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A cél: az erdélyi társadalom meghatározó értelmiségévé válni

Ballagás a MOGYE magyar tagozatán
A labdarúgó-világbajnokságról
a 8–9. oldalon

Sok huzavona után
valósult meg a terv
Az új épülettel gazdagabb lett a nagyközség központja. S ha a buszmegálló
és a környék közeljövőben történő további rendezését is előrevetítjük,
akkor mutatós községközpontról beszélhetünk.

____________4.
Ahol a virtuális
valósággá válik

Az egyetem bizonytalan kimenetelű jövőjétől eltekintve felemelő és örömteli
ünnepségen búcsúztatták a MOGYE magyar tagozatának 299 orvos, fogorvos,
gyógyszerész és asszisztens végzősét. A
vártemplomi ballagás – a Studium Prospero Alapítvány és partnerei szervezésében – ökumenikus istentisztelettel
kezdődött, majd ünnepi beszédek, díjkiosztás és diplomaosztás következett.
A közös ballagási ünnepségre a Színház
téren került sor, ahol a hallgatók letették a hippokratészi esküt.

Mezey Sarolta

Tiszteljétek az embert és az életet!
Az ünnepi istentiszteleten Papp Noémi evangélikus lelkész Dániel könyvének 5. részét
idézve életre szóló üzenetet fogalmazott meg a
padokban sűrűn sorakozó végzősöknek. Kiemelte, hogy az Úristen által nekik adott értékeket meg kell becsülni, ezekből soha nem szabad
gúnyt űzni. Ezek az értékek: a család, amelyben
a szülők áldozatos munkájuk, olykor komoly
erőfeszítések révén vállalták a fiatalok sok éven
át tartó taníttatását. A másik szent érték a hivatás, amellyel az Úristen munkatársaiként, az
emberi élet ápolóiként és védelmezőiként, gyógyítóként dolgoznak majd. Nagyon szomorú,
amikor csak személytelen szolgáltatássá, ru-

Fotó: Nagy Tibor

tinná válik a gyógyítás, amiért jól vagy kevésbé
jól fizetnek a betegek. A harmadik érték a nyelv,
amit az elődök adtak örökségül. Felelevenítette,
hogy a hallgatók élő tanúkként élték meg a küzdelmet, hogy anyanyelven tanulhassák a gyógyítás tudományát, hogy majd ezen a nyelven
szóljanak a betegekhez. – Ne engedjétek, hogy
elhallgattassanak benneteket, hogy eltiltsanak
az anyanyelv használatától! Az Úristen célja,
hogy a család az ő szigete, a hivatás több mint
pénzvadászat, az anyanyelv drága értéketek maradjon! Az évek során számos megmérettetésben volt részetek, de a legnagyobb vizsga maga
az élet lesz. Orvosi, gyógyszerészi, fogorvosi,
(Folytatás a 4. oldalon)

Play it, magyarul Játszd el – ez a két
szó jelenti a virtuális világban otthonosan mozgó magyarországi tizenévesek számára a földi paradicsomot. A
rendezvényt, amely évente többször
tinédzserek ezreit hozza izgalomba, a
szervezők játékvásárként és kiállításként határozzák meg, de személyes
tapasztalataim szerint sokkal több
annál.

____________6.
Előkészítették az
új röplabdaidényt

A kétnapos rendezvény keretében a
sportágat foglalkoztató számos egyéb
kérdés megvitatása mellett az ősszel
kezdődő új bajnoki idény időpontjait is
meghatározták, valamint kisorsolták
az A1 osztály programját és a Románia-kupa párosításait.

____________7.

Elő a szárnyakkal!

Nagy Székely Ildikó

Milyen könnyű lett a táskám! – jegyezte meg meglepetten egy kiskamasz két nappal a rég várt nagyvakáció előtt. Aznap a könyveket
kellett visszavinni – azt a keveset, amiből a magyar tagozatra járó ötödikesek az idei tanévben tanulhattak –, és mivel a román, magyar,
angol, illetve a vaskos, több tantárgyat román nyelven összefoglaló
kompendium madzaggal összekötve nejlonszatyorban lapult, a hátára
vett iskolatáskában csak pár füzet sorakozott. Ez a sóhajtásnyi, boldog
megállapítás ébresztett rá sokadszorra arra, hogy miről is szól tulajdonképpen a nyári szünidő. A könnyedségről, a szárnyalásról, a hasznos és fölösleges tervektől szabaduló, önfeledt hétköznapokról.
Van egy jelmondatunk, amelyet (kis)fiammal ötödik éve ismételgetünk ilyenkor, június közepén: mindenre van idő a vakációban. Nemcsak utazásra, szervezett szórakozásra, hanem arra is, hogy
különösebb célok nélkül belebámuljunk a világba, számba vegyük a
tömbház előtti kertben mocorgó, röpködő, lopakodó életet, magunkba
szívjuk a napfényt, megfejtsük a vihart ígérő ég túlvilágian szép rajzait.
Magára az életre jut mostantól elég idő, energia.
Unalmasnak nem nevezhető iskolai éven vannak túl a pénteken kicsengetett gyermekek, fiatalok. Már mindjárt a nulladik percben elkezdődött az izgalom a közösségi oldalakon zajló aláírásgyűjtéssel,
melynek célja a tanévkezdés elhalasztása volt. A diákok a villanásnyinak tűnt nyarat szerették volna meghosszabbítani alig egy héttel a miniszteri rendeletben időzített becsengetés előtt, a pedagógusok
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 23 perckor,
lenyugszik
21 óra 18 perckor.
Az év 169. napja,
hátravan 196 nap.

Ma ARNOLD, LEVENTE,
holnap GYÁRFÁS napja.

Hitem szikla

IDŐJÁRÁS

Zápor, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 260C
min. 140C

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

31, 8, 3, 33, 45+5

14, 4, 22, 13, 15, 38
3, 19, 20, 23, 17, 37

NOROC PLUS: 6, 2, 3, 6, 4, 2

SUPER NOROC: 3, 2, 4, 0 , 0, 1
NOROC: 7, 1, 5, 3, 1, 2, 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
Jogi tanácsadás

Június 20-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos iratokat.

A roma nyelv napja

Június 18-án, ma 11–12.45 óra között a marosszentgyörgyi Szent György Általános Iskolában a Divers Egyesület
és a Szent György iskola a roma nyelv napja alkalmából
rendezvényt szervez. Elsődleges célközönség az oktatók,
az „Egy esély mindenkinek Marosszentgyörgyön” projektben dolgozó szakértők, a sajtó képviselői, valamint a helyi
közösség tagjai. A roma nyelvről szóló információk közlésével a roma nyelvet népszerűsítenék. Az eseményre minden érdeklődőt várnak.

Megkezdik
az üzemanyag-támogatás folyósítását

Mától kezdik folyósítani az első negyedévi gázolaj-támogatást a mezőgazdaságban felhasznált üzemanyagra – jelentette be múlt héten a Mezőgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökség (APIA). Az ügynökség közleménye
szerint a 10.070 gazda által elhasznált 40 millió liter gázolajra összesen 69,6 millió lej támogatást fizetnek ki. Az
állam az idén literenként 1,73 lejt térít meg a mezőgazdaságban használt gázolaj jövedéki adójából.

Nádpálca és lexikon –
alternatív pedagógia és tárlat

Június 22-én, pénteken 17.30-tól Beszélő Könyvek-estre
várják az érdeklődőket a marosvásárhelyi Teleki Téka freskós termébe. A magyar neveléstörténet egyik legjelentősebb szakértőjével, dr. Pukánszky Bélával Lázok Klára, a
Teleki Téka főkönyvtárosa beszélget. 19 órakor nyílik meg
a Teleki-Bolyai Könyvtár ez évi első időszakos kiállítása,
mely a nevelés és az oktatás témakörét járja körül az antik
görögöktől a felvilágosodás koráig. A tárlat a különböző
korok erkölcsi és pedagógiai szemléletmódját mutatja be,
külön kitér a magyar neveléstörténetre és ennek marosvásárhelyi vonatkozásaira is.

Történelmi előadás

Folytatódik az RMDSZ, a Kós Károly Akadémia Alapítvány
és a nagyváradi Szacsvay Akadémia nagy sikerű történelmi előadás-sorozata. A következő előadásra június 19én, kedden 17 órai kezdettel kerül sor a marosvásárhelyi
Bernády Házban A társadalmi átalakítás és átalakulás kezdetei az 1950-es években címmel. Előadó Gagyi József,
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára.

Klubnap
a nyugdíjasok egyesületénél

A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete június 21-én
klubnapot szervez tagjai számára. Feliratkozni 10-13 óra
között lehet a Bolyai utca 36. szám alatti székházban, az
emeleten.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Június 12-én a VI. szavalóversenyre összegyűlt gyermekeket
Baricz Lajos plébánossal együtt
Kati (a fehér-fekete cica) és
Ricsi (a hófehér kiskutya) fogadta az udvaron. Az „irodalombarát” Kati macska követte az
összegyűlteket a terembe, a
gyermekek nagy örömére. Ám
kitessékelte a házigazda, „hiszen nem készült verssel”.

Baricz Lajos plébános üdvözölte a
jelenlevőket a „házias” versmondó
versenyen, és bátorította a szavalókat.
Henn Árpád, a zsűri elnöke a vers-

mondás fontosságát emelte ki. „Nemcsak a beszédetek, a lelketek is épül”
– mondta.
A versek tartalma, szépsége, lelkes
elmondása alapján Isten dicsőítésének
voltunk tanúi. Mintha templomban lettünk volna, ahol az Ige jelen van. Ízelítőül megosztok néhány gondolatot a
versekből, éreztetvén a magasztos
hangulatot. „...el ne veszítsem koronám a cél előtt”, „hiszem az Atyát”,
„az Ige ma testet öltött”, „Dicsérjék
Atyátokat tetteitek látva”, „lelkem Istenre rátalál”, „Oltáriszentség – az
örök manna, mely megszerzi az örök

életet”, Jézus követése „csend a szívben, öröm, béke”, „szemlélni Istent:
Általad vagyok, élek”, „változni
jobbra, csak Vele élni”, „lángol a
lélek”, szeretetben élni. A Szentírás
szeretetéről szólt a Tolle, lege! (Vedd
és olvasd!) című vers: „jellé válik emberséged”, „új emberré leszünk”. És
végül egy fontos üzenet: „mi érthetetlen, az Úrra hagyom”.
A szervezőket, Baricz Lajos plébánost és Simon Kinga kántort, valamint
Hajdó Piroska tanárt dicséri, hogy a
verseny igazi ünnep volt. A szavalók
ünneplőbe öltöztették testüket is. A
legszebb ruhájukat vették fel, többen
székely ruhában jöttek. A zsűri – Henn
Árpád, Moldovan Irén, Pataki Ágnes
– igazságos döntése alapján a két korcsoport nyertesei:
I-III. osztályosok: Fazakas Csaba I.
díj, Lóbenschuz Sára II. díj, Lőrinczi
Krisztina III. díj.
IV-VI. osztályosok: Grekui Andrea
I. díj, Máthé Dalma II. díj, Ötvös Barbara III. díj.
Senki nem távozott üres kézzel.
Minden szavaló jutalmul emléklapot,
könyvet kapott, és egy kolozsvári
ajándékutazást „Mátyás király nyomában”. A rendezvény és az utazás támogatója a Communitas Alapítvány.
Végül a zsűri tagjai jó tanáccsal látták el a versenyzőket a további verstanulást illetően. Biztatásul, búcsúzóul a
pap bácsi jó tanácsa a verseny mottója
alapján: életünk legfontosabb dolga
„sziklán állni, ami a hit”.
Krónikás: Henn Magdolna

Áradás az Ilva völgyében

A pénteki esőzések nyomán Szászrégen-Maroshévíz között, a 15-ös országúton, Palotailva körzetében kilépett
medréből a Funtinel-patak, mely elsőként három gazdaságot árasztott el. A hirtelen lezúduló víz és hordalék miatt
egy órán keresztül csak egy sávon lehetett közlekedni az
országúton. Az útügyi igazgatóságot 19.50 órakor értesítették, a helyszínre kirendelt munkásoknak 21 órára sikerült járhatóvá tenni az országutat – tájékoztatott Elekes
Róbert, a brassói Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóság
szóvivője.
Az áradás nyomán elszigetelődött öt családi ház lakóinak mentésében a dédai készenléti felügyelőség csapatai
segédkeztek. A szombat reggeli jelentések szerint a péntek
esti áradás 17 háztáji gazdaságot érintett, egy családi ház
fala hat négyzetméteren kidőlt, a benne lakó öt személy kimenekült. Az E578-as út egyik sávját hordalék lepte be,
nyolc hidat és pallót is megrongált a sebes sodrású patak,
és fennállt annak veszélye, hogy két villanyoszlop kidől.
Mivel a bekötőutat is megrongálta a víz, a terepszemlén
szombaton még nem sikerült felmérni a károkat – tudtuk
meg a Horea Vészhelyzeti Felügyelőség szóvivőjétől,
Virag Cristian parancsnoktól.(pálosy)

Közúti balesetek
Fotó: Elekes Róbert

Kamionok ütköztek Szásznádason
Pénteken 20.50 órakor a 13-as országút E60-as szakaszán, Szásznádason, a 134-es km +350 kilométerkőnél két
kamion ütközött. Az első vizsgálatok nyomán a közúti
rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy a Bihar megyei rendszámú haszonjármű 33 éves gépkocsivezetője a
megengedettnél nagyobb sebességgel haladt, egy kanyarban elvesztette uralmát a jármű fölött, és áttért
az ellenkező sávra. Szemből egy máramarosi
jelzésű kamion érkezett, amelynek 26 éves sofőrje nem tudta elkerülni a frontális ütközést. A
33 éves bihari sofőrt a sebességhatár túllépése
miatt a helyszínen megbírságolták. Az anyagi
káron kívül személyi sérülés nem történt –
mondta el megkeresésünkre a rendőrségi szóvivő, Rugina Emanuela helyettes felügyelő.
A gépkocsivezető elmenekült
Vasárnap reggel 7.20 órakor Marosvásárhelyen, a Mihai Viteazu utcában a megengedettnél nagyobb sebességgel haladhatott az a
személygépkocsi, amelynek vezetője elvesztette uralmát a jármű fölött, áttért a szemközti
sávra, és az oldalára borult. A rendőrség szóvi-

vője kérdésünkre elmondta, hogy a Kovászna megyei rendszámú jármű vezetője elhagyta a tett színhelyét, a baleset
körülményeit vizsgálják, a gépkocsivezető kiléte egyelőre
ismeretlen. Mivel nincs áldozat, a törvény értelmében az
elkövetőnek 24 órán belül kötelessége a marosvásárhelyi
rendőrségen jelentkezni, amennyiben nem teszi, törvényes
intézkedéseket kezdeményeznek ellene. (szer)

Fotó: Virag Cristian
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Nagybánya polgármestere szerint

Gazdasági és közigazgatási autonómia lehetne
az új országprojekt

A gazdasági és közigazgatási autonómia lehetne
Románia új országprojektje – jelentette ki múly
héten Cătălin Cherecheş. Nagybánya polgármestere a
máramarosi üzletemberek egyesületének alakuló
gyűlésén beszélt, amelyen jelen volt Eugen Teodorovici pénzügyminiszter is.

„Én nem a régiósítás, hanem az autonómia híve vagyok.
Nem decentralizációra, hanem gazdasági és közigazgatási autonómiára van szükség. Azt gondolom, hogy Romániának
Dél-Tirolról kellene mintát vennie, egy olyan autonómiáról,
amely ösztönzi a helyi befektetőket, és a hasznot is helyben
hagyja, nem megszűri a fővároson keresztül, amely egyáltalán
nem biztos, hogy Nagybánya, Suceava, Arad vagy Bákó érdekeit nézi. Azt gondolom, hogy a százéves Romániának új
országprojektre van szüksége. Idejétmúlt Románia mai közigazgatási szervezése” – jelentette ki Cherecheş.
A polgármester szerint hagyni kellene a tanácsokat, hogy a
helyi igényeknek és szükségleteknek megfelelően határozzák
meg a helyi adókat és illetékeket.
Cherecheş úgy véli: a legfontosabb tőke nem a pénz, hanem

az emberek, és az önkormányzatoktól kezdve az üzleti életig
mindenkinek a jól képzett munkaerő hiánya jelenti a legnagyobb problémát.
A polgármester elmondta: amikor a város egy kereskedelmi
társasággal partnerségben pénzre pályázott egy oktatási központhoz, „jöttek valami fiúk Bukarestből, és azt mondták: ti
itt Nagybányán 50 pontot érdemeltek ezért. Ezután elmentek
Bákóba, ahol – meglepő módon – egy pontosan ugyanilyen
projekt volt, amelyik azonban 70 pontot érdemelt. Paradox
módon ugyanaz a cég volt a partner. Akkor milyen igazságosságról beszélünk? Hogy nézzek én Bukarestre úgy, hogy azt
mondjam, emberek, ez a főváros, és büszke vagyok azokra,
akik vezetnek bennünket? Hát jön, hogy a Bukaresti út nevét
Bécsi útra változtassam, mert oda egyszerűbb és kényelmesebb eljutni, és nem érzem magam megalázva, mint akkor,
amikor Bukarestbe megyek” – mondta Cherecheş.
A polgármester hozzátette: ez a kormány 14 millió eurót
„lopott el” Nagybánya költségvetéséből az adótörvénykönyv
módosításával. (Agerpres)

Türelmi idő Angela Merkelnek a menekültügyi vita
európai megoldására

Két hét haladékot ad Angela Merkel német kancellárnak a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) a menedékkérők visszafordítása körüli vita európai
szintű megoldására – jelentette vasárnap a Bild
című német lap CSU-s forrásokra hivatkozva. A párt
főtitkára cáfolta az értesülést.

A Bild honlapján közölt jelentés szerint a párt arra az álláspontra helyezkedett, hogy hétfőn el kell rendelni a CSU elnöke, Horst Seehofer által tervezett határigazgatási szigorítást,
de a végrehajtást rögtön fel is kell függeszteni két hétre.
Amennyiben a június 28-29-i EU-csúcs végéig nem sikerül
európai szintű megállapodásokkal rendezni az ügyet, a szövetségi rendőrségnek el kell kezdenie a belügyminiszteri utasítás végrehajtását, vagyis meg kell tagadnia a belépést az
Európában már regisztrált menedékkérőktől.
Horst Seehofer és a CSU korábbi álláspontja szerint ezt a
megoldást az európai partnerektől függetlenül kellene alkalmazni és haladéktalanul be kellene vezetni. Angela Merkel és

a kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetésének többsége szerint viszont tartózkodni kell az egyoldalú
intézkedésektől, és a határigazgatási szigorítást csak egy európai uniós megoldás részeként, vagy legalább az érintett országokkal egyeztetve szabad bevezetni. Angela Merkel a
napokban két hét türelmi időt kért ennek az európai szintű
megoldásnak a kidolgozására.
A CSU vezetőinek köréből a Bildnek azt mondták, azért
változtatták meg álláspontjukat, hogy ne vádolhassák őket
azzal, hogy nem adtak két hetet a kancellárnak az európai tárgyalásokra. A szövetségi belügyminisztériumban arról is tájékoztatták a lapot, hogy a menedékkérők visszafordításához
technikai előkészületek is szükségesek. Markus Blume, a CSU
főtitkára német hírportálokon idézett nyilatkozatában cáfolta
a Bild értesülését. Mint mondta, a lap beszámolója „tiszta
dezinformáció”. A Bild ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy
írása olyan információkon alapul, amelyeket több, egymástól
független forrástól szereztek. (MTI)

Javaslatcsomag az euróövezet továbbfejlesztéséről

Célegyenesbe érkezett az euróövezet továbbfejlesztéséről szóló német–francia javaslatcsomag előkészítése, a legtöbb ügyről már megállapodtak, az
utolsó nyitott kérdéseket Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök e heti találkozóján döntik el – jelentették vasárnap német
hírportálok.

Idézték Bruno LeMaire francia pénzügyminiszter Twitterbejegyzését, amely szerint a német pénzügyminiszterrel, Olaf
Scholz-cal szombaton Hamburgban folytatott megbeszélés
révén elérhető közelségbe került a végső megállapodás.
A két miniszter az utóbbi időszakban négyszer egyeztetett,
felváltva Németországban és Franciaországban. A zárt ajtók
mögött folytatott megbeszélésekről rendre az szivárgott ki,
hogy a tárgyalás nehéz, de halad, és addig nem lesz megállapodás, amíg nincs egyetértés minden részletkérdésben.
A szombaton késő estig folytatott utolsó, ötödik tárgyalásról
név nélkül nyilatkozó források elmondták, hogy érzékeny
ügyekben is nagyot léptek előre, legfőképpen a francia fél által
javasolt euróövezeti közös költségvetés témájában.
Az ügyet először Emmanuel Macron vetette fel egy tavaly
szeptemberi beszédében, elképzelése szerint az euróövezeti
tagországok összesített hazai összterméke (GDP) több százalékának megfelelő nagyságú költségvetést kell összeállítani a
zóna gazdasági, pénzügyi egységének erősítésére.

Angela Merkel a német kormányalakítás elhúzódása miatt
csak az idén június elején válaszolt nyilvánosan. Egy lapinterjúban elmondta, hogy egy legfeljebb néhány tízmilliárd
eurós, úgynevezett beruházási költségvetést tart elképzelhetőnek, amelyből a tagországok egymáshoz viszonyított különbségeinek csökkentését, az euróövezeti konvergenciát szolgáló
programokat kellene finanszírozni.
Hozzátette: azt is el kell még dönteni, hogy az EU 19 tagját
összefogó euróövezet költségvetése a teljes – Nagy-Britannia
nélkül számolva – 27 tagú közösség közös költségvetésének
része legyen-e, vagy külön kezeljék.
A német–francia javaslatcsomag másik központi eleme várhatóan az lesz, hogy az állandó euróövezeti válságkezelő mechanizmus (ESM) továbbfejlesztésével – a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) mintájára – alapítsák meg az úgynevezett
euróövezeti valutaalapot, amely hitelekkel támogatná a külső
segítségre szoruló tagországokat, és az Európai Bizottsággal
együtt ellenőrizné valamennyi tag államháztartási gazdálkodását.
Emmanuel Macron és Angela Merkel kedden tárgyal a két
kormány számos tagjának részvételével a német szövetségi
kormány Berlin melletti vendégházában, a Meseberg-kastélyban. Az egész napos találkozón a tervek szerint végső formába
öntik a közös javaslatokat, amelyeket hivatalosan az EU június
28-án kezdődő csúcstalálkozóján mutatnak be. (MTI)

A spanyol király sógorának börtönbe kell vonulnia

Inaki Urdangarinnak, a spanyol király sógorának öt napon belül börtönbe
kell vonulnia, hogy megkezdje öt év tíz
hónapos büntetését – közölte múlt héten
a mallorcai Palma városának bírósága.
Az ötvenéves korábbi profi kézilabdajátékost és olimpikont kedden ítélték el
jogerősen közpénz elsikkasztása, csalás,
hűtlen kezelés és befolyással üzérkedés
miatt. Emellett több mint 512 ezer euró
pénzbüntetést is fizetnie kell.
A svájci Genfben élő Urdangarin
azért érkezett Mallorca fővárosába,
hogy eleget tegyen a bíróság idézésének
és személyesen vegye át a határozatot.
Megjelenését a bíróságon hatalmas
médiaérdeklődés kísérte, a bejáratnál
tüntetők kisebb csoportja is összegyűlt,
akik érkezésekor és távozásakor is azt
kiabálták: „tolvaj”.

Urdangarin máig bármelyik, általa
választott spanyol büntetés-végrehajtási
intézményben jelentkezhet önként, a jogszabályok erre lehetőséget adnak azoknak az elítélteknek, akikkel szemben nem
hozott ezzel ellentétes korlátozó intézkedést a bíróság. Sajtóhírek szerint Urdangarin visszautazott Svájcba, hogy
családjával legyen, mielőtt börtönbe
vonul. A király sógorának ügyvédje
egyelőre nem közölte, hogy élnek-e az
ítélettel szembeni utolsó jogorvoslati lehetőséggel, és az alkotmánybírósághoz
fordulnak-e.
Urdangarin a Nóos nevű nonprofit
alapítvány elnökeként 6,1 millió euró
közpénzt sikkasztott el üzlettársa, Diego
Torres segítségével. Az alapítvány többek között egy Aizoon nevű fantomcéget
felhasználva követte el a bűncselek-

ményt, ennek 50 százalékos tulajdonosa
volt Krisztina hercegnő és a férje.
A hercegnő is vádlott volt az ügyben,
őt a bíróság még tavaly felmentette a
kétrendbeli adócsalás vádja alól, de így
is ő lett az első a spanyol királyi családból, aki bírósági eljárásban a vádlottak
padjára került. Az elítélt házastársát terhelő közös felelősség miatt VI. Fülöp király nővérének mintegy 137 ezer eurós
pénzbüntetést kell fizetnie.
A hét éve húzódó ügyben összesen 17
ember ellen emeltek vádat, akik közül
hetet találtak bűnösnek, köztük Diego
Torrest és Jaume Matast, a Baleár-szigetek autonóm közösség volt elnökét.
Utóbbi ügyvédjén keresztül közölte,
hogy még múlt héten megkezdi három év
nyolc hónapos büntetését a Madrid melletti Aranjuez börtönében. (MTI)

Ország – világ
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Itthon hagyott gyerekek

Az elmúlt év végén 17.425-re volt tehető azon gyermekek száma, akiknek mindkét szülőjük külföldön
dolgozik – közölte az országos gyermekjogvédelmi
és örökbefogadási hatóság (ANPDCA). Közülük
16.302-re rokonok vigyáznak, a többiek hivatásos nevelőszülőknél, elhelyezési központokban vagy más
családoknál, illetve személyeknél élnek. A hatóságnak ugyanakkor 64.701 olyan gyermekről van tudomása, akiknek egyik szülője más országban dolgozik.
12.770 esetben a külföldön munkát vállaló szülő az
egyetlen családfenntartó – derül ki az adatokból.
(Agerpres)

Ócskavas a Charlie Hebdóban

Nem a francia közvéleményt közvetíti a Charlie
Hebdo szatirikus hetilap, az abban megjelent karikatúra csak annak szerzőjét képviseli – jelentette ki az
Agerpres megkeresésére Michele Ramis, Franciaország bukaresti nagykövete. A diplomatát annak kapcsán szólaltatta meg a hírügynökség, hogy a Charlie
Hebdo francia szatirikus kiadvány karikatúrát közölt,
amelyben Simona Halep teniszező magasba emeli a
Roland Garros trófeát, és azt kiáltja, hogy „Ócskavas!”. Ramis leszögezte: Simona Halepnek a Roland
Garros-on aratott történelmi győzelme büszkeséggel
tölti el a francia nagykövetséget, amelyet szimbolikus
jelentőségűnek tart, tekintetbe véve, hogy pár hónap
múlva kezdődik a Románia–Franciaország szezon
elnevezésű kulturális és diplomáciai projekt. A nagykövet ugyanakkor hangsúlyozta: a Francia Köztársaság számára alapvető jog a szólás- és
sajtószabadság.

Tapétavágóval támadt egy nő
emberekre

Tapétavágóval támadt egy nő emberekre a dél-franciaországi La Seyne-sur-Mer település szupermarketjében, miközben Allah akbart kiáltott – erősítette
meg a touloni ügyészség a Nice-Matin regionális lap
értesülését. Az újság beszámolója szerint két vásárló
között vita robbant ki a boltban, s amikor a pénztárosnő megpróbált beavatkozni, az egyik vásárló tapétavágóval támadt a többiekre, miközben azt
kiabálta, hogy Allah akbar. Ketten könnyebben megsérültek. A tájékoztatás szerint „úgy tűnik, hogy egy
bizonyítottan pszichiátriai gondokkal küzdő nő magányos tettéről van szó”, az ügyész azonban nem zárta
ki, hogy a nő iszlamista radikális. A nőt őrizetbe vették, az ügyben a touloni rendőrség nyomozást indított, az ügyészség egyelőre gyilkossági kísérlet és
terrorista jellegű bűntett dicsőítésének gyanúja miatt
indított eljárást. (MTI)

Medvementés Tusnádfürdőn

A Hargita megyei csendőr-felügyelőség sajtószóvivője, Gheorghe Suciu szerint vasárnap hajnali 3 órakor érkezett a bejelentés a 112-es egységes
segélyhívó számra, hogy egy medve rekedt a tusnádfürdői állomás környékén található egyik szemeteskonténerben. A csendőrök kiszálltak a helyszínre,
majd az esetet jelentő férfi terepjáróján levő csörlő
segítségével felemelték a konténer fedelét, szabadon
engedve az anyamedvét. A nagyvad a közeli erdőben
várakozó bocsaival együtt elhagyta a környéket. A
mentési akció hozzávetőlegesen egy órát tartott,
senki nem sérült meg. (Agerpres)

Elő a szárnyakkal!

(Folytatás az 1. oldalról)
a fizetéskésésre hivatkozva kérték a későbbi rajtot.
Végül, persze, a „felsőbb emeleti” szándék érvényesült.
2017. szeptember 11-én 2,3 millió iskolás és óvodás számára kezdődött el a 35 hétből, 167 munkanapból álló
iskolai év, amelyet hol a későn érkezett tél, hol a bérükkel
elégedetlen tanárok sztrájkja szakított meg. Ez utóbbi
okból márciusban 1100 iskolában a nyolcadikosok kisérettségijének főpróbáját is elhalasztották. Aztán jöttek a
tavaszi szabadnapok, a várt és váratlan minivakációk.
Az elmaradt tanórákat egyes iskolákban szombaton,
máshol a hétköznapi program meghosszabbításával kellett bepótolni, így az ötödikes, hatodikos diákok is megízlelhették a hét-nyolc órás munkaidő „varázsát”.
A – sokszor lassan haladó, levegőtlen vonatainkra
emlékeztető – oktatási rendszer zökkenései azonban
aligha jutottak ezúttal bárkinek is eszébe. Ünneplőjük
alatt kedvenc nyári trikójukat rejtegető diákok, fáradt
és friss mosolyú pedagógusok állták körbe a tanintézetek udvarát, ahol a legszorgalmasabb tanulóknak tanulmányi és érdemoklevél járt, az ünnepi beszédeket
követő, keresetlen szavakból, jókívánságokból azonban
mindenkinek egyformán jutott. A vakáció kezdetét jelző
csengőszóval pénteken délre elnéptelenedtek az iskolák.
Kívánjunk nekik szépítő álmot – és hozzá gondos, lelkiismeretes kezeket –, a diákoknak, pedagógusoknak
pedig élményektől színes nyarat, testet, lelket felfrissítő,
könnyed szárnyalást!
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Ballagás a MOGYE magyar tagozatán
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(Folytatás az 1. oldalról)
asszisztensi és emberi mivoltotok
vizsgáján kapjatok jó jegyeket!
Visszás és korrupt világunkban maradjatok tisztességesek, ne csak a
tüneteket lássátok, hanem magát az
embert is! Tiszteljétek az embert és
az életet! Ebben benne van a türelem, a becsület, a figyelem, a szeretet, a kedvesség és olykor a humor
is a kiszolgáltatott beteg iránt – fogalmazott prédikációjában a lelkipásztor.
Hála és küzdelem
Les Zoltán református lelkész
imádsága a hála jegyében szólt, felsorakoztatta mindazt, amiért egy
ilyen ünnepi eseményen hálásnak
kell lenni: a tanári karért, amely legjobb tudása szerint készítette fel a
hallgatókat, a szülőkért, akik vállalták gyermekeik taníttatását, az erőért, a hitért és kitartásért, ami
hozzásegítette a hallgatókat, hogy
ezt a nehéz és komoly egyetemet elvégezhessék. A lelkipásztor imája
kitért az egyetemre, kérve, hogy az
emberi erőn és igyekezeten túl Isten
legyen azokkal, akik kitartóan küzdenek a marosvásárhelyi magyar
egyetemi oktatásért.
Belépőjegy az orvos- és gyógyszerészettudomány világába
Dr. Nagy Előd rektorhelyettes
ünnepi beszédében a ballagást
olyan pillanatnak nevezte, amikor
megáll az idő, s a számvetés pillanatát éli meg diák és tanár. Két gondolattal búcsúzott a végzősöktől:
elsősorban arra biztatva őket, hogy
maradjanak mindenkor a MOGYE

tisztelettudó végzettjei, emlékezzenek arra, hogy itt váltottak belépőjegyet
az
orvosés
gyógyszerészettudomány kiváltságos világába. Arra biztatta őket,
hogy legyenek mindig tiszteletteljesek a betegekhez, és a hippokratészi
eskün túl is törekedjenek a beteg
ember problémáinak a megoldására! Az egészség mindenki számára pótolhatatlan kincs, a korszerű
diagnosztikai felszerelések nagyon
fontosak, de soha sem fogják pótolni a szakmai hozzáértést és az
emberséget, valamint az értelmes
döntéshozatalt. Másodsorban arra
buzdította a végzősöket, hogy ne
adják fel az önazonosságukat és a
magyarságukat, akárhol gyakorolják is a szakmát a világon.
– Az egyetem a külhoni magyarság fontos felsőoktatási intézménye, magyar tagozata szebb napokat
is megélt, ma erőforráshiánnyal, ellenszélben küzdünk érte. Az innen
kikerülő diákság támogatására okvetlenül szükség van – hangsúlyozta dr. Nagy Előd.
Kíséreljék meg helyretenni
a kizökkent társadalmat!
Búcsúbeszédében dr. Sipos
Emese, a gyógyszerészeti kar professzora felemelőnek nevezte a
Vártemplom padjait megtöltő végzősök látványát. Valóban az volt,
hiszen ennyi értelmes, okos, szép
magyar fiatalt ünnepen együtt látni
csak felemelő és örömteli lehet.
– Idén a megalakulásának 70.
évfordulóját ünneplő gyógyszerészeti kar oktatójaként búcsúztatom

az általános orvosi kar 162, a fogorvosi kar 44, a gyógyszerészeti kar
58 hallgatóját, valamint a 35 általános orvosi asszisztensi szak végzőseit. Összesen 299 magyarul tanuló
hallgatót. Ugyanannak a profi csa-

velni, akik az erdélyi társadalom
meghatározó értelmiségévé válnak
majd. Shakespeare Hamletje
mondja: Kizökkent az idő, és én
születtem helyretolni azt. Kíséreljék
meg önök is a kizökkent, hibás társadalmat helyretenni, hogy ne legyenek megkérdőjelezhetőek az
erkölcsi normák és a szellemi érté-

oktatók munkáját, akik nemcsak tanították őket, hanem sorsuk alakulásában is részt vállaltak. Kívánta,
hogy valamennyi diáktársának álma
teljesüljön.
Az EME nevében dr. Szilágyi
Tibor professzor a dr. Csőgör Lajos
professzorról, az egyetem alapító
rektoráról elnevezett díjakat adta át

patnak a részei lettek, akik hivatásukkal ugyanazt a közös célt
szolgálják: a legmegfelelőbb terápiában részesíteni a beteg, szenvedő
embert. Az egyetemi évek csak a
megfelelő alapozást
jelentik. Ahhoz, hogy
valaki igazi profi legyen, folyamatosan
képeznie kell magát.
Mindannyian
egy
egésznek, a gyógyító
tevékenységnek egy
szeletét tudják és ismerik maximálisan.
Azonban
közösen
lesznek képesek arra,
hogy a 21. század
gyógyító eljárásait a
legmagasabb szinten
megvalósítsák. Azáltal, hogy anyanyelven
sajátították el a tudást,
szilárd alapra tettek
szert.
Igyekeztünk
olyan orvosokat és
Fotó: Nagy Tibor gyógyszerészeket ne-

kek, az emberi tisztesség! Sokukban érlelődnek az egzisztencia
megteremtésének első lépésére vonatkozó legfontosabb kérdések: hogyan, hová, mennyiért? Az
oktatókban is számos kérdés merül
fel: megadtuk-e a hallgatóknak a hivatás gyakorlásához szükséges alapokat, érvényesíteni fogják-e a
humánum elvét? A diploma életre
szóló kötelezettségeket jelent. A választ a jövő, az Önök teljesítménye
adja meg. Az orvosi és gyógyszerészi eskühöz hűen, annak megfelelően
végezzék
munkájukat!
Legyenek büszkék, hogy a marosvásárhelyi egyetemen végeztek! –
mondta a professzor
Jövőben még ugyanilyen lesz
a ballagás
Dudás Csaba az egyetem végzőseinek nevében szólt a ballagókhoz.
Az a tény, hogy a MOGYE végzőseiként a Vártemplom padjaiban
foglalhatnak helyet, nem csak a
saját érdemük. Megköszönte a szülők áldozathozatalát, az egyetemi

a négy kar évfolyamelsőinek:
Dadai Emesének, Vajna Júliának,
Beluska Melánia Máriának és
Dénes Csillának.
A legvégén minden diák átvette
a végzősöknek járó oklevelet, az
egyetem oktatói, valamint dr. Vass
Levente, a Studium Prospero Alapítvány képviselője szép és biztató
szavakkal bocsátotta útjára az évfolyamot.
Dr. Szabó Béla professzor az ünnepi istentisztelet végén a Népújságnak nyilatkozva elmondta: – Ez
az ünneplés ideje. A ballagáson jó,
ha egy kicsit elvonatkoztatunk attól,
ami az egyetemen történik. A problémák maradnak, tudjuk. A harcot
visszük tovább – fogalmazott a professzor, aki hozzátette, jövőre
ugyanilyen ünnepségre számíthatunk, ugyanis a gőzerővel erőltetett
egyesítés ellenére a ballagás a jelenlegi struktúrának megfelelően zajlik
majd.

Felavatták a Mezőbándi Polgármesteri Hivatalt és kultúrotthont
A mezőbándi régi művelődési
ház épületét 2005-ben szolgáltatták vissza a református
egyháznak. Akkor vált időszerűvé egy újnak a felépítése. A
polgármesteri hivatal épülete
is „megérett” már erre, hiszen
a legtöbb községközpontban
igyekeztek a réginél korszerűbbet építeni. Mezőbándon
most került sor arra, hogy egy
új, korszerű, funkcionális
épületet adjanak használatba. Az avatóünnepségre június 15-én került sor.

Mezey Sarolta

Az új épülettel gazdagabb lett a
nagyközség központja. S ha a buszmegálló és a környék közeljövőben
történő további rendezését is előrevetítjük, akkor mutatós községközpontról beszélhetünk.
Az avatóra a község vezetői,
Mircea Radu polgármester és Hor-

Sok huzavona után valósult meg a terv

váth Árpád alpolgármester több megyei elöljárót hívtak meg, köztük a
Maros Megyei Tanács vezetőségét,
politikusokat, a szomszédos községek polgármestereit, akikkel együtt
kívántak ünnepelni az avatón. Köszöntőbeszédet mondott Nagy Zsigmond prefektushelyettes, Ovidiu
Dancu, a megyei tanács alelnöke.
Jelen voltak a községben levő felekezetek lelkészei és képviselői: Crişan Lucian, Sârbu Petru, Indreica
Benjam ortodox papok, Nyíri
Hunor református lelkész, valamint
a római katolikus híveket képviselő
Sikó András.
Az építkezés 2012-ben kezdődött el, aztán öt éven át félbe-szerbe
pirosban állt az épület. 2017-ben az
új önkormányzati vezetők kézbe
vették az építkezés ügyét, s ősszel
nekiláttak a munkának. Az önkormányzat költségvetéséből 1,3 millió lejt különítettek el erre. Az
épületet a Heim cég tervezte, a kivitelező a Conimur volt.
Az épületegyüttes földszintjén található, színpaddal ellátott művelődési ház nagyterme 190 férőhelyes,

bármilyen közösségi esemény megtartására alkalmas, megfelelő hangosítással
és
világosítással
rendelkezik. A földszinten helyet
kap még a szociális ügyekkel foglalkozó iroda, az adóhivatal és a

konyha. Az emeleten lesznek a polgármesteri hivatal irodái, a házasságkötő terem, a polgármesterek
irodái, a könyvelőség, a titkárság. A
épület körül parkolókat alakítottak
ki, a hátsó udvaron szabadtéri szín-

Fotó: Nagy Sándor Zsombor

padot, garázsokat hoznak létre –
nyilatkozta Horváth Árpád alpolgármester, aki biztosított arról, hogy
a Mezőbándon beindított folyamat
során további avatóünnepségnek lehetünk részesei.
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16. Csűrszínházi Napok

Színes kínálat

Június 29-én 18 órától nyitja
meg kapuit a Csűrszínház az
immár 16. Csűrszínházi Napokon. A hagyományhoz híven a
rendezvénysorozat képzőművészeti tárlattal indít. 18 órakor a nyárádszeredai Zereda
alkotótáborban készült művekből nyílik kiállítás. Ezt követően 19 órától Marosán
Csaba kolozsvári színművész
Arany János-estjét láthatják.

Az előadás betekintést nyújt
Arany küzdelmeibe is. Bátor humorának egyik példája a Vörösmarty
Mihály Szózata alapján írt pamfletje, amivel a kiegyezés után azoknak
üzent,
akik
„enyhén
elfelejtették a magyar identitásukat”: „Hasadnak rendületlenül/
Légy híve, ó magyar!/ Bölcsődtől
kezdve sírodig/ Ezt ápold, ezt takard”. Ferenc József 1866-ban érdemkereszttel tüntette ki Arany
Jánost, amit ő semmiképpen nem
akart elfogadni, hiszen ezzel Bécs
mellett tette volna le a voksát, ő
pedig Deák Ferenc híve volt. Az érdemkeresztet viszont nem lehetett
visszautasítani, és éppen akkor postázták neki, amikor betegeskedett.
Halála után került elő ez a négysoros: „Hasfájásban szenvedek/ Érdemkeresztet küldenek/ Ha csak
egyet tojhatnám/ Száz keresztért
nem adnám”.
Az esten elhangzik majd Lackfi
János A walesi bárdok alapján született kortárs átirata, és a Mátyás
anyja mai változata A fekete router
címmel, majd az is kiderül, hogy
Déry Tibor szerint „Arany jobban
tud magyarul, mint Shakespeare an-

golul, Arisztophenész görögül”,
Ottlik Géza pedig úgy véli: „utánozni ma Aranyt értelmetlen és lehetetlen próbálkozás lenne, de
tanulni nagyon is lehet és kell:
nyelvi tisztaságot, formai gondosságot, nevelői felelősséget a költőknek és az igazi művészet elmélyült
élvezését a kedves olvasónak”. Az
előadáson az „ismeretlenebb”, „viccesebb”, „játékosabb” Aranyt mutatják be. Iskolában tanult versek is
elhangzanak. És megszólalnak a
költő életének mélypontján írott
versek is, mint például az 1848-as
időszakban vagy a lányának halálát
követő időben születettek. Majd az
előadók a humor eszközével pillanatok alatt fel is oldják a nyomasztó
hangulatot. Az előadás arra törekszik, hogy a diákok számára is vonzóvá tegye Arany verseit,
megmutatja a költő „játékosabb oldalát” – mondta az előadásról Széman Emese Rózsa rendező.
Pénteken 21 órától a budapesti
Nemzeti Színház társulata Szergej
Medvegyev Fodrásznő című művével szerepel. Az előadást Viktor Rizsakov rendezte. A boldogság után
vágyódó nő sorsának egyetemes
problémáit fogalmazza meg a kisemberek tragédiáját gogoli groteszkséggel
ábrázoló
drámai
szöveg. A derűbe, a szeretetbe csomagolt fájdalom, amely a rendező,
Viktor Rizsakov színházi nyelvének
egyik jól felismerhető sajátossága,
az emberi vágyak és a rideg valóság
között feszülő ellentmondást emeli
költői szintű látomássá. Az előadás
minden korosztály érzékeny rétegét
képes megszólítani, részvétre és

életének újragondolására késztetni.
Az előadás rendezője a kortárs
orosz színházi élet egyik emblematikus figurája, a Kiszlorod (Oxigén)
elnevezésű színházi mozgalom elindítója. A szakmai zsűri döntése
alapján a Fodrásznő nyerte 2010ben a X. POSZT legjobb előadásának díját, a címszereplő Szűcs Nelli
pedig a legjobb női alakítás díját
kapta a Maszk Színészegyesülettől.
Előadják: Szűcs Nelli, Trill Zsolt,
Tóth László, Kristán Attila. Díszlet
és jelmez: Viktor Rizsakov. Fordító
és dramaturg: Kozma András, rendezőasszisztens: Kolics Ágota.
Június 30-án, szombaton Dsida
Jenő Nyílt sebe vagyok a szíven
szúrt világnak, a Szugyicky István
által szerkesztett-rendezett összeállítást adja elő Bogdán Zsolt érdemes művész és Csutak Réka, a
Kolozsvári Állami Magyar Színház
művészházaspárja, valamint Kovács Éva Poór Lili-díjas szatmárnémeti színművésznő, a Kolozsvári
Állami Magyar Színház és a szatmárnémeti Harag György Társulat
közös produkciójaként.
Olyan pódiumelőadás, ahol nem
a Dsida Jenő által írt verseket szólaltatják meg, hanem Dsida Jenő a
Bogdán Zsolt hangján beszél hozzánk. Mi a különös ebben? Máskor
is kiáll egy színész és mondja Kányádit, Szilágyi Domokost, Arany
Jánost stb. Ezúttal mégsem ez történik. Előttünk áll a Dsidába oltott
Bogdán Zsolt, és megmutat egy
Dsida Jenő nevezetű diákot, egy
Dsida Jenő nevezetű lelkes fiatalembert, egy Dsida Jenő nevezetű
szerelmest, egy Dsida Jenő nevezetű boldog, máskor elesett polgárt,
színházi nyelven egyéniséget, megmutatja a költő lelkét. Nehéz ezt
megértenie annak, aki nem hisz,
nem tud a lélek létezéséről.
Ezen az estén ismételten kiderül, hogy
Dsida költészete soha ki
nem aknázható tárna, az
idők végtelenségéig kitartó lelki-szellemi ásványokkal.
A
színművész
leszállt
ebbe a tárnába, és nagy
boldogságban hozott fel
ezüstöt, aranyat, úgy,
hogy minden aktusa
mögött ott állt az Úr.
Ilyen az az emberi jelenlét, ahol az Úr, az
örök rejtőzködő és örök
jelenlévő besegít. Nem
a megfoghatatlan, a titokzatos tehetség jelenlétéről beszélek, hanem
az „Ő” jelenlétéről
Bogdán Zsolt mögött,
akinek szeretetsugarában ragyogunk mind-

Története eddigi legjelentősebb kiállítására
készül a debreceni Modem

Fodrásznő

Művészeti és anyagi értékét
tekintve is történetének eddigi legjelentősebb kiállítására készül a debreceni
Modem Modern és Kortárs
Művészeti Központ – mondta
a város polgármestere a délafrikai Johannesburgból érkezett képzőművészeti gyűjtemény csütörtöki sajtónyilvános ládabontásán.

Papp László emlékeztetett: az intézmény az elmúlt években több
nagy érdeklődéssel kísért kiállítást
rendezett, de ilyen rangos összeállítást még soha nem mutattak be a
Modemben. Az önkormányzat 25
millió forint többlettámogatást biztosított a tárlat megrendezéséhez –
hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kiállítás hozzájárul ahhoz, hogy a
Modem országosan és a régióban is
sikeresen újrapozicionálja magát.

Fotó: Máthé András

Ebben a folyamatban fontos szerepe van annak a neves szakemberekből álló művészeti tanácsnak is,
amely 2018-tól az intézmény vezetése mellett a szakmai munkát segíti
– fűzte hozzá a polgármester, aki a
tárlat legtöbbre becsült darabjának,
Alfred Sisley több mint 3 milliárd
forintra értékelt Folyópart Veneuxnél című 1881-es és Monet Tavasz
című, 1875-ben készült olajképének
kicsomagolásában vett részt. Koroknai Edit, a Modem igazgatója elmondta: az Impressziók című
kiállítás iránt már most hatalmas az
érdeklődés, a június 18-i megnyitót
és azt követő két tárlatvezetést telt
ház előtt tartják majd, de a következő hetekre meghirdetett mintegy
20 tárlatvezetés közül többre szintén nem lehet már jegyet venni.
A kiállításra érkezők már a megnyitó napjától, június 18-tól 50 szá-

Csalóka szivárvány

annyian, a művészeket körülvevő
közönségkoszorú is. És, ha már választ keresünk arra, ki szólal meg
ezen az estén, észre kell vennünk,
hogy a mi lelkünkben, a néző lelkében visszhangra talált szavak szólalnak meg. Bogdán Zsolt, Kovács
Éva, Csutak Réka a hallgató lelkében vihart kavar, torokszorító,
könnyes vihart, önvizsgálatra késztető vihart, szellemet, lelket megtisztító vihart. Pedig nem időszerű
kérdéseket vetnek fel, még kevésbé
adnak választ időszerű kérdésekre,
ahogy ezt mondani szokták. Az itt
elhangzó kérdések és válaszok az
életet éltető lélek kérdései és válaszai, amelyek idő- és térhatárokon
túliak, mégis az emberséges lét
alapjai. A fájdalomhozó mulandóságról valóban szó esik, de amihez
Dsida hozzáér, az nem mulandó.
A Nyílt sebe vagyok a szíven
szúrt világnak című pódiumest bátran, hol összekötő, hol gondolatot,
verset el- vagy szétválasztó szerepben alkalmaz színpadi mozgást.
Színpadi helyzetek, jelenetek, kellékek jelennek meg, és szervesülnek az előadással. Megpróbálják a
kottatartókat is kellékesíteni. Bogdán Zsolt Dsida-szövegmondása
úgy szólal meg, hogy nem provokálja a hallgatót, nem uszít, nem
lázít, nem politizál, de lelkiismeretvizsgálatra készteti a hallgatót,
vagyis eléri azt a megvilágosító
lámpagyújtogatást, amit emberi szó
elérhet a lélek titokzatos hajlékában. Bogdán Zsolt Dsida-szavai
ezen az estén lélektől lélekhez hajolva mondanak igent szépre, jóra,
tisztára – írja az előadásról Czirák
Csaba.
A Csíki Játékszín június 30-án,
szombaton Mikházán 20 órai kezdettel játssza Tamási Áron színművét, a Csalóka szivárványt. A
Csalóka szivárvány filozofikus
színpadi mű, többrétűen hatja át a
kettősség motívuma. Az ember nem
elégszik meg a sorsával, több akar
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Fotó: Sándor Levente Zsolt

lenni, mint ami, szeretné túllépni
önmaga korlátait. Tamási arra figyelmeztet, hogy ez a törekvés a
lelki egyensúly, az önazonosság elvesztéséhez vezethet. A falusi
gazda, Czintos Bálint fia leérettségizett. Az öröm enyhíti, de el is mélyíti az özvegy férfi fájdalmát, hogy
ő nem tanulhatott. Egykori iskolatársa, Kund Ottó látogatása küldi át
Czintost a szivárvány alatt. A filozófus vízbe veti magát vendéglátója
öltözetében, így Czintos új életet
kezdhet valaki másként.
Szereposztás: Czintos Bálint, falusi gazda: Veress Albert Kálmán,
Czintos érettségizett fia: Borsos
Tamás e.h., Samu bácsi, öreg rokon
és mindenes Czintosnál: Fülöp Zoltán, Rózsa Néni, Samu bácsi felesége: Zsigmond Éva Beáta, Aba,
Samu bácsi félárva unokája: Gál
Ede. Tibád úr, kereskedő a faluban:
Kiss Ernő, Zsuzsanna, Tibád úr úrilánya: Sándor Anna, Kund Ottó,
megszomorodott filozófus: Budaházi Attila, Kundi Kund, Czintos úri
alakban: Veress Albert, Duka Vendel, vasműves és kovács a faluban:
Lőrincz András Ernő, Viola, Duka
felesége: Bartalis Gabriella Ibolyka,
Duka leánya: Ráduly Beáta, Virág
úr, nyugalmazott őrmester: Giacomello Roberto, Fecske, levélhordó
a faluban: Pap Tibor, János, szolgalegény Czintosnál: Puskás László,
Berta, János kedvese, kisegítő Czintosnál: Bokor Andrea, Bálintka,
Kundi Kund és Zsuzsanna fia: Gál
Áron. Tervező: Parászka Máté, rendező: Parászka Miklós.
A vasárnap délelőtti műsor változott, a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági
és
Gyermekszínház
meghirdetett előadása helyett Póra
Zoli és a Stone Hill együttes lép fel
Mikházán gyermekdalokkal. Az
előadás 11 órakor kezdődik.
Helyfoglalás a 0744-394-186-os
telefonszámon, jegyvásárlás a
helyszínen.
Összeállította: Vajda György

be a 19. század második felének és rátor munkája nyomán. A kiállítás
a 20. század első felének művészeti szeptember 23-ig látogatható a Motörekvéseit Süli Zakar Szabolcs ku- demben. (MTI)

zalékos kedvezményes vasúti
jegyet válthatnak – fűzte hozzá az
igazgató. A Johannesburgi Művészeti Galériából (JAG) érkezett 56
alkotást 48 óra akklimatizálódást
követően csomagolták ki a ládákból, majd az állapotfelmérés után
kezdődött a művek installálása. A
tárlaton neves, a korszak jelentős
művészeinek remekműveit, köztük
Monet, Van Gogh, Cézanne, Matisse, Modigliani, Picasso, Andy
Warhol és Lichtenstein olajképeit,
rajzait láthatja a közönség – tájékoztatta az MTI-t Koroknai Edit,
aki elmondta azt is: a bontást, az állapotfelmérést és az installálást a 9
ezer darabos gyűjteménnyel rendelkező JAG gyűjteménykezelőjének
és művészettörténészének felügyelete mellett, olasz és magyar szak- Papp László, Debrecen polgármestere és Süli-Zakar Szabolcs kurátor Alfred Sisley Folyópart
emberek részvételével végzik.
Veneux-nél című festményének kicsomagolásán a debreceni Modem Modern és Kortárs MűFotó: MTI
A tárlat hat szekcióban mutatja vészeti Központban

6 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ RIPORT __________________________________________________ 2018. június 18., hétfő

Budapesti Play It Show

Ahol a virtuális valósággá válik

Play it, magyarul Játszd el –
ez a két szó jelenti a virtuális
világban otthonosan mozgó
magyarországi tizenévesek
számára a földi paradicsomot.
A rendezvényt, amely évente
többször tinédzserek ezreit
hozza izgalomba, a szervezők
játékvásárként és kiállításként határozzák meg, de személyes tapasztalataim szerint
sokkal több annál.

Nagy Székely Ildikó

Budapesten kétszer is meggyőződhettem arról, hogy az XBOX
One Play It Show főszereplői tulajdonképpen nem is a legnépszerűbb
számítógépes játékok és technikák,
amelyeket a belépős karszalaggal
bárki ingyen kipróbálhat. A legnagyobb vonzerejük azoknak a fiataloknak,
úgynevezett
„youtubereknek” van, akiknek videóit egész tinédzsernemzedék követi nyomon. Ők a felnövő
generáció példaképei, sztárjai,
éppen ezért pólóra, jegyzetfüzetbe,
táskára firkantott autogramjuk vagy
a velük készült közös fotó sokak
számára mindennél többet ér.
A számos magyarországi városban évi rendszerességgel, a főváros-

ban pedig évente kétszer is lezajló
eseményt Kelet-Közép-Európa legnagyobb számítástechnikai és videojáték-rendezvényeként tartják
számon. Bár az elmúlt években
rendszerint tavasszal és ősszel vették birtokba a Hungexpo kiállítótereit a virtuális élménydömpingre
vágyók, a 14. budapesti Play It-et
június 2-re időzítették a szervezők.
Sok családban ez az alkalom akár
utógyermeknapozássá is válhatott,

hiszen kisiskolásokat, sőt náluk ki- becsapódása semmilyen esetben
sebbeket is láttunk az ezerhangú és nem okoz sérülést.) A játékosok kö-színű rendezvényen.
zött felszerelésüket cipelő kisgyermekeket is láttunk, de ismert
Űrlakók útján
videokészítők, például – a marosváAz Örs vezér tértől induló 10-es sárhelyi kiskamaszok körében is
számú autóbusz többször is megállt népszerű – Beniipowa, azaz Nagy
a vásárközpont közelében, hogy a Benedek is beállt egy-két futamra.
főkapuhoz, illetve az 1-es, 2-es, 3- A Play It varázsa tulajdonképpen
as kapuhoz igyekvők minél kényel- éppen ebben rejlik: az idolokkal
mesebben besétálhassanak az közös élmények begyűjtésében. Jó
élmények színterére. Amíg utaz- látni, hogy a képernyőről megkedtunk, egyre sűrűbben tűntek fel a tá- velt, hosszú időn keresztül figyekísért
youtuber
a
voli galaxisokról gyalogosan lemmel
közeledő figurák. A hosszú köpe- leghétköznapibb helyezetekben is
nyek, különös hajviseletek és smin- ugyanúgy tud lelkesedni, izgulni,
kek láttán biztosak lehettünk benne, vagy éppen tévedni, mint rajongói,
hogy jó helyen járunk, ezen a fesz- akiknek a legelső találkozáskor is
tiválon ugyanis a képernyőről – sci- úgy örül, mint rég nem látott, kedfi-filmekből,
jövőbe
repítő ves ismerősöknek.
A lézerharctól pár lépésnyire, egy
játékokból – ismert hősök megelevenednek, és teljes életnagyságban óriási asztalifoci-pályaként kialakísétálgatva mossák össze az idősíko- tott terepen élő csocsófigurák küzdöttek a labdáért. A játékban
kat.
többnyire huszonévesek vagy időMozdulj, gamer
sebbek vettek részt, a szurkolótáA Play It belső tereit bejárni min- borban viszont a fiatalabb
den alkalommal többórás kaland – korosztály is képviseltetett. Aki
bár idén úgy tűnt, kevesebb csar- pedig ezt is elunta, kosárra dobhanokra terjesztette ki uralmát a virtu- tott, vagy bevehette a hatalmas máA
lézercsata
ális világ, mint egy évvel korábban szófalat.
–, a belépőjegy megvásárlása után szomszédságában a Magyar Honmégis először a kinti akciókba kós- védség tankja és kiképzőpályája
csalogatta a gyermekeket és fiatalotoltunk bele.
kat. A kánikulában cseppet
sem
kívánatos
katonamellényt természetesen néhány videokészítő is magára öltötte,
hogy kiállja a kemény parancsszavakkal kísért erőpróbát.
Ezekre a kültéri kalandokra évről évre a Mozdulj, gamer mozgalom
keretében kerül sor. A
Play It és a legnépszerűbb
videojátékos magazin, a
Gamestar közös kezdeményezésének célja –
amelyhez névadó szponzorként a Chio is csatlakozott – a virtuális
valóságból kimozdítani,
és különféle extrém sporttevékenységekkel egészA legnépszerűbb programpont, séges életmódra ösztönözni a
amelyet egyes gyermekek a video- képernyő előtt ülőket. A másik, kojátékoknál is többre tartottak, a szí- rántsem elhanyagolható célkitűzés
nes gumifalak között zajló pedig az, hogy lebontsák a játékolézerháború, pontosabban lasertag sokkal, azaz gamerekkel szembeni
volt. (Ez a paintballhoz hasonló csa- előítéleteket.
patjáték, amelyben a résztvevők
egy infravörös sugarakat kibocsátó Idén sorszám nélkül
A Play It Show kilenc órájában
kézifegyverrel lövöldözve igyekeznek pontokat szerezni. A paintball- bemutatásra került legújabb számítól leginkább az különbözteti meg, tógépes játékokról, a virtuális valóhogy teljesen ártalmatlan, a golyó ság legmodernebb megnyilvá-

nulásairól nyomtatott és internetes
szaklapokból tájékozódhatnak az
érdeklődők. Mi inkább azt az életérzést próbáljuk visszaadni, ami a
videósokkal való találkozás, aláírásés fotókérés velejárója. A tavalyi találkozón sorszámot osztogattak a
szervezők, akkora volt az érdeklődés az egyik csarnok középpontjában kialakított Dedikálózóna
eseményei iránt, és a kivetítőn százasával jelentek meg a hamarosan
sorra kerülő rajongók számai. Idén
mintha mindez visszafogottabban
zajlott volna, mi több, volt olyan
stand, ahol egy percet sem kellett
várakozni az autogramra. Annál nagyobb volt viszont az érdeklődés a
nagyszínpadnál, ahol folyamatosan
zajlottak beszélgetések és játékok a
youtuberekkel. Pamkutyáék (Magyarország második legtöbb feliratkozóval rendelkező youtubertestvérpárja, akik Pam nevű kutyájukról adták művész-, azaz gamernevüket) és a KD csapat például
régi és új videojátékokkal kapcsolatos ismereteit mérhette össze egy,
a játékok megjelenési évét firtató
kvíz során.

vonultató találkozó gépiességét a
különféle jelmezekbe öltözött fiatalok mesés, misztikus jelenléte ellensúlyozta. A Play It elmaradhatatlan
mozzanata a cosplay-verseny (ez az
angol „costume play” kifejezés rövidített formája, az előadóművészet
egy ága, amelyben a résztvevők különböző kiegészítőket és jelmezeket
viselve próbálnak egy filmszereplőt, képregényhőst, rajzfilmfigurát
megjeleníteni), amelyre évről évre
rengetegen beneveznek. Erre utal az
is, hogy lépten-nyomon jedilovagokba, Dart Vaderekbe, és más csillagközi hősökbe, illetve számtalan
más, meghökkentő figurába ütközik
a rendezvény területén céllal vagy
céltalanul kóborló.
A sci-fikből ismert vagy még
sosem látott alakok közül a Play It
utolsó félórájában természetesen
győzteseket is választ a zsűri, nem
volt ez másként idén sem. A találkozó legvégén a szervezők – akik
profi módon gondoskodtak arról,
hogy civilizált körülmények között,
mégis felszabadultan pörögjön egy
időben százféle esemény – elsősorban a gyermekeiket elkísérő szülőknek mondtak köszönetet az egész
A jövő karneválja
A
különféle
számítógép-, napos felügyeletért. Az utolsó perXBOX- és Playstation-márkákat, cekben ajándékkarkötők és plakátartozékokat és technológiákat fel- tok repültek a közönség közé.
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Sportrendezvények a szovátai
Medve-tó Napokon

A szovátai Medve-tó Napok háromnapos rendezvénysorozatának
sporteseményei között szombaton
délelőtt lábtenisz- és kosárlabdastreetball-torna, valamint női futballmérkőzés is volt, ugyanakkor
teniszbemutatót, quad- és motocross-, valamint taekwondo-bemutatót tartottak, és az erős emberek
versenyére is sor került a nagypályán és a műfüves pályán.
Szintén a műfüves pályán volt a
Sörmeccs a polgármesterekkel címmel öregfiú-találkozó, amelyen
egykori helyi labdarúgók is pályára
léptek.
Pénteken este a Domokos Kázmér Szakközépiskola sporttermében barátságos kispályás találkozót

rendeztek, amelyen a helyi Soós
Levente és Soós Zsigmond testnevelő tanárok és barátaik csapata a
szintén szovátai Csoma Ferenccel
és Csoma Alpárral, valamint barátaik együttesével játszott. A 6-6-ra
végződött találkozón a két együttesben pályára lépett: Gál Csaba, Fábián Zoltán, id. Soós Zsigmond, ifj.
Soós Zsigmond, Soós Levente,
Medgyes András, Péter Huba, Lőrincz Szabolcs, Kénesi Lajos,
Kozák Zoltán, Csoma Ferenc,
Csoma Alpár, Veres Ferenc és Csipán Nándor.
Vasárnap a sportrendezvényeket
sakkverseny (Fekete Medve szálló)
és gyerek-minifocitorna zárta.
(C. A.)

Parlamentveréssel –
harmadik

Június 9-én, a Csaba királyfinapok keretében tartották meg Nyárádszeredában a minifoci Csíki
Sándor-emléktornát, amelyen a magyar újságírókat tömörítő PRESSing mellett részt vett a Magyar
Parlament SE csapata, az Aranycsapat, valamint a Csaba királyfi nevű
két hazai együttes. A PRESSing –
amely több alapembere nélkül
kényszerült kiállni – ki is kapott a
két fiatal, ám tapasztalt hazai együttestől, a magyar Országgyűlés válogatottjával
viszont
előbb
döntetlenre játszott, majd a kisdöntőben súlyos vereséget mért rájuk,

így a sajtósok focicsapata végül, a
marosszentgyörgyi Szentgyörgykupa után, a Csíki Sándor-emléktornán is harmadik helyen végzett.
Kupagyőztes a tornaszervező Csaba
királyfi együttes.
Eredmények: Csaba királyfi –
Aranycsapat 0-1, PRESSing –
Parlament SE 2-2, PRESSing –
Csaba királyfi 1-3, Aranycsapat –
Parlament SE 6-1, Csaba királyfi
– Parlament SE 7-0, Aranycsapat
– PRESSing 6-1. Kisdöntő:
PRESSing – Parlament SE 5-2,
döntő: Csaba királyfi – Aranycsapat 2-1.

Toma Bianca révén aranyérmet
nyert az U11-es korosztály (20082009-ben születettek) országos
cselgáncsbajnokságának zárófordulójában a marosvásárhelyi Dimas
Sportklub. A megyeszékhelyiek hat
versenyzővel képviseltették magukat a mezőnyben, a 23 kg-osok között minden ellenfelét idő előtt
leléptető, és így a dobogó legfelső
fokára lépett Biancán kívül Băltăţanu Iannisnak (42 kg) sem sok hiányzott, hogy érmet nyerjen,
tapasztalatlansága azonban döntő

szerepet játszott abban, hogy súlykategóriájában elveszítette a bronzmeccsért kiírt találkozót, és így az
5. helyet foglalja el.
A június 7–10. között, a tengerparti Mangalián tartott versenyen
több mint 40 klub 300 sportolóval
képviseltette magát. A Dimas SK
küldöttségében a már említett Toma
Biancán és Băltăţanu Iannison
kívül Bolog Tudor (34 kg), Bobletec
Darius (27), Miclea Bogdan (27)
és Băltăşanu Máté (34) kapott helyet.

Marosvásárhelyi arany
az U11-es cselgáncsbajnokság
zárófordulójában

Előkészítették az új röplabdaidényt

Balázsfalván ülésezett a múlt
hét végén a Román Röplabdaszövetség vezérkara és az
élvonalbeli együttesek képviselői. A kétnapos rendezvény
keretében a sportágat foglalkoztató számos egyéb kérdés megvitatása mellett az
ősszel kezdődő új bajnoki
idény időpontjait is meghatározták, valamint kisorsolták az A1 osztály programját
és a Románia-kupa párosításait.

Bálint Zsombor

A női bajnokságban 12 csapat
rendelkezik részvételi joggal. Az a
tíz, amely az előző idényben is
részt vett, közöttük a Marosvásárhelyi CSU Medicina, valamint a
másodosztály döntő tornáján az
első két helyen végzett csapat: a
Galaci CSU és a Nagyváradi CSM.
Ehhez a 12 csapathoz sorsolással

hozzárendelték a sorszámokat, a
csapatok pedig a 12-es Berger-táblázat szerint játsszák le majd a találkozóikat. Az első fordulóban az
alábbi a program: Marosvásárhelyi
CSU Medicina – Kolozsvári U,
Nagyváradi CSM – Bukaresti Dinamo, Temesvári Agroland – Galaci CSU, Balázsfalvi Alba Volei –
Lugosi CSM, Bukaresti CSM –
Jászvásári Penicilina, Bákói Ştiinţa
– CSM Târgovişte. Az első fordulót a tervek szerint a szokásosnál
később, október 27-én játsszák, a
bajnoki idény pedig a megszokottnál tovább tart, május 14-én ér
véget. A bajnoki rendszeren nem
változtattak. Az oda-vissza alapszakasz után a rájátszásban két
hatos értékcsoportban újabb odavissza kör következik.
Most már csak azt kell megvárni, hogy tényleg ez a 12 csapat
vesz-e részt a bajnokságban, illetve valóban lesz-e 12 csapat, hiszen a bajnoki sorsolást a tavaly is
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megtartották júniusban, hogy
aztán augusztusban újrasorsolják,
miután ketten visszaléptek, és nem
találtak csapatokat a pótlásukra.
Nincs megnyugtató helyzetben
ilyen tekintetben a Medicina sem,
amelynek a jelenlegi struktúrában
egészen biztosan nincs pénze arra,
hogy minőségi csapatot működtessen. A sportágban tevékenykedők
a városi sportklub működőképessé
válásában bíznak, de olyan lassú a
bürokratikus ügyintézés, hogy
akár még egy bajnoki idény lejárhat, amíg valaki valóban kézbe
tudja venni a dolgokat az új klubnál.
Sorsoltak a Románia-kupában
is. Itt az első körben a Medicina ellenfele Lugos lenne, a mérkőzést a
tervek szerint október közepén, a
bajnoki rajt előtt rendezik. A párharc győztesének a Bákói Ştiinţa
lesz az ellenfele. A Románia-kupa
az idény végén, négyes döntővel
zárul.

Kétgólos előnyben az MSE

Kétgólos
előnyre
tett szert a Marosvásárhelyi MSE a
Resinári
Păltiniş,
Szeben megye bajnoka elleni osztályozón, amelyet odavissza rendeznek a
3. ligába jutásért.
Lényeges, hogy a
megyeszékhelyi
csapat nem kapott
gólt hazai pályán,
azonban
sajnálhatja, hogy nem tudott
ennél
is
megnyugtatóbb
előnyre szert tenni,
mert a lehetőségek
megvoltak hozzá.

A közönség támogatását is élvezhette a marosvásárhelyi csapat a Szeben megye bajnoka elleni párharc
első mérkőzésén.
Fotó: Bucşeneanu Bogdan (MSE)

Mintegy 2000 néző volt kíváncsi szombat este a Sziget utcai stadionban lejátszott találkozóra, akik
jó iramú, izgalmas mérkőzést láthattak, amelyen azonban egyértelműen az MSE vitte a prímet. Fehér
Csaba edző tanítványai már az első
percekben nagy nyomás alá helyezték az ellenfelet, amely először
a 7. perc tájékán közelítette meg
Kristály kapuját, akkor azonban
nagyot kellett védenie az MSE hálóőrének Frăţilă lövésénél. Az ijedelmre aztán összekapta magát a
házigazda, és miután German két
lövése is pontatlanra sikeredett, a
tizenhatoson belüli utolsó passzokat pedig lefülelték a resinári
védők, a 28. percben Moldován
Tamás lövésre szánta rá magát 22
méterről, és a labda a felső sarokban kötött ki. Két perccel később
pedig már ismét Piko hálójában
táncolt a labda: egy mintaszerűen
vezetett támadás végén German
kapta jobb oldalról a tizenegyes
pont tájékán, és nem hibázott: 2-0.
Úgy tűnt, az eredmény szigorúbb is lehet, azonban a marosvásárhelyi játékosok a folytatásban
csak helyzetekig jutottak. Szünetig
Ruja és Török növelhette volna az
előnyt, az utóbbinak ajtó-ablak
helyzete volt a 45. percben, amikor
már csak Pikóval áll szemben, de
a lehetőségek kimaradtak. Az ellenfélnek a 40. percben volt még
egy lövése Barbu révén 45 fokos
szögből, de Kristály a helyén volt,
egyébként nem tudott veszélyes
lenni a hazai kapura.
A második félidőben kicsit megváltozott a játék képe, hiszen a resináriak kénytelenek voltak
támadni, az MSE azonban okosan
indította az ellentámadásokat, és

néha csak a csatárok összpontosításának hiánya miatt maradtak ki a
lehetőségek. Az 57. percben Dudás
hagyott ki nagy helyzetet, míg a
65. percben háromszor is a gólvonaról mentettek a resináriak. A 70.
percben Tamás Attila lövés helyett
leadta, és a védők tisztázni tudtak,
míg a 87. percben Moldován nem
találta el a tátongóan üres hosszú
sarkot. Resinár valamivel veszélyesebb volt a második játékrészben, a legnagyobb helyzetüket
Frăţilă hagyta ki, aki az 55. percben a kapu mellé küldte, de az
MSE volt egyértelműen veszélyesebb a második 45 percben is.

Támadni és gólokat rúgni megyünk a resinári visszavágóra –
mondta a mérkőzés után Fehér
Csaba, az MSE edzője. Márpedig,
ha az MSE gólt szerez Resináron,
akkor a házigazdáknak négyet kell
rúgniuk a feljutásért, ami a szombati mérkőzés alapján nehéz feladatnak tűnik. A marosvásárhelyi
csapatnak azonban nem szabad elbíznia magát. Ugyanakkor, ha
ugyanúgy küzdenek a játékosok,
mint az első mérkőzésen, az MSE
az esélyesebb a feljutásra.
Resináron a visszavágót június
23-án, szombaton játsszák, 17.30
órai kezdettel.

Jegyzőkönyv

Osztályozó a labdarúgó 3. ligába jutásért, első menet: Marosvásárhelyi MSE –
Resinári Păltiniş 2-0 (2-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai stadion, 2000 néző. Vezette: Marius Nechita Chioran (Kolozsvár) – George Suciu (Aranyosgyéres), Antal Csaba (Kolozsvár).
Ellenőrök: Lucian Măiereanu (Brassó), Ivan Toma (Beszterce).
Gólszerzők: Moldován (28.), German (30.).
Sárga lap: Mihály (23.), Moldován (53.), Dudás (63.), Velichea (84.), illetve Ganea
(17.), Bâra (31.), Frăţilă (49.), Nasta (63.).
Kiállítva: Török (76.), illetve Greavu (76.).
MSE: Kristály – Mihály, Brai, Silaghi, Török, Ungur (90+3. Bucur), German (67.
Totó), Moldován, Tamás Attila (83. Tamás Róbert), Dudás (80. Velichea), Ruja.
Resinári Păltiniş: Piko – Barbu (46. Vintilă), Trohin (73. Baciu), Bâra (55. Chirilă),
Vlada, Nasta, Ganea, Coţofan, Greavu, Mămăligă, Frăţilă.

Eredményjelző

A labdarúgó 3. ligába jutásért kiírt osztályozók első menetének eredményei:
AFC Singureni (Giurgiu) – Bukaresti FCR 0-7, Victoria Leţcani (Iaşi) – Karácsonkői Ceahlăul (Neamţ) 0-3 (hivatalból), Tordai Sticla Arieşul (Kolozs) – Nyírsidi
Unirea (Szilágy) 6-0, Brassói SR Municipal (Brassó) – Gelencei Nemere (Kovászna) 1-0, Marosvásárhelyi MSE – Resinári Păltiniş (Szeben) 2-0, Szamosújvári CS (Fehér) – Székelykeresztúri Egyesülés 3-0 (hivatalból), Vajdahunyadi
CS (Hunyad) – Kiskrassói Voinţa (Krassó-Szörény) 0-1, Újszentesi ACS (Temes)
– Şimiani Viitorul (Mehedinţi) 5-0, Horezui Flacăra (Vâlcea) – Rapid Buzescu
(Teleorman) 8-0, Unirea Bascov (Argeş) – Vediţa Coloneşti (Olt) 2-1, Gloria Corneşti (Dâmboviţa) – Craiovai Universitatea 1848 0-3 (hivatalból), Sloboziai Abatorul (Ialomiţa) – CSO Bragadiru (Ilfov) 1-1, Sportul Ciorăşti (Vrancea) – CS
Medgidia (Konstanca) 2-2. Hét további párharc jövő szombaton kezdődik.
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Sima orosz győzelemmel rajtolt
a labdarúgó-világbajnokság

A házigazda orosz válogatott a szaúdiak felett aratott is veretlenek a nyitómérkőzéseken, eddig három győzelsima, ötgólos győzelmével rajtolt el a XXI. labdarúgó-vi- mük mellett háromszor döntetlen született. Az oroszok hét
mérkőzésen át tartó nyeretlenségi sorozatukat szakították
lágbajnokság csütörtökön.
Az első perctől kezdve az oroszok futballoztak mezőny- meg.
fölényben, de ők is pontatlanul játszottak. Az első gólra viszont így sem
kellett sokat várni, mert egy beadást követően Gazinszkij fejelt a hálóba. A szaúdiak ezt követően sem tudtak újítani, a
hazaiak 16-osa előtt rendre elfogyott a
tudományuk. Az orosz csapat gyorsasági fölényét kihasználva próbált az
ázsiai együttes védelme mögé kerülni,
ami többször sikerült is, de a végén
rendre belehibáztak az akcióba. A félidő
vége előtt viszont egy hasonló gyors ellenakció végén mégis sikerült megduplázni az előnyt a Dzagojev sérülése
miatt csereként beállt Cserisev szép
megmozdulása révén.
A folytatásban sem változott a játék
képe: az oroszok irányítottak, a szaúdiak pedig semmiféle veszélyt nem jelentettek. Többnyire így eseménytelen
mezőnyjátékkal telt az idő a szaúdiak
térfelén, mígnem beállása után egy
perccel gólt fejelt Dzjuba, aki ezzel végérvényesen eldöntötte a három pont sorsát. A hátralévő időben a szaúdi gárda
hitehagyottan, az orosz pedig kényelme- Dzjuba megszerzi csapata harmadik gólját a Szaúd-Arábia elleni mérkőzésen
sen játszott, utóbbi a hosszabbításban
így is megadta a kegyelemdöfést, ráadáAz eddigi legnagyobb különbség a nyitómérkőzéseken
sul duplán: előbb Cserisev lőtt külsővel gyönyörű gólt, majd Golovin csavart
Az orosz válogatott a legnagyobb különbségű győzelmet aratta a
szabadrúgásból a hálóba.
A hazai csapat sikere azt jelenti, hogy a világbajnokságok nyitómérkőzéseinek történetében. Eddig mindösrendező ország nemzeti együttesei továbbra sze kétszer fordult elő kétgólos differencia: a németek 2006-ban 42-re verték Costa Ricát, míg négy éve a brazilok 3-1-re
Horvátországot. Az oroszok ezúttal 5-0-ra múlták felül Szaúd-Arábia
Eredményjelző
csapatát.
Eredmény: A csoport, 1. forduló: OroszA hazai csapat sikere egyúttal azt is jelenti, hogy a rendező ország
ország – Szaúd-Arábia 5-0 (2-0)
nemzeti együttesei továbbra is veretlenek a nyitómérkőzéseken, eddig
Moszkva, Luzsnyiki Stadion, 78.011
három győzelmük mellett háromszor döntetlen született.
néző, vezette: Nestor Pitana (argentin).
A világbajnokságok hivatalos nyitómérkőzései:
Gólszerzők: Gazinszkij (12.), Cserisev
* 1966. július 11., London: Anglia – Uruguay 0-0
(43., 91.), Dzjuba (71.), Golovin (94.).
* 1970. május 31., Mexikóváros: Mexikó – Szovjetunió 0-0
Sárga lap: Golovin (88.), illetve al* 1974. június 16., Frankfurt: Brazília – Jugoszlávia 0-0
Dzsasszim (93.)
* 1978. június 1., Buenos Aires: Németország – Lengyelország 0-0
Oroszország: Akinfejev – Fernandes, Ig* 1982. június 13., Barcelona: Belgium – Argentína 1-0
nasevics, Kutepov, Zsirkov – Zobnyin, Ga* 1986. május 31., Mexikóváros: Bulgária – Olaszország 1-1
zinszkij, Golovin, Dzagojev (24. Cserisev),
* 1990. június 8., Milánó: Kamerun – Argentína 1-0
Szamedov (64. Kuzjajev) – Szmolov (70.
* 1994. június 17., Chicago: Németország – Bolívia 1-0
Dzjuba).
* 1998. június 10., Párizs: Brazília – Skócia 2-1
Szaúd-Arábia: al-Majuf – al-Brejk, Hav* 2002. május 31., Szöul: Szenegál – Franciaország 1-0
szavi, Othman, al-Sahrani – al-Davszari,
* 2006. június 9., München: Németország – Costa Rica 4-2
Otajf (64. al-Muvallad), al-Faradzs, al* 2010. június 11., Johannesburg: Dél-afrikai Köztársaság – Mexikó 1-1
Dzsasszim, al-Sehri (72. Bahebri) – al* 2014. június 12., Sao Paulo: Brazília – Horvátország 3-1
Szahlavi (84. Assziri).
* 2018. június 14., Moszkva: Oroszország – Szaúd-Arábia 5-0

Hatgólos döntetlen
a spanyol–portugál rangadón

A spanyol és az Európa-bajnok portugál válogatott 3-3-s döntetlent játszott
pénteken Szocsiban a B csoport első fordulójában az oroszországi labdarúgóvilágbajnokságon.
Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök és Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnöke a helyszínen tekintette meg a mérkőzést, amelyen Cristiano Ronaldo mesterhármast szerzett. Az ötszörös aranylabdás
portugál támadó ezzel Puskás Ferencet utolérve Európa-rekorder lett 84 válogatottbeli góljával.
Nagy várakozás előzte meg a B csoport rangadóját, annál is inkább, mert
két nappal az összecsapás előtt a Real Madridnál kinevezett Julen Lopeteguit
menesztette a spanyol szövetség, s helyére Fernando Hierrót nevezte ki a
nemzeti együttes élére.
Az Európa-bajnok portugálok számára kezdődött remekül a találkozó,
Cristiano Ronaldo korai büntetőjével előnybe kerültek. Az ötszörös aranylabdás támadó nyolcadik egymást követő nagy válogatott tornáján talált be,
egyben negyedik világbajnokságán szerzett gólt. Utóbbi ezt megelőzően csak
Uwe Seelernek, Pelének és Miroslav Klosénak sikerült. A gól nem fogta meg
a spanyolokat, akik Costa látványos találatával egyenlítettek – ez volt az első
eset a világbajnokságon, hogy a játékvezető egyeztetett videós segítőivel.
Nem sokkal később Isco a 16-os sarkától nagy lövéssel a felső lécet találta
el, ahonnan a labda a gólvonalra, majd onnan kifelé pattant. Ezt követően is
a spanyolok veszélyeztettek, több helyzetet is kidolgoztak, mégis a portugálok mehettek előnnyel a szünetre De Gea hibája nyomán.
A fordulást követően is folytatódott a spanyol mezőnyfölény, ez előbb
Costa második találatával érett egyenlítéssé, majd az első gól előtt hibázó
Nacho látványos távoli lövésével a vezetést is átvette Hierro együttese. Ez
érezhetően megfogta a kontinensbajnok portugálokat, többnyire az ő térfelükön járatták a labdát a spanyolok. Az utolsó percek kissé enyhébb iramban
csordogáltak, a hajrában Ronaldo pazar szabadrúgásával pontot mentett a
portugál csapat. A ráadás perceiben kapuja elé szegezte riválisát a luzitán válogatott, ám az eredmény nem változott, így mindkét csapat egy ponttal gazdagodott a rendkívül színvonalas és látványos összecsapáson.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-világbajnokság, B csoport, 1. forduló: Portugália – Spanyolország 3-3 (1-2)
Szocsi, Fist Stadion, 43.866 ezer néző, vezette: Gianluca Rocchi (olasz).
Gólszerzők: Ronaldo (4., 44., 88., az elsőt 11-esből), illetve Costa (24.,
55.), Nacho (58.).
Sárga lap: Fernandes (28.), illetve Busquets (17.).
Portugália: Rui Patrício – Cédric, Pepe, Fonte, Guerreiro – William,
Moutinho – Bernardo Silva (69. Quaresma), Guedes (80. André Silva),
Bruno Fernandes (68. Joao Mário) – C. Ronaldo.
Spanyolország: de Gea – Nacho, Piqué, Ramos, Alba – Busquets, Koke
– David Silva (86. L. Vázquez), Isco, Iniesta (70. Thiago) – D. Costa (77.
Aspas).

Uruguay hajrágóllal
győzte le a Szalah nélkül
játszó Egyiptomot

Az uruguayi válogatott a 89. percben esett góllal nyert pénteken Egyiptom ellen Jekatyerinburgban, az oroszországi labdarúgó-világbajnokság A csoportjának 1. fordulójában.
Erősen foghíjas lelátók előtt kezdődött a mérkőzés a különleges kialakítású, két oldalán nyitott jekatyarinburgi Központi
Stadionban. Az egyiptomiak legnagyobb sztárja, a májusi Bajnokok Ligája-döntőben vállsérülést szenvedett Mohamed Szalah csak a kispadon kapott helyet.
Az első félidő első fele többnyire mezőnyjátékot hozott, némi
uruguayi labdabirtoklási fölénnyel. Ezután fokozatosan átvette
az irányítást a dél-amerikai csapat, de a szervezetten védekező
egyiptomiak mellett helyzetekig nem igazán jutott el. A legnagyobb lehetőség – egy szöglet után – Suárez előtt adódott, de ő
közvetlen közelről az oldalhálóba lőtt. Elvétve az afrikai csapat
is eljutott az ellenfél kapujáig, de valódi veszélyt nem jelentett.
A második játékrész egy nagy Suárez-helyzettel indult, ElSenavj azonban lábbal hárított. A folytatásban állandósult az
uruguayiak labdabirtoklási fölénye, az ellenfél leginkább kontrákkal próbálkozott, de a pontatlan passzok miatt igazi gólszerzési lehetőség egyik oldalon sem volt. A hajrához közeledve
Suárez ismét betalálhatott volna, ziccerben lépett ki, de az
egyiptomi hálóőr leszedte a lábáról a labdát, mint ahogy pár
perccel később Cavani remek lövését is hárította. Utóbbi szabadrúgásból kapufát is lőtt, majd Giménez fejesével szemben
már El-Senavj is tehetetlennek bizonyult, így végül góllá érett
a dél-amerikaiak fölénye.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-világbajnokság, A csoport, 1. forduló: Uruguay
– Egyiptom 1-0 (0-0)
Jekatyerinburg, Központi Stadion, 27 ezer néző, vezette:
Björn Kuipers (holland).
Gólszerző: Giménez (89.).
Sárga lap: Hegazi (96.).
Uruguay: Muslera – Varela, Giménez, Godin, Caceres –
Nandez (58. Sánchez), Vecino (87. Torreira), Bentancur, de
Arrascaeta (59. Rodríguez) – Suárez, Cavani.
Egyiptom: El-Senavj – Faszj, Gabr, Hegazi, Abdel-Safj –
Hamed (50. Morszj), Elneny – Varda (82. Sobhi), Szaid, Trezeguet – Mohszen (63. Kahraba).
1. Oroszország
2. Uruguay

3. Egyiptom

4. Szaúd-Arábia

Az A csoport állása
1

1

0

0

5-0

3

1

0

0

1

0-1

0

1
1

1
0

0
0

0
1

Irán öngóllal győzte le Marokkót

1-0
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Irán
hosszabbításban
esett öngóllal 1-0-ra legyőzte pénteken az Afrikabajnok Marokkót a B
csoport első, szentpétervári
mérkőzésén az oroszországi
labdarúgó-világbajnokságon. Az egész mérkőzésen
nagy fölényben futballozó
észak-afrikai csapatnak 19
találkozón át tartó veretlenségi sorozata zárult le a
mostani kudarccal. A közelkeleti együttesnek ez volt a
13. vb-találkozója, s mindössze második sikerét
aratta, legutóbb húsz éve tudott nyerni.
Hatalmas
lendülettel
kezdte a mérkőzést Ma- Cristiano Ronaldo pazar szabadrúgásgóllal egyenlített a hajrában
rokkó, amely már az első tíz
percben két nagy helyzetet hagyott ki. Később sem sztárjának, Benatiának, aki ziccerben az előtte álló
változott a játék képe, az Afrika-bajnok tulajdon- védőbe lőtt. Hiába játszott nagy mezőnyfölényben
képpen egykapuzott, úgy tűnt, csak az a kérdés, Marokkó, a szünetig nem tudta gólra váltani, sőt
mikor veszi be az irániak kapuját, de ez még né- egy gyors ellentámadásból az ázsiaiaknak is volt
hány méterről sem sikerült a csapat legnagyobb lehetőségük.
A folytatásban már meddővé vált az észak-afrikaiak mezőnyfölénye, bár továbbra is ők birtokolJegyzőkönyv
ták többet a labdát, ugyanakkor már korántsem
jelentettek komoly veszélyt az ellenfél kapujára. A
Labdarúgó-világbajnokság, B csoport, 1. formásodik félidőben sok volt az apró szabálytalanduló: Irán – Marokkó 1-0 (0-0)
ság, a játék fizikai elemei kerültek előtérbe, sokat
Szentpétervár, 62.548 néző, vezette: Cuneyt
kellett ápolni a futballistákat, emiatt a játékvezető
Cakir (török).
hatperces hosszabbítást jelzett. Ennek a végén telGólszerző: Buhadduz (95., öngól).
jesen váratlanul egy öngóllal megszerezte a győzSárga lap: Sodzsaei (10.), Dzsahanbakhsh
tes találatot Irán, amely így a vb első meglepetését
(47.), Anszarifard (92.), illetve el-Ahmadi (34.).
okozta.
Irán: Beiranvand – Rezaeian, Chesmi, Pouraligandzsi – Anszarifard, Ebrahimi (79. MontaA B csoport állása
zeri), Hadzsszafi, Sodzsaei (68. Taremi) –
Dzsahanbakhsh (84. Goddosz), Azmoun, Amiri.
1. Irán
1 1 0
0
1-0 3
Marokkó: el-Kadzsui – Hakimi, Benatia, Sza2. Portugália
1 0 1
0
3-3 1
issz – Busszufa, Zijecs, el-Ahmadi, Harit (82. Da
Costa) – N. Amrabat (76. Sz. Amrabat), el-Kabi
3. Spanyolország 1 0 1
0
3-3 1
(76. Buhadduz), Belhanda.
4. Marokkó
1 0 0
1
0-1 0
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Pörgős, látványos műsor vezette fel
a vb-nyitómérkőzést

Robbie Williams brit énekes,
Aida Garifullina orosz operaénekesnő és a kétszeres világbajnok brazil Ronaldo
főszereplésével
látványos
zenés-táncos műsorral kezdődött meg csütörtökön az
oroszországi labdarúgó-világbajnokság.

Az Oroszország – Szaúd-Arábia
nyitómérkőzés előtt szűk másfél
órával a spanyol válogatottal világés Európa-bajnok Iker Casillas az
orosz szupermodell Natalja Vogyjanova társaságában a játéktérre
vitte – egy erre a célra tervezett
Louis Vuitton bőröndben – a FIFAvilágkupát, hogy megmutassa a
gyülekező közönségnek, milyen
trófea elnyeréséért küzdenek majd
a csapatok több mint egy hónapon
keresztül.
Ezt követte a csapatok bemelegítése, majd mintegy fél órával a
kezdőrúgást megelőzően megkezdődött a show-műsor. Először
Csajkovszkij zenéje hangzott fel
videobejátszásban Jurij Basmet he-

gedű- és Danyiil Trifonov zongoraművész előadásában a Moszkva
folyóra épített színpadról, aztán a
kétszeres aranylabdás, a nemzetközi szövetségnél háromszor a
világ legjobbjának választott 41
éves Ronaldo és Robbie Williams
futballozott gyerekekkel. A folytatásban a 44 éves brit előadó énekelt
táncosok és freestyle-futballisták
gyűrűjében, őt pedig Alekszandr
Boldacsev hárfaművész váltotta a
színpadon. Pár pillanattal később
az orosz mitológiából ismert tűzmadár hozta a küzdőtérre a 30 éves
tatár származású szoprán énekes
Garifullinát, aki egy újabb Williams-szám után elénekelte vele az
Angyalok című dalt. A színpadon
a 32 táncospár a világbajnokságon
részt vevő csapatokat jelenítette
meg. Hamarosan a pályára került a
vb hivatalos labdája, az adidas
Telstar 18, és a program főszereplői a világbajnokság kabalafigurájával,
a
Zabivaka
nevű
szürkefarkassal együtt elvégezték
a szimbolikus kezdőrúgást.

A zenés műsor Robbie Williams
újabb előadásával zárult.
A folytatásban már a hivatalos
nemzetközi mérkőzések előtt szokásos ceremónia zajlott azzal kiegészítve, hogy a tribünről
köszöntötte a szurkolókat Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki azt
emelte ki, hogy a labdarúgás több
milliárd embert egy csapatba kovácsol, s abban nem számítanak a különbségek. Ezt követően Gianni
Infantino, a nemzetközi szövetség
(FIFA) elnöke szólalt fel, amelyben kijelentette, a következő hónapban a futball meghódítja
Oroszországot, Oroszországból
pedig a világot.
A 800 közreműködővel megvalósult nyitóműsort – amely a korábbiaknál rövidebb volt és
egészen közel került a kezdőrúgáshoz – az orosz Pervij Kanal (Channel One Russia) szervezte. A
program kreatív igazgatója Feliksz
Mihajlov volt, aki az oroszországi
vb korábbi hivatalos eseményeinek
körítéséért is felelt, kezdve a selejtezők sorsolásával.

Messi büntetőt hibázott,
ikszelt Argentína Izlanddal

A D csoport nyitómecscsén Izland története első
vébémeccsén pontot szerzett, aztán foggal-körömragaszkodott
a
mel
döntetlenhez. Argentína
hiába támadta végig a második félidőt. Leo Messi
tizenegyest rontott.
Az első félidő első felét
mindkét csapat nagy iramban kezdte. Az argentinok
két Messi-szabadrúgás
után veszélyeztettek, de
Bjarnason révén majdnem
Izland szerzett vezetést. A
19. percben Rojo gyenge
kísérletét Sergio Agüero a
11-es pont környékén levette, majd a lefordulást
követően ballal a léc alá
vágta a labdát. Alig négy perccel
az argentin vezető gól után egy
kapu előtti tűzijáték eredménye izlandi gól lett! Sigurdsson centerezését Caballero még kiütötte, de
pont Finnbogason elé, aki a kapuba
passzolt.
A félidő második felében az argentinok beszorították ellenfelüket
a kapu elé. A félidő vége előtt két
tizenegyesgyanús szituáció is volt
az izlandi kapu előtt, de egyiknél
sem fújt büntetőt a játékvezető.
Mindkétszer a videoasszisztens
stáb munkálkodott, de ők sem láttak szabálytalanságot.
A félidő utolsó percében Sigurdssoné volt a főszerep. Előbb
szép cselek után lőtt kapura, de Caballero védett, majd fél perccel később a kapu mellé tüzelt. A
félidőben 1-1-gyel mentek pihenni
a csapatok.

A dán válogatott 1-0-ra legyőzte
Peru csapatát szombaton a C csoport első fordulójának szaranszki
mérkőzésén az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. A dán győzelemmel megszakadt a délamerikaiak 2016 novembere óta
tartó veretlenségi sorozata, amely
15 mérkőzésből állt.
A mérkőzés elején a lendületesebb peruiak harcoltak ki mezőnyfölényt, de húsz percet követően a
dánok átvették az irányítást. Veszélyes gólhelyzetet azonban egyik
csapat sem tudott kidolgozni – távolról próbálkoztak csupán –, leginkább azért, mert a támadósorok
mindig létszámhátrányban voltak a
védelmekkel szemben. A 44. percben a dán tizenhatoson belül Poulsen elhúzta a cselező Cueva lábát,
de Bakary Papa Gassama nem látott
szabálytalanságot. Bő egy perccel
később azonban a gambiai játékve-

zető – miután a videobírós kollégák
jeleztek – mégis megállította a játékot, majd büntetőt ítélt. A sértett
Cueva erőből magasan a kapu fölé
lőtte a labdát.
A szünet után mindkét oldalon a
kontrákban bíztak, a dánok az 59.
percben Poulsen révén értékesítettek is egyet. A peruiak hátrányba
kerülve óriási nyomás alá helyezték
ellenfelüket, a hatékonyság érdekében pedig beállt első számú, ám ezúttal csak a cserék közé jelölt
támadójuk, Paolo Guerrero, valamint az addigi egycsatáros játékról
áttértek a kétékes felállásra. A délamerikaiak beszorították ellenfelüket a saját térfelére, a dán kapu
előtt pedig többször veszélyes helyzet alakult ki. A bravúrt is bemutató
Schmeichel kapussal az élen azonban a jól záró dán védelem valamelyik tagja mindig tisztázott, így az
európai együttes megőrizte minimális előnyét a lefújásig.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-világbajnokság, C csoport, 1. forduló: Dánia – Peru 1-0 (0-0)
Szaranszk, Mordovia Aréna, 40.500 néző, vezette: Bakary Papa Gassama (gambiai).
Gólszerző: Poulsen (59.).
Sárga lap: Delaney (86.), Poulsen (93.), illetve Tapia (38.).
Dánia: Schmeichel – Dalsgaard, Christensen (81. M. Jörgensen), Kjaer, Larsen –
Kvist (35. Schone), Eriksen, Delaney – Poulsen, N. Jörgensen, Sisto (67. Braithwaite).
Peru: Gallese – Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco – Tapia (87. Aquino), Yotún
– Carrillo, Cueva, Flores (62. Guerrero) – Farfán (85. Ruidíaz).
1. Franciaország
2. Dánia
3. Ausztrália
4. Peru
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A szerbek Kolarov szabadrúgásgóljával legyőzték Costa Ricát

A második félidő elején az argentinok és az izlandiak is eljutottak az ellenfél kapujáig, azonban
az eredmény nem változott. Argentína ismét beszorította ellenfelét a
kapuja elé, aminek meglett az
eredménye. Magnusson buta szabálytalansága után büntetőt fújt
Szymon Marcziniak játékvezető.
Lionel Messi azonban kihagyta a
tizenegyest! Gyenge lövését köny-

nyen hárította Halldorson. Maradt
az 1-1.
Az argentinok a hajrára fordulva
behozták Pavont, akit buktattak beállása után, több mint gyanúsan, de
a lengyel játékvezető nem ítélt tizenegyest. A végén beállt Higuain,
ezzel Argentína minden feltett egy
lapra. De hiába próbálkozott
Pavon, hiába próbálkozott Messi,
Halldorson szenzációsan védett, és
1-1-gyel ért véget a találkozó.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-világbajnokság, D csoport, 1. forduló: Argentína – Izland 1-1 (1-1)
Moszkva, Szpartak Stadion, 44.190 néző, vezette: Marciniak (lengyel).
Gólszerzők: Agüero (19.), Finnbogason (23.).
Argentína: Caballero – Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico – Biglia (54. Banega),
Mascherano – Meza (84. Higuain), Messi, Di María (75. Pavon) – Agüero.
Izland: Halldórsson – Magnússon, R. Sigurdsson, Árnason, Saevarsson – Hallfredsson, Gunnarsson (76. Skúlason) – Bjarnason, G. Sigurdsson, Gudmundsson
(63. Gíslason) – Finnbogason.

Könnyed horvát siker Nigéria felett

A horvát válogatott 2-0-ra legyőzte Nigériát szombaton a D csoport első fordulójának kalinyingrádi
mérkőzésén az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon.
A horvátok kezdték lendületesebben a mérkőzést, elsősorban távoli
lövésekkel veszélyeztettek, de Perisic és Kramaric bombája is centikkel elkerülte a kaput. Húsz perc
után kiegyenlítettebbé vált a játék,
már az afrikai csapat is eljutott a rivális kapujához, mégis éppen ebben

Dánia megszakította
Peru veretlenségi sorozatát

9

a periódusban került előnybe az
esélyesebb horvát gárda. Igaz, igencsak szerencsés találattal, mert
Mandzukic fejese Etebóról pattant
a kapuba. A gól alaposan visszavetette a nigériai együttest, amely a
középpályán teljesen alulmaradt a
rivális világsztárjaival szemben, így
a félpályát is alig tudta átlépni a
szünetig hátralévő időben.
Nigéria sokkal elszántabban
kezdte a második játékrészt az egyenlítés érdekében, de a horvát védelem

szervezettnek bizonyult, és biztosan
hatástalanította az ellenfél akcióit. Az
afrikaiak lendülete hamar alábbhagyott, a kiegyenlített mezőnyjáték
pedig a horvátoknak kedvezett, mert
kedvükre járatták a labdát hátul vagy
a középpályán, s ritkán egy-két gyors
passzal próbáltak csak zavart okozni.
Ráadásul még az utolsó negyedóra
kezdete előtt különösebb megerőltetés nélkül sikerült megduplázniuk az
előnyüket is 11-esből, és ezzel eldőlt
a három pont sorsa.

Szerbia 1-0-ra legyőzte vasárnap
Costa Ricát Szamarában, az oroszországi labdarúgó-világbajnokság E
csoportjának első fordulójában.
Branislav Ivanovic, a Zenit hátvédje 104. alkalommal lépett pályára a szerb válogatottban, így
Dejan Stankovicot megelőzve hazája örökrangsorának élére állt.
Csapata remek iramban, lendületes
játékkal kezdte a mérkőzést, ennek
köszönhetően kidolgozott néhány
ígéretes helyzetet, de a befejezések
pontatlannak bizonyultak, illetve a
Real Madrid kapusa, Keylor Navas
nagyszerűen védett.
Az első félidőben a közép-ameri-

kai együttes többször próbálkozott
kapura lövéssel, viszont a szerbek
kísérletei veszélyesebbek voltak,
gól azonban egyikből sem született.
A második félidő Aleksandar
Mitrovic ziccerével kezdődött, amit
Navas szintén hárított, de Kolarov
szabadrúgásánál már nem volt esélye. A folytatásban Costa Rica a hátránya
ellenére
sem
tudott
változtatni a játék képén, kevés lehetősége volt az egyenlítésre, és
azokkal sem tudott élni. Szerbia
újabb helyzeteket alakított ki, az
eredmény azonban már nem változott.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-világbajnokság, E csoport, 1. forduló: Szerbia – Costa Rica 1-0 (0-0)
Szamara, 40.170 néző, vezette: Malang Diedhiou (szenegáli).
Gólszerző: Kolarov (56.).
Sárga lap: Ivanovic (59.), Prijovic (98.), illetve Calvo (22.), Guzmán (56.).
Szerbia: Stojkovic – Kolarov, Tosic, Milenkovic, Ivanovic – Milivojevic, Matic – Ljajic
(70. Kostic), Milinkovic-Savic, Tadic (83. Rukavina) – Mitrovic (90. Prijovic).
Costa Rica: Navas – Calvo, Duarte, González, Acosta, Gamboa – Ruiz, Borges,
Guzmán (73. Colindres), Venegas (60. Bolanos) – Urena (67. Campbell).

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-világbajnokság, D csoport, 1. forduló: Horvátország – Nigéria 2-0 (1-0)
Kalinyingrád, 31.136 néző, vezette: Sandro Ricci (brazil).
Gólszerzők: Etebo (32., öngól), Modric (71., 11-esből).
Sárga lap: Rakitic (30.), Brozovic (89.), illetve Ekong (70.).
Horvátország: Subasic – Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic – Rakitic, Modric – Rebic
(78. Kovacic), Kramaric (60. Brozovic), Perisic – Mandzukic (86. Pjaca).
Nigéria: Uzoho – Shehu, Ekong, Balogun, Idowu – Ndidi, Etebo – Iwobi (62. Musa),
Obi Mikel (88. Nwankwo), Moses – Ighalo (72. Iheanacho).
1. Horvátország
2. Argentína
3. Izland
4. Nigéria

1
1
1
1

A D csoport állása
1
0
0
0

0
1
1
0

0
0
0
1

2-0
1-1
1-1
0-2

3
1
1
0
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A hegyimentő szolgálat javaslatai vakációra

Gyalogtúrázók (és nem csak) figyelmébe!

A tanév lejártával elkezdődik
a nyári turistaszezon. Azért,
hogy a túrázás után kellemes
emlékekkel maradjunk, a
Maros Megyei Hegyimentő
Szolgálat az alábbiakat javasolja, amit indulás előtt és
közben érdemes megfontolniuk a turistáknak.

Azt szokták mondani, hogy nincs
rossz idő, csak rosszul öltözött turista. Ezért indulás előtt tájékozódni
kell az időjárási viszonyokról, főként nyáron, amikor gyakoriak a vi-

harok. Ne feledjük, hogy a hegyekben gyakrabban változik az időjárás. A magashegyekben pedig
nyáron is igen lehűlhet az idő, 2000
méteres tengerszint feletti magasságban még nyáron is havazhat, és
jégeső is előfordulhat. Ha itthon 30
Celsius-fok körül van a hőmérséklet, és a hegyekbe készülnek, vigyenek vastag ruhát (pulóvert,
melegítőt). Figyeljenek oda a meteorológiai előrejelzésekre. Ha sárga
vagy narancssárga jelzés van érvényben, ne kockáztassák meg az

indulást sem gyalog, sem ATV-vel,
sem egyéb szállítóeszközzel. Az úti
célnak megfelelően öltözködjenek.
Legyen a felszerelésben túrabakancs (váltócipő), szélkabát, esőkabát, melegítő, nem romlandó élelem
és ivóvíz, szemüveg, elemlámpa,
síp (medveriasztónak) stb. Az útvonalat a fizikai erőnlét alapján, a csoport összetételének megfelelően
válasszák ki. Ne feledjék, hogy a
hegyekben megtett távolság nem
azonos a síkvidéken mérttel,
ugyanis rövid távon nagyobb szintet

A Kelemen-havasok főgerincén

A feltételek adottak, de szakmailag is fejlődni kell

Szükség van a jó szakemberekre

Pénteken Nyárádszeredában
is elballagtak a középiskola
szakoktatási rendszerében
tanuló 11. osztályos diákok. A
javuló feltételeket nyújtó líceum az itthonmaradásra
ösztönzi a végzősöket.

Gligor Róbert László

Pénteken elballagott az a 43 diák
is a Bocskai István Elméleti Líceumból, akik a szakoktatásban most
végezték a 11. osztályt. A kereskedelemi (elárusító), autószerelő és
elektromechanika szakosztályok diákjai az egész Nyárádmentéről jártak ide tanulni: Nyárádremetétől
Lukafalváig, de olyan félreeső településekről is, mint Nagyadorján
vagy Geges.
Bár még néhány gyakorlati teendő hátravan, a diákok számára
befejeződött a tanév, és mostantól új
utak keresésébe fognak, hiszen a

vállukra került tarisznya is azt jelképezi, hogy egy út előtt állnak.
Egy ilyen napon sok jó tanácsot
szeretne mindenki adni nekik, de
Fülöp László igazgató csak két gondolatot osztott meg velük: otthon és
család. „A mai értékvesztett, felszínes, önző világban, úgy gondolom,
az embernek valahol otthon kell
lennie, és az nem lehet akárhol. A
világban lakhatsz bárhol, de otthonod csak itthon lehet. Sokszor arra
hivatkozva megyünk el, hogy itthon
nincs mihez kezdeni, nincs munkalehetőség, nem lehet megélni. Ez
nem igaz. Ha megkérdezzük a nyárádmenti vállalkozókat, szinte mindenki arra panaszkodik, hogy nincs
megfelelő munkaerő. Ha viszont a
rendelkezésre álló lehetőségek nem
megfelelők, akkor teremts magadnak jobbat, jövedelmezőbbet, és ne
várd, hogy valaki megtegye helyetted” – biztatta az intézményvezető
a végzősöket.

Idén három osztályból 43 szakiskolai végzős ballagott el

Fotó: Vajda György

Az önkormányzat nevében Dászkel László arra intette a fiatalokat:
„legyen szívetek, eszetek és erős
karotok” az életben, és felhívta a figyelmet, hogy „nagy szükség van
rátok és szaktudásotokra, főleg itt,
Nyárádszeredában, a Nyárádmentén, Erdélyben”. A szakoktatásban
partner cég képviseletében Keresztesi Ernő oktató kiemelte: az iskola
biztosította a feltételeket a szakma
anyanyelven történő elsajátítására,
de jó szakember csak abból lehet,
aki az itt szerzett alapokra a továbbiakban épít, továbbá arra kérte a
végzősöket: maradjanak itthon,
mert szükség van fiatalos lendületükre és szaktudásukra.
A búcsúzás után a végzősök átadták a 10. osztályosoknak a folytonosságot jelképező sulykot, az
iskola díjazta a legeredményesebb
tanulókat: idén a 11. osztályok legjobb tanulója és legjobb labdarúgója
Trimba
Árpád
volt.
Búcsúzásként a diákok
égnek engedték kék és
világoszöld léggömbjeiket, amelyek színeikben
a
hűséget,
bölcsességet, fejlődést,
harmóniát jelképezik.
Autóval gyarapodott
az iskola
Az idén vadonatúj
személyautóval gazdagodott a középiskola
szakoktatása a magyar
állam jóvoltából. Tavaly
nyújtott be pályázatot
az iskola szülői egyesülete a Bethlen Gábor
Alaphoz egy személygépkocsi beszerzésére;
a kérelmet pozitívan bírálták el, az év végére
meg is kapták az alapkezelő által átutalt 2
millió forintot. Az öszszeget megpótolva a tavasz folyamán egy
Fotó: Gligor Róbert László

kell leküzdeni balesetveszélyes terepen. Úgy kell tartalékolni az erőt,
hogy a lejövetelre is maradjon. Indulás előtt ajánlatos a megyei hegyimentő szolgálatnál érdeklődni a
kiválasztott gyalogtúra-útvonal állapotáról, ugyanakkor menet közben is érdeklődni kell a helyi
emberektől (fakitermelők, pásztorok), hiszen megtörténhet, hogy valamely utat elmosta a víz, vagy
széldöntéses helyen kell haladni.
Vihar vagy nem megfelelő időjárási
viszonyok között ne induljanak el
nehéz, hosszú túraútvonalon, főleg
a hegygerinceket kell elkerülni. Veszély esetén (vihar, villámlás) azonnal el kell hagyni a gerincet,
menedéket kell keresni sziklák tövében vagy az erdőben, nem a
tetőn, kitett helyen levő kunyhókban. Medvével vagy bármely más
vadállattal való találkozáskor ne feledjék, hogy ő van otthon, és mi látogatunk hozzá az erdőbe. A
találkozást zajjal (síp, beszélgetés,
kiáltás) lehet megelőzni, de ha már
ilyen helyzetbe kerültünk, ne ijeszszük meg, ne próbáljunk olyan
mozdulatot tenni, amely ellenreakciót válthat ki. Maradjunk nyugton
és várjuk meg, ameddig kikerül a
látótávolságból; csendben folytassunk utunkat, ameddig eltávolodunk tőle. A vaddisznócsorda is
veszélyes lehet, kerüljük el, ha
ilyennel találkozunk.

Ha valamilyen oknál fogva a turisták letértek az útvonalról, vagy
bizonytalanok, kérjenek útmutatást,
segítséget a megyei hegyimentő
szolgálattól. Nem kell megvárni az
éjszakát segítségkérés előtt. Ha
bárki bármilyen akadállyal találkozik, értesítse a hegyimentőket.
Balesetkor is azonnal értesítsék a
hegyimentőket, őrizzék meg nyugalmukat, ne hagyják magukra a
sérültet, kérjenek mielőbb segítséget. Igyekezzenek beazonosítható
pontot, helyszínt megjegyezni, mert
ez tájékozódási pontként szolgálhat.
Íratlan szabály, hogy bármely csermely, patak levezet a hegyről, így
adott esetben ezt követve lejuthatunk. Arra vigyázni kell, hogy a magasabb vidéken vízesés, járatlanabb
meder is utunkba kerülhet, így csak
végső esetben használható ez a kiút.
Ne gyújtsunk tüzet az erdőben! Ne
szemeteljünk!
A Maros megyei túraútvonalak
közül jelenleg egyik sincs lezárva.
A Kelemen-havasok néhány részén,
főleg az északi völgyekben még hó
van. A legtöbb gondot azonban a kidőlt fák okozzák. Itt fokozott a balesetveszély, és a mentés is
nehezebb. A biztonság érdekében
előzetesen tájékozódni kell a hegyimentőknél a kiszemelt túraútvonal
állapotáról. (vajda)

alapfelszereltséggel rendelkező,
2018-ban gyártott Dacia Logan személygépkocsit vásároltak 6901 euróért. A szülői egyesület az autót a
tanintézmény és a diákok rendelkezésére bocsátotta, ugyanis az autószerelő szakiskolában tanuló diákok
már 11. osztályban jogosítványt
szerezhetnek. Megtették a lépéseket, hogy az autót könnyített eljárással bejegyezzék a forgalomba, és
átalakítsák kettős vezérlésre, hogy
a diákok oktatására alkalmas legyen. A leendő gépkocsivezetők tanítására az iskola egy szakcéggel
kötött szerződést.
Jelentősen segített Magyarország
Mint arról már lapunkban beszámoltunk, tavaly Magyarország kormánya,
a
miniszterelnökség
nemzetpolitikárt felelős államtitkársága a Bethlen Gábor Alap révén
nyújtott támogatást a Bocskai középiskolának: a kereskedelmi szakosztályok számára eszközöket
vásároltak, amelyen a tanulók a
bolti körülményeket modellezhetik,

míg az autószerelő osztályok számára egy hárombeállós tanműhelyt
építettek, amely számára fékpadot,
futószögállítót, emelőt, kerékcentráló berendezéseket, multimétereket,
számítógépes
tesztelőeszközöket, szerszámokat szereztek
be, informatikai teremhez szükséges számítógépeket vásároltak,
hogy a diákok az autóvezetői jogosítvány megszerzéséhez szükséges
elméleti tudást elsajátíthassák. A
projektre a magyar kormány 35
millió forintot, a nyárádszeredai önkormányzat közel 30 ezer eurós támogatást fordított.
Az igazgatótól megtudtuk: a tavaly nyáron átadott ingatlant birtokba vették, de a rajta tapasztalt
hibákat a kivitelezőnek ki kellett javítania, viszont a tervezett informatikai szaktermet még nem rendezték
be az új ingatlanban. A 11 számítógépet már tavaly megvásárolták, és
néhány meglévő géppel együtt az iskola régi épületszárnyában helyezték el, eddig ott használták a diákok.

Fontos telefonszámok:
112 – egységes sürgősségi segélykérő szám – ingyenesen hívható
bármely hálózatból
0728-289-442 – a Maros Megyei Barlangi- és Hegyimentő Szolgálat
sürgősségi hívószáma
0725-826-668 (0 salvamont) – országos hegyimentő ügyelet.

MEGHÍVÓ pszichiátriai és pszichoterápiás előadásokra
Időpont: 2018. június 18-20., hétfőtől szerdáig 16-20 óra között
Szervező: ROMÁNIAI MAGYAR ORVOSÉS GYÓGYSZERÉSZKÉPZÉSÉRT EGYESÜLET
Helyszín: Deus Providebit Tanulmányi Ház, Marosvásárhely,
Rózsák tere 61. szám.

Az előadásokon való részvétel díjmentes.
Előadó: prof. dr. Fekete Sándor egyetemi tanár, klinikaigazgató,
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar,
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
Tematika:
hétfőn 16-20 óra között: Pszichoterápia és neurobiológia.
Kedden 16-20 óra között: Az öngyilkosság klinikai aspektusai, sürgősségi ellátása és a prevenció kérdésköre. Lélektani krízis, depreszszió és öngyilkosság – kezelés, sürgősségi stratégia.
Szerdán 16-20 óra között: Indirekt önpusztítás, addikció, a depreszszió összefüggésrendszere, sürgősségi és hosszú távú ellátása.
Az addikt magatartás kialakulásának neurobiológiai,
pszichodinamikai és szocio-kulturális meghatározói.

2018. június 18., hétfő _________________________________________KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS __________________________________________ NÉPÚJSÁG

FELHÍVÁS

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI

JELENBE.

Marosvásárhely megyei jogú város a 2018. június 16-26. közötti időszakban nyilvános megbeszélést szervez a következő urbanisztikai dokumentációval kapcsolatban:

• Övezeti városrendezési terv – a Maros Megyei Sürgősségi Kórház környékének fejlesztése, Gheorghe Marinescu utca – Hősök
parkja térsége – I. szakasz, az erre vonatkozó helyi várostervezési
szabályzattal; kedvezményezett: Marosvásárhely megyei jogú
város; kidolgozó: Proiect Kft., Glăja Eugen építész
Ennek érdekében:
KÖZVITÁRA

kerül sor 2018. június 26-án 15 órától Marosvásárhely megyei jogú
város székhelyén, a Győzelem tér 3. szám alatt, a gyűlésteremben (45ös terem).
Meghívunk minden érdeklődőt: polgárokat, fizikai és jogi személyeket, civil szervezeteket, nemkormányzati szervezeteket, az érdekelt
közintézmények képviselőit. A javaslatokat a közvitára bocsátott urbanisztikai dokumentáció kidolgozója ismerteti.
KÖZSZEMLE

A fent említett urbanisztikai dokumentáció kivonatait a Polgármesteri Hivatal központi előcsarnokában teszik közzé, a 12-es számú helyiséggel szemben.
Bármely személy írásban benyújthatja a tanulmányokra vonatkozó
véleményét és javaslatait a Főépítészi Igazgatóság közönségszolgálati
részlegén, a földszinten, a 12-es számú helyiségben, vagy az
urbanism@tirgumures.ro e-mail-címen.
További információkat, kérésre, a városrendezési, fenntartható fejlesztési, informatizálási szakosztályon (70-es iroda) a közönségszolgálati program keretében lehet igényelni hétfőtől csütörtökig 11 és 12 óra
között, vagy a 0265-268-330-as telefonszám 164-es mellékén.
A kedvezményezett:
Marosvásárhely megyei jogú város

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)

Focioktatás Marosvásárhelyen!
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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!

JÓKÍVÁNSÁG

Kanadába, ALEX FÁBIÁNNAK, a legdrágább és a
legjobb gyermeknek nyugdíjba vonulása alkalmából
június 19-én ezt kívánom:
Kísérje életed csupa öröm,
vígság,
kerüljön el messze keserűség, sírás.
Boldog legyél, míg élsz,
azt kívánom neked, örüljél a
mának,
legyen hosszú életed.
Isten vezéreljen és fogja a
kezed,
tudjad mindig, ki az, aki
igazán szeret.
Gondolatban veletek vagyok.
Szerető édesanyád. (8446-I)

ADÁSVÉTEL

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0742866-258. (6887-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)
VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0746-819-774. (9043)

Hirtelen elmentél egy perc
alatt, számunkra csak a
fájdalom maradt. A búcsúszó,
mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk
maradsz. Megpihenni tértél, a
fájdalmat elhagyva, melyet
reménykedve viseltél magadban. Kegyetlen volt a sors,
elvett tőlünk, de a szíved itt
maradt közöttünk. Az idő
múlik, de feledni nem lehet,
csak meg kellett tanulni élni
nélküled.
Fájó szívvel, soha el nem múló
szeretettel
és
könnyes
szemmel emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, 2016.
június 18-ára, a drága jó
feleségre, édesanyára és
nagymamára, KIBÉDI ANNÁRA szül. Schiroky halálának
második évfordulóján. Szép
emlékét
megőrizzük
egy
életen át. Férje, fia, unokája,
testvére és azok családja.
Emléke legyen áldott és
nyugalma csendes! Nyugodjon békében! Özvegy férje.
(9121)

Szomorú szívvel emlékezünk
a
szeretett
édesanyára,
anyósra,
nagymamára,
KIBÉDI ANNÁRA halálának
második évfordulóján. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Fia, Zoltán, menye,
Virág,
unokája,
Levente.
(9121)

Szomorú szívvel, soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
június
17-én
CSIKI
SÁNDORRA halálának első
évfordulóján.
Nyugodj
békében, drága édesapánk!
Felesége, Lívia, fiai: Lacika,
Csaba és családja. (9128-I)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)

ELHALÁLOZÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós és rokon,
özv. TÓTH ELEMÉRNÉ
szül. FAZAKAS GIZELLA
életének 94. évében elhunyt.
2018. június 19-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a református sírkertben.
A gyászoló család. (9119-I)

Búcsúzásod egy halk sóhaj
volt, senkit nem zavarva, úgy
mentél el, szótlan. Megtört
szíved pihen a föld alatt,
emléked csak a szívünkben
marad. Elvitted a derűt, a
fényt, a meleget, csak egy
sugarat hagytál: az emlékedet. Bennünk él egy arc és
egy végtelen szeretet, amit
tőlünk soha senki el nem
vehet.
Szomorú szívvel emlékezünk
június
18-án
szeretett
édesapánkra, DÓSA JENŐRE
halálának 7. évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes,
emléke áldott! Emlékét őrzi
két fia: Jenci és Csabi,
menyei: Babika és Noémi,
valamint unokája, Niki. (9093)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Hoţa
Jutkának
és
családjának
ÉDESANYJA
elvesztése
alkalmából. Nyugalma legyen
csendes! Ildi, Lenke. (9120)
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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

Az 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti
az 55 év fölötti nyugdíjasokat, hogy az első félévi ingyenes autóbuszbérletek érvényességi idejét (jún. 30.) meghosszabbították július
15-ig.
Az új bérleteket június 18-ától lehet kiváltani SZEMÉLYESEN,
az alábbi iratok alapján:
– kizárólag a 2018. májusi nyugdíjszelvény (eredeti és másolat)
– személyazonossági igazolvány (eredeti és másolat)
–3/4-es friss fotó azoknak, akik először kérnek bérletet
– típusnyomtatvány – 5 lej, a bérlet átvételekor kell kifizetni
– a bérletet személyesen kell átvenni, és ezt aláírással igazolni.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
következő buszjegyirodáinál adják ki:
• a székhelyen, a Béga utca 2. szám alatt, hétfő–péntek: 7–16 óra
• főtéri (régi) iroda, hétfő–péntek: 7–20 óra
• Tudor negyedi iroda, hétfő–péntek: 7–16 óra
• kövesdombi iroda, hétfő–péntek: 7–16 óra
• a nagykórháznál levő jegyiroda, hétfő–péntek: 7–15 óra
• Panovi (Bolgár téri) iroda, hétfő–péntek: 7–20 óra
• Az Auchan üzletkomplexumnál levő buszjegyiroda, hétfő–péntek: 7–16 óra.
Ez a program június 18 – július 13. között érvényes.
A vezetőség

