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Ünnep a hajrá előtt

Kicsengették a nyolcadikosokat

A labdarúgó-világbajnokság
programját megtalálja
a 6–7. oldalon.

Szeretetszolgálat
ma a református
egyházban

Történelmi visszapillantó, elemzés, a
sokasodó feladatok számbavétele, a
feladatmegoldások lehetősége és az
elvégzett munka értékelése köré csoportosították azokat a témaköröket,
amelyekről pénteken beszéltek azon a
konferencián, amelyet Szeretetszolgálat ma az Erdélyi Református Egyházban címmel szerveztek a marosvásárhelyi Gecse utcai református
egyházközségben.

____________4.
Aranka György
emlékét idézték
Országszerte 171.017 ezer nyolcadikos
búcsúzott el iskolájától az elmúlt napokban. Maros megye egyes tanintézeteiben már csütörtökön lezajlott a
ballagási ünnepség, a legtöbb helyen
azonban pénteken csengették ki a kisérettségire készülőket.

Nagy Székely Ildikó

A hét utolsó tanítási napján búcsúztatták a
marosvásárhelyi Dacia Általános Iskola végzőseit is. Fejükön virágkoszorút viselő lányok,
fehér inges fiúk ülték körbe piros és fehér léggömbjeikkel az iskolaudvart, ahol elsőként
Şanta Mihaela igazgatónő köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepi beszédek után a két
román és egy magyar tagozatú végzős osztály
legjobb diákjait szólították. 72 tanuló közül 43-

Fotó: Nagy Tibor

an végeztek 9-es fölötti tanulmányi átlaggal,
négy diák – a magyar tagozatról Kovács Blanka
– színtízes átlaggal zárta az 5–8. osztályt. Az
első három tanuló, illetve a dicséretet kiérdemlők jutalmazása mellett az egyes szaktantárgyak
oktatói számos különdíjat is kiosztottak a különféle versenyeken nyújtott teljesítményekért.
(Folytatás a 2. oldalon)

Bodolai Gyöngyi

Az öreg diófa árnyékában Aranka
György emlékét idézték Lázok Klárának, a Téka vezetőjének meghívottai,
dr. Egyed Emese, a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem magyar
nyelv és irodalom szakának egyetemi
tanára és Bíró Annamária adjunktus,
az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadójának vezetője, mindketten a kiadvány
szerkesztői.

____________5.

Az ellopott hét

Június 8-án, egy héttel az idei évzáró előtt elballagtak az általános
iskolák végzettjei. 2018-ig úgy tudtuk, hogy azért végeznek korábban
a nyolcadik osztályos diákok, hogy a kicsengetés után legyen egy hetük
felkészülni az országos felmérő vizsgára.
Az idén azonban minden felborult. Az áprilisban hozott tanügyminiszteri rendelet szerint június 11-én, hétfőn reggel el is kezdődik a
cikluszáró vizsga, miközben a többi osztályban folyik még a tanítás.
Szülők, pedagógusok és elsősorban az érintettek figyelik értetlenül,
hogy miért kényszerítették őket ebbe a helyzetbe. A diákoknak, ha ünnepséget is tartanak a ballagás után, felszusszanni sincsen idejük,
nemhogy még egyszer nyugodtan átismételni a nagy mennyiségű tananyagot, amit a vizsgára kérnek. Pontosabban arra a megmérettetésre,
amelynek az eredményétől függ, hogy melyik közép- vagy szakközépiskola milyen szakos osztályába veszik fel őket. Ez pedig meghatározó
jelentőségű lehet egész későbbi életükre. Másrészt az iskolák utolsó
hetének tanítási menetét is felborítja a korai vizsgaszesszió, hiszen az
épületet, ami az országos felmérő vizsga helyszíne lesz, kötelező
módon ki kellene üríteni. A legtöbb tanintézményben ezt úgy oldották
meg, hogy délutánra tették át az 5–8. osztályosok tanóráit. Ahol azonban két váltásban folyik az oktatás, nehéz elképzelni, hogy miképpen
tartják meg a néhány diák számára döntő fontosságú órákat, és miképpen teremtik meg az előírt feltételeket a vizsgára.
Miután „ellopták” tőlük az utolsó nagy abrakolás idejét, azt kérni
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 14 perckor.
Az év 162. napja,
hátravan 203 nap.

Ma BARNABÁS,
holnap VILLŐ napja.
IDŐJÁRÁS

Zápor, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 280C
min. 170C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

40, 39, 16, 2, 7+16

36, 28, 2, 20, 16, 32

47, 21, 25, 22, 40, 42

NOROC PLUS: 5 0 9 8 6 6

SUPER NOROC: 0 9 6 0 6 8
NOROC: 1 9 7 6 6 8 8

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

Pénteken ballagnak a MOGYE
magyar tagozatának végzősei

Június 15-én, pénteken délelőtt 11.30-kor zajlik a Studium
Prospero Alapítvány és partnerei szervezésében a hagyományossá vált vártemplomi ballagás, amelyen a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar
tagozatos végzőseit búcsúztatják. Az esemény ökumenikus istentisztelettel kezdődik, melyet búcsúbeszédek követnek, majd sor kerül a diplomaosztásra és a különböző
díjak kiosztására. Az ünnepséget a várkertben kivetítik és
kihangosítják, hogy azok is részesei legyenek, akiknek
már nem jut hely a templomban. Élőben is követhető lesz
a rendezvény a Studium Prospero Alapítvány Facebookoldalán.

Könyvturi

Június 12-én, kedden első alkalommal kerül sor Marosvásárhelyen a Könyvturi a szabad polcon elnevezésű programra, amely a Teleki Téka nyitott könyvespolcának
népszerűsítését tűzte ki célul, elsősorban a fiatalok körében. A Teleki-könyvtár Nyitott polc programja 2013 óta működik, alapgondolata, hogy erre a polcra bárki beviheti
megunt könyveit, illetve bármikor betérhet választani egy
jó könyvet. A szervezők 16 órától 19 óráig várják az érdeklődőket. Azok, akik könyveiket szeretnék már korábban leadni, június 12-ig megtehetik a Teleki Tékánál (Bolyai tér
17. szám), keddtől péntekig 10 és 18, illetve szombaton
és vasárnap 10 és 13 óra között.

Kontrasztkiállítás a várban

A Bonus Pastor Alapítvány szervezésében június 5-én,
kedden a marosvásárhelyi vár E épületében megnyílt a
Magyar Református Egyház és a Magyar Rendőrség család- és ifjúságmentő projektje révén megvalósuló Kontrasztkiállítás. A prevenciós célú multimédiás kiállítás a
fiatalok és a családok életét érintő legfontosabb kérdéseket hozza felszínre.

Ünnep a hajrá előtt

(Folytatás az 1. oldalról)
Magyar nyelvből Kovács Blanka részesült elismerésben, Gábosi Eszter a
református vallásból zajlott versenyen
bizonyított. Angol és román nyelvből
egy-egy, matematikából kilenc diákot
részesítettek különdíjban, a sportversenyeken nyújtott teljesítményekért 22
tanuló vehetett át kitüntetést. A négy
évfolyamelső egy különleges ajándékban is részesült, Domocoş Ştefan, az
iskola egykori diákja, az Expert Company cég tulajdonosa egy-egy hordozható számítógéppel lepte meg őket.
Az ünnepség végén az intézményvezető azt kívánta a ballagóknak, hogy
a jövő felé vezető útjuk is olyan köny-

nyű és szép legyen, mint a magasba
emelkedő léggömböké. Mielőtt a végzős osztályok visszatértek volna osztálytermeikbe, néhány diákot jövőbeli
terveiről kérdeztünk. Elsőként Kovács
Blankától érdeklődtünk. Az éltanuló a
Bolyai líceumba, természettudomány
– intenzív angol szakra készül, kedvenc tárgyai között szerepel az angol
mellett a történelem. Osztálytársa, Alb
Kinga a Mihai Eminescu Pedagógiai
Líceumban szeretne továbbtanulni,
álma, hogy óvónő legyen. Szintén a
pedagógiai líceumba készül Koszta
Izabella, ő az iskolán kívüli, rekreációs tevékenységek irányításához szeretne szakképesítést szerezni, ugyanis

nagyon szeret gyermekekkel foglalkozni.
A VIII. C fiúcsapatából Cristal
Norberttel és Sütő Tamással beszélgettünk. Norbert a Gheorghe Şincai középiskolába készül, autóvillamossági
szakra, felnőttként autószerelőként
képzeli el az életét. Tamás a Constantin Brâncuşi középiskola építészeti
szakán tanulna tovább, építészmérnök
szeretne lenni.
Ma elkezdődik a nyolcadik osztályt
végzett diákok első nagy megmérettetése, a kisérettségi, amelynek eredménye egy lépéssel közelebb viheti a
fiatalokat álmaikhoz. Mindannyiuknak sok sikert kívánunk ehhez!

Néhány napja országos kiránduláson jártak nyárádmenti iskoEzúttal
Erdély
lások.
északnyugati csücskét járták
be, de mint kiderült, Dél-Erdély,
a Duna és Bukarest sem idegen
úti cél számukra.

nos Iskola tanárai negyedik éve szerveznek országjáró kirándulásokat diákjaiknak. 2015-ben Vajdahunyad és
Déva vidékét utazták be, a következő
évben Nagyváraddal és környékével
ismerkedtek, tavaly Brassó és Bukarest volt az úti cél, hogy múzeumokat
és a román parlamentet is láthassák a
diákok, de a fürdőzés sem maradt ki a
programból. Idén az ország északnyugati csücskét célozták meg: első nap a
Lóhavasi-vízesésben gyönyörködtek,
bejárhatták a máramarosi börtönmúzeumot, és megismerhették az egyedi
szaploncai vidám temetőt.
Második napon az erdődi várban és
a nagykárolyi Károlyi-kastélyban jártak, majd a szatmárnémeti aquaparkban csobbantak, hamadik napon a
nagybányai planetáriumot, a koltói Teleki-kastélyt és a Petőfi-emlékelemeket, majd hazafele jövet a zsibói
botanikus kertet vették szemügyre a
gyerekek. A diákokat és a tanár házaspárt ezúttal Dániel Eszter, Baricz
Erika, Györfi Borbála és Szász Melinda pedagógusok is elkísérték. Az
utazások egy négyéves ciklust ölelnek
fel, hogy egy-egy iskolai évfolyam
minden állomást végigjárhasson. A
jövő évben elölről kezdik a ciklust,
Déva környékére látogatnak, de az is
lehet, hogy a Vaskapuig is legurulnak,
és akár egy dunai sétahajókázást is beiktatnak.
Egyre nagyobb az igény rá
Az első kirándulás egyszeri utazásként indult 46 személlyel, de akkora
sikere volt, hogy a közvetkező évben
is szervezniük kellett, a tavaly pedig

két kisebb busszal indultak, idén már
nagyobb buszokra volt szükség, hogy
a 64 gyerek és kilenc felnőtt elutazhasson, továbbá a kezdeti kétnaposról háromnaposra kellett bővíteni a
programot is. Egyre több a jelentkező,
most már csíkfalvi diákok is utaznak a
szeredaiakkal, és nemcsak a gyermekek részéről egyre nagyobb az
igény, hanem a szülők is támogatják a
kezdeményezést és a lehetőséget. Ez
elégséges Májaiék számára, hogy
évente megszervezzék az utat, és
ameddig igény, érdeklődés lesz, a jövőben is számíthatnak rá a diákok.
Hogy miért is jók ezek az iskolai kirándulások? Májai Imre szerint nagyon jól összerázza a diákokat, jól
érzik magukat egy közösségben, és
egészen más, felszabadultabb hangulata van, mint egy családi kirándulásnak. Didaktikai szempontból is
legalább olyan hasznosnak találják,
mint az iskolai „száraz” tananyag leadását.
„Tökéletesen megfelel az igényeimnek” – válaszolta ifj. Nagy Imre, amikor arról érdeklődtünk, hogy
milyennek találta az idei kiruccanást.
A 6. osztályos diák már másodszor
vett részt az iskolai kiránduláson, mert
szeret utazni, világot látni, megtapasztalni, hogy máshol hogyan élnek.
Ilyenkor együtt van a barátokkal és a
legjobb tanáraival, jó a hangulat, és
maradandó élményekkel térnek haza.
Máskor is részt venne, és másoknak is
ajánlani tudja, mert nagyon tartalmas
és jól megszervezett kirándulásokról
van szó.

Nem haszontalanok az iskola nyújtotta kezdeményezések

Igényt tartanak a kirándulásokra

Gligor Róbert László
Volt-e értelme egykor pionírtáborokba, országos kirándulásokra utaztatni a gyerekeket, napokon-heteken át
egy régi autóbusszal járni az országot
két-három tanár kíséretében, múzeumokat, régi épületeket, víztározókat
bámulni, miközben alig értettek a diákok néhány szót abból, amit egy
román anyanyelvű elvtárs(nő) mesélt?
Vagy megérte-e piszkos vonatokon
utaztatni a diákokat hegyvidéki-tengerparti táborokba, üdülőtelepekre,
ahol az ország másik szegletéből érkezők egyetlen kukkot sem értettek nyelvünkből, de még arról sem volt
fogalmuk, hogy melyik világból érkezett a románul alig dadogó idegen
nyelvű diáktárs? Ilyen kérdések, gyerekkori élmények merülnek fel bennünk, amikor azt halljuk, hogy
egy-egy iskola nem(csak) anyaországi
testvérekhez, Budapestre, a Balatonra
utaztatja ma diákjait, hanem országjáró kirándulásra viszi szép hazánk
felfedezése érdekében. Márpedig az
érintettekre rákérdezve kiderült:
igenis, egyre nagyobb igény van az
ilyen utazásokra ma is.
Ciklusokra épül
Májai Imre és felesége, Antal Ilka,
a nyárádszeredai Deák Farkas Általá-

Klubnap
a nyugdíjasok egyesületénél

A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete június 21-én
klubnapot szervez tagjai számára. Feliratkozni naponta 1013 óra között lehet a Bolyai utca 36. szám alatti székházban, az emeleten.

Közúti balesetek sérültekkel

Június 7-én Szászrégenben egy személygépkocsit vezető
55 éves férfi ütközött egy robogóval, mely vele azonos
irányban haladt. A robogó 77 éves vezetője súlyosan megsérült. Ugyanaznap Gernyeszegen egy 70 éves gépkocsivezető elvesztette uralmát a jármű fölött, és egy
nyergesvontatónak, majd egy személygépkocsinak ütközött. A 70 éves sofőr súlyos sérüléseket szenvedett. Június
8-án Gyulakután egy 18 éves fiú elvesztette uralmát a gépjármű fölött és egy villanyoszlopnak rohant, majd egy épületnek ütközött. A baleset nyomán a gépjárművezető
súlyosan, 23 éves utasa könnyebben megsérült.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Idén is maradandó élményekkel tértek haza a diákok és kísérőik
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Számonkérhetővé tenné az európai regionális
és kisebbségi nyelvek chartáját az ELEN

Számonkérhetővé tenné az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (ELEN) azokat a vállalásokat,
amelyeket az Európa Tanács tagállamai az európai
regionális és kisebbségi nyelvek chartájának aláírásakor tettek.

A 44 nyelvi csoportot képviselő, nyelvi jogokért küzdő ernyőszervezet az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
meghívására Kolozsváron tartotta szombaton választmányi
ülését, amelynek legfontosabb témája a nyelvi charta módosítására vonatkozó közös álláspont kialakítása volt.
Ferran Suay, az ELEN elnöke, egy katalán nyelvvédő civil
szervezet vezetője a tanácskozás előtt tartott pénteki kolozsvári sajtótájékoztatón elmondta: a legtöbb kritika amiatt éri
a nyelvi chartát, hogy az aláíró országok nem tartják be a
charta ratifikálásakor tett vállalásaikat. Hozzátette, hogy a
charta szakértői meglátogatják az országokat, megállapítják
a mulasztásokat, és ajánlásokat fogalmaznak meg, amelyeket
aztán ismét figyelmen kívül hagynak a kormányok. Úgy
vélte, ezen változtatni kell.
Az ELEN skóciai alelnöke, Domhnall MacNeill hozzá-

tette: az ernyőszervezet a nyelvi charta elfogadása huszadik
évfordulója alkalmából készít jelentést az elmúlt húsz év tapasztalatairól, és tesz javaslatot a charta átalakítására. A skóciai gél nyelvi csoportot képviselő aktivista úgy vélte, a
charta jó irányt jelölt meg, de nem bizonyult hatékony eszköznek a veszélyeztetett nyelvek megvédésében.
Elsa Quintas választmányi tag, a spanyolországi galíciai
nyelv újraélesztéséért harcoló szervezet képviselője hozzátette: azt is el szeretnék érni, hogy az Európai Unióban ombudsman felügyelje a nyelvi jogok érvényesülését.
A tanácskozás házigazdájaként megszólaló Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke elmondta: az EMNT 2014
óta tagja az ernyőszervezetnek, amely brüsszeli lobbitevékenységet folytat a nyelvi jogok érvényesítéséért. Úgy vélte,
a választmányi ülés jó alkalom arra, hogy a nyelvi jogi aktivisták az erdélyi magyarság helyzetével ismerkedjenek. Azt
is hozzátette: az ELEN egyetemek bevonásával szeretne egy
európai nyelvi jogi szakértői hálózatot kialakítani. Az ernyőszervezetnek tagja már a Valenciai Tudományegyetem, és
pénteken a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
esetleges csatlakozásáról is tárgyaltak. (MTI)

A Szent István csatahajó
elsüllyedésének centenáriumára emlékeztek

A pulai magyar kulturális napok keretében a Szent hogy a megemlékezés és maga az emlékhely is erősíti a nemIstván csatahajó elsüllyedésének 100. évfordulójára zeti együvé tartozást. „Az itt élő magyarok és a városba látogató magyar turisták számára is emlékezési pont” – mondta.
is emlékeztek szombaton Horvátországban.

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke az
MTI-nek telefonon úgy nyilatkozott: az emléktábla felállítását
tíz évvel ezelőtt helyi magyarok kezdeményezték. Az Országgyűlés 2016-ban június 10-ét a magyar hősi halott haditengerészek emléknapjává nevezte ki, és kötelezte a kormányt, hogy
állítson emléktáblát a pulai temetőben. „Abban, hogy ez ma
itt állhat a haditengerészeti temetőben, nagy szerepe volt a
helyi magyar szervezetnek és a zágrábi magyar nagykövetségnek is” – mondta.
Emlékeztetett, hogy az emléktáblát tavaly Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes avatta fel. „Fontos, hogy ennyi év után
megemlékezzünk mindazokról, akiknek a sírjára már senki
nem hoz virágot” – húzta alá.
A pulai haditengerészeti temetőben a magyar tengerészek
hősi halálának 100. évfordulóján tartott beszédében kiemelte,

Európa hatodik legnagyobb és legerősebb flottája volt a monarchia tengerészete, a legénység húsz százalékát pedig a magyarok adták – mutatott rá.
A Szent István csatahajó elsüllyedésének 90. évfordulóján,
2008 októberében magyar búvárok a csatahajó maradványainál is emléktáblát helyeztek el. A magyar ipar- és hadtörténet
kiemelkedő alkotása a nyílt tengeren, 65 méter mélyen, fedélzetével lefelé fordulva fekszik a hullámsírban. Felkutatására
több expedíció is indult, roncsait az 1970-es években jugoszláv búvárok derítették fel. Az utóbbi több mint két évtizedben a hajóroncsot magyar búvárok több alkalommal (1994,
2008) is átkutatták, de állapota és a kiemelés költségei miatt
alig van rá remény, hogy valaha is a felszínre kerüljön. A hajó
elsüllyesztésénél 89 magyar tengerész vesztette életét a hullámsírban. (MTI)

Seehofer: alapvető változásra van szükség
a német menekültpolitikában

Alapvető változásra van szükség a német menekült- vaslata szerint a menedékkérők az ANkER központokban kipolitikában – mondta Horst Seehofer német szövet- zárólag természetbeni ellátást kapnának, készpénzjuttatásuk
ségi belügyminiszter a Bild am Sonntag című pedig megszűnne.
Horst Seehofer a menekültügyi „mestertervet” kedden délvasárnapi lapnak.

A bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke a tárca hónapok óta formálódó menekültügyi reformcsomagjával kapcsolatban elmondta, hogy Németországnak a menekültügyben
nincsen a jövő kihívásainak megfelelő szabályrendszere, ezért
elkészítettek egy 63 intézkedésből álló „mestertervet”, amelyet kedden mutatnak be.
A Bild am Sonntag értesülése szerint a terv berlini bemutatója előtt még kemény tárgyalások várnak a miniszterre, mert
Angela Merkel kancellár, a testvérpárt Kereszténydemokrata
Unió (CDU) elnöke fenntartásokkal viszonyul az egyik legfőbb javaslathoz.
Horst Seehofer véget vetne annak, hogy mindenkit beengednek az országba, aki azt mondja, hogy menedéket akar
kérni. Elképzelése szerint a határigazgatásért felelős szövetségi rendőrségnek meg kell tagadnia a belépést az iratok, úti
okmányok nélkül érkező emberektől, és a korábban már elutasított menedékkérőktől is, ha vissza akarnak térni Németországba. Angela Merkel viszont attól tart, hogy Németország
konfliktusba kerül a szomszédos államokkal, ha nagyobb
számban utasít vissza menedékkérőket a határon.
A reformcsomag több elemét már korábban ismertették. A
legfontosabbként a megérkezés, a döntés és a visszatérítés jelentésű német szavak első betűi alapján ANkER központnak
nevezett létesítményeket tartják számon. Ezek új típusú befogadóközpontok, amelyek arra szolgálnak, hogy az országba
lépéstől egészen a menedékjogi kérelem jogerős lezárásáig elhelyezzék a menedékkérőket.
A Bild am Sonntag beszámolója alapján a menedékkérők
ellátásában is irányváltás várható: a belügyminisztérium ja-

után mutatja be a sajtónak Berlinben Gerd Müllerrel, a nemzetközi fejlesztési együttműködést irányító minisztérium
CSU-s vezetőjével, aki egy vasárnapi nyilatkozatában kiemelte, hogy nemcsak a menekültpolitikát, hanem a fejlesztési
együttműködés politikáját is új alapokra kell helyezni.
A miniszter az Augsburger Allgemeine című lapnak elmondta, hogy az államnak a magántőkéből finanszírozott
munkahelyteremtő beruházások ösztönzésére, valamint az oktatás és a szakmai képzés, továbbképzés területére kell összpontosítania, és elsősorban Afrikával kell foglalkoznia.
Ez az alapelve a nemzetközi fejlesztési együttműködés irányait 2030-ig felvázoló koncepciónak. „Mindenki számára világos, hogy a világ problémáit nem lehet a Németországba
irányuló bevándorlással megoldani, hanem csak azzal, ha
helyben teremtünk kilátásokat” az előrelépésre, a jobb életre.
„Nem tudunk mindenkit befogadni Németországba, de segíthetünk nekik helyben” – mondta Gerd Müller.
Hangsúlyozta, hogy nemcsak Németországnak, hanem az
egész Európai Uniónak nagyobb hangsúlyt kell helyeznie a
nemzetközi fejlesztésre, mert a menekültek legnagyobb része
gazdasági okokból, a létfenntartás kilátástalansága, a nyomor
miatt kel útra.
A belügyminisztérium menekültügyi reformcsomagjáról elmondta, hogy „intenzívebbé” kell tenni a határvédelmet és az
elutasított menedékkérők hazajuttatását.
„Az illegális migrációt meg kell akadályozni, nem az embercsempészeknek, hanem a kormánynak kell eldöntenie,
hogy ki jöhet Németországba” – jelentette ki a CSU-s miniszter. (MTI)

Ország – világ
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Heves viharok és szélviharok
jönnek

Vasárnap délutántól hétfő estig az ország egész területén zivatarokra és szélviharokra számthatunk –
figyelmeztet az Országos Meteorológiai Igazgatóság
(ANM). A szakemberek szerint vasárnap 14 óra és
hétfőn 23 óra között az ország nyugati, középső,
északi, északnyugati régióiban, valamint a domb- és
hegyvidéken erős légköri instabilitás várható. Villámlással kísért, felhőszakadás jellegű záporok, zivatarok lesznek. A szél zivatarok idején viharossá
fokozódik, jégeső kialakulhat. Az ország többi részében ilyen jelenségek csak elszigetelten fordulhatnak
elő. A meteorológusok szerint a lehulló csapadék
mennyisége meghaladhatja a 15-20, helyenként a
30-40 litert négyzetméterenként. (Agerpres)

Közzétették a DNA-főügyész
felmentését előíró alkotmánybírósági határozatot

Közzétette indoklással kiegészített határozatát csütörtökön az alkotmánybíróság, melyben előírja Klaus
Iohannis államfőnek a korrupcióellenes ügyészség
(DNA) vezetőjének leváltását, anélkül, hogy határidőt
szabna meg az elnöki rendelet kibocsátására. Az alkotmánybíróság a múlt héten szavazattöbbséggel –
három különvélemény mellett – hozott döntésével a
szociálliberális kormánynak adott igazat a jobboldali
államfővel folytatott jogvitában, és szavazattöbbséggel megállapította: Klaus Iohannis alkotmányos konfliktust okozott azzal, hogy megtagadta Laura Codruţa
Kövesi DNA-főügyész leváltását, amelyet az igazságügyi miniszter kezdeményezett. (MTI)

Megválasztották
az ENSZ BT új tagjait

Megválasztották pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt új, nem állandó tagját. A 2019. január elsejével kezdődő következő kétéves időszakra Belgium,
a Dél-afrikai Köztársaság, a Dominikai Köztársaság,
Indonézia és Németország került be a 15 tagú testületbe. Az ENSZ Közgyűlése elé került ajánlások között csak egy esetben volt versengés: a
Maldív-szigetek és Indonézia versengett a megbízatásért, és az utóbbi kapott több szavazatot. A testületből ugyanezzel a dátummal kikerül Bolívia, Etiópia,
Hollandia, Kazahsztán és Svédország, mert lejár a
kétéves mandátumuk. Továbbra is nem állandó tag
marad Egyenlítői-Guinea, Elefántcsontpart, Kuvait,
Peru és Lengyelország. Az állandó tagok: az Egyesült Államok, Franciaország, Kína, Nagy-Britannia és
Oroszország. A Biztonsági Tanács az Egyesült nemzetek egyetlen olyan testülete, amely kötelező erejű
határozatot hozhat szankciók bevezetéséről, és felhatalmazást adhat erő alkalmazására. (MTI)

Az ellopott hét

(Folytatás az 1. oldalról)
a diákoktól, hogy a korábbi éveknél jobb eredményt érjenek el, elég cinikus elvárás a felnőttek, a szaktárca részéről. Annál is inkább, hogy a próbavizsgák gyenge
eredménnyel zárultak. Románból a diákok 63,1 százaléka írta meg az ötöst, anyanyelvből 82,6 százalék, matematikából pedig mindössze 33,1 százalékuk ért el a
középiskolai bejutáshoz szükséges átmenő jegyet. A próbavizsga utáni szabadnapkavalkád sem kedvezett a
nagy mennyiségű tananyag befejezésének és mellette az
ismétlésnek. Időhiányra panaszkodnak azok a tanárok
is, akik pótfelkészítőt tartottak a diákoknak, és nem sikerült az anyagot alaposan átismételni. El lehet képzelni azoknak a nyolcadikosoknak a lelkiállapotát is,
akik az utolsó napig azért tanultak, hogy minden tantárgyból megkapják az átmenő jegyet.
Hogy miért eszelték ki, hogy szünet nélkül kezdődjön
el az általános iskolát végzett tanulók országos felmérő
vizsgája, ezt csak találgatni tudjuk. Rossz nyelvek szerint a diákok kárára akar spórolni a minisztérium,
ugyanis tanév közben a felügyelő és esetleg a javító tanárokat sem kell külön fizetni. Hogy így van-e vagy sem,
több iskola titkárságán pénteken még nem tudták megmondani. De ha valóban ez a helyzet, azoknak, akik az
új időzítést kitalálták, és a vizsga körüli felfordulást
okozták, nem lenne mit keresniük az oktatásügyben.
Ahelyett, hogy a saját tanáraik mérnék fel a diákok tudását, és a középiskolák felvételi vizsga alapján válogatnák meg, hogy kiket szeretnének oktatni, egy
túlnehezített módszerrel akarnak igazságosan eljárni,
miközben a diákok érdekeit figyelmen kívül hagyják. Kíváncsian várjuk, hogy a 171.017 végzős diákból hányat
engednek vizsgára, és hogyan próbálják meg kozmetikázni az országos felmérő eredményét.
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A roma nyelv
és kultúra hete
Ma 15 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

előcsarnokában fotókiállítás és sajtótájékoztató keretében ismertetik az e heti roma nyelv és kultúra
hete programját. A Chakra Egyesület partnerei a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, a prefektusi hivatal, a megyei tanács, a Nemzeti Színház, az Ariel
Színház, a Művészeti Egyetem és a Marx József fotóklub. Bővebb felvilágosítás a 0724-904-689-es telefonszámon Cristian Eparu szervezőnél.

Marosszéki
Lófuttatás
Június 23-24-én hatodik alkalommal szervezik

meg Erdőszentgyörgyön a Marosszéki Lófuttatást.
A futamok mellett idén is számtalan, a lovas hagyományokhoz kötődő kulturális műsorral várják az érdeklődőket, többek között az anyaországi Nemzeti
Lovas Színház előadásában látható lesz a Honfoglalás című rockopera, valamint szabadtéri vetítésben
a Kincsem című nagy sikerű film is.

Kormánypárti erődemonstráció Bukarestben

Véget kell vetni a tömeges titkosszolgálati lehallgatásoknak, kirakatpereknek, az ügyészségi megfélemlítéseknek, a románok nem akarnak politikai
rendőrséget – hangoztatta Liviu Dragnea, a kormány
vezető erejét képező PSD elnöke azon a bukaresti
nagygyűlésen, amelyet pártja az ügyészségek és titkosszolgálatok visszaélései, a szerinte választói legitimitás nélküli „párhuzamos állam” ellen szervezett
szombaton.

A PSD elnöke – aki ellen két korrupciós ügyben is büntető eljárás folyik és van már egy felfüggesztett börtönbüntetése – a
nemzeti színű óriászászlóval bevont kormánypalota előtt az ország minden tájáról összesereglett híve előtt beszélt. Kifejtette:
véget kell vetni az igazságszolgáltatást, fegyveres szerveket, a
médiát és intézményeket behálózó sötét háttérhatalom, az úgynevezett „párhuzamos állam” uralmának, amely zsarolással,
megfélemlítéssel próbálja aláásni a választói meghatalmazással
működő parlament és kormány munkáját.
Dragnea szerint az aktív lakosság kétharmadát lehallgatják,
és bárki egy hamis feljelentésen alapuló sztálinista kirakatper
célpontjává válhat. A PSD elnöke szerint a „párhuzamos államot” Traian Băsescu volt államfő hozta létre, de most már a jelenlegi elnök, Klaus Iohannis szolgálatában áll. Dragnea azt
mondta: Iohannis valójában foglya ennek a rejtőző hatalomnak,
mert szerinte az elnök illegálisan szerezte ingatlanvagyonát és

Konferencia a Gecse utcai egyházközségben

Történelmi
visszapillantó,
elemzés, a sokasodó feladatok számbavétele, a feladatmegoldások lehetősége és az
elvégzett munka értékelése
köré csoportosították azokat
a témaköröket, amelyekről
pénteken beszéltek azon a
konferencián, amelyet Szeretetszolgálat ma az Erdélyi Református Egyházban címmel
szerveztek a marosvásárhelyi
Gecse utcai református egyházközségben.

Mezey Sarolta

Kikért is működik a szeretetszolgálat? A szegényekért, az elesettekért, a betegekért, a kirekesztettekért, az árvákért, az özvegyekért, a rászorulókért. Ha figyelmesen körbenézünk, környezetünkben nagyon sok ilyen embert
találunk. Az állami intézmények
csak részben vállalják fel ezeknek
az embereknek a megsegítését, nagyon sok feladat marad az egyházakra vagy az egyházak mellett
működő intézményekre. E nagy kihívással mindig is szembenézett az
egyház, öregotthonokat, árvaházakat, egészségügyi intézményeket létesített, és teszi ma is, amikor a
tönkretett intézményrendszerét kell
újjáépítenie.
– Mindannyian arra törekszünk,
hogy a ránk bízott feladatokat hittel
és szakértelemmel végezzük. Ennek

a „párhuzamos állam” segítségével kerülte el a felelősségre vonást.
Călin Popescu Tăriceanu, a kisebbik kormánypárt, a liberális
ALDE vezetője beszédében azt állította: a román demokráciát
és jogállamot veszélyezteti a médiát, igazságszolgáltatást, erőszakszervezeteket és közigazgatást behálózó „párhuzamos
állam”. A szenátus elnöke azt ígérte: a parlament tesz majd arról,
hogy véget vessenek az illegális lehallgatásoknak.
Gabriela Firea bukaresti főpolgármester szerint a tüntetők
méltóságuk, szabadságuk és „voksuk” megvédése érdekében
gyűltek össze, nem engednek a kisebbség diktatúrájának, „meg
akarják leckéztetni” a kormánypártok rágalmazóit, követelik a
többség választói akaratának tiszteletben tartását.
Az emberek által magasba emelt plakátokon és a színpad körüli kivetítőkön „Elég a sztálinista perekből”, „A visszaéléseitek
a szabadságunkat sértik”, „Elég a lehallgatásokból” feliratokat
lehetett látni.
A szombati nagygyűlés egy régóta tervezett erődemonstrációja a folyamatos ellenzéki tüntetések által defenzívába szorított
kormánykoalíciónak, amely támogatottságát hivatott bebizonyítani. A Victoria tér ugyanis másfél éve a korrupcióellenes jelszavakkal rendezett ellenzéki tüntetésektől hangos, amelyek
résztvevői azt hangoztatják: a szociálliberális kormánykoalíció
politikai befolyása alá próbálja vonni az igazságszolgáltatást,
hogy saját korrupt politikusait megvédje a börtöntől. (MTI)

Szeretetszolgálat ma a református egyházban

érdekében a Református Egyházkerület versenyképes és jól képzett
munkatársakkal dolgozik, akik biztosítják a diakóniai munka előlendítését, újabb célcsoportokra való
kiterjesztését. Ezért tartjuk fontosnak a segítő szervezetek közötti tapasztalatcserét, az egymást erősítő,
támogató kapcsolatok fenntartását.
Szeretetszolgálat sok és változatos
formában minden gyülekezetben
folyik, azonban e konferencián azok
a gyülekezetek képviseltették magukat, ahol a szolgálatnak intézményi kerete is van, ahol diakónust
alkalmaztak erre a munkára – fogalmaztak a szervezők, a vendéglátó
egyházközség parókus lelkésze, Lakatos Péter és Zalányi János szociális munkás.
Szeretetet, segítséget adni
A konferencia mottójául azt a
mély üzenetet hordozó ajánlást választották, amelyet Pál apostol a
Galatabeliekhez írt levelében (6,2)
fogalmazott meg: Egymás terhét
hordozzátok, és így töltsétek be a
Krisztus törvényét. Ehhez kapcsolódott Lőrincz János, a Marosi Református Egyházmegye esperesének nyitóáhítata, aki az engedelmesség és engedetlenség között
vont párhuzamot. – Azok, akik Istennek engedelmeskednek, azoknak
nagyon sok jót tud tenni. Azoknak,
akik nem engedelmeskednek, azoknak rengeteget tud ártani. Erre sok
bibliai példát lehet felsorolni. Egy
közülük József története, aki a szen-

vedésben is engedelmeskedett Istennek. Saját családjának és egy
egész országnak tett jót az Isten,
mert engedelmes tudott lenni neki.
Az Isten szemében az ember érték.
A konferencia meghívottjai számára
ez a kiindulópont, s mindannyian
azzal a meggyőződéssel jöttek el,
mert megbizonyosodtak, hogy jó az
Istennek engedelmeskedni, s Isten
használni akar bennünket. Minél
jobban engedelmeskedünk Istennek, annál jobban szolgálatba tud
állítani bennünket – fogalmazott az
esperes, aki azt kívánta, hogy minél

több olyan ember legyen az egyházon belül, aki szeretetet, segítséget,
törődést tud adni embertársainak.
A szeretetszolgálat
marosvásárhelyi múltja
Berekméri Árpád Róbert történész, levéltáros, a Cserealji Református Egyházközség diakóniáért
felelős presbitere a marosvásárhelyi
szeretetszolgálat múltját elevenítette fel érdekes vetített képes előadásában. Elhangzott, hogy a
marosvásárhelyi szegénygondozás
a középkorban kezdődött, és Európa legjelentősebb betegápoló
rendjének (Szentlélek-rend) tevékenységéhez kötődik. A város első
ispotályát, azaz szegénygondozó intézményét a rend hozta létre, és a
birtokosok támogatásával működtették. Első vezetője István plébános volt, akit 1514-ben neveztek ki
az intézmény élére. A szegénygondozás a reformációt követően a
Szentlélek-rend távozásával nem
szűnt meg, átvészelte a vallásváltást, s a 16. század végétől már újra
fogadta az arra rászorulókat. Marosvásárhely kora újkori Szent Miklós
utcai ispotálya egy Sásvári nevű
személy által adományozott telken
épült újjá a református közösség támogatásával. A fejedelemség megszűnése után az új hatalmi
berendezkedés és a felekezeti ellentétek miatt a 18. század elején az intézmény
megszűnt.
A
fejedelemségkori ispotály újjáépítése csak a Rákóczi-szabadságharc
végén, illetve az első pestisjárvány

elmúlását után kezdődhetett meg.
Az első erre vonatkozó adatokat
Bárdosi Szőcs György egyházfi
1715-ben összeállított számadásában olvashatjuk. Az ispotály 1788ban átkerült a városi tanács
gondozásába, 1810-ben lebontották,
helyette 1812-ben városi kórház
épült, s ezzel megszűnt a szegénygondozás.
Professzionális szintre kell vinni
a diakóniát!
A szociális munka jelentőségéről
Nagy Margit-Veronika, az Erdélyi
Református Egyházkerület szociális
munkatársa tartott előadást, aki
hangsúlyozta, hogy a diakóniát, a
szociális munkát professzionális
szintre kell emelni. Az előadó felvázolta a szociális munka mai modelljeit, jelmondata. „Ne halat adj
neki, hanem tanítsd halászni!” Bemutatta a külső, az egyházközségtől
független, valamint a belső modellt,
amely az egyházközségek szociális
szolgáltatásait összesíti. Az előadó
jó példaként említette az ortodox
egyházban működő modellt, vagy
Böjte Csaba ferences szerzetesét is.
A konferencia meghívottja Csép
Éva Andrea parlamenti képviselő
volt, aki a civil szervezetek munkáját érintő törvényes szabályozásokról, lehetőségekről és kihívásokról
beszélt.
A záró kiértékelést Kovács
István, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói ügyosztályának
vezetője tartotta.
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Aranka György emlékét idézték

Konferenciából könyv

Az 1737–1817 között élt erdélyi
művelődésszervező, történész, író,
költő, filozófus születésének évfordulójára a múlt évben Kolozsváron
konferenciát szerveztek. A 445 oldalas könyvben az ott elhangzott
előadások szerkesztett anyagát jelentették meg. Mivel Aranka
György az 1700–1800-as évek fordulóján az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő
Társaság
(EMNYT)
megalapításával Marosvásárhelyről

és tanulmánykötet is készült a témában. Arra gondoltak, hogy egy
újabb tanácskozás megszervezésével Aranka György neve hívó szó
lesz, ami segít kideríteni, hogy hasonló kérdésekkel kik foglalkoznak
a magyar tudományosságban, valamint, hogy az újabb kutatási eredményeinek
megvitatásával
egyértelműbbekké válnak az ismeretek a 18. század második felének
és a 19. század kezdetének tudományos gondolkodásáról – amit a bevezetőben is megosztottak az
olvasókkal. Nehezen bár, de sikerült
megszólítani édesapját, Egyed
Ákos történészt, aki a Magyar Történelmi Társulat Kolozsvári Bizottságának a tevékenységéről írt
dolgozatot – számolt be Egyed
Emese.
A könyv szerkezetét bővebben
Bíró Annamária ismertette. A két
nagy fejezet közül az első Aranka
György munkásságával kapcsolatos
kutatásokról szól: kik voltak a példaképei, szellemi vezérei, hogyan
gondolkodott az emberről, a nyelvről, hogyan jelent meg verseskötete,
hogyan tükrözi intézményszervezői
munkásságát nagyon gazdag levelezése, továbbá az EMNYT fél évre
szánt lapszámainak az elemzése és

folytatta kiemelkedő nyelvművelő
és tudománynépszerűsítő munkásságát, a szerkesztők ennek fő helyszínén szervezték meg a könyv
ősbemutatóját.
Kutatni jöttek Marosvásárhelyre,
és ennek a kutatóútnak a fő mozzanata a könyv felmutatása – hangsúlyozta Egyed Emese. Útjuk célja az
örökségbe kapott félig-meddig titkos szövegek megfejtése; majd felhívta a figyelmet, hogy Aranka
György kapcsán beszélni kell Jancsó Elemér munkásságáról, aki első
kutatója volt – tette hozzá. A nyelvművelő társaságot illetően pedig elismeréssel szólt arról, hogy a
tudományművelés címén különböző műveltségű, lakóhelyű emberek képesek voltak egymással
kapcsolatba kerülni, tervezni. Megvitattak írásokat, történelmi, irodalmi szövegeket, amelyeket
kiadtak véleményezésre, utaztak,
beszámoltak utazásaikról, és ez a
kis akadémia az 1700-as évek
végén Vásárhelyen tartotta üléseit.
Lázok Klára kérésére a szerkesztők bemutatták a kötetet. Elhangzott, hogy a kolozsvári konferencia
egy eredményes Aranka-kutató
munkára épült, dolgozatok íródtak,

Aranka György közköltészeti gyűjteményei a budapesti Országos Széchényi Könyvtárban. A szerkesztők
örömére szolgált, hogy szerzők között sok a fiatal kutató, akik az
Aranka-szövegeket európai összefüggésben vizsgálják, ami izgalmas
új eredményeket hoz a kutatásban.
Van olyan írás, amely a kiadásra készülő nagyobb szövegcsoportokból
von le következtetéseket. Készül az
Aranka-levelezés kiadása, amely
arról szól, hogy miképpen tudta
megszervezni a nyelvművelő társaságot.
A második fejezet az intézményszervezés és a tudományosság különböző fórumait ismerteti. Erről
szólnak a felvilágosult magyarok és
a lapp örökség, a 19. század első évtizedének statisztikái, Michael Hipmann,
a
felvilágosodás
filozófiájának nagy reménysége,
Benkő József és a székely eredetkérdés, Mártonfi József püspöki kinevezése, Bánffy György, a
kolozsvári Muzsikai Egyesület első
védnöke című tanulmányok.
A Nyelvek világa alfejezet a fordításokról szól, az ezzel kapcsolatos
tudós vitákról; ismeretes, hogy
Aranka György színdarabokat for-

Szépen kivitelezett vaskos kiadvány – Aranka György és a
tudomány megújuló alakzatai
– bemutatójának helyszíne
volt június 5-én, kedden kora
este a Teleki Téka udvara. Az
öreg diófa árnyékában Aranka
György emlékét idézték Lázok
Klárának, a Téka vezetőjének
meghívottai,
dr.
Egyed
Emese, a kolozsvári Babeş–
Bolyai
Tudományegyetem
magyar nyelv és irodalom
szakának egyetemi tanára és
Bíró Annamária adjunktus, az
Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadójának vezetője, mindketten a kiadvány szerkesztői.

Bodolai Gyöngyi

dított a kolozsvári színháznak. A további három alfejezet az intézményesülés fokozatairól, a nyelvek
világáról, valamint levelezéskutatási technológiákról íródott.
A könyvbemutatón jelen volt
Csata Adél doktorandusz kutató, aki

a román értelmiségiek terveiről írt
dolgozatot, akik abban az időben
éltek és dolgoztak, amikor Aranka
Györgyék a Nyelvmívelő Társaságot szervezték. A nagyszebeni szemészorvos, Ioan Molnar Piuariu az
1795-ös években többször megpróbált hasonló társaságot alapítani, és
a többszöri visszautasítás ellenére
sem adta fel a tervét, ami a későbbikben megalakuló akadémia előzményének tekinthető. Csata Adél
hangyaszorgalmú munkával elkészítette a kötet névmutatóját is.
Egyed Emese elmondta, hogy
szerkesztő- és tanártársa, Bíró Annamária, az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadójának a vezetője az
Aranka-kutatással kapcsolatos témából írta doktori dolgozatát.
– Az „Arankázás” számunkra
olyan, mint egy beavató szertartás,
mert annyi aspektusa van, és a tudósok életének, a szövegek használatának számos olyan vonatkozása,
amiből sok mindent lehet tanulni,
hiszen Aranka György és kortársai
miközben elmélyültek valamilyen
szaktudományban, nem hagyták a
művészeteket sem, drámát, költeményt írtak, eposzba kezdtek, mű-

gyűjtők voltak – utalt a Teleki Téka
alapítóira. Másik példaként Benkő
Józsefet említette, aki a korszak
megkerülhetetlen alakjaként a nyelv
mellett történelemmel, növénytannal, erdélyi családok történetével
foglalkozott. Egyed Emese kifejtette: nehezen elképzelhető, hogyan
lehetett egyszerre megbízható tudósnak lenni, és emberi társadalmi
életet élni, majd elmondta, hogy milyen akadályok, féltékenységek tették lehetetlenné, hogy a tudós nagy
vágya teljesüljön, s egy külföldi tudományos társaság tagja legyen.
A kötet egyik szerzője, Vulkán
Vera Tünde marosvásárhelyi magyar-angol szakos tanárnő, aki Mártonfi József püspök munkásságából
doktorált, dolgozatában azt mutatja
be, hogy az adminisztráció, az egyházi és a világi hatalmak és közben
a tudomány művelése és az oktatás
mennyire szétválaszthatatlan folyamatok.
A könyvben közölt kutatásokban
egy közösen érvényes negatív jellemzőt, a rendkívül rossz sajtókörülményeket is megemlítették, a
cenzúrából és egyéb okokból fakadó tehetetlenséget, a technikai
fejletlenséget, aminek a következménye, hogy a 250 évvel ezelőtt elkészített szép kéziratos könyveket
most kell kiadni. A nehézségek ellenére támogatók is kellettek, ezt a
szerepet általában a főnemesek és
feleségeik töltötték be (Bánffy
György, Erdély kormányzója, Bethlen Kata, Bethlen Zsuzsánna) – mutatott rá a korszak egyik erdélyi
jellegzetességére Egyed Emese.
A negatív jellemzők mellett a pozitív kapocs Bánffy György tevékenysége, védnöki szerepe –
egészítette ki a mondottakat Bíró
Annamária. A korszak szinte min-
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Fotó: Nagy Tibor

den intézménye az ő védőszárnyai
alatt működött. Bár jól tudott helyezkedni az erdélyi nemesség és a
bécsi vezetőség között, Aranka
György tudós társaságának a jóváhagyását ő sem tudta kieszközölni,
de próbatársaságként az ő védnöksége alatt működhetett.
Aranka György gazdag levelezést folytatott a távoli ismerősökkel,
sok erdélyi levelezője volt, és gyakran írt Bánffy Györgynek, majd átpártolt Teleki Sámuelhez, aki
Bécsben közel állt a hatalomhoz.
Elhangzott, hogy Bíró Annamária
rendszerezi Aranka ezernyi levelét,
amelynek a kiadása következik, és
nagyon izgalmas olvasmány lesz.
Ebből kiderül, hogy tulajdonképpen
az erők hiányoztak, hogy ne csak a
nyelvművelés nyoma, egy kis történelemművelés, a székely titkok és
szövegek kutatása maradjon, hanem
több minden megvalósuljon a korabeli Erdélyben. Elmondhatjuk,
hogy az EMNYT és benne Aranka
és Bánffy érdemben próbált a világon változtatni és alkalmazni a saját
tudását. A levelekből kiderül, hogy
Aranka György a különböző tudományterületeken a legkiválóbbakkal konzultált.
Bíró Annamária hozzátette, hogy
a debreceni textológiai kutatócsoport vezetésével készül egy nagy
platform magyar írók, tudósok levelezéséről. Az on-line elérhető adatbázisban hálózatos jelleggel a
levelek össze lesznek kapcsolva, és
kiderül, hogy ki kivel levelezett. A
projektben dolgozók munkájáról
szól a Kutatási technológiák című
alfejezet.
A jó hangulatú, bensőséges
könyvbemutatón a szerkesztők a jelenlevők kérdéseire is válaszoltak.

6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ KAMASZOK ________________________________________________ 2018. június 11., hétfő

2018. június 11., hétfő ___________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

7

8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT __________________________________________________ 2018. június 11., hétfő
Bálint Zsombor

Negyedik lett Székelyföld a CONIFA-vb-n

A negyedik helyen végzett Székelyföld
labdarúgó-válogatottja a Független Labdarúgó-egyesületek (CONIFA) londoni világbajnokságán. A két utolsó mérkőzésen nem
ment Ilyés Róbert legényeinek, akik az elődöntőben 4-2-re kikaptak Kárpátaljától, a
bronzmérkőzésen pedig büntetőkkel alulmaradtak az Európa-bajnok Padániával szemben.
A két meccsnek azonban története van.
Szomorúbb a Kárpátalja elleni elődöntő sztorija, egyrészt ami a pályán történteket illeti,
másrészt a szervezési kérdések szempontjából.
A pályán a mérkőzést inkább Székelyföld
veszítette el, mint Kárpátalja nyerte meg. Az
ellenfél kapuja előtt elképesztő helyzetek maradtak ki, közöttük, 1-0-s kárpátaljai vezetésnél, Fülöp István egy büntetőt is kihagyott,
miközben Kárpátalja könyörtelenül használt
ki néhány elképesztő védelmi hibát. Ráadásul
a harmadik gólnál Fülöp, miután elveszítette
a labdát, úgy szabálytalankodott a tizenhatoson belül, hogy őt kellett sérülten levinni a
pályáról, Kárpátalja pedig nem hibázta el a
tizenegyest. A negyedik gólt aztán Kárpátalja
a hosszabbítás perceiben rúgta, amikor Székelyföld szinte már ráborította a pályát a kapujukra.
A székelyföldiek rengeteg kimaradt lehetősége egyebek mellett Kárpátalja kapusának,
Fejér Bélának a „lelkén szárad”, aki a büntetőt is hárította. Jól ismerte a végrehajtót, hisz
Jegyzőkönyv
Labdarúgó CONIFA-világbajnokság, negyeddöntő: Kárpátalja – Székelyföld 4-2
London, Colston Avenue Football Stadium. Vezették: Mark Clattenburg (angol)
– Andrew Mario Parody (gibraltári), Denis
Perez (gibraltári).
Gólok: Toma (36., 57.), Kürti (73. – büntetőből), Peres (90+1), illetve Benkő-Bíró
(77.), Bajkó (79.)
Székelyföld: Nagy – Kilyén, Csizmadia,
Benkő-Bíró, Csiszer, Csürös, Fülöp István
(73. Kis), Györgyi, Fülöp Loránd, Szőcs
László (43. Magyari), Bajkó.

hely sorsáról büntetők döntöttek. A harmadik
padániai büntetőt kivédte Somogyi, azonban
4-4-nél Szőcs László kihagyta azt a kísérletet,
amely eldönthette volna a meccset. Aztán
Csiszer is hibázott, így maradt a negyedik
hely a székely válogatottnak.

Szurkolók a Székelyföld – Kárpátalja CONIFA-vb-mérkőzés előtt

talán ismerős a név: Fejér ugyanis a Sepsi
OSK kapusa, Fülöp csapattársa, zabolai születésű székely gyerek, aki talán életében nem
járt Kárpátalján. Akkor hogyan került a kárpátalji csapatba? – kérdezhetjük. És joggal!
„Fejér Béla lett volna az első számú választás kapusposzton – mondta el erről Ilyés
Róbert –, de úgy volt, hogy nem tud eljönni
az 1. ligás bajnokság vége előtt, ezért nem
volt a keretben. Aztán kiderült, hogy Kárpátalja szerezte meg.”
Hogy ez mennyire jogszerű vagy korrekt,
erősen vitatható, tény azonban, hogy – mint
kiderült – Kárpátalja keretének csak mintegy
fele kötődik valamilyen szinten az ukrajnai
régióhoz, a többiek NB II-ben vagy NB IIIban focizó magyarországi labdarúgók, semmi
közük Kárpátaljához. Mivel azonban a CONIFA-ban nem hivatalos államok képviselői
vesznek részt, a kötődés a névadó régióhoz
nem ellenőrizhető.
Ami viszont ellenőrizhető lett volna, hogy
a meccsre nevezett játékosok legyenek rajta
a vb előtt leadott listán. Ilyés Róberttől azon-

ban azt is megtudtuk, hogy Kárpátalja hat
olyan játékost használt az elődöntőben (mind
magyarországiak), akik nem voltak rajta az
előzetes listán. Mi több, négyen kifejezetten
az elődöntőre érkeztek, frissek voltak, aminek egy ilyen tornán, amelyen egy hét alatt
hat meccset játszottak a csapatok, döntő szerepe lehet. Ezeknek az információknak a birtokában a vereség pedig kétszeresen is
keserű…
A CONIFA-nak egyébként is rendet kell
teremtenie ilyen téren, mert hasonló problémával szembesült a Man-sziget csapata,
amely Barawától kapott ki, így nem jutott tovább a csoportból. A manxok megóvták a
meccset, mert az ellenfél a listán nem szereplő játékost használt, azonban az óvásukat
elutasították. Ezt követően a Man-sziget viszszalépett, a CONIFA-tagságát pedig emiatt
felfüggesztették…
A kisdöntőben aztán két csalódott csapat
lépett pályára, és nem tudták dűlőre vinni a
meccset a rendes játékidőben, amely gól nélküli döntetlennel végződött. Így a harmadik

Tét nélküli fordulóval zárult a labdarúgó 4. liga

Minden fontos kérdés már korábban eldőlt,
így a labdarúgó 4. liga utolsó fordulójában többnyire tét nélküli mérkőzéseket vívtak. Talán ez
is magyarázza, hogy a találkozók időben is szétszóródtak. Egy meccset korábban, egy másikat
már csütörtökön lejátszottak, az utolsót pedig ma
rendezik, ez azonban már nem tudja befolyásolni
a végső sorrendet.
Mint ahogy nem tudta befolyásolni a bajnok
kilétét sem a játéknap, hiszen a Marosvásárhelyi
MSE már két forduló óta biztos győztese a pontvadászatnak. Mivel már csak egy hét van az osztályozóig, az MSE edzője, Fehér Csaba úgy
döntött, hogy Kutyfalvára az ifjúságiakkal utazik, mindössze a kapuban hagyta meg a veteránnak számító Stretét, hogy legyen a pályán valaki,
aki összefogja a csapatot. Az ő kivételével 1417 éves fiúk alkották a keretet, azok, akikre a
klub a következő évtizedben számít, ez a meccs
pedig a tapasztalatszerzést szolgálta.
Eredményjelző
A labdarúgó 4. liga 30. (utolsó) fordulójában
a következő eredmények születtek: Nagysármás – Marosludas 0-3, Marosvásárhelyi Gaz
Metan – Mezőméhes 3-0 (hivatalból), Nyárádszereda – Nyárádtő 3-3, Dicsőszentmártoni
Unirea Tricolor – Ákosfalva 1-4, Szováta –
Dános 4-0 (korábban játszották), Kutyfalva –
Marosvásárhelyi MSE 4-2. A Marosoroszfalu
– Marosvásárhelyi Atletic mérkőzést ma játszszák. Náznánfalva állt.
1. MSE
2. Marosludas
3. Marosoroszfalu
4. Szováta
5. Atletic
6. Gaz Metan
7. Nyárádszereda
8. Nyárádtő
9. Ákosfalva
10. Dicsőszentmárton
11. Náznánfalva
12. Kutyfalva
13. Nagysármás
14. Dános
15. Mezőméhes
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó CONIFA-világbajnokság, kisdöntő: Padánia – Székelyföld 0-0, büntetőkkel 5-4
London, Queen Elisabeth Stadium. Vezették: Utku Hamamçioglu – Isfendiyar Açiksöz, Zekai Toren (mind észak-ciprusiak)
A büntetőket értékesítették: Csizmadia,
Csürös, Hodgyai, Györgyi.
Székelyföld: Somogyi – Tankó, BenkőBíró, Csizmadia, Csiszer, Mitra, Szőcs Loránd (64. Csürös), Magyari (66. Györgyi),
Szőcs László, Kis (70. Hodgyai), Bajkó.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 4. liga, 30. (utolsó) forduló: Kutyfalvi Mureşul – Marosvásárhelyi MSE 4-2 (31)
Kutyfalva, 20 néző. Vezették: Gabriel Rotar –
Szabó Kálmán, Géczi Loránd (mind Marosludas). Ellenőr: Viorel Suciu (Marosvásárhely).
Gólszerzők: Iurian (10.), Moldovan Sergiu
(39.), Şuta (45.), Stoica (90+2.), illetve Szabó
(3.), Novák (89.).
Sárga lap: Nistor (65.).
Kutyfalva: Moldovan Adrian – Dan Sebastian,
Mărginean, Moldovan Raul, Moldovan Sergiu
(70. Jakab), Stoica, Precup, Trufăşilă, Şuta,
Ilea, Iurian (32. Nistor).
MSE: Strete (81. Rigmányi) – Török D. (70.
Barabási), Nagy Hunor, Vereşpavel (46.
Novák), Tóth Róbert, Palkó, Finna (56. Vodă),
Balázs, Szabó (63. Miklós), Erdős-Balizs, Osváth.

Bár az MSE így vereséget szenvedett, az elsőt
és az egyetlent ebben a bajnokságban, a klub fiatal neveltjei nem vallottak szégyent, ők voltak
azok, akik mezőnyfölényben játszottak, azonban
a két kapu előterében az ellenfél sokkal nagyobb
tapasztalata és fizikai ereje (nem feltétlenül a tudása) döntötte el végül a mérkőzést Kutyfalva
javára.
Az MSE kezdőcsapatának a játékosai erre a
hétvégére pihenőnapot kaptak, hiszen a folytatásban a klub eddigi történetének legfontosabb két
hete következik, Szeben
139-27
73
megye bajnoka, a Resinári
94-26
69
Păltiniş elleni oda-vissza
104-30
65
osztályozó,
mától pedig
82-44
62
már minden energiá79-41
47
jukat erre kell összpontosí68-52
47
taniuk.
76-59
43
Az MSE – Resinár osz79-80
38
tályozó első menetét szom46-51
33
baton 18 órai kezdettel
59-87
31
rendezik
a Sziget utcai sta45-96
24
dionban, és a klub arra szá57-103
23
mít, hogy a maros42-113
19
vásárhelyi labdarúgás ked37-129
15
velői nagy számban szur22-91
12
kolnak majd a csapatnak.

Eredményjelző
Csütörtöki eredmények:
* elődöntő: Székelyföld – Kárpátalja 2-4,
Padánia – Észak-Ciprus 2-3
* az 5-8. helyekért: Barawa – Pandzsáb
0-5, Kaszkádia – Nyugat-Örményország
4-0
* a 9-12. helyekért: Tibet – Kabília 1-8,
Abházia – Japáni koreaiak 2-0
* a 13-16. helyekért: Matabeleland – Mansziget (3-0, hivatalból), Tuvalu – Tamil
Eelam 3-4
Helyosztók mérkőzések:
* döntő: Kárpátalja – Észak-Ciprus 0-0, 32 büntetőkkel
* a 3. helyért: Padánia – Székelyföld 0-0,
5-4 büntetőkkel
* az 5. helyért: Pandzsáb – Kaszkádia 33, 4-3 büntetőkkel
* a 7. helyért: Barawa – Nyugat-Örményország 0-7
* a 9. helyért: Kabília – Abházia 0-2
* a 11. helyért: Tibet – Japáni Koreaiak 11, 1-4 büntetőkkel
* a 13. helyért: Matabeleland – Tamil
Eelam 1-0
* 15. helyezett: Tuvalu, a Man-sziget visszalépett

Sidó Katalin a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című műsorának meghívottja Sidó Katalin ultratriatlonista, akivel
Szucher Ervin a sportág szépségeiről, de főleg nehézségeiről beszélget.

Simona
Halep
megnyerte
a Roland
Garrost

Simona Halep megnyerte
a Párizsban zajlott francia
nyílt teniszbajnokság (Roland Garros) női egyes versenyének döntőjét, miután
szombaton 3:6, 6:4, 6:1-re
legyőzte az amerikai Sloan Ez a világelső román teniszező első megnyert Grand Slam-tornája
Stephenst. Ez a világelső román teni- Halep egyre felszabadultabban játszott,
szező első megnyert Grand Slam-tor- és 4:2-re fordított. A helyzet veszélyessé
nája,
miután
korábban
három vált, amikor Stephens 4:4-re egyenlített,
alkalommal is alulmaradt (kétszer, 2014- de Simona breakelt, majd kiszerválta a
ben és 2017-ben Párizsban, egyszer idén, játszmát.
A harmadik szettet már teljesen a
az ausztrál nyílt bajnokságon).
Halepnek 2 óra 3 percre volt szüksége, román játékos uralta, 5:0-ra elhúzott,
hogy legyőzze a WTA-ranglista 10. he- majd sima 6:1-gyel lezárta a mérkőzést.
Szombati tornagyőzelméért Simona
lyén álló, 25 éves ellenfelét.
Simona idegesen kezdte a találkozót, Halep 2,2 millió eurós pénzdíjban és
és alig néhány perc alatt 4:1 lett Stephens 2.000 ranglistapontban részesült. 45
javára, akinek minden ütése bement, és évvel ezelőtt férfi egyesben is román bajbár Halep küzdött, az amerikai játékos nokot avattak Párizsban Ilie Năstase szeviszonylag simán vitte 6:3-ra az első mélyében, 40 évvel ezelőtt pedig a
játszmát. A második szett is rosszul kez- szintén román Virginia Ruzici nyerte
dődött, Stephens 2:0-ra vezetett, de meg a Roland Garros női egyes döntőjét.
„Erről a pillanatról álmodom, amióta teniszezem”
Amióta elkezdett teniszezni, erről a pillanatról álmodik – mondta Simona Halep
szombaton, miután megnyerte a francia nyílt teniszbajnokság döntőjét, megszerezve ezáltal pályafutása első Grand Slam-trófeáját.
„Köszönöm mindenkinek! Csodálatos volt! Az utolsó játékban úgy éreztem,
nem kapok levegőt. Minden tőlem telhetőt megtettem. Ez fantasztikus, erről a pillanatról álmodom, amióta teniszezem. Nagyon örülök, hogy ez pont a Roland Garroson következett be. Párizs különleges város számomra. Sloane nagyon jó, erős
játékos, nehéz ellene játszani” – fogalmazott a világelső román lány az amerikai
Sloane Stephensszel játszott finálét követően.
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Döntetlenre zárult
a fehérorosz–magyar Bresztben

Először nem kapott ki a magyar
labdarúgó-válogatott Georges Leekens irányításával: a nemzeti
együttes 1-1-es döntetlent játszott
múlt héten, szerdán Fehéroroszország csapatával felkészülési mérkőzésen, Bresztben. A magyarok a
belga szakember vezetésével korábban hazai pályán vereséget
szenvedtek a kazahoktól és a skótoktól is.

Az első félórában a hazaiak irányították
a mérkőzést, a magyar válogatott elképzelés nélkül futballozott. Georges Leekens
együttesének nem volt egyetlen kidolgozott helyzete sem, ezzel szemben a vendéglátók rendre meghúzták a széleket, és
veszélyes beadásokkal, lövésekkel hozták
nehéz helyzetbe a magyar védelmet.
A fehéroroszok egy szöglet után megérdemelten szereztek vezetést, három perccel később azonban Varga Roland révén a
magyarok is pontrúgást követően voltak
eredményesek. Ez jót tett a pirosban futballozó magyar csapatnak, a félidő hajrájában némi fölénybe került, de gólt nem
szerzett.
A szünet után a belga szakember pályára küldte Vadócz Krisztiánt, aki 2430
nap elteltével öltötte magára újra a válogatott mezt. Helyzeteket viszont újra a
hazai csapat alakított ki, többször is nagyot
védett Gulácsi Péter. Az RB Leipzig kapusa bravúrokkal tartotta meccsben a magyarokat, akik támadásban továbbra sem
javultak fel, így nem volt esélyük a győzelemre.
„Nem örültem, hogy pontrúgásból kaptunk gólt, ezen még dolgoznunk kell. Viszont pozitív, hogy visszajöttünk a
meccsbe, a játékosok nem szegték le a fejüket a bekapott gól után” – értékelt
Georges Leekens az M4 Sportnak. A belga

szakvezető kiemelte a kapusteljesítményt
is. „Gulácsi bebizonyította, amit jó pár hónapja mondok, hogy nagyon jó kapus, példaszerű, amit ma is tett.”
Leekens megemlítette még, hogy jó
hangulat volt a csapaton belül, ám a második félidőben túlzottan visszahúzódott
az együttes. „Cseréket is végrehajtottunk,
hogy többen rápihenhessenek az ausztrálok elleni meccsre. Lépésről lépésre haladunk, fel kell építeni a csapatot” –
folytatta. Úgy vélekedett, hogy a középhátvédek jól működtek, nem adtak könnyű
labdákat az ellenfélnek, szélen azonban
voltak kisebb problémák. Örömét fejezte
ki ugyanakkor, hogy a válogatottba visszatért futballisták jól kapcsolódtak be a játékba.
„Örülök, hiszen rég szereztem gólt, a
válogatottban pedig mindig jó érzés betalálni. Az egyenlítésnél begyakorolt figura
után sikerült gólt fejelnem” – mondta
Varga Roland. Hozzátette, elemezni fogják
a mérkőzést, hogy ki tudják javítani a hibákat. Kitért rá: a tétmeccseken fog igazán
kiderülni, hol tart a válogatott.
„Összességében túl passzívan játszottunk, nem mentünk bele a párharcokba,
ezért a fehéroroszoknak több lehetőségük
volt, mint azt előre gondoltuk” – fogalmazott a találkozó legjobb magyar játékosa,
Gulácsi Péter, aki hangsúlyozta, az ellenfél
szélekről, a védelem mögé kerülésekkel
veszélyeztetett, és ezekre nem jól reagáltak. „Nemzetközi szinten a párharcokba
bele kell menni és meg kell nyerni azokat.
Kevés nemzetközi tapasztalata van a keretnek, de ezek döntő dolgok a mai fociban: az dönti el a meccseket, hogy ki nyer
több párharcot, és ki kerül fölénybe a középpályán. Még az út elején járunk” – tette
hozzá.

Jegyzőkönyv

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Fehéroroszország – Magyarország 1-1 (1-1)
Breszt, 9000 néző, vezette: Lapocskin (orosz).
Gólszerzők:
* 26. perc: Lovrencsics rosszul találta el a labdát bal oldali hazai szöglet után, a hosszú oldalon
érkező SZAROKA pedig élt a lehetőséggel, nagy erővel kilőtte a jobb alsó sarkot (1-0).
* 29. perc: Dzsudzsák bal oldali szabadrúgása nyomán VARGA az ötösről a kapu jobb oldalába
fejelt (1-1).
Sárga lap: Pátkai (88.), Varga J. (88.).
Fehéroroszország: Gorbunov – Sitov, Volodko, Majevszki, Szivakov – Dragun, Poljakov, Kiszlja
(62. Karnickij) – Sztaszevics (81. Skavis), Szaroka (71. Laptev) – Szavickij (71. Kovaljov).
Magyarország: Gulácsi – Lovrencsics, Vinícius, Kádár, Szabó J. – Elek Á. (70. Pátkai), Nagy Á.
(46. Vadócz) – Varga R., Kleinheisler (78. Varga J.), Dzsudzsák (65. Sallai) – Szalai (65. Böde).

Férfikézilabda-vb-selejtező:
Ötgólos magyar siker Szlovéniában

A magyar férfikézilabda-válogatott 29-24re legyőzte Szlovénia csapatát az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőjének
szombat esti első mérkőzésén, Koperben.
Az előző világbajnokságon bronzérmes
szlovénok lendületes támadásai mellé rendkívül kemény védekezés társult, így a vendégek
öt perc után tudták megszerezni első góljukat
(3-1). Lékai Máté és Balogh Zsolt is kihagyott
egy-egy hétméterest, de a kipattanót mindketten értékesítették. Időközben némileg megnyugodtak a magyarok, felvették ellenfelük
tempóját, és Mikler Roland védéseinek is köszönhetően felzárkóztak (6-5). A magyarok
minden játékelemben egyenrangú partnereivé
váltak a szlovénoknak, a 26. percben sikerült
is egyenlíteniük (12-12), de a hajrában ismét
többet hibáztak, így a szünetben egy góllal a
házigazdák álltak jobban (14-13).
A 42. percben vezettek először a magyarok
(18-19), hamarosan pedig már kettő volt a különbség (20-22). Ebben az időszakban kimon-
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dottan összeszedetten, lendületesen és ötletesen játszottak a vendégek, és az 52. percben
ismét növelték az előnyüket (23-26). A hazaiak
a hajrában 13 percig nem szereztek akciógólt,
a magyarok taktikusan őrizték, sőt tovább növelték előnyüket, és végül nagy meglepetésre
öt találattal győztek.
A visszavágót szerdán este rendezik Veszprémben, a párharc győztese kijut a januári,
német-dán közös rendezésű világbajnokságra,
amelyet január 9. és 27. között rendeznek Berlinben, Hamburgban, Münchenben és Kölnben, illetve Koppenhágában és Herningben.
Dánia és Németország csapata házigazdaként, Franciaország címvédőként automatikusan tagja a vb-mezőnynek, és kijutott már
Spanyolország, Angola, Egyiptom, Tunézia,
Bahrein, Katar, Szaúd-Arábia, a Koreai Köztársaság és Japán is. A kilenc európai párharc
győztesén kívül még a Pánamerikai Bajnokság
három dobogósa indulhat a tornán.

Ilyés Ferenc (b) és Lékai Máté (j), valamint a szlovén Blaz Blagotinsek (b2) és Borut Mackovsek (k).

Eredményjelző

MTI Fotó: Illyés Tibor

Eredmény, férfi vb-selejtező, 1. mérkőzés: Szlovénia – Magyarország 24-29 (14-13)
Gólszerzők: Kavticnik 7, Zarabec 4, Mackovsek, Cingesar 3-3, Blagotinsek, Janc, Dolenec, 2-2, Gaber 1, illetve Bóka, Bodó, Lékai 6-6, Nagy L., Balogh Zs. 3-3, Bánhidi 2, Ilyés, Ligetvári, Sipos 1-1.
További eredmények: Litvánia – Izland 27-27 (10-13), Csehország – Oroszország 27-26 (16-16), Hollandia –
Svédország 25-24 (13-12), Norvégia – Svájc 32-26 (17-10), Horvátország – Montenegró 32-19 (17-10).
A Macedónia – Románia, Szerbia – Portugália, Fehéroroszország – Ausztria mérkőzéseket tegnap, lapzárta
után rendezték.

Hosszabbításban lőtt öngóllal kapott ki a magyar válogatott az ausztráloktól

Az ausztrál kapus, Brad Jones a Magyarország – Ausztrália barátságos labdarúgó-mérkőzésen
a budapesti Groupama Arénában 2018. június 9-én. A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re kikapott a világbajnokságra készülő ausztrál csapattól.
MTI Fotó: Czagány Balázs

A magyar labdarúgó-válogatott
szombaton 2-1-es vereséget szenvedett a világbajnoki résztvevő ausztrál csapattól a budapesti Groupama
Arénában rendezett barátságos mérkőzésen.
A két csapat harmadszor találkozott egymással, s a magyarok mindannyiszor kikaptak, ráadásul
Georges Leekens szövetségi kapitány irányításával továbbra is nyeretlenek. A három nappal azelőtti,
fehéroroszországi döntetlen mellett
ez volt a harmadik veresége a belga

szakembernek, aki Varga Kevin becserélésével ezúttal újoncot is avatott.
Nem túl nagy iramban kezdődött
a mérkőzés, mindkét fél nagyon
ügyelt a labdatartásra. A magyaroknál a bal szélen Sallai Roland tudott
többször a védője mögé kerülni, de
a beadások rendre pontatlanok voltak, így nem alakult ki nagyobb
hazai lehetőség. A vendégek
hosszas passzolgatás után gyors ritmusváltásokkal zavarták meg a magyar védelmet, de a lövések és

fejesek célt tévesztettek. A két legnagyobb helyzetet a játékrész közepén a magyarok hagyták ki, előbb
Varga Roland beadását Vadócz közelről az előtte álló védőbe lőtte,
míg Varga Roland labdaszerzését
követően Szalai ziccerben a kapusba lőtt. Az első félidő végén a
mezőnyjáték volt főszerepben, az
egyetlen izgalmas pillanatot Kleinheisler szép kapáslövése okozta,
amelyet követően a keresztléc tetejére vágódott a labda.
A folytatásban a magyarok birtokolták többet a labdát, Georges
Leekens irányítása alatt az eddigi
legszervezettebb képet festette a
nemzeti együttes, s ez még azt figyelembe véve is pozitívum, hogy
az ausztrálok a világbajnoki főpróbájukon érezhetően nem erőltették
meg magukat, mindössze néhányszor egy-egy gyors egyérintős játékkal próbáltak meg túljárni a
magyar védők eszén. A második
félidő jószerével mezőnyjátékkal
telt, ennek ellenére a vendégeknek
sikerült betalálniuk, mivel a frissen
beállt Arzani lövését követően Dibusz a labda mellé ütött, amely így
a bal sarokban kötött ki. Leekens
együttese nem tudott újítani hát-

rányban, hiába volt nála többet a
labda, nem talált rést a vendégvédelmen, így esélye sem volt az
egyenlítésre. Ennek ellenére a hajrában Sainsbury „besegített”, mert
egy beadást a saját kapujába fejelt,
de a magyarok mégsem örülhettek,
mivel a hosszabbításban Kádár

„visszaadta a szívességet”, azaz
maradt a vereség.
A magyar együttes ősszel már
tétmérkőzéseken szerepel, ugyanis
szeptember 8-án Finnországba látogat, majd három nappal később –
zárt kapuk mögött – a görögöket fogadja a Nemzetek Ligájában.

Jegyzőkönyv

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Magyarország – Ausztrália 1-2 (0-0)
Budapest, Groupama Aréna, 4000 néző, vezette: Matej Jug (szlovén).
Gólszerzők: Sainsbury (88., öngól), illetve Arzani (74.), Kádár (92., öngól).
Sárga lap: Varga J. (44.), Fiola (78.), illetve Leckie (22.), Jedinak (76.).
Magyarország: Gulácsi (46. Dibusz) – Lovrencsics (73. Fiola), Vinicius, Kádár,
Szabó J. – Vadócz, Varga J. – Varga R., Kleinheisler (66. Eppel), Sallai (84. Varga
K.) – Szalai (62. Böde).
Ausztrália: Ryan (46. Jones) – Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich – Luongo (46.
Jedinak), Aaron – Leckie, Rogic (64. Irvine), R. Kruse (73. D. Kruse) – Nabbout (46.
Juric, 79. Cahill).

Eredményjelző

Felkészülési labdarúgó-mérkőzések eredménye: Csehország – Nigéria 1-0, Norvégia – Panama 1-0, Belgium – Egyiptom 3-0, Dél-Korea – Bolívia 0-0, India – ÚjZéland 1-2, Anglia – Costa Rica 2-0, Portugália – Algéria 3-0, Izland – Ghána 2-2,
Uruguay – Üzbegisztán 3-0, Litvánia – Irán 0-1, Horvátország – Szenegál 2-1, Svájc
– Japán 2-0, Németország – Szaúd-Arábia 2-1, Lengyelország – Chile 2-2, Lettország – Azerbajdzsán 1-3, Észtország – Marokkó 1-3, Finnország – Fehéroroszország 2-0, Szerbia – Bolívia 5-1, Svédország – Peru 0-0, Dánia – Mexikó 2-0, Tunézia
– Spanyolország 0-1, Franciaország – Amerikai Egyesült Államok 1-1.
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Marosvásárhelyiek szecessziós sétája

Kincsek a magasban

Bár előzőleg 24-en jelentkeztek be, csaknem kétszer enynyien gyülekeztek szombat
délelőtt a marosvásárhelyi virágóránál, ahonnan a belváros szecessziós épületeit
feltérképező séta indult Oniga
Erika művészettörténész, muzeológus vezetésével. A másfél órás kincsfeltárásra –
amelyet délben és délután
újabb magyar nyelvű, vasárnap pedig román nyelvű séták
követtek – a szecesszió június
10-i világnapja alkalmából
került sor az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kezdeményezésére, a Maros Megyei
Múzeum és a Maros Megyei
Tanács közreműködésével.

Nagy Székely Ildikó

A szombat délelőtti városnézésen
a középkorú és idősebb korosztály
mellett fiatalok is részt vettek, mi
több, néhány kisiskolás is végigjárta
a virágórától a Bolyai utcán át az
azonos nevű térig vezető, majd a
Köteles Sámuel és Művész utcán
keresztül a főtérre visszatérő, a
Nyugdíjpalotánál végződő utat. Indulás előtt a művészettörténész a
historizmust felváltó, kivonulást, elkülönülést jelentő szecesszió születéséről, stílusjegyeiről és neves
magyar képviselőiről – elsőként
Lechner Ödönről, a magyar szecesszió megteremtőjéről – beszélt.
Oniga Erika kiemelte, hogy a magyarországi építő-, képző- és iparművészek az erdélyi falvakban
keresték az irányzat formakincsét,
és némelyek közülük – Körösfői
Kriesch Aladár, Toroczkai Wigand
Ede – fel is vették annak a településnek a nevét, ahol gyűjtéseiket végezték, és amely helység kultúráját
példaértékűnek tekintették. A marosvásárhelyi szecesszió térhódításában kulcsfontosságú szerep jutott
a századfordulón, 1902-ben polgármesterré
választott
Bernády
Györgynek, az ő kezdeményezésére
épült többek között a régi Városháza és a Kultúrpalota. Városunk
szecessziós épületei a kor építő-,
képző- és iparművészeinek összefogásáról, munkájuk legapróbb részletekre is kiterjedő egységéről
mesélnek. Oniga Erika külön kitért
a Zsolnay-féle épületkerámiákra,
ezen belül az időtálló pirogránitra,
valamint a Kultúrpalota és a régi
Városháza ablakait is díszítő Róth

Miksa üvegfestő és mozaikművész
örökségére.
A múltbeli kalandozás első állomásaihoz egy lépést sem kellett
tenni, elég volt a művészettörténész
által mutatott irányba fordítani a tekintetet. Oniga Erika elsőként a főtéri Feigenbaum-házról beszélt – az
épület homlokzatának ornamentikája, attikája már csak képeslapokon látható, az 1950-es években
ugyanis eltávolították, a hattyúkat
ábrázoló bádogdísze azonban még
őriz valamit a régmúlt idők hangulatából –, majd a Vámos-ház következett,
amelyet,
akárcsak
Feigenbaum ügyvéd házát, valószínű Keleti Béla építőmester tervezett.
A
továbbiakban
Marosvásárhely legelső szecessziós
épületéről, a Sándy Gyula tervezte
Agrár Takarékpénztárról tudhattak
meg érdekességeket a jelenlevők,
egyebek mellett azt, hogy az L
alakú épület földszinti nyílásai előtt
egykor székely kapukhoz hasonló
kirakatszekrények álltak.
A Bolyai utcán át az 1909-ben
épített Református Kollégiumig vezetett az út, itt a muzeológus a tér
alakulásának történetét is felidézte.
A jelenlegi Bolyai Farkas Elméleti
Líceum és Református Kollégium
impozáns főépületének tervezésével
Baumgarten Sándort bízták meg.
Oniga Erika a szecesszió éles sarkok nélküli, kellemes, lágy vonalvezetésére, a homlokzat plasztikus

kiképzésére, ugyanakkor az anyagi
források szűkösségével magyarázható szerényebb díszítésre is felhívta a figyelmet.
A továbbiakban a Köteles Sámuel utcán haladtak végig a városnézők. A következő állomás a régi
szülészettel szemben lévő Radóvilla volt, amelyet a város szeceszsziós építészetében meghatározó
szerepet játszó Radó Sándor – egyebek mellett az erzsébetligeti tenisz-

Fotó: Nagy Tibor

pavilon, illetve a somostetői sportlövölde, az Albina bank, a mai
Papiu középiskola és Petru Maior
egyetem épületének tervezője –
1912-ben bérházként építtetett. A
felső emeleten Toroczkai Wigand
Ede bérelt lakrészt. A muzeológus
az épület háromféle homlokzatára,
az egymástól eltérő ablakokra, a
három felső íves mező mozaikdíszeire, illetve arra is felhívta a figyelmet, hogy a negyedik mezőben

ismeretlen okból csak a sablon látható. A séta résztvevői közül egyesek a Radó-villa alsó szintjén lévő
modern nyílászárók láttán arról érdeklődtek, hogy műemlék épületről
van-e szó. Oniga Erika szerint valószínűleg nem, ezért tudtak a lakók
változtatni az ingatlan arculatán. A
séta utolsó előtti állomása az a Művész utcai, eklektikus stílusban
épült ház volt, ahol Radó Sándor lakott. A Városháza elé érve, a 20.
század elején Marosvásárhely második főtereként kialakított tér történetét mesélte el a szakember:
Bernády négy épületet, a Kultúrpalota és a régi Városháza mellett egy
vármegyeházát és egy múzeumot is
tervezett ide, amelyet Bethlen Gáborról akart elnevezni, az első világháború azonban kettétörte a
polgármester tervét, amelyből végül
a két előbbi épület valósult meg. A
parcellákra osztott tér harmadik telkén, a későbbi Kultúrpalota mellett
épült fel a Nyugdíjpalota. A Nyugdíjpalotával átellenben, a Városháza
másik oldalán, 1909-ben épült fel a
Kereskedelmi és Iparkamara, ame-

lyet Toroczkai Wigand Ede Radó
Sándorral közösen tervezett.
Miután Oniga Erika elbúcsúzott
lelkes hallgatóságától, máris elkezdődött a második séta. A régi Városházán, a mai közigazgatási
palotában Lukács Katalin, a Maros
Megyei Tanács szóvivője vezette
végig a hatvanfősre nőtt tömeget. A
szóvivő elöljáróban elmondta, Bernádynak két évbe telt, hogy meggyőzze a helyi tanácsot az épület
létrehozásának szükségességéről. A
tervezésre pályázatot hirdettek, és a
beérkezett 14 pályamű közül a
Komor Marcell és Jakab Dezső budapesti építészpárosé bizonyult a
legsikeresebbnek. A kivitelezés
jogát a helyi ifj. Csiszár Lajos
nyerte el. Az épület alig két év alatt
készült el, az építkezést 1907-ben,
a díszítést 1908-ban fejezték be. Lukács Katalin először az épület legdíszesebb terének számító előtérbe
vezette a hallgatóságot, ahol a szecesszió gömbölyű formáira, kerekített íveire, a különféle anyagok
ötvözésére, illetve a napjainkra már
nem jellemző, élénk színekre hívta
fel a figyelmet. A továbbiakban az
első emeletre vezető úton látható
üvegablakról is szó esett, amelynek
központi részén maga az épület,
alatta a tér egykori, lebontott házai
láthatók. Lukács Katalin azt is elmondta, hogy a lépcsősor két oldalán megtalálható üvegtáblák helyén
1950-ig rózsaszín márványtáblák
álltak, amelyeken – akárcsak a mostani üvegablakokon – a tervezők,
kivitelezők és díszítők – Zsolnay
Vilmos és Róth Miksa – neve is olvasható volt. Innen a nagy tanácsterembe vezetett az út, amelynek
ablakszemein egykor a magyar történelem jeles személyiségei képmása
sorakozott.
Az
üvegfestmények elkészítése az épület összköltségének 10 százalékát
tette ki. Az üvegképeket, festményeket 2007-ben restaurálták, a
Kultúrpalotában vannak kiállítva. A
tanácsteremben a tervezőpáros
munkáját dicsérő eredeti bútordarabokról is szó esett, amelyeken a magyar népművészeti motívumok
vannak kifaragva. Ennek is tulajdonítható, hogy az egykori Városháza
a magyar szecesszió egyik remekműve. A tanácsteremből az erkélyre, onnan a szerény díszítésű
belső udvarra, végül pedig az óratoronyba vitt az út.
Délután újra Oniga Erika várta a
városnézésre jelentkezőket, akik ezúttal az 1911–13 között épült Kultúrpalota külső és belső kincseivel
ismerkedhettek meg.
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Feszült G7-csúcs Kanadában

Éles feszültségek jellemezték az idei G7csúcstalálkozót az Egyesült Államok és
transzatlanti partnerei nézeteltérései miatt
a kereskedelmi védővámok és a klímavédelem terén, Donald Trump amerikai elnök a
találkozó vége után visszavonta a résztvevők
közös kompromisszumos zárónyilatkozatának támogatását.

Trump a Twitter-üzenetében azzal indokolta lépését, hogy Justin Trudeau kanadai kormányfő
„hamis állításokat” közölt a csúcsot követő sajtótájékoztatóján.
A kanadai kormányfő ugyanis arról beszélt, hogy
„sértőnek találja” az amerikai vámtarifákat, amelyeket Washington mások mellett Kanadára vetett ki. Fogadkozott, hogy július 1-től Ottawa megtorló
intézkedéseket hoz az Egyesült Államokkal szemben.
„A kanadaiak udvarias és méltányos emberek, de nem
hagyjuk magunkat megfélemlíteni” – fogalmazott.
Trump azonban nehezményezte, hogy – szavai szerint – míg a csúcson Trudeau „nyájas és szelíd”, a sajtótájékoztatóján „nagyon tisztességtelen és gyenge”
volt.
Az amerikai elnök szerint Kanada óriási vámtarifákkal sújtja az amerikai földműveseket, munkásokat
és cégeket, ezért is vonta vissza a zárónyilatkozat támogatását, kormánya pedig „az amerikai piacot ellepő” kanadai gépjárművek ellen fontolgat tarifákat.
A heves kereskedelmi viták ellenére Trump felvetette, hogy a G7 hozzon létre szabadkereskedelmi
övezetet, ahol nem lennének sem vámok, sem állami
támogatások, sem kereskedelmi korlátok. Mindazonáltal az amerikai elnök azzal fenyegetett, hogy
teljesen felfüggeszti a kereskedelmet azokkal az országokkal, amelyek nem hagynak fel szerinte tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatukkal. Többször
felrótta szövetségeseinek, hogy több árut adnak el az
Egyesült Államoknak, mint amennyit vásárolnak. Az
európaiak azzal vágtak vissza, hogy vállalataik munkahelyeket teremtenek Amerikában.
A G7 tagjai közös zárónyilatkozatukban a többi között demokratikus társadalmaik védelméről és más országok befolyása elleni fellépésről is határoztak.
Kijelentették, hogy konkrét lépéseket tesznek a hét
ország demokratikus társadalmait, intézményeit, választási folyamatát, szuverenitását és biztonságát aláásni próbáló külföldi entitások ellen.
A zárónyilatkozat e része vélhetően burkoltan arra
utal, hogy Oroszország a gyanú szerint beavatkozott
az Egyesült Államok elnökválasztásába, Nagy-Britanniának az EU-tagságáról szóló referendumba, illetve a francia és német választásokba álhírek
terjesztésével és kibertámadásokkal. Moszkva tagadja
a vádakat.
A világ hét legfejlettebb ipari országának vezetői
emellett arról is megállapodtak, hogy folyamatosan
felügyelik az iráni atomprogramot, hogy szavatolják
annak békés jellegét. Emellett felszólították Iránt,
hogy tartózkodjon a ballisztikus rakétaprogramjával
járó tesztkilövésektől, és sürgették Teheránt, hogy
KLARA gyógyító
és javasasszony
a
legerősebb
szerekkel,
a
legnagyobb
gyógyító erővel,
a leghatásosabb
gyógyírekkel
segít
Önnek.
Feloldja
a
kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia,
psoriasis, depresszió esetén, kibékíti
a szétvált családokat, cégeket ment
meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan
garantálja,
hogy
megoldja problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara
asszonynak, hogy ismét együtt lehet
férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét
sikeres a magánélete és üzlete; Erika
Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult
a kötéstől, az átoktól és sikeresen
férjhez
ment;
Gyöngyi
Marosvásárhelyről
hálás,
mert
megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni,
hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek
problémája
van,
hívja
bizalommal Klara javasasszonyt. Tel.
0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

játsszon központi szerepet a terrorizmus elleni harcban és a térségét sújtó konfliktusok békés rendezésében.
A vezetők elítélték a terrorizmus minden nemű támogatását, és az Iszlám Állam dzsihadista szervezet
elleni harc folytatását irányozták elő Szíriában.
Egyúttal elítélték a vegyifegyver-támadásokat a
közel-keleti országban.
A G7-vezetők Donald Trump amerikai elnököt leszámítva kijelentették, hogy elkötelezettek a klímaváltozás elleni harcban. Az Egyesült Államok a
zárónyilatkozat egy másik pontjában közölte, hogy
támogatja a nyitott, változatos, átlátható és biztonságos globális piacot az energetika minden tekintetében,
és fokozza erőfeszítéseit a kollektív energetikai biztonság szavatolásának érdekében.
A csúcs résztvevői megerősítették, hogy ragaszkodnak a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) fenntartásához, a szabályokon alapuló nemzetközi
kereskedelmi rendszerhez, illetve folytatnák a vámok
és a kereskedelmi korlátok csökkentését.
Trump visszakozása ellenére az EU-s országok jelezték: ragaszkodnak a zárónyilatkozathoz. Emmanuel Macron francia elnök üdvözölte, hogy Európa
képes volt egységes tömbként fellépni a csúcstalálkozón.
Az európai szövetségesek egyként utasították el az
amerikai elnök javaslatát a G8 felélesztésére Oroszország részvételével.
A G7-csoportnak az Egyesült Államok, Kanada,
Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország és Japán a tagja, a csoportban az Európai Unió
is képviselteti magát. A tömb Oroszországgal kibővítve egy ideig G8 formátumban is ülésezett, de
Moszkvát 2014, az Ukrajna ellen elkövetett agresszió,
a Krím félsziget elcsatolása óta nem hívják meg ilyen
tanácskozásra. A fórum tagjai kijelentették: készek fokozni az Oroszország ellen hozott gazdasági büntetőintézkedéseket, amelyeket csak abban az esetben
vonnak vissza, ha Moszkva teljesíti az ukrajnai konfliktus politikai megoldásának elősegítését célzó
minszki megállapodásba foglalt kötelezettségeit.
Ugyanakkor közölték azt is, hogy folytatják az
együttműködést Moszkvával a globális és regionális
konfliktusok rendezésének érdekében.
Emellett Kanada és a G7-es csoport többi tagja a
Világbankkal együtt 2,9 milliárd dollárt ajánlott fel a
világ válság sújtotta országaiban a nők oktatására. A
legtöbb pénzt Nagy-Britannia (250 millió dollárt),
Kanada (310 millió dollárt) és a Világbank (2 milliárd
dollárt) ajánlotta fel.
Ottawa közölte: a felajánlott összeg a legnagyobb
oktatási befektetés a válságok és konfliktusok sújtotta
országokban élő nők számára. A felajánlott tőke több
mint 8 millió gyermeknek és tizenévesnek biztosítana
lehetőségeket.
Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) adatai szerint
mintegy 75 millió gyermek – többségükben lány –
nem részesül oktatásban a világ 35 konfliktus sújtotta
országában. (MTI)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz.
Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki
csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756128-313. (19953-I)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI és NŐI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELY központjában működő FOGORVOSI
RENDELŐ FOGORVOST alkalmaz. Tel. 0727-300-265. (8935-I)

TAPASZTALT BÁROSNŐT és ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk
ABC-be. Tel. 0740-034-622, 8-20 óra között. (20254)

A PC HOUSE felvesz megbízható, legalább B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265313-888-as telefonszámon. (-I)

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

Helyiségbérlés
irodák számára
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A helyi tanács 2017. december 19-ei 353-as számú határozata alapján
létrehozott Marosvásárhelyi Városi Sportklub közzéteszi szándékát, miszerint helyiséget, épületet bérelne irodák számára, tevékenysége folytatása érdekében. A székhelynek rendelkeznie kell: legalább 15
helyiséggel, legalább két irodaasztallal/székkel irodánként, irattartó szekrénnyel, konferenciateremmel (befogadóképessége minimum 16 fő), parkolóhely legkevesebb 30 gépkocsi számára. A székhelybérlésre szánt
összeg legfennebb 2500 euró/hó + rezsi. Az ajánlatokat e-mailben a
csm@tirgumures.ro címre lehet beküldeni, további információk pedig a
0723-354-024-es telefonszámon igényelhetők.
Prof. univ. dr. Constantin Copotoiu,
a Marosvásárhelyi VSK elnöke
Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
TŰZIFA
(8866)

eladó.

Tel.

0747-604-124.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744159-621. (6887-I)
GYERTYÁNFA eladó, 160 lej. Tel.
0742-641-827. (sz-I)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0740919-662. (sz-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0754-498-472.
(sz-I)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0755862-175. (sz-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, har-monikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)
VÁLLALUNK építkezési munkát,
külső-belső javítást, gipszkartonozást, kisebb tetőjavítást 15% kedvezménnyel. Tel. 0751-471-965. (8892-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó
szívvel
emlékezünk
június 11-én a backamadarasi
özv. OLA ANNÁRA halálának
2. évfordulóján.
Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz
szép emléked.
Emlékét őrzi bánatos nővére,
Sári és családja, gyermekei:
Attila és Zita, valamint beteg
édesanyja. Nyugodjál békében, drága kicsi húgom!
(8957-I)

„Nem múlnak el ők, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Szomorúan emlékezem, de
szívemben hálával és szép
emlékekkel
gondolok
szeretett feleségemre, KONTZ
ILDIKÓRA
szül.
Makkai
halálának 4. évfordulóján.
Pihenésed legyen csendes!
Szerető férjed. (8973)

ELHALÁLOZÁS
Optimistán, bizakodva viselt súlyos betegségben elhunyt
OSVÁTH JENŐ
atomkutató mérnök
86. évében. Erős egyéniségének,
életszeretetének emléke sokak
szívében élni fog. Temetése június 12-én, kedden 13 órakor
lesz a református temetőben.
A gyászoló család. (sz-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
OSVÁTH JENŐ
atomfizikus mérnök
életének 85. évében 2018. június
9-én Marosvásárhelyen elhunyt.
Temetése 2018. június 12-én 13
órakor lesz a református temetőben, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Osváth Elemér és családja.
(sz-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a
nyárádszentannai születésű
BERECZKI BENJÁMIN
(Béni),
a székelyudvarhelyi villamossági vállalat volt igazgatója
június 7-én, 83 éves korában elhunyt. Temetése június 11-én,
hétfőn du. 14 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Emlékét szívünkben őrizzük:
lánya, Enikő és férje, Lóránt,
valamint testvére, Éva, sógora,
Zoltán és családjuk. (sz-I)

12 NÉPÚJSÁG

___________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY __________________________________________ 2018. június 11., hétfő

2018 Bulgária
egyéni utazással

Üdülés Albenában, 2018.06.17-24. /7 éjszaka all inclusive
ellátással

295 euró / fő /7 éjszaka Hotel Mura
360 euró / fő /7 éjszaka Hotel Slavuna
351 euró / fő /7 éjszaka Hotel Ralitsa Aqua Club, aquapark-belépővel
310 euró / fő /7 éjszaka Hotel Vita Park, aquapark-belépővel
Üdülés Dél-Bulgáriában, 2018.06.17-24. /7 éjszaka all inclusive
ellátással
295 euró / fő /7 éjszaka Hotel Iskar Napospart
338 euró / fő /7 éjszaka Hotel Serenity Bay Tsarevo
399 euró / fő /7 éjszaka Hotel Martinez Sozopol
355 euró / fő /7 éjszaka Hotel Forest Beach
430 euró / fő /7 éjszaka Hotel Paradise Beach Sveti Vlas
525 euró / fő /7 éjszaka Hotel Sunset Resort Pomorie

