
Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei par-
lamenti képviselője, a képviselőház munka-
ügyi és szociális bizottságának titkára
pénteken sajtótájékoztatón nyilatkozott az
egységes bértörvényről, miután a képviselő-
ház plénuma döntő fórumként szerdán fo-
gadta el a törvényt. Az egységes jogszabályt
188 képviselő támogatta, 28-an ellenezték,
47-en pedig tartózkodtak. 

Két hónapig tartó konzultáció
Csép Éva Andrea fontosnak tartotta elmondani

mindazt, ami az elmúlt időszakban történt, mert kom-
munikációs zavarokat vélt felfedezni, sajtóértesülések
nyomán úgy gondolta, hogy az emberek nem kapnak
teljes képet arról, mi is zajlik a parlamentben. Vilá-
gossá szeretné tenni, miről is szól az egységes bértör-
vény. 

– A bértörvény megszavazását megelőzően két hó-
napos konzultációsorozaton vettünk részt. Mivel 

Rocksuli 
Kalapáccsal   
Kalapács József magyar rocklegenda,
a Pokolgép, az Omen és számos más,
kultikus státusú zenekar frontembere,
aki ezúttal díszmeghívottként érkezett,
és az esemény aktív résztvevőjévé
vált. 
____________2.
S mi lesz 
AZUTÁN?
S akkor, mi lesz az AZUTÁN? Mond-
hatni a jelen természetes folyománya-
ként köszönt majd be néhány év, öt,
tíz múlva. A Magyarországtól nyuga-
tabbra eső országokban befogadott
menekültek, bevándorlók, migránsok,
kinek ahogy tetszik, beilleszkedve az
adott társadalmakba, teljes jogú euró-
pai uniós polgárrá válnak!
____________4.
Fekete évadot zárt
a marosvásárhelyi
sport
A Marosvásárhelyi ASA labdarúgócsa-
patának a visszafejlődése a leglátvá-
nyosabb, hisz a tavalyi 6. helyről a 14.
helyre tornázta vissza magát a csapat,
azaz utolsó lett az 1. ligában, és kie-
sett. 
____________7.
EP plenáris ülés
Strasbourgban 
A képviselők szerdán vitatják meg az
USA tervezett kilépését a párizsi
klíma-megállapodásból és még aznap
szavaznak a 2030-as kibocsátás-
csökkentési célok végrehajtását lehe-
tővé tévő jogszabályokról. 

____________10.

A tizenharmadik végzős generációt búcsúztatták szombaton
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásár-
helyi Karán, s ezzel idén is a legszebb, legfelemelőbb és a
hallgatók számára a legemlékezetesebb napját élte meg az
intézmény. Az ünnepélynek részesei voltak a végzősök virág-
csokrokkal érkező szülei és hozzátartozói, akik hittek és bíz-
tak abban, hogy gyermekeiket a boldoguláshoz szükséges
legjobb tudással tarisznyálták fel. 

Legyetek nyitottak, bölcsek és befogadók a jóra!
Hogy kivétel nélkül minden diák mennyire fontos volt az egyetemnek

s a közösségnek, jelzi, hogy miközben az ünneplőbe öltözött aulába sza-
konként érkeztek a ballagó évfolyamok, minden végzős neve elhangzott.
Ki tapssal, ki könnyező szemmel fogadta a legnagyobb kincset jelentő
ifjakat. A történelmi magyar egyházak képviselői tanévzáró istentiszte-
letet tartottak, imában köszönték meg azokat az áldásokat, amelyek a
hallgatókat végigkísérték, s amelyek hozzájárultak a gyarapodáshoz, a
tudáshoz, a bölcsességhez, a tökéletesebb emberré váláshoz. Ugyanakkor

Siker?

Vaskos fegyverszámlákkal megfizetett külpolitikai sikerként értékelte
a média, hogy pénteken az amerikai elnök fogadta bukaresti hivatali
kollégáját. A washingtoni találkozót természetesen itthoni politikusok
is üdvözölték, de hogy ez mennyire siker, az csak később fog kiderülni.

A legtöbb sajtókommentárban arra elfeledtek kitérni, hogy a világ-
ban ma élénken zajló, a NATO-tagállamok védelmi kiadásait taglaló
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Tájékoztató az egységes bértörvényről
Többen nyernek, mint ahányan veszítenek

Fotó: Mezey Sarolta

Benedek István

Mezey Sarolta

Mezey Sarolta 

Ballagás a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karán

Az erdélyi közösséget erősítő nemzedék



A marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum vezetősége az intéz-
mény körül kialakult vitában a követ-
kező pontokban szeretné kifejteni
álláspontját:

Az iskola jogi helyzetével kap-
csolatban még nem született végle-
ges, megfellebbezhetetlen bírósági,
törvényszéki végzés. Amíg ilyen
nincs, addig nem lehet kijelenteni,
hogy az iskola törvénytelenül mű-
ködik.

Az iskola cikluskezdő osztályainak
beiskolázását megtiltó 70-es rendelet
érvényben van. Azok a cikluskezdő
osztályok, amelyeket a tanfelügyelő-
ség jóváhagyott a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceumnak, illetve a Pedagógiai
Líceumnak, NEM a Római Katolikus
Teológiai Líceumból átvett osztályok.
Éppen ezért nem is lehet őket majd
„visszakérni.” Az történt, hogy a tan-
felügyelőség engedélyezte az általuk
már korábban kért előkészítő termé-
szettudomány illetve társadalomtudo-
mány osztályokat. Ez azt is jelenti,
hogy ezeket az osztályokat ők iskoláz-

zák be, és ők is fogják majd végig-
vinni.

A római katolikus teológia osztály
indítására Maros megyében csak a
Római Katolikus Teológiai Líceumnak
van akkreditációja. Eszerint ezt a tí-
pusú osztályt csak itt lehet indítani.

Iskolánk helyzetét nem oldja meg,
hogy más intézményeknek jóváhagy-
nak osztályokat. Nyilván, a nyolcadi-
kos diákok, illetve az előkészítőbe
iratkozó diákok számára lehetővé te-
szik, hogy magyarul folytassák tanul-
mányaikat, és ezt mi is fontosnak
tartjuk, viszont nem látjuk esélyét
annak, hogy az általuk választott osz-
tályok akár a jogilag helyreállított in-
tézményünk, akár egy újonnan
alapított katolikus iskola részei lehet-
nének majd a jövőben.

Úgy látjuk, hogy az optimális meg-
oldás első lépése a cikluskezdő osztá-
lyok indítását tiltó 70/2017-es számú
tanfelügyelőségi határozat visszavo-
nása lenne. Ez szavatolná az iskola
működésének folytonosságát egy eset-
leges bírói döntésig, a tanári kar meg-

maradását, a diákok számára a válasz-
tás lehetőségét. Nyilván, ennek esélye
az idő haladtával egyre csökken, de
ettől függetlenül rövid és középtávon
ezt tekintjük jó megoldásnak.

Nem tartjuk azt sem jó megoldás-
nak, hogy az iskolánkat strukturálják
arra az időre, míg vele kapcsolatban
valamilyen döntés nem születik. Nem
látunk garanciát arra nézve, hogy a
strukturálás esetén újra össze lehetne
szedni a megmaradt osztályokat egy új
katolikus iskola megalapításához.

Tiszteljük, nagyra értékeljük és kö-
szönjük a szülők erőfeszítését, amit is-
kolánk megmentése érdekében
kifejtettek az ügy kirobbanása óta.
Ugyanakkor azt is ki kell jelentenünk,
hogy a szülők véleménye nem mindig
tükrözi a Római Katolikus Teológiai
Líceum vezetőségének az álláspontját.

A Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum vezetőségének nevében

Székely Szilárd-János 
megbízott igazgató

Marosvásárhely,
2017. június 6.

Múlt héten, szerda este került sor a
marosvásárhelyi Rocksuli félévzáró
gálaestjére a Jazz&Blues Clubban – és
azt már a legelején elárulhatjuk, hogy
nagyszerű koncerten vehettünk részt!
Az egyedülálló és igen dicséretes kez-
deményezés marosvásárhelyi ötletgaz-
dája és szervezője a Bronx Music
Egyesület, a Rocksuli lényege pedig –
mint azt a név is elárulja – azon ifjak
zenei oktatása, akik a rockmuzsikát
szeretik. És igencsak ifjakról van szó:
a dzsesszklub színpadán a mindössze
hét-nyolc évesektől a tizenéves diáko-
kig megtalálhattuk a legfiatalabb kor-
osztályok képviselőit.

A du. 6 órakor kezdődő gálaműsor
telt házas közönséget vonzott: lámpa-
lázas zenészpalánták és büszkeségtől
csillogó szemű szüleik hada vette bir-
tokba a Sörház utcai klub nagytermét,
majd Szőlősi-Pénzes Szilárd ceremó-
niamester színpadra lépésével elkez-
dődött a koncert, amelynek
dramaturgiája szerint a rocksulis diá-
kok mutathatták meg tudásukat és ját-
szottak ismert dalokat egymás, illetve
tanáraik kíséretében. És volt egy meg-
lepetés is: Kalapács József magyar
rocklegenda, a Pokolgép, az Omen és
számos más, kultikus státusú zenekar
frontembere, aki ezúttal díszmeghí-
vottként érkezett, és az esemény aktív
résztvevőjévé vált. A műsor keretében
a Rocksuli mintegy hatvan diákja lé-
pett fel és adott elő közismert szerze-
ményeket olyan együttesektől és
előadóktól, mint a Tankcsapda, az
Ocho Macho, a Republic, Zorán, a
Lord, a Hooligans, a Bikini, az Ossián,
a Pokolgép, a Europe, a Bon Jovi, Joan
Jett, valamint a Queen. 

Ami az igazi meglepetés erejével
hatott, az az ifjú zenészek felkészült-
sége volt. Örömmel néztük a tíz-tizen-
két éves fiúkat és lányokat a szólógitár,
a bőgő, a dob és a mikrofon mögött,
amint enyhe lámpalázzal, de egyre na-
gyobb átéléssel játszták a dalokat, mi-
közben nem tudtunk nem arra
gondolni, hogy ezek a fiatalok éppen a
jövőjüket teremtik meg most – a szín-
pad varázsa örökké befészkelte magát
a szívükbe, és ki tudja, lehet, többüket
is híres rockzenészként láthatjuk majd
viszont pár esztendő múlva. Mert igen
sokuk tehetsége erre predesztinálja
őket, és ennek fényében nőtt nagyra a
szemünkben a rocksulis kezdeménye-
zés – amely nélkül e tehetség lehet,
soha nem bújt volna elő és nem csírá-
zott volna színpadi fellépéssé.   Él-
mény volt a pillanat, amikor az egyik
diákformáció egy tagja kicsit belevé-
tett a dalba, és a többiek – kilenc-tíz
éves gyerekek a ritmusszekciónál –
rögtön kijavították a hibát, nem men-
tek bele a közismert erdőbe (ami azt
jelenti, hogy leáll a dal, elölről kell
kezdeni). Élmény volt az is, amikor

Kalapács József a Pokolgép egyik leg-
szeretettebb himnuszát, a Csak az itt
című dalt hét év körüli kislányokkal
énekelte el, és az is, amikor a Rocksuli
idősebb, tizenéves énekesével közösen
lépett színpadra. 

A gálaműsor alatti igen jó hangulat
az előbbiek mellett a generációk kö-
zötti távolságok teljes áthidalásának is
köszönhető – a zene itt tényleg össze-
hozott mindenkit, lelkes családanyák
és családapák buliztak, miközben cse-
metéik a színpadon zenéltek, az est
pedig Kalapács minikoncertjével ért
véget – a díszmeghívott előadómű-
vészt a Rocksuli tanárai kísérték, és ez
a felállás legalább olyan jól szólt, mint
az eredeti. A Rocksuli egyik legna-
gyobb előnye pedig az, hogy hang-
szert, eszközt ad a zeneszerető gyerek
kezébe. Ahogy egyik ismerősöm mon-
dotta, „nem a telefonját fogja nyomo-
gatni egész nap, mint egy idióta,
hanem megtanulja, mit jelent komo-
lyan tanulni, csapatban dolgozni, érté-
ket teremteni. Azaz nem lesz egy
takony”. Nem is érthetnénk jobban
egyet ennél. 

Csuhéfigurák készítése 
a Női Akadémia szervezésében

A Női Akadémia az Ügyes kezű nők elnevezésű, hétfő
délutánonként heti rendszerességgel megszervezett te-
vékenységére várja a hölgyeket, akik különböző kézmű-
ves-tevékenységek fortélyait sajátíthatják el a
Forradalom (Revoluţiei) utca 45. szám alatt. Június 12-
én, hétfőn 17.30 és 19.30 óra között várják a lányokat,
asszonyokat. Június 12-én a csuhéfigurák készítésének

a technikáját sajátíthatják el a résztvevők Jánosi Mária
vezetésével. A foglalkozás ingyenes, a résztvevőknek
az alapanyagra és a Játéktárra szánt adományait szí-
vesen fogadják.

KZST-összejövetel 
a Bernády Házban

A Kemény Zsigmond Társaság június 16-án, pénteken
délután 6 órakor tartja következő összejövetelét a Ber-
nády Házban. Meghívott Szekeres Szabolcs, előadásá-
nak címe: A kisebbségi életforma szépségei és
nehézségei otthon és emigrációban.

Urológiai előadások 
Marosvásárhelyen

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület szervezésében június 12-13-án, hétfőn és ked-
den fül-orr-gégészeti, fej-nyaksebészeti és urológiai elő-
adásokra kerül sor Marosvásárhelyen, a Deus Providebit
Tanulmányi Házban. A vendégelőadók a Pécsi Tudomány-
egyetem Általános Orvostudományi Karának oktatói: prof.
dr. Pytel József egyetemi tanár és dr. Pytel Ákos egyetemi
docens. A 10 kreditpontos előadásokon való részvétel in-
gyenes.  

Újabb áldozata van 
a családon belüli erőszaknak

Újabb nő vált a családon belüli erőszak áldozatává Maros
megyében – derül ki az ügyészség által lapunkhoz eljutta-
tott közleményből. Az ügyészségi vizsgálat nyomán kide-
rült, hogy június 7-én spontán konfliktus robbant ki a
házastársak között, a gyanúsított pedig egy kalapáccsal
ütlegelni kezdte a felesége fejét, végtagjait. A nő belehalt
a sérüléseibe. A gyanúsítottat 24 órára őrizetbe vették, az
ügyészség kérte a 30 napos előzetes letartóztatását. 

A gyertya könnye
A Sütő András Baráti Egyesület és Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusa ünnepi előadással emlékezik Sütő
Andrásra születésének 90. évfordulóján. A gyertya könnye
című, Sütő műveiből készült összeállítást Kilyén Ilka és
Ritziu Ilka Krisztina adja elő. Rendező: Kincses Elemér,
jelmez: Bandi Kati. A szövegeket Kilyén Ilka és Simon
György válogatta. Emlékbeszédet Markó Béla költő mond.
Az előadásokra június 16-án, pénteken 19 órakor, illetve
szombaton, 17-én 17 órától kerül sor. A belépés ingyenes.

Engedd hazámat értenem
Június 14-én, szerdán délután 5 órakor a marosvásárhelyi
Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) mutatják be Lengyel
László és Markó Béla nemrégiben megjelent közös köny-
vét. A budapesti Helikon Kiadó gondozásában megjelent
kötetben Lengyel László közgazdász-politológus és Markó
Béla költő, politikus beszélget Erdélyről, nacionalizmusról
és patriotizmusról, a magyar és a román rendszerváltásról,
a parlamenti demokráciák kiépítéséről, működtetéséről,
majd elapadásáról. A Kós Károly Akadémia Alapítvány által
szervezett eseményen a könyvről Kelemen Hunor, Len-
gyel László, Markó Béla és Tibori Szabó Zoltán beszélget.

Orgonakoncertek Szászrégenben
A szászrégeni evangélikus Á. H. templomban június 14-
én 18 órától orgonakoncertre kerül sor a prázsmári Ursula
Philippi közreműködésével. A belépés díjtalan. 

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

Ma VILLŐ,
holnap ANTAL, ANETT
napja. 

12., hétfő
A Nap kel 

5 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 15 perckor. 
Az év 163. napja, 

hátravan 202 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 270C
min. 150C

Megyei hírek

Kaáli Nagy Botond

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
36, 33, 30, 44, 26+1 NOROC PLUS: 4 8  8 1 4 5

36, 13, 3, 35, 17, 11 SUPER NOROC: 9 2 4 2 4 4 

8, 49, 38, 17, 33, 28 NOROC: 4 5 5 8 8 4 9

Rocksuli Kalapáccsal   

Állásfoglalás



Klaus Johannis külpolitikai sikereként könyvelték
el a szombaton megjelent bukaresti sajtókommen-
tárok azt, hogy Donald Trump amerikai elnök fo-
gadta a román államfőt, és az Egyesült Államok
támogatásáról biztosította Romániát, ugyanakkor
megjegyzik: aligha nyílt volna meg a Fehér Ház aj-
taja Johannis előtt, ha Románia nem vállalta volna,
hogy dollármilliárdokat költ amerikai fegyverekre.

Az Adevărul című lap vezércikkírója a két elnök közös saj-
tóértekezletének legfőbb üzeneteként értékelte, hogy Trump
– egy román újságírói kérdésre válaszolva – megnyugtatta az
Oroszországtól tartó kelet-európai NATO-szövetségeseket,
az Egyesült Államok betartja a NATO-szerződés kollektív
védelemről szóló, 5. cikkelyét, vagyis nem hagyja magukra
őket egy külső támadás esetén.

Mind a román elnök fogadását a Fehér Házban, mind
Trump azóta bejelentett lengyelországi látogatását úgy értel-
mezik Bukarestben, hogy az Egyesült Államok meg akarja
erősíteni kelet-európai pozícióit. Az Adevărul egy másik vé-
leménycikke szerint ez már csak azért is sürgőssé vált Wa-
shington számára, mert elvesztette bizalmát „az Oroszország
felé kacsintgató”, kiszámíthatatlan, Erdogan vezette Török-
országban, így Románia maradt az egyedüli szövetségese a

Fekete-tenger térségében, amelyre támaszkodhat a NATO
délkelet-európai szárnyának védelmében.

Az Evenimentul Zilei vezércikkírója szerint azonban
„Trump Johannishoz intézett szép szavai” hatmilliárd dollár-
jába kerülnek Romániának. Ennyibe kerül ugyanis az, hogy
Románia hét hosszabb és 21 rövidebb hatótávolságú légvé-
delmi rakétarendszert szerezzen be az Egyesült Államokból
– tette hozzá a szerző. Felidézte: közös sajtóértekezletükön
– ahol sok szó esett arról, hogy Románia azon ritka NATO-
tagállamok közé lépett elő, amelyek a GDP legalább két szá-
zalékát fordítják védelmi kiadásokra – Johannis nem is
titkolta, hogy a korszerű katonai felszerelésekre szánt pénzt
„Trumppal közösen” akarja elkölteni. Cserébe a román elnök
nem kapott semmit: a vízumkötelezettség eltörlése még csak
szóba sem került – jegyzi meg a lap.

A Hotnews.ro hírportál helyszíni tudósításában azt emelte
ki, hogy a találkozónak – mindkét oldalon – belpolitikai üze-
nete is volt. Trump számára jó alkalom volt arra, hogy az eu-
rópai NATO-szövetségesek melletti kiállással, a terrorizmus
elleni harc tematizálásával megpróbálja elterelni a szót az el-
bocsátott FBI-igazgató előző napi szenátusi meghallgatásán el-
hangzottakról, Johannis pedig értékes muníciót kapott a Fehér
Háztól az otthoni korrupcióellenes harc folytatásához. (MTI)

A Cemo szerint durván visszaélt
hatalmával a prefektus

A marosvásárhelyi többnyelvű utcanévtáblákért évek
óta küzdő Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) el-
nöke szerint durván visszaélt a hatalmával Lucian
Goga, Maros megye prefektusa, amikor olyan bíró-
sági határozatra hivatkozva szólította fel a marosvá-
sárhelyi polgármesteri hivatalt a Dózsa György út
kétnyelvű és magyar utcanévtábláinak az eltávolítá-
sára, amely nem a kétnyelvű feliratokról szól. Szigeti
Enikő az MTI-nek nyilatkozva hívta fel pénteken a fi-
gyelmet a legújabb marosvásárhelyi utcanévbotrány
visszásságaira. Felidézte: a prefektus csütörtökön a
2015. május 28-án hozott 150-es önkormányzati ha-
tározat bírósági megsemmisítésére hivatkozva ma-
gyarázta a kétnyelvű utcanévtáblák eltávolítását. Az
említett önkormányzati határozat azonban nem az ut-
canevek kétnyelvűsítéséről szólt, hanem arról, hogy
egyes marosvásárhelyi utcáknak tájékoztatási jelleg-
gel tüntessék fel a közbeszédben máig is használt
hagyományos nevét is. (MTI)

A román külügy szerint provokálnak
a magyar vezetők

Az európai jogrendet megkérdőjelező veszélyes pro-
vokációként értékelte a bukaresti külügyminisztérium
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, il-
letve más budapesti vezetők nyilatkozatait, amelyek
a trianoni békeszerződés évfordulója alkalmából
hangzottak el. „Csalódottságunkat fejezzük ki a ma-
gyar vezetőknek a román hatóságokkal, a román
néppel és történelmével szembeni következetes pro-
vokatív hozzáállása miatt” – jelentette ki pénteken
Paul Ciocoiu külügyi szóvivő, akit az Agerpres hír-
ügynökség reagáltatott Lázár János szombati, a
nemzeti összetartozás napja alkalmából mondott be-
szédére. A román hírügynökség felidézte: a Minisz-
terelnökséget vezető miniszter szerint ideje, hogy
Magyarország – ha nem is anyagi – legalább erkölcsi
jóvátételt kapjon a Trianonban elszenvedett igazság-
talanságért. (MTI)

Brit kormányalakítási tárgyalások
A korábbi hivatalos bejelentéssel ellentétben még
nem született végleges megállapodás az észak-íror-
szági unionista mozgalom legnagyobb pártjával, a
Demokratikus Unionista Párttal (DUP) a Konzervatív
Párt vezette kisebbségi brit kormány támogatásáról.
A Downing Street szombat esti bejelentése szerint a
DUP elviekben beleegyezett abba, hogy a londoni al-
sóházban támogatni fogja a kormányzó Konzervatív
Pártot. Vasárnap azonban a londoni miniszterelnöki
hivatal és a DUP is azt közölte, hogy még folynak
erről a tárgyalások. A végleges adatok szerint az elő-
rehozott csütörtöki parlamenti választásokon a kon-
zervatívok 318 képviselői mandátumot szereztek a
650 fős londoni alsóházban, vagyis frakciójuk lét-
száma nem éri el az abszolút többséghez minimáli-
san szükséges 326-ot, és ebben a helyzetben a
kormány a DUP tízfős frakciójának támogatására
szorul. (MTI)
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kérdésben az egykori szebeni városgazda nem döntő té-
nyező. Mire ő hivatalba lépett, már javában dúlt az uk-
rajnai válság, amely arra késztette az észak-atlanti
szövetséget, hogy az orosz fenyegetésre a katonai kia-
dások növelésével próbáljon válaszolni, és erről a dön-
tés már meg volt hozva. Ha azt kezdené valaki taglalni,
hogy mennyibe kerül a romániai adófizetőnek a NATO-
tagság, és az ezzel összefüggő amerikai bizalom, akkor
vissza kell menni egészen a szociáldemokraták börtönt
is megjárt miniszterelnökének korszakáig, amikor ame-
rikai céggel kötöttek sztrádaüzletet. Sokak szerint az
volt a szövetségbe való befogadásunk kulcsa, az azóta
történt katonai célzatú kiadásokat mind fel kell írni erre
a számlára. És persze közben reménykedni, főleg ne-
künk, akik közel élünk ehhez a válsággóchoz, hogy a vi-
lágot irányító politikusoknak lesz annyi józan esze, hogy
soha ne derüljön ki, mire képes a gyakorlatban mindez
a fegyverzet.

Persze elnökünk nem is lenne politikus, ha a NATO-
vonat potyautasaként nem próbálna valami hasznot ko-
vácsolni abból, hogy a megfelelő időben volt az
állomáson. Amerikai kollégájától kapott is biztató sza-
vakat a korrupcióellenes harc erőfeszítésének támoga-
tásáról, csakhogy ez sem ér többet az elhullt ló
patkójánál, mivel belpolitikai viszonylatban az önmagát
a padló alatt keresgélő liberális párton kívül másra
aligha számíthat, maga pedig az eddigi szereplését el-
nézve messziről nincs olyan játékos, hogy ebből a tár-
saságból a kormányoldalt korrupcióellenes fronton
megrengetni képes csapatot toborozzon.

És hamarosan lehetnek még nehéz pillanatai, mert
találkozni készül a német kancellárral és az újonnan vá-
lasztott francia elnökkel is. Mint nemrég nagyon vilá-
gosan kiderült, Európa urai távolról sem kedvelik az
ingatlanmágnásból kívülállóként a politikába csöppent
amerikai elnököt, így az sem biztos, hogy az uniót való-
jában irányító két ország vezetői ugyanúgy el voltak ra-
gadtatva a washingtoni vizit jó hangulatától, mint
elnökünk. Márpedig a ránk nézve fontos kérdésekben az
európai sakktáblán kell jól manőverezni.

Siker?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világTöbben nyernek, mint ahányan veszítenek

Üdvözli a PSD elnöke a Románia és
az Amerikai Egyesült Államok közötti
stratégiai partnerség megerősödését.
Erről egy Facebook-bejegyzésben írt
Liviu Dragnea. „Üdvözlöm azt a tényt,
hogy megerősödik a Románia és az
Amerikai Egyesült Államok közötti stra-
tégiai partnerség! Íme, a GDP 2%-ának
védelmi célokra történő fordítása tekin-
tetében kialakult nemzeti konszenzus
konkrét eredményekhez vezetett. Remé-
lem, hogy a gazdaság terén is érezhetővé
válik eme partnerség hatása” – írja be-
jegyzésében Dragnea.

Klaus Johannis államfő amerikai
egyesült államokbeli látogatása és a Do-
nald Trumppal való találkozója jelentős
politikai és diplomáciai siker – véli a
PNL ügyvivő elnöke, Raluca Turcan.
„Új szintre kerülnek a román–amerikai
kapcsolatok. Johannis elnök és Románia
projektjei az Amerikai Egyesült Államok
teljes támogatását élvezik. Teljesen vilá-
gos üzenet ez Románia és az elnök által
felvállalt prioritások számára, amelyek a
korrupció elleni küzdelem, a jogállam, a
gazdasági fejlődés és a nemzetbizton-
ság” – nyilatkozta az Agerpres hír-
ügynökségnek Raluca Turcan.

A Klaus Johannis és Donald Trump

közötti találkozó fontos politikai mér-
földkő, de nem csodaszer, amely gyógy-
írként szolgálhat Románia minden
jelenlegi problémájára – véli Călin Po-
pescu-Tăriceanu. A szenátusi elnök köz-
leményében hozzáteszi, Donald
Trumpnak a korrupcióellenes küzdelem-
mel kapcsolatos gondolatai különösen
elnyerték a tetszését. „A Románia, illetve
az Amerikai Egyesült Államok elnöke
közötti találkozó fontos politikai mér-
földkő, de nem kell csodaszernek tekin-
teni, amely megoldja házon belüli
problémáinkat” – fogalmaz Tăriceanu. A
szenátus elnöke szerint a Trump által is
szóvá tett korrupcióellenes küzdelemnek
elsősorban azokra kell irányulnia, akik
vetélytársaik elleni politikai eszközként
használják fel ezt. Az ALDE vezetője azt
is hangsúlyozza, hogy a két elnök wa-
shingtoni találkozója „rendkívül pozitív
Románia külpolitikája tekintetében,
közép- és hosszú távon is serkenteni
fogja a két ország közötti stratégiai part-
nerség keretében folytatott, több terü-
letre kiterjedő együttműködést”.

Az a tény, hogy a washingtoni admi-
nisztráció támogatja a romániai korrup-
cióellenes küzdelem folytatását, a
„Szociáldemokrata Párt és a Liberálisok

és Demokraták Szövetsége alkotta koa-
líció végét” vetíti előre – véli a Mentsé-
tek meg Romániát Szövetség. „A
reformista erők törekvéseinek támogatá-
sával az USA elbátortalanítja a PSD és
ALDE alkotta többséget, amely próbálja
aláásni az igazságszolgáltatás és a kor-
rupció elleni küzdelem terén az utóbbi
években elért haladást, illetve hiteltelení-
teni akar olyan intézményeket, amelyek
tevékenysége nemzetközi szinten is pél-
damutató” – áll az USR közleményében.

Az alakulat szerint az a tény, hogy a
román elnök az első négy európai uniós
vezető között van, akit meghívott a
Trump-adminisztráció a Fehér Házba,
azt jelzi, hogy Washington számára is
igen fontos a Románia és az USA közötti
stratégiai partnerség.

Az USR közleménye kiemeli, Romá-
nia NATO-tagsága és az Amerikai Egye-
sült Államokkal való stratégiai
partnerség a nemzetbiztonság tartóoszlo-
pai. A Mentsétek meg Romániát Szövet-
ség támogatja a román állampolgárok
vízumkötelezettségének eltörlését és a két
ország közötti gazdasági együttműködés
serkentését, több amerikai befektetés von-
zásával – áll még a közleményben.
(Agerpres)

Politikusok a Johannis–Trump találkozóról

a munkaügyi és szociális bizottság titkára
vagyok a képviselőházban, elkezdtük a
folyamatos tájékoztató, konzultációs be-
szélgetéseket a szakszervezetek képvise-
lőivel. Úgy gondoltuk, amikor a romániai
egységes bérezésről, a bértörvényről be-
szélünk, az alkalmazottakat képviselő
szakszervezetek képviselőit rendkívül
fontos megszólaltatni, mivel ők ismerik
legjobban az érdekeket, azt, hogy ki
mennyire érintett, és milyen módosításo-
kat kell bevinni a törvénytervezetbe. Az
aggodalom oka az volt, hogy nehogy va-
laki kimaradjon. Bizonyos intézmények-
ben nagyszámú állásról beszélünk,
aminek a felelősségét átéreztem, ezért is
tartottam fontosnak, hogy minél többet
beszélgessünk, nehogy valaki a törvény
megszavazása után azt mondhassa, hogy
az ő állása nem került bele, rá nem fi-
gyeltek – fogalmazott a képviselő.
Az RMDSZ megszavazta a bértörvényt

– Az RMDSZ azért szavazta meg az
egységes bértörvényt, mert tudtuk, hogy
ezáltal 2018. január elsejétől az összes ál-
lami alkalmazottnak az alapfizetése 25
százalékkal nő. Másrészt, mert mindenki
várta az egységes bértörvényt, hiszen óri-
ási különbségek voltak, két különböző
intézményben ugyanazt a munkát végző,
ugyanolyan végzettségű személy nagyon
eltérő fizetést kapott. Volt olyan eset,
hogy az önkormányzat vezetőjének a fi-
zetését sok alkalmazott fizetése túlszár-
nyalta. Ez méltánytalan volt. Úgy

gondoljuk, hogy az új törvény megszün-
teti ezeket az egyenlőtlenségeket. Az új
bértörvény kiszámítható perspektívát
kínál arra, hogyan növekedhetnek a
bérek, a karriertervezésben a fiatalok szá-
mára kiszámítható, melyek azok a lé-
pések, amelyeket megtehetnek. A
legfontosabb, hogy rendezzük a bérkü-
lönbségeket, lépcsőzetes felzárkóztatás
lesz 2022-ig. Azok, akik először látják a
bértörvényt, furcsa lesz az a bizonyos ko-
efficiens, a szorzószám. 2023-ban a min-
denkori minimálbért ezzel fogják
megszorozni, s ez lesz az alapfizetése az
adott tisztségben dolgozó személynek. A
szorzót csak 2023 után alkalmazzák –
mondta.
A törvény kihirdetésre vár

– Miután a törvényt az államelnök ki-
hirdeti, 2017. július elsejétől megnő a
bérük a választott vagy kinevezett tiszt-
ségviselőknek, a polgármestereknek, al-
polgármestereknek, a választott kép-
viselőknek és a hatósági vezetőknek. Új-
raszámolják az önkormányzat alkalma-
zottainak bérét. Júniustól a pedagógusok
fizetése a februárihoz képest ismét 20
százalékkal fog emelkedni. Az egészség-
ügyben dolgozók bére – megközelítőleg
75 százalékkal nő – eléri a 2022. évi ma-
ximális értéket. A törvény alkalmazása
nyomán egyesek veszítenek, de többen
nyernek. Ha valakinek a fizetése jelenleg
eléri a 2022-es maximális maximumot,
az új számítás bevezetéséig több emelést
nem fog kapni – nyilatkozta a képviselő. 

Újdonságok
Újdonság, hogy a pedagógusoknak be-

vezették az alapfizetésre számított 10
százalékos stresszpótlékot, amit 2018.
december elsejétől folyósítanak, vala-
mint az étkezési és nyaralási juttatást. Az
étkezési juttatás összege két minimálbér-
nek, a nyaralási pótlék egy minimálbér-
nek felel meg. Ez 2018. december
elsejétől érvényes. Az RMDSZ javasla-
tára bevezették, hogy a súlyosan sérült
dolgozók 15 százalékos pótlékot kapja-
nak. 

Az egységes bértörvény erősíti a helyi
autonómia elvét is. Az önkormányzatok-
ban a legnagyobb fizetése a polgármes-
ternek lesz, ezt követi az
alpolgármesteré, az alpolgármester fize-
tésénél senkié nem lehet nagyobb. A
helyi, illetve a megyei tanácsok fogják
megállapítani az önkormányzati alkalma-
zottak fizetését. Egy alkalmazott a mini-
málbér háromszorosát kaphatja. Ez
fontos lépés, hiszen a jól dolgozó alkal-
mazottak ezzel motiválhatók. Újdonság,
hogy azok a polgármesterek és alpolgár-
mesterek, akik uniós projekteket bonyo-
lítanak le, 25 százalékos béremelést
kaphatnak. Ezzel ösztönözhetők, hogy
minél több pályázatot nyújtsanak be.
Ugyanezt, sőt 50 százalékos emelést is
kaphatnak azok a dolgozók, akik részt
vesznek a projektek lebonyolításában. Az
egyházak nem klerikális személyzetének
fizetése nem lehet kisebb a mindenkori
minimálbérnél.

(Folytatás az 1. oldalról)

Lapszemle
Romániának több milliárd dollárjába kerül 

az amerikai pártfogás



Folyik a „kvótaper”, egyéb uniós
kellemetlenkedésekkel körítve. Vá-
laszként az unalomig ismételt, „Ál-
lítsuk meg Brüsszelt” szlogenre.
Egyre inkább választási kampányba
illesztett hangsúlyokkal. De hát a
dolgok alakulásának ez a része leg-
feljebb ízlésbeli oldaláról nézve
foglalkoztat. Egyébként pedig a saj-
tószóvivőknek nevezett beszélőgé-
pek amúgy sem tudnak lyukat
beszélni a hasamba. Ilyen szem-
pontból, lévén kételkedő alkat,
„önellátó” vagyok...

Hanem, ami tényleg foglalkoztat,
az a problémagubanc legfontosabb
vonatkozása: mi lesz AZUTÁN?

Addig szerintem is rendben van,
hogy minden országnak joga meg-
határozni, kikkel kíván együtt élni,
az uniós szerződésben pedig nincs
olyan kötelezettség, amely a szóban
forgó maradék szuverenitásjogot
fölülírná. Ezen az „apróságon” a
népesebb országok könnyebben, de
ők sem könnyen, túlteszik magukat:
mi a hetvenmillióhoz az egymillió?!
Magyarország nem engedheti meg
magának ezt a könnyelműséget. S
azt sem, hogy hagyja átjáróházzá
válni az országot – vagyis a kerítés-
ügy... Jobb híján, tehetem hozzá,
mert nálam okosabb és bölcsebb

emberek is elfogadták a „helyze-
tet”. Igaz, rájuk egyik „oldal” sem
szívesen hivatkozik. A kerítésellen-
zők, mert az efféle vélekedések
gyengítik az érvelésüket, a kerítés-
pártiak meg azért, mert ha szóba
hoznák, illene hozzátenni, mi az em-
lítettek véleménye a mai kormány-
zatról, a demokrácia állapotáról
stb. Ezért inkább lemondanak az el-
lenzéki „erősítésről”... Mindkét ol-
dalt megértem!

S hogy én hol állok? Ha azt kér-
dik tőlem, hogy vagyok, kedélyes-
kedve gyakran azt mondom: mint a
küszöb. Se kint, se bent, mert az itt
most szóban forgó dologban csupa
bizonytalanság van bennem a „vég-
kifejlet” miatt. Hiába hallgatózom,
nagy a hallgatás.

Szóval, mi lesz AZUTÁN? Az-
után, hogy Brüsszel így vagy úgy,
nem tudom hogyan, lenyeli a békát,
s legalábbis ebben az ügyben (mert
vannak számos „egyebek”) tudomásul
veszi, hogy az unión belüli nagyha-
talmi önkény nem mindig érvényesít-
hető. Akkor sem, ha megengedhetik
maguknak. Mondjuk, mert nem illik
hagyni a szolidaritás sok minden-
ben fontos és szükséges eszményét
a szuverenitás fölé kerekedni.

S akkor, mi lesz az AZUTÁN?
Mondhatni a jelen természetes fo-
lyományaként köszönt majd be né-
hány év, öt, tíz múlva. A

Magyarországtól nyugatabbra eső
országokban befogadott menekül-
tek, bevándorlók, migránsok, kinek
ahogy tetszik, beilleszkedve az adott
társadalmakba, teljes jogú európai
uniós polgárrá válnak! S ha ebbe
eléggé beletanulnak, ott keresik
majd a boldogulásukat, ahol jónak
látják. Aligha a „lerobbant” régi-

ókban. Most úgy tűnhet, hogy Ma-
gyarország a keletről vagy
Afrikából érkezők számára még
nem lehet igazán vonzó cél. Elég,
ha csak arra gondolunk, hogy nem
is kevesen, sok magyar is a hajdani
mesterlegények életét éli, érvénye-
sülését nyugatabbra keresi. Pedig
sűrűn halljuk, hogy „Magyarország
jobban teljesít”. Kérdés persze,
hogy ki, miben méri a teljesítményt.
De ez most nem érdekes. Meggyő-
ződésem, hogy újra lehet „bezzeg
ország”, amely iránt felébredhet az
érdeklődés. Ebben a helyzetében
azonban már semmilyen módon
nem írhatja elő, hogy kit fogad be,
ha szabad polgárként betartják a
törvényesség mai és holnapi euró-
pai követelményeit. Ez az igazi és
elkerülhetetlen dilemma, amelyet
azonban az „Állítsuk meg Brüsz-

szelt” kampány egyetlen mai bősz
harcosa sem hoz szóba. Pedig a
magyar (ott és itt) közvéleményre
ráférne legalább a felvilágosultabb
„privát” latolgatás. Én például
mindenképpen tudni szeretném,
hogy a dolog csínját-bínját tudók és
értők mit gondolnak a fentebb leírt,
majdani fejleményről, amikor sem-
milyen kerítés nem állhatja majd
útját a szabad mozgás uniós jogá-
val élőknek, akárkik is legyenek!
Mert elérkezik ez a pillanat is,
amire szerintem máris el kell kez-
deni felkészülni.

Nem lesz könnyű, mert egy kívá-
natos jövőért ezúttal nem Brüsszel-
lel vagy egyéb „fantomokkal” kell
megküzdeni, hanem mindazzal,
amit az eddigi, és a változatlan he-
vességgel ma is folytatott, önvédel-
minek mondott harc „járulékos”
ártalomként eredményezett az egész
magyar társadalom életében. Az
egészséges jövő, talány. Az azonban
bizonyos, hogy abban nem lehet
helye a szabadjára engedett, lelket
torzító idegenellenességnek. A gya-
nakvás mondhatni kölcsönös em-
beri reflexét kordában lehet tartani,
s nem feltétlenül kell ellenséges-
séggé fokozni. Például oly módon,
ahogyan mostanság teszik, a mene-
kültek, bevándorlók egész Európát
terhelő gondját mindegyre a terro-
rizmussal szembeni félelmekkel
kapcsolva össze. Az ellenségeske-
désben a politika és a politikusok
érdekeltek, a társadalom a legke-

vésbé sem. A beszélőgépeket azon-
ban, akik igyekeznek több mint jól
„teljesíteni”, erről persze nem vilá-
gosítják fel... 

Nincsenek „uniós” illúzióim,
mégis úgy érzem, hogy nyugatabbra
mintha valamit jobban értenének,
mint mi itt, a keleti végeken. Talán
felismerjük a jövő felé vezető útke-
resésben. Gyakran eszembe jut pél-
dául, hogy a sűrűn elmarasztalt
Angela Merkel volt az, aki első
ízben üzente vissza a menekültek-
nek: befogadásuk, beilleszkedésük
alapfeltétele, hogy ún. „párhuza-
mos társadalmak” nem alakulhat-
nak ki! Talán éppen egy ilyen
gondolattal lehetne elkezdeni a
jelen tehertételein könnyíteni, mert
azt, ami ma van, felelőtlenség lenne
a jövő nyakába varrni...

Válaszokat, megoldásokat ke-
resve akár lehetetlen változatok is
felbukkanhatnak, például az Unió-
ból való kilépés gondolata. Erre a
politikai öngyilkosságra aligha
akad ma Magyarországon vállal-
kozó. Ehelyett de jó lenne magyar-
hont második Svájccá tenni! Mint
észrevételezhetjük, oda senki nem
akar bevándorolni, holott nyoma
sincs látható kerítésnek, de még a
terroristák is elkerülik. Vajon miből
fonták a nemkívánatos jövevényeket
távol tartó virtuális kerítést? Csak
nem pénzből? Az ún. „uniós megol-
dásokon” agyalók a kvóták mellett
ennek a „különösségnek” is szen-
telhetnének némi figyelmet... 

S mi lesz AZUTÁN?
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A büntetések folytatódnak, a célok és esz-
közök változatlanok! címmel a Székely
Nemzeti Tanács közleményt juttatott el
szerkesztőségünkbe, amelyben kijelenti: az
SZNT a Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz
fordul a 2016. március 10-i, a székely sza-
badság napja alkalmával rendezett felvonu-
lás nyomán kirótt büntetés, illetve az
ügyben született bírósági döntések miatt.

Ugyanakkor leszögezi, hogy az újabb jogsértő ha-
tározat sem befolyásolja a jövő évi március tizedike
megszervezését, amelynek előkészítése folyamatban
van.

A közlemény felidézi, hogy 2016. március tizedi-
kén, a székely szabadság napja alkalmával rendezett
felvonuláson a Székely Nemzeti Tanács elnökét,
Izsák Balázst a Maros megyei csendőrség 10.000
lejes büntetéssel sújtotta. A jogorvoslati alapfokú el-
járás során a bíróság a büntetés egyik tételét (6.000
lej) megsemmisítette, viszont fenntartotta a másik
büntetési tételt, a 4.000 lejt, amelyet azzal az állító-
lagos indokkal szabott ki a csendőrség, hogy a ren-
dezvényt megelőzően ők nem kapták meg az
előzetes bejelentést. 

Az alapfokú döntés ellen a Székely Nemzeti Ta-
nács elnöke élt a fellebbezés jogával, és beterjesz-
tette azokat a bizonyítékokat, amelyek a szervezők
és a csendőrség közötti együttműködést támasztják
alá. A másodfokú bíróság figyelmen kívül hagyta
ezeket a bizonyítékokat, köztük azt a tényt is, hogy
személyesen a csendőrség vezetője, Iulius Cenan ez-
redes vette át a rendezvénnyel kapcsolatos doku-
mentumokat, beleértve az előzetes bejelentés
másolatát. Ezek a tények, amelyek cáfolják
mind a csendőrség, mind az igazságszolgáltatás
állítását, miszerint a tüntetést bejelentő szervező
nem tett eleget minden bejelentési kötelezettsé-
gének. A döntés jogerős. 

Mivel az ítélet sérti az Európai Emberjogi Egyez-
mény rendelkezéseit, a határozat indoklásának kéz-
hezvétele után a Székely Nemzeti Tanács a
Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordul.

Leszögezik, hogy az újabb jogsértő határozat sem
befolyásolja a jövő évi március tizedike megszerve-
zését, amelynek előkészítése folyamatban van – ol-
vasható a  Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata
által június 8-án kiadott közleményben. (mózes)

Az SZNT a Strasbourgi 
Emberjogi Bírósághoz

fordul

Makkai János

hálájukat fejezték ki az imádságos hátté-
rért, a családért, amely feltétele volt a ta-
nulásnak, a diákévek alatt felhalmozott
emlékeknek, megélt szerelmeknek, az
együtt töltött emlékezetes perceknek. A
bukások, a csalódások, a sikertelenségek
is részei voltak a diákéveknek, az áthi-
dalásukra és leküzdésükre hitre, biza-
lomra és reménységre volt szükség. Arra
kérték Istent, hogy a nagy kihívások és az
út elején álló fiatalok nyitottak legyenek
és befogadók minden jóra, hogy ne szé-
gyelljék Istenhez fordulni segítségért, böl-
csességért.
Az összegyűjtött téglákból épül 
katedrális

Dr. Kelemen András, a marosvásárhelyi
kar dékánja köszöntötte a végzősöket és
hozzátartozóikat, majd felkérte a hallgató-
ságot, hogy némán emlékezzenek meg a
nemrégiben elhunyt dr. Kovács Lóránt
egyetemi docensről, a kertészeti tanszék
vezetőjéről és Márk András hallgatóról. A
dékán megköszönte a tanári kar áldozatos
munkáját, a diákoknak, hogy a Sapientiát
választották, a szülőknek, hogy rájuk bíz-
ták gyerekeik felsőfokú oktatását. Ha va-
lamit ki kellene emelni a végzősök
teljesítményéből, az mindenképpen az ál-
taluk elért számtalan szakmai siker lenne.
A dékán szólt arról, hogy nehéz tanévet
zárnak, de ha eszébe jut az a csíki mondás,
hogy nincs is hideg, csak gyenge ember,
akkor erős emberek vehetik az akadályo-
kat. A dékán egy személyes élményét osz-
totta meg a hallgatósággal, elmondta, hogy
egyszer egy kellemetlenség folytán este
későn hagyta el az egyetem udvarát, és fel-
ajánlotta a buszmegállóban várakozó hall-
gatónak, hogy autóval beviszi a városba.
Megkérdezte tőle, hogy miért ilyen későn
megy haza az egyetemről. Mert kertész-
mérnök-hallgatóként mikroszkopikus met-
szetet kellett készítenie, ami nem nagyon
sikerült, de a tanár úr biztatására addig
próbálkozott, amíg jó lett. Kiderült, hogy
a lány Böjte atya házában lakik a Tudor
negyedben. – Ha valaki megkérdezi tőlem,
hogy mi az egyetem célja, akkor biztosan
állíthatom, hogy ez, pont ez! – fogalma-
zott a dékán, aki elmondta, a mai ifjúság
legnagyobb „betegsége”, hogy egyre in-
kább elveszíti optimizmusát, egyre ború-
látóbb a jövőt illetően, de bizodalmát
fejezte ki, hogy a végzősök az itt szerzett
tudással megállják a helyüket az életben,
kitartó munkával, a tanárok folytonos tá-

mogatása és irányítása mellett, a kényel-
mes megoldások kerülésével sikerük lesz
a pályán, s az optimizmus mindig olyan
mozgatórugó lesz, ami jó, megbecsült
szakemberekké teszi őket. A dékán Böjte
Csaba gondolataival zárta beszédét, mely-
nek lényege, hogy Istennek célja van az
emberekkel. Mert ő a téglákat nem szét-
dobálja, hanem bölcs szeretettel össze-
gyűjti, és építkezik. „Belőletek épít
katedrálist!” 
Higgyetek magatokban, 
tietek a jövő!

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke ünnepi beszédében kiemelte, hogy
rendkívül látványos fejlődést tudhat magá-
énak az egyetem. Az elmúlt évek bizonyít-
ják, hogy az itt folyó képzés színvonalas,
a végzősök versenyképes tudással hagyják
el az intézményt. Elmondta, sok fiatalt
ismer, aki itt végzett, komoly szakmai tu-
dással rendelkezik, cégeknél vezető tiszt-
ségeket töltenek be, vagy saját vállalkozást
vezetnek. Az elnök azt kívánta, hogy minél
többen maradjanak szülőföldjükön, talál-
janak munkahelyet a régióban, s alapítsa-
nak családot, hiszen az erdélyi magyar
közösségnek szüksége van rájuk. Szükség
van a fiatalos lendületre, a jól képzett szak-
emberekre, az új látásmódra, az ötletekre.
A ballagás napja legyen a hála és a köszö-
net napja is azok iránt, akik segítettek, a
szülőknek, akik anyagi erőfeszítést tettek
azért, hogy gyermekeik tovább tanulhas-
sanak. Végül a fiataloknak szólt a bátorító
szó: Higgyetek magatokban, és legyetek

bátrak, mert tietek a jövő! – fogalmazott
az elnök.
Köszöntések és himnuszok

A ballagási ünnepségen a tanszékveze-
tők és oktatók köszöntötték a hallgatókat
és hozzátartozóikat: dr. Forgó Zoltán, a
Gépészmérnöki Tanszék vezetője, dr. Fa-
zakas Csaba, a Kertészmérnöki Tanszék
vezetője, dr. Kupán Pál, a Matematika–in-
formatika Tanszék oktatója, dr. Domokos
József, a Villamosmérnöki Tanszék veze-
tője, dr. Tőkés Gyöngyvér, az Alkalmazott
Társadalomtudományok Tanszék vezetője,
dr. Imre Attila, az Alkalmazott Nyelvészeti
Tanszék vezetője.

Nagy sikerrel lépett fel a Sapientia
EMTE néptánccsoportja, amely györgy-
falvi táncokat adott elő. Megható mo-
mentuma volt a ballagásnak Nyitó
Anetta informatikushallgató előadásában
Ambrus Ádám gitárkíséretével elhangzó
Kell még egy szó című dal, melyet hosz-
szas tapssal, az emberi nagyság és kitar-
tás előtti főhajtással üdvözölt a
hallgatóság. 

A ballagó diákok nevében Kovács Sza-
bina Zsuzsanna búcsúzott a tanároktól és
a diáktársaktól, míg Ferencz Katalin a
hallgatói önkormányzat nevében mondott
búcsúbeszédet. 

A hagyományhoz híven, a végzős évfo-
lyamok felelősei búzakalászokat adtak át
a következő generációnak. 

A ballagási ünnepség a magyar, a szé-
kely és a régi székely himnusz eléneklésé-
vel zárult. 

(Folytatás az 1. oldalról)
Az erdélyi közösséget erősítő nemzedék



Június 23–25. között a 15. alkalom-
mal tartják meg Mikházán a Csűrszín-
házi Napokat. A tavaly rendbe tett
környezetben a színházat, kultúrát
kedvelő közönség kellemes, hasznos
hétvégét tölthet el a Nyárádmentén.
Az alábbiakban, előzetesként, a 2017-
es Csűrszínházi Napok kínálatából vá-
logattunk.  

Az idei Csűrszínházi Napok június 23-án,
pénteken 18 órakor kezdődik az iskolában, a
hagyományossá vált képzőművészeti kiállítás
megnyitójával. A szervezők ötlete az volt,
hogy megpróbálják meghívni a megye kistér-
ségeinek alkotóit, így esett a választás először
a szovátaiakra, akik közül Bocskay Vince,
Kuti Dénes, Kuti Botond, Sánta Csaba és a
nemrég elhunyt Siklódi Zsolt munkáit lát-
hatja egy helyen a közönség. 

19 órától a gyergyószentmiklósi Figura
Színház Marie Jones Kövekkel a zsebében
című tragikomédiáját adja elő. A darabban
fellépő két színész, Jake – Kolozsi Borsos
Gábor, Charlie – Moşu Norbert-László, tizen-
hat karaktert személyesít meg. A történet egy
amerikai filmstáb írországi filmforgatását
meséli el. Megismerheti a közönség többek
között az elkényeztetett dívát, a toporzékoló
rendezőasszisztenst, a helyi papot, az egyet-
len statisztát,  akinek az élete szomorú fordu-
latot vesz… A státusproblémák, a társadalmi
hierarchia, a globalizáció és az identitásvesz-
tés aktuális kérdéseit körüljáró humoros, iró-
niát nem mellőző történet hollywoodi
sztereotípiákat sorakoztat fel írországi kör-
nyezetben, ám bárhol játszódhatna. Jelmez-
tervező: Török Réka, rendező: Csuja László. 

21 órától  a  soproni Petőfi Színház, a Zen-

tai Magyar Kamaraszínház, a Komáromi
Jókai Színház, a mikházi Csűrszínház, a For-
rás Színház, a Pesti Magyar Színház és a
bécsi Europa Club közös  produkciójaként
Ingmar Bergman Őszi szonáta című filmfor-
gatókönyvéből készült színpadi játékot lát-
hatja a nagyérdemű. A rendező Pataki András
színházigazgató. Szereplők: Charlotte – Far-
kas Ibolya, Eva – Molnár Anikó, Viktor  –
Vukosavljev Iván, Helena – Diószegi Imola,
zenei vezető: Oberfrank Péter (Liszt-díjas ér-
demes művész), díszlet: Pataki András, jel-
mez: Szélyes Andrea. A rendező szerint
lenyűgöző a történet. Minden benne van az
életünkről, emberi kapcsolatainkról, családi
viszonyrendszereinkről, boldogságunkról,
boldogtalanságainkról. Képesek vagyunk-e
az együttélésre, a megbocsátásra? Felül tu-
dunk-e emelkedni sértettségeinken, akarunk-
e őszintén beszélni egymással? Az Őszi
szonáta az emberi lélek mélységét mutatja
meg. Látszólag női darab, de mi, férfiak sem
úszhatjuk meg, szembesülünk a történet kér-
déseivel, aminek a vége: el kell jutnunk a sze-
retet katarzisáig.

Június 24-én, szombaton délben a Csűr-
színház udvarán az új Mentor könyvkiadó
(Káli Király István), illetve ismert marosvá-
sárhelyi szerzők (Kovács Levente–Vajda
György, Lokodi Imre, Spielmann Mihály és
Székely Szabó Zoltán) mutatják be legújabb
köteteiket. 

18 órától kiemelkedő élményt kínál a bu-
dapesti Nemzeti Színház kiváló művésze,
Tóth Auguszta: Hoztam valamit a hegyekből
– Mezei Mária című önálló estje. Mezei
Mária színésznő, érdemes és kiváló művész
1909-ben született Kecskeméten, bölcsésze-
tet tanult, majd Rózsahegyi Kálmán színiis-
kolájába járt. Néhány évi vidéki szereplés

után 1935-ben a Belvárosi Színházhoz került,
majd a főváros csaknem minden magánszín-
házában játszott. 1944 márciusától, a német
megszállás alatt nem vállalt fellépést. 1946-
ban szerepelt újra a Belvárosi Színházban.
Kabarékban, esztrádműsorokban lépett fel,
később önálló esteken Ady megzenésített
verseit adta elő. 1949 után az Operettszínház-
ban, a Vidám Színpadon, a Madáchban ját-
szott, majd a Petőfi Színház után 1964-1970
között a Nemzeti Színház társulatának tagja
volt. A 30-as évektől a magyar filmgyártás
egyik csillaga, a háború után többek között
az Édes Anna, A Noszty fiú esete Tóth Mari-
val, Mici néni két élete, Tiltott terület című
filmekben játszott. 1970-ben súlyos beteg-
sége miatt visszavonult, 1983-ban Budake-
szin hunyt el. Az előadás önvallomás,
amelyben Mezei Mária Tóth Auguszta tolmá-
csolásában arra keres választ, hogy ki is volt
tulajdonképpen a színművésznő, hogyan és
miként emlékeznek az egykori dívára. Való-
jában milyen ember volt? Hogyan élte min-
dennapjait? Kit és hogyan szeretett? Boldog
volt-e mint nő, mint ember, mint művész?
Eleget tett-e a maga elé kitűzött, vállalt fel-
adatának: szeretetben, szeretettel élni?

21 órától a székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor színház művészei Carlo Goldoni Miran-
dolina című vígjátékát adják elő (fordította:
Magyarósi Gizella). Egyike azon első dara-
boknak, amelyekben a női emancipáció haj-
nalát mutatják be. Ha mai szemmel nézzük,
akkor a feminista irodalom egyik első alakja,
úgy, hogy Goldoni maga nem is tudott sem-
mit a feminizmusról, és nem is vallott ilyen
jellegű nézeteket. A hétköznapok megfigye-
lésében talált rá Goldoni erre az „alakra”, és
fontosnak tartotta, hogy megörökítse, megje-
lenítse az azóta is egyik leggyakrabban ját-
szott drámájában. A független, a szabadságát
megőrizni törekvő nő haláltánca az egyéni
szabadság és társadalmi elvárások keskeny
határán, úgy, hogy a tisztesség és becsület ne
csorbuljon. A szabad nő az önmegvalósítást,

ugyanakkor a szabad préda lehetőségét is ma-
gában rejti. A fogadója férfivendégei nem
csak szálláslehetőséget látnak benne, hanem
egy – akkor még úgy hívták – patronálandó
nőt is, ami mára már teljesen mást jelent, 
vagyis áldozatot, prédát. Így küszködi át Mi-
randolina, a főhősnő magát ezen a maszkulin
dominanciájú történeten, hogy tükröt mutas-
son a „nőgyűlölőknek”, azoknak, akik a nőt
másodrangú embernek, ne adj isten, tárgynak
képzelik.

A darab rendezője Csurulya Csongor, sze-
replők: Ripafratta lovag – Szűcs-Olcsváry
Gellért, Forlipopoli őrgróf –  Dunkler Róbert,
Albafiorita gróf –  Tóth Árpád, Mirandolina,
a fogadósnő –  László Kata, Ortensia szí-
nésznő – Márton Réka, Dejanira színésznő –
Varga Márta, Fabrizio, a fogadó pincére – Pál
Attila. Díszlet/jelmez: Biró Boglárka m.v.

Június 25-én, vasárnap 11 órától gyerekek-
nek és fiataloknak szóló – de nem csak – elő-
adás lesz. A Bekecs Néptáncegyüttes nemrég
bemutatott Legendák kertjében című  táncos
mesejátékát viszi színpadra Mikházán. A Szé-
kelyföldi Legendárium, amely közel 180 le-
gendát és mondát tartalmaz,  a forrása az
előadásnak.  A gyerekek előtt élőben bonta-
kozik ki egy képzeletbeli meseország, a tör-
ténelmen túli Székelyföld. Olyan
történetekkel ismerkedhet meg a néző, ame-
lyek földrajzi helyszínekhez, településekhez,
történelmi személyekhez kötődnek. Az elő-
adásban lesznek népi játékok, mondókák, rig-
musok, ráolvasások, népdalok, népzene és
nem utolsósorban néptánc, amelyek segítsé-
gével bekapcsolják a gyerekeket a történet
alakításába, együtt barangolják be Székely-
földet (a tündérek és lüdércek világát) az elő-
adókkal. Az előadásban felismerhető a
Tündérek gyülekezőhelye (a Makfalván ta-
lálható Maka vára), a Paladomb tündérei
(Nyárádszentimre határában lévő domb),  Is-
tenszéke, az Ördög-tó (a Libán-tető közelé-
ben) és a Gyilkos-tó mondája, legendája is.
Rendező-koreográfus: Ivácson László. 
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Színes kínálat az idén is

Vajda György 

Ezzel a címmel jelent meg már-
cius közepén a 14 éve működő
szászrégeni Titán rockegyüttes
újabb lemeze, amelyen több dalban
a Romániában sajnálatos módon
egyre nagyobb méreteket öltő fair-
tás ellen tiltakozik az együttes. A le-
mezbemutató koncert június 5-én
volt a marosvécsi kastélyban. 

Szabó Előd, a Titán zeneszerzője,
énekese elmondta, hogy a fakivágá-
sok elleni tiltakozás mellett négy
„hazafiasabb” dal is a lemezre ke-
rült, az Égig érő fák, az Istenszéke,
a Játssz még egy dalt és az Ima cí-
műek. A lemezen 11 szerzemény
van, amelyeket a két éve működő
saját T-sound stúdióban vettek fel.
Az albumot saját lemezkiadó készí-
tette, a terjesztést a Dancs Market

Records vállalta fel. A zenét és a
szövegeket Szabó Előd írta, a hang-
szerelésbe besegített Robert Brai, az
együttes egykori gitárosa és termé-
szetesen az együttes többi tagja is.
Rozgonyi Péter hangmérnök a stú-
diómunkát finomította. A lemezbo-
rító Mezei Ferenc szászrégeni
grafikus alkotása. 

A marosvécsi bemutatót köve-
tően a Titán nyáron zsúfolt prog-
ramú turnén vesz részt, ahol nem
csak az Égig érő fák lemezen levő,
hanem korábbi szerzemények is el-
hangzanak. A turné állomásai:
Bethlenszentmiklós, Gyergyócso-
mafalva, a Balaton-part több telepü-
lése, majd Sepsibodok,
Szentegyháza, Csíkdánfalva, Kőris-
patak. Ezt követi augusztusban tíz

koncert. Az együttes nyertes lett a
Petőfi rádió Hónap dala című vetél-
kedőjén is, így a rádióban élő be-
szélgetés és fellépés is lesz.
Decemberben készül egy akuszti-
kus koncertsorozat, ugyanak-
kor a magyarországi Grund
Records lemezszerződést aján-
lott, ők is kiadják az Égig érő
fák albumot. 

Az említett lemezre írott
dalok mellett a Titán megren-
delést kapott Pécskáról, a Bú-
zavirág egyesülettől. A Szent
Iván-éjkor szervezett tűzugrás
zenei aláfestésére kérték fel az
együttest. A dal már a követ-
kező lemezen is szerepel majd.
Szabó Elődtől nem áll távol a
színházi zene sem. Mint isme-
retes, Szentendrén 2014-ben
bemutatták a Barbara című
musicalt, amelynek szövegét
Nagy István színművész írta. A
marosvásárhelyiek neves ma-

gyarországi előadók tolmácsolásá-
ban láthatták az 1849 című rocko-
ratóriumot is. Jövőre az együttes 15
éves, erre pedig meglepetéssel ké-
szülnek. Szabó Előd a Titán-dalok-

ból egy musicalt szeretne összeállí-
tani, de az még a jövő zenéje… Öt-
letek vannak bőven, már csak
lehetőségek kellenek – mondta la-
punknak Szabó Előd. 

Lemezbemutató Marosvécsen 
Égig érő fák

Fotó: Vajda György (archív)



Ötödik alkalommal nyitották
meg a látogatók előtt a Bor-
nemisza család egykori gör-
gényszentimrei kastélyát
június 9-én, pénteken. A gyö-
nyörű napsütéses idő kedve-
zett a kastély látogatására
érkezőknek, akik élettel töl-
tötték meg a termeket, az
épületegyüttest övező tizen-
négy hektáros kastélypark-
ban sétálva pedig meg-
csodálhatták az évszázados
fák legkülönfélébb fajtáit.

A görgényszentimrei Rákóczi–
Bornemisza-kastélyegyüttes a
Szászrégentől Laposnya felé vezető
út bal oldalán, a település központ-
jában található. A helyi önkormány-
zat fennhatósága alá tartozik, a
Maros Megyei Múzeum az elha-
nyagolt állapotban lévő történelmi
nevezetességet 2010-ben vette ke-
zelésbe. Amint Pánczél Szilamér
(portré) régész, a görgényszentim-
rei részleg vezetője tájékoztatott,
évente egy alkalommal a megyei
múzeum megszervezi a Nyitott
kapuk napja a görgényszentimrei
kastélyban elnevezésű rendezvényt,
ilyenkor látogathatók a kastély
belső helyiségei. Az év többi részé-
ben a kastély kívülről megtekint-
hető, illetve Erdély legjobb
állapotában fennmaradt arborétu-
mában a háromszázötvennél több
növényfajban – fa, cserje és egzoti-
kus növények – is lehet gyönyör-
ködni, illetve a Bornemisza Lipót
által kialakított angolkertben, vagy
a Görgény-patak által táplált tóban.
Az udvarról egy rövid séta erejéig
megközelíthető az a domb is, ame-
lyen egykor a Rákóczi-vár állt. Az
idei rendezvény a több évszázados
múltú épület barokk kori idősza-
kába nyújtott betekintést. 

A folyamatosan érkező diákcso-
portoknak az egykori bálteremben
múzeumpedagógiai foglalkozáso-
kat tartottak a megyei múzeum és a
Teleki Téka munkatársai, a barokk
táncműhellyel az 1700-as évek báli
hangulatát próbálták feleleveníteni,
az eseményt a Trio Estate délutáni
kamarakoncertje színesítette. Záró-
momentumként a jelenlévők meg-
tekinthették a Görgény vára és
kastélya. Tények és legendák című
dokumentumriportot.

Amint a múzeum munkatársa,
Pánczél Szilamér régész tájékozta-
tott, a kastély történetének egyik je-
lentős korszaka a Bornemisza
család görgényszentimrei jelenlété-

hez kapcsolódik. Az uradalmat száz
évre haszonbérbe vevő Bornemisza
János, akárcsak utódai, komoly erő-
feszítéseket tett az uradalom gazda-
sági fejlődésének előmozdítása
érdekében, az üveg- és a porcelán-
manufaktúra mellett papírmalmot is
létesítettek (Görgényszentimrén
már a XIV. század végén működött
papírmalom, a későbbiekben ki-
mondottan a fejedelmi udvar szá-
mára készítettek levélpapírt). A
helyi történeti fejlődés momentu-
mait felelevenítendő, a nyitott nap
foglalkozásai között a papírmerítést
is bemutatták, amely nagy sikert
aratott a diákok körében. A régi
idők papír-előállítási technológiáját
ismertető interaktív műhely a Téka
nagy sikerű múzeumpedagógiai
foglalkozásai közé tartozik.
Rákócziak és Bornemiszák

A görgényszentimrei uradalom
az egyik legkiterjedtebb és legjelen-
tősebb középkori erdélyi királyi bir-
tok volt. A településen álló kastély
elődjét 1642-ben I. Rákóczi György
építtette késő reneszánsz stílusban
vadászkastélynak. II. Rákóczi
György és az Apafiak idején a feje-
delmi udvar gyakran tartózkodott
itt. Később a kastély több évtizedig
lakatlan volt, majd 1717-től az ura-
dalmat a Bornemisza család száz
évre használatba vehette, és a felújí-
tások során a barokk stílusjegyben
bővítették az épületegyüttest. 

A székelykászoni Bornemisza
János kisnemesi családból szárma-
zott, ősei hivatalnokok voltak az er-
délyi fejedelmi udvarban, felmenői
sókamarások. A Habsburg-beren-
dezkedést követően a jó képességű
fiatalember igencsak hamar haladt
felfele a ranglétrán, a hatalom favo-
ritjai közé került, kancellári tisztsé-
get kapott (a mostani
miniszterelnöki pozícióval egyenér-

tékű), és egyetlen generáció alatt a
kisnemesi családból Erdély egyik
leggazdagabb családjává váltak.
Felemelkedésében segítette az is,
hogy katolikus vallású volt. Mivel
a falu lakossága a református val-
lásra tért át, hogy otthon érezze
magát a közösségben, felépíttette a
ma is álló katolikus kápolnát, mely
az első nagy beruházása. Az 1700-
as évek elején épült ovális alaprajzú
kápolna Erdélyben építkezési inno-
vációnak számított, a bálteremmel
ajtó kötötte össze, így a főúri család
tagjai az erkélyen ülve vehettek
részt a szentmisén. Amint a mú-
zeum munkatársa elmondta, a feltá-
rások során eredeti, rendkívül
értékes Bornemisza János-korabeli
figuratív, rekonstruálható freskó-
részletek kerültek elő. Jelenleg a
helyi görög katolikus közösség
használja a kápolnát. 

Felújítási tervek
A gabonaraktár a XIX. század

elején épült, amelyben irdatlan
mennyiségű gabonát tároltak, majd
vendégszobák kialakítására emeleti
résszel is ellátták a gazdasági épü-
letet. Amint idegenvezetőnk hang-
súlyozta, ebben az épületben
szeretnék a Görgény völgyének a
történetét rekonstruálva kiállítani az
ember és a táj, az ember és a mező-
gazdaság összekapcsolódásának be-
mutatásával. Ugyancsak a XIX.
század elején épült a kapuépület,
melyet több szakaszban bővítettek,
a Bornemisza család idején a dara-
bontok és az udvari káplán szállás-
helye volt. A száz év lejártával –
hosszas pereskedés eredményeként
– a kastély és az uradalom vissza-
került az állam tulajdonába. Habs-
burg Rudolf trónörökös számára itt

szervezték a híres görgényi vadá-
szatokat, halála után pedig a ma-
gyar állam 1893-ban megalapította
az erdőőri szakiskolát, mely az első
ilyen jellegű képzést biztosító intéz-
mény volt a régióban.

A látogatókat fogadó kapuépület
tetőzetét a Maros Megyei Múzeum
felújíttatta, helyreállították a csere-
fából készült tartóoszlopokat és a

tornácot is. Statikai szempontból az
épületegyüttessel nincs gond, a be-
ázásokkal ellenben igen – tudtuk
meg a múzeum munkatársaitól.

Annak ellenére, hogy mindvégig
használták, valójában sosem volt
szakszerűen felújítva. 1990-ig a
tanügyminisztérium fennhatósága
alá tartozott, mivel az erdészeti
szakközépiskola működött az épü-
letben, de a a diáklétszám megcsap-
pant, és az út túloldalán felépített
korszerű iskolaépületbe költözött a
tanintézmény. Több mint tíz éve a

kastély üresen áll, ezt
meg is szenvedte,
ezért az állagmegóvás
rendkívül fontos.
Amint megtudtuk,
konferencia- és kiállí-
tótermeket, illetve
vendégszobák kialakí-
tását terveznék, azon-
ban egyelőre a helyi
önkormányzat tulaj-
donában van, a me-
gyei tanács anyagi
támogatása mellé
pedig csak uniós pá-
lyázatok lehívásával
sikerülne nagyobb
mértékű felújítást esz-
közölni. A pályázati
dokumentác ióhoz
szükséges anyag elké-
szült, azonban a jogi
helyzet még nem tisz-

tázott, a megyei tanács fennható-
sága alá kellene kerüljön ahhoz,
hogy a megyei múzeum a kastély
felújítására pályázhasson.

Fotó: Nagy Tibor

Szer Pálosy Piroska

Nyitott kapuk Görgényszentimrén 

A Rákóczi–Bornemisza-kastélyban
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Egy mérkőzés (Nyárádtő – Ákos-
falva) kivételével minden mérkő-
zést lejátszottak a 4. ligás
labdarúgó-bajnokságban, így végle-
gesnek tekinthető a ranglista, ame-
lyet a június 14-ére tervezett,
elmaradt találkozó eredménye már
semmilyen formában nem befolyá-
sol. Eszerint a megyei bajnok Ma-
rosoroszfalu együttese, amely
osztályozót játszhat a 3. ligába jutá-
sért. Az utóbbi években rendszerint
az első helyért harcban álló Maros-
ludas ezúttal érdemben nem tudott
beleszólni a küzdelembe, míg a do-
bogó harmadik helyét az újonc Ma-
rosvásárhelyi Juvenes foglalta el.
Az utolsó forduló eredményei nem
voltak hatással a rangsorra, csak a
hatodik helyen álló Szováta tudott
volna helyet cserélni a nagy válto-
zások előtt álló Nyárádszeredával
(az együttes játékoskeretet és edzőt
is vált a nyáron, a hírek szerint a

komplett garnitúra a Marosvásárhe-
lyi Atletic együttesét erősíti a követ-
kező idénytől kezdve), de mivel a
fürdővárosiak hazai pályán kikap-
tak az MSE-től, így a tabellán
azzal együtt sem történt változás,
hogy a Nyárádszereda közben
nagyarányú vereséget szenvedett
Marosludason.

A labdarúgó 4. liga 30. (utolsó)
fordulójának eredményei: Maros-
oroszfalu – Marosvásárhelyi Atletic
3-1, Szováta – Marosvásárhelyi
MSE 3-4, Kutyfalva – Dános 6-0,
Marosvásárhelyi Gaz Metan –
Nagysármás 3-2, Marosludas –
Nyárádszereda 8-0, Erdőszent-
györgy – Náznánfalva 5-1. A Ma-
rosvásárhelyi Juvenes állt, a
Nyárádtő – Ákosfalva mérkőzést
június 14-én rendezik.

A Románia-kupa Maros megyei
döntőjében: Harasztkerék – Maros-
vásárhelyi Juvenes 0-2.

A női labdarúgók bajnokságának
befejeződésével minden sportágban
lezárult a marosvásárhelyi sportcsa-
patok idénye, és ha mérleget készí-
tünk arról, ami a közelmúltban
befejeződött szezonban történt, az
eredmény nem túl szívderítő. Gya-
korlatilag minden klub visszafejlő-
dött, melyik nagyobb, melyik
kisebb mértékben.

A Marosvásárhelyi ASA labdarú-
gócsapatának a visszafejlődése a
leglátványosabb, hisz a tavalyi 6.
helyről a 14. helyre tornázta vissza
magát a csapat, azaz utolsó lett az
1. ligában, és kiesett. Sokat lehet
elemezni, hogy mi áll ennek a hát-
terében, azonban az is elég világos,
hogy azt, hogy a labdarúgócsapatot
nem lehetett támogatni a városi
költségvetésből a csődeljárás miatt,
a többi sportalakulat is alaposan
megsínylette. A városháza mintha
jelezni akarta volna, hogy amennyi-
ben a focinak nem adhat, hát a töb-
biek sem kapnak – ennek minden
negatív következményével. Ép ész-
szel nehezen felfogható, hogy ez
kinek jó, mindenesetre volt olyan
frakció a városi tanácsban, amely
tapsolt ennek – és még kérkedett is
vele.

Két olyan csapat van, amelyeket
a tehetetlenség vitt előre. A City’us
teremlabdarúgóit és az ASA női fo-
cistáit az előző évek eredményei so-
dorták egy ideig, ennek
köszönhetik, hogy meg tudtak ka-

paszkodni a középmezőnyben. A
City’us, miután nyolc év alatt hét
bajnokságot nyert, a női focisták
pedig azok után, hogy nyolc éven át
a Kolozsvári Olimpia egyetlen bel-
földi riválisának számítottak. Azok
a helyek, amelyeken végeztek (5. a
City’us, 4. a női focicsapat) valójá-
ban jobbak, mint a körülmények,
amelyek között átvészelték az
idényt ezek a csapatok. A bajnokság
alatt mindkettő egy teljes keretnyi
játékost veszített el, és csak a csoda
folytán tudták befejezni a szezont,
gyakorlatilag minden anyagi forrás
hiányában. Ez az a két csapat,
amely egészen biztosan nem fogja
tudni folytatni a következő idény-
ben, ha a jelenlegi konstrukció nem
változik, vagy ha a városháza meg
nem gondolja magát a támogatás
folyósítása tekintetében.

Szintén veszített korábbi eredmé-
nyességéből a férfikosárlabda-csa-
pat, amely kupadöntőt játszott
ugyan, de a bajnokságot a 7. helyen
végezte. A Maros KK talán az
egyetlen klub a megyében, amely
képes olyan szintű magántámoga-
tást felhajtani, amely biztosítja a
működését a folytatásban, ebben az
idényben azonban még nagyon
megérezte a városi pénzcsap elzárá-
sát. A játékosok többször is sztráj-
koltak a késlekedő fizetések miatt,
s a csapat tulajdonképpen jobban
teljesített, mint az a körülmények-
ből adódóan elvárható lett volna. Az

igazi eredményességhez viszont
szükség van a város támogatására,
egyébként a klub megmarad a kö-
vetkező időszakban a futottak még
kategóriában...

Hasonlóképpen a női röplabdá-
zók. Tanügyminisztériumi, egye-
temi forrásokból biztosítani tudják
takaréklángon a csapat működését
(lásd a 8. helyen befejezett bajnok-
ságot, többnyire belföldi ifjúsági já-
tékosokból álló kerettel), azonban
városi támogatás híján a marosvá-
sárhelyi sportkedvelőknek le kell
mondaniuk arról, amit néhány éve

megszokhattak, azaz hogy a csapat
európai kupában szerepeljen. 

És apropó európai kupák: 2017-
18-ban kilenc év óta először fordul
elő, hogy marosvásárhelyi csapat
egyetlen sportágban sem vívta ki a
kontinentális szereplés jogát!

Két sportcsapat működik még az
említetteken kívül. A Sirius női ko-
sarasai az első idényt játszották az
élvonalban, és utolsó előttiek lettek.
Ez a klub is súlyos anyagi gondok-
kal küszködött, nem kapta meg a
várostól a megígért pénzt, és előfor-
dulhat, hogy az első idény az élvo-

nalban az utolsó is lesz, ha ezt nem
sikerül orvosolni. A Mureşul női ké-
zilabdacsapata a másodosztályban
evickél, egyelőre feljutási perspek-
tíva nélkül. Fekete évadot zárt tehát
a marosvásárhelyi sport, és egyelőre
nem jelentek meg azok a biztató
jelek, amelyek azt mutatnák, hogy
mindez megváltozik. Ígéretek persze
vannak. De valahogy van egy olyan
érzésünk, hogy ezek valóra váltása
attól függ, hogy a bíróság elfogadja-
e az ASA újjászervezési tervét, ami
ismét lehetővé tenné a városi támo-
gatás folyósítását. (Drukker)
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Szerkeszti: Farczádi Attila
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Szinte üres lelátók előtt: az ASA labdarúgócsapatának a visszafejlődése a leglátványosabb, hisz a tavalyi 6. helyről a 14. helyre tornázta vissza
magát a csapat, azaz utolsó lett az 1. ligában, és kiesett. Fotó: Nagy Tibor

Kapuzárás a 4. ligában
– Véget értek a küzdelmek a magyar labdarúgó-él-

vonalban. Egy kis szerencsével megúsztátok a kie-
sést...

– Így is fogalmazhatunk, mert nem áll távol az
igazságtól... De én inkább azt mondanám, hogy meg-
érdemelten kerültük el a kiesést, hiszen az utolsó tíz
mérkőzésen jól teljesítettünk, összeszedte magát a
csapat.

– Az utolsó két meccsről elengedett a vezetőség,
újszülött gyereketek miatt. Nem volt nehéz a fotelből
végigizgulni az MTK és a Debrecen elleni találkozót?

– Csak az MTK elleni találkozóról hiányoztam, a
debreceniekkel már én is ott voltam, sőt be is álltam
a végén. Persze, nagyon izgult, aggódott mindenki, a
kieső csapatok neve az utolsó fordulóig bizonytalan
volt. Most megnyugodhatunk egy kicsit... 

– Hogy érzed magad a Diósgyőrnél? Úgy tűnik,
nehezen találod a helyed a csapatban...

– Kezdetben voltak kisebb nehézségeim, de azon
már túl vagyok. Megszoktam, jól érzem magam... már
csak többet kellene játszani. 

– Mit szól ehhez az edző, a klubvezetés? Nem em-
lítették, hogy többet vártak tőled?

– Igen, többször hangsúlyozták, hogy többet vár-
nak tőlem, de ehhez többet kellene játszanom. Ha nem
adnak esélyt erre, ha nem vagyok kezdőember, 10-15
perc alatt nem tudok csodákat művelni. 

– Remekül kezdted az őszi idényt a román bajnok-
ságban. Azt is olvastam rólad, hogy a válogatott ka-
puit „döngeted”... Nem bántad meg, hogy elmentél
Botoşani-ból?

– Jól ment a játék, a csapat gólkirálya voltam.
Ennek ellenére nem bántam meg a klubcserét. Meg-
próbálok mindig előre nézni, sosem hátra, és bízom
abban, hogy a Diósgyőrnél is megtalálom a helyem.

– Beszéljünk egy kicsit arról, miért volt előnyös
számodra a klubcsere (fizetés, csa-
lád stb.).

– Négy és fél évet töltöttem a
moldvai együttesnél. Jól éreztem
magam, szerettek, marasztaltak, de
tovább akartam lépni. Diósgyőrben
jóval többet keresek, jobb körül-
mények között él a családom.

– Hogyan látod a jelenlegi ma-
gyar labdarúgást? Fejlődött vagy
visszaesett az utóbbi években? Az NB
I erősebb, mint a román élvonal?

– Szerintem az utóbbi években
sokat erősödött a magyar élvonal,

de rögtön hozzá kell tennem, hogy a román még min-
dig egy kicsivel erősebb. 

– Mi a véleményed a Honvéd FC sikeréről? Való-
ban ők voltak a legjobbak?

– Azt szokták mondani, hogy az a legjobb csapat,
amelyik első helyen végez a tabellán. Ennek ellenére
én úgy láttam, úgy érzem, hogy a Videotonnak jobb
csapata volt.

– Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Maradsz
a Diósgyőr játékosa?

– Kissé homályos a közeljövő, de optimista va-
gyok. Rövidesen le fogok ülni a klubvezetőkkel be-
szélgetni. Maradni szeretnék, de ha nem kapok több
játéklehetőséget, akkor távozni fogok.

– Mikor láthatunk legközelebb itthon, Sáromber-
kén, Marosvásárhelyen?

– Sajnos, egyelőre nem tudok hazamenni. Rövide-
sen kezdődik a nyári alapozás, komolyan kell készülni
az őszi idényre. A kicsi Márknak is nőni, erősödni
kell, korai még a hosszú út. Üdvözlök minden 
ismerőst, köszönöm mindenkinek a sok üzenetet, biz-
tatást!

Jól érzi magát a Diósgyőrnél, 
de többet akar játszani

Beszélgetés a sáromberki születésű Fülöp Istvánnal, aki a Diósgyőri VTK
mezére cserélte a moldvai FC Botoşani trikóját 

Fekete évadot zárt a marosvásárhelyi sport

Ranglista
1. Marosoroszf. 28 24 1 3 88-27 73
2. Marosludas 28 21 4 3 111-31 67
3. Juvenes 28 18 6 4 79-38 60
4. MSE 28 18 3 7 97-54 57
5. Nyárádszereda28 14 3 11 82-67 45
6. Szováta 28 14 3 11 68-54 45
7. Erdőszentgy. 28 13 5 10 72-60 44
8. Atletic 28 12 3 13 74-59 39
9. Nyárádtő 27 11 1 15 54-61 34
10. Gaz Metan 28 10 2 16 51-83 32
11. Náznánfalva 28 8 1 19 30-85 25
12. Dános 28 8 1 19 47-107 25
13. Kutyfalva 28 7 3 18 47-83 24
14. Nagysármás 28 5 8 15 41-76 23
15. Ákosfalva 27 3 2 22 34-90 11

Az NB I végeredménye
1. Honvéd 33 20 5 8 55-30 65
2. Videoton 33 18 8 7 65-28 62
3. Ferencváros 33 14 10 9 54-44 52
4. Vasas 33 15 7 11 50-40 52
5. Paks 33 11 12 10 41-37 45
6. Szombathely 33 12 7 14 42-46 43
7. Újpest 33 10 12 11 47-51 42
8. Debrecen 33 11 8 14 42-46 41
9. Mezőkövesd 33 10 10 13 39-54 40
10. Diósgyőr 33 10 7 16 39-58 37
11. MTK 33 8 13 12 26-36 37
12. Gyirmót 33 5 9 19 21-51 24

Berekméri Edmond



A világranglistán 47. lett Jelena
Ostapenko nyerte meg a 116. fran-
cia nyílt teniszbajnokság női egyes
versenyét, mivel a szombati döntő-
ben szetthátrányból fordítva le-
győzte a román Simona Halepet.

Az előjelek a 2014 után a Roland
Garroson másodszor döntős Halep
mellett szóltak, aki 15 tornát nyert
már, ráadásul a 25 éves román játé-
kos annak a tudatában lépett pá-
lyára, hogy első Grand
Slam-trófeájával rögtön világelső is
lehet. A 20. születésnapját győztes
elődöntővel ünneplő Ostapenko
ugyanakkor a verseny meglepetés-
embere volt: Ana Ivanovic 2007-es
részvétele óta a legfiatalabb női
döntős, továbbá 1983 óta az első
nem kiemelt finalista. A rigai játé-
kos még egyetlen tornát sem nyert
a felnőttmezőnyben, és Gustavo
Kuerten váratlan diadala óta ő lehe-
tett az első, aki rögtön egy Roland
Garros-győzelemmel kezdi meg
karrierjét. A brazil 1997. június 8-
án nyert először Párizsban – éppen
ezen a napon született Ostapenko,
akinek a tenyerese gyorsabb, mint a
férfi világelső Andy Murrayé.

A szombati finálé két gyors brék-
kel indult, a tenisztörténelem első
lett Grand Slam-döntőse a szokásos
megalkuvás nélküli teniszét hozta,
minden labdát megtámadott, és lát-
ványos nyerő ütések mellett sokszor
rontott is. A harmadik helyen kie-
melt Halepről ugyanakkor falként
jöttek vissza a labdák, ő stabilitásá-
val és elképesztő lábmunkájával
próbálta ellensúlyozni riválisa ag-

resszív harcmodorát. A labdamene-
tek ennél fogva a világranglistán 47.
Ostapenko nyerőjével vagy rontásá-
val értek véget, a túloldalon a kons-
tancai teniszező nyolc gém után
még csak egyet-egyet mutatott be
ezekből. Halep 38 perc elteltével
játszmalabdához jutott, Ostapenko
pedig bemutatta 23. rontott ütését –
a román ekkor csupán kettőnél tar-
tott.

A második felvonásban a to-
vábbra is türelmesen játszó Halep-
nek labdája volt a 4:0-hoz, de
ellenfele sorozatban négy gémet
nyerve fordított, és 44 perc eltelté-
vel 5:4-re vezetett. Ezután újabb hi-
hetetlen tenyeresekkel, könnyedén
hozta a szerváját, így jöhetett a
döntő szett.

Ebben Halep került brékelőnybe
(3:1), miközben Ostapenko elemi
erejű ütései hol vonalon belül, hol
kívül landoltak. A folytatásban
azonban a lett ismét felzárkózott, és
egy hálóról lecsorgó labdával már
nála volt az előny (4:3), majd egy
koncentráltabb adogatójátékkal a
diadal küszöbére ért (5:3). Tapasz-
talatlansága ellenére nem remegett
meg a keze, így 1 óra 59 perc eltel-
tével ő ünnepelhetett. A meccs ké-
péről sokat elárul, hogy Ostapenko
54 nyerő és ugyanennyi rontott
ütéssel zárt, míg Halepnél csupán 8
és 10 ez a két számadat.

Ostapenko pályafutása első tor-
nagyőzelmével rögtön Grand Slam-
bajnok lett, s egyben ő az első 1933
óta, aki nem kiemeltként hódította
el a Suzanne Lenglen Kupát.

Roland Garros: Simona Halep
elbukta a döntőt

A Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelő Alap (MTVA) ve-
zérigazgatója kiemelt feladatának
tartja elérni, hogy a határon túli
magyarság is egy emberként szur-
kolhasson minden magyar sportsi-
kernek.

Vaszily Miklós Fancsali Ernő, az
Erdélyi Magyar Néppárt kolozs-
vári szervezetének elnöke nyílt le-
velére reagált, aki kifogásolta,
hogy a geoblokkolás miatt az anya-
ország határain kívül élő magyarok
hosszú ideje nem nézhetik a ma-
gyar sporteseményeket.

Az MTVA vezérigazgatója az
MTI-hez is eljuttatott pénteki vá-
laszlevelében ismertette: azok,
akik nagy nemzetközi tornákat,
sporteseményeket birtokolnak
vagy ezekkel kereskednek, abban
érdekeltek, hogy minden egyes or-
szágban értékesítsék televíziós tar-
talmaikat. E vállalkozások arra
törekszenek, hogy minél nagyobb
profitot érjenek el, és egyáltalán
nincsenek tekintettel arra, hogy
Magyarország közvetlen határain
túl jelentős magyar kisebbség él
más-más államokban.

Ennek értelmében, ha egy adott
sporteseményt az MTVA és egy
román tévétársaság is megvásárol,
akkor a magyar televíziót arra köte-
lezik, hogy kizárólag Magyarország
területén sugározza az adott sportese-
ményt. Hozzátette: ennek betartását
szigorúan ellenőrzik, és az esetleges
mulasztást súlyosan büntetik. 

„Ha geoblokkolunk, azaz korlá-
tozzuk a tartalmak elérhetőségét,
akkor csak a vonatkozó, hatályos
nemzetközi szerződéseink miatt
tesszük ezt, és nem azért, hogy a
széles határon túli nézőközönsé-
günket kizárjuk a magyar sportsi-
kerekből vagy a nemzetközi
sportélményekből” – fogalmazott
az MTVA vezérigazgatója, hozzá-
téve, hogy a helyzet szerinte tart-
hatatlan, és nem méltó a
Kárpát-medencei magyarsághoz.

Vaszily Miklós kitért arra: ve-
zérigazgatósága első napjaiban uta-
sította kollégáit, hogy a jövőben
csak olyan szerződéseket kössenek
meg, amelyek biztosítják, hogy a
határokon túlra is sugározhassanak
sporteseményeket.

Tájékoztatása szerint az eddigi
tárgyalások eredményeként egyre
több nemzetközi sportjogtulajdo-

nos látja be Magyarország és a
Kárpát-medencei magyarság speci-
ális, a világon is egyedülálló viszo-
nyát, és egyre többen felismerték,
hogy az ő érdekük is az, hogy a ha-
táron túli magyarok anyanyelvü-
kön követhessék a sport-
közvetítéseket.

Az MTVA a 2014-es FIFA lab-
darúgó-világbajnokság idején „tel-
jesen egyedi és jól vizsgázott
gyakorlatot” valósított meg: a kör-
nyező országok közszolgálati tele-
vízióival – Szlovénia és Románia
kivételével – megállapodásokat
kötött az egymás területén történő
kábeles műsorterjesztés kölcsönös
elfogadásáról. 

Levelében arra is kitért, hogy a
külföldi műsorterjesztők – az
MTVA-val kialakított együttműkö-
désük alapján – felvették program-
kínálatukba a közszolgálati M4
sportcsatornát. A terjesztési lehető-
ségek szélesítése körében az
MTVA további intézkedéseket ho-
zott, hogy a közszolgálati csator-
nák minél több szolgáltatónál
elérhetők legyenek. Ennek eredmé-
nyeként új területeket és partnere-
ket is sikerült bevonni a
terjesztésbe, többek között Auszt-
ria, Szlovákia, Románia, Csehor-
szág területén szélesedett a
hozzáférés lehetősége.

Az MTVA sikeresen meg-
szerzett sportközvetítési jogokat,
melyek esetén  a határon túl is ad-
hatják az adott mérkőzéseket.

Ezenfelül az MTVA nemrég
eredményes tárgyalásokat folytatott
a 2018-as és 2022-es téli, illetve

2020-as és 2024-es nyári olimpiai
játékok közvetítéséről. A jogokat
birtokló nemzetközi társasággal si-
került olyan megállapodást kötni,
amely lehetővé teszi a versenyek
Magyarországgal határos országok
kábelhálózatain keresztül történő
televíziós közvetítését.

A Magyarországon rendezett jú-
liusi vizes világbajnokság közvetí-
tése ügyében, az EBU
közreműködésével is történt előre-
lépés, Ausztria és Szlovénia már
visszaigazolta, hogy jóváhagyják a
területi korlátozásnélküliséget.

Fancsali Ernő nyílt levelében azt
írta: az anyaország határain kívül
élő magyarok a geokódolás miatt
hosszú ideje nem nézhetik a ma-
gyar sporteseményeket, legutóbb a
Magyarország – Oroszország mér-
kőzés magyar nyelvű közvetítésé-
ről maradtak le.

Ugyanakkor nemcsak a jelentős
sportesemények közvetítése elér-
hetetlen számukra, hanem az
azokról készült híradós összeállí-
tások is: ezek alkalmával a képer-
nyő elsötétül, levágva egy-egy
híradós összeállítás elejét és végét.

„Sokunk meggyőződése, hogy e
kialakult helyzet méltatlan azzal a
több tízezer határon túli nézővel
szemben, akik anyanyelvükön sze-
retnék követni sportolóink munkás-
ságát, s akik a magyar
közvetítéseket hallgatva szeretné-
nek örvendezni a sikereknek” – fo-
galmazott, kérve az MTVA
vezérigazgatóját, hogy találjon
megoldást e tarthatatlan állapot or-
voslására.

Méltatlan és tarthatatlan, 
amit az M4 Sport nézőivel tesznek!

Gheorghe Hagi, a románok legendás labdarúgója
szerint a sikerhez tudatos szakmai munkára és türe-
lemre van szükség. Az 52 éves szakember – aki Bu-
dapesten egy utánpótlástornának volt a díszvendége
– az M1 aktuális csatornának elmondta, figyelemmel
kíséri a magyar labdarúgást, amelynek fejlődéséért
szerinte rengetegen dolgoznak. Úgy véli, a magyar
futball látványosabban fejlődik, mint a román.

„A teljesítményhez idő kell és tudatos építkezés.
Jól meg kell szervezni a munkát, és tudatos szakmai
tervekre van szükség. Csak így lehet a csúcsra érni.

Én is látom, hogy jelenleg nem könnyű, de türelmes-
nek kell lennünk” – válaszolta a 125-szörös román vá-
logatott Hagi arra a kérdésre, hogy mikor lehet
kimagasló eredményekre számítani.

„A győzelem és a vereség csak egy napig tart. Ha
győzöl, egy napig örülsz, és a szenvedés sem tart to-
vább, ha éppen elveszítesz egy mérkőzést. Ennél vi-
szont sokkal fontosabb a kitartás és a motiváció.
Elemezni kell a helyzetet, bízni a teljesítményben. Ez
lehet a siker kulcsa” – tette hozzá.

Hagi ebben az idényben csapatával, a Konstancai
Viitorullal megnyerte román bajnokságot.

Hagi a hétvégén a Danone Focikupa a Gyermeke-
kért elnevezésű tornán volt vendég Détári Lajossal, a
magyar labdarúgó-válogatott korábbi játékosával
együtt. A Danone és a Magyar Labdarúgó Szövetség
által megrendezett kupa budapesti döntőjén 12 régió
legjobb U12-es csapatai léptek pályára. Az ETO Fut-
ball végzett az élen, amely így elutazhat New Jersey-
be szeptemberben a világ legnagyobb, gyermekeknek
rendezett focikupája nemzetközi döntőjére, ahol 31
másik ország csapatával küzdhet meg a világelsősé-
gért. A legsportszerűbb csapatnak járó kupát a kapos-
vári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia nyerte. 

A kupa fő célkitűzése, hogy egészséges életmódra
nevelje a gyerekeket, de a szervezők – amint azt köz-
leményükben jelezték – fontosnak tartják, hogy a szo-
ciális helyzetük miatt hátrányt szenvedő
gyermekeknek is lehetőséget teremtsenek a sporto-
lásra, ezért a kupában részt vevő futballklubok aka-
démistái sportszereket és sportruházatot gyűjtöttek
állami gondoskodásban élő társaik részére.

2017. május 29., hétfő ___________________________________________________SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

Gheorghe Hagi (b) a hétvégén a Danone Focikupa a Gyermekekért el-
nevezésű tornán volt vendég Détári Lajossal (j), a magyar labdarúgó-
válogatott korábbi játékosával együtt

Eredményjelző
Francia nyílt teniszbajnokság, a döntők eredménye*:
• női egyes: Jelena Ostapenko – Simona Halep 4:6, 6:4, 6:3
• női páros: Bethanie Mattek-Sands, Lucie Safarova – Ashleigh

Barty, Casey Dellacqua 6:2, 6:1
• férfi páros: Ryan Harrison, Michael Venus – Santiago Gonzalez,

Donald Young 7:6, 6:7, 6:3
• vegyes páros: Anna-Lena Grönefeld, Robert Farah – Gabriela

Dabrowski, Rohan Bopanna 6:2, 2:6, 10:12
* a férfi egyes döntő lapzártánk után fejeződött be

A Dusterről és a terepraliról 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című sportműsorában Szucher Ervin meghívottja
Zöld Zsombor, a Duster Hobby Racing elnöke, a görgényvölgyi
Dacia Duster-es tábor és verseny főszervezője.

A román teniszező első Grand Slam-tornáját nyerhette volna, sikere esetén a világranglista
első helyére ugrott volna. Nem sikerült

Hagi szerint tudatos szakmai munka 
és türelem kell a sikerhez



A klíma-megállapodásról és
az USA kilépéséről vitázik, és
a végrehajtási lépésekről sza-
vaz az Európai Parlament 
e heti strasbourgi plenáris
ülésén. Emellett kedden sza-
vaz a kohéziós politikáról, a
Glifozát növényvédő szer en-
gedélyeztetéséről, a Panama-
papírokról és Máltáról. 

A képviselők szerdán vitatják
meg az USA tervezett kilépését a
párizsi klíma-megállapodásból és
még aznap szavaznak a 2030-as ki-
bocsátás-csökkentési célok végre-
hajtását lehetővé tévő
jogszabályokról. 

A párizsi megállapodás értelmé-
ben az EU 2030-ra 30%-kal csök-
kenti szén-dioxid-kibocsátását a
2005-ös szinthez képest. A most
szavazásra bocsátott jogszabály az
uniós vállalást kötelező érvényű
nemzeti célokra bontja le – olyan
területeket érintve, mint a mezőgaz-
daság, közlekedés, építőipar és hul-
ladékkezelés, amelyeket az EU
szén-dioxid-piaca ugyan nem fed
le, de az uniós üvegházhatású gáz-
kibocsátás 60%-át adják.
Egyszerűbb energiafogyasztási
címkézés jön

A háztartási gépek energiafo-
gyasztását ezentúl egy A-tól G-ig
terjedő skála jelzi a régi
A+/A++/A+++ jelzések helyett.

Kedden vitázik és szavaz az EP
arról a Tanáccsal kötött megállapo-
dásról, amelynek köszönhetően
2019 végétől világosabb jelzések
segítik a fogyasztókat az energiata-
karékos háztartási gépek kiválasz-
tásában.
Harmincéves az Erasmus 

A Parlament a több mint kilenc-
millió embert külföldi tanuláshoz,
önkéntességhez és munkához segítő
Erasmus program harmincadik szü-
letésnapját ünnepli Strasbourgban. 

Antonio Tajani és Jean-Claude
Junker kedden hivatalos díjátadóra
várnak 33 erasmusos diákot – min-
den részt vevő országból egyet. Az
eseményen ott lesz Petra Kamme-
revert, az oktatási és kulturális bi-
zottság elnöke és Navracsics Tibor
oktatásért felelős uniós biztos is,
akik 10.30-tól az EP elnökével ki-
egészülve közös sajtótájékoztatót
tartanak. Az ünnepség keretében ki-
állítást és vitát is tartanak. Az Eras-
mus 1987-es indulása óta egyszerű
diákcsereprogramból tanárcserét,
önkéntességet, szakképzést is ma-
gában foglaló komplex rendszerré
bővült, amelyben több mint kilenc-
millióan vettek részt. 

Vita: június 13., kedd
Csökkenteni kell a férfiak és nők
nyugdíja közötti 40%-os 
különbséget

A férfiak és nők foglalkoztatási
aránya és bére között tátongó sza-
kadék ellen sokkal többet kell tenni,
különben a nyugdíjakban mutat-
kozó 40%-os különbség csak nőni
fog.

2014-ben a férfiak és nők nyug-
díja közötti különbség uniós szinten
39,4% volt, az elmúlt öt év során a
differencia a tagállamok felében

nőtt. A legkisebb különbséget Észt-
országban (3,7%), míg a legna-
gyobbat (48,8%-ot) Cipruson
mérték. A különbség okai a munka-
erőpiacon keresendők: sokkal több
nő dolgozik részmunkaidőben, ala-
csonyabb az órabérük, és kevesebb
szolgálati idejük gyűl össze a gyer-
mekgondozás és a család miatt.

A képviselők javaslatai: a mun-
kaerőpiaci hozzáférést akadályozó
diszkrimináció csökkentése, az
egyenlő munkáért egyenlő fizetés
elvének tiszteletben tartása, a hosz-
szabb szolgálati idő és a munka-
helytől távol töltött évek
csökkentésének ösztönzése, több
flexibilitás a gyermekkel otthon
maradó, családtagot ápoló nőknek,
a nyugdíjrendszer korrekciója a leg-
sérülékenyebb csoportok érdeké-
ben. 

Vita: június 12., hétfő, szavazás:
június 14., szerda
Vita a júniusi uniós csúcsról 

A képviselők szerdán reggel a
migrációval, biztonsággal és vé-
delmi együttműködéssel foglalkozó
június 23–23-i uniós csúcsról vitáz-
nak a Bizottság elnökével, ahol a
Brexit-tárgyalásokról is szó lesz.

Az EP május végén felszólította
a tagállamokat, hogy tartsák be a
menedékkérők áthelyezésével kap-
csolatos ígéreteiket, főleg ami a
gyermekeket illeti. A Parlament
szeretné alaposan megreformálni a
dublini rendszert is. A képviselők
támogatják a fokozott védelmi
együttműködést és az európai pol-
gárok védelmében tényleges politi-
kai elköteleződést, több forrást,
fokozott információcserét és együtt-
működést várnak a tagállamoktól.
Európa kulturális fővárosai 2020 
és 2033 között

Az EP szerdán dönt Európa 2020
és 2033 közötti kulturális fővárosai-
ról.

Minden évben két ország jelöl-
het egy-egy helyszínt Európa kul-
turális fővárosának. A Parlament a
héten a kulturális fővárosoknak
otthont adó országok listájáról sza-
vaz, amiről a Tanáccsal kötött
nemrég megállapodást. Magyaror-
szág 2023 első felére jelölhet fővá-
rost.
2016-os jelentés a Nyugat-Balkán-
ról

Szerbia és Koszovó tavalyi re-
formeredményeit vitatja meg az
EP kedden Johannes Hahn bőví-
tési biztossal, majd szerdán szavaz
a Macedóniáról szóló jelentésről
is.

A tavalyi évről szóló jelentésben
a képviselők üdvözlik, hogy Belg-
rád és Pristina normalizálta a viszo-
nyát, de az uniós tagság feltételének
tartják, hogy a két ország kapcsola-
tát javító megállapodásokat tényle-
gesen hajtsák is végre. Szkopjénak
az EP azt javasolja, hogy kötelezze
el magát a jogállamiságot, igazság-
szolgáltatást, alapjogokat, belügye-
ket és szomszédsági viszonyt érintő
átfogó reformok mellett.

Vita: június 13., kedd, szavazás:
június 14., szerda

(Forrás: az Európai Parlament
Tájékoztatási Irodája Magyaror-
szágon)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1349)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(1601)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(1601)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(1601)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(1405)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1575)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628-
139. (1665)

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

GONDOZÓNŐT keresek 78 éves
nagynéném mellé Marosvásárhelyre,
lehetőleg bentlakással. Elvárás:
megfelelő személyiség, jó kommuni-
kációs készség, türelem és segítő-
készség. Előnyt jelent az
egészségügyi végzettség. A gondo-
zás mellett az apróbb, mindennapos
házimunkák elvégzése is a feladat
része. Jelentkezni a 0725-438-843-
as telefonszámon 18-20 óra 
között, vagy e-mailben a 
gondozono2017@gmail.com címen
lehet. (1674-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A legszebb emlék a szeretet. 
Szomorú szívvel emlékezünk a
szerető férjre és drága édes-
apára, id. SZÉKELY LÁSZLÓRA,
az ICRA volt dolgozójára, aki
három éve távozott el közülünk.
Emlékét őrzi egy életen át fele-
sége, fiai, menye és unokái.
(1666)

Szomorú szívvel emlékezünk jú-
nius 12-én ASZALOS PÉTERRE
halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Felesége, Erzsébet,
lánya, Csilla és a drága kicsi
unoka és családja.  (1681)

A bánat, a fájdalom örökre meg-
marad, velünk lesz szép emlé-
ked, az idő bárhogy is halad.
Szomorú szívvel emlékezünk a
Nyárádszentlászlóról elszárma-
zott FEKETICS ALBERTRE halá-
lának 3. évfordulóján. Emlékét
őrzi felesége, Ági, sógornője,
Margit és családjuk. Emléke le-
gyen áldott! Szerettei. (1672)

Hozzád már csak a temetőbe me-
hetünk, virágot csak a néma sí-
rodra tehetünk. A búcsú nélküli
elválás legszomorúbb napján,
halálod második évfordulóján
bánatosan, de Isten akaratában
megnyugodva emlékezünk rád, s
a múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Örökre elmentél, mint a lenyugvó
nap. Egy váratlan pillanat meg-
ölte szívedet, a helyed üres ma-
radt.
DÓSA LÁSZLÓ volt marosvásár-
helyi lakos emlékét őrzi édes-
anyja, Erzsébet, édesapja,
Kálmán és fiai: Zoltán és Róbert.
Nyugodj békében! (1687)

Mély fájdalommal emlékezünk jú-
nius 12-én 

JAKAB MIHÁLYRA 
halálának 2. évfordulóján. Bána-
tos felesége, fia és annak csa-
ládja, valamint a rokonság.
Nyugalma legyen áldott és csen-
des! (1694-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, após, apatárs, rokon és
szomszéd, a kibédi születésű 

MADARAS LAJOS 
marosvásárhelyi lakos 

70 éves korában hirtelen elhunyt.
Temetése június 12-én, hétfőn 15
órakor lesz a nagykórház mö-
götti temetőben, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a szeretett testvér,

feleség, rokon, szomszéd és jó

barát, 

TAKÁCS MÁRIA 

született Nagy 

73 éves korában folyó év június

8-án csendesen elhunyt. Teme-

tése június 13-án, kedden 13 óra-

kor lesz a marosvásárhelyi

református temetőben. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! 

Gyászoló szerettei. (1688-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós,

nagymama, dédmama, rokon, jó

szomszéd, 

ÁCS ESZTER 

szül. Fekete 

június 10-én életének 98. évében

csendesen elhunyt. Temetése jú-

nius 13-án, kedden 12 órakor

lesz a református temetőben, re-

formátus szertartás szerint. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes! 

A gyászoló család. (1693-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzésünket fe-

jezzük ki Pap Enikő göcsi tanító-

nő kollégánknak ÉDESAPJA

elhunyta alkalmából. (1680)

Őszinte részvétünk Orosz István

barátunknak szeretett FELESÉGE

elhunyta alkalmából érzett

fájdalmában. Együttérzésünket

fejezzük ki a gyászoló családnak.

A Hétfői Baráti Kör. (1691-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Focitábort szervez az MSE Sportegyesület a nyári vakáció első
hetében, június 19-23-a között a nagyadorjáni Dorman
sportközpontban. Gyönyörű, csendes környezetben, távol a világ
zajától, ideális helyszínen. Kezdd velünk a nyári vakációt! További
információk a következő honlapon: focitabor.focisuli.ro. Telefon:
0720-522-618.

INTERAKTÍV ROMÁN NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYE-
REKEK SZÁMÁRA  a Creactivity Kids Clubban minden hétfőn 17
órától. A román nyelvű tevékenység időtartama 50 perc, ami kiegészül
30 perc játszóházas tevékenységgel! Ugyanott INTERAKTÍV
ANGOL NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYEREKEK SZÁ-
MÁRA   minden szerdán 18 órától. Az angol nyelvű tevékenység idő-
tartama 50 perc, ami kiegészül 30 perc játszóházas tevékenységgel!
Részletesebb információ a 0740-647-575-ös telefonszámon igényel-
hető, a részvételhez regisztrálás szükséges.  Szeretettel várja a  Creac-
tivity csapat! (sz.)

A DETTY’S 
fehérnemű-varrodába 

varrónőket alkalmazunk 
női termékek gyártására. 

Tel. 0745-354-691.

Mózes Edith

EP plenáris ülés Strasbourgban 
Napirenden a klíma-megállapodás

és az USA kilépése 
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A Népújság 
hirdetési irodájában felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI JELENBE.

TETŐSZERKEZETET készítünk Lindab lemezből, cserépből és fából, úgyszintén teraszokat. Bármi-
lyen kicsi javítást vállalunk. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0755-572-686, Csaba. (1548-I)

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. 0722-
268-866. (59777)

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

MEZŐGAZDASÁGI vagy KERTÉSZETI végzettséggel rendelkező MUNKATÁRSAT keresünk. Tel.
0743-031-646. (19001-I)

A PC HOUSE FIATAL MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csa-
patunk tagja lenni, jelentkezz most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (19010-I)

FELVESZEK FIATAL LÁNYOKAT cukordekorációk gyártására, a vakációban tanulók is jelentkezhet-
nek. Jelentkezni a 0745-520-408-as telefonszámon. (1548-I)

FELVESZEK ÉPÍTKEZÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKET, gipszkartonost, festőt. Tel. 0730-
351-694. (1548-I)

IRODAI MUNKATÁRSAT alkalmazunk. Feladatkör: ügyfelekkel való kapcsolattartás és általános iro-
dai adminisztráció. Elvárás: jó kommunikációs készség román és magyar nyelven. Jelentkezz önéletraj-
zoddal: cv@westjobs.eu (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

4.

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.)
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