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Életre kelt a Teleki-kastély

Érdekes családi programok Gernyeszegen

Maros megyében
a SMURD-karaván

Megyénket járja, és díjmentesen elsősegélynyújtás-képzésben részesíti az
érdeklődőket ezekben a napokban a
SMURD-karaván.

____________2.
Egyszeri anyasági
támogatást a külhoniaknak is

A Köldökzsinór programmal azt szeretnék jelezni, hogy a kormány számára minden megszületett magyar
gyermek érték, szülessen bárhol a világon – mutatott rá a család-, ifjúságés nemzetközi ügyekért felelős államtitkár, aki hangsúlyozta: a családok támogatása számukra nem kiadás,
hanem befektetés.

____________5.
Sok még
a bizonytalanság

Nem volt igazán meggyőző a Marosvásárhelyi ASA teljesítménye és leigazolási kampánya a csődbíróság múlt
heti kedvező döntése után sem. Akik
arra számítottak, hogy vannak olyan
leigazolásra váró nagy nevek, akik
csak a bíróság határozatára vártak,
hogy azonnal aláírjanak, csalódniuk
kellett.

Ismét benépesült szombaton a gernyeszegi Teleki-kastély,
sokan éltek a lehetőséggel, hogy a Gernyeszegi Teleki Kastély Egyesület által szervezett kastélynapon meglátogassák
az impozáns barokk épületegyüttest. A felnőttek idegenvezető kíséretében tett sétákon ismerkedhettek meg az erdélyi
arisztokrácia eltűnőfélben lévő világával, a gyerekek pedig
érdekes játékokba, kézműves tevékenységekbe kapcsolódhattak be.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Már a kora délelőtti órákban folyamatosan érkeztek a látogatók, a kisgyerekes családok – mintegy a hőség elől is menekülve – a kastélyparkot
vették birtokba, sokan a fűben ülve nyugodtan beszélgettek, míg a gyerekek játszottak, mások egy szalmából rögtönzött ülőkére telepedve a
fák árnyékában olvastak. A felnőtt látogatók körében minden alkalommal
igen népszerű program a kastélylátogatás idegenvezetéssel, az idegenvezetők részletekbe menően bemutatták a Teleki család, a birtok történetét, illetve ez alkalommal be lehetett menni olyan termekbe is, ahová
máskor nem lehet bejutni, például a grófnő egykori szobájába.
(Folytatás a 4. oldalon)

Orbán Viktor
Tusványoson

A magyarországi választásoknak most
európai tétje is van: ennek kimenetelétől függ, hogy végre tudják-e hajtani a
Soros-tervet, le tudják-e bontani a kerítést – hangsúlyozta Orbán Viktor
szombaton Tusnádfürdőn, a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor zárónapján tartott előadásán.

A miniszterelnök a nagyszínpad előtt összegyűlt hallgatóságát arra biztatta, hogy ne csak
a pálya széléről szurkoljon, hanem regisztráljon
és voksoljon, mert a határon túli magyar közösségek megmaradásának legfontosabb előfeltétele az erős anyaország, ezért is fontos, hogy ne
az országot gyengítő pártok kerüljenek hatalomra.
Orbán Viktor az elmúlt egy év legjelentősebb
eseményeként értékelte a visegrádi négyek (V4)
megerősödését. Úgy fogalmazott: Varsó, Prága,
Pozsony és Budapest egy hangon beszél. Nagy
dolog, hogy a „lelkes lengyelek, a mindig megfontolt csehek, a józan szlovákok és a romantikus magyarok” képesek egy nyelven beszélni –
vélekedett.
Az elmúlt év változásainak mértékét azzal illusztrálta, hogy míg Barack Obama volt amerikai elnök 2009-ben első külföldi beszédét
Kairóban tartotta, Donald Trump mostani amerikai elnök Varsót kereste fel, ahol azt mondta:
„harcoljunk, mint a lengyelek, családért, szabadságért, országért és Istenért”.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________7.
Egy új fiú
és három régi

Az új idényre való felkészülés megkezdése előtt két héttel négy légiós
nevét tudjuk a lehetséges hatból, a
Marosvásárhelyi Maros KK férfikosárlabda-csapatának keretéből. Ketten az
előző idényben is itt játszottak, és alighanem ők ketten azok, akiket a legjobban visszavárt a marosvásárhelyi
közönség.

____________9.

Üdülőhergelő

Karácsonyi Zsigmond

Az aszfaltlágyító meleg elől menekülve mennyei érzés
lebegni a sós vízben és bámulni a tóba kúszó bokrok rejtekéből kiszemtelenkedő vadkacsákat. Idilli környezet…
lenne, ha nem rondítana a csendbe fülsiketítő hangerővel
egy limbó dal és néhány, üthető eszközre hangszerelt szomszédbosszantó remekmű. Ezt a cirkuszt alig egy tucatnyi
gyerek szórakoztatására találta ki a Danubius szálló vezetősége. Rendkívüli ötletük az volt, hogy hétvégeken gyerekbanzájt szerveznek a gyógy- és üdülőfürdő területén.
Természetesen rossz idő esetén zárt térbe menekülnek a
limbózók. A kikapcsolódást és pihenést keresők morgolódásából rájöttem, hogy az ötletgazdának mi volt a szándéka: csökkenteni a hétvégi zsúfoltságot úgy, hogy távol
tartja a „kisfogyasztású” belterjes vendégeket, és teret nyit
az akvaparkokhoz szokott turisták számára. Nekik vásári
miliő kell, lacikonyhagőz, sör és dobhártyarepesztő decibelek. A rejtőzködő úszómestereket az sem zavarja, ha a
tilalom ellenére versenyt ugrálnak a fürdőzők fejére a Pruton túli újgazdagok. Mert ők a pénzes turisták, és nem a
környékről vagy netán a megyeszékhelyről átruccanó fürdővendégek. A magyarországi tulajdonosoknak bizonyítani akaró helyi vezetők ezt nem hagyhatják figyelmen
kívül. De mégis, nem elég néhány békebeli villa megmentése, netán újjáépítése – amint a Bernády-villa esetében
hírlik –, hanem meg kell őrizni, amint a száz évvel ezelőtti
monarchia más vidékein prosperáló fürdőtelepek mai
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 53 perckor,
lenyugszik
21 óra 3 perckor.
Az év 205. napja,
hátravan 160 nap.

Ma KINGA és KINCSŐ,
holnap KRISTÓF
és JAKAB napja.
IDŐJÁRÁS

Változó égbolt
Hőmérséklet:
max. 320C
min. 190C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

6, 39, 37, 16, 20+16
5, 39, 15, 12, 20, 6

4, 38, 39, 11, 15, 36

NOROC PLUS: 8, 1, 4, 5, 1, 8

SUPER NOROC: 7, 4, 1, 1, 9, 5
NOROC: 8, 4, 6, 4, 1, 7, 5

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Az őszi érettségire iratkozhatnak

A pótvizsgára maradt diákok július 27-én, csütörtökön iratkozhatnak be az őszi érettségire. A nyáron sikertelenül
érettségizett diákok iratkozása július 11–14. között zajlott.
Ebben az időszakban 1400 diák jelezte részvételi szándékát az őszi megmérettetésre, ők csak azokból a tantárgyakból vizsgáznak újra, amelyekből nem kaptak átmenő
jegyet – tájékoztatott Illés Ildikó, megyei főtanfelügyelő-helyettes. A pótérettségi augusztus 21–31. között zajlik, az
ideiglenes eredményeket szeptember elsején, a fellebbezések utáni végső eredményeket 6-án hozzák nyilvánosságra.

Emlékezés a Szent Anna-tónál

1981. július 26-án, Anna-napon a Szent Anna-tónál az erdélyi magyarság szembefordult a kommunista hatalommal. A megmozdulás után több száz személyt
meghurcoltak, sokakat elbocsátottak az egyetemről, illetve
emberi áldozata is volt a megtorlásnak. A Szent Anna-tó
melletti kápolnánál évek óta megemlékeznek ezen a
napon az egykori történésekről. Így lesz ez idén is. A találkozó szervezői a 36 éve zajlott események egykori résztvevőit és nézőit, illetve a történtek iránt érdeklődőket július
26-án, szerdán 14 órakor várják közös főhajtásra és tanácskozásra a kápolnához. Bővebb tájékoztatást Bedő
Zoltántól a 0744-824042-es, Fazakas Zoltántól a 0744347230-as telefonszámon lehet kérni.

Outdoor Leadership – expedíció

Augusztus 6–9. között vezetői készségeket fejlesztő expedíciót szervez az Outward Bound Románia a Görgényihavasokba. A szervezők 15, Maros megyében élő vagy
tanuló/dolgozó, 18–35 év közötti fiatal jelentkezését várják
augusztus elsejéig. A projektet a Maros Megyei Sport- és
Ifjúsági Igazgatóság támogatja részlegesen, az egyéni
hozzájárulás 170 lej. Jelentkezni Vajda Kingánál lehet, telefonszám: 0769-224-283, e-mail-cím: kinga@outwardbound.ro. A programról is tőle kérhető részletes tájékoztatás.

Titán-koncert Koronkán

A hét végén, július 28-án és 29-én zajlik a Koronkai Napok
rendezvénysorozata. A kínálatban gyermekprogramok,
néptáncműsor, szabadtéri főzés, futballbajnokság is helyet
kap. 28-án, pénteken este 8 órakor Szabó Előd és a Titán
együttes szórakoztatja a jelenlevőket.

Nyáresti orgonahangverseny

A Nyáresti orgonahangversenyek rendezvénysorozat soron
következő koncertjét július 30-án, jövő vasárnap 18 órakor
tartják a Nyárádszeredához tartozó andrásfalvi református
templomban. Molnár Tünde orgonaművésznő Tordai Nagy
Mihály hangszerén játszik. A belépés ingyenes.

Válogató

A marosvásárhelyi ASA Futballklub tehetségválogatót tart
2007-ben született gyermekeknek szeptember elsejéig hetente kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 9 órától
a Víkendtelepen levő 1-es műfüves pályán. Sportfelszerelés szükséges. Érdeklődni Ştian Dorin edzőnél lehet a
0745-754-750-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Utcazenei programot tervez a Kobak könyvesbolt
– zene és irodalom kettős programja a nyári hőségben –

A ritmika, a zeneiség, az egyszerű rímek már kisgyerekkorban megerősítik az édesanya–csecsemő (később tipegő)
kapcsolatát. Mi több, mára már bizonyított tény, hogy a
magzatkorban gyakorta hallott dallamok ismerősen csengenek születés után az idegen, hideg világ küszöbén, annak
fortélyaival ismerkedve. Nem beszélve a sokszor öntörvényű, saját útját kereső tinédzserek zenei trendvilágáról, amikor talán még inkább lényeges a kvalitatív zeneiség, mely
nevelően is hat. Az ízlésvilágot formálni lehet, irányt lehet
szabni a szélsőségek felvázolásával, mely intervallum köztes közege sűrűjében ezáltal már könnyebb az eligazodás.
Trombitás János, a Kobak könyvesboltlánc tulajdonosa
hasonló irányt próbál kínálni Mihai Simionov hangtechnikáért felelős „ismeretlen zeneművész” társaságában, akivel
közösen ötölték ki azt a programot, amelyen a lakosság
zöme számára – fiatal és idősebb – zeneművészek tehetséges előadásával szórakoztatni és nevelni próbálnak egy időben. A bolttulajdonos elmondása szerint a marosvásárhelyi
Művészeti Szaklíceum igazgatósága gondoskodik, hogy a
Kobak könyvesbolt helyszínén sorra kerülő eseménysorozaton tehetséges, kiemelt diákjai lépjenek fel. Nem teljesen
idegen a dallamvilág a könyvespolcok otthonában, hiszen
múlt hónapban autentikus citeraszó babonázta meg a bolt
látogatóit, könyvbemutató keretében.
Aktuális rendezvénysorozatunk első alkalma nyílt ajtók
mögött zajlott, könyvek társaságában, ám nemsokára már
mindez a könyvesbolt teraszán, mediterrán utcazene hangulatában kívánja magához csalogatni az érdeklődőket.
Ezen alkalom ifjú dobosai (Andrei Simionov, Ferenti
Roland, Raisa Simionov, Sajgó Áron, Sipos Péter, Tündér-

ligeti Samu), Kiss Levente, a Marosvásárhelyi Művészeti
Szaklíceum utóhangszer oktatójának és egyben a
learn2drum dobiskola vezetőjének diákjai szolgáltatták a
lüktető jókedvet. A filharmóniában is tevékenykedő tanár
elmondása szerint a zeneiség, mint bármely más művészeti
ágazat, nagyon fontos a mai gyerekek nevelésében, ugyanis
a mentális túlterheltséget képes jobb irányba terelni a mai
eltorzult, internetes, kattintgatós világban, gazdagítva ezáltal kicsik-nagyok személyiségét egyaránt. Nem feltétlen
szükséges kimagasló tehetségnek bizonyulni egy adott
zenei területen, ha mindössze szabadidős foglalkozás után
érdeklődünk. Ha vonzódás, szeretet, szenvedély és kitartás
is van bennünk a zene irányában, akkor máris működhet a
hobbi szinten történő zenélés.
A tanár úr elmondása szerint, aki egyben a Moonfellas
zenekar dobosa is, pontosan ez a hozzáállás hiányzik a gyerekek neveltetéséből, ugyanis hajlamosak vagyunk mindentől (mindenkitől) a maximumot elvárni, és amennyiben ezt
nem tapasztaljuk, más irány után nézünk azonnal, „pedig a
zene mindenkié, aki azt szereti” – hangsúlyozta. Ami pedig
még ennél is jobb, hogy a zene időtlen, így a zenei oktatás
bármilyen korban megállja a helyét és segít az útmutatásban a fiataloknak. Hozzátette továbbá, hogy dobiskolája
éppenséggel a kreativitásnak és improvizációnak ad lehetőséget, hiszen ő már a maga bőrén is megtapasztalta az itthoni oktatásügy nehézségeit és korlátait a diákságra nézve
a Művészeti határain belül. Véleménye szerint éppen a határidők, a saját tempó megtagadása húzza át a kreativitás
kibontakozását.
Reméljük, lesz még további igény olvasóink táborában
későbbi, hasonló programkínálatunkhoz, amikor már kávéházi hangulatban köszöntjük az érdeklődőket, boltunk teraszán, más-más hangszer zenei aláfestésében. Ha viszont
a dobosokat nemcsak a fesztiválok színpadainak háttérzenészeiként kívánják viszontlátni, a learn2drum dobiskola
diákjai az ősz folyamán újra fellépnek film, rajzfilm és számítógépes játékok betétdalainak feldolgozásában. Reméljük, könyvesboltunkba is elhozzák produkciójukat!
Bota Melinda – a Kobak könyvesboltlánc
olvasói magazinjának főszerkesztője

Megyénket járja, és díjmentesen elsősegélynyújtás-képzésben részesíti az érdeklődőket ezekben a napokban a
SMURD-karaván. Az Állj készen! jelmondattal zajló országos akcióra nem először kerül sor. A kezdeményezés
célja azokra a helyzetekre felkészíteni a lakosságot, amikor
az emberi élet pár másodpercen múlhat. A projektet a
SMURD-ért Alapítvány indította el, a Vodafone Románia
Alapítvány pedig 400 ezer euróval támogatja.
A hét végén, szombaton a megyeszékhelyen, a Rózsák
terén, vasárnap Szászrégenben volt, ezt követően július
29-én, szombaton Szovátán, 30-án, vasárnap Segesváron

állomásozik reggel 9 órától este 8 óráig a karaván. A kamionként működő mobil központ, ahol az érdeklődők elsajátíthatják az életmentéssel kapcsolatos fontos
tudnivalókat, egy 40 férőhelyes képzőtermet foglal magába. Felszereltségét illetően minden orvosi és elsősegélynyújtási eszköz, berendezés megtalálható benne a
szimulációs rendszereket is beleértve, így a tanfolyam
résztvevői az életmentés legújabb módszereit sajátíthatják
el. A képzést a Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség elsősegélynyújtásban képzett szakemberei tartják. (nszi)

Zene és irodalom kétségkívül egymás szoros kötelékei. Lehet a megközelítés az esztétika, az auditív élmény, a szövegértelmezés, a ritmika
irányából egyaránt. Persze mélyebb szinteken
vizsgálódva egyik-másik irányzat lényegesen elkülönül, saját útját járja, mi mégis úgy érezzük,
érdemes ezzel a kettősséggel összekapcsoltan
foglalkozni újonnan meghirdetett programsorozatunk, az Anonim zeneművész keretében.

Állj készen! az életmentésre

Maros megyében a SMURD-karaván

Rendőrségi hírek
Bűnözőket fogtak el

A marosvásárhelyi közlekedésrendészet illetékesei július
20-án, csütörtökön azonosították azt a 39 éves Maros megyei férfit, aki ellen rablás elkövetése miatt országos körözés volt érvényben. Az illető 2015 augusztusában másik
három személlyel Fehér megyében, Torockón követett el
bűncselekményt. Azzal az ürüggyel hatoltak be az áldozatok otthonába, hogy az ereszcsatornát cserélik ki, majd erőszakhoz folyamodva 2000 lejt vittek el a lakásból. A férfit
a rendőrök őrizetbe vették. Szintén csütörtökön Szászrégenben állították meg a forgalomban a rendőrök azt a 46
éves férfit, akit közlekedési bűncselekmény miatt két év és
két hónap börtönbüntetésre ítélt a marosvásárhelyi bíróság.
Az illető hajtási jogosítvány nélkül egy be nem jegyzett,
hamis rendszámú gépkocsit vezetett. A rendőrségi kivizsgálás során kiderült, hogy a német rendszámtáblát aznap
egy másik autóról szerelte le Segesváron, egy nagyáruház
parkolójában. A férfit a marosvásárhelyi börtönbe vitték.

Fejlemény az adócsalás ügyében
Július 20-i lapszámunkban adtunk hírt egy fantomcégeken keresztül elkövetett adócsalásról, amelynek ügyében a
megyei rendőr-felügyelőség gazdasági bűncselekményekre
szakosodott ügyosztálya harminc házkutatást végzett
Maros és Kolozs megyében. Az ügy legújabb fejleménye,
hogy egy 27 éves fiatalembert hatvan napra igazságügyi
ellenőrzés alá helyezett az illetékes hatóság – áll a megyei
rendőr-felügyelőség közleményében.
Rablás Segesváron
Öt 12–15 év közötti kiskorú és egy 27 éves fiatalember
ellen indult nyomozás rablás ügyében. A csütörtökre virradó éjszakán egy 48 éves férfi arról értesítette a segesvári
rendőrséget, hogy kirabolták. Az illető a vonatállomás felé
tartott, és a vasúti sínek melletti ösvényen támadták meg
az ismeretlen tettesek, bántalmazták, és megfosztották táskájától. A rendőrök azonosították a gyanúsítottakat. A 27
éves fiatalt és egy 15 éves gyereket 24 órára őrizetbe vettek, ezt követően a fiatalt 30 napos előzetes letartóztatásba
helyezték.

Sorsolás a SZERKESZTŐSÉGBEN KEDDEN,
július 25-én 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége kedden 16 órától tartja a júniusi
Népújság-kosár sorshúzását a szerkesztőségben (Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépújsáG-kosár-júNIUs
(kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűséges előfizető – júLIUs nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).
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Kántor Lajostól búcsúzik az RMDSZ

Kántor Lajos (született 1937. augusztus 7-én Kolozsváron)
irodalomtörténésztől, szerkesztőtől, publicistától, a romániai
irodalmi közélet formálójától, a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség alapító tagjától, a Kolozs megyei szervezet első elnökétől búcsúzik a szövetség. Kántor Lajost saját halottjának
tekinti az RMDSZ.
Kántor Lajos zászlóvivője volt és marad azoknak az erdélyi
magyar értelmiségieknek, akik nemcsak szemlélték, de alakították is Kolozsvár és Erdély gazdag kulturális örökségét.
Olyan szellemi műhelyek vezetője volt, amelyek szerves részét képezték a magyar kultúra egészének, az erdélyi irodalmi
közéletet formálták.
A transzszilván értékek képviselőjeként, a párbeszéd embereként nyitottságot közvetített. Hitt a magyar és a szász,
zsidó, román értékek közötti átjárhatóságban, úgy vélte: a kincses város túlélésének, virágzásának feltétele a kultúrák közötti párbeszéd fennmaradása. Igazi közép-kelet-európai
értelmiségi, aki nemcsak alkotott, hanem közvetített is a tágabb régió kultúrái között.
Kántor Lajos támasza volt közösségünknek, de támasza a
felnövekvő nemzedékeknek is. Gyermeki kíváncsiság, empátia ült ki arcára akkor, ha véleményéért faggatták, jó tanácsért,
szellemi táplálékért álltak sorba nála a fiatal írók, értelmiségiek.
Életével, munkásságával fontos üzenetet fogalmazott meg
mindnyájunk számára: az erdélyi magyar irodalom közkincs,
de csakis azoké lehet igazán, akik méltók hozzá, megbecsülik,
átörökítik a jövőnek.
Láng Zsolt író azt mondta egyszer: ha lesz egy erdélyi irodalmi múzeumunk, annak Kántor Lajostól kell hogy kölcsö-

Sajtóvisszhang

nöznie a nevét. Kántor Lajosra bízni a magyar kultúra egészének jelentős részét kétségkívül megtérülő befektetés.
Kántor Lajos iskolai tanulmányait Kolozsváron végezte,
magyartanári képesítést a Bolyai Tudományegyetemen szerzett. 1979-től az irodalomtudományok doktora, 2001-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
1990-ig a Korunk irodalmi folyóirat szerkesztője, 2008-ig
pedig főszerkesztője. A kilencvenes években óraadóként 20.
századi magyar irodalmat, magyar irodalmat, sajtó-műfajelméletet tanított a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen.
1994-1998 között tanszékvezetője volt a nagyváradi Sajtókollégiumnak, 1993-1997 között elnöke a Magyar Újságírók
Romániai Egyesületének, 1992-2000 között a Magyar Nyelv
és Kultúra Nemzetközi Társasága – az Anyanyelvi Konferencia társelnöke.
1963 óta tagja a Romániai Írók Szövetségének, a kilencvenes évektől a Magyar Írók Szövetségének. 2003-tól a Kolozsvár Társaság alelnöke, 2006-től napjainkig elnöke.
Számtalan díj birtokosa: 1974-ben Román Akadémiai Díjjal, 1992-ben Pulitzer-emlékdíjjal, 1995-ben Madách Imre-díjjal, 1997-ben Aranytoll szakírói díjjal, a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztjével,1998-ban József Attila-díjjal,
2004-ben Széchenyi-díjjal, 2009-ban Kisebbségekért díjjal
tüntették ki.
Távozásával pótolhatatlan űrt hagy mind a kolozsvári, mind
a romániai magyar közösség életében. Tisztelettel hajtunk fejet
értékteremtő, intézményépítő munkája előtt, tanításait tovább
őrizzük szeretteivel, kollégáival, tanítványaival közösen.
Kedves Lajos, nyugodjál békében, emléked legyen áldott!
Vigasztalódást gyászoló szeretteinek!
Kelemen Hunor szövetségi elnök

A Financial Times Lengyelországról
és Orbán Viktor tusnádfürdői beszédéről

A Financial Times című brit üzleti napilap a lengyel- valószínűsíthető, hogy a közép- és kelet-európai miniszterelországi igazságügyi reformmal és ezzel kapcsolat- nökök, valamint nyugati kollégáik között heves konfrontáció
ban Orbán Viktor miniszterelnök tusnádfürdői várható.
A lengyel igazságügyi reformok Orbán 2013-ban bevezetett
beszédével foglalkozott.

A Financial Times internetes kiadásában vasárnap megjelent cikk azt emelte ki: Orbán Viktor beszédében „megfogadta”, hogy megvédi Lengyelországot az Európai Unió
szankcióival szemben.
A magyar miniszterelnök kijelentésével elmélyítette a
Kelet- és Nyugat-Európa közötti megosztottságot. A szerkesztőségi véleménycikk szerint Orbán Viktor a lengyel igazságügyi reformot védelmébe vevő megjegyzései nyomán

reformjait tükrözik, amelyek elhallgattatták a bírákat, felváltva
őket a Fidesz megbízottjaival – fogalmazott a lap.
A cikk megjegyezte, szerdán Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke szankciókat helyezett kilátásba,
amelyek megszüntethetik Lengyelország uniós szavazati
jogát, valamint bizonyos támogatásokat, bevezetésükhöz
ugyanakkor minden tagállam – köztük Magyarország – egybehangzó jóváhagyására szükség van. (MTI)

Kormányra kerülése esetén a brit Munkáspárt véget vetne
az alacsony bérért dolgoztatott munkaerő „nagybani importjának” a közép-európai EU-tagállamokból – mondta vasárnap
a legnagyobb brit ellenzéki erő vezetője.
Jeremy Corbyn a BBC televízió politikai magazinműsorában kijelentette: a Labour a brit EU-tagság megszűnése után
a brit gazdaság mindenkori munkapiaci igényeihez szabva határozná meg a munkaerő-bevándorlás szabályozását.
Corbyn szerint Nagy-Britanniában továbbra is dolgoznának
európai munkavállalók, csakúgy, mint brit munkavállalók az
Európai Unió tagországaiban, véget érne viszont „az alulfizetett munkások nagybani importja Közép-Európából”.
A Munkáspárt vezetője és miniszterelnök-jelöltje szerint ez
a jelenség – elsősorban a brit építőiparban – pusztító hatást
gyakorol a foglalkoztatási kondíciókra, mivel az alacsony bérért dolgoztatott külföldiek miatt a vállalatok helyi munkaerőt

bocsátanak el. Corbyn hozzátette: kormányzati pozícióban a
Munkáspárt megtiltaná a munkaközvetítő ügynökségeknek
az alacsony bérű külföldi munkaerő tömeges toborzását, és
előírná, hogy a cégek az álláslehetőségeket először mindig
helyben hirdessék meg.
A Munkáspárt vezetője már a múlt hónapban tartott előrehozott parlamenti választások kampányában is hasonló célokat fogalmazott meg.
A választás előtti utolsó televíziós vitaműsorban Corbyn
kijelentette: a munkáspárti kormány megakadályozná, hogy
brit vállalatok a munkahelyek hazai meghirdetése nélkül, csak
Közép-Európából toborozzanak alacsony bérezésű munkavállalókat, akiknek alkalmazása tovább rontja „a gyakran már
most sem nagyon jó” brit munkapiaci kondíciókat és károsítja
a hazai munkavállalók megélhetési esélyeit. (MTI)

Felnyitották Salvador Dalí kriptáját csütörtök éjjel, és az
igazságügyi orvos szakértők elvégezték a biológiai mintavételeket a bebalzsamozott holttestből az apasági keresethez
szükséges DNS-vizsgálathoz – mondta Lluís Penuelas, a Fundación Gala-Salvador Dalí főtitkára péntek reggel tartott sajtótájékoztatóján a figuerasi Dalí Múzeumban, ahol a
világhírű művész sírja található.
A most 61 éves figuerasi Pilar Abel tíz éve állítja magáról,
hogy ő Salvador Dalí törvénytelen lánya, aki a művész egy
házasságon kívüli kapcsolatából született. A nő 2015-ben fordult a bírósághoz, amely a tanúvallomások alapján megalapozottnak találta a keresetet és néhány hete elrendelte az
exhumálást, mivel más módon nem lehet DNS-mintát szerezni
az elhunyttól, akinek nincs törvényes leszármazottja.
A mintegy négy órán át tartó exhumálási folyamat csütörtök este nyolckor, záróra után vette kezdetét. Először elfüggönyözték a termet, ahol a kripta található, majd leemelték a
sírt lezáró másfél tonnás kőlapot, hogy hozzáférjenek a fakoporsóhoz.
A festő bebalzsamozott holttestét épen, jól konzervált állapotban találták – részletezte a főtitkár, aki szerint híres, véd-

jegyének számító bajsza sértetlen, pont úgy, 10 óra 10 perces
szögben áll, mint ahogy életében is.
Az exhumálásánál közvetlenül öten voltak jelen: a peres
felek ügyvédei, két igazságügyi orvosszakértő és egy egészségügyi segítő. A szakemberek hajból, körömből, fogból és
két csontból vettek mintákat a DNS-vizsgálathoz.
Juan Manuel Sevillano, a művész örökségét kezelő alapítvány ügyvezetője a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy véleménye szerint az eljárás morális kárt okozott, az exhumálást
elrendelő bírói döntés pedig nem volt megalapozott.
Albert Segura, az alapítvány ügyvédje arról beszélt, hogy
tanulmányozzák kártérítés követelését a bíróság hibás eljárására hivatkozva, valamint azt is, hogy ha a DNS-vizsgálat
nem igazolja Dalí apaságát, az exhumálási költségeket kifizettessék a magát a festő lányának valló Pilar Abellel.
A következői bírósági tárgyalás szeptember 18-án lesz az
apasági perben, ezen várhatóan hivatalosan bejelentik a vizsgálati eredményeket.
Ha Pilar Abelről bebizonyosodik, hogy ő Salvador Dalí
lánya, a felbecsülhetetlen értékű örökség 25 százalékára tarthat igényt. (MTI)

Véget vetnének az olcsó közép-európai munkaerő
„nagybani importjának”

Felnyitották Salvador Dalí kriptáját

Ország – világ
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Hosszú hétvége augusztus közepén

Hosszú hétvégéjük lesz a közalkalmazottaknak augusztus 15., Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából,
miután a kormány az előző napot is munkaszüneti
nappá nyilvánította. A bukaresti kabinet csütörtöki
ülésén határozott erről. Augusztus 15. idén keddre
esik. A Mária mennybemeneteleként ismert vallási
ünnep már 2008 óta hivatalos munkaszüneti nap. A
kormány augusztus 14-ét – hétfőt – is szabaddá nyilvánította a közalkalmazottak számára, így a hétvége
további két pihenőnappal bővül. A rendelkezés nem
érvényes azokban az intézményekben, ahol kötelesek folyamatosan szolgálatot biztosítani, illetve azokon a bíróságokon, ahol erre a napra tárgyalásokat
ütemeztek be. A munkaszüneti napot augusztus 19én dolgozzák le, vagy a munkaprogram megfelelő
meghosszabbításával legkésőbb augusztus 25-ig.

Létszámstop
a központi közigazgatásban

A kormány csütörtöki ülésén létszámstopot rendelt el
az év végéig a központi közigazgatásban. A bukaresti
kabinet döntését Mihai Tudose miniszterelnök jelentette be, aki közölte: az utóbbi időben túl sok személyt alkalmaznak a központi közigazgatásban a
különböző intézmények, aminek véget kell vetni. Leszögezte: senkit nem fognak elbocsátani, hanem felmérik az intézmények valós humánerőforrás-igényét,
és megpróbálják hatékonyabbá tenni működésüket,
hogy a rendelkezésükre álló emberállománnyal is
tudják ellátni feladataikat.

Magasabb adóterhek

A kormány augusztus 1-jétől az adótörvénykönyvet
is módosította. Így azok a vállalkozók, akik részmunkaidőben foglalkoztatnak alkalmazottakat, több társadalombiztosítási járulékot fizetnek majd, mert
augusztustól az 1450 lejes bruttó minimálbér alapján
számolják ki az államkasszába befizetendő járulékokat. A törvény hatálya alól kivételt képeznek azok a
vállalkozók, akik diákokat vagy maximum 26 éves
korú egyetemi hallgatókat, legfeljebb 18 éves korú
inasokat, fogyatékosokat vagy nyugdíjasokat foglalkoztatnak pár órában. A kormány szerint az elmúlt
időszakban a részmunkaidős szerződések száma
gyorsabb ütemben nőtt, mint a teljes munkaidős szerződéseké.

Négyszeres túljelentkezés
a MOGYE-n

Mintegy 1.600-an iratkoztak be a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre. Az általános
orvosi, a gyógyszerészeti és a fogorvosi szak román
vonalán több mint négyszeres a túljelentkezés. A
MOGYE közleménye szerint az online portálra 1.591
jelentkező töltötte fel adatait. A legtöbben a román általános orvosira jelentkeztek, 4,23-an egy helyre (135
ingyenes hely). A 35 román fogorvosi helyre 4,25szeres a túljelentkezés, míg a magyar oktatási vonalon 2,62.

Három részben épülő autópálya

Răzvan Cuc szállításügyi miniszter azt nyilatkozta
pénteken Nagyváradon, hogy 2020-ban autópályán
lehet majd közlekedni Kolozsvár és Nagyvárad között. A Berettyószéplak – Bors autópálya építését
három kisebb szakaszban, egymástól függetlenül hirdetik meg, hogy elkerüljék azt, hogy az egymilliárdos
projekt egy „komolytalan építő” kezébe kerüljön. Ştefan Ioniţă, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója elmondta: a
tervezésnél figyelembe vették, hogy a sztráda jól illeszkedjék a határra érkező magyar autópályával. Az
építést is azzal az öt kilométeres szakasszal kezdik,
amely a leendő magyar pályát Bihar községnél a 79es országútra vezeti – mondta az igazgató.

Üdülőhergelő
(Folytatás az 1. oldalról)

gazdái teszik. A sajátosan helyi értékeket kell megőrizni,
népszerűsíteni és ebből megélhetési forrást teremteni a
szülőföldön boldogulást keresők számára. Ez az igazi
összmagyar érdek. Az önkormányzat feladata, hogy
olyan építkezési feltételeket szabjon, hogy újabb környezetidegen létesítmények ne rombolják tovább a Telep
jellegét, részesítsék előnyben például az egykor itt elterjedt gerendavázas építményeket. Akár díszítőelemként. Sajnálatos, hogy a márványborítással való
hivalkodás itt is divat. És végezetül az olvasó megkérdezheti, hogyan jutottam el a zenebonától a településrendezésig?! Úgy, hogy az összhatáshoz mindkettő
hozzátartozik. A székelyföldi turizmus felfuttatásához
sokkal több kell, mint tízlépésenként egy kürtöskalácsbódé. A székely zászló lobogtatása sem old meg minden
kérdést. Minőségi szolgáltatás kell, hagyományőrző
környezetben, jól képzett (és ennek mérten megfizetett)
személyzettel. És nem kell átvenni minden bóvli ötletet.
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Kettő az ügyvezető

Orbán Viktor Tusványoson

A jövő évi választások és a Soros-terv

(Folytatás az 1. oldalról)
Trump színre lépésével a globálisnak nevezett nemzetek feletti elit
és a hazafias nemzeti vezetők közötti küzdelem vált érzékelhetővé,
amelyben Magyarország a jó oldalon, a hazafiak oldalán áll – tette
hozzá.
Magyarország csak akkor lehet
erős, „hogyha a világ bármely sarkában rálépnek egy magyar lábára,
azért mert magyar, akkor Budapesten egy vörös lámpának ki kell
gyulladnia” – szemléltette Orbán
Viktor.
A magyar miniszterelnök Európa
jövőjével kapcsolatban kifejtette: a
következő évtizedek vezérkérdése
az, hogy az európaiaké marad-e Európa, ezen belül Magyarország a
magyarok országa lesz-e.
A Magyarországot a szolidaritás
hiányával vádoló német politikusoknak üzenve a kormányfő leszögezte: Magyarország megvédte
saját magát és Európát is a migránsinvázióval szemben, ami több mint
260 milliárd forintjába került. „Az
Fotó: MTI unió addig ne beszéljen szolidari-

tásról, amíg a 260 milliárd forintot,
amivel nekünk tartozik Európa
megvédéséért, nem fizette ki” –
hangoztatta.
A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott: ahhoz, hogy Európa élni
tudjon, és az európaiaké maradjon,
vissza kell nyernie szuverenitását a
Soros-birodalommal szemben, és
ezután meg kell reformálni az uniót.
Orbán Viktor kiállt amellett,
hogy Szerbiát minél előbb fel kell
venni az unió államai közé. Hangsúlyozta: történelmi szerződésre
van szükség Törökországgal és
Oroszországgal. Úgy vélekedett:
Európában a kereszténydemokrata
pártok „elkereszténytelenedtek”, a
liberális média és értelmiség elvárásait teljesítik, a baloldali politika
is elvesztette talaját.
„Most készítik Európát elő arra,
hogy átadja a területét egy új, kevert
muszlimizált Európának” – állapította meg összegzésképpen a miniszterelnök. Ahhoz, hogy a terület
„átadható” legyen, jelenleg Európa
kereszténytelenítése folytatódik, a
nemzeti identitások helyett a cso-

portidentitásoknak adnak elsőbbséget, és a politikai kormányzást a bürokrácia uralmára akarják lecserélni
– részletezte.
Ezért lehet különleges a jövő évi
magyarországi választás is, hiszen
Magyarország volt az, amely a V4ek segítségével megállította az Európába özönlő migránsinváziót –
jelezte.
Orbán Viktor megismételte: amíg
ő Magyarország miniszterelnöke,
addig a kerítés a helyén marad, és
határokat meg fogja védeni, ugyanakkor rámutatott, az ellenzék nyíltan hirdeti, hogy hatalomra kerülése
esetén a kerítést lebontja, egyetért a
migránsok beengedésével és kötelező szétosztásával, és készen áll
arra, hogy Európát átadja egy új,
kevert összetételű jövő számára.
A választások másik tétjét az az
ellentét adja, hogy az ellenzék több
hatalmat adna Brüsszelnek, míg a
Fidesz-KDNP szövetség a „lopakodva, törvénytelenül elcsalt hatáskörök” visszavételére törekszik –
mondta.

Helye van a párbeszédnek

Először folytatott nyilvános
vitát pénteken Tusványoson
Porcsalmi Bálint, a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) ügyvezető elnöke és
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) ügyvezető
elnöke. Mindketten úgy vélték, hogy helye van a két alakulat
közötti
párbeszéd
folytatásának.

A Kettő az ügyvezető című politikai vitafóromon vett részt Porcsalmi Bálint, az RMDSZ
ügyvezető elnöke és Toró T. Tibor,
az EMNP ügyvezető elnöke. A fórumon szó esett erdélyiségről a románokhoz való viszony tükrében,
az erdélyi magyarok nemzetközi érdekképviseletéről és érdekérvényesítéséről, ugyanakkor felmerült a
közreműködés lehetősége is a szövetség és az EMNP között.
Porcsalmi Bálint a beszélgetés
elején kifejtette: „a kilencvenes
évek realitását nem lehet visszaállítani. Ha folyamatosan csak sírunk
azon, ami volt, akkor nem fogunk
előrelépni. Vannak dolgok, amelyekben közösen kell gondolkodnunk: a Minority Safepack egy
ilyen ügy. Én azt várom, hogy az
EMNP is kivegye a részét a munkából, és szálljon be az aláírásgyűjtésbe”. Toró T. Tibor a Minority
Safepack európai polgári kezdeményezés kapcsán megerősítette, hogy
az EMNP partner lesz ebben.

Magna Cum Laude-koncert

Arra a kérdésre, hogy Tusványoson kívül a következőkben vannake más tervek a párbeszédre az
RMDSZ és az EMNP között, Porcsalmi Bálint kifejtette: „a folyamatos beszélgetésre természetesen van
igény, csak még nagyobb igény
lenne arra, hogy folyamatos munka
legyen”.
A szövetség és EMNP együttműködésének feltételeként Porcsalmi
Bálint azt mondta: „próbáljunk egymáshoz úgy viszonyulni, mintha
tényleg partnerek lennénk. Akkor
teremtődik meg annak a feltétele,
amikor a támadó jelzős szószerkezeteket és az RMDSZ folyamatos
megbélyegzését, a jó magyar –
rossz magyar retorikát ki tudjuk
venni a politikai közbeszédből.”
Felmerült a beszélgetésen Erdély
jövőjének kérdése is, illetve az,
hogy milyen helyet foglalnak el a
románok ebben a jövőképben. „Mi
mindannyian azt gondoljuk, hogy a
mi jövőnk Erdélyben van. Mi a
programunkban reális dolgokat
ígértünk, amelyekről úgy véljük,
hogy Erdélyt szolgálják. Ezek megvalósítható intézkedések” – mondta
Porcsalmi Bálint.
Az RMDSZ ügyvezető elnöke
kifejtette: „a centenárium évében
nekünk azon kell lennünk, hogy a
magyarok ne érezzék rosszul magunkat 2018-ban szülőföldjükön.
Fontos, hogyan kommunikálunk a
románok felé. Például, ha autonó-

Nagy érdeklődéssel hallgatták Orbán Viktor beszédét

miát akarunk, akkor nem az autonómia jogi kereteinek a bemutatásával
kell kezdenünk, hanem kicsit előbbről. Először is el kell mondanunk,
hogy mi magyarok vagyunk, és ez
mit jelent” – tette hozzá Porcsalmi
Bálint, aki szerint, ha a magyarokat
nem érti a többség, akkor problémáival és kéréseivel sem tud azonosulni: „el kell magyaráznunk, hogy
kik vagyunk azért, hogy megértsék,
mit akarunk. Így el tudjuk érni,
hogy kinyissák a kaput, amit ennyi
éven át nem sikerült – és
ezután sem fog sikerülni –
betörni.”
Arra a kérdésre, hogy mi
várható 2018-ban a centenárium kapcsán, Porcsalmi
Bálint kifejtette: „ki kell
védenünk a magyarellenes
hangulatot, el kell kerülnünk azt, hogy ennek a
levét mi, erdélyi magyarok
igyuk meg. El kell mondanunk a románoknak, hogy
milyen értékeket adtak a
magyarok Romániának az
elmúlt száz évben. A többség felé kell kommunikálnunk magunkról – elejébe
kell mennünk a támadásoknak”. Porcsalmi hozzátette:
2018 nem csupán veszély,
de új kezdet is lehet, lehetőségként kell kezelni, nem

önmagát beteljesítő próféciaként.
Felmerült az a kérdés is, hogy
hogyan lehetne az erdélyi magyarokat a politikai passzivitásból felrázni. Toró T. Tibor elismerte
Porcsalmi kampányfőnöki kvalitásait, ugyanakkor elmondta, hogy
szerinte a Néppárt szavazóbázisa
sokkal tudatosabb, mivel a nehezebb utat választja. Porcsalmi szerint a kihívás nem a választások
alatti mobilizációban van, hanem a
választások közötti időszakban. „A
mozgósítási technikák minden párt
számára adottak. A kérdés, hogy
meg tudjuk-e találni azt a tartalmat,
olyanok-e a céljaink, amelyek mozgósítják a választóinkat” – fejtette
ki. Meggyőződése, hogy a kihívás
nem a választások előtti gyors mobilizációban van, mivel az emberek
politikailag aktívak, és foglalkoztatja a saját jövőjük, ezért nem
utolsó pillanatban döntenek. A
2020-as kampánynak a nyitja
2018–2019-ben van.
Felmerült az a kérdés is, hogy
mivel magyarázható, hogy egy
olyan környezetben, ahol működik
a politikai tőketranszfer, az EMNP
Orbán Viktor szövetségeseként
miért ér el ilyen rossz eredményt folyamatosan, Toró T. Tibor azt a magyarázatot adta: „a tőke és a brand
ott maradt a tulipánnál, ezért nem
olyan népszerű az EMNP, annak el-

Fotó: MTI

lenére, hogy a FIDESZ partnere,
amely népszerű Erdélyben. Nem
Orbán Viktornak kell megoldani ezt
a problémát, hanem nekünk. Eddig
ennyire sikerült”.
Toró T. Tibor szerint a két alakulat úgy oszthatná el a feladatokat,
hogy az RMDSZ viszi a bukaresti
politikát, de bizonyos ügyeket a hatékonyság érdekében átenged a versenytársainak. Példaként hozta fel,
hogy nem lehetnek hitelesek azok
az árnyékjelentések, amelyeket a
szövetség készít az Európa Tanácsnak a kisebbségvédelmi keretegyezmény és a nyelvi charta romániai
helyzetéről, amikor sok esetben épp
az RMDSZ polgármesterei nem teljesítik a két dokumentum előírásait.
Nem értett egyet a két politikus
abban, hogy milyen román partnerekkel lehet erdélyi regionális politikát folytatni. Toró úgy vélte, a
nagy román pártok erdélyi képviselői a bukaresti nézeteket képviselik,
ezért az erdélyi román regionalista
kezdeményezéseket kell bátorítani,
hogy megszülethessen az az erdélyi
párt, amelyik aztán partnere lehet a
magyar politikai erőknek. Ezt a nézetet Porcsalmi utópiának tartotta.
Kijelentette: akkor lesz az erdélyi
regionalizmust hirdető erős román
párt, amikor Erdélyben regionális
választásokat rendeznek. (Hírösszefoglaló)
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Tusványosi kerekasztal-beszélgetések

A nemzetrészek egymásért is felelősek

Semjén Zsolt szerint „nem a mi
készülékünkben van a hiba”,
ha a román–magyar viszony
még mindig nem megfelelően
alakul. A magyar kormány miniszterelnök-helyettese erről
péntek reggel beszélt a miniMáértnek is nevezett nemzetpolitikai
pódiumbeszélgetésen, melyen valamennyi
nemzetrész és a magyar kormány képviselői vettek részt.
Nemzetpolitikai áttekintésében
Semjén Zsolt úgy vélte: valamennyi
magyar nemzetrész pozitív példaként használhatja fel jogkövetelésében,
hogy
Szerbiában
a
megvalósulás fázisában van a magyar közösség kulturális autonómiája. Szerinte Magyarország és a
magyarság a történelmi sebeken túllépve őszintén kiegyezett és kibékült Szerbiával, és bizalmi, baráti,
szoros a két ország együttműködése
nemzetközi téren is. „Ha velük meg
tudtuk csinálni, nem hiszem, hogy
a mi készülékünkben van a hiba, ha
a románokkal nem tudjuk” – fogalmazott a politikus.
Pozitív példaként hozta fel azt is,
hogy a visegrádi együttműködés keretében szlovák katonák is védték a
magyar határt, és Szlovákia magyarul beszélő katonákat küldött Magyarországra. „Nem gondolom,
hogy a mi hibánk az, hogy a románokkal hasonló nem alakult ki” –
tette hozzá.
A felhozott példák kapcsán megállapította: a nemzetrészek nemcsak
önmagukért felelősek, hanem a teljes magyarságért is, mert ami egyik
vagy másik nemzetrészben történik,
az kihat a többire is.
Áttekintésében Semjén Zsolt kijelentette: a magyar állam értelme
és célja, hogy a magyar nemzet
fennmaradjon, és a magyar emberek életminősége javuljon. A magyar nemzet pedig csak akkor tud

Székelytermék-bemutató

fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad. Ezért a legtermészetesebbnek tartotta, hogy az
anyaország támogatja a határon túli
nemzetrészeket és a világban szétszóródott magyarságot.
A nemzet közjogi egyesítését, az
állampolgárság kiterjesztését tartotta a nemzetpolitika harmadik tényezőjének. Úgy vélte, ez olyan
„acélabroncs, amely a kulturális
identitáson túl egybefogja a magyar
nemzetet”.
„A szavazati jog azt jelenti, hogy
a határon túliak politikai akarata is
megtestesül a magyar Országgyűlésben” – fogalmazott. Azért tartotta
ezt fontosnak, mert – mint fogalma-

zott – a külhoni magyarság száz év
múlva is rá tudja kényszeríteni a
szavazatával a mindenkori magyar
kormányt arra, hogy vegye komolyan a külhoni nemzetrészeket.
Semjén Zsolt a külhoni magyar
szervezetek támogatását is fontosnak tartotta. Mint fogalmazott, nem
mindegy, hogy a magyar szervezetek mekkora erővel vannak jelen a
Magyarországgal szomszédos államok parlamentjeiben, részei-e a
kormánykoalícióknak. „Ahhoz,
hogy a magyarság érdekérvényesítése megtörténjen, fontos, hogy a
helyi politikai pozíciókban minél
magasabb szinten minél több magyar legyen” – jelentette ki.

Kisebbségi
jogok érvényesítése

A kisebbségi jogok érvényesítésért folytatott több évtizedes küzdelmük tapasztalatairól számoltak
be az erdélyi, vajdasági, felvidéki és
kárpátaljai magyar pártok vezető
politikusai egy csütörtök délutáni
pódiumbeszélgetésen.
Korodi Attila, a Romániai Magyar
Demokrata
Szövetség
(RMDSZ) képviselőházi frakcióvezetője azt mondta: Románia uniós
csatlakozása óta az országban megtorpant a kisebbségi jogalkotás. Miközben Bukarest azt hangoztatja,
hogy Románia kisebbségvédelmi
szempontból mintaállam, tudatosan
hallgat azokról a kisebbségi egyezményekről, európai ajánlásokról és
chartákról, amelyeket maga is ratifikált, de nem tart be.
Románia nem fogadja el a kisebbségek kollektív jogait, ezért porosodik a parlamentben 12 éve a
kulturális autonómiát is előirányzó
kisebbségi törvény tervezete, magyarázta a frakcióvezető. Az
RMDSZ a területi autonómia tekintetében a dél-tiroli példát próbálja
Romániában elfogadtatni, jogküz-

delmében pedig az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatra hivatkozik,
amelyben autonómiát ígértek a kisebbségeknek az Erdély és a
Román Királyság egyesülését kimondó románok.
A tavaly decemberi választásokon megerősödött RMDSZ-frakció
a szociálliberális kormánykoalícióval folytatott parlamenti együttműködéstől remél előrelépést a
kisebbségi jogalkotásban, de ezt néhány óra leforgása alatt képes megakasztani egy magyarellenes
hisztériakeltés, amint történt a legutóbbi kormányválság alkalmával –
mondta az RMDSZ frakcióvezetője.
Pásztor István, a Vajdasági Ma-

gyar Szövetség (VMSZ) elnöke úgy
értékelte, most nem kockázati tényezőként, hanem a társadalom elfogadott és megbecsült részeként
tekintenek Szerbiában a magyarságra. Szerinte ez főleg a VMSZ
közéleti szerepvállalásának és a két
ország közti kapcsolat javulásának
a következménye. Kifejezte meggyőződését, hogy „ott kell ülni az
asztalnál”, ahol a döntések születnek, és ezt az elvet követve a
VMSZ mind országos, mind helyi
szinten mindenütt a politikai többség és a végrehajtó hatalom része.

A kisebbségek jogainak
európai védelme

Minority Safepack – Egymillió
aláírás a kisebbségi jogokért címmel zajlott kerekasztal-beszélgetés
a bálványosi nyári szabadegyetemen. A beszélgetésen annak a
három országnak a képviselője vett
részt, amelyeknek a legtöbb aláírást
kell begyűjteniük: jelen volt Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke, Berényi József, a
felvidéki Magyar Közösség Pártjának elnökségi tagja, Deli Andor Fideszes EP-képviselő, valamint
Kalmár Ferenc, Magyarország Külgazdasági- és Külügyminisztériumának miniszteri biztosa.
Kántor Zoltán moderátor a kisebbségek legfontosabb nemzetközi
projektjének nevezte a Minority Safepack kezdeményezést. „Most lehetőségünk van egymillió aláírást
gyűjteni. Ha ez sikerül, az Európai
Bizottság kénytelen lesz foglalkozni az őshonos nemzeti kisebbségek jogaival” – mondta.
Porcsalmi Bálint, az RMDSZ
ügyvezető elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy pár évvel ezelőtt a
kezdeményezést az Európai Bizottság megtámadta a luxemburgi bíróságon, ezt pedig Románia és
Szlovákia is támogatta.

Beatrice koncert

Az RMDSZ ügyvezető elnöke
összegezte a kampány céljait: „az a
célunk, hogy az EU ne csak az
uborka görbületét szabályozza,
hanem törvényi szinten is foglalkozzon a kisebbségi jogokkal. Erre
most nyílik először lehetőségünk,
ezért van történelmi jelentősége
ennek a kezdeményezésnek”.
„Ha sikerrel járunk, születik egy
európai törvénycsomag. De ami
legalább ennyire fontos, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy az európai köztudatban előtérbe kerüljenek
a nemzeti kisebbségek” – mondta.
„Jelenleg Európában nem tudják,
mi fán terem az erdélyi magyar,
nem értik a mi ügyeinket. Most lehetőségünk nyílik ezen változtatni”
– fejtette ki az RMDSZ ügyvetető
elnöke.
Porcsalmi Bálint kitért a számokra is: Erdélyből 250.000, Magyarországról 500.000, Felvidékről
60-70.000,
Németországból
100.000, Olaszországból 120.000
aláírást kell összegyűjteni.

Reformáció és Európa

A 21. században sem lehet a vallást, a hitet valamiféle „lelki homokozónak” tekinteni, amelyben
„eljátszadoznak azok, akiknek ez
fontos” – jelentette ki Balog Zoltán
az ötszáz éve indult reformációról
és Európa szellemi jövőjéről rendezett csütörtöki pódiumbeszélgetésen.
Az emberi erőforrások minisztere úgy vélte, a reformáció 500
éves évfordulója alkalom arra is,
hogy a vallásszabadságot a világon
elsőként meghirdető tordai országgyűlés jövő évi 450. évfordulójára
készüljünk. Bejelentette, hogy a
magyar kormány támogatásával teljesen megújul a tordai római katolikus templom, amelyben a
lelkiismereti szabadságot kihirdették.
Balog Zoltán megjegyezte: 2018ban, amikor Erdély és Románia
egyesülése egyoldalú kinyilvánításának a centenáriumát is ünneplik
Romániában, azt várják el, hogy a
Kárpát-medence országai tartsák
tiszteletben a tordai vallásszabadság
szellemét és az egyesülést kinyilvánító gyulafehérvári nyilatkozat betűjét. „Ha ötven százaléka
megvalósult volna annak, ami ott le
van írva, a magyar közösségnek

sokkal komolyabb esélyei lennének
a túlélésre, a gyarapodásra.”
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke úgy vélekedett: meglehet, ma Európa sem
lenne, ha fél évezrede nem következik be az egyházi reformáció. Az
egyházi mozgalom megváltoztatta
az emberek gondolkodását, munkához való viszonyulását, és az anyanyelvhasználat
egyházi
bevezetésével felértékelte az identitás kérdéseit.

Partnerei szeretnénk lenni
Romániának!

„Az erdélyi gazdaságfejlesztési
program lebonyolításával a jólétet,
a pluszjövedelmet, a látható növekedést szeretnénk támogatni, amely
az elkövetkezőkben mind az itt élő
magyarok javát szolgálja, mind
pedig a befogadó országét. Azt szeretnénk, hogy Románia EU-s tagországként
ne
másodrendű
állampolgáraiként kezeljen minket,
itt élő magyarokat, ne ellenségként
tekintsenek ránk, hanem partnerként” – hangsúlyozta Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány
ügyvezető igazgatója július 20-án,
csütörtökön Tusványoson, a Határon túli gazdaságfejlesztési programok kerekasztal-beszélgetésen.
A kerekasztal-beszélgetés meghívottai a Magyarország kormánya
által elindított határon túli gazdaságfejlesztési programokkal kapcsolatos
tapasztalataikat
és
elvárásaikat osztották meg. Egy éve
már két térségben is sikerprogrammá nőtte ki magát a kezdeményezés,
a
Vajdaságban
és
Kárpátalján már jelentős mértékben
észlelhető a fejlesztési program
gazdaságra gyakorolt hatása.
„Ahhoz, hogy Magyarország
kormánya a Pro Economica Alapítvánnyal közösen elindíthassa Erdélyben is gazdaságfejlesztési
programját, a közeljövőben politikai egyeztetésekre lesz még szükség. Amennyiben az elsődleges
célként kitűzött Maros-mezőségi
gazdaságfejlesztési program eredményesnek bizonyul, tovább terjesztenénk Székelyföld, Közép- és
Dél-Erdély, valamint a Partium fele
is” – nyomatékosított a beszélgetésen Kozma Mónika.
(Hírösszefoglaló)

Egyszeri anyasági támogatást a külhoniaknak is

A magyar kormány jövő januártól a Köldökzsinór
program keretében kiterjeszti az egyszeri anyasági támogatást a külhoni magyarságra is, erre 640 millió
forintot különítettek el első évben – mondta Novák
Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának
(Emmi) államtitkára pénteken az MTI-nek.
A Köldökzsinór programmal azt szeretnék jelezni,
hogy a kormány számára minden megszületett magyar gyermek érték, szülessen bárhol a világon – mutatott rá a család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért
felelős államtitkár, aki hangsúlyozta: a családok támogatása számukra nem kiadás, hanem befektetés.
A program alapján jövő januártól megteszik az első
lépéseket, hogy a magyarországi családtámogatási
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formák közül bizonyos juttatásokat azok is megkaphassanak, akik nem Magyarország közigazgatási határain belül vállalnak gyermeket.
Első lépésként az egyszeri anyasági támogatást januártól minden magyar édesanya megkapja, függetlenül attól, hogy a gyermeke a világ mely pontján
született.
Ez érvényes a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarságára egyaránt – jelezte Novák Katalin. Hozzátette: egy egyszeri, 64 125 forintos támogatásról van
szó, és mintegy 10 ezer gyermekkel számoltak az első
évben, így összesen 640 millió forintos keretet különítettek el.
A támogatást akkor kaphatják meg az érintettek, ha
a gyermeket anyakönyveztetik.
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Életre kelt a Teleki-kastély

(Folytatás az 1. oldalról)
Lukács Katalin szervező lapunknak elmondta, az immár hagyományossá vált gernyeszegi kastélynap
célja felhívni az emberek figyelmét
arra, hogy ez a kastély látogatható,
és használható közösségi térként.
Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy ezen alkalmakkor ezerkétezer látogató fordul meg a
rendezvényen.
Az idén először egy szakmai előadás-sorozatra is sor került, amit a

bukaresti Arche Egyesülettel együtt
szerveztek, a Maros menti kulturális örökség hasznosításának a lehetőségeiről,
műemlékvédelem
tematikában három előadást hallgathattak meg a látogatók. Farkas
András, a Pont csoport alapító tagja
a Stratégiák és fenntartható intézkedések a kulturális örökség megőrzésére a 21. században című előadás
keretében szólt arról, hogy miként
lehet finanszírozást szerezni kulturális, műemlékvédelmi projektekre.
Raluca Bărbulescu építész, az
Arche egyesület elnöke bemutatta,
milyen elképzelések vannak a kastélyok hasznosítása kapcsán, hogyan járulhat ez hozzá a térség
fejlesztéséhez. A Maros menti kastélyokról általánosságban szólva rámutatott, a gernyeszegi kastély
mintegy pozitív példaként emlegethető, ugyanis jobb helyzetben van,
mint a többi Maros menti kastély,
mert két város, Vásárhely és Szászrégen között forgalmas helyszínen
helyezkedik el, és mondhatni „újjáélesztés” alatt áll, azaz a tulajdonosok gondoskodnak róla, és
igyekeznek mindent megtenni
annak érdekében, hogy ne romoljon
tovább az ingatlan állaga, és ki legyen használva az épületegyüttes,
ellentétben például a radnóti kastéllyal, ami nagyon rossz állapotban
van.
Mint mondta, a gernyeszegi kastély esetében mindenképpen multifunkcionális rendeltetésben kell
gondolkodni, és a helyi önkormányzattal, illetve a helyi közösséggel

partnerségben lehet a lehető leghatékonyabban kihasználni az ebben
rejlő lehetőségeket.
Eugen Vaida, a Monumentum
Egyesület elnöke is arról beszélt,
hogy a helyi közösség milyen szerepet vállalhat a műemlékek megmentésében. A szakmai előadások
mellett dokumentumfilmek vetítésére is sor került, Szederkény Olga
Az erdélyi arisztokrácia diszkrét
bája című kétrészes dokumentumfilmjét vetítették le, az egyik a

végzett művész, Adela Muntean irányításával, a régit az újjal ötvözve,
az archaikus és a mai digitális technológiát felhasználva dolgozták fel
a kastély történetét egy interaktív

Bánffy, a másik a Bethlen családról
szólt, Teleki Domokos, a régész
címmel pedig Fábián István történész tartott előadást. A kastélynap
keretében évről évre kerekasztalbeszélgetést is szerveznek történelmi
családok
tagjaival,
leszármazottaival, idén Teleki Kálmán felesége, a részben erdélyi
származású, de nem erdélyi születésű Teleki Nicole mesélt a családjáról, életéről.
Főként a fiatalabbak kapcsolódtak be a Kékvérűek című műhelymunkába, a film-fotó-média szakot

rekek szórakoztatásáról, idén is
bábszínház, érdekes feladatok, illetve kézművesműhely szerepelt az
aprónépnek szánt kínálatban. A legkisebbek arcára Halmágyi Éva és

műhely keretében, ahol mindenki
maga készíthette el a saját kék
„festményét”. Idén sikerült a helyieket is bevonni a programba, fellépett a gernyeszegi kórus, a
gernyeszegi iskola diákjai kis műsorral készültek, illetve az erdőcsinádi
ifjúsági
néptánccsoport
előadását és a Codex együttes zenei
összeállítását is megtekinthették a
résztvevők.
Grófok és grófnők nyomában
A marosvásárhelyi Creactivity
Egyesület immár ötödik éve, hogy
a kastélynapon gondoskodik a gye-

Bonczidai Dezső tehetséges bábszínészek csaltak mosolyt, Piroska és
a farkas történetét adták elő, jó adag
humorral fűszerezve. A bábszínház
mellett igen népszerű volt a gyerekek körében az interaktív kalandjáték, amely során a gyerekek
találkozhattak a kastély egykori lakóival, a korabeli ruhákba öltözött
grófokkal és grófnőkkel, és mindenik szereplőnél feladatot kaptak,
azaz kérdésekre kellett válaszolniuk, ami összekapcsolható az adott
gróf életével, kedvenc időtöltésével.
A játék végén a legügyesebbeket díjazták, a gyerekek büszkén mutatták szüleiknek az elismerő
okleveleket.
Gál Csilla, a Creactivity Egyesület vezetője elmondta, idén belopták

a programba a sportjátékokat is, hiszen köztudott, hogy egykor a grófok, grófnők életében fontos
szerepet töltött be a sport. A kézművesműhelyben hagyományos és
modern technikák révén ékszereket
készítettek, a bogzás különféle formáival ismerkedhettek meg, a kisebbek papírból készült galambot
röptethettek, papírtekercsből állatfigurákat tűrögethettek, illetve beavatták őket az origami-készítés
rejtelmeibe. Délután pedig lehetőségük nyílt, hogy hintón sétálhassanak végig a kastélykerten.
Évente több tábor helyszínéül
szolgál a kastély
Lukács Katalin szervező lapunk
érdeklődésére elmondta, a kastély
jó úton halad a minél hatékonyabb
kihasználás terén, a nyári hónapokban eléggé belakják az épületegyüttest, több rendezvény is zajlik itt,
főként táborok.
– Több cserkésztábor is van, Belgiumból jöttek gyerekcsoportok,
emellett múlt héten zajlott a történelmi gyerektábor, a héten pedig a
nyári egyetem, amikor egyetemisták és fiatal szakemberek, építészek,
művészettörténészek,
tájépítészek töltenek itt egy hetet, és

Fotó: Nagy Tibor

segítenek abban, hogy állítsunk
össze egy műszaki dokumentációt a
kastélyról. Július 31-én kezdődik
egy tíznapos művésztelep. Emellett
évente, május utolsó szombatján
kerül sor a kastélybálra, ugyanakkor ki is lehet bérelni a kastélyt különféle rendezvényekre, esküvőkre,
keresztelőkre – fejtette ki. Mint
mondta, az épületegyüttes folyamatosan kisebb-nagyobb javításokra
szorul, jelenleg a legsürgősebb teendő a bejáratnál lévő híd felújítása,
ugyanis a szerkezete annyira meg
van gyengülve, hogy autóval már
nem is lehet ráhajtani, viszont a pályázati lehetőségek is korlátozottak,
és A kategóriás műemlék épületről
lévén szó, a pályázati dokumentáció
összeállítása is rengetegbe kerül.
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Farczádi Attila

Nem volt igazán meggyőző a
Marosvásárhelyi ASA teljesítménye és leigazolási kampánya a
csődbíróság múlt heti kedvező
döntése után sem. Akik arra számítottak, hogy vannak olyan leigazolásra váró nagy nevek, akik csak a
bíróság határozatára vártak, hogy
azonnal aláírjanak, csalódniuk kellett. Noha felbukkantak új fiúk a
keretben, egyikük sem olyan név,
amelytől bárki is hátast vetne, tapasztalatból sincs sok, többnyire
olyan fiatal játékosok, akik a feljebb lépésben bíznak. Amiben a
pozitívum az, hogy egészen biztos
nem látjuk majd azt az unott steril
labdázgatást, mint az 1. liga legutóbbi idényében, a negatívum viszont, hogy a kevés tapasztalat
visszaüthet, a feljutáshoz pedig elengedhetetlenül szükség van
három-négy nagyon jó és tapasztalt
játékosra a keretben, bármilyen tehetségesek is lennének egyébként
a fiatalok.
Két barátságos mérkőzést játszott a marosvásárhelyi csapat a
brassói edzőtáborozás keretében az
utóbbi hétben: szerdán a 3. ligás
Szászhermány volt az ellenfél, ezt
Bálint László csapata 1-0-ra nyerte
meg, a Konstancai Viitorultól kölcsönzött Paul Iacob szabadrúgásgóljával, a második meccsen
azonban már csak 2-2-es döntet-

lenre futotta az újonc Nagyszebeni
Hermannstadt FC ellen. Az ASA
vezetett az első félidő végén, az
előnyét újrakezdés után növelte,
azonban a nagyszebenieknek sikerült egyenlíteni. Igaz, az előzetes
esélylatolgatások szerint a szebeniek is feljuthatnak, illetve a kemény
edzések utáni közvetlenül következő időszakot sem a csúcsforma
szokta jellemezni, de a Hermannstadt FC is hasonló cipőben jár.
Bálint László a mérkőzés után
mégis viszonylag elégedettnek
mutatkozott a látottakkal, és úgy
fogalmazott, jó úton halad a csapat.
Hozzátette azonban, még mindig
ki kell egészíteni a keretet néhány
játékossal. Ha azonban ezek nem
hozzák az említett tapasztalatot, a
keretnek csupán számbeli növelésére aligha van szükség.
Másrészt csődbírósági döntés
ide vagy oda, a klub vezetőségének
a hurráoptizmusát még semmi sem
indokolja. Az újjászervezési terv

gyakorlatba ültetésének ugyanis
első számú feltétele az államháztartási, mintegy 600 ezres tartozás
kiegyenlítése, addig a városi támogatást sem lehet átutalni, az egyéb
tartozások és kurrens kiadások fedezéséről nem is beszélve.
És még egy jel, amely nem egy
feljutásra készülődő klubra utal.
Míg máshol a mérkőzések után
azonnal megjelentek a klub részéről az információk, a marosvásárhelyi csapat esetében csak hosszas
nyomozással, későn és alig lehet
valamit megtudni a barátságos
meccsekről, a felkészülés menetéről, a leigazolásokról. Márpedig a
kommunikáció alapvető ismérve
egy teljesíteni kívánó klubnak. Például közölni lehetne, hogy mi a
csapat programja a következő
héten. Bálint László szerint két további barátságos mérkőzést játszanak, de sem az ellenfél nevéről,
sem a helyszínről nem lehet tudni
semmit.

Eredményjelző

Felkészülési labdarúgó-mérkőzések:
* Marosvásárhelyi ASA – Szászhermányi AFC 1-0
ASA: Fl. Iacob – Băjan, Fl. Ilie, Chertes, D. Munteanu, Panait, P. Iacob, Raiciu, Lasso, Licu, Petra. Cserék: Moga – Ene, Candrea, Schieb, Casian, Boiciuc, Iliescu.
Gólszerző: P. Iacob.
* Marosvásárhelyi ASA – Nagyszebeni Hermannstadt FC 2-2
Gólszerzők: Lasso (10.) és Rafael Licu (72.), illetve Bogdan Rusu (77.),
Sabin Lupu (84.).
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Megszűnhet a női focicsapat

Bár a napokban lejár a beiratkozási határidő, továbbra sem lehet
megnyugató híreket hallani a marosvásárhelyi női labdarúgócsapatról. Az előző idényt roppant nehéz
körülmények között fejezte be a
csapat, amely a súlyos anyagi gondokkal küszködő ASA-hoz tartozik,
és ha a férfiaknak sem nagyon jutott
pénz, a női együttes teljes egészében magára maradt. A játékosok
többsége szétszéledt a világban,
csak a helyiek maradtak, de velük is
sokszor alig sikerült 11 fős keretet
kiállítani, a játékvezetői díj fedezésére az edző kölcsönözte a pénzt –
és azóta sem kapta vissza.
Volt egy elképzelés, hogy a női
csapatot más klub veszi át, hogy
megszabaduljon az ASA-t sújtó
gondoktól, hiszen a női labdarúgóknak igazán nincs sok köze ahhoz,
ami a férficsapattal történt, ezt az
elképzelést azonban nem lehetett
megvalósítani, mert nem sikerült támogatást szerezni a projekthez.
Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a
beiratkozáshoz szükséges iratokat
megküldték a sportági szövetségnek, de egyelőre nem lehet tudni,
hogy lesz-e csapat, amely az első
fordulóban pályára lép. Székes Károly edző elmondta, hogy jövő
héten összehívja a lányokat az első
edzésekre, és csak utána derül ki,
hogy lesznek-e elegen. Igaz, a korábbi rivális Kolozsvári Olimpia azt
ígérte, szükség esetén öt játékost
kölcsönad azok közül, akik nem

férnek be a bajnokcsapat keretébe,
erről azonban egyelőre nem született konkrét megállapodás, ráadásul
ezeknek a lányoknak legalább a
szállást-kosztot biztosítani kellene.
Ellenkezőleg: a marosvásárhelyieket is keresik már más élvonalbeli
klubok, és tekintve a súlyos helyzetet, elképzelhető, hogy megunják a
nyomort, és máshol keresnek boldogulási lehetőséget. Továbbá a
működéshez szükséges költségek
fedezésére sincs semmilyen garancia, tehát ha lesz is tizenegy játékos
az első fordulóra, kérdés, hogy a kiszállásra vagy játékvezetésre, mentősökre lesz-e miből fordítani.
A női labdarúgó Szuperliga várhatóan szeptember elején kezdődik,
így valószínűleg addig kell várni
arra, hogy sikerül-e valamilyen
megnyugtató megoldást találni,
vagy a női labdarúgócsapat lesz az
első áldozata annak a sportellenes
hadjáratnak, amelyet a városi tanácsban indítottak bizonyos politikai erők, és amely miatt a város
sportja egy éve súlyos hanyatlást
szenved. Egy olyan csapat szűnhet
meg végleg, amely hét éve bajnokságot, tavaly pedig Románia-kupát
nyert, és nyolc éven át a belföldi
mezőny két legjobbja közé tartozott. Mekkora munka volt abban,
hogy idáig jusson, és milyen könynyű lerombolni azoknak, akik saját
kicsinyes politikai játszmáikat a
város érdeke fölé helyezik! B. Zs.

További magyar érdekeltségű nemzetközi sportesemények fognak magyar nyelvű
közvetítéssel eljutni a határon túl élő magyarokhoz – jeMTVA
az
be
lentette
pénteken
vezérigazgatója
Tusnádfürdőn.

megkötésére törekszik az MTVA.
Vaszily Miklós elmondta: másfél
éve olyan tárgyalástechnikát alkalmaz az MTVA a nemzetközi sporta
–
hogy
szövetségekkel,
magyarországi jogszerzés mellett –
a szomszédos országokra is megszerezze a magyar nyelvű közvetítési jogot a magyar érdekeltségű
eseményekre.
Ezen a téren fontos előrelépés
volt az a tavalyi megállapodás,
amely lehetővé tette, hogy a határon
túli magyarok számára is közvetíthesse az MTVA magyar nyelven a
2018 és 2024 között megtartandó
téli és nyári olimpiák magyar érdekeltségű eseményeit – idézte fel a
vezérigazgató.
Az MTVA nem kér pénzt csatornái átvételi jogáért a környező országok kábelszolgáltatóitól, sőt,
műszaki segítséget nyújt számukra
ahhoz, hogy eljuttassák a magyar
közmédia adásait a külhoni magyarokhoz. Ilyenként érdekeltté is teszik a szolgáltatókat abban, hogy
betegyék a magyar közmédia csatornáit kínálatukba, hiszen ezzel
pénzt tudnak keresni – mutatott rá
az MTVA vezérigazgatója.

Tovább bővülnek a magyar sportközvetítési lehetőségek a határon túl

Vaszily Miklós a 28. Bálványosi
Nyári Szabadegyetemen és Diáktáboron egy sajtóbeszélgetésén számolt be az MTVA és UEFA között
kötött megállapodásról, amely lehetővé teszi, hogy a határon túli magyar tévénézők magyar nyelvű
közvetítésen követhessék a magyar
labdarúgó-válogatott selejtező mérkőzéseit.
A 2020-as labdarúgó-Európabajnokság, illetve a 2022-es világbajnokság selejtezőire megvásárolt
– tévé, rádió, internet és mobil – terjesztési jog Magyarország területén
kizárólagos.
Szlovákia és Románia esetében
azon kábelhálózatok előfizetőihez
juthatnak el ezek a sportesemények
magyarul, amelyek kínálatában
megtalálható az M4 Sport csatorna.
A többi szomszédos ország tekintetében is hasonló megállapodások
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A Hapoel Beer-Seva negyedóra alatt
eldöntötte a továbbjutást Budapesten

A Hapoel Beer-Seva kettős győzelemmel búcsúztatta a Budapest Honvédot a
labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező
második fordulójában, ugyanis hazai
2-1-es sikerét követően szerdán a kispesti visszavágón 3-2-re nyert.
Az izraeli együttes bő negyedóra alatt
eldöntötte a továbbjutást, mivel 16 perc
után már 2-0-ra vezetett. A kispestiek
ugyan Davide Lanzafame értékesített
büntetőjével és Baráth Botond szép góljával egyenlítettek, végül a vendégek a
hajrában megszerezték a győztes gólt.
Az izraeli bajnok, amely az előző
idényben a legjobb 32 közé menetelt az
Európa-ligában, az első percben magához ragadta a kezdeményezést. A játék
képe alapján csak idő kérdése volt, mikor
jut előnyhöz, mert játékosai minden párharcban felülkerekedtek. Az első ziccernél Gróf Dávid még bravúrral menteni
tudott, másodjára a kapufa segítette ki,
de a kipattanót a nigériai John Ogu már
a hálóba lőtte.
Mivel öt percen belül a Hapoel ismét
betalált, eldőlt a továbbjutás, mert innentől a Honvédnak már négy gólt kellett
volna szereznie, hogy megfordítsa a párharcot. Biztos
előnyük tudatában a szünetig már a vendégek sem erőltették annyira a támadásokat, ennek köszönhetően kiegyenlítetté vált a játék, és az – addig az izraeliek által
diktált – iram is visszaesett.
A Honvéd felbátorodott, ahogy kiszabadult a szorításból, a 37. percben először találta el a kaput, de rögtön
utána Kabangu került helyzetbe, majd Nagy Gergő lőtt
kapufát, végül Lanzafame tizenegyesből szépített a szünet előtt.
A lényegi kérdések eldőlése után kissé elcsendesedett az a 200 izraeli szurkoló, aki bejutott a zárt kapus
meccsre, ekkortól behallatszott a kerítésen kívül rekedt
hazai drukkerek folyamatos szurkolása, egyúttal a pályára is beszállt a kint meggyújtott pirotechnikai eszközök füstje.
A folytatásban sem erőltette már a támadásokat a
vendégcsapat, csak arra ügyelt, hogy zártan, biztonságosan védekezzen. Ezt – az első félidő végével ellentétben – sokáig sikerrel tette, így a meccs unalmas
mezőnyjátékká szelídült, amelyet Baráth szép, ollózós
gólja tört meg. A hajrában az izraeliek újra betaláltak,
így a Honvédnak nem sikerült elkerülnie a kettős vereséget.

Eredményjelző

MTI Fotó

A Hapoel Beer-Seva a következő körben a bolgár
Ludogorec csapatával találkozik, míg a Honvéd befejezte európai kupaszereplését.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló,
visszavágó: Budapest Honvéd – Hapoel Beer-Seva
(izraeli) 2-3 (1-2). Továbbjutott: a Hapoel Beer-Seva
kettős győzelemmel, 5-3-as összesítéssel.
Budapest, Bozsik Stadion, 200 néző, vezette: Davide Massa (olasz).
Gólszerzők: Lanzafame (45+2., 11-esből), Baráth
(76.), illetve Ogu (12.), Nwakaeme (16., 84.).
Sárga lap: Nagy G. (26.), Laczkó (69.), Bobál D.
(72.), Baráth (90.).
Budapest Honvéd: Gróf – Laczkó (74. Tömösvári), Kamber, Bobál D., Baráth – Pölöskei (34. Kabangu), Nagy G., Lovric, Gazdag – Lanzafame,
Eppel.
Hapoel Beer-Seva: Haimov – Bitton, Vítor, Tzedek, Korhut (56. Ohayon) – Einbinder, Ogu, Ohana
– Melikson, Sahar (36. Barda; 63. Ghadir), Nwakaeme.

Hazai döntetlennel is biztosan
kvalifikált a Videoton

A Videoton 1-1-es döntetlent játszott az észt
Nömme Kaljuval a felcsúti Pancho Arénában a
labdarúgó-Európa-ligaselejtező második fordulójának visszavágóján
csütörtökön. A székesfehérváriak 4-1-es összesítéssel jutottak tovább.
Egyetlen állva maradt
magyar csapatként a Videoton az EL-selejtező 3.
fordulójában a Girondins
Bordeaux-val csap össze.
Az első meccset Franciaországban rendezik csütörtökön.
Az első negyedóra kiegyenlített játékot hozott,
mindkét oldalon egy-egy
nagy helyzettel. A folytatásban rákapcsolt a VideMTI Fotó: Kovács Tamás
oton,
és
néhány
gólszerzési lehetőséget
követően Lazovic találatával megszerezte a vezetést.
Fordulást követően büntetőből egyenlített a Kalju. A hazai gárda
innentől kezdve nem igazán erőltette a támadásokat, az észtek pedig
nem tudtak komoly helyzeteket kialakítani a fehérvári kapu előtt.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó: Videoton FC – Nömme Kalju FC (észt) 1-1 (1-0). Továbbjutott a Videoton, 4-1-gyel.
Felcsút, 2612 néző, vezette: Zebec (horvát).
Gólszerző: Lazovic (37.), illetve Dmitrijev (50., 11-esből).
Sárga lap: Vinícius (22.), Fejes (42.), Maric (79.), illetve Sidorenkov (13.), Uggé (25.), Dmitrijev (63.).
Videoton: Kovácsik – Szolnoki, Juhász R., Vinícius (24. Fejes),
Stopira (61. Szabó B.) – Nego, Varga J., Hadzic, Suljic – Lazovics
(58. Géresi), Maric.
Kalju: Londak (46. Teles) – Mööl, Tjapkin, Uggé, Sidorenkov –
Subbotin, Alidor, Dmitrijev, Valikaev, Kirss (68. Carlos Santos) –
Liliu (75. Neemelo).

* labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező, 2. forduló, visszavágó
mérkőzések (zárójelben az 1. mérkőzések eredménye): Lokomotiv
Asztana – Spartaks Jürmala 1-1 (1-0), továbbjutott a Lokomotiv Asztana, 2-1-gyel; Vardar Skopje – Malmö FF 3-1 (1-1), tj: Vardar
Skopje, 4-2-vel; Alashkert – BATE Boriszov 1-3 (1-1), tj: BATE Boriszov, 4-2-vel; Samtredia – Karabakh 0-1 (0-5), tj: Karabakh, 6-0lal; The New Saints – HNK Rijeka 1-5 (0-2), tj: HNK Rijeka,
7-1-gyel; Vikingur Gota – Hafnarfjördur 0-2 (1-1), tj: Hafnarfjördur,
3-1-gyel; Buducnost Podgorica – Partizan 0-0 (0-2), tj: Partizan,
2-0-lal; F91 Dudelange – APOEL Nikoszia 0-1 (0-1), tj: APOEL Nikoszia, 2-0-lal; Rosenborg – Dundalk 2-1 (1-1), tj: Rosenborg, 3-2vel; Kukësi – Sheriff Tiraspol 2-1 (0-1), tj: Sheriff Tiraspol, 2-2-vel,
idegenben lőtt góllal; FC Koppenhága – Zsolna 1-2 (3-1), tj: FC
Koppenhága, 4-3-mal; Ludogorec – Zalgiris Vilnius 4-1 (1-2), tj: Ludogorec, 5-3-mal; Maribor – Zrinjski 1-1 (2-1), tj: Maribor, 3-2-vel;
Salzburg – Hibernians 3-0 (3-0), tj: Salzburg, 6-0-lal; Legia Varsó –
Mariehamn 6-0 (3-0), tj: Legia Varsó, 9-0-lal; Celtic – Linfield 4-0
(2-0), tj: Celtic, 6-0-lal; Budapest Honvéd – Hapoel Be’er Sheva
2-3 (1-2), tj: Hapoel Be’er Sheva, 5-3-mal;
* labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 2. forduló, visszavágó mérkőzések (zárójelben az 1. mérkőzések eredménye): Dinamo Minszk –
Rabotnicki 3-0 (1-1), továbbjutott: Dinamo Minsz, 4-1-gyel; Lyngby
– Slovan Pozsony 2-1 (1-0), Lyngby, tj: 3-1-gyel; HJK Helsinki –
Shkëndija 1-1 (1-3), tj: Shkëndija, 4-2-vel; Vaasa – Bröndby 2-1 (02), tj: Bröndby, 3-2-vel; Suduva – Liepaja 0-1 (2-0), tj: Suduva, 2-1gyel; Trakai – Norrköping 2-1 (1-2), tj: Trakai, 3-3-mal,
tizenegyesekkel (5-3); Mladá Boleslav – Shamrock Rovers 2-0 (32), tj: Mladá Boleslav, 5-2-vel; Dinamo Brest – Altach 0-3 (1-1), tj:
Altach, 4-1-gyel; Zaria – Apollon Limassol 1-2 (0-3), tj: Apollon,
5-1-gyel; Odd Grenland – FC Vaduz 1-0 (1-0), tj: Odd Grenland,
2-0-lal; Brann – Rózsahegy 0-2 (1-0), tj: Rózsahegy, 2-1-gyel; Zira
– ASTRA Giurgiu 0-0 (1-3), tj: Astra, 3-1-gyel, Levszki Szófia –
Hajduk Split 1-2 (0-1), tj: Hajduk Split, 3-1-gyel; Bnei Yehuda –
Trencsén 2-0 (1-1), tj: Bnei Yehuda, 3-1-gyel; AIK – Zeljeznicar Sarajevo 2-0 (0-0), tj: AIK, 2-0-lal; AEK Larnaka – Cork City 1-0 (10), tj: AEK Larnaka, 2-0-lal; Midtjylland – FERENCVÁROS 3-1
(4-2), tj: Midtjylland, 7-3-mal; Galatasaray – Östersunds 1-1 (0-2),
tj: Östersunds, 3-1-gyel; Fola Esch – Inter Baku 4-1 (0-1), tj: Fola
Esch, 4-2-vel; Botev Plovdiv – Beitar Jeruzsálem 4-0 (1-1), tj: Botev
Plovdiv, 5-1-gyel; Utrecht – Valletta 3-1 (0-0), tj: Utrecht, 3-1-gyel;
Luzern – Eszék 2-1 (0-2), tj: Eszék, 3-2-vel; Skenderbeu – Kairat
Almaty 2-0 (1-1), tj: Skenderbeu, 3-1-gyel; Lech Poznan – Haugesund 2-0 (2-3), tj: Lech Poznań, 4-3-mal; AEL Limasszol – Progres
Niedercorn 2-1 (1-0), tj: AEL Limasszol, 3-1-gyel; Domzale – Valur
3-2 (2-1), tj: Domzale, 5-3-mal; Crvena Zvezda – Irtysh Pavlodar
2-0 (1-1), tj: Crvena Zvezda, 3-1-gyel; Jagiellonia – Qabala 0-2 (11), tj: Qabala, 3-1-gyel; Mladost Podgorica – Sturm Graz 0-3 (1-0),
tj: Sturm Graz, 3-1-gyel; Siroki Brijeg – Aberdeen 0-2 (1-1), tj: Aberdeen, 3-1-gyel; ND Gorica – Panionios Athén 2-3 (0-2), tj: Panionios, 5-2-vel; VIDEOTON – Nömme Kalju 1-1 (3-0), tj: Videoton,
4-1-gyel; KR Reykjavik – Maccabi Tel Aviv 0-2 (1-3), tj: Maccabi
Tel Aviv, 5-1-gyel.

Steril támadójáték itt is, ott is: továbbment
az Astra

Gól nélküli döntetlenre játszott az
Astra a Zira ellen a
labdarúgó-Európaliga-selejtező 2. fordulójának visszavágójában, az első
mérkőzésen szerzett
kétgólos előny birtokában így továbbjutott a harmadik
selejtezőkörbe, ahol
az ukrán Olekszanídrija lesz az ellenfele.
A román csapat
előnye megőrzésére
rendezkedett be az
azerbajdzsániak otthonában rendezett
csütörtök esti találkozón. Ezzel magyarázható, hogy az
első jelentős helyzeteket a házigazdák
alakították ki, és néhányszor alaposan megdolgoztatták a vendégek kapusát. Ahogy teltek a percek, úgy nőtt a nyomás Iliev
kapujának előterében, ez azonban nem köszönt vissza
semmilyen formában az eredményjelzőn. Az Astra első
valamirevaló gólszerzési lehetőségére a 34. percig kellett várni, ekkor Nicoară éles szögből lőtt kapura, a labdát egy védő nehezen hárította. A korábbi
CFR-játékosnak két társa is volt a támadóvonalban,
Chipirliu azonban semmiféle veszélyt nem jelentett
Nazirov kapujára, míg Belu egy ízben próbálkozott lövéssel, de nem találta el a kaput. Chipirliut le is hozta
a második játékrész első negyedórája végén az Astra
edzője, Eduard Iordănescu, a helyére belépő Le Tallec
első megmozdulása kis híján gólt eredményezett: fejese
kevéssel kerülte el a kaput. Az Astra ezzel nagyjából
ellőtte minden puskaporát, a továbbiakban inkább a védekezésre összpontosított, főleg, hogy az azeriek sem
nagyon bírták szusszal. Amikor pedig mégis felértek a

Fotó: Pro Sport

román csapat kapujához, Iliev hárított – mint tette Djurici lövése alkalmával. 0-0 lett a vége, az Astra kvalifikált.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 2. forduló,
visszavágó mérkőzés: Zira – Astra 0-0. Továbbjutott:
Astra, 3-1-gyel.
Baku, Dalga Aréna, 2000 néző. Vezette: Georgij
Vadacikoria (grúz).
Sárga lap: Djurici (30.), Gadze (39.), Igbekoyi
(57.), illetve Al. Ioniţă (47.), Nicoară (48.).
Zira: Nazirov – Matei (84. Guliyev), Krneta,
Boum, Khalizade – Ibekoyi (60. Gurbanov), Djuric
– Manga, Sadygov (72. Aliyev), Belfort – Gadze.
Astra: Iliev – Belu, Polczak, Erico, Stan –
Mrzljak, Dandea, Mraquinhos (80. Piţian) – Ioniţă
(69. Balaure), Chipirliu (59. Le Tallec), Nicoară.
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Egy új fiú és három régi

közöltek konkrétumokat. Bár annyit, hogy mekkora hányadot sikerül ebből letudni (ha sikerült),
mikorra várható a teljes adósság rendezése, vagy
hogy milyen költségvetésre számíthat a klub az új
bajnokságban, és milyen forrásból. Pedig a szurkolók minden bizonnyal értékelnék a nagyobb nyitottságot, és a gyengébb szereplést is
megbocsátanák, ha azt látnák, hogy az áldozat az
anyagi háttér rendbehozása érdekében történik.
Jelenleg csak következtetni lehet, hogy távolról
sem oldódott meg minden gond, és arra is számítani lehet, hogy a két leendő további légiós fiatal
és olcsó, de kitörésre vágyó játékos lesz. Ennek ellenére nem biztos, hogy gyengébben teljesít a csapat, mint tavaly, sőt. És nem csak azért, mert –
ahogy egy közhely tartja a sportban – nem a költségvetések lépnek pályára, hanem inkább azért,
mert remélhetőleg nem lesznek már azok az alibimeccsek, amelyeket sztrájk helyett játszottak a
fiúk, amikor késett a fizetés, és a keret értéke nagyjából hasonló felé mutat.
Egyrészt marad a két meghatározó játékos, Martinić és Reed, másrészt a palánk alá Lázár helyett
Mladenović érkezik. Igaz, a kötelező román játékos
terén látszólag van némi visszalépés, de tekintve,
hogy az első negyedben az új szabályok szerint
ennek U23-asnak kell lennie, a Maros KK jól áll,
hisz öt fiatal is van a keretben, ráadásul ketten-hárman már stabilan belefoglalhatók a rotációba. Mijović Đapa helyett érkezik, és ha
úgy védekezik, mint ahogy a
prezentációs videójából látszik,
máris nagy nyereségnek tűnik,
ez esetben pedig már csak arra
kell választ kapnuk, hogy Kalvét
és Markovićot ki helyettesíti. Ha
utóbbit sikerül meggyőzni, hogy
Marosvásárhelyen folytassa (ez
még nem lefutott ügy), dupla a
nyereség, hiszen fél lábon is
nagy segítségére volt a csapatnak, ha teljesen rendbe jön a
térde, akkor egy szinttel magasabbra lép, és akkor már csak
Kalve heyettesítése esetében
maradt utolsó kérdőjelként.
Igen, nehéz idényre lehet számítani, és a bőséges költségvetésből gazdálkodó Kolozsvári U,
Nagyvárad vagy Steaua ellen
nem lesz könnyű felvenni a versenyt. A marosvásárhelyi csapat
La Marcus Reed (j) visszatérése igazán jó hír: az elmúlt idényben menet közben érkezett azonban a folytatásban is képes
amerikai kosárlabdázó jó szerepléseivel hamar belopta magát a marosvásárhelyi kosárlehet meglepetésekre.
labdacsapat szurkolói szívébe. Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor
Az új idényre való felkészülés megkezdése előtt
két héttel négy légiós nevét tudjuk a lehetséges hatból, a Marosvásárhelyi Maros KK férfikosárlabdacsapatának keretéből. Ketten az előző idényben is
itt játszottak, és alighanem ők ketten azok, akiket
a legjobban visszavárt a marosvásárhelyi közönség,
egy további játékos néhány év után tér vissza a
Dzsungelbe, míg a négyes egy új fiúval egészül ki,
aki először játszik majd az egykori Jugoszlávia határain kívül. Két további légiós leigazolását teszik
lehetővé a szabályok, a nevüket minden bizonnyal
hamarosan megtudjuk (bár az is lehet, hogy augusztus végéig kell várnunk rá, nem lenne előzmény nélküli); ami azonban az eddigi leigazolási
kampányból világosan kitűnik, minden bizonnyal
alaposan megnyirbált költségvetésből gazdálkodik
majd a csapat az új bajnoki idényben.
Sem Mladenović sem Mijović nem tűnik drága
játékosnak, előbbi már túl van a legjobb évein,
utóbbi pedig kapva kaphatott a lehetőségen, hogy
a macedónnál jobb bajnokságba kerüljön, míg Martinić és Reed esetében az érzelmi kötődés is szerepet játszhatott, s bár nincsenek nyilvános adatok,
szinte biztos, hogy kevesebb pénzért szerződtek
Marosvásárhelyre, mint tették volna máshová.
Arról szó esett, hogy a klub új vezetőségének első
dolga az adósságok rendezése, azonban azóta sem
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Válság a női röplabdasportban –
a Medicinánál is

Hosszas bizonytalanság után végül
eldőlt, hogy tíz csapattal rendezik meg
a női A1 osztályos röplabda-bajnokságot. Először fordult elő a sportágban,
hogy miután elvégezték a menetrend
sorsolását, három csapat is jelezte,
hogy visszalép a bajnokságból. Ráadásul a helyeket az érvényes szabályok szerint sem sikerült feltölteni,
mert sem a következő jogosultak nem
kívántak élni a lehetőséggel, sem a
szövetség által szabadon meghirdetett
helyek nem érdekeltek egyetlen klubot
sem. Végül az egyik visszalépőt, a
Jászvásári Penicilinát sikerült meggyőzni, hogy mégis vállalja az indulást azért, hogy páros számú klub
legyen a rajtnál, ne kelljen egyik csapatnak minden fordulóban állnia.
Az egyik legfontosabb érv a Penicilina meggyőzésére az volt, hogy az
idény végén nem esik ki senki az élvonalból, így légiósok nélküli, fiatal
csapattal is indulhatnak, anélkül, hogy
bármitől tartaniuk kellene. Ezt egyébként (mármint, hogy nem esik ki
senki) több klub is kihasználná oly
módon, hogy az idénre nem szerződtetnek külföldieket. Közöttük van a
Marosvásárhelyi Medicina is. A klubnál rájöttek, hogy a szűkös költségvetés miatt nem tudnak versengeni a
gyakorlatilag korlátlanul költekező
Balázsfalvával, Târgoviştével és Bu-

karesti CSM-vel, így inkább folytatnák a fiatal tehetségek felnevelését.
Legfeljebb egy külföldi leigazolása
jöhet szóba az emelő posztra, ahol
enélkül csupán Babaş maradna, és aki
a fiatal ütők potenciáljának a kiaknázását elősegítené. A tavalyi keretből
Petra és Teianu távozott, a többi fiatal
maradt, és csatlakozott a Kolozsvári
U-tól Mocan is. A Medicina más belföldi tehetségeket is leigazolna, de
egyelőre nincs végleges megállapodás
más játékossal. A kispadról a folytatásban is Predrag Žucović irányítja a
csapatot. Az igencsak merésznek tekinthető elképzelés az lenne, hogy néhány éven belül a már nagyobb
tapasztalatot szerzett belföldiekkel
próbálja meg a klub megcélozni a bajnoki dobogót. Egyelőre azonban úgy
tűnik, az idén a Medicina a sereghajtók közé várható. Már csak az a kérdés, hogy a fent említett három klub
mellett a többiek milyen stratégiát választanak. Ami egészen egyértelműnek tűnik jelenleg, hogy két élesen
szétválasztható csoport alkotja majd a
pontvadászat mezőnyét. A brazil,
olasz, szerb és horvát, sőt ausztrál
sztárokkal teletűzdelt előbb említett
három nagy osztja szét egymás között
a dobogós helyeket, míg a többiek a
maradékot, gyakorlatilag esélytelenül
arra, hogy beleszóljanak a dobogósok
küzdelmébe. (bálint)

Közzétették az új menetrendet

Miután tíz csapat maradt a bajnokságban, újra kellett sorsolni a menetrendet. A fordulók új beosztását és az időpontokat múlt hétfőn tette közzé a sportági szövetség. A bajnoki rajtot október 14-ére időzítették, amikor a Medicina
az újonc Kolozsvári U-t fogadja, majd 21-én az alig visszatért Jászvásár otthonába látogat. A további menetrend: Medicina – Bukaresti CSM (október
28.), Târgovişte – Medicina (november 4.), Medicina – Dinamo (november
11.), Medicina – Balázsfalva (november 18.), Bákó – Medicina (november
25.), Medicina – Temesvári Agroland (december 2.), Lugos – Medicina
(december 9.). A visszavágók első fordulóját december 16-án játsszák, az új
évben január 13-án folytatódnak a mérkőzések.
A Románia-kupában nem sorsoltak újra, így a Medicina ellenfél nélkül
maradt az első körben. A negyeddöntőben, oda-vissza rendszerben, Balázsfalva lesz az ellenfele, az első mérkőzést Balázsfalván játsszák november 29én, míg a visszavágót a Pongrácz Antal-csarnokban, január 17-én.

„Hosszú Katinka bombaformában”

Sós Csaba szövetségi kapitány szerint jól
sikerült a magyar úszóknak a kezdés a 17.
vizes világbajnokságon vasárnap. „Nagyjából
a papírformának megfelelően alakult ez a délelőtt” – fogalmazott az MTI-nek a kapitány.
Hozzátette, az már most látszott, hogy
„Hosszú Katinka bombaformában van”. A
háromszoros olimpiai bajnok hatalmas fölénnyel nyerte az előfutamot kedvenc számán, 200 méter vegyesen. A Duna Aréna
közönsége óriási üdvrivalgással fogadta
Hosszú Katinkát.
„A férfiváltónk két országos csúcsa, a stafétát kezdő Kozma Dominiké és a csapaté
nagyszerű teljesítmény, de jól úszott a női
váltónk is, kevés hiányzott, hogy ők is döntősök legyenek. Öröm, hogy mindkét lányunk, Kapás Boglárka és Késely Ajna

bekerült a legjobb nyolcba 400 gyorson, s
este döntőt úszhat. Összegezve: jól sikerült a
kezdés, várom a folytatást!” – mondta Sós
Csaba.
A Duna Arénában délelőtt kezdődtek az
úszóversenyek, az első napon négy döntőt
rendeztek (lapzártánk után), ebből kettőben
voltak érdekeltek a magyarok. Kapás Boglárka a harmadik, Késely Ajna az ötödik helyen lett finalista 400 m gyorson, a férfi
4x100-as gyorsváltó országos csúccsal szintén ötödikként jutott tovább.
Balatonfüreden befejeződtek a nyíltvízi
úszók versenyei. 25 km-en a nőknél Olasz
Anna ötödik, Sömenek Onon Kata 12. lett. A
férfiaknál a francia Axel Reymond nyert, a
nőknél a brazil Ana Marcela Cunha megvédte
címét.

Hosszú Katinka hatalmas fölénnyel nyerte az előfutamot 200 méter vegyesúszásban

A magyar női vízilabda-válogatott nagy csatában nyert a holland ellen. MTI Fotó

A Duna Arénában kettős kínai sikerrel zárult a női műugrók 3 méteres száma. A szám
címvédője és olimpiai bajnoka, Si Ting-mao
óriási fölénnyel nyert, a döntő öt sorozatából
négyszer az ő ugrását értékelték a legjobbnak
a pontozók. A 25 éves sportoló összességében
a hatodik világbajnoki aranyérmének örülhetett, a magyar fővárosban pedig a másodiknak.
Mögötte több mint húszpontos hátránnyal
honfitársa, Vang Han lett a második, míg harmadikként a kanadai Jennifer Abel zárt.
Toronyugrásban Somhegyi Krisztián nem
jutott be a középdöntőbe.
A Városligetben újabb orosz diadal született, ezúttal a szinkronúszó csapat szabadgyakorlat-döntőjében. A dobogóra még Kína és
Ukrajna állhatott fel.
Vízilabdában a magyar férfi és női válogatott is csoportelsőként kvalifikált. Az utolsó
csoportkörben Märcz Tamás együttese 13-7-

re győzött a franciák ellen, az olaszok pedig
tíznél kevesebb góllal (15-8) verték meg a
harmadik helyezett Ausztráliát. A magyar
együttes legközelebb kedden játszik, ellenfele a négy közé jutásért a spanyol vagy az
orosz válogatott lesz.
A magyar női vízilabda-válogatott csoportelsősége a holland válogatott 10-8-as legyőzésével vált biztossá: Bíró Attila
Európa-bajnok csapata százszázalékos teljesítménnyel végzett a C jelű négyes élén. A
rendkívül kemény összecsapáson a magyarok
a harmadik negyedben „törték meg” ellenfelüket, a záró negyedben így a hollandoknak
7-5-ről kellett volna felkapaszkodniuk, de a
hazaiak biztosan őrizték előnyüket. Ellenfelük Kanada lesz a nyolc között, miután a negyeddöntőbe jutásért vívott szombati
mérkőzésen 16-3-as kiütéses győzelmet aratott az új-zélandi együttes felett.
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Erasmus+ projekt résztvevője
a gernyeszegi Teleki Domokos
Általános Iskola

Kedvezően bírálta el a gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskola mobilitási projektjét –
Általunk, számunkra megnevezéssel – a 2017-es nemzeti ajánlattételi
felhívás keretében az Oktatási és
Szakképzési Programok Országos
Hivatala (ANPCDEFP).
A 2017-es ajánlati felhívásban az
Erasmus+ program támogatást
nyújt többek között az 1. kulcsintézkedés keretében, pedagógusok
és iskolai személyzet szakmai fejlődésének támogatására nemzetközi környezetben, az oktatás
minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.
A projekt célja két stratégiai prioritás megközelítése: egy nemzetközi fejlesztési stratégia hosszú
távú végrehajtása, valamint a modernizáció, az innováció támogatása a Teleki Domokos Általános
Iskola oktatási tevékenységeiben. A
projekt eredményeként egy nyolc
pedagógusból álló célcsoport átértékeli az interaktív tanulást, a nonformális, digitális oktatást, és
megvitatja ezeknek a technikáknak
a szerepét az oktatási folyamatban,
növelve ezáltal az iskolai oktatás
minőségét.

A projekt időtartama egy év (a
2017–2018 tanév), és magába foglal négy európai mobilitási eseményt, ami azt jelenti, hogy az
iskola nyolc tanára angol nyelvű
szakmai továbbképzésen vesz részt
három európai országban: Olaszországban, Csehországban és Belgiumban. A projektet felhasználva
változtatni akarunk a diákok hozzáállásán, ami az iskolai tanulást illeti, növelni akarjuk a tanárok
következetességét munkájukban,
javítva a tanulók tanulási képességét, motiválván új tanulási technikákkal, izgalmas tanítási és
értékelési módszerekkel. A külföldi
szakmai továbbképzők során megszerzett információkat a projektcsapat átadja az iskola összes
pedagógusának, személyzetének,
beilleszti az oktatási folyamatba.
A projekt résztvevői egy olyan
csapatot hoznak létre és koordinálnak majd az iskolán belül, melynek
tagjai hívei az iskolai innovációnak,
így téve lehetővé a minőségi oktatás fenntartását, nemzetközi dimenziót, hírnevet szerezve ezáltal a
gernyeszegi Teleki Domokos Általános Iskolának.
Antal Levente M. iskolaigazgató

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (6046)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyermekek
számára ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60046)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmazna. Telefon:
0753-025-603. (19120-I)
ALKALMAZUNK LAKATOST, HEGESZTŐT. Tel. 0766-519187. (19155)

ÉPÍTŐIPARI CÉG keres TITKÁRNŐT és TEHERGÉPKOCSIVEZETŐT. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre
vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni lehet a
0365/430-150-es telefonszámon. (19170-I)
KERTÉPÍTÉSHEZ, KERTKARBANTARTÁSHOZ MUNKATÁRSAKAT keresek. Tel. 0744-645-520. (2457-I)

„Nem búcsúztam tőletek, nem
tudtam,
hogy
örökre
elmegyek. Ne sírjatok, mert itt
már jó nekem. Szerettem
volna még köztetek élni, drága
gyermekeimet, unokáimat és
dédunokáimat még átölelni.”
Szomorú szívvel emlékezünk
július 24-ére édesanyánk,
SIMON ILONA szül. Rád
halálának 5. évfordulóján.
Emlékét őrzi 2 leánya, Aranka
és Ica és azok családja.
Nyugodj békében! (sz-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédnagymama,
PÁLL SÁNDORNÉ
szül. Csiky Ilona
életének 97. évében megszűnt
élni. Temetése július 24-én, hétfőn 14 órakor lesz a marosvásárhelyi református sírkertben,
református szertartás szerint.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (sz-I)

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

ADÁSVÉTEL
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(2481)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (2147)
ELADÓ
bontott
cserép
Marosvásárhelyen. Tel. 0741-085-290. (1519)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)

8.

Szívünk mély fájdalmával
emlékezünk felejthetetlen, jó
testvérünkre,
ANDRÁS
HAJNALRA
szül.
Márton
halálának 30. évfordulóján,
valamint drága jó szüleinkre, a
holtmarosi
születésű
MÁRTON
IRMÁRA
és
JÁNOSRA
haláluk
22.
évfordulóján. Szép emlékük
örökké élni fog szívünkben.
Nyugodjanak békében! Irmus
és Lehel családjukkal. (2589-I)

15% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALOK: tetőkészítést, bármilyen javítást, ácsmunkát, bádogosmunkát,
cserépforgatást, beltéri javítást. Tel.
0747-871-270, István. (2376-I)
VÁLLALOK 15% kedvezménnyel:
tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen
javítást, bádogosmunkát, tetőfestést.
Tel. 0758-639-258. (2379-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó
szívvel
emlékezünk
GYÖRGY-MÓZES ANDRÁSRA
halálának második évfordulóján, július 24-én. Emléke
szívünkben
örökké
megmarad,
mert
az
emlék
erősebb,
mint
a
halál.
Csendes
nyugodalmat!
Szerettei. (1846-I)

Fájdalommal
teli
szívvel
emlékezünk ifj. GYÖRGY
GYÖRGYRE július 24-én,
halálának 11. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Akik
ismerték
és
szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emlékét örökre megőrizzük.
Szerettei, felesége, leányai,
unokája és veje. (2548-I)

„Elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben
él, és örökké itt marad.”
Fájó szívvel emlékezünk július
24-én SZTRÓJA ILONÁRA
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerető
unokahúgai: Kati és Kinga.
(2579-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett és szerető férj, édesapa, após, nagytata, testvér,
rokon, ismerős és szomszéd,
MAGYARI ÁRPÁD
életének 79. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
július 24-én, hétfőn 13 órakor
lesz a új kórház mögötti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúznak tőle: felesége, Ági,
lánya, Gyöngyi, veje, Lilián
és unokája, Krisztike. (sz-I)

Isten akaratában megnyugodva,
mégis nagy fájdalommal és fájó
szívvel búcsúzom drága testvéremtől,
GYÉRESI ROZÁLIÁTÓL
szül. Balázs.
Emléked örökké megőrzöm,
sosem feledlek el!
Testvéred, Buci. (1518-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik özv. KOVÁCS
FERENCZNÉT szül. MARTON
GIZELLA utolsó földi útjára
elkísérték,
sírjára
virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak. Gyászoló szerettei.
(2495-I)
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Július 29-én kaland lesz az olvasás
a Marosvásárhelyen szervezett
NARATIV (ELBESZÉLŐ) műhelyekben

– 8–14 éves gyerekek számára a részvétel ingyenes –

Az Old Court Egyesület és az Azomureş szórakozást ígér a marosvásárhelyi gyermekeknek az
interaktív NARATIV olvasóműhelyekben. Július
29-én a fotópapírgyárnál (Jegenye utca 9. szám,
Egyesülés negyed) a gyermekek felfedezhetik,
hogy az olvasás a legszebb kaland.

egy író saját magának feltett kérdései ugyanazok, Veche
Egyesület
ügyvezető
igazgatójától:
amelyeket egy gyakorlott olvasónak is fel kell tennie, valentina.roman@curteaveche.ro, telefon: 0741-033ezért ez a műhely rendkívül meghatározó lehet a 934.
gyermekek olvasási készségének a kialakításában.

* Görög mitológia: díszletfestő műhely
Alexandra Culescu vezetésével (10 és 14 év köA szervezők négy helyiséget készítettek elő, ame- zötti gyerekek számára)
lyekben párhuzamosan folyik a tevékenység 10 és 12,
Egy műhely, amelynek keretében a résztvevők egy
illetve 14 és 16 óra között. A műhelygyakorlaton való
részvétel ingyenes, jelentkezni a narativ@curteaveche.ro mesejeleneten dolgoznak, amelyet eredetileg játékos
e-mail-címen lehet július 24-ig. Meg kell jelölni a vá- gyakorlatokkal végigjártak. Utólag a kiválasztott jelelasztott műhelyt, a gyerek vezeték- és személynevét, netnek megfelelő kosztümöket, maszkokat, díszleteket készítenek, és hangot hoznak létre, amelyet egy
életkorát, valamint a szülő elérhetőségi adatait.
úgynevezett állókerettel fejeznek be.
* Kreatív írásműhely, kiindulópont a Szent* Ezeregyéjszaka vitaműhely Nae Şovăială koivánéji álom kötet, Ema Ignăţoiu koordinálásával
ordinálásával
(10 és 14 év közötti gyerekek szá(8–10 év közötti gyerekek számára)
mára)
A hobbiból történő írás nyugtató és tanulságos teA vita vagy a „szereplők bírósága” egy olyan művékenység. A kicsik azzal, hogy íróknak vagy újságíhely,
amely a résztvevők számára egyszerre teszi
róknak képzelik magukat, javíthatnak szövegíró
képességükön. Tökéletesítünk egy mesét A gyermek- hozzáférhetővé és gyakoroltatja velük az érvelőkékor könyvei gyűjteményből, másfajta jelentést adunk pességet, a kritikus gondolkodást és a hatékony komneki, új szereplőket vagy más befejezést találunk ki. munikációt. Ennek keretében a mesék egyes jogi
A cél a kreatív képzelet aktiválása, egyéni írásstílus szereplőinek – esküdtek, bírák, vádlók vagy védők –
kialakítása, a kritikus és kreatív olvasás fejlesztése. alakját öltik fel.
Az akció egy átfogó, az Old Court Egyesület által
* Storytelling műhely, amelynek kiindulópontja
kezdeményezett,
és az Azomureşsel, Románia legjeaz Alice Csodaországban könyv, Răzvan Ropotan
koordinálásával (8 és 10 év közötti gyerekek szá- lentősebb műtrágyatermelőjével partnerségben a mezőgazdasági közösségekben folytatott, A gyermekkor
mára)
könyvei országos olvasási projekt része.
A pedagógus és a többi résztvevő kulcskérdéseire
Bővebb felvilágosítás az Old Court Egyesületről és
válaszolva, a gyerekek tulajdonképpen megtanulják,
A
gyermekkor
könyvei
országos
olvasási
hogy saját kreativitásukra támaszkodjanak, és egész
sor elérhető narratív forrást sajátítanak el, amelyekkel programról a www.asociatiacurteaveche.ro és
közelebb jutnak mind a saját meséikhez, mind az iro- a Facebook.com/AsociatiaCurteaVeche honlapokon.
dalomtörténet szerzői által megírtakhoz. Lényegében
További információk Valentina Roman, a Curtea
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