
Karhatalmi szembeköpősdi
Kivártam, megrágtam, mégsem tudom lenyelni azt, ami az úzvöl-

gyi katonatemetőben történt. Nem lehet, mert megszólaltak a békítő
vitézek – köztük a közszolgálati rádió egyik magyar szerkesztője is 
–, és tovább korbácsolják feltépett sebeinket. Érvelésüket arra építik,
hogy, bár bizonyítottan elítélendő a focihuligánokkal megspékelt
román támadók viselkedése, azért a székely-magyar zsoltáréneklők
sem ártatlanok, akiket kampányérdekből hívtak oda a magyar érde-
ket képviselők. Hát akkor beszéljük meg: sokan nagyon szeretnék
tudni, akkor is ilyen önostorozó toleranciával érvelnének ezek az új-
ságírók, ha saját őseik sírját becstelenítették volna meg az ortodox
pópák által vezetett furkósbotos hordák?! Kötve hiszem. Bezzeg a
honi, nem magyar kisebbségeket ért inzultusoknak kötetnyi beszél-
getéseket szentelnek. És ez nem baj, sőt. De az már felettébb furcsa,
hogy pár száz „kolozsvári vegyes” tiltakozását vagy néhány valóban
demokrata véleményformáló bejegyzését gyógyírként mutogatják a
világnak, hogy lám-lám, a Balkán eme szegletében is javul a demok-
ráciaindex. Balgaság, mert a kisebbségi jogok terén lényegében
semmi sem változott harminc év alatt. A bukaresti hatalom, bármi-
lyen színezetű legyen is, amikor erős külső nyomás nem kényszerí-
tette, lágyabb vagy keményebb eszközökkel folyamatosan igyekezett
életteret megkaparintani, a mi kárunkra. Akár sírhantjaink elbitor-
lásával is. Történelmünk megbecstelenítéséről nem is beszélve. 

Felszállt az első
gép Antalyába
Miután tavaly sikeresnek bizonyult az
antalyai charterjárat,  nagyon  nagy
számú turistát szállítottak a török Rivi-
érára, idén újabb járatokat indítanak.
Az első tegnap, június 10-én szállt fel
egy turistacsoporttal.  

____________4.
Idén Marossárpa-
takon vizsgáznak 
a nyolcadikosok
Mivel a nyolcadikosok száma keve-
sebb mint tíz, idén először az orszá-
gos képességvizsgákat sem a
falujukban teszik le, a megmérettetés-
nek a marossárpataki iskola ad ott-
hont. 

____________6.
Emlékmű a volt
téglagyári gettó
udvarán
A cserepeskői hasított sziklából Bocs-
kay Vince szovátai szobrászművész
készített emlékművet, melyen négy
nyelven olvasható: Örök emlékül
annak a 7500 marosvásárhelyi és kör-
nyékbeli zsidónak, akiket az e helyen
állt gettóból 1944 május-júniusában
Auschwitzba deportáltak, ahol 5943-
an elpusztultak. 

____________7.

Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Nagy Tibor
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A bábos csodavilág közepévé vált a hét
végén Marosvásárhely. A 70 éves Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínház jubileumi
rendezvénysorozatára neves magyaror-
szági és hazai társulatok hozták el elő-
adásaikat, és a gazdag kínálatban a pár
éves nézőktől az óvodásokon, kisiskolá-
sokon át a tizenéves nézőkig, valamint
a szülő és nagyszülő korosztályig min-
denki találhatott kedvére való látniva-
lót.

Szombat délben a pécsi Bóbita Bábszínház
színvonalas és újszerű előadása, a Ludas Matyi
után dobszóra vonult az Ariel épületétől a Szín-
ház térig a magyarországi TeatRum Trapptop
gólyalábas művészeit kísérő menet. „Kicsi va-
gyok én” – hallhattuk a sok lábnyival a tömeg
fölé magasodó bábszínészektől, a replikát pedig
a szülőkkel érkező aprónép énekelte: „majd
megnövök én”.

A téren aztán pillanatok alatt „kinőtt” a jel-
képes májusfa, amelynek „ágait” a nagyérdemű
legkisebb tagjai fogták és vitték körbe. A Nap
és a Hold elrablása című nonverbális produkci-

óban a fény és a sötétség erői csaptak össze, és
– mint tapasztaltuk – a kezdeti lírai jelenetektől
a gólyalábakon vívott három csatán át a szeren-
csés végkifejletig minden mozzanat lekötötte a
jelenlevőket. Az izgalmas „muzsikás mese”
után a társulat így köszönt el publikumától:
„nektek és magunknak szívből azt kívánjuk, a
játékban emberségünk megtaláljuk”. 
Harminc év a „virgácsokban”

A produkció után még hosszú percekig fotóz-
kodtak az egybegyűltek a hatalmas falábakon
egyensúlyozó művészekkel. Miután a tömeg

(Folytatás az 5. oldalon)

Hetven esztendő ünnepe az Ariel színházban

Naprablás a Színház téren

Nagy Székely Ildikó



Az István, a király rockoperával
ünnepelték június 4-én a nem-
zeti összetartozás napját a cell-
dömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium diákjai a segesvári
Mircea Eliade Főgimnázium ta-
nulóival. A közösen színre vitt
előadás közben és végén fel-
hangzó hosszas taps az egyér-
telmű sikert jelentette. 

Mivel mindkét városban áll egy tu-
rulszobor, az idei közös programot a
Határtalanul a turul nyomában címmel
rendezték meg. Ennek megfelelően
hangulatos bevezetőben elevenítették
meg a diákok az ősmagyar Emese
álma monda dramatizált változatát,
ami a népszerű és ismert rockopera
hangulatába vezette át a segesvári
Mihai Eminescu művelődési ház nagy-
termét megtöltő közönséget. 

A nyolcvanas évek elején a magyar
kormány kezdeményezésére megren-
delt rockopera az elmúlt évek tapasz-
talatai alapján elérte célját: a nemzeti
öntudat ébresztését a fiatalokban.
Örökzöld zeneműként, amelynek
énekszámai mindenki által ismert slá-
gerekké váltak, ma is népes közönsé-
get vonz – hangzott el Bocskay László
segesvári iskolapszi-
chológus bevezetőjé-
ben. A Határtalanul
program Bocskay
Ilonával közösen vál-
lalt felelőseként be-
számolt arról is, hogy
a két tanintézmény
kapcsolata 2013-ban
kezdődött, 2016-ban
folytatódott, és az
idei, immár a harma-
dik sikeres pályázat
megvalósulásának az
idejére a két iskola
diákjainak és tanárai-
nak barátságává szö-
vődött. Megköszönte
a diákok aktív rész-
vételét, a szülők tá-
mogatását, és
Mureşan Adrian mér-

nök feltétel nélküli áldozatos munká-
ját.

A rockopera előadásában remekel-
tek a diákok. Szépen énekelték a slá-
gerekké vált szólókat, s a játékuk is
figyelemre méltó volt. Meglepő, hogy
ennyi jó hangú diák tanul reál szakon.
Továbbá az is, ahogy egységes egésszé
forrt össze a két csapat munkája, amit
külön-külön dolgoztak ki, és interne-
ten tartva a kapcsolatot, egy-két alka-
lommal próbáltak el együtt az áprilisi
celldömölki, majd a segesvári előadást
megelőzően. István királyt és a hozzá
tartozó személyeket a celldömölkiek
jelenítették meg szépen öszehangolt
mozgással, játékkal. A színpad másik
felén Koppánynak és követőinek ér-
zelmeit a segesvári diákok, a Kikerics
néptáncegyüttes összeszokott csapatá-
nak színes, látványos forgataga érzé-
keltette. Nagyon szépen énekelt a
Rékát játszó Márkus Johanna Klaudia
kilencedik osztályos diáklány és a
Koppányt alakító Bartalus Norbert, aki
két éve végzett az iskolában, és azóta
is zenészként vesz részt a különböző
iskolai ünnepélyeken. Mindketten azt
nyilatkozták, hogy nagy élményként
élték meg az előadásban való részvé-
telt. A kérdésre, hogy mit jelentett a se-
gesvári kollégák részvétele az
előadásban, a celldömölki Varga Fri-

derika és Fülöp Soma elmondta: meg-
lepetés volt számukra, hogy a határo-
kon túl ennyi magyar él, valamint,
hogy egy korosztályhoz tartozva, ha-
sonló érdeklődési körrel már kezdettől
kölcsönösen elfogadták egymást. Az
összjáték, a tömegjelenetek az össze-
tartozást jelképezték, nem csoda, hogy
a diákok által előadott rockopera nagy
sikert aratott a Mária-kultuszáról is-
mert nyugat-magyarországi települé-
sen is – derült ki a celldömölki
csoportot vezető dr. Bérdiné Stipkovics
Ildikó matematika és zene szakos ta-
nárnő szavaiból, aki beszámolt az
együttműködés állomásairól, és meg-
ajándékozta a vendégfogadókat.

Az elődás végén László Imola, a se-
gesvári főgimnázium aligazgatója
mondott köszönetet a celldömölkiek-
nek az ajándékért, valamint a felké-
szítő tanároknak, a celldömöki dr.
Bérdiné Stipkovitcs Ildikónak és a se-
gesvári Bocskay Ilona angol szakos ta-
nárnőnek. Elhangzott a remény is,
hogy a két iskola kapcsolata tartós
lesz, és hivatalosítani tudják, hogy a
Mircea Eliade Főgimnázium magyar
tagozata testvériskolává fogadja a cell-
dömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziu-
mot. A celldömölki diákokat Kissné
Tóth Gabriella és Horváth Zoltán taná-
rok kísérték el.

IDŐJÁRÁS
Változékony idő
Hőmérséklet:
max.280C
min.160C

Ma BARNABÁS, 
holnap VILLŐ napja.
BARNABÁS:arámi-héber ere-
detű, jelentése: a vigasztalás fia.
VILLŐ:a szláv vila szóból ala-
kult, eredetileg éneklő és tán-
coló tündért jelentett.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 10.

1 EUR 4,7182
1 USD 4,1747

100 HUF 1,4734
1 g ARANY 178,2726

Levendulafesztivál Nagykenden
Második alkalommal tartanak levendulafesztivált június 15–
16-án Nagykenden, a helyi Lavenderland tanyán. Lesz
szedd magad akció, a gyerekeket játszósarokkal, vetítések-
kel várják a szervezők, a Székelyföldi legendárium mese-
filmjeit tekinthetik meg. A felnőttek megismerkedhetnek a
kendi kukoricaháncs-fonás, szatyorkészítés fortélyaival.
Szombaton 16 órától fellép a marosvásárhelyi Póra Zoli és
a Stone Hill együttes, saját szerzeményeket és ismertebb
gyermekdal-feldolgozásokat játszanak. Este 8 órától pedig
a kézdivásárhelyi Ego Sum zenekar szórakoztatja a részt-
vevőket. Vasárnap vetítéssel és kézműves-foglalkozással
folytatódik a program, 15 órától pedig a marosvásárhelyi
Bob Folk együttes lép fel. A rendezvény idején a helyszínen
levő büfék kürtőskaláccsal, lángossal, különböző sültekkel
és gulyással várják a fesztiválozókat, az ínyencek örömére
kapható lesz sóváradi házi fagylalt és levendulás sajttorta
is.

Jogi tanácsadás
Június 12-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos
minden iratot.

Szavalóverseny 
Marosszentgyörgyön

Június 12-én, szerdán 12 órától a marosszentgyörgyi római
katolikus plébánia tanácstermében Hitem szikla (VII.) sza-
valóversenyt tartanak gyerekek számára. A nyertesek pénz-
és könyvjutalomban részesülnek, az összes részt vevő
gyerek, az elsőáldozók és a ministránsok 17-én megláto-
gatják a marosvécsi Kemény-kastélyt.

Szimfonikus hangverseny
Június 13-án, csütörtökön 19 órakor szimfonikus hangver-
senyre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel
Theo Wolters hollandiai karmester, gitáron játszik Carlotta
Dalia olaszországi művész. Műsoron: Mozart-, Rodrigo-,
Schubert-művek. A hangversenyre a 32-es számú bérletek
érvényesek.

Keresztmalac – könyvbemutató 
A marosvásárhelyi Szent Imre-plébánia szervezésében jú-
nius 20-án, csütörtökön este 7 órától kerül sor Sebestyén
Péter Keresztmalac című könyvének a bemutatójára. A 15
karcolatot/novellát tartalmazó kötetet a marosvásárhelyi
Deus Providebit Ház nagytermében mutatják be. Közremű-
ködik Balog László irodalomtörténész, a könyv szerkesz-
tője, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának
könyvtárigazgatója, valamint Siklódy Ferenc grafikusmű-
vész, a könyv grafikusa. A belépés díjtalan. A kötet a hely-
színen megvásárolható. 

Kopacz Mária kiállítása 
Marosvásárhelyen

Marosvásárhely szülötte, a Szentendrén élő Kopacz Mária
festőművész egyéni tárlaton mutatja be új képeit. Az íróként
is jól ismert, sokoldalú alkotó kiállítása a Bernády Házban
nyílik meg június 11-én, ma 17 órakor. A kert címmel közön-
ség elé kerülő ciklus a művésznő álomszerű, derűs, mesés
festői világának folyamatos kiteljesedését, megújulását tük-
rözi. A megnyitón Markó Béla költő méltatja Kopacz Mária
művészetét.

Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

11.,kedd
A Nap kel 

5 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 14 perckor. 
Az év 162. napja, 

hátravan 203 nap.
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Bodolai Gyöngyi

Megyei hírek

Példa az együttműködésre
Celldömölki diákok Segesváron 

Szekernyés János művészeti író Fe-
renczy Józsefről, a múlt század kezde-
tének kiváló festőjéről szóló
kismonográfiáját a szerző és a könyv
szerkesztője, Bodó Barna mutatja be
Marosvásárhelyen, a festő szülőváro-
sában június 17-én, hétfőn este 6 órától
a Bolyai téri unitárius egyházközség
Dersi János termében. Verset mond
Kilyén Ilka színművésznő. A kötetet a
temesvári Szórvány Alapítvány adta
ki.

Ferenczy József meghatározó sze-
mélyisége volt Temesvárnak a 20. szá-
zad első évtizedeiben. A legjelesebb
portréfestőnek számított, a temesvári
közélet legjelesebbjeinek festette meg
a portréit. Kiváló falfestményeit a pia-
rista gimnázium templomában csodál-
hatjuk meg. 

1902-ben a brassói városházának
festett I. Ferenc József-portré hozta
meg számára az elismerést. 1910-ben
festőiskolát alapított, majd művészet-

történeti előadás-sorozatot indított.
Egyéni kiállításaival bejárta a szom-
szédos országokat és a történelmi Bán-
ság legfontosabb településeit. Harminc
alkotását őrzi a helyi művészeti mú-
zeum.

Ferenczy József helye és szerepe ki-
magasló Temesvár művészeti életében,
illő, hogy a szerző és a szerkesztő szü-
lővárosába is elhozza a róla szóló, éle-
tének és munkásságának szentelt kis-
monográfiát. (b.)

Marosvásárhelytől Temesvárig
Monográfia FerenczyJózsefről

Évfordulós beszélgetések 
az Arielben

A marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház 70.
évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat
keretében június 11-én, ma 18.30 órától az Ariel színház
nagytermében évfordulós beszélgetések zajlanak. 12-
én, szerdán délelőtt 11 órakor Fabule? Fabule? – a kul-

túra mint ellenállás címmel zajlik beszélgetés 
Smaranda Enachéval és Maria Mierluţcal az Ariel-stú-
dióban.

Rocksuli-gálaműsor
Június 11-én, ma 18 órakor a marosvásárhelyi Rocksuli
gálaműsorára kerül sor a Kultúrpalotában. A diákok al-
kalmi zenekarokká alakulva mutatják be az elmúlt félév-
ben tanultakat. A vizsgakoncert nyilvános, meghívott
Homonyik Sándor.

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Bodolai Gyöngyi



A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) ellenzi az úz-
völgyi katonatemető államosítá-
sát, miután az állami intézmények
„nem akarták, vagy nem tudták”
megakadályozni a június 6-ai in-
cidenseket – mondta Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök, akivel a Me-
diafax hírügynökség közölt hétfőn
interjút.

A magyar érdekképviselet vezetője
arra reagált, hogy a védelmi minisztérium
megkezdte az előkészületeket a sírkert át-
vételére. Az RMDSZ továbbra is valós
párbeszédet akar, valamint a törvényesség
– vagyis a sírkert eredeti állapotának –
helyreállítását szorgalmazza, és a magyar
katonatemető melletti, vagy azzal szem-
ben lévő üres térségben javasol új hely-
színt a román hősök emlékművének.

„Van ott hely, ha valaki a román hő-
söknek akar parcellát nyitni. Van elég
hely egymás mellett, nem pedig egymá-
son” – mutatott rá Kelemen Hunor, arra
utalva, hogy a székelyföldi Csíkszent-
márton kezelésében lévő haditemetőt ön-

kényesen átalakító moldvai Dărmăneşti
(Dormánfalva) önkormányzata a román
katonáknak állított betonkeresztek egy
részét magyar katonák még meg nem je-
lölt sírjaira helyezte el.

Az RMDSZ elnöke jelezte: nem bízik
abban, hogy jó megoldás lenne az úzvöl-
gyi katonatemetőt a védelmi miniszté-
rium kezelésébe adni, mivel a döntést
nem előzte meg valós párbeszéd és
egyeztetés.

Kelemen Hunor szerint a katonate-
mető körüli botrányért Codrin Munte-
anu, a védelmi minisztérium főtitkára,
volt Kovászna megyei prefektus felelős.
Úgy vélekedett, hogy amíg Munteanu –
aki a székely zászló használata elleni pe-
reket elindította – fontos tisztséget tölt
be a védelmi tárcánál, addig nem zárható
ki, hogy „még brutálisabb beavatkozás-
sal” próbálkoznak majd az úzvölgyi ka-
tonatemetőben.

A Szabad Európa Rádió pénteken kö-
zölt értesülése szerint a temetőátalakítás
ötlete a védelmi minisztérium főtitkárá-
tól származik, aki még Kovászna megye

prefektusaként kilátásba helyezte, „fog-
lalkozik majd” az úzvölgyi sírkerttel.

A Maszol.ro kolozsvári magyar hír-
portálnak Korodi Attila képviselőházi
frakcióvezető azt mondta, hogy az
RMDSZ határozottan visszautasítja az
úzvölgyi katonatemető átadását a vé-
delmi minisztérium kezelésébe. Kifej-
tette: az RMDSZ román-magyar
hadisírgondozó vegyes bizottság létreho-
zását, a csíkszentmártoni önkormányzat
bevonását és a temető eredeti állapotá-
nak helyreállítását kéri.

Az úzvölgyi katonatemető körüli bot-
rány csütörtökön csúcsosodott ki, ami-
kor a román emlékmű felavatására
érkezett több mint ezerfős, jórészt fut-
ballhuligánokból álló felbőszült tömeg
erőszakkal betört a temetőbe, miután
összetűzésbe keveredett a békésen tilta-
kozó, élő láncot alkotó magyarokkal és
a kis létszámban kivezényelt csendőrök-
kel. A román „megemlékezők” egy része
nemcsak a temető székely kapuját ron-
gálta meg, hanem a magyar katonák fa-
keresztjeit is kitépte a földből. (MTI)

Építéstudományi konferencia
Csíksomlyón 

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság
június 13-16. között Csíksomlyón szervezi meg a
XXIII. nemzetközi építéstudományi konferenciát,
immár 20. alkalommal a Jakab Antal Házban. A kon-
ferencia célja: lehetőséget teremteni a Kárpát-me-
dencei magyar szakembereknek tudományos
eredményeik bemutatására, szakmai kapcsolatte-
remtésre.

Lakosságfogyás
Negatív volt a természetes szaporulat idén áprilisban
is, 8.560 fővel fogyott a lakosság a tavaly áprilisban
regisztrált 6.595 személyhez képest, derül ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett ada-
taiból. 2019 áprilisában 12.791 gyermek született,
232-vel több, mint az előző hónapban. Áprilisban
ugyanakkor 21.351 személy hunyt el, tehát 1.538-cal
kevesebb, mint idén márciusban. A gyermekhalandó-
ság mértéke is nőtt áprilisban, néggyel több gyerek
hunyt el, mint egy évvel korábban. Az INS adatai sze-
rint átlagban véve a természetes szaporulat negatív
volt 2019 áprilisában (-8.560 személy), csakúgy mint
2018 áprilisában (-6.595 személy). (Agerpres)

A temesvári önkormányzatnál
vizsgálódik a DNA 

Dokumentumokat kértek ki hétfőn a korrupcióellenes
ügyészek a temesvári önkormányzattól. A Korrupció-
ellenes Ügyészség (DNA) temesvári ügyosztályának
tájékoztatása szerint nem tartottak házkutatást a pol-
gármesteri hivatalban, hanem bizonyos iratokat kér-
tek ki. Nicolae Robu polgármester szerint mintegy tíz
építkezési engedélyt és az ezekhez tartozó városren-
dezési engedélyeket kérte ki a DNA. A városvezető
azt állítja, nem ismeri a nyomozás részleteit, de érte-
sülései szerint az építménymagasság be nem tartá-
sával kapcsolatos ügyben vizsgálódik a
Korrupcióellenes Ügyészség. Múlt héten Nicolae
Robu átiratban figyelmeztette a temesvári önkor-
mányzat városrendezési igazgatóságának munkatár-
sait, hogy szakmai kiértékelésnek fogja alávetni
azokat, akik továbbra sem tartják be a határidőket az
állampolgárok vagy befektetők által igényelt doku-
mentumok kibocsátásakor. (Agerpres)

Viharos lesz az időjárás
Az ország nagy részére június 10-én 10 órától június
11-én 23 óráig fokozott légköri instabilitásra figyel-
meztető jelzés lesz érvényes. Ebben az időszakban
villámlásoktól kísért felhőszakadásokra lehet számí-
tani, a szél viharossá fokozódik, jégeső is kialakulhat.
A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 15-25,
helyenként a 35-40 litert négyzetméterenként. Ezek
a jelenségek a délutáni és esti órákban lesznek gya-
koribbak – közölte az Országos Meteorológiai Szol-
gálat. (Agerpres)
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Egy emberöltő nem volt elég arra, hogy a két ország
történészei legalább a huszadik század első feléről
mindkét nép számára elfogadható históriát tárjanak
elénk. De legalább a sokat hirdetett keresztényi erkölcs
tanításai szerint cselekednének a háborús hősök és ál-
dozatok kultuszát ápolók. 

A két csíksomlyói zarándoklat ölelte „nyújtott hétbe”
ékelt köpködős, kődobálásos provokáció két lényeges
kérdésre adott választ. A Kárpát-medencei magyarságot
– bármennyire irritálja a berlini multikulti bukta csodá-
lóit ez – ma is tápláló csodálattal tölti el a hágók védel-
mezésére települt székelység kitartása. Ez az öntisztuló
forrás eddig is képes volt, s képesnek kell lennie az ide-
gen kultúrájú hatalom flegmáját lemosni Ábel fiairól. A
másik kérdés a hatalom viszonyulása. Felvételek soka-
sága bizonyítja, hogy a kormányfő kedvenc főcsendőre,
aki a tavaly augusztusi bukaresti tüntetésen vívott ki ma-
gának elévülhetetlen gyűlöletet, két kapura játszva tette
lehetővé a román sírgyalázók úzvölgyi kegyhelyfogla-
lását. Ezek után nem csoda, hogy a csendőrség nem ta-
lálja a provokátorokat, és a román külügy fittyet hány
a magyar diplomácia felszólítására. Nekünk, akik meg-
értük a marosvásárhelyi fekete márciust, meggyőződé-
sünk, hogy az ügy nyertesei újból a politikai-gazdasági
maffia érdekeivel összejátszó karhatalmi erők lesznek.
Hát így köpnek szembe minket, bizakodó magyarokat és
jóhiszemű románokat a hatalom bitorlói!

Karhatalmi 
szembeköpősdi

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világÚzvölgyi katonatemető 
Az RMDSZ ellenzi a sírkert államosítását

Pál József Csaba temesvári megyés-
püspök szerint amiként Svájcot
csodálják, úgy a magyar népet is
csodálni fogja a világ, ha a nép
meghallja védőszentje, a csík-
somlyói Szűzanya szavát.

A püspök a csíksomlyói pünkösdi bú-
csún szombaton mondott prédikációjában
Svájc sikerét annak tulajdonította, hogy
népe meghallgatta védőszentje: Flüei
Szent Miklós szavát, és minden háború-
tól távol maradt.Úgy vélte: mint minden
édesanya, Mária is annak örül legjobban,
ha gyermekei békességben élnek, ha ösz-
szefognak, ha segítik egymást.

„Nemcsak Svájcot, hanem minket is
meg fog csodálni a világ, ha összefo-
gunk” – jelentette ki a püspök. Úgy vélte
azonban, hogy az összetartásnak irá-
nyultsága is kell hogy legyen. Ezt az irá-
nyultságot az adja, hogy közösen
hallgatunk a Szűzanyára és a fiára.

„Induljunk el újra közösen építeni jö-
vőnket, fedezzük fel a legszebbet, a leg-
jobbat egymásban. Erősítsük egymást,
hogy együtt is meg tudjunk ajándékozni
másokat, más népeket és más nemzete-
ket is” – jelentette ki.

Szent II. János Pál pápától idézte,
hogy a közösség lelkülete az a képes-
ség, hogy a jót lássuk meg a másikban.
Úgy vélte: a múlton nem keseregni
kell, a múltból tanulni kell.

„Nem elég, hogy igazunk van, alázat-
tal kell tudnunk elfogadni azt, hogy az
igazság egy része a másikban is jelen
van. Kell tudjuk megbecsülni, és kell
tudnunk segíteni egymásnak, kell tud-
nunk kiegészíteni egymást. Ha a másik
nem úgy gondolkodik, ez még nem je-
lenti, hogy nem tartozik hozzám, nem je-
lenti, hogy nem testvérem, hiszen közös
mennyei atyánk van” – fogalmazott a
püspök.

Jó hírként közölte, hogy az Istent sze-
retőknek minden a javukra szolgál.
„Nem lehetünk pesszimisták, ha nagyon
sok okunk is van rá” – jelentette ki. Úgy
vélte: az Isten szeretete nélkül sem egy
nép, sem egy birodalom nem állhat fel
sokáig. Ha az Isten iránti szeretet az első
helyen van, a múlt szenvedései is ja-
vukra fordulnak. Az Istent szeretőknek
minden a javukra szolgál.

A prédikációban az úzvölgyi katona-
temető kapcsán kialakult konfliktusra is
kitért.

„Itt nem két nép áll egymással szem-
ben. Meggondolatlan vagy rossz szán-
dékú intézkedésre felült egy mindenre
fogható csoport. Felkorbácsolták az in-
dulatokat. Fáj, ami történt, de nem en-
gedhetjük, hogy elszabaduljanak az
indulataink, és nem általánosíthatunk,
mintha mindenki olyan lenne. Az ügy
Isten segítségével meg fog oldódni, de

nekünk meg kell őrizni emberi és ke-
resztényi méltóságunkat” – jelentette 
ki. Széchenyit idézve mondta: „kővel
dobálnak, mi a kövekből lépcsőt épí-
tünk”.

A mise elején a zarándokokat kö-
szöntő Urbán Erik, az erdélyi ferences
rendtartomány főnöke a „csíksomlyói
katedrálisban” köszöntötte a zarándoko-
kat. A párizsi Notre-Dame-székesegyház
tragédiájára utalva kijelentette: a csík-
somlyói katedrálist nem lehet lerom-
bolni, felégetni, mert tégláit a hívek
képezik.

Jakubinyi György, a gyulafehérvári
főegyházmegye érseke idézte fel, hogy
egy héttel ezelőtt a csíksomlyói hegy-
nyeregben fogadták Ferenc pápát, Szent
Péter utódját. Mint fogalmazott: „először
fordult elő, hogy ideengedték a szenta-
tyát”, hogy itt mutathassa be a szentmi-
sét a nemzeti és vallási szempontból is
kisebbségben élő híveihez. Elmondta, az
egyházfőnek tetszett, hogy a hívek egy-
ségesen a saját nyelvükön kapcsolódtak
be a misébe.

Az érsek megköszönte a pápai mise
résztvevőinek a fegyelmét. Úgy vélte: si-
került megmutatni a világnak, hogy a
székely magyar emberek tudnak visel-
kedni, és a mise azt is példázta, hogy a
Szűzanya tisztelete összefogja a népet.
(MTI)

Csíksomlyói búcsú 
Pál József Csaba: „minket is meg fog csodálni 

a világ, ha összefogunk” 

A csíksomlyói búcsú miséjének résztvevői a Kis- és Nagysomlyó közti nyeregben 2019. június 8-án. Fotó: MTI/Veres Nándor
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Miután tavaly sikeresnek bi-
zonyult az antalyai charterjá-
rat,  nagyon  nagy számú
turistát szállítottak a török
Riviérára, idén újabb járato-
kat indítanak. Az első tegnap,
június 10-én szállt fel egy tu-
ristacsoporttal. 

A járatot a  Paralela 45 turisztikai
ügynökség és a Corendon Airlines
légitársaság együttműködése révén
indították, és minden hétfőn és csü-
törtökön közlekedik.  Ezenkívül
lesz még egy charterjárat Anta-
lyába, amelyet a Cristian Tours  és
a Tarom légitársaság vasárnapon-
ként indít. Egy másik úti cél az
egyiptomi Hurghada, amely az
Amara turisztikai ügynökség és az
Amasria légitársaság közös együtt-
működésének köszönhető, már a
múlt szerdán elindították az első
charterjáratot.
Jövőre több úti cél

A tegnapi sajtótájékoztatón Peti
András, a marosvásárhelyi nemzet-
közi repülőtér igazgatója, valamint
Rodin Malcea, a Paralela 45 turisz-
tikai cég fejlesztési igazgatója tájé-
koztatták a sajtót a járatokról. 

– Második éve dolgozunk együtt
a marosvásárhelyi repülőtérrel, s a
nagy érdeklődés bizonyítja, hogy
együttműködésünk sikeres. Célunk,
hogy minél több járat indulhasson
Marosvásárhelyről. Siker, hogy a
tavalyi heti egy járat helyett idén
kettőt üzemeltetünk. Tekintettel
arra, hogy a marosvásárhelyi turisz-
tikai irodákkal nagyon jó az együtt-
működésünk, reméljük, hogy a
közeljövőben fejleszteni tudjuk a
turisztikai kínálatot – fogalmazott

az igazgató, és bemutatta a Kolozs-
várról elérhető úti célokat, ezek An-
talyán kívül:  Kréta, Zakythos,
Észak- és Dél-Ciprus, Mallorca,
Costa del Sol, Costa Blanca, Costa
Brava és Rimini. Terveik szerint pár
éven belül ezek is elérhetők lesznek
Marosvásárhelyről, hiszen a turiz-
mus sokat fejlődött ebben  az öve-
zetben. 

– Miért választottuk elsőnek An-
talyát? Azért mert jelenleg ez a leg-
keresettebb, a szolgáltatások
minősége rendkívül jó az árhoz ké-
pest, nagyon jók a szállodák, a tu-
risztikai csomagot főként
gyermekes családok veszik
igénybe. Az első járat június 10-én
indult, az utolsó szeptember 23-án
száll fel – tájékoztatott az igazgató.  
Több utas, jobb esélyek

Peti András igazgató elmondta,
hogy  tavaly is elkötelezett partne-
rük volt a Paralela 45 turisztikai
ügynökség, hiszen órási  bizalomról
tett bizonyságot akkor, amikor a re-
pülőtér még fejlesztés alatt állt, s
mégis áruba bocsátotta a jegyeket.
A járat tavaly már nyereségesnek
bizonyult. Amikor idénre is meghir-
dették a járatot, a nagy érdeklődésre
való tekintettel a második járatot is
be kellett iktatni. 

– A nagy légitársaságok már
2021 nyarára készítik a repülési ter-
vüket. Ahhoz, hogy bármilyen új-
donságról számoljunk be, kérjük az
utazókat, hogy lokálpatriotizmusról
tegyenek tanúbizonyságot, és első-
sorban a marosvásárhelyi repülőte-
ret vegyék igénybe, hiszen a
nagyobb  utasszám hozzájárul újabb
célállomások bevezetéséhez –
mondta Peti András. 

Újdonság, hogy szeptemberben a

memmingeni repülőtér felújítása
miatt a járatokat ideiglenesen átköl-
töztetjük a fridrichschafeni repülő-
térre, amely a Bodeni-tó közelében
található. A jegyeket már eladásra
bocsátotta a Wizz Air légitársaság.
Ha kellő érdeklődés lesz, akkor
nem kizárt, hogy megmarad ez a
járat is.  
Folyamatos fejlesztések 

Az igazgató elmondta, hogy a
Maros Megyei Tanács kiemelt fon-
tosságúnak tekinti a repülőtéri fej-
lesztéseket, ennek érdekében
jelentős forrásokat különítettek el.
Most vesznek át  egy új ambuliftet,
ami a mozgáskorlátozottak felszál-
lását könnyíti meg a repülőgépbe.
Nemsokára átadják a repülőtéri
vendéglőt és bisztrót, hogy magas
színvonalú szolgáltatást nyújtsanak
az utasoknak. A terminált tovább
fogják fejleszteni és korszerűsíteni,

idén az eszközvásárlásra tevődik a
hangsúly. 

Az Országos Légügyi Hatóság
elkezdte az engedélyezési folyama-
tot a nagyszabású fejlesztés jóváha-
gyására, mely keretében  kibővítik
a repülőgép-parkolót és a kifutópá-
lyát, továbbá új utasfogadó termi-
nált építenek. Ennek összértéke
körülbelül 50 millió euró. 
Állami támogatás 
a reptérnek 

Nagyon szigorú szabályok  men-
tén finanszírozhatók a repülőterek
egy 2014-es európai jogszabály
megjelenése óta. Románia kormá-
nya az Európai Bizottsághoz be-
nyújtott egy állami segélyre
vonatkozó konstrukciót, elsősorban
azoknak a repülőtereknek, ame-
lyeknek utasforgalma nem éri el az
évi 200 ezres  határt. Mivel a ma-
rosvásárhelyi repülőtér beletartozik
ebbe,  a megyei tanács elemezte és
jóváhagyta a repülőtér által benyúj-
tott üzleti tervet, amelyből kiderül a
finanszírozási hiány a működési
költségek tekintetében.  Ez 4,8 mil-

lió lejt tesz ki. Az idei évre vonat-
kozóan jóváhagyták az állami se-
gélykeretet. 

– A repülőtér tavaly a felújítási
munkálatok miatt csak egy fél évig
működött, ezért az utasszám 63 ezer
volt. Idén ezt a számot megdupláz-
zuk, és további 20 százalékos növe-
kedéssel számolunk,  azaz 153 ezer
utasra számítunk. Az első félévi tel-
jesítményt figyelembe véve, ezt a
számot túlszárnyaljuk. Az évi növe-
kedésnek minimálisan 20 százalék-
nak kell lennie. Az uniós
jogszabályoknak megfelelően ál-
lami, azaz közpénzt a repülőterek
működési javításához  2024-ig lehet
felhasználni. Addig olyan mérték-
ben kell növekedjen az utasforga-
lom és a bevétel, hogy megszűnjön
a deficit, és ne kelljen támogatáshoz
folyamodni. Kimutatták, hogy a re-
pülőterek önfenntartásához az utas-
forgalomnak el kell érnie a  700
ezret, amiből már olyan bevétel
származik, ami kizárja az állami 
támogatást – fogalmazott Peti 
András. 

Kezdődik a turistaszezon, négy charterjárat Marosvásárhelyről
Felszállt az első gép Antalyába

Kutyfalvi kastélynap. Lehetne
egy egyszerű hír is, előzetesként
csupán, de a cím mögött jóval mé-
lyebb a tartalom. Ott rejlik az az
1949-es éjszaka, amikor egy egész
társadalmi réteget lefejezett a kom-
munista hatalom, amikor kiűzték
otthonaikból a nemesi családokat,
arisztokratákat, középnemeseket
egyaránt, amikor elragadták házai-
kat, kirabolták és megsemmisítet-
ték könyvtáraikat, ellopták
vagyonukat, és őket kényszerlak-
helyre száműzték. És ott rejlik az a
tömérdek munka is, amelynek
során a kilencvenes évektől kezdve
az elűzöttek gyermekei, unokái,
dédunokái megpróbálták és próbál-
ják folyamatosan visszaszerezni
azt, ami e régi, Erdélynek annyi
nagyszerű személyiséget adó csalá-
dok jogos tulajdona. A kutyfalvi
kastélynap is ezen folyamat része.
A gróf Degenfeld-Schomburg csa-
lád visszaszerezte ugyan a kastély-
lyá bővített kúriát, de azokat a
földterületeket, amelyek segítségé-
vel felújíthatnák, fenntarthatnák az
épületet, már nem (jellemző ez az
eljárás, amelynek gyakran az a
vége, hogy a nehezen visszaszer-
zett kastélyt, udvarházat muszáj el-
adni vagy eladományozni).
Degenfeld István és családja erre
nem hajlandó. A Castellum Alapít-
vány szervezésében inkább kas-
télynapot rendez Kutyfalván,
amelynek bevételét a műemlék
épület felújítására szánják, a kas-
télynak a jövőben pedig közösségé-
pítő szerepet is szánnak. A
részletekről a Castellum Alapít-
vány által a Bolyai téri Dersi János
teremben tartott péntek délelőtti

sajtótájékoztatón mesélt Haller
Béla, az alapítvány elnöke, Szeke-
res-Ugron Villő programfelelős és
Degenfeld István, a házigazda. 

Haller Béla a Castellum Alapít-
ványról beszélt, és elmondta: a
szervezet Pap László plébános kez-
deményezésére született meg 1993-
ban Nagyenyeden, a bejegyzése
1998-ban történt, tagsága egész Er-
dély területéről származik. Célja,
hogy a fordulat utáni években fel-
mutassa azokat az értékeket, ame-
lyeket a nemesség magáénak
vallott, és amelyek továbbra is ér-
vényesek, előrevihetik a társadal-
mat. 

– Lehetett volna egy nosztalgiázó
klub, de nem abba az irányba in-
dult, hanem a szellemi folytonosság
irányába, azokat az értékeket keres-
tük, amelyek pozitívnak számíta-
nak, és amelyeket magunkénak
vallottunk. Számos rendezvényünk
segítségével meg szeretnénk ismer-
tetni a külvilággal azt az értékren-
det, amelyet képviselünk, ebben
sokat segít alapítványunk ifjúsága.
Anyanyelvi kultúra, történelmi egy-
házakhoz való közelség, az épített
örökség megőrzése, ismertté tétele.
Utóbbi azért fontos, mert a kasté-
lyok, udvarházak egy darabig ide-
gen testként szerepeltek az erdélyi
köztudatban: egyik fő feladatunk az
igazság helyreállítása, hogy a nagy-
közönség is megismerhesse a ne-
messég pozitív szerepvállalását. A
kastélynap ebbe az igyekezetbe il-
leszkedik, a résztvevők kellemes
módon megismerhetik egy kastély
szerkezetét, láthatják a helyreállítási
munkák első fejezeteit, és az örökö-
sök segítségével megismerhetik tör-
ténetét. A kastély és a család
története néhány szerencsés esetben

újra egymásra talált, ahogyan most
is – mondta Haller Béla. 

Szekeres-Ugron Villő hozzátette:
– A kastélynap egy fiatal csapat
munkája, a Castellum ifjúsági cso-
portjáé, amely első alkalommal Ma-
rosvécsen szervezett nagyszabású
kastélynapot, azon 900 fő vett részt.
Ezen az úton szeretnénk továbbha-
ladni, ez lesz a csoport második
nagy rendezvénye. Az elsődleges
cél, hogy kilépjünk a világ elé azzal
az értékrenddel, amit a Castellum
képvisel. Közérdekűbbé kívánjuk
tenni ezt. Különböző kulturális ren-
dezvényeket szervezünk, azért kas-
télyokban, mert azok nagyon szép
ívet alkotnak a múlt és a jelen kö-
zött. A kutyfalvi kastély jó helyen
fekszik, nagyon jó beosztású, álla-
pota kielégítő. A család pedig nagy
örömmel fogadott bennünket.

Degenfeld István a családról és a
visszaszerzett kastélyról is szólt. –
A név nagyon sok ember számára
érdekes és idegen. A család német-
országi, az első írott dokumentum
1270-ből Svábországból származik,
ma is ott van a család központja. Er-
délybe 1810 körül kerültek házas-
ság révén: egy Teleki grófnőt vett el
gróf Degenfeld Miksa. Onnan ága-
zott tovább, részben Magyarország
felé. Kutyfalva a 19. század első fe-
lében került a család tulajdonába.
Dédapám, Degenfeld-Schomburg
Lajos bővítette ki a kastélyt 1904-
ben. Kristóf nagyapám mintagazda-
ságot vezetett ugyanott, az
épületben étellift is volt. A látoga-
tóknak megmutatunk mindent, amit
lehet. A kastélyt kilenc évig perel-
tük vissza. A polgármesterrel jó a
viszonyunk, ott lesz a megnyitón,
infrastruktúrával is segíti a kastély-
napot. Azt a gazdasági alapot azon-

ban, amivel fenntarthatnánk a kas-
télyt, megpróbálják visszatartani –
45 hektárról van szó.

A kínálattal kapcsolatosan Sze-
keres-Ugron Villő megemlítette,
hogy érdekes és sokszínű program-
mal várják a közönséget. 

– Délelőtt 10 órakor ünnepélyes
megnyitóval kezdődik az esemény-
sorozat, amelyen lesznek előadások,
kerekasztal-beszélgetések, ökume-
nikus istentisztelet, kastély- és falu-
túrák (szekéren), reneszánsz tánc- és
divatbemutatók, klasszikus zenei
koncertek és kastélytörténeti kiállí-
tás is. Kálnoky Mátyás a klasszicista
kastélyépítészetről tart értekezést,
Tisza Domokos a verseit ismerteti.
Több kötetlen beszélgetésre kerül
sor, Kálmán Attila például a család-
ról, a kastélyról és a nemesi életről
beszélget Oláh-Gál Elvirával. Ugron
Gyöngyi varrottasait is megtekinthe-
tik az érdeklődők, a szervezők pedig
az ifjúsági és gyermekprogramokat
is fontosnak tartották: a fiatalabb ge-
nerációkat slam poetryvel, divatbe-
mutatóval, társasjátékteremmel,
vetélkedővel várják, a gyermekek-
nek szervezett programok közé tar-
toznak többek között a
kézműves-foglalkozások, az inter-
aktív játékok, a vetélkedők, a rajz-
filmvetítés, az íjászat, az ugrálóvár.
A napot a délután 6 órától kezdődő
ökumenikus istentisztelettel zárjuk.
Sokszínű, párhuzamosan futó prog-
ramokból összeállított rendezvé-
nyekkel várjuk az érdeklődőket, és
van esőprogramunk is. A kastélynap
jótékonysági rendezvény, amelynek
teljes bevételét a kastély helyreállí-
tására fordítjuk. A napról két Face-
book-eseményt készítettünk, román
nyelvű programokkal is készülünk,
nemcsak a környék magyar lakossá-
gát várjuk, hanem mindenkit. Olyan
kulturális rendezvényt kívánunk lét-
rehozni, amely kiszakít minket a
hétköznapokból, de a hétköznapja-
ink részévé tud válni.

A kastély jövőjét firtató újságírói
kérdésekre válaszolva a résztvevők
elmondták, létezik egy olyan elkép-
zelés, melynek alapján a kastély-
nappal elkezdett utat folytonossá
tudják tenni, oly módon, hogy az a
közösség hasznára is válhasson.
Hosszú távon is terveznek a kas-
téllyal, amelyben a tervek szerint
egy specializáltabb kulturális köz-
pontot hoznának létre, amely a ha-
gyományos társadalmi felépítésekre
reflektálna, és foglalkoztatóköz-
pontként is működne, miközben
nagy hangsúlyt fektetnének a gye-
rekek nevelésére is: a Castellum ér-
tékrendjét szeretnék ezen központ
segítségével a gyermekek nevelé-
sébe fektetni, a létező információ-
kat és értékeket az eljövendő
generációk rendelkezésére bocsá-
tani. Ugyanakkor az erdélyi kasté-
lyok és családok történetét megőrző
információs és adattárként is mű-
ködne, amely őriz és tárol, valamint
közrebocsát. 

– Egy tanulmány szerint az oral
history körülbelül 70 évig működik,
most vagyunk abban az utolsó pil-
lanatban, amikor a régi kor szóbeli
emlékeit még össze tudjuk gyűjteni.
Ezt a szerepet is betöltené az intéz-
mény, mert jelenleg intézményesen
nem létezik olyan társaság, amely
megoldotta volna a kastélyokkal és
a hozzájuk kapcsolódó családokkal
való foglalkozást – hallottuk a szer-
vezőktől. 

A kastélynapra június 29-én,
szombaton kerül sor, a kastélyudva-
ron ételsátrak, harapnivaló is lesz.
Belépni a helyszínen megvásárol-
ható karszalaggal lehet, amelynek
ára 10 lej/fő 18 éves kortól, 6 lej/fő
12–17 éves kor között, valamint in-
gyenes 11 éves korig (szülői fel-
ügyelettel) és a kutyfalvi
lakosoknak is (személyi igazolvá-
nyuk felmutatása alapján). A ren-
dezvény fő támogatója a Bethlen
Gábor Alap.

Rendezvény, amely kiszakít a hétköznapokból
Kutyfalvi kastélynap

Mezey Sarolta

K. Nagy Botond

Felszállnak az utasok a Corendon Airlines gépére. Úti cél: Antalya Fotó: Nagy Tibor



A bábszínház egyhetes jubile-
umi ünnepének első három
napja a Pro-Kaart Egyesület és
az Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színház által harmadik alka-
lommal szervezett Marosvá-
sárhelyi Mesekönyvvásárral
fonódott össze. A vásárprog-
ramban a korábbi évekhez ha-
sonlóan koncert, mesejáték és
számos gyermekfoglalkozás is
helyet kapott.

A péntek délelőtti megnyitó után
a tavalyi nemzetközi könyvvásáron
már megkedvelt Bertóti Johanna
szórakoztatta a gyereknépet. A 20.

századi és kortárs költők megzené-
sített verseiből felépülő, Fütyülünk
a világra című interaktív koncertet
két időpontban is meg lehetett hall-
gatni.

– Az első előadás telt házas volt,
a másodikra 30-40 pótszéket is be
kellett tenni – tudtuk meg ifj. Király
Istvántól, a mesekönyvvásár főszer-
vezőjétől, aki arra is felhívta a fi-
gyelmünket, hogy az énekesnő
egyetlen gitárral, csodaszép hangjá-
val és ötletes játékaival több száz
gyermeket tudott megmozgatni,
közös verstanulásra, éneklésre
késztetni.

Plüssegér a laskaszűrőben 
Péntektől vasárnapig színező, pa-

pírt hajtogató, szappanbuborékot
fújó gyermekekkel telt meg az Ariel
színház udvara. A Mesekönyvvá-
sárra érkezők elkészíthették saját
meséjük illusztrációját, és zoknibá-
bokat is életre kelthettek a társulat
művészeinek útmutatásával. Ifj. Ki-
rály Istvántól megtudtuk, hogy a
vásár első napján vécépapír-gurigá-
ból és krepp-papírból rengeteg kis
sárkány született. Az idei rendez-
vény szervezésekor egyébként kie-
melt figyelmet fordítottak a
kizárólag újrahasznosítható anya-

gokból álló kellékekre,
erről árulkodott a négy
korcsoportban – 1-3, 3-5,
5-8 évesek és 8 év fölöt-
tiek részvételével – zajló
ügyességi versenyek for-
gatókönyve is. A műanyag
kacsás célba dobás helyett
például egy felfordított
szék lábát kellett eltalálni
a fonott karikákkal, a
csúszdaparittya nevű pró-
bánál fakanállal kellett le-
csapni a kartonhengerből
érkező apró fagurigát, az
egérkatapult kellékei
pedig egy nagy lekvárke-
verő kanál, egy plüss játék-
egér és egy laskaszűrő
voltak. A próbák teljesítése
után pecsét járt a játéko-
soknak, és aki mindet be-
gyűjtötte, bekötött
szemmel húzhatott egyet a
felkínált meglepetések –

szappanbuborék-fújó, filctoll, nya-
lóka, rágógumi – közül. A környe-
zettudatosság a könyvvásári
kínálatban is érvényesült, az ol-
vasni-, néznivalóhoz ugyanis egy
vászonszatyrot is lehetett venni,
amelyet a gyermekek textilfestékkel
tehettek személyre szólóvá.

– A gyermeke, unokája rajzával
ellátott szatyrot biztos, hogy min-
den szülő, nagyszülő szívesen ma-
gánál tartja, így többé nem lesz
szükség műanyag szatyrokra a vá-
sárlásnál – fejtette ki ifj. Király Ist-
ván. A vásár főszervezőjét a
könyvkínálatról és a keresletről is
megkérdeztük.

– Az erdélyi könyvkiadók közül
a Gutenberg és a Mentor Könyvek
Kiadó van jelen, ugyanakkor szá-
mos magyarországi kiadó és könyv-
kereskedés – egyebek mellett a
Pagony, a Móra, a Kolibri Kiadó, a
HVG, a Manó Könyvek – hozta el
kínálatát. Ami a keresletet illeti,

mindig meglep és örömmel tölt el,
hogy a kis jövedelmű látogatók is
szívesen áldoznak pénzt a köny-
vekre. Azt tapasztaltam, hogy a ma-
rosvásárhelyiek mindenevők, tehát
az egyébként igen színvonalas 
kínálatból nem kizárólag az il-
lusztrációkkal teli, színes kiadvá-
nyokat keresik – összegzett a fő-
szervező.

A Mesekönyvvásár keretében az
Ariel színház két művésze, Bonczi-
dai Dezső és Szabó Dániel idén Bu-
karestben díjazott Vándor Miska
című vásári bábjátékát is megtekint-
hette a gyermek- és felnőttközön-
ség. A produkciót az első pillanattól
harsány gyermekkacaj kísérte,
ugyanakkor szinte minden kis néző
igyekezett jó tanácsokkal és figyel-
meztetésekkel segíteni az esetlensé-
gében szerethető, vízivásban,
„tyukica”-nevelésben és tojásle-
pénysütésben rendre kudarcot valló
Vándor Miskát. (nszi)

szétszéledt, Rumi László társulatve-
zetőt kérdezgettük a magasban
megélt játék titkairól. 

– Ez egy extrém sport, aki el-
kezdi és megszereti, nem bírja ab-
bahagyni – szögezte le a
bábszínész, rendező, aki a kecske-
méti Ciróka Bábszínháznál kezdte
pályafutását, és 1988-ban egy fesz-
tiválon német artistáktól irigyelte
meg az utcaszínháznak ezt a formá-
ját.

– Harminc év van a „virgácsaim-
ban” – jegyezte meg a nyári hőség-
ben előadott közel egyórás
produkció után is humoránál levő
művész, aki arra is felhívta a figyel-
münket, hogy a gólyalábas játék
megváltozott mozgást igényel, és
természetesen kockázatos, de a tár-
sulat minden mozdulatot úgy be-
gyakorol, hogy az se a művészekre,
se a közönségre ne legyen veszé-
lyes. 

A TeatRum Trapptop régóta ala-
kult, a jelenlegi felállásban három
éve működik. A társulat tagjai közül
Erdei Gergőt, alias Jimmyt és Mák-
szem Lenkét láthatta a marosvásár-
helyi közönség, Kiss Tamás
pantomimművész nem volt jelen.
Előadásaiknak rendszerint négy-öt
szereplője van, a produkciókat ze-
nészek teszik nép- és dzsesszzené-
vel teljesebbé. A társulatvezetőt arra
is megkértük, foglalja össze a Ma-
rosvásárhelyre hozott előadás lé-
nyegét.

– A produkció elején látható két
szereplő felépít egy szerethető vilá-
got. Csillagjelképek tűnnek fel, a
májusfa az univerzumot jelképezi,
amelynek a tetején megjelenik a
nap és a hold. Aztán egy külső erő-
től megbomlik a rend. Ez egy olyan
ősmítosz, ami a legtöbb nép kultú-
rájában megtalálható. Mindenkiben
benne van az ősi félelem, hogy mi
lesz, ha elvész a nap, az életadó for-
rás, és mindenki különbözőképpen
nyugtatja meg magát, hogy akad

egy hérosz, aki megmenti a helyze-
tet. 

A TeatRum Trapptop társulatve-
zetője azt is elárulta, hogy az elő-
adásaiknak 90 százaléka interaktív,
lehetőséget kínál arra, hogy a gyer-
mekek játékos kedve megnyilvá-
nuljon. Ez A Nap és a Hold
elrablása marosvásárhelyi bemuta-
tóján sem maradt el, a kezdeti meg-
illetődöttség után ugyanis
feloldódtak, és készségesen beszáll-
tak a különleges játékba az égites-
tek visszaszerzéséért szurkoló
apróságok.

A főtéri produkció után az Ariel
színházban peregtek tovább a prog-
ramok. A szombati kínálatban még
egy vendégjáték, a győri Vaskakas
Bábszínház előadása, a La Fon-
taine-mesék szerepelt.
Bábok őrizte emlékezet

A jubileumi ünnepen a játék
öröme mellett a múltidézésnek is
fontos szerep jutott. A rendezvény-
sorozat kiemelt mozzanata a szom-
bat esti kiállítás-megnyitó volt,
amellyel az Ariel színház két néhai
képzőművész bábtervezője, Haller
József és Lukácsy Ildikó emléke
előtt tisztelgett. 

Hatvanas, hetvenes, nyolcvanas
évekbeli munkavázlatok, rajzok és
az elmúlt évtizedben „született”
bábok meséltek a két alkotó szemé-
lyiségéről, művészi szemléletéről a
bábszínház előterében és első eme-
letén. A tárlat méltatása előtt Gavril
Cadariu, az Ariel színház igazga-
tója Antal Pál alakját idézte fel. Az
egykori bábszínház-alapító rende-
zőt Horváth Ödön szobrász, bábké-
szítő domborművön örökítette meg,
melynek leleplezésére szintén
szombat este került sor. Ezt köve-
tően Nagy Miklós Kund művészeti
író Haller Józsefhez fűződő szemé-
lyes emlékeit felidézve szólt a kiál-
lítás jelentőségéről. Beszélt a négy
évtized alatt az Ariel több mint száz
előadásának bábjait megtervező
képzőművész munkamódszeréről,

arról, hogy az első
három vázlatot
mindig eldobta, és
csak a negyediknél
kezdett azon gon-
dolkozni, hogy ez
az út járható-e, a
papírra került rajz
t o v á b b f e j l e s z t -
hető-e.

– Haller József
arra is vigyázott,
hogy a báb könnyen
mozgatható legyen,
és mindent ki tud-
jon fejezni a színpa-
don. Azt mondta,
nem baj, ha sutának
tűnik, hiszen annál többet lehet vele
elmondani – hallhattuk a méltatótól. 

– Lukácsy Ildikó, aki mindössze
14 évig volt az Ariel színház terve-
zője, nem vázlatokat tárt a kollégák
elé, hanem olyan képeket, amelyek-
ből külön kiállítást lehetne szer-
vezni. Munkáiban nincs meg az a
parodisztikus, groteszk jelleg, ami
Haller József alkotói világát jelle-
mezte, a realista stílus mellett vi-
szont a bábok arckifejezése, a
részletek kidolgozottsága érzékeny
lélekre, líraiságra vall – mondta
Nagy Miklós Kund, majd a több-
síkú, bábszínpadot idéző kiállító-
térre is kitért, ami ennek a
különleges világnak a titokzatossá-
gát érzékelteti.

Beszéde végén a méltató elárulta,
hogy Haller József egy könyvben
szerette volna összefoglalni mind-
azt, amit bábtervezőként megvaló-
sított. A nagy munka az elkövetkező
nemzedékekre marad. Ezzel a kiál-
lítás kurátora, Ungvári Zrínyi Kata
művészettörténész is egyetértett, aki
szerint a közszemlére bocsátott
munkák egy olyan fontos nyers-
anyagnak számítanak, ami feldol-
gozásra vár.

– Amikor az ember egy ismert,
de a saját világától távol eső világ-
gal találkozik, a saját rendszereit,
szűrőit használja – jegyezte meg a

művészettörténész. Ungvári Zrínyi
Ildikóra a Haller család által rendel-
kezésre bocsátott művészi hagyaték
első látásra képzőművészeti imp-
resszióként hatott, ezt követően fe-
dezte fel benne a színész és a tárgy
szövetségét, amely képes megvál-
toztatni a nézők valóságérzékelését.
Ugyanakkor a művészettörténész a
rábízott anyagban elmerülve arra is
ráébredt, hogy mennyire érzéke-
nyen tudja leképezni a bábszínház
mint műfaj a társadalmi valóságot. 

– Lenyűgöző volt számomra a
két tervező személyiség kibontako-
zása – jegyezte meg Ungvári Zrínyi
Kata, aki Lukácsy Ildikó kapcsán a
fantáziadús részletekben megnyil-
vánuló érzékeny lélek leképezései-
ről, Haller József művészetét
illetően a határtalan kreativitásról
szólt.
Múltban járó, jövőbe tartó 
hétmérföldes csizma 

A tárlatnyitó után az Ariel szín-
ház udvarán folytatódott az ünnep.
Gavril Cadariu Brendus Réka, a ma-
gyar Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikáért Felelős Államtitkárságának
főosztályvezető-helyettese köszön-
tőlevelére hívta fel a figyelmet,
amelyet Szélyes Andrea bábművész,
jelmeztervező olvasott fel.

„Herskovits Antal Pál az elmúlt

hetven esztendőből közel hatvan
éven át a társulat élén állt, így ez az
ünnep az ő emléke előtti tisztelgés
is. (...) Nagy írók, zeneszerzők, szí-
nészek, bábtervezők adták névje-
gyüket az idők során az Ariel
Színházhoz, tartalmas nevelést kí-
nálva. (...) ezzel a hét nappal annak
a hét évtizednek állítunk méltó em-
léket, amely idáig elvezetett. Egy-
fajta hétmérföldes csizma ez, amely
bejárja az elmúlt hét évtizedet, és
kilép azon a kapun, ami a követ-
kező hét évtizedre néz” – hangzott
el a jubileumi rendezvénysorozatot
támogató Bethlen Gábor Alap kép-
viselőjének üzenete. 

A továbbiakban a meghívott tár-
sulatok, elsőként a győri Vaskakas
Bábszínház köszöntötte a 70 éves
Arielt, majd a házigazdák családias
hangulatú díszvacsorára invitáltak
valamennyi résztvevőt. Az ünnep
ezzel természetesen nem ért véget.
Vasárnap és hétfőn a zalaegerszegi
Griff Bábszínház és az Ariel szín-
ház ajándékozta meg színvonalas
előadásokkal publikumát, ma a bu-
dapesti Kolibri Színház, szerdán az
egri Harlekin Bábszínház lép kö-
zönség elé. A teljes program június
7-i Műsorkalauzunkban és az Ariel
színház Facebook-oldalán is megte-
kinthető.
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Mesekönyvvásár környezettudatosan
Sárkánygyár és próbatételek

(Folytatás az 1. oldalról)
Naprablás a Színház téren

Fotó: Nagy Tibor
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A májusi áradások Vajda-
szentiványt sem kerülték el.
A Luc-patak a kiadós esőzé-
sek miatt háromszor is kilé-
pett a medréből. A háztáji
gazdaságokat nem érintette,
a termőföldekben viszont je-
lentős kárt tett, több mint
ötven hektár területet öntött
el a víz – tudtuk meg Vasile
Boer polgármestertől. 

A károk helyreállításában a
helyi önkéntes tűzoltók mellett
számos civil is részt vett, mintegy
hatvan ember hordta a homokzsá-
kokat, ugyanakkor Szászrégenből
és a megyei vízügyi hatóságtól is
érkezett segítség. 

– Két évvel ezelőtt a Luctól a
Marosig kitakarítottuk a vízelve-
zető árkokat, ennek köszönhető,
hogy a víz hamar visszahúzódott –
jegyezte meg a községgazda, majd
arra is kitért, hogy a Leader-prog-
ramon keresztül vásárolt 74 ezer
eurós, számos tartozékkal ellátott
buldoexkavátor is jó szolgálatot
tett az áradás előtti állapot helyre-
állításában. A polgármester úgy
véli, a Gondviselés műve, hogy
éppen a bajban érkezett meg az új
munkagép kupája. A Maros Víz-
ügyi Igazgatóság a hasonló hely-
zetek elkerülése végett
árvízvédelmi gátat épít az elkövet-
kezőkben a Luc-pataktól a Maro-
sig – tette hozzá Vasile Boer.
Szennyvízhálózat – belátható időn
belül

Tavaly novemberben arról tájé-
koztattuk olvasóinkat, hogy Vajda-
szentiványon hamarosan meg-
kezdődik a szennyvízhálózat ki-
építése. A beruházásra az Orszá-
gos Vidékfejlesztési Ügynök-
ségnél (AFIR) pályázott sikeresen
az önkormányzat. Legutóbbi láto-
gatásunkkor a műszaki terv elké-
szítésére kiírt versenytárgyalás
zajlott. Azóta eltelt egy fél év, tör-
tént-e újabb előrelépés? – érdek-
lődtünk.

– A versenytárgyalás befejező-
dött, aláírtuk a szerződést a mű-
szaki terv elkészítésére, ha ez
meglesz, a kivitelezés következik
– mondta a polgármester, majd
arról is beszámolt, hogy nemso-
kára befejeződnek a község mind-
két településére, Vajdaszentivány
mellett a toldalagi főútra is kiter-
jedő új vízhálózat munkálatai.

Mint korábban is említettük, a
községet érintő legnagyobb beru-

házás a Beresztelke – Vajdaszenti-
vány – Marossárpatak közötti me-
gyei út szélesítése lesz. A 12,7
millió lej értékű munkálatra kiírt
versenytárgyalás lebonyolítását ta-
valy óvások hátráltatták, a folya-
mat azonban végre lezárult, és
még ezen a héten megkezdődik a
kivitelezés.

Az országos helyi fejlesztési
program (PNDL) keretében hat és
fél kilométer községi útra kerül
aszfaltszőnyeg az elkövetkezők-
ben Vajdaszentivány és Toldalag
között, emellett 300 méter mellék-
utcát a Faragóhoz tartozó Unoka
felé is leaszfaltoznak. A munkálat
várhatóan szeptemberben kezdő-
dik – tájékoztatott a polgármester.
Örök várakozásban az új óvoda

A községgazdát a korábbi pol-
gármester mandátuma alatt, körül-
belül másfél évtizede elkezdett
óvodaépítésről is megkérdeztük.
Mint ismeretes, az ingatlan 60-70
százalékban készült el, a politikai
váltást követően azonban félbema-
radt az építkezés.

– Kiderült, hogy a kivitelezés
nem a műszaki terv szerint történt,
például nem cserép-, hanem Lin-
dab-tető fedi az épületet, így nem
áll módunkban azt részlegesen át-
venni. A helyzet rendezése érdeké-
ben többször fordultunk a megyei
tanfelügyelőséghez, és idén össze
is ült a szakbizottság, de megoldás
még nem született. A továbbiak-
ban újabb találkozóra kerül majd
sor – összegzett a polgármester.
Arra is kitért, hogy az épület belső
munkálataiból semmi nem készült
még el, így körülbelül 900.000
lejre lenne szükség ahhoz, hogy az
új óvoda használható legyen. A
vajdaszentiványi óvodások a re-
formátus egyháztól bérelt ingat-

lanba járnak. A községgazda fon-
tolgatja, hogy az alsó iskolában
felszabadult három osztálytermet
a kisgyermekek igényeinek meg-
felelően újíttassa fel, és oda köl-
töztesse át az aprónépet.
Tűzoltógarázs, világháborús 
emlékoszlop

A közeljövő tervei között szere-
pel a vajdaszentiványi orvosi ren-
delő felújítása, illetve bővítése,
esetleg újjáépítése. A rendelővel
szemben a község tűzoltóautója és
a teljes tűzoltói felszerelés szá-
mára építene garázst az önkor-
mányzat, a beruházáshoz
szükséges összegre a Leader
Egyesületnél pályáznak. 

A községközponti új parkban
egy II. világháborús márvány em-
lékoszlopot szeretne elhelyezni a
polgármester. A tervek szerint az
emlékmű jövőben készül el, előtte
a községgazda a református és az
ortodox lelkésszel egyeztet a vaj-
daszentiványi hősök adatairól. Va-
sile Boer úgy tudja, húszegy-
néhány román és körülbelül 30
magyar községbeli fiatal vesztette
életét a második világégésben, és
meglátása szerint a helybélieknek
sokat jelentene, ha felmenőik em-
lékét márványoszlop őrizné Vajda-
szentivány központjában.

Vasile Boer a június 30-ai köz-
ségnapra is felhívta a figyelmün-
ket. A Maros menti község
ünnepén mások mellett helyi és
környékbeli néptánccsoportok lép-
nek közönség elé. A szórakoztatás
mellett a községgazda az év nehe-
zebb időszakára is gondolt. 

– Már most elláttuk tűzifával az
igénylőket, mindenki egyforma
mennyiséget, 5 köbmétert kapott,
így télen erre nem lesz gondjuk –
mondta a polgármester. 

Gazdálkodónak születve
Állattartás kihívásokkal

Termőföldeket tett tönkre a múlt hónapi áradás
Nagy munkálatok előtt 

A Maros menti községben
évről évre csökken egy keve-
set a diáklétszám. Tavaly az
óvodásokkal együtt 183 gyer-
mek látogatta a községköz-
ponti tanintézeteket, idén
170-en, jövőben 160-an vesz-
nek részt az oktatásban –
tudtuk meg Szabó Mónikától, a
vajdaszentiványi iskola tit-
kárnőjétől.

A toldalagi tanintézet az alacsony
gyermeklétszám miatt kilenc éve
bezárt, azóta erről a településről és
a Faragóhoz tartozó Unokáról is
Vajdaszentiványra hoznak be gyer-
mekeket. Az iskolába jelenleg 32-
en ingáznak.

Óvodai oktatásban két magyar és
egy román nyelvű csoportban ösz-
szesen 50 gyermek részesül. Ele-
mibe 64 kisdiák jár, közülük 44-en

magyar tagozaton tanulnak. Az elő-
készítő a negyedik osztállyal, az
első a másodikkal összevonva mű-
ködik, a harmadikosok osztálya
osztatlan. Az 56 V–VIII.-osból ma-
gyar tagozatra 41-en járnak, az ötö-
dik osztály a nyolcadikkal
összevonva működik, a hatodik és
a hetedik osztály osztatlan. 

Az új tanévre előkészítő osz-
tályba 15 gyermeket írattak be:
hatot román, kilencet magyar tago-
zatra.

Mint ismeretes, a nyolcadik osz-
tályt végzett diákok múlt héten kö-
szöntek el iskolájuktól.
Vajdaszentiványon azonban az ala-
csony létszám miatt nem szerveztek
külön kicsengetési ünnepséget, a
végzősöket ezen a pénteken, a hiva-
talos tanévzáró napján búcsúztatják.
Mivel a nyolcadikosok száma keve-
sebb mint tíz, idén először az orszá-
gos képességvizsgákat sem a
falujukban teszik le, a megmérette-
tésnek a marossárpataki iskola ad
otthont. 

Ifj. Szabó Mihály 14 évesen, az
általános iskola befejezése
után, a rendszerváltás évében
kezdett el gazdálkodni. Már
korábban, kaszálni tanuló kis-
gyermekként is ezt az életfor-
mát érezte a sajátjának, és
most, több évtized elteltével,
számos nehézség leküzdése
után sem gondolja másként.

A negyvenes éveiben járó férfi
öccsével, Istvánnal irányítja az
édesapjuktól, id. Szabó Mihálytól
örökölt gazdaságot. A családot öt
évvel ezelőtt már meglátogattuk,
nem sokkal azelőtt tértek át a fejős-
tehenek tartásáról a növendék bor-
jak tenyésztésére. A váltásnak
anyagi oka volt, a tej ára ugyanis
nagyon lement, így hiába volt meg
a napi 500 liter, az üzlet nem bizo-
nyult kifizetődőnek. Szabóék így
eladták az állományt és a berende-
zést, a meglévő növendék borjak
mellé pedig újakat vásároltak. 

– Hova fejlődött a megújított
gazdaság az elmúlt években? – kér-
deztük vendéglátónktól.

– Tizenhat-tizenhét bikaborjúval
kezdtük, és egyre növeltük az állo-
mányt, közben új istállókat építet-
tünk. Volt év, amikor 100-105
állatunk is volt. Mivel a külföldi
gyakorlattól eltérően az eladási ár
fajtánként nem különbözik, nem

igyekeztünk kizárólag a híres an-
gusra ráállni. Jelenleg főleg piros
tarkánk van, de angus és belga is  –
mondta ifj. Szabó Mihály. 

– Hogyan értékesítik őket? – tu-
dakoltuk.

– Évek óta egyetlen állatvásár
sincs Romániában, így legtöbbször
házhoz jön a felvásárló. Rendsze-
rint közvetítők jönnek az ország
minden részéről. Hogy mikor és
mire van kereslet, azt előre sosem
lehet tudni. A felvásárló cég telefo-
non értesít az érkezéséről, aztán már
itt is van, megnézi az állományt, és
válogat. Jelenleg 35 tizenegy hóna-
pos bikaborjúnk van, 300 kilósak. A
nagyobbakat május elején mind el-
vitték. A növendék kilójáért mosta-

nában 8 lejt fizetnek, ez az ár egy-
két lejjel szokott módosulni.
Szegényes év elé néznek

Az állatok takarmányát Szabóék
maguk termelik meg. 40 hektár
földjük van, 26 hektárt pedig bérel-
nek. Legtöbbet – 27 hektárnyit –
kukoricából termesztenek, 20 hek-
táron búzájuk, 4 hektáron zabjuk
van, a többi terület kaszáló. Föld-
jeik a határ alsó, legtermékenyebb
részén vannak, éppen ott, ahol az
árvíz pusztított.

– Kétszer is elöntötte a víz a föl-
deket, jelentős kárt tett a termésben,
így szegényes év elé nézünk. Persze
nem maradunk gabona nélkül,
ugyanis mindig van elegendő tarta-
lékunk – jegyezte meg ifj. Szabó
Mihály. 

Legutóbbi látogatásunkkor egy
1979-es, még mindig jól működő
traktort is megmutatott a gazdál-
kodó. Bár korábban sohasem pá-
lyáztak, tavaly éltek a Pro
Economica Alapítvány maros-me-
zőségi gazdaságfejlesztési prog-
ramja által felkínált lehetőséggel,
így felszerelésük két vető- és egy
gereblyegéppel gyarapodott. 

– Nagy segítség volt, hogy csu-
pán a 25-30 százalékos önrészt kel-
lett kifizetnünk. Az új gépek
jelentősen megkönnyítik a munkát
– mondta a gazdálkodó.

Beszélgetésünk végén elkerülhe-
tetlen volt a szokásos kérdés: meg-
éri-e állattartással foglalkozni, meg
lehet-e élni ebből?

– Megélni meg lehet, meggazda-
godni kevésbé. Sok kihívás, próba-
tétel van, de ha az ember szereti ezt
a munkát, át tud lépni a nehézsége-
ken – összegzett ifj. Szabó Mihály,
akitől végül azt is megtudtuk, hogy
a vajdaszentiványiaknak ahhoz a
nemzedékéhez tartozik, akik az is-
kola elvégzése után mind otthon
maradtak gazdálkodni. Egyesek
azóta irányt váltottak, jó páran kül-
földön próbáltak szerencsét, a
Szabó testvérek azonban kitartottak
a szülőktől, nagyszülőktől örökölt
életmód mellett. 

Kevés a végzős diák
Idén Marossárpatakon vizsgáznak a nyolcadikosok

Fotó: Nagy Tibor



Hogyan történhetett meg?
– Mi történt 75 évvel ezelőtt a

marosvásárhelyi gettóban? – tette
fel a kérdést Dub László, a Maros-
vásárhelyi Zsidó Hitközség elnöke.
– Magyarország 1944. március 19-
i német megszállását követően el-
rendelték a gettó felállítását, ahová
több mint 7500 zsidót gyűjtöttek
össze, megfosztva őket mindenük-
től, megalázva őket emberi mivol-
tukban. A gettóból május 27. és
június 8. között vagonírozták be és
indították őket Auschwitz felé.
Hogy hogyan történhetett ez meg,
nem értjük. Óriási történelmi el-
lentmondás zajlott. Itt azon mun-
kálkodtak, hogy a zsidókat, nőket,
gyermekeket a lágerbe, a borza-
lomba küldjék, miközben három
nap múlva megtörtént a norman-
diai partraszállás. Próbáljuk meg-
érteni, mi zajlott a végrehajtók
elméjében, és átélni azt, ami volt az
Auschwitz felé tartó zsidó em-
bereknek a lelkében! – mondta
Dub László, a Marosvásárhelyi
Zsidó Hitközség elnöke. 

A szónok köszönetét fejezte ki
Mircea Simionescunak, a Dimitrie
Cantemir Egyetem rektorának,
hogy lehetővé tette az emlékmű
felállítását az egyetem udvarán,
ugyanakkor köszönetet mondott
Bocskay Vince szobrászművész-
nek, az emlékmű megalkotójának,
hogy díjmentesen vállalta a mun-
kát. Továbbá megköszönte Király
Istvánnak a segítségét, s nem utol-
sósorban a Vogel Vili által Izrael-
ben létrehozott baráti körnek azt,
hogy hozzájárult a marosvásárhelyi
kötődésű elszármazottak megszó-
lításához, akik anyagilag támogat-
ták az emlékműállítási projektet. 
Örökségünk a fájdalom 
és a remény 

Zvi Aizikovitz professzor a holo-
kauszt hatmillió áldozatára emlé-
kezett. 

– Családjaink egy kegyetlen
rendszer áldozatai lettek, amelyben
szemet hunytak a gonoszság fölött.
Mi nem hunyhatunk szemet 
fölötte, amíg itt vagyunk. Ez em-
lékműért köszönet a generációnk
nevében, amely a fájdalmat a jobb
jövő reményével együtt örökölte –
fogalmazott a professzor. 

Mircea Simionescu rektor együt-
térzését fejezte ki az áldozatok

hozzátartozóinak, s kijelentette,
hogy az oktatási intézmény udva-
rán felállított emlékműnek fontos
szerepe van, hogy az itt tanuló if-
júságot emlékeztesse, hogy soha ne
feledkezzen meg arról, mi történt
itt 75 évvel ezelőtt. 
Mi vagyunk, akik túléltük 
a poklot

Márk (Mordechai) Elemér, a ho-
lokauszt túlélője héber nyelven
mondott megemlékező beszédet,
ennek magyar változatát ren-
delkezésünkre bocsátotta. A
túlélők közül jelen volt Ábrahám

György és felesége, akiket 
gyermekeik és unokáik kí-
sértek el az Egyesült Államokból.
Továbbá Menachem és Eti Kovács,
akik Izraelből érkeztek. Idős 
korukra való tekintettel Mittelman
Ilonka, Weisz Ági, Ferenczi Malka

nem vehettek részt az esemé-
nyen. 

Márk Elemér fiával, unokájával
és négy dédunokájával érkezett a
találkozóra, négy generációt képvi-
selve. 

– Mindenki között én vagyok a
legfiatalabb. Nem sokan érték
meg, hogy az emlékműavatásnak
tanúi legyenek. Én megértem, 93.
életévemben vagyok. A családunk-
ból nagyanyám, a nagybátyám, a
nagynéném, anyám, apám, a test-
vérem és én internálva voltunk a
gettóba. Ahányan voltunk, mind.
Visszajöttünk hárman. Az anyám
39 éves volt, s egyenesen a gáz-
kamrába küldték. Szomorú törté-
net… Mi 1961-ben mentünk el
Izraelbe a feleségemmel és hatéves
fiammal, Vilivel, aki most is tud
magyarul. Izraelben nem vártunk
sokat, s annál többet kaptunk. Vi-
szont senki sem adott semmit tál-

cán. Építészek vagyunk, a fiam
mérnök, ott végzett, az ő fia is
mérnök. Van egy építőcégük, ők
vezetik. A holokausztról mindenütt
mesélek, iskolákba, gyárakba, a
baráti közösségekbe hívnak. Most
itt van a fiam, az unokám, az uno-
kám férje és négy dédunokám. Az
volt a kérésem, hogy ha megérem

ezt az eseményt, jöjjenek el velem.
El is jöttek, mert tudják, hogy fon-
tos nekem – meséli Márk Elemér,
aki Emlékezzünk és emlékeztes-
sünk címmel kiadta a marosvásár-
helyi zsidó polgári iskola,
pontosabban saját osztályának tör-

ténetét, bele-
foglalva a
tanárokat és
az osztálytár-
sakat. Ebben
írja: „Sokszor
g o n d o l o k
arra, hogyha
minden osz-
t á l y t á r s a m
életben ma-
radt volna – és
ennek követ-
k e z t é b e n 
utódaik –,
m e n n y i v e l

több értékes ember állhatna ma a
társadalom rendelkezésére”. 

A kötettel Márk Vili-Zeev aján-
dékozott meg, aki édesapját kísérte
el Marosvásárhelyre. – Édesapám
nagyon sokat mesél Vásárhelyről,
itt tanult. Amikor megjelent a
könyve, meghívta az életben lévő
osztálytársait. Átérzem édesapám
fájdalmát, még most is nagyon fel-
kavarják a történtek, könnyezik is,
hiszen csupa szív ember. Örven-
dek, hogy az eseményen itt lehet
négy unokám is – mondta Márk
Vili, aki gyermekkori pajtását, Ba-
rabás Erzsébetet is meghívta Nyír-
egyházáról. 

– Nem vagyok zsidó szárma-
zású, de Dicsőszentmártonban
együtt nevelkedtünk, és egy életre
szóló barátság fűz a Márk család-
hoz. Ezért vagyok itt – mondta.
A bánatból is örömöt kell 
kovácsolni

Az Izraelben létrejött baráti tár-
saság mozgósítására hetvenketten
érkeztek Marosvásárhelyre a világ

minden tájáról. A találkozónak a
szomorú eseményekre való emlé-
kezésen túl több megható momen-
tuma volt. A „hazaérkezők”,
többnyire idős emberek, a viszont-
látás örömével üdvözölték egy-
mást, sorsuk alakulásáról, az
emlékekről, családjukról, az uno-
kákról, dédunokákról beszélgettek. 

Vogel Vili főszervezőnek, az iz-
raeli csoport vezetőjének volt az
ötlete, hogy az Izraelben élő emig-
ránsokat összehozza: – Izraelben
megalakítottuk a Marosvásárhely-
ről származók körét. Eleinte tízen
voltunk, ismerősök, barátok. Aztán
a csoport fokozatosan gyarapodott,
és 144-en lettünk. Ezelőtt két évvel
szerveztünk egy találkozót Tel-
Avivban, akkor 82-en gyűltünk
össze. Örültünk egymásnak, hiszen
voltak, akik 50 éve nem látták egy-
mást. Nagyon megható volt. Akkor

határoztuk el, hogy Marosvásárhe-
lyen is találkozunk. Ide 72-en jöt-
tünk, legtöbben Izraelből, aztán
európai országokból és Ameriká-
ból is. A találkozónk fő célja az
emlékezés, hiszen a marosvásárhe-
lyi gettóból vitték el a szüleinket, a
nagymamámat és a testvéremet, ő
sajnos nem jött haza. Édesanyámat
munkára vitték, édesapám Mautha-
usenben volt, ők hazajöttek. Én és
a társaim vagyunk az első generá-
ció, akik a deportált szülők gyere-
keiként születtünk 1946-1947-ben.
Családunk 1964-ben emigrált Izra-
elbe, én 17 éves voltam. Názáret-
ben telepedtünk le, a gyerekeim ott
születtek. Egy mechanikagyárnak
voltam a munkaigazgatója, de
sporttal is foglalkoztam, hiszen a
Bolyaiban jártam sportosztályba,
kosárlabdáztam. Izraelben egy klu-
bot vezettem, és vezetek most is, a
sport a hobbim. Van egy fiam és
egy lányom, ők és két unokám is
eljöttek Marosvásárhelyre, ahová
gyakran látogatunk el, mert szeret-
jük itt – nyilatkozta Vogel Vili. 
Fogyó közösség

Az emlékezők között volt 
Léderer András is. 

– A családomból édesanyám ré-
széről a nagyapámat, Salamon
Áront vitték el, sohasem tudták
meg, hogy hol hunyt el, nyoma ve-
szett. Mi gettóban húztunk végig
négy évet a háború alatt, Budapes-
ten, édesapám a fronton volt, majd
hadifogoly lett, és bekerült a maut-
hauseni táborba, amit május 4-én
szabadítottak fel. Pár napon múlott
az egész… Visszajöttünk Erdélybe,
Brassóban 1952-ben kilakoltattak,
csíksomlyói kényszerlakhelyre
költöztették a családot, mert váro-
son nem lakhattunk tovább. 1960-
ban költöztünk Marosvásárhelyre,
édesapám a faipari trösztnél kapott
vezető funkciót, én itt végeztem a
technikumot, itt nősültem meg.
Azóta itt élünk, és most itt va-
gyunk, emlékezünk… Sajnos, na-
gyon kevesen vagyunk, a zsidó
közösség kihalófélben van, nincs
utánpótlás, egy gyerek sincs. Aki
teheti, elmegy innen. A marosvá-
sárhelyi zsidóság száma papíron
mindössze 160, ebből 70-80 sze-
mély aktív. S ez a szám fokozato-
san csökken. 

Akik elmenni kényszerültek,
máshol kamatoztatják tudásukat,
szorgalmukat, tehetségüket. Fel-
tette-e valaki a kérdést: milyen
lenne ma Marosvásárhely, ha nem
történik meg a holokauszt, majd
később a túlélők exodusa? 

Emlékmű a volt téglagyári gettó udvarán
Örök emlék 7500 halálba küldött zsidónak 

2019.június11.,kedd_________________________________________________ MEMENTÓ_____________________________________________________ NÉPÚJSÁG7

Mezey Sarolta

Az európai történelem legtragikusabb és leggyalázatosabb
vészkorszakának, a holokausztnak állítottak emléket az egy-
kori marosvásárhelyi téglagyári gettó, a jelenlegi Dimitrie
Cantemir Egyetem udvarán, ahová 75 éve azzal a szándékkal
gyűjtötték össze a maros- és udvarhelyszéki zsidó lakossá-
got, hogy innen a halálba, a náci koncentrációs táborokba de-
portálják őket. A cserepeskői hasított sziklából Bocskay Vince
szovátai szobrászművész készített emlékművet, melyen négy
nyelven olvasható: Örök emlékül annak a 7500 marosvásár-
helyi és környékbeli zsidónak, akiket az e helyen állt gettóból
1944 május-júniusában Auschwitzba deportáltak, ahol 5943-
an elpusztultak. Az emlékművet Márk (Mordechai) Elemér 93
éves holokauszt-túlélő, fia, unokái és dédunokái jelenlétében
leplezték le.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Szív és lélek nélkül bukta el az osztályozót a CSM női kézilabdacsapata
Elbukta az osztályozó tornát a

Marosvásárhelyi CSM női kézilab-
dacsapata. Nincs ebben semmi meg-
lepő, hiszen tudtuk, hogy a nagy
esély a feljutásra a Slobozia elleni
elődöntő volt, a Virágok Ligájából
érkező két csapat ellen sokkal nehe-
zebb lesz. Ami kellemetlen meglepe-
tés, hogy a csapat kiábrándítóan, szív
és lélek nélkül szerepelt. Egyes
kulcsjátékosok mintha nem akartak
volna játszani, azt a benyomást
keltve, hogy közölte valaki előtte, ne
erőltessék. Amúgy rendkívül furcsa,
hogy az egész idény alatt a csapat
közösségi oldala minden meccs előtt
mozgósított, most meg sem hirdet-
ték, mintha nem is létezett volna az
osztályozó.

A Slatina elleni első mérkőzésen
az első negyedóra viszonylag még
jól indult, 6-6-ot mutatott az ered-
ményjelző. Következett azonban egy
kihagyott hétméteres (Bărăbaş), két
lépéshibáért elvett támadás (Cozma),
és hirtelen három-, majd négygólosra
nőtt az ellenfél előnye. Ez aztán
többé-kevésbé a végéig megmaradt,
miközben olyan játékosok, mint
Stângu és Munteanu, akik korábban
húzóemberek voltak, nagyon diszk-
réten teljesítettek, Stângu egy gólt
sem lőtt. Ezen a meccsen Bucin egyál-
talán nem játszott, és sok percet kaptak
a tartalékok, mintegy a soron következő
meccsekre készülve a kispad.

Csakhogy a második mérkőzés – a
Kolozsvári U elleni – megpecsételte a
marosvásárhelyi csapat sorsát. A talál-
kozó (és ezzel együtt az is, hogy a CSM
az ősztől is az A osztályban játszik) már
az első tíz percben eldőlt. Lassú, minden
fantáziát és átütő erőt nélkülöző támadá-
sok, ellenfélnek adott passzok, fél mé-
terrel a kapu fölé küldött lövések.
Eredmény: a 9. percben 5-1-re vezetett
Kolozsvár. És a folytatás sem volt jobb.
A CSM teljesen nélkülözte a gyors kont-
rákat, amely az idényben az egyik leg-
hatásosabb fegyvere volt. Darie szinte
soha nem kapott használható labdát a

félkörön, a szélsők pedig – ha eljutott
hozzájuk a labda – többször a kapusba
dobták. Gyakorlatilag a kolozsváriak
minden különösebb erőfeszítés nélkül
szerelték le a marosvásárhelyi támadá-
sokat, miközben túloldalt szinte minden
lövés gólt jelentett. A kispad csak azután
cserélte be Popovici helyett a kapuban
Ugrant, amikor már hattal vezetett Ko-
lozsvár.

Miután hatgólos volt szünetben az U
előnye, szinte csak kötelességből jött
vissza a pályára a második félidőre a
marosvásárhelyi csapat, és folytatódtak
a nagyon-nagyon elemi hibák. Kétszer
sem találták el az üres kaput, saját lá-
bukra ejtették a labdát, pontatlanul pasz-
szoltak. Így sokkal kategorikusabb
vereséget szenvedtek az U-tól, mint a
kupában a tavasszal, egy adott 

pillanatban 13 gól volt a hátrány (17-30).
A harmadik mérkőzés már csak az el-

lenfélnek számított, hisz Mioveni-nek
tíz góllal kellett nyernie, hogy egy Ko-
lozsvár elleni slatinai siker esetében
megszerezze a második helyet. Maros-
vásárhelyi részről pedig egy teljesen de-
moralizált csapat lépett pályára. Ha nem
lenne teljesen abszurd a feltételezés, egy
kolozsvári szurkoló akár azzal is meg-
gyanúsíthatta volna őket, hogy lefeküd-
tek az ellenfélnek. Nem azt a csapatot
láthattuk, amelyet az alapszakaszban...

Ám hiába nyert Mioveni 14 (!?) gól-
lal, az utolsó meccsen Kolozsvár le-
győzte a tét nélkül játszó Slatinát, és
bennmaradt az élvonalban, keserű száj-
ízt hagyva az osztályozó torna után,
függetlenül attól, hogy ki kinek szur-
kolt.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda osztályozó torna, 2. forduló: Marosvá-

sárhelyi CSM – Kolozsvári U 24-33 (10-16)
Nagydisznód, sportcsarnok. Vezette: Robert Haraba-

giu (Târgovişte), Silviu Stănescu (Târgovişte). Ellenőr:
Vasile Pavel (Bodzavásár).

Marosvásárhelyi CSM: Popovici (Ugran, Stan) –
Stîngu 1 gól, Cozma 2, Bărăbaş 6, Darie 4, Lăcătuş 3,
Munteanu 4 (Ola 1, Moldovan, Ghemeş 1, Bucin, Popea-
nu 2). 

Kolozsvári U: Ţăgean (Prodan) – Moroianu 8, Lazăr
7, Ani-Senocico 6, Popa 6, Dindiligan 3, Vasiliu 2, (Vă-
lean 1, Tamas, Pica, Petruş, Boian).

Jegyzőkönyv
Női kézilabda osztályozó torna,

1. forduló: Marosvásárhelyi CSM
– CSM Slatina 22-28 (12-17)

Nagydisznód, sportcsarnok. Ve-
zette: Mihai Pârvu (Bukarest),
Mihai Potârniche (Bodzavásár).
Ellenőr: Valter Dăncescu (Buka-
rest).

Marosvásárhelyi CSM: Ugran
(Popovici, F. Stan) – Stîngu,
Cozma 5 gól, Bărăbaş 2, Darie 3,
Lăcătuş 2, Munteanu 2 (Ola 5,
Moldovan 1, Ghemeş, Sîngeor-
zan, Popeanu 2). 

Slatina: Nagy (L. Stan) – Cârli-
geanu 4, Dăscălete 4, Stoicănescu
4, Chiţacu 6, Ostase 8, Vădineanu
(Drăghici 1, Fulga, Constanti-
nescu 1, Rusu, Andrei).

Jegyzőkönyv
Női kézilabda osztályozó

torna, 3. forduló: Marosvásárhe-
lyi CSM – Dacia Mioveni 19-33
(8-13)

Nagydisznód, sportcsarnok.
Vezette: Dorin Gurbina (Resica-
bánya), Emilian Stanciu (Resi-
cabánya). Ellenőr: Viorel
Ciucan (Bukarest).

Marosvásárhelyi CSM:
Ugran (Popovici, Stan) – Stîngu
3 gól, Cozma 2, Ola 3, Darie 1,
Sîngeorzan 2, Munteanu (Bără-
baş 4, Moldovan, Ghemeş 2, Lă-
cătuş 2, Popeanu). 

Dacia Mioveni: Mititelu (Di-
aconu 1) – Prelević 10, Toader
5, Pîrvulescu 5, Onicaş 4, Vaca-
riu 4, Veşcă 3 (Niţu 1, Deaconu).

Kerekes Éva Nagybányára igazolt
Nem marad a Marosvásárhelyi CSM-nél Kerekes Éva, aki hozzájárult a csapat if-

júsági bajnoki címéhez. A Székelyudvarhelyről érkező balszélsőt a tavaszi idény ele-
jén mutatták be a marosvásárhelyi közönségnek, de csak az ősztől csatlakozott volna
a felnőttcsapathoz, a tavasszal még kettős leigazolással a felnőtteknél Székelyud-
varhelyen, az ifiknél a CSM-nél játszott. Időközben a tehetséges kézilabdázót a fel-
nőtt B válogatottba is behívták. A Nagybányai Minaur a napokban jelentette be, hogy
a következő idényre megszerezte Kerekes Éva játékjogát.

Eredményjelző
A torna további eredményei: Marosvásárhelyi CSM –

CSM Slatina 22-28, Kolozsvári U – Dacia Mioveni 
23-23, Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári U 24-33,
CSM Slatina-Dacia Mioveni 25-24, Marosvásárhelyi
CSM – Dacia Mioveni 19-33, CSM Slatina – Kolozsvári
U 21-26.

A torna végeredménye: 1. Kolozsvári U 7 pont, 2.
CSM Slatina 6, 3. Dacia Mioveni 4, 4. Marosvásárhelyi
CSM 0.

Az első két helyezett a következő idényben a Virágok
Ligájában játszhat. A 3. helyezett az első tartalék, míg a
4. helyezett a második tartalék. Ha minden jogosult be-
iratkozik az új idényben, akkor az utóbbi két csapat az A
osztályban szerepelhet.

A kolozsváriak minden különösebb erőfeszítés nélkül szerelték le a marosvásárhelyi támadá-
sokat, miközben túloldalt szinte minden lövés gólt jelentett. Így sokkal kategorikusabb vereséget
szenvedtek az U-tól, mint a kupában a tavasszal, amikor ez a felvétel készült. Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Hibátlanul nyerte a Marosvásárhelyi CSM
a 4. liga elitcsoportját

A hét végén lejátszották a 4. ligás labdarúgó-bajnokság elitcsoportjának utolsó fordulóját. A rang-
sort a mérkőzések lényegi szempontból már nem módosíthatták, azonban választ kaptunk arra a kér-
désre, hogy befejeződhet-e egy bajnokság úgy, hogy az élen végző csapat minden mérkőzését
megnyerje, az utolsó helyezett pedig minden meccsét elveszítse. A válasz pedig: igen. A Marosvá-
sárhelyi CSM az utolsó fordulóban is begyűjtötte a három pontot, és 179 rúgott góllal fejezte be a
pontvadászatot, ami átlagban mérkőzésenként 6,88 gólt jelent. A másik véglet a Dánosi Gaz Metan,
amely nemcsak hogy nem szerzett egyetlen pontot sem, de 26 meccsen 184 gólt kapott, ami meccsen-
ként 7,07 gólnak felel meg.

A bajnok Marosvásárhelyi CSM számára ugyanakkor most következik az igazi erőpróba, hiszen
a következő két hétvégén oda-vissza osztályozót játszik Fehér megye bajnokával, a Péterfalvi Spor-
tullal a 3. ligába jutásért. Az első
mérkőzést június 15-én, szomba-
ton 18 órától rendezik a Trans-
Sil stadionban, a visszavágót egy
héttel később játsszák. 

A 4. ligás labdarúgó-bajnokság
elitcsoportjának 26. fordulójában
a következő eredmények szület-
tek: Ákosfalva – Segesvári CSM
1-4, Kutyfalva – Dános 7-0, Náz-
nánfalva-Marosszentkirály – Ma-
rosludas 2-2, Nyárádtői Unirea –
Nyárádtői Viitorul 4-0, Szováta –
Nagysármás 5-0, Marosoroszfalu
– Marosvásárhelyi Atletic 4-1,
Marosvásárhelyi CSM – Nyárád-
szereda 3-0. (bálint)

A bajnokság végeredménye
1. CSM                        26      26       0       0       179-16       78
2. Marosludas              26      20       4       2       104-30       64
3. Unirea                      26      17       7       2       127-31       58
4. Marosoroszfalu        26      14       4       8       89-54         46
5. Szováta                    26      12       5       9       55-55         41
6. Ákosfalva                26      12       5       9       49-53         41
7. Atletic                      26      10       6       10     81-71         36
8. Segesvár                  26      9         6       11     70-58         33
9. Kutyfalva                 26      8         3       15     55-97         27
10. Marosszentkirály   26      7         5       14     49-81         26
11. Viitorul                   26      8         1       17     52-96         25
12. Nyárádszereda       26      6         4       16     51-79         22
13. Nagysármás           26      6         4       16     35-112       22
14. Dános                     26      0         0       26     21-184       0

Babosék a bajnokok 
a Roland Garroson

Babos Tímea és Kristina Mladenovic
nyerte meg a női párosok versenyét a
francia nyílt teniszbajnokságon, mivel a
vasárnapi döntőben 6:2, 6:3-ra legyőzte
a kínai Tuan Jing-jinget és Cseng Szaj-
szajt.

A második helyen kiemelt magyar–
francia duó remekül kezdte sorozatban
harmadik Grand Slam-döntőjét, kétszer
is elvette az ázsiaiak adogatását, és 33
perc alatt szettelőnybe került. A folyta-
tásban 2:0-s vezetésnél az ellenfél bré-
kelt, ám Babosékat ez sem zavarta meg,
bátor játékkal 4:1-re és 5:2-re is vezet-
tek, majd Babos kiszerválta a meccset.
A találkozó 1 óra 10 percig tartott. A ma-
gyar–francia páros a trófea mellé össze-
sen 580 ezer eurót kapott sikeréért.

A kétszeres WTA-világbajnok Babos
a 22. tornagyőzelmét aratta párosban, és
a tavalyi Australian Open után a máso-
dik Grand Slam-trófeáját szerezte meg.
A párosban kétszeres WTA-világbajnok

játékos az első magyar teniszező, aki ju-
niorként és a felnőttek között is legalább
egyszer bejutott valamennyi Grand
Slam-torna fináléjába, és ugyancsak ő az
első magyar női játékos, aki a profik kö-
zött két GS-címet nyert.

A Roland Garroson korábban csak
egyszer, 1986-ban volt magyar döntős
női párosban. Akkor Temesvári Andrea
és Martina Navratilova a Steffi Graf,
Gabriela Sabatini kettőst verte 6:1, 6:2-
re.

„Gratulálok az ellenfélnek, Kikinek
pedig köszönöm, hogy a partnere és a
barátnője lehetek. Minden együtt töltött
nap olyan, mintha döntőt játszanánk” –
jelentette ki meghatottan, majd magya-
rul is köszönetet mondott családjának és
a kilátogató magyar szurkolóknak. „Jö-
vőre találkozunk!” – tette hozzá.

A győztes duó tagjai közül Mladeno-
vic hétfőtől az első, Babos pedig a má-
sodik a páros WTA-világranglistán.

Fotó: DNAI

Vettel lett az első, mégis Hamilton győzött
Kanadában

A Ferrari német pilótája, Sebastian Vettel ért célba elsőként a vasárnapi Forma–1-es Kanadai
Nagydíjon, öt másodperces büntetése miatt mégis a címvédő Lewis Hamilton győzött. A Mercedes
ötszörös világbajnok brit versenyzőjének ez volt idei ötödik és pályafutása 78. futamgyőzelme,
Montrealban pedig karrierje hetedik diadalát aratta, és növelte az előnyét az összetett pontverseny-
ben.

A második helyezett Vettel mögött a harmadik a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc, a ne-
gyedik pedig a Mercedes finn versenyzője, Valtteri Bottas lett.

A világbajnokság két hét múlva a Francia Nagydíjjal folytatódik Le Castellet-ben.



Keserü két góljával döntet-
lenre mentette norvégiai 
Európa-bajnoki selejtezőmér-
kőzését a román labdarúgó-vá-
logatott pénteken. Az egyenlítő
találat a második hosszabbítás-
percben született meg, a norvég
csapat ezzel három mérkőzés
után is nyeretlen maradt.

Az első játékrészben legin-
kább Puşcaş és Grozav révén
alakítottak ki veszélyes lehető-
ségeket a románok a skandináv
csapat kapuja előtt, a másik ol-
dalon Selnaes helyzeténél téve-
sen fújtak be lest (9.), majd
Tătăruşanu mentett a védőitől
meglépett King elől (34.).

Szünet után Keserü az 55.
percben próbára tette Grytebustot, majd a kö-
vetkező percben Elyounoussi kihasználta a
román védelem bizonytalankodását, és a labda
váratlan irányváltása miatt tehetetlenül szemlé-
lődő Tătăruşanu mellett könnyedén a hálóba gu-
rított (1-0). Az első találatot követően Keserü
újra megpróbálkozott a gólszerzéssel, majd
Odegaard zörgetett higgadtan egy gyors ellen-
támadás végén (2-0). 

A kétgólos hátrány hatására a román edző,
Cosmin Contra támadóbb szellemű focit vezé-
nyelt, és ennek megfelelően cserélt: előbb Ţu-
cudean és Ianis Hagi, majd Maxim is pályára
lépett. Alaposan felfrissült ettől a játék, Keserü
rövidesen be is talált, Grigore beadásából fejelt
a kapuba (2-1). A hajrá, akárcsak Stockholm-
ban, a román csapat rohamairól szólt, és Fortuna
ezúttal kegyes volt a csapathoz: a második hosz-
szabbításpercben Maxim megpattanó lövését az
ezzel már ötödik selejte-
zős góljánál tartó Keserü
a hálóba továbbította 
(2-2), ezzel döntetlenre
mentette a mérkőzést.

A román válogatott teg-
nap (lapzárta után) Máltán
vendégszerepelt.
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A hajrában mentett pontot Norvégiában 
a román válogatott

A házigazda portugál csapat hódította
el a Nemzetek Ligája első bajnoki
címét, miután a vasárnap esti döntőben
egygólos győzelmet aratott Hollandia
fölött.

A találkozó első fél órája meddő por-
tugál fölényt hozott, az Európa-bajnok
luzitánok főleg az első félidő utolsó 15
percére tudták helyzetekre váltani a me-
zőnyben kiharcolt dominanciát. Tizen-
két portugál kísérlettel szemben a

hollandok egy próbálkozást tudtak fel-
mutatni, gól viszont nem született.

A fordulást követően góllá érett a
portugál fölény: egy bal oldalon futó
akció után Bernardo Silva gurított visz-
sza a 16-oson belülről, Goncalo Guedes
pedig 17 méterről nagy erővel a kapu
bal oldalába lőtt, Jasper Cillessen csak
belekapni tudott a labdába. A gól fel-
rázta a hollandokat, akik 80 perc eltel-
tével találták el először a portugál
kaput.

A hajrában mindkét kapu előtt adód-
tak lehetőségek, de újabb találat már
nem született, így a portugálok nyerték
a Nemzetek Ligájának első kiírását. A
viadal tavaly ősszel indult, s az 55 eu-
rópai válogatott négy osztályban mérte
össze tudását. A sorozat első bronzérmét
az angolok szerezték meg.

A portugálok nyerték meg 
a Nemzetek Ligáját

Eb-selejtezős 
eredményjelző

A 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság se-
lejtezősorozatának 3. fordulójában a következő
eredmények születtek:

* A csoport: Montenegró – Koszovó 1-1,
Csehország – Bulgária 2-1. A csoport állása: 
1. Anglia 6 pont, 2. Csehország 3, 3. Koszovó
2, 4. Bulgária 2, 5. Montenegró 2.

* B csoport: Ukrajna – Szerbia 5-0, Litvánia
– Luxemburg 1-1. A csoport állása: 1. Ukrajna
7 pont, 2. Luxemburg 4, 3. Portugália 2, 4. Lit-
vánia 1, 5. Szerbia 1.

* C csoport: Észtország – Észak-Írország 
1-2, Fehéroroszország – Németország 0-2. A
csoport állása: 1. Észak-Írország 9 pont, 2. Né-
metország 6, 3. Hollandia 3, 4. Észtország 0, 5.
Fehéroroszország 0.

* D csoport: Grúzia – Gibraltár 3-0, Dánia –
Írország 1-1. A csoport állása: 1. Írország 7
pont, 2. Svájc 4, 3. Grúzia 3, 4. Dánia 2, 5. Gib-
raltár 0.

* E csoport: Horvátország – Wales 2-1, Azer-
bajdzsán – Magyarország 1-3. A csoport állása:
1. Magyarország 6 pont, 2. Horvátország 6, 
3. Szlovákia 3, 4. Wales 3, 5. Azerbajdzsán 0.

* F csoport: Svédország – Málta 3-0, Norvé-
gia – Románia 2-2, Feröer szigetek – Spanyol-
ország 1-4. A csoport állása: 1. Spanyolország
9 pont, 2. Svédország 7, 3. Románia 4, 4. Málta
3, 5. Norvégia 2, 6. Feröer szigetek 0.

* G csoport: Lettország – Izrael 0-3, Észak-
Macedónia – Lengyelország 0-1, Ausztria –
Szlovénia 1-0. A csoport állása: 1. Lengyelor-
szág 9 pont, 2. Izrael 7, 3. Észak-Macedónia 4,
4. Ausztria 3, 5. Szlovénia 2, 6. Lettország 0.

* H csoport: Izland – Albánia 1-0, Moldova
– Andorra 1-0, Törökország – Franciaország 
2-0. A csoport állása: 1. Törökország 9 pont, 
2. Franciaország 6, 3. Izland 6, 4. Albánia 3, 
5. Moldova 3, 6. Andorra 0.

* I csoport: Oroszország – San Marino 9-0,
Skócia – Ciprus 2-1, Belgium – Kazahsztán 
3-0. A csoport állása: 1. Belgium 9 pont, 2.
Oroszország 6, 3. Skócia 6, 4. Ciprus 3, 5. Ka-
zahsztán 3, 6. San Marino 0.

* J csoport: Finnország – Bosznia-Hercego-
vina 2-0, Örményország – Liechtenstein 3-0,
Görögország – Olaszország 0-3. A csoport ál-
lása: 1. Olaszország 9 pont, 2. Finnország 6., 
3. Bosznia-Hercegovina 4, 4. Görögország 4, 
5. Örményország 3, 6. Liechtenstein 0.

A magyar labdarúgó-válogatott Azer-
bajdzsánban aratott 3-1-es sikerével cso-
portja élére ugrott az Európa-bajnoki
selejtezősorozatban, miután az E jelű kvin-
tett másik mérkőzésén Horvátország 2-1-re
nyert Wales ellen.

A mérkőzés előtt egyperces gyászszünet-
tel emlékeztek meg a múlt kedden elhunyt
svéd Lennart Johanssonról, aki 1990 és
2007 között volt az európai szövetség
(UEFA) elnöke. 

Mindkét együttes játékosai nagy lendület-
tel vetették magukat a küzdelembe, amelyet
az első percekben inkább a kemény belépők,
az adok-kapok jellemzett. Magyar szem-
pontból a jég a 18. percben tört meg, Orbán
gólja pedig rákényszerítette a házigazdákat,
hogy nyíltabb futballt játsszanak. Az azeriek
ezt meg is tették, így több lehetőség és na-
gyobb terület nyílt a magyaroknak az ellen-
támadásokra, amelyek egyikéből Dzsudzsák
lőhetett tisztán kapura, de Agajev védeni tu-
dott. A félidő hajrájában némi zavart tudtak

okozni az azeriek a magyar tizenhatosnál,
gólt azonban nem szereztek.

Szünet után az első veszélyes támadást a
magyarok vezették, Kleinheisler a befeje-
zésnél fél méterrel a hazai kapu jobb oldala
mellé lőtt 17 méterről. A magyarok a kapu-
jához szegezték az ellenfelet, egymás után
végezték el a szögleteket, s az egyik sarok-
rúgás után Orbán duplázni tu-
dott.

Ezután valamelyest meg-
élénkült az azeriek játéka, s ha-
marosan szépíteniük is
sikerült, de mindössze egy per-
cig örülhettek, mert az újonc
Holman Dávid góllal
mutatkozott be a vá-
logatottban. A hajrá-
ban a legnagyobb
izgalmat az okozta,
hogy Marco Rossit a
holland játékvezető a
87. percben felküldte
a lelátóra, gól azon-
ban már nem szüle-
tett, a magyarok
pedig megérdemel-
ten vitték el a három
pontot a bakui Bak-
cell Arénából.

A magyarok ha-
todszor találkoztak
az azeriekkel, mérle-
gük pedig hibátlan
maradt a mostani si-
kerrel. Egy rossz so-

rozatot is lezártak, ugyanis legutóbb majd-
nem három éve, 2016 októberében győztek
idegenben. A lettországi sikert követően két
döntetlen mellett hatszor kikapott a nemzeti
együttes vendégként.

A magyar válogatott kedden 21.45 órától
(TV: M4 Sport) Wales csapatát látja ven-
dégül.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Nemzetek Ligája, döntő:
Portugália – Hollandia 1-0 (0-0)
Porto, Sárkány Stadion, 43.199 néző,
vezette: Alberto Undiano Mallenco
(spanyol).
Gólszerző: Guedes (60.).
Sárga lap: Dumfries (88.), van Dijk
(91.).
Portugália: Rui Patrício – Semedo,
Rúben Dias, Fonte, R. Guerreiro –
Danilo, W. Carvalho (90+3. R.
Neves), B. Fernandes (81. J. Mou-
tinho) – C. Ronaldo, G. Guedes (75.
R. Silva), B. Silva.
Hollandia: Cillessen – Dumfries, De
Ligt, van Dijk, Blind – De Roon (81.
L. de Jong), F. de Jong, Wijnaldum –
Bergwijn (60. Van de Beek), Depay,
R. Babel (46. Promes).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Eb-selejtező, E csoport, 3. já-
téknap: Azerbajdzsán – Magyarország 
1-3 (0-1)
Baku, 8000 néző, vezette: Kevin Blom
(holland).
Gólszerzők: Madatov (70.), illetve Orbán
(18., 53.), Holman (71.).
Sárga lap: Hüszejnov (38.), Medvegyev
(59.), illetve Szoboszlai (28.), Kleinheis-
ler (67.), Németh (87.).
Azerbajdzsán: Szalahat Agajev – Mak-
szim Medvegyev, Badavi Hüszejnov,
Rahil Mammadov, Anton Krivocjuk – Ri-
chard Almeida, Gara Garajev, Dmitrij Na-
zarov (86. Rüfat Dadasov) – Mahir
Madatov (74. Araz Abdullajev), Renat
Dadasov (59. Agabala Ramazanov),
Ramil Sejdajev.
Magyarország: Gulácsi Péter – Lovren-
csics Gergő, Willi Orbán, Baráth Botond,
Korhut Mihály – Nagy Ádám, Kleinheis-
ler László (72. Pátkai Máté) – Dzsudzsák
Balázs (86. Németh Krisztián), Szobosz-
lai Dominik (58. Holman Dávid), Nagy
Dominik – Szalai Ádám.

Mestermérleg
* Marco Rossi (a magyar válogatott szö-
vetségi kapitánya): „A vezető gólunk után
egy kicsit sokat vártunk, az azerieknek vol-
tak is lehetőségeik, de aztán a második fél-
időre úgy futottunk ki a pályára, ahogyan
kellett. Azt hiszem, 2-0 után már mi tudtuk
irányítani a meccset. Egyszer vagy kétszer
átléptem a technikai zóna vonalát, azonban
a futball egy érzelemmel teli játék, nem a
színházban vagy teniszmeccsen vagyunk.
A játékvezetőknek tudniuk kellene, hogy

egy mérkőzésen a szövetségi kapitány is
nagy nyomás, stressz alatt van, ezért elő-
fordulhat, hogy átlépi a kijelölt zónát.” 
* Nikola Jurcevic (az azeri válogatott szö-
vetségi kapitánya): „Kissé idegesen kezd-
tünk, sokat szabálytalankodtunk, ezzel
lehetőséget adtunk a magyaroknak a sza-
badrúgásokra, pedig tudtuk, hogy a rögzí-
tett szituációkból nagyon veszélyesek
tudnak lenni. Gratulálok a magyaroknak a
győzelemhez, és köszönöm szurkolóink-
nak, hogy végig buzdítottak minket.”

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-bajnoki selejtező, F csoport,
3. forduló: Norvégia – Románia 2-2 (0-0)
Oslo, Ullevaal stadion, vezette: Szergej Karasev
(orosz).
Gólszerzők: Tarik Elyounoussi (56.), Martin Oe-
degaard (70.), illetve Claudiu Keserü (77., 90+2.).
Sárga lap: Berge (22.), illetve Anton (17.), Gri-
gore (80.).
Norvégia: Sten Grytebust – Omar Elabdellaoui,
Havard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Haitam Alee-
sami – Martin Oedegaard, Ole Selnaes, Sander
Berge, Markus Henriksen – Tarik Elyounoussi (84.
Ola Kamara), Joshua King.
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Alexandru Chip-
ciu, Cristian Săpunaru, Dragoş Grigore, Alin
Toşca – Paul Anton, Nicolae Stanciu (71. Ale-
xandru Maxim) – Ciprian Deac, Claudiu Keserü,
Gheorghe Grozav (60. Ianis Hagi) – George Puş-
caş (60. George Ţucudean).

Eredményjelző
Labdarúgó Nemzetek Ligája, négyes
döntő:
* elődöntő: Portugália – Svájc 3-1 
(1-0), Hollandia – Anglia 3-1 (0-1, 
1-1) – hosszabbítás után
* bronzmérkőzés: Anglia – Svájc 0-0
– tizenegyesekkel: 6-5
* döntő: Portugália – Hollandia 1-0

A csoport állása
1. Spanyolország        3            3            0             0             8-2            9
2. Svédország             3            2            1             0             8-4            7
3. Románia                 3            1            1             1             7-5            4
4. Málta                      3            1            0             2             2-6            3
5. Norvégia                 3            0            2             1             6-7            2
6. Feröer szigetek       3            0            0             3             3-10          0

Ranglista
1. Magyarország       3         2        0       1       5-4        6
2. Horvátország        3         2        0       1       5-4        6
3. Szlovákia              2         1        0       1       2-1        3
4. Wales                    2         1        0       1       2-2        3
5. Azerbajdzsán        2         0        0       2       2-5        0

Keserü (j) már ötgólos az Európa-bajnoki selejtezősorozatban. Fotó: FRF

Fotó: BBC

Azerbajdzsánban is nyert, élre áll a magyar válogatott

Willi Orbán (j4) gólt szerez az Azerbajdzsán – Magyarország labdarúgó-Európa-bajnoki
selejtezőmérkőzésen a bakui Bakcell Arénában. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt



Figyelem! A Maros-hídon 
a forgalmat nem állítják le!

Június 12-től két sávon lehet közlekedni
Június 12-én, szerdán 7 órától a Maros-hídon zajló forgalomban két sávon korlá-

tozásokat vezetnek be az Egyesülés/Unirii lakónegyedtől a főtér felé tartó, jobb oldali
menetirányban. Az ok az úttest felújítási munkálatainak megkezdése: a felszín lema-
ratása, megerősítése (a vasazat beszerzése és felszerelése), a betonalap kiöntése, víz-
szigetelő anyag alkalmazása, végül pedig lefektetik a három aszfaltréteget.

A munkálatok által nem érintett részen menetirányonként egy-egy sávon lehet ha-
ladni, előjelző és jelzőtáblákat szerelnek fel, a helyi rendőrség és a marosvásárhelyi
rendőrség egységei pedig a helyszínen tartózkodnak a gépkocsiforgalom akadálymen-
tesítése és biztonsága érdekében.

A gépkocsivezetőket (akik 3,5 tonnánál súlyosabb járművel közlekednek) arra kér-
jük, válasszanak kerülő útvonalakat, hogy megkönnyítsék a személygépkocsik átha-
ladását, a helyi közlekedést és a tömegközlekedést a Maros-híd környékén.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala arra kéri a közúti közlekedés összes részt-
vevőjét, hogy tartsa be a kihelyezett jelzőtáblák útmutatásait. A forgalomban a meg-
szokott rend 2019. szeptember 9. körül áll vissza.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának 
bel- és külkapcsolati osztálya

Sajtóközlemény
A Maros Megyei Sürgősségi Kórház körüli területet 2007-ben egyik

napról a másikra a saját nevére jogtalanul betelekelte a Maros Megyei Ta-
nács akkori vezetősége, ezzel pedig nagy kárt okozott a közösségnek, mivel nem vet-
ték figyelembe, hogy a Gheorghe Marinescu utca és a kórházak mögötti terület a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal tulajdonát képezi. Tíz évig tartó peres eljárást
követően a bíróság a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal javára döntött, amely
elkezdte az első munkálatokat: felújították a Rohammentő Szolgálathoz (SMURD)
vezető bejáratot, és következik mintegy 100 új parkolóhely kialakítása az egészség-
ügyi intézmény személyzete, a betegek hozzátartozói és a lakosság számára. 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala további projekteket valósít meg a Maros
Megyei Sürgősségi Kórház és a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetem környékén.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának 
bel- és külkapcsolati osztálya

Sokat beszélnek mostanában a villamosenergia- és a földgázszolgáltatási
szerződések cseréjéről. Legtöbbször az emberek úgy képzelik el, hogy ren-
geteg papírmunkával, költséggel járó, nehézkes, hosszadalmas folyamat,
amely az óraleolvasás során, netán hálózati munkálatokkal járó műszaki
akadályokba ütközhet. Ez nem így van. Az alábbiakban az ezt illető, a legel-
terjedtebb tévhitekről lesz szó.

– Nem lesz aki a karbantartási munkát elvégezze, amennyiben szolgáltatót cserél az
ügyfél.

– Ez nem igaz. Az elosztó ugyanaz marad, így ha valamilyen hibát észlelnek a hálózaton,
vagy nincs villanyáram, illetve földgáz, azonnal felhívhatják. A szolgáltatás folyamatos-
ságára és minőségére vonatkozó törvényes kötelezettségek ugyanazok maradnak. 

– Amennyiben szolgáltatót cserélünk, akkor megszűnik a szolgáltatás, villanyáram
vagy gáz nélkül maradhatunk, és leszerelik a mérőórát.

– Ez a kijelentés is hamis. Amennyiben  azzal fenyegetnek, hogy lekapcsolnak a háló-
zatról,  törvénytelenséget követnek el. Az elosztónak törvényes kötelessége ugyanolyan
körülmények között biztosítani a folyamatos, minőségi villamosenergia- és/vagy földgáz-
ellátást, függetlenül attól, hogy a fogyasztó kivel köt szerződést. Elvileg
nincs szükség a berendezés módosítására vagy a mérőóra cseréjére sem.
Amennyiben mást mondanak, a helyzet tisztázásáért felvehetik a kapcsolatot
az Enel szolgáltatóval. 

– A szolgáltatási szerződés cseréje pénzbe kerül.
– Bármely piaci versenyhelyzetben levő cég közül lehet villamosenergia-

és földgázszolgáltatót választani. A szerződéscsere ingyenes, átlátható fo-
lyamat, amely az ANRE szabályait követi. Így ez a kijelentés sem igaz. 

– Az Enelnek nincsen országos hálózata, nincsenek irodái.
– Ez is tévedés. Az Enel országos hálózattal rendelkezik, munkapontjai,

üzletei vannak országszerte. Marosvásárhelyi irodánk az 1918. December
1. út 255. szám alatti tömbház földszintjén van. Az Enel-üzletek jegyzékét
közzétettük a  honlapon. Az üzletekben levő szakértőink várják önöket a
villamosenergia- és a földgáz-szolgáltatással kapcsolatos szaktanácsokkal,
akár személyre szóló ajánlatokkal. Ugyanakkor számos kérdésre a válasz
megtalálható a www.enel.ro honlapon, az Informaţii utile címszó alatt. 

– Az Enel Románia legkedveltebb szolgáltatója.
– A fenti állítás igaz! Több mint kétmillió romániai polgár választotta az

Enel (Enel Energie és Enel Energie Muntenia) szolgáltatót a villamos ener-
giát és a földgázt illetően. A hazai piacon összesen több mint hárommillió
ügyfelünk van. 

– Sok iratra van szükség a szerződéscserénél. 
– Téves! Csak a személyazonossági igazolvány, valamint a lakás vagy a

szóban forgó helyiség  tulajdon- és/vagy használati jogát igazoló irat másolata
szükséges. A szerződés (formanyomtatvány) letölthető a  www.enel.ro hon-

lapról az Informaţii utile címszó alatt. Ezenkívül online is lehet villamosenergia- és föld-
gázszolgáltatásra szerződést kötni, a www.enel.ro honlapon levő ajánlatok közül választva. 

– A szolgáltató és az elosztó ugyanazon cégcsoporthoz kell tartozzon.
– Tévedés! Az elosztócég az erre a tevékenységre kiváltott licencengedély alapján végzi

a tevékenységét: villamos energiával és földgázzal való ellátás. A szolgáltatói tevékenységet
végző cég az ajánlattétellel, a szerződéskötéssel és a számlázással foglalkozik, azaz, amire
licencengedélyt váltott ki. Tulajdonképpen a szolgáltató személyre szóló ajánlatokkal fordul
önhöz, miközben az elosztó működteti a hálózatot és kijavítja a meghibásodást, bármilyen
hálózati probléma adódik.

– Soká tart, amíg kézhez kapja az ember a számlát.
– Az első számlát az ügyfél az új szerződés megkötését követően kapja kézhez. A sza-

bályzó hatóság által megállapított keretszabályozás szerint a szolgáltató cseréje legtöbb 21
nap alatt be kell fejeződjön, azonban a számlát csak azután állíthatják ki, miután az elosz-
tócég továbbítja az Enelnek a mérőóra állását. Ezután kibocsáthatják és továbbíthatják az
első számlát, a következő számlákat az ügyfél által kiválasztott időszakonként küldik (a
szerződésben megjelölt módon és időben). (x)

Tudták-e?
Tévhitek a villamosenergia- 

és földgázszolgáltatási szerződéssel kapcsolatban

A Hargita Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont 2019-ben is meghirdeti a tavaly új-
raindított SICULUS fesztivál
versenyfelhívását, az erdélyi magyar zeneka-
rok seregszemléjét. A Székelyudvarhely múlt-
jához szorosan kötődő zenei fesztivál célja:
fórumot teremteni a saját szerzeményt előadó
zenekarok felkarolására. 

Fontosnak tartjuk egy olyan nyilvános
fórum folyamatos fenntartását, amely a jelen
pillanatban külföldi rendezvényekre kénysze-
rült zenészeink, énekeseink részére mér-
földkő, számukra itthon biztosítana
elismerést, s amely a saját szerzeményt, az
egyéni zenei produkciót részesíti előnyben. 

Idén szeptember 6-8. között kerül sor a 7.
SICULUS fesztiválra, amelynek versenyprog-
ramja kétfordulós. Az első fordulóban rock,
pop-rock, folk-rock, metal stb. zenei stílusok
valamelyikét játszó zenekarok vagy szólóéne-
kesek két saját szerzeménnyel nevezhetnek be
interneten. 

A fesztiválra való benevezés kritériumai:
1. Két dal demófelvétele, esetleg YouTube-

link feltöltése
2. a benevezési lap kitöltése
3. a dalszövegek beküldése
4. egy darab nagy felbontású zenekari fotó

jpg formátumban való feltöltése
5. szándéknyilatkozat kiöltése a szeptember

6-8. között zajló fesztivál versenyprogramján
való részvételről.

Jelentkezési határidő: 
2019.július20.,16óra.
Online regisztráció: 
ttp://siculusfestival.hargitamegye.ro

A benevezők felvételeit szakmai zsűri bí-
rálja el. A nyerteseket meghívjuk a szeptember
6-8. között Székelyudvarhelyen megszerve-
zett 7. SICULUS fesztivál döntőjére. A máso-
dik fordulóba jutók számára a fesztivál
programjain való részvétel ingyenes, a beje-
lentkezés díjmentes. 

A döntőbe került zenekaroktól három zene-
kari vagy szólóénekesi produkciót kérünk, ön-
maguk bemutatásával. Minden zenekarnak 15
perc és maximum háromdalnyi műsoridő áll a
rendelkezésére. A produkciók után a zsűri rö-
viden szakmailag értékeli a versenyzők telje-
sítményét. 1000 euró értékű fesztiváldíjjal,
további értékes nyereményekkel, valamint
más fesztiválokon való bemutatkozási lehető-
ségekkel jutalmazzuk a nyerteseket. 

A SICULUS fesztivál szervezője: Hargita
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont

Társszervező: Udvarhelyszéki Ifjúsági
Egyeztető Tanács

Partnerek: Székelyudvarhely Város Polgár-
mesteri Hivatala, Székelyudvarhely Művelő-
dési Háza, Udvarhelyszék Kulturális
Egyesület. 

Médiapartnerek: a Román Televízió Ma-
gyar Nyelvű Adása, Erdélyi Magyar Televí-
zió, Kolozsvári Rádió Magyar Adása, Prima
Press Kft. 

Információ: Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont, Székelyudvarhely, 1918.
December 1. utca 9. szám, 2. emelet, Hargita
megye, e-mail: office@hagyomany.ro, telefon:
+40-266-214440.

A szervezők

Július 20-ig lehet benevezni
A 7. SICULUS zenei fesztivál 

versenyfelhívása
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ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓK szobák Tusnádfürdőn 
80 lejtől. Tel. 0757-381-991. 
www.tusnadfurdo.ro (sz.-I)

ELADÓ I. osztályú, másfél szobás, 36
m2-es garzon a Kárpátok sétányon. Tel.
0749-425-152. (3/2997)

ELADÓ kétszobás tömbházlakás
első emeleten a régi Tudorban (Bu-
suiocului utca). Tel. 0744-236-015.
(2953-I)

ELADÓ tűzifa: bükk és gyertyán. Tel.
0745-793-465, 0740-570-753. (11/3074)

ÁGYBETÉTEK a legolcsóbban, nagyon
jó minőségben, bármilyen méretben
kaphatók a NIKI PARK üzletben. 1989.
December 22. utca 113/A. (21251)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett 4
darab 500 m2-es telek eladó kedvező
áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3/2595-I)

ELADÓ Vármezőben 3 ár telek fa-
házzal a Hideg-súgó mellett. Tel.
0365/411-623, 0770-341-906. (2950-
I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (9/2834)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/636-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést
bármilyen anyagból, csatornajavítást,
hőszigetelést, festést és bármilyen más
javítást. 30 év garancia az anyagra. 15%
kedvezmény a nyugdíjasoknak. A
felmérés ingyenes.  Tel. 0740-499-712,
Marcel úr. (13/2744)

VÁSÁROLUNK ócskavasat, autót
kivéve. Tel. 0747-816-052. (16/2991)

VÁLLALOM régi cseréptető javítását,
lefolyók és csatornák készítését, festést,
padlócsempézést és szigetelést
polisztirénnel. Tel. 0747-816-052.
(15/2990)

VÁLLALUNK cserépforgatást, tető- és
csatornajavítást, bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289. (1/2974)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő múlik, telnek az évek,
de a szívünkben örökre
megmarad emléked.
Fájó szívvel emlékezünk
június 11-én MENYHÁRT
KELEMENRE halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, két
lánya, két veje és három
unokája. (10/2911)

VARGA GIZELLA szül. Gaál
tizennyolc éve alussza örök
álmát. Nyugodjon békében!
Imi és családja. (-I)

Fájó szívvel emlékezünk
BALÁZS ILONA – Ica néni –
halálának évfordulóján.
Kedves, jóságos szíve,
szeretete mindig bennünk
marad. Nyugodjon békében!
Szerettei. (3/3065-I)

Nyolc éve, hogy Teremtője az
örökvilágba szólította
ADORJÁNI ANNA  szül. GAÁL
ANNA tanítónőt. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes!  Fia és családja. (-I)    

Soha el nem múló fájdalom-
mal és megtört szívvel
emlékezünk id. SZIKSZAI
JÓZSEFRE, férjre, édesapára,
aki egy éve eltávozott
szerettei köréből, és fiára, ifj.
SZIKSZAI JÓZSEFRE (Kuksi),
aki 11 éve eltávozott szerettei
köréből. Szép emléküket
örökké szívünkbe zárjuk.
Felesége, fia, testvére,
barátnője, a közeli, távoli
rokonok. Nyugodjanak béké-
ben! (7/3069-I)

Imádkozva álltam ágyad
mellett, remélve, hogy
segíthetlek téged. Bátorí-
tottalak, fogtam a kezed,
imádkoztam, hogy maradj
velem.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
június 11-ére, amikor örökre
itthagyott drága kicsi húgom,
a backamadarasi születésű
özv. OLA ANNA szül. Biró.
Emlékét őrzi bánatos nővére,
Sári és családja. (5/3067-I)

Elmúlt egy esztendő, mióta
örökre elmentél, drága jó
Édesanyánk, BAGIDZSÁN
DÓRA, ám szerető lelked,
lényed szívünkben tovább él. 
Emléked legyen áldott,
nyugalmad csendes!
Szerető lányod, Judit, fiad,
István és családjuk. (-I)

Kegyelettel emlékezünk idős
FERENCZ GYULÁRA, aki 8
éve búcsú nélkül távozott.
Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messze szállt.
Hiába keresünk, könnyes
szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok
közt a legfényesebb te vagy, 
utat mutatsz, mert szívünkben
örökre itt maradsz. Szeretteid.
(-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, anya, nagy-
anya, testvér és rokon, 

SOMODI IBOLYA 
türelemmel viselt betegség után
77. évében távozott közülünk. 
Végső nyughelyére 2019. június
12-én 14 órakor helyezzük a me-
zőrücsi temetőben. Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (1/3063-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédmama, anyós,
rokon és jó szomszéd, 

KISS PUSKÁS ILIKE 
szül. Pap 

június 9-én, életének 79. évében,
hosszú szenvedés után eltávo-
zott szerettei köréből.
„Idővel homály fedi a múltat, de
aki fontos volt számunkra, annak
emléke örökké megmarad.”
Temetése június 12-én 13 órakor
lesz a remeteszegi temetőben,
református szertartás szerint. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Szerető családod. (4/3066-I)

Mély fájdalommal, összetört szív-
vel tudatjuk, hogy elhunyt 

BRENDUS ISTVÁN, 
az IRA volt dolgozója 

65 éves korában. A drága jó férj,
édesapa, testvér, jó barát és
szomszéd gyógyulása reményé-
ben elszenvedett mindent, hátha
visszatérhet szerető családja kö-
rébe. A végzet nem kegyelmezett
neki, minden érte hulló könny-
csepp nyugtassa álmát. Szelíd
hangja már csak emlék marad
számunkra. 
Szerettünk nagyon, amíg éltél,
megtört tested pihenjen az áldott
föld alatt, ahova térsz. 
Temetése 2019. június 12-én, szer-
dán 13 órai kezdettel lesz a maros-
szentgyörgyi „új temetőben”.

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszintén együttérzünk Vargha
Erzsébettel szeretett ÉDES-
ANYJA elhunyta okozta mély
fájdalmában. Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak!
A Muzsnai, a Lüdke és a Makkai
család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket nyilvánítjuk
mindazoknak, akik drága
édesanyánkat, MOLDOVAN
ELISABETÁT utolsó útjára elkí-
sérték, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak.
Gyermekei: Erzsébet és Károly
családjukkal. (-I)

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUKés
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334.
(4/2766)
ÖN MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy?
Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai csapatához RAKTÁRKE-
ZELŐI munkakörbe. Ha pályakezdő, vagy nincs a logisztika terén
tapasztalata, lépésről lépésre betanítjuk. Amit kínálunk: képzés a
munkahelyen; modern logisztikai rendszer hatékony használatának
megtanítása; meghatározatlan időre kötött szerződés; fix fizetés és
teljesítménybónuszok; étkezési jegyek; munkaprogram hétfőtől pén-
tekig. Az önéletrajzokat a következő weboldalra várjuk:
https://www.renania.ro/cariere/, személyesen a következő címre: Bo-
doni (Budiului) utca 68. szám, Marosvásárhely, vagy hívjanak tele-
fonon a 0372–759-230-as számon. (63709)
ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás le-
írása: feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet
pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok
készítése; a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anya-
gok tárolása, csomagolása és előkészítése szállításra; információs tá-
mogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a
rendelések követése. Követelmények: legalább egy év szakmai ta-
pasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent),
középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is
figyelő, kreatív, tanulni és a szakmában fejlődni akaró személy. Vár-
juk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára:
https://www.renania.ro/cariere/, vagy a cég székhelyén – Marosvá-
sárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám. Tel. 0265/264-656. (63709)
TELJESORVOSIELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumato-
lógia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; ne-
urológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (No-
vember 7.). (63639-I)
AmarosvásárhelyiszékhelyűINRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁN-
CÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz (C, E kategóriás jo-
gosítvány és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges). Az
önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-
151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszá-
mon lehet. (63741-I)
AVARROCLIGHTINGSISTEMSROMANIART.(volt Elect-
romureş Rt.) ALKALMAZ: fröccsöntött autóalkatrészek elkészíté-
sére, megmunkálására  és felszerelésére MUNKÁSOKAT
(műanyagfröccsöntés, bevonás fémréteggel, a műanyag darabok he-
gesztése és összeszerelése). Tapasztalat az iparban vagy magasnyo-
mású műanyagfröccsöntésben előnyt jelent. Vonzó bérezési csomag.
Az önéletrajzok benyújthatók  a részvénytársaság székhelyén, Ma-
rosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. sz. alatt. Érdeklődni a
0744-390-767-es telefonszámon. (63736-I)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT és SZENDVICSKÉSZÍTŐT.
Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21264)
AKOVÁCSPÉKSÉGalkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET, SZELETELŐT, CSOMAGOLÓT és SOFŐRÖKET 8
órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel.
0744-403-114. (21264)
KFT.alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-505-710.
(1/2995-I)
PANZIÓBA alkalmazunk FŐPINCÉRT/TEREMFŐNÖKÖT és
MENEDZSERT. Tel. 0744-624-976. (21281-I)
MAGYARORSZÁGRA,TEHÉNFARMRA, szezonmunkára FÉR-
FIMUNKAERŐT keresek. Kereset: 200.000 Ft/hó, szállás biztosítva.
Tel. 00-36-20-946-7704. (sz.-I)
ATRIPLASTKFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET (operatori utilaj
rotoformare) és SZEMÉLYZETET A SZERELŐVONALRA. Aján-
lunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehe-
tőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a
titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre
elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon.
(sz.-I)
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A hirdetési rovatban 

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ 
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással. 
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás. 

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal 
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYRE,
FOLYAMATOSAN BŐVÜLŐ
ÉS FEJLŐDŐ CSAPATUNK-
BA keresünk:

–BOLTIELADÓT
–KAPUST
–CSONTOLÓT
–PINCÉRT
–SEGÉDSZAKÁCSOT

Ha stabil munkahelyre vá-
gyik,ésszeretnefejlődniaszak-
májában,jelentkezzenaPetry
csapatába!Mindenkibetanítás-
banrészesül.

Várjukönéletrajzát
acv@petry.roe-mail-címre.
Tel.0733-990-055.(sz.-I)

Kaland7 a nyári vakációban
Az Outward Bound Romania kalandtábort szervez a nyári vakációban, 2019. június
28. és július 4. között, 13-15 éves gyerekek számára. A Kaland7  nevű táborban a
szellemi és fizikai határokat tágíthatják a résztvevők, olyan tevékenységek által,
amelyek az önbizalmat, a másokba vetett bizalmat  és a szociális készségeket
fejlesztik. A táborban való részvétel igen jó lehetőség a román nyelv gyakorlására
is, mivel  az ország összes régiójából lesznek jelentkezők.

Érdeklődni és iratkozni az info@outwardbound.ro címen 
vagy a 0769-224-290-es telefonszámon. Határidő: 2019. június 18. (sz-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

ELHALÁLOZÁS



Az Aquaserv ivóvízszolgáltató vállalat felhívja a figyelmet, hogy a szennyvízhálózat
kizárólag a háztartásokból (konyha- és fürdőszoba, vécéhasználat) származó használt
víz, illetve az esővíz befogadására alkalmas. A szennyvízhálózat nem megfelelő hasz-
nálata a karbantartási költségek megnövekedéséhez vezet, amely költségek fedezése
közvetlenül a közösség minden tagját terheli. Hogy elkerüljék a szennyvízhálózat el-
dugulását, ne dobjanak a vécékagylóba vagy a mosdó- és mosogatókagylóba olyan hul-
ladékot (háztartási hulladék, élelmiszermaradék, műanyag, fém-, papír-, karton-,
üvegdarabok, textíliák, nedves törlők, veszélyes hulladékok, valamint építkezésből szár-
mazó maradványok), aminek a helye a szemeteskukában van. Ha figyelmen kívül hagy-
ják ezeket a tanácsokat, az a szennyvízvezetékek, valamint a pumpaállomások részleges
vagy teljes eldugulásához vezet. Ezen dugulások következményei elsősorban a környék

lakóit érintik hátrányosan azáltal, hogy visszajön a lefolyókon az üledékanyag, tehát
arra kérünk mindenkit, tegyenek meg mindent ezen kellemetlenségek elkerülése érde-
kében. 

Mi több, a szennyvízhálózat nem megfelelő használata a teljes infrastruktúra – a csat-
lakozásoktól, a gyűjtőpontoktól, a pumpaállomásoktól a tisztítóállomásokig – élettarta-
mának a csökkenéséhez vezet, ezenkívül a tönkrement pumpák cseréje, a gyakoribb
hálózati beavatkozások, illetve a szennyvíz tisztítását célzó műszaki folyamatok meg-
zavarása által növekednek a fenntartási költségek. 

Mindezek rövid távon kellemetlenségeket okoznak, ugyanakkor a megemelkedett
fenntartási költségek miatt a szennyvízdíj is emelkedik, ami minden fogyasztót kelle-
metlenül érint. 

Az általunk termelt hulladék esetében egy kis
odafigyeléssel és magatartás-változtatással – például
az elhasznált olaj összegyűjtése és leadása újrahasz-
nosítás végett – távol tarthatók a szennyvízhálózat-
ból származó kellemetlen szagok, elkerülhetők az
esetleges dugulások, valamint az, hogy a szennyvíz
visszafolyjon a lakásokban vagy az utcán. 

Az Aquaserv vállalatnak van egy folyamatos be-
avatkozási ütemterve, ami az esetleges dugulások és
az ezek okozta kellemetlenségek megelőzését cé-
lozza. Ugyanakkor arra biztatjuk a lakosságot, hogy
jelezze az esetleges meghibásodásokat az ivóvíz-,
illetve szennyvízhálózaton a következő telefonszá-
mokon: 
•Marosvásárhely–0265-208-888
vagya08008208888-aszöldszámon
(aRomtelecomhálózatban)
•Szászrégen:0265-512-800
•Segesvár:0265-772-351
•Marosludas:0265-411-425
vagy0265-411-485
•Dicsőszentmárton:0265-446-197
vagy0265-441-035

Köszönjükamegértésüket!
Az Aquaserv Rt. 
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A SurubTradeKft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üz-
letágába keres 

raktárimunkatársat

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a 
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.  

Elvárásaink:
– a román nyelv 

alapfokú ismerete 
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amitnyújtunk:
– kiemelkedő bérezés 
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes 

csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú 

perspektíva 

Állásajánlat
FELSzOLgÁLó, PULTOS, RECEPCióS munkakörbe 

keresünk román – magyar nyelven egyaránt beszélő, 
szakmai tapasztalattal rendelkező kollégákat.

Amit ajánlunk:
•versenyképesfizetés
•szállás
•étkezés

Elvárások:
•szakmaitapasztalat
•jómegjelenés
•pontosság

Mindhárommunkakörazonnalbetölthető,jelentkezésaze-
mail-címen,fényképesönéletrajzzal.
AmunkavégzéshelyeMagyarország,M5autópálya,67km,

Lajosmizse,aShellbenzinkútmögöttiEzüstkanálétterem.
Gyere,dolgozzvelünk

egycsaládiascsapatban!
Tel:+36-20-482-6020

E-mail-cím:ezusk@gmail.com

Az INTER TOURS utazási iroda
–telefon:0265/264-011,0733-013-166–

újraindítottaaMarosvásárhely–Szalonta–Gyula–Békéscsaba–
Szeged–Kistelek–Kecskemétjáratát.

Induláspéntekenéshétfőn7órakor,aMarosvásárhelyiNemzetiSzínházmögöttiparkolóból,visz-
szatérésugyanaznap17órakor,akecskemétitávolságibuszállomásról,19órakoraszegediMars
téribuszállomásról.Ár:menet-jövet220lej,10%kedvezményjárnyugdíjasoknak,egyetemisták-
nak,tanulóknak.

A szennyvízhálózat nem szemeteskosár!

NEdobjanakavécékagylóba
–nedvestörlőket
–egyszerhasználatospelenkákat
–higiéniaikellékeket
–textilmaradványokat
–alsóneműt
–kartonvagyműanyagcsomagoló-
anyagot
–olajatvagyzsiradékot
–gyógyszereket
–mérgezőanyagokat
Avécékagylónemszemeteskosár!


