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Fehér gólyákat gyűrűztek

A Milvus Csoport látványakciója Maros megyében

A labdarúgó-világbajnokságról
a 8–9. oldalon

Vers a Csűrszínház
színpadán

Az utóbbi években a Csűrszínházi
Napok szervezői arra törekedtek, hogy
a kis színpadi produkciók, a verses
előadások is jelen legyenek a műsorban, hiszen egyre kevesebb erdélyi
magyar színház vállalja fel, hogy költő
nagyjaink verseiből összeállított műsort tűzzön évadjának előadásai közé.

____________2.
Fagypont közeli
hőmérséklet
Székelyföldön

A meteorológiai szolgálat honlapján
közzétett adatok szerint Csíkszeredában 1,7 Celsius fokig, Gyergyóalfaluban és Bodzafordulón 2,8 fokig
süllyedt a hőmérséklet.

____________3.
Az erdélyi magyarság
100 éve
A Milvus Csoport Madártani
és Természetvédelmi Egyesület munkatársai a múlt héten
a gondnokságuk alatti védett
területeken fészkelő fehér
gólyák fiókáinak látványgyűrűzését végezték.

Szer Pálosy Piroska

A lakossági érdeklődéssel övezett négynapos látványgyűrűzés
többek között Marosfelfaluban,
Magyarón,
Nyárádgálfalván,
Ákosfalván, Nyárádkarácson községben, Marosugrán, csütörtökön
pedig Sáromberkén, Sárpatakon és
Körtvélyfáján zajlott.
Marosugrán sikerült csatlakoz-

nunk a Papp Tamás, Hegyeli Zsolt,
Kovács István, Papp Judit és Vízi
Júlia alkotta lelkes csapathoz, és a
településen végigkövetnünk három
fészekben élő fiókák gyűrűzését.
Komoly szervezőmunka előzte
meg az akciót, többek között az
áramszolgáltató vállalat engedélyét
kellett megszerezni, ugyanakkor a

Fotó: Nagy Tibor

szakemberek kíséretét is biztosították a villanyoszlopokon lévő fészkek megközelítésének biztonsága
érdekében, mivel helyenként néhány percre áramtalanítani kellett a
vezetékeket. A fészkekhez érkezve
a nyárádgálfalvi tanács által
(Folytatás a 4. oldalon)

Benedek István

A fenti címmel tartott előadást Gagyi
József, a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem tanára, aki elsősorban társadalomtörténeti szempontokat érvényesítve mutatta be a pártállami hatalom megszerveződésén
(például a területi átszervezések sorozatain) túl a társadalmi átalakulás főbb
állomásait: a beinduló iparosítást, urbanizációt, a társadalmi átrétegződést és az elit átalakulását.

____________5.

Az örök hatalom

Kitört a vihar a közéletben is a képviselőház elnökének második
korrupciós perében kimondott elsőfokú ítélet nyomán. A jogerős döntés szakértők szerint akár a tavaszig is elhúzódhat, úgyhogy tartósan
botrányos forró nyár elé nézünk idén. Az ellenzék egy része utcán, más
része bizalmatlansági indítványon ügyködik, a parlamenten kívüliek
körében pedig már az előre hozott választások kérdése is felmerült,
logikusan, hiszen aki nincs a hatalom közelében, az szeretne mihamarabb oda jutni. Csak egyvalakinek a hatalma örök.
Mégpedig az adófizetőké, akiket sem négy-, sem többévente nem
váltanak le, aktív életük végéig ihatják a mindenkori kormányok döntéseinek mifelénk sokszor keserű levét. A héten is kevertek ebből egy
bőséges pohárral, csak még nem töltötték ki, kérdés, ez mennyit várat
magára. Egyelőre csak a sürgősségi kormányrendeletet fogadták el
arra vonatkozóan, hogy kamatmentes hitelekkel támogatják a továbbképzésükbe befektetni szándékozókat. A kezdeményezést a továbbtanulni óhajtó fiataloknak nyújtott támogatás címén népszerűsítik, de a
feltételek alapján a kevésbé fiatal alacsony jövedelműek számára is
hozzáférhető lenne hasonló kölcsön, a majdani programnak becslések
szerint nyolcmillió potenciális haszonélvezője lehet.
Az ötletnek pont a diák- és ifjúsági szervezetek örvendtek a legkevésbé, mondván, hogy ha támogatni akarják a tanulni vágyó fiatalokat,
azt nagyon egyszerűen meg tudják tenni az állami oktatási rendszer
finanszírozásával és az állami támogatású egyetemi helyek számának
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 176. napja,
hátravan 189 nap.

Ma VILMOS,
holnap JÁNOS, PÁL napja.
IDŐJÁRÁS

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

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

35, 9, 30, 17, 7 + 5

37, 14, 36, 3, 30, 25
24, 49, 42, 3, 21,41

NOROC PLUS: 3 5 9 5 4 8

Dsida-est

Vers a Csűrszínház színpadán

Az utóbbi években a Csűrszínházi Napok szervezői arra törekedtek, hogy a kis színpadi produkciók, a verses előadások is jelen legyenek a
műsorban, hiszen egyre kevesebb erdélyi magyar
színház vállalja fel, hogy költő nagyjaink verseiből összeállított műsort tűzzön évadjának előadásai közé.

SUPER NOROC: 8 8 2 2 0 6
NOROC: 2 1 7 3 2 3 8

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Erkölcs és feddhetetlenség
– műhelymunka

Ma, június 25-én délelőtt 10 órától a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem Serafim Duicu könyvtárában a
Korrupcióellenes Ügyészség szervezésében műhelymunkát tartanak, melynek témája az erkölcs és a feddhetetlenség, becsületesség nézőpontjai. A csoportfoglalkozásra a
Dimitrie Cantemir Egyetem partnerségével kerül sor.

Hittantábor Marosszentgyörgyön

Mától 28-áig a marosszentgyörgyörgyi római katolikus plébánián tartja a Katolikus Magyar Bibliatársulat (KMB) a
Kincses sziget nevet viselő hittantábort, amelybe több településről jönnek, köztük Csaba testvér gyerekei is. A tábort Henn Magdolna hittantanár irányítja.

Vakációs program az állatkertben

A nyári vakáció alatt, 12 héten át minden pénteken délelőtt
10 órakor Állati jó találkozások néven érdekes, állatokkal
kapcsolatos gyermekfoglalkozásokra kerül sor a marosvásárhelyi állatkertben.

Jászberényi Sándor írói estje

Jászberényi Sándor író, haditudósító, újságíró a Látó Irodalmi Játékok júniusi vendége. A marosvásárhelyi G Caféban június 27-én, szerdán 17 órakor kezdődő
rendezvény házigazdája Szabó Róbert Csaba.

Csűrszínházi Napok

Június 29–július 1. között 16. alkalommal rendezik meg
Mikházán a Csűrszínházi Napokat. A rendezvénysorozat
június 29-én, pénteken 18 órától nyárádmenti alkotók képzőművészeti kiállításának megnyitójával kezdődik. 19 órától Marosán Csaba Arany János-estjét mutatja be, 21
órától pedig a budapesti Nemzeti Színház társulata előadja
Szergej Medvegyev Fodrásznő című darabját Viktor Rizsakov rendezésében. Június 30-án, szombaton 18 órától
Dsida Jenő – Nyílt sebe vagyok a szíven szúrt világnak
címmel Bogdán Zsolt, Kovács Éva és Csutak Réka verses
előadása látható. 20 órától a Csíki Játékszín Tamási Áron
Csalóka szivárvány című darabját adja elő Parászka Miklós rendezésében. Július elsején, vasárnap délelőtt 11 órától Póra Zoli és a Stone Hill együttes tart gyermekeknek
és fiataloknak koncertet. Jegyek a 0744-394-186-os telefonszámon foglalhatók, átvétel a helyszínen.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja keretében
működő Nagyinet program résztvevői június 26–29-e között Bulgáriában kirándulnak. Indulás 26-án, kedden reggel 9 órakor, hazatérés 29-én. A programban tengerparti
fürdés, Mária királynő kastélyának és a botanikus kertnek
a meglátogatása is szerepel. Érdeklődni, feliratkozni a
könyvtár kövesdombi székhelyén, illetve Illyés Claudia
könyvtárosnál a 0748-741-507-es telefonszámon lehet.

Várfalvi gyermek- és ifjúsági tábor

A Magyar Unitárius Egyház szervezésében a héten, június
26. – július 1. között zajlik a 8–11 éves gyermekek számára meghirdetett gyermektábor az Aranyos menti Várfalván. Július 2–8. között tartják a 12–14 évesek ifjúsági
táborát. A táborba felekezeti hovatartozástól függetlenül
várják a jelentkezőket, a részvételi díj 200 lej. További részletek a www.unitarius.org honlapon, jelentkezni a cziresza@yahoo.com e-mail-címen lehet.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Kolozsvári Állami Magyar Színház közös produkciója is.
Egy építész barátom jegyezte meg az előadás végén, hogy
Bogdán Zsolt előadásában úgy szólaltak meg itt a versek,
mintha maga a költő is köztünk lett volna. Én is így éreztem: a nagyszerű színművész Kovács Éva és Csutak Réka
színművésznőkkel, Szugyiczky István rendezővel igazi varázslattal ajándékozott meg bennünket”.
Az idén a Szugyiczky István szerkesztő-rendező által
Az érdeklődők az előadást június 30-án, szombaton 18
összeállított „…nyílt sebe vagyok a szíven szúrt világnak” órától láthatják Mikházán a Csűrszínházi Napok keretében.
című Dsida-estet viszik színre Bogdán Zsolt, Csutak Réka (v.gy.)
és Kovács Éva színművészek. A műsort 2011/2012-es
évadban állították színpadra a Kolozsvári Állami Magyar
Színház és a Szatmárnémeti Harag György Társulat színművészei. Dsida Jenő halálának 75. évfordulója alkalmából 14 erdélyi megye 22 településének közönsége
tekinthette meg az előadást, amely eljutott Debrecenbe is.
Budapesten a Thália Színház Új Stúdiójában a Határon
Túli Magyar Színházak szemléjén Áder János, Magyarország köztársasági elnöke és felesége is megtekintette az
előadást. Áder Jánosné Herczegh Anita az előadást követően a következőket írta honlapján: „Évről évre nagy rokonszenvvel figyelem ezt a fesztivált. A mai világban
annyi minden hat az elmélyültebb kikapcsolódási formák
ellen, de az ilyen fesztiválok teli vannak meglepetésekkel,
ébren tartják az érdeklődésünket és elevenen a kapcsolatot
a hazai közönség, a színházi világ és a határon túli művészek között. Ilyen meglepetés volt számomra a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata és a

Rendőrségi hírek

Faanyagot foglaltak le
Június 21-én a megyei rendőrség közrendészeti osztálya
és az illegális fakitermelést megakadályozó osztály Marosvásárhely és Marosszentkirály körzetében tartott ellenőrzést az engedély nélküli fakivágás, -szállítás és
kereskedelem megakadályozása céljából. Marosszentkirályon egy 36 éves koronkai gépkocsivezetőt igazoltattak,
aki egy haszonjárművel szállított faanyagot. A szállítólevelet ellenőrizték a falopásokat megfékező rendszer, az I
Wood Tracking applikációban, és megállapították, hogy a
faszállítmányt nem a megjelölt földrajzi koordináták szerinti helyen rakták fel. A sofőrt megbírságolták, az 1.200

lej értékű szállítmányt lefoglalták és átadták a Marosvásárhelyi Erdészeti Hivatalnak.
Forgalomba be nem jegyzett robogóval közúton
Ugyancsak június 21-én este 11.10 órakor a segesvári
10-es számú vidéki rendőrőrs Fehéregyháza közelében igazoltatás végett megállított egy robogót, amelyet egy 17
éves helyi fiatal vezetett. Az ellenőrzések során kiderült,
hogy a robogó nem volt forgalomba bejegyezve, vezetője
pedig nem rendelkezik semmilyen járműre érvényes hajtási engedéllyel. Az ügyben eljárást indítottak a közutakon
forgalomba be nem jegyzett járművel való közlekedés és
hajtási nélküli vezetés bűntette miatt. (szer)

Haszonjárműnek rohant egy személygépkocsi

Teljesen szétroncsolódott

Szombaton 14 órakor Radnót
és Kutyfalva között, a 15-ös országút 42-es kilométerénél egy
nagy sebességgel haladó személygépkocsi marosvásárhelyi
illetőségű vezetője elvesztette
uralmát a jármű fölött, áttért az
ellenkező sávra, és frontálisan
ütközött egy teherautóval. A felismerhetetlenségig
összetört
Audi A4 márkájú gépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette.
Az ütközés nyomán mindkét
jármű elhagyta az úttestet és a
mezőn állt meg. A marosludasi
és dicsőszentmártoni katasztrófavédelmi felügyelőség munkatársai emelték ki ki a 33 éves
áldozatot a roncsok közül. A Ma-

rosvásárhelyről Marosludas irányába tartó gépkocsi a felismerhetetlenségig összezúzódott, a
márka, valamint a járművet vezető nő azonosítása is nehézségekbe ütközött – mondta el
megkeresésünkre Nicuşan Adrian ügyeletes sajtószóvivő. A
Marosvásárhely felé tartó, zúzott
követ vagy kavicsot szállító haszonjármű gépkocsivezetőjének
sérüléséről nem szereztünk tudomást. Meg nem erősített hírek
szerint a személyautót vezető áldozat egy nyolcéves kislányt hagyott árván. (pálosy)
Fotó: Virag Cristian (ISU)
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Letöltendő börtönbüntetésre ítélték
második korrupciós perében a PSD elnökét

Három év és hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a
legfelsőbb bíróság csütörtökön hivatali visszaélésre való felbujtásért Liviu Dragnea PSD-pártelnököt, és elrendelte korábbi felfüggesztett ítélete letöltését. Az ítélet nem jogerős.
A háromtagú bírói tanács szavazattöbbséggel hozta meg
döntését: az egyik bíró Dragnea felmentését kérte. Az esetleges fellebbezést a legfelsőbb bíróság egy másik öt vagy héttagú tanácsa fogja tárgyalni.
Dragneát a korrupcióellenes ügyészség (DNA) állította bíróság elé. A vádhatóság szerint 2006 és 2013 között, amikor
a Teleorman megyei tanács, illetve a PSD megyei elnöke volt,
az ő utasítására fizettek a megyei tanács költségvetéséből két
olyan alkalmazottat, akik nem a gyermekvédelmi igazgatóságnál, hanem valójában a PSD megyei szervezeténél dolgoztak.
A bíróság felmentette az okirathamisításra való felbujtás
vádja alól, de bűnösnek találta a hivatali visszaélésre való felbujtásban. A PSD elnöke ártatlannak mondta magát, és azt
mondta bíráinak, hogy a DNA „célpontjává” vált.
Dragneának ez már a második korrupciós pere. 2016-ban
két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték egy 2012-es népszavazással kapcsolatos korrupciós perben. Korábbi büntetését figyelembe véve csütörtökön halmazati büntetésként
szabták ki a három és fél év letöltendő büntetést.
A bírói tanács az ügy többi kilenc vádlottját is bűnösnek találta, és többnyire felfüggesztett börtönbüntetéseket szabott
ki. Egyedül a gyermekvédelmi hatóság volt vezetője, Floarea
Alesu kapott – priusza miatt – három év és hét hónap letöltendő börtönbüntetést.
A PSD támogatásáról biztosította a pártelnököt
A kormányzó PSD végrehajtó bizottsága támogatásáról biztosította pénteken kiadott nyilatkozatában Liviu Dragnea pártelnököt.
A testület zárt ajtók mögött tartott ülése után Dragnea közölte: párttársai egyhangúlag maradásra kérték, ezért nem
mond le sem a PSD, sem a képviselőház elnöki tisztségéről,

és még eltökéltebben folytatni akarja a kormányprogram gyakorlatba ültetését, és az úgynevezett „párhuzamos állam” lebontását.
Dragnea „tömeges kivégzésnek” nevezte az előző napi ítéletet, amelyet szerinte egy sötét háttérhatalom megrendelésének eleget téve hozott a bíróság, kilenc másik embert is
elítélve, csak hogy igazolják az ő elmarasztalását.
A legfelsőbb bíróság elutasítja a kormánytagok
és a törvényhozók vádaskodását
Nem a kormány és a parlament tagjaira tartozik felbecsülni,
hogy egy ítéletet helyben hagy-e majd a fellebbviteli bíróság,
vagy hogy azt a „törvényeket önkényesen alkalmazva” hozták-e meg – szögezték le pénteken kiadott közleményükben
a legfelsőbb bíróság tagjai.
A hatalmi ágak szétválasztásának alkotmányos elve megköveteli, hogy igazságot kizárólag a bíróság és kizárólag a tárgyalóteremben szolgáltasson, kizárólag a törvényes előírások
alapján – olvasható a kommünikében.
A bírák példátlanul éles hangú állásfoglalásukkal Viorica
Dăncilă miniszterelnök, illetve a PSD egyes minisztereinek
és törvényhozóinak vádaskodására reagáltak, akik igazságtalannak minősítették Liviu Dragnea bírósági elmarasztalását.
„Az indoklás közzététele előtt azt hangoztatni, hogy a bíróság megsértette volna az alkotmánybíróság rendelkezéseit,
semmiképp sem szolgálja a közvélemény korrekt tájékoztatását, megingatja az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat. Értékeljük a józanságra intő felhívást, de kételkedünk
őszinteségében, amikor olyan kijelentésekhez társul, melyek
szerint a bíróság politikai határozatot hozott, és az utca nyomásának engedett” – olvasható a legfelsőbb bíróság tagjai nevében kiadott pénteki közleményben.
Viorica Dăncilă miniszterelnök, a PSD ügyvezető elnöke
csütörtök este kiadott állásfoglalásában azt állította: Dragneát
önkényesen ítélték el egy olyan törvénycikkely alapján, amelyet már rég módosítani kellett volna, hiszen alkotmánysértőnek bizonyult. (MTI)

Kilépett az RMDSZ-ből Eckstein-Kovács Péter

Kilépett az RMDSZ-ből Eckstein-Kovács Péter, a szö- mokrata Párt cinkosa lett, ami számomra elfogadhatatlan. 28
vetség volt szenátora, volt kisebbségügyi miniszter. évvel azután, hogy RMDSZ-tag lettem, betelt a pohár” – fo-

Eckstein-Kovács Péter Kolozsvár főterén jelentette ezt be
az igazságügyi törvények módosítása ellen szerveződött szombat esti spontán tüntetésen. A politikus – aki jelenleg nem visel
semmilyen tisztséget a szövetségben – kijelentette: sok mindennel nem ért egyet az RMDSZ politikájából, de számára a
szövetségnek az igazságügyi törvények módosításával kapcsolatos álláspontja „telítette be a poharat”.
„Kolozsvár főtere fontos hely, ezért itt jelentem be kilépésemet az RMDSZ tagjainak sorából. Az RMDSZ szavazatával
módosították a büntetőeljárási törvénykönyvet (Betk). Szerepe
volt a döntésemben annak is, hogy az RMDSZ a Szociálde-

galmazott Eckstein-Kovács Péter. Bejelentését megtapsolta a
több mint 400 fős tüntető csoport.
Eckstein-Kovács Péter 1990 óta van jelen a romániai politikában. 1990–1992 között az RMDSZ Kolozs megyei parlamenti képviselője, majd 1992–1996 között kolozsvári
önkormányzati képviselője volt. 1996-tól 12 éven át a parlament felsőházában képviselte a szövetséget. 1999 és 2000 között kisebbségügyi miniszterként dolgozott Mugur Isărescu
kormányában. 2009-től 2011-ig Traian Băsescu államfő kisebbségügyi tanácsadója volt. 2010-ben az RMDSZ elnöki
tisztségére jelölték, de alulmaradt a versenyben Kelemen Hunorral szemben. (MTI)

Fagypontközeli hőmérsékleti értékeket mértek vasárnap
hajnalban Székelyföldön.
A meteorológiai szolgálat honlapján közzétett adatok szerint Csíkszeredában 1,7 Celsius-fokig, Gyergyóalfaluban és
Bodzafordulón 2,8 fokig süllyedt a hőmérséklet. Négy és öt
fok közötti hőmérsékleti minimumot mértek az éjszaka folyamán Sepsiszentgyörgyön, Baróton, Kézdivásárhelyen és Székelyudvarhelyen is.
Az éjszakai hőmérsékleti alsó értékeket összefoglaló térkép
szerint a Kárpátok 2000 méter fölötti magasságain szinte mindenütt fagyot regisztráltak. A Bucsecs-hegység legmagasabb
csúcsán, a 2505 méteres Omu csúcson mínusz 4,8 fokig csök-

kent a hőmérséklet. A Bucsecsen havazott is szombaton, de a
hó azonnal el is olvadt.
Meleggel, sok csapadékkal folytatódik a nyár
A meteorológiai szolgálat háromhavi előrejelzése szerint
júliusban és augusztusban az átlagosnál melegebb, szeptemberben pedig az időszaknak megfelelő hőmérséklet lesz,
Moldvában és Erdélyben az átlagosnál több, az ország déli
részében a normálisnál kevesebb csapadék várható.
A háromhavi meteorológiai előrejelzéseket az angliai
Readingben, az európai meteorológiai központban (ECMWF)
végzik, az előrejelzések körülbelül 60%-ban bizonyulnak
helytállónak. (hírösszefoglaló)

Az Universitaria Konzorcium képviselői követelik a
tanügyminisztériumtól, hogy tegyen lépéseket a
minőségi felsőfokú oktatás finanszírozása, a doktori iskolák újbóli kiértékelése és az egyetemek új
rangsorolási kritériumainak leszögezése érdekében.

Az egyetemek finanszírozása körül felmerült vitákkal kapcsolatban az aláírók amellett foglaltak állást, hogy a kormány
legutóbbi döntései nem szolgálják az egyetemek érdekeit és
fejlődését, ezért kérik a pénzügyminisztert, járuljon hozzá,
hogy az egyetemek rendelkezhessenek önállóan saját bevételükkel. Tiltakoznak azon pénzügyminisztériumi követelmény
ellen, hogy költségeiket lecsökkentsék tíz százalékkal a 2017es évhez viszonyítva, és kérik, hogy az Universitaria Konzorcium aktív szerepet kapjon a tanügyi törvényt módosító
tervezet kidolgozásában.
Azt is követelik, hogy a júliusi felvételin betöltetlenül maradt egyetemi helyeket a konzorciumhoz tartozó felsőoktatási
intézmények kapják meg, mert ezek beiskolázási helyeinek
számát áprilisban lecsökkentette a minisztérium.
Az Universitaria Konzorcium tagja a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetem, a Bukaresti Egyetem, a iaşi-i Alexandru Ioan Cuza Egyetem, a temesvári Nyugati Egyetem és
a bukaresti Gazdaságtudományi Akadémia. (Agerpres)

Fagypontközeli hőmérséklet Székelyföldön

A tanügyi törvényt módosító tervezet kidolgozásában
akar aktív szerepet az Universitaria Konzorcium

A konzorcium június 22-én és 23-án ülésezett a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, és ez alkalomból tagjai
arra a megállapításra jutottak, hogy teljes mértékben el kell
választani a politikától a Rektorok Országos Tanácsát, és meg
kell változtatni az említett testület szavazási rendszerét. A
Rektorok Országos Tanácsának ugyanis az is a feladatköréhez
tartozik, hogy az egyetemek érdekeit képviselje a politikummal és a civil szférával való párbeszédben, így tagjainak semmiféle politikai tevékenységben nem szabad részt vállalniuk
– olvasható az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott tájékoztatóban.

Ország – világ
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Sok osztályzat javult
az óvások nyomán

A tanügyminisztérium közleményben tudatta szombaton az Agerpres hírügynökséggel, hogy az országos képességfelmérő vizsgán az óvások elbírálása
után 319-ről 345-re emelkedett a 10-es átlagjegyek
száma. Szintén az óvások elbírálása után 104.972ről 105.109-re emelkedett azon vizsgázók száma,
akiknek médiája elérte az 5-öst. 23.761-en fellebbeztek a kapott jegyek miatt. Az óvások nyomán a vizsgáztató bizottságok 14.747 esetben nagyobb, 7.541
esetben kisebb jegyet állapítottak meg. (Agerpres)

Közel négyéves csúcson
a bankközi kamatláb

2,95 százalékról 3,09 százalékra nőtt pénteken a háromhavi irányadó bankközi kamatláb, a ROBOR 3M,
amely 2014. szeptember 26. óta nem volt ilyen
magas – derül ki a Román Nemzeti Bank (BNR) adataiból. A hathavi ROBOR 3,07 százalékról 3,16 százalékra, a kilenchavi 3,12 százalékról 3,20
százalékra emelkedett. A 12 havi ROBOR a legfrissebb adatok szerint 3,17 százalékról 3,27 százalékra
nőtt. A háromhavi ROBOR értéke alapján számolják
ki a változó kamatozású hitelek törlesztőrészletét, miközben a hathavi ROBOR-t a jelzáloghitelek törlesztőrészletének kiszámításakor alkalmazzák. A
kilenchavi ROBOR-t a kereskedelmi bankok által egy
másik kereskedelmi banktól felvett kölcsön kamatjának kiszámításakor alkalmazzák. (Mediafax)

Terrorizmus miatt vettek őrizetbe
egy 15 éves fiút

Őrizetbe vett pénteken a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) egy 15 éves fiút, akit
azzal gyanúsítanak, hogy a Közel-Keletről származó
szélsőséges nézeteket terjesztett, és civil célpontok
elleni támadásokat forralt. A gyanúsított olyan weboldalakat és fórumokat látogatott, amelyek szélsőséges
nézeteket terjesztenek, dicsőítik a terrorszervezetek
által véghezvitt bűncselekményeket, támogatják a
szélsőséges nézetek alapján kormányzott állam létrehozását, emellett erőszakos tartalmú anyagokat is
terjesztett a weboldal támogatása céljából” – áll a DIICOT sajtóközleményében. Az ügyosztály szerint a
kamasz hangot adott azon szándékának, hogy a terrorszervezetek mellett harcoljon, és a konfliktuszónákba utazzon. (Mediafax)

Nagy mennyiségű fűtőolaj ömlött
a tengerbe Hollandiában

Egy olajszállító hajó sérülése miatt 200 tonna fűtőolaj
ömlött a tengerbe a hollandiai Rotterdam kikötőjében
– jelentette a helyi média vasárnap. A beszámolók
szerint az okozta a szivárgást, hogy egy több mint
180 méter hosszú, norvég lobogó alatt hajózó olajszállító tanker mólónak ütközött Európa legnagyobb
tengeri kikötőjében. A balesetben senki sem sérült
meg. A kikötőt lezárták annak megakadályozása érdekében, hogy a szennyeződés ne juthasson ki a
nyílt vizekre. A hatságok arra figyelmeztettek, hogy
az olaj kis mennyiségben az összekötő csatornákon
az óvintézkedések ellenére elszivároghatott. (MTI)

Az örök hatalom

(Folytatás az 1. oldalról)
növelésével. Ehhez szerintük felesleges egy majdani
hosszú lejáratú kölcsön törlesztésével is terhelni a továbbtanulni óhajtókat, ráadásul a diákszervezetek szerint a program a tandíjak drágulásával járhat, ami a
nem támogatott diákságot hozza nehezebb helyzetbe. Az
ifjúsági szervezetek kifogásaival egyetértett egy bankügyfeleket tömörítő érdekvédelmi egyesület is, amely
szerint egy ilyen kezdeményezést széles körű nyilvános
vitára kellene bocsátani, mielőtt potenciális kliensek tömegeit irányítanák egy ilyen programmal a bankok felé.
Utóbbiak nem tiltakoztak, érthetően, mert a dolog számukra jó üzletnek bizonyulhat azzal, hogy az állam
80%-os arányban garanciát vállal ezekre a kölcsönökre. Ez a jótállás lehet adott esetben az a bizonyos
keserű lé a többi, nem államilag támogatott adófizető
számára, aki összeadja ebbe a garanciaalapba a szétosztanivalót.
Az kétségtelen, hogy minden tisztességes államnak
kutya kötelessége támogatni az arra rászorulókat.
Azonban ha ezt a sürgősségi kormányrendelettel elfogadott programot csak jövőre, két választás esztendejére faragják alkalmazhatóvá a döntéshozók, akkor a
valódi címe nem az, hogy Fektess be a jövődbe, hanem
az, hogy Befektetés a választási sikerünkbe.
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Fehér gólyákat gyűrűztek

(Folytatás az 1. oldalról)
rendelkezésre bocsátott darus kocsi
felvette a megfelelő pozíciót, majd
a gyűrűző és segítője beszállt a daru
kosarába, ami felemelte őket a fészekhez. Ahhoz, hogy az érdeklődők is kapcsolatba kerülhessenek a
gólyákkal, helyenként egy-egy fiókát is lehoztak, így a jelenlévők
megcsodálhatták, megsimogathatták, közelről fotózhatták a fiókákat.
Amint Marosugrán a jelenlévők elmondták, kedvelik a gólyákat, jelenlétük sosem okozott gondot, még
az sem zavarja őket, ha a kertjükben
keresgélnek élelem után. A református templommal átellenben lévő
fészek lakója több mint tizenöt éve
visszatér, így minden tavasszal várják az érkezését.
Papp Tamás biológust az eddigi
tapasztalatokról és a gyűrűzés gyakorlati hasznáról kérdeztük. Amint
a madárvédelmi egyesület elnöke
elmondta, a nagy testű madarak jelölésének alapvető problémája a befoghatóság, ami a kifejlett egyedek
esetében különösen nehéz. Ezért a
gémeket, gólyákat, kócsagokat, sasokat túlnyomórészt fióka korukban, még a fészekben gyűrűzik. Az
április végén, május elején költeni
kezdő fehér gólyák fiókái általában
június 10–15-e között érik el a

négy-öt hetes életkort, amikor már
gyűrűzhetők, bár az időjárástól függően, hideg nyárelő esetén ez akár
egy-két hetet is csúszhat. Érdekességként említik, ami a gyűrűzéskor
derült ki: egy 15 évvel ezelőtt
Nagyernyében született és gyűrűzött gólyát tavaly Szentpál határában figyeltek meg, idén pedig a
Marosugrán rakott fészek lakójaként látták viszont. A 16 éves madár
öt fiókát nevel. Az idei évet a tavaszi mostoha időjárás miatt gyenge
évnek tartják a biológusok. Amikor
a gólyák visszatértek, sok gólyapár
úgy döntött, hogy nem fészkelnek,
így csak kóborolnak. Az országút
mentén egyik fészeklakó elfoglalta
ugyan a fészkét, de nem költött,
mutatta a szakember. Ennek egyik
magyarázata az lehet, hogy annyira
elgyengülten érkezett, hogy a tojásrakáshoz már nem volt elegendő
energiája. Sáromberkén a megszokott 10-12 pár helyett csak hat pár
költött, Marosugrán hét fészek van,
de csak háromban van költés. A
helyszínen azonban kellemes meglepetés érte a szakembereket, mert
két olyan fészek is volt, amelyikben
öt-öt életképes fiókát találtak.
Ennek az a jele, hogy elegendő táplálékot találnak a fiókáik neveléséhez.

„Ne lopjátok el a gólyáinkat”
Amint két gyűrűzés között Papp
Tamás elmesélte, vicces jelenetnek
váltak célpontjaivá Ilencfalván.
Amint a környéken katonásdit játszó gyerekek meglátták, hogy a madáregyesület
szakemberei
a
fészekhez közelítenek, kiabálni
kezdtek: „ne lopjátok el a gólyáinkat”, és játékpuskáikat az emelőkosaras kocsinak szegezték. Ez
rendkívül pozitív jelzése annak,
hogy a vidék lakói kicsitől nagyig
védik a gólyákat, és a közösségükhöz tartozónak érzik őket. A megyében 150-200 pár gólyát tartanak
nyilván, országosan ez közepes
mennyiségnek számít, Temes megyében négyszáz körüli a számuk.
A négynapos akció során 136 fiókát
gyűrűztek, helyenként több fiókát is
találtak, ami pótolja a tojást vagy
fészket sem rakó egyedek okozta
hiányt.
A madárgyűrűzés a madarak
egyedi jelölésén alapuló kutatási
módszer. A sorszámozott gyűrűkkel
megjelölt madarak megfigyelése,
visszafogása vagy kézre kerülése
sokat árul el életükről, mozgásukról, vonulásukról. A madárgyűrűzés
segítségével – sok más igen hasznos eredmény mellett – megismerhetjük az egyes madárfajok
szezonális vonulási útvonalait, pihenő- és táplálkozóhelyeiket, telelőterületeiket, végső soron a
madárvonulási rendszerek átfogó
hálózatát.
A gyűrű a közösség, a szövetség és a végtelenség jelképe.
Alakja a végtelenre és az örökkévalóságra utal, zártsága pedig a
kapcsolódásra, a kötődésre egy
közösséghez vagy egy másik emberhez. A gyűrű viselése összeköt
minket az erővel, az energiával.
Mostantól már a gyűrűkkel ellátott
gólyafiókákkal is.
A Milvus Csoport gondnokságában levő védett területek népszerűsítése projektet a MOL
Románia és a Polgár-Társ Alapítvány támogatja, a Zöldövezet
program Védett Területek komponensén keresztül.

Folytatódik az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének lakossági fórumsorozata
az őszinte beszéd jegyében

A fórumok időpontjai és helyszínei a következők:
június 25., 19:00 – Régi Tudor körzet: Bolyai téri unitárius egyházközség gyűlésterme
június 27., 18:00 – Kövesdombi körzet: kövesdombi unitárius egyházközség gyűlésterme
június 28., 19:00 – Egyesülés negyed: Szabadi úti templom közösségi
terme
június 12., 18:00 – Párkány (Cornişa) sétányi körzet: Köpeczi–Telekiház
Közösséget építünk!
Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének sajtóirodája

Fodor Imre terepfutó verseny
Marosvásárhelyen

Az Outward Bound Romania
szervezésében
július 8-án 10 órától a
marosvásárhelyi Somostetőn a Németkalap felé
Fodor Imre terepfutó
versenyt szervez. Marosvásárhely
volt
polgármesterének kezdeményezésére
jött
létre az Outward Bound
Romania Társaság az Ifjúságért
szervezet,
amelynek 20 évig az elnöke volt.

Az év jelmondata: 25 éve
a felelősségteljes fiatalokért!
A szervezet Szovátán saját ifjúsági központot működtet.
Stratégiájuk olyan irányba
haladni, amely egyre több tehetséges fiatal felfedezését és
képzését teszi lehetővé, ezért
bővítenék a központot, ahol
új kötélkertet alakítanának ki. Erre
gyűjtenek a terepfutó verseny alkalmából, melynek szakmai szervezését Domokos Balázs tapasztalt futó
vállalta fel. Nemcsak a profi versenyzőkre, hanem családok részvételére is számítanak. Ezért a
résztvevők felkészültségüktől függően három táv közül választhatnak: a családi táv 5,2 km – két
felnőtt és egy gyerek kell benevezzen –, a tereptáv (cross) táv 12,5

km, a félmaratoni pálya 22,3 km.
Feliratkozni a http://fitv.run/ oldalon vagy az Outward Bound Romania hivatalos Facebook-oldalán
létrehozott eseményen lehet bejelentkezni, vagy a rajt helyszínén.
Főtámogató: Decathlon, támogatók: Oracler Advertising, Master
Ski& Bike Club, Maros Megyei
Hegyimentők, partner: a Maros
Megyei Sport- és Ifjúságügyi Igazgatóság. (v.gy.)

A Büntetőeljárási törvénykönyv módosításaival kapcsolatos
USR-félretájékoztatás cáfolata

Császár Károly Zsolt szenátor
A jogalkotás és a jogi etika kapcsán ma is
létezik egyfajta vita, ami két homlokegyenest
szemben álló álláspontot fogalmaz meg.
Egyik álláspont szerint inkább bűnhődjön
akár tíz ártatlan is, csak a bűn ne maradjon
büntetlenül, míg a másik elv szerint inkább
fusson tíz bűnös, mintsem akár egyetlenegy
ártatlannak is bűnhődnie kellene. Én azok
közé a jogászok közé tartozom, aki úgy tartja:
az ártatlan emberek védelméért mindent meg
kell tenni. Ez az elv vezérelt akkor is, amikor
az elmúlt napokban a Büntetőeljárási törvénykönyv módosításait megszavaztam. Látván azt a rengeteg feszültséget, amelyet e
módosítások elfogadása előidézett, valamint
azt a szántszándékkal keltett lincshangulatot,
ami a közösségi oldalakat uralja, valamint a
módosításokat megszavazó parlamenti képviselőkkel készített „szégyenlistákat”, kötelességemnek érzem kellő határozottsággal a
nyilvánosságnak is megerősíteni, hogy szenátorként hetekkel korábban én is teljes meggyőződéssel szavaztam meg a módosításokat.
Az alábbiakban pontokba szedtem, hogy hol
ferdít tudatosan és előre megfontolt szándékkal az USR, és miért vállalható a módosítások jóváhagyása az RMDSZ által.
1. USR-állítás: Az ügyészek nem közölhetnek többé információkat a bűnügyi nyomozás fázisában levő ügyiratokról.
Nem igaz. Csak a vizsgált személyekre vonatkozó közlések tilosak, amelyek felelősségvállalás nélkül azt sugallhatják a
közvéleménynek, hogy az illetők vétkesek.

Az ártatlanság vélelme európai irányelv:
„A közhatóságok alkalmazottai nem hivatkozhatnak a gyanúsítottakra vagy vádlottakra
vétkesekként, csak abban az esetben, ha jogerős ítélet létezik az adott tettekre vonatkozólag”.
2. USR-állítás: Egy erőszaktevő vagy az
alvilági társadalom tagjai részt vehetnek majd
áldozataik kihallgatásán.
Nem igaz! A tanúk vagy az eljárásban részt
vevő alanyok egyszerű kérésére a vádlott
vagy gyanúsított nem lesz jelen a kihallgatásokon.
„Ha a tanúk vagy az eljárásban részt vevő
alanyok úgy értékelik, hogy ezen körülmények miatt félnivalójuk lehet, a törvény alapján kérhetik az ügyészt vagy a bírót, hogy a
bűnügyi eljárás és az elbírálási folyamat
során nyilvánítsák őket fenyegetett vagy védett személyeknek.”
3. USR: A pénzmosással vagy adócsalással
gyanúsított személyeket csak kivételes körülmények között lehet letartóztatni.
Igaz! Ellenben az előzetes letartóztatás
módszere csak a legsúlyosabb bűntényekre,
súlyosbító körülményekre, bűnügyi előzményekre vagy olyan esetekre kell korlátozódjon, amikor a közrendre veszélyt jelentő eset
elhárításáról van szó.
A jelenkori médianyilvánosságban ugyanakkor bevett gyakorlattá vált a nyomozati
szakaszban kihallgatott személyek megbélyegzése. A tévécsatornák több száz megbilincselt személyről tudósítottak, akiket utólag
felmentettek, akik emiatt elveszítették állásukat, karrierjüket, családjukat, ezzel az állam
helyrehozhatatlan károkat okozott, emberi

sorsokat tett tönkre. Ezt a továbbiakban ki
kell küszöbölni.
4. USR: Az első fokon felmentett személyeket nem ítélheti el a másodfokú bíróság,
ha nem kerülnek újabb bizonyítékok.
Igaz és helyes! Helyénvaló, hogy terhelő
bizonyítékok hiányában a felmentés nem változhat ítéletté.
A másodfokú bíróság nem szüntetheti meg
az elsőfokú bíróságnak a vádlottat felmentő
ítéletét, és nem mondhat ki közvetlenül másodfokon egy ítéletet, csak abban az esetben,
ha a bizonyítékokat újratárgyalják, vagy
újabb bizonyítékok kerülnek elő, amelyek az
elsőfokú bíróság felmentő határozatának
megszüntetéséhez vezetnek.
5. USR: Egy bűnöző számítógépéből a
gyermekpornográfiára vonatkozó bizonyítékokat nem lehet közvetlenül arra használni,
hogy új eljárást indítsanak.
Nem igaz! A bizonyítékok használhatók,
ha az ügyész új eljárást indít! Ítéletet nem
hozhatnak egyéb bűncselekményekre, mint
amelyek miatt vád alá helyezték az illetőt!
Magyarán: lopás miatt indított perben nem
lehet gyilkosságért elítélni valakit. De másik
eljárást lehet és kell indítani.
6. USR: Ha az ügyészeknek nem sikerül
egy év leforgása alatt vád alá helyezni egy
személyt, az eljárást automatikusan megszüntetik.
Igaz és helyes! A bűnvádi ügyiratok tologatását, halogatását ma arra is tudják használni a hatóságok, hogy az ügyekben érintett
személyeket – ide értve a tanúkat is – megfélemlítsék, folyamatos nyomás alatt tartsák,
és ezáltal akár olyan vallomásokat csikarja-

nak ki, amelyek nem tükrözik híven a valóságot. Ennek a zsarolási lehetőségnek véget
kell vetni. Az ügyésznek a bűntény felderítésétől számított 1 év áll a rendelkezésére,
hogy bizonyítékokat gyűjtsön, és azonosítsa
a bűntény elkövetésével gyanúsított személyt.
7. USR: A tettenérés lehetetlenné válik,
mert az ügyészek kötelesek azonnal értesíteni
az egy adott ügyiratban érintetteket, amint
gyanúsítottá válnak.
Nem igaz! A vizsgálatok 99%-át a cselekmény miatt kezdeményezik/indítják (in rem),
és ez önmagában nem feltételez tájékoztatást.
A tájékoztatási kötelezettség akkor lép
fel, amikor a gyanúsított személyt azonosítják.
8. Az USR helyteleníti, hogy újra lehet
nyitni már lezárt, jogerős ítéleteket tartalmazó ügyiratokat, ha a határozatot egy másik
bíró írja alá.
Nincs igaza! Mert elfogadhatatlan az, hogy
olyan bíró írja alá vagy indokolja meg az ítéletet, aki még csak nem is vett részt a bizonyítékok kezelésében és a perben.
9. Az USR-s Vlad Alexandrescu azt állítja,
hogy a pedofilok és más bűnözők, akiket az
utcán, lépcsőházakban vagy más közterületeken filmeznek le, megússzák büntetés nélkül,
mert az új törvény nem teszi lehetővé az ilyen
bizonyítékok használatát.
Nem igaz! A felek által készített felvételek
(saját beszélgetéseik vagy közléseik), térfigyelő kamerák felvételei, valamint bármely
közterületen készített felvételek érvényes
bizonyítékoknak minősülnek, akárcsak
eddig!
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Az erdélyi magyarság 100 éve

A társadalmi átalakítás és átalakulás kezdetei az 1950-es években

A fenti címmel tartott előadást Gagyi József, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára, aki elsősorban társadalomtörténeti
szempontokat érvényesítve
mutatta be a pártállami hatalom megszerveződésén (például a területi átszervezések
sorozatain) túl a társadalmi
átalakulás főbb állomásait: a
beinduló iparosítást, urbanizációt, a társadalmi átrétegződést és az elit átalakulását.

Mózes Edith

Előadásában az ötvenes-hatvanas
éveket Romániában a szocialista
modernizáció korszaka nyitányának
nevezte, amikor az ország elindult
az agrártársadalomból az ipari társadalommá válás útján. Ez azt jelentette, hogy a földhöz kötöttség és
a fizikai munka helyét a jelentésekhez kötöttség, a szemantikai munka
vette át: a gépek és az emberek irányítása, szervezése, ehhez szükséképzettség,
flexibilitás,
ges
manipulálhatóság, kulturális nyitottság és sokféleség. Mint mondta,
Románia lakossága – és a romániai
magyarság számára is – ekkor kezdődött a mobilitás, a dinamikus átalakulás máig tartó korszaka:
elszakadás a földtől/falutól, hely/identitáskeresés a föld és falu hagyományának és örökségének
szimbolikus univerzumaiban.
Az alábbi beszélgetésre az előadás végén került sor.
– Előadásában ön elsősorban
társadalomtörténeti szemponokat
érvényesítve mutatja be a pártállami hatalom megszerveződését.
– És annak a következményeit.
Egyrészt szóltam politikatörténetről, de tulajdonképpen a társadalomtörténeti
folyamatokra
koncentráltam, amelyek nem egyértelműen behatárolhatók, mint például a politikatörténet, nincs
egyértelmű kezdetük és végük.
Éppen ezért a társadalom átalakításának és átalakulásának a kezdete
egy olyan folyamat, ami dokumentálhatóan akkor indult be, tartott az
egész szocialista korszakban, és
nem fejeződött be, hiszen a társadalom most is alakul, különböző,
politikailag elképzelt, jogilag kodifikált folyamatok vannak.
– Azt mondta, hogy a szocializmusban a társadalom nem volt kezdeményező, a hatalom tervezte és
szervezte a társadalmat.
– A társadalom sosem kezdeményező. A hatalom kezdeményez, és
legfeljebb belebukik, mert például
egy forradalomban kiderül, hogy
amit akar, az nem megy, és a társadalomnak is van akarata.
– A pártapparátus szabta meg az
irányelveket, és ez ellen nem volt
apelláta.
– Azaz az élcsapat, amelynek
volt egy jól meghatározott ideológiája, és abba az ideológiába ők belenevelődtek többek között a
pártiskolákban, képviselte ezt az
ideológiát. Eszerint szervezték a
párttevékenységet, az állami tevékenységet, ami a szocializmusban
elválaszthatatlan egymástól, valamint a társadalom tevékenységét.
– És ellenőrizték a társadalmat...
– Az ellenőrzés speciális szervezeteit az egyiptomiak óta a titkosszolgálatoknak nevezik, megvannak a sajátos, látható vagy kevésbé látható testületei. Ez is
egyértelműen létezett a szocializmusban. Az előadásomban beszéltem arról is, hogy mikor
szerveződik meg a szekuritáté, a

milícia, és hogyan terjeszti ki a hatókörét a társadalomra.
A milícia megszerveződésével
jön be a „buletin”. Azelőtt nem volt,
akiknek szükségük volt valamilyen
okiratra, a helyi jegyzőtől kapták
meg.
– Hogyan „igazolták” az emberek a létüket?
– Azért volt az adóhatóság, a katonaság, amely nagyon jól nyilvántartotta a lakosságot. De ez a
egységes nyilvántartás, ami a társadalmat tényleg nagyon sok szempontból
átvilágította,
akkor
kezdődött. Tulajdonképpen nagy
modernizációs vívmány, hogy az állampolgárok igazoltathatók, számontarthatóak, megszámolhatóak.
Persze ez nem ekkor kezdődött,
mert már XIV. Lajos felvilágosult
abszolutizmusában is megvolt, de a
szocializmusban aztán tökéletesen
működött.
– Egy újfajta intézményesítettségről is beszél. Miről van szó?
– Ahhoz, hogy egy újfajta hatalomgyakorlás létezzen, új intézmények kellenek a már létező állami
intézmények átszervezése mellett.
– Akkoriban mi volt?
– Néptanácsok voltak. Ez volt a
helyi hatalom, és ezekkel párhuzamosan működött egészen 1968-ig a
pártbizottság. Aztán ‘68-ban anynyira összeolvasztották, hogy a
községi, városi, megyei néptanácselnök egyben a párttitkára is volt
annak a megyének, községnek és
városnak.
– És ebben az időszakban új intézmények is megjelentek?
– Az új intézményeken inkább a
társadalmat ellenőrző intézményeket értem. Például a szakszervezeteket, amelyek azelőtt is megvoltak,
de átszervezték őket, a tömegszervezeteket, a különböző „frontokat”,
a pionírszervezeteket, a haza sólymait, a KISZ szervezetet, meg mindenféle kulturális szervezetet.
Például egy fesztivál az intézmény
volt. A Megéneklünk, Románia egy
nagyon fontos intézménye volt a
rendszer és Ceauşescu dicsőítésének. Ugyanakkor a szociális intézmények is nagyon fontos szerepet

Fotó: Mózes Edith

játszottak: a nyaralás, a különböző
támogatások. Ezek voltak azok az
újfajta intézmények, amelyek azelőtt nem léteztek, és ezek megszervezése jelentette tulajdonképpen a társadalom egyfajta átalakítását.
– Az élet vonta maga után, vagy
tudatos átalakítás volt?
– A hatalomnak mindig volt elképzelése arról, hogy hogyan kell
megszervezni a társadalmat. Hiszen
az állam és a társadalom nem
ugyanaz. Az állam a hatalmi központ, politikai, gazdasági döntéseket hoz, a társadalom pedig vagy
követi ezeket, vagy ellenáll. Az ellenállásnak a parasztforradalmak is
formái, tehát a véres ellenállás, de
arról is szól, hogy ennek a korszaknak, a ‘60-as éveknek a legkegyetlenebb törvénye az abortusztörvény
volt. És arról is, hogy a társadalom
hogyan viselkedett ezzel szemben.
A törvényt azért hozták, hogy minél
több ember szülessen. Ám a statisztika azt mondja, hogy néhány évig
tényleg többen születtek, de utána
fokozatosan egyre kevesebben.
Nem működött az, hogy a hatalom
eldönti, hogy adminisztratív eszközökkel több állampolgára lesz, s az
állampolgárok eszerint viselkednek.
A demográfiai viselkedés a társadalomnak egy elég autonóm területe.
– A Ceauşescu-rezsim idején,
amikor, ahogy ön is mondta, adminisztratív eszközökkel “szabályozták” a népességszaporulatot,
bizony sok fiatal anya halt bele a
tiltott abortuszba...
– Én inkább azt mondanám, vállalta azt, hogy nem úgy viselkedik,
ahogy az állam diktálja, és ennek ez
lett a következménye.
– Ez is egyfajta ellenállás volt az
állam akaratával szemben?
– Sajnos azt kell mondanom, és
bizony a halál ennek volt az
eredménye. Nem tartották jónak és
számukra elfogadhatónak azt, hogy
az állam törvénykezéssel, szekuritátés ellenőrzéssel, propagandával
diktáljon. És megtörténtek a tragédiák.
– Azt mondta az előadásában,
hogy az ‘50–60-as évek Romániájá-

ban ez volt a modernizáció nyitánya.
– Igen. A modernizáció globális,
a modernizáció vége tulajdonképpen a globalizáció, a kettő összemosódik, és egyikről sem tudjuk, hogy
tulajdonképpen mit jelent. Viszont
a szocializmusban az iparosítás, a
városok átalakulása és a társadalom
újrarétegződése a parasztok számának a csökkenését, a munkások számának a növekedését is jelentette.
A fiatalok külön kategóriaként való
megjelenítése és a nők új társadalmi
helyzete mind olyan dolog volt, ami
modernizációnak nevezünk, és szocialista keretek között zajlott: gyorsabban, diktatórikusabban, nem
kérdezték meg az embereket, tehát
nem azzal a fajta civil háttérrel és
ellenőrzéssel, illetve autonóm működéssel történt, ami a demokratikus társadalmakat jellemzi. Egy
keleti, nem demokratikus, de
ugyanakkor modernizálódó társadalmat jelentett, és Románia is ezek
közé tartozott.
– Hogy állunk most? Esetleg mi
következhet?
– Juj! Ez egy nagyon nagy ugrás.
Az a véleményem, hogy azért kellett ezzel a korszakkal nekem foglalkoznom, hogy a mai kérdéseket
feltehessem magamnak, hogy is állunk most pontosan, mert például
nagyon érdekes dolog, hogy csökken a parasztság száma, a kultúrája
feloldódik egy tömegkultúrában, a
falu lassan átalakul, és egy urbanizált vidékké válik. Na de akkor hol
van a parasztság, és hol van a paraszti hagyomány? Mi az, hogy
örökség, és mi az, hogy hagyomány? Mert ezek mostanában központi fogalmak: örökséget építünk,
hagyományt teremtünk és őrzünk.
Mit csinálunk? Az egyik megszűnik, a másik újjászületik? Nem
lehet túllépni a múlton. De mindig
valamilyen átalakítási folyamat zajlik, és ezt kell megérteni. Amikor a
fiatalok azt mondják, hogy mi őrizzük a hagyományokat, én azt mondom nekik: igen, táncoltok, de
hetente kétszer, tánctanártól tanuljátok, és fizettek érte. Nincs köze
ennek ahhoz, hogy valamikor falun
belenőttek ezekbe a dolgokba.
Ugyanaz?
– Nem ugyanaz, de azért jó, hogy
van.
– Na akkor áttértünk arra, hogy
mi a jó. A hatalom mindig megmondja, hogy mi a jó, de a társadalom is próbálja megfogalmazni,
hogy számára mi a jó. Érdekes volt
a ‘70 – 80-as években az a tömegjelenség, amit ingázásnak nevezünk. Általános vélemény volt,
hogy fárasztó, nehéz, kettős élet,
nem jó. És kiderült utólag, hogy nagyon logikus, racionális kétlakiság
volt, mind a kettőből anyagi gyarapodást lehetett kiszedni, és egyikben sem kellett teljes mértékben
részt venni. Nem beszélve arról,
hogy a falusi tömegek az ingázással
tulajdonképpen a falusi létüket erősítették meg, de az egy újfajta lét, az
erőforrásoknak egy olyan átcsoportosítása volt, ami által már nem voltak parasztok, kollektivisták,
viszont építkeztek, ünnepeket szerveztek, a gyermekeiket is belenevelték abba az életmódba, és jól
érezték benne magukat. Amikor
‘90 után megszűnt az ipar, megszűnt az ingázás, visszakapták a
földeket, és kezdtek önállóan gazdálkodni.
– Csak sokszor nem tudtak mit
kezdeni a földekkel...
– Egyre szegényebbek, egyre kizártabbak és egyre perspektívátlanabbak lettek. És elmentek,
meghaltak, és olyan utakat válasz-
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tottak, amelyekről azt gondolták, jó
lesz. És nem lett az.
– És akkor mi van?
– Visszatekintve, az ingázás jó
időszak volt. Az más kérdés, hogy
ezt milyen szempontból vizsgáljuk.
A mostani rossz korszak. Néhány
számot fogok mondani, mert sokan
úgy gondolják, mennyi emberi
veszteség volt ebben a korszakban.
Soha ilyen kevés ember nem halt
meg. Ez egy általános békekorszak.
Egy statisztika szerint 2001 után
170 ezren haltak meg háborúkban,
ötszázvalahány-ezren erőszakos
halál által, de 800 ezren lettek öngyilkosok. Akkor mi a helyzet a háborúval, mi a helyzet az erőszakos
cselekedetekkel? Amikor az öngyilkosoknak a száma nagyobb, mint a
kettő együtt? Most akkor béke van,
vagy tényleg végveszély, apokalitikus dolgok vannak, amelyek csak
Hollywoodnak jók, mert az ilyen
filmeket jól el lehet adni. Tehát egy
dolog az, hogy mit mutatnak a számok, statisztikák, kutatások stb., és
más dolog, hogy az emberek azt
mondják, ilyen rosszul sosem éltünk, és ilyen fenyegetve sosem
voltunk. Az más kérdés, hogy milyen szempontúak ezek a fenyegetések, mert a napi kalóriafogyasztás
szempontjából nagyon jól élünk.
Statisztikák szerint azonban nő a
nyugtatók, az álmatlanságot kezelő
gyógyszereknek a fogyasztása.
Tehát nem függ össze egyértelműen
az, hogy jobban élünk azzal, hogy
nincsenek olyan egzisztenciális szorongásaink, amelyek tulajdonképpen tönkreteszik a mindennapjainkat.
– Summa summárum: az volt a
jobb, vagy ez a jobb?
– Summa summárum, kérdőjelek
vannak. Lehetnek válaszok is, de
amint az internetről jól tudjuk, a válaszok sokfélék, táborok válaszolnak a saját kérdéseikre, de nincs
átjárás a táborok között, nem
ugyanazok a kérdések, és nem
ugyanazok a válaszok.
Hogy ezt hogyan tudja felhasználni a hatalom? Hogy a hackereket
hogyan állítja a saját szervezeteinek
a szolgálatába? Hogy tereli ezt az
egész folyamatot? Ezek is a modernség jelenségei. A kérdéseket
meg kell fogalmazni, fel kell vetni
problémákat. A válasz a társadalom
részéről a hosszú távú viselkedés.
Nem az, hogy hogyan választ egyik
vagy másik kampányban, hanem
az, hogy hogyan választja meg az
életét: itt marad, vagy elmegy? Milyen mesterséget választ? Vállal
gyereket vagy nem? Ezek a hosszú
távú döntések, nem az, hogy az
egyik vagy a mások párt hogy viselkedik, vagy hogy egy szavazótábor
az egyik választáson egyféleképpen, a másikon másképpen szavaz.
Mi túlságosan átálltunk a négyéves
ciklusokra, de a nagy, igazi történelmi ciklusok, a nagy, igazi társadalmi viselkedési folyamatok nem
négy évről szólnak.
– A kérdések pedig maradnak.
– A kérdések megmaradnak. A
szenvedés már nem biológiai, nem
éhezés vagy járványok, betegségek
miatti szenvedés, hanem lelki, a
magány, a frusztráltság miatti
szenvedés, vagyis a nagyváros felfedezi a freudi szenvedésnek ezeket a formáit. A parasztság ezt
megoldotta valamennyire: az ő kis
világában él, ahol értelmet és szerepet kaptak az emberek. Úgy néz
ki, hogy a modernitás felbontja a
kis világokat, átalakítja a hagyományokat, és óriási probléma van
az értelemmel és a különböző értelmes szerepjátszásokkal. Na, mit
szól ehhez?
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A Magyar Faápolók Egyesületének szakmai bemutatója
A Vár sétány fáinak állapotfelmérését, a szakszerű koronaalakítás és fakezelés gyakorlati bemutatóját tartotta
nemrég a Magyar Faápolók
Egyesületének
csapata.
A kötéltechnikával ághegyeken
pókmajom
gyanánt
egyensúlyozó faápolók összehangolt csapatmunkáját lehetett követni, akik az eleredt
esőben is éppoly lelkesen
folytatták a megkezdett tevékenységet.

A Vár sétány ostorfáit kezelték

Szer Pálosy Piroska

A jelenlévőkben megfogalmazódott annak gondolata, hogy Marosvásárhelyen is szükség volna a
faorvoslás iránt elkötelezett és hozzáértő szakemberekre, ezáltal talán
megszűnne a vaktában való koronacsonkítások gyakorlata és azok
eredménye, a korhadás és a gyökérelhalás. A Vár sétány az utolsó öszszefüggő, életképes, ökológiailag
értékes fasor a városban. Idős, értékes fák, még ha nem is hazaiak, és
még ha nem is tartoznak a védett
fajok közé. Értékesek, mert a már
ismert zöldövezeti rombolás mellett
élőlények sokaságának biztosítanak
otthont, életteret. Egy csepp természet a város szívében. Az egykori
városépítő, dr. Bernády György polgármester Észak-Amerikából szerezte be a városi környezet
klímájához jól alkalmazkodó, ellenben a szárazságot nehezen viselő
ostorfákat, melynek összefüggő
párhuzamos fasora egyedi az országban, egyes források szerint Európában is. A Radó Sándor által
tervezett sétány fáit 1912-ben ültették, lombkoronájuk összefüggő,
zöld alagutat képezett.
Szakács László ökológus, a Rhododendron Természet- és Környezetvédelmi Egyesület alelnöke
értesített arról, hogy hosszas egyeztetések nyomán, múlt péntek délutánra
érkezett meg az erdélyi körúton lévő
anyaországi faápoló egyesület csapata, amely felvállalta, hogy szakmai
bemutatót tart a Vár sétányon. Mint
hangsúlyozta, a terv továbbra is az,
hogy a sétány életképes nyugati ostorfáit megmentsék, természetesen a
veszélyt hordozókat eltávolítanák, és
ugyanolyan fákkal helyettesítenék.
Fontos, hogy az állapotfelmérés és
beavatkozás szakszerű legyen, és ne
futószalagon vágják a fasor elhajló
ágait. Jelezte: az a gond, hogy a metszéseket nem szakszerűen végzik.
Háromévente ellenőrizni
a beavatkozásokat
A budapesti Fővárosi Kertészeti
Vállalat favédelmi munkacsoportjának vezetője, Szaller Vilmos szerint
minden fát meg lehet menteni,
azonban mérlegelni kell, hogy mekkora befektetést igényel és mekkora
az ökológiai haszna. A faápolás
célja, hogy minél kevesebb sérülést
okozva helyretegyék a fa genetikailag kódolt védekezési rendszerét.
– Ha visszacsonkolják egy fa
lombfelületét, azonnal csökkenni
kezd a gyökérzet felülete is, mert
már nincs szüksége akkora tárolóhelyre, ugyanis a lombozatból sem
érkezik annyi táplálék, mint a csonkolás előtt. A fa az alvó rügyekből
elkezd vízhajtásokat ereszteni, ezek
az ostorfa esetében egy év alatt akár
a három métert is elérhetik. Ennek
eredményeként egy erős szélnél a
forgatónyomaték révén könnyen kidőlhet a fa, mivel a megcsonkolt
fák gyökérzete is kezd elhalni, a növény ugyanis természetes fiziológiai egyensúlyra törekszik – mondta
többek között a szakember. Olyan
két ostorfát választottak a
szakmai bemutatóra, amelyeknek
szerintük még van esélye arra, hogy
érdemben dolgozzanak velük.
Hangsúlyozta, hogy minden beavatkozást követően háromévente újra

hozzá kell nyúlni, mert a vágási felületeken megtelepednek a baktérigombák,
jelentkezik
umok,
bekorhadás, ezért a fa sebhelyét kezelni kell, hajtásválogatást végezni,
valamint a másodlagos koronát kialakítani. A Vár sétány alsó szakaszán végzett koronaalakítások
kapcsán a favédelmi csoport vezetője kiemelte, hogy ott a legkisebb
kárt tették, annak ellenére, hogy nem
végeztek szakszerű gallyazást. Véleménye szerint alpintechnikával kellene átvizsgálni a fákat, ugyanis a
talajról embermagasságnyira végzett
vizsgálat csupán 70%-a végezhető
el, a törésveszélyt jelentő ágakat
csak a magasban lehet ellenőrizni.
A szakmai utánpótlásról is
gondoskodnak
Lukács Zoltánt, a Magyar Faápolók Egyesületének elnökét arról
kérdeztük, hogy elsajátítható-e a
mesterség egy hasonló bemutató
nyomán. Mint kifejtette, egyetlen alkalommal nem lehetséges átadni a
tudást, azonban képzéseket tartanak,
amelyeken elméleti és gyakorlati tudással gazdagodnak a résztvevők.
Jelenleg is két sapientiás diák sajátítja el az egyesületnél a faápolási és
favizsgálati
szaktevékenységet,

amelyet dendrológiai vagy kiemelt
történelmi értékű, valamint belterületen elhelyezkedő fák esetében végezhetnek majd. Pozitívumnak
tartják, hogy a Sapientia EMTE rendelkezik favizsgáló műszerrel és azt
használják is. A faápolók egyesületének elnöke szerint Magyarország a
szakmai színvonal szempontjából valahol Bécs és Marosvásárhely között
helyezkedik el, az önkormányzatok
zöldgazdálkodása terén többre volna
lehetőség az anyaországban is. Nem
mellékes azonban az sem, hogy az
osztrák faápolók egynegyede magyar
nemzetiségű, sőt az évente megszervezett bajnokságon legutóbb az osztrák csapat színeiben versenyző
magyar nemzetiségűek nyerték el az
első és második helyezést. A Sapientia EMTE növényorvosi szakának
végzős hallgatója, Szabó Hajnal szakdolgozata témájaként választotta a
Vár sétány fáinak állapotfelmérését.
Az egyetem tulajdonában lévő akusztikus tomográf segítségével mérte fel
a százhúsz fa törzsrészét. Megállapítása szerint elég stabilak, 10%-uk
azonban károsodott, azokat kivágásra
és hiánypótlásra javasolják. Mint elmondta, a dolgozata még nem végleges, és egyik hiányossága, hogy

Fotó: Szer Pálosy Piroska

nem volt lehetősége a magasban is
felmérni a fák állapotát.
Amint a szakemberektől megtudtuk, az anyaországban egy kivágott
egészséges fáért a jóvátétel 100200%-os. Ha egy kivágásra ítélt fatörzs átmérője 70 cm, helyette 140
cm-es törzsnek megfelelő facsemetéket, vagyis 7 cm-es átmérőjűből 20
darabot kell ültetni. (Ennek ellenpéldájaként megyeszékhelyünkön
egy kivágott fa helyett – függetlenül
annak törzsátmérőjétől – csupán két
csemetét kell ültetni sz.m.).
Koronaalakítás vegetációs
időszakban
A szakmai bemutatón az önkormányzat részéről jelen lévő Dániel
Lajos kertészmérnök, a marosvásárhelyi Melegházak és Zöldövezetek
Igazgatóságának osztályvezetője elismerően nyilatkozott.
– Látszik, hogy összeforrott és
rendkívül hozzáértő csapat végezte
a kiválasztott két fa koronaalakítását, és egyértelmű, hogy biztosítva
van az utánpótlás is – mondta.
Azzal, hogy vegetációs időszakban
végezték a koronaalakítást és faápolást, az anyaországiak megerősítették az általa is több ízben felvetett
szokásrend megváltoztatásának igé-

nyét. Mint hangsúlyozta, vegetációs
időszakban a fák ellenálló képessége jóval nagyobb, könnyebben regenerálódnak, mint télen vagy kora
tavasszal. Fontos azonban, hogy
megfelelő anyaggal lekezeljék a
frissen vágott felületet.
Arra a kérdésre, hogy miért nem
lehet alkalmazni a szakszerű faápolás és karbantartás elveit Marosvásárhelyen is, illetve melyik cég
végzi a koronák csonkolását, a jelen
lévő Pápai László Zsolt önkormányzati képviselőtől megtudtuk, hogy
az Atlantis cégről van szó. A lombkoronákat átalakító munkásoknak
sem kell növényvédelmi szakvégzettségük legyen, az egyetlen feltétel, hogy a láncfűrészt tudják
használni. Kora tavasszal a Színház
tér mögötti fasort csonkolták meg
teljesen értelmetlenül, ugyanis fiatal
fákról van szó, amelyek lombkoronája senkit és semmit nem zavart.
– A nem szakszerűen végzett csonkolások miatt felelősségre vonható-e
az említett cég? Kinek a hatásköre ellenőrizni és intézkedni? – kérdeztük
az önkormányzati tanácsost.
– A helyi tanács határozata értelmében egy rosszul elvégzett metszés miatt megbírságolható a cég,
és elméletig büntetnek is a helyi
rendőrségre tett bejelentés kivizsgálása nyomán. Az idén hozzávetőleg
húsz esetben bírságoltak. Például,
amennyiben vegetációs időszakban
metszenek, azért 140 lej a büntetés
(az anyaországi szakemberek ennek
az ellenkezőjét vallják, szerintük épp
a kizöldült lombozatot lehet szépen
alakítani, és a fa immunrendszere
ilyenkor a legellenállóbb sz.m.). Az
áprilisi tanácsülésen meghatározták
azokat a büntetéseket és díjakat,
amelyeket fizetni kell egy fa kivágásának a kérvényezéséért is. Ugyanakkor bírságolhatnak amiatt is, ha
valaki engedély nélkül létrehoz egy
zöldövezetet. Ezt abból a meggondolásból, hogy ha végre-valahára
meglesz a zöldkataszter – aminek
már 2011-ig el kellett volna készülnie, ezért az önkormányzat késedelmi büntetéseket fizet – nem lehet
követni a zöldövezetek létesítését.
De az olyan jellegű nyesésekért is
bírság jár, mint a környezetvédelmi
hivatal udvarán lévő virágzó akácfák
megcsonkolása, ami azért is elítélendő, mert a Maros-híd tőszomszédságában lévő hivatal szerepe
épp a környezetvédelem lenne.
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Nem csak fociban kellett küzdeni Resináron

Szerkeszti: Farczádi Attila

Antal Árpád
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi
TVR Sípszó után című műsorának meghívottja Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármesterével Szucher Ervin a háromszéki megyeszékhely sportéletének látványos fellendüléséről beszélget.

Ötödször bajnok a Farel

Gligor Róbert László

Megszakadt ugyan a veretlenségi
sorozata, de idén is magabiztosan
nyerte a megyei labdarúgó 5. liga közép
csoportját a Harasztkeréki Farel.
A csapat a 2017–2018-as idényben a tavalyinál valamivel gyengébb eredményt ért el, a lehetséges
60 pontból „csupán” 53-at gyűjtött
be: míg tavaly egy döntetlen kivételével minden mérkőzését megnyerte, idén egyszer vesztett és
kétszer döntetlennel hagyta el a pályát. A május 20-án Csittszentivántól hazai pályán elszenvedett
kudarccal (1-2) megszakadt a csapat négy év óta (!) tartó bajnoki veretlenségi sorozata, „csak” 91
meccset tudott zsinórban pozitívan
jegyezni (!) – jegyezte fel a csapat
krónikása, Tanászi János. Így 8 pontos előnnyel nyerte meg a bajnokságot, s ezzel sorozatban negyedszer
nyert bajnoki címet, így immár ötödikszer jegyezhették neve mellé a
trófeát. A csapat ebben az idényben
+70-es gólarányt (86-16) jegyzett,
ezzel a legjobb támadó. A bajnokság és a csapat „házi” gólkirálya
idén Iulian Ormenişan lett, aki ezúttal 31 alkalommal talált az ellenfél hálójába. Az utóbbi hat évben a
Farel 17 trófeát gyűjtött be, kezdve
a községszinten rendezett bajnokságoktól a bajnoki mérkőzéseken át a
Románia-kupákig és az országos

Székely Kupáig (2016). Mindezt a
csapat Farkas Elek tulajdonosnak
köszöni, akinek ezúton is kívánnak
mielőbbi gyógyulást.
A csapat játékoskerete a 2017–
2018-as bajnokságban: Bálint
Barna, Eremiaş Rareş, Trinnes Cristian, Józsa Gábor, Gubaş Flavius,
Pintilia Mihai, Berecki Zsolt, Szőke
Csaba, Szöllősi Botond, Sărmăşan
Alexandru, Calo Dorel, Berecki
Sándor, Chirteş Valentin, Simon
Nimród, Bodó Zsolt, Ormenişan Iulian, Veres Nimród, Şerban Cornel,
Dicher Vasile, Simó Szabolcs, Veres
Zoltán, Bodor Ferenc, Nistor Ioan.
Vezetőedző: Nagy-Simon László,
másodedző: Tanászi János, egészségügyi ellátók: Farkas Blanka és
Ferenczi Barna, pályamester: Veress Domokos.
A csapat nagyon jól kezdte a bajnokságot, végig magabiztosan gyűjtötte a pontokat, de a Románia- és a
Székely Kupában való szerepléssel
a végére zsúfolttá vált a játékprogram, viszont a bajnoki cím elhódítása mellett sikerült bejutniuk a
Székely Kupa megyei döntőjébe is,
és meg is nyerték azt (2-0 a Marosvásárhelyi Szász Albert Sportlíceum ellen) – mondta el a
másodedző, míg a vezetőedző is a
szinte tökéletes bajnoki szereplést
emelte ki, hangsúlyozva, hogy idén
is ott lehetnek a Székely Kupa országos döntőjében.

Az 5. liga közép csoportjának végeredménye
1. Harasztkerék 20
17
2
1
86-16
2. Csittszentiván 20
14
3
3
70-30
3. Balavásár
20
14
1
5
85-44
4. Segesvár
20
13
2
5
75-35
5. Kerelő
20
8
4
8
44-39
6. Tuzson
20
7
3
10
58-61
7. Gernyeszeg
20
6
4
10
48-56
8. Galambod
20
6
2
12
45-81
9. Mezőrücs
20
5
4
11
34-60
10. Cikmántor 20
4
1
15
17-74
11. Kerelőszentpál 20
3
0
17
26-92

53
45
43
41
28
24
22
20
19
13
9

Marosoroszfalu nyerte a Románia-kupa megyei szakaszát
Marosvásárhelyen, a Trans-Sil stadionban rendezték meg a labdarúgó-Románia-kupa megyei szakaszának döntőjét, amelyen a
4. liga második és harmadik helyezettje, Marosludas és Marosoroszfalu mérte össze erejét. A gól nélküli első félidő után a többet
támadó Marosoroszfalu szerzett vezetést a 73. percben, Demian
révén, a ludasiak két perccel a vége előtt, egy gyorsan elvégzett
szabadrúgásból egyenlítettek, amellyel meglepték ellenfelüket (gólszerző: Socaci). Mivel a találkozó döntetlenre zárult, következhetett a hosszabbítás. A játék képe nem változott, továbbra is a
marosoroszfaluiak irányítottak, és a 95. percben újra előnyhöz jutottak, ekkor Pelaghie talált be. Az inkább az ellentámadásokra
alapozó marosludasiaknak erre már nem volt válaszuk, igaz, ehhez
Bucin kapus parádés védése is kellett az utolsó percben.

Az utóbbi hat évben a Farel 17 trófeát gyűjtött be.

Fotó: Máthé Delinke

Csapat és közönsége: együtt ünnepelnek az MSE játékosai a sorsdöntő mérkőzésre őket elkísérő szurkolókkal

Hatalmas küzdelemben vívta ki
a 3. ligában való szereplés jogát a
Marosvásárhelyi MSE labdarúgócsapata. Resináron az ellenféllel
nemcsak labdarúgásban kellett felvenniük a versenyt, hanem tűrniük
kellett a házigazdák minden sportszerűségi határon túlmenő nyomását is. Ebben a tekintetben minden
elismerés a csapatot elkísérő szurkolóknak, akik sztoikusan tűrték a
helyi nézők magyargyalázó skandálásait, és az aradi játékvezetőnek, aki nem hagyta magát
befolyásolni a resinári játékosok és
vezetők néha elképesztő viselkedésétől.
A mérkőzés a Marosvásárhelyen
szerzett kétgólos előnnyel kezdődött, de már az akkori meccs után
megfogalmazódott, hogy a rengeteg kihagyott helyzet megbosszulhatja
magát.
A
félelmek
beigazolódni látszottak az első félidőben, amikor a házigazdák hatalmas lendülettel indítottak. Az MSE
játékosain egy picit érezni lehetett
a lámpalázat, a passzok nehezen
kapták a csapattársat, a házigazdák
durva belemenései pedig erősítették ezt a visszafogottságot. Az elején sikerült távol tartani a labdát
Kristály kapujától, a 25. perc tájékán azonban beszorult az MSE.
Kristály kétszer is bravúrral mentett szögletre, de Coţofan fejesénél
már tehetetlen volt. A gólszerző
aztán fellökte az MSE kapusát,
mintegy megfélemlítésként, a
pálya fölötti hegyoldalról pedig
szólt a magyargyalázó rigmus. Az
MSE néhány távoli lövéssel próbálkozott, aztán a 41. percben
Tamás Attila futott el a jobbszélen,
a beadásából Ruja lőhetett kapásból, de pontatlanul. 1-1 helyett hamarosan viszont 2-0 lett, miután
Brai labdát vesztett a középpályán,
és a védelemnek nem volt ideje
felállni, amit Frăţilă kihasznált.
Szünetben tehát egyenlőre állt
az összesített párharc, azonban az
MSE úgy jött vissza a pályára,
hogy tudta: ha gólt lő, akkor Resinárnak kettőt kell szereznie a továbbjutásért. És ahogy teltek a
percek, egyre jobban megmutatkozott az MSE fölénye az erőnléti
felkészültségben, amit Resinár
durváskodással és a játékvezetőre
helyezett, minden határon túlmenő
nyomásgyakorlással próbált kompenzálni. Fehér Csaba, az MSE edzője a 64. percben beküldte
Germant, aki rendes körülmények

között kezdőember, most azonban
éppen ez volt a taktika: frissen játékba küldeni, amikor az ellenfél
fárad, és a 76. percben Dudás átadásából ő volt az, aki kiugrott a
két resinári védő között, majd higgadtan a rövidbe küldte a kimozduló Piko mellett.
Ezek után elszabadult a pokol.
Két perccel később Vlada előbb
felrúgta, majd felpofozta a földön
fekvő Tamás Attilát. Tömeges lökdösődés alakult ki, Coţofan ököllel
Mihály Zoltán arcába vágott, a
helyi alpolgármester megütötte
Fehér Csabát, az MSE edzőjét. Az
aradi játékvezető a két játékost kiállította, a tisztségviselőt pedig elküldte a kispadról. Válaszul a
hegyoldalról a helyi nézők kövekkel kezdték bombázni a vendégek
kispadját, halállal fenyegették a
bírót meg a marosvásárhelyieket.
Hosszas és igen csúnya jelenetek
után folytatódott a játék, és hogy

ne történjen komolyabb baj, a bíró
most már nagyon könnyen adott
szabadrúgásokat a házigazdáknak,
és az egyikből beívelt labdát elnézték a védők, Chirilă pedig befejelte.
3-1-nél hihetetlen feszültségben
telt a maradék tíz perc a hosszabbítással együtt, azonban az MSE
játékosai megőrizték a higgadtságukat. A cirkusz azonban a lefújás
után sem maradt abba. Az összesített vereséget nehezen viselő házigazdák nekiestek az ünneplő
marosvásárhelyi játékosoknak, a
nézők pedig megpróbáltak betörni
a pályára, hogy bosszút álljanak,
csak a csendőrök közbeavatkozása
akadályozta meg, hogy nagyobb
baj legyen.
Végül pedig tegyük hozzá: a két
csapat párharca a bukaresti szövetség bizottságainál folytatódik, Resinár ugyanis megóvta az MSE
részvételi jogát az osztályozón.

Jegyzőkönyv
Osztályozó a 3. ligába jutásért, második menet: Resinári Păltiniş – Marosvásárhelyi MSE 3-1 (2-0)
Resinár Aréna, 1000 néző. Vezette: Mircea Ardelean (Arad) –
Ioan Daniel Humita (Örményes), Ilie Alexandru (Boksánbánya).
Ellenőrök: Dan Monea (Nagyenyed), Alexandru Gheorghe (Fogaras).
Gólszerzők: Coţofan (28.), Frăţilă (43.), Chirilă (85.), illetve
German (78.).
Sárga lap: Barbu (12.), Ganea (16.), Băra (87.), Vintilă (90.),
illetve Tamás Attila (18.), Mihály (84.), Brai (90.), Deteşan (90+4.)
Kiállítva: Vlada (78.), Coţofan (79.).
Resinári Păltiniş: Piko – Barbu, Trohin (61. Baciu), Băra, Chirilă, Vlada, Nasta, Coţofan, Ganea, Mămăligă (84. Han), Frăţilă.
MSE: Kristály – Mihály, Brai, Silaghi, Bucur, Ungur, Totó (64.
German), Moldován, Tamás Attila (87. Tamás Róbert), Dudás
(90+2. Deteşan), Ruja.

Eredményjelző
A labdarúgó 3. ligába jutásért kiírt osztályozók második menetének eredményei: Bukaresti FCR – AFC Singureni (Gyurgyevó) 10-1 (összesítés: 17-1), Nyírsidi Unirea (Szilágy) – Tordai
Sticla Arieşul (Kolozs) 2-4 (össz.: 2-10), Gelencei Nemere (Kovászna) – Brassói SR Municipal (Brassó) 0-2 (össz.: 0-3), Resinári
Păltiniş (Szeben) – Marosvásárhelyi MSE 3-1 (össz. 3-3, továbbjutott az MSE idegenben lőtt góllal), Kiskrassói Voinţa (KrassóSzörény) – Vajdahunyadi CS (Hunyad) 1-2 (össz. 2-2, tj.
Vajdahunyad idegenben lőtt több góllal), Şimiani Viitorul (Mehedinţi) – Újszentesi ACS (Temes) 0-6 (össz.: 0-11), Rapid Buzescu (Teleorman) – Horezui Flacăra (Vâlcea) 0-1 (össz.: 0-9),
Vediţa Coloneşti (Olt) – Unirea Bascov (Argeş) 0-1 (össz.: 1-3),
CSO Bragadiru (Ilfov) – Sloboziai Abatorul (Ialomiţa) 4-2 (össz.:
5-3), CS Medgidia (Konstanca) – Sportul Ciorăşti (Vrancea) 3-0
(össz.: 5-2).
Hét párharcban szombaton az első menetet játszották: Avântul
Albeşti (Botoşani) – Bákói Gauss (Bákó) 0-1, Falticsényi Şomuz
(Szucsáva) – Flacăra Muntenii de Sus (Vaslui) 5-0, Nagybányai
Minaur (Máramaros) – Váradszentmártoni CSC (Bihar) 0-0, Köröskisjenői Crişul (Arad) – Petrolul Bustuchin (Gorj) 4-0, Venus
Independenţa (Călăraşi) – Petrolul Blejoi (Prahova) 5-1, Pescăruşul Sarichioi (Tulcea) – Buzăui Gloria (Buzău) 0-3, Galaci Universitatea (Galac) – CS Făurei (Brăila) 0-4.
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Mbappé góljával nyertek –
nyolcaddöntőbe jutottak a franciák

Kylian Mbappé
góljával a francia
válogatott 1-0-ra
legyőzte Perut az
oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, a C
csoport második
fordulójának jekatyerinburgi mérkőzésén,
így
a
nyolcaddöntőbe jutott, míg a vesztes dél-amerikai
együttes már biztosan nem kerülhet a tizenhat közé.
A franciák hálóőre, a 31 éves Hugo Lloris 100. alkalommal lépett pályára a válogatottban, honfitársai
közül hetedikként és első kapusként.
Az első félidőben a helyzet nélküli, kiegyenlített me-

zőnyjátékot követően a franciák előtt adódott előbb
gólszerzési lehetőség – a 15. perc környékén mindjárt
kettő is –, majd tíz perc múlva a peruiak is betalálhattak
volna. Guerrero kimaradt ziccere után nem sokkal
Mbappé révén megszerezte a vezetést a francia válogatott, amely a szünetig irányította a játékot. Mbappé
eddig csak a franciák legfiatalabb pályára lépő játékosa
volt a vb-k történetében, immár a legfiatalabb gólszerzőjük is egyben: a támadó (19 év és 183 nap) David
Trezeguet (20 év és 246 nap) rekordját döntötte meg.
A második játékrészben a dél-amerikaiak végig mezőnyfölényben játszottak. A franciák beszorultak a
saját térfelükre, ritkán tudtak támadást vezetni, és
akkor sem jutottak el a befejezésig. Ellenben a peruiak
előtt sorra adódtak a lehetőségek, de egyiket sem tudták gólra váltani. Így – miként az első fordulóban a
dánok ellen – a mezőnyfölény nem ért egyenlítést.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, C csoport, 2. forduló: Franciaország –
Peru 1-0 (1-0)
Jekatyerinburg, 32.789 néző, vezette: Mohammed Abdulla Mohamed
(egyesült arab emírségekbeli).
Gólszerző: Mbappé (34.).
Sárga lap: Matuidi (16.), illetve Guerrero (23.), Aquino (81.).
Franciaország: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Pogba
(89. Nzonzi), Kanté – Mbappé (75. Dembélé), Griezmann (80. Fekir),
Matuidi – Giroud.
Peru: Gallese – Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez (46.
Santamaría), Trauco – Aquino, Yotún (46. Farfán) – Carrillo, Cueva
(82. Ruidíaz), Flores – Guerrero.

David Trezeguet: A franciák akár
a végéig is eljuthatnak
Az eddig látottak alapján
David Trezeguet szerint a francia
labdarúgó-válogatott képes lehet
megnyerni az oroszországi világbajnokságot. A világ- és Európabajnok futballista, akivel a
nemzetközi szövetség (FIFA)
egyik partnerének szervezésében
találkozhattak péntek este a szurkolók a moszkvai Futballmúzeumban, úgy véli: Didier
Deschamps együttese nagyon
masszív, amely tisztában van a
képességeivel, és támadásban is
jó. Hozzátette, hogy a vb-győzelemre korábban esélyesnek tartott
további
nagycsapatok
egyelőre adósak az igazán jó játékkal – a németnek, a spanyolnak és a brazilnak is nehézségei
vannak –, és a bár a francia
együttes is játszhatna jobban,
eddig ez a válogatott mutatott a
legtöbbet.
A 40 éves Trezeguet 1998-ban
otthon nyert vb-t, majd két év
múlva tagja volt az Eb-győztes
csapatnak is, amely az ő aranygóljával verte meg az olaszokat a
döntőben.

Az argentinok legyőzésével 16 között a horvátok

A horvát válogatott 3-0-ra le- törtökön az oroszországi lab- így bejutott a legjobb tizenhat közé.
győzte az argentin együttest darúgó-világbajnokságon a D cso- Az első félidőben a sok szabálytaNyizsnyij Novgorodban csü- port
második
fordulójában, lanság miatt nem alakult ki folyamatos játék, ám amikor a
támadók bátran letámadták a védőket, akkor mindkét oldalon
azonnal izgalmas helyzetek adódtak. Erre azonban ritkán vállalkoztak, a két csapat számára a
biztonság volt a legfőbb szempont. Az argentinok jobban megbecsülték a labdát ellenfelüknél,
de a horvátok célirányosabb futballja több ígéretes lehetőséget
eredményezett.
Utóbbiaknál
Mandzukic kétszer, Rebic egyszer veszélyeztetett, míg az argentinok Meza és Pérez révén
kétszer kerültek gólhelyzetbe. A
dél-amerikai támadósor kulcsemberei, Messi és Agüero a játékba
is ritkán csatlakoztak be.
A második játékrész elején kapushibából Rebic vezetést szerzett a horvátoknak. A hátrányba
került argentinok két cserével
frissítettek, de tíz perc is eltelt,
amíg mezőnyfölényt harcoltak ki.
Lionel Messi (k) nem tudott semmit hozzátenni a játékhoz, a horvátok remekül semlegesítették a
A horvátok ekkor megelégedtek a
dél-amerikai kiválóságot

Egy jó félidő elég volt Nigériának Izland ellen

A nigériai válogatott 2-0-ra legyőzte az izlandi
együttest Volgográdban pénteken az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, a D csoport második fordulójában.
Két izlandi helyzettel indult az összecsapás, s bár a
nigériai együttes birtokolta többet a labdát, kapura nem
lőtt a sportszerű játékot hozó első félidőben. A szigetországi csapatnak viszont a hajrában is akadtak lehetőségei.
A fordulást követően gyorsan vezetést szerzett az afrikai gárda, ez pedig élénkebbé tette a játékot. Mindkét
fél veszélyeztetett, újabb nigériai kapufa után Musa
szép egyéni megmozdulása eldöntötte a három pont
sorsát. A CSZKA Moszkva támadója a négy évvel ez-

Továbbra is
veretlenek
a dánok
Megőrizte veretlenségét a dán lab-

darúgó-válogatott, mivel az oroszországi világbajnokságon 1-1-es
döntetlent játszott Ausztrália csapatával csütörtökön a C csoport második
fordulójának szamarai mérkőzésén.
Az első mérkőzésükön nyertes
dánok kezdték jobban az összecsapást, Eriksen szép találatával már a
hetedik percben megszerezték a vezetést. A Tottenham középpályásának ez volt legutóbbi nyolc válogatott fellépésén a kilencedik gólja.
A folytatásban is az európai csapat maradt a kezdeményezőbb, de a félidő második felére az ausztrálok is egyre több veszélyes akciót vezettek.
Egyenlíteniük – csakúgy, mint az első fordulóban a francia válogatott
ellen – Jedinak büntetőjével sikerült, így Kasper Schmeichel 571 perc
után kapott gólt a dánok kapujában állva.
A fordulás után is élvezetes, jó tempójú maradt a mérkőzés, amelyen
mindkét együttes előtt adódtak kisebb-nagyobb gólszerzési lehetőségek,
de egyik fél sem tudta megszerezni a győzelmet jelentő találatot.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, C csoport, 2. forduló: Dánia – Ausztrália
1-1 (1-1)
Szamara, Szamara Aréna, 40.727 néző, vezette: Antonio Mateu Lahoz
(spanyol).
Gólszerzők: Eriksen (7.), illetve Jedinak (38. – 11-esből).
Sárga lap: Poulsen (37.), Sisto (84.).
Dánia: Schmeichel – Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen – Schöne,
Delaney – Poulsen (58. Braithwaite), Eriksen, Sisto – Jörgensen (68.
Cornelius).
Ausztrália: Ryan – Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich – Leckie,
Mooy, Jedinak, Kruse (68. Arzani) – Rogic (82. Irvine) – Nabbout (75.
Juric).

1. Franciaország
2. Dánia
3. Ausztrália
4. Peru

2
2
2
2

A C csoport állása
2
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
2

3-1
2-1
2-3
0-2

A labdarúgó-vb mérkőzéseinek
televíziós közvetítési rendje

6
4
1
0

Június 25., hétfő:
* 17.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Uruguay – Oroszország
(A csoport)
* 17.00 óra, TVR 2: Szaúd-Arábia – Egyiptom (A csoport)
* 21.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Spanyolország – Marokkó
(B csoport)
* 21.00 óra, TVR 2: Irán – Portugália (B csoport)
Június 26., kedd:
* 17.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Dánia – Franciaország
(C csoport)
* 17.00 óra, TVR 2: Ausztrália – Peru (C csoport)
* 21.00 óra, TVR 1, TVR HD, M4 Sport: Nigéria – Argentína
(D csoport)
* 21.00 óra, TVR 2: Izland – Horvátország (D csoport)
játék rombolásával, az argentinok lendülete pedig
hamar elveszett. Horvátország a folytatásban kontrákat vezetett, az egyikből
Modric távoli lövésének
köszönhetően megduplázta
az előnyét, majd a ráadásban egy újabb gyors akció
végén Rakitic volt eredményes.
A horvátok utolsó cserejátékosa, Vedran Corluka
100. alkalommal lépett pályára a válogatottban.
A házigazda orosz, valamint az uruguayi és a francia együttest követően a
horvátok negyedikként jutottak be a tizenhat közé.
1. Horvátország
2. Nigéria
3. Izland
4. Argentína

2
2
2
2

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, D csoport,
2. forduló: Horvátország – Argentína 3-0
(0-0)
Nyizsnyij Novgorod, 43.319 néző, vezette:
Ravsan Irmatov (üzbég).
Gólszerzők: Rebic (53.), Modric (80.), Rakitic (91.).
Sárga lap: Rebic (39.), Mandzukic (58.),
Vrsaljko (67.), Brozovic (94.), illetve Mercado (51.), Otamendi (85.), Acuna (87.).
Horvátország: Subasic – Vrsaljko, Lovren,
Vida, Strinic – Rakitic, Brozovic – Rebic
(57. Kramaric), Modric, Perisic (82. Kovacic) – Mandzukic (90+3. Corluka).
Argentína: Caballero – Mercado, Otamendi, Mascherano, Tagliafico – Salvio
(56. Pavón), Pérez (68. Dybala), Acuna –
Messi, Agüero (54. Higuaín), Meza.
A D csoport állása
2
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1

5-0
6
2-2
3
előtti, brazíliai vb-n is két gólig jutott. Bár az izlandiak
egy videózás után megítélt büntetőből szépíthettek
1-3
1
volna, Gylfi Sigurdsson kapu fölé lőtte a tizenegyest,
1-4
1
így az eredmény már nem változott. A zárófordulóra a
már biztos nyolcaddöntős
Jegyzőkönyv
horvátok mellett a másik
három együttesnek is ma- Labdarúgó-világbajnokság, D csoport, 2. forduló: Nigéria – Izland 2-0 (0-0)
radt esélye a továbbjutásra: Volgográd, Volgográd Aréna, 40.904 néző, vezette: Matthew Conger (új-zélandi).
Nigéria a négy éve ezüstér- Gólszerző: Musa (49., 75.).
mes argentin válogatottal, Sárga lap: Idowu (44.).
míg az izlandi gárda azok- Nigéria: Uzoho – Omeruo, Ekong, Balogun – Moses, Etebo (90. Iwobi), Obi Mikel, Ndidi, Idowu
kal a horvátokkal találko- (46. Ebuehi) – Musa, Iheanacho (85. Ighalo).
zik, akiket megelőzött a Izland: Halldórsson – Saevarsson, Árnason, Sigurdsson (65. Ingason), Magnússon – Gíslason, Gunnarsson (87. Skúlason), Sigurdsson, Bjarnason – Bödvarsson (71. Sigurdarson), Finnbogason.
selejtezők során.
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Brazília megszerezte első győzelmét
az oroszországi vb-n

Második mérkőzésén megszerezte első
győzelmét az esélyesek
közé sorolt Brazília az
oroszországi labdarúgó-világbajnokságon: pénteken, Costa
Rica ellen, Szentpéterváron 2-0-ra nyert két
hajrában esett góllal.
Costa Rica második
vereségével már biztos
kieső.
Az első félidő a várakozásoknak megfelelően nagy brazil
fölényt hozott, ez
azonban meddőnek bizonyult, az elsősorban
a beívelésekre építő
dél-amerikai csapat
csak elvétve találta el a
kaput. A jól védekező Na, végre! A másfél órás kitartó rohamozás minden feszültsége kitört a gólszerző Coutinho torkán
rivális néha kijött a szorításból, egy-egy veszélyes kontratámadást is vezetett, de
Jegyzőkönyv
a kapuk szinte alig forogtak veLabdarúgó-világbajnokság, E csoport, 2. forduló: Brazília –
szélyben.
Costa Rica 2-0 (0-0)
A második játékrész hatalmas
Szentpétervár, 64.468 néző, vezette: Björn Kuipers (holland).
brazil helyzetekkel indult, de vagy
Navas, vagy a keresztléc, vagy az
Gólszerzők: Coutinho (90+1.), Neymar (90+7.).
egyik védő mindig hárítani tudott.
Sárga lap: Neymar (81.), Coutinho (81.), illetve Acosta (84.).
A folytatásban is ők irányítottak,
Brazília: Alisson – Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo –
az ellenfél csak pillanatokra szaCasemiro,
Paulinho (68. Firmino), Philippe Coutinho – Willian
badult ki a saját térfeléről. A 78.
percben Neymar lerántásáért előbb
(46. Douglas Costa), Gabriel Jesus (90+3. Fernandinho), Neymar.
11-est ítélt a bíró, majd a videóCosta Rica: Navas – Gamboa (75. Calvo), González, Acosta,
elemzés után visszavonta az ítéleDuarte,
Oviedo – Venegas, Guzman (84. Tejeda), Borges, Ruíz –
tét.
Urena
(54.
Bolanos).
A hajrában továbbra is a brazilok nyomtak, s végül két késői találattal sikerült megtörniük Costa
Jegyzőkönyv
Ricát, s megszerezniük a három
Labdarúgó-világbajnokság, E csoport, 2. forduló: Svájc – Szerbia
pontot.
2-1 (0-1)
Kalinyingrád, Kalinyingrád Stadion, 33.167 néző, vezette:
Neymar már a harmadik
Felix Brych (német).
a brazil örökranglistán
Gólszerzők: Xhaka (52.), Shaqiri (90.), illetve Mitrovic (5.).
Neymar 56 góljával már egyeSárga lap: Shaqiri (91.), illetve Milinkovic-Savic (33.), Milivodül harmadik a brazil váloga- jevic (39.), Matric (45+2.), Mitrovic (87.).
Svájc: Sommer – Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez – Behtott
gólszerzőinek
örökrangsorában, mivel betalált rami, Xhaka – Shaqiri, Dzemaili (73. Embolo), Zuber (90+3.
Costa Rica ellen az oroszországi Drmic) – Seferovic (46. Gavranovic).
Szerbia: Stojkovic – Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov –
labdarúgó-világbajnokság pénMatic, Milivojevic (81. Radonjic) – Tadic, Milinkovic-Savic, Kosteki csoport- mérkőzésén. A 26 tic (65. Ljajic) – Mitrovic.
éves támadó eddig holtversenyben állt Romarióval 55 találatAz E csoport állása
tal, s már csak Pelé (77) és
1. Brazília
2
1
1
0
3-1
4
Ronaldo (62) előzi meg – szá2. Svájc
2
1
1
0
3-2
4
molt be a futball statisztikáival
3. Szerbia
2
1
0
1
2-2
3
4. Costa Rica 2
0
0
2
0-3
0
foglalkozó Opta csoport.

Mexikó másodszor is nyert

Mexikó 2-1-re legyőzte a Koreai
Köztársaságot szombaton az
oroszországi labdarúgó-világbajnokság F csoportjában, a második
forduló első, rosztovi mérkőzésén.
A mexikóiak az első körben is
nyertek, tehát szinte biztosan ott
lesznek a legjobb 16 között.
A találkozó elején a dél-koreaiak azonnal visszaálltak a saját térfelükre, és kontrákra rendezkedtek
be, s nem is tűnt rossznak a terv,
hiszen az első helyzetet ők alakították ki. A 26. perctől aztán változtatniuk
kellett,
miután
hátrányba kerültek, mert a 150. válogatottságát ünneplő Guardado
beadásába Dzsang Hjun Szo teljesen fölöslegesen beleütött a tizenhatoson belül. A mexikóiak a
szünetig hátralevő húsz percben
könnyen eldönthették volna az
összecsapást, de kimaradtak a lehetőségeik.
A fordulást követően a dél-koreaiak fokozatosan kinyíltak, ez
pedig egyre több mexikói helyzettel járt, s a 66. percben a középamerikaiak lemásolták a németek

elleni kontrájukat, és Javier Hernández eldöntötte a három pont
sorsát. A 30 éves támadó ötvenedik
alkalommal volt eredményes hazája válogatottjában – ezzel ő a rekorder –, érdekesség, hogy négy
évvel ezelőtt ugyanezen a napon

szerzett gólt a világbajnokságon,
akkor Horvátországnak talált be.
A hajrában az ázsiaiak becsülettel harcoltak, és Szon Hung Min
93. percben szerzett gyönyörű góljának köszönhetően szépíteni tudtak.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, F csoport, 2. forduló: Mexikó – Koreai
Köztársaság 2-1 (1-0)
Rosztov, 43.472 néző, vezette: Milorad Mazic (szerb).
Gólszerzők: Vela (26., tizenegyesből), Hernández (66.), illetve
Szon Hung Min (93.).
Sárga lap: Kim Joung Kvon (58.), Li Jong (63.), Li Szung Vo
(72.), Dzsung Vo Joung (80.).
Mexikó: Ochoa – Álvarez, Salcedo, Moreno, Gallardo – Herrera, Guadrado (68. Rafael Márquez) – Layún, Vela (77. dos Santos), Lozano (71. Corona) – Hernandez
Koreai Köztársaság: Cso Hjun Vo – Li Jong, Dzsang Hjun Szo,
Kim Joung Kvon, Kim Min Vo (84. Honk Csul) – Mon Szon Mi
(77. Dzsung Vo Joung), Dzsu Sze Dzsong (64. Li Szung Vo), Ki
Szung Jueng, Li Dzse Szung – Hvang He Csan, Szon Hung Min.
1. Mexikó
2. Németország
3. Svédország
4. Dél-Korea

2
2
2
2

Az F csoport rangsora
2
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
2

3-1
2-2
2-2
1-3

6
3
3
0
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Drámai mérkőzésen nyert
a címvédő német válogatott

A címvédő Németország drámai
küzdelemben, Toni Kroos 95. percben lőtt szabadrúgásgóljával 2-1-re
legyőzte Svédországot az oroszországi labdarúgó-világbajnokság F
csoportjának szombati, második
fordulójában. A Nationalelfnek
ezzel a saját kezébe került a sorsa,
amely a dél-koreaiak elleni utolsó
mérkőzésen dől el.
A németek az első körben 1-0-ra
kikaptak Mexikótól, ezért Joachim
Löw szövetségi kapitány négy helyen változtatott a kezdőcsapatán:
Mesut Özil, Sami Khedira, Marvin
Plattenhardt és Mats Hummels ki-,
Marco Reus, Jonas Hector, Sebastian Rudy és Antonio Rüdiger pedig
bekerült.
A címvédő igyekezett mielőbb
gólt szerezni, jelentős mezőnyfölényben volt – húsz perc után 89-11
volt a labdabirtoklás százalékos
aránya és 187-16 a passzok száma
–, és több ígéretes akciót vezetett,
de a kaput sokáig nem találta el. A

svédek magabiztosan védekeztek,
és egy-két veszélyes ellenakciójuk
is volt. A 14. percben Berg kilépett,
a tizenhatoson belül Boateng ellökte, de a játékvezető nem ítélt
büntetőt, ráadásul a videobírós stáb
sem jelezte neki a szabálytalanságot.
A svédek egyik kontrája emlékezetes góllal zárult, így a szünetben
ők vezettek 1-0-ra.
Az első félidőnél is eseménydúsabb, izgalmasabb és színvonalasabb második felvonásban is a
németek irányították a játékot, Reus
jóvoltából egyenlítettek, és a folytatásban is nyomasztó fölényben futballoztak. A skandinávok nem
tördelték a játékot, nem húzták az
időt, hősiesen védekeztek, és veszélyes ellentámadásokat vezettek. Ellenfelük a hajrában emberhátrányban
is rohamozott, Brandt a 92. percben
a kapufát találta telibe, majd három
perccel később Kroos szabadrúgásával sikerült fordítaniuk a németeknek.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, F csoport, 2. forduló: Németország –
Svédország 2-1 (0-1)
Szocsi, 44.287 néző, vezette: Szymon Marciniak (lengyel).
Gólszerzők: Reus (48.), Kroos (95.), illetve Toivonen (32.).
Kiállítva: Boateng (82.)
Sárga lap: Boateng (71., 82.), illetve Ekdal (52.), Larsson (97.).
Németország: Neuer – Kimmich, Rüdiger, Boateng, Hector (87.
Brandt) – Rudy (31. Gündogan), Kroos – Reus, Müller, Draxler (46.
Gomez) – Werner.
Svédország: Olsen – Lustig, Lindelof, Granqvist, Augustinsson –
Claesson (74. Durmaz), Larsson, Ekdal, Forsberg – Toivonen (78.
Guidetti), Berg (90. Thelin).

A németek elnézést kértek a lefújás utáni dulakodásért
A német válogatott elnézést kért, amiért szakmai stábja dulakodást provokált a svédekkel a labdarúgó-világbajnokság szombat esti
csoportmérkőzése után. „Érzelmekkel teli mérkőzés volt, és a végén
egyik-másik gesztusunk a svéd kispad felé túlfűtöttre sikeredett. Ez
nem a mi stílusunk, szeretnénk elnézést kérni a svéd edzőktől és a
csapattól” – írták a németek a válogatott közösségi oldalán.

Anglia kiütéses sikere

Az angol válogatott kiütéses,
6-1-es győzelmet aratott a panamai
csapat felett az oroszországi labdarúgó-világbajnokság G csoportjának
vasárnapi,
második
fordulójában, így a legjobb 16 közé
jutott. Az angolok győzelmével a
belga együttes is biztosította a helyét a nyolcaddöntőben. A két csapat
csütörtökön
egymással
mérkőzik a csoportelsőségért.
Az angol válogatott az első perctől fogva magához ragadta a kezdeményezést, s John Stones góljával
hamar megszerezte a vezetést. A
Manchester City védőjének ez volt
az első gólja a válogatottban. Vezetésük tudatában is támadtak az angolok, s az első félidőben további
négy gólt lőttek: Harry Kane két-

szer is büntetőből talált be, Stones
duplázni tudott, Jesse Lingard pedig
szépségdíjas távoli lövésből volt
eredményes.
A fordulás után Kane egy szerencsés góllal mesterhármast ért el,
korábban vb-n az angolok közül
erre Geoff Hurst (1966) és Gary
Linecker (1986) volt képes. A
mérkőzés hajrájában az európai
csapat visszavett a tempóból, s bár
voltak még helyzetei, újabb gólt
Panama ért el: Felipe Baloy megmozdulásával a karibi ország történetének első világbajnoki találatát
szerezte.
Anglia ezt megelőzően soha nem
nyert nagy tornán (Európa- vagy világbajnokságon) három gólnál nagyobb különbséggel mérkőzést.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, G csoport, 2. forduló: Anglia – Panama
6-1 (5-0)
Nyizsnyij Novgorod, 40 ezer néző, vezette: Ghead Grisha (egyiptomi).
Gólszerzők: Stones (8., 40.), Kane (22., 45+1., 62 – az első kettőt
tizenegyesből), Lingard (36.), illetve Baloy (78.).
Sárga lap: Lofuts-Cheek (23.), illetve Cooper (10.), Escobar (45.),
Murillo (72.).
Anglia: Pickford – Stones, Maguire, Walker – Trippier (70. Rose),
Loftus-Cheek, Henderson, Lingard (63. Delph), Young – Sterling,
Kane (63. Vardy).
Panama: Penedo – Murillo, Escobar, Roman Torres, Davis – Barcenas (69. Arroyo), Cooper, Gabriel Gómez (69. Baloy), Godoy (62.
Avila), José Luis Rodríguez – Blas Pérez.
1. Anglia
1. Belgium
3. Tunézia
4. Panama

2
2
2
2

A G csoport állása
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2

8-2
8-2
3-7
1-9

6
6
0
0
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Focioktatás Marosvásárhelyen!

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja

2018. június 22-én kelt........
330. számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános,
soros ülésének összehívásáról
2018. június 28-án 13 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. törvény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8)
bekezdése és 106. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján,

elrendeli:

a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2018. június 28án 13 órára a Közigazgatási Palota nagytermébe, a következő
napirenddel:
1. Határozattervezet a Marosvásárhely municípium, Városháza utca 2 sz. alatti,
a megye köztulajdonában levő ingatlan egy helyiségének ingyenes használatba
adására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában és a Dicsőszentmártoni
Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház ügykezelésében levő ingatlanokat
érintő intézkedésekre vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a Maros megye 2018-as általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a 2016. 10. 07./12 I/18920/486. sz. szerződéshez egy
kiegészítő okirat jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet Maros megye és a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség között megkötött 2018. 04. 03./6573 sz. együttműködési egyezményhez egy kiegészítő okirat jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet A polgárok biztonsága – együttműködés a közösség szolgálatában c. megyei érdekeltségű program kivitelezési idejének a meghosszabbítására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet Maros megye 2016–2019-es időszakra szóló gazdasági-katonai monográfiájának az aktualizálására vonatkozóan;
Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
8. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei közszállítási szolgáltatásokhoz szükséges útvonalengedélyek jóváhagyására vonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK

Törvényességét véleményezte
Paul Cosma
JEGYZŐ

Rovarirtás Marosvásárhelyen

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala pénteken, június 22-én elkezdte a rovarirtást a
városvezetés által megállapított ütemterv szerint! A tevékenységet kedden, június 26-án fejezik be. Eső esetén a betervezett utcákban más időpontban végzik el a rovarirtást.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!

Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!

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

ADÁSVÉTEL

Szomorú és fájó szívvel emléke-

zünk

a

maroskeresztúri

id.

TAKÁCS ISTVÁNRA halálának

15. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Sze-

rettei. (9273-I)

ELADÓK 9 hetes skót juhász kölykök. Ár: 950 lej, alkudható. Tel. 0744583-939. (9266-I)

ELHALÁLOZÁS

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (9180)

Mély fájdalommal búcsúzom na-

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754498-472. (9249-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0755862-175. (9249-I)
ELADÓ
(9256)

ELADÓ
(9256)

ELADÓ
(9256)

ELADÓ
(9256)

tűzifa.

Tel.

0755-873-628.

tűzifa.

Tel.

0747-929-106.

tűzifa.

Tel.

0755-439-394.

tűzifa.

Tel.

0749-707-713.

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemezből, cserépből, teraszt fából; bármilyen
javítást
vállalunk.
15%
kedvezmény. Tel. 0758-639-258,
Csaba. (9178-I)
VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)
VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0746-819-774. (9043)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9245)

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékezünk június 25-én KAKUCS KÁLMÁNRA
halálának 12. évfordulóján. Emléke örökké élni fog szívünkben.
Felesége, Kálmán, Ede és családja. (9255)

gyon szeretett unokahúgomtól,

Kozma Mátyás és Jászberényi
Emese leányától,

KOZMA ÁGNESTŐL

a székesfehérvári Vörösmarty
Rádió egykori

szerkesztő-riporterétől,

aki 2018. június 12-én visszaadta
lelkét Teremtőjének.

Búcsúznak tőle távoli rokonai s

akik őt ismerték és szerették.

Drága halottunk temetése 2018.
június 27-én, szerdán 12 órakor

lesz a református temető cinter-

méből.

Nyugodj békében, Ágica!
(9225-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
ROSKA ÉVA

65 éves korában, 2018. június 22-

én elhunyt. Temetése 2018. jú-

nius 25-én, hétfőn 13 órakor lesz
a református temetőben. Nyugodjon békében!

Búcsúznak testvérei. (9261-I)

Szomorú

szívvel

szomszédunktól,

búcsúzunk

ROSKA ÉVÁTÓL.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A Dózsa György utcai 50-es

tömbház lakói. (9269-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-

hagyva, melyet reménykedve, türelemmel

viseltél

magadban.

Kegyetlen volt a sors, elvett tőlünk, de jóságos szíved emléke

itt marad velünk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

tata, após, apatárs, nagybácsi,

rokon, jó barát és szomszéd,
ID. VIDÁMI SÁNDOR

életének 79. évében rövid szen-

vedés után átadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 25-én 14

órakor lesz a római katolikus te-

metőben.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (1694-I)
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Fotópályázat

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Pro Press Egyesület kiadásában megjelenő Székely Kalendárium fotópályázatot hirdet profi és amatőr fotósok számára.
Pályázni olyan digitálisfotó-sorozattal (egy sorozat min. 20 fotó)
lehet, amelynek alkotóelemei az utóbbi öt évben készültek Székelyföldön, és amelyek Székelyföld szépségét, egyediségét hivatottak ábrázolni (tájkép, természet- vagy eseményfotó stb). A sorozatot alkotó
fotók mérete legalább 2000 (fekvő), illetve 1000 pixel (álló) legyen, és
mindegyik esetében fel kell tüntetni: hol készült, mit ábrázol.
Beküldési határidő: 2018. július 31. Beküldési e-mail-cím:
szekely@kalendarium.ro.
A pályázat első díjasa (kilétét az egyesület által felkért szakértők
döntik el) ingyenes részvételi lehetőséget nyer a 2018. szept. 1–9. között Csernátonban (Kovászna megye) esedékes IKA alkotótáborba (művészeti vezető: Székely Géza). A második helyezett 500, a harmadik
helyezett 300 lejes pénzjutalomban részesül. Minden pályázó tiszteletpéldányt kap a Székely Kalendárium 2019-es kiadásából.
A pályázók beleegyezésüket adják ahhoz, hogy beküldött fotóik adott
esetben megjelenhessenek a Székely Kalendárium honlapján, illetve
nyomtatott kiadásában.

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz.
Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki
csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉPZETT PÉKEKET 2.400 lejes fizetéssel. Tel. 0756128-313. (19953-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési
jegyeket. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a
0372-759-230-as telefonszámon. (62388-I)

A Hídvég utcai TAKARMÁNYBOLT alkalmaz FORGALMAZÓ
ÜGYNÖKÖT. B kategóriás hajtási kötelező, az állattechnikusi ismeretek előnyt jelentenek. Az önéletrajzot személyesen benyújthatják a Hídvég utca 25. szám alatt vagy elküldhetik a
barsaprescom@yahoo.com e-mail-címre.(20281-I)
IRODAI ASSZISZTENS, ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS. Magyarul és románul jól kommunikáló munkatársat keresünk csapatunkba! Főbb feladatok: általános irodai adminisztráció,
munkaerő-toborzás, bejövő jelentkezések kezelése, telefonos kapcsolattartás a jelentkezőkkel, új jelentkezők felkeresése, információátadás. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (sz.-I)

RÉGI ÉPÜLETEK, HOMLOKZATOK RESTAURÁLÁSÁVAL
FOGLALKOZÓ KFT. MUNKAERŐT alkalmaz terepmunkára, betanulási lehetőséggel. A B kategóriás jogosítvány előnyt jelent. Tel.
0731-709-613. (sz.-I)

ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT irodák takarítására heti 2
órás munkaprogrammal. Tel. 0374-941-111, 0747-111-183.
(9212-I)

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI
MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, illetve GÉPKEZELŐT műszaki ismeretekkel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon:
0773-316-377, 8-16 óra között.(sz.-I)

Lőgyakorlatok éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

Június 25-29. között, 8-tól és 18 óráig a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek során éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági intézmények
Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy ez idő alatt kerülje el a lőtér
környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye is. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal
semmilyen felelősséget.
A 2018.06.22-ei 238-as számú átirat kivonata, kibocsátó: 01010
katonai egység – Marosszentgyörgyi lőtér
Sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, Marosvásárhely
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A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI

JELENBE.

Marosvásárhelyen ŞTEFANIA javasasszony a
legnagyobb erővel bír. Paranormális képességei révén
segíteni tud, bármilyen problémája van. Leveszi a
rontást és az átkot, súlyosságuktól függetlenül, feloldja
a kötést. Szétvált párokat békít ki, egyetértést visz a
családba, összehozza a férjet, feleséget. Gyógymódot
ismer az impotenciára, alkoholizmusra, stresszre,
meddőségre, csontfájdalmakra, a megmagyarázhatatlan fejfájásra és egyéb betegségekre.
Köszönetnyilvánítás:
Ildikó hálás Ştefania asszonynak, mert férje visszatért
hozzá, miután elhagyta.
Hívja bizalommal Ştefania asszonyt, 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: mp.)
A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel vagy
álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal KLARA asszonyt, aki
megoldja problémáját, 100%-osan garantálva a sikert.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített epilepsziás fiának, amikor
már minden reménnyel felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből
hálás, hogy ismét sikeres az üzleti élete, Agneta Régenből hálás az átok
feloldásáért, Kelemen Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult a
depresszióból; András Dicsőből hálás, mert ismét együtt van kedvesével.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

Fennállásának 28. évfordulóját ünnepelte
a Romániai Nyugdíjasok Egyesületének
Maros megyei szervezete

Dorin Florea polgármester: „Köszöntjük a Romániai
Nyugdíjasok
Szövetségét!”
Marosvásárhely polgármestere, tanácsadója, Claudiu Maior társaságában
részt vett a Romániai Nyugdíjasok Egyesülete Maros
megyei szervezetének fennállása 28. évfordulójára
szervezett ünnepségen. A
rendezvényt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
vendégházában tartották
csütörtökön, június 21-én
11 órától. „Mindig nagy
örömmel és elégedettséggel
tölt el, ha Önökkel, az egyesület tagjaival találkozhatom. És azért mondom ezt, mert Önök eddig is és továbbra is színessé és széppé varázsolják városunkat.
Megalkották a harmonikus együttélés, a multikulturalitás tökéletes mintáját, ahol a románok és a magyarok tökéletes harmóniában élnek. Gratulálok Kovács Irma elnök asszonynak mindazért, amit az
egyesület és a közösség javáért tesz. Minden jót kívánok!” – mondta Dorin Florea polgármester. A
nyugdíjasok egyesülete Maros megyei szervezetének elnöke, Kovács Irma köszönetet mondott a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal képviselőinek, akiknek ez alkalomból két kiválósági oklevelet
adott át. „Szeretném bejelenteni, hogy a nyugdíjasok egyesülete évfordulós kiadványt szeretne megjelentetni, ehhez pedig a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (valamint más intézmények) támogatását kérjük, mivel a nyugdíjasok egyesülete idén ünnepli fennállásának 28. évfordulóját” – fogalmazott
Kovács Irma. Dorin Florea polgármester biztosította Kovács Irmát, hogy támogatni fogja az évkönyv
szerkesztését és kiadását.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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Lehet-e megbízható egy külföldi munkaközvetítő?

Egyre gyakrabban lehet olyan
cégekkel és ügynökségekkel találkozni, akik külföldi munkát hirdetnek,
ajánlanak
vagy
közvetítenek. Sok esetben pont
jókor jelentkezik egy ilyen ajánlat,
hiszen a munkanélküliség arra
készteti az embert, hogy azonnal
lépjen és mielőbb újra munkába
álljon.
A nyugat-európai álláslehetőségek leginkább anyagi vonzatuk
miatt kecsegtetők, hiszen az országon belüli bérekhez viszonyítva
lényegesen magasabbak. Ez a különbség sokszor villámgyors döntésre készteti az embert, aki
azonnal elfogadja egy ügynökség
feltételeit a mielőbbi anyagi biztonság megteremtése érdekében.
De mire lehet számítani külföldön? Elsősorban a munka típusa
számít leginkább. A mezőgazdaságban például nem mindegy,
hogy milyen munkakörülmények
várják a jelentkezőket. A legtöbb
esetben a nyugati termelők korszerű épületekben, melegházakban
és csarnokokban tevékenykednek,
azonban ez nem minden vállalat
esetében igaz.
A kiutazás körüli izgalmak mellett sokszor elfelejti az ember,
hogy egy idegen országban milyen
fontos a biztonság, a jó szállás és
egy hazai csapat támogatása. A
csalók sok esetben kihasználják a
kezdeti lelkesedést, és ígéretekkel
biztatják a munkára vállalkozókat,
kiutazásuk után pedig magukra
hagyják őket.

Az ehhez hasonló tapasztalatok
miatt egyre nehezebb megteremteni a kapcsolatot a jó munkaadók
és jó munkavállalók között. A
Holland Contracting is ezt a
nehéz feladatot teljesíti nap mint
nap. Az ügynökség kizárólag
Hollandiába közvetít munkát, vi-

rágkertészet és mezőgazdaság
területén.
Közvetítőként, számukra egyik
legfontosabb szempont mindkét
fél elégedettsége és a hosszú távú
kapcsolatok kialakítása. Éppen
ezért itt ingyenes az iratkozás, kiutazás után pedig gondoskodnak a

szállásról és egészségügyi biztosításról. Az eddigi visszajelzések
alapján a külföldi munkavállalók
számára a legnagyobb támaszt
Hollandiában a román és magyar
nyelven egyaránt beszélő konzultánsok jelenléte és segítsége jelentette.

A Holland Contracting magyar
nyelven beszélő képviselői minden
érdeklődőt örömmel fogadnak Marosvásárhelyen a Bolyai utca 1/A
szám alatt, illetve lehet jelentkezni
a 0770-764-901-es telefonszámon
vagy a www.hollandcontracting.ro
weboldalon is.
(X)

