a tilalmat. Ami azonban a klub jövőbeni
finanszírozását illeti, nem titkolták
el, hogy ez nagymértékben függ a

csődbíróság sokadik halasztás után
július 14-ére várt döntésétől, mi
több, a klub léte függ ettől. Ha nem
lesz véglegesen elfogadott újjászervezési terv, akkor az egész 2. ligás
idény végigvitele kérdésessé válik,
arról nem is szólva, hogy az ütőképes keret kialakítása is attól függ,
hogy világosan áttekinthető költ-

Ki a menedzser és ki az igazgató?
Törheti a fejét, aki megpróbálja megfejteni, mi rejtőzik egy-egy
titulus mögött, amelyet a vezetői tisztségekbe ültetettek neve mögé
helyeznek. Dinu Gheorghe ti. menedzseri tisztségbe érkezett az
ASA-hoz, míg Cristian Chertes igazgatóként szerepel a klub honlapján, a Vezetőség címszóval ellátott menüpontban. Minthogy a
„manager general” és a „director general” gyakorlatilag ugyanazt
jelenti, ezért ahhoz, hogy megértsük, mi a dolga egyiknek, és mi a
másiknak, bele kell pillantanunk a futballklub működésébe.
Az ASA közelmúltját tekintve azt látjuk, hogy amikor volt keresnivalójuk a bajnokságban, és szükségük volt egy megmondóemberre, annak kapcsolatrendszerére, aki kialakítja a játékoskeretet,
intézi az ügyeket Bukarestben, a szövetségnél stb., mindig alkalmaztak egy menedzsert – rendszerint egy olyan embert, akire ráillik az „om de fotbal” román kifejezés, amelyre a magyar
sportnyelvben hiába keresünk megfelelőt. Az ASA-nál ilyen tekintetben Daniel Stanciu a legnagyobb név az elmúlt évekből, de olvasóink között biztosan vannak olyanok, akiknek nem idegen
Aurelian Băbuţan, Anton Heleşteanu vagy Narcis Răducan neve
sem. Olyankor pedig, amikor a csapat helyzetéből eredően nem volt
szükség „kalauzra” a sportági szövetség folyosóinak útvesztőjében,
általában mellőzték a menedzseri tisztség betöltését is, a klubügyeket pedig az igazgató irányítása alatt intézték – mint legutóbb is,
amikor úgy estek ki az 1. ligából, hogy esélyük sem volt a menekülésre.
Mindezekből az következik, hogy mivel az ASA-nak újra van menedzsere, aki ráadásul az egyik legtekintélyesebb sportvezető a
román futballban, komolyan vehetjük a klubvezetés feljutási szándékait. (F.A.)

ségvetéssel rendelkezzen a klub.
Ugyanakkor meggyőződésüket fejezték ki, hogy a rendelkezésükre
álló információk alapján nincs akadálya annak, hogy kedvező legyen
a klub számára az ítélet.
Ami a keretet illeti: csupán annyi
hangzott el, hogy a folyamatos szerződéssel rendelkező játékosok:
Schieb, Candrea, Petra, Iliescu maradnak. Azok közül a játékosok
közül, akiknek lejárt a szerződésük,
kettőt próbáltak marasztalni, hogy
nagyobb tapasztalatúak is legyenek
a keretben. Nicoliţă azonban azóta
Ciprusra igazolt, Mureşan pedig
még nem adott választ, minden bizonnyal ő is és mások is a csődbíróság döntésére várnak.
Ma lesz az első névsorolvasás a
keretnél, azonban várhatóan több új
játékos érkezésére is számítani
lehet. Bálint László elmondta:
szinte minden csapattestben szükség van erősítésre, és úgy vélte, július 9-éig, amikor a csapat Brassóba
utazik kéthetes edzőtáborba, a keretnek legalább 80%-ban össze kell
állnia. A tájékoztatón új igazolásokról nem esett szó, ám a liga2.ro honlap úgy tudja, hogy a Brassói FC
kapusa, Florin Iacob az ASA-nál
folytatja.
Egyelőre nem világos, hogy a 2.
liga mikor kezdődik, mint ahogy az
sem, hogy az elméletileg 20 csapatos létszám a gyakorlatban mekkora
lesz. A legvalószínűbb a július 29ei kezdési időpont. A két feljutásra
jogosító helyre a jelen információk
szerint hat csapat pályázik komolyabb eséllyel: az Aradi UTA, a
Dacia Mioveni, az Argeş FC, a
Nagyszebeni Hermannstadt FC, a
Marosvásárhelyi ASA, a Szatmárnémeti Olimpia. Kérdéses, hogy az
ugyancsak kiesett Pandurii indul-e,
és milyen kerettel.
Hajnal Gyula
a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben
kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című
beszélgetőműsorának meghívottja Hajnal Gyula. Az ASA és
a válogatott egykori focistáját,
a Román Labdarúgó-szövetség
tehetséges gyermekek felfedezéséért felelős területi képviselőjét
Szucher Ervin az utánpótlásnevelés helyzetéről faggatja.
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Konföderációs Kupa:
Döntetlen a német–chilei rangadón

Eddig 237 ezer néző volt
a meccseken

Lars Stindl megszerzi a németek egyenlítő találatát

A vb-címvédő német labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott
Dél-Amerika bajnokával, Chilével a jövő évi világbajnokság főpróbájának tartott Konföderációs Kupa második fordulójában, Kazanyban.
A chileiek vezető találatát szerző Alexis Sánchez hazája válogatottsági gólrekordere lett, ugyanis ez volt a nemzeti csapatban a 38. gólja.
A németek részéről a Mönchengladbachban játszó Lars Stindl egyenlített.
Ezzel a két csapat egyaránt négy ponttal áll, hárommal megelőzve
Kamerunt és Ausztráliát, így az utolsó fordulóban már döntetlennel is
biztosítják továbbjutásukat.
Konföderációs Kupa, B csoport, 2. forduló:
* Németország – Chile 1-1 (1-1)
gól: Stindl (41.), illetve Sánchez (6.)
* Kamerun – Ausztrália 1-1 (1-0)
gól: Zambo (45+1.), illetve Milligan (60., 11-esből)
Az állás: 1. Chile 4 pont (3-1), 2. Németország 4 (4-3), 3. Ausztrália
1 (3-4), 4. Kamerun 1 (1-3).
Az A csoport 3. fordulójában:
* Mexikó – Oroszország 2-1 (1-1)
gól: Araujo (30.), Lozano (52.), illetve Szamedov (25.)
* Új-Zéland – Portugália 0-4 (0-2)
gól: C. Ronaldo (33 – büntetőből), B. Silva (38.), A. Silva (80.),
Nani (90.)
A csoport végeredménye: 1. Portugália 7 pont (7-2), 2. Mexikó 7
(6-4), 3. Oroszország 3 (3-3), 4. Új-Zéland 0 (1-8).

Az oroszországi labdarúgó Konföderációs Kupa szombatig lejátszott mérkőzéseit összesen 237
ezren látták a helyszínen. A szervezők tájékoztatása szerint ez mecscsenként mintegy 30 ezres
átlagnézőszámot jelent. A jövő évi
világbajnokság főpróbájának tartott
torna most érkezett el félidejéhez,
és a friss mérleg szerint az eseményre kibocsátott 730 ezer jegyből eddig 550 ezer talált gazdára. A
vasárnap záruló kupa meccseit
Moszkvában,
Szentpétervárott,
Szocsiban és Kazanyban játsszák.

Feloldották a sörtilalmat

Ismét lehet sört kapni a jövő évi
világbajnokság főpróbájának tartott
oroszországi labdarúgó Konföderációs Kupa stadionjainál. A szervezők a döntéssel engedtek a
nemzetközi szövetség (FIFA) nyomásának, a világszervezetnek
ugyanis a Budweiser sörgyár az
egyik főszponzora.
Az arénák környékén kétfajta sör
kerül forgalomba, egységesen 200
rubeles áron.
Az orosz kormány 2002-ben vezetett be először intézkedéseket a
sporteseményeken való alkoholforgalmazás ellen, mivel a japán–délkoreai labdarúgó-világbajnokság
alatt tömegverekedés tört ki egy
moszkvai óriáskivetítőnél. Három
évvel később teljes alkoholtilalmat
léptettek életbe, amely továbbra is
érvényben van a nem FIFA által
szervezett versenyeken.

Nikolics: nincs értelme azért hazajönni,
hogy 15-20 percet játsszak

Éppen Andorra ellen szerezte első válogatott gólját, a 2014-es világbajnoki selejtezősorozat utolsó mérkőzésén, 2013. október 15én

Nikolics Nemanja, a Chicago Fire labdarúgója úgy
nyilatkozott, „semmi értelme” azért hazautaznia a
magyar válogatotthoz a tengerentúlról, hogy a mérkőzések végén 15-20 percnyi játéklehetőséget kapjon.
A korábban a Videotonban és a Legia Varsóban is
gólkirály, jelenleg az észak-amerikai bajnokság
(MLS) góllövőlistáját vezető Nikolics minderről a
Kossuth Rádió Sportvilág című műsorában beszélt.
Mint elmondta, nem örül, hogy nem volt ott Andorrában az 1-0-s magyar vereséggel zárult világbajnoki
selejtezőn, amely után olyan fájdalmat érzett, mintha
ő is együtt lett volna a társakkal.

„Ez egy sokk volt. Attól, hogy nem szerepeltem
ezen a mérkőzésen, valamilyen szinten én is tagja vagyok ennek a csapatnak” – elevenítette fel érzéseit a
támadó, aki téli átigazolását követően eddigi 16
MLS-mérkőzésén 13 gólt szerzett.
Szerinte az andorrai meccs után az a legfontosabb,
hogy mindenki megtalálja, hol hibázott, majd ezeket
a hibákat kijavítsák. „Ez egy baki volt sajnos, de az
élet megy tovább, koncentrálni kell a következő mérkőzésekre” – tette hozzá.
Saját magával kapcsolatban megemlítette, őszinte
a viszonya Bernd Storck szövetségi kapitánnyal, korrektül el tudják mondani egymásnak a gondolataikat,
minden kerethirdetés előtt beszélnek. A legutóbbi
összecsapással kapcsolatban abban állapodtak meg,
hogy mivel az oroszok elleni felkészülési mérkőzésre
klubkötelezettsége miatt nem tudott volna hazarepülni, „csak” egy Andorra elleni találkozó miatt nem
jön haza. Nikolics megjegyezte, annak egyébként
sem látja értelmét, hogy azért hazautazzon, hogy 510 percet vagy esetleg fél órát játsszon.
„Nem vagyok közel, így nem egyszerű a helyzet,
de úgy nem is tud egy játékos gólokat lőni, ha a kispadon ül. Szerintem lenne helyem a kezdő tizenegyben, de az edző állítja össze a csapatot, nem én” –
zárta Nikolics, aki szerint Storck megértette, elfogadta az álláspontját. Egyúttal hozzáfűzte, ha megkapta a bizalmat, gólokkal hálálta azt meg, éppen
ezért rosszulesik neki, hogy a nemzeti csapatnál nem
volt még erre lehetősége.

Pénzbírságra változtathatják Messi
21 hónapos börtönbüntetését

Az illetékes ügyész nem ellenzi az adócsalás miatt
elítélt Lionel Messi 21 hónapos börtönbüntetésének
pénzbírsággal történő kiváltását.
A jogász pénteken beszélt erről, hangsúlyozva,
hogy mindezt csak abban az esetben fogadja el, ha a
törvények által előírt legmagasabb összeget szabják
ki az argentin futballsztárra.
Az FC Barcelona játékosát tavaly ítélték el, miután
bebizonyosodott, hogy a 2007 és 2009 közötti időszakra vonatkozóan rossz adóbevallást adott le, a spanyol adóhatóság szerint 4,1 millió eurót nem fizetett
be. A bíróság 21 hónapos börtönbüntetést és kétmillió
eurós bírságot szabott ki.
Ezzel együtt Messinek vélhetőleg nem kellene börtönbe vonulnia akkor sem, ha nem váltják át a 21 hónapot pénzbírságra, mivel Spanyolországban az első
bűncselekmény esetében a két évnél rövidebb időtar-

tamra szóló börtönbüntetést általában felfüggesztik.
A Reuters úgy számol, hogy a kétmillió eurón túl
várhatóan további 255.500 eurót kell majd fizetnie
büntetésként a 30. születésnapját szombaton ünnepelt
labdarúgónak.

Újabb kihívás előtt
Bölöni László

Bálint Zsombor

Visszatért az európai futballba
Bölöni László, aki utoljára az Arabfélszigeten edzősködött, és a belga
FC Royal Antwerp csapatához
szerződött. A marosvásárhelyi labdarúgás legnagyobb egyénisége,
aki játékosként román bajnok,
majd a mai Bajnokok Ligája elődjének számító Bajnokcsapatok Európa Kupája győztese volt, a maga
idejében rekordnak számító 108szoros román válogatottságig vitte,
edzőként pedig portugál bajnokságot nyert a Sportinggal (közben
pedig pályájára indította Cristiano
Ronaldót), aztán pedig belga bajnoki címet a Standard Liege-zsel,
most újabb kihívás előtt áll. Ha
Liege Vallónia egyik legfontosabb
városa, Antwerpen a másik nagy
belga tartomány, Flandria központja. A vallon csapattal nyert bajnokság után így most Bölöni a
flamandok javára kamatoztathatja
képességeit. És nem véletlen, hogy
jelenleg Antwerpenben az a Lucien
D’Onofrio a klubmenedzser, aki a
Standard vezetőségi tagja volt Bölöni belga bajnoki címei idejében.
Nem lesz könnyű, hisz egy újoncról van szó, de tulajdonképpen milyen csapat az FC Antwerp?
A félmilliós flamand nagyvárosban működő FC Royal Antwerp
Belgium legrégebbi klubja. 1880ban alapították Flandriában tanuló
angol diákok, a labdarúgó-szakosztálya hét évvel később vált külön,
és elsőként írta alá 1895-ben a
belga királyi labdarúgó-szövetség
alapító okmányát, így a klub emblémájában máig szerepel az 1-es iktatószám. A század elején a
városban megalakult a Beerschot
is, amely azóta is a legnagyobb riválisnak számít, és az utóbbi évtizedekben jobb eredményeket ért el.
Az FC Antwerp is büszkélkedhet

azonban három belga bajnoki címmel (igaz, utoljára 1957-ben lett
bajnok) és két kupagyőzelemmel.
Legutolsó kupagyőzelmének köszönhetően 1993-ban az FC Antwerp volt az utolsó belga klub,
amely európai kupadöntőbe jutott:
az időközben megszűnt Kupagyőztesek Európa Kupájában a Parma
ellen veszítette el a finálét.
A nagy hagyományú klub az
utóbbi években, 2004 óta a másodosztályban szerepelt, az idén sikerült
visszakapaszkodnia
az
élvonalba, és hogy nem csupán epizódszerepre vágyik a Jupiler League-ben, hanem az ország 1-es
iktatószámát viselő klubhoz méltóan kíván szerepelni, éppen Bölöni leszerződtetése igazolja.
A Transfermarkt adatai szerint
10,3 millió eurót ér a feljutást kivívó keret, a legtöbbre, 800 ezer
euróra Tuur Dierckx jobbszélsőt
taksálják, azonban itt nem szerepelnek az új szerzemények, amelyekre
minden bizonnyal szüksége lesz a
klubnak, ha valóban eredményességre vágyik. Bölöni azt mondta,
azért fogadta el a felkérést, mert
megtetszett az antwerpeniek projektje, márpedig a marosvásárhelyi
szakemberről tudjuk, hogy az
ilyesmire roppant kényes, csak nagyon jól szervezett struktúrában
tud és hajlandó dolgozni. Hogy ez
egy ütőképes csapat hosszabb
távon való felépítése, vagy az azonnali eredményesség lesz, arra csak
az új belga bajnoki idény adhatja
meg a választ.
Bölöni László fanatikus eltökéltségét jelzi: az első sajtótájékoztatón
ígéretet tett a flamand újságíróknak, hogy megtanulja a nyelvet –
közismert ti., hogy Flandriában
nem nézik jó szemmel, ha valaki
franciául kommunikál. És ha hallottak már valakit flamandul beszélni, akkor már sejthetik, mire
vállalkozik.

A marosvásárhelyi labdarúgás legnagyobb egyénisége nem véletlenül szerződött éppen Antwerpenbe: a Jupiler Liga újoncánál az a Lucien D’Onofrio (j) a klubmenedzser, aki a Standard
Liege vezetőségi tagja volt Bölöni belga bajnoki címei idejében. A két szakember hét év után
dolgozik együtt ismét, írja a felvételt közzéadó Le Soir című lap, amely érdekes módon nem
magyarnak, de nem is románnak, hanem erdélyinek nevezi Bölöni Lászlót

Pontosítások a magyar csapatok
európai kupaszereplésével
kapcsolatosan

Rögzítették a Budapest Honvéd meccsnapjait, és bejelentették azt is: a magyar fővárosban rendezendő BL-selejtező visszavágó zárt kapus lesz, akárcsak a Beitar – Vasas
összecsapás az Európa-liga selejtezőjében.

A magyar bajnok Budapest Honvéd július 12-én és 19-én játssza mérkőzéseit a Korhut Mihályt is foglalkoztató izraeli Hapoel Beer-Seva ellen
a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének második fordulójában. Az
első, izraeli meccsre július 12-én, szerdán romániai idő szerint 20 órakor
kerül sor, míg az – UEFA fegyelmi bizottságának 2013-as döntése nyomán
– zárt kapus visszavágót egy héttel később, július 19-én 22.15 órától rendezik a Bozsik Stadionban.
Az M4 Sport mindkét összecsapást élőben közvetíti.
A Honvédnak három párharcot kell nyernie a főtáblára jutáshoz. Ebből
az első azért különösen fontos, mert ha a következőben maradna alul,
akkor már átkerülne az Európa-liga selejtezőjébe, ahol a főtáblára jutásért
játszhatna.
Zárt kapuk mögött rendezik a Beitar Jeruzsálem – Vasas FC mérkőzést
is a labdarúgó-Európa-liga selejtezőjének első fordulójában.
Az angyalföldi klub honlapjának beszámolója szerint a párharc csütörtöki első mérkőzésén azért nem lehetnek nézők, mert az európai szövetség
(UEFA) most lépteti életbe egy korábbi büntetését az izraeli klubbal szemben. A Beitart szurkolói rendbontás miatt szankcionálták.
A Vasas FC figyelmezteti szurkolóit, hogy ne utazzanak el a mérkőzésre, mert természetesen ők sem vásárolhatnak belépőt.
A párharc továbbjutója az albán Partizani vagy a bolgár Botev Plovdiv
csapatával játszik majd a selejtező második körében.
A Budapest Honvédnak a Bajnokok Ligája-selejtező első – és továbbjutás esetében második – fordulójában ugyancsak egy korábbi zárt kapus
büntetés életbe léptetése miatt kell üres lelátók előtt játszania hazai mérkőzését.
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Világbajnoki ezüstérmes a magyar női
3x3-as kosárválogatott

Csak az oroszoktól kaptak ki, de tőlük kétszer is: a torna első és utolsó mérkőzésén

Ezüstérmet szerzett a magyar női
3x3-as kosárlabda-válogatott a franciaországi Nantes-ban megrendezett világbajnokságon.
Az olimpia programjába júniusban bekerült szakág seregszemléjén
a magyar csapat a csoportkörben
első meccsén kikapott Oroszországtól, a folytatásban azonban fölényes
győzelmet aratott Kirgizisztán, Németország és Kazahsztán felett, így
bejutott a negyeddöntőbe.
Az egyenes kieséses szakaszban
a Bozóki Bettina, Papp Klaudia,
Süle Krisztina, Theodorean Alexandra összeállítású válogatott izgalmas találkozón győzte le előbb
18-16-ra Olaszországot, majd az
elődöntőben Ukrajnát is két ponttal

verte meg Theodorean kiszorított
helyzetből szerzett hárompontosával.
A döntőben ismét Oroszország
várt a tavaly Európa-bajnok együttesre, amely az első hét percben remekül tartotta magát, 8-8 után
azonban az oroszok elléptek a sok
ziccert hibázó magyaroktól, s végül
19-12-re nyertek.
Károlyi Andrea szövetségi kapitány csapatának eddig a 2012-es
ötödik hely volt a legjobb világbajnoki eredménye, míg tavaly a hatodik helyen zárta a vb-t.
A világbajnokság legeredményesebb pontszerzője az ukrán Ganna
Zarjackával holtversenyben Bozóki
Bettina lett 52 ponttal.

A sportág dióhéjban
A 3x3-as kosárlabdában egy mérkőzés tíz percig tart, s egyszerre
két vagy egy pontot lehet szerezni olyanformán, hogy az öt az öt elleni játékban hárompontosnak számító kosarak itt kettőt érnek, az
összes többi dobásfajta pedig – így a büntető is – egyet.

Csapatválság a női röplabdában

Lassan elfogy a női röplabda A1
osztály mezőnye! Korábban már jeleztük, hogy a részvételre jogosult
klubok közül sem a Karácsonkői
Unic, sem a SCM Piteşti nem vállalja az indulást az új bajnoki
idényben, a múlt héten azonban
újabb klub, a Jászvásári Penicilina
dobta be a törülközőt. Ennél még
súlyosabb azonban, hogy a két tartalék, a Bukaresti Rapid és a CSM
Focşani sem vállalja az indulást.
Más szóval, alig kilenc csapat maradt, és a szövetség gyakorlatban a
saját honlapján közölt „apróhirdetésben” keres részvételt vállaló csapatokat. Ennek értelmében bármely
klub kérheti, hogy beiratkozzon az

A1 osztályba egy bizonyos összeg
lepengetése fejében.
A megmaradt klubok – beleértve
a Marosvásárhelyi Medicina CSU
– képviselőit is várják a keddi válságtanácskozásra a szövetség bukaresti székházába, hisz könnyen
elképzelhető, hogy ebben a csökkentett létszámban kell megrendezni az új bajnoki idényt.
Egyébként röplabdában még sohasem fordult elő ez a más sportágakban nem ismeretlen jelenség. Ha
nem sikerül kiegészíteni a mezőnyt, nemcsak újra kell sorsolni,
hanem valószínűleg a lebonyolítási
rendszeren is változtatni kell. (bálint)

Egyet előbbre lépne a Sirius

A középmezőny felé lépne
előre a Marosvásárhelyi Sirius
női kosárlabdacsapata az új
idényben. Az első szezonban a
csapat a 9. helyen végzett, és
lemaradt
a
rájátszásról,
azonban olyan tapasztalatokat szerzett, amelyek lehetővé
tehetik,
hogy
a
2017–18-as bajnokságban
már bejusson a legjobb nyolc
közé. A Sirius készülő idényéről Kiss István klubelnökkel
beszélgettünk.

Bálint Zsombor

A legfontosabb újdonság a női
kosárlabdacsapat háza táján, hogy a
vezetőedzői feladatokat Ionel Brustur veszi át, aki a megszűnt Nova
Vita együttesét is irányította, egyébként pedig egy gyerekcsoportokkal
foglalkozó magánklubot működtet.
Az előző idényben Steff Zakariás
dirigálta a lányokat a kispadról,
azonban az utolsó néhány forduló
előtt lemondott, így a szezont Viorel
Sălceanu másodedzővel fejezte be a
csapat. Sălceanu marad a klubnál,
és visszatér a másodedzői feladataihoz.

Ami a leendő keretet illeti, Kiss
István elmondta, hogy a belföldi játékosok maradnak, így Mészáros
Kata, Gál Emese, Lovász Izabella,
Antonia Radu, Alina Pop, Andreea
Feiseş, Imreh Dorottya és Andreea
Beldean is a Siriusnál folytatja.
Utóbbi visszatér a pályára, miután
térdkeresztszalag-sérülés
miatt
szinte a teljes tavalyi idényt kénytelen volt kihagyni. Két további belföldi játékos is jelentkezett, hogy
szívesen szerződne a Siriushoz,
róluk azután döntenek, hogy alaposan elemzik, milyen pluszt hozhatnak, és az erre fordított anyagi
áldozat arányos-e ezzel.
Ami a külföldi játékosokat illeti,
a klubelnök négy légióst harangozott be. Ezek egyikének a hatályos
szabályok szerint európainak kell
lennie, ami azért okoz némi gondot,
mert az öreg kontinens játékosai
sokkal drágábbak, mint hasonló
szintű amerikai társaik. Európai beállós az ára miatt szóba sem jöhet –
vallotta be Kiss, így nagy valószínűséggel két amerikait szerződtetnek majd a palánk alá, egy európait
pedig bedobó posztra keresnek. A
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A 9-12. helyen zárták a magyarok a női kosár-Eb-t

Bálint Zsombor

A magyar válogatott
49:48-ra kikapott az
olasz csapattól a Csehországban rendezett
női kosárlabda-Európa-bajnokságon a
negyeddöntőbe jutásért rendezett mérkőzésen, így a 9-12.
helyen zárt. Az előző,
magyar-román rendezésű 2015-ös kontinenstornán a 14-20.
helyen zárt a Svitekcsapat.
Az olaszok két győzelemmel és egy vereséggel szerezték meg a
B csoport második he- Egypontos vereség Olaszországtól: a kudarc sokkolta a magyar csapatot Gáll Tamás másodedző szerint
lyét, így az A jelű kvartettben egy sikerrel és
Krivacsevics Tijána révén 9:2-vel (34:31). Ekkor az olaszok dobtak
két vereséggel harmadik magya- kezdtek a remekül védekező ma- feltűnően gyengén, ráadásul a cserokkal találkoztak. A csoportkör gyarok, aztán Andrea Capobianco rejátékosok sem tettek hozzá sokat
statisztikája alapján a magyarok mester 11:5-nél időt kért. Ennek a gárda teljesítményéhez, így az
legjobb dobója a csapatkapitány, eredményeként az ellenfél két utolsó negyed 40:34-es magyar veFegyverneky Zsófia volt összesen pontra felzárkózott a nyitónegyed zetésről indult. A 14 ponttal meg37 ponttal, a legtöbb lepattanót végén, s a folytatásban egy 14-2-es nyert harmadik szakaszt követően
(16) az Eb legmagasabbja, a 208 rohammal 24:16-ra elhúzott. A megtáltosodtak a továbbra is szívócentis Határ Bernadett szerezte. nagyszünetben 29:21 volt az állás. san védekező magyarok, hamaroStefan Svitek szövetségi kapitány
A félidei statisztikából kitűnt, san nyolc pont volt a különbség
együttese 40 százalékkal célzott a hogy a 14 magyar triplakísérletből (44:36). Zandalasini 17. pontjával
mezőnyből, a triplákat viszont csak mindössze egy ment be, a mezőny- azonban elolvadt az előny, és foly25 százalékkal értékesítette. Az el- ből pedig 26 százalékkal célzott a tatódott a sok hibával tarkított, kilenfél 36 százalékkal próbálkozott válogatott. Közben a túloldalon élezett csata. Francesca Dotto
távolról, és összességében 39 szá- ugyanez az adat 43 százalék volt, a színészkedésért technikai hibát
zalékkal dobott, Cecilia Zandala- hármasoké pedig 67. Az elvileg kapott, Raksányi Krisztina büntesini házi rekorderként három alacsonyabb olaszok emellett héttel tőjével az utolsó perc 49:48-as
mérkőzésen 56 pontig és 30 lepat- több lepattanót is szedtek.
olasz vezetésről kezdődött. Hallattanóig jutott.
Térfélcsere után három és fél lan izgalmak közepette egyik
Az olaszok a magyarokhoz ha- perc alatt egyenlített a magyar csa- gárda sem talált már a gyűrűbe,
sonlóan 1/3-as győzelmi mérleggel pat (29:29), majd Simon Zsófia így a rivális minimális különbséga 14-20. helyen zárták a 2015-ös triplájával átvette a vezetést gel nyert.
magyar-román rendezésű Eb-t,
aztán tavaly novemberben ugyanEredményjelző
csak 5/1-es mutatóval harcolták ki
Női kosárlabda-Eb, a negyeddöntőbe jutásért: Olaszország –
a csehországi részvételt a selejte- Magyarország 49:48 (12-14, 17-7, 5-19, 15-8)
zőben.
Pontszerzők: Zandalasini 17, Sottana 12, Dotto 12, Ress 5,
Ami a két gárda egymás elleni Penna 2, Formica 1, illetve Krivacsevics 15, Raksányi 7, Vanderseredményeit illeti, 1950 óta már loot 6, Fegyverneky 5, Határ 5, Simon 5, Nagy-Bujdosó 3, Med24-szer találkoztak, és a magyarok gyessy 2
13-11-re vezettek. A legutóbbi ösTovábbi eredmények a nyolc közé jutásért: Szlovákia – Ukrajna
szecsapást a 2005-ös Eb kvalifiká- 82:68, Lettország – Szerbia 75:70, Görögország – Oroszország
ciójában a magyar csapat nyerte 62:58.
82:67-re.
A negyeddöntőben: Belgium – Olaszország 79:66, Franciaország
A párharc 25. csatája rekkenő – Szlovákia 67:40, Törökország – Görögország 55:84, Spanyolorhőségben kezdődött, ugyanis a szág – Lettország 67:47.
cseh rendezők lekapcsolták a HraAz 5-8. helyért: Lettország – Olaszország 68:67, Törökország –
dec Kralove Arena klímaberende- Szlovákia 72:56.
zését, így trópusi körülmények és
Az elődöntőben: Spanyolország – Belgium 68:52, Görögország
izzadó szurkolók várták a csapato- – Franciaország 55:77.
kat. A meccs elején nem érvényeA döntőt és a kisdöntőt tegnap, lapzárta után játszották.
sült az olaszok rohanós játéka,

negyedik légiós egyben az egyetlen, téssel. Ami szinte biztosra vehető, leni párharcokat játszik. A Sirius auaki marad az előző évi keretből: hogy a klubok ellenzik a középsza- gusztus 20-ára tervezi a felkészülés
Angel Robinsonra irányító poszton kasz megszervezését, amilyent a kezdetét az idegenlégiósokkal kiszámítanak. Korábban arról is szó férfiak játszanak, így az alapszakasz egészült teljes kerettel, azonban a
esett, hogy Cherise Daniel is vissza- után egyből a rájátszás következik belföldiek jelenleg is végeznek
tér a Siriushoz, miután az idény vé- majd. Ha 12 induló lesz, akkor az könnyebb edzéseket. A bajnoki
gére elengedték, de Kiss István azt első nyolc a bajnoki címért foly- idény várhatóan október elején kezmondta: egyszerre két ilyen drága já- tatja, míg az utolsó négy kiesés el- dődik.
tékost, mint Robinson
és Daniel nem engedhetnek meg maguknak.
Ami az ősszel kezdődő idényt illeti,
egyelőre még semmi
sem biztos, a bajnoki
rendszerről is csak július 10-én, a sorsolás
előtt döntenek. Elvileg
12 csapatos lenne a
mezőny, de a jogosultak közül a Bukaresti
Rapid nem iratkozott
be a bajnokságba. Szó
van róla, hogy Gyulafehérvár beugrana a
fővárosiak helyett, ám
az is elképzelhető,
hogy így sem lesz teljes a mezőny, mert
Jászvásár
egyelőre
nem rendelkezik a Steff Zakariás lemondását követően az elmúlt bajnoki évad utolsó fordulóiban Viorel Sălceanu másodedző diszükséges költségve- rigálta a marosvásárhelyi női kosárlabda-csapatot. Sălceanu marad a klubnál, és visszatér a másodedzői feladataihoz. Fotó: Nagy Tibor
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
TŰZIFA
(1601)

eladó.

Tel.

0753-590-792.

eladó.

Tel.

0740-278-920.

TŰZIFA
(1601)

eladó.

Tel.

0752-578-568.

TŰZIFA
(1601)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011. (1864)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (1967)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (1967)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK tetőket Lindab-lemezből vagy cserépből, teraszokat fából,
szigetelést vállalunk kartonnal, polisztirénnel, bármilyen kis javítást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény!
Tel. 0758-639-258. (1851-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1943)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lindab
cserépből, valamint csatornákat. Tel.
0752-377-342. (1670)

MEGEMLÉKEZÉS

Megállunk sírodnál, könnycsepp
gördül le arcunkról, mert hiányzol nagyon, drága testvérem,
SZÉKELY SÁNDOR, aki június
26-án már három éve nem vagy
köztünk. Legyen békés pihenésed, és nyugalmad csendes!
Testvéred, Ella és sógorod, Levente. (1960)

Szomorú szívvel emlékeztünk
június
25-én
a
szeretett
férjre, édesapára, KAKUCS
KÁLMÁNRA halálának 11. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége, két
gyermeke: Kálmán, Ede és családja. (1961)

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 2017:

• július 31. - augusztus 6. között (Ifjúsági Fesztivál)
• aug. 26-31. (Gyászolóknak, de nem csak)

• okt. 9-14.

Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.

Kézdivásárhely – Csíkszereda – Udvarhely – Marosvásárhely.

Érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)

Mezőmadarasi Szekeres-találkozó

2007 óta harmadszor szervezik meg a mezőmadarasi Szekeres család
találkozóját az ősi fészekben, Mezőmadarason, a kultúrházban, ezúttal
2017. szeptember 16-án. Megtekinthető lesz a bővített családfa.
Szekeres Sándor családtörténeti előadást tart, Szekeres Attila István
heraldikus a család nemesi címerét mutatja be. Közremúködik a helybeli
Árvalányhaj néptánccsoport. Vacsora lesz, szállás foglalásában
segítenek. Vasárnap istentisztelet a református templomban. Érdeklődni,
jelentkezni Szekeres Szabolcsnál a szsz@iid.hu e-mail-címen vagy a
0036-30-951-1347-es telefonszámon.
Lehunytad a szemed, csendesen
elmentél, szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél. Szorgalom és munka volt életed, örökre
megpihent két dolgos kezed.
Mint egy fénysugár, védtél s ragyogtál felettünk, nélküled szomorú, üres az életünk. Bennünk
él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy
lehelet. Könnyes szemmel nézünk fel az égre, kérjük a Jóistent,
nyugtasson
békében.
Minden könnycseppünk nyugtassa álmodat, érted hulló könynyeink soha el nem fogynak.
Szívünkben őrzünk, mint egy
drága kincset, mert már 3 éve,
hogy
itt
hagytál
minket.
Fájó szívvel emlékezem szeretett
férjemre, SZÉKELY SÁNDORRA
halálának harmadik évfordulóján. Felesége, Magdi. (1974-I)

Lassan megyek, halkan lépek, s
egyszer csak odaérek. Megérkezem arra a helyre, ahova a legjobb édesapa van temetve.
Szememben könnyek, csak állok,
mert bánatomra vigaszt nem találok. A hideg sírkövet kezemmel
megsimogatom, ez az, mit tehetek, hisz ő nem szól már, hiába
akarom. Hűvös szellő simogatja
arcom, ilyenkor tudom, ő van ott,
hogy megvigasztaljon. A virágot
a sírjánál leteszem, és elmondom, hogy ugyanúgy szeretem,
bár már nem mesél, nem mondja,
hogy szeret, csak a szél fúj és a
könnyem pereg. Aztán lassan búcsút veszek: apa, mindig szerettelek!
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
édesapára,
SZÉKELY
SÁNDORRA. Leányai: Edit, Márti,
Magdi, vejei és hat unokája.
(1974-I)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk június 26-án a
három éve elhunyt KERCSÓ
ANTALRA. Örök hálával és szeretettel őrizzük emlékedet. Szeretteid: feleséged, lányod, fiad.
(1975-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama
és rokon,
BRAUN ILONA
életének 85. évében június 22-én
elhunyt. Temetése június 26-án,
hétfőn 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (1966-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, rokon, jó szomszéd, a
mezőcsávási születésű
GÖDRI MÁRIA
TAKÁCS MÁRIA
értünk élő szíve életének 83. évében megszűnt dobogni. Drága
halottunk temetése a meggyesfalvi temetőben 26-án, hétfőn 12
órakor lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Két szerető fia, menyei, három
unokája.
A gyászoló család. (1510-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
dédnagyapa, após, testvér, a marosugrai
id. NAGY BÉLA
szabómester, a Textila Mureş
volt dolgozója
2017. június 24-én, 86 éves korában hosszú, súlyos szenvedés
után elhunyt. Temetése 2017. június 26-án, hétfőn lesz a marosugrai temetőben 15 órától.
Emlékét őrzi szerető családja.
(1507-I)
Utolsó üdvözletünk szomszédasszonyunknak,
BRAUN ILONÁNAK.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak.
A Graur és a Kerekes család.
(1508-I)
Mély fájdalommal búcsúzom szeretett testvéremtől,
SZILÁGYI ZOLTÁNTÓL.
Emléke legyen áldott! Hiányozni
fogsz, Bátyám!
Nyugodj békében! Szabolcs és
Jutka. (v-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
nagybátyánktól,
SZILÁGYI ZOLTÁNTÓL.
Nyugodjál békében, Zoli bátya!
Tündi, Csilla és családjuk. (v-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)

ÉPÍTŐIPARI CÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro
e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon
lehet. (19046-I)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futároknak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es
telefonszámon, 4062-es mellék. (sz-I)
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

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

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült
kedvesével; Németországban Klaus ismét feleségével él,
és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7
év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a családjával van; Cristian
Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az amerikai George sikeres
vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
Hihetetlen, de igaz! Marosvásárhelyen tartózkodik SUNITA,
az a javasasszony, aki nemrég tért haza Indiából és Izraelből a
legerősebb gyógyírekkel. Gyógyítja az epilepsziát, a
psoriasist, a depressziót, az alkoholizmust, a játékfüggőséget,
az impotenciát, átkot felold, újra összehoz férjet és feleséget, a
szerelmeseket, szerencsét hoz az üzleti életbe! A siker 100%osan garantált! Hívja a 0744-971-673, 0754-774-097-es
telefonszámot. Ildikó ezúton mond köszönetet, hogy
kigyógyította régi betegségéből. István hálás, mert
fellendítette a vállalkozását! (1859)
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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.

